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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชา
การส่ งเสริมสุ ขภาพ การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้ น
หน่ วยที่ 1 แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตอนที่
1.1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสุ ขศึกษา
1.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวคิด
1. สุ ขศึกษา เป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ที่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้
บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อชุมชุม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพโดยความสมัครใจ โดยสุ ขศึกษามี
พัฒนาการมายาวนาน มีจุดมุ่งหมาย ขอบเขต หลักการและกลวิธีที่เน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ เพื่อส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
2. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการส่ งเสริ มให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมปั จจัย
กาหนดสุ ขภาพ รวมถึงการสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ อันส่ งผลให้บุคคล กลุ่มบุคคล
ชุมชน และสังคมมีสุขภาพดี จุดเปลี่ยนสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ คือการประชุมนานาชาติเรื่ องการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพครั้งที่ 1 และมีการประกาศกฎบัตรออตตาวา โดยจุดมุ่งหมาย ขอบเขต หลักการและ
กลวิธีของการส่ งเสริ มสุ ขภาพจะครอบคลุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพตามแนวคิดเชิงนิเวศวิทยา
3. สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความเกี่ยวข้องกัน โดยการดาเนินงานสุ ขศึกษาจะเน้นที่การ
แก้ไขปั จจัยภายในตัวบุคคลเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ส่ วนการดาเนินงานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพจะครอบคลุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ทั้งปั จจัยภายในตัวบุคคลและปั จจัยด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นปั จจัยภายนอกตัวบุคคล ซึ่ งแบบจาลองสาคัญที่ใช้อธิบายความต่อเนื่องเชื่อมโยงของ
การดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ คือแบบจาลองพรี ซีด-โพรซีด ที่สามารถใช้เป็ น
กรอบในการวางแผน ดาเนินงาน และประเมินผลการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสุ ขศึกษาได้
2. อธิบายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 1
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 1.1-1.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแต่ละเรื่ อง
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ามี)
6. เข้ารับบริ การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 1
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์/ดีวีดี (ถ้ามี)
5. การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
6. E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินผลกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง
3. ประเมินจากการเข้ารับการสอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
4. การสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 1 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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บทนา
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาในหน่วยแรกของเอกสาร
การสอนชุดวิชาสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีจุดประสงค์ที่จะปูพ้นื ฐานความรู ้และความเป็ นมาของสุ ข
ศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ก่อนที่จะเรี ยนรู ้เนื้ อหาในหน่วยต่อๆ ไปที่เป็ นหลักการ ทฤษฎี แนวทางและกรณี
ตัวอย่างของการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เนื่องจากสุ ขศึกษา
ได้พฒั นามาจากกรอบแนวคิดที่วา่ สุ ขภาพถูกกาหนดจากปั จจัยภายในบุคคลโดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมส่ งผลให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพตามมา ดังนั้นสุ ขศึกษาจึงเน้นการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล
และชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ ต่อมามุมมองปั จจัยกาหนดสุ ขภาพได้ขยาย
ขอบเขตออกไป โดยมองว่าสุ ขภาพเป็ นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในบุคคล ระบบบริ การ
สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งพัฒนาไปเป็ นแนวคิดและหลักการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ที่เน้นการจัดการปั จจัย
กาหนดสุ ขภาพทั้งปั จจัยภายในบุคคล และปั จจัยทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม จึงมีนกั วิชาการบางท่านได้กล่าวว่า
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ คือการดาเนินงานที่ครอบคลุมทั้งสุ ขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ ในขณะที่นกั วิชาการสุ ขศึกษาบางท่านก็ได้ขยายขอบเขตการดาเนินงานสุ ข
ศึกษาออกไปในบทบาทของการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มพลังให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน มีความสามารถใน
การจัดการปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของตนและร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในการปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สุ ขภาพ ทาให้แนวคิดสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีส่วนที่ใกล้เคียงกันและทับซ้อนกัน
อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่สุขศึกษามีพฒั นาการเกิดขึ้นมาก่อนการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ดังนั้น เอกสารการ
สอนชุดวิชาสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพจึงนาเสนอแนวคิดและหลักการสุ ขศึกษาก่อนการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตามเนื้ อหาในหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.1 และ 1.2 ตามลาดับ และมีเนื้อหาที่อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขศึกษา
และการส่ งเสริ มสุ ขภาพในตอนที่ 1.3 สาหรับหน่วยอื่นๆ ที่นาเสนอทฤษฎี และการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพในพื้นที่เป้ าหมายต่างๆ อาจไม่สามารถแยกให้เห็นสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้อย่าง
ชัดเจน เนื่ องจากเหตุผลที่สุขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีส่วนที่ใกล้เคียงกันและทับซ้อนกันอยู่ ซึ่ งการ
ดาเนินงานสาธารณสุ ขในชุมชนมักมีการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่บูรณาการอยูด่ ว้ ยกัน
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ตอนที่ 1.1
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับสุ ขศึกษา
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
1.1.1 ความหมาย และความสาคัญของสุ ขศึกษา
1.1.2 พัฒนาการของสุ ขศึกษา
1.1.3 จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของสุ ขศึกษา
1.1.4 หลักการและกลวิธีของสุ ขศึกษา
แนวคิด
1. สุ ขศึกษา หมายถึง ผลรวมของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ที่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อชุมชุม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพโดยความสมัครใจ เพื่อ
ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาสุ ขภาพ สุ ขศึกษามีความสาคัญในการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
สุ ขภาพ ปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ เสริ มพลัง ช่วยให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริ การ
สุ ขภาพอย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยให้ตระหนัก และร่ วมมือสนับสนุนผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
นโยบายและสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ
2. พัฒนาการสุ ขศึกษาในต่างประเทศเริ่ มที่สุขศึกษาในโรงเรี ยนก่อนขยายสู่ งานสุ ขศึกษาในชุมชน
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เริ่ มจากสุ ขศึกษาในโรงเรี ยนโดยมีหลักสู ตรให้นกั เรี ยนเรี ยนต่อ มีการจัดตั้ง
หน่วยงานทาหน้าที่เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสุ ขภาพแก่ประชาชน เริ่ มแรกอยูใ่ นกระทรวงมหาดไทย แล้ว
เปลี่ยนชื่อเป็ นกองสุ ขศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ปัจจุบนั งานสุ ขศึกษาในชุมชนบูรณาการอยูใ่ น
การดาเนิ นงานสาธารณสุ ขทั้งในสถานบริ การสุ ขภาพและในชุมชน
3. จุดมุ่งหมายของสุ ขศึกษาคือการจูงใจให้ประชาชนยอมรับ ตัดสิ นใจที่จะกระทาสิ่ งที่ทาให้เกิดผลดีต่อ
สุ ขภาพ การเสริ มพลังให้บุคคล กลุ่ม และชุมชนสามารถควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของตนเอง
รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อม และผลักดันนโยบายสาธารณะที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ
ส่ วนขอบเขตการดาเนิ นงานเกี่ยวข้องแบ่งได้ตามจุดมุ่งหมาย ประชากรเป้ าหมาย พื้นที่เป้ าหมาย และ
เนื้อหา
4. การทางานสุ ขศึกษายึดหลักการทางการศึกษา การสื่ อสาร การเสริ มพลัง การเชื่อมโยงปัจจัยและ
ปัญหาสุ ขภาพ และการสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งกลวิธีสุขศึกษาจะแตกต่างกันตามระดับของปั จจัย
และเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
4.

อธิบายความหมาย และความสาคัญของสุ ขศึกษาได้
อธิบายพัฒนาการของสุ ขศึกษาทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยได้
อธิบายจุดมุ่งหมายและขอบเขตของสุ ขศึกษาได้
อธิบายหลักการและกลวิธีของสุ ขศึกษาได้
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เรื่องที่ 1.1.1
ความหมาย และความสาคัญของสุ ขศึกษา
1. ความหมายของสุ ขศึกษา
นิยามของคาว่าสุ ขศึกษา ได้มีผเู ้ ชี่ยวชาญให้นิยามไว้หลากหลาย ดังนี้
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 1969) นับเป็ นหน่วยงานที่มีความพยายามอย่างเป็ น
ทางการเป็ นครั้งแรกที่เริ่ มนิยามคาว่าสุ ขศึกษา โดยระบุวา่ “จุดสาคัญของสุ ขศึกษาอยูท่ ี่ประชาชนและการกระทา
โดยทัว่ ไปสุ ขศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะเร่ งเร้าให้ประชาชนยอมรับและนาเอารู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่ส่งผลดีต่อ
สุ ขภาพไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องยัง่ ยืน ใช้บริ การสุ ขภาพอย่างชาญฉลาด และสามารถตัดสิ นใจด้วยตนเองทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อที่จะปรับปรุ งสถานะสุ ขภาพของตนเองและของสิ่ งแวดล้อม”
สมจิตต์ สุ พรรณทัสน์ (2526) สรุ ปความหมายว่า “สุ ขศึกษา เป็ นกระบวนการจัดประสบการณ์ท้ งั หมด
ในบุคคลหรื อชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่วา่ จะเป็ นทางความรู ้ ความเชื่อ ทัศนคติ การรับรู ้
และการกระทาหรื อการปฏิบตั ิ”
กริ ฟฟิ ทส์ (Griffiths, 1972) ระบุวา่ สุ ขศึกษา เป็ นความพยายามที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ
ปฏิบตั ิในปั จจุบนั ไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์
ไซมอนด์ (Simond, 1979) ให้นิยาม ว่า “สุ ขศึกษามีจุดมุ่งหมายที่การได้มาซึ่ งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุ ขภาพ ในระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับประชากรโดยรวม จากพฤติกรรมที่ส่งผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพ ไปสู่ พฤติกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต”
กรี น (Green, 1980) ให้ความหมายว่า “สุ ขศึกษา เป็ นผลรวมของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ได้
กาหนดขึ้นเพื่อเอื้ออานวยต่อการปรับพฤติกรรมโดยสมัครใจอันส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ”
คณะกรรมการความร่ วมมือกาหนดคาศัพท์ดา้ นสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ของสหรัฐอเมริ กา
(Joint Committee on Health Education and Health Promotion Terminology, 2001) ให้ความหมายว่า “สุ ขศึกษา
เป็ นผลรวมของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ได้กาหนดขึ้นโดยใช้ทฤษฎีเป็ นฐาน ซึ่ งดาเนินการเพื่อให้บุคคล
กลุ่ม และชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและทักษะที่จาเป็ นเพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ดีในเรื่ องสุ ขภาพ”
กรี นและครู เตอร์ (Green and Kreuter, 2005) ให้คาจากัดความของสุ ขศึกษา ว่า เป็ นผลรวมของการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ที่ได้ผา่ นการวางแผนให้สอดคล้องกับปั จจัยนา ปั จจัยเอื้อ และปั จจัยเสริ ม เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมโดยสมัครใจ อันนาไปสู่ การมีสุขภาพดีของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน
จากนิยามที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุ ปประเด็นที่สาคัญในนิยามของคาว่าสุ ขศึกษา มี 4 ประเด็น
ได้แก่ “ผลรวมของประสบการณ์การเรี ยนรู ้” “การกาหนดหรื อออกแบบ” “การสนับสนุน” และ “การปฏิบตั ิดว้ ย
ความสมัครใจหรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยสมัครใจ” ซึ่ งสามารถอธิ บายประเด็นสาคัญเหล่านี้เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในนิยามของสุ ขศึกษาได้มากขึ้น
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ผลรวมของประสบการณ์ การเรี ยนรู้ (Combination of learning experiences) เป็ นการเน้นความสาคัญ
ของการที่จะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุ ขภาพที่มีหลากหลายสาเหตุ ทาให้จาเป็ นต้องจัด
ประสบการณ์หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับปั จจัยสาเหตุดงั กล่าว เช่น วิเคราะห์
พบว่าสาเหตุของพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมเกิดจากการมีความเชื่ อที่ไม่ถูกต้อง และขาดทักษะที่จาเป็ น
ดังนั้นประสบการณ์หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ออกแบบในการดาเนินงานสุ ขศึกษาจึงเป็ นผลรวมของการจัด
กิจกรรมที่มุ่งปรับเปลี่ยนความเชื่อ และมีการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มทักษะ ในกรณี ที่มีหลายพฤติกรรมสุ ขภาพที่
จาเป็ นต้องพัฒนา ประสบการณ์หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ออกแบบในการดาเนินงานสุ ขศึกษายิง่ จาเป็ นต้องเป็ น
ผลรวมของหลายกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การกาหนดหรื อออกแบบ (Designed) เป็ นการเน้นว่าการดาเนินสุ ขศึกษาจะต้องมีการวางแผนเพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
ตลอดจนคุณลักษณะของประชาชนเป้ าหมาย ทาให้กิจกรรมสุ ขศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ ปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่นปั จจัยนา ปั จจัยเอื้อ ปั จจัยเสริ ม และบริ บทที่เกี่ยวข้องของประชาชนเป้ าหมาย
การสนับสนุน (Facilitate) หมายถึงการดาเนินงานสุ ขศึกษาจะต้องมีการสนับสนุ นให้เกิด
สภาพแวดล้อมหรื อเงื่อนไขที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อการกระทาพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชน
เป้าหมาย
การปฏิ บัติด้วยความสมัครใจ (Voluntary action) หมายถึง การกระทาพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคล
กลุ่ม หรื อชุมชน เพื่อส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ จะต้องเป็ นไปด้วยความต้องการของตนเอง ซึ่ งเกิดจากความเข้าใจและ
ยอมรับในจุดประสงค์ของการกระทาดังกล่าว มิใช่เกิดจากการถูกบังคับ
โดยสรุ ป สุ ขศึกษา หมายถึง ผลรวมของการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ทีไ่ ด้ มีการออกแบบอย่ าง
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้ บุคคล กลุ่ม หรื อชุ มชนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพโดยความสมัครใจ เพื่อ
ส่ งผลให้ เกิดการพัฒนาสุ ขภาพ
จากนิยามของสุ ขศึกษาดังกล่าวจะเป็ นไปตามแบบแนวคิดแบบชีวการแพทย์ ที่มองสุ ขศึกษาเป็ นการ
โน้มน้าว (Persuasion) ให้ประชาชนยอมรับพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นมุมมองทางวิชาการหรื อของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขว่าเป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และแนะนาให้ประชาชนปฏิบตั ิตามเพื่อการมีสุขภาพดี อย่างไรก็
ตามในปั จจุบนั มีอีกแนวคิดหนึ่งที่มองว่าสุ ขศึกษาเป็ นการเสริ มพลัง (Empowerment) ให้ประชาชนมี
ความสามารถที่จะควบคุมสุ ขภาพของตนเอง (Self-empowerment) และดาเนินงานร่ วมกับผูอ้ ื่นในการ
ปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (Community empowerment) (Green et al, 2015. p. 319) ดังนั้น
นิยามสุ ขศึกษาตามแนวคิดที่เน้นการเสริ มพลังทั้งของบุคคลและชุมชน อาจทาให้เกิดการคาบเกี่ยวกับแนวคิด
ของการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ครอบคลุมทั้งมาตรการด้านการจัดการศึกษาเรื่ องสุ ขภาพหรื อการจัดการเรี ยนรู ้ให้
บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ยังรวมถึงมาตรการด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ เช่น การ
ออกนโยบายสุ ขภาพ การสร้างสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ การปรับองค์กรด้านสุ ขภาพ การเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง
กับสุ ขภาพ เป็ นต้น
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2. ความสาคัญของสุ ขศึกษา
สุ ขศึกษาเป็ นผลรวมของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้บุคคล กลุ่ม และชุมชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพโดยความสมัครใจ ดังนั้น สุ ขศึกษาจึงมีความสาคัญดังนี้
2.1 ช่ วยให้ ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารด้ านสุ ขภาพ โดยการจัดการเรี ยนรู ้ในการดาเนินงานสุ ขศึกษา
ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบเผชิ ญหน้ารายบุคคล รายกลุ่ม หรื อการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อและกิจกรรมต่างๆ ช่วยส่ งเสริ มให้
บุคคลมีความรู ้ ความเข้าใจ มีทศั นคติที่ถูกต้อง และมีทกั ษะที่จาเป็ น นาไปสู่ การเกิดความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
2.2 ช่ วยปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ และนาไปสู่ การมีลีลาชี วิตทีส่ ่ งผลดีกบั สุ ขภาพ ของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน การที่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง คนในครอบครัว คนในชุ มชน ได้รับสุ ขศึกษาและมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี จะทาให้เด็กได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี รวมถึงสุ ขศึกษา
ในโรงเรี ยนที่มีการสอนวิชาสุ ขศึกษา มีกิจกรรมและบริ การด้านสุ ขภาพต่างๆ อีกทั้งการส่ งเสริ มพฤติกรรมตาม
สุ ขบัญญัติแห่งชาติแก่เด็กนักเรี ยน ล้วนส่ งผลดีต่อการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งการ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพจะพัฒนาไปเป็ นลีลาชีวติ ที่ดีต่อสุ ขภาพ เช่น การมีสุขนิสัยที่ดี บริ โภคผักผลไม้ การ
ออกกาลังกาย การพักผ่อนนอนหลับเป็ นเวลา มีกิจกรรมสร้างความผ่อนคลายในแต่ละวัน
2.3 ช่ วยปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพทีไ่ ม่ เหมาะสม สุ ขศึกษาช่วยให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน
เกิดการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องโดยสมัครใจ ส่ งผลให้บุคคลมีสุขภาพดี ลดความเสี่ ยงต่อ
โรค ไม่เจ็บป่ วยด้วยโรคที่สามารถป้ องกันได้ และหากมีการเจ็บป่ วยก็สามารถดูแลตนเองให้หายป่ วย หรื อ
ควบคุมโรคได้ไม่ให้ลุกลามรุ นแรง
2.4 ช่ วยเสริ มพลังให้ บุคคลและชุมชนมีความสามารถในการจัดการและควบคุมสุ ขภาพตนเอง ทิศ
ทางการดาเนินงานสุ ขศึกษาต้องการเสริ มพลังให้บุคคลและชุมชนตระหนักในความสาคัญของสุ ขภาพ เข้าใจ
ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของตน และสามารถตัดสิ นใจเลือกด้วยความสมัครใจที่จะลงมือปฏิบตั ิพฤติกรรมที่
ส่ งเสริ มการมีสุขภาพดีภายใต้สถานการณ์หรื อเงื่อนไขในชีวติ ของตน
2.5 ช่ วยให้ ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ บริ การสุ ขภาพอย่ างเหมาะสม ที่ผา่ นมาประชาชนบางกลุ่มอาจ
เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารและไม่ได้ใช้บริ การสุ ขภาพเมื่อมีความจาเป็ น ทาให้เจ็บป่ วยรุ นแรง พิการ เสี ยชีวติ
ในขณะที่ประชาชนบางกลุ่มอาจใช้บริ การเกินความจาเป็ น โดยไม่ดูแลรักษาสุ ขภาพตนเองขั้นต้นอย่างถูกวิธี
หรื อไม่ปฏิบตั ิตวั ตามคาแนะนาในการรักษาโรค ทาให้ตอ้ งมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล สุ ขศึกษาจะช่วยให้
ประชาชนเรี ยนรู ้ถึงปั ญหาสุ ขภาพ และการดูแลสุ ขภาพตนเองขั้นต้น ข้อมูลการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ อาการและ
อาการแสดงที่ควรรี บไปโรงพยาบาล ทาให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริ การสุ ขภาพอย่างเหมาะสม ส่ งผลต่อการลด
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
2.6 ช่ วยให้ บุคคลและสั งคมตระหนักในความสาคัญของสุ ขภาพ และร่ วมมือสนับสนุนผลักดันให้ เกิด
การปรั บเปลี่ยนนโยบายและสิ่ งแวดล้ อมเพือ่ สุ ขภาพ สุ ขศึกษาเป็ นช่องทางสาคัญที่ทาให้บุคคล ชุมชน สังคม ได้
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เข้าถึงข้อมูลปั ญหาสุ ขภาพและตระหนักในความจาเป็ นที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อม และสังคมเพื่อสุ ขภาพ ทา
ให้บุคคลและประชาชน เป็ นพลังสนับสนุน และผลักดันให้ผมู ้ ีอานาจหรื อผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจออกกฎระเบียบ
กฎหมาย เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสิ่ งแวดล้อม และสนับสนุนงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สรุ ปแล้วสุ ขศึกษามีความสาคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ ปลูกฝังพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม เสริ มพลังให้บุคคลและชุมชนมีความสามารถใน
การจัดการและควบคุมสุ ขภาพตนเอง ทาให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้บริ การสุ ขภาพอย่างเหมาะสม
ตลอดจนช่วยให้บุคคลและสังคมตระหนักในความสาคัญของสุ ขภาพ และร่ วมมือสนับสนุนผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ
กิจกรรม 1.1.1
1. อธิบายความหมายของสุ ขศึกษา
2. ระบุความสาคัญของสุ ขศึกษา
แนวตอบกิจกรรม 1.1.1
1. สุ ขศึกษา หมายถึง ผลรวมของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ที่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนให้บุคคล กลุ่ม หรื อชุมชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพโดยความสมัครใจ เพื่อส่ งผลให้
เกิดการพัฒนาสุ ขภาพ
2. ความสาคัญสุ ขศึกษา คือ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ ช่วยปลูกฝัง
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม ช่วยเสริ มพลังให้บุคคลและชุมชนมี
ความสามารถในการจัดการและควบคุมสุ ขภาพตนเอง ช่วยให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้บริ การสุ ขภาพอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนช่วยให้บุคคลและสังคมตระหนักในความสาคัญของสุ ขภาพ และร่ วมมือสนับสนุนผลักดัน
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายและสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ
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เรื่องที่ 1.1.2
พัฒนาการของสุ ขศึกษา
สุ ขศึกษามีจุดเริ่ มต้นในต่างประเทศ และมีพฒั นาการมายาวนาน ในเรื่ องนี้จะกล่าวถึงพัฒนาการของ
การสุ ขศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กา และพัฒนาการของสุ ขศึกษาในประเทศไทย
1. พัฒนาการของการสุ ขศึกษาในต่ างประเทศ
หากพิจารณาว่าการดาเนินงานใดๆ ที่ทาให้ประชาชนมีการปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ เป็ น
การดาเนินงานสุ ขศึกษา จะพบว่าในอดีตกาลมีการดาเนิ นงานสุ ขศึกษามานานแล้ว ทั้งนี้สมจิตต์ สุ พรรณทัสน์
(2538, 13-15) ได้รวบรวมไว้ ดังนี้
ในประเทศอียปิ ต์ก่อนพุทธศักราช 1000 ได้มีขอ้ กาหนดให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการรักษา
ความสะอาดของร่ างกายและป้ องกันการแพร่ กระจายของโรคติดต่อ
ประเทศกรี กสมัยโบราณ การสุ ขศึกษาเน้นในเรื่ องการควบคุมโรคติดต่อ การออกกาลังกาย และการ
รักษาความสะอาด
ประเทศอิตาลี ได้ให้ความสาคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุ ขลักษณะเพื่อการมีสุขภาพดี มาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 14 และในศตวรรษที่ 16 ได้มีการเขียนหนังสื อเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ประเทศอังกฤษ ได้มีการสอนเรื่ องสุ ขภาพให้แก่นกั เรี ยนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 โดยให้ความสาคัญกับ
การทาให้นกั เรี ยนมีสุขภาพดี
ประเทศสหรัฐอเมริ กา นับเป็ นประเทศผูน้ าในการดาเนินงานสุ ขศึกษาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และ
กลายเป็ นต้นแบบให้กบั การดาเนินงานสุ ขศึกษาในประเทศอื่นๆ ตามมา รวมทั้งแนวคิดการดาเนินงานสุ ขศึกษา
ในประเทศไทยด้วย โดยงานสุ ขศึกษาในสหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1820 เริ่ มจากการให้ความสาคัญกับปั ญหา
สุ ขภาพในโรงเรี ยน ซึ่ งเน้นการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนในเรื่ องการระบายอากาศ ความร้อน การ
สุ ขาภิบาล และความสะอาด ผูท้ ี่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาของงานสุ ขศึกษาในโรงเรี ยนของสหรัฐอเมริ กา คือ
อัลคอทท์ (William A. Alcott) ที่ได้เขียนหนังสื่ อเกี่ยวกับบริ การสุ ขภาพและการสอนเรื่ องสุ ขภาพแก่นกั เรี ยนใน
โรงเรี ยน และได้เสนอว่าควรมีแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบทางานในโรงเรี ยน เพื่อให้บริ การสุ ขภาพแก่นกั เรี ยน
การสุ ขศึกษาในโรงเรี ยนได้พฒั นาขึ้น โดยมีการบรรจุวชิ าสุ ขวิทยาและสรี รวิทยาไว้เป็ นส่ วนหนึ่งใน
หลักสู ตรการเรี ยนการสอน ซึ่งรัฐแมสซาชูเซทท์ เป็ นรัฐแรกในสหรัฐอเมริ กาที่มีการสอนวิชาดังกล่าว ต่อมา
ค.ศ. 1850 รัฐได้ออกกฎหมายบังคับให้ท้ งั สองวิชาเป็ นวิชาบังคับสาหรับโรงเรี ยน นอกจากการเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษากับมัธยมศึกษาแล้ว วิชาสุ ขศึกษาได้ถูกจัดให้มีการสอนในระดับปริ ญญาตรี ในวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด
(Harvard College) เป็ นแห่งแรกด้วย
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การดาเนินงานสุ ขศึกษาในโรงเรี ยนในสหรัฐอเมริ กา จะครอบคลุมถึงการดาเนินงานการสอนวิชาสุ ข
ศึกษา การบริ การอนามัยโรงเรี ยน การจัดสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การดาเนิ นโครงการ
สุ ขศึกษาในโรงเรี ยนจะอยูใ่ นรู ปแบบของคณะกรรมการ ซึ่ งเป็ นการรวมตัวแทนของผูป้ กครองนักเรี ยน ครู และ
มีบุคคลในท้องถิ่นสนับสนุนการดาเนิ นงาน ส่ งผลให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยดี
งานสุ ขศึกษาในชุมชน อาจกล่าวได้วา่ มีววิ ฒั นาการหลังจากสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน ทั้งนี้
รัฐแมสซาชูเซทท์ ของสหรัฐอเมริ กา เป็ นรัฐแรกที่มีการดาเนินงานสุ ขศึกษาในชุมชน ทั้งนี้เพราะได้มีรายงานที่
สาคัญโดย เลมวล ชัททัก (Lemuel Shattuk) ซึ่งทาในรู ปของรายงานคณะกรรมการสุ ขาภิบาลของรัฐ ใน ค.ศ.
1850 ที่มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสุ ขภาพของแต่ละท้องถิ่นขึ้น เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบดาเนินงาน
ต่างๆ ทางด้านสาธารณสุ ข เช่น การรวบรวมข้อมูลทางสาธารณสุ ข การให้บริ การฉี ดวัคซี น การสอนวิชาการ
สาธารณสุ ข เป็ นต้น ผลของข้อเสนอดังกล่าวทาให้มีการตื่นตัวกันมากตามเมืองต่างๆ ได้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อ
รับผิดชอบในการดาเนินงานสุ ขศึกษา ซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของกรมสุ ขภาพ และในหน่วยงานนี้จะมีกองสุ ข
ศึกษาซึ่งรับผิดชอบการดาเนินงานสุ ขศึกษาในชุมชน ภายหลังมีกฎหมายให้ทุกรัฐจัดตั้งกรมสุ ขภาพแห่งรัฐ ส่ วน
ในหน่วยงานกลางมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลช่วยเหลือรัฐต่างๆ ในการดาเนินงานสาธารณสุ ขทั้งหมด รวมทั้ง
งานสุ ขศึกษาด้วย
ปี ค.ศ. 1996 สหรัฐอเมริ กาได้มีการกาหนดมาตรฐานสุ ขศึกษาแห่งชาติ (The National Health
Education Standards: NHES) เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพสาหรับนักเรี ยน
ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงเกรด 12 หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งใช้เป็ นแนวทางให้ครู
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าหนดนโยบาย ใช้ในการออกแบบหลักสู ตร จัดสรรทรัพยากร การจัดการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินการบรรลุเป้าหมายและพัฒนาการของการดาเนินงานสุ ขศึกษา ที่สาคัญคือช่วยให้นกั เรี ยน ครอบครัว
และชุมชนมองเห็นเป้ าหมายที่คาดหวังของการดาเนินงานสุ ขศึกษาในกลุ่มนักเรี ยน ซึ่ งมาตรฐานนี้ได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดยความร่ วมมือของผูน้ าทางการศึกษาทัว่ ประเทศ สภามะเร็ งแห่งชาติอเมริ กนั (American Cancer
Society) สมาคมสาธารณสุ ขแห่งอเมริ กนั (American Public Health Association) สมาคมอนามัยโรงเรี ยน
แห่งชาติอเมริ กนั (American School Health Association) และสภาผูส้ อนสุ ขศึกษาและพลศึกษาแห่งชาติ
อเมริ กนั (SHAPE America: Society of Health and Physical Educators) และภายหลังจากการนามาตรฐาน
ดังกล่าวไปใช้เป็ นเวลากว่า 10 ปี ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งเป็ นมาตรฐานฉบับที่ 2 ใน ปี ค.ศ. 2004 ซึ่งมุ่ง
ผลักดันให้เกิดการเติบโตของการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและสร้างความท้าทายให้กบั โรงเรี ยนและชุมชนในการทา
ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 8 ของมาตรฐาน คือ (Center of Disease Prevention and Control, 2017)
1) นักเรี ยนมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคต่อการมีสุขภาพดี
2) นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์อิทธิ พลของครอบครัว กลุ่มเพื่อน วัฒนธรรม สื่ อ เทคโนโลยี และปั จจัย
อื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
3) นักเรี ยนแสดงถึงความสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ทาให้เกิดผลดีต่อ
สุ ขภาพ
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4) นักเรี ยนแสดงถึงความสามารถในด้านทักษะการสื่ อสารระหว่างบุคคลเพื่อทาให้เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ
หรื อเพื่อหลีกเลี่ยง หรื อลดความเสี่ ยง
5) นักเรี ยนแสดงถึงทักษะการตัดสิ นใจเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ
6) นักเรี ยนแสดงถึงทักษะการตั้งเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ
7) นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ และหลีกเลี่ยงหรื อลดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
8) นักเรี ยนแสดงความสามารถในการชี้นาให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนเห็นความสาคัญเรื่ องสุ ขภาพ
จะเห็นได้วา่ งานสุ ขศึกษาในต่างประเทศมีมาเป็ นเวลานาน เริ่ มจากการดาเนินงานที่มุ่งให้บุคคล
ครอบครัว ชุมชน มีการปฏิบตั ิที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพโดยเฉพาะการป้ องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ ส่ วนใน
สหรัฐอเมริ กาที่เป็ นต้นแบบของงานสุ ขศึกษาในหลายๆ ประเทศ พัฒนาการเริ่ มต้นจากงานสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน
และขยายสู่ งานสุ ขศึกษาในชุมชน ในปั จจุบนั มีการกาหนดมาตรฐานสุ ขศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเป้าหมายพฤติกรรม
สุ ขภาพในนักเรี ยน ตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงเกรด 12 หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งใช้เป็ นแนวทางให้ครู
ผูบ้ ริ หาร และผูก้ าหนดนโยบาย ใช้ในการออกแบบหลักสู ตร จัดสรรทรัพยากร การจัดการเรี ยนการสอน และ
การประเมินการบรรลุเป้ าหมายและพัฒนาการของการดาเนินงานสุ ขศึกษา ที่สาคัญคือช่วยให้นกั เรี ยน
ครอบครัว และชุมชนมองเห็นเป้าหมายที่คาดหวังของการดาเนินงานสุ ขศึกษาอย่างชัดเจน
2. พัฒนาการของการสุ ขศึกษาในประเทศไทย
สาหรับงานสุ ขศึกษาของประเทศไทย เริ่ มต้นจากงานสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน โดยมีการกาหนดให้
นักเรี ยนต้องเรี ยนเนื้ อหาเกี่ยวกับสุ ขภาพของตนเองเพื่อให้เข้าใจถึงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค ซึ่ ง
หลักฐานที่ปรากฎคือใน ปี พ.ศ. 2438 มีหนังสื อชื่อ “เรื่ องน่ารู ้ เรื่ องร่ างกายของเรา” ซึ่งใช้เป็ นหนังสื อเรี ยน
สาหรับนักเรี ยนชั้นประโยค 1 ชั้น 2 มีเนื้ อหาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรี รวิทยาของบุคคล นับว่าเป็ นขอบเขตของ
วิชาสุ ขศึกษาโดยตรง (สมจิตต์ สุ พรรณทัสน์, 2538, น. 16)
ใน ปี พ.ศ. 2452 ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนในชั้นประโยคมูลศึกษา และมีการกาหนดวิชาหนึ่ง
ให้เรี ยนชื่อ วิชา “รักษาตัว” ซึ่ งเนื้อหาแตกต่างจากวิชาแรก คือ นอกจากจะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับร่ างกายของเราแล้ว ยัง
กาหนดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเพื่อให้เกิดสุ ขภาพดีต้ งั แต่เยาว์วยั ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของสุ ขศึกษาที่
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลดีกบั สุ ขภาพ จึงนับเป็ นวิชาแรกของสุ ขศึกษาที่เน้นทั้งด้านความรู ้และ
การปฏิบตั ิตนเองให้ถูกต้องเพื่อการมีสุขภาพดี เป็ นการเน้นการรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่ วยหรื อเกิดอุบตั ิเหตุต่างๆ
ปี พ.ศ. 2480 มีการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ โดยกาหนดให้เรี ยนวิชาสุ ขศึกษาในชั้นประถมศึกษา 1-4
เรี ยนสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง แต่ไม่มีกาหนดให้เรี ยนวิชาสุ ขศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา หลังจากนั้นมีการปรับปรุ ง
หลักสู ตร โดยใน ปี พ.ศ. 2493 มีการประกาศให้ใช้หลักสู ตรสุ ขศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งมีการเรี ยน
เนื้อหาที่ขยายให้ละเอียดเพิ่มจากที่เรี ยนในชั้นประถมศึกษา และเรี ยนสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง เช่นเดียวกัน
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ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรสุ ขศึกษาในนักเรี ยนอีกหลายครั้ง ที่สาคัญคือใน ปี พ.ศ. 2503 มีการ
รวมวิชาสุ ขศึกษาไว้กบั พลศึกษา ซึ่ งจัดเป็ นหมวดพลานามัย กาหนดให้มีการสอนทั้งในระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2521 มีการประกาศหลักสู ตรประถมศึกษา ที่ไม่มีการกาหนดชื่ อวิชาสุ ขศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
แต่ถูกจัดรวมอยูใ่ นกลุ่มวิชาต่างๆ ที่เรี ยกว่า กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ เนื้ อหาสุ ขศึกษาที่ให้เรี ยนรู ้ได้
เปลี่ยนแปลงไปมาก คือ นอกจากจะเกี่ยวข้องกับสุ ขภาพตนเองแล้ว ยังให้นกั เรี ยนรู ้จกั การปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม
ให้น่าอยู่ เรี ยนเกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพในสังคมปั จจุบนั เช่น สิ่ งเสพติด สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ เป็ นต้น
ส่ วนหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช
2524 ยังคงมีวชิ าสุ ขศึกษาในหมวดวิชาพลานามัย เนื้ อหาวิชากว้างขวางขึ้นจากประถมศึกษา เพิม่ เติมในเรื่ อง
ของสุ ขภาพจิต สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค บริ การสาธารณสุ ข ประชากรศึกษา เป็ นต้น ใช้เวลาเรี ยน 1 คาบ หรื อ 50 นาที
ต่อสัปดาห์
ภายหลังมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดทาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 4 ช่วงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน คือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3
และ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 และ 4-6 โดยสุ ขศึกษาและพลศึกษา เป็ น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน
หลักสู ตร และล่าสุ ดมีการปรับปรุ งหลักสู ตรโดยจัดทาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สุ ขศึกษาและพลศึกษา ยังคงเป็ น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตร โดยมีสาระที่เป็ นกรอบเนื้อหา
หรื อขอบข่ายองค์ความรู ้ 4 สาระ ได้แก่ 1) การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 2) ชีวติ และครอบครัว
3) การเคลื่อนไหวและการออกกาลังกาย และ 4) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพและการป้ องกันโรค โดยได้
กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ไว้ 6 ข้อ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1) นักเรี ยนเข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
2) นักเรี ยนเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดาเนินชีวติ
3) นักเรี ยนเข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
4) นักเรี ยนรักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
5) นักเรี ยนเห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การดารงสุ ขภาพ การป้ องกัน
โรคและการสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ
6) นักเรี ยนป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุ นแรง
นอกจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ประเทศไทยยังได้มี สุ ขบัญญัติแห่งชาติ (National Health
Disciplines) เป็ นข้อกาหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป พึงปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ จนเป็ นสุ ข
นิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่ งกาหนดไว้ 10 ประการ ดังนี้
1) ดูแลรักษาร่ างกายและของใช้ให้สะอาด
2) รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
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3) ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
4) กินอาหารสุ ก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สี ฉูดฉาด
5) งดบุหรี่ สุ รา สารเสพติด การพนัน และการสาส่ อนทางเพศ
6) สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
7) ป้ องกันอุบตั ิภยั ด้วยการไม่ประมาท
8) ออกกาลังกายสม่าเสมอและตรวจสุ ขภาพประจาปี
9) ทาจิตใจให้ร่าเริ งแจ่มใสอยูเ่ สมอ
10) มีสานึกต่อส่ วนรวม ร่ วมสร้างสรรค์สังคม
ในสถานศึกษานอกจากจะมีการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรสุ ขศึกษาแล้ว โรงเรี ยนยังมีกิจกรรม
อื่นๆ ภายใต้งานอนามัยโรงเรี ยน เช่น บริ การอนามัย มีการตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน บริ การห้องปฐมพยาบาล
โครงการอาหารกลางวัน การจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ซึ่ งอาจดาเนินการในรู ปของโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับการดาเนินงานสุ ขศึกษาในชุมชนในประเทศไทย เริ่ มภายหลังจากงานสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริ กา หน่วยงานที่รับผิดชอบงานสุ ขศึกษาในชุมชนเริ่ มครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2459
โดยมีแผนกสุ ขศึกษา สังกัดกรมประชาภิบาล กระทรวงมหาดไทย ดาเนิ นงานเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่ประชาชน
ผ่านทางการพิมพ์เอกสารเรื่ องการป้ องกันโรค การจัดทาโปสเตอร์ ความรู ้เรื่ องสุ ขภาพ ซึ่งในระยะแรกมีขอบเขต
การดาเนิ นงานจากัดเนื่ องจากมีเจ้าหน้าที่จานวนเพียง 2 คน และมีงบประมาณจากัด (สมจิตต์ สุ พรรณทัสน์,
2538, น. 18)
ปี พ.ศ. 2461 ได้มีการจัดตั้งกรมสาธารณสุ ข สังกัดกระทรวงมหาดไทย แผนกสุ ขศึกษา จึงย้ายมาสังกัด
กับกรมสาธารณสุ ข แต่เปลี่ยนชื่อเป็ น กองบรรณาธิ การ แล้วต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นกองสุ ขศึกษาใน ปี พ.ศ. 2472
มีหน้าที่จดั กิจกรรมสุ ขศึกษาแก่ประชาชนในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยสุ ข
ศึกษาเคลื่อนที่ปฏิบตั งานทั้งทางบกและทางน้ าไปยังชุมชนต่างๆ ทั้งยามปกติและยามเกิดโรคระบาด
ต่อมามีการตั้งกระทรวงสาธารณสุ ข ใน ปี พ.ศ. 2485 กองสุ ขศึกษา จึงย้ายมาสังกัดกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข จากนั้นย้ายมาสังกัดกรมส่ งเสริ มสาธารณสุ ข และสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ขตามลาดับ ดาเนิ นกิจกรรมสุ ขศึกษาผ่านการผลิตสื่ อเผยแพร่ ความรู ้ในรู ปวิทยุโทรทัศน์ เอกสาร
สิ่ งพิมพ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ จัดฉายภาพยนตร์ ความรู ้สุขภาพ รวมทั้งเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมและให้ความรู ้ดา้ น
สุ ขภาพในสถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานศึกษา พร้อมทั้งทาวิจยั พัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมสุ ขศึกษา
ปี พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุ ข ทาให้กองสุ ขศึกษาย้ายมาสังกัดกรมสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพ เมื่อ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และได้ปรับบทบาทหน้าที่จากเดิมมามุ่งเน้นพัฒนาวิชาการและ
มาตรฐานงานสุ ขศึกษา การศึกษาวิจยั และพัฒนา ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
พัฒนากระบวนการสื่ อสารสุ ขภาพ การรณรงค์ดา้ นสุ ขภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชน
โดยการประสานความร่ วมมือกับองค์กร ภาคีเครื อข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน (กองสุ ขศึกษา,
2558) และมีการจัดตั้งสานักงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพเขต 12 แห่ง เป็ นหน่วยงานภายในของกรมสนับสนุน
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บริ การสุ ขภาพ ทาหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการงานสุ ขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพแก่จงั หวัด
ภายในเขตต่างๆ
สาหรับงานสุ ขศึกษาในหน่วยงานส่ วนภูมิภาค ในช่วงที่งานสุ ขศึกษาได้รับการยอมรับว่าเป็ นมาตรการ
สาคัญในการดาเนินงานสาธารณสุ ข ได้มีฝ่ายสุ ขศึกษาหรื องานสุ ขศึกษาชัดเจนอยูใ่ นหน่วยงานสาธารณสุ ขทุก
ระดับ ได้แก่ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย (โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ในปั จจุบนั ) รวมถึงงานสุ ขศึกษาเป็ น
องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ งในงานสาธารณสุ ขมูลฐานที่ดาเนินงานในชุมชน โดยชุมชน แต่ในระยะหลังมีการ
ปรับโครงสร้างของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ซึ่งได้ยุบรวมฝ่ ายต่างๆ เป็ นกลุ่มงาน ทาให้งานสุ ขศึกษาถูกจัด
ให้ในอยูภ่ ายใต้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบบริ การ ในขณะเดียวกันได้มีกลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ที่มีงาน
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพอยูภ่ ายใต้กลุ่มงานนี้ จึงเกิดความไม่ชดั เจนและทับซ้อนของการดาเนินงานพัฒนา
พฤติกรรมในระหว่างกลุ่มงาน ส่ วนสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ งานสุ ขศึกษาอยูภ่ ายใต้กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการและบริ การ นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนตาแหน่งบุคลากรสาธารณสุ ขจากเดิมที่มีนกั วิชาการเฉพาะด้าน
รวมทั้งด้านสุ ขศึกษา ให้เป็ นตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขทั้งหมดเพื่อลดความยุง่ ยากในการจัดการด้าน
อัตรากาลังที่มีหลากหลายชื่อตาแหน่ง ก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้นกั วิชาการที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
ด้านสุ ขศึกษา กระจายไปอยูใ่ นงานต่างๆ ในกลุ่มงานใหม่ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ส่ งผลให้งานสุ ข
ศึกษาในสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดหลายแห่งมีบทบาทลดลงและขาดความชัดเจน กระทบต่อการสนับสนุน
ด้านวิชาการและการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด อีกทั้งงานสาธารณสุ ขมูลฐานแบบเดิมได้
ถูกแทนที่โดยระบบสุ ขภาพภายใต้หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ซึ่งงานสุ ขศึกษาเป็ นกลวิธีหรื อกิจกรรมการ
ดาเนินงานอย่างหนึ่งที่บูรณาการอยูใ่ นโครงการสาธารณสุ ขเพื่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในพื้นที่
ในด้านงานสุ ขศึกษาของสถานบริ การสาธารณสุ ขทุกระดับ ได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุ นโดยกองสุ ข
ศึกษาและสมาคมวิชาชีพสุ ขศึกษา ให้มีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานงานสุ ขศึกษาและการพัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพของสถานบริ การสาธารณสุ ข ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 และมีการปรับปรุ งมาตรฐานฯ ครั้งล่าสุ ด
ใน ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมาตรฐานงานสุ ขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพฯ ดังกล่าว ครอบคลุมทั้งระดับ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เนื้อหาของ
มาตรฐานได้เชื่ อมโยงการดาเนินงานสุ ขศึกษาทั้งในสถานบริ การสาธารณสุ ขและในชุมชน รวมถึงการบริ หาร
จัดการ และการพัฒนาคุณภาพการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาอย่างเป็ นระบบ
ในด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ประเทศไทยมีการสอนหลักสู ตรสุ ขศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกในมหาวิทยาลัย ถึงแม้วา่ หลักสู ตรสุ ขศึกษาในปั จจุบนั จะมีเนื้อหาครอบคลุมงานสุ ข
ศึกษาในโรงเรี ยน ในชุมชน ในโรงพยาบาล และในสถานประกอบการ แต่จุดเน้นหรื อการให้น้ าหนักในบาง
ด้านจะแตกต่างกันไป ซึ่ งจะสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนที่จะนาความรู ้และทักษะไปใช้ในการทางานในด้านใด บาง
หลักสู ตรเน้นสุ ขศึกษาในชุมชน เช่น คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผูส้ าเร็ จการศึกษามักทางาน
ด้านสาธารณสุ ขในชุมชนหรื อในโรงพยาบาล บางหลักสู ตรเน้นสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน บางหลักสู ตรเน้นสุ ข
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ศึกษาและพลศึกษา ซึ่งผูส้ าเร็ จการศึกษามักทางานเป็ นครู สอนในโรงเรี ยน ทางานด้านเวชศาสตร์ การกีฬา เป็ น
ต้น เช่น หลักสู ตรของคณะครุ ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อแนวคิด
การส่ งเสริ มสุ ขภาพที่เน้นปั จจัยกาหนดสุ ขภาพทั้งปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยสิ่ งแวดล้อมได้รับความนิยมมาก
ขึ้น จึงมีการเปิ ดสอนหลักสู ตรการส่ งเสริ มสุ ขภาพมากขึ้น โดยเนื้ อหาด้านสุ ขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เป็ น
ส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
จากการที่มีการสอนและผลิตบัณฑิตในหลักสู ตรสุ ขศึกษาที่มีจุดเน้น และต่างสถาบันกัน ทาให้มีการ
รวมตัวกันของผูส้ อน บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา และผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสุ ข
ศึกษาหลายสมาคม ในที่น้ ีจะกล่าวถึง 3 สมาคมที่สาคัญคือ
1. สมาคมวิชาชี พสุ ขศึกษา ตั้งอยูท่ ี่คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมวิชาชีพสุ ขศึกษา เพื่อส่ งเสริ มวิชาการด้านสุ ขศึกษา และการสาธารณสุ ข
ของสมาชิก ส่ งเสริ มความร่ วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิก ส่ งเสริ มสวัสดิการแก่สมาชิก
จัดหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวิชาการสุ ขศึกษาให้แก่สมาชิก สนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการ
พัฒนาสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชน ประสานความร่ วมมือทางวิชาการสุ ขศึกษากับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน หรื อสมาคมทั้งภายในและต่างประเทศ
ปัจจุบนั สมาคมวิชาชีพสุ ขศึกษา มีบทบาทสาคัญในการเป็ นองค์กรกลางในการประเมินมาตรฐานงาน
สุ ขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพของสถานบริ การสาธารณสุ ข และการจัดประชุมวิชาการสุ ขศึกษา
แห่งชาติเป็ นประจาทุก 2 ปี
2. สมาคมสุ ขศึกษาแห่ งประเทศไทย ตั้งอยูท่ ี่คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมสุ ขศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นองค์กรสาคัญที่มุ่งมัน่ จะทาประโยชน์
ให้แก่สังคมในด้านสุ ขภาพโดยการให้เด็ก นักเรี ยน เยาวชนและประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สุ ขภาพ มีทศั นคติที่ดีและสามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดีซ่ ึ งก็คือ การให้ “สุ ขศึกษา”
นั้นเอง ไม่วา่ จะเป็ นสุ ขศึกษาในสถานศึกษา สถานบริ การสาธารณสุ ขและชุมชนก็ตาม
3. สมาคมสุ ขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่ งประเทศไทย ตั้งอยูท่ ี่คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมสุ ขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย คือ ส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิก ศึกษาและวิจยั ส่ งเสริ มและเผยแพร่ วชิ าสุ ขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
เป็ นศูนย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู ้ระหว่างสมาชิก เป็ นศูนย์การติดต่อและร่ วมมือกับองค์การ
และสมาคมที่มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึงทั้งในและนอกประเทศ และส่ งเสริ มให้สมาชิกได้ดูงาน หรื อศึกษาวิชาสุ ข
ศึกษา พลศึกษา และสันทนาการทั้งในและนอกประเทศ
จากการศึกษาพัฒนาการงานสุ ขศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริ กาที่เป็ นต้นแบบ
ของประเทศต่างๆ และพัฒนาการสุ ขศึกษาในประเทศไทย จะพบว่ามีจุดเริ่ มต้นจากการสอนวิชาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ในรู ปแบบของหลักสู ตรสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน ซึ่ งเดิมอาจจะเน้นความรู ้เรื่ องร่ างกายและเรื่ องสุ ขภาพเป็ นสาคัญ
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ต่อมาได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะและการปฏิบตั ิเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และการปฏิบตั ิ
ตัวเมื่อเจ็บป่ วย อย่างไรก็ตามถึงจะมีมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน แต่ในทางปฏิบตั ิอาจยังมีขอ้ จากัดในการ
จัดการเรี ยนการสอนและการวัดผลในเรื่ องพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนตามเป้ าหมาย ส่ วนสุ ขศึกษาในชุมชน
ได้เกิดขึ้นในภายหลังจากสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน โดยในประเทศไทยมีการจัดตั้งกองสุ ขศึกษาขึ้น ซึ่ งระยะแรกเน้น
การผลิตสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ เอกสาร โปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสุ ขภาพ พัฒนาการเหล่านี้ จึงอาจทาให้ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องยังมีความเข้าใจว่าสุ ขศึกษาคือการสอนวิชาความรู ้เรื่ องสุ ขภาพ หรื อการเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสุ ขภาพ
ผ่านสื่ อต่างๆ ในขณะที่ปัจจุบนั นิยามและแนวคิดสุ ขศึกษาได้มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพโดยความสมัครใจของบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยงานสุ ขศึกษาได้เป็ นกลวิธี
หรื อกิจกรรมที่บูรณาการอยูใ่ นโครงการสาธารณสุ ข ในขณะที่มีการส่ งเสริ มให้สถานบริ การสาธารณสุ ขทุก
ระดับดาเนินงานสุ ขศึกษาตามกรอบมาตรฐานงานสุ ขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
กิจกรรม 1.1.2
สุ ขศึกษาในประเทศไทยมีพฒั นาการจากอดีตถึงปั จจุบนั อย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 1.1.2
พัฒนาการสุ ขศึกษาในประเทศไทย มีจุดเริ่ มต้นจากการสอนวิชาเกี่ยวกับสุ ขภาพในรู ปแบบของ
หลักสู ตรสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน ส่ วนสุ ขศึกษาในชุมชนได้เกิดขึ้นในภายหลังจากสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน โดยมีการ
จัดตั้งกองสุ ขศึกษาขึ้น ซึ่ งระยะแรกเน้นการผลิตสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ เอกสาร โปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เรื่ อง
สุ ขภาพ พัฒนาการเหล่านี้จึงอาจทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยังมีความเข้าใจว่าสุ ขศึกษาคือการสอนวิชาความรู ้เรื่ อง
สุ ขภาพ หรื อการเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสุ ขภาพผ่านสื่ อต่างๆ ในขณะที่ปัจจุบนั นิยามและแนวคิดสุ ขศึกษาได้
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพโดยความสมัครใจของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน โดยงานสุ ขศึกษาได้เป็ นกลวิธีหรื อกิจกรรมที่บูรณาการอยูใ่ นโครงการสาธารณสุ ข และมีการ
ส่ งเสริ มให้สถานบริ การสาธารณสุ ขทุกระดับดาเนินงานสุ ขศึกษาตามกรอบมาตรฐานงานสุ ขศึกษาและการ
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
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เรื่องที่ 1.1.3
จุดมุ่งหมายและขอบเขตของสุ ขศึกษา
1. จุดมุ่งหมายของสุ ขศึกษา
เนื่องจากสุ ขศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนมีพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ ซึ่ ง
พฤติกรรมสุ ขภาพดังกล่าวจะต้องเป็ นไปโดยความสมัครใจ มิใช่การบังคับหรื อร้องขอให้ทา อย่างไรก็ตามใน
ปั จจุบนั กระบวนทัศน์ในการดาเนินงานสุ ขศึกษาได้ขยายจุดมุ่งหมายให้ครอบคลุมถึงการสนับสนุนให้บุคคล
กลุ่ม และชุมชนสามารถควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของตน หรื อที่เรี ยกว่าการเสริ มพลัง รวมทั้งการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนปั จจัยกาหนดสุ ขภาพอื่นๆ ที่นอกเหนือจากปั จจัยภายในบุคคล เช่น ปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อม และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ ดังนั้นจึงสามารถพิจารณาแบ่งจุดมุ่งหมายออกเป็ น 6 ประเด็น
ย่อย คือ
1.1 การจูงใจให้ ประชาชนยอมรั บพฤติกรรมทีส่ ่ งผลดีต่อสุ ขภาพ ด้ วยการให้ ความรู้ ที่เหมาะสมและ
ส่ งเสริ มให้ มที ัศนคติเชิ งบวกต่ อพฤติกรรมดังกล่ าว ซึ่ งจะส่ งผลให้บุคคลมีความตระหนักต่อความสาคัญของ
สุ ขภาพ และตระหนักถึงความจาเป็ นและผลดีของการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสุ ขภาพดี
หรื อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพที่เป็ นอยู่ ทั้งนี้ประชาชนบางราย บางกลุ่มอาจมีความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวเป็ นส่ วนใหญ่อยู่
แล้ว แต่จะขาดเฉพาะความรู ้ที่สาคัญบางประเด็น หรื อขาดทัศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น ประชาชน
ส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกาลังกายว่าส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายมีหลายแบบ
แต่ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้เรื่ องการออกกาลังกายหรื อกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับสุ ขภาพและวัยของตนเอง
ในเรื่ องของความหนัก ระยะเวลา และความถี่ รวมทั้งทัศคติในเชิงลบต่อการออกกาลังกายยังมีอยูม่ ากในเรื่ อง
ของการออกกาลังกายเป็ นเรื่ องที่เสี ยเวลา ยุง่ ยาก ต้องมีสถานที่และอุปกรณ์เฉพาะ หรื อการทางานในแต่ละวัน
เป็ นการออกกาลังกายที่เพียงพอต่อการมีสุขภาพดีแล้ว เป็ นต้น ดังนั้นการจูงใจให้บุคคลยอมรับพฤติกรรมที่
ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ จึงต้องวิเคราะห์วา่ ประชาชนเป้ าหมายมีส่วนขาดในเรื่ องใดที่จาเป็ นและต้องเสริ มสร้าง
เพิ่มเติมให้ มิใช่ตอ้ งจัดกิจกรรมให้ความรู ้ทุกเรื่ องกับทุกราย/ทุกกลุ่มไป ซึ่ งการที่ประชาชนยอมรับพฤติกรรมที่
ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพจะเป็ นจุดมุ่งหมายขั้นแรกของสุ ขศึกษาที่จะนาไปสู่ จุดมุ่งหมายที่สองต่อไป
1.2 การช่ วยให้ ประชาชนตัดสิ นใจทีจ่ ะทาให้ เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ เมื่อประชาชนยอมรับพฤติกรรมที่
ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพแล้ว สุ ขศึกษาจะช่วยให้ประชาชนตัดสิ นใจที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
เช่น ให้เรี ยนรู ้วา่ การปฏิบตั ิดงั กล่าวจะช่วยลดความเสี่ ยงและความรุ นแรงของโรค และคนอื่นๆ สนับสนุนการ
กระทาดังกล่าว ทาให้ตดั สิ นใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
1.3 การช่ วยให้ ประชาชนมีความมั่นใจและมีทกั ษะทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้ สามารถแสดงพฤติกรรมตามการ
ตัดสินใจของตน การที่จะลงมือปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพ ประชาชนจะต้องมีความเชื่ อมัน่ ว่าตนสามารถปฏิบตั ิ
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พฤติกรรมดังกล่าวได้สาเร็ จ และมีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมดังกล่าว ดังนั้นสุ ขศึกษาจึงต้องจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ประชาชนมีทกั ษะที่จาเป็ นและมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพนั้นๆ ตัวอย่างเช่น
ประชาชนที่สูบบุหรี่ หากจะช่วยให้เลิกบุหรี่ สุ ขศึกษาจะต้องพยายามช่วยให้บุคคลตัดสิ นใจที่จะเลิกบุหรี่ มนั่ ใจ
ว่าตนจะเลิกได้สาเร็ จ ในความเป็ นจริ งผูท้ ี่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่เคยพยายามเลิกบุหรี่ มาแล้ว แต่ไม่สามารถเลิกได้
สาเร็ จ และมักขาดทักษะในการเอาชนะอุปสรรค เช่น เพื่อนชวนทาให้กลับไปสู บบุหรี่ อีก หรื อเมื่อมีความเครี ยด
ต้องกลับไปสู บบุหรี่ เพื่อคลายเครี ยด ขาดทักษะการปฏิเสธเพื่อน ทักษะการจัดการความเครี ยดอย่างเหมาะสม
ถ้ายังไม่มีการแก้ไขเรื่ องความเชื่อมัน่ และทักษะที่จาเป็ น บุคคลดังกล่าวจะยังไม่ลงมือปฏิบตั ิในการเลิกบุหรี่ จริ ง
ดังนั้นสุ ขศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายให้บุคคลที่ตดั สิ นใจที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพ มีความเชื่อและทักษะที่จาเป็ น
ต่อการแสดงพฤติกรรมดังกล่าว อันจะส่ งผลให้เกิดการปฏิบตั ิจริ ง
1.4 การเสริ มพลังให้ บุคคล กลุ่ม และชุมชนสามารถควบคุมปัจจัยกาหนดสุ ขภาพของตนเอง โดยการ
ดาเนินงานสุ ขศึกษาตามจุดมุ่งหมายนี้เน้นให้บุคคล กลุ่ม และชุมชน สามารถระบุปัญหาสุ ขภาพของตนเอง ได้
เรี ยนรู ้ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ ตัดสิ นใจใช้ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาสุ ขภาพของตน รวมทั้งสามารถระดม
ทรัพยากรที่จาเป็ นในการแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาสุ ขภาพของตน เช่น ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มรักษ์
สุ ขภาพในชุมชน โดยอาสาสมัครและแกนนาชุมชนเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพตามความต้องการของ
ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ ส่ งผลให้ลดการพึ่งพาบุคลากรสาธารณสุ ขหรื อหน่วยงานต่างๆ
1.5 การส่ งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดปัจจัยเอื้อด้ านสภาพแวดล้ อมทีจ่ าเป็ นต่ อการปฏิบัติพฤติกรรมสุ ขภาพ
เนื่องจากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพบางอย่างจาเป็ นต้องมีปัจจัยเอื้อด้านสภาพแวดล้อม ซึ่ งจะส่ งผลดี
ต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนได้ในแนวกว้างมากกว่าการมุ่งจัดการเรี ยนรู ้เพื่อจูงใจให้ประชาชน
มีพฤติกรรมสุ ขภาพเพียงอย่างเดียว เช่น การส่ งเสริ มให้ประชาชนในเขตเมืองมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น จะต้อง
จัดให้มีทางเท้าที่สะดวกและร่ มรื่ นที่เอื้ออานวยให้ประชาชนเดินมากขึ้น การจัดให้มีทางสาหรับขี่จกั รยานที่
ปลอดภัย มีสวนสาธารณะใกล้บา้ นให้ประชาชนไปออกกาลังกาย เป็ นต้น ซึ่ งสุ ขศึกษาจะช่วยให้สังคมเกิดการ
เรี ยนรู ้ถึงความจาเป็ นของปั จจัยสภาพแวดล้อมต่อสุ ขภาพ และกระตุน้ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องดาเนินการสนับสนุนให้เกิด
เกิดปั จจัยสภาพแวดล้อมดังกล่าว
1.6 การชี้นาให้ เกิดนโยบายสาธารณะทีส่ ่ งผลดีต่อสุ ขภาพ การที่นโยบายสาธารณะที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ
จะเกิดขึ้นได้ เช่น กฎหมายควบคุมการบริ โภคยาสู บและสุ รา จาเป็ นต้องเป็ นประเด็นที่สังคมให้ความสาคัญ และ
ผลักดันให้ผกู ้ าหนดนโยบายตัดสิ นใจที่จะกาหนดนโยบายดังกล่าว ซึ่ งสุ ขศึกษาเป็ นมาตรการสาคัญที่จะช่วยให้
สังคมเกิดการเรี ยนรู ้และตระหนักในความสาคัญของสุ ขภาพ และให้การสนับสนุนการออกนโยบายสาธารณะที่
ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
2. ขอบเขตของสุ ขศึกษา
ขอบเขตของสุ ขศึกษา เป็ นการกาหนดลักษณะของการดาเนินงานสุ ขศึกษา ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มุมมองในมิติ
ต่างๆ ได้แก่ มุมมองด้านจุดมุ่งหมาย ด้านประชากรเป้ าหมาย ด้านพื้นที่เป้ าหมาย และด้านเนื้ อหา ดังนี้
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2.1 ขอบเขตของสุ ขศึกษาด้ านจุดมุ่งหมาย
ลักษณะการดาเนินงานสุ ขศึกษาหากมองในด้านจุดมุ่งหมายประกอบด้วย การดาเนินงานเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ การพัฒนาทัศนคติและค่านิยมด้านสุ ขภาพ และการพัฒนาการทักษะหรื อการปฏิบตั ิ
ด้านสุ ขภาพ
2.1.1 การเผยแพร่ ข้อมูลความรู้ด้านสุ ขภาพ การดาเนินงานสุ ขศึกษาภายใต้ขอบเขตของการเผยแพร่
ข้อมูลความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ มักเป็ นการสื่ อสารแบบทางเดียวที่มุ่งนาเสนอข้อมูลความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ ผ่านช่องทาง
หรื อสื่ อต่างๆ เช่น การพูดให้ความรู ้โดยบุคลากรสาธารณสุ ข การเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านทางเอกสาร โปสเตอร์ ป้ าย
โฆษณา วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น
2.1.2 การพัฒนาทัศนคติและค่ านิยมด้ านสุ ขภาพ การดาเนินงานสุ ขศึกษาภายใต้ขอบเขตของการพัฒนา
ทัศนคติและค่านิยมด้านสุ ขภาพ จะมีกิจกรรมที่เน้นการกระตุน้ ความรู ้สึกนึกคิดที่มุ่งให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
มีความคิดทางบวกหรื อนิยมชมชอบต่อการกระทาที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ เช่น การให้ดาราวัยรุ่ นที่สุขภาพดีมาเล่า
วิธีการบริ โภคอาหาร ออกกาลังกาย และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เพื่อเป็ นต้นแบบที่ดีของการมี
พฤติกรรมสุ ขภาพในกลุ่มวัยรุ่ น หรื อการนาภาพผูป้ ่ วยมะเร็ งปอดมาแสดงให้ประชาชนดูเพื่อกระตุน้ ให้กลัวพิษ
ภัยจากการสู บบุหรี่ หรื อการให้วเิ คราะห์ข่าววัยรุ่ นไปทาแท้งที่คลินิกเถื่อนแล้วเสี ยชีวติ เพื่อให้เกิดค่านิยมที่
ถูกต้องเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควรและการป้ องกันการตั้งครรภ์อย่างเหมาะสม เป็ นต้น
2.1.3 การพัฒนาการทักษะหรื อการปฏิบัติด้านสุ ขภาพ การดาเนินงานสุ ขศึกษาภายใต้ขอบเขตนี้ มุ่งให้
ประชาชนเป้าหมายมีการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม ซึ่ งจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะที่จาเป็ น
ต่อการปฏิบตั ิ กิจกรรมสุ ขศึกษามักเน้นการสาธิ ต ฝึ กปฏิบตั ิ รวมทั้งการเรี ยนรู ้ประสบการณ์จริ งของผูท้ ี่ประสบ
ความสาเร็ จในการดูแลสุ ขภาพ เช่น การสาธิ ตและฝึ กปฏิบตั ิการตักอาหารจานสุ ขภาพที่มีพลังงานที่เหมาะสม
กับผูท้ ี่ตอ้ งการลดน้ าหนักตัว การฝึ กทักษะการปฏิเสธ การเรี ยนรู ้วธิ ี การควบคุมอาหารของผูป้ ่ วยเบาหวานที่
รักษาระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี เป็ นต้น
2.2. ขอบเขตของสุ ขศึกษาด้ านประชากรเป้ าหมาย
ประชากรเป้าหมายของการดาเนินงานสุ ขศึกษามีท้ งั ที่เป็ นปั จเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน มวลชนทัว่ ไป
กลุ่มเป้ าหมายพิเศษ และกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกิจ ดังนี้
2.2.1 ปัจเจกบุคคล ขอบเขตการดาเนินงานสุ ขศึกษากับปั จเจกบุคคลหรื อบุคคลแต่ละคน มีจุดมุ่งหมาย
ให้บุคคลแต่ละคนมีความรู ้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีการปฏิบตั ิสุขภาพที่เหมาะสม โดยการ
ดาเนินงานสุ ขศึกษาจะคานึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติ และเงื่อนไขข้อจากัดของแต่บุคคล เช่น การให้
คาปรึ กษาแก่วยั รุ่ นที่ต้ งั ครรภ์ การจัดการเรี ยนรู ้ให้ผปู ้ ่ วยเตรี ยมตัวก่อนผ่าตัดอย่างถูกวิธี การฝึ กทักษะการฉี ดยา
ให้แก่ผปู ้ ่ วยเบาหวาน เป็ นต้น
2.2.2 ครอบครัว เนื่องจากบุคคลที่เป็ นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ต่างจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้และมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย และเหมาะสมกับสภาวะสุ ขภาพของแต่ละคนและสุ ขภาพของครอบครัว ใน
ขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัวต่างมีอิทธิ พลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพซึ่ งกัน
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และกัน จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการดาเนินงานสุ ขศึกษาภายใต้ขอบเขตของครอบครัว เช่น การจัดกิจกรรมสุ ขศึกษา
เมื่อไปเยีย่ มบ้านหญิงหลังคลอด การให้คาปรึ กษาคู่สมรสเรื่ องการวางแผนครอบครัว การฝึ กทักษะญาติในการ
ดูแลผูป้ ่ วยอัมพาต เป็ นต้น
2.2.3 ชุมชน ชุมชนเป็ นแหล่งรวมของบุคคล ครอบครัว แกนนาชุมชน และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมที่เป็ นปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของประชาชน ซึ่งชุมชนมีขอบเขตพื้นที่ที่กว้างขวาง การดาเนินงาน
สุ ขศึกษาในชุมชนจะมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรในชุมชน ส่ งผลต่อ
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพได้ในวงกว้างกว่าการดาเนินงานในระดับปั จเจกบุคคลและครอบครัว แต่
การดาเนินงานสุ ขศึกษาจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะ
ต้องอาศัยแกนนาในชุมชนที่อยูใ่ นรู ปของคณะกรรมการชุ มชน หรื อกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการวางแผน ดาเนิ นงาน และประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ครอบคลุมประชากรเป้ าหมาย และมีความยัง่ ยืนในการดาเนินงาน เช่น การส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้อง
อาศัยอาสาสมัครนมแม่ อสม. หรื อกลุ่มสายใยรักครอบครัวในชุมชน ที่คอยกระตุน้ และช่วยเหลือให้แม่เลี้ยงลูก
ด้วยนมตัวเองได้อย่างน้อย 6 เดือน
2.2.4 มวลชนทัว่ ไป นับเป็ นขอบเขตการดาเนินงานสุ ขศึกษาที่กว้างขวางที่สุด และจาเป็ นต้องใช้
สื่ อมวลชนเข้ามาช่วยในการสื่ อสารข้อมูลความรู ้ไปถึงมวลชนทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นประชาชนที่กระจายอยูใ่ นพื้นที่
ต่างๆ เช่น การรณรงค์ไม่ให้ขบั ขี่รถเมื่อบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลต่างๆ ผ่านทาง
หนังสื อพิมพ์ ข่าว/รายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสี ยง ที่มุ่งให้ประชาชนทัว่ ประเทศเกิดความตระหนักใน
ปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรจากการเมาแล้วขับ และให้ความร่ วมมือในการไม่ขบั ขี่รถเมื่อดื่มสุ รา
2.2.5 กลุ่มเป้ าหมายพิเศษ ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ดอ้ ยโอกาส ที่มกั เข้าไม่ถึงบริ การสุ ขภาพเหมือนคน
ทัว่ ไป เช่น ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ชาวเขา ผูต้ อ้ งขัง คนงานต่างด้าว ซึ่ งกลุ่มเหล่านี้จาเป็ นต้องจัดบริ การสุ ข
ศึกษาที่มีลกั ษณะเฉพาะเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ เช่น จัดบริ การสุ ขศึกษาในเรื อนจา การใช้ภาษาและสื่ อเฉพาะ
สาหรับแรงงานต่างด้าว เป็ นต้น
2.2.6 กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกิจ หมายถึงกลุ่มที่มีการรวมตัวกันชัว่ คราวในภาวะที่ไม่เป็ นปกติ แต่
จาเป็ นต้องได้รับบริ การสุ ขศึกษา เช่น ประชาชนในศูนย์อพยพผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม ที่จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้และ
ปฏิบตั ิตวั ถูกต้องในเรื่ องสุ ขาภิบาลอาหารและสิ่ งแวดล้อมเพื่อป้ องกันโรคอุจจาระร่ วง เป็ นต้น
2.3 ขอบเขตของสุ ขศึกษาด้ านพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
พื้นที่เป้ าหมายในการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาประกอบด้วยชุมชน สถานศึกษา สถานบริ การสาธารณสุ ข
สถานประกอบการ และสื่ อมวลชน
2.3.1 ชุมชน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่ องของการดาเนินงานสุ ขศึกษาในขอบเขตของประชากร
เป้ าหมายที่เป็ นชุมชน ซึ่ งมีกลุ่มคนอาศัยอยูร่ ่ วมกัน อย่างไรก็ตามพื้นที่ชุมชนยังสามารถจาแนกตามลักษณะ
สิ่ งแวดล้อมการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ออกเป็ นชุมชนประเภทต่างๆ เช่น ชุมชน
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เมือง-ชุมชนชนบท ชุมชนเขตเทศบาล-ชุมชนนอกเขตเทศบาล ชุมชนบ้านจัดสรร-ชุมชนอาคารพาณิ ชย์-ชุมชน
แออัด ชุมชนแรงงานก่อสร้าง ชุมชนชาวมุสลิม เป็ นต้น ซึ่ งการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาจาเป็ นต้องออกแบบกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับปั ญหาความต้องการ และคุณลักษณะด้านประชากร สังคม วัฒนธรรม และเงื่อนไขของชุมชน
ดังกล่าว
2.3.2 สถานศึกษา เป็ นพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และมีนกั เรี ยน นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอยูร่ ่ วมกันจานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซึ่ งกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษานับเป็ นกลุ่มเป้าหมายสาคัญที่จาเป็ นต้องมีการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
เพื่อส่ งผลดีต่อสุ ขภาพในระยะยาวตลอดช่วงชีวิต อย่างไรก็ตามเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาก็มีความ
เสี่ ยงและปั ญหาสุ ขภาพเฉพาะกลุ่มและเฉพาะวัยที่จาเป็ นต้องมีกิจกรรมสุ ขศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
พฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
2.3.3 สถานบริ การสาธารณสุ ข นับเป็ นขอบเขตพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขหลากหลายวิชาชีพทางาน
อยู่ รวมทั้งมีประชาชนที่มีความจาเป็ นและต้องการบริ การสุ ขภาพมาใช้บริ การ เช่น สถานีอนามัยหรื อ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข คลินิก โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขจึงควรวิเคราะห์ความต้องการบริ การสุ ขศึกษาของผูร้ ับบริ การทั้งผูม้ ีสุขภาพดี ผูท้ ี่มีความเสี่ ยง ผูป้ ่ วย
และญาติ รวมทั้งบุคลากรของสถานบริ การสาธารณสุ ขเอง และจัดกิจกรรมสุ ขศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และเงื่อนไขของสถานบริ การสาธารณสุ ข
2.3.4 สถานประกอบการ เป็ นขอบเขตพื้นที่ที่มีประชากรวัยแรงงานมาอยูร่ วมกัน และมีกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สานักงานของบริ ษทั เอกชน กลุ่มอาชีพจักสาน
เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละอาชีพมีรูปแบบกิจกรรมการทางานและความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพแตกต่างกัน รวมทั้งลักษณะปั ญหา
สุ ขภาพที่พบมากในประชากรวัยแรงงาน ทาให้จาเป็ นต้องจัดกิจกรรมสุ ขศึกษาโดยคานึงถึงความต้องการเรี ยนรู ้
เรื่ องสุ ขภาพและพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพตามลักษณะของประชากรและอาชีพ
2.3.5 สื่อมวลชน เป็ นขอบเขตพื้นที่ที่กิจกรรมสุ ขศึกษาดาเนินงานผ่านสื่ อมวลชนไปยังประชาชนทัว่ ไป
ที่เป็ นผูบ้ ริ โภค ซึ่ งขอบเขตพื้นที่จะไม่ได้ชดั เจนเหมือน 4 พื้นที่ที่กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตามการจะเลือกใช้
สื่ อมวลชนประเภทใดในการดาเนินงานสุ ขศึกษา เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ นิตยสาร อินเทอร์ เน็ต
จาเป็ นต้องวิเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการว่าเข้าถึงสื่ อมวลชนประเภทใด และข้อดีขอ้ จากัดของสื่ อ
แต่ละชนิด ว่าเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย เนื้อหา และเงื่อนไขขององค์การที่ดาเนินงานสุ ขศึกษา
2.4 ขอบเขตของสุ ขศึกษาด้ านเนื้อหา
เนื่องจากงานสาธารณสุ ขประกอบด้วยการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคและภัย การรักษาพยาบาล
และการฟื้ นฟูสภาพ ดังนั้นกิจกรรมสุ ขศึกษาจึงมีขอบเขตด้านเนื้ อหาครอบคลุม 4 ประเด็นดังกล่าว
2.4.1 เนื้อหาด้ านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การดาเนิ นงานสุ ขศึกษาเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เนื้อหาการจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้จะเกี่ยวข้องกับความตระหนักในความสาคัญของสุ ขภาพ และมีการปฏิบตั ิที่ช่วยสร้างเสริ ม
ความแข็งแรงของร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปั ญญา เช่น การบริ โภคอาหารตามโภชนบัญญัติที่เหมาะสม
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ตามเพศและวัย การจัดการความเครี ยด การมีกิจกรรมทางกาย การไม่สูบบุหรี่ และดื่มสุ รา การหลีกเลี่ยงสารเสพ
ติด การดูแลสุ ขภาพในระหว่างตั้งครรภ์ เป็ นต้น
2.4.2 เนื้อหาด้ านการป้ องกันโรคและภัย การดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อการป้ องกันโรคและภัย เนื้อหาการ
จัดประสบการณ์เรี ยนรู ้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักต่อโรคและภัยที่พบในประชากรแต่ละกลุ่มและ
แต่ละวัย รวมทั้งการปฏิบตั ิเพื่อการป้ องกันโรคและภัยดังกล่าว เช่น การพาบุตรหลานไปรับวัคซี นป้ องกัน
โรคติดต่อในเด็กตามช่วงวัยต่างๆ การไม่ดื่มสุ ราเมื่อขับขี่รถยนต์ การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่จกั รยานยนต์ การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเพื่อป้ องกันโรคอุจจาระร่ วง การใส่ อุปกรณ์ป้องกันขณะทางานที่เสี่ ยงต่อภัย
อันตราย เป็ นต้น
2.4.3 เนื้อหาด้ านการรักษาพยาบาล การดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อการรักษาพยาบาล จะเน้นใน
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูป้ ่ วยและครอบครัว เนื้อหาการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ตระหนักต่อการปฏิบตั ิเพื่อให้โรคทุเลา หายป่ วย ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และความพิการ เช่น การ
ดาเนินงานสุ ขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยเบาหวาน ให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีในเรื่ องการควบคุมอาหาร
ออกกาลังกาย การจัดการความเครี ยด การกินยา การป้ องกันภาวะแทรกซ้อน และการมาพบแพทย์ตามนัด
2.4.4 เนื้อหาด้ านการฟื้ นฟูสภาพ ในระยะพักฟื้ นจากการป่ วย บาดเจ็บ หรื อหลังการผ่าตัดรักษาโรค มี
ความจาเป็ นต้องจัดกิจกรรมสุ ขศึกษาที่เน้นเนื้ อหาให้ผปู ้ ่ วยและญาติตระหนักในความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการฟื้ นฟู
สภาพอย่างถูกวิธี และมีการปฏิบตั ิเพื่อให้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ฟื้ นฟู กลับสู่ สภาพเดิม หรื อใกล้เคียง
สภาพเดิมให้มากที่สุด และสามารถกลับไปใช้ชีวติ ในครอบครัวและสังคมได้ เช่น การบริ หารขาและข้อเข่า
ภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเพื่อป้ องกันข้อยึดติด การฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจภายหลังการบาบัดเพื่อเลิกยา
เสพติด เป็ นต้น
กิจกรรม 1.1.3
1. จุดมุ่งหมายของสุ ขศึกษามีอะไรบ้าง
2. ขอบเขตของสุ ขศึกษาด้านพื้นที่เป้ าหมาย มีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 1.1.3
1. จุดมุ่งหมายของสุ ขศึกษา ได้แก่ 1) การจูงใจให้ประชาชนยอมรับพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ 2)
การช่วยให้ประชาชนตัดสิ นใจที่จะทาให้เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ 3) การช่วยให้ประชาชนมีความมัน่ ใจและมีทกั ษะที่
จาเป็ นเพื่อให้สามารถแสดงพฤติกรรมตามการตัดสิ นใจของตน 4) การเสริ มพลังให้แก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน
สามารถควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของตนเอง 5) การส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดปั จจัยเอื้อด้านสภาพแวดล้อมที่
จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพ และ 6) การชี้นาให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ
2. ขอบเขตของสุ ขศึกษาด้านพื้นที่เป้ าหมายประกอบด้วย ชุมชน สถานศึกษา สถานบริ การสาธารณสุ ข
สถานประกอบการ และสื่ อมวลชน
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เรื่องที่ 1.1.4
หลักการและกลวิธีของสุ ขศึกษา
การดาเนินงานสุ ขศึกษาได้มีพฒั นาการมาโดยลาดับ ทาให้ปรัชญาที่ใช้ในการดาเนินงานมีหลาย
แนวทาง ซึ่งเป็ นที่มาของหลักการและความเชื่อในการดาเนินงานสุ ขศึกษา ซึ่งปรัชญาสาคัญในการดาเนินงาน
สุ ขศึกษาต่อไปนี้ (Cottrell, Garvin, and McKenzie, 2006)
1) การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ สุ ขศึกษามุ่งเพิม่ ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพให้แก่บุคคลและกลุ่ม
เพื่อให้มีขอ้ มูลที่จาเป็ นในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องสุ ขภาพของตนและกลุ่ม โดยเชื่อว่าหากบุคคลและกลุ่มมี
ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอจะสามารถตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีต่อสุ ขภาพได้
2) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้ วยความสมัครใจ สุ ขศึกษาที่มุ่งสนับสนุนบุคคลและกลุ่มให้มีการ
ตั้งเป้ าหมาย และควบคุมกากับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยความสมัครใจ และมีการ
วัดประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามเป้าหมายเป็ นระยะๆ
3) การสนับสนุนให้ มีการตัดสิ นใจทีเ่ หมาะสม โดยการให้บุคคลและกลุ่มเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาหรื อ
สถานการณ์จาลอง เพื่อพัฒนาทักษะการตัดสิ นใจที่เหมาะสม ซึ่ งจะช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking)ในเรื่ องต่างๆ และเกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ
4) การให้ อสิ ระในการตัดสิ นใจ เป็ นการดาเนินงานสุ ขศึกษาที่สนับสนุนให้บุคคลและกลุ่มมีการคิด
วิเคราะห์วา่ ตนมีความต้องการและความสนใจด้านสุ ขภาพในเรื่ องใด และนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่จะทาในสิ่ งที่
ตนต้องการโดยอิสระ โดยเจ้าหน้าที่มีบทบาทในการสนับสนุนบุคคลดังกล่าว
5) การเปลี่ยนแปลงสั งคม โดยมีการมองว่าสุ ขศึกษามีส่วนสาคัญในการทาให้ผคู ้ นในสังคมสนับสนุน
และยอมรับกฎระเบียบ กฎหมายที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ และนาไปสู่ สังคมที่มีสุขภาพดี เช่น สนับสนุนกฎหมาย
ห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะเพื่อสุ ขภาพดีของคนในสังคม
นอกจากปรัชญาในการดาเนินงานสุ ขศึกษาแล้ว นักสาธารณสุ ขจะต้องคานึงถึงหลักการและกลวิธีการ
ดาเนินงานสุ ขศึกษา ดังนี้
1. หลักการสุ ขศึกษา
จากปรัชญาดังกล่าว พบว่าในการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาจาเป็ นต้องอาศัยหลักการหลายด้านมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการเรี ยนรู ้ สามารถตัดสิ นใจ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงเปลี่ยนแปลงสังคม
โดยสามารถสรุ ปเป็ นหลักการสาคัญในการดาเนินงานสุ ขศึกษา ดังนี้ (นิตยา เพ็ญศิรินภา, 2556; Gilbert, Sawyer
and McNeil, 2011; Black et al, 2010)
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1.1 หลักการทางการศึกษา การดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อให้บุคคล และกลุ่มมีการเรี ยนรู ้และนาไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพ จาเป็ นต้องอาศัยหลักการทางการศึกษาที่จะทาให้
บุคคลและกลุ่มเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ดังต่อไปนี้
1.1.1 การจูงใจ โดยการจูงใจจะช่วยให้ประชาชนเป้ าหมายเกิดการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ดี ทั้งนี้พบว่าบุคคลจะเรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อเชื่ อว่าสิ่ งนั้นมีความสาคัญ การให้รางวัลหรื อการเสริ มแรงใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น การชมเชย จะส่ งผลเกิดพฤติกรรมซ้ าๆ โดยเฉพาะหากได้รับการเสริ มแรงทันทีที่มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ การทาให้กลัวหรื อการลงโทษอาจส่ งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรื ออาจทาให้เกิดการ
ปฏิเสธและไม่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ในเรื่ องดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ปฎิกริ ยาของแต่ละบุคคลในเรื่ องดังกล่าว
1.1.2 ความจาเป็ นและความสามารถ บุคคลจะสนใจเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่จาเป็ น และเป็ นสิ่ งที่ตนมี
ความสามารถที่จะเรี ยนรู ้ ดังนั้นในการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาจึงต้องวิเคราะห์ความจาเป็ น (Need) และ
ความสามารถ (Ability) ในการเรี ยนรู ้ของประชาชนเป้าหมาย เพื่อที่จะเลือกใช้วธิ ีการสื่ อสารและจัดการเรี ยนรู ้
ให้สอดคล้องกับปัญหาหรื อความจาเป็ น และความสามารถในการเรี ยนรู ้ของบุคคลและกลุ่ม เช่น ประชาชนที่
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต้องใช้วธิ ี การพูดคุย และการแสดงวิธีการปฏิบตั ิให้เห็น มากกว่าการใช้เอกสารที่เป็ น
ตัวหนังสื อให้อ่าน เป็ นต้น
1.1.3 ธรรมชาติของการเรี ยนรู้ มีหลักการสาคัญต่อไปนี้
1) บุคคลจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีหากมีการย้าซ้ าๆ ในเรื่ องนั้น คาแนะนา คือ การเรี ยนรู ้
จะเกิดขึ้นได้ดี หากกลุ่มเป้ าหมาย ได้เห็นและหรื อได้ฟังในเนื้อหาดังกล่าวอย่างน้อย 3 ครั้ง
2) การเรี ยนรู ้ที่ดีควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ โดยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยน เช่น ให้ร่วมระบุปัญหาสุ ขภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ ร่ วมระบุทางเลือกในการดูแล
สุ ขภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลงมือฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นต้น
3) สิ่ งที่บุคคลเรี ยนรู ้จะไม่สามารถนาไปใช้ได้โดยอัตโนมัติ จึงจาเป็ นต้องให้บุคคล
ได้เรี ยนรู ้วธิ ีการประยุกต์เพื่อการปฏิบตั ิ หรื อฝึ กทักษะการปฏิ บตั ิในเรื่ องดังกล่าว เช่นภายหลังการเรี ยนรู ้เรื่ อง
กิจกรรมทางกาย ต้องให้ผเู ้ รี ยนวางแผนว่าจะนากิจกรรมใดไปใช้ในชีวติ ประจาวัน และจะทาอย่างไร บ่อย
เพียงใด หรื อให้ฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายที่ชอบและเหมาะกับวิถีชีวติ ของตนเอง เช่น วิธีการแกว่งแขน
ต่อเนื่องครั้งละ 10 นาที
4) การที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดพฤติกรรมหรื อทักษะการปฏิบตั ิจาเป็ นต้องมีการฝึ กฝน
เช่น ให้ฝึกทักษะการปฏิเสธในผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ ฝึ กวิธีการอ่านฉลากโภชนาการก่อนตัดสิ นใจบริ โภคอาหาร
ที่เหมาะกับสุ ขภาพของตน
5) กระบวนการเรี ยนรู ้จะเกิดได้ดีหากมีลาดับการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม ได้แก่ การเริ่ มจาก
สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนเคยรู ้มาก่อน แล้วจึงโยงไปสู่ สิ่งที่ยงั ไม่รู้ หรื อเริ่ มเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมไปสู่ สิ่งที่เป็ นนามธรรม
หรื อเริ่ มเรี ยนรู ้จากเรื่ องที่ง่ายๆ ไปสู่ เรื่ องที่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก
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6) การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีหากมีการหยุดพักเป็ นช่วงๆ การจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้จึงต้อง
ออกแบบให้มีช่วงที่เรี ยนรู ้เนื้ อหา ให้ฝึกปฏิบตั ิ ให้พกั หรื อผ่อนคลาย สลับกันไป แทนการให้เรี ยนต่อเนื่ องกัน
เป็ นเวลานานๆ
1.1.4 การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคลและกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ อายุ เพศ ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ภาษาที่ใช้
ความเชื่อและอคติ ความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ เชื้ อชาติและวัฒนธรรม แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้ที่ชื่น
ชอบ หากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่จดั กิจกรรมสุ ขศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคคลและกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อ
นามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมสุ ขศึกษาให้เหมาะสม จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และนาไปสู่ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ดี
1.1.5 การเรี ยนรู้ ในผู้ใหญ่ เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายของงานสุ ขศึกษา ไม่ใช่มีเฉพาะเด็กนักเรี ยน
ในโรงเรี ยน ที่พร้อมจะเรี ยนรู ้และทาตามที่ครู สอน แต่กลุ่มเป้ าหมายของสุ ขศึกษาที่ไม่ใช่พ้นื ที่โรงเรี ยนส่ วน
ใหญ่เป็ นผูใ้ หญ่ซ่ ึ งมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเด็กนักเรี ยน ดังนั้นการจัดกิจกรรมสุ ขศึกษาในผูใ้ หญ่ จึงต้อง
คานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1) ผูใ้ หญ่มีความเป็ นตัวของตัวเอง ชอบที่จะตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ด้วยตนเองมากกว่าให้คน
อื่นมาบอกหรื อสั่งให้ทา
2) ผูใ้ หญ่ชอบที่จะตัดสิ นข้อมูลต่างๆ โดยใช้มุมมองของตนเอง มากกว่าเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับ
3) ผูใ้ หญ่มีความคาดหวังว่าสิ่ งที่เรี ยนรู ้จะต้องมีประโยชน์ทนั ทีคุม้ ค่ากับการเสี ยเวลามาเรี ยนรู ้
ต่างกับเด็กที่คาดหวังว่าสิ่ งที่เรี ยนรู ้จะมีประโยชน์ต่อตนในอนาคต
4) ผูใ้ หญ่ต่างมีประสบการณ์เดิมของตนเองมาก่อนซึ่ งอาจมีผลต่อสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่ งต่างกับ
เด็กที่มกั ไม่มีประสบการณ์ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องมาก่อน
5) ผูใ้ หญ่มีศกั ยภาพที่จะเป็ นทรัพยากรสาคัญที่ใช้ประโยชน์ในการเรี ยนรู ้มากกว่าเด็ก เช่น
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีประสบการณ์ในการดูแลตนเองที่ดี สามารถเป็ นตัวอย่างในการเล่าประสบการณ์และย้า
ความสาคัญในการปฏิบตั ิในเรื่ องพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม ซึ่ งจะช่วยให้เรื่ องที่เรี ยนรู ้มีขอ้ มูลเชิงประจักษ์
และน่าเชื่อถือมากขึ้นในกลุ่มผูเ้ รี ยน
1.2 หลักการสื่ อสาร เนื่องจากการดาเนิ นงานสุ ขศึกษา เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพ จาเป็ นต้องมีการส่ งข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้จากผูส้ ่ งสาร ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข อาสาสมัคร แกนนา
ฯลฯ ไปยังผูร้ ับสาร คือบุคคล ครอบครัว หรื อชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่ งเมื่อผูร้ ับได้รับข่าวสารจะก่อให้เกิด
การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ มีความรู ้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับ การให้ความ
ร่ วมมือร่ วมใจ และนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยกระบวนการสื่ อสารมีองค์ประกอบพื้นฐานที่
เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ ผูส้ ่ งสาร ข่าวสาร ช่องทางหรื อสื่ อ และผูร้ ับสาร ซึ่ งทุกองค์ประกอบในกระบวนการสื่ อสาร
จะมีผลต่อประสิ ทธิ ผลของการดาเนินงานสุ ขศึกษา
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อย่างไรก็ตามการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาที่ใช้หลักการสื่ อสารให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ จาเป็ นต้อง
คานึงถึงหลักการสื่ อสาร 7 ประการ (7C’s) คือ (Cutlip and Center, 1989)
1. ความถูกต้องและน่าเชื่ อถือ (Credibility) หมายถึง ข้อมูลที่สื่อออกให้กลุ่มเป้ าหมายเรี ยนรู ้ไปต้องมี
ความถูกต้องและน่าเชื่ อถือ ผูส้ ่ งสารควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น และน่าเชื่อถือ
2. ความเหมาะสมกับบริ บท (Context) หมายถึง ข้อมูลด้านสุ ขภาพที่จะให้กลุ่มเป้ าหมายเรี ยนรู ้ตอ้ ง
สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม บุคคล สถานที่ และเวลา เช่น เนื้ อหาด้านสุ ขภาพที่จดั
กิจกรรมสุ ขศึกษากับประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลต้องสอดคล้องความเชื่ อ วัฒนธรรมของชาวชนบท
และสิ่ งที่แนะนาให้ปฏิบตั ิตอ้ งสามารถเข้าถึงง่ายในท้องถิ่นชนบท เช่น แนะนาให้บริ โภคอาหารสุ ขภาพที่เป็ น
ผักพื้นบ้าน หรื อแนะนาให้ไปรับบริ การที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลใกล้บา้ น
3. เนื้อหาสาระ (Content) หมายถึง เนื้อหาสาระของสิ่ งที่จะให้กลุ่มเป้ าหมายเรี ยนรู ้ ต้องมีประโยชน์
ตรงกับความต้องการของผูร้ ับ และผูร้ ับสารสามารถเข้าใจสาระดังกล่าวได้ รวมทั้งเนื้อหาสาระควรสอดคล้อง
กับความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของผูร้ ับสารให้มากที่สุด
4. ความแจ่มแจ้งชัดเจน (Clarity) หมายถึง ข้อมูลที่ให้เรี ยนรู ้น้ นั ต้องเข้าใจได้ง่าย มีความชัดเจนแจ่ม
แจ้ง ไม่คลุมเครื อสับสนหรื อตีความได้หลายแง่ เช่น มีการใช้คาศัพท์ที่เข้าใจได้ง่าย อาจนาเสนอด้วยภาพที่แสดง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิชดั เจน หรื อมีการสาธิ ตวิธีการปฏิบตั ิ เป็ นต้น
5. ความสม่าเสมอและต่อเนื่อง (Continuity and Consistency) หมายถึง มีการย้าเตือนความจาของผูร้ ับ
สาร เพื่อไม่ให้ลืม แต่ตอ้ งไม่ซ้ าซากจาเจ จนน่าเบื่อหน่าย ในขณะเดียวกันมีการสื่ อสารเป็ นระยะ ต่อเนื่ อง
สม่าเสมอ มีกาหนดเวลาแน่นอน เช่น การส่ งเสริ มเรื่ องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะต้องมีการสื่ อสารย้าเตือนเรื่ อง
นมแม่เป็ นระยะๆ ซ้ าๆ ตั้งแต่ระยะที่แม่ต้ งั ครรภ์ ขณะคลอด หลังคลอด และเมื่อพาลูกมารับบริ การสร้างเสริ ม
ภูมิคุม้ กันโรค โดยจุดเน้นเนื้ อหาสามารถปรับตามความจาเป็ นของนมแม่ในแต่ละช่วง เช่น ช่วงตั้งครรภ์เน้นให้
แม่ตดั สิ นใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเตรี ยมเต้านมให้พร้อม ช่วงคลอด เน้นให้แม่เริ่ มให้ลูกดูดนมครั้งแรก
ทันทีหลังคลอด ช่วงหลังคลอด เน้นทักษะการอุม้ และให้นมลูกอย่างถูกวิธี และวิธีการทาให้มีน้ านมเพียงพอ
เมื่อพาลูกมารับวัคซี น เน้นการให้นมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน และอาหารตามวัย เป็ นต้น
6. ช่องทางการสื่ อสาร (Channel) เนื่องการสื่ อสารสามารถใช้ได้หลายช่องทาง แต่ละช่องทางมีขอ้ ดีและ
ข้อจากัดต่างกัน ดังนั้นต้องมีการวิเคราะห์เลือกช่องทางให้เหมาะสมกับผูร้ ับสาร และสภาพแวดล้อมในการ
สื่ อสาร เช่น ใช้สื่อบุคคลที่เป็ นผูน้ าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข ในการสื่ อสารกับประชาชนในชนบท ส่ วน
การสื่ อสารกับประชาชนวัยทางานในเขตเมือง ใช้ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์ เป็ นต้น
7. ความสามารถของผูร้ ับสาร (Capability of Audience) ผูส้ ่ งสารจะต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถของ
ผูร้ ับสารว่ามีความรู ้ การรับรู ้ ประสบการณ์เดิม การเข้าถึงช่องทางการสื่ อสาร ตลอดจนคุณลักษณะทางร่ างกาย
จิตใจ เช่น เพศ วัย สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ อาชีพ ฯลฯ เพื่อที่จะสามารถกาหนดองค์ประกอบของหลักการ
สื่ อสารทั้ง 6 ด้านที่กล่าวมาแล้วให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของผูร้ ับสารให้มากที่สุด
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1.3 หลักการเสริมพลัง เนื่องจากปรัชญาสุ ขศึกษาที่ตอ้ งการให้บุคคลและกลุ่มมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาน สามารถตัดสิ นใจ มีอิสระในการเลือกสิ่ งที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ การ
ดาเนินงานสุ ขศึกษาจึงต้องยึดหลักการเสริ มพลังที่สนับสนุนให้บุคคลมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น มีความเชื่อใน
ความสามารถตนเอง และลงมือกระทาเพื่อเปลี่ยนแปลงสุ ขภาพของตนเอง กลุ่มและสังคมได้
1.4 หลักการเชื่ อมโยงปัจจัยและปัญหาสุ ขภาพทีเ่ กีย่ วข้ อง เนื่องจากปั จจัยกาหนดสุ ขภาพมีท้ งั ปั จจัย
ภายในตน และภายนอกตน โดยเฉพาะแนวคิดเชิงนิเวศวิทยาที่มองปั จจัยกาหนดสุ ขภาพมีหลายระดับได้แก่
ปั จจัยภายในตัวบุคคล ปั จจัยระหว่างบุคคล ปั จจัยด้านสถาบัน ปั จจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านสังคม อีกทั้ง
ปั ญหาและความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพมีหลายเรื่ องที่เชื่อมโยงกัน เช่น ปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร มีความเชื่อมโยงกับ
ปั ญหาการบริ โภคสุ รา การโฆษณาเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผา่ นสื่ อต่างๆ เป็ นต้น ดังนั้นการดาเนินงานสุ ขศึกษา
ให้ได้ผลจึงต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงปัจจัยกาหนดสุ ขภาพและปั ญหาสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการ
ประยุกต์ศาสตร์ จากหลายสาขาผสมผสานเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาการระบาด ทฤษฎีทางด้านศึกษาศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ การสื่ อสาร การตลาดเชิงสังคม เป็ นต้น
1.5 หลักการสนับสนุนด้ านปัจจัยแวดล้อม เป็ นที่ยอมรับว่าการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาที่มุ่งให้บุคคลและ
กลุ่มเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะประสบความสาเร็ จได้ไม่ดี หากขาดการสนับสนุนด้านปัจจัยแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ปัจจัยแวดล้อมนี้หมายรวมถึงการสนับสนุนของคนรอบข้าง
การมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นในการดาเนินงานสุ ขศึกษาจะต้องให้ความสาคัญกับ
การส่ งเสริ มสนับสนุนปั จจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมดังกล่าวด้วย
จะเห็นได้วา่ การดาเนินงานสุ ขศึกษามีหลายปรัชญา และเป็ นที่มาของหลักการสุ ขศึกษาซึ่งเกี่ยวข้อง
กับหลักการทางการศึกษา การสื่ อสาร การเสริ มพลัง การเชื่อมโยงประเด็นปั จจัยและปัญหาสุ ขภาพ และการ
สนับสนุนด้านปัจจัยแวดล้อม มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ และให้การสนับสนุนเพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพด้วยความสมัครใจ และนาไปสู่ การมีสุขภาพดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสังคมอีกด้วย
2. กลวิธีสุขศึกษา
กลวิธีสุขศึกษาสามารถแบ่งได้หลายแบบ ในที่น้ ีจะแบ่งตามปั จจัยกาหนดสุ ขภาพตามแนวคิดเชิง
นิเวศวิทยาที่มีหลายระดับ ได้แก่ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปั จจัยระหว่างบุคคล ปั จจัยด้านสถาบัน ปั จจัยด้านชุมชน
และปัจจัยด้านสังคมหรื อนโยบายในภาพรวม ซึ่งกลวิธีสุขศึกษาเพื่อดาเนินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
และนาไปสู่ การมีพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน ดังนี้
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ตารางที่ 1.1 เป้ าหมายการเปลี่ยนแปลงและกลวิธีสุขศึกษาตามปั จจัยแต่ละระดับตามแนวคิดนิเวศวิทยา
ระดับของปัจจัย
เป้ าหมายของการเปลีย่ นแปลง
กลวิธีสุขศึกษา
ปัจจัยภายในบุคคล
- ความรู ้ ทัศนคติ ค่านิยม ทักษะ
- การจัดการศึกษา/จัดการเรี ยนรู ้
พฤติกรรม
- การใช้สื่อมวลชน
- การรับรู ้เกี่ยวกับตนเอง การรับรู ้
- การตลาดเชิงสังคม
ความสามารถแห่งตน การนับถือ
- การพัฒนาทักษะ
ตนเอง
- การปฏิเสธหรื อต้านทานอิทธิ พลของกลุ่ม
เพื่อน
ปั จจัยระหว่างบุคคล - เครื อข่ายทางสังคม
- การสนับสนุนเครื อข่ายสังคม
- แรงสนับสนุนทางสังคม
- การปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานของกลุ่ม
- ครอบครัว เพื่อนที่ทางาน เพื่อนวัย - การสนับสนุนครอบครัว
เดียวกัน เพื่อนบ้าน
- การส่ งเสริ มให้มีกลุ่มสนับสนุนทางสังคม
- การช่วยให้เข้าถึงกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- การใช้อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปัจจัยระดับองค์การ - บรรทัดฐาน
- การพัฒนาองค์การ
หรื อสถาบัน
- การเสริ มแรง
- การมีโปรแกรมเสริ มแรง
- วัฒนธรรมองค์การ
- การให้คาปรึ กษา
- รู ปแบบการบริ หารองค์การ
- การพัฒนาความร่ วมมือ
- โครงสร้างองค์การ
- การมีตวั เชื่อม
- เครื อข่ายการสื่ อสาร
ปัจจัยระดับชุมชน
- ภาวะผูน้ าแบบทางการและไม่เป็ น - การมีตวั แทนการเปลี่ยนแปลง
ทางการ
- การพัฒนาชุมชน
- ศักยภาพของชุมชน
- การสร้างความร่ วมมือของคนในชุมชน
- ทรัพยากรในชุมชน
- การเสริ มพลัง
- ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร
- การจัดการความขัดแย้ง
ชุมชน
- การใช้สื่อมวลชน
- การรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน
ปัจจัยระดับสังคมหรื อ - กฎหมาย
- การใช้สื่อมวลชน
นโยบายสังคม
- นโยบาย
- การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
- การเก็บภาษี
- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
- การมีหน่วยงานกากับ
- การชี้นาผลักดันนโยบาย
ที่มา: McLeroy, 1992 อ้างถึงใน Green et al., 2015, p. 320
จะเห็นได้วา่ กลวิธีสุขศึกษาแบบดั้งเดิมจะเน้นการจัดการศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้เพื่อเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ภายในบุคคลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น การสอน อบรม การใช้เกม สถานการณ์จาลอง ใช้บุคคลต้นแบบ
การเรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อย การสาธิ ต การฝึ กปฏิบตั ิ ฯลฯ แต่ถา้ เป็ นการเรี ยนรู ้ในแนวกว้างสาหรับประชาชนจานวน
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มาก จะใช้กลวิธีผา่ นสื่ อมวลชน เช่น โปสเตอร์ ป้ ายประกาศ นิทรรศการ เสี ยงตามสาย วิทยุ โทรทัศน์ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อดิจิทลั ผ่านอินเทอร์ เน็ต รวมถึงการใช้กลวิธีการตลาดเชิงสังคม ในขณะที่ถา้ ใช้แนวคิดว่าสุ ขศึกษา
เป็ นการเสริ มพลัง จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ให้บุคคล และคนในครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม เพื่อให้
ตระหนักในความสาคัญของสุ ขภาพ มีศกั ยภาพในการจัดการและร่ วมมือกันเปลี่ยนแปลงสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพดีของคนในครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม กลวิธีที่ใช้จึงมีความหลากหลายมากขึ้น
เช่น การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครื อข่าย การสนับสนุนทางสังคม ตลอดจนความร่ วมมือกัน ในการ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมในครอบครัว องค์กร ชุมชน การผลักดันและยอมรับในนโยบายหรื อกฎหมายที่ส่งผลดี
ต่อสุ ขภาพ เป็ นต้น ซึ่ งในกลวิธีกลุ่มหลังที่เน้นการเสริ มพลังอาจไปคาบเกี่ยวกับกลวิธีของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
กิจกรรม 1.1.4
1. หลักการสุ ขศึกษามีอะไรบ้าง
2. กลวิธีสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนปัจจัยภายในบุคคลมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 5 กลวิธี
แนวตอบกิจกรรม 1.1.4
1. หลักการสุ ขศึกษาประกอบด้วย 1) หลักการทางการศึกษา 2) หลักการสื่ อสาร 3) หลักการเสริ มพลัง
4) หลักการเชื่อมโยงปัจจัยและปัญหาสุ ขภาพที่เกี่ยวข้อง และ 5) หลักการสนับสนุนด้านปัจจัยแวดล้อม
2. กลวิธีสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนปัจจัยภายในบุคคล ประกอบด้วย
- การจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยการสอน การให้คาปรึ กษา การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่ม
- การใช้สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว จดหมายข่าว
- การตลาดเชิงสังคม
- การพัฒนาทักษะ ฝึ กปฏิบตั ิ
- การฝึ กการปฏิเสธหรื อต้านทานอิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน
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ตอนที่ 1.2
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับการส่ งเสริมสุ ขภาพ
โปรดอ่าน หัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
1.2.1 ความหมาย และความสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1.2.2 พัฒนาการของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1.2.3 จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1.2.4 หลักการและกลวิธีของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวคิด
1. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการส่ งเสริ มให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมปัจจัย
กาหนดสุ ขภาพ รวมถึงการสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ อันส่ งผลให้บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน
และสังคมมีสุขภาพดี การส่ งเสริ มสุ ขภาพช่วยส่ งเสริ มให้สังคมมีความรับผิดชอบและลงทุนด้านสุ ขภาพเพิ่มขึ้น
เกิดภาคีเครื อข่าย ช่วยเสริ มพลังประชาชน เกิดความมัน่ คงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทาให้บรรลุเป้ าหมายการ
พัฒนาสุ ขภาพและการพัฒนาอื่นๆ
2. พัฒนาการของการส่ งเสริ มสุ ขภาพของโลก ได้มีจุดเริ่ มต้นที่สาคัญจากการจัดประชุ มนานาชาติเรื่ อง
การส่ งเสริ มสุ ขภาพครั้งที่ 1 ที่มีการประกาศกฎบัตรออตตาวา ที่เน้นการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยการ
จัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ในประเทศไทยจุดเปลี่ยนสาคัญคือการจัดตั้งสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ที่ได้รับงบประมาณจากภาษีบุหรี่ และสุ ราอัตราร้อยละ 2 ปัจจุบนั มีการดาเนินงาน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพในหน่วยงานสาธารณสุ ขและองค์การต่างๆ
3. จุดมุ่งหมายของการส่ งเสริ มสุ ขภาพมุ่งให้มีการปรับเปลี่ยนบริ การสุ ขภาพและบริ การอื่นๆ ที่ให้
ความสาคัญกับการจัดการปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ สร้างสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ ลดความไม่เท่าเทียม ปรับปรุ ง
สุ ขภาพ ป้ องกันการเจ็บป่ วยและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุ ขภาพ ส่ วนขอบเขตของการส่ งเสริ มสุ ขภาพสามารถ
แบ่งตามพื้นที่ ตามกลุ่มวัยและตามประเด็นสุ ขภาพ
4. การส่ งเสริ มสุ ขภาพเน้นหลักการเสริ มพลัง การมีส่วนร่ วม การจัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ความ
ร่ วมมือของทุกภาคส่ วน การสร้างความเท่าเทียม และความยัง่ ยืน ส่ วนกลวิธีเน้นตามกฎบัตรออตตาวา ในเรื่ อง
กิจกรรมสาคัญด้านการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ การเสริ มสร้าง
ความเข้มเข็งของชุมชน การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล และการปรับเปลี่ยนระบบบริ การสุ ขภาพ รวมถึงกลวิธีการ
ชี้นา การเสริ มสร้างความสามารถ และการเป็ นสื่ อกลาง
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย และความสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
2. อธิบายพัฒนาการของการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
3. อธิบายจุดมุ่งหมายและขอบเขตของการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
4. อธิบายและประยุกต์หลักการและกลวิธีของการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
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เรื่องที่ 1.2.1
ความหมาย และความสาคัญของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
1. ความหมายของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพมีจุดเริ่ มต้นจากการประชุมนานาชาติการส่ งเสริ มสุ ขภาพครั้งที่ 1 ที่ประเทศ
แคนาดา ปี 1986 ที่ได้มีการประกาศกฎบัตรออตตาวา ซึ่ งให้คาจากัดความ "การส่ งเสริ มสุ ขภาพ" หรื อ "Health
Promotion" ว่าหมายถึง "กระบวนการส่ งเสริ มให้ประชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุ งสุ ขภาพ
ของตนเอง ในการบรรลุซ่ ึ งสุ ขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม" ทั้งนี้บุคคล และกลุ่มบุคคล
จะต้องสามารถบ่งบอก และตระหนักถึงความมุ่งมาดปรารถนาของตนเอง สามารถตอบสนองต่อปั ญหาของ
ตนเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม หรื อปรับตนให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม หรื อปรับตนให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมได้ อีกทั้งยังสามารถควบคุมปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ (WHO, 1986, p. 1)
กรี นและครู เตอร์ (Green and Kreuter, 2005) ให้คาจากัดความของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ว่า เป็ นผลรวม
ของการสนับสนุนทางการศึกษา ทางการเมือง ทางการกฎหมายหรื อกฎระเบียบ และทางการจัดองค์กร ที่ผา่ น
การวางแผนเพื่อสนับสนุนการกระทาและสร้างสภาวะแวดล้อมในการใช้ชีวิต อันนาไปสู่ การมีสุขภาพดีของ
บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน
อีเดลแมน คูดซ์มา และแมนเดิล (Edelman, Kudzma, and Mandle, 2014, p. 104) อธิบายความหมาย
ของ “การส่ งเสริ มสุ ขภาพ” ว่าเป็ นความพยายามที่จะทาให้สังคมมีสุขภาวะ ด้วยการทาให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงเครื่ องมือและกลวิธีต่างๆ ที่ช่วยให้มีชีวติ อยูอ่ ย่างมีสุขภาวะ โดยความพยายามนี้ครอบคลุมทั้งการ
สนับสนุนให้ปัจเจกบุคคลมีศกั ยภาพในการทาให้มีคุณภาพชีวติ และบรรลุเป้าหมายของชีวติ ที่ตอ้ งการ ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นอุปสรรคต่อการมีสุขภาวะของประชาชน เช่น
มลภาวะ การโฆษณาสิ นค้าที่ทาลายสุ ขภาพ ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ เป็ นต้น ดังนั้นการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
จึงไม่ใช่เป็ นความรับผิดชอบเฉพาะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข แต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จะมาทางานร่ วมกันในการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพและทาให้บรรลุการมีสุขภาวะของ
ประชาชนและสังคม
ไนย์ดูและวิลล์ส (Naidoo and Wills, 2016) นิยามคาว่า ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ว่า เป็ นกิจกรรมหรื อวิธีการเพื่อ
เอื้ออานวยให้ประชาชนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการควบคุมสุ ขภาพของตนเอง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอาจทา
ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรื อประชากรในภาพรวม
โดยสรุ ป การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการส่ งเสริ มให้ประชาชน เพิ่มความสามารถในการควบคุม
ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ รวมถึงการสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ อันส่ งผลให้บุคคล กลุ่มบุคคล
ชุมชน และสังคมมีสุขภาพดี
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2. ความสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การที่องค์การอนามัยโลกได้นิยามคาว่าการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ที่ไม่เจาะจงว่าเป็ นเรื่ องของการป้ องกันโรค
ใดโรคหนึ่งหรื อการค้นหาปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของประชาชนซึ่ งเป็ นการมองปั ญหาสุ ขภาพในมุมของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูอ้ ยูใ่ นวิชาชี พสาธารณสุ ข แต่กลับเป็ นการให้ประชาชนเป็ นผูก้ าหนดประเด็นสุ ขภาพที่
เกี่ยวข้องกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตนและชุมชนที่อาศัยอยู่ ส่ งผลให้เรื่ องสุ ขภาพเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนทุกคน และหน่วยงานทุกฝ่ าย เช่น ครู พระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่พฒั นาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น โดยการส่ งเสริ มสุ ขภาพเน้นการเพิม่ ความสามารถให้
ประชาชนควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของตน รวมถึงการมีความร่ วมมือของภาคส่ วนต่างๆ ในการสนับสนุน
ให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ ทั้งนี้การส่ งเสริ มสุ ขภาพทาให้เรื่ องสุ ขภาพเป็ นความรับผิดชอบของทุก
ฝ่ ายในสังคม และสุ ขภาพเป็ นประเด็นสาคัญที่ทุกองค์กรและรัฐบาลต้องให้ความสาคัญเมื่อต้องตัดสิ นใจในเรื่ อง
ต่างๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพของประชาชน (Naidoo and Wills, 2016, p. 65-66) ซึ่งสามารถสรุ ปความสาคัญของการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพไว้ดงั ต่อไปนี้ (Piper, 2009, p. 31-33, Chan, 2016)
2.1 ส่ งเสริ มให้ สังคมมีความรั บผิดชอบในเรื่ องสุ ขภาพ เนื่องจากในอดีตที่ใช้มุมมองด้านชีวการแพทย์
เน้นเรื่ องการเจ็บป่ วย ดังนั้นสุ ขภาพจึงถูกมองว่าเป็ นความรับผิดชอบของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
แต่การส่ งเสริ มสุ ขภาพตามนิ ยามและแนวคิดใหม่ ใช้มุมมองนิเวศวิทยาว่าปั จจัยกาหนดสุ ขภาพมีต้ งั แต่ระดับ
ภายในบุคคล ระหว่างบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม ดังนั้นการพัฒนาสุ ขภาพจึงเป็ นความ
รับผิดชอบของทั้งปั จเจกบุคคล และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในสังคมต้องมาร่ วมมือกัน ควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
2.2 ช่ วยเพิม่ การลงทุนด้ านการพัฒนาสุ ขภาพ ในอดีตอาจมองว่าการพัฒนาสุ ขภาพเป็ นเรื่ องของ
หน่วยงานด้านสาธารณสุ ข และงบประมาณที่ได้มีจานวนจากัด ซึ่ งส่ วนใหญ่ถูกใช้ไปในเรื่ องของการจัดบริ การ
รักษาพยาบาลแก่ผทู ้ ี่เจ็บป่ วย แต่แนวคิดของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มองว่าการพัฒนาสุ ขภาพเป็ นความรับผิดชอบ
ของทุกภาคส่ วนในสังคม ทาให้องค์กรต่างๆ ลงทุนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุ ขภาพ เช่น
บริ ษทั เอกชนทาโครงการที่ทางานน่าอยู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดสร้างลานออกกาลังกายและ
สวนสาธารณะในชุมชน โรงเรี ยนทาโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด รัฐบาลจัดเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ
และผูพ้ ิการ เป็ นต้น
2.3 ช่ วยให้ เกิดความร่ วมมือและขยายภาคีเครื อข่ ายในการดาเนินงานด้ านสุ ขภาพ เนื่องจากการให้
ประชาชนเป็ นผูก้ าหนดประเด็นสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องตนและชุมชนที่อาศัยอยู่ ส่ งผลให้
เรื่ องสุ ขภาพเป็ นเรื่ องของประชาชนทุกคน และหน่วยงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ดังนั้นจึง
ก่อให้เกิดความร่ วมมือและขยายภาคีเครื อข่ายในการดาเนิ นงานด้านสุ ขภาพ ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานสาธารณสุ ข
เท่านั้น เช่น ปั ญหาวัยรุ่ นแข่งมอเตอร์ ไซต์ในท้องถนน ผูท้ ี่มาร่ วมมือเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่พฒั นาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ตารวจ ผูน้ าชุมชน อสม. เจ้าหน้ามูลนิธิการกุศล
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
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2.4 เพิม่ ความสามารถให้ กบั ชุ มชนในการจัดการสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพมุ่งเน้นในการพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสุ ขภาพของตนเอง โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมโดยมี
บทบาทสาคัญในการระบุปัญหา ความต้องการ และเป้ าหมายด้านสุ ขภาพของตน การวิเคราะห์ปัจจัยกาหนด
ปั ญหาสุ ขภาพ กาหนดทางเลือกและดาเนินการจัดการปั จจัยสุ ขภาพดังกล่าว รวมถึงการประเมินผลการ
ดาเนินงาน และปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานในรอบต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ปรับบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน
2.5 ช่ วยเสริมพลังให้ กบั ประชาชน การส่ งเสริ มสุ ขภาพเน้นการสนับสนุนให้ประชาชนเพิ่ม
ความสามารถในการควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ด้วยกระบวนการสนับสนุนดังกล่าวเป็ นการเสริ มพลังบุคคล
ให้สามารถจัดการสุ ขภาพตนเอง รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสริ มพลังจะสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในการ
ผลักดันประเด็นสุ ขภาพของชุมชน และสังคมได้อีกด้วย
2.6 ก่อให้ เกิดความมั่นคงในโครงสร้ างพืน้ ฐานเพือ่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในอดีตมุมมองด้านสุ ขภาพมัก
มองที่ปัจจัยภายในบุคคลเป็ นหลัก และเกิดการกล่าวโทษบุคคลว่าไม่สนใจ ไม่ดูแลสุ ขภาพตนเอง (Blaming the
victim) แต่แนวคิดของการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ความสาคัญกับปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพของบุคคลด้วย
เช่น ความไม่เท่าเทียมทางสังคม การเข้าไม่ถึงบริ การต่างๆ รวมทั้งนโยบายสาธารณะที่ไม่เอื้อต่อสุ ขภาพ ดังนั้น
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจึงสร้างความตระหนักให้กบั ทุกภาคส่ วนในสังคมคานึงถึงเรื่ องสุ ขภาพในการออกนโยบาย
ต่างๆ ส่ งผลให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้อต่อสุ ขภาพ และการทาให้ประชาชนเข้าถึงบริ การพื้นฐาน
โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส
2.7 ช่ วยให้ บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาสุ ขภาพ และการพัฒนาด้ านอื่นๆ อย่างยั่งยืน เนื่ องจากตัวชี้ วดั ของ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals) จานวนหนึ่งเป็ นตัวชี้วดั ด้านสุ ขภาพ ซึ่งการจะบรรลุ
เป้ าหมายดังกล่าวจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือและการลงทุนจากทุกภาคส่ วนที่ทางานร่ วมกันอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง โดยกระบวนการส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นกลวิธีสาคัญในการทาให้บรรลุเป้ าหมาย นอกจากนี้การที่
ประชาชนมีสุขภาพดียงั เป็ นพื้นฐานของการพัฒนาในด้านอื่นๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็ นปัจจัยสาคัญของการ
พัฒนาในทุกๆ ด้าน
โดยสรุ ปการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีความสาคัญที่ช่วยให้สังคมร่ วมรับผิดชอบและมีการลงทุนด้านสุ ขภาพ
เพิ่มขึ้น เกิดความร่ วมมือและขยายภาคีเครื อข่ายในการทางานด้านสุ ขภาพ ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนได้รับ
การเสริ มพลัง และก่อให้เกิดความมัน่ คงในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสังคม อันนาไปสู่ การ
พัฒนาสุ ขภาพ และการพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างยัง่ ยืน
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กิจกรรม 1.2.1
1. ให้บอกความหมายของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีความสาคัญในเรื่ องใดบ้าง

แนวตอบกิจกรรมที่ 1.2.1
1. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการส่ งเสริ มให้ประชาชน เพิ่มความสามารถในการควบคุมปัจจัย
กาหนดสุ ขภาพ รวมถึงการสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ อันส่ งผลให้บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน
และสังคมมีสุขภาพดี
2. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีความสาคัญคือ ช่วยให้สังคมร่ วมรับผิดชอบ และมีการลงทุนด้านสุ ขภาพ
เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดความร่ วมมือและขยายภาคีเครื อข่ายในการทางานด้านสุ ขภาพ ทาให้ชุมชนมีความสามารถใน
การจัดการสุ ขภาพเพิ่มขึ้น และประชาชนได้รับการเสริ มพลัง ก่อให้เกิดความมัน่ คงในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสังคม และทาให้เกิดการพัฒนาสุ ขภาพ และการพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างยัง่ ยืน
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เรื่องที่ 1.2.2
พัฒนาการของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
ในอดีตการสาธารณสุ ขให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อ การเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ ซึ่ งเน้นการป้ องกันโรคกับการรักษาโรค ต่อมาเริ่ มมีการให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดย
มองว่าการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความสาคัญเช่นเดียวกัน ซึ่ งการส่ งเสริ มสุ ขภาพไม่ใช่การป้ องกันโรคและการรักษา
โรค เนื่ องจากการมีสุขภาพดีหรื อไม่ดีได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยด้านสังคมเศรษฐกิจด้วย ซึ่ งหมายรวมถึงการมีที่
อยูอ่ าศัย การมีงานทา ความยากจน ดังนั้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพจึงต้องมีการดาเนินการให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
เหล่านี้ในสังคม ซี่งต้องมีความร่ วมมือในการออกนโยบายรัฐของกระทรวงต่างๆ (ไม่ใช่เฉพาะกระทรวง
สาธารณสุ ข) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานในท้องถิ่น องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานเอกชน สื่ อมวล
รวมถึงปั จเจกบุคคลที่จะต้องร่ วมมือกันในการดูแลสุ ขภาพตนเอง (Piper, 2009, p. 31)
ประเทศแคนาดา นับเป็ นประเทศแรกที่มีรายงานเรื่ องมุมมองใหม่เกี่ยวกับสุ ขภาพของชาวแคนาดา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 โดยรายงานดังกล่าวให้ความสาคัญกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพทั้งปั จจัยทางชีววิทยา การ
จัดระบบบริ การสาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้อม และวิถีชีวติ ของบุคคล และเสนอแนะให้ใช้การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ น
ยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาสุ ขภาพของชาวแคนาดา และมีพฒั นาการการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้แคนาดาเป็ นผูน้ าด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และเป็ นแกนนาในการจัดประชุมนานาชาติเรื่ องการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพครั้งที่ 1 ร่ วมกับองค์การอนามัยโลก (สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ 2551, น. 32-33)
องค์การอนามัยโลก ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับ การสาธารณสุ ขแนวใหม่ (New public health) ที่คานึงถึง
ผลกระทบของลีลาชีวติ (Lifestyle) และสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อสุ ขภาพ จึงเสนอให้มีการพัฒนากลวิธีใน
การส่ งเสริ มการมีลีลาชีวติ ที่ดีต่อสุ ขภาพ (เน้นที่ปัจเจกบุคคล) และการสนับสนุนสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
(เน้นที่ชุมชน) ซึ่ งพัฒนาการของการส่ งเสริ มสุ ขภาพเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุม
นานาชาติเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ทุกๆ 2-6 ปี จะมีประเด็นสาคัญที่มีส่วนช่วยให้กลยุทธ์สาคัญของการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความชัดเจนและตรงประเด็นมากยิง่ ขึ้น แสดงให้เห็นพัฒนาการของแนวคิดและกลวิธีการ
ดาเนินงานของการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง ดังต่อไปนี้ (สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ,
2551; สิ นศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 2556; เยาวภา ติอชั สุ วรรณ, 2558)
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ตารางที่ 1.2 สรุ ปสาระสาคัญของการประชุมนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพครั้งที่ 1 ถึง 9
การประชุ มนานาชาติเรื่ องการ สาระสาคัญของการประชุ ม
วัน เดือน พ.ศ. (คศ.) ส่ งเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่
และสถานทีจ่ ัด
17-21 พฤศจิกายน ครั้งที่ 1 กรุ งออตตาวา
กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (The
2529 (ค.ศ. 1986)
ประเทศแคนาดา
Ottawa Caharter for Health Promotion)
5-9 เมษายน 2531
ครั้งที่ 2 เมืองแอดิเลด
ข้อเสนอแนะแอดิเลดเกี่ยวนโยบายสาธารณะเพื่อ
(ค.ศ. 1988)
ประเทศออสเตรเลีย
สุ ขภาพ (The Adelaide Recommenations on Health
Public Policy)
9-15 มิถุนายน 2534 ครั้งที่ 3 เมืองซันซวาลล์
คาประกาศซันซวาลล์ต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
(ค.ศ. 1991)
ประเทศสวีเดน
สุ ขภาพ (The Sunsvall Statement on Supportive
Environments for Health)
21-25 กรกฎาคม
ครั้งที่ 4 กรุ งจาการ์ตา
คาประกาศจาการ์ ตาเกี่ยวกับการนาการส่ งเสริ ม
2540 (ค.ศ. 1997)
ประเทศอินโดนีเซีย
สุ ขภาพเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 (The Jakarta
Declaration on Leading Health promotion in to
21st Century)
5-9 มิถุนายน 2543 ครั้งที่ 5 กรุ งเม็กซิ โกซิ ต้ ี
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ: การลดช่องว่างให้เกิดความ
(ค.ศ. 2000)
ประเทศเม็กซิโก
เทียม (Health Promotion: Bridging the Equity
Gap)
7-11 สิ งหาคม 2548 ครั้งที่ 6 กรุ งเทพมหานคร
ปฏิญญากรุ งเทพว่าด้วยการสร้างนโยบายและ
(ค.ศ. 2005)
ประเทศไทย
หุ น้ ส่ วนในการดาเนิ นงานเพื่อจัดการกับปั จจัย
กาหนดสุ ขภาพ (Policy and Partnership for Action:
Addressing the Determinants for Health)
26-30 ตุลาคม 2552 ครั้งที่ 7 กรุ งไนโรบี
การส่ งเสริ มและการพัฒนา: การลดช่องว่างของการ
(ค.ศ. 2009)
ประเทศเคนยา
ดาเนินงาน (Promoting and Development: Closing
the Implement Gap)
10-14 มิถุนายน
ครั้งที่ 8 กรุ งเฮลซิ งกิ
ทุกนโยบายห่วงใยสุ ขภาพ (Health in all Policy)
2557 (ค.ศ.2013)
ประเทศฟิ นแลนด์
21-24 พฤศจิกายน ครั้งที่ 9 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้
การส่ งเสริ มสุ ขภาพภายใต้เป้ าหมายการพัฒนาอย่าง
พ.ศ. 2559 (ค.ศ.
ประเทศจีน
ยัง่ ยืน ค.ศ.2030 (Promoting Health in the 2030
2016)
Agenda for Sustainable Development)
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1. การประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริมสุ ขภาพครั้งที่ 1 ทีก่ รุ งออตตาวา ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 17-21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
ที่ประชุมนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ครั้งที่ 1 ณ กรุ งออตตาวา ได้เสนอกฎบัตรออตตาวา เพื่อ
ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ การสาธารณสุ ขแนวใหม่ และส่ งผลต่อการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายสุ ขภาพดี
ถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2543 และเป้ าหมายอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบุวา่ ปั จจัยขั้นพื้นฐานที่ตอ้ งมีก่อนที่จะมี
สุ ขภาพดี ได้แก่ สันติภาพ ที่พกั อาศัย การศึกษา อาหาร รายได้ ระบบนิเวศที่มนั่ คง แหล่งทรัพยากรที่เพียงพอ
ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม ดังนั้นการปรับปรุ งสุ ขภาพจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาปั จจัยพื้นฐาน
เหล่านี้
กฎบัตรออตตาวาได้ระบุกิจกรรมหลักสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ 5 ประการ ได้แก่
- การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ
- การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
- การเสริ มสร้างการดาเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง
- การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล
- การปรับเปลี่ยนระบบบริ การสุ ขภาพ
2. การประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่ 2 ทีเ่ มืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 5-9
เมษายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988)
การประชุมที่แอดิเลดเรื่ องนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ เน้นสุ ขภาพเป็ นสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานและ
เป็ นการลงทุนทางสังคมที่คุม้ ค่า ภาครัฐต้องลงทุนด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
เพื่อปรับปรุ งสภาวะสุ ขภาพของประชาชนอย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับกลุ่มด้อยโอกาส เพื่อ
สร้างความเสมอภาคทางสุ ขภาพ ผูม้ ีอานาจในการจัดทานโยบายสาธารณะในทุกระดับจะต้องให้ความสาคัญใน
การพิจารณาผลกระทบของนโยบายต่อสุ ขภาพ และเพิ่มการลงทุนในเรื่ องสุ ขภาพ อีกทั้งต้องมีการประเมินผล
กระทบของนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ เพื่อนาข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสิ นใจจัดสรรทรัพยากรในการ
ดาเนินการตามนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพในอนาคต การประชุมนี้ได้ระบุกิจกรรมที่ควรดาเนินการด้าน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพโดยเร่ งด่วนทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้ การสนับสนุนสุ ขภาพของสตรี การปรับปรุ ง
ความมัน่ คงด้านอาหารและโภชนาการ การลดการบริ โภคยาสู บและแอลกอฮอล์ และการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
3. การประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่ 3 ทีเ่ มืองซันซวาลล์ ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 9-15
มิถุนายน พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991)
การประชุมนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ครั้งที่ 3 ในประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่สนับสนุนสุ ขภาพ
เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีความตระหนักของสาธารณะต่อภัยคุกคามของสิ่ งแวดล้อมโลกและความ
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เร่ งด่วนของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึงเน้นให้ผกู ้ าหนดนโยบายและผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจในทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องและในทุกระดับ รวมถึงภาคีอื่นๆ ให้ร่วมมือและแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
และสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน และให้ความสาคัญต่อประเด็นทั้งสองนี้อย่างเท่าเทียมกับประเด็นอื่นๆ ในการบริ หาร
จัดการของภาครัฐ
ที่ประชุมครั้งนี้ได้ระบุยทุ ธศาสตร์สาคัญ 4 ประการ เพื่อส่ งเสริ มการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุ ขภาพในระดับชุมชน ดังนี้
1) การสนับสนุนชี้นาทางสุ ขภาพผ่านการกระทาของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของสตรี ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
2) การสนับสนุนให้ชุมชนและบุคคลมีความสามารถในการควบคุมสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม ผ่านการให้
การศึกษา และการเสริ มพลัง
3) การสร้างพันธมิตรเพื่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมที่สนับสนุนสุ ขภาพ เพื่อให้เกิดการประสานความ
ร่ วมมือกัน ระหว่างกลวิธีและการดาเนิ นการด้านสุ ขภาพกับสิ่ งแวดล้อม
4) การเป็ นสื่ อกลางระหว่างกลุ่มที่อาจมีความขัดแย้งกันในสังคม เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าทุกกลุ่ม
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิ่ งแวดล้อมที่สนับสนุนสุ ขภาพ
4. การประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่ 4 ทีก่ รุ งจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2125 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
การประชุมนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ครั้งที่ 4 มีคาประกาศจาการ์ตาที่นาเสนอวิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของการส่ งเสริ มสุ ขภาพในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ เป็ นสิ่ งท้าทายใหม่ๆ ต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2) การส่ งเสริ มสุ ขภาพช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพ ช่วยให้เกิด
ความเป็ นธรรมด้านสุ ขภาพ ซึ่ งการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ได้ผลดีควรมีการดาเนิ นกิจกรรมหลักทั้ง 5 ประการตามกฎ
บัตรออตตาวาผสมผสานกัน การใช้ฐานของชุมชนเป็ นพื้นที่ (Setting) ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สามารถดาเนิน
กิจกรรมหลักทั้ง 5 ประการได้ การเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
การเสริ มพลัง
3) การแก้ไขปั ญหาใหม่ๆ โดยใช้รูปแบบการปฏิบตั ิการใหม่ๆ เน้นการให้ภาคส่ วนต่างๆ และชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วม
4) ประเด็นสาคัญสาหรับการส่ งเสริ มสุ ขภาพในศตวรรษที่ 21 คือ 1) การส่ งเสริ มความรับผิดชอบทาง
สังคมต่อสุ ขภาพ โดยผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีส่วนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดย
กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่คานึงถึงสุ ขภาพประชาชน และสร้างความเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม 2) เพิ่มการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การคานึงถึงความต้องการเฉพาะกลุ่มด้วย เช่น
กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มคนพื้นเมืองเดิม กลุ่มคนยากจน และกลุ่มประชาชนชายขอบ 3) ผนึกกาลัง
และขยายภาคีหุน้ ส่ วนเพื่อสุ ขภาพ โดยพัฒนาความเข้มแข็งให้กบั ภาคีหุน้ ส่ วนที่มีอยูแ่ ล้ว และเสริ มสร้างภาคี
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หุ น้ ส่ วนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 4) เพิ่มศักยภาพของชุมชนและเสริ มพลังบุคคล การพัฒนาความสามารถของบุคคล และ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรหรื อชุมชนเพื่อให้สามารถรับมือกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพได้ 5) สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ควรแสวงหากลไกใหม่ในการสนับสนุนเงินทุนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก มีการสร้างเครื อข่าย เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ ช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลวิธีที่มีประสิ ทธิ ผล สนับสนุนการฝึ กอบรมและฝึ กฝนให้เกิด
ทักษะเพื่อให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ รวมถึงมีการวิจยั และประเมินผลการดาเนินการ
เพื่อข้อมูลนามาใช้ปรับปรุ งการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
5. การประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่ 5 ทีก่ รุ งเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 5-9
มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
การประชุมครั้งนี้เป็ นการต่อยอดความก้าวหน้าจากการประชุมที่ผา่ นมา และเน้นเรื่ องการลดช่องว่าง
ความไม่เสมอภาค โดยย้าถึงความสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การให้ความสาคัญกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
และมองว่าการใช้กลวิธีของการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่มุ่งแก้ไขปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจะนาไปสู่ การลดช่องว่างของ
ความไม่เท่าเทียมกันทางสุ ขภาพ ทั้งนี้การดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คือมีการ
ใช้ขอ้ มูล ทฤษฎี/ตัวแบบในการวางแผนอย่างเป็ นระบบโดยมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางสุ ขภาพที่สามารถ
ตรวจสอบได้ การดาเนิ นงานส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความเกี่ยวข้องกับสังคม โดยให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่ วม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และใช้กระบวนการทางการเมืองในการจัดสรรทรัพยากร และออกกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่มีผลต่อสุ ขภาพ รวมทั้งการเพิม่ พลังสตรี ให้มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
6. การประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่ 6 ทีก่ รุ งเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-11
สิ งหาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
การประชุมครั้งนี้ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการกับความท้าทายของโลกาภิวตั น์ จึงมองว่าการ
จัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพให้ได้ผลจาเป็ นที่ตอ้ งมีความสอดคล้องกันของนโยบายในทุกระดับ ทั้งระดับ
โลก ประเทศ ชุมชน และองค์กรภาคเอกชน ดังนี้
1) ทาให้การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นศูนย์กลางของวาระการพัฒนาระดับโลก โดยมีขอ้ ข้อตกลงที่หนักแน่น
ระหว่างรัฐบาลในการพัฒนาสุ ขภาพและความมัน่ คงทางสุ ขภาพในภาพรวม รัฐบาลและหน่วยงานระหว่าง
ประเทศต้องพยายามลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน มีกลไกที่มีประสิ ทธิผลเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เป็ น
อันตรายของการค้า ผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ และยุทธวิธีทางการตลาด
2) ทาให้การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นความรับผิดชอบสาคัญของรัฐบาลทุกระดับ ที่ตอ้ งแก้ไขปัญหาสุ ขภาพ
และความไม่เสมอภาคในสังคม รัฐบาลทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต้องมีมาตรการการ
ดาเนินการที่ให้ความสาคัญกับการลงทุนเพื่อสุ ขภาพ
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3) ทาให้การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นจุดเน้นสาคัญของชุมชน และภาคประชาสังคม โดยส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วม ของชุมชนและภาคประชาสังคม ทั้งการริ เริ่ ม ดาเนินการและแสดงประสิ ทธิ ผลของโครงการ เพื่อเป็ น
รู ปแบบให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตาม ชุ มชนที่มีศกั ยภาพและได้รับการเสริ มพลังจะสามารถกาหนดสุ ขภาพของตนเองและ
กระตุน้ ให้รัฐบาลและเอกชนเข้ามารับผิดชอบผลกระทบด้านสุ ขภาพที่เกิดจากนโยบายและการปฏิบตั ิของตน
4) ทาให้การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นสิ่ งจาเป็ นต้องมีในการดาเนินธุ รกิจ ภาคเอกชนมีบทบาทความ
รับผิดชอบให้เกิดสุ ขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน ส่ งเสริ มสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของลูกจ้าง
และครอบครัว และชุมชนที่เกี่ยวข้อง การดาเนินธุ รกิจด้วยคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ยงั มีการขยายวิธีการดาเนินงานตามกฎบัตรออตตาวา 5 ด้าน โดยเรี ยกร้องผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย ในประเด็น (1) ทาการชี้นาด้านสุ ขภาพบนพื้นฐานของสิ ทธิ มนุษยชน และความร่ วมมือกัน (2) ลงทุนใน
นโยบาย การดาเนินงานและโครงสร้างพื้นฐานของการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ยงั่ ยืน (3) สร้างความสามารถต่างๆ ใน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ (4) การออกกฎหมาย เพื่อให้มนั่ ใจว่าสุ ขภาพของประชาชนได้รับการปกป้ องอันตรายและ
เกิดความเท่าเทียมกันทางสุ ขภาพ และ (5) สร้างการเป็ นหุ ้นส่ วนและพันธมิตรกับกับภาคส่ วนสาธารณะกับภาค
ส่ วนอื่นๆ ในทุกระดับ
7. การประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่ 7 ทีก่ รุ งไนโรบี ประเทศเคนยา ระหว่างวันที่ 26-30
ตุลาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
การประชุมครั้งที่ 7 นี้ เน้นกลวิธีและการดาเนินงานเพื่อลดช่องว่างในการดาเนิ นงานการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ โดยเน้นการลดช่องว่างที่สาคัญ 3 เรื่ อง เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาสุ ขภาพประชาชนมีประสิ ทธิผล
มากขึ้น ได้แก่
1) ลดช่องว่างของโครงการสุ ขภาพ ซึ่ งต้องมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์วา่ การดาเนินงานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพใดที่ได้ผลดี เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
2) ลดช่องว่างในการตัดสิ นใจด้านนโยบายและการทางานแบบภาคีหุน้ ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยกาหนด
สุ ขภาพ และลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมด้านสุ ขภาพ
3) ลดช่องว่างในระบบสุ ขภาพ โดยการเพิ่มศักยภาพของระบบสุ ขภาพเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
8. การประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่ 8 ทีก่ รุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ ระหว่างวันที่ 10-14
มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)
การประชุมครั้งที่ 8 นี้ เน้นเรื่ องทุกนโยบายห่วงใยสุ ขภาพ (Health in all Policy) ด้วยเหตุผลว่าสุ ขภาพ
เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของมนุ ษยชาติโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเท่าเทียมทางสุ ขภาพเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นธรรมทางสังคม การมีสุขภาพดี
ช่วยส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน และทาให้บุคคล
สามารถทางานได้อย่างมีผลิตผลที่ดี เป้ าหมายของการดาเนิ นงานต่างๆ ดังนั้นนโยบายของทุกภาคส่ วนต้อง

44

ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของประชาชนและสร้างความเท่าเทียมด้านสุ ขภาพ ซึ่ งต้องทาในทุกระดับทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้การดาเนินงานเพื่อให้เกิดทุกนโยบายห่วงใยสุ ขภาพ ต้องเน้นใน 6 ประเด็นสาคัญดังนี้
1) การกาหนดความจาเป็ นและจัดลาดับความสาคัญในเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ตอ้ งบูรณาการไปใน
การตัดสิ นใจออกนโยบายต่างๆ โดยทาให้ทุกภาคส่ วนตระหนักในความสาคัญของสุ ขภาพ และมีการพัฒนา
นโยบายของตนที่มุ่งให้เกิดผลดีต่อสุ ขภาพให้มากที่สุดและลดผลกระทบที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพให้นอ้ ยที่สุด
2) การมีกรอบการดาเนินงาน ซึ่ งผ่านกระบวนการวางแผนที่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดลาดับ
ความสาคัญ กาหนดกลวิธีในการดาเนินงานที่ชดั เจน เป็ นรู ปธรรมและมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ
3) การระบุโครงสร้างและกระบวนการสนับสนุนการดาเนินงานที่ชดั เจน โดยกาหนดโครงสร้างและ
กระบวนการสนับสนุนการดาเนินงานในทุกระดับ รวมถึงการสร้างกลไกการตรวจสอบการทางาน เพื่อความ
โปร่ งใส
4) การสนับสนุนให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและชุมชนได้เข้าถึงและเข้าร่ วมในกระบวนการกาหนดนโยบาย
ต่างๆ
5) การกากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิ นงานตามนโยบายต่างๆ และใช้เป็ นข้อมูลใน
การตัดสิ นใจกาหนดนโยบายในอนาคต
6) การสร้างศักยภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่บุคคลและองค์การในการดาเนิ นงานตามนโยบาย
โดยเพิ่มพูนความรู ้และทักษะที่จาเป็ นให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกระดับ
9. การประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่ 9 ทีเ่ มืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21-24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
การประชุมที่ 9 ครั้งนี้ได้เน้นให้มีการบรรจุการส่ งเสริ มสุ ขภาพไว้ในกระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เนื่องจากสุ ขภาพเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development
Goals) ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการส่ งเสริ มสุ ขภาพในการดาเนินงานทุกด้านของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และย้าว่า
ในทุกภาคส่ วน ทุกระดับทั้งท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบายโดย
คานึงถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพ ทั้งนี้การพัฒนาที่ยงั่ ยืนจะต้องไม่เน้นเฉพาะประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยต้องไม่
ทาลายสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมด้วย ทุกภาคส่ วนจึงต้องมีการบริ หารแบบธรรมาภิบาล ผลกระทบของการพัฒนา
จะส่ งผลต่อสุ ขภาพของประชาชนทั้งในเขตเมืองและในชุมชน จึงเป็ นจุดที่จะต้องมีการดาเนินงานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในพื้นที่ดงั กล่าว รวมทั้งการเสริ มพลังและการสร้างความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพให้กบั ประชาชนซึ่ งจะเป็ น
ส่ วนสาคัญให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการผลักดันการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
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จะเห็นได้วา่ พัฒนาการของการส่ งเสริ มสุ ขภาพของโลก ได้มีจุดเริ่ มต้นที่สาคัญจากการจัดประชุม
นานาชาติเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพครั้งที่ 1 ที่มีการประกาศกฎบัตรออตตาวา ใน ปี ค.ศ. 1986 โดยมีการให้
ความหมายของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีการระบุกิจกรรมและกลวิธีสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ หลังจากนั้นการ
ประชุมนานาชาติในครั้งต่อๆ มาได้เน้นย้าการดาเนิ นงานส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยการจัดการกับปั จจัยสุ ขภาพไม่
เฉพาะปั จจัยภายในบุคคล แต่ให้ครอบคลุมปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม เช่น ที่อยูอ่ าศัย การศึกษา การมีงาน
ทา ความมัน่ คงปลอดภัย ฯลฯ จึงจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางสุ ขภาพ ซึ่ งการจัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือของหุ น้ ส่ วนภาคีต่างๆ และกระทาในทุกระดับทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค
และของโลก ในการประชุมแต่ละครั้งมีการขยายความชัดเจนของกิจกรรมและกลวิธีสาคัญเพิ่มมากขึ้น ได้แก่
การกาหนดนโยบายที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพดี การเสริ มพลังชุมชน
และบุคคลให้มีความสามารถและมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การปรับเปลี่ยนระบบการบริ การสุ ขภาพ ซึ่ ง
ทิศทางการพัฒนาจะต้องให้ผกู ้ าหนดนโยบายให้ความสาคัญกับสุ ขภาพและการจัดการปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ มี
การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ในการวางแผนและดาเนินงานอย่างมีระบบ การมีกลไกสนับสนุนการดาเนินงาน และ
มีการกากับติดตามประเมินผลเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนในอนาคต
พัฒนาการการส่ งเสริมสุ ขภาพในประเทศไทย
ถึงแม้ในต่างประเทศจะมีการประกาศกฎบัตรออตตาวา เรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพตั้งแต่ พ.ศ.2529 แต่
ประเทศไทยยังพูดถึงเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพกันน้อยมาก จนกระทัง่ ใน ปี พ.ศ. 2541 สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุ ขได้จดั ประชุมวิชาการในหัวข้อ “ส่ งเสริ มสุ ขภาพ: บทบาทใหม่ของทุกคน” ซึ่ งหลังการประชุมครั้ง
นั้นได้มีการเคลื่อนไหวผลักดันการออกพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และมีการ
ก่อตั้งสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ หรื อ สสส. (สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ 2551, น. 50-51)
ซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ ม ผลักดัน กระตุน้
สนับสนุน และร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อให้คน
ไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา และสังคมที่ดี ด้วยการกระตุน้ ให้เกิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความเชื่อ และสภาพแวดล้อม ให้เอื้ออานวยต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเจ็บป่ วย และเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย ทั้งนี้ทุนอุดหนุน
ของ สสส. โดยส่ วนมากได้มาจาก เงินที่รัฐจัดเก็บจากผูผ้ ลิตและนาเข้าสุ ราและยาสู บ ในอัตราร้อยละ 2 ของภาษี
ที่ตอ้ งชาระ สสส.ถือเป็ นองค์กรด้านสุ ขภาพรู ปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสนับสนุนการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ (World Health Assembly Resolution 12.8 : Health Promotion and Health Life-Style) ขององค์การ
อนามัยโลก (WHO)

46

การทางานของ สสส. ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ไตรพลัง” มุ่งเน้นการเสริ มและสานพลังภาคีเครื อข่าย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น การดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพสู่ สังคมสุ ขภาวะของ สสส.
ประกอบด้วย 15 แผนงาน ตามประเด็นสุ ขภาพและกลุ่มเป้ าหมายที่สาคัญ รวมถึงการสร้างกลไกสนับสนุนการ
ดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ดังนี้
- แผนควบคุมยาสู บ
- แผนการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่ งเสพติด
- แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ ยงทางสังคม
- แผนควบคุมปั จจัยเสี่ ยงทางสุ ขภาพ
- แผนสุ ขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
- แผนสุ ขภาวะชุมชน
- แผนสุ ขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว
- แผนสร้างเสริ มสุ ขภาวะในองค์กร
- แผนส่ งเสริ มกิจกรรมทางกาย
- แผนระบบสื่ อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
- แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุ ขภาวะ
- แผนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพผ่านระบบบริ การสุ ขภาพ
- แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
- แผนอาหารเพื่อสุ ขภาวะ
- แผนสร้างเสริ มความเข้าใจสุ ขภาวะ
ปัจจุบนั สสส. ใช้ช่องทางการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพผ่านทางภาคีต่างๆ ในทุกระดับ ได้แก่
ครอบครัวและผูด้ อ้ ยโอกาส (เช่น ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ) ชุมชน วัด สถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถานพยาบาล กองทัพและองค์กรเอกชนต่างๆ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ และ
สื่ อมวลชน ทาให้เกิดนโยบาย โครงการและกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจานวนมากและหลากหลายในประเทศไทย
ในขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยได้รับแนวคิดการส่ งเสริ มสุ ขภาพมาดาเนินการจนกลายเป็ น
งานหรื อโครงการสาคัญอย่างหนึ่ง เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข มีการส่ งเสริ มสนับสนุนด้านวิชาการ
ให้มีการจัดบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั ประชาชนตามกลุ่มวัยต่างๆ หรื อตามพื้นที่ หรื อตามปั ญหาและความ
เสี่ ยงด้านสุ ขภาพ เช่น การส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ การส่ งเสริ มสุ ขภาพในโรงเรี ยน การส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อ
ป้ องกันโรคเบาหวาน เป็ นต้น ส่ วนหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ก็รับแนวคิดการส่ งเสริ มสุ ขภาพไปดาเนินงาน
เพื่อสร้างสุ ขภาวะที่ดีของกลุ่มเป้ าหมายในองค์กรนั้นๆ เช่น โรงพยาบาลต่างๆ มีการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ให้กบั บุคลากรของโรงพยาบาล ผูม้ ารับบริ การ ผูป้ ่ วยและญาติ รวมถึงชุมชนที่รับผิดชอบ หรื อที่เรี ยกว่าเป็ น
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ โรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาก็ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพบุคลากร
ขององค์กรและนักเรี ยน นักศึกษา มีการพัฒนารู ปแบบเป็ นโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ สถานประกอบการต่างๆ มี
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การทาโครงการที่ทางานน่าอยูน่ ่าทางาน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทาเรื่ องส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชนใน
รู ปแบบของเมืองน่าอยู่ ตลาดสดน่าซื้ อ รวมถึงภายใต้ระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติได้มีการสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยบริ การและชุมชนมีการจัดบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่ประชาชน เช่น การส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่
และเด็ก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกที่จดั โดยสถานบริ การสาธารณสุ ข
การดาเนิ นโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุโดยชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ เป็ นต้น
สาหรับหลักสู ตรการศึกษาด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ปั จจุบนั มีการเปิ ดสอนหลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโท สาขาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หรื อหลักสู ตรสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เปิ ดสอนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นต้น
กิจกรรม 1.2.2
พัฒนาการของการส่ งเสริ มสุ ขภาพของโลกมีจุดเริ่ มต้นจากเหตุการณ์ใด
แนวตอบกิจกรรม 1.2.2
การส่ งเสริ มสุ ขภาพของโลกมีจุดเริ่ มต้นจากองค์การอนามัยโลก ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับ การ
สาธารณสุ ขแนวใหม่ (New public health) ที่คานึงถึงผลกระทบของลีลาชีวติ (Lifestyle) และสิ่ งแวดล้อมทาง
สังคมที่มีต่อสุ ขภาพ จึงเสนอให้มีการพัฒนากลวิธีในการส่ งเสริ มการมีลีลาชีวติ ที่ดีต่อสุ ขภาพ (เน้นที่ปัจเจก
บุคคล) และการสนับสนุนสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ (เน้นที่ชุมชน) ซึ่ งพัฒนาการเป็ นแนวคิดของการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ และมีการให้นิยามของการส่ งเสริ มสุ ขภาพครั้งแรกในการประชุมนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ครั้งที่ 1 ที่ประเทศแคนาดา ใน ปี ค.ศ. 1986
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เรื่องที่ 1.2.3
จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
1. จุดมุ่งหมายของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การดาเนิ นงานส่ งเสริ มสุ ขภาพเน้นการจัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพและความไม่เท่าเทียมทางสุ ขภาพ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปั จจัยในตัวบุคคล ปั จจัยด้านสังคมและโครงสร้างที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ
และลดความไม่เท่าเทียมกันทางสุ ขภาพและทางสังคม โดยจุดมุ่งหมายของการดาเนินการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ต่อไปนี้ (National Health Promotion Office, 2011)
1.1 การปรั บเปลี่ยนบริ การสุ ขภาพและบริ การสาธารณะอื่นๆ (Re-orientate health and other public
services) การส่ งเสริ มสุ ขภาพเน้นการเพิ่มพูนความสามารถของชุมชน การประเมินความต้องการ การให้ชุมชน
มีส่วนร่ วม เพิ่มการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพและบริ การสังคมอื่นๆ อย่างเท่าเทียม ร่ วมกับการพัฒนาการทางานที่ใช้
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการส่ งเสริ มการทางานแบบหุ น้ ส่ วนและภาคีต่างๆ ในการจัดการปั จจัย
กาหนดสุ ขภาพ การให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบายโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพ ในทุกภาคส่ วน
และทุกระดับ ซึ่ งจะส่ งผลให้มีการปรับเปลี่ยนบริ การสุ ขภาพและบริ การสาธารณะอื่นๆ ที่ช่วยลดความไม่เท่า
เทียมทางสุ ขภาพและส่ งผลดีต่อการยกระดับสุ ขภาพของประชาชน
1.2 การสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่เอื้อต่ อการมีสุขภาพดี (Create supportive environments for health)
กิจกรรมสาคัญประการหนึ่งของการส่ งเสริ มสุ ขภาพคือการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ ที่ตอ้ ง
ดาเนินการควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการรักษาพยาบาล รวมถึงการทางานแบบหุ น้ ส่ วนกับภาคี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของ
ประชาชน เช่น ภาคเอกชนร่ วมมือในโครงการที่ทางานน่าอยู่ ทาให้สิ่งแวดล้อมในที่ทางานสะอาด ไม่มีมลพิษ
มีความปลอดภัย มีกิจกรรมที่สร้างสุ ขภาพที่ดีแก่คนทางาน ครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
1.3 การลดความไม่ เท่ าเทียมทางสุ ขภาพ (Reduce health inequalities) การที่ภาคีต่างๆ ให้ความสาคัญ
และทางานร่ วมกันในการจัดการปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ เช่น เรื่ องที่อยูอ่ าศัย สถานที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ การขนสงมวลชน อาชีพและรายได้ รวมทั้งการส่ งเสริ มให้บุคคลและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการระบุ
ปั ญหาและความต้องการ ร่ วมดาเนินการและประเมินผล จะช่วยลดความไม่เท่าเทียมด้านสุ ขภาพ
1.4 การปรั บปรุงสุ ขภาพให้ ดีขึ้น (Improve health) การสร้างความตระหนักและใช้กลวิธีที่มี
ประสิ ทธิ ผลในการจัดการปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ โดยให้ประชาชน ชุมชนและภาคส่ วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วม
การเสริ มพลังบุคคลและชุมชนในการจัดการสุ ขภาพของตน และมีกลไกสนับสนุนการดาเนินงานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพให้ครอบคลุมพื้นที่เป้ าหมาย และครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเด็ก ผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ย่อมส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของประชาชน
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1.5 การป้ องกันโรคและลดการเจ็บป่ วย (Prevent and reduce disease) การดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพที่
มีการจัดการปั จจัยเสี่ ยง เช่น การออกกฎหมายควบคุมการบริ โภคยาสู บและสุ รา การควบคุมสิ นค้าที่มีน้ าตาล
ไขมัน เกลือสู ง เป็ นต้น ร่ วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น ลดการบริ โภคอาหารหวาน มัน เค็ม
ส่ งเสริ มกิจกรรมทางกาย ลดการสู บบุหรี่ และดื่มสุ รา การจัดการความเครี ยดที่เหมาะสม อีกทั้งการมีภาคีร่วม
ดาเนินการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่น ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ฯลฯ ในการจัดสิ่ งแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุ ขภาพ เช่น จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกาย จะส่ งผลในการป้ องกันโรคและลดการเจ็บป่ วยด้วยโรคต่างๆ
เช่น ป้ องกันการป่ วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนได้ ส่ วนผูท้ ี่ป่วยแล้วจะได้รับการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
โรคและได้รับการเสริ มพลังให้สามารถดูแลตนเองไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน
1.6 การลดค่ าใช้ จ่ายในระบบสุ ขภาพ (Reduce costs to the health care system) การส่ งเสริ มสุ ขภาพที่
ส่ งเสริ มให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน มีความสามารถในการควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ เป็ นผลให้
ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่ วย หรื อเมื่อป่ วยแล้วจะไม่ป่วยซ้ าด้วยโรคที่ป้องกันได้ ในกรณี โรคเรื้ อรังก็
สามารถดูแลตนเองและควบคุมโรคได้ ย่อมส่ งผลในการลดค่าใช้จ่ายในระบบสุ ขภาพ ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของ
ประชาชนที่ตอ้ งจ่ายเอง และในส่ วนที่เป็ นงบประมาณสวัสดิการรักษาพยาบาลของสถานประกอบการ และของ
รัฐ เช่น ผลการศึกษาว่าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ที่มีค่าใช้จ่ายเพียง 174 ปอนด์ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลการ
เจ็บป่ วยเป็ นโรคจากการสู บบุหรี่ ได้ถึง 20,000-30,000 ปอนด์ หรื อการจัดโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถาน
ประกอบการ สามารถช่วยเพิ่มภาวะสุ ขภาพของพนักงานซึ่ งเทียบมูลค่าได้เป็ น 4-6 เท่าของเงินทุนที่ใช้ใน
โปรแกรมดังกล่าว
2. ขอบเขตของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
ขอบเขตของการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพสามารถแบ่งได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามลักษณะสถานที่
(Setting) ตามกลุ่มวัย และตามประเด็นสุ ขภาพ ดังนี้
2.1 การส่ งเสริมสุ ขภาพตามพืน้ ที่ สื บเนื่องจากประชาชนใช้ชีวติ ในแต่ละวันในสถานที่หรื อ
สิ่ งแวดล้อมทางสังคม ที่ประกอบด้วยสิ่ งแวดล้อม และการจัดการขององค์การ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้จะมีปฏิกิริยากับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี เช่น ประชาชนวัยแรงงานใช้ชีวิตส่ วนใหญ่อยูใ่ นที่ทางาน
หากสิ่ งแวดล้อมในที่ทางาน กับการจัดการของสถานประกอบการที่ไม่ให้ความสาคัญกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
และความเท่าเทียมทางสุ ขภาพ ร่ วมกับบุคคลที่มีขอ้ จากัดด้านการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ มีความต้านทานโรค
ต่า จะเกิดปั ญหาสุ ขภาพและกระทบต่อคุณภาพชีวติ ได้ ดังนั้นการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพจึงให้ความสาคัญ
กับการดาเนิ นงานตามพื้นที่ (Setting) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเชิงนิ เวศวิทยา (Ecological approach) ที่มอง
สุ ขภาพว่าเป็ นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่ งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ ซึ่ งแต่ละบุคคลจะมีการใช้ชีวติ
ในพื้นที่ต่างๆ ทาให้ได้รับอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมในหลายๆ พื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทางานตามพื้นที่
จาเป็ นต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงของการส่ งเสริ มสุ ขภาพระหว่างพื้นที่ที่มีระดับต่างกันด้วยเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิผลในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (HSE National Health Promotion Office, 2011) เช่น การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
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ในกลุ่มเด็กวัยเรี ยนจะได้ผลดี ต้องมีการออกแบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่คานึงถึงความเชื่ อมโยงระหว่างตัวเด็ก
กับพื้นที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน โรงเรี ยน ชุมชน สังคม เป็ นต้น
การดาเนิ นงานส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบใช้พ้นื ที่เป็ นหลัก (Setting approach) จะช่วยสนับสนุนให้สามารถ
ใช้วธิ ี การดาเนินงานที่เน้นปั จจัยกาหนดสุ ขภาพได้กว้างขึ้น แทนที่จะเน้นเฉพาะปั จจัยภายในบุคคลหรื อ
พฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคลเป็ นหลัก พื้นที่ประกอบด้วยโครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่ ที่เป็ นทั้งช่องทางและ
กลไกที่ส่งผลต่อประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย โดยสามารถดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในพื้นที่ในลักษณะ
ต่อไปนี้ (HSE National Health Promotion Office, 2011)
- การพัฒนาความสามารถให้แก่บุคคล
- การใช้นโยบายที่เอื้อต่อสุ ขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
- การปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
- การสร้างหุ ้นส่ วนในการดาเนินงานเพื่อความยัง่ ยืน
- การสนับสนุนความรู ้สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกันในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สาหรับขอบเขตการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพตามพื้นที่สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1) การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานศึกษา
2) การส่ งเสริ มสุ ขภาพในชุมชน
3) การส่ งเสริ มสุ ขภาพในโรงพยาบาล
4) การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบการ
5) การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานที่เฉพาะ เช่น ในเรื อนจา
2.2 การส่ งเสริมสุ ขภาพตามกลุ่มวัย ตลอดช่วงชีวติ บุคคลมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการที่
ต่อเนื่องกัน ซึ่ งในแต่ละวัยมีปัจจัยกาหนดสุ ขภาพและความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพที่แตกต่างกัน จึงจาเป็ นต้องต้องมี
การส่ งเสริ มสุ ขภาพตลอดช่วงชีวติ เพื่อให้ดารงไว้ซ่ ึงการมีสุขภาพดี โดยสามารถแบ่งตามช่วงวัยตามการเติบโต
และพัฒนาการที่สาคัญ ดังนี้
1) ทารกในครรภ์และหญิงตั้งครรภ์
2) วัยทารก
3) วัยเตาะแตะ
4) เด็กก่อนวัยเรี ยน
5) เด็กวัยเรี ยน
6) วัยรุ่ น
7) วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
8) วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง
9) วัยสู งอายุ
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ทั้งนี้อาจนาบางวัยที่มีพฒั นาการใกล้เคียงกันมารวมกลุ่มกัน เช่น รวมวัยเตาะแตะกับวัยก่อนเรี ยน รวม
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นกับวัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย อย่างไรก็ตามการส่ งเสริ มสุ ขภาพตามกลุ่มวัยจะต้องคานึงถึงปั จจัย
กาหนดสุ ขภาพทั้งปั จจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการตามวัย และพฤติกรรมสุ ขภาพ รวมถึงปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางสังคม
2.3 การส่ งเสริมสุ ขภาพตามประเด็นสุ ขภาพ เป็ นการแบ่งตามประเด็นปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญ ซึ่ งบาง
ประเด็นเป็ นภัยคุกคามสุ ขภาพของประชาชนที่สาคัญ เช่น โรคไร้เชื้ อเรื้ อรัง หรื อ NCD ปัญหายาเสพติด บาง
ประเด็นเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่นาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพที่สาคัญของประชาชน เช่น บุหรี่ สุ รา การมีกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอ การบริ โภคเกลือ ซึ่ งในการส่ งเสริ มสุ ขภาพในแต่ละประเด็นสุ ขภาพต้องเน้นที่ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ
และดาเนินการที่ครอบคลุมทั้งปั จจัยภายในบุคคลและสิ่ งแวดล้อมทางสังคม
กิจกรรม 1.2.3
การส่ งเสริ มสุ ขภาพตามลักษณะสถานที่ (Setting) มีที่มาจากแนวคิดใด
แนวตอบกิจกรรม 1.2.3
การส่ งเสริ มสุ ขภาพตามลักษณะสถานที่ (Setting) สอดคล้องกับแนวคิดเชิงนิ เวศวิทยา (Ecological
approach) ที่มองสุ ขภาพว่าเป็ นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่ งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ การ
ดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพตามพื้นที่ ได้แก่ โรงเรี ยน ชุมชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ ฯลฯ ที่มีการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับการบริ หารจัดการที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ จะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ดงั กล่าวได้ดีกว่าการดาเนินการเฉพาะปัจจัยภายในบุคคล
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เรื่องที่ 1.2.4
หลักการและกลวิธีของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
1. หลักการของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
องค์การอนามัยโลกได้ระบุหลักการสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ไว้ดงั นี้ (อ้างถึงใน Rootman, 2001
และ HSE National Health Promotion Office, 2011; Birse, 1998)
1.1 การเสริมพลัง (Empowerment) การส่ งเสริ มสุ ขภาพเน้นหลักการเสริ มพลังให้บุคคลและชุมชนมี
ความสามารถมากขึ้นในการจัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพทั้งที่เป็ นปั จจัยภายในตัวบุคคล เช่น การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพของตนเอง และปัจจัยด้านสังคม-เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ เช่น การ
รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้มีนโยบายเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน หรื อการรวมตัวกันเพื่อกาหนด
กฎระเบียบไม่ให้มีการดื่มสุ ราในงานประเพณี ของหมู่บา้ น เป็ นต้น
1.2 การมีส่วนร่ วม (Participative) บุคคล และชุมชนควรมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การระบุปัญหา ความต้องการ การวางแผน ดาเนินการและการประเมินผล ซึ่ งจะทาให้การ
ดาเนินงานสอดคล้องกับความต้องการ เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนในการจัดการ
สุ ขภาพ มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ รวมถึงช่วยสร้างให้เกิดความยัง่ ยืนของการดาเนินงาน
1.3 การดาเนินงานทีเ่ น้ นการกระทาที่ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ (Addressing the Determinant for
Health) โดยการดาเนินงานต้องมองปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัย
ด้านสังคมสิ่ งแวดล้อม ทาให้ตอ้ งใช้วธิ ี การหรื อแนวทางการจัดการปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่หลากหลาย แต่หนุน
เสริ มซึ่ งกันและกัน ได้แก่ การสื่ อสาร การศึกษา การกาหนดกฎหมาย มาตรการทางการเงิน การปรับเปลี่ยนใน
ระดับองค์กร
1.4 การทางานแบบร่ วมมือทุกภาคส่ วน (Inter-sectoral) เนื่องจากปั จจัยกาหนดสุ ขภาพเกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่ วนที่ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานสาธารณสุ ข ดังนั้นจึงต้องส่ งเสริ มความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนมาทางาน
ร่ วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์พฒั นาเอกชน และชุมชน ซึ่ งความร่ วมมือดังกล่าวต้องเกิดในทุกระดับทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดบภูมิภาค และระดับโลก
1.5 การทางานทีม่ ่ ุงให้ เกิดความเท่ าเทียมกัน (Equity) การส่ งเสริ มสุ ขภาพต้องมุ่งเป้ าหมายการสร้าง
ความเท่าเทียมกันด้านสุ ขภาพและความเป็ นธรรมทางสังคม ดังนั้นการดาเนินงานจึงต้องทาให้ทุกบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ได้รับประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพในการใช้ชีวติ ประจาวันของตนไม่วา่ จะใน
ชุมชน โรงเรี ยน หรื อที่ทางาน
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1.6 การสร้ างความยัง่ ยืน (Sustainable) การดาเนินการส่ งเสริ มสุ ขภาพต้องเน้นให้เกิดผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลและชุมชนที่มีความยัง่ ยืน ซึ่ งกระบวนการดาเนินงานต้องเน้นการมีส่วนร่ วม มีการ
พัฒนาความรู ้และทักษะ ให้สามารถดาเนินการได้ต่อเนื่องถึงแม้จะสิ้ นสุ ดโครงการหรื อหมดงบประมาณลงแล้ว
2. กลวิธีของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
กลวิธีสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะเกี่ยวข้องกับการกลวิธีและประเด็นการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่มุ่ง
จัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยส่ วนบุคคล สิ่ งแวดล้อมทางสังคม และระบบบริ การสุ ขภาพ
ซึ่งกฎบัตรออตตาวาได้ระบุกลวิธีและประเด็นสาคัญในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ที่ถูกนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
2.1 กลวิธีของการส่ งเสริมสุ ขภาพ กฎบัตรออตตาวาได้ระบุ 3 กลวิธีสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพดังนี้
(Tone and Green, 2006)
2.1.1 การชี้นาเพื่อสุ ขภาพ (Advocacy) เป็ นการทาให้สังคมและผูก้ าหนดนโยบาย เห็นความสาคัญ
ของการมีสุขภาพดีวา่ เป็ นแหล่งประโยชน์อนั สาคัญของการพัฒนาสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ของบุคคล รวมถึง
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ งปั จจัยกาหนดสุ ขภาพประกอบด้วย ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม พฤติกรรม และปัจจัยทางชีวภาพ ดังนั้นการผลักดันชี้นาเพื่อสุ ขภาพจะทาให้ประชาชนมี
ความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกันก็ช่วยผลักดันให้ผกู ้ าหนด
นโยบายออกกฎหมาย กฎระเบียบ โดยคานึงถึงผลดีต่อสุ ขภาพของประชาชนมากขึ้น รู ปแบบการชี้นาเพื่อ
สุ ขภาพอาจเป็ นการเขียนบทความประเด็นสุ ขภาพที่สาคัญเผยแพร่ ผา่ นสื่ อ การส่ งเสริ มให้เครื อข่ายผูป้ กครองเฝ้า
ระวังและเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้องให้มีมาตรการป้ องกันการสู บบุหรี่ และดื่มสุ ราในเยาวชน
2.1.2 การเสริมสร้ างความสามารถ (Enabling) การส่ งเสริ มสุ ขภาพมีจุดเน้นที่ลดความไม่เท่าเทียมกัน
ทางสุ ขภาพ โดยการเสริ มสร้างความสามารถของประชาชนในการควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของตนและ
ชุมชน ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรด้านสุ ขภาพที่เหมาะสมในชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เพิ่มพูนทักษะชีวติ ทาให้สามารถเลือกสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพของตน และสามารถ
ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมหรื อเรี ยกร้องการสนับสนุนทรัพยากรสุ ขภาพในชุมชน นาไปสู่
ความเท่าเทียมกันทางสุ ขภาพ
2.1.3 การเป็ นสื่ อกลาง (Mediate) ปั จจัยพื้นฐานของสุ ขภาพและโอกาสที่จะเข้าถึงสุ ขภาพไม่ได้ข้ ึนกับ
ภาคส่ วนที่ให้บริ การสุ ขภาพเพียงด้านเดียว การส่ งเสริ มสุ ขภาพต้องเกิดจากการดาเนิ นการร่ วมกันของทุกภาค
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ฯลฯ การ
ลงมือดาเนิ นการในเรื่ องที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพอาจไปขัดผลประโยชน์หรื อความต้องการของบางภาคส่ วน บาง
กลุ่ม ดังนั้น ประชาชน กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มทางสังคม และบุคลากรทางสุ ขภาพ ต่างมีภารกิจสาคัญในการเป็ น
สื่ อกลางระหว่างภาคส่ วนที่มีความต้องการแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุ ขภาพที่ดีสาหรับชุมชน
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2.2 ประเด็นสาคัญของการส่ งเสริมสุ ขภาพ กฎบัตรออตตาวาได้ระบุ 5 ประเด็นสาคัญ (Main action
areas) ของการส่ งเสริ มสุ ขภาพดังนี้ (สุ รเกียรติ อาชานานภาพ, 2551; Hubley and Copeman, 2013)
2.2.1 การสร้ างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ (Building Healthy Public Policy) นโยบายสาธารณะ
เพื่อสุ ขภาพมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่มีส่วนสนับสนุนซึ่ งกันและกัน ตัวอย่างเช่น การออกกฎหมาย การใช้
มาตรการทางการเงิน การใช้มาตรการทางภาษี และการปรับเปลี่ยนให้มีองค์กรด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ
ดาเนินการที่ผสมผสานเหล่านี้นาไปสู่ การมีสุขภาพดีของประชาชน เช่น ช่วยสร้างรายได้ และเกิดนโยบายทาง
สังคมที่ทาให้เกิดความเสมอภาคยิง่ ขึ้น ทาให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าและบริ การมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุ ขภาพมาก
ขึ้น มีบริ การสาธารณะที่เอื้อต่อสุ ขภาพมากขึ้น และมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดน่าอภิรมย์ยงิ่ ขึ้นด้วย ซึ่ งผูก้ าหนด
นโยบายต้องพิจารณาทางเลือกที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพของประชาชน จึงมีการเรี ยกร้องให้ผกู ้ าหนดนโยบายของ
หน่วยงานทุกระดับและทุกภาคส่ วนคานึงหลักทุกนโยบายใส่ ใจสุ ขภาพ
2.2.2 การสร้ างสรรค์ สิ่งแวดล้ อมทีเ่ อือ้ ต่ อสุ ขภาพ (Creating Supportive Environments) เนื่องจากคน
กับสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ สอดคล้องกับมุมมองสุ ขภาพเชิงนิเวศวิทยา
ดังนั้นหน่วยงานทุกฝ่ ายและทุกระดับต้องให้ความสาคัญกับการทาให้ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมเกื้อหนุนการมี
สุ ขภาพดีของประชาชน ทั้งการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การจัดสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและเทคโนโลยีที่
ปลอดภัยน่ารื่ นรมย์ การจัดระบบการทางานที่ช่วยให้การดาเนินชีวติ และการทางานมีความปลอดภัย เกิด
ความสุ ขในการทางาน เป็ นต้น
2.2.3 การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน (Strengthening Community Action) การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นรู ปธรรมและมีประสิ ทธิผล ด้วยการให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา การตัดสิ นใจ การวางแผนกลวิธี และการดาเนินการตามแผน
เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพดีข้ ึน หัวใจสาคัญของกระบวนการทางานในชุมชน คือ การเสริ มพลังชุมชน ซึ่งหมายถึง
การทาให้ชุมชนมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ สามารถควบคุมการดาเนินการต่างๆ และสามารถกาหนดอนาคตของ
ตนเองได้
2.2.4 การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล (Developing Personal Skills) เป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยการ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวบุคคลและสังคม ด้วยการให้ขอ้ มูล เสริ มสร้างความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และ
พัฒนาทักษะชีวติ การดาเนินการในลักษณะนี้จะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีความสามารถในการควบคุมสุ ขภาพ
ของตนเองและสิ่ งแวดล้อม และสามารถตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่จะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ และเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้บุคคลได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีการเตรี ยมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวติ หากเกิดการเจ็บป่ วย
เรื้ อรังหรื อเกิดการบาดเจ็บ ก็สามารถปรับตัวและดูแลตนเองได้ ทั้งนี้ควรสร้างโอกาสการเรี ยนรู ้น้ ีให้เกิดขึ้นที่
โรงเรี ยน ที่บา้ น ที่ทางาน และที่ชุมชน
2.2.5 การปรับเปลีย่ นระบบบริการสุ ขภาพ (Reorienting Health Services) ระบบบริ การสุ ขภาพต้อง
ปรับเปลี่ยนทิศทางจากเน้นการดูแลรักษา มาทาเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ตอ้ งเข้าใจ รับรู ้
และเคารพในความต้องการของ บุคคลและชุมชน และสนับสนุนให้บุคคลและชุมชนมีความต้องการที่จะมี
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สุ ขภาพที่ดีข้ ึน เปิ ดโอกาสและเชื่อมโยงภาคส่ วนอื่นๆ ให้เข้ามาร่ วมในการพัฒนาปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่
เกี่ยวข้องมากยิง่ ขึ้น เช่น ปั จจัยทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมทางสุ ขภาพ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยน
ระบบบริ การสุ ขภาพจาเป็ นต้องอาศัยความรู ้ที่ได้จากการวิจยั พร้อมกับมีปรับเปลี่ยนรู ปแบบการศึกษาและการ
อบรมในวิชาชีพด้านสุ ขภาพ การดาเนิการดังกล่าวจะนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลและองค์กร ให้
มองความต้องการของบุคคลที่ครอบคลุมปัจจัยทุกด้านของชีวติ
ทั้งนี้การดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชนที่
ได้ผลดีจาเป็ นต้องทาทั้ง 5 ประเด็นสาคัญที่ผสมผสานกันเพื่อจัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพครอบคลุมทั้งปั จจัย
ภายในบุคคลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีชีวติ และปั จจัยด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม รวมถึงระบบบริ การสุ ขภาพ ให้
เปลี่ยนไปในทิศทางที่สนับสนุนการมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกันการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพดังกล่าวให้สาเร็ จ
ได้ตอ้ งใช้กลวิธีการชี้นาเพื่อสุ ขภาพ การเสริ มสร้างความสามารถ และการเป็ นสื่ อกลาง ที่จะทาให้บุคคล กลุ่ม
ชุมชน และสังคม ให้การยอมรับว่าสุ ขภาพเป็ นสิ่ งสาคัญ ให้การสนับสนุน ร่ วมมือ และลงมือปฏิบตั ิในสิ่ งที่
ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
กิจกรรม 1.2.4
กฎบัตรออตตาวา ระบุกลวิธีและประเด็นสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 1.2.4
กลวิธีสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ประกอบด้วย
1) การชี้นาเพื่อสุ ขภาพ (Advocacy)
2) การเสริ มสร้างความสามารถ (Enabling) และ
3) การเป็ นสื่ อกลาง (Mediate)
สาหรับประเด็นสาคัญของการดาเนินการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ประกอบด้วย
1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ (Building Healthy Public Policy)
2) การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ (Creating Supportive Environments)
3) การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Strengthening Community Action)
4) การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล (Developing Personal Skills)
5) การปรับเปลี่ยนระบบบริ การสุ ขภาพ (Reorienting Health Services)
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ตอนที่ 1.3
ความสั มพันธ์ ระหว่ างสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
โปรดอ่าน หัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
1.3.1 ความเกี่ยวข้องของสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1.3.2 แบบจาลองการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวคิด
1. สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้
ความสาคัญกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็ นการ
ดาเนินงานกับปั จจัยภายในบุคคลเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่ งได้แก่ การดาเนินงานสุ ขศึกษา และ
ส่ วนที่ 2 เป็ นการจัดการกับปั จจัยทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. แบบจาลองพรี ซีด-โพรซีด พัฒนาโดย กรี นและกรู เตอร์ เป็ นแบบจาลองที่ได้รับความนิยม และมี
การอธิบายให้เห็นความเชื่อมของโยงการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้วยการจัด
ระเบียบปัจจัยทางนิเวศวิทยาในระดับต่างๆ เข้าไว้ในแบบจาลอง แบ่งการดาเนิ นงานเป็ น 2 ส่ วน คือพรี
ซี ดกับโพรซี ด โดยมี 9 ระยะย่อย ล่าสุ ดในปี ค.ศ. 2005 มีการปรับปรุ งแบบจาลอง โดยเพิ่มการประเมิน
ปัจจัยด้านพันธุกรรม และมีการรวมบางระยะเข้าด้วยกันให้เหลือ 8 ระยะย่อย
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความเกี่ยวข้องของสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
2. อธิบายแบบจาลองการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
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เรื่องที่ 1.3.1
ความเกีย่ วข้ องของสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
จากการศึกษาแนวคิดของสุ ขศึกษา และการส่ งเสริ มสุ ขภาพในตอนที่ 1.1 และ 1.2 แล้ว จะพบว่าสุ ข
ศึกษามีการก่อกาเนิดมาก่อน โดยสุ ขศึกษาเน้นที่การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพโดยสมัครใจ ซึ่งเป็ นลักษณะการโน้มน้าวให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต่อมา
ได้มีการมองปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่ครอบคลุมทั้งปั จจัยภายในตัวบุคคลและปั จจัยภายนอกตัวบุคคล โดยมองว่า
การที่บุคคลจะมีสุขภาพดี ไม่เฉพาะบุคคลมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีโดยการดาเนินงานสุ ขศึกษา (Health
education) เท่านั้น แต่ตอ้ งอาศัยการดาเนิ นงานป้ องกันโรค (Prevention) และการปกป้องสุ ขภาพ (Health
protection) ซึ่ งเป็ นแนวคิดของการส่ งเสริ มสุ ขภาพตามแบบจาลองของแทนนาฮิลล์ (Downie et al, 1996 อ้างถึง
ใน Naidoo and Wills, 2016) ดังภาพที่ 1.1

1

4

2

3

สุ ขศึกษา (Health education)
การป้ องกันโรค (Prevention)
การปกป้องสุ ขภาพ (Health protection)
ภาพที่ 1.1 แบบจาลองการส่ งเสริมสุ ขภาพของแทนนาฮิลล์ (Tannahill’s Model of Health Promotion)
ที่มา: Naidoo and Wills, 2016, p. 86
ตามแนวคิดของแบบจาลองการส่ งเสริ มสุ ขภาพของแทนนาฮิลล์ ระบุความหมายของ 3 องค์ประกอบ
หลักของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ดังนี้
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1. สุ ขศึกษา เป็ นการสื่ อสารที่ก่อให้เกิดความรู ้และทัศนคติเพื่อนาไปสู่ การส่ งเสริ มสุ ขภาวะและป้ องกัน
การเจ็บป่ วย เช่น การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มทักษะชีวติ ให้แก่เยาวชน
2. การป้ องกันโรค เป็ นการลดหรื อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงต่อโรคหรื อหรื อการเจ็บป่ วยโดยการใช้
มาตรการทางการแพทย์ เช่น การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคในเด็ก การตรวจมะเร็ งปากมดลูกในสตรี
3. การปกป้ องสุ ขภาพ เป็ นการปกป้ องสุ ขภาพของประชาชนผ่านทางมาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคม เช่น การกาหนดนโยบายห้ามสู บบุหรี่ ในสถานประกอบการ การออกกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่
สาธารณะ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามวงกลมทั้ง 3 วง มีส่วนทับซ้อนกัน ทาให้สุขศึกษามีความเชื่อมโยงและทับซ้อนกับงาน
ป้ องกันโรคและงานปกป้ องสุ ขภาพ ที่แยกจากกันได้ยาก เช่น
พื้นที่ ที่ 1 เป็ นสุ ขศึกษาในเชิ งป้ องกัน (Preventive health education) เช่น สุ ขศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งการเลิก
บุหรี่ เป็ นต้น
พื้นที่ ที่ 2 เป็ นสุ ขศึกษาเพื่อปกป้องสุ ขภาพ (Health education ained at positive health protection) เช่น
การชี้นาสังคมให้ต่อต้านการโฆษณาบุรี่ การล็อบบี้ผนู ้ ารัฐบาลเพื่อให้ออกกฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่ เป็ นต้น
พื้นที่ ที่ 3 เป็ นการปกป้ องสุ ขภาพเพื่อป้ องกันโรค (Preventive health protection) เช่น การผสมสาร
ฟลูออไรด์ในน้ าประปาเพื่อป้ องกันโรคฟันผุ
พื้นที่ ที่ 4 เป็ นสุ ขศึกษาเพื่อป้ องกันและปกป้ องสุ ขภาพ (Health education for preventive health
protection) เช่น การชี้ นาสังคมให้สนับสนุนการออกกฎหมายบังคับให้คาดเข็มขัดนิ รภัยเมื่อขับหรื อโดยสาร
รถยนต์
ถึงแม้แนวคิดของแบบจาลองการส่ งเสริ มสุ ขภาพของแทนนาฮิลล์ จะได้รับการยอมรับจากบุคลากรด้าน
สาธารณสุ ขที่มีบทบาทเป็ นนักส่ งเสริ มสุ ขภาพ แต่มีการวิจารณ์วา่ เป็ นการมองการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขเป็ นผูด้ าเนินการหลัก เนื่องจากมุ่งเน้นที่ปัจจัยเสี่ ยงต่อโรค (Downie et al., 1996; Naidoo and Wills,
2016)
ต่อมาการดาเนิ นงานสาธารณสุ ขให้ความสาคัญกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพแทนที่จะมองเฉพาะปัจจัยเสี่ ยง
ต่อโรค ทาให้เกิดการทางานแบบสาธารณสุ ขแนวใหม่ “New Public Health” ที่มองสุ ขภาพในเชิงนิเวศวิทยา ว่า
สุ ขภาพเป็ นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในระดับต่างๆ ที่นอกจากปัจจัยภายในบุคคลแล้ว ยังมีปัจจัย
ระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม ที่เป็ นตัวกาหนดสุ ขภาพ โดยเฉพาะที่เป็ นปั จจัยทางสังคม เช่น ความไม่
เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและมลภาวะ ระบบบริ การสุ ขภาพที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ไม่สามารถจัดการได้โดยบุคคล แต่ตอ้ งอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น
การกาหนดนโยบายจากภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสาคัญกับสุ ขภาพ การปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุ ขภาพ การปรับเปลี่ยนระบบบริ การสุ ขภาพ การส่ งเสริ มชุมชนให้เข้มแข็ง ที่ทาควบคู่กบั การพัฒนาทักษะแก่
บุคคลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวถิ ีชีวติ ที่เหมาะสม ซึ่งการดาเนินงานตามสาธารณสุ ขแนวใหม่
จะต้องอาศัยบุคคล ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุ ขมาร่ วมกันการดาเนินงาน
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เพื่อให้ครอบคลุมทั้งปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยภายนอกบุคคล ซึ่ งแนวคิดนี้คือ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ที่ถูก
ประกาศไว้ในกฎบัตรออตตาวา ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1986 และมีการใช้กนั เป็ นแนวทางการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ถึงปัจจุบนั จึงมีการกล่าวกันว่า การส่ งเสริ มสุ ขภาพ คือ การดาเนินงานผสมกันระหว่างสุ ขศึกษากับการ
เปลี่ยนแปลงสังคม (Health promotion as the synthesis of health education and social engineering ) หรื อ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ คือ ผลรวมของการดาเนินงานสุ ขศึกษากับการกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ (Health
promotion is the sum of health education and healthy public policy) โดยมองว่าการกาหนดนโยบายสาธารณะ
เป็ นกลไกสาคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นปั จจัยภายนอกตัวบุคคล (Piper, 2009; Tones,
1993; Tones and Tilford, 2001; Tones and Green, 2004)
อย่างก็ตามในระยะต่อมา นักวิชาการต่างๆ ได้มองสุ ขศึกษาในบทบาทที่กว้างขึ้น คือ นอกจากบทบาท
ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพโดยสมัครใจแล้ว ยังมองถึงการเสริ ม
พลังให้บุคคลสามารถควบคุมสุ ขภาพตนเอง และปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมของตนเพื่อการมีสุขภาพดี ซึ่ งหมาย
รวมถึงการรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการมี
สุ ขภาพดี
จากที่กล่าวมาแล้ว ถึงพัฒนาการของสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่มีความต่อเนื่ องเชื่อมโยงกัน
ดังนั้นจึงพบว่าเป็ นการยากที่จะแยกสุ ขศึกษากับการส่ งเสริ มสุ ขภาพออกจากกันอย่างชัดเจน และในตาราด้านสุ ข
ศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จึงมักเขียนสองเรื่ องควบคู่กนั ไป อย่างก็ตามสาหรับเอกสารการสอนชุดวิชาสุ ข
ศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะมองความเกี่ยวข้องของสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยใช้แนวคิดของ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน 2 ส่ วน คือ ส่ วน
แรกเป็ นการดาเนินงานกับปั จจัยภายในบุคคล ซึ่งได้ แก่ สุ ขศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวติ ที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มให้บุคคล กลุ่มบุคคลคิดอย่างมี
วิจารณญาน (Critical consciousness) เสริ มพลังให้บุคคลมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
สุ ขภาพของตนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในชุมชนในการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ เช่น
สามารถกาหนดประเด็นสุ ขภาพ (Agenda setting) และมีทกั ษะในการผลักดันทางการเมือง (Political skills) ให้
ผูม้ ีอานาจออกนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ รวมทั้งการฝึ กอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดบริ การสุ ขภาพ
และชี้นานโยบายเพื่อสุ ขภาพ กับส่ วนที่ 2 เป็ นการจัดการกับปัจจัยทางสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการ
กาหนดนโยบายที่ให้ความสาคัญกับผลกระทบต่อสุ ขภาพ การปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนระบบ
บริ การสุ ขภาพ ที่เป็ นบทบาทของทุกภาคส่ วนทั้งรัฐบาล หน่วยงาน บุคคลและชุมชน ที่จะต้องเห็นความสาคัญ
และทางานร่ วมกันเพื่อจัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพและทาให้ประชาชนมีสุขภาพดี ดังภาพที่ 1.2 ที่อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
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นโยบาย
สาธารณะเพื่อ
สุ ขภาพ

การชี้นา/ผลักดัน
นโยบายเพื่อ
สุ ขภาพ

การสนับสนุน
สิ่งแวดล้ อมเพื่อ
สุ ขภาพ

สุขภาวะ
สุ ขภาพ
การไม่เจ็บป่ วย

การมีทักษะทาง
การเมืองในการ
ผลักดันนโยบาย

การกาหนด
เป้าหมาย/วาระ

การเสริมพลัง
การมีส่วนร่ วม
กับชุมชน

คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
เพิม่ ขึน้

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
การชี้นา/ผลักดันนโยบายเพื่อสุขภาพ
การสนับสนุนสิ่งแวดล้ อมเพื่อสุ ขภาพ
สุขภาวะสุ ขภาพการไม่เจ็บป่ วย
บริการสุขภาพ
การมีทักษะทางการเมืองในการผลักดันนโยบาย
การกาหนดเป้ าหมาย/วาระ
การเลือกที่จะมีพฤติกรรมสุ ขภาพ
การเสริมพลัง การมีส่วนร่ วมกับชุ มชน
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพิม่ ขึน้

สุ ขศึกษา

การจัดการศึกษาและฝึ กอบรมบุคลากร

บริการ
สุ ขภาพ

การเลือกที่จะ
มีพฤติกรรม
สุ ขภาพ

สุ ขศึกษา

การจัดการศึกษา
และฝึ กอบรม
บุคลากร
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ภาพที่ 1.2 สุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
ที่มา: Tones and Green, 2006: p. 184
กิจกรรม 1.3.1
อธิ บายความเชื่อมโยงของสุ ขศึกษากับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 1.3.1
จากแนวคิดเชิงนิเวศวิทยา ที่พบว่าสุ ขภาพถูกกาหนดโดยปั จจัยภายในบุคคล และปั จจัยด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม การดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชนจาเป็ นต้องดาเนิ นการปรับเปลี่ยนปัจจัยภายในบุคคล ซึ่ง
ได้แก่ สุ ขศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวติ ที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ
กับการจัดการกับปั จจัยทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งหมายถึงการกาหนดนโยบายที่ให้ความสาคัญกับ
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ การปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนระบบบริ การสุ ขภาพ
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เรื่องที่ 1.3.2
แบบจาลองการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงกันตามที่ได้กล่าวในเรื่ องที่ 1.3.1 จะเห็น
ได้จากการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีการใช้ทฤษฎีและแบบจาลองที่ใช้เป็ นแนวทางการ
ทางานร่ วมกัน ซึ่ งทฤษฎีและแบบจาลองที่ใช้สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็ นทฤษฎีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่ใช้อธิบายปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมและใช้ในการออกแบบกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพซึ่งเป็ นการดาเนินงานสุ ขศึกษา หรื อการเปลี่ยนแปลงปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่เป็ นปั จจัยภายใน
ตัวบุคคลของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ทฤษฎีกลุ่มนี้จะกล่าวในรายละเอียดในหน่วยที่ 3 สาหรับกลุ่มที่สอง เป็ น
ทฤษฎีหรื อแบบจาลองที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยใช้การวางแผน การดาเนินงานและการประเมินผลการ
ดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งพบว่าแบบจาลองในการดาเนินงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมีหลาย
แบบจาลอง ในที่น้ ี จะเลือกนาเสนอแบบจาลองที่ได้รับความนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย และมีการอธิ บาย
เชื่อมโยงให้เห็นการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่แบบจาลองพรี ซีด-โพรซีด (PRECEDEPROCEED Model)
แบบจาลองพรี ซีด-โพรซีด พัฒนาโดย กรี นและกรู เตอร์ (Green and Kreuter, 1999) ที่ได้จดั ระเบียบ
ปั จจัยในระดับต่างๆ ทางนิเวศวิทยา เข้าไว้ใน ซึ่ งแบบจาลองแบ่งการดาเนิ นงานเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกเรี ยกว่า พรี
ซี ด (PRECEDE) ประกอบด้วยระยะ 1-5 ส่ วนที่ 2 คือ โพรซี ด (PROCEED) ประกอบด้วยระยะ 6-9 รวมทั้งหมด
มี 9 ระยะตามภาพที่ 1.3 ดังนี้
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พรีซีด (PRECEDE)
ระยะที่ 5
การวินิจฉัย
ทางการบริ หาร
และนโยบาย

ระยะที่ 4
การวินิจฉัย
ทางการศึกษาและ
องค์การ

ระยะที่ 3
การวินิจฉัย
ทางพฤติกรรม
และสิ่ งแวดล้อม

ระยะที่ 2
การวินิจฉัย
ทางระบาดวิทยา

ระยะที่ 1
การวินิจฉัย
ทางสังคม

(การส่งเสริ มสุขภาพ)
ปั จจัยนา
สุขศึกษา
ปั จจัย
เสริ ม
นโยบาย
กฎระเบียบ
การจัดองค์การ
ระยะที่ 6
การดาเนินงาน

โพรซีด (PRECEDE)
พรีซีด (PRECEDE)

ระยะที่ 5
การวินิจฉัยทางการบริ หารและนโยบาย
ระยะที่ 4
การวินิจฉัยทางการศึกษาและองค์การ
ระยะที่ 3
การวินิจฉัยทางพฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อม
ระยะที่ 2
การวินิจฉัยทางระบาดวิทยา
ระยะที่ 1
การวินิจฉัยทางสังคม

(การส่งเสริ มสุขภาพ)
สุขศึกษา
นโยบาย กฎระเบียบ การจัดองค์การ
ปั จจัยนา
ปั จจัยเสริ ม
พฤติกรรมและวิถีชีวติ
สิ่ งแวดล้อม
สุขภาพ
ปั จจัยเอื้อ

พฤติกรรม
และวิถีชีวติ

สุขภาพ

คุณภาพชีวติ

สิ่ งแวดล้อม

ปั จจัยเอื้อ

ระยะที่ 7
การประเมิน
กระบวนการ

ระยะที่ 8
การประเมินผล
กระทบ

ระยะที่ 9
การประเมินผลลัพธ์
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คุณภาพชีวติ
ระยะที่ 6
การดาเนินงาน
ระยะที่ 7
การประเมินกระบวนการ
ระยะที่ 8
การประเมินผลกระทบ
ระยะที่ 9
การประเมินผลลัพธ์

โพรซีด (PRECEDE)

ภาพที่ 1.3 แบบจาลองพรีซีด-โพรซีด
ที่มา: Green and Kreuter, 1991
ส่ วนแรก PRECEDE มาจากตัวย่อของ “Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in
Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation” เป็ นการดาเนินงาน 5 ระยะแรก ประกอบด้วย
1. การวินิจฉัยทางสังคม (Social diagnosis) เป็ นการประเมินเพื่อค้นหาปั จจัยทางสังคม ว่าบุคคล กลุ่ม
หรื อชุมชน มีปัญหาคุณภาพชีวติ ในเรื่ องใด
2. การวินิจฉัยทางระบาดวิทยา (Epidemiological diagnosis) เป็ นการประเมินโดยใช้หลักการทาง
ระบาดวิทยา เพื่อค้นหาว่าบุคคล กลุ่ม หรื อชุมชน ปั ญหาการเจ็บป่ วย พิการ ตาย หรื อความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพใน
เรื่ องใดที่สาคัญ
3. การวินิจฉัยทางพฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อม (Behavioral and environmental diagnosis) เป็ นการ
ประเมินเพื่อค้นหาสาเหตุดา้ นพฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นสาเหตุของปั ญหาสุ ขภาพ
4. การวินิจฉัยทางการศึกษาและการจัดองค์การ (Educational and organizational diagnosis) การ
ประเมินเพื่อค้นหาปัจจัยนา (Predisposing factors) ปั จจัยเสริ ม (Reinforcing factors) และปั จจัยเอื้อ (Enabling
factors) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพเป้ าหมาย และการประเมินปั จจัยเอื้อที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมด้านสุ ขภาพ ทา
ให้ได้ขอ้ มูลในการจัดการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ และการปรับองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่ งแวดล้อม
5. การวินิจฉัยทางการบริ หารและการนโยบาย (Administrative and policy diagnosis) เป็ นการประเมิน
เพื่อค้นหาปัจจัยทางการบริ หารและนโยบายที่สาคัญ ที่จะนามาใช้ในการออกแบบการดาเนินงานสุ ขศึกษา การ
กาหนดนโยบาย การออกกฎระเบียบ การจัดการองค์การ เพื่อนาไปสู่ การดาเนินงาน ส่ งเสริ มสุ ขภาพในการ
จัดการกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ทั้งพฤติกรรมหรื อวิถีชีวติ กับปั จจัยสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดเชิง
นิเวศวิทยา
ส่ วนที่สอง PROCEED มาจากตัวย่อของ “Policy, Regulatory, and Organizational Constructs in
Educational and Evironmental Development” มี 4 ระยะคือ 6. ถึง 9. ที่ต่อเนื่ องจากส่ วนแรก ได้แก่
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6. การดาเนินงาน (Implementation) เป็ นระยะการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสุ ขศึกษา การกาหนด
นโยบาย/กฎระเบียบเพื่อสุ ขภาพ การปรับปรุ งองค์การ การปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดี
7. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เป็ นการประเมินกระบวนการดาเนินงานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ว่ามีการดาเนิ นงานตามที่กาหนดหรื อไม่
8. การประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) เป็ นการประเมินผลกระทบว่าและเกิดปรับเปลี่ยนปั จจัย
กาหนดสุ ขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อมไปในทิศทางตามเป้ าหมายที่กาหนดหรื อไม่เพียงใด
9. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation) เป็ นการประเมินผลลัทธ์วา่ หลังการดาเนิ นงานมีการ
ปรับเปลี่ยนสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชนเป้ าหมายหรื อไม่เพียงใด
ทั้งนี้แบบจาลองพรี ซีด-โพรซี ด เป็ นกระบวนการวิเคราะห์เชิงเหตุเชิงผล โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์เพื่อ
กาหนดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ คือคุณภาพชีวติ และสุ ขภาพ (ระยะที่ 1-2) จากนั้นมีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของ
ปัญหาสุ ขภาพ (ระยะที่ 3-4) เพื่อนามากาหนดวิธีการดาเนิ นงาน (ระยะที่ 5) โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็ นการดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อแก้ไขปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมสุ ขภาพ ทั้งปั จจัยนา
ปั จจัยเสริ ม และปั จจัยเอื้อ กลุ่มที่ 2 เป็ นการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัจจัยด้ านนโยบาย ด้ านกฎระเบียบ และด้ าน
องค์ กร เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปั จจัยเอื้อและสิ่ งแวดล้อมทางสุ ขภาพ โดยการดาเนินงานทั้งสองกลุ่มนี้
คือการส่ งเสริมสุ ขภาพ และเมื่อมีการดาเนินงานตามแผน (ระยะที่ 6) จะต้องมีการติดตามประเมินผลว่าเป็ นไป
ตามที่คาดหวังหรื อไม่ ทั้งกระบวนการ ผลกระทบ และผลลัพธ์ (ระยะที่ 7-9) ตามลาดับ (Green and Kreuter,
1991) สาหรับรายละเอียดของ PRECEDE-PROCEED Model จะกล่าวในหน่วยที่ 3
พบว่าแบบจาลองพรี ซีด-โพรซี ด ได้รับความนิยมในการนาไปใช้ท้ งั การดาเนินงานสุ ขศึกษาและการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตั้งแต่การวางแผน ดาเนินงาน และการประเมินผลที่ทาให้มองปั จจัยกาหนดสุ ขภาพครอบคลุม
ทั้งพฤติกรรมและปั จจัยสิ่ งแวดล้อม ตามมุมมองนิเวศวิทยา อย่างไรก็ตามในระยะหลังๆ มีการศึกษาถึงอิทธิ พล
ของยีน หรื อพันธุ กรรมต่อสุ ขภาพ โดยมองว่าพันธุ กรรมมีปฏิสัมพันธ์กบั ปั จจัยนา และพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อ
สุ ขภาพของบุคคล โดยเฉพาะการศึกษาทางพันธุ กรรมมีแนวโน้มที่กา้ วหน้ามากและจะมีบทบาทมากขึ้นในการ
วินิจฉัยความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ และการป้ องกันแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของบุคคลในอนาคต ดังนั้นกรี น และครู
เตอร์ (Green and Kreuter, 2005) จึงได้ปรับปรุ งแบบจาลองพรี ซีด-โพรซี ด โดยเพิ่มปั จจัยด้านพันธุ กรรมไว้ใน
ระยะที่ 2 การประเมินทางระบาดวิทยา และมีการรวมระยะที่ 2 กับ ระยะที่ 3 เดิม เป็ น “ระยะที่ 2 การประเมิน
ทางระบาดวิทยา (Epidemiological assessment) แล้วมีการปรับลาดับที่ของระยะอื่นๆ และปรับชื่อบางระยะ
ใหม่ ได้แก่ ระยะที่ 3 การประเมินทางการศึกษาและนิเวศวิทยา (Educational and ecological assessment) ระยะ
ที่ 4 การประเมินทางการบริ หารและนโยบาย และการวางแนวกิจกรรม (Administrative and policy assessment
and intervention alignment) ดังภาพที่ 1.4
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ระยะที่ 4
การประเมินทางการบริ หารและ
นโยบาย และการวางแนวกิจกรรม

ระยะที่ 3
การประเมิน
ทางการศึกษาและ
นิเวศวิทยา

ระยะที่ 2
การประเมิน
ทางระบาดวิทยา

ระยะที่ 1
การประเมิน
ทางสังคม

(การส่งเสริ มสุขภาพ)
ปั จจัยนา

พันธุกรรม

ปั จจัย
เสริ ม

พฤติกรรม

นโยบาย
กฎระเบียบ
การจัดองค์การ

ปั จจัยเอื้อ

สิ่ งแวดล้อม

ระยะที่ 5
การดาเนินงาน

ระยะที่ 6
การประเมิน
กระบวนการ

สุขศึกษา

ระยะที่ 4
การประเมินทางการบริ หารและนโยบาย และการวางแผนกิจกรรม
ระยะที่ 3
การประเมินทางการศึกษาและนิเวศวิทยา
ระยะที่ 2
การประเมินทางระบาดวิทยา
ระยะที่ 1
การประเมินทางสังคม

(การส่งเสริ มสุขภาพ)
สุขศึกษา
นโยบาย กฎระเบียบ การจัดองค์การ
ปั จจัยนา
ปั จจัยเสริ ม
ปั จจัยเอื้อ
พฤติกรรม
พฤติกรรม
สิ่ งแวดล้อม
สุขภาพ
คุณภาพชีวติ

สุขภาพ

ระยะที่ 7
การประเมินผล
กระทบ

คุณภาพชีวติ

ระยะที่ 8
การประเมินผลลัพธ์
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ระยะที่ 5
การดาเนินงาน
ระยะที่ 6
การประเมินกระบวนการ
ระยะที่ 7
การประเมินผลกระทบ
ระยะที่ 8
การประเมินผลลัพธ์

ภาพที่ 1.4 แบบจาลองพรีซีด-โพรซีด ปรับปรุ ง ค.ศ.2005
ที่มา: Green and Kreuter, 2005

กิจกรรม 1.3.2
แบบจาลองใดที่ใช้อธิ บายความเชื่อมโยงระหว่างสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ชดั เจนที่สุด
อธิบายพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 1.3.2
แบบจาลองพรี ซีด-โพรซีด (PRECEDE-PROCEED Model) ของ กรี น กับครู เตอร์ ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงเหตุเชิงผล โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์เพื่อกาหนดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ คือคุณภาพชีวติ และสุ ขภาพ
(ระยะที่ 1-2) จากนั้นมีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของปั ญหาสุ ขภาพ (ระยะที่ 3-4) เพื่อนามากาหนดวิธีการ
ดาเนินงาน (ระยะที่ 5) โดยแบ่งการดาเนิ นงานออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็ นการดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อ
แก้ไขปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมสุ ขภาพ ทั้งปั จจัยนา ปั จจัยเสริ ม และปั จจัยเอื้อ กลุ่มที่ 2 เป็ นการ
ดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัจจัยด้ านนโยบาย ด้ านกฎระเบียบ และด้ านองค์ กร เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปั จจัย
เอื้อและสิ่ งแวดล้อมทางสุ ขภาพ โดยการดาเนินงานทั้งสองกลุ่มนี้ คือการส่ งเสริมสุ ขภาพ และเมื่อมีการ
ดาเนินงานตามแผน (ระยะที่ 6) จะต้องมีการติดตามประเมินผลว่าเป็ นไปตามที่คาดหวังหรื อไม่ ทั้ง
กระบวนการ ผลกระทบ และผลลัพธ์ (ระยะที่ 7-9) ตามลาดับ
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หน่ วยที่ 2
ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญยง เกีย่ วกำรค้ำ

ชื่อ
วุฒื

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
M.P.H. (Population Planning and Health Education)
Dr.P.H. (Community Health Development)
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 2

2

แผนกำรสอนประจำหน่ วย
ชุ ดวิชำ

กำรส่ งเสริมสุ ขภำพ กำรตรวจประเมินและกำรบำบัดโรคเบื้องต้ น

หน่ วยที่ 2

ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ

ตอนที่
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
2.2 ระดับของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
2.3 แนวทำงกำรใช้ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
แนวคิด
1. ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพเป็ นกำรอธิ บำยกำรเกิดขึ้นของพฤติกรรมสุ ขภำพ
ของบุคคลโดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทดสอบให้เห็นจริ ง รวมทั้งสำมำรถคำดกำรณ์หรื อทำนำยกำรเกิด
พฤติกรรมสุ ขภำพของบุคคลได้ สำมำรถจำแนกเป็ นหลำยประเภทและใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำพฤติกรรม
สุ ขภำพในหลำย ๆ ด้ำน
2. ทฤษฎี ส ำหรั บ งำนสุ ข ศึ ก ษำและกำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพสำมำรถจำแนกเป็ นระดับ ต่ ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสมได้แก่ ระดับบุคคลเน้นที่กำรปรับเปลี่ยนปั จจัยภำยในตัวคนเป็ นสำคัญ ระดับระหว่ำงบุคคลเน้นทั้งกำร
ปรับเปลี่ยนปั จจัยภำยในตัวคนและปั จจัยแวดล้อมต่ำง ๆ ระดับชุ มชนและสังคมเน้นอิทธิ พลกำรเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนและสังคมที่มีต่อบุคคลในชุมชนและสังคมนั้น ๆ
3. กำรประยุก ต์ท ฤษฎี ส ำหรั บ งำนสุ ข ศึ ก ษำและกำรส่ งเสริ ม สุ ข ภำพในกำรพัฒ นำพฤติก รรมสุ ขภำพ
สำมำรถดำเนิ นกำรได้หลำยรู ปแบบได้แก่ กำรนำแนวคิดและหลักกำรของทฤษฎีไปเป็ นฐำนคิดในกำรวำงแผน
งำนและกำรพัฒนำกิจกรรมปฏิบตั ิกำร รวมทั้งกำรประเมินผลโครงกำรกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภำพต่ำง ๆ
นอกจำกนี้ ยงั สำมำรถประยุกต์แนวคิดและหลักกำรของทฤษฎี ในกำรออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับกำรวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพอีกด้วย

3

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษำหน่วยที่ 2 จบแล้ว นักศึกษำสำมำรถ
1. อธิบำยแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพได้
2. อธิบำยระดับของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพได้
3. อธิบำยแนวทำงกำรประยุกต์ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพได้
กิจกรรมระหว่ำงเรียน
1. ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 2
2. ศึกษำเอกสำรกำรสอนตอนที่ 2.1-2.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน
4. ฟังรำยกำรวิทยุกระจำยเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ำมี)
5. ชมรำยกำรวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ำมี)
6. เข้ำรับบริ กำรสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ำมี)
7. ศึกษำจำก E-learning/E-tutorial (ถ้ำมี)
8. ทำแบบประเมินผลตอนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 2
สื่ อกำรสอน
1. เอกสำรกำรสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รำยกำรสอนทำงวิทยุกระจำยเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ำมี)
4. รำยกำรสอนทำงวิทยุโทรทัศน์/ดีวีดี (ถ้ำมี)
5. กำรสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ำมี)
6. E-learning/E-tutorial (ถ้ำมี)
กำรประเมินผล
1. ประเมินผลจำกแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินจำกกิจกรรมและแนวตอบท้ำยเรื่ อง
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3. ประเมินผลจำกกำรเข้ำรับกำรสอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ำมี)
4. ประเมินจำกกำรสอบไล่ประจำภำคกำรศึกษำ
เมื่ออ่ำนแผนกำรสอนแล้ว ขอให้ ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 2 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษำเอกสำรกำรสอนต่ อไป

5

ตอนที่ 2.1
แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
โปรดอ่ำนหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.1 แล้วจึงศึกษำรำยละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
1.1.1 ควำมหมำยและควำมสำคัญของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
1.1.2 ประเภทของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
1.1.3 ประโยชน์ของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
แนวคิด
1. ทฤษฎี ส ำหรับ งำนสุ ขศึ กษำและกำรส่ งเสริ ม สุ ข ภำพมี บ ทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำพฤติ กรรมสุ ขภำพของ
ประชำชนโดยใช้เป็ นพื้นฐำนกำรคิดสำหรับกำรกำหนดแผนงำน โครงกำร รู ปแบบของกิจกรรม กำรกำกับและ
ประเมินผล รวมทั้งกำรใช้เป็ นพื้นฐำนกำรคิดสำหรับขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรวิจยั ตั้งแต่กำรกำหนดกรอบแนวคิด
กำรกำหนดตัวแปร กำรออกแบบกำรวิจยั กำรสร้ำงเครื่ องมือและกำรอภิปรำยผล
2. ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพแบ่งเป็ นประเภทต่ำง ๆ ได้ 5 ประเภท ได้แก่ ทฤษฎีระดับ
บุคคล ทฤษฎีระดับระหว่ำงบุคคล ทฤษฎีระดับองค์กร ทฤษฎีระดับชุมมชนและทฤษฎีระดับสังคม
3. ทฤษฎี ส ำหรับ งำนสุ ข ศึก ษำและกำรส่ งเสริ ม สุ ข ภำพสำมำรถนำไปใช้ป ระโยชน์ ในกำรพัฒ นำพฤติ กรรม
สุ ขภำพของประชำชนได้หลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรจัดทำแผนงำนหรื อโครงกำรและกำรประเมิ นผลด้ำนกำร
พัฒนำกิ จกรรมปฏิ บตั ิ กำร รวมทั้งด้ำนกำรวิจยั เกี่ ยวกับพฤติ กรรมสุ ข ภำพและกำรสร้ ำงสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อ
สุ ขภำพ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษำตอนที่ 2.1 จบแล้ว นักศึกษำสำมำรถ
1. อธิ บำยควำมหมำยและควำมสำคัญของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพได้
2. อธิ บำยประเภทของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพได้
3. อธิ บำยประโยชน์ของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพได้
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เรื่องที่ 2.1.1
ควำมหมำยและควำมสำคัญของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
โดยทั่วไปทฤษฎี ส ำหรั บ งำนสุ ข ศึ ก ษำและกำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพจะประกอบด้วยแนวคิ ด หลัก กำร
โครงสร้ำงแนวคิด องค์ป ระกอบ ที่ ใช้เป็ นพื้นฐำนสำคัญของกำรกำหนดแผนงำน โครงกำร และกำรวิจยั เพื่ อ
พัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพและกำรสร้ำงสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภำพ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกำรมีสุขภำพที่
ดีหรื อกำรมีสุขภำพที่ไม่ดีของประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ
1. ควำมหมำยของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
ก่ อนที่ จะกล่ ำวถึ งทฤษฎี ส ำหรั บ งำนสุ ข ศึ ก ษำและกำรส่ งเสริ ม สุ ข ภำพจำเป็ นจะต้องท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมหมำยของทฤษฎีเสี ยก่อนว่ำคืออะไร นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยที่คล้ำยคลึงกันดังนี้
เคอลิ นเจอร์ (Kerlinger, 1973) กล่ ำวถึ งทฤษฎี ว่ำ เป็ นข้อควำมแสดงถึ งแนวคิ ด (Concepts) หรื อสิ่ งที่
บ่งชี้ ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เป็ นระบบ ซึ่ งจะแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรเพื่อคำดกำรณ์และอธิ บำย
สิ่ งที่อำจเกิดขึ้น
ทูเมอร์ (Tumer, 1978) ให้ควำมหมำยของทฤษฎี คือ ข้อควำมที่มีลกั ษณะเป็ นวิทยำศำสตร์ ที่ช่วยอธิ บำย
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อตอบคำถำมว่ำทำไมเหตุกำรณ์น้ นั ๆ จึงเกิดขึ้นได้
แกลนซ์และคณะ (Glanz et al., 1997) ระบุ ควำมหมำยของทฤษฎี คือ ชุ ดของควำมเชื่ อมโยงระหว่ำง
แนวคิด คำนิ ยำม และข้อเสนอที่แสดงภำพของเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ที่เป็ นระบบ โดยระบุควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปร เพื่ออธิ บำยและทำนำยเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์น้ นั
จำกควำมหมำยต่ำง ๆ ของทฤษฎีอำจสรุ ปลักษณะสำคัญทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คือ เป็ นปรำกฏกำรณ์ ที่
สำมำรถพิสูจน์และทดสอบได้ ใช้อธิ บำยได้โดยทัว่ ไปอย่ำงเที่ยงตรงและมีควำมน่ำเชื่อถือ สำมำรถแยกได้เป็ น 3
องค์ประกอบได้แก่
1) แนวคิด (Concept)
2) ข้อเสนอหรื อสมมติฐำน (Hypothesis)
3) เหตุกำรณ์ (Contingency) ที่ผำ่ นกระบวนกำรพิสูจน์จำกข้อเสนอหรื อสมมติฐำน
โดยธรรมชำติของทฤษฎีจะมีลกั ษณะเป็ นนำมธรรม ดังนั้นทฤษฎีจึงไม่มีเนื้ อหำเฉพำะ คล้ำยกับแก้วน้ ำ
ที่ มีแต่รูปทรงแต่ไม่มีน้ ำอยู่ขำ้ งใน จะเป็ นทฤษฎี ทำงด้ำนใดก็ต่อเมื่ อใส่ เนื้ อหำทำงด้ำนนั้นเข้ำไป เช่ น ทฤษฎี
พฤติ กรรมสุ ขภำพก็คือ ตัวทฤษฎี ร่วมกับเนื้ อหำพฤติ กรรมสุ ขภำพหรื อทฤษฎี กำรสำธำรณสุ ขก็คือ ตัวทฤษฎี
ร่ วมกับเนื้อหำด้ำนสำธำรณสุ ข เป็ นต้น
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นอกเหนื อจำกทฤษฎียงั มีโมเดลและแนวคิดที่นกั วิชำกำรหรื อนักปฏิ บตั ิ กำรนิ ยมนำมำใช้เป็ นพื้นฐำน
กำรคิดในกำรกำหนดแผนงำนหรื อโครงกำรหรื องำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพเช่นเดียวกัน
กับทฤษฎี ซึ่ งจะกล่ำวถึงโดยสังเขปดังนี้
โมเดล (Model) มีผแู ้ ปลเป็ นภำษำไทยไว้หลำยแบบ เช่น แบบแผนหรื อแบบจำลองหรื อรู ปแบบ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั บริ บทของกำรนำไปใช้ โดยมีลกั ษณะที่คล้ำยกับทฤษฎี แต่เป็ นกำรย่อทฤษฎีและมำจำกควำมเป็ น
จริ งซึ่ งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อจัดระเบียบแนวคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งให้เป็ นระบบและทำให้แนวคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง
นั้นง่ำยขึ้นเพื่อให้สำมำรถนำไปประยุกต์ในกำรอธิ บำยกับกรณี ใดกรณี หนึ่ งโดยเฉพำะได้เป็ นอย่ำงดี หรื ออีกนัย
หนึ่งนักวิชำกำรอำจสร้ำงโมเดลจำก ควำมเชื่อ บรรทัดฐำน ประเพณี ประสบกำรณ์หรื อข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ แล้ว
นำมำผูกสร้ ำงแสดงควำมสัมพันธ์เชิ งเหตุและผลระหว่ำงตัวแปรต่ำง ๆ ที่ใช้อธิ บำยพฤติกรรมของมนุ ษย์ เมื่อ
นำไปทดสอบหรื อพิสูจน์หลำยครั้งหลำยหนต่ำงกรรมต่ำงวำระถ้ำได้ผลออกมำเหมือนกันทุกครั้งก็สำมำรถสรุ ป
เป็ นทฤษฎีได้
แนวคิ ด (Concept) เกิ ด จำกกำรประมวลควำมรู ้ แ ละประสบกำรณ์ ที่ มี อ ยู่ จำกนั้ น ก็ วิ เครำะห์ แ ละ
สังเครำะห์ เป็ นแนวคิ ดหรื ออี กนัยหนึ่ งอำจเรี ยกเป็ นแก่ น ของควำมรู ้ ก็ได้ ส่ วนใหญ่ จะใช้แนวคิ ดเป็ นพื้ นฐำน
สำคัญของกำรพัฒนำโมเดลและทฤษฎี
ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพส่ วนใหญ่นกั วิชำกำรและผูป้ ฏิบตั ิงำนจะใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมสุ ขภำพเป็ นหลักของกำรออกแบบดำเนิ นกำร เนื่ องจำกทฤษฎี พฤติกรรมสุ ขภำพถูกพัฒนำขึ้นมำเพื่อ
ใช้ในกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภำพซึ่ งเป็ นพื้นฐำนสำคัญของกำรมีสุขภำพที่ดีหรื อไม่ดีของประชำชนกลุ่ม
ต่ำง ๆ
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภำพ ได้พ ฒ
ั นำขึ้ น มำใช้เมื่ อประมำณ 50 ปี นี้ เอง มี ห ลำยควำมหมำยขึ้ นอยู่ก ับ
แนวคิดและหลักปรัชญำของนักวิชำกำรผูส้ ร้ำงทฤษฎี ทฤษฎี พฤติกรรมสุ ขภำพที่ดีควรจะให้พ้ืนฐำนที่ จำเป็ น
สำหรับ กำรนำไปปฏิ บตั ิ และควรอธิ บำยได้ว่ำกำรแสดงออกของพฤติ กรรมสุ ขภำพของบุคคลเกิ ดจำกสำเหตุ
อะไร
เคอลินเจอร์ (Kerlinger, 1986) ให้ควำมหมำยว่ำเป็ นชุดของข้อเสนอที่เชื่อมโยงกันประกอบด้วยแนวคิด
ที่ พรรณนำ อธิบำย ทำนำย หรื อควบคุมพฤติกรรม
แบ๊บบี้ (Babbie, 1989) นำเสนอควำมหมำยว่ำเป็ นกำรอธิ บำยอย่ำงเป็ นระบบเกี่ ยวกับ ข้อเท็จจริ งและ
กฏเกณฑ์ที่สังเกตได้ที่สัมพันธ์กบั ประเด็นเฉพำะด้ำนของชีวติ
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นอกจำกนี้ยงั มีนกั วิชำกำรบำงกลุ่มให้ควำมหมำยคือ ควำมพยำยำมที่จะเข้ำใจอย่ำงเป็ นระบบว่ำทำไมคน
จึงทำในสิ่ งที่ทำอยูแ่ ละสิ่ งแวดล้อมมีบทบำทต่อกำรเกิดพฤติกรรมนั้นอย่ำงไร ในขณะที่นกั วิชำกำรอีกกลุ่มหนึ่ง
ให้ควำมหมำยว่ำ เป็ นกำรตรวจสอบควำมเชื่อที่มีอิทธิ พลต่อกำรกระทำที่นำไปสู่ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดังนั้นจึงอำจสรุ ปได้วำ่ ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพเป็ นควำมพยำยำมที่จะอธิ บำยอย่ำงเป็ นระบบเกี่ ยวกับ
ปั จจัยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกตัวบุคคล รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นสำเหตุของกำรเกิดพฤติกรรมแบบเชิงเหตุ
และผลต่อกัน
2. ควำมสำคัญของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
กำรปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภำพของบุคคลในบำงพฤติกรรมอำจจะเป็ นเรื่ องง่ำยและบำงพฤติกรรม
อำจจะเป็ นเรื่ องยำกขึ้นอยูก่ บั ควำมซับซ้อนของแต่ละพฤติกรรม ดังนั้นเพื่อควำมมัน่ ใจเกี่ยวกับควำมสำเร็ จของ
กำรปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ในกำรดำเนิ นงำนสุ ข ศึ ก ษำและกำรส่ งเสริ ม สุ ข ภำพจึงจำเป็ นต้องยึดทฤษฎี เป็ น
พื้ น ฐำนกำรคิ ด ตั้ง แต่ ก ำรวำงแผน ปฏิ บ ัติ ก ำรตำมแผน จนกระทั่ง กำรประเมิ น ผลกิ จกรรมกำรปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม รวมทั้งกำรวิจยั ทำงด้ำนพฤติกรรมสุ ขภำพ จึงอำจสรุ ปควำมสำคัญของทฤษฎี สำหรับกำรดำเนินงำน
สุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพได้ ดังนี้
2.1 ช่ ว ยจัด กำรและสรุ ป ข้อเท็ จจริ ง ต่ ำง ๆ เกี่ ย วกับ ควำมสนใจเรื่ อ งกำรมี สุ ข ภำพดี ข องประชำชน
กลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ รวมทั้งกำรทำหรื อไม่ทำตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ดำ้ นกำรแพทย์และสำธำรณสุ ขของ
ประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยเหล่ำนั้น เช่น กำรแนะนำของแพทย์และพยำบำลที่ดูแลผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนเกี่ยวกับกำร
รับประทำนอำหำรรสหวำนจัด ให้น้อยลงรวมทั้งกำรออกกำลังกำยเพื่อควบคุมน้ ำตำลในเลื อดให้คงสภำพเป็ น
ปรกติ เป็ นต้น
2.2 ช่วยสร้ำงพื้นฐำนของควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภำพที่เกิดขึ้นทั้งในปั จจุบนั และ
อนำคต รวมทั้งกำรกำหนดทิ ศทำงสำหรับกำรทำวิจยั และกำรพัฒนำกิ จกรรมปฏิ บตั ิกำรเพื่อกำรปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุ ขภำพที่เหมำะสม
2.3 ช่ วยขยำยควำมหรื อตี ค วำมเหตุ กำรณ์ ข องกำรเกิ ดพฤติ ก รรมสุ ขภำพทั้งที่ ถูก ต้องและไม่ ถูก ต้อง
รวมทั้งเสนอแนะวิธีก ำรอย่ำงชัดเจนที่ เฉพำะเจำะจงสำหรั บกำรปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ข ภำพเหล่ ำนั้นของ
ประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ
2.4 ช่ วยทำนำยหรื อคำดเดำเกี่ ยวกับผลลัพธ์ ของพฤติกรรมสุ ขภำพของประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยที่เข้ำ
ร่ วม
กิจกรรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภำพ
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2.5 ช่วยในกำรกำหนดประเด็นสำคัญที่จะใช้ในกำรวำงแผน กำรระบุข้ นั ตอนของกิจกรรมหรื อกิจกรรม
ปฏิบตั ิกำรที่จะปฏิบตั ิตำมแผนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภำพของประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ
2.6 ช่วยระบุข้ นั ตอนของกิจกรรมที่จะควบคุม กำกับ และประเมินผลกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภำพ
ตำมที่กำหนดเอำไว้
2.7 ช่วยให้แนวคิดสำหรับจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ดำ้ นพฤติกรรมสุ ขภำพอย่ำงเป็ นระบบให้กบั
ประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ
2.8 ช่วยในกำรกำหนดตัวแปร กรอบแนวคิด กำรออกแบบกำรวิจยั กำรสร้ำงเครื่ องมือและกำรอภิปรำย
ผล ที่จะใช้สำหรับกำรวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภำพของประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงทฤษฎี
และนวัตกรรมใหม่
กิจกรรม 2.1.1
ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพมีควำมหมำยอย่ำงไรและให้บอกควำมสำคัญมำ 4 ข้อ
แนวตอบกิจกรรม 2.1.1
ทฤษฎี พฤติกรรมสุ ขภำพเป็ นควำมพยำยำมที่จะอธิ บำยอย่ำงเป็ นระบบเกี่ ยวกับปั จจัยต่ำง ๆ ทั้งภำยใน
และภำยนอกตัวบุคคลรวมทั้งสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นสำเหตุของกำรเกิดพฤติกรรมแบบเชิงเหตุและผลต่อกัน
ควำมสำคัญของทฤษฎี พฤติ กรรมสุ ขภำพมี ดังนี้ 1) ช่ วยจัดและสรุ ปข้อเท็จจริ งต่ำง ๆ เกี่ ยวกับควำม
สนใจเรื่ อ งกำรมี สุ ข ภำพดี ข องประชำชนกลุ่ ม เป้ ำหมำยต่ ำง ๆ รวมทั้ง กำรท ำหรื อ ไม่ ท ำตำมค ำแนะน ำของ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุ ขของกลุ่มเป้ ำหมำยเหล่ำนั้น 2) ช่วยขยำยควำมหรื อตีควำมเหตุกำรณ์ ของกำรเกิดพฤติกรรม
สุ ขภำพทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องรวมทั้งเสนอแนะวิธีกำรอย่ำงชัดเจนที่เฉพำะเจำะจงสำหรับกำรปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุ ขภำพเหล่ำนั้นของประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ 3) ช่ วยในกำรกำหนดประเด็นสำคัญที่จะใช้ใน
กำรวำงแผน กำรระบุ ข้ ัน ตอนของกิ จ กรรมหรื อ กิ จ กรรมปฏิ บ ัติ ก ำรที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต ำมแผนกำรปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุ ขภำพของประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ 4) ช่วยในกำรกำหนดตัวแปร กรอบแนวคิด กำรออกแบบ
กำรวิจยั กำรสร้ำงเครื่ องมือและกำรอภิปรำยผล ที่จะใช้สำหรับกำรวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภำพของประชำชน
กลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงทฤษฎีและนวัตกรรมใหม่กลุ่มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ
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เรื่ องที่ 2.1.2
ประเภทของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
ปัจจุบนั ผูร้ ับผิดชอบกำรดำเนินงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพทั้งนักวิชำกำรและผูป้ ฏิบตั ิงำน ได้
นำทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพมำใช้เป็ นทฤษฎีหลักของกำรวำงแผนสำหรับกำรแก้ไขปั ญหำสุ ขภำพที่มีสำเหตุจำก
กำรมีพฤติกรรมสุ ขภำพที่ไม่เหมำะสมอย่ำงกว้ำงขวำง นอกจำกนี้ ยงั ได้นำไปใช้ในกำรกำหนดกรอบแนวคิดของ
งำนวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ พฤติ กรรมสุ ขภำพต่ ำง ๆ อี กด้วย ดังนั้นจึงอำจแบ่ งทฤษฎี พ ฤติ กรรมสุ ขภำพออกเป็ น
ประเภทต่ำง ๆ ได้ 5 ประเภท ดังนี้
1. ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภำพระดับ บุ คคล (Individual Health Behavior Theory) เป็ นทฤษฎี ที่ เน้น กำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภำพจำกปั จจัยภำยในตัวคนเป็ นสำคัญ ปั จจัยเหล่ำนี้ ได้แก่ ควำมรู ้ กำรรับรู ้ ควำมเชื่ อ
เจตคติ แรงจูงใจ ทักษะและประสบกำรณ์ต่ำง ๆ เป็ นต้น ตัวอย่ำงของทฤษฎีเหล่ำนี้ ได้แก่ แบบแผนควำมเชื่อด้ำน
สุ ขภำพ (Health Belief Model) ทฤษฎี กำรกระท ำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ทฤษฎี พ ฤติก รรม
ตำมแผน (Theory of Planned Behavior) โมเดลกำรเปลี่ ยนแปลงตำมขั้นตอน (Stages of Change Model) ทฤษฎี
ควำมเชื่ อในอำนำจภำยในภำยนอกของตนเอง (Health Locus of Control Theory) ทฤษฎี แรงจู งใจเพื่อป้ องกัน
โรค (Protection Motivation Theory) เป็ นต้น
2. ทฤษฎี พฤติกรรมสุ ขภำพระดับระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Health Behavior Theory) เป็ นทฤษฎี ที่
ให้ควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภำพจำกปั จจัยภำยนอกตัวคน เช่ น กำรได้รับแรงกระตุน้ หรื อ
คำแนะนำให้เกิ ดกำรกระทำพฤติกรรมต่ำง ๆ จำกบุคคลในครอบครัว เพื่อนใกล้ชิด กลุ่มบุคคลที่เคำรพเชื่ อถื อ
บุคลำกรด้ำนสุ ขภำพต่ำง ๆ เป็ นต้น ตัวอย่ำงของทฤษฎี เหล่ำนี้ ได้แก่ ทฤษฎี ปัญญำสังคม/ทฤษฎี กำรเรี ยนรู ้ ทำง
สั ง คม (Social Cognitive Theory/Social Learning Theory) ทฤษฎี แ รงสนั บ สนุ น ทำงสั ง คม (Social Support
Theory) แบบแผนปฎิสัมพันธ์ระหว่ำงคนไข้กบั ผูใ้ ห้บริ กำร (Patient-Provider Interaction Model) เป็ นต้น
3. ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภำพระดับ องค์ก ร (Organizational Health Behavior Theory) เป็ นทฤษฎี ที่ ใ ห้
ควำมสำคัญกับปั จจัยภำยนอกด้ำนภำวะแวดล้อมต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภำพที่พึงประสงค์
ของบุ คคลที่ เป็ นสมำชิ กขององค์กรนั้น ๆ เช่ น กำรกำหนดนโยบำย กำรให้ขอ้ มู ลข่ำวสำรด้ำนสุ ขภำพต่ ำง ๆ
รวมทั้งกำรจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภำพ ได้แก่ กำรลด ละ เลิ กสู บบุหรี่ กำร
ออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ กำรบริ โภคอำหำรที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภำพหรื อกำรรู ้จกั ผ่อนคลำยควำมเครี ยด เป็ น
ต้น ตัวอย่ำงของทฤษฎี เหล่ ำนี้ ได้แก่ ทฤษฎี กำรเปลี่ ยนแปลงโดยองค์กร (Theories of Organizational Change)
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โมเดลกำรพัฒ นำท้ อ งถิ่ น (Locality Development Model) โมเดลกำรวำงแผนทำงสั ง คม (Social Planning
Model) โมเดลกำรกระทำทำงสังคม (Social Action Model) เป็ นต้น
4. ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภำพระดับ ชุ ม มชน (Community Health Behavior Theory) เป็ นทฤษฎี ที่ เน้น
กระบวนกำรที่ บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล และองค์ ก รต่ ำ ง ๆ ในชุ ม ชนร่ ว มกัน ก ำหนดนโยบำยหรื อ กำรวำงแผน
ด ำเนิ น งำนเพื่ อ แก้ปั ญ หำพฤติ ก รรมสุ ข ภำพของคนในชุ ม ชน ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ล ัก ษณะคล้ำ ยคลึ ง กับ ปั ญ หำ
พฤติกรรมสุ ขภำพของคนในองค์กร ได้แก่ กำรสู บบุหรี่ กำรดื่ มสุ รำ กำรบริ โภคอำหำรที่ ไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
สุ ขภำพ กำรรู ้ ไม่จกั ผ่อนคลำยควำมเครี ยด และกำรออกไม่ กำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ เป็ นต้น ตัวอย่ำงของทฤษฎี
เหล่ ำนี้ ได้แ ก่ ทฤษฎี ก ำรกระจำยด้ำ นนวัต กรรม (Innovations Diffusion theory) กำรตลำดเชิ งสั งคม (Social
Marketing) กำรชี้นำผ่ำนสื่ อ (Media Advocacy) เป็ นต้น
5. ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับสังคม (Society Health Behavior Theory) เป็ นทฤษฎี ที่เน้นกำรมีส่วน
ร่ วมของบุ คคล องค์กร และชุ ม ชนรวมทั้งกำรเป็ นพันธมิ ตรกับ ภำคธุ รกิ จเอกชน โรงงำนต่ำง ๆ ในกำรสร้ ำง
วัฒนธรรมให้เอื้อต่อกำรเกิดพฤติกรรมสุ ขภำพที่เหมำะสม ตลอดจนกำรกำหนดระเบียบกฏเกณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อใช้
ในกำรปรับแก้พฤติกรรมสุ ขภำพที่ไม่เหมำะสม โดยทัว่ ไปจะมุ่งเน้นในวงกว้ำง เช่น กำรรณรงค์ผำ่ นสื่ อเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเมำแล้วไม่ขบั รถยนต์ กำรรณรงค์อดเหล้ำเข้ำพรรษำ กำรห้ำมสู บบุหรี่ ในที่สำธำรณะ เป็ นต้น ตัวอย่ำง
ของทฤษฎี เหล่ำนี้ ได้แก่ โมเดลเชิ งนิ เวศวิทยำ (Ecological Model) โมเดลสังคมนิ เวศวิทยำด้ำนสุ ขภำพ (Socio
ecological Model of Health) เป็ นต้น
กิจกรรม 2.1.2
ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพแบ่งออกได้เป็ นกี่ประเภท อะไรบ้ำง
แนวตอบกิจกรรม 2.1.2
ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับบุคคล 2)
ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับระหว่ำงบุคคล 3) ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับองค์กร 4) ทฤษฎีพฤติกรรม
สุ ขภำพระดับชุมมชน 5) ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับสังคม
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เรื่ องที่ 2.1.3
ประโยชน์ ของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
เป็ นที่ทรำบกันดีในกลุ่มนักวิชำกำรและผูป้ ฏิบตั ิงำนทำงด้ำนสำธำรณสุ ขว่ำทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพเป็ น
ทฤษฎีหลักที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ ทั้งนี้ เนื่ องมำจำกพฤติกรรมสุ ขภำพเป็ นส่ วน
สำคัญส่ วนหนึ่ งของมำตรกำรที่ใช้ในกำรแก้ไขปั ญหำสุ ขภำพต่ำง ๆ ของประชำชน ได้แก่ กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
กำรป้ องกันโรค กำรรั กษำโรคและกำรฟื้ นฟู สุข ภำพ ดังนั้นกำรพัฒ นำพฤติก รรมสุ ขภำพของประชำชนตำม
มำตรกำรต่ำง ๆ ที่นำมำใช้ให้มีประสิ ทธิ ภำพจำเป็ นต้องอำศัยทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพมำเป็ นฐำนคิดของกำรใช้
ในกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำว ประโยชน์ของทฤษฎีสำหรับกำรดำเนิ นงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพต่อกำร
พัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพของประชำชนจึงมีหลำยด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกำรจัดทำแผนงำนหรื อโครงกำรและปฏิบตั ิกำรพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ
1.1 ใช้เป็ นแนวทำงในกำรจัดทำแผนงำนหรื อโครงกำรพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพให้มีลกั ษณะชี้ เฉพำะ
และมีกำรเชื่อมโยงอย่ำงเป็ นเหตุเป็ นผลที่สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้
1.2 ใช้เป็ นแนวทำงในกำรกำหนดวัตถุ ประสงค์ของกำรจัดทำแผนงำนหรื อโครงกำรและกำรกำหนด
ข้อตกลงต่ำง ๆ ที่เป็ นขอบเขตในกำรวำงแผนงำนหรื อโครงกำรพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ
1.3 ใช้เป็ นแนวทำงในกำรพิจำรณำข้อจำกัดต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นในกำรวำงแผนงำนหรื อโครงกำรพัฒนำ
พฤติกรรมสุ ขภำพ
1.4 ใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำกลยุท ธ์ และกิ จกรรมตำมวัตถุ ป ระสงค์ของกำรจัดท ำแผนงำนหรื อ
โครงกำร รวมทั้งกำรกำหนดตำรำงกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำนหรื อโครงกำรพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ
1.5 ใช้เป็ นแนวทำงในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำนหรื อโครงกำรพัฒนำพฤติกรรม
สุ ขภำพ
1.6 ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปรับปรุ ง/แก้ไขกำรปฏิ บตั ิงำนตำมแผนงำนหรื อโครงกำรพัฒนำพฤติกรรม
สุ ขภำพ
2. ด้ำนกำรประเมินผลแผนงำนหรื อโครงกำรพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ
2.1 ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรก ำหนดประเด็ น ส ำหรั บ กำรประเมิ น ผลแผนงำนหรื อ โครงกำรพัฒ นำ
พฤติกรรมสุ ขภำพ
2.2 ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรก ำหนดตัว ชี้ วัด ส ำหรั บ กำรประเมิ น ผลแผนงำนหรื อ โครงกำรพัฒ นำ
พฤติกรรมสุ ขภำพ
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2.3 ใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำตัวชี้วดั สำหรับกำรประเมินผลแผนงำนหรื อโครงกำรพัฒนำพฤติกรรม
สุ ขภำพ
3. ด้ำนกำรวิจยั เพื่อพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ
3.1 ใช้เป็ นแนวทำงสำหรับกำรคัดเลือกและกำรกำหนดปั ญหำกำรวิจยั เพื่อพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ
3.2 ใช้เป็ นแนวทำงสำหรับกำรตั้งวัตถุ ประสงค์ กำรกำหนดกรอบแนวคิด ตัวแปร กำรตั้งสมมุติฐำน ที่
ใช้ในกำรวิจยั เพื่อพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ
3.3 ใช้เป็ นแนวทำงสำหรับกำรสร้ำงเครื่ องมือ กำรเสนอผล กำรอภิปรำยผล กำรสรุ ปผลกำรวิจยั และ
กำรให้ขอ้ เสนอแนะตำมข้อค้นพบจำกกำรวิจยั เพื่อพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ
กิจกรรม 2.1.3
จงบอกประโยชน์ของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพมำ 4 ข้อ
แนวตอบกิจกรรม 2.1.3
ประโยชน์ ของทฤษฎี สำหรับงำนสุ ขศึ กษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ มี ดงั นี้ 1) ใช้เป็ นแนวทำงในกำร
จัดทำแผนงำนหรื อโครงกำรพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพให้มีลกั ษณะชี้ เฉพำะและมีกำรเชื่ อมโยงอย่ำงเป็ นเหตุเป็ น
ผลที่สำมำรถนำไปปฏิ บตั ิได้ 2) ใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำกลยุทธ์ และกิ จกรรมตำมวัตถุ ประสงค์ของกำร
จัด ท ำแผนงำนหรื อ โครงกำร รวมทั้ง กำรก ำหนดตำรำงกำรปฏิ บ ัติ งำนตำมแผนงำนหรื อ โครงกำรพัฒ นำ
พฤติ กรรมสุ ข ภำพ 3) ใช้เป็ นแนวทำงในกำรก ำหนดประเด็นส ำหรั บ กำรประเมิ นผลแผนงำนหรื อโครงกำร
พัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ 4) ใช้เป็ นแนวทำงสำหรับกำรสร้ำงเครื่ องมือ กำรเสนอผล กำรอภิปรำยผล กำรสรุ ป
ผลกำรวิจยั และกำรให้ขอ้ เสนอแนะตำมข้อค้นพบจำกกำรวิจยั เพื่อพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพ
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ตอนที่ 2.2
รูปแบบของทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
โปรดอ่ำน หัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.2 แล้วจึงศึกษำรำยละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
2.2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับบุคคล
2.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระหว่ำงบุคคล
2.2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับชุมชนและสังคม
2.2.4 ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด
1. ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับบุคคลเป็ นทฤษฎีที่มุ่งเน้นกำรอธิ บำยเกี่ยวกับปั จจัยภำยในตัวบุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่อกำรกระทำพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ
2. ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระหว่ำงบุคคลเป็ นทฤษฎีที่ให้ควำมสำคัญทั้งปั จจัยภำยในตัวบุคคล ปั จจัยภำยนอกตัว
บุคคลรวมทั้งสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรกระทำพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลำย
3. ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับชุ มชนและสังคมเป็ นทฤษฎีที่อธิ บำยเกี่ยวกับอิทธิ พลของชุ มชนและสังคมที่มี
ผลต่อกำรกระทำพฤติกรรมตำมบริ บทของชุมชนและสังคมที่บุคคลเหล่ำนั้นอำศัยอยู่
4. ทฤษฎี อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องเป็ นทฤษฎี ที่นอกเหนื อไปจำกทฤษฎี พฤติ กรรมสุ ขภำพที่ สำมำรถมี อิทธิ พลต่อกำร
แสดงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษำตอนที่ 2.2 จบแล้ว นักศึกษำสำมำรถ
1. อธิบำยทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับบุคคลได้
2. อธิ บำยทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระหว่ำงบุคคลได้
3. อธิบำยทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับชุมชนและสังคมได้
4. อธิ บำยทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของปั จเจกบุคคลได้
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เรื่ องที่ 2.2.1
ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับบุคคล
ปั จจุบนั ทั้งนักวิชำกำร ผูป้ ฏิ บตั ิ งำนและนักวิจยั ต่ำงก็ใช้ทฤษฎี พฤติกรรมสุ ขภำพระดับบุคคลในกำร
วำงแผนดำเนิ น งำนและงำนวิจยั อย่ำงกว้ำงขวำงเกี่ ย วกับ กำรปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภำพของประชำชน
กลุ่ มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ ให้เหมำะสมเพรำะพฤติ กรรมสุ ขภำพเป็ นส่ วนสำคัญส่ วนหนึ่ งของกำรป้ องกันกำรเกิ ด
ปั ญหำสุ ขภำพรวมทั้งกำรแก้ไขเมื่อเกิดปัญหำสุ ขภำพ เนื่องจำกมีกำรพัฒนำทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับบุคคล
ออกมำใช้กนั เป็ นจำนวนมำก ในที่น้ ี จะกล่ำวถึงเฉพำะทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับบุคคลที่สำคัญและนิยมใช้
กันอย่ำงแพร่ หลำย ดังนี้
1. แบบแผนควำมเชื่ อด้ ำนสุ ขภำพ (Health Belief Model)
แบบแผนควำมเชื่ อ ด้ำ นสุ ข ภำพพัฒ นำออกมำใช้เมื่ อ ประมำณ ปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) โดยกลุ่ ม
นักจิตวิทยำสังคมชำวสหรัฐอเมริ กำกลุ่มหนึ่ งที่ ทำงำนเกี่ ยวข้องกับงำนสำธำรณสุ ขของประเทศ เนื่ องจำกใน
ขณะนั้นพบว่ำมีประชำชนจำนวนน้อยไปใช้บริ กำรของหน่วยงำนสำธำรณสุ ขเพื่อป้ องกันโรคและหน่วยบริ กำร
สำธำรณสุ ขเคลื่อนที่ต่ำง ๆ เช่น บริ กำร X-ray เพื่อคัดกรองผูป้ ่ วยวรรณโรคระยะแรกเริ่ ม เป็ นต้น ทั้ง ๆ ที่ไม่ตอ้ ง
เสี ยค่ ำใช้จ่ำยหรื อเสี ยค่ ำใช้จ่ำยน้อยมำกในกำรใช้บ ริ ก ำร จึ ง เกิ ด ค ำถำมว่ำ ท ำไมประชำชนจึ งไม่ ค่ อยสนใจ
เกี่ยวกับกำรป้ องกันโรคและมีปัจจัยอะไรที่มีอิทธิ พลต่อกำรปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรคของประชำชน นักจิตวิทยำ
สั ง คมกลุ่ ม นั้ นประกอบด้ ว ย ก๊ อ ดเฟร เอม ฮ๊ อ คบ้ ว ม (Godfrey M. Hochbaum) สตี เฟน เคเจเลส (Stephen
Kegeles) โฮเวิอด์ เลเวนธอล (Howard Leventhal) และ เอิลวิน เอม โรเซนสต๊อค (Irwin M. Rosenstock) ต่ำงก็มี
ควำมเชื่ อว่ำเกิ ดจำกควำมเชื่ อของประชำชนเป็ นสำคัญ จึงได้พฒั นำแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุ ขภำพขึ้นมำใช้ ใน
ระยะแรกใช้ในกำรอธิ บำยและทำนำยพฤติกรรมกำรปฏิ บตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรคของประชำชน ต่อมำได้พฒั นำ
เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้อธิ บำยและทำนำยพฤติกรรมกำรปฏิบตั ิตวั เมื่อเจ็บป่ วย รวมทั้งกำรปฏิบตั ิตวั ตำมคำแนะนำ
ของแพทย์
โรเซนสต๊อค (Rosenstock, 1974) เป็ นผูส้ รุ ปคนแรกเกี่ ยวกับองค์ประกอบพื้นฐำนของแบบแผนควำม
เชื่ อด้ำนสุ ข ภำพคื อกำรรั บ รู ้ ข องบุ ค คลกับ แรงจู งใจ และยกตัวอย่ำงประกอบว่ำ กำรที่ บุ คคลจะมี พ ฤติ ก รรม
ป้ องกันกำรป่ วยเป็ นโรคก็ต่อเมื่อมีควำมเชื่ อหรื อกำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเป็ นโรคและโรคนั้นเมื่อเป็ นแล้วจะ
มีควำมรุ นแรงมำกหรื อน้อยแค่ไหน รวมทั้งกำรปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรคมีผลดีในกำรลดโอกำสเสี่ ยงต่อกำรเป็ น
โรคและไม่เผชิญต่อควำมรุ นแรงของโรคตลอดจนไม่มีอุปสรรคขัดขวำงกำรปฎิบตั ิตวั นั้น ๆ
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โอ ดอนเนว (O’ Donnell, 2002) ได้สรุ ปให้ชดั เจนมำกขึ้นโดยกล่ำวว่ำแบบแผนควำมเชื่ อด้ำนสุ ขภำพมี
องค์ประกอบสำคัญ 4 องค์ประกอบคือ
1) กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเป็ นโรค (Perceived Susceptibility)
2) กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงเมื่อเป็ นโรค (Perceived Severity)
3) กำรรับรู ้ประโยชน์ของกำรปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรค (Perceived Benefits)
4) กำรรับรู ้อุปสรรคของกำรปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรค (Perceived Barriers)
ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้จะเป็ นแรงจูงใจทำให้เกิดกำรปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรค
เบคเกอร์ และคณะ (Becker et al., 1974) ได้ปรับปรุ งแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุ ขภำพ โดยเพิ่มปั จจัยร่ วม
และสิ่ งชักนำสู่ กำรปฏิบตั ินอกเหนื อจำก 4 องค์ประกอบสำคัญเดิ ม ทั้งนี้ สืบเนื่ องมำจำกกำรวิจยั ด้ำนพฤติกรรม
สุ ขภำพในระยะหลังพบว่ำนอกจำก 4 องค์ประกอบหลักของกำรรับรู ้แล้วยังมีปัจจัยอื่นที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรม
กำรป้ องกันโรคด้วย
สำระสำคัญของทฤษฎี รำยละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุ ขภำพมี ดังนี้
1) กำรรับรู ้ โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเป็ นโรค (Perceived Susceptibility) หมำยถึงควำมเชื่ อว่ำตนเองมีโอกำส
เสี่ ยงต่อกำรเป็ นโรคต่ำง ๆ มำกน้อยเพี ยงใด เช่ น โรคไข้เลื อดออกถ้ำเป็ นผูป้ ่ วยจะหมำยถึ งควำมเชื่ อต่อควำม
ถูกต้องของกำรวินิจฉัยโรคของแพทย์หรื อกำรคำดคะเนถึงโอกำสที่จะเกิดโรคซ้ ำหรื อควำมรู ้สึกว่ำตนเองง่ำยต่อ
กำรป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก หรื อไม่ เป็ นต้น
2) กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงเมื่อเป็ นโรค (Perceived Severity) หมำยถึงควำมเชื่อของบุคคลที่ประเมินตนเอง
เกี่ยวกับควำมรุ นแรงเมื่อป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออกที่มีผลกระทบต่อร่ ำงกำย อำจจะเป็ นรู ปแบบของกำรเกิ ดโรค
แทรกซ้อน กำรก่อให้เกิ ดควำมพิกำร กำรเสี ยชี วิต หรื อต้องใช้ระยะเวลำรักษำยำวนำน ซึ่ งกำรรับรู ้ควำมรุ นแรง
เมื่อเป็ นโรคไข้เลื อดออกของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเป็ นโรคร่ วมกับกำร
รับรู ้ควำมรุ นแรงเมื่อเป็ นโรค จะก่อให้เกิ ดกำรรับรู ้ ของบุคคลเกี่ ยวกับภำวะคุกคำมของโรค (Perceived Threat)
ว่ำจะมีมำกน้อยเพียงใด
3) กำรรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องกำรปฏิ บ ัติ ต ัวเพื่ อป้ องกัน โรค (Perceived Benefits) หมำยถึ งกำรที่ บุ ค คล
แสวงหำวิธีกำรป้ องกันไม่ให้เกิดโรคหรื อกำรปฏิ บตั ิให้หำยจำกกำรป่ วยเป็ นโรคโรค เช่น โรคไข้เลือดออก ซึ่ ง
กำรป้ องกันหรื อกำรปฏิบตั ิน้ นั ต้องเป็ นกำรกระทำที่ดี มีประโยชน์และเหมำะสมเพื่อไม่ให้เป็ นโรคหรื อหำยจำก
กำรป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก ดังนั้นกำรตัดสิ นใจก็จะขึ้นอยูก่ บั กำรเปรี ยบเทียบถึงผลดีและผลเสี ย โดยทัว่ ไปจะ
เลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่ก่อให้เกิดผลดีมำกกว่ำผลเสี ย
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4) กำรรั บ รู ้ อุป สรรคของกำรปฏิ บ ัติต ัวเพื่ อ ป้ องกัน โรค (Perceived Barriers) หมำยถึ งกำรคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรคไข้เลือดออก ว่ำจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำย กำรสู ญเสี ยเวลำ และมีควำม
ยุง่ ยำกมำกน้อยเพียงใด หรื อจะขัดกับกำรดำเนิ นชี วติ ประจำวันหรื อไม่ สิ่ งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ จะมีผลต่อกำรเลือกที่จะ
ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิของบุคคล
5) สิ่ ง ชัก น ำให้ เกิ ด กำรปฏิ บ ัติ (Cues to Action) หมำยถึ งเหตุ ก ำรณ์ ห รื อสิ่ ง ที่ ก ระตุ ้น บุ ค คลให้ แสดง
พฤติกรรมที่ตอ้ งกำรออกมำ สิ่ งชักนำให้เกิดกำรปฏิบตั ิจะมี 2 ลักษณะคือ สิ่ งชักนำภำยใน (Internal Cues) ได้แก่
กำรรับรู ้สภำวะเกี่ ยวกับร่ ำงกำยของตนเอง เช่น อำกำรอ่อนเพลี ย กำรปวดหัวตัวร้อน หรื อกำรเจ็บป่ วย เป็ นต้น
อี ก ลัก ษณะหนึ่ งคื อ สิ่ ง ชัก น ำภำยนอก (External Cues) ได้แ ก่ ข่ ำ วสำรผ่ ำ นทำงสื่ อ มวลชน กำรเตื อ นหรื อ
คำแนะนำจำกบุคคลที่เป็ นที่เชื่อถือ เช่น บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุ ข ครู บุคคลในครอบครัวหรื อเพื่อนสนิท เป็ นต้น
6) ปั จจัยร่ วม (Modifying Factors) หมำยถึ งปั จจัย พื้ น ฐำนที่ ไม่ มี ผ ลโดยตรงต่อกำรแสดงพฤติ ก รรม
สุ ขภำพ แต่จะร่ วมส่ งเสริ มต่อกำรรับรู ้และกำรปฏิบตั ิ ปั จจัยเหล่ำนี้ ได้แก่
(6.1) ปั จจัยด้ำนประชำกร เช่น อำยุ เพศ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ เป็ นต้น
(6.2) ปั จ จัย ด้ำ นสั ง คมจิ ต วิ ท ยำ เช่ น สถำนภำพทำงสั ง คม บรรทัด ฐำนทำงสั ง คม ค่ ำ นิ ย ม
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี บุคคลอ้ำงอิง เป็ นต้น
(6.3) ปั จจัยโครงสร้ ำงพื้นฐำน เช่ น ภูมิหลังของบุคคล ควำมรู ้เรื่ องโรค ประสบกำรณ์ เกี่ ยวกับ
โรค เป็ นต้น ภำพที่ 2.1
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ปัจจัยด้ำนประชำกร: อำยุ เพศ อำชีพ ระดับกำรศึกษำ ศำสนำ ฯลฯ
ปัจจัยด้ำนจิตสังคม: บุคลิกภำพ กลุ่มเพื่อน ฯลฯ
ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง: ภูมิหลังของบุคคล ควำมรู ้เรื่ องโรค
กำรรับรู ้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ จำกกำรกระทำ (Perceived Benefit)
กำรรับรู ้อุปสรรคของกำรกระทำ (Perceived Barriers)
กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรค (Perceived Susceptibility)
กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงของโรค (Perceived Severity)
กำรรับรู ้เกี่ยวกับควำมน่ำกลัวของโรค/ภำวะคุกคำมของโรค (Perceived threat)
กำรปฏิบตั ิเพื่อกำรป้ องกันโรค/ส่ งเสริ มสุ ขภำพ
สิ่ งกระตุน้ พฤติกรรม
ภำยใน: อำกำรของโรค สภำวะสุ ขภำพ
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ภำยนอก: สื่ อมวลชน คำแนะนำจำกบุคคลอื่น
ภำพที่ 2.1 แบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุ ขภำพ
ทีม่ ำ: Butler, 1997
2. ทฤษฎีกำรกระทำด้ วยเหตุผล (Theory of Reason Action: TRA)
ทฤษฎีกำรกระทำด้วยเหตุผลเริ่ มพัฒนำเมื่อกลำงปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) โดย มำร์ ติน ฟิ ชบำยน์กบั อำจ
เซน (Martin Fishbein and Ajzen) จำกข้อสันนิ ษฐำนว่ำมนุ ษย์โดยทัว่ ไปมักจะใช้เหตุผลและใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลต่ำง ๆ ที่มีอยูร่ วมทั้งกำรพิจำรณำผลของกำรกระทำในบริ บทและเวลำที่กำหนด ก่อนที่จะตัดสิ นใจว่ำจะ
ข้องเกี่ ยวหรื อไม่ขอ้ งเกี่ ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ ทฤษฎี กำรกระทำด้วยเหตุ ผลใช้แนวคิดที่ คล้ำยคลึ งกันกับแบบ
แผนควำมเชื่อด้ำนสุ ขภำพแต่ได้เพิ่มตัวแปรควำมตั้งใจจะมีพฤติกรรมเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรกำหนดหรื อทำนำย
กำรเกิ ดพฤติ ก รรม ซึ่ งแตกต่ ำงจำกบำงทฤษฎี ที่ ก ำหนดให้เจตคติ เป็ นปั จจัย ส ำคัญ ในกำรท ำนำยพฤติ ก รรม
เป้ ำหมำยของทฤษฎี น้ ี คือกำรทำนำยและกำรเข้ำใจเข้ำใจพฤติกรรมของบุ คคลโดยมี ขอ้ ตกลงเบื้ องต้นว่ำควำม
ตั้งใจของบุ คคลที่จะกระทำหรื อไม่กระทำถู กกำหนดโดยเกณฑ์ของพฤติกรรม (Behavioral Criterion) และได้
เสนอว่ำปั จจัยในกำรกำหนดควำมตั้งใจของบุ คคลคือเจตคติและกำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง ในทฤษฎี น้ ี เริ่ มจำก
ควำมเชื่อและกำรประเมินผลของผลลัพธ์ดำ้ นพฤติกรรมจะมีผลต่อกำรเกิดเจตคติต่อพฤติกรรมและควำมเชื่อตำม
บรรทัดฐำนจะมี ผลต่อกำรเกิ ดบรรทัดฐำนของบุ คคลอ้ำงอิ ง ซึ่ งทั้งตัวแปรเจตคติ และตัวแปรบรรทัดฐำนของ
บุ คคลอ้ำงอิ งจะร่ วมกันทำนำยกำรเกิ ดควำมตั้งใจจะกระทำพฤติ กรรมและท้ำยที่ สุดจำกควำมตั้งใจจะกระท ำ
พฤติกรรมก็จะส่ งผลต่อกำรเกิดพฤติกรรมที่ตอ้ งกำร ทั้งนี้ สัดส่ วนน้ ำหนักของกำรร่ วมกันทำนำยกำรเกิ ดควำม
ตั้ง ใจจะกระท ำพฤติ ก รรมระหว่ำงตัวแปรเจตคติ ต่อพฤติ ก รรมและตัวแปรบรรทัดฐำนของบุ ค คลอ้ำงอิ งจะ
แตกต่ำงกันไปตำมตัวพฤติกรรมที่ตอ้ งกำรให้เกิดขึ้น นอกจำกนี้ เมื่อเกิดควำมตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรมก็ไม่แน่
ว่ำจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ตอ้ งกำรเสมอไปอำจจะมีเหตุกำรณ์ ขดั ขวำงไม่ให้เกิดได้ เช่ น กำรทอดระยะเวลำไว้
นำนโดยไม่ มี ก ำรกระตุ ้นหรื ออำจจะมี เหตุ ก ำรณ์ ที่ ค ำดไม่ ถึ งขัดขวำงเกิ ดขึ้ น ได้ เป็ นต้น ทฤษฎี น้ ี จะประสบ
ควำมสำเร็ จมำกที่สุดเมื่อนำไปใช้กบั พฤติกรรมที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมควำมตั้งใจของบุคคล
สำระสำคัญของทฤษฎี ทฤษฎีกำรกระทำด้วยเหตุผลมีหลำยองค์ประกอบ ได้แก่
1) ควำมเชื่ อและกำรประเมิ น ผลลัพ ธ์ พ ฤติกรรมคื อ ควำมเชื่ อและกำรประเมิ นผลของแต่ล ะ
บุ คคลเกี่ ยวกับ ผลลัพ ธ์ ที่ จะเกิ ดขึ้ นจำกกำรกระท ำพฤติ ก รรมถ้ำเกิ ดผลดี ก็ จะส่ งผลบวกกับ กำรเกิ ดเจตคติ ต่อ
พฤติกรรมนั้น เช่ น บุคคลมีควำมเชื่ อว่ำกำรใช้ถุงยำงอนำมัยสำมำรถป้ องกันกำรติดเชื้ อทำงเพศสัมพันธุ์ ได้เมื่อ
ลองใช้และพบว่ำสำมำรถป้ องกันโรคได้จริ งก็จะเกิดเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ถุงยำงอนำมัย เป็ นต้น
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2) เจตคติต่อพฤติกรรม มีผลมำจำกควำมเชื่ อของแต่ละบุคคลว่ำกำรกระทำพฤติกรรมใด ๆ นั้น
จะมีผลที่ได้รับเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอนและมีกำรประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นว่ำเป็ นอย่ำงไร เช่ น เมื่อพบว่ำกำรใช้
ถุ งยำงอนำมัยทุ กครั้งที่ มีเพศสัม พันธุ์ สำมำรถป้ องกันกำรติ ดเชื้ อโรคได้จริ งก็ จะมี เจตคติ ที่ ดีต่อกำรใช้ถุ งยำง
อนำมัย เป็ นต้น
3) ควำมเชื่อตำมบรรทัดฐำนคือ ควำมเชื่ อของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับสิ่ งที่บุคคลที่เขำเชื่ อถือหรื อ
ให้ควำมสำคัญอยำกจะให้ทำหรื อไม่ อยำกให้ทำพฤติ ก รรมอะไร ทั้งนี้ อิท ธิ พลของบุ คคลที่ เขำเชื่ อถื อ ต่อกำร
กระท ำพฤติ กรรมจะมำกหรื อน้อยขึ้ นอยู่ก ับควำมสำคัญของบุ คคลนั้น ๆ เช่ น ลู กเชื่ อฟั งพ่อแม่และใช้ถุงยำง
อนำมัยทุครั้งที่มีเพศสัมพันธุ์เพื่อป้ องกันกำรติดเชื้อโรค เป็ นต้น
4) บรรทัด ฐำนของบุ ค คลอ้ำงอิ ง คื อ บรรทัดฐำนที่ เป็ นผลมำจำกควำมเชื่ อของแต่ ล ะบุ ค คล
เกี่ยวกับสิ่ งที่บุคคลที่เขำเชื่อถือหรื อให้ควำมสำคัญอยำกหรื อคำดหวังจะให้ทำหรื อไม่อยำกให้ทำพฤติกรรมอะไร
เช่น พ่อแม่สนับสนุ นให้ลูกใช้ถุงยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธุ์โดยพูดถึ งข้อดีเกี่ยวกับกับกำรป้ องกันกำรติดเชื้ อ
โรคได้ ทำให้ลูกเชื่อและใช้ถุงยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธุ์ เป็ นต้น
5) ควำมตั้งใจจะกระทำพฤติกรรมคือ อิทธิ พลของเจตคติต่อพฤติกรรมร่ วมกับบรรทัดฐำนของ
บุคคลอ้ำงอิงทำให้เกิดควำมตั้งใจจะกระทำพฤติกรรม เช่ น ตนเองมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับกำรใช้ถุงยำงอนำมัยและ
ได้รับ กำรสนับ สนุ นจำกพ่อแม่ให้ใช้ถุงยำงอนำมัยทุ กครั้ งที่ มีเพศสัมพันธุ์ ทำให้เกิ ดควำมตั้งใจที่ จะใช้ถุงยำง
อนำมัยเมื่อจะมีเพศสัมพันธุ์
6) พฤติกรรมตำมควำมตั้งใจคือ พฤติกรรมที่เกิ ดตำมควำมตั้งใจซึ่ งบำงครั้งอำจจะไม่เกิ ดขึ้นก็
ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ควำมเชื่ อในควำมสำมำรถของตนว่ำจะสำมำรถกระทำพฤติกรรมนั้นสำเร็ จได้หรื อไม่ รวมทั้ง
สภำวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรกระทำพฤติกรรมนั้น ๆ ด้วย
ด้วยเหตุดงั กล่ ำวจึ งมี กำรนำทฤษฎี น้ ี ไปประยุกต์ในกำรจัดทำโครงกำรสุ ขภำพต่ำง ๆ เป็ นจำนวนมำก
เช่น โครงกำรเลิกสู บบุหรี่ โครงกำรเกี่ยวข้องกับสิ่ งเสพติดต่ำง ๆ โครงกำรสวมหมวกกันน็อคและกำรใช้เข็มขัด
นิรภัย โครงกำรทันตสุ ขภำพ โครงกำรใช้ถุงยำงอนำมัยเพื่อป้ องกันโรค เป็ นต้น
หมำยเหตุ : ถึ งแม้เจตคติ ต่อพฤติ กรรมจะร่ วมกับ บรรทัดฐำนของบุ คคลอ้ำงอิ งทำให้เกิ ดควำมตั้งใจจะกระทำ
พฤติกรรมแต่สัดส่ วนของกำรร่ วมกันจะไม่เท่ำกันทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั บริ บทและสภำวะแวดล้อมเป็ นตัวกำหนดด้วย
ภำพที่ 2.2
ความเชื่อและการประเมิน
ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม

เจตคติต่อพฤติกรรม
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ความตั้งใจกระทา
พฤติกรรม

ความเชื่อตามบรรทัดฐาน

พฤติกรรม

บรรทัดฐานของบุคคล
อ้างอิง

ควำมเชื่อและกำรประเมินผลลัพธ์ดำ้ นพฤติกรรม เจตคติต่อพฤติกรรม ควำมตั้งใจกระทำพฤติกรรม
พฤติกรรม
ควำมเชื่อตำมบรรทัดฐำน บรรทัดฐำนของบุคคลอ้ำงอิง
ภำพที่ 3.2 ทฤษฎีกำรกระทำด้วยเหตุผล
ที่มำ: Ajzen and Fishbein, 1980
3. ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
อำจเซน (Ajzen) เป็ นผูพ้ ฒั นำทฤษฎีน้ ี ต้ งั แต่ ปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) โดยพัฒนำจำกทฤษฎีกำรกระทำ
ด้วยเหตุผลของอำจเซนและฟิ ซบำยน์ที่ทำนำยกำรเกิดพฤติกรรมด้วยควำมสมัครใจ หลังจำกได้นำทฤษฎีน้ ีไปใช้
ในกำรวิจยั หลำย ๆ วิจยั ก็พบว่ำกำรเกิ ดพฤติกรรมด้วยควำมสมัครใจไม่ได้เกิ ดขึ้น 100% และพบว่ำเกิ ดภำยใต้
กำรควบคุ มด้วย ท ำให้ มี แนวคิ ดว่ำพฤติ กรรมของบุ คคลจะเกิ ดจำกควำมเชื่ อ 3 ด้ำน ได้แก่ ควำมเชื่ อเกี่ ยวกับ
พฤติ ก รรม (Behavioral Beliefs) ควำมเชื่ อ เกี่ ย วกับ กลุ่ ม อ้ำ งอิ ง (Normative Beliefs) และควำมเชื่ อ เกี่ ย วกับ
ควำมสำมำรถในกำรควบคุม (Control Beliefs) เป็ นผลทำให้มีกำรพัฒนำทฤษฎีข้ ึนมำใหม่โดยเพิ่มองค์ประกอบ
ใหม่คือกำรรับรู ้ควำมสมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมและเรี ยกว่ำ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน
สำระสำคัญของทฤษฎี ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผนมีรำยละเอียดขององค์ประกอบต่ำง ๆ ดังนี้
1) เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรม (Attitude toward Behavior) เป็ นปั จ จัย ด้ ำ นบุ ค คลถ้ ำ มี ค วำมเชื่ อ ว่ ำ กำรท ำ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตำมแล้วได้รับผลทำงด้ำนบวกก็จะก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ตรงกันข้ำมถ้ำมีควำม
เชื่ อว่ำกำรทำพฤติกรรมใด ๆ ก็ตำมแล้วได้รับผลทำงด้ำนลบก็จะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้นเช่นกัน
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเกิดเจตคติทำงด้ำนบวกต่อพฤติกรรมก็จะนำไปสู่ กำรเกิดควำมตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรมและ
นำไปสู่ กำรแสดงพฤติกรรมนั้นออกมำ
2) บรรทัดฐำนของบุคคลอ้ำงอิง (Subjective Norm) เป็ นกำรรับรู ้ของบุคคลว่ำถ้ำสิ่ งใดก็ตำมที่ บุคคลที่
เขำเชื่ อถื อหรื อมีควำมสำคัญต่อตนเองต้องกำรหรื อไม่ตอ้ งกำรให้ทำ ก็จะมีอิทธิ พลทำให้เกิ ดกำรคล้อยตำมและ
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ปฏิ บตั ิตำมกำรรับรู ้น้ นั ๆ บุคคลที่ เชื่ อถื อหรื อมีควำมสำคัญ ได้แก่ สมำชิ กในครอบครัว คู่สมรส เพื่อนสนิ ท ผู ้
ให้บริ กำรสุ ขภำพ ครู หรื ออำจำรย์ เป็ นต้น
3) กำรรับ รู ้ ควำมสำมำรถในกำรควบคุ มพฤติ กรรม (Perceived Behavioral Control) เป็ นกำรรับรู ้ ของ
บุ ค คลเกี่ ย วกับ ควำมยำกหรื อ ง่ ำ ยในกำรกระท ำพฤติ ก รรมใดพฤติ ก รรมหนึ่ ง กำรรั บ รู ้ น้ ี อำจจะเกิ ด จำก
ประสบกำรณ์ ในอดี ตหรื อเกิ ดจำกกำรคำดกำรณ์ ห รื อจำกกำรสั งเกตพฤติ ก รรมของบุ คคลอื่ น ในกำรกระท ำ
พฤติกรรมแบบเดี ยวกัน ถ้ำบุคคลมีควำมเชื่ อว่ำเขำสำมำรถที่จะกระทำและควบคุ มพฤติกรรมดังควำมตั้งใจนั้น
ได้ ก็จะมีแนวโน้มที่ทำให้เขำมีควำมตั้งใจจะกระทำพฤติกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้กำรรับรู ้น้ นั จะแปรผันตำมสถำนกำรณ์
และกำรกระทำ
4) ควำมตั้งใจจะกระทำพฤติกรรม เป็ นควำมตั้งใจของบุคคลที่จะกระทำพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจำกอิทธิ พล
ของปั จจัยกำหนด 3 ปั จจัย ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐำนของบุคคลอ้ำงอิง และกำรรับรู ้ควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุ ม พฤติ ก รรม ควำมตั้งใจจะกระท ำพฤติ ก รรมจะมำกหรื อน้อยขึ้ นอยู่กบั ควำมมำกหรื อน้อยของ
อิทธิ พลของปั จจัยกำหนด 3 ปั จจัยดังกล่ำว ซึ่ งจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละพฤติกรรมและอำจจะเกี่ยวข้องกับปั จจัย
ภำยนอกด้วย เช่น เวลำหรื อโอกำส เป็ นต้น
5) พฤติ กรรมตำมควำมตั้งใจ เป็ นพฤติ กรรมของบุ คคลที่ จะกระท ำหรื อไม่ก ระท ำตำมควำมตั้งใจจะ
กระทำพฤติกรรม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สถำนกำรณ์ที่จะสนับสนุนหรื อไม่สนับสนุนกำรกระทำพฤติกรรมนั้น ๆ
นอกจำกนี้ทฤษฎีน้ ียงั จำแนกบทบำทของควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเป็ น 3 ประกำร คือ
1) ควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของกำรกระทำ (Behavioral Beliefs) ควำมเชื่ อลักษณะนี้ จะมีอิทธิ พลต่อเจตคติที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรม หำกบุคคลมีควำมเชื่ อว่ำกำรกระทำพฤติกรรมแสดงผลออกมำทำงด้ำนบวกก็จะมีเจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมนั้น ในทำงกลับกันถ้ำบุคคลมีควำมเชื่อว่ำกำรกระทำพฤติกรรมนำไปสู่ ผลทำงด้ำนลบก็จะมีเจตคติ
ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น
2) ควำมเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ำงอิง (Normative Beliefs) ควำมเชื่ อนี้ จะเป็ นตัวกำหนดกำรกระทำพฤติกรรม
ตำมกลุ่ ม อ้ำงอิ ง เช่ น บุ ค คลเชื่ อ ว่ำคนอื่ น ที่ มี ค วำมส ำคัญ ต่ อตนมี ค วำมคิ ด เห็ น ว่ำเขำควรหรื อไม่ ค วรกระท ำ
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เขำก็มีแนวโน้มที่จะทำตำมควำมคิดเห็นนั้น
3) ควำมเชื่ อเกี่ยวกับกำรควบคุม (Control Beliefs) ควำมเชื่ อนี้ จะเป็ นพื้นฐำนของกำรรับรู ้ควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุมพฤติกรรม ส่ วนใหญ่จะเป็ นควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรมีหรื อไม่มีทรัพยำกรต่ำง ๆ
หมำยเหตุ:
อิ ท ธิ พ ลของปั จจัยก ำหนดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อควำมตั้งใจกระท ำพฤติ กรรมสำมำรถเกิ ดขึ้ นได้ 4 ลัก ษณะ
ได้แก่
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1) อิทธิ พลของเจตคติต่อพฤติกรรมiร่ วมกับบรรทัดฐำนของบุ คคลอ้ำงอิ งทำให้เกิ ดควำมตั้งใจกระทำ
พฤติกรรม
2) อิทธิ พลของเจตคติต่อพฤติกรรมร่ วมกับกำรรับรู ้ควำมสำมำรถในกำรควบคุ มพฤติกรรม ทำให้เกิ ด
ควำมตั้งใจกระทำพฤติกรรม
3) อิทธิ พลของบรรทัดฐำนของบุคคลอ้ำงอิงร่ วมกับกำรรับรู ้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม ทำ
ให้เกิดควำมตั้งใจกระทำพฤติกรรม
4) อิ ทธิ พลของเจตคติ ต่อพฤติ กรรมiร่ วม บรรทัดฐำนของบุคคลอ้ำงอิง และกำรรับรู ้ ควำมสำมำรถใน
กำรควบคุมพฤติกรรมร่ วมกันทำให้เกิดควำมตั้งใจกระทำพฤติกรรม ภำพที่ 3.3
เจตคติต่อพฤติกรรม

บรรทัดฐานของบุคคล
อ้างอิง

ความตั้งใจกระทาพฤติกรรม
พฤติกรรม

พฤติกรรม

การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม
เจตคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐำนของบุคคลอ้ำงอิง กำรรับรู ้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม
ควำมตั้งใจกระทำพฤติกรรม
พฤติกรรม
ภำพที่ 2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน
ที่มำ: Ajzen, 1985
4. ทฤษฎีแรงจู งใจเพื่ อป้ องกันโรค (Protection Motivation Theory) โรเจอร์ (Roger R.W., 1975) เป็ นผูค้ ิดค้น
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) โดยเสนอแนวคิดอย่ำงชัอเจนเพื่อควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรนำกำรเร้ำให้เกิดควำมกลัวมำใช้ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และได้ปรับปรุ งในปี ค.ศ. 1983
(พ.ศ. 2526) โดยขยำยทฤษฎี ให้ ค รอบคลุ มแนวคิ ด ของกำรสื่ อส ำรเพื่ อโน้ ม น้ ำ วจู ง ใจ (Persuasive
Communication) ร่ ว มกับ กระบวนกำรสื่ อ กลำงกำรรู ้ คิ ด (Cognitive Mediating Process) ในกำรปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรม ต่ อ มำในปี ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ดัน น์ แ ละโรเจอร์ (Dunn and Roger, 1986) ได้ป รั บ ปรุ ง ให้ มี
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ประสิ ทธิภำพมำกยิ่งขึ้นโดยเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบคือ ควำมคำดหวังในควำมสำมำรถแห่ งตน ซึ่ งในทำงทฤษฎี
จะแยกจำกองค์ประกอบด้ำนอุปสรรค แต่ในทำงปฏิ บตั ิบุคคลที่มีควำมคำดหวังในควำมสำมำรถแห่ งตนสู งจะ
สำมำรถผ่ำนพ้นอุปสรรคต่ำง ๆ ได้ ในขณะเดียวกันบุคคลที่มีควำมคำดหวังในควำมสำมำรถแห่ งตนต่ ำก็จะไม่
สำมำรถผ่ำนพ้นอุปสรรคเหล่ำนั้นได้
สำระสำคัญของทฤษฎี กรอบของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคมีองค์ประกอบสำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่
1) แหล่งข้อมูล (Source of Information)
2) กระบวนกำรสื่ อกลำงกำรรู ้คิด (Cognitive Mediating Process)
3) รู ปแบบกำรเผชิญ (Coping Mode)
1) แหล่ ง ข้อ มู ล แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นกระบวนกำรสื่ อ กลำงกำรรู ้ คิ ด จ ำแนกออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แ ก่
สิ่ งแวดล้อมและตัวบุคคล
1.1 สิ่ งแวดล้อม ในทฤษฎี น้ ี ประกอบด้วย 2 ปั จจัย ได้แก่ กำรชักชวนด้วยคำพูดและกำรเรี ยนรู ้
จำกกำรสังเกต กำรชักชวนด้วยคำพูดโน้มน้ำวจะส่ งผลทำให้ผฟู ้ ังเชื่อและนำไปปฏิบตั ิ เช่น กำรพูดถึงพิษภัยของ
บุหรี่ เพื่อโน้มน้ำวให้ผสู ้ ู บบุหรี่ หยุดสู บบุหรี่ เป็ นต้น ส่ วนกำรเรี ยนรู ้จำกกำรสังเกตจะเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลำไม่ว่ำ
จะเป็ นในชี วิตประจำวันหรื อกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่ น กำรสังเกตผูท้ ี่ออกกำลังกำยสม่ำเสมอมักจะมีสุขภำพดี
เป็ นต้น
1.2 ตัวบุคคล เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งของแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วย กำรแปรผันของบุคลิกภำพและ
ประสบกำรณ์เดิม ปัจจัยกำรแปรผันของบุคลิกภำพคือ กำรแสดงออกของบุคคลที่ทำให้รู้วำ่ บุคคลนั้นมีควำมเชื่ อ
หรื อเจตคติ เป็ นอย่ำงไรซึ่ งอำจจะเปลี่ ยนแปลงได้ เช่ น บุ คคลมี ท่ำที เห็ นด้วยเมื่ อพูดถึ งพิ ษภัยของบุ หรี่ แต่อำจ
เปลี่ยนแปลงท่ำทีน้ นั ภำยหลังได้ เป็ นต้น นอกจำกนี้ ประสบกำรณ์ เดิ มก็เป็ นสิ่ งที่ทำให้เกิดควำมเชื่ อหรื อเจตคติ
ได้เหมือนกัน เช่น เคยเห็นผูท้ ี่สูบบุหรี่ ป่วยเป็ นโรคถุงลมโป่ งพองได้รับควำมทุกข์ทรมำนเป็ นอย่ำงมำกทำให้เกิด
ควำมกลัวและเลิกสู บบุหรี่ เป็ นต้น
ข้อมูลจำกแหล่งทั้งสิ่ งแวดล้อมและตัวบุคคลจะถูกนำไปใช้ในกระบวนกำรสื่ อกลำงกำรรู ้คิดเพื่อทำให้
เกิดแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคต่อไป
2) กระบวนกำรสื่ อกลำงกำรรู ้ คิ ด เป็ นส่ วนที่ ส ำคัญ ที่ สุ ดของทฤษฎี แ รงจู ง ใจเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ กำรประเมินภำวะคุกคำมของโรคและกำรประเมินกำรเผชิญภำวะคุกคำที่
จะร่ วมกันอธิ บำยหรื อทำนำยกำรเกิดแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค
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2.1 กำรประเมิ น ภำวะคุ ก คำมของโรค เป็ นกำรประเมิ น เพื่ อตอบสนองต่ อกำรปรั บ ตัวที่ ไ ม่
เหมำะสมโดยมีปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รำงวัลจำกภำยใน รำงวัลจำกภำยนอก ควำมรุ นแรงของโรคและ
ควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรค ปั จจัยทั้ง 4 ตัวนี้จะมีบทบำทที่ทำให้เกิดกำรประเมินภำวะคุกคำมของโรค ดังนี้
2.1.1 รำงวัลจำกภำยใน เป็ นควำมรู ้สึกที่ดีของบุคคลที่เกิดขึ้นเมื่อได้กระทำสิ่ งที่ถูกต้อง
เช่น กำรออกกำลังกำยเป็ นประจำทำให้เกิดควำมมัน่ ใจเกี่ยวกับกำรมีสุขภำพดี เป็ นต้น
2.1.2 รำงวัลจำกภำยนอก เป็ นสิ่ งที่บุคคลอื่นให้กำรยอมรับเมื่อได้กระทำสิ่ งที่ถูกต้อง
เช่น กำรยอมรับให้เป็ นตัวแบบเกี่ยวกับกำรเลิกสู บบุหรี่ หรื อสิ่ งเสพติด เป็ นต้น
2.1.3 ควำมรุ นแรงของโรค เป็ นกำรคำดคะเนเกี่ยวกับอันตรำยรุ นแรงที่เกิดจำกกำรป่ วย
เป็ นโรคจะเป็ นสิ่ งที่เร้ำให้เกิดควำมกลัวซึ่ งจะนำไปสู่ กำรปรับเปลี่ยนเจตคติหรื อพฤติกรรมได้ เช่น กำรป่ วยเป็ น
โรคหัวใจจะทำให้ร่ำงกำยอ่อนแอไม่สำมำรถทำงำนเหมือนปรกติได้ เป็ นต้น
2.1.4 ควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรค เป็ นกำรคำดคะเนเกี่ยวกับโอกำสหรื อควำมเป็ นไปได้ที่
จะถู กคุ กคำมจำกโรคต่ำง ๆ เช่ น กำรไม่ออกกำลังกำยและรับประทำนอำหำรไขมันสู งเป็ นประจำจะมีโอกำส
ป่ วยเป็ นโรคหัวใจได้ เป็ นต้น
กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงของโรคกับควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคอำจเป็ นผลมำจำกกำรเร้ำให้เกิดควำม
กลัวโดยกำรพูดชักชวนให้เห็ นอย่ำงชัดเจนว่ำถ้ำป่ วยเป็ นโรคจะเกิดอันตรำยรุ นแรงต่อร่ ำงกำย เช่น กำรป่ วยเป็ น
โรคมะเร็ งปอดที่เป็ นผลจำกกำรสู บบุหรี่ จะทำให้เกิดควำมเจ็บปวด ทรมำนอย่ำงมำกจนกว่ำจะตำย เป็ นต้น หรื อ
กำรเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคนั้นง่ำยมำกถ้ำไม่รู้จกั วิธีป้องกันหรื อไม่เห็นควำมสำคัญของกำรป้ องกัน เช่น กำรติดเชื้ อ
เอดส์จำกกำรมีเพศสัมพันธุ์เกิดขึ้นได้ถำ้ ไม่ใช้ถุงยำงอนำมัย เป็ นต้น ในทำงกลับกันกำรรับรู ้ควำมรุ นแรงของโรค
กับควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคอำจเป็ นตัวเร้ำให้เกิดควำมกลัวได้เช่นกัน
กรณี กำรตอบสนองต่อกำรปรับตัวที่ไม่เหมำะสม ถ้ำรำงวัลจำกภำยในกับรำงวัลจำกภำยนอก
เพิ่มขึ้นและควำมรุ นแรงของโรคกับควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคลดลงจะนำไปสู่ กำรประเมินภำวะคุกคำมที่ส่งผล
ทำให้กำรปรับตัวที่ไม่เหมำะสมนั้นปรับตัวในทำงที่ดีข้ ึน แต่ถำ้ พบว่ำภำวะคุกคำมน้อยก็อำจคงสภำพกำรปรับตัว
ที่ไม่เหมำะสมนั้นไว้
2.2 กำรประเมิ น กำรเผชิ ญ ภำวะคุ ก คำม เป็ นกำรประเมิ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ กำรปรั บ ตัว ที่
เหมำะสมโดยมีปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ควำมคำดหวังผลของกำรตอบสนอง ควำมสำมำรถแห่ งตน และ
ค่ำใช้จ่ำยของกำรตอบสนอง ทั้ง 3 ปัจจัยนี้จะทำให้เกิดกำรประเมินกำรเผชิญภำวะคุกคำม ดังนี้
2.2.1 ควำมคำดหวังผลของกำรตอบสนอง เป็ นควำมคำดหวังเฉพำะบุ ค คลว่ำเมื่ อ
ดำเนิ น กำรตำมค ำแนะน ำแล้วจะสำมำรถขจัดภำวะคุ ก คำมได้ เช่ น ถ้ำบุ ค คลออกก ำลังกำยมำกขึ้ น จะท ำให้
น้ ำหนักตัวลดลงและสำมำรถลดภำวะคุกคำมจำกโรคหัวใจได้ เป็ นต้น
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2.2.2 ควำมสำมำรถแห่ งตน เป็ นควำมเชื่ อของบุ คคลว่ำตนเองตนเองสำมำรถปฏิ บ ตั ิ
ตำมคำแนะนำให้สำเร็ จตำมที่ตอ้ งกำรได้ เช่น กำรตื่นนอนตอนเช้ำมืดทุกวันเพื่อออกกำลังกำยเป็ นสิ่ งที่ทำได้ง่ำย
มำก เป็ นต้น
2.2.3 ค่ำใช้จ่ำยของกำรตอลสนอง เป็ นควำมเชื่ อเกี่ ยวกับ ค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำร
ยอมรับที่จะปฏิ บตั ิของบุคคล ถ้ำค่ำใช้จ่ำยไม่มำกและได้ผลดี ก็จะยอมรับได้ง่ำย เช่ น กำรตรวจหำมะเร็ จเต้ำนม
ด้วยเครื่ องเมมโมแกรม ถ้ำรำคำไม่แพงและได้ผลน่ำเชื่อถือก็จะทำให้ผหู ้ ญิงไปตรวจกันเป็ นจำนวนมำก เป็ นต้น
กรณี กำรตอบสนองต่ อ กำรปรั บ ตัว ที่ เหมำะสม ถ้ ำ ควำมคำดหวัง ผลกำรตอบสนองกับ
ควำมสำมำรถแห่งตนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยของกำรตอบสนองลดลงจะนำไปสู่ กำรประเมินกำรเผชิญภำวะ
คุ กคำม ถ้ำพบว่ำสำมำรถเผชิ ญภำวะคุ กคำมได้ดีจะทำให้กำรตอบสนองต่อกำรปรับ ตัวที่ เหมำะสมนั้นคงอยู่
ต่อไป แต่ถำ้ พบว่ำไม่สำมำรถเผชิญภำวะคุกคำมได้หรื อได้นอ้ ยก็อำจเลิกตอบสนองต่อกำรปรับที่เหมำะสมได้
3) รู ป แบบกำรเผชิ ญ เป็ นกำรกระทำหรื อกำรก่ อให้เกิ ดกำรกระท ำซึ่ งอำจเกิ ดได้หลำยแบบขึ้ นอยู่กบั
ควำมสำเร็ จของกำรทำให้เกิดแรงจูงใจเพื่อป้ องกับโรค ตั้งแต่ กระทำเพียงครั้งเดียว กระทำซ้ ำ กระทำหลำยครั้ง
จนกระทัง่ กระทำซ้ ำหลำยครั้ง
โดยสรุ ป ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคมีปัจจัยหลักทั้งหมด 4 ปั จจัย ดังนี้
1) กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงของโรค
2) กำรรับรู ้ควำมเสี่ ยงของกำรเกิดโรค
3) ควำมคำดหวังผลของกำรตอบสนอง และ
4) กำรรับรู ้ควำมสำมำรถแห่งตน
ทั้งนี้แรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคตำมทฤษฎีจะเกิดขึ้นได้มำกที่สุดก็ต่อเมื่อ
1) บุคคลรู ้สึกว่ำอันตรำยต่อสุ ขภำพนั้นมีควำมรุ นแรง
2) บุคคลรู ้สึกว่ำตนกำลังอ่อนแอหรื อตกอยูใ่ นภำวะเสี่ ยง
3) บุคคลเชื่อว่ำกำรตอบสนองโดยกำรปรับตัวเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในกำรขจัดอันตรำยนั้น
4) บุคคลเชื่อมัน่ ว่ำตนเองสำมำรถตอบสนองต่อกำรปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นได้
5) ผลดีของกำรตอบสนองต่อกำรปรับตัวชนิดที่ไม่พึงประสงค์มีนอ้ ย
6) อุปสรรคเกี่ยวกับกำรปรับตัวหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีนอ้ ย ภำพที่ 3.4
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แหล่ งข้ อมูล

รู ปแบบกำร
เผชิญ

กระบวนกำรสื่ อกลำงกำรรู้ คดิ

ปัจจัยที่มีผลต่อควำมน่ำจะเป็นของกำรตอบสนอง
เพิ่ม
สิ่งแวดล้อม
การชักชวน
ด้วยคาพูด
การเรียนรู้
จากการ
สังเกต

กำร

รำงวัลจำก

ตอบสนองต่อ ภำยใน
กำรปรับตัวที่ รำงวัลจำก
ไม่เหมำะสม ภำยนอก

ลด
ควำม
รุนแรงของ
โรค

ประเมิน
ภำวะ

หรือกำร

ควำมเสี่ยง

ก่อให้เกิด

ต่อกำรเกิด
แรง

โรค

จูง

ตัวบุคคล
การแปรผัน
ของ
บุคลิกภาพ
ประสบ
การณ์เดิม

กำรกระทำ

คุกคำม

การเร้ าความ
กลัว
ควำม
กำร

คำดหวัง

ตอบสนอง

ผลกำรของ

ต่อกำร
ปรับตัวที่

ตอบสนอง
ควำมสำ

เหมำะสม

มำรถแห่ง

ใจ
เพื่อ

ครั้งเดียว
กระทำซ้ำ
กระทำ
หลำยครั้ง

ประเมิน

กัน

ของกำร

กำรเผชิญ
ภำวะ

โรค

คุกคำม

กำรทำเพียง

ป้อง

ค่ำใช้จ่ำย
ตอบสนอง

กำรกระทำ

กระทำ
หลำยครั้ง
ซ้ำ

ตน
แหล่งข้อมูล

กระบวนกำรสื่ อกลำงกำรรู ้คิด

รู ปแบบกำรเผชิญ

ปั จจัยที่มีผลต่อควำมน่ำจะเป็ นของกำรตอบสนอง
เพิม่
ลด
กำรตอบสนองต่อกำรปรับตัวที่ไม่เหมำะสม
รำงวัลจำกภำยใน รำงวัลจำกภำยนอก ควำมรุ นแรงของโรค
ควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรค ประเมินภำวะ
คุกคำม กำรเร้ำควำมกลัว แรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค กำรตอบสนองต่อกำรปรับตัวที่เหมำะสม
ควำมคำดหวังผล
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กำรของตอบสนองควำมสำมำรถแห่งตน
ค่ำใช้จ่ำยของกำรตอบสนอง ประเมินกำรเผชิญภำวะคุกคำม
กำร
กระทำหรื อกำรก่อให้เกิดกำรกระทำ กำรทำเพียงครั้งเดียว
กระทำซ้ ำกระทำหลำยครั้ง กระทำหลำยครั้งซ้ ำ
สิ่ งแวดล้อม
กำรชักชวนด้วยคำพูด
ประสบกำรณ์เดิม

กำรเรี ยนรู ้จำกกำรสังเกต

ตัวบุคคล กำรแปรผันของบุคลิกภำพ

ภำพที่ 2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค
ที่มำ: Roger W.R., 1983
5. ทฤษฎีข้นั ตอนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change Model orTranstheoretical Model) โพร
แชสก้ำและไดครี เมนต์ (Prochasca and Diclement, 1987) เป็ นผูค้ ิดค้นทฤษฎีน้ ีข้ ึน จำกกำรเฝ้ำสังเกตพฤติกรรม
ของคนเลิกบุหรี่ ที่คลินิคเลิกบุหรี่ และใช้ทฤษฎีทำงจิตบำบัดหลำยทฤษฎีวเิ ครำะห์จนสำมำรถสรุ ปออกมำเป็ น
ทฤษฎีข้ นั ตอนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อนำออกมำเผยแพร่ ก็ได้รับกำรยอมรับและนำไปประยุกต์ในกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนสุ ขภำพอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งนี้ทฤษฎีข้ นั ตอนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีแนวคิด
สำคัญ 2 แนวคิดคือ
1) กำรเปลี่ยนแปลงตำมขั้นตอน (Stages of Change)
2) กำรเปลี่ยนแปลงตำมกระบวนกำร (Process of Change)
1) กำรเปลี่ยนแปลงตำมขั้นตอน (Stages of Change) ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 6 ขั้นตอน ได้แก่
(1.1) ขั้น ตอนที่ ย ัง ไม่ ส นใจ (Precontemplation) เป็ นขั้น ตอนที่ บุ ค คลยัง ไม่ คิ ด ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม เนื่ องจำกได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนและชัดเจนดีพอรวมทั้งไม่คิดว่ำตนมีปัญหำจำกกำรมีพฤติกรรมที่
ไม่ถูกต้องนั้น จึงมองไม่เห็นผลเสี ยที่จะเกิดขึ้นทำให้ไม่สนใจหรื อไม่ใส่ ใจหรื อจะทำในระยะ 6 เดือนข้ำงหน้ำ
(1.2) ขั้นตอนสนใจหรื อใส่ ใจ (Contemplation) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลเริ่ มรับรู ้วำ่ จะเกิดปั ญหำแน่ ถ้ำยังคง
กระทำพฤติกรรมเดิม ทำให้เกิดควำมสนใจที่จะทำแต่ก็ยงั ไม่ลงมือทำหรื อจะทำในระยะ 6 เดือนข้ำงหน้ำ
(1.3) ขั้นตอนตัดสิ นใจทำ (Preparation) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกำร
วำงแผนหรื อกำรศึกษำเกี่ยวกับวิธีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อจะทำภำยใน 30 วันข้ำงหน้ำ
(1.4) ขั้นตอนลงมือปฏิบตั ิ (Action) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเห็นได้ชดั แต่
ยังไม่ต่อเนื่องหรื อเปลียนแปลงพฤติกรรมน้อยกว่ำ 6 เดือนz
(1.5) ขั้น ตอนกระท ำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง (Maintenance) เป็ นขั้น ตอนที่ บุ ค คลลงมื อ ท ำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งจน
กลำยเป็ นนิ สัยหรื อเปลี่ยนพฤติกรรมจนเห็นได้ชดั มำกกว่ำ 6 เดือน แต่ก็ยงั มีโอกำสที่จะหวลกลับไปมีพฤติกรรม
เดิมถ้ำมีสิ่งเร้ำเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
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(1.6) ขั้นตอนกระทำสำเร็ จ (Termination) เป็ นขั้นตอนที่ บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่ำงแน่ นอน โดย
ไม่หวลกลับไปทำพฤติกรรมเดิมอย่ำงเด็ดขำดหรื อไม่มีควำมพยำยำมที่จะกลับไปกระทำพฤติกรรมเดิมอีก
กำรหวนกลับ ไปมี ปั ญ หำซ้ ำ (Relapse) คื อ กำรที่ บุ ค คลนั้น หวนกลับ ไปมี พ ฤติ ก รรมเดิ ม ก่ อ นกำร
เปลี่ยนแปลง โดยกำรนำพำตนเองไปสู่ สภำวะกำรณ์เสี่ ยง กำรปล่อยตัวตำมอำรมณ์ปรำรถนำ ไม่พยำยำมควบคุม
ตัวเอง จนกระทัง่ พลั้งพลำดกลับไปมีพฤติกรรมเดิม
เทคนิคที่ใช้ผลักดันในขั้นตอนต่ำง ๆ
(1) ขั้นตอนที่ยงั ไม่สนใจ (Precontemplation) ใช้เทคนิค ดังนี้
- ทบทวนกำรขำดควำมพร้อม
- ทำให้เกิดควำมชัดเจน เพรำะกำรตัดสิ นใจอำจจะอยูต่ รงนั้น
- ชักชวนให้ประเมินผลซ้ ำเกี่ยวกับพฤติกรรมปั จจุบนั
- ชักชวนให้สำรวจตนเอง ทำไมถึงยังไม่ปฏิบตั ิ
- อธิ บำยและจำแนกควำมเสี่ ยงของแต่ละบุคคล
(2) ขั้นตอนสนใจหรื อใส่ ใจ (Contemplation) ใช้เทคนิค ดังนี้
- ทบทวนกำรขำดควำมพร้อม
- ทำให้เกิดควำมชัดเจน เพรำะกำรตัดสิ นใจอำจจะอยูต่ รงนั้น
- ชักชวนให้ประเมินผลด้ำนบวกและด้ำนลบของพฤติกรรมที่จะปรับเปลี่ยน
- ระบุและสนับสนุนพฤติกรรมใหม่หรื อสร้ำงควำมคำดหวังของผลลัพธ์ดำ้ นบวก
(3) ขั้นตอนตัดสิ นใจทำ (Preparation) ใช้เทคนิค ดังนี้
- ระบุและช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำ
- ช่วยระบุแรงสนับสนุนทำงสังคม
- ตรวจสอบทักษะที่จำเป็ นต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ชักชวนให้เริ่ มจำกจุดเล็ก ๆ
(4) ขั้นตอนลงมือปฏิบตั ิ (Action) ใช้เทคนิค ดังนี้
- เน้นสิ่ งชักนำให้กระทำและแรงสนับสนุนทำงสังคม
- หนุนให้แน่นเกี่ยวกับควำมสำมรถของตนเองเพื่อจัดกำรกับอุปสรรค
- ต่อสู ้กบั ควำมรู ้สึกเกี่ยวกับควำมสู ญเสี ยและให้มองประโยชน์ในระยะยำว
(5) ขั้นตอนกระทำอย่ำงต่อเนื่อง (Maintenance) ใช้เทคนิค ดังนี้
- วำงแผนสำหรับกำรติดตำมสนับสนุน
- เสริ มแรงด้วยรำงวัลภำยใน
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- ถกเถียงเกี่ยวกับกำรรับมือกับกำรหวลกลับของพฤติกรรมเดิม
(6) กำรหวลกลับ (Relapse) ใช้เทคนิค ดังนี้
- ประเมินจุดพลิกผันของกำรหวลกลับ
- ประเมินว้ำเกี่ยวกับแรงจูงใจและอุปสรรคต่ำง ๆ
- วำงแผนสำหรับกำรใช้กลยุทธ์กำรรับมือที่เข่มข้นมำกขึ้น
2) กำรเปลี่ยนแปลงตำมกระบวน (Process of Change) จำกแนวคิดของแบบแผนกำรเปลี่ยนแปลงตำม
ขั้นตอนก ำหนดให้ ก ำรเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลเป้ ำหมำยเป็ นไปตำมขั้นตอน 6 ขั้นตอน เพื่ อกำร
ออกแบบกิจกรรมให้เหมำะสมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละขั้นตอน ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงตำมกระบวน
จึงเป็ นวิธีกำรที่จะช่วยให้กำรออกแบบกิจกรรมเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น วิธีกำรสำคัญตำมแนวคิด
ของโมเดลกำรเปลี่ ยนแปลงตำมขั้นตอนแบ่งเป็ น 2 กระบวนกำร แต่ละกระบวนกำรมี 5 ขั้นตอนรวมทั้งหมดมี
10 ขั้นตอน ได้แก่
(2.1) กระบวนกำรตำมประสบกำรณ์ (Experiential Processes)
- กำรกระตุน้ จิตสำนึ ก (Conscious Raising) เป็ นกำรถ่ ำยทอดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจโดยตรงหรื อ
ผ่ำนสื่ อต่ำง ๆ ให้กบั บุคคลเป้ ำหมำยเกี่ยวกับผลดีของกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงและผลเสี ยของกำรไม่ยอม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งอำจจะเป็ นเรื่ องโอกำสเสี่ ยงของกำรเกิดโรคหรื อควำมรุ นแรงเมื่อป่ วย
เป็ นโรค
- กำรแสดงออกที่กระทบควำมรู ้ สึก (Dramatic Relief) เป็ นกำรกระตุน้ หรื อผลักดันอำรมณ์ของ
บุคคลเป้ ำหมำยให้เกิดควำมอยำกที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใช้กำรแสดงต่ำง ๆ ได้แก่ ละครหรื อภำพยนต์
นำเสนอเกี่ยวกับอันตรำยของกำรยังคงพฤติกรรมเสี่ ยงต่ำง ๆ เอำไว้
- กำรทบทวนตนเอง (Self re-evaluation) เป็ นกิ จกรรมที่ออกแบบเพื่ อให้บุ คคลเป้ ำหมำยได้
ประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมเสี่ ยงที่ ย งั ดำรงอยู่ในแง่ ข องข้อดี และข้อเสี ยหลำย ๆ ครั้ ง เพื่ อน ำไปสู่ ก ำร
มองเห็นประโยชน์ที่จะได้จำกกำรหยุดทำพฤติกรรมเสี่ ยงต่ำง ๆ
- กำรทบทวนเกี่ ยวกับ สั งคมรอบข้ำง (Social re-evaluation) เป็ นกิ จกรรมที่ ออกแบบเพื่ อให้
บุคคลเป้ ำหมำยได้ประเมินกระทบที่จะเกิ ดขึ้นกับบุคคลรอบข้ำงถ้ำยังคงทำพฤติกรรมเสี่ ยงนั้นอยู่ เช่ นกำรสู บ
บุหรี่ จะทำให้บุคคลข้ำงเคียงสู ดควันบุหรี่ เข้ำไปในร่ ำงกำยโดยไม่รู้ตวั อำจก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภำพของบุคคล
ข้ำงเคียงได้ เป็ นต้น
- กำรปลดปล่ อยสังคม (Social Liberation) เป็ นกำรกำหนดกิ จกรรมที่ อำศัยควำมรู ้ สึกถู กกดขี่
จำกสังคมหรื อถูกสังคมเอำเปรี ยบหรื อเอำเปรี ยบสังคมมำเป็ นสิ่ งสร้ำงควำมมุ่งมัน่ ในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ให้กบั บุคคลเป้ ำหมำย
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(2.2) กระบวนกำรตำมพฤติกรรม (Behavioral Processes)
- กำรควบคุมสิ่ งเร้ำ (Stimulus Control) เป็ นกำรกำหนดกิจกรรมโดยกำรพยำยำมลดบทบำท
กำรกระตุน้ จำกสิ่ งเร้ำต่ำง ๆ ให้มำกที่สุด เพื่อให้มีผลต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นอ้ ยที่สุด เช่น กำรห้ำมสู บ
บุหรี่ ในที่ทำงำนถ้ำต้องกำรสู บต้องไปสู บในที่ที่จดั ใว้สำหรับกำรสู บโดยเฉพำะ เป็ นต้น
- สภำวะทั้งสองด้ำน (Counter Condition) เป็ นกำรกำหนดกิจกรรมสำหรับบุคคลเป้ ำหมำยที่
เปิ ดโอกำสให้พิจำรณำถึงข้อดีและข้อเสี ยของกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อม ๆ กัน เมื่อชัง่ น้ ำหนักแล้วก็จะ
นำไปสู่ กำรตัดสอนใจได้
- กำรจัดกำรกับสิ่ งที่ไม่อำจคำดเดำได้ (Contingency Management) เป็ นกำรกำหนดกิจกรรม
สำหรับบุคคลเป้ ำหมำยที่มุ่งเน้นกำรเสริ มแรงทำงบวกถ้ำสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เช่น กำรแสดงควำม
ชื่นชมหรื อกำรให้รำงวัล ในขณะเดียวอำจใช้กำรเสริ มแรงทำงลบเมื่อยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กำร
ตำหนิติเตียนหรื อกำรลงโทษ เป็ นต้น
- สั ม พัน ธภำพแบบช่ ว ยเหลื อ กัน (Helping Relationship) เป็ นกำรก ำหนดกิ จ กรรมส ำหรั บ
บุ ค คลเป้ ำหมำยที่ ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรช่ วยเหลื อในด้ำนต่ ำง ๆ เช่ น กำรให้ค ำแนะน ำ กำรให้ก ำลังใจ กำร
สนับสนุนด้ำนวัสดุสิ่งของ เป็ นต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั แต่ละขั้นตอนของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- กำรปลดปล่ อยตนเอง (Self Liberation) เป็ นกำรก ำหนดทำงเลื อกส ำหรั บ กำรปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมไว้หลำย ๆ ทำง เพื่อให้บุคคลเป้ ำหมำยได้มีโอกำสเลือกวิธีกำรที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถของตนเอง
ทำให้เกิดควำมมุ่งมัน่ ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมำกกว่ำ
สำระสำคัญของทฤษฎี กรอบของทฤษฎีน้ ีจำแนกได้เป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1) ขั้นตอนกำรเปลี่ ยนแปลง (Stage of Change) เป็ นกำรสะท้อนให้เห็ นว่ำกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลจะเป็ นไปตำมขั้นตอนที่ไล่เลี ยงกันไป โดยในแต่ละขั้นตอนของกำรเปลี่ ยนแปลงอำจจะมีกำรหวล
ไปสู่ ข้ นั ตอนเดิมได้
2) กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง (Process of Change) เป็ นแนวทำงสำคัญสำหรับกำรออกแบบกิจกรรมเพื่อ
กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยกำหนดเอำใว้ 10 วิธีสำหรับนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ ำหมำยและสถำนกำรณ์
3) ดุ ล ยภำพของกำรตัด สิ น ใจ (Decisional Balance) กำรตัด สิ น ใจที่ มี ค วำมสมดุ ล ย์เป็ นเครื่ องมื อ ที่
สำมำรถสะท้อนรู ป แบบกำรตัดสิ นใจของแต่ละบุ ค คลที่ ใช้เหตุ ผลสนับสนุ น (Pros) หรื อใช้เหตุผลที่ คดั ค้ำน
(Cons) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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4) ควำมสำมำรถแห่ งตนเอง (Self-Efficacy) เป็ นกำรสะท้อนควำมมัน่ ใจของแต่ละบุคคลเกี่ ยวกับกำร
จัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่เผชิ ญอยู่ หรื อเงื่อนไขของสิ่ งแวดล้อมต่ำง ๆ โดยเชื่ อว่ำสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์หรื อ
เงื่อนไขที่เผชิญอยูน่ ้ นั ได ดังภำพที่ 3.5

การหวนกลับ
(Relapse)

ขั้นตอนที่ยังไม่สนใจ
(Precontemplation)
ขั้นตอนสนใจหรือใส่ใจ
(Contemplation)

ขั้นตอนการทาอย่างต่อเนื่อง
(Maintenance)

ขั้นตอนตัดสินใจทา
(Preparation)

ขั้นตอนการกระท
าสาเรจ
อปฏิอบใส่
ัติ ใจ (Contemplation)
ขั้นตอนที
่ยงั ไม่สนใจ (Precontemplation)
กำรหวนกลับ (Relapse) ขัขั้น้ นตอนลงมื
ตอนสนใจหรื
ขั(Termination)
ขั้นตอนลงมืบอปฏิบตั ิ (Action) (Action)
กำรหวนกลับ (Relapse) ขั้นตอน
้ นตอนตัดสิ นใจทำ (Preparation)การหวนกลั
(Relapse)
กำรกระทำสำเร็ จ (Termination) ขั้นตอนกำรท
ำอย่ำงต่อเนื่ อง (Maintenance)
ภำพที่ 2.5 ทฤษฎีข้ นั ตอนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่มำ: Prochasca and Diclement, 1983
6. ทฤษฎีควำมสำมำรถแห่ งตน (Self-efficacy Theory)
แบนดูรำ (Bandura, 1997) เป็ นผูพ้ ฒั นำทฤษฎี ควำมสำมำรถแห่ งตนโดยเชื่ อว่ำ กำรรับรู ้ ควำมสำมำรถ
แห่ งตนมีอิทธิ พลต่อกำรเกิดพฤติกรรมของบุคคล ถ้ำบุคคลไม่เชื่ อมัน่ ในตนเองก็ไม่อำจทำกิจกรรมให้ประสบ
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ควำมสำเร็ จได้ถึงแม้จะมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถมำกมำยก็ตำม นอกจำกนี้ ยงั ได้อธิ บำยเพิ่มเติมว่ำ กำรที่ บุคคลจะ
เกิดพฤติกรรมใดก็ตำมจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสำคัญ 2 ประกำร ได้แก่
6.1 ควำมคำดหวัง ในผลลัพ ธ์ (Outcome Expectancies) หมำยถึ ง ควำมคำดหวัง ของบุ ค คลเกี่ ย วกับ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้ำยอมรับเอำพฤติกรรมนั้นมำปฏิบตั ิ ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่คำดหวังอำจมีหลำยลัษณะ ได้แก่
6.1.1 ผลลัพธ์ดำ้ นกำยภำพ (Physical effects) เมื่อปฏิบตั ิพฤติกรรมได้เหมำะสมจะทำให้ปลอดภัยจำก
กำรป่ วยเป็ นโรคต่ำง ๆ ได้ หรื อกำรไม่เสพติดสิ่ งเสพติดต่ำง ๆ หรื อกำรไม่ประสบอุบตั ิเหตุต่ำง ๆ
6.1.2 ผลลัพ ธ์ ด้ำนสังคม (Social effects) กำรปฏิ บ ตั ิ พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้องของบุ ค คลจะท ำให้ เกิ ดกำร
ยอมรับโดยทัว่ ไปในสังคมหรื อทำให้มีชื่อเสี ยง
6.1.3 ผลลัพธ์ จำกกำรประเมิ นตนเองต่อพฤติ กรรมของบุ คคลนั้น (Self-evaluation react to one’s own
behavior) กำรปฏิบตั ิพฤติกรรมที่ถูกต้องจะทำให้บุคคลมีควำมรู ้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำหรื อทำให้เกิดควำมรู ้สึกพึง
พอใจในตนเอง
6.2 ควำมเชื่อในควำมสำมำรถ (Efficacy Beliefs) หมำยถึงควำมเซื่ อว่ำตนเองสำมำรถที่จะทำพฤติกรรม
ตำมที่ ก ำหนดไว้ไ ด้ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ส ำคัญ ที่ จ ะน ำไปสู่ ก ำรปฏิ บ ัติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์ ต ำมควำมคำดหวัง
ตัวอย่ำงเช่ น ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนเชื่ อว่ำจะสำมำรถลดกำรกินอำหำรที่มีรสหวำนจัดได้หลังจำกฟั งคำแนะนำจำก
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุ ข จำกควำมเชื่ อดังกล่ำวจะนำไปสู่ กำรปฏิ บตั ิอย่ำงจริ งจังจนกระทัง่ ทำให้เกิ ดผลลัพธ์ตำมที่
คำดหวังได้ แบนดูรำสรุ ปว่ำกำรสร้ำงควำมเชื่อในควำมสำมำรถมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 วิธี ได้แก่
6.2.1 สร้ำงจำกประสบกำรณ์ ที่ส ำเร็ จของตนเอง (Mastery Experiences) เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภำพมำก
ที่สุดเพรำะเป็ นประสบกำรณ์ โดยตรงและควำมสำเร็ จยังเป็ นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของตนเองอีกด้วย ทั้งนี้
กำรจะพัฒนำกำรรับรู ้ควำมสำมำรถของตนเองให้มีประสิ ทธิภำพจำเป็ นจะต้องพัฒนำให้มี ทกั ษะเพียงพอที่จะทำ
ให้ เกิ ดควำมส ำเร็ จควบคู่ ก ัน ไปด้วย ในทำงปฏิ บ ัติ ก ำรเสริ ม ควำมสำมำรถให้บุ คคลประสบควำมส ำเร็ จใน
พฤติกรรมที่พอทำได้ก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มกำรกระทำพฤติกรรมที่ยำกขึ้นเรื่ อย ๆ ประสบกำรณ์จำกกำรกระทำ
พฤติกรรมที่ยำกขึ้นนี้จะสร้ำงควำมมัน่ ใจเพิ่มขึ้นในควำมสำมำรถของตนเองให้เกิดขึ้น
6.2.2 สร้ ำ งจำกกำรสั ง เกตประสบกำรณ์ ที่ ส ำเร็ จของบุ ค คลต้ น แบบ (Modeling) กำรสั ง เกต
ประสบกำรณ์ ที่สำเร็ จของบุคคลอื่นที่เป็ นตัวแบบ จะทำให้ผูส้ ังเกตเกิ ดควำมรู ้ สึกว่ำเขำก็สำมำรถที่ จะประสบ
ควำมสำเร็ จเหมือนตัวแบบได้ถ้ำเขำใช้ควำมพยำยำมอย่ำงจริ งจัง เช่ น กำรเห็ นผูอ้ อกกำลังกำยโดยกำรเต้นแอ
โรบิคทุกวันแล้วมีสุขภำพแข็งแรง ทำให้อยำกจะทำให้ได้ตำมตัวแบบนั้น เป็ นต้น
6.2.3 สร้ ำ งจำกกำรกระตุ ้น ทำงอำรมณ์ (Emotional Arousal) กำรกระตุ ้น ทำงอำรมณ์ จ ะต้อ งท ำให้
เหมำะสมจึงจะเกิ ดกำรรับรู ้ควำมสำมำรถที่ดี ถ้ำใช้กำรกระตุน้ ที่รุนแรงเกิ นไปอำจจะไม่เป็ นผลดีต่อกำรกระทำ
เช่น กำรกระตุน้ ให้เกิดควำมกลัวมำกเกินไปอำจจะมีผลทำให้เกิดกำรรับรู ้ควำมสำมำรถของตนต่ำลงได้
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6.2.4 สร้ำงจำกกำรพูดโน้มน้ำวชักจูง (Verbal Persuasion) เป็ นวิธีกำรที่ใช้กนั ทัว่ ไปและใช้ค่อนข้ำงง่ำย
เช่น บอกให้บุคคลรู ้วำ่ สำมำรถทำได้หรื อกำรพูดให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ว่ำสำมำรถปรับพฤติกรรมได้ เป็ นต้น แต่ไม่
ค่อยจะได้ผลมำกนัก ถ้ำจะให้ได้ผลดีควรจะให้ผทู ้ ี่มีประสบกำรณ์กบั ควำมควำมสำเร็ จหรื อตัวแบบเป็ นผูพ้ ูดโน้ม
น้ำวชักจูงจะได้ผลมำกกว่ำ

บุคคล

การรับรู้ความสามารถแห่งตน
(Perceived Self-Efficacy)

พฤติกรรม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ความคาดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
(Outcome Expectation)

บุคคล พฤติกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กำรรับรู ้ควำมสำมำรถแห่งตน (Perceived Self-Efficacy)
คำดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Outcome Expectation)
ภำพที่ 2.6 ทฤษฎีควำมสำมำรถของตนเอง
ที่มำ: Bandura, 1997

ควำม

กิจกรรม 2.2.1
องค์ประกอบสำคัญของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคประกอบด้วยอะไรบ้ำง
แนวตอบกิจกรรม 2.2.1
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคมีองค์ประกอบสำคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงเมื่อ
เป็ นโรค 2) กำรรับรู ้ควำมเสี่ ยงต่อกำรเป็ นโรค 2) กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงเมื่อเป็ นโรค 3) ควำมคำดหวังผลกำร
ตอบสนอง 4) ควำมสำมำรถแห่งตน
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เรื่ องที่ 2.2.2
ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระหว่ ำงบุคคล
ผูพ้ ฒั นำทฤษฎีกลุ่มนี้มีแนวคิดว่ำบุคคลมีควำมสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและสิ่ งแวดล้อม โดยบุคคลจะได้รับ
กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูล คำแนะนำ จำกสมำชิ กในครอบครัว เพื่อนสนิ ท เพื่อนร่ วมงำน บุคคลที่เคำรพนับถื อ
หรื อบุค ลำกรสำธำรณสุ ข ซึ่ งควำมสัม พันธ์ ดงั กล่ ำวจะมี อิทธิ พ ลต่อควำมคิ ดและพฤติ กรรมของบุ คคลนั้น ๆ
นอกจำกนี้ สิ่ งแวดล้อมต่ำง ๆ ที่ เอื้ อหรื อสนับสนุ นก็มีผลต่อกำรเกิ ดพฤติ กรรมด้วยเช่ นกัน ทฤษฎี สำคัญที่ มี ผู ้
นำมำใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำย ได้แก่
1. ทฤษฎีกำรเรี ยนรู้ ทำงสั งคม (Social Learning Theory) แบบดูรำ (Bandura, 1977) เป็ นผูค้ ิดค้นทฤษฎีน้ ี ข้ ึนมำ
โดยมีควำมเชื่อว่ำพฤติกรรมมนุษย์ นอกจำกจะเกิดจำกปฏิกริ ยำตอบสนองเบื้องต้นแล้ว ยังเกิดจำกกำรเรี ยนรู ้โดย
ส่ วนใหญ่ ซึ่ งกำรเรี ยนรู ้ ที่ทำให้เกิ ดพฤติกรรมใหม่น้ นั เกิดจำกกำรเรี ยนรู ้โดยกำรสังเกตหรื อโดยประสบกำรณ์
ตรง ทั้งนี้องค์ประกอบทำงชีวภำพของบุคคลก็มีบทบำทสำคัญในกระบวนกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเพรำะใช้ในกำรอธิ บำย
กระบวนกำรเกิดพฤติกรรม
สำระสำคัญของทฤษฎี ทฤษฎีกำรเรี ยนรู ้ทำงสังคมมีแนวคิดพื้นฐำนสำคัญ 3 ประกำร คือ
1) กำรเรี ยนรู ้ตอ้ งอำศัยกระบวนกำรทำงกำรรู ้คิดและทักษะกำรตัดสิ นใจของผูเ้ รี ยน กล่ำวคือ กำรสังเกต
หรื อประสบกำรณ์ ตรงเป็ นสิ่ งสำคัญของกระบวนกำรรู ้ คิด รวมทั้งกำรมี ทกั ษะกำรตัอสิ นใจที่ดีจะนำไปสู่ กำร
เรี ยนรู ้ถูกต้องเหมำะสม
2) ผลกำรเรี ยนรู ้กบั กำรแสดงออกของพฤติกรรมอำจจะมีกำรแสดงออกหรื อไม่แสดงออกก็ได้ เช่น กำร
เรี ยนรู ้ ผ ลกำรกระท ำด้ำนบวกจะน ำไปสู่ พ ฤติ กรรมกำรเลี ยนแบบ แต่ก ำรเรี ยนรู ้ ผ ลกำรกระท ำด้ำนลบจะไม่
นำไปสู่ พฤติกรรมกำรเลียนแบบ เป็ นต้น
3) กำรเรี ยนรู ้ เป็ นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบ 3 ด้ำนที่มีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน ได้แก่ ตัวบุคคล
(Person) ภำวะแวดล้อม (Environment) และพฤติกรรม (Behavior) กล่ำวคือ องค์ประกอบของตัวบุคคลสำมำรถ
ก ำหนดพฤติ ก รรมในขณะเดี ย วกัน พฤติ ก รรมก็ ส ำมำรถก ำหนดองค์ ป ระกอบของตัว บุ ค คล นอกจำกนี้
องค์ป ระกอบของตัวบุ ค คลจะก ำหนดสิ่ งแวดล้อมและสิ่ ง แวดล้อมก็ จะก ำหนดองค์ป ระกอบของตัวบุ ค คล
เช่ นเดียวกัน ท้ำนที่สุดสิ่ งแวดล้อมจะกำหนดพฤติกรรมและพฤติกรรมจะกำหนดสิ่ งแวดล้อม หมุนเวียนเช่ นนี้
ตำมบริ บทต่ำง ๆ ดังภำพที่ 2.7
ตัวบุคคล
(Individuals)
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ตัวบุคคล (Individuals) พฤติกรรม (Behavior) สิ่ งแวดล้อม (Environment)
ภำพที่ 2.7 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ทำงสั งคม
ทฤษฎีกำรเรี ยนรู ้ทำงสังคมจะเน้นกำรเรี ยนรู ้โดยกำรสังเกต (Observational Learning) ซึ่ งเกิดจำกบุคคล
สังเกตกำรกระทำพฤติกรรมของบุคคลอื่นแล้วพยำยำมเลียนแบบพฤติกรรมนั้น กำรเรี ยนรู ้โดยกำรสังเกตมักจะ
เกิดขึ้นในสภำวะแวดล้อมของสังคมและกำรพบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น กำรออกกำลังกำย กำรเลือก
รับประทำนอำหำรที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภำพ กำรควบคุมอำรมณ์ เป็ นต้น ทั้งนี้กำรเรี ยนรู ้โดยกำรสังเกตจะเกิด
ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
1) ขั้นกำรให้ควำมสนใจ (Attention Phase) เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนรู ้ให้ควำมสนใจต่อตัวแบบ (Modeling)
ซึ่ งลักษณะเด่ นต่ำง ๆ ของตัวแบบจะสร้ ำงควำมดึ งดู ดให้ผูเ้ รี ยนรู ้ สนใจ ถ้ำไม่มีข้ นั ตอนนี้ กำรเรี ยนรู ้ อำจจะไม่
เกิ ดขึ้นเลยก็ได้ เช่ น ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนสำมำรถลดกำรรับประทำนอำหำรรสหวำนจัดได้ทำให้เกิ ดผลดี ต่อกำร
รั ก ษำโรคสำมำรถเป็ นตัว แบบที่ ดี โ ดยกำรสร้ ำ งควำมสนใจให้ ก ับ ผู ้ป่ วยโรคเบำหวำนอื่ น ๆ ในคลิ นิ ล
โรคเบำหวำนอยำกจะเลียนแบบ เป็ นต้น
2) ขั้น กำรจำ (Retention Phase) จะเกิ ดขึ้ น เมื่ อผูเ้ รี ย นรู ้ ให้ ค วำมสนใจกับ พฤติ ก รรมของตัวแบบและ
พยำยำมบันทึกสิ่ งที่สังเกตได้เอำไว้ในระบบควำมจำของตนเอง เช่น ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนในคลินิคโรคเบำหวำน
ที่ตอ้ งกำรทำตำมตัวแบบสำมำรถซักถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรลดกำรรับประทำนอำหำรรสหวำนจัดจำกตัง
แบบและจดจำเพื่อนำไปปฏิบตั ิ เป็ นต้น
3) ขั้นกำรลองปฏิ บตั ิ (Reproduction Phase) เป็ นขั้นตอนที่ผูเ้ รี ยนรู ้จะลองแสดงพฤติกรรมตำมตัวแบบ
และเป็ นกำรตรวจสอบกำรเรี ยนรู ้ที่จดจำจำกตัวแบบนั้นถูกต้องหรื อไม่ เช่น ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนนำสิ่ งที่จดจำได้
เกี่ ยวกับกำรลดกำรรั บ ประทำนอำหำรรสหวำนจัดไปทดลองปฏิ บ ตั ิ ว่ำจะทำได้หรื อไม่และผลลัพ ธ์ ที่ ได้เป็ น
อย่ำงไร เป็ นต้น
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4) ขั้นกำรจูงใจ (Motivation Phase) เป็ นขั้นตอนที่ แสดงผลของกำรกระทำตำมพฤติกรรมของตัวแบบ
(Consequence) ถ้ำผลที่เกิดตำมตัวแบบ (Vicarious Consequence) เป็ นทำงด้ำนบวก (Vicarious Reinforcement)
จะจูงใจให้ผเู ้ รี ยนรู ้อยำกจะแสดงตำมพฤติกรรมนั้น ในทำงกลับกันถ้ำเป็ นทำงด้ำนลบ (Vicarious Punishment) ผู ้
เรี ยนรู ้ก็จะไม่ปฏิบตั ิตำมพฤติกรรมนั้น เช่น ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนรู ้ผลของกำรทดลองปฏิบตั ิวำ่ สำมำรถทำได้และ
เกิดผลดีก็จะปฏิบตั ิต่อไปเรื่ อย ๆ ตรงกันข้ำมถ้ำพบว่ำมีควำมยุง่ ยำกในกำรปฏิบตั ิและลัพธ์ก็ไม่ต่ำงจำกที่เป็ นอยูก่ ็
จะเลิกปฏิบตั ิ เป็ นต้น
2. ทฤษฎีแรงสนับสนุนทำงสั งคม (Social Support Theory) แรงสนับสนุ นทำงสังคมมีพ้ืนฐำนของแนวคิดจำก
กำรศึกษำทำงด้ำนสังคมและจิตวิทยำเนื่องจำกคนไม่ได้อยูค่ นเดียวตรงกันข้ำมทุกคนต่ำงก็มีสังคมของตนเอง มี
กำรพบปะติดต่อสัมพันธ์พูดคุยกับบุคคลอื่น ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันจนเกิดควำมสนิ ทสนม
คุน้ เคยกัน มีกำรช่วยเหลือซึ่ งกันและกันจนกลำยเป็ นแรงสนับสนุ นทำงสังคม ซึ่ งมีผใู ้ ห้ควำมหมำยไว้ต่ำง ๆ กัน
ดังนี้
บรำวน์ (Brown, 1974) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็ นควำมสัมพันธ์และควำมช่ วยเหลื อระหว่ำงคนไม่เฉพำะ
ทำงด้ำนวัตถุหรื อควำมมัน่ คงทำงอำรมณ์เท่ำนั้นแต่ยงั รวมถึงควำมรู ้สึกของบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับให้เป็ นส่ วน
หนึ่งของบุคคลอื่นด้วย
คอบบ์ (Cobb, 1976) กล่ำวว่ำ แรงสนับสนุ นทำงสังคมเป็ นเรื่ องที่ บุคคลได้รับข้อมู ลที่ ทำให้เกิ ดควำม
เชื่ อว่ำมีบุคคลอื่นให้ควำมรัก ควำมเอำใจใส่ เห็ นคุ ณค่ำและยกย่อง รวมทั้งมีควำมรู ้สึกว่ำตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสังคม
เคปแลนและคณะ (Caplan et al., 1976) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็ นสิ่ งที่บุคคลได้รับโดยตรงจำกบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลอื่น อำจเป็ นทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เงินทอง แรงงำน กำรแสดงควำมห่วงใย กำรให้กำลังใจ ซึ่ งจะเป็ น
แรงผลักดันให้ผรู ้ ับสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ตอ้ งกำรได้
พิลิซุก (Pilisuk, 1982) กล่ำวว่ำ แรงสนับสนุ นทำงสังคมเป็ นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน ไม่เฉพำะควำม
ช่วยเหลื อด้ำนวัตถุ ควำมมัน่ คงหรื อทำงอำรมณ์ เท่ำนั้น แต่ยงั รวมไปถึ งกำรที่บุคคลรู ้ สึกว่ำตนเองถูกยอมรับให้
เป็ นส่ วนหนึ่งของบุคคลอื่นด้วย
ดังนั้นอำจสรุ ป ได้ว่ำแรงสนับสนุ นทำงสังคมคื อ กำรที่ บุ คคลได้รับควำมช่ วยเหลื อจำกบุ คคลอื่ นใน
สั งคม ซึ่ งควำมช่ วยเหลื อดังกล่ ำวอำจจะเป็ นในรู ป ของข้อมู ล ข่ ำวสำรหรื อวัตถุ สิ่ งของหรื อทำงอำรมณ์ ก็ ไ ด้
รวมทั้งกำรถูกยอมรับให้เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
สำระสำคัญของทฤษฎี
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1. องค์ประกอบของแรงสนับสนุ นทำงสังคม ตำมแนวคิดของพิลิซุก (Pilisuk, 1982) แบ่งออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 มีกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผูใ้ ห้กบั ผูร้ ับแรงสนับสนุน
1.2 กำรปฏิสัมพันธ์เป็ นลักษณะของข้อมูลข่ำงสำรที่ประกอบด้วย
1.2.1 ข้อมูลข่ำวสำรจำกผูใ้ ห้ที่หวังดีและจริ งใจ
1.2.2 ข้อมูลข่ำวสำรมีลกั ษณะทำให้ผรู ้ ับรู ้สึกว่ำมีคุณค่ำและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
1.2.3 ข้อมู ลข่ำวสำรที่ มีลกั ษณะทำให้ผูร้ ับเชื่ อว่ำเขำเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมและทำประโยชน์ให้กบั
สังคมได้
1.3 ปั จจัยนำเข้ำอำจมีลกั ษณะเป็ น ข้อมู ลข่ำวสำร วัตถุ สิ่งของ หรื อทำงด้ำนจิตใจ ทั้งนี้ จะต้องช่ วยให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ตอ้ งกำรได้
2. ประเภทของแรงสนับสนุนทำงสังคม ตำมแนวคิดของ เฮำส์ (House, 1981) แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
2.1 กำรสนับสนุนด้ำนอำรมณ์ (Emotional Support) ได้แก่ กำรทำให้เกิ ดควำมพึงพอใจ กำรยอมรับนับ
ถือ กำรแสดงควำมห่วงใย เป็ นต้น
2.2 กำรสนับสนุนด้ำนกำรประเมิน (Appraisal Support) ได้แก่ กำรให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feed Back) กำร
รับรองผลกำรปฏิบตั ิ (Affirmation) กำรบอกให้ทรำบถึงผลดีของกำรกระทำพฤติกรรมนั้น ๆ เป็ นต้น
2.3 กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูลข่ำงสำร (Information Support) ได้แก่ กำรให้คำแนะนำ (Suggestion) กำร
ให้คำปรึ กษำ (Advice) กำรตักเตือน รวมทั้งกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เป็ นต้น
2.4 กำรสนับสนุ นด้ำนเครื่ องมือ (Instrumental Support) ได้แก่ เงิน วัตถุสิ่งของ แรงงำน หรื อเวลำ เป็ น
ต้น
3. แหล่งของแรงสนับสนุ นทำงสังคม ตำมแนวคิดของ เฮำส์ (House, 1981) แบ่งบุคคลที่เป็ นแหล่งของ
แรงสนับสนุนทำงสังคมใว้เป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1.1 กลุ่มที่มีควำมสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทำงกำรคือ กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นโดยมีควำมสัมพันธ์
กันตำมธรรมชำติ ได้แก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรส เครื อญำติ หรื อเพื่อนฝูง เป็ นต้น
1.2 กลุ่ มที่ มีควำมสัมพันธ์ แบบเป็ นทำงกำรคื อ กำรให้ควำมช่ วยเหลื อแก่ บุคคลอื่ นโดยเกี่ ยวข้องด้ำน
วิชำชีพหรื อควำมรับผิดชอบในกำรทำงำน ได้แก่ ครู อำจำรย์ แพทย์ พยำบำล ผูใ้ ห้บริ กำรสุ ขภำพต่ำง ๆ เป็ นต้น
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กิจกรรม 2.2.2
แรงสนับสนุนทำงสังคมตำมแนวคิดของเฮำส์มีกี่ประเภท อะไรบ้ำง
แนวตอบกิจกรรม 2.2.2
แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1. กำรสนับสนุนด้ำนอำรมณ์ (Emotional Support) 2. กำรสนับสนุนด้ำนกำร
ประเมิน (Appraisal Support) 3. กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมู ลข่ำงสำร (Information Support) 4. กำรสนับสนุ นด้ำน
เครื่ องมือ (Instrumental Support)
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เรื่ องที่ 2.2.3
ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับชุมชนและสั งคม
นักวิชำกำรที่พฒั นำทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพระดับชุมชนและสังคมต่ำงก็มีแนวคิดที่มุ่งเน้นให้บุคคลใน
ฐำนะสมำชิ กของชุ มชนและสังคมร่ วมมื อกันโดยกำรแสดงจุ ดสนใจร่ วมกันหรื อกำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จำก
ประสบกำรณ์ ระหว่ำงกันหรื อกำรทำงำนร่ วมกันอย่ำงเป็ นกระบวนกำรเพื่อแก้ไขปั ญหำเกี่ ยวกับสุ ขภำพต่ำง ๆ
ของชุมชนและสังคม แนวคิดและทฤษฎีทำงด้ำนนี้ได้พฒั นำออกมำใช้จำนวนไม่มำกนักที่สำคัญ ได้แก่
1. แบบแผนองค์ กรชุ มชน (Community Organization Model)
องค์กรชุ ม ชนเป็ นกระบวนกำรที่ ประชำชนในชุ มชนมำรวมตัวกันเพื่อระบุประเด็นปั ญ หำสุ ขภำพที่
เผชิ ญอยู่ภำยในชุ มชนหรื อระบุ ควำมต้องกำรบริ กำรด้ำนสุ ขภำพต่ำง ๆ ส ำหรั บ ชุ มชน หลังจำกนั้นก็ร่วมกัน
วำงแผนและนำไปฎิบตั ิเพื่อแก้ไขปั ญหำหรื อสนองตอบควำมต้องกำร ทั้งนี้ รวมถึงกำรประเมินผลเพื่อให้รู้วำ่ สิ่ งที่
ทำอยูน่ ้ นั บรรลุจุดมุ่งหมำยหรื อไม่เพียงใด
รอธแมน (Rothman, 1995) ได้จำแนกแบบแผนกำรปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับองค์กรชุ มชนออกเป็ น 4 ลักษณะ
ได้แก่
1.1 กำรวำงแผนสั งคม (Social Planning) กำรวำงแผนสังคมเป็ นกิจกรรมที่ประชำชนในชุมชนใช้ขอ้ มูล
ต่ำง ๆ ของชุมชนในกำรวิเครำะห์เพื่อระบุปัญหำที่ปรำกฏอยูจ่ ริ งในชุมชน เช่ น กำรศึกษำ เศรษฐกิ จ พัฒนำกำร
ของเด็ ก หรื อ กำรอนำมัย สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น หลังจำกนั้นก็ ร่วมกัน วำงเป้ ำหมำย ก ำหนดเป็ นแผนงำนหรื อ
โครงกำรและวิธีกำรแก้ปัญหำเหล่ำนั้น โดยอำจจะเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจำกภำยนอกชุมชนมำให้คำแนะนำเทคนิคที่
มีประสิ ทธิ ภำพต่ำง ๆ ที่ชุมชนต้องกำรจะนำไปใช้ก็ได้ เป้ ำหมำยและวิธีกำรต่ำง ๆ ของกำรวำงแผนสังคมอำจจะ
สรุ ปได้จำกควำมเห็นที่สอดคล้องกันหรื อควำมเห็นที่ไม่ตรงกันของคนในชุมชนก็ได้ ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
อัตรำกำรตั้งครรภ์ของวัยรุ่ นในชุ มชนที่ สูงผิดปรกติ รวมทั้งปั จจัยต่ำง ๆ ที่ นำไปสู่ กำรตั้งครรภ์น้ นั อำจช่ วยให้
ชุ ม ชนมุ่ งเป้ ำไปที่ ก ำรป้ อ งกัน วัย รุ่ น ตั้งครรภ์และกำรตัด สิ น ใจใช้วิธี ก ำรที่ ย งั มี ค วำมเห็ น โต้แ ย้ง กัน อยู่ เช่ น
เพศศึ กษำ และกำรเข้ำถึ งวิธีกำรคุ ม กำเหนิ ด เป็ นต้น เรื่ องเหล่ ำนี้ ส ำมำรถใช้กำรวำงแผนสั งคมช่ วยทำให้เกิ ด
ข้อตกลงร่ วมกันได้
1.2 กำรกระท ำทำงสั งคม (Social Action) กำรกระท ำทำงสั ง คมเป็ นทั้งกระบวนกำรและกิ จกรรมที่
ประชำชนในชุ มชนพร้อมใจกันลงมือแก้ไขปั ญหำเพื่อทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็ นรู ปธรรมในทำงที่เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดสำคัญ 2 แนวคิด ได้แก่
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1.2.1 กำรเสริ มพลังอำนำจ (Empowerment) คือ กำรที่บุคคลในชุ มชนเกิ ดควำมรู ้สึกว่ำพวกเขำมีพลังที่
จะควบคุมและจัดกำรเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง ในกำรสร้ำงพลังอำนำจมีอยู่ 2 รู ปแบบ รู ปแบบแรก
เกิดจำกบุคคลในชุ มชนมีส่วนร่ วมทำงสังคม ได้รับแรงสนับสนุ นทำงสังคมจนกระทัง่ เกิดควำมรู ้สึกว่ำตนเองมี
ควำมสำมำรถที่จะควบคุมสิ่ งต่ำง ๆ ได้ รู ปแบบที่ 2 เป็ นควำมมัน่ ใจและกำรมีทกั ษะของคนในชุมชนที่จะจัดกำร
แก้ไขปั ญหำของชุมชนได้ดว้ ยตนเอง
1.2.2 ควำมสำนึกสำคัญ (Critical Consciousness) เป็ นกระบวนกำรที่คนในชุ มชนมีโอกำสได้พูดคุยกัน
เพื่อช่วยกันค้นหำแก่นแท้ของปั ญหำ ซึ่ งจะยึดหลักกำรมีส่วนร่ วมและหลักกำรมีควำมสัมพันธ์เป็ นพื้นฐำนของ
กำรดำเนิ นกำร โดยเริ่ มจำกกำรทำให้คนในชุ มชนมีควำมสำนึ กร่ วมกันว่ำปั ญหำที่เกิ ดขึ้นเป็ นปั ญหำของชุ มชน
เองเพื่อทำให้เกิดควำมรู ้สึกเป็ นเจ้ำของปั ญหำ ซึ่ งจะนำไปสู่ กำรรวมพลังของคนและระดมทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่มีอยู่
ในชุมชนมำใช้ในกำรแก้ไขปั ญหำนั้น ๆ
1.3 กำรพัฒนำท้ องถิ่น (Locality Development) กำรพัฒนำท้องถิ่นเป็ นอีกวิธีกำรหนึ่ งที่สำมำรถทำให้
คนในชุ มชนทำงำนร่ วมกันได้ ซึ่ งเป็ นกระบวนกำรที่ทำให้คนในชุ มชนเกิดควำมวิตกกังวลร่ วมกันและร่ วมมือ
กันในกำรแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ ของชุ มชนตำมที่ ร่วมกันระบุ โดยเน้นควำมเห็ นชอบที่ ตรงกันทั้งหมดและผนึ ก
กำลังในกำรพัฒนำชุมชนตำมมำตรกำรที่ร่วมกันคิดบนพื้นฐำนของควำมรู ้สึกที่เป็ นเจ้ำของ
1.4 กำรเป็ นหุ้นส่ วนหรื อกำรผสมผสำนกับชุ มชน (Community Partnerships or Coalitions) กำรเป็ น
หุ ้น ส่ วนหรื อกำรผสมผสำนกับ ชุ ม ชนเป็ นรู ป แบบกำรดำเนิ น งำนโดยกำรรวมองค์ป ระกอบของ 3 รู ปแบบ
ดังกล่ำวข้ำงต้นเข้ำด้วยกัน ตัวอย่ำงเช่น กำรรวมองค์ประกอบของกำรวำงแผนชุ มชนกับกำรพัฒนำท้องถิ่ น เมื่อ
คนในชุ มชนแลกเปลี่ยนควำมวิตกกังวลในเรื่ องต่ำง ๆ เช่ น กำรใช้สำรเสพติด กำรอยูด่ ี กินดี ของเด็ก หรื ออื่น ๆ
มำประชุมเพื่อระบุปัญหำร่ วมกัน ส่ วนใหญ่เป้ ำหมำยของกำรเป็ นหุ ้นส่ วนกันจะมุ่งกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะต่ำง ๆ
ของชุมชนในแง่ของกำรปกป้ องหรื อกำรลดควำมเสี่ ยงในสิ่ งที่คนในชุมชนรู ้สึกวิตกกังวล
2. ทฤษฎีกำรแพร่ กระจำยนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory)
อี เอม โรเจอร์ (E.M. Roger, 1962) เป็ นผูพ้ ัฒ นำทฤษฎี ก ำรแพร่ ก ระจำยนวัตกรรมในปี 1962 (พ.ศ.
2505) เป็ นทฤษฎี ทำงสังคมศำสตร์ ที่เก่ ำแก่ ทฤษฎี หนึ่ ง แนวคิดของทฤษฎี น้ ี คือ กำรยอมรับควำมคิดใหม่หรื อ
เทคโนโลยีใหม่ของสังคมจะมี กระบวนกำรคล้ำย ๆ กัน โดยเริ่ ม ต้นจำกมี ควำมคิ ดใหม่ หรื อเทคโนโลยีใหม่
เกิดขึ้นเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่ งยอมรับว่ำดีแล้ว ก็จะเกิดกำรแพร่ กระจำยไปตำมช่องทำงกำรสื่ อสำรต่ำง ๆ จำกคนกลุ่ม
หนึ่ งไปสู่ ค นอี กกลุ่ ม หนึ่ งในสั งคม ถ้ำควำมคิ ดใหม่ หรื อเทคโนโลยีใหม่ น้ ัน สำมำรถดึ งดู ดใจได้ม ำกก็ จะใช้
ระยะเวลำสั้นของกำรยอมรับสิ่ งนั้นในสังคม ซึ่ งกำรแพร่ กระจำยควำมนิยมเหล่ำนี้ จะเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ วโดยไม่
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ต้องโฆษณำประชำสัมพันธ์หรื อกำรส่ งเสริ มใด ๆ เพื่อให้เกิดควำมนิ ยม แต่จะเกิดกำรแพร่ กระจำยอย่ำงรวดเร็ ว
ตำมช่องทำงกำรสื่ อสำรต่ำง ๆ ในองค์กร ชุมชนและสังคมตำมธรรมชำติ
สำระสำคัญของทฤษฎี ทฤษฎีกำรแพร่ กระจำยนวัตกรรมมีองค์ประกอบสำคัญ 4 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ตัวนวัตกรรม (Innovation) เป็ นควำมคิด กำรปฏิ บตั ิหรื อวัตถุ สิ่งของที่ถูกยอมรับว่ำใหม่จำกบุ คคล
หรื อหน่วยงำนที่ยอมรับเหล่ำนั้น
2.2 ช่ องทำงกำรสื่ อสำร (Communication Channels) เป็ นกำรสื่ อสำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่ องทำงต่ำง ๆ
จำกบุคคลหนึ่งถึงบุคคลอื่น ๆ
2.3 ช่ วงระยะเวลำหนึ่ ง (Time) คือ ช่ วงเวลำที่ ใช้โดยผ่ำนกระบวนกำรของกำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ กำร
ยอมรับนวัตกรรม
2.4 ระบบสังคม (Social System) คือ ชุ ดของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยต่ำง ๆ ของสังคมที่กี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำเพือ่ กำรบรรลุเป้ ำหมำยร่ วมกัน
ปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรยอมรับนวัตกรรม ได้แก่
1) ผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้อง (Relative Advantage) คือ ระดับของนวัตกรรมที่ ถูกมองว่ำดี กว่ำ ควำมคิ ด
โปรแกรม หรื อผลิตผลที่นวัตกรรมนั้นจะมำแทนที่
2) ควำมเข้ำกันได้ (Compatibility) คือ ควำมสอดคล้องของนวัตกรรมกับค่ ำนิ ยม ประสบกำรณ์ และ
ควำมต้องกำรของผูท้ ี่มีศกั ยภำพที่จะยอมรับเป็ นอย่ำงไร
3) ควำมซับซ้อน (Complexity) คือ ควำมยำกของนวัตกรรมที่จะเข้ำใจหรื อนำไปใช้เป็ นอย่ำงไร
4) ควำมสำมำรถในกำรทดลอง (Triability) คือ ขอบเขตของนวัตกรรมที่ สำมำรถนำไปทดสอบหรื อ
ทดลองก่อนกำรทำให้เกิดข้อผูกพันต่อกำรยอมรับ
5) ควำมสำมำรถในสังเกต (Observability) คือ ขอบเขตของนวัตกรรมที่ให้ผลที่จบั ต้องได้
นอกจำกนี้ ตำมแนวคิ ดของทฤษฎี น้ ี ย งั ได้จำแนกกลุ่ ม คนในสั งคมที่ จะยอมรั บ กำรแพร่ กระจำยของ
ควำมคิด
ใหม่หรื อเทคโนโลยีใหม่ในลักษณะต่ำง ๆ ดังนี้
1) นัก ประดิ ษ ฐ์ (Inventor) คื อ คนกลุ่ ม แรกในสั ง คมที่ ช อบคิ ด ค้น สิ่ ง ใหม่ ๆ ให้ เกิ ด ขึ้ น แล้วน ำออก
เผยแพร่ ให้เป็ นที่ยอมรับและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำง จะมีบุคลิกเป็ นผูท้ ี่ชอบเสี่ ยง
2) ผูท้ ี่ชอบของใหม่ (Early Adopters) เป็ นกลุ่มที่ชอบลองสิ่ งใหม่ ๆ ส่ วนใหญ่จะเป็ นคนที่มีฐำนะดีหรื อ
เป็ นนักวิชำกำรหรื อเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคม จะมีบุคลิกชอบเป็ นผูน้ ำ
3) ผูท้ ี่อยำกจะมีบำ้ ง (Early Majority) เป็ นกลุ่มที่ตอ้ งคิดหลำย ๆ รอบกว่ำที่จะตัดสิ นใจได้ โดยจะให้
ควำมสำคัญกับกำรใช้งำนได้ง่ำยและประโยชน์ของนวัตกรรม จะมีบุคลิกเป็ นคนรอบคอบ
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4) ผูท้ ี่จำเป็ นต้องมี (Late Majority) เป็ นกลุ่มที่คิดว่ำจำเป็ นจะต้องใช้งำนจริ ง ๆ จึงจะตัดสิ นใจใช้ซ่ ึง
บำงครั้งนวัตกรรมอำจจะเริ่ มล้ำสมัยไปแล้ว จะมีบุคลิกเป็ นคนช่ำงสงสัย
5) ผูท้ ี่มีก็ดีเหมือนกัน (Laggards) เป็ นกลุ่มสุ ดท้ำยที่จะใช้นวัตกรรมเนื่องจำกไม่มีควำมจำเป็ นจะต้องใช้
แต่เป็ นเพรำะคนรอบข้ำง เช่น ญำติหรื อเพื่อนเป็ นคนชักชวนให้ใช้ซ่ ึ งบำงครั้งนวัตกรรมนั้นอำจจะตกรุ่ นไปแล้ว
จะมีบุคลิกเป็ นคนชอบฟังข้อมูลจำกคนรอบข้ำง
ขั้นตอนกำรยอมรับนวัตกรรม (Adoption Process)
1) ขั้นตอนกำรตระหนักหรื อตื่นตัว (Awareness) เป็ นขั้นแรกที่จำนำไปสู่ กำรยอมรับหรื อปฏิเสธ
ควำมคิดใหม่หรื อวิธีกำรใหม่ ซึ่ งกำรตระหนักรู ้มกั จะเป็ นเรื่ องของกำรรู ้โดยบังเอิญและยังได้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
จึงทำให้เกิดควำมอยำกรู ้ต่อไป
2) ขั้นตอนเกิดควำมสนใจ (Interest) เป็ นขั้นที่เริ่ มให้ควำมสนใจและแสวงหำรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ควำมคิดใหม่หรื อวิธีกำรใหม่เพิ่มมำกขึ้นและแสดงลักษณะของควำมตั้งใจแน่ชดั จึงทำให้ได้ควำมรู ้และข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมคิดใหม่หรื อวิธีกำรใหม่มำกกว่ำขั้นแรก
3) ขั้นตอนกำรประเมิณผล (Evaluation) เป็ นขั้นที่เปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของควำมคิดใหม่หรื อ
วิธีกำรใหม่โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จำกคำแนะนำหรื อจำกข่ำวสำรต่ำง ๆ ประกอบกำรพิจำรณำ ถ้ำพบว่ำมีขอ้ ดีมำกกว่ำ
ข้อเสี ยก็จะเกิดกำรยอมรับเบื้องต้นของควำมใหม่หรื อวิธีกำรใหม่
4) ขั้นตอนกำรทดลอง (Trial) เป็ นขั้นกำรนำควำมคิดใหม่หรื อวิธีกำรใหม่ไปทดลองใช้ในบริ บทหรื อ
สถำนกำรณ์ที่บุคคลสนใจเพื่อพิสูจน์วำ่ ใช้ได้จริ งหรื อให้ผลดีจริ งหรื อไม่เพื่อทำให้เกิดควำมมัน่ ใจ
5) ขั้นตอนกำรยอมรับ (Adoption) เป็ นขั้นที่บุคคลยอมรับควำมคิดใหม่หรื อวิธีกำรใหม่ดว้ ยควำมมัน่ ใจ
หลังจำกได้พิสูจน์แล้วว่ำให้ประโยชน์ตำมที่ตอ้ งกำร
กระบวนกำรตัดสิ นใจใช้นวัตกรรม (Innovation-Decision Process)
1) ขั้นตอนกำรหำควำมรู ้ (Knowledge) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลได้สัมผัสกับนวัตกรรมเป็ นครั้งแรก ที่ยงั ไม่
รู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ระหว่ำงกระบวนกำรของขั้นตอนบุคคลยังไม่ได้รับกำรจูงใจให้หำข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนวัตกรรม
2) ขั้น ตอนกำรโน้ ม น้ ำ ว (Persuasion) เป็ นขั้น ตอนที่ บุ ค คลให้ ค วำมสนใจนวัต กรรมและแสวงหำ
รำยละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอย่ำงจริ งจัง
3) ขั้นตอนกำรตัดสิ นใจ (Decision) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลยอมรับแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงและให้
น้ ำหนักเกี่ยวกับกำรได้รับประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์เมื่อใช้นวัตกรรม รวมทั้งกำรตัดสิ นใจที่จะรับหรื อปฏิเสธ
นวัตกรรม
4) ขั้นตอนกำรลงมือใช้ (Implementation) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลใช้นวัตกรรมอย่ำงหลำกหลำย
ตำมสถำนกำรณ์ ระหว่ำงขั้นตอนนี้บุคคลจะตัดสิ นประโยชน์ของนวัตกรรมและอำจจะหำข้อมูลเพิ่มเติมมำกขึ้น
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5) ขั้นตอนกำรยืนยัน (Confirmation) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลตัดสิ นใจครั้งสุ ดท้ำยเกี่ยวกับกำรใช้นวัตกรรม
อย่ำงต่อเนื่ อง ในขั้นตอนี้ท้ งั ภำยในตัวบุคคลและระหว่ำงบุคคลจะร่ วมกันยืนยันควำมถูกต้องของกำรตัดสิ นใจ
ประเภทของกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (Type of Innovation-Decision)
1) กำรเลือกตัดสิ นใจ (Optional Innovation-Decision) เป็ นกำรตัดสิ นใจโดยบุคคลซึ่ งอำจจะแตกต่ำง
จำกบุคคลอื่น ๆ ในระบบสังคม
2) กำรตัดสิ นใจร่ วมกัน (Collective Innovation-Decision) เป็ นกำรตัดสิ นใจร่ วมกันของบุคคลทั้งหมด
ในระบบสังคม
3) กำรตัดสิ นใจของผูท้ ี่มีหน้ำที่รับผิดชอบ (Aothority Innovation-Decision) เป็ นกำรตัดสิ นใจให้กบั
ระบบสังคมโดยบุคคลที่มีตำแหน่งรับผิดชอบหรื อผูม้ ีอำนำจ
ข้อจำกัดของทฤษฎีกำรแพร่ กระจำยนวัตกรรม
1) หลักฐำนส่ วนใหญ่รวมทั้งประเภทของผูย้ อมรับทั้งหลำย เนื่องจำกทฤษฎีน้ ีไม่ได้เริ่ มจำกงำนด้ำน
สำธำรณสุ ขและไม่ได้พฒั นำโดยกำรประยุกต์อย่ำงชัดเจนเพื่อกำรยอมรับพฤติกรรมใหม่หรื อนวัตกรรมด้ำน
สุ ขภำพ
2) ไม่ได้สนับสนุนวิธีกำรมีส่วนร่ วมเพื่อยอมรับโครงกำรต้ำนสำธำรณสุ ข
3) ใช้ได้ดีกบั พฤติกรรมทัว่ ไปมำกกว่ำพฤติกรรมกำรลดละเลิกหรื อกำรป้ องกัน
4) ไม่ได้ถือว่ำไหวพริ บของปั จเจกบุคคลหรื อกำรสนับสนุนทำงสังคมทำให้เกิดกำรยอมรับพฤติกรรม
ใหม่หรื อนวัตกรรม
3. โมเดลเชิงนิเวศ (Ecological Model)
บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner, 1979) พัฒนำโมเดลเชิงนิเวศภำยใต้แนวคิดว่ำ พฤติกรรมของ
บุคคลจะถูกกำหนดหรื ออยูภ่ ำยใต้อิทธิ พลขององค์ประกอบหลำยระดับโดยเฉพำะองค์ประกอบระดับต่ำง ๆ
ทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเป็ นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เวลำ และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบ
ด้ำนสิ่ งแวดล้อมสำมำรถจำแนกได้เป็ น 4 ระดับ ได้แก่
3.1 ระบบไมโคร (Microsystem) เป็ นอิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมที่ เกิ ดจำกกำรพบปะกัน ซึ่ งหน้ำระหว่ำง
บุคคลกับขอบเขต (Setting) ต่ำง ๆ เช่ น กำรเกิ ดปฏิ สัมพันธ์ทนั ที ทนั ใดระหว่ำงบุ คคลกับสมำชิ กในครอบครัว
หรื อเครื อข่ำยสังคมอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรหรื อกลุ่มคนที่ทำงำนด้วยกัน เป็ นต้น
3.2 ระบบเมโส (Mesosystem) เป็ นควำมสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันที่มีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำพฤติกรรมของ
บุ คคล ได้แก่ ระหว่ำงครอบครัวกับ สถำนบริ ก ำรสุ ขภำพ ระหว่ำงครอบครั วกับกลุ่ มเพื่ อนสนิ ทหรื อระหว่ำง
ครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนร่ วมงำน
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3.3 ระบบเอ๊คโซ (Exosystem) เป็ นระบบของอิทธิ พลและพลังของชุ มชน ฐำนะทำงเศรษฐกิ จในสังคม
กำรเมืองท้องถิ่น สื่ อมวลชน เพื่อนบ้ำน ที่มีผลต่อวิถีกำรดำเนินชีวติ และพฤติกรรมของบุคคล
3.4 ระบบแม็คโคร (Macrosystem) เป็ นระบบที่ อยู่รอบนอกที่ สุดที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุ คคล
ประกอบด้วย ระบบกำรปกครอง กำรเมือง วัฒนธรรม ศำสนำ กฎหมำย ดังภำพที 3.8
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Macrosystem
Exosystem

วัฒนธรรม

Mesosystem
ควำม
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กฏหมำย
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เพือ่ น ศำสนำ กำรเมืองท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ซ่ ึง
กันและกัน
ครอบครัว
โรงเรี ยน
ที่ทำงำนญำติ เพื่อน Macrosystem Exosystem
Mesosystem Microsystem Individual
ภำพที่ 2.8 โมเดลเชิงนิเวศ
ที่มำ: Brofenbrenner, 1979
4. โมเดลเชิงนิเวศสั งคม (Social-Ecology Model)
แมคลี รอย และคณะ (Mcleroy et al., 1988) พัฒ นำโมเดลเชิ งนิ เวศสังคมโดยประยุก ต์จำกโมเดลเชิ ง
นิ เวศของ บรอนเฟนเบรนเนอร์ ซึ่ งมี พ้ื นฐำนของแนวคิ ดว่ำพฤติ ก รรมของบุ ค คลอยู่ภำยใต้อิท ธิ พ ลหรื อถู ก
กำหนดโดยปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้ำนสิ่ งแวดล้อมต่ำง ๆ ทั้งนี้ปัจจัยเหล่ำนั้นสำมำรถจำแนกได้เป็ น 5 ลำดับ
ตำมระดับของควำมซับซ้อนของปัจจัย ดังนี้
4.1 ปั จจัยภำยในตัวบุคคล (Personal or Individual Factors) เป็ นคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่ ควำมรู ้ กำรรับรู ้ ควำมเชื่อ เจตคติ ค่ำนิยม ทักษะ และบุคลิกภำพ
4.2 ปั จจัยระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Factors) เป็ นกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับกลุ่มปฐมภูมิต่ำง
ๆ ได้แก่ สมำชิ ก ภำยในครอบครั ว ญำติ เพื่ อนสนิ ท เพื่ อนร่ วมงำน เพื่ อนร่ วมสถำบัน ซึ่ งกลุ่ ม เหล่ ำนี้ จะเป็ น
ตัวกำหนด ควำมเป็ นตัวตน บทบำทในสังคม รวมทั้งกำรสนับสนุนช่วยเหลือให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

47

4.3 ปั จจัย ด้ ำ นสถำบั น (Institutional Factors) เป็ นกำรก ำหนด กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ นโยบำย
กระบวนกำร สิ่ งแวดล้อม และโครงสร้ำงที่ไม่เป็ นทำงกำรภำยในสถำบัน เพื่อเกื้อหนุนให้บุคคลภำยในสถำบันมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในทำงตรงกันข้ำมบำงครั้งสิ่ งต่ำง ๆ เหล่ำนั้นอำจจะเป็ นอุปสรรคต่อกำรปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมได้เหมือนกัน
4.4 ปั จจัยด้ำนชุ มชน (Community Factros) เป็ นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับชุ มชนตำมขอบเขตใน
ลักษณะต่ำง ๆ ที่ ก่อให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ เช่ น เพื่ อนบ้ำน เครื อข่ำยสั งคม มำตรฐำนสั งคม ค่ ำนิ ยม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทั้งที่เป็ นทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำร
4.5 ปั จจัยด้ำนนโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) เป็ นกำรกำหนดนโยบำย กฎหมำยระดับท้องถิ่ นและ
ระดับประเทศเพื่อกำกับหรื อสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่อกำรพัฒนำพฤติกรรมสุ ขภำพในกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ กำร
ป้ องกันโรคและรักษำโรครวมทั้งกำรแก้ไขปั ญหำสุ ขภำพต่ำง ๆ
ในกำรนำโมเดลนี้ไปใช้จะต้องให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทั้ง 5 ปัจจัย
ทั้งในระดับเดียวกันและระดับที่ต่ำงกัน ภำพที่ 2.9

สังคม/นโยบำยสำธำรณะ (Society/Public Policy)
ชุมชน (Community)
สถำบัน/องค์กร (Institution/Organizational)
ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal)
บุคคล (Individual)

ภำพที่ 2.9 โมเดลเชิงนิเวศสังคม
ที่มำ: McLeroy et al., 1988
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กิจกรรม 2.2.3
ทฤษฎีกำรแพร่ กระจำยนวัตกรรมมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้ำง
แนวตอบกิจกรรม 2.2.3
ทฤษฎี ก ำรแพร่ ก ระจำยนวัต กรรมมี อ งค์ ป ระกอบส ำคัญ 4 องค์ ป ระกอบ ดัง นี้ 1. ตัว นวัต กรรม
(Innovation) เป็ นควำมคิ ด กำรปฏิ บตั ิ หรื อวัตถุ สิ่งของที่ ถูกยอมรั บว่ำใหม่จำกบุ คคลหรื อหน่ วยงำนที่ ยอมรั บ
เหล่ ำนั้น 2. ช่ องทำงกำรสื่ อสำร (Communication Channels) เป็ นกำรสื่ อสำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่ องทำงต่ำง ๆ
จำกบุ คคลหนึ่ งถึ งบุค คลอื่ น ๆ 3. ช่ วงระยะเวลำหนึ่ ง (Time) คื อ ช่ วงเวลำที่ ใช้โดยผ่ำนกระบวนกำรของกำร
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรยอมรับนวัตกรรม 4. ระบบสังคม (Social System) คือ ชุ ดของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วย
ต่ำง ๆ ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปั ญหำเพื่กำรบรรลุเป้ ำหมำยร่ วมกัน
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เรื่ องที่ 2.2.4
ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
นอกเหนื อจำกทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพที่นักวิชำกำรและผูป้ ฏิ บตั ิ งำนด้ำนสำธำรณสุ ขได้ใช้กนั อย่ำง
แพร่ หลำยในกำรอธิ บำยปั จจัยต่ำง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อกำรเกิดหรื อกำรมีพฤติกรรมสุ ขภำพที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
แล้ว ยังมี ท ฤษฎี อื่ น ๆ ที่ ส ำมำรถใช้ใ นกำรอธิ บ ำยกำรเกิ ด หรื อ กำรมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภำพที่ เหมำะสมและไม่
เหมำะสมตำมบริ บทต่ำง ๆ เช่นเดียวกันกับทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพได้อีกด้วย ทฤษฎีต่ำง ๆ เหล่ำนั้น ได้แก่
1. แบบแผนกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
โนลำ เจ เพนเดอร์ (Nola J. Pender, 1987) ศำสตรำจำรย์ท ำงกำรพยำบำลเป็ นผูเ้ สนอแบบแผนกำร
ส่ งเสริ มสุ ขภำพในปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) โดยดัดแปลงจำกรำกทฤษฎีกำรเรี ยนรู ้ทำงสังคม (Social Learning
Theory) ที่เน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรด้ำนควำมรู ้หรื อควำมคิดที่มีต่อกำรเกิดพฤติกรรม และทฤษฎีคุณค่ำ
ควำมคำดหวัง (Expectancy Value Theory) ที่ เน้ น กำรควบคุ ม พฤติ ก รรมจำกภำยในตัว บุ ค คล รวมทั้ง กำร
วิเครำะห์ขอ้ ค้นพบต่ำง ๆ จำกงำนวิจยั ด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพกับพฤติกรรมกำรมีสุขภำพดี ส่ วนโครงสร้ำงของ
รู ปแบบกำรนำเสนอใช้รูปแบบเดียวกันกับแบบแผนควำมเชื่ อด้ำนสุ ขภำพที่แบ่งโครงสร้ำงออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก
ได้แก่ ปั จจัยด้ำนควำมรู ้และกำรรับรู ้ ปั จจัยส่ งเสริ ม และกำรมีส่วนร่ วมในพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพ โดยมุ่งให้
เกิ ดประโยชน์ 3 ด้ำน ได้แก่ (1) เสนอลำดับ แนวคิ ดต่ำง ๆ ที่ใช้อธิ บ ำยกำรเกิ ดพฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพ (2)
สร้ ำงสมมติ ฐำนส ำหรั บ กำรทดสอบเบื้ องต้น (3) ผสมผสำนข้อค้น พบจำกงำนวิจยั ที่ ก ระจัดกระจำยให้เป็ น
หมวดหมู่ ต่อมำแบบแผนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพนี้ ได้ปรับปรุ งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1996 เนื่ องจำกมีมุมมองเกี่ ยวกับ
ทฤษฎี และข้อค้นพบพื้นฐำนจำกงำนวิจยั ที่เปลี่ยนไป จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 2006 เป็ นกำรปรับปรุ งครั้งล่ำสุ ดแต่
ยัง คงรู ป แบบของโครงสร้ ำ งกำรน ำเสนอเป็ น 3 กลุ่ ม หลัก ได้แ ก่ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลและประสบกำรณ์
พฤติกรรมเฉพำะ ควำมคิด และควำมชอบ กับผลลัพธ์พฤติกรรม
สำระสำคัญของทฤษฎี กรอบของแบบแผนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพปรับปรุ งล่ำสุ ดแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก
และในแต่ละกลุ่มหลักจะมีกลุ่มย่อย และตัวแปรย่อยของตนเอง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1) ลักษณะส่ วนบุคคลและประสบกำรณ์ (Individual Characteristic and Experience)
2) พฤติกรรมเฉพำะ ควำมคิด และควำมชอบ (Behavior-Specific Cognition and Affect)
3) ผลลัพธ์พฤติกรรม (Behavior Outcome)
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1) ลักษณะส่ วนบุ ค คลและประสบกำรณ์ ภำยใต้กลุ่ ม หลักนี้ จะประกอบด้วยกลุ่ ม ย่อย 2 กลุ่ ม ได้แก่
พฤติกรรมเดิมที่เกี่ยวข้องและปั จจัยส่ วนบุคคล
1.1) พฤติกรรมเดิ มที่เกี่ ยวข้อง หมำยถึ งพฤติกรรมที่ เคยกระทำในอดีตและเกิ ดประโยชน์ จะมีอิทธิ พล
โดยตรงต่อกำรกระทำพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพ เช่ น ผูท้ ี่เคยออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพมำก่อนย่อมจะยอมรับ
พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพอื่น ๆ ได้ง่ำยขึ้น
1.2) ปั จจัยส่ วนบุคคล ในกลุ่มย่อยนี้จะประกอบด้วยปั จจัยย่อย 3 ด้ำน ดังนี้
1.2.1) ปั จจัยด้ำนชี วภำพ ประกอบด้วยตัวแปรต่ำง ๆ ได้แก่ อำยุ เพศ ดัชนี มวลกำย สถำนะวัย
แรกรุ่ น ควำมจุของปอด ควำมแข็งแรง ควำมว่องไวหรื อควำมสมดุลย์
1.2.2) ปั จจัยด้ำนจิ ตวิทยำ ประกอบด้วยตัวแปรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเคำรพตนเอง แรงจูงใจของ
ตนเอง ควำมสำมำรถส่ วนบุคคล กำรรับรู ้สถำนะสุ ขภำพ และกำรอธิ บำยควำมหมำยสุ ขภำพ
1.2.3) ปั จจัยด้ำนสั งคมวัฒ นธรรม ประกอบด้วยตัวแปรต่ ำง ๆ ได้แก่ สั ญ ชำติ เชื้ อชำติ กำร
ผสมผสำนทำงวัฒนธรรม กำรศึกษำ และสถำนะทำงเศรษฐกิจสังคม
2) พฤติกรรมเฉพำะ กำรรู ้ คิ ด และควำมชอบ ภำยใต้กลุ่ ม หลักนี้ จะประกอบด้วยกลุ่ ม ตัวแปร 2 กลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่มตัวแปรกำรรับรู ้ และกลุ่มตัวแปรอิทธิ พล มีรำยละเอียด ดังนี้
2.1) กลุ่มตัวแปรกำรรับรู ้ ในกลุ่มตัวแปรนี้จะประกอบด้วยตัวแปรกำรรับรู ้ 3 ตัวและตัวแปรควำมชอบ 1
ตัว ดังนี้
2.1.1) กำรรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องกำรกระท ำ เป็ นกำรคำดเดำผลลัพ ธ์ ด้ำนบวกหรื อ ด้ำนที่ พึ ง
ประสงค์ที่จะเกิดจำกพฤติกรรมสุ ขภำพ
2.1.2) กำรรับรู ้อุปสรรค์ต่อกำรกระทำ เป็ นกำรคำดเดำ กำรนึ กเห็น สิ่ งกี ดขวำง และค่ำใช้จ่ำย
ส่ วนบุคคลจำกกำรทำควำมเข้ำใจพฤติกรรมที่กำหนดให้
2.1.3) กำรรับรู ้ควำมสำมำรถของตน เป็ นกำรตัดสิ นควำมสำมำรถของบุคคลในกำรรวบรวม
และลงมือปฏิบตั ิพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพ กำรรับรู ้ควำมสำมำรถของตนมีอิทธิ พลต่อกำรรับรู ้อุปสรรค์ต่อกำร
กระทำ ดังนั้นควำมสำมำรถสู งกว่ำจะมีผลทำให้กำรรับรู ้อุปสรรค์นอ้ ยลงในกำรแสดงพฤติกรรม
2.1.4) กำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับควำมชอบ กำรคิดทำงบวกของบุคคลหรื อควำมรู ้สึกทำงลบที่
เกิ ดขึ้นมำก่อน ระหว่ำง และกำรติดตำมพฤติกรรมขึ้นอยูก่ บั คุ ณสมบัติในกำรกระตุน้ ของตัวพฤติกรรมเอง กำร
กระท ำที่ เกี่ ย วข้องกับ ควำมชอบมี อิท ธิ พ ลต่ อ กำรรั บ รู ้ ค วำมสำมำรถของตน ซึ่ งหมำยถึ งบุ ค คลมี ค วำมรู ้ สึ ก
ทำงบวกมำกจะมีควำมรู ้สึกมีควำมสำมำรถมำก ในทำงกลับกันกำรเพิ่มควำมรู ้สึกต่อควำมสำมำรถจะทำให้เกิ ด
ควำมชอบด้ำนบวกต่อไป
2.2) กลุ่มตัวแปรอิทธิพล ในกลุ่มตัวแปรนี้จะประกอบด้วยตัวแปรอิทธิพล 2 ตัว ดังนี้
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2.2.1) อิทธิ พลระหว่ำงบุคคล เป็ นควำมคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม ควำมเชื่ อ หรื อเจตคติของบุคคล
อื่น อิทธิ พลระหว่ำงบุคคลประกอบด้วย บรรทัดฐำน (ควำมคำดหวังจำกบุคคลสำคัญ) กำรสนับสนุนทำงสังคม
(กำรสนับสนุ นทำงอำรมณ์ และเครื่ องมื อ ) และตัวแบบ (เรี ยนรู ้ จำกกำรเลี ยนแบบผ่ำนกำรสั งเกตบุ ค คลอื่ นที่
เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมเฉพำะด้ำน) แหล่งปฐมภูมิของอิ ทธิ พลระหว่ำงบุ คคลคื อ ครอบครัว เพื่อนสนิ ทและผู ้
ให้บริ กำรสุ ขภำพ
2.2.2) อิ ท ธิ พ ลจำกสถำนะกำรณ์ กำรรั บ รู ้ ส่ วนบุ ค คลและควำมคิ ด เกี่ ย วกับ สถำนะกำรณ์ ที่
กำหนดให้หรื อบริ บทที่เอื้ออำนวยหรื อขัดขวำงพฤติกรรม รวมทั้งกำรรับรู ้ตวั เลือกที่มีอยู่ ลักษณะควำมต้องกำร
และควำมเหมำะสมของสิ่ ง แวดล้อ มส ำหรั บ กำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพคื อ สิ่ ง ที่ ถู ก เสนอให้ เกิ ด ขึ้ น อิ ท ธิ พ ลจำก
สถำนะกำรณ์อำจเป็ นอิทธิ พลทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมที่มีต่อพฤติกรรมสุ ขภำพ
3) ผลลัพธ์พฤติกรรม ภำยใต้กลุ่มหลักนี้จะประกอบด้วย 3 ตัวแปร ดังนี้
3.1) ควำมมุ่งมัน่ ต่อแผนของกำรกระทำ เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับควำมตั้งใจ และกำรค้นหำกลยุทธ์
จำกแผนจะนำไปสู่ กำรลงมือปฏิบตั ิเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภำพ
3.2) ควำมต้องกำรแข่ งขันทันที และสิ่ งที่ ชอบ ควำมต้องกำรแข่ งขันคื อพฤติ ก รรมทำงเลื อก
สำหรับบุคคลที่ ควบคุ มตนเองได้น้อยเพรำะกำรเกิ ดขึ้นของสิ่ งแวดล้อม เช่ น กำรทำงำน ควำมรับผิดชอบดู แล
ครอบครัว เป็ นต้น ควำมชอบแข่งขันคือพฤติกรรมทำงเลือกของควำมพยำยำมส่ วนบุคคลที่ควบคุมตนเองได้สูง
เช่น กำรเลือกคุกกี้ หรื อกล้วยหอมเป็ นอำหำรว่ำง เป็ นต้น
3.3) พฤติ ก รรมส่ งเสริ ม สุ ข ภำพ เป็ นผลลัพ ธ์ พ ฤติ ก รรมที่ ปรำรถนำและเป็ นจุด สุ ดท้ำยหรื อ
ผลลัพธ์กำรกระทำที่พงุ่ ตรงไปสู่ กำรบรรลุผลลัพธ์สุขภำพที่ดี
ข้ อตกลงเบื้องต้ นของแบบแผนกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
1. บุคคลแสวงหำเงื่อนไขที่สร้ำงขึ้นสำหรับกำรดำรงชีวิตซึ่ งสำมำรถแสดงเอกลักษณ์ศกั ยภำพสุ ขภำพ
ของมนุษย์
2. บุคคลมีควำมสำมำรถในกำรสะท้อนควำมตระหนักของตน รวมทั้งประเมินสมรรถนะของตน
3. คุณค่ำเพิ่มขึ้นของบุคคลในทิศทำงบวกและพยำยำมบรรลุกำรยอมรับที่สมดุลย์ของบุคคลระหว่ำงกำร
เปลี่ยนแปลงและกำรหยุดนิ่ง
4. ปัจเจกบุคคลแสวงหำกำรควบคุมพฤติกรรมของตนเองอย่ำงกระตือรื อร้น
5. กำย จิต และสังคมที่ซบั ซ้อนของปัจเจกบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ก้ำวหน้ำในกำร
แปรเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมและจะแปรเปลี่ยนตลอดไป
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6. วิชำชีพสุ ขภำพเป็ นส่ วนประกอบหนึ่งของสิ่ งแวดล้อมระหว่ำงบุคคลซึ่ งพยำยำมมีอิทธฺ พลต่อบุคคล
ตลอดช่วงชีวิตของเขำ
7. กำรริ เริ่ มด้วยตนเองในกำรปรับรู ปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งจำเป็ น
สำหรับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ภำพที่ 2.10
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ลักษณะส่ วนบุคคลและ
ประสบกำรณ์

พฤติกรรมเฉพำะ กำรรู้ คิด

ผลลัพธ์ พฤติกรรม

ควำมชอบ
การรับรู้ ประโยชน์
ของการกระทา
การรั บรู้ อุปสรรค
ต่ อการกระทา

พฤติกรรมเดิมที่
เกี่ยวข้ อง

การรั บรู้ ความสามารถของ
ตนเอง
การกระทาที่เกี่ยวข้ อง
ความชอบ

ปั จจัยส่ วนบุคคล
- ด้ านชีวภาพ
- ด้ านจิตวิทยา
- ด้ านสังคม
วัฒนธรรม

ลักษณะส่ วนบุคคลและประสบกำรณ์

อิทธิพลระหว่ างบุคคล
(ครอบครัว เพื่อนสนิท
ผู้ให้ บริ การสุขภาพ)
บรรทัดฐาน ตัวแบบ
แรงสนับสนุน
อิทธิพลจากสถานการณ์
ตัวเลือก ลักษณะความ
ต้ องการความสวยงาม

ความต้ องการแข่ งขันทันที
(การควบคุมต่า)
สิ่งที่ชอบ (การควบคุมสูง)

ความมุ่งมั่น
ต่ อแผนของการ
กระทา

พฤติกรรมเฉพำะ กำรรู ้คิด ควำมชอบ

พฤติกรรมเดิมที่เกี่ยวข้อง ปั จจัยส่ วนบุคคล - ด้ำนชีวภำพ

พฤติกรรม
ส่ งเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์พฤติกรรม

- ด้ำนจิตวิทยำ - ด้ำนสังคม วัฒนธรรม

กำรรับรู ้ประโยชน์ของกำรกระทำ กำรรับรู ้อุปสรรคต่อกำรกระทำ กำรรับรู ้ควำมสำมำรถของตนเอง กำร
กระทำที่เกี่ยวข้องควำมชอบ
อิทธิ พลระหว่ำงบุคคล (ครอบครัว เพื่อนสนิท ผูใ้ ห้บริ กำรสุ ขภำพ) บรรทัด
ฐำน ตัวแบบแรงสนับสนุน
อิทธิพลจำกสถำนกำรณ์ ตัวเลือก ลักษณะควำมต้องกำรควำมสวยงำม
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ควำมต้องกำรแข่งขันทันที (กำรควบคุมต่ำ) สิ่ งที่ชอบ (กำรควบคุมสู ง)
กำรกระทำ
พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพ

ควำมมุ่งมัน่ ต่อแผนของ

ภำพที่ 2.10 แบบแผนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพฉบับปรับปรุ ง (Health Promotion Model Revised)
ที่มำ: Pender, N.J., Murdaugh. C.L. & Parsons, M.A. 2006: 50
2. กำรตลำดเพื่อสั งคม
กำรตลำดเพื่ อ สั ง คมเป็ นเครื่ อ งมื อ ส ำคัญ ที่ ใ ช้ใ นกำรด ำเนิ น งำนสุ ข ศึ ก ษำและกำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพ
เนื่ องจำกมี เป้ ำหมำยหลักเหมือนกันคือกำรปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภำพที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรมีสุขภำพที่ ดี
ของบุคคลซึ่ งเป็ นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำสังคมให้ดีข้ ึนอย่ำงยัง่ ยืน ในปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ฟิ ลลิ ป คอต
เลอร์ และ เจอรำด ซอลทแมน (Philip Kotler and Gerald Zaltman, 1970) เป็ นผู ร้ ิ เริ่ ม และผลัก ดัน ให้ ใ ช้ค ำว่ำ
กำรตลำดเพื่อสังคม โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนเจตคติและกำรสร้ำงพฤติกรรมของทั้งผูป้ ระกอบกำร
และผูบ้ ริ โภคให้เห็ นควำมสำคัญ เกี่ ยวกับกำรตลำดเพื่อตอบแทนสังคมนอกเหนื อจำกกำรมุ่งทำงด้ำนธุ รกิ จแต่
เพียงเดียว ดังนั้นจึงมีกำรสรุ ปเป็ นแนวคิดของกำรตลำดเพื่อสังคมว่ำ องค์กรที่ทำกำรตลำดไม่ควรมุ่งเน้นแต่กำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคเพียงอย่ำงเดียว แต่จะต้องมุ่งถึงกำรรักษำและเพิ่มคุณค่ำสวัสดิภำพควำมป็
นอยูข่ องผูบ้ ริ โภคและสังคมด้วย จำกแนวคิดดังกล่ำวกำรทำกำรตลำดเพื่อสังคมจึงจำเป็ นต้องใช้ศำสตร์ ระหว่ำง
สำขำในกำรออกแบบ ได้แก่ กำรตลำดเชิ งธุ รกิ จ จิตวิทยำและพฤติกรรม มนุ ษยศำสตร์ และสังคม ทฤษฎี กำร
สื่ อสำรและกำรศึกษำ เป็ นต้น
นักวิชำกำรและนักกำรตลำดหลำยท่ำนได้ให้คำจำกัดควำมของกำรตลำดเพื่อสังคมไว้ ดังนี้
อลัน แอนเดรี ย เส้ น (Alan Andreasen, 1995) ก ำหนดควำมหมำยของกำรตลำดเพื่ อสั งคมว่ำเป็ นกำร
ประยุกต์เทคนิคกำรตลำดเชิงธุ รกิจในกำรวิเครำะห์ วำงแผน ดำเนิ นกำร และประเมินผลแผนงำนหรื อโครงกำรที่
ออกแบบให้มีอิทธิ พลต่อกำรเกิดพฤติกรรมด้วยควำมสมัครใจของผูร้ ับสำรเป้ ำหมำยเพื่อปรับปรุ งสุ ขภำพที่ดี
ส่ วนบุคคลและสังคมโดยรวม
ฟิ ลิฟ คอตเลอร์ แนนซี ลี และไมเคิล รอทไชด์ (Philip Kotler, Nancy Lee & Michael Rothschild, 2006)
ให้ควำมหมำยของกำรตลำดเพื่ อสังคมว่ำเป็ นกระบวนกำรที่ ประยุกต์หลัก กำรและเทคนิ คทำงกำรตลำดเพื่ อ
สร้ ำงสรรค์ สื่ อสำร และส่ งมอบคุ ณค่ำ เพื่ อให้มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับ สำรเป้ ำหมำยที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม (กำร
สำธำรณสุ ข ควำมปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม แลฃะชุมชน) รวมทั้งตัวผูร้ ับสำรเป้ ำหมำยด้วย
บิล สมิธ (Bill Smith, 2006) กล่ำวถึงกำรตลำดเพื่อสังคมว่ำเป็ นกระบวนกำรสำหรับกำรสร้ำงสรรค์ กำร
สื่ อ สำร และกำรส่ ง มอนประโยชน์ ที่ ผูร้ ั บ สำรเป้ ำหมำยต้องกำรในกำรแลกเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผูร้ ับ สำร
เป้ ำหมำยที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนทำงกำรเงินให้กบั ผูท้ ำกำรตลำด
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เวน์ริต (Weinreich) แสดงควำมหมำยของกำรตลำดเพื่อสังคมว่ำเป็ นกำรใช้เทคนิคกำรตลำดเชิ งธุ รกิจมำ
ประยุกต์เพื่อส่ งเสริ มให้ผูร้ ับสำรเป้ ำหมำยและสังคมโดยรวมยอมรับและเกิ ดพฤติกรรมที่ ทำให้มีสุขภำพและ
คุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึน
จึงอำจสรุ ปลักษณะที่สำคัญของกำรตลำดเพื่อสังคมได้ ดังนี้
- เป็ นกฎที่แตกต่ำงในวงกำรของกำรตลำด
- เป็ นสิ่ งที่ดีต่อสังคมรวมทั้งผูร้ ับสำรเป้ ำหมำย
- ขึ้นอยูก่ บั หลักกำรและเทคนิ คที่พฒั นำโดยกำรตลำดเชิ งธุ รกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลยุทธ์กำรตลำด
ประสมประสำนหรื อที่เรี ยกกันว่ำ 4Ps
- เน้นกำรเกิดของพฤติกรรมด้วยควำมสมัครใจ
ควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งกำรตลำดเพื่ อ สั ง คมกั บ กำรตลำดเชิ ง ธุ ร กิ จ แอนเดรี ย เส้ น และดรั ม ไรท์
(Andreasen and Drumwright) ได้สรุ ปควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรตลำดเพื่อสังคมกับกำรตลำดเชิงธุ รกิจไว้ดงั นี้
ประเด็น
ลักษณะองค์กร
จุดมุ่งหมำย
กลุ่มเป้ ำหมำย

เป้ำหมำยด้ำนพฤติกรรม

กำรดำเนินงำน
ทุนสนับสนุน
กำรวัดควำมสำเร็ จ

กำรตลำดเพื่อสังคม
ไม่แสวงหำผลกำไร
ต้องกำรทำเพื่อส่ วนรวมหรื อเพื่อ
ผลประโยชน์ของสังคมเป็ นหลัก
ยำกจนและเป็ นผูท้ ี่ประสบปั ญหำ มี
ควำมต้องกำรบริ กำรทำงสังคมต่ำง
ๆ เข้ำถึงยำก
ใช้ระยะเวลำยำวนำนในกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพรำะบำง
พฤติกรรมอำจจะตรงกันข้ำมกับ
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ ำหมำย
อำศัยกำรตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วม
ได้จำกกำรบริ จำคหรื อภำษี
บำงอย่ำงจำกรัฐ
วัดได้ยำกเพรำะมีควำมเป็ น
นำมธรรมค่อยข้ำงสู ง

กำรตลำดเชิงธุ รกิจ
แสวงหำผลกำไรที่เป็ นตัวเงิน
ต้องกำรได้เงินหรื อเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ร่ ำรวย ติดต่อทำงสื่ อต่ำง ๆ ได้
มำกกว่ำ เข้ำถึงได้ง่ำย
ใช้ระยะเวลำสั้นในกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพรำะตรงกับควำม
ต้องกำรชองกลุ่มเป้ ำหมำย
กำรตัดสิ นใจเป็ นแบบตำมลำดับขั้น
จำกกำรลงทุน
วัดจำกกำไรหรื อสัดส่ วนกำรครอง
ตลำด
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หลักกำรพืน้ ฐำนของกำรตลำดเพื่อสั งคม
กำรตลำดเพื่อสังคมได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่ หลำยและเป็ นกลยุทธ์สำคัญของกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
ประกอบด้วยหลักกำร 5 ด้ำน ได้แก่
1) กำรมุ่งเน้นที่พฤติกรรม (Focusing on Behavior)
2) กำรให้ควำมสำคัญกับประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค (Prioritizing Consumer Benefit)
3) กำรทำให้มุมมองทำงกำรตลำดคงอยู่ (Maintaining a Market Perspective)
4) กำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับส่ วนประสมกำรตลำด (Determining Marketing Mix)
5) กำรแบ่งส่ วนกลุ่มเป้ ำหมำย (Using Audience Segmentation)
1) กำรมุ่งเน้นที่พฤติกรรม ผลิตภัณฑ์ (product) ของกำรตลำดเพื่อสังคมคือพฤติกรรม ดังนั้นกำรรณรงค์
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่ำงจริ งจังจึงจะเกิดประโยชน์ ตัวอย่ำงเช่น กำรรณรงค์เกี่ยวกับถุงยำงอนำมัยถ้ำทำเพียงแค่กำร
แจกถุงยำงอนำมัย ยังถือว่ำไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ถำ้ ผูท้ ี่รับแจกถุงยำงอนำมัยนั้นไม่นำไปใช้เวลำมีเพศสัมพันธุ์
เพื่อป้ องกันกำรติดเชื้ อหรื อป้ องกันกำรตั้งครรภ์
2) กำรให้ควำมสำคัญกับประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค แผนงำนหรื อโครงกำรกำรตลำดเพื่อสังคมที่ดีจะต้อง
เน้นที่ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคไม่ใช่ประโยชน์ขององค์กรที่ทำกำรตลำดเกี่ยวกับผลิ ตภณฑ์หรื อบริ กำร ถึงแม้ว่ำ
ผูบ้ ริ โภคอำจจะได้รับประโยชน์จำกกำรตลำดเชิ งธุ รกิจบ้ำง แต่ผลประโยชน์ที่แท้จริ งย่อมจะตกอยูท่ ี่ผผู ้ ลิตสิ นค้ำ
และหุ ้ นส่ วนมำกกว่ำ ตัวอย่ำงกำรตลำดเพื่ อสั งคมที่ ให้ป ระโยชน์ กบั ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ กำรมี สุ ข ภำพดี หรื อมี
สิ่ งแวดล้อมที่สะอำดปรำศจำกมลภำวะต่ำง ๆ เป็ นต้น
3) กำรทำให้มุมมองทำงกำรตลำดคงอยู่ กำรตลำดเพื่องสังคมจะประสบควำมสำรู จได้ดีก็ต่อเมื่อคงไว้ซ่ ึ ง
แนวคิดของกำรตลำดเอำไว้ ได้แก่ ประกำรแรก กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค ประกำรต่อมำคือกำร
สื่ อสำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในแง่ กำรมีอยูข่ องผลิตภัณฑ์ รำคำ วิธีกำรใช้ ประโยชน์ และหำซื้ อได้ที่ไหน ประกำร
สุ ดท้ำย กำรแข่งขันในกำรสื่ อสำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดควำมสนในจำกผูบ้ ริ โภค
4) กำรตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ ส่ วนประสมกำรตลำด ลัก ษณะส ำคัญ ของกำรตลำดเพื่ อสั งคมที่ เหมื อนกับ
กำรตลำดเชิ งธุ รกิ จคื อกลยุทธ์ ก ำรตลำดที่ กำหนดโดยใช้ส่ วนประสมกำรตลำดที่ เหมำะสม ได้แก่ ผลิ ตภัณ ฑ์
(Product) กำรกำหนดรำคำ (Price) กำรจัดจำหน่ ำยหรื อช่ องทำงกำรกระจำยผลิ ตภัณฑ์ (Place) และกำรสื่ อสำร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Promotion) ทั้ง 4 ตัวนี้จะมีควำมเกี่ยวพันกันและมีควำมสำคัญแตกต่ำงกันไปตำมกลยุทธ์ของ
กำรตลำดที่แตกต่ำงกัน

57

5) กำรใช้กำรแบ่งส่ วนกลุ่มเป้ ำหมำย กำรแบ่งส่ วนกลุ่มเป้ ำหมำยออกเป็ นกลุ่มย่อยต่ำง ๆ จะทำให้กำรทำ
กำรตลำดเพื่อสังคมมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น เพรำะกำรออกแบบกำรตลำดสำมำรถทำได้สอดคล้องกับ สถำนะ
ทำงสังคมและเศรษฐกิจ ระดับกำรศึกษำ วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งกลุ่มอำยุต่ำง ๆ ของกลุ่มเป้ ำหมำยได้
กำรรณรงค์ กำรตลำดเพื่อสั งคม ที่มีประสิ ทธิ ภำพมีข้ นั ตอนต่ำง ๆ ของกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. กำรระบุปัญหำ (Identify Problem) กำรระบุปัญหำเป็ นขั้นตอนที่จะต้องทำก่อนเริ่ มดำเนิ นกำรรณรงค์
กำรตลำดเพื่อสังคม อะไรเป็ นเหตุผลพื้นฐำนและควำมจำเป็ นที่จะต้องรณรงค์ ตัวอย่ำงเช่น ในชุมชนมีผปู ้ ่ วยเป็ น
โรคควำมดันโลหิ ตสู งและเบำหวำนเป็ นจำนวนมำก กำรรณรงค์กำรตลำดเพื่อสังคมสำมำรถต่อสู ้กบั ประเด็น
สุ ขภำพนี้ ได้แต่จะต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ต้ งั แต่ระดับชุ มชนลงไปจนถึงระดับบุคคลเพื่อทำให้มองเห็นภำพ
ใหญ่และเข้ำใจสภำพปั ญหำจนสำมำรถระบุปัญหำได้อย่ำงชัดเจน จำกนั้นจึงดำเนิ นกำรวิจยั เพื่อศึกษำเกี่ ยวกับ
ผูร้ ับสำรเป้ ำหมำยต่อไป
2. กำรดำเนินกำรวิจยั (Conduct Reasearch) กำรวิจยั มีควำมสำคัญต่อควำมสำเร็ จของกำรรณรงค์เพรำะ
จะทำให้คน้ พบ เจตคติ แรงจูงใจ พฤติกรรม และตัดสิ นคุณลักษณะของผูร้ ับสำรเป้ ำหมำยซึ่ งจะนำไปใช้ในกำร
แบ่งส่ วนให้เป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะเหมือนกันเพื่อให้กำรสนองตอบต่อกำรรณรงค์ดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้ กำรวิจยั ยังทำ
ให้รู้อุปสรรคของกำรปรับพฤติกรรมและควำมพร้อมที่จะเปลี่ ยนแปลงของผูร้ ับสำร ข้อค้นพบต่ำง ๆ เหล่ำนี้ จะ
นำไปใช้ในกำรวำงแนวกลยุทธ์ กำหนดเป้ ำประสงค์ วัตถุประสงค์ กิจกรรมปฏิบตั ิกำรและกลวิธีสำหรับผูร้ ับสำร
ต่อไป นอกเหนือจำกนี้กำรวิจยั ยังสำมำรถทำได้เมื่อสิ้ นสุ ดกำรรณรงค์เพื่อกำรประเมินผลได้อีกด้วย
3. กำรพัฒนำกลยุทธ์ (Develop Strategy) ขั้นตอนนี้ เป็ นกำรรวบรวมผลกำรเรี ยนรู ้ ต่ำง ๆ เพื่ อนำมำใช้
สร้ำงสรรค์แผนกำรสื่ อสำรแบบผสมผสำนและกำรตลำดประสมประสำน (4Ps) ที่จะจู่โจมกำรตอบสนองของ
ผูร้ ั บ สำร จุ ดส ำคัญของขั้นตอนนี้ คือกำรก ำหนดเป้ ำประสงค์ วัตถุ ป ระสงค์ กิ จกรรมปฏิ บ ตั ิ กำร และกลวิธี ที่
สมจริ ง ตำมควำมสำมำรถในกำรปรั บ พฤติ ก รรมของผูร้ ั บ สำรและงบประมำณที่ มี อยู่ กำรพัฒ นำข้อควำมที่
สำมำรถขับเคลื่อนผูร้ ับสำรให้เกิดกำรกระทำเป็ นเรื่ องที่สำคัญอย่ำงยิง่ ของควำมสำเร็ จ
4. กำรดำเนิ นกำรกลวิธี (Implement Tactics) ขั้นตอนนี้ เป็ นกำรดำเนิ นงำนเพื่อบรรลุ วตั ถุประสงค์และ
เป้ ำประสงค์ข องกำรเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมซึ่ งจะต้องท ำตำมตำรำงเวลำอย่ำงเคร่ องครั ดและวำงกลวิธีก ับ
กำรตลำดประสมประสำมไปสู่ กำรกระทำ ได้แก่ กำรให้ข่ำว กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ กำรประกำศตำมบล็อกของ
เว็บไซด์ กำรสร้ำงเว็บไซด์ กำรเปิ ดฮ็อตไลน์ กำรปิ ดโปสเตอร์ กำรโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง เป็ นต้น
5. กำรวัดผลลัพธ์ (Measure Outcome) จะมี 2 ลักษณะคือ กำรกำกับและกำรประเมินผล กำรกำกับเป็ น
กำรวัดผลระหว่ำงกำรรณรงค์เพื่ อนำข้อมู ลที่ รวบรวมได้มำปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภำพของกำรรณรงค์ ส่ วนกำร
ประเมินผลจะเป็ นกำรวัดผลเมื่อสิ้ นสุ ดกำรรณรงค์เพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมได้มำสรุ ปควำมสำเร็ จของกำรรณรงค์
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ในแง่ กำรบรรลุ เป้ ำประสงค์หรื ออำจจะประเมิ นในแง่ ของผลลัพ ธ์ หรื อผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นตำมมำก็ได้ ทั้ง 2
ลักษณะใช้วิธีกำรรวบรวมข้อมูลที่ต่ำงกัน กำรวัดผลกำรกำกับมักจะใช้วธิ ี กำรเชิ งคุณภำพส่ วนกำรประเมินผลจะ
ใช้วธิ ีกำรเชิงปริ มำณ
กิจกรรม 2.2.4
หลักกำรพื้นฐำนของกำรตลำดเพื่อสังคมมีอะไรบ้ำง
แนวตอบกิจกรรม 2.2.4
หลักกำรพื้นฐำนของกำรตลำดเพื่อสังคมประกอบด้วย 1) กำรมุ่งเน้นที่พฤติกรรม 2) กำรให้ควำมสำคัญ
กับ ประโยชน์ ข องผู บ้ ริ โภค 3) กำรท ำให้ มุ ม มองทำงกำรตลำดคงอยู่ 4) กำรตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ ส่ วนประสม
กำรตลำด 5) กำรใช้กำรแบ่งส่ วนกลุ่มเป้ ำหมำย
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ตอนที่ 2.3
แนวทำงกำรใช้ ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
โปรดอ่ำน หัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.3 แล้วจึงศึกษำรำยละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
2.3.1 กำรใช้ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพในกำรแผนงำนและประเมินผล
2.3.2 กำรใช้ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพในกำรพัฒนำกิจกรรมปฏิบตั ิกำร
2.3.3 กำรใช้ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพในงำนวิจยั
แนวคิด
1. ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพเสนอแนวคิดในกำรจัดทำแผนงำนและประเมินผล
โครงกำรที่เหมำะสมและสอดคล้องกับปั จจัยสำเหตุของพฤติกรรมจะทำให้เกิดควำมมัน่ ใจเกี่ยวกับควำมสำเร็ จ
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเมื่อสิ้ นสุ ดโครงกำร
2. กิจกรรมปฏิบตั ิกำรเป็ นส่ วนสำคัญที่จะแสดงถึงควำมสำเร็ จหรื อควำมล้มเหลวของแผนงำนหรื อโครงกำรเมื่อ
นำไปลงมือปฏิบตั ิ เพื่อให้ได้กิจกรรมปฏิบตั ิกำรที่สอดคล้องกับเป้ ำประสงค์และวัตถุประสงค์และมี
ประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งเกิดควำมมัน่ ใจเมื่อนำไปใช้จึงจำเป็ นต้องใช้ทฤษฎีเป็ นกรอบคิดของกำรพัฒนำ
3. กำรวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภำพที่ใช้ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพเป็ นพื้นฐำนกำรคิด
ในกำรออกแบบจะทำให้เกิดควำมชัดเจนและกระชับตั้งแต่ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด กำรกำหนดตัวแปร จะ
ทำให้ได้ขอ้ ค้นพบที่มีประสิ ทธิ ภำพและเป็ นที่ยอมรับมำกยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษำตอนที่ 2.3 จบแล้ว นักศึกษำสำมำรถ
1. อธิ บำยกำรใช้ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพในกำรวำงแผนงำน และประเมินผล
โครงกำรได้
2. อธิ บำยกำรใช้ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพในกำรพัฒนำกิจกรรมปฏฺบตั ิกำรได้
3. อธิ บำยกำรใช้ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพในงำนวิจยั ได้
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เรื่ องที่ 2.3.1
กำรใช้ ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพในกำรวำงแผนงำนและ
ประเมินผล
ปั จจุบนั นักวิชำกำรและผูป้ ฏิ บตั ิงำนด้ำนสำธำรณสุ ขได้นำทฤษฎี สำหรับกำรดำเนิ นงำนสุ ขศึกษำและ
กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพมำใช้ในกำรวำงแผนงำน ดำเนินงำน และประเมินผลโครงกำรจำนวนมำก กำรออกแบบใน
ด้ำนต่ำง ๆ จะทำได้ดีก็ต่อเมื่อมีควำมเข้ำใจทฤษฎีที่นำมำใช้เป็ นอย่ำงดีรวมทั้งบริ บทที่จะนำไปใช้ดว้ ย ทฤษฎี ที่
นิยม นำมำใช้เป็ นกรอบของกำรวำงแผนงำน โครงกำรสุ ขศึกษำตลอดจนออกแบบกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำร
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภำพตำมที่ ต้อ งกำรคื อ โมเดลพรี ซี๊ ด -โพรซี๊ ด (PRECEDE-PROCEED Model) ซึ่ ง
พัฒนำขึ้ นโดย กรี น (Green) กับ ครู เตอร์ (Kreuter) และคณะในปี ค.ศ. 1987 โดยมีแนวคิดพื้นฐำนที่ สำคัญคือ
พฤติกรรมสุ ขภำพของแต่ละบุคคลมีสำเหตุมำจำกหลำย ๆ ปั จจัยและกำรดำเนิ นกำรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จะต้องวิเครำะห์ถึงสำเหตุของพฤติกรรมเสี ยก่อนจึงจะทำให้ทรำบปั จจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้นซึ่ งจะเป็ น
ข้อ มู ล ส ำหรั บ กำรวำงแผนและออกแบบกิ จ กรรมเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม รวมทั้ง กำรประเมิ น ผลกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นด้วย ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง ๆ 8 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้น ตอนที่ 1 กำรวินิ จฉัย ทำงสั งคม (Social Diagnosis) เป็ นกำรวิ นิ จฉัย ขั้น ตอนแรกโดยเริ่ ม จำกกำร
ประเมิ น เกี่ ยวกับ คุ ณ ภำพชี วิตของบุ ค คลหรื อกลุ่ มบุ ค คลในสั งคมว่ำมี ส ภำวะอย่ำงไร และมี ปั จจัยทำงสั งคม
อะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 กำรวินิจฉัยทำงระบำดวิทยำ พฤติกรรมและวิ ถีชีวิต (Epidemiological Diagnosis) เป็ นกำร
ประเมินเกี่ ยวกับสภำวะสุ ขภำพของบุ คคลหรื อกลุ่มบุคคลเป็ นอย่ำงไรและมีปัจจัยด้ำนสุ ขภำพอะไรบ้ำงที่เป็ น
สำเหตุ เช่น พันธุ กรรม พฤติกรรม สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
ขั้น ตอนที่ 3 กำรวินิ จฉัย ทำงกำรศึ ก ษำและเชิ ง นิ เวศ (Educational & Ecological Diagnosis) เป็ นกำร
ประเมินเพื่อหำปั จจัยด้ำนต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุ ขภำพ ซึ่ งอำจจะเป็ นปั จจัยภำยในหรื อปั จจัยภำยนอกตัว
บุคคลก็ได้เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสำหรับกำรวำงแผน จัดทำโครงกำรหรื อกำหนดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภำพ ทั้งนี้สำมำรถแบ่งปั จจัยดังกล่ำวออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
1) ปั จจัย น ำ (Predisposing Factor) เป็ นปั จจัย ที่ เกิ ดจำกภำยในตัวบุ ค คลที่ ก่ อให้ เกิ ดแรงจู ง ใจในกำร
สนับสนุนหรื อยับยั้งกำรแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เช่น ควำมรู ้ กำรรับรู ้ เจตคติ ควำมเชื่ อ ค่ำนิ ยม เป็ นต้น
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นอกจำกนี้ ยงั รวมถึ งข้อมูลด้ำนคุ ณลักษณะของบุ คคล เช่ น อำยุ เพศ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพสมรส รำยได้
สถำนภำพทำงสังคม เป็ นต้น
2) ปั จจัยเอื้ อ (Enabling Factor) เป็ นปั จจัยภำยนอกตัวบุ คคลที่ สนับสนุ นกำรเกิ ดพฤติ กรรม ซึ่ งอำจจะ
เป็ นกำรหำได้ง่ำย (Available) ของแหล่งทรัพยำกร (Resource) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง (Accessibility) แหล่ง
บริ กำรด้ำนสุ ขภำพ (Health service) รวมทั้งทักษะที่ช่วยให้บุคคลสำมำรถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ด้วย
3) ปั จจัยเสริ ม (Reinforcing Factor) เป็ นปั จจัยภำยนอกที่ เกิ ดจำกบุ คคลหรื อกลุ่มบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อ
บุ ค คลนั้ น กระตุ ้น ให้ ก ระท ำพฤติ ก รรม เช่ น พ่ อ แม่ เพื่ อ นสนิ ท ญำติ ครู อำจำรย์ แพทย์ที่ ใ ห้ ก ำรรั ก ษำ
ผูบ้ งั คับบัญชำ เป็ นต้น หรื ออำจจะเป็ น กฎหมำย กฏระเบียบ วัฒนธรรม บรรทัดฐำนสังคมที่กำหนดให้บุคคลนั้น
ๆ ปฏิ บตั ิตำมก็ได้ นอกจำกนี้ ยงั รวมถึ งรำงวัลหรื อกำรลงโทษ ภำยหลังจำกกำรแสดงพฤติกรรมสุ ขภำพต่ำง ๆ
ออกมำ
ทั้งนี้ปัจจัยทั้ง 3 ลักษณะนี้อำจจะร่ วมกันมีอิทธิ พลต่อกำรเกิดพฤติกรรม หรื อแต่ละปัจจัยอำจจะมี
อิทธิ พลโดยตรงก็เป็ นไปได้ ภำพที่ 2.11
ปัจจัยนำ
(Predisposing
Factor)
ปัจจัยเอื้อ
(Enabling Factor)

พฤติกรรม
(Behavior)

ปัจจัยเสริม
(Reinforcing Factor)
ปัจจัยนำ (Predisposing)
ปั จจัยเอื้อ (Enabling Factor)
ปัจจัยเสริ ม (Reinforcing Factor) พฤติกรรม
(Behavior)
ภำพที่ 2.11 ผังปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรม
ที่มำ: Green et al., 2005
ขั้น ตอนที่ 4 กำรวินิ จฉัย กำรบริ ห ำรงำนและนโยบำย (Administrative & Policy Diagnosis) เป็ นกำร
ประเมินเกี่ ยวกับปั จจัยด้ำนกำรบริ หำรงำนและนโยบำยต่ำง ๆ ที่อำจจะมีผลทำงด้ำนบวกทำให้โครงกำรบรรลุ
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เป้ ำ หมำยหรื อ อำจจะมี ผ ลทำงด้ำ นลบที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของโครงกำร ปั จ จัย เหล่ ำ นี้ ได้แ ก่
ควำมสำมำรถของของบุคลำกร งบประมำณและทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมทั้งระยะเวลำที่กำหนดให้
ทั้ง 4 ขั้น ตอนดัง กล่ ำ วข้ำงต้น เป็ นกำรวินิ จฉัย สถำนกำรณ์ ด้ำนสุ ข ภำพและพฤติ ก รรมสุ ข ภำพของ
ประชำชนกลุ่ มเป้ ำหมำยต่ำง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในกำรวำงแผนหรื อพัฒนำโครงกำรแก้ไขปั ญหำ
สุ ขภำพหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภำพต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 กำรดำเนิ นกำร (Implementation) เป็ นกำรลงมือปฏิ บตั ิตำมแผนงำนหรื อโครงกำรตำมที่
กำหนดไว้โดยผูร้ ับผิดชอบจะต้องทำตำมตำรำงกำรปฏิบตั ิกิจกรรมอย่ำงครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 6 กำรประเมินผลกระบวนกำร (Process Evaluation) เป็ นกำรประเมินผลตำมกระบวนกำรที่
ใช้ในกำรดำเนินงำนของแผนงำนหรื อโครงกำรตำมที่กำหนดไว้
ขั้น ตอนที่ 7 กำรประเมิ นผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็ นกำรวัด ประสิ ทธิ ผ ลของแผนงำนหรื อ
โครงกำรตำมวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นหลังจำกเสร็ จสิ้ นกำรทำแผนงำนหรื อโครงกำร
ขั้น ตอนที่ 8 กำรประเมิ น ผลลัพ ธ์ สุ ด ท้ำย (Outcome Evaluation) เป็ นกำรประเมิ น ผลรวบยอดของ
แผนงำนหรื อโครงกำรตำมวัตถุ ประสงค์ที่ เกิ ดขึ้ นในระยะยำวรวมทั้งประโยชน์ ที่ได้รับทำงด้ำนสุ ขภำพและ
คุณภำพชีวติ ด้วย ซึ่งอำจจะใช้เวลำเป็ นปี หรื อหลำยปี จึงจะสำมำรถประเมินผลดังกล่ำวได้
เป้ ำหมำยหลักของโมเดลพรี ซี๊ด-โพรซี๊ ดจะให้ควำมสำคัญกับผลลัพธ์ (Outcomes) มำกกว่ำปั จจัยนำเข้ำ
(Input) ดังนั้นผูท้ ี่จะดำเนิ นกำรวำงแผนจึงต้องเริ่ มจำกกำรพิจำรณำที่ผลลัพธ์เสี ยก่อน แล้วจึงวิเครำะห์ยอ้ นกลับ
ว่ำมี ปั จจัยหรื อสำเหตุ อะไรที่ ส่ ง ผลต่ อผลลัพ ธ์ ดัง กล่ ำว นอกจำกนี้ ในขั้น ตอนของกำรดำเนิ น กำรจะต้องให้
ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stake holders) และบทบำทสำคัญของปั จจัยแวดล้อม
ต่ ำง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภำพของประชำชน เช่ น กำรเมื อ ง กำรปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม สื่ อมวลชน ศำสนำ เป็ นต้น
หมำยเหตุ : ตำมเอกสำรวิช ำกำรหรื อต ำรำเกี่ ยวกับ กำรประเมิ น ผลในต่ ำงประเทศมัก จะประเมิ น ผลกระทบ
(Impact Evaluation) ก่ อนกำรประเมิ นผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) แต่ในประเทศไทยโดยเฉพำะกระทรวง
สำธำรณสุ ขขั้นตอนกำรประเมินจะกลับกันกล่ำวคือ จะประเมินผลลัพธ์ก่อนและประเมินผลกระทบเป็ นอันดับ
สุ ดท้ำย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เหล่ำนักวิชำกำรในแต่ละประเทศว่ำควรจะจัดลำดับอย่ำงไร
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PROCEDE
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินนโยบำยและกำรบริ หำรภำรกิจ ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินกำรศึกษำ
และนิเวศวิทยำชุมชน ขั้นตอนที่ 2 ประเมินทำงระบำดวิทยำพฤติกรรมและวิถีชีวติ ขั้นตอนที่ 1 กำรประเมิน
ทำงสังคม (Social Assessment) Health Promotion
ยุทธศำสตร์กำรให้สุขศึกษำ
นโยบำย
กฎระเบียบและองค์กร ปัจจัยแวดล้อม (Predisposing Factor)
ปัจจัยเสริ ม (Reinforcing Factor) ปัจจัย
เสริ มสมรรถนะ (Enabling Factor) พันธุกรรม (Genetics) พฤติกรรม (Behavior) สุ ขภำวะ (Health)
คุณภำพชีวติ (Quality of Life) สิ่ งแวดล้อม (Environment)
ขั้นตอนที่ 5 กำรวำงแผน
ปฏิบตั ิกำรและกำรดำเนินงำน ขั้นอตนที่ 6 กำรติดตำมประเมินผล กระบวนกำรและกิจกรรม
ขั้นตอน
ที่ 7 กำรติดตำมประเมินผลกระทบของโครงกำร ขั้นตอนที่ 8 กำรติดตำมประเมินผลผลลัพธ์ของโครงกำร
PRECEDE
ภำพที่ 2.12 โมเดลพรีซี๊ด-โพรซี๊ด (PRECEDE-PROCEED Model)
ที่มำ: Green and Kreuter, 2005
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ตัวอย่ำง กำรประยุกต์โมเดลพรี ซี๊ด-โพรซี๊ด (PRECEDE-PROCEED Model) ในกำรป้ องกันปั ญหำ
อนำมัยเจริ ญพันธ์

Predisposing Factors ยอมรับปัญหำวิถีชีวติ และพฤติกรรมเสี่ ยงของเยำวชน
ตระหนักถึงควำมรุ นแรง
ของปัญหำ
เข้ำใจเงื่อนไขอุปสรรค พฤติกรรม
มีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มโดยไม่ป้องกัน
ใช้ยำคุม
ฉุกเฉิน พฤติกรรมล่ำแต้ม
ปัญหำสุ ขภำพ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นกำรติดเชื้อกำมโรค
กำรทำแท้ง
โครงกำรสร้ำงคุณภำพชี วติ อนำมัยเจริ ญพันธุ์ให้กบั เยำวชน Reinforcing Factors
กลุ่มเพื่อน
ผูใ้ ห้คำแนะนำ Environmental Factors สถำนบันเทิงในชุมชน ร้ำนเกมส์
กลุ่มแข่งมอเตอร์
ไซด์ Enabling Factorsกำรเข้ำถึงข่ำวสำร
กำรเข้ำถึงและรู ้จกั กำรใช้บริ กำรสุ ขภำพ คุณภำพชีวติ
กิจกรรม 2.3.1
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ปั จจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุ ขภำพในขั้นตอนกำรวินิจฉัยทำงกำรศึกษำและเชิงนิเวศ
ประกอบด้วยอะไรบ้ำง
แนวตอบกิจกรรม 2.3.1
ปั จจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุ ขภำพประกอบด้วย 1) ปั จจัยนำ (Predisposing Factor) เป็ นปั จจัยที่
เกิ ดจำกภำยในตัวบุคคลที่ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจในกำรสนับสนุ นหรื อยับยั้งกำรแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุ คคล
รวมทั้งคุณลักษณะต่ำง ๆ ของบุคคล 2) ปั จจัยเอื้อ (Enabling Factor) เป็ นปัจจัยภำยนอกตัวบุคคลที่สนับสนุนกำร
เกิ ดพฤติ กรรม ซึ่ งอำจจะเป็ นกำรหำได้ง่ำย (Available) ของแหล่ งทรั พยำกร (Resource) ควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึ ง (Accessibility) แหล่ งบริ กำรด้ำนสุ ข ภำพ (Health service) รวมทั้งทักษะที่ ช่ วยให้บุ ค คลสำมำรถแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ ด้วย 3) ปั จจัยเสริ ม (Reinforcing Factor) เป็ นปั จจัยภำยนอกที่เกิดจำกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อบุคคลนั้นกระตุน้ ให้กระทำพฤติกรรม
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เรื่ องที่ 2.3.2
กำรใช้ ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพในกำรพัฒนำกิจกรรม
ปฏิบัติกำร
กิจกรรมปฏิบตั ิกำรเป็ นส่ วนสำคัญส่ วนหนึ่งของกำรจัดทำแผนงำนหรื อโครงกำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
สุ ข ศึ ก ษำและกำรส่ งเสริ ม สุ ข ภำพต่ ำง ๆ เนื่ องจำกเป็ นตัวบ่ งบอกสิ่ ง ที่ จะต้องปฏิ บ ัติระหว่ำงจุ ดเริ่ ม ต้น และ
จุ ด สิ้ น สุ ด เพื่ อ ตอบสนองต่ อ เป้ ำ ประสงค์แ ละวัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงำนหรื อ โครงกำรดัง กล่ ำ ว กิ จ กรรม
ปฏิบตั ิกำรสำหรับประชำกรเป้ ำหมำยในแผนงำนหรื อโครงกำรต่ำง ๆ อำจเป็ นกิจกรรมเดี่ ยวหรื อหลำยกิจกรรม
ร่ วมกัน ทั้ง นี้ ข้ ึ น อยู่ก ับ สภำพของปั ญ หำพฤติ ก รรมสุ ข ภำพที่ ป ระชำกรเป้ ำหมำยเหล่ ำนั้น เผชิ ญ อยู่ ถ้ำปั ญ หำ
พฤติกรรมสุ ขภำพที่ไม่ซบั ซ้อนอำจจะใช้เพียงกิจกรรมเดียวก็สำมำรถทำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ตรงกันข้ำมถ้ำ
สภำพปั ญ หำพฤติ ก รรมสุ ข ภำพมี ค วำมซับ ซ้ อ นก็ อ ำจจ ำเป็ นต้อ งใช้ ห ลำย ๆ กิ จกรรมร่ ว มกัน ท ำให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ในกรณี ปัญหำพฤติกรรมสุ ขภำพส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องที่มีควำมซับซ้อน ดังนั้นกำรใช้กิจกรรมที่
พัฒนำจำกหลำยมุ มมองและหลำยช่ องทำงย่อมจะทำให้เกิ ดผลกระทบต่อกำรเปลี่ ยนแปลงที่ ดีกว่ำกิ จกรรมที่
พัฒ นำจำกมุ ม มองและช่ องทำงเดี ย ว เพื่ อ ให้ไ ด้กิ จกรรมปฏิ บ ัติก ำรที่ เหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพส ำหรั บ
แผนงำนหรื อโครงกำร ผูร้ ับผิดขอบกำรจัดทำแผนงำนหรื อโครงกำรจำเป็ นต้องใช้ทฤษฎีช่วยในกำรพัฒนำหรื อ
เลือกกิจกรรมปฎิบตั ิกำร เนื่ องจำกทฤษฎีต่ำง ๆ มีกรอบแนวคิดที่สำมำรถใช้ในกำรจำแนกกิจกรรมจำเป็ นที่ตอ้ ง
ใช้ในดำเนินกำรเพื่อตอบสนองเป้ำประสงค์และวัตถุประสงค์ของแผนงำนหรื อโครงกำรเหล่ำนั้นได้
กำรใช้ ทฤษฎีในกำรพัฒนำกิจกรรมปฏิบัติกำร
กิจกรรมปฏิ บตั ิกำรของงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพควรจะพัฒนำจำกทฤษฎีเนื่ องจำกได้ผำ่ น
กำรพิสูจน์มำแล้ว ไม่ใช่ ได้มำจำกใครบำงคนที่ คิดว่ำเป็ นกิ จกรรมปฏิ บตั ิกำรที่ดีหรื อใครบำงที่ คิดว่ำจะใช้ได้ดี
ทั้งนี้ เพรำะทฤษฎี จะประกอบด้วยหลักกำร (Principle) หลักคิด (Construct) และองค์ประกอบ (Component) ที่
ผ่ำนกำรพิสูจน์มำแล้วหลำยครั้งหลำยหนจนเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป กำรพัฒนำกิจกรรมปฏิบตั ิกำรจำกทฤษฎีเป็ น
กระบวนกำรที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
1. กำรคัดเลือกทฤษฎี
2. กำรระบุโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎี
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3. กำรแปลงโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎีไปเป็ นกิจกรรมปฏิบตั ิกำร

1. กำรคัดเลือกทฤษฎี ทฤษฎี สำหรับกำรดำเนิ นงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพมีอยู่เป็ นจำนวน
มำก ดังนั้นในกำรจัดท ำแผนงำนหรื อโครงกำรผูท้ ี่ รับผิดชอบทั้งหลำยจำเป็ นจะต้องศึ กษำทฤษฎี ต่ำง ๆ และ
คัดเลือกเอำทฤษฎี ที่เหมำะสมกับแนวคิดเริ่ มต้นของแผนงำนหรื อโครงกำรที่จดั ทำขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหำสุ ขภำพ
หรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภำพ ทฤษฎีที่คดั เลือกได้จะถูกใช้เป็ นกรอบคิดตั้งแต่กำรกำหนดเป้ ำประสงค์และ
วัตถุประสงค์ไปจนถึงกิ จกรรมปฏิบตั ิกำรของแผนงำนหรื อโครงกำร ตัวอย่ำงเช่น ทฤษฎี พฒั นำกำรจะถู กนำมำ
เป็ นกรอบคิ ดของกำรก ำหนดเป้ ำประสงค์ วัตถุ ป ระสงค์ และกิ จกรรมปฏิ บ ตั ิ ก ำร เพื่ อศึก ษำพัฒ นำกำรตำม
ขั้นตอนต่ำง ๆ ในประชำกรเป้ำหมำยที่ตอ้ งกำรศึกษำ เป็ นต้น
2. กำรระบุโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎี ในแต่ละทฤษฎี ที่ใช้สำหรับกำรดำเนิ นงำนสุ ขศึกษำและกำร
ส่ งเสริ มสุ ขภำพจะประกอบด้วย หลักกำร โครงสร้ำงแนวคิด และองค์ประกอบต่ำง ๆ จำนวนมำกบ้ำงน้อยบ้ำง
ตำมที่แต่ละทฤษฎี ได้ถูกพัฒนำขึ้นมำ ในกำรพัฒนำกิ จกรรมปฏิ บตั ิกำรโดยทัว่ ไปจะใช้โครงสร้ำงแนวคิดของ
ทฤษฎี เป็ นฐำนคิ ด ดัง นั้ น จึ ง จ ำเป็ นต้อ งคัด เลื อ กโครงสร้ ำ งแนวคิ ด ที่ ร ะบุ ไ ด้จ ำกทฤษฎี ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ
เป้ ำ ประสงค์แ ละวัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงำนหรื อ โครงกำร ตัว อย่ ำ งเช่ น แบบแผนควำมเชื่ อ ด้ำ นสุ ข ภำพ
ประกอบด้วยโครงสร้ำงแนวคิดต่ำง ๆ ได้แก่ กำรรับรู ้ ควำมรุ นแรงของโรค กำรรับรู ้ โอกำสเสี่ ยงต่อกำรติดโรค
กำรรับรู ้ประโยชน์ของกำรกระทำเพื่อป้ องกันโรค กำรรับรู ้อุปสรรคของกำรกระทำเพื่อป้ องกันโรค สิ่ งชักนำให้
กระทำ และปั จจัย ขยำย ถ้ำจะท ำแผนงำนหรื อโครงกำรป้ องกันโรคเอดส์ ในกลุ่ ม วัยรุ่ น ผูร้ ั บ ผิดชอบจะต้อง
คัด เลื อ กโครงสร้ ำ งแนวคิ ด จำกแบบแผนควำมเชื่ อ ด้ำนสุ ข ภำพดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น ที่ เหมำะสมซึ่ งอำจจะเป็ น
โครงสร้ำงแนวคิดเดียวหรื อหลำยโครงสร้ำงแนวคิ ดก็ได้มำกำหนดเป็ นเป้ ำประสงค์และวัตถุ ประสงค์รวมทั้ง
กิจกรรมปฏิบตั ิกำร เป็ นต้น
3. กำรแปลงโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎีไปเป็ นกิจกรรมปฏิบตั ิกำร ในขั้นตอนนี้จะเป็ นกำรให้คำนิยำม
เชิงปฏิบตั ิกำรกำหนดควำมหมำยโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎีที่คดั เลือกไว้ให้เป็ นรู ปธรรมให้มำกที่สุด จำกนั้น
ก็พฒั นำเป็ นกิจกรรมปฏิบตั ิกำรตำมข้อควำมของคำนิยำมเชิงปฏิบตั ิกำรที่ได้นิยำมเอำไว้ต่อไป ตัวอย่ำงเช่น จำก
แผนงำนหรื อโครงกำรป้ องกันโรคเอดส์ ในเด็กวัยรุ่ นที่ กล่ ำวถึ งข้ำงบนนี้ ถ้ำผูร้ ับผิดชอบจัดทำแผนงำนหรื อ
โครงกำรเลือกหลำยโครงสร้ำงแนวคิด ได้แก่ กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงของโรค กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรติดโรค
และกำรรับรู ้ ประโยชน์ของกำรกระทำเพื่อป้ องกันโรค โครงสร้ำงแนวคิ ดดังกล่ำวจะถู กนำไปจัดทำนิ ยำมเชิ ง
ปฏิ บตั ิกำร เช่น กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงของโรคในแผนงำนหรื อโครงกำรนี้ หมำยถึง วันรุ่ นเกิดกำรเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับ
โรคเอดส์วำ่ ถ้ำติดเชื้อโรคดังกล่ำวแล้วจะทำให้เกิดกำรเจ็บป่ วยจนไม่สำมำรถรักษำให้หำยบำงรำยอำจจะเสี ยชีวิต
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ได้ หลังจำกนี้ก็นำเอำคำนิ ยำมดังกล่ำวไปกำหนดเป็ นกิจกรรมปฏิบตั ิกำร เช่น ถ้ำเป็ นวัยรุ่ นในสถำนศึกษำอำจจะ
กำหนดเป็ น กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้แบบบูรณำกำร กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนใน
ชั้น เรี ย น เป็ นต้น ถ้ำ เป็ นวัย รุ่ น นอกสถำนศึ ก ษำอำจจะก ำหนดเป็ น กิ จ กรรมกำรตั้ง ค ำถำมแบบให้ คิ ด อย่ำ ง
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมกำรระดมสมอง กิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้เกมส์ เป็ นต้น
นอกเหนื อจำกนี้ นกั วิชำกำรด้ำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพยังได้จำแนกกิ จกรรมปฏิบตั ิกำรเป็ น
ประเภทต่ำง ๆ เพื่อให้ผรู ้ ับผิดชอบจัดทำแผนงำนหรื อโครงกำรใช้เป็ นแนวทำงในกำรเลือกและนำไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ ได้แก่
1) กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ กำรเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมประเภทนี้ ใช้ ก ัน มำตั้ง แต่ ด้ ัง เดิ ม และยัง คงใช้ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพในปั จจุบนั โดยเฉพำะกับแผนงำนหรื อโครงกำรที่มีเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับกำร
ตระหนัก รู ้ ควำมรู ้ กำรเปลี่ ยนแปลงเจตคติ และกำรพัฒนำทักษะ ส ำหรั บ วิธี กำรเรี ยนกำรสอนที่ ใช้ก ันอย่ำง
แพร่ หลำย อำทิ เช่ น กำรบรรยำยในชั้นเรี ยน กำรอภิปรำย กำรทำงำนกลุ่ม กำรแสดงบทบำทสมมุติ กำรระดม
สมอง เป็ นต้น
2) กิ จกรรมกำรปรับพฤติกรรม กิจกรรมลักษณะนี้ ใช้กนั มำกกับกลุ่มเป้ ำหมำยเป็ นรำยบุคคลหรื อกลุ่ม
ขนำดเล็กเนื่ องจำกกำรปรับพฤติกรรมโดยทัว่ ไปจะเจำะไปที่พฤติกรรมเฉพำะเรื่ องและมักจะดำเนิ นกำรอย่ำง
เป็ นระบบ ตัวอย่ำงเช่น พฤติกรรมสุ ขภำพที่บุคคลต้องกำรจะทำเพิ่มมำกขึ้น ได้แก่ กำรออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ
กำรทำให้ควำมเครี ยดลดน้อยลง กำรรับประทำนอำหำรเมนูสุขภำพ หรื อพฤติกรรมสุ ขภำพที่บุคคลอยำกจะทำ
ลดน้อยลง ได้แก่ กำรดื่มสุ รำ กำรสู บบุหรี่ กำรรับประทำนอำหำรรสหวำน มัน เค็ม เป็ นต้น
3) กิจกรรมกำรเปลี่ ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมแบบนี้ เหมำะกับคนกลุ่มใหญ่เพรำะภำยหลังจำกกำร
ทำกิจกรรมจะเกิ ดผลกระทบที่เป็ นประโยชน์ต่อคนจำนวนมำกสำมำรถดำเนิ นกำรได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ กำรจัด
สิ่ งแวดล้อมเพื่อให้บุคคลตระหนักรู ้ เปลี่ยนเจตคติหรื อเกิดทักษะที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยควำมสมัครใจ
เช่น กำรปิ ดเครื่ องหมำยห้ำมสู บบุหรี่ ในที่สำธำรณะ กำรจัดสถำนที่สำหรับกำรออกกำลังกำย เป็ นต้น อีกลักษณะ
หนึ่ งจะเป็ นกำรจัดสิ่ งแวดล้อมแบบบังคับเลื อก เช่ น กำรขำยเฉพำะอำหำรเมนู สุขภำพหรื อกำรไม่ขำยเครื่ องดื่ม
น้ ำอัดลมในโรงอำหำรของโรงเรี ยนหรื อโรงงำน เป็ นต้น
4) กิ จกรรมเกี่ ยวกับกำรสื่ อสำร กำรสื่ อสำรเป็ นกิ จกรรมที่สำมำรถเข้ำถึ งกลุ่มเป้ ำหมำยจำนวนมำกใน
เวลำอันรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ แต่จะมีค่ำใช้จ่ำยของกำรดำเนิ นกำรค่อนข้ำงสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจกรรม
อื่น ๆ รู ป แบบกำรสื่ อสำรด้ำนสุ ข ภำพที่ นิยมใช้กนั ทัว่ ไป ได้แก่ กำรสื่ อสำรมวลชน อำทิ เช่ น โทรทัศน์ วิท ยุ
หนังสื อพิมพ์ สื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
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5) กิ จกรรมเกี่ ยวกับ กฏเกณฑ์ต่ำง ๆ กิ จกรรมกลุ่ มนี้ จะเป็ นเรื่ องของ กฎหมำย นโยบำย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ท้ งั ทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรมีพฤติกรรมสุ ขภำพของบุคคล เช่ น
กฎหมำยห้ำมโฆษณำสุ รำและบุหรี่ กฎหมำยให้คำดเข็มขัดนิ รภัยหรื อสวมหมวกกันน๊อค กำรเพิ่มภำษีเหล้ำและ
บุหรี่ เป็ นต้น
6) กิจกรรมกำรมีส่วนร่ วมของชุ มชน กำรมีส่วนร่ วมของชุ มชนเป็ นกระบวนกำรที่ทำให้คนในชุ มชนมี
ควำมสนใจที่จะร่ วมกับสถำบันต่ำง ๆ ในชุ มชนตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่จะมีผลกระทบต่อกำรดำรง
ชีวติ ประจำวันของเขำเหล่ำนั้น จำกกำรมีส่วนร่ วมในขั้นตอนต่ำง ๆ จะทำให้บุคคลเกิดควำมรู ้สึกเป็ นเจ้ำของและ
พร้อมที่จะให้ควำมร่ วมมือในกำรทำกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งส่ วนตัวและส่ วนรวมภำยในชุมชน
7) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร
วัฒ นธรรมองค์ ก รเป็ นเรื่ องของ บรรทั ด ฐำน
ประเพณี นิยม ที่เกิ ดขึ้ นภำยในแต่ละองค์กรเกิ ดประโยชน์และเป็ นที่ยอมรับด้วยควำมสมัครใจของคนภำยใน
องค์กรนั้น ๆ กำรเกิดของวัฒนธรรมองค์กรส่ วนใหญ่จะใช้เวลำค่อนข้ำงนำนแต่จะเร็ วขึ้นถ้ำผูบ้ ริ หำรขององค์ให้
กำรสนับสนุ น ตัวอย่ำงเช่น กำรออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ กำรรับประทำนอำหำรเมนู สุขภำพ กำรลด ละ เลิกดื่ม
สุ รำหรื อสู บบุหรี่ เป็ นต้น
8) กิ จกรรมเกี่ ยวกับ บทบำทของสั งคม กิ จกรรมทำงสังคมมี อิท ธิ พ ลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่ อกำร
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คล กิ จกรรมทำงสั งคมที่ ใช้เป็ นกิ จกรรมหลัก ในกระบวนกำรเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมสุ ขภำพและประสบควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงดี ได้แก่ แรงสนับสนุ นทำงสังคมซึ่ งผูใ้ ห้แรงสนับสนุนส่ วน
ใหญ่จะเป็ นบุคคลที่ ใกล้ชิดหรื อบุคคลที่กลุ่มเป้ ำหมำยให้ควำมเคำรพนับถื อ อำทิเช่ น บุ คคลภำยในครอบครัว
เพื่อนสนิ ท บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุ ข เป็ นต้น นอกจำกนี้ ยงั มีกิจกรรมทำงสังคมอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่ม
สังคม เป็ นลักษณะของกำรช่ วยเหลื อระหว่ำงสมำชิ กภำยในกลุ่มที่เผชิ ญปั ญหำสุ ขภำพแบบเดียวกัน เช่ น กลุ่ม
ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน กลุ่ ม ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งกล่ องเสี ยง เป็ นต้น และเครื อข่ ำยทำงสั งคม เป็ นกำรช่ วยเหลื อกัน
ระหว่ำงเครื อข่ำยที่ ป ระสบปั ญหำสุ ขภำพลักษณะเดี ยวกัน เช่ น เครื อข่ำยผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ในระดับ ต่ำง ๆ ของ
ประเทศไทย เป็ นต้น
9) กิจกรรมกำรให้รำงวัล กิจกรรมรู ปแบบนี้ ใช้หลักทฤษฎีกำรเร้ำหรื อกระตุน้ และกำรตอบสนองซึ่ งมอง
ว่ำบุ คคลโดยทัว่ ไปมีแนวโน้มที่ จะกระทำสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งถ้ำถู กเร้ำหรื อกระตุน้ ให้ทำ กำรให้รำงวัลเป็ นลักษณะ
อย่ำงหนึ่ งของกำรเร้ำหรื อกระตุน้ ที่สำมำรถเพิ่มกำรรับรู ้คุณค่ำของกำรกระทำต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ดีกำรให้รำงวัลกับ
บุคคลหนึ่ งอำจสร้ำงควำมไม่ชอบใจให้บุคคลอื่น ๆ ได้ ดังนั้นจึงจำเป็ นต้องพิจำรณำให้รอบคอบและสอดคล้อง
กับคุณลักษณะทำงสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มเป้ ำหมำยด้วย
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กิจกรรม 2.3.2
ขั้นตอนกำรใช้ทฤษฎีพฒั นำกิจกรรมปฏิบตั ิกำรประกอบด้วยอะไรบ้ำง
แนวตอบกิจกรรม 2.3.2
ขั้น ตอนกำรใช้ท ฤษฎี พ ัฒ นำกิ จ กรรมปฏิ บ ัติ ก ำรประกอบด้ว ย 1) กำรคัด เลื อ กทฤษฎี 2) กำรระบุ
โครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎี 3) กำรแปลงโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎีไปเป็ นกิจกรรมปฏิบตั ิกำร
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เรื่ องที่ 2.3.3
กำรใช้ ทฤษฎีสำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพในงำนวิจัย
ปั จจุบนั ทฤษฎี สำหรับงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพมีบทบำทสำคัญในงำนวิจยั ด้ำนพฤติ กรรม
สุ ขภำพที่มีกำรดำเนิ นกำรอย่ำงหลำกหลำยและมำกมำย โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะค้นหำคำตอบจำกข้อ สงสัยต่ำง
ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภำพ เช่น ทำไมพฤติกรรมสุ ขภำพที่เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภำพจึงเกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย มีปัจจัย
อะไรที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภำพที่เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภำพ ทำอย่ำงไรจึงจะแก้ไขพฤติ กรรมสุ ขภำพที่ เป็ น
ผลเสี ยต่อสุ ขภำพเหล่ำนั้นได้ เป็ นต้น นักวิจยั ได้สรุ ปบทบำทของทฤษฎีสำหรับกำรดำเนินงำนสุ ขศึกษำและกำร
ส่ งเสริ มสุ ขภำพในงำนวิจยั เป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่
1) บอกเล่ำโดยทฤษฎี (Informed by theory) เป็ นกำรใช้ตวั ทฤษฎี เป็ นแนวทำงของกำรวิจยั โดยทัว่ ไป
มักจะใช้เพียงทฤษฎีเดียวในหนึ่งกำรวิจยั
2) ประยุกต์ทฤษฎี (To applying) เป็ นกำรประยุกต์ตวั ทฤษฎีสำหรับกำรวิจยั ซึ่ งอำจจะเป็ นทฤษฎีเดี ยว
หรื อหลำยทฤษฎีร่วมกันก็ได้
3) กำรทดสอบทฤษฎี (Testing) เป็ นกำรนำตัวทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ งไปทดสอบโดยกำรวิจยั ในบริ บทที่
คล้ำยคลึงกันหรื อแตกต่ำงกันก็ได้
4) กำรสร้ ำงทฤษฎี ใหม่ (Building theory) เป็ นกำรสร้ ำงกรอบแนวคิ ดสำหรั บกำรวิจยั ขึ้ นมำใหม่แล้ว
นำไปทดสอบโดยกำรวิจยั หลำยครั้งหลำยหนต่ำงกรรมต่ำงวำระถ้ำได้ผลไม่แตกต่ำงกันก็เผยแพร่ เป็ นทฤษฎีใหม่
ได้
โดยทัว่ ไปผูท้ ี่ทำวิจยั มักจะนำเอำทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพต่ำง ๆ มำใช้เป็ นพื้นฐำนกำรคิดในกำรทำวิจยั
ตั้งแต่ กำรกำหนดวัตถุประสงค์ กำรสร้ำงกรอบแนวคิดกำรวิจยั กำรกำหนดตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจยั กำรกำหนด
รู ปแบบกำรวิจยั กำรสร้ำงเครื่ องมือ รวมทั้งกำรนำเสนอผล กำรอภิปรำยผลและกำรสรุ ปผลกำรวิจยั ซึ่งส่ วนใหญ่
จะเป็ นกำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ในกำรวิจยั มำกกว่ำลักษณะอื่นและจะนิยมใช้กนั มำกในงำนวิจยั 2 รู ปแบบคือ
1. งำนวิจยั เชิงสำรวจ (Survey Research)
2. งำนวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research)
1. งำนวิจัยเชิ งสำรวจ (Survey Research) นักวิจยั ด้ำนพฤติกรรมสุ ขภำพและด้ำนสุ ขภำพอื่น ๆ จำนวน
มำกนิ ยมใช้ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพเป็ นพื้นฐำนกำรคิดในกำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อหำคำตอบในกำรแก้ไขปั ญหำ
พฤติกรรมสุ ขภำพที่เกี่ยวข้องกับปั ญหำสุ ขภำพต่ำง ๆ ของประชำชน ในงำนวิจยั เชิ งสำรวจก็เช่นเดียวกันมีกำรนำ
ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพเพียงทฤษฎีเดียวหรื อหลำยทฤษฎีร่วมกันในกำรกำหนดกรอบแนวคิดซึ่ งเป็ นส่ วนสำคัญ

72

ของกำรวิจยั เชิ งสำรวจเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของกำรวิจยั ให้มีควำมลึ กซึ้ งมำกยิ่งขึ้นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
นำไปประยุกต์ให้เกิดผลดีท้ งั ทำงด้ำนกำรปฏิบตั ิและกำรนำไปพัฒนำทฤษฎีหม้ ีควำมเหมำะสมมำกยิง่ ขึ้นต่อไป
แนวทำงประยุกต์ ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพในงำนวิจัยเชิ งสำรวจ
1.1 กำรศึ กษำและวิเครำะห์ ส ถำนกำรณ์ เกี่ ยวกับ ปั ญหำที่ เกิ ดขึ้ นในเนื้ อเรื่ องที่ ส นใจจะท ำวิจยั กรณี ที่
ปั ญหำนั้นยังคงไม่สำมำรถแก้ไขได้ดว้ ยวิธีกำรปรกติ เช่น ปั ญหำกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกที่ยงั คงระบำด
อยูต่ ลอดเวลำมำกบ้ำงน้อยบ้ำงในพื้นที่ต่ำง ๆ ของประเทศไทย เป็ นต้น
1.2 วิเครำะห์ หำสำเหตุของปั ญหำโดยเฉพำะสำเหตุทำงด้ำนพฤติกรรมสุ ขภำพว่ำคืออะไรกันแน่ เช่ น
พฤติกรรมกำรป้ องกันโรคไข้เลือดออกของประชำชนยังไม่ดีพอ เป็ นต้น
1.3 เมื่อพบว่ำพฤติกรรมกำรป้ องกันโรคไข้เลือดออกของประชำชนยังไม่ดีพอเป็ นสำเหตุสำคัญของกำร
ระบำดของโรคไข้เลือดออก ก็นำมำวิจยั ซึ่ งควรจะเลือกพื้นที่ที่มีกำรระบำดของโรคเป็ นประจำเป็ นพื้นที่สำหรับ
กำรวิจยั โดยตั้งคำถำมในกำรวิจยั ว่ำพฤติกรรมกำรป้ องกันโรคไข้เลือดออกของประชำชนในพื้นที่ดงั กล่ำวเป็ น
อย่ำงไร และมีปัจจัยอะไรบ้ำงที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้ องกันโรคดังกล่ำว
1.4 ค้นหำทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมกำรป้ องกันโรคเพื่อใช้เป็ นพื้นฐำน
ของกำรคิดหำตัวแปรที่เป็ นต้นเหตุของพฤติกรรมกำรป้ องกันโรค ในที่น้ ี พบว่ำแบบแผนควำมเชื่ อด้ำนสุ ขภำพมี
ควำมเหมำะสมเนื่ องจำกเป็ นทฤษฎีที่ใช้อธิ บำยเกี่ยวกับชุ ดของปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรป้ องกันโรค แต่ถำ้
ตัวแปรที่เป็ นสำเหตุยงั ไม่เพียงพอก็อำจจะใช้ตวั แปรสำเหตุจำกทฤษฎี พฤติกรรมสุ ขภำพอื่นมำเสริ มอีกก็ได้ ซึ่ ง
จะทำให้ได้ตวั แปรที่เป็ นสำเหตุที่ใช้ในกำรวิจยั มีควำมสมบูรณ์มำกยิง่ ขึ้น
1.5 ใช้ตวั แปรต่ำง ๆ ที่รวบรวมได้ท้ งั จำกทฤษฎี และกำรทบทวนวรรณกรรมนำมำเขียนวัตถุ ประสงค์
และกำหนดเป็ นกรอบแนวคิดสำหรับกำรวิจยั ต่อไป
1.6 ออกแบบกำรวิจยั และกำรสร้ำงเครื่ องมือเพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเครำะห์ขอ้ มูล นำเสนอผลและอภิปรำยผล รวมทั้งใช้ขอ้ ค้นพบจำกกำรวิจยั เสนอแนะให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องนำไป
ดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำที่เผชิญหน้ำอยูต่ ่อไป

ตัวอย่ำงผังกรอบแนวคิดกำรวิจัยเชิงสำรวจทีป่ ระยุกต์ จำกทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพ
ตัวแปรต้ น ตัวแปรตำม
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ปัจจัยด้ำนสังคมและประชำกร
- เพศ
- อำยุ
- สถำนภำพสมรส
- ระดับกำรศึกษำ
- อำชีพ
- รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก
กำรรับรูข้ องบุคคล
- กำรรับรู้โอกำสเสีย่ งต่อกำรป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก
- กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
- กำรรับรูป้ ระโยชน์ของกำรป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
- การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
สิ่งชักนำให้ปฏิบัติ
- ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง ๆ
- คำแนะนำจำกบุคคลที่เชื่อถือ

- กำรเจ็บป่วยของญำติหรือเพื่อนสนิท
ปั จจัยด้ำนสังคมและประชำกร
- เพศ
- อำยุ
- สถำนภำพสมรส
- ระดับกำรศึกษำ
- อำชีพ
- รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้ องกันโรคไข้เลือดออก
พฤติกรรมกำรป้ องกันโรคไข้เลือดออก
กำรรับรู ้ของบุคคล
- กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยงต่อกำรป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออก
- กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงของโรคไข้เลือดออก
- กำรรับรู ้ประโยชน์ของกำรป้ องกันโรคไข้เลือดออก
- กำรรับรู ้อุปสรรคของกำรป้ องกันโรคไข้เลือดออก
สิ่ งชักนำให้ปฏิบตั ิ

พฤติกรรมกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก
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- ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่ อต่ำง ๆ
- คำแนะนำจำกบุคคลที่เชื่อถือ
- กำรเจ็บป่ วยของญำติหรื อเพื่อนสนิท

ตัวอย่ำงงำนวิจัยเชิงสำรวจ
1) งำนวิจยั ที่ใช้รูปแบบเชิ งนิ เวศทำงพฤติกรรมศำสตร์ เป็ นฐำนของกำรคิด กำญจนำรัตน์ เอี่ยมสะอำด
และคณะ (2545) ศึกษำปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมกำรออกกำลังกำยของประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยโรงพยำบำล
ส่ งเสริ มสุ ขภำพพิจิตรตำมรู ปแบบนิ เวศวิทยำทำงพฤติกรรมศำสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำ งปั จจัย ตำมรู ป แบบเชิ ง นิ เวศทำงพฤติ ก รรมศำสตร์ ก ับ พฤติ ก รรมกำรออกก ำลัง กำยของประชำชน
กลุ่มเป้ ำหมำยของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพพิจิตร กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบง่ำยคือ สมำชิ ก
ชมรมออกกำลังกำยประกอบด้วย ชมรมแอโรบิคพิจิตร ชมรมวิ่ง และชมรมจักรยำนสะพำนร่ วมใจ ที่ออกกำลัง
กำยเป็ นประจำ จำนวน 150 คน และใช้วิธี Snowball Technique เลื อกบุ คคลที่รับรู ้ โดยกลุ่มที่ ออกกำลังกำยว่ำ
เป็ นผูท้ ี่ ไม่ ออกกำลังกำยและไม่เป็ นสมำชิ กชมรมออกกำลังกำย จำนวน 106 คน เครื่ องมื อที่ ใช้เก็บ รวบรวม
ข้อมูลเป็ นในแบบสอบถำม ควำมสนุ กสนำนกำรออกกำลังกำย กำรได้รับกำรสนับสนุ นจำกบุคคลใกล้ชิดด้ำน
กำรออกกำลังกำย ควำมสั มพันธ์ ภำยในชมรมและระหว่ำงชมรมออกกำลังกำย กำรมี ส่วนร่ วมในกำรพัฒนำ
นโยบำยสำธำรณะด้ำนกำรออกก ำลังกำย ส ำหรั บ ปั จจัยด้ำนองค์ก รใช้วิธีกำรเก็บ รวบรวมข้อมู ลเชิ งคุ ณ ภำพ
วิ เครำะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ค่ ำ เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ ำ ไคว์ส แควร์ กำรวิ เครำะห์ ห ำค่ ำ
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันและสถิติวเิ ครำะห์จำแนกพหุ ผลกำรวิจยั พบว่ำ ควำมสนุ กสนำนกำรออก
กำลังกำย ควำมสั มพันธ์ ภำยในชมรมและระหว่ำงชมรมออกกำลังกำย กำรมี ส่วนร่ วมในกำรพัฒนำนโยบำย
สำธำรณะด้ำนกำรออกกำลังกำย กำรได้รับกำรสนับสนุ นด้ำนกำรออกกำลังกำยจำกกลุ่มเพื่อน คู่สมรส และ
ผูบ้ งั คับ บัญชำมี ควำมสั มพันธ์ กบั พฤติ กรรมกำรออกกำลังกำยของประชำชนกลุ่ ม เป้ ำหมำยของโรงพยำบำล
ส่ งเสริ มสุ ขภำพพิจิตร อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ 0.05 และสำมำรถอธิ บำยพฤติกรรมกำรออกกำลังกำย
ของประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพพิจิตรได้ร้อยละ 65.9 (R = 0.659) จำกผลกำรวิจยั
ครั้ งนี้ พ บว่ำปั จจัยลักษณะพหุ ปั จจัยมี ผ ลต่ อพฤติ กรรมกำรออกก ำลังกำย ดังนั้นกำรนำรู ป แบบเชิ งนิ เวศทำง
พฤติกรรมศำสตร์ มำใช้เป็ นกรอบสำหรับกำรจัดกิจกรรมจะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเป้ ำหมำย เช่น พฤติกรรม
กำรออกกำลังกำยได้
2) งำนวิจยั ที่ ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผนเป็ นฐำนของกำรคิด วีร่ำวะตรี เออนี่ และคณะ (2554) ศึกษำ
ควำมตั้งใจของพยำบำลผดุงครรภ์ที่จะใช้คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเบื้องต้นในกำรให้บริ กำรฝำกครรภ์ ในตำบลปำเล็ม
บัง ประเทศอินโดนี เซี ย และค้นหำปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั ควำมตั้งใจ โดยใช้กำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิจำก
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สถำนี อนำมัยชุ ม ชนและโรงพยำบำลของรั ฐ 2 แห่ ง ได้ตวั อย่ำงเป็ นพยำบำลผดุ งครรภ์ จำนวน 144 คน เก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมในช่วงเดือนมกรำคมและกุมภำพันธ์ 2554 วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้ไคว์สแควร์
และกำรถดถอยลอจิสติกพหุคูณ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ 52% ของพยำบำลผดุ งครรภ์อำยุระหว่ำง 40-59 ปี 70% ได้ทำงำนในหน่ วยบริ กำร
งำนอนำมัยแม่และเด็กน้อยกว่ำ 17 ปี 58% ไม่เคยได้รับกำรฝึ กอบรมเกี่ ยวกับกำรให้บริ กำรฝำกครรภ์ พยำบำล
ผดุงครรภ์ส่วนใหญ่ (58.3%) มีควำมตั้งใจที่จะใช้คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเบื้องต้นในกำรให้บริ กำรฝำกครรภ์ ผลจำก
กำรวิเครำะห์ถดถอยลอจิสติก แสดงว่ำจำนวนปี ที่ทำงำน และทัศนคติต่อกำรใช้คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเบื้องต้นใน
กำรให้
บริ กำรฝำกครรภ์ มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมี นัยสำคัญกับควำมตั้งใจที่ จะใช้คู่มือฯ พยำบำลผดุ งครรภ์ที่มี
ทัศนคติเชิ งบวกต่อกำรใช้คู่มือฯมีแนวโน้มเป็ น 3 เท่ำที่มีควำมตั้งใจอย่ำงสู งที่จะใช้คู่มือนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูม้ ี
ทัศนคติเชิงลบ โดยได้ปรับด้วยตัวแปรอื่น ๆ ในแบบจำลองแล้ว (Adj OR = 2.88, 95% CI = 1.09 – 7.65)
พยำบำลผดุ งครรภ์ที่เพิ่งเข้ำปฏิ บตั ิ งำนควรจะได้รับกำรฝึ กอบรมเป็ นประจำเกี่ ยวกับกำรใช้คู่มือกำร
ปฏิบตั ิงำนเบื้องต้นในกำรให้บริ กำรกำรฝำกครรภ์ เพื่อให้เกิ ดทัศนคติเชิ งบวกต่อกำรใช้คู่มือฯ และเพื่อช่ วยให้
พยำบำลผดุงครรภ์สำมำรถตรวจพบภำวะแทรกซ้อนของกำรตั้งครรภ์ได้ในระยะเริ่ มต้น
3) งำนวิจยั ที่ใช้ท ฤษฎี กำรกระทำด้วยเหตุผลเป็ นฐำนของกำรคิด อทิตยำ มำเหนดำ และคณะ (2554)
ศึกษำควำมตั้งใจใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิ กส์ และปั จจัยที่มีผลต่อควำมตั้งใจใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิ กส์ ของ
พยำบำลผดุงครรภ์ โดยเก็บข้อมูลจำกพยำบำลผดุงครรภ์จำนวน 249 คนที่ปฏิบตั ิงำนสถำนี อนำมัยในเมืองเลบัก
จังหวัดบันเตน ประเทศอินโดนีเซี ย ด้วยแบบสอบถำม และวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนำกำรทดสอบ
ไคว์สแควร์และกำรวิเครำะห์ลอจิสติก
ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำยุของพยำบำลผดุงครรภ์อยูร่ ะหว่ำง 21-50 ปี โดยมีค่ำมัธยฐำนของอำยุเท่ำกับ 32
ปี พยำบำลผดุงครรภ์ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำในระดับที่สูงกว่ำโรงเรี ยนผดุ งครรภ์ (ร้อยละ
94.0) ปฏิ บตั ิงำนเต็มเวลำในสถำนี อนำมัยที่ไม่มีกำรดูแลผูป้ ่ วยใน (ร้อยละ 59.4) และมีประสบกำรณ์ ในกำรใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 62.6) พยำบำลผดุงครรภ์ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติในเชิ งบวก และมีระดับควำมรู ้ใน
ระดับปำนกลำง ร้อยละ 51 ของพยำบำลผดุงครรภ์มีระดับควำมคล้อยตำมบุคคลอ้ำงอิงในเรื่ องกำรใช้เวชระเบียน
ทำงสังคมในระดับสู ง ร้อยละ 59.8 ของพยำบำลผดุงครรภ์ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยี และร้อยละ 68.3
ของพยำบำลผดุ งครรภ์ได้รับกำลังใจในกำรใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิ กส์ กำรศึกษำในครั้งนี้ ยงั พบว่ำ ร้ อยละ
67.9 ของพยำบำลผดุงครรภ์มีควำมตั้งใจใช้เวชระเบียนทำงอิเล็กทรอนิกส์ และปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจใช้เวช
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ระเบียนทำงอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ระดับควำมรู ้ของพยำบำลผดุงครรภ์ดำ้ นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิ กส์ (p-value=
0.004, Adj. OR=2.98) และระดับบรรทัดฐำนของบุคคลอ้ำงอิงที่มีควำมสำคัญต่อกำรใช้เวชระเบี ยนทำงสังคม
(p-value<0.001, Adj. OR=11.58)
ผลกำรศึกษำชี้ ให้เห็นว่ำ รัฐบำล เพื่อนร่ วมงำนและหัวหน้ำงำนของพยำบำลผดุงครรภ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรปฏิบตั ิงำนของพยำบำลผดุงครรภ์ตอ้ งยอมรับและเห็นคุณค่ำของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งจะ
ทำให้เกิดควำมสำเร็ จของกำรนำระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ อีกทั้งรัฐบำลควรจัดอบรมเกี่ยวกับกำรใช้
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้พยำบำลผดุงครรภ์มีควำมรู ้ และทัศนคติเชิงบวก รวมถึงพัฒนำศักยภำพของ
พยำบำลผดุงครรภ์ในกำรใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
4) งำนวิจยั ที่ใช้แบบแผนควำมเชื่ อด้ำนสุ ข ภำพร่ วนกับ แรงสนับ สนุ นทำงสั งคมเป็ นฐำนของกำรคิ ด
รำฮิมำยันติ และคณะ (2555) ศึกษำปั จจัยต่ำง ๆ ที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรป้ องกันฟั นผุของเด็กเล็กในกลุ่มแม่
ได้แก่ คุณลักษณะด้ำนสังคม-ประชำกร ควำมรู ้และกำรรับรู ้เกี่ ยวกับฟั นผุ รวมทั้งแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับฟั นผุและ
แรงสนับสนุนทำงสังคม
เก็ บ ข้อมู ล แบบสั ม ภำษณ์ ซ่ ึ งหน้ำกับ แม่ที่ มีลู กเรี ยนชั้นอนุ บ ำลหรื อศู นย์เด็ ก เล็ ก จำนวน 300 คน ใน
อำเภอบันจำ ประเทศอินโดนี เซี ย โดยให้เซ็ นชื่ อในแบบยินยอมก่อนกำรสัมภำษณ์ วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ ง
พรรณนำและทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยต่ำง ๆ กับพฤติกรรมกำรป้ องกันฟั นผุในเด็กเล็กของแม่ดว้ ย
สถิติไคว์สแควร์
ผลกำรศึกษำพบว่ำ เกินกว่ำครึ่ งหนึ่ งของแม่มีพฤติกรรมกำรป้ องกันฟั นผุที่ไม่ถูกต้อง เกือบสองในสำมมี
อำยุระหว่ำง 25 ถึง 35 ปี เกื อบครึ่ งหนึ่ งเรี ยนสำเร็ จชั้นประถมศึกษำ และประมำณสองในสำมเป็ นกลุ่มแม่บำ้ น
รวมทั้งมีรำยได้เฉลี่ ย 2,759,933 รู เปี ยต์ (9,570.49 บำท) ต่อครอบครัวต่อเดื อน นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ อำยุของแม่
ระดับ กำรศึ ก ษำ และอำชี พ มี ค วำมสั ม พันธ์ อย่ำงมี นัยส ำคัญกับ นิ สั ยกำรดู แล (ด้ำนอำหำร) ลู ก ของแม่ที่ เป็ น
กิจวัตรประจำวัน แรงสนับสนุนทำงสังคมก็มีควำมสัมพันธ์กบั กำรนำเด็กเล็กไปตรวจฟันเป็ นประจำ
ปั จจุบนั แม่ท้ งั หลำยต้องทำงำนนอกบ้ำนไม่ใช่เหตุผลทำงด้ำนเศรษฐกิจเท่ำนั้น แต่ยงั รวมถึงควำมสำเร็ จ
ส่ วนตัวของผูห้ ญิงด้วย สิ่ งเหล่ำนี้ ทำให้มีเวลำดู แลลูกน้อยลง บทบำทของโรงเรี ยนอนุ บำลและศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
จึงมีควำมสำคัญในกำรปิ ดช่องว่ำงนี้ ดังนั้น จึงควรยกระดับคุณภำพของควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนดังกล่ำว
ให้บรรลุกำรมีสุขภำพฟันที่ดีของเด็กเล็ก
2. งำนวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยทัว่ ไปกำรนำทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพ
ต่ำง ๆ มำเป็ นพื้นฐำนกำรคิดในกำรกำหนดกรอบแนวคิ ดในกำรวิจยั ที่ ประกอบด้วยโปรแกรมสุ ขศึก ษำ (ชุ ด
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กิจกรรม) ที่จะใช้ในกำรทดลองและตัวแปรที่จะใช้ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผลจำกตัวโปรแกรมเมื่อเสร็ จสิ้ น
กำรทดลอง อำจจะใช้เพียงทฤษฎีเดียวหรื อมำกกว่ำก็ได้ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคร่ วมกับทฤษฎีแรง
สนับสนุนทำงสังคม หรื อแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุ ขภำพร่ วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทำงสังคม เป็ นต้น
แนวทำงประยุกต์ ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพในงำนวิจัยแบบกึง่ ทดลอง
2.1 กำรศึกษำค้นคว้ำจำกทั้งทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพแลกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม
ข้อมูลสำหรับใช้ออกแบบเป็ นโปรแกรมสุ ขศึกษำที่ประกอบด้วยชุ ดกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่ งแนวคิดที่นำมำออกแบบ
อำจจะได้มำจำกทฤษฎี ใดทฤษฎี หนึ่ งหรื ออำจจะได้มำจำกหลำยทฤษฎี ร่วมกันก็ได้ และนำไปทดลองกับกลุ่ ม
ตัวอย่ำงที่คดั เลือกสำหรับกำรทดลอง เพื่อดูประสิ ทธิ ผลของกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.2 นำโปรแกรมสุ ขศึก ษำที่ออกแบบจำกกำรประยุกต์ทฤษฎี พ ฤติก รรมสุ ขภำพไปทดสอบกับ กลุ่ ม
ตัวอย่ำงที่ไม่ได้เลือกสำหรับกำรทดลองแต่มีคุณลักษระที่คล้ำยคลึงกับกลุ่มทดลองเพื่อนำข้อมูลจำกกำรทดสอบ
มำใช้ในกำรปรับปรุ งโปรแกรมให้มีควำมสมบูรณ์ ให้มำกที่สุดก่อนที่จะนำไปใช้จริ งกับกลุ่มทดลองที่คดั เลือก
เอำไว้
2.3 คัดเลื อกกลุ่มเปรี ยบเทียบที่มีคุณลักษณะคล้ำยคลึงกับกลุ่มทดลองเพื่อใช้เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่เกิ ด
ขึ้นกับทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบภำยหลังจำกเสร็ จสิ้ นกำรทดลอง ทั้งนี้ จำนวนคนไม่ควรจะน้อยกว่ำ
30 คนเพื่อให้สำมำรถแสดงกำรกระจำยแบบปรกติได้
2.4 ดำเนิ นกำรทดลองโดยใช้โปรแกรมสุ ขศึกษำกับกลุ่มทดลองตำมแผนที่ได้กำหนดไว้ในระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 3 เดือนเพื่อให้เป็ นที่น่ำเชื่ อถือ ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบจะไม่ได้สัมผัสกับโปรแกรมดังกล่ำว ทั้งนี้
เพื่ อ จะได้เห็ น ผลของควำมแตกต่ ำ งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กำรทดลองและยัง เป็ นกำรยื น ยัน ได้ว่ำ ผลที่
เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจำกโปรแกรมไม่ใช่มำจำกอย่ำงอื่น
2.5 เก็บข้อมูลตำมตัวแปรที่จะใช้เปรี ยบเทียบทั้งสองกลุ่มก่อนและหลังกำรทดลอง แล้ววิเครำะห์ขอ้ มูล
ดังกล่ำวเพื่อใช้เปรี ยบเทียบหำควำมแตกต่ำงของผลลัพธ์ที่ได้ระหว่ำงกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ และสรุ ป
ผลกำรวิจยั
ตัวอย่ำงผังกรอบแนวคิดกำรวิจัยแบบกึง่ ทดลองทีป่ ระยุกต์ จำกทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพ
โปรแกรมสุขศึกษำ ประกอบด้วย
- กิจกรรมการบรรยาย
- วีดีทัศน์เกี่ยวกับมะเรงปากมดลูก
- การเสวนากลุ่ม
- การแจกแผ่นพับ
- แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสตรีที่
เคยตรวจเซลส์มะเรงปากมดลูก

-

- การรับรู้ต่อโอกาสการเป็น
โรคมะเรงปากมดลูก
- การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมะเรงปากมดลูก

การตรวจเซลส์มะเรงปากมดลูก
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โปรแกรมสุ ขศึกษำ ประกอบด้วย
- กิจกรรมกำรบรรยำย
- วีดิทศั น์เกี่ยวกับมะเร็ งปำกมดลูก
- กำรเสวนำกลุ่ม
- กำรแจกแผ่นพับ
- แรงสนับสนุนทำงสังคมจำกเพื่อนสตรี ที่เคยตรวจเซลล์ลม์ ะเร็ งปำกมดลูก
- กำรรับรู ้ต่อโอกำสกำรเป็ นโรคมะเร็ งปำกมดลูก
- กำรรับรู ้ควำมรุ นแรงของโรคมะเร็ งปำกมดลูก
กำรตรวจเซลล์ส์มะเร็ งปำกมดลูก

ตัวอย่ำงงำนวิจัยแบบกึง่ ทดลอง
1) งำนวิจยั ที่ใช้ทฤษฎีแรงสนับสนุ นทำงสังคมเป็ นฐำนของกำรคิด สรงค์กฏน์ ดวงคำสวัสดิ์ (2534) ได้
จัดโปรแกรมสุ ข ศึ ก ษำร่ วมกับ กำรให้ แ รงสนับ สนุ น ทำง สั ง คมจำกผูน้ ำชุ ม ชนในกำรป้ อ งกัน โรคขำดสำร
ไอโอดีนของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์ อำยุ 15-45 ปี ที่แต่งงำนแล้ว จำนวน 60 คน โดยสตรี เหล่ำนี้ ได้ร่วมกิจกรรมตำม
โปรแกรมสุ ขศึกษำซึ่ งเปิ ดโอกำสผูใ้ ห้แรงสนันสนุ นทำงสังคมเข้ำร่ วมโปรแกรมด้วย ในโปรแกรมมีกำรสำธิ ต
และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้กลุ่มเป้ ำหมำยไปปฏิบตั ิในเรื่ อง
(1) กำรเติมสำรไอโอดีนในน้ ำดื่ม
(2) กำรใช้เกลือหรื อน้ ำปลำผสมไอโอดีนปรุ งอำหำร
(3) ดื่มน้ ำเสริ มไอโอดีน
นอกจำกกำรเข้ำร่ วมโปรแกรมสุ ขศึกษำแล้วกลุ่มสตรี ยงั ได้รับแรงสนับสนุ นทำงสังคมจำกผูน้ ำชุ มชน
อีก 6 ครั้ง โดยได้รับสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ผูใ้ ห้แรงสนับสนุ นทำงสังคม คือ ผูน้ ำชุ มชน เช่น กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น ผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บำ้ น และ อสม. เป็ นต้น ที่สมัครใจ และได้รับกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ ซึ่ งมีท้ งั หมด 10 คน โดยผูน้ ำชุ มชน
แต่ ล ะคนจะเป็ นผูส้ นับ สนุ นทำงสั งคม โดยกำรให้ก ำลังใจ ให้ ข ้อมู ล ข่ ำวสำร และกำรกระตุ ้น เตื อนแก่ ส ตรี
ดังกล่ ำวให้ เกิ ดกำรปฏิ บ ตั ิ ผูน้ ำชุ ม ชนแต่ ละคนจะรั บ ผิดชอบให้แรงสนับ สนุ นทำงสั งคมแก่ ส ตรี 6 คน เป็ น
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จำนวน 6 ครั้ง ผลของกำรจัดกิจกรรมตำมโปรแกรมสุ ขศึกษำ ร่ วมกับแรงสนับสนุ นทำงสังคม ทำให้สตรี กลุ่ม
ตัวอย่ำงมีกำรปฏิบตั ิตวั ถูกต้องมำกกว่ำเข้ำโปรแกรม
2) งำนวิจยั ที่ ใช้แบบแผนควำมเชื่ อด้ำนสุ ขภำพกับแรงสนับสนุ นทำงสังคมเป็ นฐำนของกำรคิ ด พงศ์
พันธ์ อันตะริ กำนนท์ และคณะ (2544) ได้จดั โปรแกรมสุ ขศึกษำโดยประยุกต์แบบแผนควำมเชื่ อด้ำนสุ ขภำพ
สำหรับกลุ่มทดลอง ซึ่ งประกอบด้วยสตรี ที่แต่งงำนแล้วอำยุ 25-59 ปี และไม่เคยตรวจเซลล์มะเร็ งปำกมดลู ก
รวมทั้งไม่ได้ต้ งั ครรภ์ขณะเข้ำร่ วมโปรแกรมสุ ขศึกษำที่ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยำยประกอบภำพพลิก วีดิทศั น์
กำรเสวนำกลุ่มและแจกแผ่นพลับ นอกจำกนี้ สตรี กลุ่มทดลองยังได้รับแรงสนับสนุ นทำงสังคมจำกเพื่อนสตรี ที่
เคยตรวจเซลล์มะเร็ งปำกมดลู กเกี่ ยวกับกระบวนกำรตรวจหำเซลล์มะเร็ งปำกมดลู กของสถำนพยำบำลหรื อ
หน่ วยบริ ก ำรเคลื่ อนที่ ผลกำรทดลองพบว่ำ สตรี ก ลุ่ ม ตัวอย่ำ งมี ก ำรรั บ รู ้ โอกำสเสี่ ย งและควำมรุ น แรงของ
โรคมะเร็ งปำกมดลู ก มีกำรรับรู ้ ผลดี ของกำรปฏิ บตั ิ ตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ มำกกว่ำก่ อนกำรทดลองและ
มำกกว่ำกลุ่มเปรี ยบเทียบ นอกจำกนี้ภำยหลังกำรทดลอง สตรี กลุ่มทดลองร้อยละ 71.2 ไปตรวจเซลล์ลม์ ะเร็ งปำก
มดลูก ขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบไปตรวจเพียงร้อยละ 35.0 เท่ำนั้น
3) งำนวิจยั ที่ใช้ทฤษฎีควำมสำมำรถแห่ งตนเป็ นฐำนของกำรคิด มนัสนันท์ หยกสกุล และคณะ (2552)
ศึ ก ษำผลของโปรแกรมกำรส่ งเสริ ม กำรบริ โภคอำหำรเช้ำโดยกำรประยุก ต์ท ฤษฎี ค วำมสำมำรถแห่ งตนใน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2 จังหวัดสมุทรสงครำม จำนวน 2 โรงเรี ยน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 42 คน และกลุ่ม
ควบคุม 40 คน ระยะเวลำกำรทดลอง 6 สัปดำห์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรรับประทำน
อำหำรเช้ำ ควำมรู ้เกี่ยวกับควำมสำคัญของอำหำรเช้ำ กำรรับรู ้ควำมสำมำรถแห่ งตนในกำรรับประทำนอำหำรเช้ำ
และควำมคำดหวังในผลดีของกำรรับประทำนอำหำรเช้ำ วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ Paired t-test, t-test และ Mc
Nemar’s test
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของควำมรู ้ กำรรับรู ้ควำมสำมำรถแห่ ง
ตน และควำมคำดหวังในผลดี ของกำรรับประทำนอำหำรเช้ำสู งกว่ำก่อนทดลอง และสู งกว่ำกลุ่มเปรี ยบเที ยบ
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p-value < 0.001) นักเรี ยนรับประทำนอำหำรเช้ำทุกวันในวันเปิ ดเรี ยนเพิ่มขึ้นจำกรัอย
ละ 47.6 เป็ นร้อยละ 78.6 และได้ผลในทำงเดี ยวกันกับวันหยุด ผลกำรศึกษำชี้ ให้เห็ นถึ งควำมสำคัญและควำม
จำเป็ นของกำรจัดโปรแกรมกำรส่ งเสริ มกำรบริ โภคอำหำรเช้ำในเด็กวัยรุ่ น เพิ่มเติมจำกควำมรู ้ที่เด็กได้รับจำกชั้น
เรี ยน
4) งำนวิจยั ที่ ใช้ทฤษฎี แรงจู งใจเพื่ อป้ องกันโรคร่ วมกับแรงสนับสนุ นทำงสังคมเป็ นฐำนของกำรคิ ด
อภัสริ น มะโน และคณะ (2555) ศึกษำประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมกำรประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในกำรป้ องกันโรค
ร่ วมกับแรงสนับสนุ นทำงสังคมในกำรป้ องกันควำมดันโลหิ ตสู ง ในชำยวัยกลำงคน เขตกรุ งเทพมหำนคร รู บ
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แบบกำรวิจยั เป็ นแบบกึ่ งทดลอง (Quasi–Experimental Research Design) กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นชำยวัยกลำงคน 60
คน ที่อำศัยอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพมหำนคร แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คนและ กลุ่ มเปรี ยบเที ยบ 30 คน
ระยะเวลำศึกษำ 8 สัปดำห์ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกำรป้ องกันควำมดันโลหิ ตสู งที่เน้นด้ำนกำรควบคุม
อำหำรและกำรออกกำลังกำยประกอบด้วย กำรชมวีดีทศั น์ประกอบกำรบรรยำย เรี ยนรู ้จำกตัวแบบ กำรสำธิ ต ฝึ ก
ทัก ษะ อภิ ป รำยกลุ่ ม และได้รับ แรงสนับ สนุ น จำกบุ ค คลใกล้ชิ ด ในครอบครั ว เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถำม ก่ อ น-หลัง กำรทดลอง และระยะติ ด ตำมผลกำรทดลอง วิเครำะห์ ข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดว้ ยสถิติ ค่ำเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน วิเครำะห์เปรี ยบเทียบผลกำรทดลอง ด้วยสถิติ Paired ttest, Independent t-test และ ANCOVA
ผลกำรศึกษำ พบว่ำกลุ่มทดลองมีกำรรับรู ้ควำมรุ นแรง กำรรับรู ้โอกำสเสี่ ยง กำรรับรู ้ควำมสำมำรถ กำร
รับรู ้ประสิ ทธิ ผลของกำรปฏิ บตั ิ และมีพฤติกรรมกำรป้ องกันควำมดันโลหิ ตสู งดีข้ ึนกว่ำก่อนกำรทดลองและดี
ขึ้นกว่ำกลุ่มเปรี ยบเทียบอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p-value< .001) และมีคะแนนเฉลี่ยของระดับควำมดันโลหิ ต
ดัชนี มวลกำยและเส้นรอบเอวลดลงกว่ำก่อนกำรทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบอย่ำงทีนยั สำคัญทำงสถิติ (p-value
< .001)
ผลกำรวิจยั มี ขอ้ เสนอแนะในกำรส่ งเสริ มพฤติกรรมกำรป้ องกันควำมดันโลหิ ตสู งแก่ ชำยวัยกลำงคน
โดยควรจัดโปรแกรมกำรป้ องกันควำมดันโลหิ ตสู งโดยเน้นกำรควบคุ มอำหำร กำรออกกำลังกำยและนำคู่มือ
บันทึกกำรปฏิ บตั ิตนในกำรป้ องกันควำมดันโลหิ ตสู งมำใช้ในกำรประเมินพฤติกรรมเพื่อสร้ำงเสริ มควำมตั้งใจ
ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ชำยวัยกลำงคนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
กิจกรรม 2.3.2
กำรใช้ทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภำพในงำนวิจยั มีกี่ลกั ษณะ อะไรบ้ำง
แนวตอบกิจกรรม 2.3.2
กำรใช้ท ฤษฎี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภำพในงำนวิจยั มี 4 ลัก ษณะ ดัง นี้ 1) บอกเล่ ำ โดยทฤษฎี (Informed by
theory) 2) ประยุก ต์ท ฤษฎี (To applying) 3) กำรทดสอบทฤษฎี (Testing) 4) กำรสร้ ำ งทฤษฎี ใ หม่ (Building
theory)
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชา

การส่ งเสิ มสุ ขภาพ การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น

หน่ วยที่ 3

สุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ

ตอนที่
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพ ภาวะสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
3.2 สถานการณ์ของปั ญหาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
3.3 การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวคิด
1. แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพจะกล่าวถึงความหมายของสุ ขภาพ ความสาคัญของสุ ขภาพทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัวและชุ มชน และแนวคิดเกี่ ยวกับสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย แนวคิดเกี่ ยวกับภาวะสุ ขภาพจะมอง
สุ ขภาพเป็ นวิถีชีวิตทั้งหมดใน 4 มิติ ได้แก่ มิติทางกาย มิติทางจิต มิติทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม และมิติทางจิต
วิญ ญาณ และแนวคิ ด เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพจะคลอบคลุ ม ในเรื่ องของประเภทและองค์ป ระกอบของ
พฤติกรรมสุ ขภาพ
2. สถานการณ์ ปัญหาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญของประเทศ
ไทย ประกอบด้ว ยสถานการณ์ โรคติ ด ต่ อ โรคอุ บ ัติ ใ หม่ อุ บ ัติ ซ้ า โรคไม่ ติ ด ต่ อ และปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การป้ องกันโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การฟื้ นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล
3. การพัฒ นาสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ สามารถแบ่ งได้ 3 ระดับ คื อ ระดับ บุ คคล ระดับ
ครอบครัว และระดับชุ มชน การพัฒนาสุ ขภาพในแต่ละระดับจะมี ความแตกต่างกันในการดาเนิ นการ ซึ่ งการ
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพทั้ง 3 ระดับจะเน้นในด้านการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสมให้เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพ ภาวะสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพได้
2. อธิบายสถานการณ์ของปั ญหาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพได้
3. อธิบายการพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 3
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 3.1-3.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์
6. เข้ารับบริ การสอนเสริ ม (ถ้ามี)
7. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 3
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์
5. การสอนเสริ ม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินตนเองก่ อนเรียน
หน่ วยที่ 3 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 3.1
แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขภาพ ภาวะสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
3.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพ
3.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวคิด
1. แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพ จะคลอบคลุมในเรื่ องความหมายของสุ ขภาพ ความสาคัญของ
สุ ขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพและความเจ็บป่ วยที่สาคัญ คือ แนวคิดสุ ขภาพกับความเจ็บป่ วยอยูค่ น
ละขั้วบนเส้นตรงที่มีความต่อเนื่อง แนวคิดสุ ขภาพเป็ นภาวะที่มีความต่อเนื่องตลอดชีวิต แนวคิดสุ ข
ภาวะกับการเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์กนั แบบแกนเอกซ์และแกนวาย และปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
2. แนวคิ ดเกี่ ยวกับ พฤติ กรรมสุ ข ภาพ จะคลอบคลุ มในเรื่ องความหมายของพฤติก รรม
สุ ขภาพ ความสาคัญของพฤติกรรมสุ ขภาพใน 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมสุ ขภาพที่มีผลโดยตรงต่อการเกิด
ปั ญ หาสุ ข ภาพหรื อ ปั ญ หาสาธารณสุ ข และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ การแก้ไ ขปั ญ หา
สาธารณสุ ข ประเภทและองค์ประกอบของพฤติกรรมสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 3.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและสรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพได้
2. อธิบายความหมายและสรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพได้
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เรื่ องที่ 3.1.1
แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพจะคลอบคลุมในเรื่ องความหมายของสุ ขภาพ ความสาคัญของสุ ขภาพ
แนวคิดสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย และปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของสุ ขภาพ
ในอดี ต เมื่ อ กล่ าวถึ งค าว่า “สุ ข ภาพ” จะหมายถึ ง สุ ข ภาพกายเป็ นหลัก ได้แก่ ความสมบู รณ์
แข็งแรงของร่ างกาย การไม่ เจ็บ ป่ วยเป็ นโรคหรื อมี ค วามพิ ก าร โดยเชื่ อว่าหากตัวเรามี ค วามสมดุ ล กับ
ธรรมชาติจะทาให้มีสุขภาพดี หากมี การกระทาที่ ผิดธรรมชาติ จะทาให้เกิ ดการเจ็บป่ วยขึ้ น สาหรับการ
เจ็บป่ วยทางจิตเชื่ อว่าเกิ ดจากการกระทาของภูตผีปีศาจ ในช่ วงต่อมาเมื่อกล่าวถึ งคาว่าสุ ขภาพจึงได้รวม
สุ ขภาพจิตเข้าไปด้วย เพราะเห็ นว่าคนที่มีสุขภาพกายสมบูรณ์ แข็งแรงแต่สุขภาพจิตเสื่ อมโทรมหรื อเป็ น
โรคจิตก็ไม่สามารถดาเนิ นชี วิตเป็ นปกติ สุข นอกจากจะส่ งผลต่อตนเองแล้วยังส่ งผลต่อผูอ้ ื่นด้วยในยุค
ต่อมาการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความเจริ ญก้าวหน้า ทาให้มีการค้นพบเชื้ อโรคที่เป็ นสาเหตุสาคัญ
ของการเกิ ดโรค และมี การตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ความหมายของคาว่า “สุ ขภาพ” จึงหมายถึ งการไม่มี
โรคหรื อการตรวจไม่พบโรค
ในปี ค.ศ. 1947 องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของ “สุ ขภาพ” หมายถึง ภาวะแห่ งความ
สมบู รณ์ ของร่ างกาย จิ ตใจ และการดารงชี วิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่ เพียงแต่ความปราศจากโรค หรื อ
ทุ พพ ลภาพเท่ า นั้ น (Health is defined as a state complete physical, mental and social well-being and
merely the absence of disease infirmity) ในระยะต่ อ มามี นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้ ค วามหมายของสุ ข ภาพที่
แตกต่างกันเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายและวิธีการกระทาเพื่อสุ ขภาพที่แตกต่างกัน เพ็นเดอร์ (Pender 1996) ได้
ให้ความหมาย “สุ ขภาพ” หมายถึง การบรรลุ ถึงการใช้ศกั ยภาพของบุคคลที่ติดตัวมาแต่กาเนิ ดและได้รับ
การพัฒนาซึ่ งบุคคลจะบรรลุภาวะนี้ ได้จากการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่มีเป้ าหมาย การใช้ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง และมีความพึงพอใจในสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้าง ในขณะเดียวกันมีการปรับตัวตามความ
จาเป็ นเพื่อรักษาความมัน่ คงของโครงสร้ างและความสอดคล้องกลมกลืนกับสิ่ งแวดล้อมที่มีความสาคัญ
กับตนเอง
ในปี พ.ศ. 2541 องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามใหม่ของคาว่า “สุ ขภาพ” หมายถึงสุ ขภาวะอัน
สมบูรณ์และมีความเป็ นพลวัตทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ และไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคและ
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การเจ็ บ ป่ วยเท่ า นั้ น (Health is a complete dynamic state of physical, mental, social and spiritual wellbeing, and not merely the absence of disease and infirmity) ซึ่ งได้ เพิ่ ม ค าว่ า “พลวัต (dynamic)” ซึ่ ง
หมายถึงสุ ขภาพที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั เหตุปัจจัยอันสลับซับซ้อนไม่ใช่เป็ นภาวะที่คงที่
ตายตัวหรื อขึ้นกับปั จจัยเพียงอันหนึ่ งอัดใดเท่านั้น และคาว่า “จิตวิญญาณ (spiritual)” ซึ่ งหมายถึ งการที่
บุคคลมีสติและสติปัญญาที่สมบูรณ์ มีความฉลาดรู ้เท่าทันสิ่ งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ งและมีคุณธรรม
จากการที่ องค์การอนามัยโลกให้คาจากัดความของสุ ขภาพเพิ่มเติ มนั้น ทาให้แนวคิดเกี่ ยวกับ
ความหมายของสุ ขภาพมีการขยายมิติ สุขภาพออกเป็ น 4 ด้านและเน้นความเป็ นพลวัตของสุ ขภาพและ
ความเชื่อมโยงระหว่างสุ ขภาพกายกับมิติสุขภาพอื่น ๆ เป็ นหลัก ดังต่อไปนี้
1. สุ ขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพที่ดีของร่ างกาย กล่าวคือ อวัยวะต่าง ๆ อยูใ่ น
สภาพที่ ดี มี ความแข็งแรงสมบู รณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ างกายสามารถท างานได้ตามปกติ และมี
ความสัมพันธ์กบั ทุกส่ วนเป็ นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพที่ดีในการทางาน และยังรวมถึงผูท้ ี่มีโรค
ทางกายหรื อผูท้ ี่มีความพิการทางกายแต่ได้รับการดูแลรักษาจนสามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงหรื อ
เท่ากับคนปกติ
2. สุ ขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ มีจิตใจ
เบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องใจหรื อขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ได้อย่างมีความสุ ข สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งผูม้ ีสุขภาพจิตดี ย่อมมีผล
มาจากสุ ขภาพกายดีดว้ ย
3. สุ ขภาพสั งคม (Social Health) หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ มี
สภาพของความเป็ นอยูห่ รื อการดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ทาให้ผอู ้ ื่น หรื อสังคมเดือดร้อน
สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมได้เป็ นอย่างดีและมีความสุ ข
4. สุ ขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะที่ดีของปั ญญาที่มีความรู ้ทวั่ รู ้เท่าทัน
และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ งนาไปสู่
ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
โดยมิติสุขภาพทั้ง 4 ด้านมีความเชื่อมโยงและส่ งผลต่อกันอย่างเป็ นองค์รวม (ดังภาพที่ 3.1)
กล่าวคือ การเจ็บป่ วยทางร่ างกายทั้งการเกิดโรคร้ายหรื อความพิการ ย่อส่ งผลให้จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กนั แต่ในทางตรงข้ามถ้ามิติสุขภาพกายที่บุคคลมีสุขภาพดีจะทาให้มิติ
สุ ขภาพด้านอื่น ๆ ดีไปด้วย
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มิติทางกาย
(การเจ็บป่ วยทางกาย เช่น เอดส์ มะเร็ ง
อัมพาต พิการ)

มิติทางจิต
(ความวิตกกังวล กลัวตาย กลัว
สู ญเสี ย ขาดรายได้ รู ้สึกมีปมด้อย
ไร้ค่า ท้อแท้ สิ้ นหวัง ซึมเศร้า คิด
อยากฆ่าตัวตาย )

มิติทางสั งคม
( ถูกให้ออกจากงาน ญาติรังเกียจ
ทอดทิง้ สังคมรังเกียจ เข้าสังคม
ไม่ได้หรื อแยกตัวเอง )

มิติทางจิตวิญญาณ (ปัญญา)
(ขาดความฉลาดรู ้เท่าทัน ไม่เข้าใจสรรพ
สิ่ งตามความเป็ นจริ ง ไม่เข้าใจความดีงาม
ถูกต้อง ไม่มีความสงบสุ ขภายในจิตใจ )
มิติทางกาย
(การเจ็บป่ วยทางกาย เช่น เอดส์ มะเร็ ง อัมพาต พิการ)
มิติทางจิต
(ความวิตกกังวล กลัวตาย กลัวสู ญเสี ย ขาดรายได้ รู ้สึกมีปมด้อย ไร้ค่า ท้อแท้ สิ้ นหวัง ซึ มเศร้า คิดอยากฆ่า
ตัวตาย )
มิติทางสั งคม
(ถูกให้ออกจากงาน ญาติรังเกียจ ทอดทิ้ง สังคมรังเกียจ เข้าสังคมไม่ได้หรื อแยกตัวเอง)
มิติทางจิตวิญญาณ (ปัญญา)
(ขาดความฉลาดรู ้เท่าทัน ไม่เข้าใจสรรพสิ่ งตามความเป็ นจริ ง ไม่เข้าใจความดีงามถูกต้อง ไม่มีความสงบ
สุ ขภายในจิตใจ)
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ภาพที่ 3.1 ความเชื่ อมโยงระหว่างสุ ขภาพกายกับมิติสุขภาพอื่น ๆ
ที่มา: อาพล จินดาวัฒนะ, สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ, และสุรณี พิพฒั น์โรจนกมล. (2551). การสร้างเสริ มสุขภาพ: แนวคิด หลักการ และ
บทเรี ยนของไทย.

สาหรับประเทศไทยความหมายของคาว่า “สุ ขภาพ” พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550
ได้ใ ห้ ค านิ ย ามว่า หมายถึ ง ภาวะของมนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ท้ งั ทางกาย ทางจิ ต ทางปั ญ ญา และทางสั งคม
เชื่ อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุ ล โดยกล่ าวว่าปั ญญาหมายถึ ง ความรู ้ ท วั่ ความรู ้ เท่ าทัน และความ
เข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ งนาไปสู่ ความมีจิต
อันดี งานและเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ โดยได้นาแนวคิ ด “สุ ขภาพพอเพี ยง” ที่ เชื่ อมโยงมาจากปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นให้คนไทยทุกภาคทุ กส่ วนของสังคมไทยมีการดาเนิ น
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ โดยยึดหลักความพอดี กบั ศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง มี
ความเอื้ออาทรต่อคนอื่น ๆ แนวปฏิ บตั ิตนในทุกกิจกรรม ในทุกอาชี พต้องยึดวิถีชีวิตไทย อยูแ่ ต่พอดี ไม่
ฟุ่ มเฟื อย ไม่ยึดวัตถุ แต่ให้ยึดทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะ ใช้ส ติปัญญาในการดารงชี วิต เจริ ญเติบโต
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ตั้งอยู่บนหลักการ รู ้ รักสามัคคี ใช้สติปัญญาปกป้ องตนเอง ให้คานึ งถึงเหตุผลตาม
สภาพแวดล้อมของไทย ขจัดข้อขัดแย้งไปสู่ ความประนี ประนอมรักษาผลประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นที่ต้ งั
ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบสุ ขภาพยึดหลักการสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) ยึดหลักทางสายกลาง 2) ยึดหลัก
ความสมดุล 3) ยึดหลักความพอประมาณ 4) สร้างระบบภูมิคุม้ กัน และ 5) สร้างระบบการเรี ยนรู ้ให้เท่าทัน
โลก การน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาก าหนดเป็ นทิ ศ ทางในการพัฒ นาระบบสุ ข ภาพก็ เพื่ อ ท าให้
ประชาชนมี สุ ข ภาพที่ ส มบู ร ณ์ ท้ ัง ทางกาย ทางใจ ทางสั ง คม และทางจิ ต วิ ญ ญาณ และเชื่ อ มโยงกับ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพอย่างสมดุล
นอกจากนี้มีผเู ้ สนอแนวคิดเกี่ยวกับความหมายสุ ขภาพที่สาคัญ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ
วะสี (ประเวศ วะสี 2541) นักคิดผูซ้ ่ ึ งได้รับการยกย่องให้เป็ นราษฎรอาวุโสและบุ คคลดี เด่ นแห่ งชาติ ได้
ขยาย แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพขององค์การอนามัยโลกเพิ่มเติมตามแบบวิถีสังคมไทยว่า “สุ ขภาพ” หมายถึง
สุ ขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณที่เกื้อหนุ นกันไปมา ซึ่ งสุ ขภาพวะทางจิตวิญญาณ
ส่ งผลกระทบอย่างแรงต่อสุ ขภาวะอีก 3 มิติ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมาย
ของสุ ขภาพในลักษณะของความสุ ข คือ ความเป็ นอิสระหรื อการหลุดพ้นจากความบีบคั้นใน 4 ด้าน คือ 1)
อิ ส รภาพทางกายหรื อ ทางวัต ถุ หมายถึ ง การไม่ ข าดแคลนวัต ถุ ปั จ จัย ไม่ เป็ นโรค ปลอดภัย ในชี วิต
ทรั พ ย์สิ น และมี สิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสม 2) อิ ส รภาพทางสั งคม หมายถึ ง การมี สั ม พันธภาพที่ ดีต่อกัน
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ระหว่างคนในครอบครัว บุคคลรอบข้าง ชุ มชนด้วยความเสมอภาคและภราดรภาพ 3) อิสรภาพทางจิต
หมายถึง การมีจิตใจที่ดี สงบ มีสติ มีสมาธิ หลุ ดพ้นจากกิ เลส และ 4) อิสรภาพทางปั ญญา หมายถึง การ
รับรู ้โลกที่เป็ นจริ ง การเรี ยนรู ้ มีทศั นะต่อโลกที่ถูกต้องและมีทกั ษะชีวติ ที่ดี
ดังนั้น ในปั จจุบนั ความหมายของสุ ขภาพจึง เป็ นภาวะแห่ งความสมบู รณ์ และความสมดุ ลของ
บุคคลทั้งร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งสภาวะที่ปราศจากโรคและความพิการ และการใช้ชีวิต
อยูร่ ่ วมกับคนอื่นในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่ งการมีสุขภาพดี เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็ นถึงการมีคุณภาพชี วิตที่ดี
อันเป็ นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี รวมทั้งการมีปฏิ สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมได้อย่างถู กต้อง
เหมาะสม
2. ความสาคัญของสุ ขภาพ
สุ ขภาพมีความสาคัญและจาเป็ นสาหรับทุกชีวติ การที่บุคคลจะดารงชีวติ อยูอ่ ย่างปกติ คือการที่
บุคคลมีความพร้อมเกี่ยวกับร่ างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจมีความสุ ข มีความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจาวัน มีความพอใจ ความสมหวังทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น ได้รับการยอมรับต่อสังคม สามารถ
เข้าใจสรรพสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างความถูกต้อง ดังที่กล่าวมานี้เป็ นความพร้อมทางด้านสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต
สุ ขภาพสังคมและจิตวิญญาณ สุ ขภาพทั้ง 4 ด้านนี้จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในที่น้ ีขอแบ่ง
ความสาคัญของสุ ขภาพออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนหรื อสังคม
ดังต่อไปนี้
2.1 ความสาคัญของสุ ขภาพในระดับบุคคล กล่าวคือ สุ ขภาพเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนต้องการมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่ วยหรื อมีความพิการดังคาพังเพยที่วา่ “ความไม่มี
โรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ” และสุ ขภาพยังเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานของการพัฒนาบุคคลเพราะการเรี ยนรู ้
ของบุคคลจะเกิ ดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้นมีสุขภาพดี นอกจากนี้ สุขภาพยังเป็ นวิถีทางนาบุคคลสู่ จุดมุ่งหมาย
สู งสุ ดในชีวิตได้เพราะบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีศกั ยภาพในการที่จะบรรลุถึงความสาเร็ จของชีวติ และ
มีศกั ยภาพที่จะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ตอ้ งการในระดับที่สูงขึ้นได้ตลอดช่วงชีวติ ตามศักยภาพที่มีอยู่
2.2 ความสาคัญของสุ ขภาพในระดับครอบครั ว กล่ าวคื อ สุ ขภาพช่ วยให้บุคคลสามารถแสดง
บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิ กครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ช่ วยให้บุคคลในครอบครัวมีสัมพันธ์อนั ดีต่อ
กัน ทาให้ให้ครอบครัวสามารถสื บเผ่าพันธุ์ ที่มีคุณภาพเนื่ องจากการที่สามีภรรยาจะมีบุตรที่มีสุขภาพดี
แข็งแรงสมบูรณ์ น้ นั เกิดจากการดู แลอย่างดี ต้ งั แต่ระยะตั้งครรภ์จนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ครอบครัวจึงมีส่วน
สาคัญในการทาให้บุตรมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ การที่ สมาชิ กในครอบครัวมีสุขภาพดี ยงั ช่ วยลดรายจ่าย
ของครอบครัวที่เกิดจากการเจ็บป่ วยได้
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2.3 ความส าคั ญ ของสุ ข ภาพในระดั บ ชุ ม ชน กล่ า วคื อ สุ ข ภาพเป็ นองค์ป ระกอบของสิ ท ธิ
มนุ ษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคของสังคม โดยรัฐมีหน้าที่ในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนและ
ให้เข้าถึ งบริ การสุ ขภาพต่าง ๆ การที่ ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดี จึงบ่งชี้ ว่าประชาชนได้รับบริ การ
สุ ขภาพขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค สุ ขภาพของประชาชนจึงเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ของการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
สังคมและประเทศชาติที่สาคัญ อีกทั้งสุ ขภาพยังช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งในแก่คนในชุ มชนและสังคม
ได้เพราะการที่ คนในชุ มชนมี สุขภาพดี จะทาให้บุคคลเกิ ดทักษะการดาเนิ นชี วิตอย่างถู กต้องและมี การ
รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของชุมชนรวมทั้งปั ญหาสุ ขภาพ อีกทั้งการที่คนในชุ มชนมีสุขภาพดียงั
ช่ วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศในด้านการรักษาพยาบาล ลดต้นทุ นในการสร้ างโรงพยาบาลและการซื้ อ
เทคโนโลยีทางการแพทย์หรื อยาที่มีราคาสู งได้
3. แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย
นักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญได้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพกับความเจ็บป่ วยหลากหลาย
แนวคิด ซึ่งแนวคิดที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี้
3.1 สุ ขภาพกับความเจ็บป่ วยอยู่คนละขั้วบนเส้ นตรงทีม่ ีความต่ อเนื่อง เป็ นแนวคิดของดัน
(Dunn 1980) ซึ่ งแนวคิดนี้ แสดงภาวะต่าง ๆ ตั้งแต่การมีสุขภาพที่ดีที่สุดจนกระทัง่ ถึงแก่ความตาย (ดังภาพ
ที่ 2.2) กล่าวคือ การมีสุขภาพดีจนกระทัง่ ถึงแต่ความตายอยูบ่ นเส้นตรงเดียวกันและมีความต่อเนื่องกัน แต่
แนวคิดนี้ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเนื่ องจากเมื่อบุคคลเกิดความเจ็บป่ วยเป็ นการยากที่จะอยูอ่ ย่างปกติ
สุ ข ดังนั้นการมีสุขภาพดีกบั ความเจ็บป่ วยจึงไม่ควรอยูร่ ่ วมกันเป็ นเส้นตรง

สุ ขภาพ สุ ขภาพดี สุ ขภาพ เจ็บป่ วย
เจ็บป่ วย เจ็บป่ วยหนัก ตาย
ดีที่สุด
ปกติ เล็กน้อย สุ ขภาพ
ทรุ ดโทรม
ภาพที่ 3.2 แนวคิดสุ ขภาพกับความเจ็บป่ วยของดัน
ที่มา: Dunn, H.L. (1980). Jigh-level wellness. N.J. : Charles B Slack Inc.
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3.2 สุ ขภาพเป็ นภาวะทีม่ ีความต่ อเนื่องตลอดชีวติ เป็ นแนวคิดของเพ็นเดอร์ (Pender 1996) ซึ่ง
แนวคิดนี้แสดงให้เห็นระดับต่าง ๆ ของภาวะสุ ขภาพ คือ เกณฑ์ภาวะสุ ขภาพดีที่สุดหรื อการบรรลุ
ความสาเร็ จในชีวติ เกณฑ์ภาวะสุ ขภาพของคนส่ วนใหญ่หรื อสุ ขภาพดีตามบรรทัดฐาน และเกณฑ์ภาวะ
สุ ขภาพไม่ดี และความสัมพันธ์กบั ความเจ็บป่ วยตลอดชีวิตทั้งความเจ็บป่ วยเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง (ดังภาพ
ที่ 2.3) กล่าวคือ ความเจ็บป่ วยอาจเกิดได้ท้ งั บุคคลที่มีสุขภาพดีที่สุด สุ ขภาพเกณฑ์กลาง หรื อสุ ขภาพไม่ดี
ซึ่ งความเจ็บป่ วยนี้จะขัดขวางหรื อส่ งผลให้บุคคลนั้นแสวงหาการมีสุขภาพดีได้

สุ ขภาพที่ดีสุด
เกิด

ตาย
เกณฑ์ภาวะสุ ขภาพของคนส่ วนใหญ่
สุ ขภาพที่เลวที่สุด

เกิด

ตาย
ภาพที่ 3.3 สุ ขภาพเป็ นภาวะทีม่ ีความต่ อเนื่องตลอดช่ วงชี วติ

ที่มา: Pender, N.J. (1996). Health promotion in nursing practice. Connecticut: Appleton and Lange.

3.3 สุ ขภาวะกับการเจ็บป่ วยมีความสั มพันธ์ กนั แบบแกนเอกซ์ และแกนวาย เป็ นแนวคิดของ
ดาวนีและคณะ (Downie et al. 1996) แนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าสุ ขภาวะและการเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์
กันแบบแกนเอกซ์ (X) และแกนวาย (Y) กล่าวคือสุ ขภาพวะเป็ นความรู ้สึกหรื อการรับรู ้ของบุคคลว่ามี
ระดับความสุ ขหรื อความพึงพอใจในชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตน โดยบุคคลที่มีสุขภาวะในระดับสู งจะรู ้สึกว่า
ตนเองมีความสุ ขทางกาย ทางจิตใจและทางสังคม ส่ วนผูท้ ี่มีสุขภาวะระดับต่าจะรู ้สึกว่าตนเองไม่มีความ
สุ ดทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม แต่สิ่งที่บุคคลรับรู ้อาจไม่ใช่สุขภาวะที่แท้จริ งเพราะเป็ นความการ
รับรู ้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่หลังจากนั้นจะความทุกข์ที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดีเจ็บป่ วยเป็ น
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โรค ดังนั้นสุ ขภาพดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลมีสุขภาวะที่แท้จริ งซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแกนเอกซ์และวาย (ดังภาพ
ที่ 2.4) โดยแกนเอกซ์คือสุ ขภาวะและแกนวายคือการเจ็บป่ วย ซึ่ งสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสุ ข
ภาวะกับการเจ็บป่ วยได้ดงั นี้ คือ
1) บุคคลที่ไม่เจ็บป่ วยและมีความสุ ข คือ บุคคลที่รู้สึกว่าตนเองมีสภาพร่ างกาย จิตใจ และ
สังคมที่ดี และไม่มีการเจ็บป่ วย
2) บุคคลที่เจ็บป่ วยแต่มีความสุ ข คือ บุคคลที่รู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพที่ดีหรื อมีความสุ ข ทั้ง ๆ
ที่มีการเจ็บป่ วยเกิดขึ้น เช่น บุคคลที่ป่วยเป็ นโรคหัวใจแต่สามารถปรับตัวใช้ชีวติ อย่างสงบได้
3) บุคคลที่ไม่เจ็บป่ วยแต่ไม่มีความสุ ข คือ บุคคลที่ ไม่มีการเจ็บป่ วยแต่รู้สึกว่าตนเองไม่มี
ความสุ ข เช่น บุคคลที่สุขภาพแข็งแรงแต่ชอบวิตกกังวลกลัวว่าตนเองจะป่ วยเป็ นโรคร้ายแรง
4) บุคคลที่ เจ็บป่ วยและไม่มีความสุ ข คื อ บุ คคลที่เจ็บป่ วยร่ วมกับความรู ้ สึกไม่มีความสุ ข
เช่น บุคคลที่เป็ นโรคเอดส์และรู ้สึกท้อแท้หมดหวังและไม่สามารถอยูร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
สุ ขภาวะ (สู ง)
(1)
ไม่เจ็บป่ วยและมีความสุ ข

(2)
เจ็บป่ วยแต่มีความสุ ข

(ต่า)

การเจ็บป่ วย (สู ง)
(3)
ไม่เจ็บป่ วยแต่ไม่มีความสุ ข

(4)
เจ็บป่ วยและไม่มีความสุ ข

(ต่า)
สุ ขภาวะ (สู ง)
(2)
เจ็บป่ วยแต่มีความสุ ข
(1)
ไม่เจ็บป่ วยและมีความสุ ข
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การเจ็บป่ วย (สู ง)
(ต่า)
(4)
เจ็บป่ วยและไม่มีความสุ ข
(3)
ไม่เจ็บป่ วยแต่ไม่มีความสุ ข
ภาพที่ 3.4 สุ ขภาวะกับการเจ็บป่ วยมีความสั มพันธ์ กนั แบบแกนเอกซ์ และแกนวาย
ที่มา: Downie R.S. ,Tannahill, Coral, and Tannahill, Andrew. (1996). Health Promotion: Models and Values, Oxford University Press.

กล่ าวโดยสรุ ป แนวคิ ดเกี่ ยวกับสุ ขภาพและความเจ็บป่ วยมี หลากหลายแนวคิด โดยแนวคิ ด
สุ ข ภาพและความเจ็บ ป่ วยที่ ส าคัญ ได้แก่ สุ ข ภาพกับ ความเจ็บ ป่ วยอยู่ค นละขั้วบนเส้ น ตรงที่ มี ค วาม
ต่อเนื่ อง สุ ขภาพเป็ นภาวะที่มีความต่อเนื่ องตลอดชี วิต และสุ ขภาวะกับการเจ็บป่ วยมี ความสัมพันธ์กนั
แบบแกนเอกซ์และแกนวาย
4. ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ
การที่บุคคล ครอบครัว และชุ มชนจะมีสุขภาพดี หรื อไม่ข้ ึนกับปั จจัยหลายประการ ดังนั้นจึ ง
จาเป็ นต้องทาความเข้าใจในเรื่ องปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ (Health determinants) ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ ปั จจัย
ด้านปัจเจกบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านระบบบริ การสาธารณสุ ข
4.1 ปั จ จั ย ด้ า นปั จ เจกบุ ค คล เป็ นปั จ จัย ภายในตัวบุ ค คล ซึ่ งเป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ ก าหนดภาวะ
สุ ขภาพของแต่ละบุคคลได้โดยตรง เมื่อบุคคลมีปัจจัยด้านปั จเจกบุคคลมาอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัว ชุมชน
หรื อสังคม ปั จจัยด้านปั จเจกบุคคลจะส่ งผลต่อการมีสุขภาพดีหรื อไม่ดีของครอบครัว ชุมชนหรื อสังคมได้
ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 มิติ คือ มิติทางด้านชีวภาพ มิติทางด้านจิตวิทยา
มิติทางด้านความรู ้ และมิติทางด้านพฤติกรรม
4.1.1 มิ ติ ท างด้ านชี วภาพ (Biological Dimension) เป็ นปั จจัย ทางด้ า นกายวิ ภ าคและ
สรี รวิทยาของบุคคล ได้แก่ พันธุกรรม เชื้อชาติ เพศ อายุ และพัฒนาการ ดังนี้
1) พันธุ กรรม เป็ นปั จจัยภายในตัวบุคคลที่ สาคัญต่อการเกิดโรคหรื อความผิดปกติที่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่ งได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ ลูกหลาน เช่น ตาบอดสี โรคเบาหวาน โรค
เลือดธาลัสซีเมีย โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง เป็ นต้น
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2) เชื้ อชาติ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพ ทาให้มีโอกาสหรื อแนวโน้มต่อการ
เจ็บป่ วยบางชนิ ดได้ง่าย เช่น คนผิวดามีโอกาสเกิดโรคมะเร็ งชนิด Sickle-cell anemic และความดันโลหิ ต
สู งมากกว่าคนทัว่ ไป คนเชื้ อชาติ อเมริ กนั มี โอกาสเป็ นโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง และโรคหลอด
เลือดหัวใจได้มากกว่าเชื้อชาติอื่น เป็ นต้น
3) เพศ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ สัมพันธ์กบั การเกิ ดโรค โดยจะพบว่าโรคบางโรคจะพบใน
เพศหนึ่ งมากกว่าอีกเพศหนึ่ง เช่น ในเพศหญิงพบโรค โรคมะเร็ งเต้านม โรคมะเร็ งปากมดลูก โรคกระดูก
พรุ น โรคข้อรู มาตอยด์ โรคเอส แอล อี ส่ วนในเพศชายพบโรคมะเร็ งตับ โรคไส้ เลื่ อน โรคเอดส์ โรค
ริ ดสี ดวงทวาร เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าบางโรค เช่น โรคที่มีผลต่อระบบสื บพันธุ์มกั มีอตั ราการเกิดโรค
ได้เท่า ๆ กันในทั้งสองเพศ
4) อายุ แ ละพั ฒ นาการ โรคที่ เกิ ด ในแต่ ล ะกลุ่ ม อายุ มี ค วามแตกต่ า งกัน เช่ น โรค
อีสุ กอี ใส โรคหัด โรคอุ จจาระร่ วงพบในวัยเด็กมากกว่าวัยผูใ้ หญ่ โรคหลอดเลื อด โรคหัวใจ พบในวัย
กลางคนมากกว่า คนหนุ่ ม สาว ส่ ว นในวัย สู ง อายุ พ บว่า มี ค วามเสื่ อ มของความสามารถต่ อ การรั บ รู ้
สิ่ งแวดล้อม เช่น สายตา หู ความจา และอาจจะพบภาวะซึมเศร้าได้
4.1.2 มิติด้านจิตวิทยา จะเกี่ยวข้องกับการทางานของจิตใจ ทั้งจิตสานึ ก อารมณ์ ความรู ้ สึก
บุคลิกภาพระดับสติเชาว์ปัญญา การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ การคิด การจัดการกับอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่ งทาให้เกิ ดภาวะจิตใจที่ปกติ มีสุขภาพจิตดี จะทาให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเอง
เพื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพกายให้ ส มบู ร ณ์ ในทางตรงกัน ข้า ม บุ ค คลเมื่ อ เกิ ด ภาวะเสี ย สุ ข ภาพจิ ต เนื่ อ งจากมี
ความเครี ยด ความวิตกกังวล จะทาให้บุคคลรู ้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ อ่อนเพลีย สิ้ นหวัง จนสู ญสิ้ นศักยภาพ
ในการดูแลตนเอง นอกจากนี้ ความเครี ยดยังส่ งผลกระทบต่อภาวะสุ ขภาพกาย เช่น ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
ง่าย เกิดการหลัง่ ของกรดในกระเพาะอาหารจนเกิดโรคกระเพาะอาหาร ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ ปวด
ศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็ นต้น
4.1.3 มิ ติทางด้ านความรู้ มิ ติทางด้านความรู ้ ท าให้บุ คคล มี ค วามแตกต่างกันในเรื่ องการ
เลื อกแบบแผนการปฏิ บ ัติ เพื่ อดู แลสุ ขภาพอนามัย ท าให้บุ ค คลมี ความสามารถในการเลื อกพิ จารณา
ไตร่ ต รองการปฏิ บ ัติ ต นในเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพ เพื่ อให้ ส มรรถภาพร่ า งกายสมบู รณ์ แข็ ง แรง และมี
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา อุปสรรคที่ ทาให้เกิ ดความเครี ยดในชี วิตได้ มีความสามารถในการใช้
เวลา พลังงาน ศักยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่การงานสู่ จุดมุ่งหมายสู งสุ ดของชีวติ
4.1.4 มิติทางด้ านพฤติกรรม พฤติกรรมหรื อการกระทาของบุคคลนับเป็ นปั จจัยด้านปั จเจก
บุคคลที่มีความสาคัญประการหนึ่ งในการกาหนดภาวะสุ ขภาพของบุคคล เพราะการที่บุคคลจะมีสุขภพดี
สมบูรณ์แข็งแรงหรื ออ่อนแอ เป็ นโรคติดเชื้อหรื อโรคไร้เชื้ อ ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากพฤติกรรมของบุคคล
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ครอบครัว และชุมชน ซึ่ งพฤติกรรมบางอย่างมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมเท่านั้น
เช่ น พฤติกรรมการไม่แปรงฟั นทาให้เกิ ดโรคฟั นผุ แต่การกระทาบางอย่างของบุ คคลมีผลกระทบทั้งต่อ
สุ ข ภาพตนเองและผูอ้ ื่ น เช่ น การขับ รถขณะเมาสุ รา ท าให้ ต นเองและผูอ้ ื่ น เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ
บาดเจ็บ และเสี ยชีวิตได้ หรื อการไม่กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ ายุงลายทาให้ตนเอง ครอบครัว
และชุ มชนเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคไข้เลื อดออก นอกจากนี้ บางพฤติกรรมยังเป็ นปั จจัยเสี่ ยงร่ วมที่ก่อให้เกิ ด
โรคได้หลายโรค เช่น การสู บบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ งปอด
เป็ นต้น การพัฒนาสุ ขภาพในปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับการปลู กฝั งพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรคให้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลีลาชี วิตที่ไม่
เหมาะสมที่เป็ นสาเหตุของโรคให้เป็ นพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ
4.2 ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ปั จจัย ภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ภาวะสุ ข ภาพ ได้แก่ สภาพ
ภูมิศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี และขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เป็ นต้น ปั จจัยดังกล่าว
มีผลกระทบต่อสุ ขภาพบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ โดยปั จจัยภายนอกมีความสาคัญดังนี้
4.2.1 สภาพภู มิ ศ าสตร์ มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ สุ ข ภาพอนามัย ของบุ ค คล เป็ นผลจาก การ
เปลี่ ย นแปลงของลัก ษณะดิ น ฟ้ า อากาศ ของแต่ ล ะภู มิ ภ าค เช่ น ภาคเหนื อของประเทศไทย มี ส ภาพ
ภูมิศาสตร์ เป็ นภูเขา ทาให้อากาศมีความชุ่มชื้ น และมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ทาให้ประชากรในแถบ
ภูมิภาคนี้ เกิดโรคระบบทางเดิ นหายใจได้ง่าย หรื อในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ห่างไกลทะเล ทาให้
ได้รับสารอาหารจากสัตว์ทะเลไม่เพียงพอ จึงขาดธาตุไอโอดีนทาให้เกิดโรคคอพอก ในขณะที่ภาคกลางมี
โรงงานอุตสาหกรรมมาก โรคที่ พ บเป็ นส่ วนใหญ่ จึงเกดจากมลพิ ษของสิ่ งแวดล้อม หรื อโรคจากการ
ประกอบอาชี พ ส่ วนภาคใต้มีลกั ษณะอากาศชุ่ มชื้ นฝนตกชุ กตลอดทั้งปี เหมาะกับการเจริ ญเติ บโตของ
พยาธิ หลายชนิ ด ทาให้ประชากรในภาคใต้เป็ นโรคพยาธิ ลาไส้กนั มาก นอกจากนี้ ยงั พบว่าโรคบางอย่างมี
ความชุกตามฤดูกาล เช่น โรคอุจจาระร่ วงพบมากในหน้าร้อน โรคไข้เลือดออกพบมากในฤดูฝน เป็ นต้น
4.2.2 สภาพสิ่ งแวดล้ อม ปั จจัยทางด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่บุคลต้องมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย
ตลอดเวลา ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1) สิ่ ง แวดล้ อ มทางชี ว ภาพ เป็ นสิ่ ง แวดล้อ มเกี่ ย วกับ สิ่ ง มี ชี วิ ต เช่ น สั ต ว์ แมลง พื ช
เชื้อจุลินทรี ย ์ ไวรัส พยาธิ ต่าง ๆ เป็ นต้น ปั จจัยเหล่านี้เป็ นสิ่ งเร้าที่มีผลต่อสุ ขภาพอนามัยของบุคคล ดังเช่น
โรคต่าง ๆ ที่มีสัตว์เป็ นพาหะนาโรค เช่ น โรคพิษสุ นขั บ้า โรคเลปโตสไปโรซิ ส หรื อโรคฉี่ หนู โรคแอน
แทรกซ์ โรคตาแดง โรคไข้เลื อดออก เป็ นต้น หรื อในกรณี ที่ บุ คคลมี ภาวะสุ ขภาพอ่ อนแอ ท าให้มี ภูมิ
ต้านทานโรคต่า ก็อาจจะทาให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย
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2) สิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพ เป็ นสภาพแวดล้อ มที่ เกี่ ย วกับ สถานที่ อ ยู่อาศัย ที่ ท างาน
รวมถึงสภาพความร้อน แสง เสี ยง ความสัน่ สะเทือน และรังสี ต่าง ๆ
3) สิ่ งแวดล้ อมทางเคมี คือ สภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับสารเคมี ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น
สารตะกัว่ สารหนู ฝุ่ น ควัน ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เป็ นต้น ซึ่ งสารเหล่านี้ หากบุคคลสัมผัส ไม่ว่าจะ
ด้วยการสู ดดม สัมผัส บริ โภค หรื อมีการดูดซึ มผ่านผิวหนัง ย่อมทาให้บุคคลมีอาการต่าง ๆ อันเกิดจากพิษ
ของสารเคมีน้ นั ๆ เช่น ระคายเคือง แสบตา แน่นหน้าอก หายใจลาบาก เป็ นต้น หรื อดังเช่น บุคลที่ทางาน
ในโรงงานแบตเตอรี่ มักจะต้องสัมผัสกับตะกัว่ ทาให้ได้รับสารพิษจากตะกัว่ ในปริ มาณสู ง จนสามารถเกิด
การเจ็บป่ วยโดยระบบประสาทถูกทาลายได้
4) สิ่ งแวดล้อมทางสั งคม สิ่ งแวดล้อมทางสังคมนี้ จะมีผลเกี่ยวกับมาตรฐาน การดารงชีวิต
ของบุ คคล ที่ เป็ นโครงสร้ างของสั งคม เช่ น การศึ กษา เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม ประเพณี ศาสนา เป็ นต้น
บุคคลที่อยูใ่ นสภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ ย่อมมีความสมดุลทางสุ ขภาพ ทั้งสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต
ดีกว่าบุคคลที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมแออัด เต็มไปด้วยมลพิษ หรื อความขัดแย้งทางสังคมก็จะทาให้บุคคลไม่
สามารถอยูร่ ่ วมกัน ได้อย่างปกติสุข
4.3 ปั จจัยด้ านระบบบริ การสาธารณสุ ข การส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตที่ดีของบุคคล จาเป็ นจะต้องมี
การพัฒนาแบบองค์รวม โดยบูรณาการการพัฒนาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อภาวะ
สุ ขภาพ ร่ วมกับระบบบริ การสาธารณสุ ข โดยมุ่งเน้นให้คนมีความรู ้ ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน
โรค การดูแลตนเองและครอบครัว ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจ คุ ณภาพการบริ การสุ ขภาพ เป็ นการ
จัดบริ การสาธารณสุ ขในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาและความต้องการของประชาชน ในเรื่ องสุ ขภาพ
อนามัย เพื่อยกระดับสุ ขภาพอนามัยของคนในชาติให้อยูบ่ นรากฐานของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้ความร่ วมมือกันจัดบริ การสุ ขภาพให้ทวั่ ถึง อย่างไรก็ตาม ในภาพแห่ งความจริ งก็คือ
บริ ก ารสาธารณสุ ข ยัง ไม่ เพี ย งพอแก่ ค วามต้อ งการของประชาชน เนื่ อ งจากจ านวนของบุ ค ลากร
สาธารณสุ ขมีจากัด ตลอดจนเครื่ องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพก็มีจากัดเฉพาะสถานบริ การขนาดใหญ่
ทาให้บริ การได้ไม่ทวั่ ถึง และประชาชนส่ วนหนึ่ ง โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการ
บริ การสุ ขภาพที่มีคุณภาพ ทาให้การแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของประชาชนยังไม่ครอบคลุ มทุกพื้นที่ ระบบ
บริ การสาธารณสุ ขจึ งนับ เป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ กาหนดภาวะสุ ขภาพของประชาชน โดยปั จจัยด้านระบบ
บริ การสาธารณสุ ขที่มีผลต่อสุ ขภาพสามารถแบ่งได้ 2 ด้าน คือ ด้านผูใ้ ห้บริ การและด้านผูร้ ับบริ การ ดังนี้
4.3.1 ปั จจัยด้ านผู้ให้ บริ การ ในด้านผูใ้ ห้บริ การจะเกี่ ยวข้องกับผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุ ขทั้งที่
เป็ นภาครัฐและเอกชน เช่ น หน่ วยงานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน องค์กร
สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุ ขในชุ มชน ซึ่ งปั จจัยด้านผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นตัวกาหนด
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ภาวะสุ ข ภาพของบุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน ได้แ ก่ ความพอเพี ย งและการกระจายของทรั พ ยากร
สาธารณสุ ข ความครอบคลุมของบริ การ และคุณภาพและประสิ ทธิภาพของบริ การ
1) ความพอเพี ยงและการกระจายของทรั พ ยากรสาธารณสุ ข การบริ ก ารสุ ขภาพจะมี
คุณภาพและทัว่ ถึงประชาชนหรื อไม่ จาเป็ นต้องมีทรัพยากรสาธารณสุ ขที่เพียงพอและมีการกระจายอย่าง
เหมาะสม ปั ญหาที่พบได้แก่ การกระจายตัวของบุ คลากรไม่ทวั่ ถึ ง มีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ตาม
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศู นย์และโรงพยาบาลเอกชน ในขณะที่ โรงพยาบาลชุ มชนและสถานี
อนามัยยังขาดแคลนทรัพยากรสาธารณสุ ขจานวนมาก
2) ความครอบคลุมของบริ การ การจัดบริ การสาธารณสุ ขจะต้องคลอบคลุ มทั้งด้านการ
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ องกัน โรค การรัก ษาพยาบาล และการฟื้ นฟู ส ภาพ โดยการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพให้
แข็งแรงและการป้ องกันโรค ต้อนเน้นการป้ องกันก่อนการเจ็บป่ วย แต่หากเกิดการเจ็บป่ วยต้องเน้นที่การ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสมปลอดภัยและฟื้ นฟูให้กลับไปใช้ชีวติ ปกติในสังคมโดยเร็ ว
3) คุณภาพและประสิ ทธิภาพของบริการ ปั ญหาบริ การที่ไม่มีคุณภาพก่อให้เกิดผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพ เกิดโรคแทรกซ้อน พิการหรื อเสี ยชีวิตได้ จาเป็ นต้องมีการควบคุมบริ การให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ
ปลอดภัยและเป็ นที่พึงพอใจแก่ผมู ้ ารับบริ การ
4.3.2 ปั จ จั ย ด้ า นผู้ รั บ บริ ก าร ผู ้รั บ บริ ก ารเป็ นอี ก ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพ บางครั้ งฝ่ าย
ให้บริ การได้จดั ระบบบริ การสาธารณสุ ขในรู ปแบบต่าง ๆ ไว้ แต่พบว่าประชาชนจะใช้บริ การบริ การมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการเข้าถึงบริ การ การยอมรับในบริ การสาธารณสุ ข และการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการจัดบริ การสาธารณสุ ข
1) ความสามารถในการเข้ าถึงบริการ ความสามารถในการเข้าถึงบริ การของประชาชนจะ
มากหรื อน้อยขึ้นกับปั จจัยหลายประการ เช่น การได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่ องสุ ขภาพและบริ การสุ ขภาพ
ความห่ างไกลจากสถานบริ การทั้งในด้านสภาพภูมิศาสตร์ การคมนาคม และด้านสังคมวัฒนธรรม อานาจ
ในการซื้ อบริ การ นโยบายหรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ห่างไกลและมีความ
ยากจนจะมีปัญหาการเข้าไม่ถึงบริ การสาธารณสุ ขที่ส่วนมากกระจุกอยูใ่ นเมือง ทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมารับบริ การสุ ขภาพ เป็ นต้น
2) การยอมรับในบริการสาธารณสุ ข การยอมรับในบริ การสาธารณสุ ขของประชาชนจะมี
ความแตกต่างกันในแต่ ล ะบุ ค คลและพื้ นที่ เช่ น ประชาชนบางกลุ่ ม อาจไม่ ย อมรั บ บริ ก ารอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานในสถานี อนามัย แต่กลับนิ ยมการซื้ อยาจากร้านขายยา
ทาให้เกิดปั ญหาการบริ โภคยาอย่างไม่ถูกต้อง
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3) การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข บริ ก ารหรื อ โครงการ
สุ ขภาพที่ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการคิด การลงมือทา และร่ วมประเมินผล จะช่วยให้บริ การสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ งและประชาชนเกิดการเรี ยนรู ้ในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของ
ตน ทาให้การพัฒนาสุ ขภาพเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
กล่าวโดยสรุ ป ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ (Health determinants) ประกอบด้วยปั จจัย 3 ประการ คือ
1) ปั จจัยด้านปั จเจกบุ คคล ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 มิติ คือ มิติทางด้านชี วภาพ มิติทางด้าน
จิตวิทยา มิติทางด้านความรู ้ และมิติทางด้านพฤติกรรม 2) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และ 3) ปั จจัยด้าน
ระบบบริ การสาธารณสุ ขสามารถแบ่งได้ 2 ด้าน คือ ด้านผูใ้ ห้บริ การ ได้แก่ ความพอเพียงและการกระจาย
ของทรัพยากรสาธารณสุ ข ความครอบคลุมของบริ การ และคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบริ การ และ
ด้านผูร้ ับบริ การ ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงบริ การ การยอมรับในบริ การสาธารณสุ ข และการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการจัดบริ การสาธารณสุ ข
กิจกรรม 3.1.1
1. จงอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย โดยสังเขป
2. จงระบุปัจจัยกาหนดสุ ขภาพว่ามีกี่ประการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 3.1.1
1. แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพและการเจ็บป่ วยมีหลากหลายแนวคิด โดยแนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพและ
ความเจ็บป่ วยที่สาคัญ ได้แก่ สุ ขภาพกับความเจ็บป่ วยอยูค่ นละขั้วบนเส้นตรงที่มีความต่อเนื่อง สุ ขภาพ
เป็ นภาวะที่มีความต่อเนื่องตลอดชีวติ และสุ ขภาวะกับการเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์กนั แบบแกนเอกซ์และ
แกนวาย
2. ปั จจัยก าหนดสุ ข ภาพ (Health determinants) มี 3 ประการ ประกอบด้วยปั จจัยด้านปั จเจก
บุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านระบบบริ การสาธารณสุ ข
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เรื่ องที่ 3.1.2
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
1. ความหมายของพฤติกรรมสุ ขภาพ
มีผใู ้ ห้ความหมายของพฤติกรรมสุ ขภาพไว้หลากหลายดังต่อไปนี้
Good (1959) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ “พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (Health Behavior)” หมายถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงทางด้านที่เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพซึ่ งเกิ ดขึ้นทั้งภายใน (Covert Behavior) และภายนอก (Overt
Behavior) พฤติ ก รรมสุ ข ภาพจะรวมถึ ง การปฏิ บ ัติที่ สั งเกตได้และการเปลี่ ยนแปลงที่ สั งเกตไม่ ไ ด้ แต่
สามารถวัดได้วา่ เกิดขึ้น พฤติกรรมภายในเป็ นปฏิกิริยาภายในตัวบุคคลมีท้ งั เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ที่
เป็ นรู ปธรรมซึ่ งสามารถใช้เครื่ องมือบางอย่างเข้าวัดหรื อสัมผัสได้ เช่ น การเต้นของหัวใจ การบีบตัวของ
ลาไส้ พฤติ กรรมเหล่านี้ เป็ นปฏิ กิริยาที่ มีอยู่ตามสภาพของร่ างกาย ส่ วนที่ เป็ นนามธรรมได้แก่ ความคิด
ความรู ้สึก เจตคติ ค่านิ ยม ความเชื่อ เป็ นต้น พฤติกรรมภายในนี้ ไม่สามารถสัมผัสหรื อวัดได้ดว้ ยเครื่ องมือ
ต่าง ๆ เพราะไม่มีตวั ตน จะทราบได้เมื่อแสดงพฤติกรรมออกมา พฤติกรรมภายนอกเป็ นลักษณะของการ
กระทาหรื อกิจกรรมซึ่ งปรากฏให้บุคคลอื่นเห็นหรื อสังเกตได้ เช่น ท่าทางหรื อคาพูดที่แสดงออกไม่วา่ จะ
เป็ นน้ าเสี ยง สี หน้า การเดิน การนัง่ การรับประทานอาหาร เป็ นต้น
Gochman (1988) ได้ให้ความหมายว่า “พฤติกรรมสุ ขภาพ” หมายถึง คุณสมบัติหรื อลักษณะต่าง
ๆ ของบุคคลซึ่ งได้แก่ ความเชื่ อ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ค่านิ ยม การรับรู ้และองค์ประกอบอื่ น ๆ ความรู ้
บุคลิกภาพส่ วนบุคคล รวมทั้งภาวะ ความรู ้สึก อารมณ์ ลักษณะ อุปนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออก การ
ปฏิบตั ิและนิสัย ซึ งเกี่ยวข้องกับการคงไว้ซ่ ึ งการมีสุขภาพดี การฟื้ นฟูสภาพ และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ปณิ ธาน หล่อเลิศวิทย์ (2541) ได้สรุ ปความหมายของพฤติกรรมสุ ขภาพและบัญญัติไว้ในนิยาม
ศัพท์ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2551 ไว้ว่า “พฤติก รรมสุ ขภาพ” หมายถึ ง กิ จกรรมหรื อการ
ปฏิบตั ิใด ๆ ของปั จเจกบุคคลที่กระทาไปเพื่อจุดประสงค์ในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน หรื อบารุ งรักษาสุ ขภาพ
โดยไม่คานึ งถึ งสถานะสุ ขภาพที่ ดารงอยู่หรื อรับ รู ้ ได้ ไม่ว่าพฤติ กรรมนั้น ๆ จะสัมฤทธิ์ ผลสมความมุ่ ง
หมายหรื อไม่ในที่สุด
สุ ชาติ โสมประยูร (2542) ได้ให้ความหมายว่า “พฤติกรรมสุ ขภาพ” หมายถึงความสามารถใน
การแสดงออกเกี่ ยวกับสุ ขภาพทั้งด้านความรู ้ เจตคติ การปฏิ บตั ิและทักษะ โดยเน้นในเรื่ องพฤติกรรม
สุ ขภาพที่สามารถสังเกตและวัดได้ เพือ่ ให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื่ องสุ ขภาพ
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ดังนั้น พฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นการปฏิบตั ิหรื อการแสดงออกของบุคคลใน การกระทาหรื องดเว้น
การกระท าในสิ่ งที่ มี ผลต่ อสุ ขภาพของตนเอง โดยอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิ บตั ิตน
เกี่ยวกับสุ ขภาพทั้งในด้านสุ ขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างสมดุล
2. ความสาคัญของพฤติกรรมสุ ขภาพ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพมี ค วามส าคัญ ต่ อ บุ ค คล ชุ ม ชนและประเทศ ความส าคัญ ของพฤติ ก รรม
สุ ขภาพ สามารถแบ่งใหญ่ ๆ ได้เป็ น 2 ด้าน คือ พฤติกรรมสุ ขภาพที่มีผลโดยตรงต่อการเกิดปั ญหาสุ ขภาพ
หรื อปัญหาสาธารณสุ ข และพฤติกรรมสุ ขภาพที่มีผลโดยตรงต่อการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข ดังนี้
2.1 พฤติกรรมสุ ขภาพที่มีผลโดยตรงต่ อการเกิดปั ญหาสุ ขภาพหรื อปั ญหาสาธารณสุ ข กล่าวคือ
การที่บุคคลมีพฤติกรรมสุ ขภาพไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม เป็ นสาเหตุที่ทาให้บุคคลนั้นเกิดการเจ็บป่ วย
ซึ่ งอาจส่ งผลให้คนในครอบครัวและชุมชนเกิดการเจ็บป่ วยจนกลายเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขของประเทศได้
เช่ น การที่บุคคลมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่มีไขมันสู ง ส่ งผลให้สมาชิ กในครอบครัวรับประทาน
อาหารที่มีไขมันสู งเป็ นประจา ทาให้เกิดโรคโรคไขมันอุดตันในเส้นเลื อด ความดันโลหิ ตสู ง ซึ่ งปั จจุบนั
เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญของประเทศไทย หรื อการที่บุคคลมีพฤติกรรมไม่กาจัดแหล่งน้ าขังในบ้าน
ของตน ท าให้ มี แ หล่ ง เพาะพัน ธุ์ ยุ ง ลายเพิ่ ม ขึ้ น จนบุ ค คลและสมาชิ ก ในครอบครั ว เจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรค
ไข้เลือดออก และส่ งผลให้มีการแพร่ กระจายโรคและคนในชุมชนเกิดโรคไข้เลือดออก เป็ นต้น
2.2 พฤติกรรมสุ ขภาพที่มีผลโดยตรงต่ อการแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุ ข กล่ าวคือ การที่บุคคลมี
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต้องหรื อเหมาะสม มี ก ารป้ องกันโรคและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ จะส่ ง ผลให้ ค นใน
ครอบครัวและชุ มชนมีสุขภาพที่ดีและมีการรวมตัวกันหรื อสร้ างเครื อข่ายเพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ รวมทั้ง
ปัญหาสุ ขภาพได้ เช่น ชุ มชนหนึ่งเกิดโรคอุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน ซึ่งบุคคล ครอบครัวและคนในชุมชนต้อง
มีความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค อาการของโรค และการป้ องกันและรักษาผูป้ ่ วย โดยผูป้ ระกอบอาหาร
ต้องมีพฤติกรรมการประกอบอาหารที่สุกสะอาด ผูบ้ ริ โภคอาหารมีพฤติกรรมการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร และคนในชุ มชนร่ วมมื อกันรักษาความสะอาดของห้องอาหารหรื อสถานที่ รับประทานอาหาร
พฤติกรรมดังกล่าวนี้จะเป็ นการลดการเกิดโรคอุจจาระร่ วงได้
3. ประเภทและองค์ ประกอบของพฤติกรรมสุ ขภาพ
3.1 ประเภทของพฤติกรรมสุ ขภาพ
จินดา บุญช่วยเกื้อกูล (2541) จาแนกประเภทพฤติกรรมสุ ขภาพได้เป็ น 4 ลักษณะ คือ
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1) พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Promotive Health Behavior) เป็ นพฤติ ก รรมที่ บุ ค คล
กระทาในภาวะปกติเพื่อส่ งเสริ มให้ตนเองมีสุขภาพดี เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลังกาย
เป็ นประจา เป็ นต้น
2) พฤติกรรมการป้ องกันโรค (Preventive Health Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่ บุคคลกระทา
ในภาวะปกติ เพื่อป้ องกันโรคและอุ บ ตั ิ ภยั ต่ าง ๆ เช่ น การตรวจร่ างกายประจาปี การสวมหมวกนิ รภัย
รวมทั้งการออกกาลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
3) พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่ วย (Illness Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่ บุคลกระทาเมื่ อรู ้สึกว่ามีความ
ผิดปกติ เกิ ดขึ้นกับตนเอง เช่ น ปวดท้อง อาจมีพฤติ กรรมต่อการปวดท้องได้หลายลักษณะ บางคนรอดู
อาการ ปรึ กษาคนใกล้ชิด หรื อรักษาพยาบาล
4) พฤติ ก รรมที่ เป็ นบทบาทของการเจ็บ ป่ วย (Sick Role Behavior) หมายถึ ง การปฏิ บ ัติที่
บุคคลกระทาหลังจากได้รับทราบผลการวินิจฉัยแล้วเป็ นพฤติกรรมที่ ทาตามคาสั่งหรื อคาแนะนาของผูใ้ ห้
การรักษาพยาบาลเพื่อให้หายจากการเจ็บป่ วย
ธนวรรธน์ อิ่ ม สมบู ร ณ์ (2541) ได้แ บ่ ง ประเภทของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ว่า ประกอบด้ว ย 2
ลักษณะด้วยกัน คือ
1) ลักษณะของการกระทาที่เป็ นผลดีหรื อเป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
2) ลักษณะของการไม่กระทาที่เป็ นผลดีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
ระดับการแสดงออกทางพฤติกรรมสุ ขภาพ มี 3 ระดับด้วยกัน คือ
ระดับที่ 1 เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎเกณฑ์
ระดับที่ 2 เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อแนะนาหรื อแนวทางที่ควรปฏิบตั ิต่าง ๆ
ระดับที่ 3 เป็ นการปฏิบตั ิหรื อการกระทาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเอง ในลักษณะของค่านิยมทาง
สุ ขภาพหรื อสไตล์ชีวติ ของคน โดยมีจิตสานึกและจิตวิญญาณเป็ นพื้นฐาน ดังภาพที่ 2.5
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พฤติกรรมสุขภาพ
พุทธิพิสยั
เจตพิสยั
ทักษะพิสยั
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ผลดีต่อสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมผลดีต่อสุขภาพ
การกระทาด้วยจิตสานึก
การกระทาตามคาแนะนา
การกระทาตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข
การกระทาที่เป็ นผลดีต่อสุขภาพ
การไม่กระทาที่เป็ นผลเสี ยต่อสุขภาพ
การกระทาที่เป็ นผลเสี ยต่อสุขภาพ
การไม่กระทาที่เป็ นผลดีตอ่ สุขภาพ
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ค่านิยม
เจตคติ
ความรู ้

ภาพที่ 3.5 กรอบแนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
ทีม่ า: ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ (2541)
3.2 องค์ ป ระกอบของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพประกอบด้ว ย
พฤติกรรมสุ ขภาพด้านพุทธิ พิสัย พฤติกรรมสุ ขภาพด้านเจตพิสัย และพฤติกรรมสุ ขภาพด้านทักษะพิสัย
(ประภาเพ็ญ สุ วรรณ และสวิง สุ วรรณ 2542) ดังนี้
1) พฤติกรรมสุ ขภาพด้ านความรู้ หรื อด้ านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรมด้านนี้
เกี่ยวข้องกับความรู ้ ความจา ข้อเท็จจริ ง การพัฒนาความสามารถ ทักษะทางสติปัญญา ซึ่ งเริ่ มต้นจากระดับ
ความรู ้ง่าย ๆ และเพิ่มการใช้ความคิดและพัฒนาสติปัญญาขึ้นเรื่ อย ๆ ตามลาดับขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอน
6 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ความรู้ (Knowledge) เป็ นพฤติ กรรมขั้นต้น ซึ่ งผูเ้ รี ยนเพียงแต่จาได้ นึ กได้ หรื อ
จากการมองเห็น ได้ยนิ เช่น การจาชื่อโรค จาอาการการเจ็บป่ วย เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 ความเข้ าใจ (Comprehension) เป็ นอาการที่ เกิ ดจาประสบการณ์ การรู ้ การได้ฟัง
และเข้า ใจในสารนั้ น ๆ โดยแสดงออกมาในรู ป ของทัก ษะความสามารถในด้าน การแปล การให้
ความหมาย และการคาดคะเน
ขั้นที่ 3 การประยุกต์ หรื อกนาความรู้ ไปใช้ (Application) เป็ นการแก้ปัญหาเพื่อแสดงให้
เห็นว่าเข้าใจในหลักการทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
ขัน้ ที่ 4 การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย ความสามารถในการแยกองค์ประกอบของ
ปั ญหาหรื อสภาพการณ์ออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อทาความเข้าใจส่ วนประกอบต่าง ๆ ให้ละเอียด ความสามารถ
ในการมองเห็ นความสัมพันธ์อย่างแน่ ชัดของส่ วนประกอบเหล่านั้น และความสามารถในการมองเห็ น
หลักการผสมผสานระหว่างส่ วนประกอบที่รวมกันเข้าเป็ นปั ญหาหรื อสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ขั้นที่ 5 การสั งเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถในการน าเอาส่ วนประกอบของ
หลาย ๆ ส่ วนมารวมกันเป็ นส่ วนรวมซึ่ งมีโครงสร้างแน่ ชดั ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ และความคิด
สร้างสรรค์
ขั้น ที่ 6 การประเมิ น ผล (Evaluation) เป็ นความสามารถในการให้ ค่ า ต่ อ ความรู ้ ห รื อ
ข้อเท็จจริ ง ซึ่ งต้องอาศัยเกณฑ์หรื อมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นองค์ประกอบในการให้ค่า
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2) พฤติกรรมสุ ขภาพด้ านทัศนคติหรื อด้ านเจตคติ (Affective domain) หมายถึงสภาพความ
พร้อมทางจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ พฤติกรรมด้านนี้จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การรั บหรื อการให้ ความสนใจ (Receiving) เป็ นสภาพจิตใจขั้นแรกเพื่อนาไปสู่
ขั้นถัดไป ในขั้นนี้เป็ นผลมาจากประสบการณ์เดิมของแต่ละคนที่มีต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ นั้น
ขั้นที่ 2 การตอบสนอง (Responding) เป็ นความรู ้ สึ กผูกมัดต่อสิ่ งเร้ าหรื อสถานการณ์
ที่มากระตุน้ เกิดความยินยอม ความเต็มใจ และความพอใจที่จะตอบสนองต่อความรู ้สึก แต่ยงั ไม่ถือว่าเกิด
ค่านิยมหรื อทัศนคติต่อสิ่ งเร้านั้นได้
ขั้นที่ 3 การสร้ างคุ ณค่ าและค่ านิ ยม (Value) ในขั้น นี้ บุ คคลจะกระท าปฏิ กิ ริยาหรื อมี
พฤติกรรมที่แสดว่าเขายอมรับหรื อรับรู ้วา่ สิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าสาหรับตัวเขา หรื อแสดงว่าเขามค่านิ ยม
หรื อเกิดความรู ้สึก ทัศนคติหรื อความตระหนัก
ขั้นที่ 4 การจัดระบบหรื อการจัดกลุ่มคา (Organization) เป็ นการจัดกลุ่มของค่านิ ยมที่
เกิดขึ้นจากการให้ค่า โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเหล่านั้น
ขั้นที่ 5 การแสดงลักษณะค่ านิ ยมที่ยึดถื อ เป็ นพฤติกรรมขั้นสุ ดท้ายที่ แสดงให้เห็ นใน
ลักษณะที่บุคคลสร้างปรัชญาชี วิตสาหรับตัวเองหรื อคิดกฎง่าย ๆ ในการปฏิบตั ิตน โดยมีการพิจารณาถึง
เหตุผลด้านความสุ ข ความปลอดภัย ศีลธรรม จรรยา เป็ นต้น
3) พฤติกรรมด้ านการปฏิบัติหรื อด้ านทักษะพิ สัย (Psychomotor domain) พฤติกรรมการ
ปฏิ บตั ิเป็ นพฤติกรรมที่ บุคคลแสดงออกมาเกี่ ยวกับการใช้ความสามารถที่ แสดงออกมาทางร่ างกายและ
สังเกตเห็นได้ พฤติกรรมการปฏิบตั ิเป็ นพฤติกรรมขั้นสุ ดท้ายที่จะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดี เช่น การเลือก
รั บ ประทานอาหารให้ ค รบ 5 หมู่ การพบแพทย์ห รื อ บุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข เมื่ อ เจ็ บ ป่ วย เป็ นต้น
พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ที่ 1 การเลียนแบบ (Imitation) เป็ นการเลือกตัวแบบหรื อตัวอย่างที่สนใจ
ขัน้ ที่ 2 การทาตามแบบ (Manipulation) เป็ นการลงมือกระทาตามแบบที่สนใจ
ขั้น ที่ 3 การมีค วามถูก ต้ อง (Precision) เป็ นการตัด สิ น ใจเลื อ กท าตามแบบที่ เห็ น ว่า
ถูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 การกระทาอย่ างต่ อเนื่อง (Articulation) เป็ นการกระทาที่เห็นว่าถูกต้องนั้นอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ขั้ น ที่ 5 การกระท าโดยธรรมชาติ (Naturalization) เป็ นการกระท าจนเกิ ด ทั ก ษะ
สามารถปฏิบตั ิได้โดยอัตโนมัติเป็ นธรรมชาติหรื อเป็ นปกติทุกวัน
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พฤติกรรมสุ ขภาพ จึงเป็ นการพัฒนาด้านแนวคิดสุ ขภาพให้กบั บุคคล โดยเริ่ มจากการพัฒนา
ด้านความรู ้ ด้านทัศนคติ และด้านการปฏิบตั ิ นาไปสู่ การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม และ
นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพให้เหมาะสมต่อไป
ดังนั้น จากที่ กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ สามารถแบ่งได้หลายแบบ โดย
จาแนกได้ใหญ่ ๆ 4 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เพื่อส่ งเสริ มให้ตนเองมี สุขภาพดี 2)
พฤติกรรมการป้ องกันโรค เพื่อป้ องกันโรคและอุบตั ิภยั ต่าง ๆ 3) พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่ วย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์
ที่ จะแสวงหาการตรวจวินิจฉัย ที่ เหมาะสม และ 4) พฤติ กรรมที่ เป็ นบทบาทของการเจ็บป่ วย เป็ นการ
ปฏิบตั ิที่บุคคลกระทาหลังจากได้รับทราบผลการวินิจฉัยแล้ว เป็ นพฤติกรรมที่ทาตามคาสั่งหรื อคาแนะนา
ของผู ้ใ ห้ ก ารรั ก ษาพยาบาลเพื่ อ ให้ ห ายจากการเจ็บ ป่ วย โดยองค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ประกอบด้วยพฤติกรรมสุ ขภาพด้านพุทธิพิสัย พฤติกรรมสุ ขภาพด้านเจตพิสัย และพฤติกรรมสุ ขภาพด้าน
ทักษะพิสัย
4. พฤติกรรมสุ ขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
พฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์หรื อพฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการ หมายถึง พฤติกรรมสุ ขภาพที่
จาเป็ น (Essential Behavior) สาหรับการพัฒนาสุ ขภาพหรื อการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข ซึ่ งการที่บุคคล
ครอบครั วหรื อชุ ม ชน ไม่ มี พ ฤติ ก รรมสุ ขภาพที่ พึ งประสงค์หรื อมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ พึ งประสงค์ไ ม่
ครบถ้วนเพียงพอจะทาให้การพัฒนาสุ ขภาพหรื อการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขไม่บรรลุ ผลตามที่ตอ้ งการ
หรื อตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ พฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ประกอบด้วยพฤติกรรมสุ ขภาพใน 4 กลุ่ม
ได้แ ก่ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรค พฤติ ก รรมการเจ็บ ป่ วยและการ
รักษาพยาบาลที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข มีรายละเอียด
ดังนี้
4.1 พฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ที่สาคัญที่สุด ที่ทาให้
บุคคล ครอบครัว และคนในชุ มชนไม่เจ็บป่ วย มี สุขภาวะที่ ดีและมี ความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยน้อยที่ สุด
พฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สาคัญ ได้แก่ พฤติกรรมเกี่ยวกับโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมของแต่ละ
วัย พฤติ กรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ พฤติกรรมเกี่ ยวกับอนามัยแม่และเด็ก
พฤติกรรมทันตสุ ขภาพ ฯลฯ
4.2 พฤติกรรมการป้ องกันโรค เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ ครอบคลุมทั้งในการป้ องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้ องกันอุบตั ิภยั และอื่น ๆ ที่ทาให้ไม่เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ พฤติกรรมการ
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ป้ องกันโรคที่สาคัญ ได้แก่ พฤติกรรมสุ ขปฏิบตั ิทวั่ ไป พฤติกรรมเกี่ยวกับสุ ขาภิบาลอาหาร พฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคบางโรค พฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารและยา ฯลฯ
4.3 พฤติกรรมการเจ็บ ป่ วยและการรั กษาพยาบาลที่พึงประสงค์ เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่ พึ ง
ประสงค์สาหรับบุคคลและครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่ วยขึ้นมา ในอันที่จะช่วยเหลือและดูแลตนเองหรื อ
บุคคลอื่ นได้อย่างถู กต้องเหมาะสม พฤติ กรรมการเจ็บป่ วยและการรั กษาพยาบาลที่ สาคัญ ได้แก่ การที่
บุคคลรับรู ้ถึงการเจ็บป่ วยและสาเหตุของการเจ็บป่ วยอย่างถู กต้อง มีการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่าง
ถูกวิธี และมีการแสวงหาการรักษาพยาบาลอย่างถูกวิธี ฯลฯ
4.4 พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุ ข เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์กลุ่ม
สุ ด ท้า ยที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การแก้ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพชุ ม ชนส่ ว นรวม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การควบคุ ม
โรคติดต่อในชุ มชน พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญ ได้แก่ พฤติกรรม
เกี่ ยวกับการควบคุ มโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น คนในชุ มชนช่ วยกันทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีการชุ บมุง้
ด้ว ยสารเคมี เพื่ อ ควบคุ ม ยุ ง ก้น ป้ อ งที่ เป็ นพาหะนะโรคมาลาเรี ย มี ก ารก าจัด ขยะและสิ่ ง ปฏิ กู ล ของ
บ้านเรื อนนต่าง ๆ และในที่สาธารณะอย่างถูกวิธี เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ป พฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์คือพฤติกรรมสุ ขภาพที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนา
สุ ขภาพหรื อการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข พฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ประกอบด้วยพฤติ กรรมสุ ขภาพ
ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ พฤติกรรมการป้ องกันโรค พฤติกรรมการเจ็บป่ วยและ
การรักษาพยาบาลที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข
กิจกรรม 3.1.3
1. จงอธิบายความสาคัญของพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยสังเขป
2. พฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ประกอบด้วยพฤติกรรมสุ ขภาพใน 4 กลุ่ม คืออะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 3.1.3
1. ความส าคัญ ของพฤติ ก รรมสุ ขภาพ สามารถแบ่ งใหญ่ ๆ ได้เป็ น 2 ด้าน คื อ 1) พฤติกรรม
สุ ขภาพที่มี ผลโดยตรงต่ อ การเกิด ปั ญ หาสุ ขภาพหรื อ ปั ญ หาสาธารณสุ ข คื อ การที่ บุ คคลมี พ ฤติ ก รรม
สุ ขภาพไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม เป็ นสาเหตุที่ทาให้บุคคลนั้นเกิ ดการเจ็บป่ วย ซึ่ งอาจส่ งผลให้คนใน
ครอบครัวและชุ มชนเกิ ดการเจ็บป่ วยจนกลายเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขของประเทศได้ และ 2) พฤติกรรม
สุ ขภาพที่มีผลโดยตรงต่ อการแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุ ข คือ การที่บุคคลมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องหรื อ
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เหมาะสม มีการป้ องกันโรคและส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะส่ งผลให้คนในครอบครัวและชุ มชนมีสุขภาพที่ดีและ
มีการรวมตัวกันหรื อสร้างเครื อข่ายเพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ รวมทั้งปั ญหาสุ ขภาพได้
2. พฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ประกอบด้วย
1) พฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2) พฤติกรรมการป้ องกันโรค
3) พฤติกรรมการเจ็บป่ วยและการรักษาพยาบาลที่พึงประสงค์
4) พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข
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ตอนที่ 3.2
สถานการณ์ ของปัญหาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
3.2.1 สถานการณ์ปัญหาสุ ขภาพ
3.2.2 สถานการณ์พฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวคิด
1. สถานการณ์ปัญหาสุ ขภาพจะคลอบคลุมในเรื่ อง โรคติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ า โรคไม่
ติดต่อ และสุ ขภาพจิต โดยสถานการณ์ต่าง ๆจะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านการป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. พฤติ ก รรมสุ ขภาพเป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาสุ ขภาพและการเจ็ บ ป่ วย จะมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การป้ อ งกัน โรค การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การฟื้ นฟู ส ภาพ และการรั ก ษาพยาบาล โดย
สถานการณ์ พฤติกรรมสุ ขภาพที่สาคัญของประเทศไทยได้แก่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร พฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการสู บบุหรี่ /การใช้สารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้จะส่ งผลต่อการมีสุขภาพดีหรื อเจ็บป่ วย
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 3.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายสถานการณ์ปัญหาสุ ขภาพได้
2. อธิบายสถานการณ์พฤติกรรมสุ ขภาพได้
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เรื่ องที่ 3.2.1
สถานการณ์ ปัญหาสุ ขภาพ
สถานการณ์ปัญหาสุ ขภาพจะคลอบคลุมในเรื่ อง โรคติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ า โรคไม่ติดต่อ
และสุ ขภาพจิต โดยสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมด้านการป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์ โรคติดต่ อ
สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขในปั จจุบนั มีหลายโรค ในเรื่ องนี้ยกตัวอย่างเฉพาะ
สถานการณ์โรคที่เป็ นปัญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุ ข ได้แก่
1.1 โรคติดต่ อที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน จะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพในด้านพฤติกรรม
การป้ องกันโรค หากบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีความรู ้และเกิดความตระหนักถึงการได้รับวัคซี น และ
มารับบริ การให้วคั ซี นจะลดอัตราการเกิ ดโรคที่สาคัญได้ เช่ น โรคโปลิโอ โรคไรรัสตับอักเสบบี ในทาง
ตรงข้างการที่บุ ค คล ครอบครัว และชุ มชนไม่ให้ความส าคัญในเรื่ องดังกล่ าวย่อมส่ งผลต่ อสุ ขภาพใน
ภาพรวมของประเทศด้วย ดังตัวอย่างการดาเนิ นงานของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่เริ่ มขยายโครงการขยาย
การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคด้วยวัคซี น โดยให้วคั ซี นป้ องกันกันโรคติดต่อที่สาคัญในกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ
ทาให้อตั ราความครอบคลุมของการได้รับวัคซี นเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อตั ราป่ วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ดว้ ย
วัคซีนในปัจจุบนั หลายโรคมีแนวโน้มลดลง
1.2 โรคเลปโตสไปโรซิส เป็ นโรคติดต่อที่กลับมาเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ.
2548 อุบตั ิการของโรคพบ 4.61 ต่อประชากร 100,000 คน และมีแนวโน้มลดลง แต่ในปี พ.ศ. 2551-2552
อุบตั ิการของโรคกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็ น 6.66 และ 8.57 ต่อประชากร 100,000 คน ตามลาดับ (สานัก
ระบาดวิทยา 2552) โรคเลปโตสไปโรซิ ส มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรค เนื่ องจากโรคนี้
เป็ นโรคที่สามารถป้ องกันได้ ดังนั้น การป้ องกันจึงควรเริ่ มจากการให้ความรู ้ดา้ นสุ ขศึกษาแก่กลุ่มเสี่ ยง ใน
เรื่ อง การกาจัดหนู การควรสวมชุ ดป้ องกัน เช่ น รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ถุ งเท้า เสื้ อผ้า การหลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับสัตว์ที่เป็ นพาหะ ของโรค การหลีกเลี ยงการว่ายน้ าที่อาจจะมีเชื้ อโรคปนเปื้ อนอยู่ การหลีกเลี่ยงไม่ไป
สัมผัสปั สสาวะโค กระบื อ หนู สุ กร และไม่ใช้แหล่ งน้ าที่ ส งสัยว่าอาจปนเปื้ อนเชื้ อ หลี กเลี่ ยงอาหารที่
ปล่อยค้างคืน โดยไม่มีภาชนะปกปิ ด การหลีกเลี่ยงการทางานในน้ าหรื อต้องลุยน้ า ลุยโคลนเป็ นเวลานาน

30
ๆ และรี บอาบน้ า ทาความสะอาดร่ างกายโดยเร็ วหากแช่ หรื อย่าลงไปในแหล่งน้ าที่สงสัยว่าอาจปนเปื้ อน
เชื้อ
1.3 โรคติดต่ อนาโดยแมลง โรคติดต่อนาโดยแมลงที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข ได้แก่ ไข้เลือดออก
ไข้มาลาเรี ย ไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้าง โดยในส่ วนของไข้เลือดออกเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญของ
ประเทศตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ ผ่านมา อัตราป่ วยตายของโรคมีแนวโน้มลดลง ลักษณะการระบาด
คล้ายมีการระบาด 2 ปี เว้น 2 ปี ส่ วนไข้มาลาเรี ยปั จจุบนั ประเทศไทยประสบความสาเร็ จในการควบคุมไข้
มาลาเรี ยระดับ หนึ่ งท าให้อุบตั ิ การและอัตราตายลดลงแต่ก็ยงั พบปั ญหาในบางพื้ นที่ โดยเฉพาะบริ เวณ
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า และไทย-กัมพูชา รวมทั้งเชื้ อโรคดื้ อยาด้วย จะเป็ นว่าโรคติ ดต่อนาโดยแมลง
ส่ วนใหญ่หากมีพฤติกรรมการป้ องกันโรคจะลดอัตราการป่ วยและตายได้ ตัวอย่างเช่น โรคไข้เลือดออกจะ
เน้นที่พฤติกรรมการป้ องกันโรค ได้แก่ การควบคุ มการแพร่ พนั ธุ์ยุงลายและการป้ องกันไม่ให้ยุงลายกัด
องค์การอนามัยโลกได้แนะนาโครงการควบคุ มพาหะแบบบูรณาการเอาไว้ โดยมี องค์ประกอบ 5 อย่าง
ได้แก่ 1) ต้องมีการสนับสนุ นจากทุกภาคส่ วนเพื่อให้ระบบบริ การสุ ขภาพและชุ มชนมีความเข้มแข็ง 2) มี
ความร่ วมมือระหว่างองค์กรสุ ขภาพและภาคส่ วนอื่น ๆ 3) ส่ งเสริ มให้มีการควบคุ มโรคอย่างบูรณาการ
โดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด 4) มีการตัดสิ นใจโดยอิงหลักฐานเพื่อให้มีการออกมาตรการที่
เหมาะสม และ 5) มีการเตรี ยมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดในแต่ละที่อยูเ่ สมอ
1.4 โรคเอดส์ และโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ จากรายงานการเฝ้ าระวังความชุ กของการติดเชื้ อ
HIV ในประชากรกลุ่มเป้ าหมาย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ จาคโลหิ ต กลุ่มหญิ งที่มาฝากครรภ์ กลุ่มผูฉ้ ี ดยา
เสพติด กลุ่ มชายที่ มาตรวจกามโรค หญิงโสเภณี ตรง หญิงโสเภณี แฝง และกลุ่มทหารเกณฑ์ พบว่าในปี
พ.ศ. 2550-2552 ทุกกลุ่มมีแนวโน้มความชุ กของการติดเชื้ อ HIV ลดลง โดยสถานการณ์ ผปู ้ ่ วยเอดส์ ต้ งั แต่
ปี พ.ศ. 2527-2552 แยกตามรายภาค พบว่า อัตราการรายงานผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ต่อประชากรแสนคนสู งสุ ดใน
ภาคกลางและภาคเหนื อ ต่าสุ ดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สาหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ใน
ภาพรวมของประเทศไทยปี พ.ศ. 2520-2548 มีแนวโน้มลดลง อันเป็ นผลเนื่ องมาจากการรณรงค์ควบคุ ม
และป้ องกันโรคเอดส์ (สานักระบาดวิทยา 2552) จะเป็ นได้ว่าโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็ น
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ขาดการป้ องกัน ดังนั้น การลดโรคดังกล่าวต้องดาเนิ นการใน
ด้านการป้ องกันโรคที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรม เช่ น การให้สุขศึกษากับประชาชนในเรื่ องการสวมถุ งยาง
อนามัย ทาให้ประชาชนมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ ยงของตัวเองกับผลที่จะตามมา
จากการติดเชื้อเอชไอวีหรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการรณรงค์แจกถุงยางอนามัย เป็ นต้น
1.5 โรควัณโรค วัณโรคกาลังกลายมาเป็ นปั ญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุ ข เนื่องจากผลกระทบ
ของโรคเอดส์ โดยเมื่อนาสถิติผูป้ ่ วยเอดส์ในภาคเหนือตอนบนทุกจังหวัดพบอัตราการติดเชื้ อวัณโรคร่ วม
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ด้วยเพิ่มขึ้ นจากร้ อยละ 4.1 ในปี พ.ศ. 2534 เป็ นร้อยละ 15.1 ในปี พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2551
องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็ นอันดับที่ 18 จาก 22 ประเทศที่มีจานวนผูป้ ่ วยวัณโรคมากที่สุด
ในโลก ซึ่ งการดาเนิ นการเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคและพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพสามารถ
การลดอัตราป่ วยตายของโรควัณ โรคได้ กล่ าวคื อ ในด้านพฤติ กรรมการป้ องกันโรค ควรให้สุ ขศึก ษา
เกี่ ยวกับการหลี กเลี่ ยงปั จจัยเสี่ ยงที่ ทาให้เกิ ดโรค เช่ น การส่ าส่ อนทางเพศ เพื่ อป้ องกันการติ ดเชื้ อเอดส์
เพราะจะทาให้ภูมิคุม้ กันของร่ างกายเสื่ อมลงมีโอกาสที่จะป่ วยเป็ นวัณโรคได้ง่าย ควรรณรงค์ให้ประชาชน
ตรวจร่ างกายโดยการเอกซ์ เ รย์ ปอดหรื อตรวจเสมหะ (AFB) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ถ้าพบว่าเป็ นวัณโรคจะ
ได้รีบ รั กษาก่ อนที่ จะลุ กลามมากขึ้ น และในด้านพฤติ กรรมการส่ งเสริ มสุ ข ภาพ ควรมี ก ารส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนรักษาสุ ขภาพให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ ออกกาลังกายสม่าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้
ครบ 5 หมู่
2. สถานการณ์ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
ปั จจุบนั แนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ ามีเพิ่มขึ้น และประกอบกับโลกยุค
โลกาภิ ว ตั น์ ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยท าให้ ก ารแพร่ ระบาดของโรคเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบรุ นแรงต่อระบบสาธารณสุ ข รวมถึงเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนในประเทศอีกด้วย
โรคติ ดต่ ออุ บ ัติใหม่ ที่ พ บในประเทศไทย ได้แก่ โรคไข้ห วัด ใหญ่ ส ายพัน ธุ์ ใหม่ (H1N1)
รวมถึ งความเสี่ ยงของการระบาดของโรคที่อาจมีความรุ นแรงกว่าระลอกแรก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก
เชื้อไวรัสผสมข้ามสายพันธุ์กบั เชื้ อไข้หวัดนกกลายเป็ นเชื้อที่มีความ รุ นแรงสู งได้ โรคไข้หวัดนก จากเชื้ อ
สายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 (H5N1), โรคมือ เท้า ปาก (Hand Food and Mouth Disease: HFMD) จากเชื้ อ EV 71
(Enterovirus 71) และโรคลีเจียนเนลโลซิส (Legionellosis)
โรคติ ด ต่ อ อุ บ ัติ ใ หม่ ที่ อ าจแพร่ ม าจากต่ า งประเทศ เช่ น ไข้ส มองอัก เสบนิ ป าห์ (Nipah
Encephalitis) ไข้ ส มองอัก เสบเวสต์ ไ นล์ (Westnile Encephalitis) โรคสมองฝ่ อแบบใหม่ (variantCreutzfelt-Jacob disease: vCJD) ที่ เกิ ด จากจากโรคสมองฝ่ อในวัว หรื อ โรควัวบ้า (Bovine Spongiform
Encephalopathy: BSE or Mad cow Disease) ไ ข้ เลื อ ด อ อ ก อิ โ บ ล า ( Ebola Hemorrhagic Fever)
ไข้เลื อดออกมาร์ บ วร์ ก (Marburg Hemorrhagic Fever) และโรคที่ อาจเข้ามากับ สั ตว์ เช่ น โรคฝี ดาษลิ ง
(Monkey pox) ฯลฯ และโรคติ ด เชื้ อ จากการใช้ อ าวุ ธ ชี วภาพ (Bioterrorism) เช่ น โรคแอนแทรกซ์ ไข้
ทรพิษ กาฬโรค ฯลฯ
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โรคติ ดต่ ออุ บ ัติซ้ าที่ พ บในประเทศ เช่ น โรคไข้ก าฬหลังแอ่ น จากเชื้ อสายพัน ธุ์ ใหม่ เช่ น
serogroup W135 และสายพันธุ์อื่น ๆ ที่อาจเข้ามากับแรงงานต่างด้าว และโรคตาแดงจากเชื้ อไวรัส EV70,
Coxsackie A24, Adenovirus ฯลฯ
ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะสถานการณ์โรคอุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ าที่เป็ นปัญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญ
ของประเทศไทย มีดงั นี้
2.1 โรคไข้ หวัดนก โดยปกติไข้หวัดนกไม่ติดต่อกับมนุ ษย์ แต่เมื่อเชื้ อไวรัสกลายพันธุ์คนจะ
ติดไวรัส เรี ยกว่าไข้หวัดนกในคน มักเกิดขึ้นในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ และส่ วนใหญ่เป็ นคนหนุ่ มสาว
จากอายุ 18–20 ปี และมีอตั ราการตายสู งกว่าร้ อยละ 60 จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไข้หวัดนกตั้งแต่
พ.ศ. 2546 โดยประเทศไทยพบผูป้ ่ วยไข้หวัดนกรายแรกในปี พ.ศ. 2547 ซึ่ งมีจานวนผูต้ ิดเชื้ อในปี ดังกล่าว
จานวน 17 ราย เสี ยชี วิต 12 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วยตายร้อยละ 70.6 โดยรัฐบาลมีมาตรการในการควบคุ ม
โรคอย่างเข้มงวดทาให้สามารถป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคได้อย่าสาเร็ จและไม่พบการป่ วยที่เกิดจาก
คนสู่ คนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 การลดอัตราป่ วยตายของโรคไข้หวัดนก จะเน้นในด้านพฤติกรรมการป้ องกัน
โรค ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ปรุ งสุ กแล้ว การดู แลสุ ขภาพร่ างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
การหมัน่ ล้างมือเป็ นประจาเพื่อฆ่าเชื้อโรค และสามารถป้ องกันการติดเชื้อได้ เป็ นต้น
2.2 โรคมือ เท้ า ปาก ส่ วนใหญ่พบในเด็ก เป็ นโรคที่พบได้บ่อย การติดต่อค่อนข้างง่ายผ่าน
ทางการสัมผัสสารคัดหลัง่ เช่น น้ าลาย หรื ออุจจาระของผูป้ ่ วย โรคนี้ส่วนใหญ่ติดต่อจากการกินอาหาร น้ า
ดื่ม การดูดเลียนิ้วมือ หรื อของเล่นที่ปนเปื้ อนเชื้อที่ออกมากับอุจจาระน้ าเหลืองจากตุ่มน้ าที่ผิวหนัง เป็ นต้น
ส่ วนใหญ่ พบในช่ วงฤดู ร้อนหรื อฤดู ใบไม้ร่วง ระยะฟั กตัวประมาณ 3-7 วัน จากสถิ ติพบว่าโรคมื อ เท้า
ปาก เป็ นโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ที่มีการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็ นต้นมา โดยในปี พ.ศ.
2552 พบอัตราป่ วย 13.88 ต่อประชากรแสนคน ดังภาพที่ 2.6
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อัตราป่ วยต่อประชากร 100,000 คน
0 5 10 15 20 25 30
2.49 5.65 1.94 1.23 3.65 6.33 26.81 17.84 13.88
0
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2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ภาพที่ 3.6 อัตราป่ วยโรคมือ เท้า ปาก ปี พ.ศ. 2544-2552
ทีม่ า: สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. (2552).

การลดอัตราป่ วยตายของโรคมือ เท้า ปาก มุ่งเน้นในด้านพฤติกรรมการป้ องกันโรคควบคู่กบั
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ทั้งในระดับครอบครัว ผูป้ ระกอบการ ในโรงเรี ยนอนุบาล ดังนี้
1) พ่ อแม่ ผูป้ กครอง ต้องแนะน าด้านสุ ข อนามัย ส่ วนบุ ค คลแก่ บุ ตรหลาน และผูด้ ู แลเด็ ก
โดยเฉพาะการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรี ยมอาหารหรื อก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย
ควรให้เด็กอยูใ่ นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่พาเด็กเล็กไปในที่แออัด
2) ผูป้ ระกอบการในสถานเลี้ ยงเด็กควรดู แลให้มีการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานด้าน สุ ขลักษณะ
ของสถานที่อย่างสม่ าเสมอ เช่ น การเช็ดถูอุปกรณ์ เครื่ องเรื อน เครื่ องเล่น หรื ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
ต่าง ๆ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคเป็ นประจา รวมทั้งการกาจัดอุจจาระให้ถูกต้องและล้างมือบ่อย ๆ
3) ในโรงเรี ยนอนุ บ าล และโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ควรเพิ่ ม เติ ม ความรู ้ เรื่ องโรคและการ
ป้ องกันตนเอง เช่ น ไม่คลุ กคลี ใกล้ชิดกับเด็กป่ วย การล้างมือและการรักษาสุ ขอนามัยส่ วนบุ คคล ผูด้ ู แล
สระว่ายน้ า ควรรักษาสุ ขลักษณะของสถานที่ตามประกาศของกรมอนามัย เพื่อป้ องกันการระบาดของ โรค
มือ เท้า ปาก
ในกรณี ที่เด็กมีอาการป่ วยซึ่ งสงสัยเป็ นโรคมือ เท้า ปาก ควรรี บพาไปพบแพทย์ทนั ที และ
แยก เด็กอื่นไม่ให้คลุกคลี ใกล้ชิดกับเด็กป่ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ที่มีการระบาด หากเด็กมีตุ่ม ใน
ปาก โดยที่ยงั ไม่มีอาการอื่น ให้หยุดเรี ยน อยูบ่ า้ นไว้ก่อน ให้เด็กที่ป่วยขับถ่ายอุจจาระลงในที่รองรับ แล้ว
นาไปกาจัดให้ถูกสุ ขลักษณะในส้วม หากเด็กมีอาการป่ วยรุ นแรงขึ้น เช่ น ไม่ยอม ทานอาหาร ไม่ยอมดื่ม
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น้ า ต้องรี บพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บา้ นทันทีสาหรับท่านที่จะพาบุตรหลานที่เป็ นเด็กเล็กไป
ต่างประเทศที่มีการระบาด สามารถเดินทางได้ตามปกติ โดยให้ปฏิบตั ิตนตามสุ ขลักษณะที่ดี หลีกเลี่ยงพา
บุตรหลานไปสถานที่แออัด และหากบุตรหลานมีอาการป่ วยที่สงสัยโรคมือ เท้า ปาก ให้พาไปพบแพทย์
3. สถานการณ์ โรคไม่ ติดต่ อ
โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ เบาหวาน และความ
ดันโลหิ ตสู ง มีรายละเอียดดังนี้
3.1 โรคมะเร็ง จากรายงานของสถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ พ.ศ. 2546 พบว่าผูช้ ายไทยป่ วยเป็ นมะเร็ ง
ตบและท่อน้ าดีในตับมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็ งปอดและลาไส้ ขณะที่ผหู ้ ญิงไทยป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งเต้า
นมมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็ งปากมดลูกและมะเร็ งตับและท่อน้ าดีในตับ ดังภาพที่ 2.7
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เพศชาย
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ภาพที่ 3.7 โรคมะเร็งทีพ่ บบ่ อย 10 อันดับแรกของประเทศไทยปี พ.ศ. 2546
ทีม่ า: Cancer in Thailand 2001-2003

3.2 โรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสู ง ปัจจุบนั โรคไม่ติดต่อที่เป็ นอันดับต้นของสาเหตุ
การป่ วยและการตายของประชากรไทย ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู ง
และโรคหลอดเลือดในสมอง โดยโรคที่กล่าวมาแล้วนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีชีวติ และ
พฤติกรรมสุ ขภาพ (ดังภาพที่ 3.8) แสดงอัตราผูป้ ่ วยในต่อแสนประชากรของโรคหัวใจ โรคมะเร็ ง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู ง และโรคหลอดเลือดในสมอง พ.ศ. 2528-2552

ภาพที่ 3.8 อัตราผูป้ ่ วยในต่อแสนประชากรของโรคหัวใจ โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู ง
และโรคหลอดเลือดในสมอง พ.ศ. 2528-2552
ทีม่ า : รายงานผูป้ ่ วยใน สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2552).

นอกจากนี้ แล้วโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญมีอีกหลายโรค เช่น โรคถุงลมโป่ ง
พอง โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้ อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและลิ้นหัวใจรั่ว โรคไต และโรคตับแข็ง
เป็ นต้น
จะเห็ นได้ว่าโรคไม่ ติดต่อที่ เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่ ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็ นโรคมะเร็ ง โรคหัวใจ
เบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง สาเหตุส่วนหนึ่ งมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่ องของ
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พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหาร เช่ น อาหารที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การเกิ ด มะเร็ ง ได้แก่ อาหารที่ มี ราขึ้ น
โดยเฉพาะราสี เขียว-สี เหลือง อาหารไขมันสู ง อาหารเค็มจัด อาหารปิ้ ง ย่าง รมควัน และอาหารที่ ถนอม
ด้วยเกลื อ ดิ นประสิ ว เป็ นต้น การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ องกันโรคจึ งเน้น ที่ ก ารให้ ค วามรู ้ ในเรื่ อง
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร เพราะการกินและพฤติกรรมเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญที่สามารถลดความเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรคได้เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอาหารบางประเภทที่มีสารต้านอนุมูลอิสระได้สูง เป็ นต้น
4. สถานการณ์ สุขภาพจิต
ปั ญหาสุ ขภาพจิตจะพิจารณาจากภาวการณ์เจ็บป่ วยด้วยโรคทางจิตและการฆ่าตัวตาย โดยพบว่า
สุ ขภาพจิตของคนไทยมีแนวโน้มแย่ลงและมีการเข้ารักษาตัวในแผนผูป้ ่ วยนอกมากขึ้น โดยเฉพาะผูป้ ่ วย
ด้วยโรคจิต โรคซึ มเศร้าและโรคลมชักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 อัตราป่ วยด้วยโรคทางจิตต่อประชาการแสนคน พ.ศ. 2540-2552

โรค
- โรคจิต
- โรควิตกกังวล
- โรคซึมเศร้า
- ภาวะปัญญาอ่อน
- โรคลมชัก

2540
440.1
789.9
55.9
44.7
109.3

2541
435.3
822.6
74.3
52.9
125.8

2542
424.8
764.7
99.5
58.2
NA

2543
451.0
812.2
130.3
52.4
149.8

2544
519.6
776.0
94.9
51.7
182.5

2545
828.0
862.5
134.8
62.3
200.3

2546
751.4
865.6
163.8
56.6
193.5

2547
682.7
667.6
140.6
55.5
180.5

2548
572.3
596.8
149.9
51.7
195.2

2549
640.6
548.8
186.0
60.8
172.1

2550
581.5
580.5
196.5
58.5
195.1

2551
612.3
532.8
229.9
52.7
184.7

2552
578.1
527.3
260.8
48.4
193.1

ทีม่ า: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2552).

สุ ขภาพจิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม กล่าวคือ บางพฤติกรรมที่ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพจิต
เช่น การเป็ นคนขี้ระแวงไม่ไว้ใจคนอื่น การขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง การชอบหลีกหนีปัญหา การมอง
โลกในแง่ร้าย ดังนั้นการลดอัตราป่ วยตายของสุ ขภาพจิตจะเน้นที่พฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่
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การผ่อนคลายความเครี ยด การออกกาลังกาย พฤติกรรมการป้ องกันโรคจะเน้นในเรื่ องการเฝ้าระวังปั ญหา
สุ ขภาพจิตด้วยการตรวจคัดกรองภาวะสุ ขภาพจิต และพฤติกรรมการรักษาพยาบาลจะเน้นในเรื่ องการ
จัดบริ การให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพจิต เป็ นต้น
กิจกรรม 3.2.1
1. จงยกตัวอย่างสถานการณ์โรคติดต่อที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพมาอย่างน้อย 1 โรค
2. จงอธิ บายว่าสถานการณ์สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 3.2.1
1. โรคไข้เลือดออก การลดอัตราป่ วยตายจากโรคจะเน้นที่พฤติกรรมการป้ องกันโรค ได้แก่ การ
ควบคุ มการแพร่ พนั ธุ์ยุงลายและการป้ องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนาโครงการ
ควบคุ มพาหะแบบบูรณาการเอาไว้ โดยมีองค์ประกอบ 5 อย่าง ได้แก่ 1) ต้องมีการสนับสนุ นจากทุกภาค
ส่ วนเพื่อให้ระบบบริ การสุ ขภาพและชุ มชนมีความเข้มแข็ง 2) มีความร่ วมมือระหว่างองค์กรสุ ขภาพและ
ภาคส่ วนอื่น ๆ 3) ส่ งเสริ มให้มีการควบคุมโรคอย่างบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4) มีการตัดสิ นใจโดยอิงหลักฐานเพื่อให้มีการออกมาตรการที่ เหมาะสม และ 5) มีการเตรี ยมพร้อมรับ
สถานการณ์การระบาดในแต่ละที่อยูเ่ สมอ
2. สถานการณ์ สุขภาพจิตในปั จจุบนั มีแนวโน้มผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น โดยสุ ขภาพจิตมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรม ดังนี้ คือบางพฤติกรรมที่ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพจิต เช่น การเป็ นคนขี้ระแวงไม่ไว้ใจคนอื่น
การขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง การชอบหลีกหนีปัญหา การมองโลกในแง่ร้าย ดังนั้นการลดอัตราป่ วยตาย
ของสุ ขภาพจิตจะเน้นที่พฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่ การผ่อนคลายความเครี ยด การออกกาลังกาย
พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคจะเน้น ในเรื่ อ งการเฝ้ าระวังปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ด้วยการตรวจคัด กรองภาวะ
สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมการรักษาพยาบาลจะเน้นในเรื่ องการจัดบริ การให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพจิต
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เรื่ องที่ 3.2.2
สถานการณ์ พฤติกรรมสุ ขภาพ
สุ ขภาพเป็ นพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของ ในปั จจุบนั พบว่าภาวะสุ ขภาพของคน
ไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนไป สาเหตุการตายของประชากรจากเปลี่ยนแปลงจากโรคติดเชื้อเป็ นโรคไร้เชื้อมาก
ขึ้น และจากปั ญหาทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทาให้เสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคเอดส์ อุบตั ิเหตุและปั ญหายาเสพ
ติด จากการใช้บริ การรักษาสุ ขภาพไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานยาไม่ถูกต้อง การรับการรักษาที่ไม่
เหมาะสมทาให้โรคติดเชื้อดื้อต่อยาที่รักษามากขึ้น เช่น วัณโรค มาเลเรี ย ซึ่ งการดาเนินชีวิตและพฤติกรรม
สุ ขภาพของบุคคลอาจจะเป็ นปั จจัยสาคัญของการเกิดโรคหลายชนิ ดที่เป็ นสาเหตุการเจ็บป่ วยและสาเหตุ
การตาย ถ้าบุคคลสามารถรับผิดชอบต่อตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพให้เหมาะสมได้ก็จะเกิดผลดี
จากปั ญหาสุ ขภาพที่ นับวันจะเพิ่ มมากขึ้ น โดยเฉพาะปั ญหาสุ ขภาพที่ เกิ ดจากโรคที่ สามารถป้ องกันได้
องค์การอนามัยโลกจึงให้ความสาคัญสุ ขภาพในมิติใหม่กล่าวคือ สุ ขภาพมิได้มีความหมายจากัดอยูเ่ พียง
การไม่เจ็บป่ วยหรื อพิการเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการดาเนิ นชีวิตที่ยืนยาวของทุกคน โดยพิจารณาถึง
ปั จจัยทางร่ างกาย จิตใจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและจิตวิญญาณเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ขยัง
ได้กาหนดนโยบายการสร้างเสริ มสุ ขภาพเนื่ องจากมีความคุ ม้ ทุนมากกว่าการซ่ อมสุ ขภาพที่เป็ นการดู แล
สุ ขภาพเชิ งรั บ เป้ าหมายส าคัญ ของการสร้ างเสริ ม สุ ขภาพคื อการท าให้บุ คคลเกิ ดพฤติ กรรมสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ กล่าวคือ เป็ นการปฏิบตั ิตนในการดาเนิ นชี วติ ประจาวันเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของบุคคลมุ่งที่จะ
เพิ่ มระดับ ความผาสุ กเพื่ อการมีภาวะสุ ขภาพดี ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม ประกอบด้วยการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ครอบคลุม 6 ด้าน คือ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพ 2) ด้านกิจกรรมทางกาย 3) ด้าน
โภชนาการ 4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุ คคล 5) ด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ และ 6) ด้านการ
จัดการกับความเครี ยด ถ้าบุคคลสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพได้ ก็จะก่อให้เกิดสุ ขภาวะ และ
เมื่อบุคคลนั้นกระทาพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพจนเป็ นแบบแผนในการดารงชี วติ ก็จะทาให้บุคคลนั้นมี
สุ ขภาวะตลอดชี วิต ซึ่ งการมีสุขภาวะจะทาให้บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีผลผลิ ตในการทางานมากขึ้นลด
การขาดงาน ลดการเจ็บป่ วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (อภิชยั มงคล และคณะ 2547)
ในปั จจุบนั พฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ก่อให้เกิ ดปั ญหาสุ ขภาพและการเจ็บป่ วยต่าง ๆ
ดังที่ ได้กล่ าวมาแล้วในเรื่ องที่ 3.2.1 โดยพฤติ ก รรมสุ ขภาพจะมี ความสัมพันธ์ ก ับ การป้ องกันโรค การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การฟื้ นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. การส่ งเสริ ม สุ ขภาพ เป็ นการดาเนิ น งานด้านสุ ข ภาพกายและสุ ขภาพจิต เพื่ อให้ ประชาชนมี
ร่ างกายแข็งแรงเจริ ญเติบโตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การส่ งเสริ มสุ ขภาพนี้ จะเน้นประชาชนทุกเพศทุกวัย
ตั้งแต่ปฏิสนธิ ในครรภ์มารดาจนถึงวัยชรา โดยกระทรวงสาธารณสุ ขได้ดาเนินการเกี่ยวกับการบริ การด้าน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่ การอนามัยแม่และเด็ก เป็ นการบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพหญิ งในระยะตั้งครรภ์
หลังคลอดและทารก ตลอดจนเด็กวัยก่อนเรี ยนให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ การโภชนาการ เพื่อต้องการ
ให้ป ระชาชนได้บ ริ โภคอาหารที่ มีสารอาหารครบถ้วนเพี ยงพอ ตามความต้องการของร่ างกาย ท าให้มี
สุ ข ภาพอนามัย แข็ ง แรง สมบู ร ณ์ โดยจัด ให้ มี โ ครงการต่ า ง ๆ ขึ้ น เพื่ อ ลดปั ญ หาทุ พ โภชนาการอัน
เนื่องมาจากความบกพร่ อง การส่ งเสริ มสุ ขภาพในโรงเรี ยน เป็ นบริ การที่ส่งเสริ มป้ องกันและแก้ไขสุ ขภาพ
เด็กวัยเรี ยนให้อยูใ่ นสภาพปกติ ปราศจากโรคอันเป็ นอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรี ยนและเจริ ญเติบโตตาม
วัย เป็ นผูใ้ หญ่ ที่เป็ นกาลังของครอบครัว ชุ มชน และประเทศชาติในอนาคต นอกจากนี้ ยงั เป็ นการปลูกฝัง
ความรู ้ ท ัศ นคติ ด้า นสุ ข ภาพและมี สุ ข ปฏิ บ ัติ ที่ ดี การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพด้านการทัน ตสาธารณสุ ข การ
จัดบริ การทันตสาธารณสุ ขนี้ เพื่อลดความชุ กชุ มของโรคในช่องปาก ได้แก่ โรคฟั นผุ และโรคเหงือก และ
สุ ขศึกษา เป็ นงานที่สนับสนุนการสาธารณสุ ขอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญของประเทศทั้งนี้
เพราะการสุ ขศึกษาเป็ นกระบวนการที่แต่ละบุคคลหรื อกลุ่มชนได้รับความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ ม การเพิ่มพูน
หรื อการดารงไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพที่ดี ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพต่าง
ๆ ให้เหมาะสม ตลอดจนการปรั บ ปรุ งความเป็ นอยู่ให้ ดีข้ ึ น และให้ มี จิตส านึ ก ถึ งความรั บ ผิดชอบต่ อ
สุ ขภาพของบุคคลในฐานะส่ วนตัว ครอบครัว และชุมชน
2. การป้ องกันและควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่อุบติซ้ า มีหลายโรคที่เกิ ด
จากการมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสม หรื อ พฤติ ก รรมมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ให้ โ รคทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น การ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมโรคที่สาคัญจะเน้นในเรื่ อง
2.1 การปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมที่ เสี่ ยงต่ อสุ ข ภาพเพื่ อป้ องกันโรค เช่ น พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่มีไขมันสู ง รสจัด เป็ นต้น
2.2 การป้ องกันโรคติดต่อต่าง ๆ โดยการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผูใ้ หญ่
2.3 การปรั บปรุ งการสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล้อม การจัดหาน้ าสะอาดสาหรับให้ประชาชนบริ โภค
การจัดการสุ ขาภิบาลอาหาร การกาจัดของเสี ยและพาหะนาโรค การบริ การอาชี วอนามัยเพื่อป้ องกัโรคภัย
อันเกิดจากการประกอบอาชีพ เช่น อุบตั ิเหตุ การติดเชื้อ สารพิษต่าง ๆ เป็ นต้น
2.4 การเฝ้ าระวังโรค ได้แก่ รายงานการเกิ ดโรค รวบรวมวัตถุ ส่ งตรวจหาเชื้ อ ติ ดตามศึ กษา
สถานการณ์ทางวิทยาการระบาดของโรค รายงานโรคและสถานการณ์ ของโรคแก่หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่ระบาดทั้งในและนอกประเทศอย่างสม่าเสมอ
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3. การรั ก ษาพยาบาล โดยหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนมี ก ารดาเนิ นงานด้านการรัก ษาพยาบาล
ได้แก่
3.1 จัดบริ การการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชากรทั้งในเขตเมืองและชนบทโดยให้บริ การ
รักษาพยาบาลกับผูป้ ่ วยในและนอกสถานบริ การ โดยจัดให้มีบริ การรักษาพยาบาลตั้งแต่ระดับ หมู่บา้ น
จนถึงระดับศูนย์
3.2 การจัดให้มีระบบการรับ-ส่ งต่อผูป้ ่ วย เพื่อการรักษาให้ถูกต้องทุกระดับการให้บริ การซึ่ งเป็ น
วิธีการประสานงานในด้านการรักษาให้ดีข้ ึน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผสู ้ ่ งต่อทุกระดับมีโอกาสติดตาม ศึกษาการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษา และผลการรักษาของผูป้ ่ วยที่ส่งมาต่อไปได้ ตามสมควร
4. การฟื้ นฟูสภาพผู้ป่วย การบริ การด้านการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย ได้แก่
4.1 การจัดบริ การฟื้ นฟูสภาพทางร่ างกายหลังจากการเจ็บป่ วย เพื่อให้ร่างกายได้กลับเข้าสู่ สภาพ
ปกติอย่างเดิ ม จัดบริ การกายภาพบาบัดสาหรับผูป้ ่ วยที่ร่างกายได้รับผลเนื่ องจากการเจ็บป่ วย เช่ น ผูป้ ่ วย
โรคโปลิโอผูป้ ่ วยที่ได้รับอุบตั ิเหตุทาให้บางส่ วนของร่ างกายพิการ
4.2 การฟื้ นฟู ส ภาพทางจิ ต ใจ ผูป้ ่ วยหรื อผู ม้ ี สุ ข ภาพจิ ต เสื่ อ ม อัน เนื่ อ งจากการเจ็บ ป่ วยหรื อ
สุ ขภาพจิต-เสื่ อมด้วยเหตุอื่น ๆ ต้องจัดให้มีบริ การสาหรับช่วยเหลือส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตให้อยูใ่ นภาวะปกติ
อาจจัดให้มีบริ การแนะนาปรึ กษาสาหรับผูท้ ี่มีปัญหาการเจ็บป่ วยและสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ พฤติกรรมสุ ขภาพที่สาคัญ ของประเทศไทย ได้แก่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
พฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ /การใช้ส ารเสพติ ด และพฤติ ก รรมเสี่ ย งทาง
เพศสัมพันธ์ ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้จะส่ งผลต่อการมีสุขภาพดีหรื อเจ็บป่ วย มีรายละเอียดดังนี้
1. พฤติก รรมการบริ โภคอาหาร พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารที่ เหมาะสมและเพี ย งพอ เป็ น
พฤติกรรมการป้ องกันโรคที่สาคัญ ในปั จจุบจั พบว่า แบบแผนการบริ โภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลง
ไปตามวิถีชีวติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงส่ งผลต่อการมีสุขภาพที่ไม่ดี เกิดการเจ็บป่ วยด้วยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น
พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารที่ เป็ นพฤติ กรรมป้ องกันโรคที่ ส าคัญ ได้แก่ พฤติ กรรมการ
บริ โภคผัก และผลไม้ จากข้อมู ล การส ารวจสุ ขภาวะสุ ขภาพอนามัย ของประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่ า งกายครั้ งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่ า คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้ นไปกิ น ผัก เฉลี่ ย วัน ละ 1.7 ส่ ว น ต่ า กว่ า
ข้อแนะนามาตรฐานที่ให้กินวันละ 3 ส่ วน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 ของคนที่กินผักตั้งแต่ 3 ส่ วนขึ้นไป ร้อยละ
ของการกิ นผลไม้ตามส่ วนบริ โภคต่อวันของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป จาแนกตามอายุ พ.ศ. 25512552 ดังภาพที่ 3.8
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ภาพที่ 3.8 ร้ อยละของการกินผลไม้ ตามส่ วนบริโภคต่ อวันของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป จาแนกตาม
อายุ พ.ศ. 2551-2552
ทีม่ า: รายงานการสารวจสุขภาพของคนไทย โดยการตรวจร่ างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552, สานักงานสารวจสุขภาพ
ประชากรไทย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุ ข

พฤติกรรมการบริ โภคอาหารประเภทผักและผลไม้เป็ นพฤติกรรมป้ องกันโรคที่สาคัญ แต่ยงั
พบว่ า พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ ไ ม่ เหมาะสมยัง ส่ ง ผลต่ อ การเจ็ บ ป่ วย เพิ่ ม รายจ่ า ยด้ า นการ
รักษาพยาบาลของคนไทย กล่าวคือ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ ไม่เหมาะสม เช่ น การบริ โภคน้ าตาล
และอาหารที่ประกอบด้วยแป้ งและน้ าตาลมากขึ้น โดยกว่า 2 ทศวรรษที่ผา่ นมาพบว่าคนไทยการบริ โภค
น้ าตาลและอาหารประเภทแป้ งและน้ าตามเพิ่มสู งขึ้นเกือบ 3 เท่าจาก 12.7 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี พ.ศ. 2526
เป็ น 31.2 7 กิ โลกรัม/คน/ปี ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่ งตามข้อปฏิบตั ิการบริ โภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพของคนไทย
สานักโภชนาการ กรมอนามัยกาหนดไว้ว่าไม่ควรบริ โภคน้ าตาลเกิ น 14.6 กิ โลกรัม/คน/ปี เมื่อพิจารณา
ภาวะโภชนาการพบว่าประชาชนมีปัญหาทุพโภชนาการลดลง แต่พบปั ญหาความปลอดภัยในการบริ โภค
อาหารยังคงไม่ลดลง และการบริ โภคอาหารเกินเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มสู งขึ้น จากการสารวจเด็กทุพ
โภชนาการของส านัก งานคณะกรรมการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ในปี 2546 พบว่า ร้ อ ยละ 15 ของเด็ ก
นักเรี ยนต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาจานวน 6.6 ล้านคนอยูใ่ นภาวะทุพโภชนาการ (จิระศักดิ์ เจริ ญพันธ์ และ
เฉลิมพล ตันสกุล 2549) จากการสารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เรื่ องโรคอ้วนกับ
สั ง คมไทย พ.ศ. 2550 ของส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ พบว่า
ประชาชนอายุ 15-74 ปี บริ โภคอาหารประเภทที่ เสี่ ยงต่อการเกิ ดภาวะอ้วน เฉลี่ ยประเภทละ 2-5 มื้ อต่อ
สัปดาห์ โดยบริ โภคอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวและอาหารทอดสู งสุ ดเฉลี่ ย 5 มื้อ/สัปดาห์ บริ โภคขนม
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หวาน อาหารที่ ป รุ งด้วยกะทิ สเต็ก /เนื้ อย่างติ ดมัน /คอหมู ย่าง อาหารจานด่ วน เป็ นต้น พฤติ กรรมการ
บริ โภคอาหารนับว่าเป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาคัญต่อการเกิดปั ญหาสุ ขภาพที่สัมพันธ์กบั 5 โรค คือ ความดันโลหิ ต
สู ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต หลอดเลือดสมองและมะเร็ ง โรคดังกล่าวส่ งผลให้ประเทศไทยต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสู ง
การพัฒนาสุ ขภาพในปั จจุบนั จึงเป็ นการเน้นในเชิ งรุ กมากกว่าเชิ งรับ คื อ การเฝ้าระวังและ
ป้ องกันโรคโดยการรณรงค์ให้ความรู ้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารควบคู่กบั การออกกาลังกาย พร้อมทั้ง
มีการตรวจสุ ขภาพของคนไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. พฤติก รรมการออกกาลังกาย เป็ นพฤติ ก รรมการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ องกันโรคที่ ส าคัญ
กล่ าวคื อ การออกาลังกายช่ วยให้ระบบไหลเวียนโลหิ ตทางานได้ดีข้ ึ น ทาให้เกิ ดการเผาผลาญอาหารที่
ร่ างกายบริ โภคเข้าไปทาให้ลดการสะสมของไขมันและคอเลสเตอลอล ลดภาวะเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคอ้วน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสู ง และความดันโลหิ ตสู งได้ จากการสารวจของสานักงาน
สถิ ติแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 พบว่า คนไทยประมาณร้ อยละ 29.6 ที่ ออกกาลังกายเป็ นประจา เมื่ อพิจารณา
พฤติกรรมการออกกาลังกายโดยใช้เกณฑ์การออกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ พบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 60
ออกกาลังกายมากกว่าสัปดาห์ละ 3 วัน และมากกว่าครึ่ งใช้ระยะเวลาในการออกกาลังกายใกล้เคียงกันคือ
ประมาณ 21-30 นาที และ 31-60 นาที
3. พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการดื่ มแอลกอฮฮล์นับว่ามี ความสาคัญมาก ทาให้
เกิ ดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุ คคล ครอบครัว และชุ มชน กล่าวคือ ส่ งผลโดยตรงต่อผูด้ ื่ ม
แอลกอฮอล์โดยทาให้เกิ ดโรคตับแข็ง และส่ งผลกระทบทางอ้อมโดยทาให้เกิ ดการบาดเจ็บและเสี ยชี วิต
จากอุบตั ิเหตุจราจร เพิม่ รายจ่ายของครอบครัวและประเทศในด้านการรักษาพยาบาล เป็ นต้น
ในประเทศไทยพบว่าการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ประเทศไทยมีภาระโรคจาการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นอันดับ 1 ในเพศชายและเป็ นอันดับ 9 ในเพศหญิง ประกอบกับคนไทยมี
แนวโน้มการบริ โภคเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ ผ่านมา ปริ มาณการบริ โภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้ นจาก 37.9 ลิ ตร/คน/ปี ใน พ.ศ. 2540 เป็ น 45.7 ลิ ตร/คน/ปี ใน พ.ศ. 2551 เมื่อจาแนก
ตามประเภทของเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พบว่าการบริ โภคสุ รามีแนวโน้มคงที่ขณะที่การบริ โภคเบียร์ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จากผลการสารวจของสานักงานสถิ ติแห่ งชาติพบว่า สัดส่ วนของการเป็ นผูด้ ื่ มสุ ราหรื อ
เครื่ องดื่ มมึนเมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.5 ใน พ.ศ. 2534 เป็ นร้อยละ 35.3 ใน พ.ศ. 2547 และจะ
ลดลงเล็กน้อยเป็ นร้อยละ 32.0 ใน พ.ศ. 2552 และที่สาคัญพบว่าในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2550 เพศหญิง
มีแนวโน้มการดื่มสุ ราเครื่ องดื่มมึนเมาเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะวัยรุ่ นหญิงอายุ 15-19 ปี ที่หนั มา
ดื่มสุ รามากขึ้น ดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 อัตราการดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มมึนเมาของประชากรทีม่ ีอายุต้ งั แต่ 11 ปี ขึน้ ไป จาแนกตาม
กลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2543-2552

ก ลุ่ ม
อ า ยุ
(ปี )
11-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-49
50-59
60 ปี
ขึ้ น
ไป
รวม

2534
ชาย

หญิง

2539
ชาย

หญิง

2544
ชาย

หญิง

2546
ชาย

หญิง

2547
ชาย

หญิง

2549
ชาย

หญิง

2550
ชาย

หญิง

2552
ชาย

หญิง

21.7
59.5
66.7
68.6
66.2
65.1
56.1
38.0

2.1
5.4
9.2
11.9
15.3
15.6
14.2
8.5

0.2
20.8
56.0
67.6
67.7
69.0
65.8
59.9
36.8

0.05
1.0
5.7
6.9
9.5
12.2
12.9
10.1
6.3

19.9
55.8
68.1
67.0
69.2
67.5
58.7
37.0

1.9
7.2
10.2
12.3
14.2
14.2
11.5
5.7

0.5
33.5
70.4
75.7
76.5
73.3
73.0
64.5
41.9

0.4
5.6
11.8
16.8
20.0
19.2
21.7
14.4
8.6

0.5
25.5
59.7
72.8
72.9
73.6
73.7
70.2
62.7

0.3
3.3
10.1
13.1
13.5
17.6
17.4
13.5
10.4

0.9
24.2
58.1
64.2
66.1
64.8
64.6
56.3
33.2

0.4
2.9
8.2
9.8
12.0
14.3
13.2
10.1
5.9

0.7
23.2
55.3
59.8
60.7
63.7
61.0
50.5
29.4

0.1
1.8
6.0
8.3
10.1
12.1
13.4
10.2
4.6

-

-

41.0

6.7

62.8

13.4

34.2

4.9

53.7

9.5

50.1

7.4

55.9

9.8

60.8

14.5

59.3

11.7

50.3

9.1

51.0

8.8

54.4

10.8

ทีม่ า: สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2552). วิเคราะห์ใหม่จากฐานข้อมูลการสารวจอนามัยและสวัสดิการ.

พฤติ กรรมการบริ โภคแอลกอฮอล์ส่ งผลกระทบต่ อประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะในด้าน
ค่าใช้จ่ายทางการรักษาผูป้ ่ วยโรคสุ ราเรื้ อรัง จากข้อมูลผูเ้ ข้ารับการบาบัดรักษาในสถานบริ การสาธารณสุ ข
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ทัว่ ประเทศ พบว่า มีแนวโน้มสู งขึ้น เมื่อจาแนกเป็ นผูป้ ่ วยเก่าและผูป้ ่ วยใหม่ จะเห็นว่าร้อยละของผูต้ ิดสุ รา
ที่เข้ารับการบาบัดรักษาเป็ นผูป้ ่ วยเก่ามีแนวโน้มคงที่ ส่ วนผูป้ ่ วยใหม่มีแนวโน้มสู งขึ้น ถึงแม้การบริ โภค
แอลกอฮอล์ของคนไทยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอย แต่การพัฒนา
สุ ขภาพด้านพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์มีการปรับรู ปแบบไปโดยเป็ นการดาเนิ นงานของภาครัฐเกี่ยวกับ
มาตรการต่าง ๆ ควบคู่กบั การดาเนินงานสุ ขภาพภาพประชาคม เช่น การขึ้นภาษีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การ
ออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้า เป็ นต้น
4. พฤติกรรมการสู บบุหรี่ /การใช้ สารเสพติด การใช้สารเสพติดเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ขที่มี
ความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับปั จจัยหลายอย่างทั้งด้านสังคม การแพทย์ เภสัชศาสตร์ ซึ่ งสารเสพติดมีท้ งั ชนิ ด
ที่ผดิ กฎหมายและถูกกฎหมาย สารบางชนิดทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพในทันที บางชนิดมีผลระยะยาว
ต่อสุ ขภาพ การใช้สารเสพติดจัดเป็ นปั ญหาทางสุ ขภาพที่สาคัญตั้งแต่ในอดีตพบปั ญหาการใช้สารเสพติด
ในกลุ่ ม ผูใ้ หญ่ แต่ในปั จจุ บ นั ปั ญ หาเหล่ านั้นยังคงอยู่และทวีค วามรุ นแรงเพิ่ มขึ้ น และยังพบว่าปั ญ หา
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอายุ สาหรับประเทศไทยแม้ว่าจะมี มาตรการทางกฎหมายควบคุ ม มีการรณรงค์
มากมายปั ญหายาเสพติ ดก็ยงั คงเป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศ จากการสารวจของกรมสามัญศึกษาและ
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า อัตราการใช้ยาบ้าในหมู่นกั เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบ 9 เท่า จากร้อยละ 0.18 ในปี พ.ศ. 2528 เป็ นร้อยละ 1.52 ในปี 2542 และจากการ
สารวจเพื่อประมาณการจานวนผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดใน พ.ศ. 2551 พบว่ามีจานวน 605,095 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2550 ที่มีจานวน 575,312 คน สาหรับสารเสพติ ดที่ มีผูเ้ สพมากได้แก่ กัญชา กระท่ อมและยาบ้า
ขณะเดียวกันจานวนเข้ารับการรักษายาเสพติดก็มีจานวนมากขึ้นเช่นกัน ใน ช่วงพ.ศ. 2544-2552 พบผูเ้ ข้า
รับ การรั กษารายใหม่มี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นจากร้ อยละ 43.2 ใน พ.ศ. 2544 เป็ นร้ อยละ 77.4 ใน พ.ศ. 2552
กลุ่มเป้ าหมายที่เสพติดส่ วนมากเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น 15-24 ปี ประมาณร้อยละ 70 เป็ นผูเ้ สพติดรายใหม่ ส่ วนใน
เรื่ องพฤติกรรมการสู บบุหรี่ พบว่าอัตราการสู บบุหรี่ ของคนไทยลดลงจากร้อยละ 30.1 ใน พ.ศ. 2519 เป็ น
ร้อยละ 20.7 ใน พ.ศ. 2552 โดยจานวนผูส้ ู บบุหรี่ ค่อยข้างคงที่ พฤติกรรมการใช้สารเสพติดหรื อการสู บ
บุหรี่ ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อที่สาคัญทั้งโรคถุงลมโปงพอง โรคปอดโรคมะเร็ ง รวมทั้งในด้านความ
ปลอดภัยของคนรอบข้า งด้วย ซึ่ งการพัฒ นาสุ ขภาพในปั จจุ บนั เน้น การดาเนิ น การทางกฎหมาย เช่ น
มาตรการทางกฎหมายยาเสพติดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการบริ โภคยาสู บ มาตรการด้านภาษี การป้ องกัน
การปราบปรามมาควบคู่กบั รณรงค์การป้ องกันโรค เป็ นต้น
5. พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศสั มพันธ์ ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่ก่อให้เกิ ดการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการติดเชื้ อเอดส์ จากการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อเอดส์ ของประเทศไทยในช่วง 15 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2538-2552) พบว่า ทหาร
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เกณฑ์และคน งานในโรงงานอุตสาหกรรมมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริ การลดลง มีแนวโน้มการใช้ถุงยาง
อนามัยเพิ่มขึ้น สาหรับกลุ่มวัยรุ่ น พบว่า การมีเพศสัมพันธ์กบั คนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งแฟน คนรัก เพื่อนสนิ ท
หญิ งขายบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ การส ารวจสถานการณ์ ท างเพศของวัย รุ่ นไทยอายุ 12-24 ปี ใน 18
จังหวัดของประเทศของศูนย์วิจยั เอแบคนวัตกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัย ปี พ.ศ. 2550 พบว่า
เยาวชนประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 30.9) เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน จะเห็ นว่าพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
ของคนไทยเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว อายุเฉลี่ ยของการมี เพศสัมพันธ์ ครั้งแรกของวัยรุ่ นหญิ งมี อายุ
น้อยลง มี การเปลี่ ยนคู่นอนเป็ นประจา และยังพบว่าปริ มาณการใช้ยาคุ มกาเนิ ดฉุ กเฉิ นเพื่ อป้ องกันการ
ตั้งครรภ์ยงั อยู่ในระดับ สู ง ปั ญหาเหล่ านี้ ส่ งผลให้เกิ ดการแพร่ ก ระจายของโรคเอดส์ อย่างรวดเร็ ว โดย
สาเหตุส่วนหนึ่งมากจากเรื่ องค่านิยม การไม่สวมถุงยางอนามัย ขาดความรู ้ในการป้ องกันโรคอย่างถูกต้อง
โดยกระทรวงสาธารณสุ ขได้ให้ความสาคัญในประเด็นดังกล่าวจะมีการจัดการให้ความรู ้ รณรงค์การใช้
ถุงยางอนามัย อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิ การจัดการให้ความรู ้เรื่ องเพศเป็ นหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
กล่าวโดยสรุ ป พฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ก่อให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย จะมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การป้ อ งกัน โรค การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ การฟื้ นฟู ส ภาพ และการรั ก ษาพยาบาล โดย
สถานการณ์พฤติกรรมสุ ขภาพที่สาคัญของประเทศไทย ได้แก่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร พฤติกรรม
การดื่ มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการสู บบุหรี่ /การใช้สารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศสัมพันธ์ ซึ่ ง
พฤติกรรมเหล่านี้จะส่ งผลต่อการมีสุขภาพดีหรื อเจ็บป่ วย
กิจกรรม 3.2.2
จงอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์พฤติกรรมสุ ขภาพกับการป้ องกันและควบคุมโรค
แนวตอบกิจกรรม 3.2.2
โรคติ ดต่ อ โรคไม่ ติดต่ อ และโรคอุ บ ตั ิ ใ หม่ อุบ ติ ซ้ า มี ห ลายโรคที่ เกิ ดจากการมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสมหรื อพฤติกรรมมีส่วนส่ งเสริ มให้โรคทวีความรุ นแรงขึ้น เช่น พฤติกรรมการสู บบุหรี่ พฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่มีไขมันสู ง รสจัด เป็ นต้น การดาเนิ นงานเกี่ ยวกับการ
ป้ องกันและควบคุมโรคที่สาคัญจึงเน้นในเรื่ อง
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพเพื่อป้ องกันโรค
2. การป้ องกันโรคติดต่อต่าง ๆ โดยการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผูใ้ หญ่
3. การปรับปรุ งการสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสม
4. การเฝ้าระวังโรค
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ตอนที่ 3.3
การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
3.3.1 การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับบุคคล
3.3.2 การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับครอบครัว
3.3.3 การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับชุมชน
แนวคิด
1. การพัฒนาสุ ขภาพบุคคลประกอบด้วยการพัฒนาใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านร่ างกาย
มิติด้านจิตใจ มิติด้านความรู ้ มิติด้านทัก ษะความสามารถ และมิติด้านลักษณะชี วิต การพัฒ นา
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของบุ ค คลประกอบด้วยการปลู ก ฝั งพฤติ ก รรมสุ ขภาพและการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมสุ ขภาพในบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องต่อไป
2. การพัฒนาสุ ขภาพของครอบครัวมีแนวทางสาคัญ คือ การสนับสนุ นให้มีบริ การ
สุ ขภาพของครอบครัว การส่ งเสริ มบริ การสุ ขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาการของเด็กและคุณภาพชี วติ ที่
ดี ข องมารดา ส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งทัศ นคติ ที่ ถู ก ต้องด้านสุ ข ภาพให้ ก ับ คนใน
ครอบครัว และสนับสนุ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพเป็ นองค์รวม การพัฒนาพฤติกรรม
สุ ข ภาพระดับ ครอบครั ว จะประกอบด้ว ยการปลู ก ฝั งพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุ ขภาพของสมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
3. การพัฒนาสุ ขภาพระดับชุมชนจะเป็ นการดาเนินงานด้านสุ ขภาพที่มีความต้องการของ
ชุ มชนเป็ นที่ต้ งั โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนเพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ และมีการสร้าง
และพัฒนาความเข้มแข็งของเครื อข่ายสุ ขภาพของคนในชุมชน การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับ
ชุ มชนจะเน้นการพัฒนา 2 ประการ คือ การปลู กฝั งพฤติกรรมสุ ขภาพของคนในชุ มชนและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสมให้เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 3.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับบุคคลได้
2. อธิบายการพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับครอบครัวได้
3. อธิบายการพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับชุมชนได้
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เรื่ องที่ 3.3.1
การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับบุคคล
การพัฒนาสุ ขภาพของประชากรให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยิ่ง กล่ าวคื อการที่ ประชากรได้รับ การพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ สังคมจะก่ อให้เกิ ดการมีสุขภาพกาย
สุ ขภาพจิตที่ดี และภาวะสุ ขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงของประชากร ย่อมนาไปสู่ การมีศกั ยภาพทั้งด้าน
สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ อันนาไปสู่ การพัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้า ในทางตรงกันข้าม
ถ้าประชากรมีภาวะสุ ขภาพไม่ดี มีความเจ็บป่ วยบ่อยย่อมส่ งผล ทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
มากขึ้ น ประชาชนขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการดู แลตนเอง จนถึ งอาจจะเป็ นภาระต่ อสั ง คม อันจะทาให้
ประเทศชาติพฒั นาได้ไม่เต็มที่ การพัฒนาสุ ขภาพจึงเป็ นกระบวนการสร้างเสริ มให้เกิดการปรับปรุ งและ
เปลี่ ยนแปลงเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาศักยภาพของคนจากระดับปั จเจกบุ คคล ครอบครัวและชุ มชน การที่
บุคคลจะมีสุขภาวะที่ดีหรื อมีการเจ็บป่ วยหรื อไม่เป็ นผลมาจากการพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การพัฒนาสุ ขภาพระดับบุคคล
ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุ ขภาพบุ คคล ประกอบด้วยปั จจัยสาคัญ 3 ประการ คือ 1) ปั จจัย
ด้านร่ างกายของบุคคล เช่น พันธุ กรรม เชื้ อชาติ เพศ อายุ อาชีพ และการเจ็บป่ วยทางสุ ขภาพ 2) ปั จจัยด้าน
สภาพจิตใจและอารมณ์ และ 3) ปั จจัยด้านพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคล โดยปั จจัยเหล่านี้ มีความแตกต่าง
กันในแต่ละบุคคลทาให้การเกิดโรค การดูแลสุ ขภาพ และการพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลมีความแตกต่างกัน
โดยทัว่ ไปแล้วการพัฒนาสุ ขภาพบุคคลประกอบด้วยการพัฒนาใน 5 มิติ ดังต่อไปนี้
1.1 มิ ติด้านร่ างกาย ได้แก่ บุ คคลมี พ ฒ
ั นาการด้านร่ างกายเจริ ญเติ บ โตอย่างสมบู รณ์ มี
พัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย บุคคลมีสุขภาพร่ างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ไม่เจ็บป่ วยง่าย
1.2 มิติดา้ นจิตใจ ได้แก่ การที่ บุคคลรู ้ จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นเป็ นอย่างดี สามารถ
ปรับตัวและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ สามารถที่จะเผชิญและควบคุมสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้ ไม่เป็ นผูม้ ีอารมณ์แปรปรวนตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็ นปั ญหาสุ ขภาพจิต
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1.3 มิ ติ ด้านความรู ้ ได้แ ก่ การเสริ ม สร้ างองค์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ ทั้ง ในด้านการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การควบคุมป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสภาพร่ างกายเมื่อเจ็บป่ วย
1.4 มิติดา้ นทักษะความสามารถ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดเป็ นความสามารถในการคิดเพื่อ
วัตถุประสงค์บางอย่างและสามารถควบคุมให้คิดจนบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ เช่น การคิดถึงการเจ็บป่ วยว่ามี
สาเหตุมาจากอะไรและสามารถหลี กเลี่ ยงสาเหตุที่ทาให้เกิ ดการเจ็บป่ วยนั้น ทักษะด้านการสื่ อสารจะคล
อบคลุ ม ความสามารถในการฟั ง พู ด อ่ านและเขี ยน และทักษะทางสังคมเป็ นความสามารถของบุคคล
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในสังคม การปรับตัวและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม เช่ น เมื่อเกิดการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกบุคคลมีส่วนร่ วมในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ เป็ นต้น
1.5 มิติด้านลักษณะชี วิต หมายถึง การสะท้องให้เห็ นถึ งสิ่ งที่ อยู่ภายในตัวบุ คคล ได้แก่
ความคิด ทัศนคติและลักษณะนิสัยเกี่ยวกับสุ ขภาพ และสิ่ งที่แสดงออกภายนอกเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพ
2. การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับบุคคล
การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับบุคคล จะประกอบด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคล พัฒนาการของพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นผลมาจาก
การเรี ยนรู ้ของบุคคลเช่นเดียวกับพัฒนาการของพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ซึ่ งรวมอยูใ่ นพัฒนาการทางร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล พฤติกรรมสุ ขภาพจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของพัฒนาการที่
เกิดขึ้นในตัวบุคคล แตกต่างกันตามประสบการณ์การเรี ยนรู ้และตามการปลูกฝังพฤติกรรมตั้งแต่วยั เด็ก
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการปลู กฝังพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคล สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ปั จจัย
ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมในครอบครัว บรรยากาศ และลีลาชี วิตของแต่
ละครอบครัว เช่ น การอบรมเลี้ ยงดู การจัดระเบียบในชี วิตประจาวัน แบบแผนการบริ โภคอาหารและ
โภชนาการ แบบแผนการออกก าลังกาย การพัก ผ่อนและนัน ทนาการ เป็ นต้น ถ้าบุ ค คลเติ บ โตมาใน
ครอบครั วและสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการพัฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพบุ ค คลนั้น จะมี ก ารพัฒ นาพฤติ ก รรม
สุ ขภาพที่ดี 2) ปั จจัยด้านการศึกษา จะทาให้บุคคลเกิดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุ ขภาพ มีเจตคติที่ดีต่อ
สุ ข ภาพและมี ท ัก ษะทางสุ ข ภาพที่ เกิ ด ขึ้ น ควบคู่ ไ ปกับ การศึ ก ษา และ 3) ปั จ จัย ทางด้านสั งคมและ
สิ่ ง แวดล้อม เป็ นปั จจัยส าคัญ ที่ ท าให้บุ คคลมี ความโน้ม เอี ย งที่ จะเรี ย นรู ้ ท างสุ ข ภาพและมี ก ารพัฒ นา
พฤติกรรมสุ ขภาพไปในทิ ศทางที่ สั งคมต้องการ สังคมและสิ่ งแวดล้อมจะช่ วยให้บุคคลเกิ ดการเรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับการเจ็บป่ วย การรักษาพยาบาล การดูแลตนเอง การป้ องกันโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพ รวมทั้งการ
แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพต่าง ๆ ได้
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การปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1) การปลู กฝังแนวคิดทางสุ ขภาพ เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อให้บุคคลเกิ ดการ
พัฒนาความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ สุ ขภาพ โดยในการปลู กฝั งแนวคิดทางสุ ขภาพต้องอาศัยความรู ้ ความ
เข้าใจอย่างถ่ องแท้ในเชิ งเหตุ ผลและการฝึ กฝนให้บุ คคลพัฒนาความคิ ดในเชิ งวิเคราะห์ เช่ น สุ ขภาพมี
ความสาคัญกับบุคคลอย่างไร เหตุใดจึงการการเจ็บป่ วยเกิดขึ้น เป็ นต้น
2) การปลูกฝังเจตคติทางสุ ขภาพ เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้บุคคลเกิ ดการพัฒนา
ความคิดเห็นอย่างมีทิศทางเกี่ยวกับสุ ขภาพ เป็ นการเรี ยนรู ้ในเชิงของการแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบสนอง
ต่อปั ญหาสุ ขภาพและการปฏิบตั ิตวั เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาสุ ขภาพ
3) การปลูกฝังทักษะทางสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้บุคคลได้เกิดการเรี ยนรู ้
จากการกระทาของตนเอง ทาให้เกิดความพึงพอใจและเกิดการกระทาอย่างต่อเนื่ องจนกลายเป็ นปกตินิสัย
โดยทัว่ ไปแล้วการปลูกฝังทักษะทางสุ ขภาพจะเกิดขึ้นก่อนการปลูกฝังเจตคติและการปลูกฝังแนวคิดทาง
สุ ขภาพ
การปลู ก ฝั งพฤติ กรรมสุ ขภาพจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ สุ ดในการพัฒ นาพฤติ กรรมสุ ขภาพของ
บุคคล ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในระยะยาว
2.2 การปรั บ เปลี่ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพของบุ คคล การปรับเปลี่ ยนพฤติก รรมสุ ขภาพหรื อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้กบั บุคคลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุ ขภาพ
ที่ถูกต้องหรื อเพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการสาหรับการพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลนั้น ๆ โดยทัว่ ไป
แล้วพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคลที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนมีลกั ษณะดังนี้
1) บุ ค คลมี ก ารกระท าหรื อการปฏิ บ ัติที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ เช่ น การไม่ รับ รู ้ แ ละ
ตระหนักเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย การดูแลรักษาสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
2) บุคคลมีการกระทาหรื อการปฏิ บตั ิที่เสี ยงต่อการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ หรื อการมีสุขภาวะ
ไม่ดี เช่น การบริ โภคอาหารที่ไม่สะอาดและไม่ถูกต้อง การสู บบุหรี่ การขาดการออกกาลังกาย เป็ นต้น
3) บุคคลขาดการปฏิบตั ิตามแนวทางของการส่ งเสริ มสุ ขภาพในด้านต่าง ๆ
4) บุคคลขาดการมีส่วนร่ วมในการควบคุมป้ องกันโรคในชุมชน
ในการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของบุ คคลจึ งมุ่ งเน้น บุ คคลในลักษณะดังกล่ าวข้างต้น
เพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให้ ถู ก ต้อ ง โดยการเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุ ขภาพสุ ขภาพของบุคคล เป็ นกระบวนการสื่ อสารสาระความรู ้และการกระทาหรื อการปฏิบตั ิ
ด้านสุ ขภาพให้เกิ ดขึ้ นในตัวบุ คคลที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมาย ซึ่ งปั จจัยสาคัญที่ ทาให้บุคคลเกิ ดการเรี ยนรู ้ เพื่ อ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพคื อ ศัก ยภาพของแหล่ ง ที่ จะสื่ อ สาระความรู ้ ออกไปให้ ถึ ง บุ ค คลที่ เป็ น
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กลุ่ ม เป้ า หมาย ความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระความรู ้ คุ ณ ภาพของสื่ อที่ น าสาระความรู ้ ไ ปถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายและบริ บทของกลุ่มเป้ าหมายที่สามารถรับการสื่ อสารสุ ขภาพ ดังนั้นการดาเนิ นงานสุ ขศึกษา
ตามกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพจะต้องทาให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการเรี ยนรู ้และมีพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ถูกต้องได้
กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาสุ ขภาพบุคคลประกอบด้วยการพัฒนาใน 5 มิติ ได้แก่ มิติดา้ นร่ างกาย
มิติดา้ นจิตใจ มิติดา้ นความรู ้ มิติดา้ นทักษะความสามารถ และมิติดา้ นลักษณะชี วิต การพัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพของบุคคลประกอบด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การ
ปลู กฝั งแนวคิดทางสุ ขภาพ การปลู กฝั งเจตคติทางสุ ขภาพ และการปลู กฝังทักษะทางสุ ขภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพในบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องต่อไป

กิจกรรม 3.3.1
จงอธิ บายเกี่ยวกับการพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับบุคคล โดยสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 3.3.1
การพัฒนาสุ ขภาพบุคคล ประกอบด้วยการพัฒนาใน 5 มิติ ได้แก่ มิติดา้ นร่ างกาย มิติดา้ น
จิตใจ มิติดา้ นความรู ้ มิติดา้ นทักษะความสามารถ และมิติดา้ นลักษณะชีวติ
การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคล ประกอบด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยมี
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การปลูกฝังแนวคิดทางสุ ขภาพ การปลูกฝังเจตคติทางสุ ขภาพ และการ
ปลูกฝังทักษะทางสุ ขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
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เรื่ องที่ 3.3.2
การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับครอบครัว
ภาวะสุ ขภาพและการเจ็บป่ วยเป็ นภาวะต่อเนื่ องและปรากฏตลอดชีวติ ภาวะสุ ขภาพเป็ นผลมา
จากการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับครอบครัวจึงมีความสาคัญ
มากและส่ งผลต่อสุ ขภาพของบุคคลและชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาสุ ขภาพระดับครอบครัว
การพัฒนาสุ ขภาพระดับครอบครัว ในปั จจุบนั มีรูปแบบการพัฒนาสุ ขภาพเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม อันเนื่องมาจากปั จจัยสาคัญ 2 ประการ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของครอบครัว โดย
ในอดีตโครงสร้างของครอบครัวไทยเป็ นแบบครอบครัวขยาย ทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่ วมในการดูแล
และพัฒนาสุ ขภาพของครอบครัวร่ วมกัน ในปั จจุบนั โครงสร้ างของครอบครัวมีลกั ษณะเป็ นครอบครั ว
แบบเดียวมากขึ้น ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวปัจจุบนั มีแนวโน้มลดลง สุ ขภาพและคุณภาพชี วติ แย่
ลง แนวโน้มผูส้ ู งอายุและเด็กอยู่ด้วยกันมากขึ้ น ทาให้มี รูปแบบการพัฒนาสุ ขภาพเปลี่ ยนไปที่ จากเดิ ม
สมาชิ กทุกคนในครอบครัวร่ วมดูแลสุ ขภาพซึ่ งกันและกันเป็ นการดูแลสุ ขภาพเฉพาะตนเอง และผูส้ ู งอายุ
เป็ นผูม้ ีบทบาทในการพัฒนาสุ ขภาพครอบครัว และ 2) ความต้องการของครอบครัว ในด้านการป้ องกัน
โรค ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสุขภาพมีลกั ษณะเปลี่ ยนแปลงไปส่ งผลให้การการ
พัฒนาสุ ขภาพในระดับครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปด้วย
แนวทางการพัฒนาสุ ขภาพระดับครอบครัวที่สาคัญ มีดงั นี้
1) การสนับสนุ นให้มีบริ การสุ ขภาพของครอบครัว เช่ น การตรวจสุ ขภาพแก่คู่สมรสก่อน
แต่งงาน ก่อนมีบุตรและสตรี ที่อยูใ่ นระหว่างตั้งครรภ์ และใช้การวางแผนครอบครัวสาหรับป้ องกันและคัด
กรองโรคพันธุ กรรม โรคติดต่อในครรภ์และความพิการแต่กาเนิ ด เพื่อให้ได้ทารกที่สมบูรณ์ และเป็ นการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพทารกตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์
2) การส่ งเสริ มบริ การสุ ขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาการของเด็กและคุณภาพชีวิตที่ดีของมารดา
เช่น การให้ภูมิคุม้ กันโรค การอนามัยแม่และเด็ก การให้อาหารเสริ มต่าง ๆ เป็ นต้น
3) ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ความรู ้และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านสุ ขภาพให้กบั คนในครอบครัว
ทั้งในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสุขภาพ
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4) สนับสนุ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพเป็ นองค์รวม เป็ นการสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวเพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพของสมาชิกในครอบครัว เป็ นต้น
2. การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับครอบครัว
การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับครอบครัว จะประกอบด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพของครอบครัว ครอบครัวเป็ นสถาบันหลักและมีบทบาท
สาคัญยิง่ ในการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยเฉพาะในด้านการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ จะเห็นได้วา่
สภาพแวดล้อมในครอบครัว บรรยากาศ และลีลาชีวติ ของแต่ละครอบครัวมีผลโดยตรงต่อการพัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น การเลี้ยงดูบุตร การอบรมสัง่ สอน การจัดระเบียบในชีวติ ประจาวัน แบบแผนการ
ดูแลสุ ขภาพ แบบแผนการบริ โภคอาหารและโภชนาการ การออกกาลังกาย การพักผ่อนและนันทนการ
รวมทั้งความปลอดภัยในบ้านด้วย กล่าวได้วา่ บุคคลใดก็ตามที่เติบโตในครอบครัวและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาพฤติกรรม บุคคลนั้นก็จะเกิดการพัฒนาสุ ขภาพที่ดี
ครอบครั วเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการปลู กฝั งพฤติ กรรมสุ ขภาพของบุ คคล โดยครอบครัวเป็ น
ปั จจัยนาที่จะทาให้สมาชิ กในครอบครัวเกิดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นความรู ้ ความเข้าใจแลเจตคติ เป็ นปั จจัยเอื้อที่
จะทาให้สมาชิ กในครอบครัวได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและสามารถกระทาหรื อปฏิ บตั ิ เพื่อการพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองได้อย่างสม่าเสมอ และเป็ นปั จจัยเสริ มให้สมาชิ กในครอบครัวเกิดแรงจูงใจที่จะกระทา
หรื อปฏิบตั ิตามแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพได้
2.2 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพของครอบครัว พฤติกรรมสุ ขภาพของครอบครัวเป็ นลีลา
ชีวติ ที่บุคคลทุกคนในครอบครัวได้กระทาอยู่ มีท้ งั ลีลาชีวติ ที่ถูกต้องเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพและลีลาชีวติ ที่เป็ น
ผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ส่ งผลต่อการพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพของครอบครัวให้ได้ผลดีตอ้ งใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบการเสริ มแรง (Reinforcing Learning) คือ
การทาให้บุคคลในครอบครัวเป็ นตัวกระตุน้ เตือน โน้มน้าว และจูงใจซึ่ งกันและกันเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ครอบครัวมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง สมาชิกในครอบครัว
ต้องทาไปพร้อมกันโดยให้สมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กนั ส่ งเสริ มให้สมาชิกในครอบครัวนา
ประเด็นสุ ขภาพมาอภิปรายกัน
การเรี ย นรู ้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของครอบครั ว มี อ งค์ป ระกอบส าคัญ 3
ประการ คื อ 1) การสื่ อสารความสั ม พัน ธ์ ระหว่างสมาชิ ก ในครอบครั ว 2) การที่ ค รอบครั วมี กิ จกรรม
ร่ วมกัน และ 3) ประสบการณ์ หรื ออิทธิ พลที่ คนในครอบครั วได้รับจากสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายนอก

56
บ้าน ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ จะมีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของครอบครัวว่าจะเป็ นไปในทิศทางที่
ถูกต้องหรื อไม่
พฤติ กรรมสุ ขภาพที่ ตอ้ งการให้เกิ ดในระดับครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวมี แบบแผนการดู แล
สุ ขภาพเมื่อเกิ ดการเจ็บป่ วยสามารถแสวงหาการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องได้ มีพฤติกรรมการบริ โภคหรื อ
พฤติกรรมโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม มีพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีการผ่อนคลาย
ความเครี ยด มีพฤติกรรมการดู แลสุ ขลักษณะในครัวเรื อน และมีพฤติกรรมการมี ส่วนร่ วมและการดู แล
รับผิดชอบปัญหาสาธารณสุ ขของชุมชน
กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาสุ ขภาพของครอบครัวมีแนวทางสาคัญ คือ การสนับสนุ นให้มีบริ การ
สุ ขภาพของครอบครัว การส่ งเสริ มบริ การสุ ขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาการของเด็กและคุณภาพชี วิตที่ดีของ
มารดา ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ความรู ้ และสร้ างทัศนคติ ที่ถูกต้องด้านสุ ขภาพให้กบั คนในครอบครัว และ
สนับ สนุ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาสุ ขภาพเป็ นองค์รวม ส่ วนการพัฒ นาพฤติก รรมสุ ขภาพระดับ
ครอบครัว จะประกอบด้วยการปลู ก ฝั งพฤติก รรมสุ ขภาพและการปรับเปลี่ ยนพฤติก รรมสุ ขภาพให้มี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม

กิจกรรม 3.3.2
อธิ บายเกี่ยวกับการพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับครอบครัว โดยสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 3.3.2
การพัฒนาสุ ขภาพของครอบครัว มีแนวทางสาคัญ คือ การสนับสนุนให้มีบริ การสุ ขภาพของ
ครอบครัว การส่ งเสริ มบริ การสุ ขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาการของเด็กและคุณภาพชีวติ ที่ดีของมารดา
ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ความรู ้และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านสุ ขภาพให้กบั คนในครอบครัว และสนับสนุน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพเป็ นองค์รวม
การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับครอบครัว จะประกอบด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
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เรื่ องที่ 3.3.3
การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับชุ มชน
ในอดี ตการพัฒนาสุ ขภาพของประชาชนไทย เป็ นการดาเนิ นงานด้านสาธารณสุ ขที่ เน้น การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุ ขและการรักษาพยาบาลเป็ นหลัก โดยมีแบบแผนกิ จกรรม
สาเร็ จรู ปที่ดาเนิ นการเหมือนกันทั้งประเทศและมีลกั ษณะโน้มเอียงไปในทางการพัฒนาชุมชนชนบทเป็ น
หลัก ดัง จะเห็ น ได้จ ากแผนพัฒ นาสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 4 และ 5 (พ.ศ. 2520-2529) มี ก ารขยายบริ ก าร
สาธารณสุ ข สู่ พ้ื น ที่ ห่ า งไกลในชนบท ควบคู่ ก ับ การพัฒ นางานด้า นสาธารณสุ ข มู ล ฐานจึ ง ท าให้ มี
โรงพยาบาลระดับอาเภอที่เรี ยกว่า “โรงพยาบาลชุ มชน” ครบทุกอาเภอและมีสถานี อนามัยครบทุกตาบล
ทาให้การดาเนินงานด้านสาธารณสุ ขขาดความหลากหลายและไม่สามารถตอบสนองกับสภาพปั ญหาของ
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง และภายหลังพบว่าปั ญหาสุ ขภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจากวิถีการ
ดารงชี วิต ค่านิ ยม และพฤติกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้าน
สุ ข ภาพของประเทศ ในแผนพัฒ นาสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 7-8 (พ.ศ. 2535-2544) กระทรวงสาธารณสุ ข
ปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด ใหม่ จ ากเดิ ม ที่ มุ่ ง สร้ างสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข มาเน้น การพัฒ นาโดยมี ค นเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาและหันมาให้ความสาคัญกับ “การสร้างสุ ขภาพดี ” มากกว่า “การซ่ อมสุ ขภาพ”
โดยในแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) การพัฒนาสุ ขภาพได้นาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงมาเป็ นแนวทางการพัฒนาสุ ข ภาพและยึดหลักการที่ ว่า “สุ ขภาพดีเป็ นผลจากสังคมดี ” แนวคิ ด
ข้างต้นจึงนาไปสู่ การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพของชุมชน ที่เน้นกระบวนการสร้างเสริ มให้เกิด
การปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาศักยภาพของคนในชุ มชนและการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ซึ่ งต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องเน้นการเข้าถึงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นปั ญหาด้านสุ ขภาพของ
คนในพื้นที่และปั ญหาสุ ขภาพซึ่ งเป็ นปั ญหาเฉพาะของประชากรทุกกลุ่มวัย ตลอดจนวิธีการทางานที่เน้น
การทางานเชิ งรุ กแบบมีส่วนร่ วมในทุกระดับของชุ มชน การพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับ
ชุมชนมีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาสุ ขภาพระดับชุ มชน
การพัฒนาสุ ขภาพระดับชุ มชน เป็ นการดาเนิ นงานด้านสาธารณสุ ขระหว่างประชนในชุ มชน
หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้คนที่อยูร่ วมกันในชุ มชนมีสภาพของร่ างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์
และอยูใ่ นสังคมที่ดี โดยการพัฒนาสุ ขภาพของชุมชนมีหลักการดาเนินงานที่สาคัญได้แก่
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1) เป็ นการดาเนินงานด้านสุ ขภาพที่ มีความต้องการของชุ มชนเป็ นที่ต้ งั โดยการดาเนิ นงานนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพของคนในชุมชนหรื อเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของคนในชุมชนเป็ นหลัก
2) เป็ นการดาเนิ นงานโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนเพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ การมี
ส่ วนร่ วมของคนในชุ ม ชนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คื อ ขั้นที่ 1 การมี ส่ วนร่ วมในการค้นหาปั ญหาและ
สาเหตุของปั ญหา ขั้นที่ 2 การมี ส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนิ นกิ จกรรม ขั้นที่ 3 การมี ส่วนร่ วมในการ
ลงทุนหรื อการดาเนิ นงาน และขั้นที่ 4 การมี ส่วนร่ วมในการติดตามและประเมิ นผล (Cohen & Uphoff
1977)
3) มีการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครื อข่ายสุ ขภาพของคนในชุมชน
2. การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับชุ มชน
พฤติ กรรมสุ ข ภาพของชุ มชนส่ วนใหญ่ เกิ ดจากวิถีชี วิตหรื อการปฏิ บ ตั ิ ตนที่ กระท ากันตั้งแต่
ดังเดิม ความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดยพฤติกรรมสุ ขภาพของคนในชุมชนอาจไม่ได้พฒั นา
ให้สอดคล้องกับองค์ความรู ้ ใหม่ สภาพปั ญหาและการเปลี่ยนแปลงในสังคมปั จจุบนั พฤติกรรมสุ ขภาพ
บางอย่างจึงเป็ นการปฏิบตั ิต่อ ๆ กันมาอย่างไม่ถูกต้องจนเกิดเป็ นปั ญหาสุ ขภาพหรื อปั ญหาสาธารณสุ ข
การพัฒนาพฤติ กรรมสุ ขภาพระดับชุ มชนจึง เป็ นกิ จกรรมการดาเนิ นงานเพื่ อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม ซึ่ งจะทาให้การพัฒนาสุ ขภาพในงานสาธารณสุ ขเกิดขึ้นได้ การ
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับชุมชนมีเป้ าหมาย 2 ประการ คือ การปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพของคนใน
ชุ มชนและการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสมให้เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่
เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพของคนในชุ มชน การปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพส่ วนใหญ่แล้ว
จะมุ่งกระทาในกลุ่มเด็กซึ่งประกอบด้วย เด็กวัยก่อนเรี ยน เด็กวัยเรี ยน เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ
โรงเรี ยน และเยาวชนทัว่ ไป โดยพ่อแม่ ผูป้ กครอง สมาชิกในครอบครัว มีบทบาทหลักในการดูแลและ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม อีกทั้ง ครู คนในชุมชน ต้องเป็ นตัวอย่างที่ดีในการแสดงพฤติกรรม
สุ ขภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู ้สุขภาพ รวมทั้งการจัดสิ่ งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการ
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
การปลู กฝั งพฤติ กรรมสุ ขภาพจะทาให้คนในชุ มชนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเกี่ ยวกับสุ ขภาพ
เกิดเป็ นการพัฒนาสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน การปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพของคนในชุมชนมีหลักการสาคัญดังนี้
1) การที่บุคคลแต่ละคนเห็นความสาคัญของการดู แลสุ ขภาพตนเอง โดยตระหนักว่าตนเอง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชนการที่ตนเองมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมย่อมส่ งผลสังคมในภาพรวม เช่ น
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การที่บุคคลมีพฤติกรรมดื่มสุ ราใช้สารเสพติด จะเป็ นตัวอย่างที่ไม่ได้ให้กบั เยาวชนในชุ มชนและเกิ ดเป็ น
การเลียนแบบพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมได้
2) กลุ่ ม บุ คคลในชุ ม ชนต้องมี ส่ วนร่ วมหรื อมี บ ทบาทในการปลู ก ฝั งพฤติ ก รรมสุ ขภาพที่
เหมาะสม รวมทั้งการจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กและเยาวชนในชุ มชน เช่น ชุ มชนมีการ
จัดกิจกรรมการออกกาลังกายโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่นาบุตรหลานมาร่ วมกิจกรรม การจัดลาน
กีฬาสาหรับออกกาลังกายของคนในชุมชน เป็ นต้น
2.2 การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของคนในชุ มชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของการดาเนินงานสาธารณสุ ขที่ตอ้ งพัฒนาให้เป็ นวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีหลักการที่
สาคัญดังนี้
1) ประชาชนในชุ มชนมีการรับรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพในเชิ งบวกมากกว่าเชิ งลบ โดยคนในชุมชน
ต้องเข้าใจว่าการมีสุขภาพดี ไม่ได้หมายถึงการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย แต่หมายถึ งการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรคเมื่อมีสุขภาพดี
2) ประชาชนในชุ มชนต้องเข้าใจถึงปั ญหาสุ ขภาพหรื อปั ญหาสาธารณสุ ขของชุ มชน เช่ น
เมื่ อ เกิ ดปั ญ หาการระบาดของโรคไข้เลื อดออก คนในชุ ม ชนต้องร่ วมกัน ก าจัด แหล่ งเพาะพัน ธุ์ ยุง ใน
บ้านเรื อนของตนเองและในที่สาธารณะ เป็ นต้น
3) ประชาชนในชุ มชนต้องยอมรับการปรับเปลี่ ยนการกระทาหรื อการปฏิ บตั ิตนของแต่ละ
บุคคล เพื่อส่ งผลต่อสุ ขภาพชุมชน
4) การเรี ยนรู ้ทางสุ ขภาพเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องอาศัยแรงกระตุน้ และแรง
เสริ มจากบุคคลอื่น โดยต้องมีการดาเนินการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
5) การแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขของชุ มชนให้ได้ผลต่อมีการบูรณาการกับการพัฒนาด้านอื่น
ๆ เช่น การศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจและสังคม เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาสุ ขภาพระดับชุมชนจะเป็ นการดาเนินงานด้านสุ ขภาพที่มีความต้องการ
ของชุมชนเป็ นที่ต้ งั โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ และมีการสร้างและ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครื อข่ายสุ ขภาพของคนในชุมชน ส่ วนการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับชุมชน
จะเน้น การพัฒ นา 2 ประการ คื อ การปลู ก ฝั งพฤติ ก รรมสุ ขภาพของคนในชุ มชนและการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสมให้เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
กิจกรรม 3.3.3
จงอธิ บายเกี่ยวกับการพัฒนาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพระดับชุมชน โดยสังเขป
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แนวตอบกิจกรรม 3.3.3
การพัฒนาสุ ขภาพระดับชุ มชน เป็ นการดาเนินงานด้านสุ ขภาพที่มีความต้องการของชุมชน
เป็ นที่ต้ งั โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ และมีการสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครื อข่ายสุ ขภาพของคนในชุมชน
การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพระดับชุ มชน จะเน้นการพัฒนา 2 ประการ คือ การปลูกฝัง
พฤติกรรมสุ ขภาพของคนในชุมชนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสมให้
เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
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หน่ วยที่ 4
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์ อิม่ สมบูรณ์

ชื่ อ
วุฒิ
ตาแหน่ ง
หน่ วยทีร่ ับผิดชอบ

อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์
วท.บ. (สุ ขศึกษา) , M.P.H. (Social Medicine)
Dr.P.H. (Health and Behavioral Sciences)
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เรซา
หน่วยที่ 4

แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชา

การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น

หน่ วยที่ 4

การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ

ตอนที่
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
4.2 กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
4.3 การดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในงานสาธารณสุ ข
แนวคิด
1. การดาเนิ นงานเพื่อการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขให้ได้ผลต้องดาเนินการสร้างสุ ขภาพ โดยการป้ องกันโรค
การควบคุมโรค และการส่ งเสริ มสุ ขภาพในประชากรทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี
2. พฤติกรรมสุ ขภาพของประชากรเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดที่จะทาให้บุคคลต่าง ๆ ครอบครัวและชุมชนมีสุข
ภาวะที่ดีหรื อไม่ดี ถ้าบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม ก็จะทาให้เกิดปั ญหา
สาธารณสุ ข หรื อปั ญหาสาธารณสุ ขไม่ได้รับการแก้ไข ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ดี ก็จะทาให้ปัญหาสาธารณสุ ขได้รับการแก้ไข
3. การเฝ้าระวังปั ญหาสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นจากปั จจัยต่าง ๆ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการดาเนินงาน
สาธารณสุ ขในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะในด้านการรักษาพยาบาล การป้ องกันโรคและควบคุมโรค การเสริ มสร้างสุ ขภาพ
ตลอดจนอุบตั ิเหตุและภัยคุกคามทางสุ ขภาพอื่น ๆ เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุ ขตั้งแต่เนิ่ น ๆ หรื อแก้ไข
ปัญหา ตั้งแต่ปัญหายังไม่เกิด หรื อ เกิดแล้วแต่ยงั ไม่รุนแรง
4. เนื่องจากพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นปั จจัยที่สาคัญของการเกิดปั ญหาสาธารณสุ ขและการแก้ไขปั ญหา
สาธารณสุ ข ซึ่ งจะเกิดขึ้นก่อนในกลุ่มประชากรแล้วส่ งผลให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขตามมาในภายหลัง เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์และความเสี่ ยงของการแก้ปัญหาสาธารณสุ ขที่จะตามมาในอนาคต จึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการ
ดาเนินงานสุ ขศึกษา เพื่อการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก ตามแนวคิดและปรัชญาของงานสาธารณสุ ข
5. เมื่อได้ดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพแล้ว และได้ทราบระดับของพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นความ
เสี่ ยงของปัญหาสาธารณสุ ข ก็จะได้ดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยง
ของงานสาธารณสุ ข ในลักษณะของการป้ องกันและสร้างเสริ มสุ ขภาพ ตามกระบวนการดาเนินงานสาธารณสุ ข
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ ความหมาย ความสาคัญของการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุ ขภาพและการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กได้
2. อธิบายกระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุ ขและพฤติกรรมสุ ขภาพที่ใช้
ในการเฝ้าระวัง และการบูรณาการการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในการดาเนินงานสาธารณสุ ข เชิงรุ กได้
3. อธิบายการดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในงานสาธารณสุ ข ซึ่งประกอบด้วย การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานตามแผน และการนาผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพไปใช้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 4
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 4.1-4.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์
6. เข้ารับฟังการสอนเสริ ม (ถ้ามี)
7. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 4
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์
5. การสอนเสริ ม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินผลกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 4 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 4.1
แนวคิดเกีย่ วกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
เรื่ องที่
4.1.1 ความหมายของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
4.1.2 ความเป็ นมาของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
4.1.3 ความสาคัญของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวคิด
1. พฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยง หรื อพฤติกรรมที่จะทาให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ในลักษณะต่าง ๆ
นั้น เมื่อเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรใดก็ตาม ก็จะทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขขึ้นมาในพื้นที่ระดับชุมชนและจะขยายวง
ออกไปจนเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขของสังคมในที่สุด โดยที่การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นแล้วให้ได้ผลต้องใช้ความพยายาม
อย่างมาก รวมทั้งต้องใช้เวลาในการแก้ไขปั ญหามาก กว่าจะประสบความสาเร็ จได้
2. การแก้ไขปั ญหาที่ดีที่สุด คือ การป้ องกันปั ญหาสาธารณสุ ขไม่ให้เกิดขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่ งกระทาได้โดยการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ ยงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เมื่อ
มีปรากฏการณ์ของพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงหรื อพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมก็ควรดาเนิ นงาน
สุ ขศึกษาเชิงรุ กเสี ยตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้ องกันปั ญหาสาธารณสุ ขที่จะลุกลามขยายขอบเขตของปั ญหาในภายหลัง
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพและความสาคัญของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ได้
2. อธิบายความเป็ นมาของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพได้
3. อธิบายความสาคัญของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพได้
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เรื่ องที่ 4.1.1
ความหมายของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ (Health Behavior Surveillance) จัดว่าเป็ นเทคโนโลยีสุขศึกษาประการหนึ่งที่
ได้มีการพัฒนาขึ้นมาในช่วงเวลาที่มีการพัฒนาการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปแบบของ
การดาเนินงานสุ ขศึกษาในปั จจุบนั (Conventional Approach)
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นนวัตกรรมการดาเนินงานสุ ขศึกษาในงานสาธารณสุ ข โดยการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ ยง (Risk Behavior) ของประชากรในพื้นที่เป้ าหมายของการดาเนินงานสาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่อง
ตามตัวชี้วดั ของพฤติกรรมสุ ขภาพและเกณฑ์พฤติกรรมที่กาหนดไว้ เมื่อใดก็ตามที่ขอ้ มูลที่ศึกษาแสดงให้เห็น
ระดับความเสี่ ยงที่จะทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข ก็จะดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก (Proactive Health Education)
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพให้เหมาะสมด้วยรู ปแบบและวิธีการ (Intervention) ตามทฤษฎีและ
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ (Health Behavior Development Process) ของบุคคล (Individual) ครอบครัว
(Family) ชุมชน (Community) และสังคม (Society) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุ ข
มิให้ขยายขอบเขต หรื อเพิ่มความรุ นแรง จนยากที่จะแก้ไขได้โดยง่าย
พฤติกรรมเสี่ ยง ในที่น้ ี หมายถึง การแสดงออกของบุคคล ในลักษณะของความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อ
เจตคติ การปฏิบตั ิหรื อการกระทา การไม่ปฏิบตั ิ หรื อการไม่กระทา ในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แล้วมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพของ
ตนเองหรื อบุคคลอื่น แล้วแต่กรณี การดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพจึงเป็ นการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยง
ทางสุ ขภาพ
เนื่องจากการเกิดขึ้นของพฤติกรรมสุ ขภาพ ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี คือ พฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาให้
ตนเอง หรื อบุคคลอื่นมีสุขภาพดี หรื อพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ดี พฤติกรรมสุ ขภาพเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วย ทั้งของตนเอง
หรื อของบุคคลอื่น มีสาเหตุหรื อปั จจัยของพฤติกรรมทั้งสิ้ น ดังนั้น ในบางครั้งที่ไม่สามารถจะวัดมิติใดมิติหนึ่งของ
พฤติกรรมสุ ขภาพ ตามทฤษฎีทางพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น ถ้าใช้ทฤษฎี PRECEDE Framework ของ Lawrence W.
Green ก็อาจจะวัดปรากฏการณ์ของ ปัจจัยนา (Predisposing Factors) ปั จจัยเอื้อ (Enabling Factors) และปัจจัยเสริ ม
(Reinforcing Factors) แล้วพยากรณ์วา่ พฤติกรรมเสี่ ยงจะเกิดขึ้นหรื อไม่และในระดับใด โดยใช้แบบจาลองทางสถิติ
มาทาการสังเคราะห์ เช่น ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เช่นเดียวกันกับการ
เฝ้าระวังพฤติกรรมการป้ องกันโรค ถ้าไม่สามารถจะวัดพฤติกรรมเสี่ ยงหรื อพฤติกรรมที่จะทาให้ประชากรเป้ าหมายมี
ความล้มเหลวในการป้ องกันโรคใดโรคหนึ่งได้ เพราะยังไม่เกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นมา แต่ก็สามารถวัดได้จาก
ความเชื่อทางสุ ขภาพ (Health Belief) ตามทฤษฎีแบบจาลองความเชื่อทางสุ ขภาพ (Health Belief Model) ของ Becker
and Maiman โดยใช้แบบจาลองเชิงสมมติในการวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกัน
สรุ ปว่า การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก (Proactive Public Health
Approach) ที่มีความสาคัญมาก ตามปรัชญาการสาธารณสุ ข คือ การป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้นดีกว่าที่จะทาการ
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แก้ไขปั ญหา หลังจากที่เกิดปั ญหาขึ้นมาแล้ว ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วเป็ นการยากที่จะแก้ไขได้โดยง่ายหรื อต้องใช้เวลาใน
การแก้ไขปั ญหาที่ยาวนาน
กิจกรรม 4.1.1
จงอธิบายความหมายของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 4.1.1
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กที่มีความสาคัญมาก ตามปรัชญา
การสาธารณสุ ข คือ การป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้นดีกว่าที่จะทาการแก้ไขปั ญหา หลังจากที่เกิดปั ญหาขึ้นมาแล้ว ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปแล้วเป็ นการยากที่จะแก้ไขได้โดยง่ายหรื อต้องใช้เวลาในการแก้ไขปั ญหาที่ยาวนาน
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เรื่ องที่ 4.1.2
ความเป็ นมาของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ในอดีตของการดาเนินงานสาธารณสุ ข การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพไม่อยูใ่ นระบบงานสาธารณสุ ขของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลกแต่อย่างใด เนื่องจากไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูป้ ฏิบตั ิงานสาธารณสุ ข คาว่า การเฝ้าระวัง
(Surveillance) ได้ถูกนามาใช้ในงานสาธารณสุ ขสาหรับการเฝ้าระวังโรคหรื อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเท่านั้น
องค์การอนามัยโลกได้กาหนดให้มีการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสาหรับการควบคุมโรคติดต่อบางโรคที่มีเป้ าหมายใน
การกาจัดหรื อกวาดร้าง (Eradication or Elimination) เช่น โรคมาลาเรี ย (Malaria) โรคคุดทะราด (Yaws) กาฬโรค
(Plaque) โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) และโรคอื่น ๆ หลายโรค ซึ่ งงานควบคุมโรคเหล่านี้
จะมีการค้นหาผูป้ ่ วย (Case Detection) และเฝ้าระวังโรค (Disease Surveillance) เป็ นมาตรการหลัก
ในช่วงครึ่ งหลังของศตวรรษที่ 20 องค์การอนามัยโลกได้มีการสนับสนุนดาเนินงานสาธารณสุ ขในหลาย
ประเทศทัว่ โลก และกาหนดให้การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของงานสาธารณสุ ข โดยมี
รู ปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของโรคและการตัดการแพร่ กระจายของโรค สาหรับในประเทศไทย
นอกจากจะดาเนินงานกาจัดไข้มาลาเรี ย ซึ่ งต่อมาได้ลดเป้ าหมายลงมาเป็ นการควบคุมไข้มาลาเรี ย เนื่ องจากไม่
สามารถจะทาการกาจัดโรคได้ตามเป้ าหมายและเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกได้กาหนดไว้ ตามบริ บท (Context) ทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาสาธารณสุ ข ระบบบริ การสาธารณสุ ขและเทคโนโลยีสาธารณสุ ขในปัจจุบนั แล้วยังมี
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิลาไส้และโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตบั ซึ่งดาเนินการต่อเนื่องกันมากกว่า
ครึ่ งศตวรรษแล้ว ซึ่ งโครงการสาธารณสุ ขทั้งสองโครงการนี้ได้มีการดาเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเป็ นกิจกรรม
หลักของการป้ องกันและควบคุมโรค
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ยาวนานที่ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ได้ร่วมทางานอยูใ่ นโครงการทั้งสองนี้
ทั้งในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือทางวิชาการแก่กระทรวงสาธารณสุ ข
ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ในหลายกรณี และพบว่าการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยายังไม่
สามารถที่จะป้ องกันปั ญหาในแง่ของการดาเนินงานป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อในเชิ งรุ กได้รวดเร็ วเท่าที่ควร
เพราะเมื่อใดก็ตามที่ปรากฏข้อมูลจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยานั้น ก็ได้เกิดการแพร่ โรคไปแล้วในประชากร
จานวนมาก
ทั้งนี้เนื่ องจากว่า ประชากรมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม รวมทั้งมีพฤติกรรมเสี่ ยงที่ทาให้
เกิดการติดโรคหรื อเกิดการแพร่ ไปแล้วในหมู่ประชากรจานวนมาก ดังนั้นการดาเนินงานสาธารณสุ ขให้ได้ผล
ทันท่วงทีจึงไม่สามารถดาเนิ นการได้ เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพให้ได้ผลต้องเริ่ มที่การปลูกฝัง
พฤติกรรมสุ ขภาพตั้งแต่เยาว์วยั ซึ่ งต้องใช้เวลาระหว่าง 10-20 ปี เป็ นอย่างน้อย เพื่อให้การดาเนินงานสาธารณสุ ขได้
เป็ นไปอย่างทันท่วงที หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สามารถแก้ไขปั ญหาได้ต้ งั แต่ปัญหายังไม่เกิด ต้องแก้ไขที่พฤติกรรม
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สุ ขภาพ ซึ่ งพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ดีและพฤติกรรมเสี่ ยงทั้งหมดจะปรากฏในหมู่ประชากรกลุ่มเสี่ ยงเป็ นเวลาหลายปี
ก่อนที่ปัญหาสาธารณสุ ขจะเกิดขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็ นปั ญหาพฤติกรรมโรคติดต่ออย่างเฉี ยบพลันก็จะเกิดพฤติกรรม
สุ ขภาพที่เสี่ ยงก่อนระหว่าง 1-5 ปี ถ้าเป็ นโรคติดต่อที่ค่อยเป็ นค่อยไปก็จะเกิดพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงก่อนระหว่าง
5-10 ปี แต่ถา้ เป็ นโรคไม่ติดต่อหรื ออุบตั ิเหตุต่าง ๆ พฤติกรรมเสี่ ยงจะเกิดขึ้นก่อนปั ญหาระหว่าง 10-20 ปี
ดังนั้น ถ้าได้มีการศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพในเชิงของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในพื้นที่เสี่ ยง หรื อ
ประชากรกลุ่มเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพก็พอจะสามารถพยากรณ์ปัญหาสาธารณสุ ขที่จะเกิดขึ้นได้ในภายหลังนัน่ เอง
ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ จึงได้ริเริ่ มการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิลาไส้ (Intestinal Helminthiasis) โรคพยาธิใบไม้ตบั (Opisthorchiasis) รวมทั้งโครงการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2530 ถึง 2535
ต่อมาได้นาเอาแนวคิดและรู ปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพไปเผยแพร่ ให้กบั แพทย์และนักวิชาการ
สาธารณสุ ขระดับสู ง ในการอบรมหลักสู ตรนักบริ หารการแพทย์และสาธารณสุ ขระดับสู ง รวมทั้งหลักสู ตรผูบ้ ริ หาร
งานสาธารณสุ ขระดับกลาง นอกจากนี้แล้วได้พยายามผลักดันให้แนวคิดและกระบวนการ เฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ได้เข้าไปอยูใ่ นระบบงานสุ ขศึกษาของกระทรวงสาธารณสุ ข จนเป็ นที่ยอมรับและกาหนดให้เป็ นกิจกรรมการ
ดาเนินงานสุ ขศึกษาองค์ประกอบหนึ่ง ตลอดช่วงเวลา 1 ทศวรรษที่ผา่ นมา กองสุ ขศึกษา กระทรวงสาธารณสุ ขและ
หน่วยงานสาธารณสุ ขต่าง ๆ ทั้งในส่ วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุ ขในระดับปฏิบตั ิการในพื้นที่
ได้มีการพัฒนารู ปแบบและกระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพสาหรับโครงการสาธารณสุ ขต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง
มาเป็ นลาดับ ที่สาคัญที่สุด คือ การดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก เมื่อข้อมูลที่ได้รับจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพได้
ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ ยงทางด้านสุ ขภาพหรื อสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม หรื อ
เกี่ยวกับการเกิดปั ญหาสาธารณสุ ขต่าง ๆ ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรม 4.1.2
การศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพในเชิงของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในพื้นที่เสี่ ยง ได้มีผรู ้ ิ เริ่ มออกแบบและ
พัฒนารู ปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในโครงการใด
แนวตอบกิจกรรม 4.1.2
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิลาไส้ โรคพยาธิใบไม้ตบั รวมทั้งโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
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เรื่ องที่ 4.1.3
ความสาคัญของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
โดยที่การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการดาเนินงานสาธารณสุ ข ซึ่ งจะนาไปสู่ การ
ดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก เมื่อข้อมูลที่ได้รับจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพได้ช้ ีให้เห็นถึงความเสี่ ยงที่จะเกิด
ปั ญหาสาธารณสุ ขที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง และในการดาเนินงานสาธารณสุ ขได้กาหนดให้การดาเนินงานสุ ขศึกษา
หรื องานพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพบูรณาการอยูใ่ นระบบบริ การสาธารณสุ ขทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การป้ องกัน
โรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ดังนั้น การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพจึงเป็ นงานสาธารณสุ ขที่บูรณาการอยูใ่ นงาน
สาธารณสุ ข โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานป้ องกันและควบคุมโรค ไม่วา่ จะเป็ นโรคติดต่อหรื อโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งอุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ ด้วย
ด้วยเหตุน้ ี การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพจึงเป็ นกลไกสาคัญของงานสาธารณสุ ข โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
ดาเนินงาน 3 ประการด้วยกัน คือ
ประการแรก เป็ นการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้ เพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็ นในการแก้ไขปั ญหาในกลุ่มเสี่ ยงหรื อในพื้นที่เสี่ ยง เช่น ปั ญหาโรคติดต่อต่าง ๆ ที่มีอยูท่ วั่ ไปใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ หรื อโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปั ญหาของประชากรส่ วนใหญ่ ซึ่ งมีแนวโน้มจะเพิ่มสู งขึ้นในบางพื้นที่หรื อใน
บางช่วงเวลา
ประการทีส่ อง เป็ นการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขที่เคยเป็ นปั ญหาที่สาคัญและ
ได้รับการควบคุมหรื อกาจัดกวาดล้างไปได้ จนกระทัง่ ไม่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขอีกต่อไปแล้ว แต่มีโอกาสที่จะกลับมา
แพร่ ระบาดได้อีก (Re-emerging Disease) เนื่องจากสาเหตุสาคัญบางประการ เช่น การกลายพันธุ์ของเชื้อโรค (Agent
Variation) การรับเชื้ อสายพันธุ์เดิม หรื อ สายพันธุ์ใหม่ของเชื้อโรค การรับเชื้อสายพันธุ์เดิมหรื อสายพันธุ์ใหม่มาจาก
ประเทศอื่นและภูมิภาคอื่น (Imported Transmission) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับการแพร่
โรคในประชากร (Risk Behavior Increase) และการลดลงของภูมิตา้ นทานโรคของประชากรส่ วนใหญ่ (Herd
Immunity) เช่นในกรณี ของโรคคุดทะราดที่มีการแพร่ โรคมาจากพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน โรคสเตร็ ปโตคอคโคสิ ส
จากเชื้อ Streptococcus suis ในหมู และโรคอื่นหลายโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อประจาท้องถิ่น (Endemic Disease)
ประการทีส่ าม ได้แก่ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดโรคและการแพร่
โรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ (New-emerging Disease) ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยง
เกิดขึ้น พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นสาเหตุของการแพร่ โรคที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ ประชากรส่ วนใหญ่จะยังขาดกันอยูแ่ ละ
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นมา ซึ่ งจะมีผลให้โรคเหล่านี้แพร่ กระจายไปได้อย่างรวดเร็ วกว่าที่จะมีการป้ องกันส่ วน
บุคคลได้ดีพอ ปั ญหาก็จะลุกลามไปอย่างมากมาย ตัวอย่างของโรคและปั ญหาในขณะนี้ คือ โรคเอดส์ซ่ ึงเป็ นโรค
เกิดขึ้นใหม่และแพร่ กระจายเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมา
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สรุ ปได้วา่ การดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพทั้ง 3 ประการดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับงาน
สาธารณสุ ข ทั้งในระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด หรื อแม้แต่ระดับภาคหรื อระดับประเทศ แล้วแต่กรณี ข้ ึนอยูก่ บั
ว่าการดาเนินงานสาธารณสุ ขนั้น ๆ มีเป้ าหมายของการแก้ไขปั ญหาในระดับใด เพราะเมื่อข้อมูลจากการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุ ขภาพแสดงให้เห็นถึงปั ญหาในพื้นที่ใด ก็จาเป็ นต้องดาเนิ นงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กสาหรับพื้นที่น้ นั ๆ
ในทางปฏิบตั ิแล้ว การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ ควรดาเนินการในพื้นที่ของหน่วยงานสาธารณสุ ขในระดับ
ต่าง ๆ เพื่อการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กในพื้นที่เฉพาะมีแนวโน้มว่าจะเกิดปั ญหา ส่ วนพื้นที่อื่นที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะ
เกิดปั ญหา ก็ยงั ไม่ตอ้ งดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก แต่ยงั คงดาเนินการเฝ้าระวังต่อไป

กิจกรรม 4.1.3
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพจึงเป็ นกลไกสาคัญของงานสาธารณสุ ข มีวตั ถุประสงค์ของการดาเนินงาน 3
ประการด้วยกันคืออะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 4.1.3
1. เป็ นการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้
2 .เป็ นการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขที่เคยเป็ นปั ญหาที่สาคัญและได้รับการ
ควบคุมหรื อกาจัดกวาดล้างไปได้ จนกระทัง่ ไม่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขอีกต่อไปแล้ว แต่มีโอกาสที่จะกลับมาแพร่
ระบาดได้อีก
3. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดโรคและการแพร่ โรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่
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ตอนที่ 4.2
กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
เรื่ องที่
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

การวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
การออกแบบและจัดทาเครื่ องมือในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
การบูรณาการการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในการดาเนินงานสาธารณสุ ขเชิงรุ ก

แนวคิด
1. กระบวนการดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นสิ่ งที่บุคลากรสาธารณสุ ขจาเป็ นต้องศึกษาให้เข้าใจ
เพื่อการจัดทาแผนการเฝ้าระวังตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
2. ในแต่ละขั้นตอนของการเฝ้าระวังมีความสาคัญต่อคุณภาพของข้อมูลพฤติกรรมสุ ขภาพที่จะได้รับจากการ
เฝ้าระวัง ถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานได้มีความเข้าใจถูกต้องก็จะทาการเฝ้าระวังได้อย่างมีคุณภาพ สามารถที่จะใช้ขอ้ มูลที่ได้ใน
การดาเนิ นงานสุ ขศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การตัดสิ นใจที่จะทาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพจากพฤติกรรมสุ ขภาพใดก็ตาม ต้องอาศัยข้อมูลทาง
ระบาดวิทยาที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นสาคัญ และมีความตรง
(Validity) สู งพอที่จะชี้ให้เห็นปั ญหาสาธารณสุ ขที่จะเกิดขึ้นได้จากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น
4. การตัดสิ นใจที่จะสรุ ปว่า ระดับพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยง หรื อพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่
เหมาะสม ที่จะทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข และจาเป็ นต้องดาเนินงานสุ ขศึกษาในเชิงรุ กมีความสาคัญมาก จาเป็ นที่
จะต้องอาศัยข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุ ขและพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ไทยได้
2. อธิ บายการออกแบบและจัดทาเครื่ องมือสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ได้
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3. อธิ บายการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพได้
4. อธิบายการบูรณาการการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในการดาเนินงานสาธารณสุ ขเชิงรุ กได้
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เรื่ องที่ 4.2.1
การวิเคราะห์ ปัญหาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ จะต้องพิจารณา
กาหนดปั ญหาสาธารณสุ ขสาหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ และกาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพที่ใช้สาหรับการเฝ้า
ระวัง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การพิจารณากาหนดปัญหาสาธารณสุ ขสาหรับการเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ (Public Health Problem
Determination)
ปัญหาสาธารณสุ ขที่จาเป็ นต้องมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังได้กล่าวแล้ว
ในตอนต้น คือ ปั ญหาสาธารณสุ ขที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และกาลังได้รับการแก้ไขปั ญหาตามปกติ ปัญหาสาธารณสุ ขที่
ประสบความสาเร็ จในการดาเนินการแล้ว แต่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็ นปั ญหาอีกได้ถา้ มีปัจจัยต่าง ๆ เอื้ออานวยให้
กลับมาเป็ นปัญหาอีกได้ และปั ญหาสาธารณสุ ขที่เป็ นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปั จจุบนั
การพิจารณาว่าจะทาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในปั ญหาใดนั้น ต้องศึกษาจากข้อมูลทางระบาดวิทยา
เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่ องของการเกิดโรค การแพร่ โรค การป้ องกันและควบคุมโรค อุบตั ิการณ์ และความชุกของ
โรค รวมทั้งแนวโน้มของการแพร่ กระจายของโรคหรื อการขยายขอบเขตของปั ญหาสาธารณสุ ข ทั้งในกลุ่มเสี่ ยงและ
พื้นที่เป้ าหมาย
2. การกาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพทีใ่ ช้ สาหรับการเฝ้าระวัง (Health Behavior Determination)
โดยทัว่ ไปแล้วพฤติกรรมสุ ขภาพที่ใช้สาหรับการเฝ้าระวังเป็ นพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรค หรื อการ
แพร่ กระจายของโรค ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข ซึ่ งในการเฝ้าระวังก็จะดูวา่ มีประชากร
กลุ่มเสี่ ยงหรื อประชากรในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ ร้อยละเท่าไหร่ ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยง ตัวอย่างเช่น ถ้า
เป็ นการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั ก็จะดูวา่ มีประชากรที่มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ที่ทาจากปลาอย่างสุ ก ๆ ดิบ ๆ หรื อดิบ ๆ เช่น ปลาร้าดิบ ลาบปลาดิบ ก้อยปลาดิบ เป็ นต้น
แต่ถา้ เป็ นการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในการป้ องกัน และควบคุมโรคมะเร็ งปอด และโรคหัวใจ ก็จะดูจาก
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร พฤติกรรมการขาดการออกกาลังกาย เป็ นต้น
ในกรณี ที่ไม่สามารถจะวัดพฤติกรรมสุ ขภาพในลักษณะของพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพุทธิพิสัย หรื อความรู ้
ความเข้าใจ (Cognitive Domain Behavior) พฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นจิตพิสัย หรื อความคิดเห็นและเจตคติ (Affective
Domain Behavior) และพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นทักษะพิสยั หรื อการกระทา การปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain
Behavior) ก็จะวัดจากปั จจัยของพฤติกรรมสุ ขภาพ (Factors Determining Health Behavior) ตามทฤษฎีทางพฤติกรรม
สุ ขภาพทฤษฎีใด ทฤษฎีหนึ่งโดยใช้ลกั ษณะของพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นตัวกาหนด
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กิจกรรม 4.2.1
จงอธิบายเกี่ยวกับการพิจารณากาหนดปั ญหาสาธารณสุ ขสาหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 4.2.1
ปัญหาสาธารณสุ ขที่จาเป็ นต้องมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังได้กล่าวแล้ว
ในตอนต้น คือ ปั ญหาสาธารณสุ ขที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และกาลังได้รับการแก้ไขปั ญหาตามปกติ ปัญหาสาธารณสุ ขที่
ประสบความสาเร็ จในการดาเนินการแล้ว แต่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็ นปัญหาอีก และปัญหาสาธารณสุ ขที่เป็ นโรค
ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปั จจุบนั โดยการพิจารณาว่าจะทาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในปั ญหาใดนั้นต้องศึกษา
จากข้อมูลทางระบาดด้วย
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เรื่ องที่ 4.2.2
การออกแบบและการจัดทาเครื่ องมือในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
การออกแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นขั้นตอนสาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่ งกาหนดรายละเอียดใน
ลักษณะของแผนการเฝ้าระวัง โดยมีการกาหนดแนวปฏิบตั ิ หรื อวิธีการปฏิบตั ิในแต่ละเรื่ อง สาหรับการดาเนินการเฝ้า
ระวัง ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบการเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ (Health Behavior Surveillance Design)
1.1 การกาหนดตัวอย่าง (Sample Determination) ของประชากรที่จะใช้สาหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุ ขภาพ ว่าจะเป็ นใคร ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว ได้แก่ ตัวแทนของประชากรกลุ่มเสี่ ยงของปั ญหาสาธารณสุ ขที่ทาการเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุ ขภาพนัน่ เอง
1.2 การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size Determination) สาหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ ซึ่ง
ตามปกติแล้ว ขนาดตัวอย่างไม่จาเป็ นต้องมีจานวนมากเกินไปเพราะการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ ต้องดาเนินการ
ต่อเนื่องเป็ นระยะ ๆ อยูแ่ ล้ว ดังนั้นขนาดตัวอย่างจึงมีขนาดเพียงพอที่จะมีการกระจายข้อมูล แบบการกระจายภายใต้
พื้นที่โค้งปกติ (Normal Distribution) เพื่อการแปลผลข้อมูลในมิติเดียวเท่านั้น คือ สัดส่ วน หรื อร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาสาธารณสุ ข จานวนตัวอย่าง หรื อขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการเฝ้า
ระวังแต่ละครั้ง จึงควรจะเป็ น 30-35 คน ก็เพียงพอแล้ว โดยที่การเลือกตัวอย่างแต่ละครั้งไม่ควรจะซ้ ากลุ่มเดิมทั้งหมด
แต่จะพยายามเลือกตัวอย่างใหม่ เพื่อให้ขอ้ มูลที่มีความเที่ยงสู งพอ (Reliability)
1.3 การเลือกตัวอย่าง (Sample Sampling) ซึ่งสามารถใช้วธิ ีการเลือกได้หลายวิธี โดยจะไม่มีผลต่อความ
ลาเอียง (Bias) ของข้อมูลที่ได้มากนัก เช่น การเลือกตัวอย่างแบบการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การ
เลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) หรื อการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก็ได้
เพราะเราไม่สามารถระบุได้วา่ คนใดคนหนึ่งมีพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างไร จึงสามารถที่จะระบุใครก็ได้ที่ สะดวกต่อ
การเก็บข้อมูลได้ (Accidental Sampling) โดยไม่มีการคัดกรองก่อนว่าบุคคลใดมีพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างไร
1.4 เครื่ องมือที่ใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล (Instrument Used for Data Collection) สามารถใช้เครื่ องมือ
ได้หลายประเภท ขึ้นอยูก่ บั วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้วในตอนต้น กล่าวคือ
1.4.1 ถ้าเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตพฤติกรรมในเชิ งประจักษ์ (Evident Base Behavior) ก็ใช้
แบบบันทึกการสังเกต
1.4.2 ถ้า เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยการสอบถาม ก็ ใ ช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบคุณภาพในเชิงความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) แล้ว
1.4.3 ถ้าเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ก็ใช้แบบสัมภาษณ์
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1.4.4 ถ้าเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยูแ่ ล้ว ก็ใช้แบบบันทึกข้อมูลโดยที่เครื่ องมือที่ใช้น้ ี
สามารถจะใช้เครื่ องมื อที่ มีอยู่แล้วสาหรั บใช้เก็บรวบรวมข้อมู ลในกลุ่ มประชากรเดี ยวกัน และพฤติกรรมสุ ขภาพ
เดียวกันก็ได้ แต่ถา้ เป็ นเครื่ องมือที่สร้างขึ้นใหม่ก็จาเป็ นต้องประเมินคุณภาพของเครื่ องมือ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ ง
พร้อมทั้งปรับปรุ งให้มีคุณภาพดี เสี ยก่อนที่จะนามาใช้
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1.5.1 กาหนดว่าใครเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล
1.5.2 กาหนดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล
1.5.3 ถ้าเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามให้กาหนดวิธีการกระจายแบบสอบถาม และวิธีการทา
แบบสอบถามให้เหมือนกันทุกคน
1.5.4 ถ้าเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต ให้กาหนดวิธีการสังเกตให้ชดั เจน สาหรับการปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีคนช่วยเก็บข้อมูล
1.5.5 ถ้าเป็ นการเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิให้กาหนดรายละเอียดของการบันทึกข้อมูลให้ชดั เจน
1.5.6 ถ้าเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ต้องกาหนดวิธีการสัมภาษณ์ เทคนิคการสัมภาษณ์
และมีการฝึ กซ้อมการสัมภาษณ์ให้กบั บุคคลที่จะทาหน้าที่สัมภาษณ์ดว้ ย
2. การจัดทาเครื่ องมือสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
เครื่ องมือในการเฝ้าระวังสุ ขภาพจาแนกได้เป็ นหลายประเภท ตามลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
2.1 แบบบันทึกข้ อมูล ใช้สาหรับการบันทึกพฤติกรรมสุ ขภาพที่สามารถสังเกตได้โดยทัว่ ๆ ไป เช่น
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง พฤติกรรมการขาดการออกกาลังกาย หรื อพฤติกรรม
เสี่ ยงต่าง ๆ ฯลฯ พฤติกรรมสุ ขภาพที่สังเกตได้เหล่านี้ ตามปกติแล้วเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นการดารงชีวิต
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของบุคคลต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็ นวิถีชีวติ ของครอบครัวต่าง ๆ และพฤติกรรมที่เป็ นวิถีชีวติ
ชุมชน ซึ่ งพฤติกรรมสุ ขภาพเหล่านี้ ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ปิดบังซ่ อนเร้นแต่อย่างใด แบบบันทึกพฤติกรรมสุ ขภาพจึงมี
ลักษณะเป็ นการบันทึกข้อมูล บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีการกระทา การปฏิบตั ิ การไม่กระทา หรื อการไม่ปฏิบตั ิใน
เรื่ องอะไรบ้าง ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
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รายที่

พฤติกรรมสุ ขภาพทีเ่ ฝ้ าระวัง
.......................................

การปฏิบัติหรื อการกระทา
ไม่ ถูกต้ อง/
ถูกต้ อง/เหมาะสม
ไม่ เหมาะสม

หมายเหตุ

1
2
3
n
2.2 แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องที่มือที่ให้กลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้อ่านแล้วตอบคาถามด้วยตัวเอง ข้อ
คาถามในเครื่ องมือหรื อในแบบสอบถามนั้น ๆ อยูใ่ นลักษณะของคาถามเดี่ยว ๆ ที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่า พฤติกรรม
หรื อการกระทาอะไรที่ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ พฤติกรรมอะไรที่ปฏิบตั ิถูกต้องหรื อไม่ถูกต้อง พฤติกรรมอะไรที่ต้ งั ใจว่า
จะปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

รายที่

พฤติกรรมสุ ขภาพทีเ่ ฝ้ า
ระวัง……………………

การปฏิบัติหรื อการกระทา
ปฏิบัติ

ไม่ ปฏิบัติ

ความตั้งใจทีจ่ ะปฏิบัตหิ รื อกระทา

ตั้งใจทีจ่ ะ
ปฏิบัติ

ไม่ ต้งั ใจทีจ่ ะ
ปฏิบัติ

1
2
3
n
2.3 แบบสั มภาษณ์ ใช้สาหรับการวัดพฤติกรรมทางสุ ขภาพที่ไม่สามารถสังเกตได้ หรื อไม่แน่ใจว่าจะให้
คาตอบที่ถูกต้องด้วยการทาแบบสอบถาม หรื อเป็ นพฤติกรรมทางสุ ขภาพที่มีลกั ษณะที่ตอ้ งการการประเมินก่อน จึง
จะบอกได้วา่ เป็ นอย่างไร เช่น ต้องการประเมินว่าเป็ นพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรื อ
พฤติกรรมที่ค่อนข้างจะเป็ นความลับส่ วนตัว ซึ่งจะต้องค้นหาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) แบบ
สัมภาษณ์มีลกั ษณะใกล้เคียงกับแบบสอบถาม แต่ไม่อยูใ่ นลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นลักษณะของข้อความที่ระบุ
พฤติกรรมสุ ขภาพแบบลอย ๆ แล้วผูส้ ัมภาษณ์เป็ นผูส้ รุ ปและตัดสิ นใจว่าพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นอย่างไร เป็ น
พฤติกรรมที่เสี่ ยงหรื อไม่เสี่ ยง ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้อง เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
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รายที่

การปฏิบัติเกีย่ วกับ
…………..……………………………….

ไม่ เสี่ ยง/
ถูกต้ อง/
เหมาะสม

เสี่ ยง/ไม่
ถูกต้ อง/ไม่
เหมาะสม

หมาย
เหตุ

1
2
3
N
2.4 แบบบันทึกข้ อมูลทุติยภูมิ เป็ นเครื่ องมือที่จดั ทาขึ้นแบบง่าย ๆ สาหรับบรรทึกข้อมูลพฤติกรรมสุ ขภาพที่
มีการบันทึกเอาไว้แล้วในระเบียบ หรื อในรายงานที่มีอยู่ ซึ่ งมีการระบุพฤติกรรมสุ ขภาพในเรื่ องที่ทาการเฝ้าระวัง เช่น
ในระเบียนผูป้ ่ วย ในแฟ้มสุ ขภาพ ขนาดครอบครัว หรื อในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของระบบข้อมูลสารสนเทศ
สาธารณสุ ข ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
รายที่
พฤติกรรมทีเ่ ฝ้าระวัง (ระบุพฤติกรรมเสี่ ยง)
ปรากฏ
ไม่ ปรากฏ
……………………………………………………………
1
2
3
n
ในทางปฏิบตั ิแล้ว เครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพนี้ สามารถจะนามาจาก
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ พฤติกรรมเดียวกันที่บุคคลอื่นได้ใช้มาแล้วก็ได้ ไม่จาเป็ นจะต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง
เพียงแต่วา่ ต้องให้นกั วิชาการที่มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการเฝ้าระวังพฤติกรรมได้วเิ คราะห์ดูวา่ พฤติกรรมสุ ขภาพที่
ต้องการเฝ้าระวังสามารถวัดได้จากตัวชี้วดั พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดหรื อไม่ กล่าวคือ ต้องมีความตรง (Validity) ของ
การวัด และมีความสามารถที่จะวัดได้ (Measurability) ด้วย โดยใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมที่จะทาการเฝ้า
ระวังประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่ องมือที่จะใช้มีคุณภาพและสามารถใช้สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้อย่างมีคุณภาพ ควรจะนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างก่อน (Tryout) เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขให้มีความจาเพาะ
เจาะจงมากที่สุด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
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กิจกรรม 4.2.2
จงอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 4.2.2
การออกแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นขั้นตอนสาคัญ ซึ่ งกาหนดรายละเอียดในลักษณะของ
แผนการเฝ้าระวัง โดยมีการกาหนดแนวปฏิบตั ิ หรื อวิธีการปฏิบตั ิในแต่ละเรื่ อง สาหรับการดาเนินการเฝ้าระวัง
ครอบคลุมเกี่ยวกับการกาหนดตัวอย่าง การกาหนดขนาดตัวอย่าง การเลือกตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้สาหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล
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เรื่ องที่ 4.2.3
การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการเฝ้ าระวัง (Method of Data Collection) ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของ
ข้อมูลที่ใช้ในการเฝ้าระวัง โดยมีวธิ ี การดังต่อไปนี้
1.1 ถ้าเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นการปฏิบตั ิหรื อการกระทา หรื อการไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่กระทา และสามารถสังเกต
ได้ก็ใช้การสังเกต แต่ถา้ ไม่สามารถสังเกตได้ก็ใช้เป็ นการสอบถาม หรื อการสัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
1.2 ถ้าเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นเจตคติที่แสดงถึงพฤติกรรมสุ ขภาพที่จะกระทาหรื อไม่กระทา ปฏิบตั ิ
หรื อไม่ปฏิบตั ิ ก็ใช้การสอบถามหรื อการสัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
1.3 ในกรณี ที่เป็ นการใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มีอยูแ่ ล้วในระเบียน (Record) หรื อรายงาน
(Report) ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ก็ใช้การบันทึกข้อมูล
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis) ควรออกแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างง่าย ๆ
ไม่ยงุ่ ยากหรื อสลับซับซ้อน ตามปกติแล้วก็จะวิเคราะห์เพียงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงที่ทาการเฝ้า
ระวังเท่านั้น ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในมิติเดียวเท่านั้น
3. การแปลผลข้ อมูลพฤติกรรมสุ ขภาพทีเ่ ฝ้ าระวัง ว่าพฤติกรรมสุ ขภาพระดับใดที่แสดงให้เห็นปั ญหาที่จะ
เกิดขึ้น และจะต้องดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กนั้น ให้พิจารณาจากหลักการต่อไปนี้ คือ
1.1 ถ้าเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพเกี่ยวกับโรคติดต่อ หรื อโรคติดเชื้อมีพฤติกรรมเสี่ ยงเป็ นสาเหตุในประชากร
กลุ่มเสี่ ยง มีเกณฑ์ดงั นี้
1) ระหว่าง ร้อยละ 1–10 ไม่ทาให้เกิดปั ญหา
2) ระหว่าง ร้อยละ 11–20 ทาให้เกิดปั ญหาน้อย
3) ระหว่าง ร้อยละ 21–30 ทาให้เกิดปั ญหาปานกลาง
4) สู งกว่า ร้อยละ 30 ทาให้เกิดปั ญหามาก
1.2 ถ้าเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ ที่มีสาเหตุโดยตรงมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ ยง หรื อ
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข มีเกณฑ์ดงั นี้
1) ระหว่าง ร้อยละ 1–10 ไม่ทาให้เกิดปั ญหา
2) ระหว่าง ร้อยละ 21–30 ทาให้เกิดปั ญหาบ้างแต่ยงั ไม่มากนัก
3) ระหว่าง ร้อยละ 31–40 ทาให้เกิดปั ญหาปานกลาง
4) สู งกว่า ร้อยละ 40 ทาให้เกิดปั ญหามาก
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อย่างไรก็ตาม เกณฑ์พฤติกรรมสุ ขภาพดังกล่าวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีขอ้ มูลทางระบาดวิทยา หรื อ
ข้อมูลจากการวิจยั ที่ได้ทาการวิเคราะห์ตวั แปรที่สามารถทานาย ปัญหาได้ดว้ ยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ที่มี
ความสามารถในการทานายตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรื อมีค่าสหสัมพันธ์ ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

กิจกรรม 4.2.3
จงอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวัง
แนวตอบกิจกรรม 4.2.3
1. ถ้าเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นการปฏิบตั ิหรื อการกระทา หรื อการไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่กระทา และสามารถสังเกตได้
ก็ใช้การสังเกต แต่ถา้ ไม่สามารถสังเกตได้ก็ใช้เป็ นการสอบถาม หรื อการสัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
2. ถ้าเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นเจตคติที่แสดงถึงพฤติกรรมสุ ขภาพที่จะกระทาหรื อไม่กระทา ปฏิบตั ิ
หรื อไม่ปฏิบตั ิ ก็ใช้การสอบถามหรื อการสัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
3. ในกรณี ที่เป็ นการใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มีอยูแ่ ล้วในระเบียน (Record) หรื อรายงาน
(Report) ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ก็ใช้การบันทึกข้อมูล
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เรื่ องที่ 4.2.4
การบูรณาการการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในการดาเนินงานสาธารณสุ ข เชิงรุก
การดาเนิ นงานสาธารณสุ ขทัว่ ๆ ไปจะอยูใ่ นลักษณะของการตั้งรับ (Passive Approach) กล่าวคือ เป็ นการ
ดาเนินงานเพื่อการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขที่มีอยูใ่ นแต่ละช่วงเวลา (Existing Public Health Problem) ซึ่งเป็ นงานที่
ได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องกันมาแต่ในอดีต จนเป็ นที่เข้าใจกันว่างานสาธารณสุ ขเป็ นงานที่มุ่งแก้ไขปั ญหา
สาธารณสุ ขเป็ นหลัก โดยที่ปัญหาสาธารณสุ ขด้านต่าง ๆ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งดาเนินการแก้ไขด้วยมาตรการและ
เทคโนโลยีทางการสาธารณสุ ขที่ใช้กนั มาตั้งแต่อดีต จนถึงเทคโนโลยีทางการสาธารณสุ ขที่พฒั นาอย่างต่อเนื่ องกันมา
จนในปัจจุบนั ที่จริ งแล้วงานสาธารณสุ ขมิได้เป็ นเพียงการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขเท่านั้น แต่เป็ นกระบวนการพัฒนา
สุ ขภาพของประชากรให้ดียงิ่ ๆ ขึ้นไป เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีและมีศกั ยภาพสู งในการดารงชีวติ
การดาเนิ นการเพื่อที่จะให้เกิดผลในการพัฒนาระดับของสุ ขภาวะในประชากรที่นอกเหนือไปจากการแก้ไข
ปั ญหาสาธารณสุ ขนั้น เป็ นแนวคิดของการพัฒนางานสาธารณสุ ขที่สาคัญยิง่ เป็ นการดาเนินการสาธารณสุ ขในเชิงรุ ก
เพื่อให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
Development) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดังนั้น การดาเนิ นงานในลักษณะของการป้ องกันปั ญหาสาธารณสุ ขมิให้เกิดขึ้น จึงเป็ นการดาเนินงาน
สาธารณสุ ขเชิงรุ ก ซึ่ งมีความสาคัญกับการดาเนินงานสาธารณสุ ขเป็ นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์และในแง่ของเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อการเฝ้าระวังปั ญหาสาธารณสุ ขเป็ นกลไกสาคัญของการดาเนินงาน
สาธารณสุ ข ในบริ บทของพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่พ้นื ที่ระดับชุ มชนขึ้นไปจนถึงพื้นที่ที่เป็ นระดับจังหวัดหรื อระดับประเทศ
แล้วแต่กรณี ด้วยเหตุน้ ี งานสาธารณสุ ขที่ดาเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้และที่จะดาเนิ นการต่อเนื่องไปในอนาคต จาเป็ นต้อง
มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพอยูด่ ว้ ย ไม่วา่ จะเป็ นงานรักษาพยาบาลในระดับใดก็ตาม งานป้ องกันควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ งานส่ งเสิ มสุ ขภาพ งานป้ องกันอุบตั ิเหตุต่าง ๆ และงานป้ องกันภัยคุกคามทางสุ ขภาพอื่น ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
การดาเนิ นงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพจาเป็ นต้องได้รับการบูรณาการกับงานสาธารณสุ ข โดยบูรณาการ
อยูใ่ นขั้นตอนของการจัดทาแผนงานสาธารณสุ ขเชิงรุ ก และการดาเนินงานสาธารณสุ ขตามแผนภายใต้ความ
รับผิดชอบของการดาเนินงานของหน่วยงานหรื อองค์กรสาธารณสุ ขที่รับผิดชอบประชากรในแต่ละพื้นที่ โดยมี
แนวทางในการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. การบูรณาการในงานรักษาพยาบาล ทั้งในระบบบริการปฐมภูมิ เช่น การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลต่างๆ บริ การทุติยภูมิของโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ และบริ การตติยภูมิของโรงพยาบาลทัว่ ไป
และโรงพยาบาลศูนย์ต่าง ๆ ซึ่งมีความสาคัญมาก เนื่องจากว่าผูป้ ่ วยเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่มีปัจจัยเสี่ ยง หรื อมีพฤติกรรม
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สุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยอยูแ่ ล้ว ทั้งในส่ วนที่เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยของตัวผูป้ ่ วยเอง และ
ในส่ วนที่เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการทาให้ผอู ้ ื่นเจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัว
ดังนั้น การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในงานรักษาพยาบาลจะเป็ นประโยชน์สาหรับการวิเคราะห์ปัญหา
สาธารณสุ ขเพื่อแสดงให้เห็นปัจจัยเสี่ ยง หรื อความเสี่ ยงของปั ญหาสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้น ทั้งในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มารับ
บริ การ และกลุ่มเสี่ ยงอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ป่วยด้วย เมื่อได้ขอ้ มูลที่แสดงถึง หรื อชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นปั ญหา
ก็จะได้นาไปใช้ในการวางแผนดาเนิ นงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก สาหรับผูป้ ่ วยและญาติ รวมทั้งประชาชนอื่น ๆ ที่เป็ นกลุ่ม
เสี่ ยงด้วย ซึ่งเป็ นบทบาทในงานสุ ขศึกษาของสถานบริ การสุ ขภาพ
โดยที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุ ขต่าง ๆ เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านการรักษาพยาบาลตามบทบาท
หน้าที่อยูแ่ ล้ว จึงสามารถที่จะทาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในปั ญหาสาธารณสุ ขต่าง ๆ ได้ ทั้งโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากผูป้ ่ วยหรื อญาติผปู ้ ่ วยโดยตรง หรื อเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่ได้บนั ทึก
ไว้ในแฟ้มผูป้ ่ วย ซึ่งเป็ นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการเจ็บป่ วย ข้อมูลพฤติกรรมสุ ขภาพที่ได้จากการเฝ้า
ระวังนี้ รวมกับข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูป้ ่ วยและญาติจะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนสุ ขศึกษา การกาหนด
กิจกรรมสุ ขศึกษา และการประเมินผลสุ ขศึกษา ตามมาตรฐานงานสุ ขศึกษาในสถานบริ การสุ ขภาพเป็ นอย่างมากด้วย
2. การบูรณาการในงานป้ องกันโรค งานป้ องกันโรคส่ วนใหญ่ตอ้ งอาศัยการมีพฤติกรรมการป้ องกันโรคของ
บุคคลเป็ นสาคัญ ทั้งในลักษณะที่เป็ นการป้ องกันโรคให้กบั ตัวเอง หรื อการป้ องกันโรคให้กบั บุคคลอื่น หรื อบุคคล
อื่นป้ องกันโรคให้กบั ตนเอง ความล้มเหลวในการป้ องกันโรคของบุคคลทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข หรื อเกิดความ
รุ นแรงของปั ญหาสาธารณสุ ข และเมื่อเกิดปั ญหาสาธารณสุ ข หรื อเกิดการติดโรคขึ้นมาแล้ว ก็เป็ นการยากที่จะ
ควบคุมโรคได้โดยง่าย ดังนั้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยง หรื อพฤติกรรมการป้ องกันโรค จะ
ทาให้ทราบถึงระดับความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคของประชากรในชุมชนว่ามีอยูม่ ากน้อยเพียงใด เมื่อมีขอ้ มูลที่แสดงให้
เห็นปั ญหาที่จะเกิดขึ้น ก็จะวางแผนและดาเนิ นงานสุ ขศึกษาเพื่อป้ องกันโรคเสี ยตั้งแต่เนิ่น ๆ โอกาสที่จะเกิดโรคใน
ชุมชน หรื อความเสี่ ยงที่จะเกิดโรคในชุมชนก็จะน้อยลง
ดังนั้น ในการดาเนินงานป้ องกันโรค ไม่วา่ จะเป็ นโรคติดต่อ หรื อโรคไม่ติดต่อจาเป็ นต้องจัดทาแผนงาน
ป้ องกันโรค โดยมีการบูรณาการแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นแผนงานป้ องกันโรคด้วย โดยที่งาน
ป้ องกันโรคจะกาหนดกลุ่มเสี่ ยง หรื อกลุ่มเป้ าหมาย ปั ญหาการเจ็บป่ วย หรื อการเป็ นโรค รวมทั้งพฤติกรรมสุ ขภาพที่
เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงอยูแ่ ล้ว จึงสามารถที่จะทาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในแผนการป้ องกันโรคได้ดว้ ย
3. การบูรณาการในงานควบคุมโรค ซึ่ งมีเป้ าหมายหลักอยูท่ ี่การป้ องกันการแพร่ โรคให้เกิดขึ้นในชุมชน และ
การลดการเป็ นโรคในผูป้ ่ วยรายใหม่ โดยที่ประชาชนส่ วนใหญ่ ครัวเรื อนต่าง ๆ และชุมชนต้องมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง
จึงจะมีผลต่อการควบคุมโรค พฤติกรรมสุ ขภาพในลักษณะนี้จึงเป็ นพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในงานสาธารณสุ ข การ
เฝ้าระวังพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในงานสาธารณสุ ข ในงานควบคุมโรคจึงเป็ นตัวชี้วดั ทางพฤติกรรมสุ ขภาพที่แสดง
ให้เห็นถึงความเสี่ ยงของการที่จะเกิดการแพร่ โรคขึ้นในชุ มชน และโอกาสหรื อความเป็ นไปได้ที่จะควบคุมโรคให้
ได้ผล เมื่อเกิดโรคขึ้นมาในชุ มชนแล้ว
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ดังนั้น ในงานควบคุมโรค จึงต้องมีแผนงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพรวมอยูใ่ นแผนงานควบคุมโรค โดย
การศึกษาวิเคราะห์วา่ ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหน ที่จะทาให้เกิดการแพร่ โรคในชุมชน
หรื อลดการแพร่ โรคในชุมชน ถ้าข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดการแพร่ โรค หรื อเกิดปั ญหาในการ
ดาเนินการควบคุมโรค ก็จะได้ดาเนิ นงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กสาหรับชุมชน ตามพฤติกรรมสุ ขภาพที่พบ และพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนในลักษณะของการเสริ มพลังชุมชน (Community Empowerment) ตามการเรี ยนรู ้ที่ได้ศึกษา
วิเคราะห์จากชุมชน
4. การบูรณาการในงานส่ งเสริมสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของงานสาธารณสุ ขที่บุคคลต่าง ๆ ครอบครัวต่าง ๆ
และชุมชนต่าง ๆ มีการปฏิบตั ิ มีการดาเนินการอย่างจริ งจัง และต่อเนื่ อง โดยที่พฤติกรรมสุ ขภาพที่จาเป็ นสาหรับการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพนั้น มีท้ งั พฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ดีที่ตอ้ งงดเว้นไม่กระทา หรื องดเว้นไม่ปฏิบตั ิ พฤติกรรมสุ ขภาพใน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจึงมีความหลากหลายมาก ที่บุคคลต่าง ๆ ต้องมีในชีวติ ประจาวัน ทั้งในส่ วนที่เป็ นทักษะชีวติ และ
วิถีชีวติ
ดังนั้น การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะทาให้ได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุ ขภาพว่าจะส่ งผลดี หรื อผลเสี ยต่อสุ ขภาพอย่างไร หรื อไม่ เพียงใด เพื่อที่จะได้ดาเนินการพัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพ โดยการปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ หรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นกรณี ๆ ไป การบูรณา
การของแผนงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ ในแผนงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ จึงเป็ นการดาเนินงาน สุ ขศึกษาเชิงรุ กที่มี
ประสิ ทธิภาพ เพราะจะทาให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีความพร้อม คือมีพฤติกรรม สุ ขภาพที่จะรองรับการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ทั้งในส่ วนที่เป็ นบริ การสุ ขภาพ และส่ วนที่เป็ นการพัฒนาพฤติกรรม สุ ขภาพให้เหมาะสม สาหรับ
การพัฒนางานสาธารณสุ ขในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
กิจกรรม 4.2.4
จงอธิบายเกี่ยวกับการบูรณาการการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในการดาเนินงานควบคุมโรค
แนวตอบกิจกรรม 4.2.4
การบูรณาการในงานควบคุมโรคมีเป้ าหมายหลักอยูท่ ี่การป้ องกันการแพร่ โรคให้เกิดขึ้นในชุมชน และการ
ลดการเป็ นโรคในผูป้ ่ วยรายใหม่ โดยที่ประชาชนส่ วนใหญ่ ครัวเรื อนต่าง ๆ และชุมชนต้องมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง
พฤติกรรมสุ ขภาพในลักษณะนี้จึงเป็ นพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในงานสาธารณสุ ข การเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมในงานสาธารณสุ ข ในงานควบคุมโรคจึงเป็ นตัวชี้วดั ทางพฤติกรรมสุ ขภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ ยงของการที่
จะเกิดการแพร่ โรคขึ้นในชุมชน และโอกาสหรื อความเป็ นไปได้ที่จะควบคุมโรคให้ได้ผล เมื่อเกิดโรคขึ้นมาในชุมชน
แล้ว
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ตอนที่ 4.3
การดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในงานสาธารณสุ ข
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
เรื่ องที่
4.3.1 การจัดทาแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
4.3.2 การดาเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
4.3.3 การนาผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพไปใช้
แนวคิด
1. การดาเนินงานสาธารณสุ ขที่มีการบูรณาการงานเฝ้าระวังพฤติกรรมเป็ นงานในระบบบริ การสาธารณสุ ขที่มี
แผนปรากฏอยูใ่ นแผนงานสาธารณสุ ขเชิงรุ ก ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสุ ขภาพของประชากร โดยเน้นการดาเนินการ
ป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพมากกว่าการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นแล้ว
2. การดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นการดาเนินงานตามแผนงานสาธารณสุ ขที่บูรณาการแผนงาน
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพตามระบบงานสาธารณสุ ข ที่มีการดาเนินงานต่อเนื่ องในช่วงเวลาต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่
บริ การ เพื่อการป้ องกันปั ญหาสาธารณสุ ขที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประชากรมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหา
สาธารณสุ ขได้อย่างทันท่วงที
3. ผลจากการดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสหรื อความเสี่ ยงที่จะ
เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข ถ้าพฤติกรรมสุ ขภาพที่เฝ้าระวังนั้นไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องหรื อเหมาะสมต่อการ
พัฒนาสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยง หรื อต้องการพัฒนางานสาธารณสุ ขในพื้นที่บริ การที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมายของการ
ดาเนินงานสาธารณสุ ข การดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพจึงรวมถึงการนาผลการเฝ้าระวังไปใช้ในงาน
สาธารณสุ ขในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาสุ ขภาวะของประชากรในภาพรวมด้วย
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการจัดทาแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพได้
2. อธิบายการดาเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพได้
3. อธิบายการนาผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพไปใช้ในการดาเนินงานสาธารณสุ ขในด้านต่าง ๆ ได้
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เรื่ องที่ 4.3.1
การจัดทาแผนการเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
1. การจัดทาแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนงานสุ ขศึกษาในงานสาธารณสุ ขของ
สถานบริ การสาธารณสุ ขทุกระดับ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขหรื อบุคคลอื่น ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในงานสุ ขศึกษาของ
สถานบริ การสาธารณสุ ขแต่ละแห่ง ทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ
2. การจัดทาแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพมีข้ นั ตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้ คือ
2.1 กาหนดปั ญหาสาธารณสุ ขที่มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการทาให้เกิดปั ญหาหรื อพฤติกรรมสุ ขภาพที่
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่จะทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข โดยใช้ขอ้ มูลทางระบาดวิทยาที่มีอยูแ่ ล้วหรื อข้อมูลจาก
การศึกษาระบาดวิทยามากาหนดปั ญหาที่จะทาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
2.2 กาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพที่จะใช้ไปในการเฝ้าระวัง ซึ่ งได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเป็ นพฤติกรรมเสี่ ยง
หรื อในกรณี ที่ไม่สามารถจะศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็ใช้ปัจจัยของพฤติกรรมสุ ขภาพที่มี
สหสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพในระดับปานกลางขึ้นไปมาใช้ในการเฝ้าระวังแทน
2.3 กาหนดตัวชี้ วดั ของพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น ค่าร้อยละ หรื อค่าเฉลี่ย
2.4 กาหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมสุ ขภาพที่จะประเมินว่า มีระดับความเสี่ ยงหรื อมีโอกาสที่จะทาให้เกิดปั ญหา
สาธารณสุ ขหรื อไม่ เพียงใด
2.5 กาหนดวิธีการที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.6 กาหนดเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ หรื อปั จจัยของพฤติกรรมสุ ขภาพ แล้วแต่กรณี
2.7 กาหนดความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
2.8 กาหนดระยะเวลา หรื อกาหนดเวลาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
2.9 กาหนดวิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลข้อมูล เพื่อประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการทาให้เกิด
ปัญหาสาธารณสุ ข
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กิจกรรม 4.3.1
จงอธิบายขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 4.3.1
1. กาหนดปั ญหาสาธารณสุ ขที่มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการทาให้เกิดปั ญหาหรื อพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่
ถูกต้อง
2. กาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพที่จะใช้ไปในการเฝ้าระวัง
3. กาหนดตัวชี้ วดั ของพฤติกรรมสุ ขภาพ
4. กาหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมสุ ขภาพที่จะประเมิน
5. กาหนดวิธีการที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. กาหนดเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ หรื อปั จจัยของพฤติกรรมสุ ขภาพ
7. กาหนดความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
8. กาหนดระยะเวลา
9. กาหนดวิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลข้อมูล
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เรื่ องที่ 4.3.2
การดาเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
การดาเนิ นการตามแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นการดาเนินงานสาธารณสุ ขที่หน่วยบริ การ
สาธารณสุ ข ที่จะทาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพโดยการบูรณาการไว้ในแผนงานสุ ขศึกษา ตามแผนงาน
สาธารณสุ ข มีรายละเอียดดังนี้
1. การดาเนินการตามแผนการเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
เป็ นงานที่สาคัญของการดาเนินงานสุ ขศึกษาที่บูรณาการอยูใ่ นงานสาธารณสุ ข ในลักษณะของการ
ดาเนินงานสาธารณสุ ขตามแผนงานปกติ โดยที่คุณภาพหรื อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานจะเป็ นอย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั
องค์ประกอบของการปฏิบตั ิงานตามแผน ดังต่อไปนี้
1.1 คุณภาพของแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ได้จดั ทาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนที่เป็ นตัวชี้วดั
ทางพฤติกรรมสุ ขภาพที่ใช้สาหรับการเฝ้าระวัง
1.2 คุณภาพของเครื่ องมือสาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมสุ ขภาพ รวมทั้งวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอ
1.3 ศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุ ข การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ กับการดาเนิ นงานสาธารณสุ ขตามปกติ
ของบุคลากรสาธารณสุ ขในสถานบริ การสุ ขภาพแต่ละแห่ง
ตามปกติแล้วเครื อข่ายการดาเนินงานสาธารณสุ ขในพื้นที่หรื อในชุมชน สามารถสนับสนุนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพได้ ถ้าได้มีการชี้แจงหรื ออบรมให้เข้าใจวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
การสังเกตพฤติกรรมสุ ขภาพ การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมจากข้อมูลทุติยภูมิ
บุคคลเหล่านี้ ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุ ขต่าง ๆ ในสถานบริ การสาธารณสุ ข ครู อาจารย์ในสถานศึกษา อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ผูน้ าชุมชน รวมทั้งอาสาสมัครที่เป็ นจิตอาสาต่าง ๆ ด้วย
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการเฝ้ าระวัง (Data Collection)
เป็ นการนาเครื่ องมือที่ได้ออกแบบไว้ มาเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้ ตามวิธีการหรื อ
แนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้แล้ว เนื่องจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบตัดขวาง (Cross–
sectional) ในช่วงเวลาเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกันมากที่สุด
ข้อควรระวังในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ คือ คุณภาพของข้อมูลในแง่
ของความเที่ยง (Reliability) ของข้อมูล ซึ่ งมีโอกาสที่จะไม่ได้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งอยูห่ ลายประการด้วยกัน คือ
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ประการแรก ในการทาแบบสอบถามนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรู ้ได้ถึงความคาดหวังว่าข้อมูลที่ศึกษาจะต้องแสดงถึง
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี จึงมีแนวโน้มว่าจะให้ขอ้ มูลในทิศทางที่ดี กว่าที่กระทาหรื อปฏิบตั ิอยูต่ ามปกติ ซึ่งเมื่อนามา
วิเคราะห์แล้วก็จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่แสดงถึงความเสี่ ยงต่ากว่าความเป็ นจริ ง
ประการที่สอง ในการทาแบบสอบถามนั้น กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ไม่ได้ทาด้วยตนเอง แต่ให้บุคคลอื่นใน
ครอบครัวช่วยทาให้ หรื อบุคคลอื่นซึ่ งจะเป็ นใครก็ได้หลายคนช่วยกันทา ทาให้ขอ้ มูลที่ได้ไม่สะท้อนให้เห็น
พฤติกรรมสุ ขภาพที่แท้จริ งที่เป็ นอยูใ่ นขณะที่เฝ้าระวัง
ประการที่สาม ในการใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิที่มีอยูแ่ ล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ มักจะขาดความสมบูรณ์
และอยูใ่ นลักษณะข้อมูลเชิงปฏิบตั ิการ (Operational Data) ที่สามารถจะบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ทาให้ผเู ้ ก็บรวบรวมข้อมูลต้องคาดเดาเอาเอง ซึ่ งมีโอกาสอยูม่ ากที่จะคลาดเคลื่อน จากความเป็ นจริ ง โดยที่ต่ากว่า
ความเป็ นจริ ง (Under-estimation) หรื อเกินความเป็ นจริ ง (Exaggeration)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นขั้นตอนการดาเนิ นการเฝ้าระวังตามตัวชี้ วดั
พฤติกรรมสุ ขภาพ และแนวปฏิบตั ิในการวิเคราะห์ โดยมีเกณฑ์พฤติกรรมที่กาหนดไว้เป็ นกรอบการประเมินว่า
พฤติกรรมสุ ขภาพที่เฝ้าระวัง มีความเสี่ ยงต่อการที่จะทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขหรื อไม่เพียงใด การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จาแนกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 เป็ นการจัดกระทาข้อมูล ในเชิงตัวเลข โดยใช้ระเบียบวิธีทางสถิติอย่างง่าย ๆ เพื่อวิเคราะห์หา
จานวน และค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข
3.2 ส่ วนที่ 2 เป็ นการนาเอาข้อมูลที่เป็ นค่าร้อยละของการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหา
สาธารณสุ ข มาเทียบกับเกณฑ์พฤติกรรมที่กาหนดไว้ เพื่อการสรุ ปวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเสี่ ยงที่จะทา
ให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขในกลุ่มประชากรที่ทาการเฝ้าระวังด้วยโรค หรื อปั ญหาสาธารณสุ ข ปัญหาใด
ปัญหาหนึ่ง แล้วแต่กรณี
4. ความถี่ในการเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ (Frequency of Health Behavior Surveillance)
ในการออกแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพว่าแต่ละรอบการเฝ้าระวัง ควรมีระยะห่างกันเท่าไรนั้น เป็ น
การยากที่จะกาหนดให้แน่นอนตายตัวลงไปได้เพราะขึ้นอยูก่ บั บริ บทของการดาเนินงานสาธารณสุ ข และความ
รวดเร็ วในการดาเนินงานแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในแต่ละเรื่ องเป็ นสาคัญ
สาหรับการพิจารณาว่าความถี่ของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในแต่ละโรค ในแต่ละกลุ่มประชากร และ
ในแต่ละพื้นที่เป้ าหมาย ว่าควรเป็ นเช่นไร เช่น ทุก ๆ 3 เดือน ทุก ๆ 6 เดือน ทุก ๆ ปี หรื อทุก ๆ 2 ปี แล้วแต่กรณี น้ นั
ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลทางระบาดวิทยา ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ และบริ บทของการดาเนินงานสุ ขศึกษาในงาน
สาธารณสุ ข กล่าวคือ
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4.1 โรคหรื อปั ญหาสาธารณสุ ขใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของปั ญหาอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งผลกระทบของ
การมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาสาธารณสุ ข เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว ถ้ามีการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุ ขภาพในแต่ละรอบใช้เวลานาน ๆ เช่น 1 ปี หรื อ 2 ปี โอกาสที่จะได้ดาเนินงานสาธารณสุ ขเชิงรุ กเพื่อการแก้ไข
ปั ญหาก็จะลดลงด้วย ทาให้ไม่สามารถติดตามสถานการณ์ของพฤติกรรมสุ ขภาพได้ดีพอ ซึ่ งจะส่ งผลต่อความล่าช้า
ของการดาเนินงานแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าได้มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในแต่ละ
รอบการเฝ้าระวังใช้ช่วงเวลา (Interval) น้อย เช่น 3 เดือน หรื อ 6 เดือน ถ้าพบว่ากาลังมีการเพิ่มระดับ หรื อเพิ่มจานวน
บุคคลที่มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ ว ก็จะทาให้มีโอกาสสู งมากในงานสาธารณสุ ขที่จะยับยั้ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพได้ต้ งั แต่เนิ่น ๆ (Early Approach) หรื ออย่างฉับพลันทันท่วงที (Prompt Action) ทาให้
ไม่ตอ้ งต้านกระแสสังคม หรื อกระแสชุมชนที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์
4.2 ในกรณี ของโรค หรื อปั ญหาสุ ขภาพที่ทาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพนั้น อยูใ่ นลักษณะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่วา่ จะในทิศทางใด ดีหรื อไม่ดีอย่างไร การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ถี่เกินไป ก็
ไม่เป็ นประโยชน์มากนักในการกาหนดรอบการเฝ้าระวังให้ถี่เกินไป เช่น ทุก ๆ 3 เดือน หรื อ 6 เดือน
4.3 พิจารณาจากกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ หรื อการปลูกฝังพฤติกรรม
สุ ขภาพในบางกลุ่มเป้ าหมาย ของระบบบริ การสุ ขภาพ ว่าสามารถทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และการเปลี่ยนแปลงได้เร็ ว
หรื อช้า ถ้าบริ บทของพฤติกรรมสุ ขภาพ ทาให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพได้อย่างรวดเร็ ว ก็ควรจะดาเนินการเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในช่วงเวลาที่ถี่ข้ ึน เพื่อไม่ให้เสี ยโอกาสในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว แต่ถา้ กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพใน
เรื่ องใดก็ตามดาเนินไปอย่างเชื่องช้า หรื อค่อนข้างล่าช้า การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในช่วงเวลาที่ถี่เกินไป ก็ไม่
ตอบสนอง (Correspond) กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพได้ ซึ่ งก็อาจจะเป็ นปี ละ 1 รอบ หรื อ ทุก ๆ 2 ปี
แล้วแต่ขอ้ มูลบ่งชี้ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และวิเคราะห์การเรี ยนรู ้ กระแสการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุ ขภาพที่เกิดจากการเรี ยนรู ้เฉพาะเรื่ อง เฉพาะกลุ่ม เป็ นกรณี ๆ ไป
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กิจกรรม 4.3.2
จงอธิบายการดาเนินการตามแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 4.3.2
การดาเนินการตามแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นงานสาคัญของการดาเนินงานสุ ขศึกษาที่บูรณา
การอยูใ่ นงานสาธารณสุ ข ในลักษณะของการดาเนินงานสาธารณสุ ขตามแผนงานปกติ โดยที่คุณภาพหรื อ
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานจะเป็ นอย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของการปฏิบตั ิงานตามแผน ซึ่งโดยปกติแล้ว
เครื อข่ายการดาเนินงานสาธารณสุ ขในพื้นที่หรื อในชุมชน สามารถสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุ ขภาพได้ ถ้าได้มีการชี้แจงหรื ออบรมให้เข้าใจวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
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เรื่ องที่ 4.3.3
การนาผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพไปใช้
การนาผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพไปใช้ในการดาเนินงานสาธารณสุ ข ในเรื่ องต่าง ๆ เป็ นวัตถุประสงค์
ประการหนึ่งของการเฝ้าระวังพฤติกรรม ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ ยงทางด้านสุ ขภาพที่จะทา
ให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขขึ้นในลักษณะต่าง ๆ ตามตัวชี้วดั ของพฤติกรรมสุ ขภาพที่เฝ้าระวัง ซึ่งจะมีโอกาสมากหรื อ
น้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการทานายปั ญหาร่ วมกับตัวแปรที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงอื่น ๆ ด้วย
โดยที่การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพแต่ละเรื่ องมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ เพื่อที่จะใช้ผลการเฝ้าระวังสาหรับใช้
ประโยชน์ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดเป็ นการเฉพาะกรณี ไป ดังนั้น การนาผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพไปใช้ใน
เรื่ องอะไร จึงเป็ นไปตามการออกแบบการเฝ้าระวังตั้งแต่แรกแล้ว หรื อตามวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังในแต่ละ
เรื่ อง โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ใช้ สาหรับการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิ งรุ ก (Proactive Health Education)
การดาเนินงานสุ ขศึกษาในงานสาธารณสุ ข จาแนกได้เป็ น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ
1.1 ลักษณะแรก เป็ นการดาเนินงานสาธารณสุ ขตามปกติทวั่ ไป เพื่อจุดประสงค์ของการปลูกฝังพฤติกรรมที่
เป็ นทักษะชีวติ (Life skill) ให้กบั บุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่เยาว์วยั ไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ การสร้างสไตล์ชีวติ (Lifestyle) หรื อ
ครรลองชีวติ ด้านสุ ขภาพให้กบั ครอบครัวต่าง ๆ เพื่อเป็ นกรอบการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพให้กบั บุคคลต่างๆ ที่เป็ น
สมาชิกของครอบครัว (Health Norms) และเป็ นปั จจัยเอื้อ (Enabling Factor) ให้กบั บุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวในอันที่
จะกระทาหรื อปฏิบตั ิตามแนวทางของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ รวมทั้งเป็ นปั จจัยเสริ ม (Reinforcing Factor) ในอันที่จะ
ช่วยกระตุน้ เตือนหรื อเสริ มแรงกระทาหรื อการปฏิบตั ิของบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวได้มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่
เหมาะสม นอกจากนั้นแล้วการดาเนินการสุ ขศึกษาตามปกติยงั เป็ นการเสริ มสร้างกระบวนการแห่งปั ญญาเพื่อให้
ประชากรในชุมชนและสังคมได้มีแนวทางการพัฒนาทางสุ ขภาพของสังคมให้อยูใ่ นวิถีชีวติ (Ways of Life) ด้าน
สุ ขภาพเพื่อการดารงชีวิตที่มีคุณภาพและพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุ มชนและสังคมในปั จจุบนั
1.2 ลักษณะที่สอง เป็ นการดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อการจัดการกับปั ญหาสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นอย่างยืดเยื้อ
เรื้ อรัง (Chronic) หรื ออย่างเฉี ยบพลัน (Acute) รวมทั้งภาวะฉุ กเฉิ น (Emergency) ที่เกิดภัยคุกคามทางสุ ขภาพ (Health
Threatening Causes) ในลักษณะของการตอบโต้ปัญหา (Counter Measure) เพื่อลดการสู ญเสี ยทางสุ ขภาพและ
ทรัพยากรทางสุ ขภาพให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ในภาวะที่เกิดโรคระบาด สถานการณ์ฉุกเฉิ นและภัยพิบตั ิธรรมชาติต่าง
ๆ ด้วย ซึ่ งการดาเนินการสุ ขศึกษาในลักษณะนี้จะต้องรวดเร็ ว ทันเหตุการณ์และมีประสิ ทธิภาพสู งพอที่จะทาให้มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างฉับพลันทันที เพื่อลดการขยายขอบเขต ความรุ นแรง
ของปั ญหาให้อยูใ่ นวงจากัด เพื่อให้สามารถจัดการกับปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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1.3 ลักษณะที่สาม เป็ นการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก (Proactive Measure) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกัน
ปัญหา (Prophylactic Remedy) ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาสาธารณสุ ข ใน
ระยะเวลาต่อจากนั้นไป การดาเนินงานสาธารณสุ ขเชิงรุ กตามแนวคิดดังกล่าวนี้ เป็ นการควบคุมและแก้ไขปั จจัยเสี่ ยง
ทางสุ ขภาพโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถจัดการกับปั ญหาสาธารณสุ ขได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนัน่ เอง โดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพให้เหมาะสมหรื อไม่ขยายขอบเขตออกไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ ยงอื่น ๆ ได้อีกต่อไป ซึ่ง
ในทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ขแล้ว การดาเนินงานสาธารณสุ ขเชิงรุ ก จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรสาหรับการ
พัฒนาสุ ขภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามหลักเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ขโดยใช้ทฤษฎีตน้ ทุนและกาไรทาง
เศรษฐศาสตร์เป็ นกรอบในการอ้างอิงการดาเนินงานสาธารณสุ ขเชิงรุ ก
ดังนั้น การดาเนิ นงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กจึงเป็ นกิจกรรมงานสาธารณสุ ขอีกลักษณะหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมต้นทุนการดาเนินงานสาธารณสุ ขให้ต่าสุ ด (Minimized Cost) แต่ในเวลาเดียวกันทาให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลกระทบในการพัฒนาทางสุ ขภาพสู งที่สุด (Maximized Beneficiaries)
โดยทัว่ ไป การดาเนินงานสาธารณสุ ขเชิงรุ ก จะไม่ปรากฏอยูใ่ นแผนการดาเนินงานตามปกติ แต่อยูใ่ น
ลักษณะของกรอบแผนการดาเนินงานหลังการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่สามารถจะดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
(Tangible Plan) โดยมีหลักการและขั้นตอนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) การทาแผนการดาเนินงานเฉพาะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ หรื อปรับเปลี่ยนปัจจัยของ
พฤติกรรมสุ ขภาพเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ตามข้อมูลของตัวชี้วดั ที่ได้จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
2) เป็ นแผนที่มีเป้ าหมายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะและพื้นที่เฉพาะสาหรับการดาเนินงาน
3) กาหนดเป้ าหมายในลักษณะของการลดพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยง หรื อการเพิ่มพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ทาให้เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ โดยมีการกาหนดระยะเวลาที่หวังผลได้
4) มีการสังเคราะห์การเรี ยนรู ้ เพื่อกาหนดกระบวนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มเป้ าหมายในอันที่จะทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์สาหรับการแก้ไข
ปั ญหาสาธารณสุ ขให้อยูใ่ นระดับที่ไม่ทาให้เกิดความเสี่ ยงหรื อเกิดปั ญหาสาธารณสุ ขได้
5) กาหนดเนื้อหาสาระสาหรับการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับบริ บทของกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละกลุ่มพื้นที่
ดาเนินงาน
6) กาหนดสื่ อ และ/หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีผลกระทบ
โดยตรงต่อมิติของพฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง
7) กาหนดสาระสาคัญที่เป็ นรายละเอียดของการดาเนิ นงาน เช่น ความถี่ ความต่อเนื่อง และระยะเวลา
ดาเนินการ รวมทั้งการเสริ มแรงกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงระบบของการเรี ยนรู ้ดว้ ย (Synergistic of Learning)
8) กาหนดตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมินผลสาหรับการประเมินผลและวิธีการประเมินผลไว้ในแผนด้วย
9) มีผรู ้ ับผิดชอบการปฏิบตั ิงานที่มีความรู ้ความเข้าใจในการดาเนินงานสุ ขศึกษาที่ดี มีเจตคติที่ดีต่องานสุ ข
ศึกษา มีแรงจูงใจสู ง และมีทกั ษะการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู ้ทางสุ ขภาพ และการดาเนินงานสุ ขศึกษาเพียงพอ
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การดาเนิ นงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กตามหลักการและกระบวนการดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็ นไปตามรู ปแบบการ
ดาเนินงานสุ ขศึกษาที่เรี ยกว่า Bio-medical Behavioral Health Education Model ของ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ที่
ได้พฒั นาขึ้นมา ซึ่ งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป
รู ปแบบการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิ งรุ ก
เป็ นรู ปแบบของการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขที่มีสาเหตุโดยตรงมาจากการที่ประชากรในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรค หรื อการเจ็บป่ วยที่เป็ นปัญหาสาธารณสุ ขในช่วงเวลาต่อจากนี้ ซึ่งเป็ น
รู ปแบบหนึ่งของการดาเนินงานสุ ขศึกษา
การดาเนิ นงานสุ ขศึกษาตามแนวทางดังกล่าวนี้ จาเป็ นต้องดาเนินการโดยรี บด่วนและมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Accomplishment Base Health Education) ในการปรับเปลี่ยนหรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพให้เหมาะสม โดย
ไม่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขที่มีสาเหตุโดยตรงมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ ยงหรื อพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม
ของประชากรกลุ่มเสี่ ยงในพื้นที่เป้ าหมาย
เนื่องจากการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก เป็ นงานที่ตอ้ งดาเนินงานโดยมีรูปแบบการดาเนินงานที่หวังผลได้
ในลักษณะที่ทาให้เกิดพฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการ โดยที่รูปแบบการดาเนิ นงานนั้นต้องมีกระบวนการและวิธีที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งพอที่จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ จนกระทัง่ มีพฤติกรรมสุ ขภาพครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกพิสัย (Domain)
ของพฤติกรรมสุ ขภาพ ตามที่ Benjamin S. Bloom ได้กาหนดไว้ใน Taxonomy of Education คือ พุทธิพิสัย
(Cognitive Domain) ซึ่ งได้แก่ พฤติกรรมสุ ขภาพที่แสดงออกในลักษณะของความรู ้ ความเข้าใจ เจตพิสัย (Affective
Domain) คือ พฤติกรรมสุ ขภาพที่แสดงออกในลักษณะของเจตคติ ค่านิยม และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงถึงการกระทา การปฏิบตั ิ หรื อการงดเว้นไม่กระทา ไม่ปฏิบตั ิ แล้วแต่กรณี
ในที่น้ ีได้กาหนดให้มีการดาเนินงานสุ ขศึกษาตามรู ปแบบที่ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ได้พฒั นาขึ้นมา โดย
ยังมีกระบวนการการรักษาพยาบาลตามหลักการทางชีวการแพทย์ ต่อไปนี้
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รู ปแบบการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิ งรุ ก (Proactive Health Education Model)
ของ ดร.ธนวรรธน์ อิม่ สมบูรณ์
Biomedical-Behavioral Health Education Model
การดาเนินการทางชีวการแพทย์
การดาเนินการทางพฤติกรรม
Biomedical Approach
Behavioral Approach
การตรวจทางคลินิก
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา
Clinical Examination
Epidemiological Investigation
การวินิจฉัยทางคลินิก
การวินิจฉัยทางพฤติกรรม
Clinical Diagnosis
Behavioral Diagnosis
การสั่งการและแผนการรักษา
แผนสุ ขศึกษาเชิงรุ ก
Regimen/Prescription & Treatment Plan
Proactive Health Education
การรักษา
การดาเนินงานสุ ขศึกษาตามแผน
Treatment
Health Education Intervention
การติดตามและประเมินผลการรักษา
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสุ ขศึกษา
Treatment Follow-up and Evaluation
Health Education Monitoring and Evaluation
หายป่ วย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ
Cured
Health Behavior Change
การมีสุขภาพดี
Optimum Health
การดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กตามรู ปแบบ Biomedical-Behavioral Health Education Model นี้ ได้อิง
กระบวนการดาเนินงานทางชีวการแพทย์ โดยมีข้ นั ตอนต่าง ๆ ของการดาเนินงาน รวม 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ คือ
1) ขั้นตอนแรก การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (Epidemiological Investigation) เป็ นการอิงขั้นตอนการตรวจ
ทางคลินิก (Clinical Examination) ในผูป้ ่ วย
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการศึกษาวิเคราะห์วา่ ปั ญหาสาธารณสุ ขตามตัวชี้วดั (Determinant) ทางระบาดวิทยาอยูใ่ น
ระดับใด มีการกระจายของปั ญหาอย่างไร (Distribution of Determinant) และมีปัจจัยที่กาหนดการกระจายอย่างไร
บ้าง (Factors Determining Determinant Distribution)
จากการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาจะทาให้ทราบได้วา่ พฤติกรรมสุ ขภาพอะไรที่เป็ นการกาหนดการกระจาย
ของปัญหา และพฤติกรรมสุ ขภาพดังกล่าว อยูใ่ นระดับใด
2) ขั้นตอนที่สอง การวินิจฉัยพฤติกรรม (Behavioral Diagnosis) เป็ นการอิงขั้นตอนการวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis) ในขั้นตอนนี้ เป็ นการวินิจฉัยว่าพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงหรื อพฤติกรรมที่ทาให้
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เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขนั้นมีปัจจัยของพฤติกรรมอะไร โดยใช้ PRECEDE Framework ของ Lawrence W. Green เป็ น
กรอบทฤษฎีในการวิเคราะห์ เพื่อที่จะทราบได้วา่ มีปัจจัยนา (Predisposing Factors) ปั จจัยเอื้อ (Enabling Factors)
และปัจจัยเสริ ม (Reinforcing Factors) อะไรบ้างและอย่างไร การที่จะทาให้เกิดพฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการ จะต้อง
ดาเนินการเพื่อให้มีปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 ปั จจัยนั้นอย่างไร โดยที่ปัจจัยนา คือ ปัจจัยที่เป็ นความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติ
ค่านิยม ตลอดจนความเชื่อและความรู ้สึกนึกคิด ต่าง ๆ ของบุคคล ส่ วนปั จจัยเอื้อเป็ นสิ่ งที่บุคคลมีอยูห่ รื อได้รับ การ
เข้าถึง การยอมรับของบุคคลในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เอื้อต่อการกระทา การปฏิบตั ิ รวมทั้งทักษะและประสบการณ์ของ
บุคคลในการกระทาเรื่ องนั้นๆ ด้วย สาหรับปัจจัยเสริ ม (Reinforcing Factors) ได้แก่ แรงกระตุน้ จากบุคคลต่าง ๆ เช่น
บุคคลในครอบครัว เพื่อน บุคลากรสาธารณสุ ข กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับสุ ขภาพและ
การสาธารณสุ ขต่าง ๆ ด้วย
3) ขั้นตอนที่สาม เป็ นขั้นตอนของการจัดทาแผนสุ ขศึกษาเชิงรุ ก (Proactive Health Education Plan) ขั้นตอน
นี้เป็ นการอิงขั้นตอนของการกาหนดแผนการรักษาในการดาเนินงานด้านชีวการแพทย์ การดาเนินการจัดทาแผนสุ ข
ศึกษาเชิงรุ ก เป็ นการกาหนดการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการสาหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ระดับของพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ตอ้ งการ ตามตัวชี้ วดั สาระสาคัญของการเรี ยนรู ้ (Essence of Learning) สื่ อการเรี ยนรู ้ หรื อ กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งการกระบวนการเรี ยนรู ้ในแง่ของพฤติกรรมสุ ขภาพด้วย
4) ขั้นตอนที่สี่ เป็ นขั้นตอนการดาเนินงานสุ ขศึกษา ตามแผนสุ ขศึกษาที่จดั ทาขึ้น (Health Education
Intervention) การดาเนินการตามนั้นตอนนี้เป็ นการอิงขั้นตอนการรักษาตามแผนการรักษาผูป้ ่ วยในกระบวนการทาง
ชีวการแพทย์ ซึ่งจาเป็ นต้องใช้ทกั ษะ (Skill) สมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบตั ิงานสุ ขศึกษา แรงจูงใจ
(Motivation) และเจตคติ (Attitude) ที่ดีในงานสุ ขศึกษา
5) ขั้นตอนที่หา้ การติดตามและประเมินการดาเนินงานสุ ขศึกษา (Health Education Monitoring and
Evaluation) ขั้นตอนนี้อิงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการรักษาในกระบวนการรักษาพยาบาลตามหลักการทาง
ชีวการแพทย์ เป็ นการติดตามการดาเนินงานในลักษณะของการควบคุมดาเนินงานและการประเมินผลงานสุ ขศึกษา
ตามตัวชี้วดั และแผนการประเมินผลที่ได้กาหนดไว้ในแผนงานสุ ขศึกษาว่าได้ผลหรื อไม่ ถ้าไม่ได้ผลจะต้องย้อนกลับ
ไปที่การวินิจฉัยพฤติกรรมว่ามีความถูกต้องหรื อไม่ เพียงใด และในขั้นตอนของการวางแผนว่า มีประสิ ทธิภาพ
หรื อไม่ เพียงใด รวมทั้งการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพของการปฏิบตั ิงานสุ ขศึกษาให้สูงพอที่จะทาให้เกิด
การเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพได้ในที่สุด
การดาเนิ นการตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ ในกระบวนการทางชีวการแพทย์ คือ ผูป้ ่ วยหายป่ วยและใน
กระบวนการทางสุ ขศึกษา คือ บุคคลเป้าหมาย หรื อกลุ่มเป้ าหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพได้ตาม
เป้าหมายของการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก
2. การใช้ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในระบบการเตือนภัยสุ ขภาพ (Health Warning System)
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งานสาธารณสุ ขที่สาคัญอีกด้านหนึ่งในปั จจุบนั นี้ คือ การเตรี ยมความพร้อมรองรับปัญหาสาธารณสุ ขและภัย
คุกคามทางสุ ขภาพ (Preparedness for Health Threatening) ซึ่ งอาจจะเกิดจากโรคติดต่อที่อุบตั ิใหม่ที่แพร่ กระจายไป
ทัว่ โลก หรื อภัยพิบตั ิธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ ด้วย การเตรี ยมความพร้อม จาแนกได้เป็ น 3 ระยะ คือ
2.1 การเตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะเกิดอุบตั ิการณ์หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข เพื่อการ
ป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้น (Primary Prevention) โดยใช้ระบบการส่ งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early
Warning) หรื อการเตือนภัยทางสุ ขภาพ (Health Hazard Warning)
2.2 การเตรี ยมความพร้อมขณะเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ขขึ้นมาแล้ว การ
เตรี ยมความพร้อมดังกล่าวนี้ จะช่วยลดการสู ญเสี ยและลดขอบเขตของปั ญหาออกไปจนเกิดเป็ นปั ญหา
ซ้ าซ้อน (Multiple Causal Health Problem)
2.3 การเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบทางด้านสุ ขภาพและสาธารณสุ ขที่
เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบตั ิการณ์หรื อเหตุการณ์แล้ว ซึ่ งจะมีผลต่อการเยียวยาปั ญหาให้บรรเทาเบาลงได้ใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ วหรื อฟื้ นฟูสภาพ (Rehabilitation) ให้เป็ นปกติมากที่สุด
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว จะกระทาได้ในลักษณะของการเฝ้าระวังเพื่อการ
เตือนภัยทางพฤติกรรมสุ ขภาพสาหรับประชากรกลุ่มเสี่ ยงหรื อในกลุ่มประชากรทัว่ ไป เพื่อรองรับภัยคุกคามทาง
สุ ขภาพ เป็ นการเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยทางพฤติกรรม สุ ขภาพ และการเตือนภัยทางสุ ขภาพ ซึ่งเป็ นงานสาธารณสุ ข
เชิงรุ กด้วย
3. การใช้ การเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพตามมาตรฐานงานสุ ขศึกษา
ปั จจุบนั มาตรฐานงานสุ ขศึกษาเป็ นงานที่บูรณาการอยูใ่ นงานสาธารณสุ ข ตามระบบบริ การสาธารณสุ ขที่
กาหนดให้หน่วยงานสาธารณสุ ขที่ให้บริ การระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หน่วยงานสาธารณสุ ขที่ให้บริ การระดับ
ทุติยภูมิ (Secondary Care) และหน่วยงานสาธารณสุ ขที่ให้บริ การระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ได้ปฏิบตั ิ เมื่อใดก็
ตามที่ดาเนินงานสุ ขศึกษาครบถ้วนทุกองค์ประกอบ และมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในตัวชี้วดั ของแต่ละ
องค์ประกอบแล้ว ก็ให้เสนอขอรับการรับรองมาตรฐานงานสุ ขศึกษาได้ ในกรณี ที่ผา่ นการประเมิน และรับรอง
มาตรฐานงานสุ ขศึกษาแล้วก็จะกาหนดให้มีระยะเวลา 3 ปี เพื่อพัฒนาการดาเนินงานต่อเนื่องไปเป็ นลาดับ และเสนอ
ขอรับการประเมินรับรอง ตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อการรับรองมาตรฐานงานต่อไปอีกทุก ๆ 3 ปี สาหรับงานเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุ ขภาพ ในการดาเนินงานตามมาตรฐานงานสุ ขศึกษานั้น ได้กาหนดให้เป็ นองค์ประกอบที่ 8 ของการ
ดาเนินงาน โดยมีตวั ชี้วดั 1 ตัว
กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ และมีเกณฑ์สาหรับประเมิน 4 เกณฑ์ดว้ ยกัน คือ
1) การมีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพของปัญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญ
2) การมีการสร้าง และ/หรื อพัฒนา และ/หรื อใช้เครื่ องมือเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพให้
เครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ
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3) การมีการดาเนินงาน และรายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4) การนาผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพไปใช้ในการดาเนินงานสุ ขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
โดยมีหลักฐาน และข้อมูลยืนยันการดาเนินงานดังกล่าว สาหรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุ ข
ศึกษา
ปัญหาการดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในสถานบริ การสาธารณสุ ขระดับต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง และ
สมบูรณ์พอที่จะประมวลได้วา่ เป็ นงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่สาคัญมี 5ประการด้วยกัน คือ
ประการแรก หน่วยงานสาธารณสุ ขไม่ได้มีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในงานสาธารณสุ ข
จึง
ไม่ได้มีการดาเนินการในเรื่ องนี้แต่อย่างใด
ประการที่สอง หน่วยงานสาธารณสุ ขจานวนไม่นอ้ ยที่มีความสับสนระหว่างการเฝ้าระวังโรค กับการเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุ ขภาพว่าเป็ นงานเดียวกัน ซึ่ งที่จริ งแล้วเป็ นงานที่มีความใกล้เคียงกันมากในแง่ของแนวคิด และ
กระบวนการ แต่แตกต่างกันในแง่ของตัวชี้วดั วิธีการเฝ้าระวัง เครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล
ดังนั้นผลการเฝ้าระวังโรคจึงไม่นบั ว่าเป็ นการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพแต่อย่างใด
ประการที่สาม ผูป้ ฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขส่ วนหนึ่งที่คุน้ เคยกับงานวิจยั จึงนารู ปแบบงานวิจยั มาใช้กบั การเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ หรื อดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพตามรู ปแบบวิจยั จึงไม่ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการสาหรับ
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ประการที่สี่ ผูป้ ฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขไม่ได้ออกแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพให้เป็ นการดาเนินงาน
ต่อเนื่องไปเป็ นรอบ ๆ เพื่อการเฝ้าระวัง แต่ดาเนินการในลักษณะของการวิจยั หรื อการสารวจแบบตัดขวางเพียงครั้ง
เดียว ไม่ได้ดาเนินการตามหลักการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ ซึ่ งต้องดาเนินการต่อเนื่ องเป็ นระยะ ๆ
ประการที่หา้ ผูป้ ฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขขาดความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับการดาเนินงาน เฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุ ขภาพ โดยไม่ได้รับการถ่ายทอด การฝึ กอบรม หรื อมีคู่มือฝึ กปฏิบตั ิงานตลอดจนตารา หรื อเอกสาร
วิชาการที่จะศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขในสถานบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ
จาเป็ นต้องศึกษากระบวนการ และวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ สาหรับการดาเนินงานสุ ขศึกษาตามมาตรฐาน
งานสุ ขศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุ ขในเชิงรุ กอย่างได้ผล
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กิจกรรม 4.3.3
จงอธิบายขั้นตอนการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กตามรู ปแบบ Biomedical-Behavioral Health Education
Model โดยสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 4.3.3
การดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กตามรู ปแบบ Biomedical-Behavioral Health Education Model ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ได้แก่
1. การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (Epidemiological Investigation)
2. การวินิจฉัยพฤติกรรม (Behavior Diagnosis)
3. การจัดทาแผนสุ ขศึกษาเชิงรุ ก (Proactive Health Education Plan)
4. การดาเนินงานสุ ขศึกษา ตามแผนสุ ขศึกษาที่จดั ทาขึ้น (Health Education Intervention)
5. การติดตามและประเมินการดาเนินงานสุ ขศึกษา (Health Education Monitoring and Evaluation)
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วุฒิ
ตาแหน่ง
หน่วยที่เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 5.1

ชื่อ
วุฒิ
ตาแหน่ง

อาจารย์ ดร.มาลี เกื้อนพกุล
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ ด้านการสอน
ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
วิทยาลัยพยาบาลกรุ งเทพ
หน่วยที่ปรับปรุ ง ตอนที่ 5.2
ชื่อ
วุฒิ

อาจารย์อิสรี ยา ดาราทอง
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
ครู กระบวนกรปฏิบตั ิการ (กลุ่มประสบการณ์สุขภาพและสุขภาวะ)
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยที่ปรับปรุ ง ตอนที่ 5.2
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชา

การส่ งเสริมสุ ขภาพ การตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้ น

หน่ วยที่ 5

การสื่ อสารและการให้คาปรึ กษาด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ

ตอนที่
5.1 การสื่ อสารด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ
5.2 การให้คาปรึ กษาด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวคิด
1.ความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพของบุคคลเกิดจากความสามารถด้านการสื่ อสาร ทั้งการพูด การอ่าน
การเขียน ทาให้มีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องภาวะสุ ขภาพ ตลอดจนการปฏิ บตั ิตนให้มีสุขภาพดี สามารถเข้าถึ ง
บริ การสุ ขภาพได้ เมื่อมีปัญหาสุ ขภาพ สามารถเข้าใจ และปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการในการรักษาได้อย่าง
ถู ก ต้อง มี ค วามสามารถคิ ดวิ เ คราะห์ ต ัดสิ นใจที่ จะรั ก ษาหรื อไม่ รับ การรั ก ษาได้ สามารถเลื อก และนาเอา
กระบวนการสื่ อสารมาใช้ ในงานสาธารณสุ ข เพื่อให้ กลุ่มเป้ าหมาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการธารงตนให้มี
สุ ขภาพดี ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
2. การสื่ อสารด้านสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพ ซึ่ งความรู ้ความสามารถ
ด้านสุ ขภาพก่ อให้เกิ ดปั ญหาในการสื่ อสาร ทาให้ เข้าใจความหมายของการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ และเห็ นถึ ง
ความส าคัญของการสื่ อสารกับ การให้ค วามรู ้ ด้า นสุ ข ศึ ก ษา สื่ อในการปลุ ก เร้ าให้ป ระชาชนดู แลสุ ข ภาพมี
หลากหลาย และใช้สื่อในการนาเสนอที่ หลากหลายเช่ นกัน สื่ อที่ นามาเสนอบางสื่ อมี ความซับซ้อน ในการ
นาเสนอและจูงใจให้เกิ ดความคิดคล้อยตาม หากผูบ้ ริ โภคสื่ อขาดความคิดวิเคราะห์ ขาดความรู ้ ความ สามารถ
ด้านสุ ขภาพอาจตกเป็ นเหยื่อของการสื่ อสารนั้นๆ ได้ ภาวะสุ ขภาพของประชาชนขึ้นอยู่กบั การสื่ อสารด้าน
สุ ขภาพ และความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพ
3.แนวคิดสาคัญเบื้องต้นของการให้คาปรึ กษา ความหมายของการให้คาปรึ กษา ความหมายของบทบาท
ของผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา ปั จจัยที่อาจจะส่ งผลต่อกระบวนการการให้คาปรึ กษาที่ผใู ้ ห้คาปรึ กษาพึง
คานึ งถึงและวางข้อจากัดของตนเองในการให้คาปรึ กษา และองค์ประกอบต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในกระบวนการ
นี้ พร้อมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึ กษา และขั้นตอนในกระบวนการให้คาปรึ กษา
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดของความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสารด้านสุ ขภาพกับความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 5
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 5.1 – 5.2
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 5
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 5 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 5.1
การสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

แนวคิดของการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ
แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารที่นามาใช้ในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ
เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ
ปัญหาในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ

แนวคิด
1. การสื่ อสารด้านสุ ขภาพเป็ นการสื่ อสารในงานส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยวิธีการเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ
ผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนหรื อกลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้ขอ้ มูล สนใจ ตระหนัก เกิดจิตสานึ กในการปฏิ บตั ิ ตน
ให้เกิ ดสุ ขภาพที่ดี รวมทั้งส่ งเสริ มให้บุคคล ชุ มชน สังคม ร่ วมคิด ร่ วมสร้ าง ร่ วมทา ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน
2. แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารที่นามาใช้ในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพมีหลายแบบ แต่แบบ จาลองที่
นามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสื่ อสารด้านสุ ขภาพมีการพัฒนาจากการเคลื่อนที่ของกระบวนการที่เป็ นการ
สื่ อสารทางเดียว และพัฒนาเป็ นการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็ นวงกลมแบบขดลวด แบบสะท้อนย้อนกลับเป็ นการ
สื่ อสารสองทาง แบบจาลองมีความแตกต่างกันตามความสนใจพื้นฐานของแต่ละบุคคล
3. เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ มีความสาคัญในการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ให้กบั ประชาชน
เพื่อทาให้ประชาชนทุกคนมีความรู ้ ความสามารถด้านสุ ขภาพจนถึ งขั้นให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึง
ประสงค์โดยการนาเอากลยุทธ์การสื่ อสารมาใช้ในการถ่ายทอดความรู ้แก่ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
4. ปั ญหาในการสื่ อสารด้า นสุ ข ภาพที่ ส าคัญเกิ ดจากประชาชนยังขาดความเข้าใจถึ งความสั ม พัน ธ์
ระหว่างเหตุและปั จจัยที่ทาให้เกิ ดปั ญหาสุ ขภาพ ระบบการสื่ อสารด้านสุ ขภาพยังไม่สามารถทาให้ประชาชน
เข้าใจสิ ทธิ์ ของตนเองในฐานะปั จเจกบุคคล สื่ อยังไม่สามารถทาหน้าที่ในการโน้มน้าวชักจูง กระตุน้ เตือนให้
ผูร้ ับสารเกิดความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนในทางสร้างเสริ มสุ ขภาพ ผูท้ ี่มีความรู ้เรื่ องสื่ อขาดความรู ้เรื่ องการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การสื่ อสารด้านสุ ขภาพของประเทศไทยนาเอาผลงานวิจยั เกี่ยวกับการสื่ อสารด้านสุ ขภาพและ
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แนวคิดทางทฤษฏีของต่างประเทศมาใช้ในการให้ขอ้ มูล สังคมไทยเป็ นสังคมที่เชื่อผูม้ ีความรู ้ ผูร้ ับสาร/ข้อมูล
ขาดความรู ้ ความสามารถทางด้านภาษาสุ ขภาพ การให้ขอ้ มูลของสื่ อขาดความมีชีวิตชี วา ผูส้ ่ งสารไม่มีความรู ้
เรื่ องสุ ขภาพจริ งๆ และพัฒนาของสื่ อและความซับซ้อนของสังคม
วัตถุประสงค์
1. อธิบายแนวคิดของการสื่ อสารด้านสุ ขภาพได้
2. อธิบายแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารที่นามาใช้ในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพได้
3. อธิบายเทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพได้
4. อธิบายปัญหาในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพได้
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เรื่องที่ 5.1.1
แนวคิดของการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
การสื่ อสารมาจากภาษาลาติ นว่า Communis ซึ่ ง มี ค วามหมายตรงกับ ค าว่า Common แปลว่า ความ
ร่ วมมือกันหรื อความคล้ายคลึงกัน การสื่ อสาร จึงหมายถึง “การกระทาของคนเราที่มุ่งสร้างความร่ วมมือกันหรื อ
คล้ายคลึงกัน นัน่ คือ การพยายามแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดและทัศนคติซ่ ึ งกันและกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์
ของทั้งสองฝ่ ายเป็ นที่ต้ งั เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน”
อริ สโตเติล (Aristotle 384-322 BC) ได้ให้ความหมายของการสื่ อสารว่า หมายถึง การแสวงหาแรงจูงใจ
ทุกรู ปแบบ
ชแรมม์ (Schramm, 1974) กล่าวว่า “การสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เกิดขึ้น
โดยการถ่ ายทอดสารจากบุ คคลฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งทาหน้าที่ ส่งสารผ่านสื่ อหรื อช่ องทางต่างๆ ไปยังผูร้ ั บสารโดยมี
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง”
ยอร์จ มิลเลอร์ (Goorge A. miller, 1951) ให้ความหมายของการสื่ อสารว่า เป็ นการถ่ายทอดข่าวสารจาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
แชนนอนและวีเวอร์ (Shannon &. Weaver, 1949) กล่ าวว่า “การสื่ อสาร หมายถึ ง กระบวนการทุก ๆ
อย่างที่จิตใจของคนคนหนึ่ ง อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ่ ง การสื่ อสารจึงไม่ได้หมายความเพียงแต่การ
เขียนและการพูดเท่านั้น แต่รวมถึงดนตรี ภาพการแสดงและพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย”
สุ มน อยู่สิน (2527) กล่าวว่า การสื่ อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรื อบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรื อพฤติกรรมที่เข้าใจกัน
โดยสรุ ป การสื่ อสารมี ค วามหมายครอบคลุ ม ทั้ง การใช้ภาษา การไม่ ใ ช้ภาษา ตลอดจนการใช้
สั ญลัก ษณ์ ใ นการถ่ า ยทอดความรู ้ ความคิ ด ประสบการณ์ ข องตน ไปยัง บุ ค คลอื่ นๆ และการรั บ เอาความรู ้
ความคิด ประสบการณ์จากบุคคลอื่นๆ มาเป็ นความรู ้ และปรับปรุ งพฤติกรรมของตนเอง

1. ความหมายของการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
จากความหมายของการสื่ อสาร ได้มีการนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุ ขภาพ และมีผใู ้ ห้ความหมายของ
การสื่ อสารด้านสุ ขภาพ (Health Communication) ดังนี้
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การสื่ อสารด้านสุ ขภาพ หมายถึง การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อให้
กลุ่มเป้ าหมายและประชาชนทัว่ ไปได้รับรู ้ สนใจ ตระหนักและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมไม่เกิดภาวะเสี่ ยง
ในการเกิดโรค (วาสนา จันทร์ สว่าง 2550)
การสื่ อสารด้านสุ ขภาพ หมายถึง การดาเนินงานเพื่อการสื่ อสารสองทางระหว่างผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสาร
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุ ขภาพได้ง่ายและทัว่ ถึง มีการจัดการแลกเปลี่ยนความรู ้แบบมีส่วน
ร่ วมในหมู่ประชาชน (แผนงานวิจยั และพัฒนาระบบสื่ อสารสุ ขภาพสู่ ประชาชน สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
อ้างใน พนา ทองมี และเพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 2552)
โดยสรุ ป การสื่ อสารด้านสุ ขภาพเป็ นการสื่ อสารในงานส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยวิธีการเผยแพร่ ขอ้ มูลด้าน
สุ ขภาพผ่านสื่ อต่างๆ เช่น การใช้สื่อสารมวลชน การใช้สื่อผสมสื่ อนวัตกรรม การจัดกิจกรรม ต่างๆ เป็ นต้น
เพือ่ ให้ประชาชนหรื อกลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้ขอ้ มูล สนใจ ตระหนัก เกิดจิตสานึกในการปฏิบตั ิตนให้เกิดสุ ขภาพที่
ดี รวมทั้งส่ งเสริ มให้บุคคล ชุมชน สังคม ร่ วมคิด ร่ วมสร้าง ร่ วมทา ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เพื่อให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน
2. การสื่ อสารด้ านสุ ขภาพเป็ นกลยุทธ์ ทสี่ าคัญในการให้ สุขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดีในปั จจุบนั ต้องอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมแรง และร่ วมใจของประชาชนในชุ มชน
อย่างเป็ นรู ปธรรม ตั้งแต่การหาปั ญหา การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา การตัดสิ นใจ การวางแผน และการ
ดาเนิ นการในการแก้ไขปั ญหาเพื่อให้บุคคลและชุ มชนมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิ ม ทาให้บุคคลและชุมชนมีความรู ้สึก
เป็ นเจ้าของ เพื่อยกระดับการช่ วยเหลื อตนเอง ส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ บุคคลและชุ มชนจะต้องเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสเรี ยนรู ้ และมีแหล่งทุนสนับสนุ นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารและการศึกษาด้านสุ ขภาพ ซึ่งเป็ นการพัฒนาบุคคล ชุมชน และสังคมให้มีสุขภาพที่ดี
การให้สุขศึ กษา หมายถึ ง การให้ขอ้ มู ลเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาปรั บเปลี่ ยนหรื อสร้ างเสริ มพฤติ กรรม
สุ ขภาพของประชากรกลุ่ มเป้ าหมายให้มีพฤติ กรรมในทางที่ จะก่อให้เกิ ดสุ ขภาพดี มี พฤติ กรรมสุ ขภาพที่พึง
ประสงค์ (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ 2536) การสื่ อสารเป็ นหัวใจสาคัญในการให้สุขศึกษา เพราะการสื่ อสารนั้นไม่
เพียงแต่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างเรื่ องของสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลเท่านั้น ยังเป็ นสิ่ งกระตุน้ หรื อชักจูง
ให้บุคคลและชุมชนก้าวหน้าไปสู่ ระดับสุ ขภาพที่ดีกว่าอีกด้วย การส่ งข่าวสารอย่างต่อเนื่องนับว่า เป็ นสิ่ งสาคัญ
การสื่ อสารไม่เพียงแต่สื่อสารผ่านการเขียนเท่านั้น แต่เป็ นการกระทาผ่านการสนทนา การอภิปรายกลุ่ม วิทยุ
โทรทัศน์ ละคร ภาพยนต์ ดนตรี วิทยุชุมชน หรื อสื่ อสารทางโลกไซเบอร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ การสื่ อสารเกิ ดขึ้น
ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ทั้ง ภายในบ้า น โรงเรี ย น สถานที่ ท างาน มหาวิท ยาลัย สมาคมศาสนาและสถานที่ ทุก แห่ งที่
ประชาชนมาพบกัน

8

จากที่กล่าวมา อาจสุ ปได้วา่ การสื่ อสารด้านสุ ขภาพเป็ นหัวใจสาคัญในการเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพและ
พัฒนาการงานทางด้านสุ ขภาพสู่ ประชาชน ถ้าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรื อได้รับข้อมูลสุ ขภาพน้อยจะ
ทาให้ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งให้บริ การด้านสุ ขภาพ ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องของภาวะสุ ขภาพ ไม่
เข้าใจในการป้ องกันโรค ย่อมส่ งผลให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหา
สุ ขภาพ การเลื อกวิธีการสื่ อสาร ผูส้ ่ งสารที่เป็ นนักวิชาการสาธารณะสุ ข ต้องเลื อกให้ตรงกับกลุ่ ม เป้ า หมาย
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ดังคาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วา่ “ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ” การ
สื่ อสารเปรี ยบเสมือนสะพานที่นาเอาองค์ความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพไปสู่ ประชาชน หรื อกลุ่มเป้ าหมายได้
ซึ่ งองค์กรสุ ขภาพของแคนาดา (Health Canada, 1999) ได้ยอมรับว่า ความรู ้ ความสามารถด้านสุ ขภาพ (Health
Literacy) เป็ นตัวทานายสถานะการมีงานทา การเข้ามีส่วนร่ วมกันของชุมชน และสภาวะสุ ขภาพ รวมทั้ง เป็ นตัว
ทานายความสาเร็ จที่ดีของการพัฒนาชาติดว้ ย ดังนั้น การสื่ อสารด้านสุ ขภาพจึงมีความสาคัญสาหรับบุคคลและ
สังคมเป็ นอย่างมาก
3. ความสาคัญของการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพในงานสาธาณสุ ข
ปั จจุบนั การสื่ อสารด้านสุ ขภาพมีความสาคัญมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากการสื่ อสารที่ไม่เข้าใจกัน การสื่ อสารที่
ผิดพลาด เป็ นเรื่ องที่ อาจทาให้เกิ ดอันตรายต่อชี วิต ปั จจุ บนั มี การร้ องเรี ยนและฟ้ องร้ องเกิ ดขึ้ นอย่างมากมาย
เกี่ยวกับบริ การทางการแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า แต่เดิมสถิติการร้องเรี ยนมี
ไม่มากนัก ในปี 2535-2541 อยูท่ ี่ประมาณ 33 - 106 ราย แต่หลังจากปี 2542 มีการฟ้องร้องเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ต่อมามี
หน่วยงานช่วยประสานและไกล่เกลี่ยทาให้การฟ้องร้องแพทย์ลดลง ในปี 2553 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม
มีประมาณ 89 ราย แสดงให้เห็นว่า การสื่ อสารสามารถทาให้เกิดความขัดแย้งและสามารถช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างผูป้ ่ วยและแพทย์ได้ อาจสรุ ปว่า การสื่ อสารด้านสุ ขภาพมีความสาคัญ ดังนี้
3.1 สร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กบั ผูม้ ารับบริ การผ่านการสื่ อสารที่
ถูกต้อง น่าพึงพอใจและก่อให้เกิดผลดีกบั ผูท้ ี่มารับบริ การทั้งทางด้านสุ ขภาพและการให้บริ การ ถ้าการสื่ อสารที่
ไม่ถูกต้อง สื่ อความหมายไม่เข้าใจกัน มี ปัญหาในการสื่ อสารทาให้เกิ ดความขัดแย้งระหว่างผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การอยูเ่ สมอๆ ตัวอย่างเช่น พยาบาลให้ผปู ้ ่ วยเก็บปั สสาวะมาส่ งให้แพทย์ตรวจ ผูป้ ่ วยไปเก็บอุจจาระมา
ให้ การรักษาย่อมไม่ประสบผลสาเร็ จ เสี ยเวลา ปั ญหาที่กล่าวมาเกิดจากความไม่เข้าใจภาษาและขาดการสะท้อน
ถึงความรู ้ความเข้าใจของผูร้ ับบริ การเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
3.2 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการแสวงหา และการให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพแก่ประชาชน
การสื่ อ สารด้า นสุ ข ภาพท าให้ แ พทย์ส ามารถรั ก ษาอาการไม่ ส บายให้ ผู ้รั บ บริ ก ารได้ถู ก ต้อ งตัว อย่ า งเช่ น
ผูร้ ับบริ การบอกว่าปวดใจ ถ้าแพทย์ไม่ใช้การสื่ อสารสองทางถามถึงคาว่า ปวดใจมีอาการอย่างไร อาจทาให้แปล
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ความหมายผิดพลาดว่า เป็ นอาการทางจิตใจ แค้นใจ แต่ความหมายของผูร้ ับบริ การหมายถึง มีอาการเจ็บหน้าอก
การรักษาจึงจะมีประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ แพทย์ยงั สามารถแสดงภาวะโรค และแผนการรักษาให้ผูร้ ับบริ การได้
เห็นจากระบบคอมพิวเตอร์ทาให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจแผนการรักษาได้มากขึ้น
3.3 ทาให้ผมู ้ ารับบริ การด้านสุ ขภาพปฏิบตั ิ ตนตามคาแนะนาได้ แพทย์ควรใช้ภาษาถิ่นที่ผมู ้ ารับบริ การ
ด้านสุ ขภาพเข้าใจได้ง่าย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของบุคคลมีผลต่อภาษาและการปฏิบตั ิตวั การให้คาแนะนา
ผูร้ ั บ บริ ก ารต้องเข้า ใจภาษาของผูร้ ั บ บริ ก ารเพื่ อให้ส ามารถสื่ อสารเข้า ใจกัน ตัวอย่า งเช่ น การเย็บแผลถ้า
ผูร้ ับบริ การพูดว่า อย่าทาค้อย อาจทาให้แพทย์ผทู ้ าแผลคิดว่า ทาเบาไปจึงพยายามทาแรงขึ้นผูร้ ับบริ การอาจรู ้สึก
โกรธว่า แพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ การแกล้งก็ได้ เพราะการสื่ อสารที่ผดิ พลาดทางด้านความหมายของคา
3.4 ท าให้ก ารเผยแพร่ และรณรงค์ง านสาธารณสุ ข สู่ ส าธารณชนได้เร็ วและครอบคลุ ม เนื่ องจากการ
พัฒนาการของการสื่ อสารทาให้บุคลากรทางด้านสาธารฌสุ ขมี วิธีการสื่ อสารในการเผยแพร่ ขอ้ มู ลได้หลาย
ช่ องทางและสามารถเลือกใช้สื่อให้เข้าถึงในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายและประชาชนในวงกว้าง เช่ น การรณรงค์ให้
สวมหมวกกันน็อคในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้รับรู ้กนั ไปในวงกว้างได้ เป็ นต้น
3.5 เผยแพร่ งานสาธารณสุ ขสู่ สาธารณะเพื่อป้ องกันภาวะเสี่ ยงทางสุ ขภาพของชุ มชนและประชากร
(Risk Communication) เนื่องจากประชากรในประเทศประกอบด้วยบุคคลหลายช่ วงวัยหลายแหล่ง การสื่ อสาร
ในปั จจุบนั ทาให้การให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ในการสื่ อสารกับ
กลุ่มวัยรุ่ นอาจให้ขอ้ มูลผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ต หรื อผ่านทางรายการวิทยุ หรื อรายการโทรทัศน์ที่กลุ่มวัยรุ่ นชื่ น
ชอบ เป็ นต้น
3.6 ทาหน้าที่ในการสื่ อสารและจัดการภาพลักษณ์ดา้ นสุ ขภาพในสื่ อและในวัฒธรรมได้
3.7 ให้การศึกษาแก่ประชาชนและผูบ้ ริ โภคได้ทราบถึงวิธีใช้ระบบบริ การสาธารณะสุ ขและการเข้าถึ ง
ระบบการรักษาสุ ขภาพ
3.8 ร่ วมในการพัฒนาการให้บริ การสาธารณสุ ขและแพทย์ทางไกล
สรุ ป การสื่ อสารด้า นสุ ขภาพมี ค วามสาคัญและเกี่ ยวข้องกับ การดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ในทุ กๆ ด้าน
ดังกล่าวมาแล้ว ในการที่จะให้สุขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เพื่อให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนเกิดพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ดีตอ้ งเข้าใจบริ บทของคนในแต่ละพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การให้ขอ้ มูล ข้อมูล ที่ให้ตอ้ ง
ตรวจสอบความถู ก ต้อง และประเมิ นการรั บ รู ้ ข องบุ คลต่ อข้อมู ล นั้นว่า เป็ นเช่ นใดก่ อน ทั้งนี้ เพราะข้อ มู ล ที่
นาเสนออาจเกิดผลทั้งทางบวกและทางลบต่อสุ ขภาพได้
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กิจกรรม 5.1.1
1. จงอธิบายความหมายของการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ
2. จงอธิบายความสาคัญของการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 5.1.1
1. การสื่ อ สารด้า นสุ ข ภาพ หมายถึ ง การเผยแพร่ ข ้อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น การใช้
สื่ อสารมวลชน การใช้สื่อผสม สื่ อนวัตกรรม การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้ประชาชนหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
ได้รับรู ้ขอ้ มูล สนใจ ตระหนัก เกิดจิตสานึ กในการปฏิบตั ิตนให้เกิดสุ ขภาพที่ดี รวมทั้งส่ งเสริ มให้บุคคล ชุ มชน
สังคม ร่ วมคิด ร่ วมสร้าง ร่ วมทา ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน
2. การสื่ อสารมีความสาคัญกับงานสาธารณสุ ขในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการรักษา การฟื้ นฟู
การป้ องกันและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตัวอย่างเช่น ในการรักษาโรค ปั จุบนั แพทย์สามารถผ่าตัดผูป้ ่ วยที่อยูห่ ่างไกล
ด้วยการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ มีรายงานการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ส่งผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในประเทศแคนาดา
ในประเทศไทยโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ งมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่ อมต่อฐานข้อมูลประวัติผปู ้ ่ วย
ไปจนถึ ง การจ่ า ยยาต่ า งๆ ซึ่ ง ท าให้ล ดขั้นตอนการท างาน และคล่ องตัวอย่า งมาก โดยที่ แพทย์ผูต้ รวจรั ก ษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วยแบบออนไลน์ผา่ นทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถตรวจสอบประวัติการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วยได้อีกด้วย นอกจากนั้นผูร้ ับบริ การสามารถโทรศัพท์มาขอรับการรักษาได้ดว้ ย
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เรื่องที่ 5.1.2
แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารทีน่ ามาใช้ ในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ
แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารถูกนามาพัฒนาการสื่ อสารด้านสุ ขภาพทาให้เกิดความสอดคล้องกับงาน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค ทาให้นกั การสุ ขศึกษาเกิดความเข้าใจ เพื่อนาไปใช้ในการให้สุขศึกษา
และลดภาวะแทรกซ้อนที่ จะทาให้การให้สุขศึ กษาไม่ประสบผลสาเร็ จได้ แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารมี
มากมาย แต่ที่สาคัญและถูกนามาใช้ในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพด้านสุ ขภาพมีดงั นี้
1. แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของอริสโตเติล
อริ สโตเติล เป็ นนักปราชญ์ชาวกรี ก มีความสนใจเกี่ยวกับการสื่ อสารและวาทศิลป์ ได้วเิ คราะห์
กระบวนการพูดเพื่อชักจูงใจ ว่ามีองค์ประกอบที่สาคัญๆ ดังนี้
ผูพ้ ูด ( Speaker) -------> คาพูด( Speak ) -------> ผูฟ้ ัง( Audience )
2. แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของลาสเวลล์
ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell, 1948) เป็ นนักรัฐศาสตร์ ที่สนใจศึกษาการสื่ อสารจากการโฆษณาชวนเชื่อ
(Propaganda) สนใจวิธีการสื่ อสารของมนุษย์ ได้เขียนรู ปแบบจาลองการสื่ อสารโดยการเชื่อมโยงเอาองค์ประกอบ
และจุดเด่นต่างๆ ในการสื่ อสารออกมาเสนอในรู ปกระบวนการสื่ อสาร แต่เนื่องจากลาสเวลล์เป็ นนักรัฐศาสตร์ จึง
เขียนรู ปแบบกระบวนการสื่ อสารออกมาเป็ นการสื่ อสารในลักษณะที่นกั รัฐศาสตร์ นิยมใช้ ตัวอย่างเช่น การสื่ อสาร
ในการหาเสี ยงเลือกตั้ง การสื่ อความหมายในการพูดสั่งความ เป็ นต้น (วาสนา จันทร์ สว่าง 2550) ซึ่งอธิบาย
กระบวนการสื่ อสารด้วย วิธีที่ง่ายที่สุด คือการตอบคาถามต่อไปนี้
โดย ใคร (Who) คือ ผูก้ าหนดและควบคุมเนื้ อหาข่าวสาร
พูดอะไร (Says what) คือ เรื่ องหรื อเนื้ อหาสาระที่ส่งออกไป
ผ่านสื่ อใด (In which Channel) คือ ตัวกลางหรื อสื่ อที่ส่งข่าวสารถูกส่ งผ่านไปยังผูร้ ับ
กับใคร (To whom) คือ ผูร้ ับสาร
เกิดผลอย่างไร (With What Effect) หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นอันเป็ นผลมาจากการสื่ อสารเป็ นอิทธิ พลของ
สื่ อสาร
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ใคร Who
พูดอะไร Says what
ด้วยสื่ อชนิดใด Which Channel
กับใคร To whom
ได้ผลอย่างไร With what effect

ภาพที่ 5.1 รู ปแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของลาสเวล์
3. แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของชแรมม์
ชแรมม์ (Wibur Schramm, 1960) เป็ นนักวิชาการนิเทศศาสตร์ที่มีชื่อเสี ยง ได้พฒั นารู ปแบบกระบวนการ
สื่ อสารขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1984 แบบจาลองในการสื่ อสารของชแรมยังคงคล้ายกับกระบวนการสื่ อสารอื่ น
ชแรมม์มีมุมมองกระบวนการสื่ อสารเช่นเดียวกับการทางานของเครื่ องจักร ซึ่งคิดว่า สัญญาณ (Signal) ที่ส่งออก
มานั้นคือ สาร (Message) ต่อมามาใน ค.ศ. 1960 ชแรมม์ได้พฒั นารู ปแบบกระบวนการสื่ อสารจากความคิดที่วา่
การสื่ อสารควรเป็ นแบบสองทิศทาง (Two- -way Communication) มีการโต้ตอบกัน และในที่สุดความคิดที่มีต่อ
แบบจาลองการสื่ อสารกลายเป็ นไปในลักษณะวงกลมที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของข่าวสารแบบต่อเนื่ อง เช่น
วงกลมซ้อนกัน หรื อเชื่ยมโยงต่อกัน เป็ นต้น
ชแรมม์ แสดงถึ ง การสื่ อ สารของในลัก ษณะที่ มี ก ารโต้ต อบกัน เมื่ อ มี ก ารส่ ง ข้อ มู ล ออกไป ใน
ขณะเดียวกันจะได้ก็จะข้อมูลย้อนกลับมาเสมอๆ ชแรมม์อธิ บายกระบวนการสื่ อสารในลักษณะของการสื่ อแบบ
เข้ารหัส (Encoder) และถอดรหัส (Decoder) กระบวนการของชแรมม์ ไม่มีผสู ้ ่ งหรื อผูร้ ับตายตัว ชแรมม์ใช้คาว่า
ผูแ้ ปลสาร (Interpreter) แทนผูร้ ับหรื อผูส้ ่ งสาร รู ปแบบการสื่ อสารมีลกั ษณะต่อเนื่ อง มีการส่ งสารตอบกลับไป –
มา การที่ ผูร้ ั บส่ ง ตอบกลับไปเองนี้ เรี ยกว่า เป็ นการสะท้อนกลับของสาร (Feedback) กระบวนการสื่ อสารมี
รู ปแบบดังนี้
message
encoder
interpreter
decoder
message
decoder
interpreter
encoder
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ภาพที่ 5.2 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของชแรมม์
ที่มา: http://www.uri.edu/personal/carson/kulveted/wlsmodel.html
4. แบบจาลอง การสื่ อสารทางเดียวเชิงเส้ นตรงของแชนนันและวีเวอร์
แชนนันและวีเวอร์ (Shannon and Weaver) มององค์ประกอบของกระบวนการสื่ อสารเลียนแบบระบบ
ไฟฟ้า โดยนาเอาสิ่ งรบกวนกระแสไฟฟ้า เมื่อส่ งสัญญาณไฟฟ้า ตัวอย่างของการสื่ อสารตามกระบวนการ
รู ปแบบนี้ เป็ นดังนี้ การที่คนคนหนึ่งส่ งข้อมูลโดยการบอกเล่าความคิดผ่านกลไกการออกเสี ยงเป็ นคาพูด ถึง
ผูร้ ับโดยผ่านกลไกการได้ยนิ เสี ยงจะถูกแปลงออกมาเป็ นความคิด ซึ่ งระหว่างที่มีการสื่ อสารอยูน่ ้ นั แชนนอนและ
วีเวอร์ พบว่า การสื่ อสารที่ส่งออกไปจะมีสิ่งมารบกวนจนเป็ นอุปสรรคในการสื่ อสาร ซึ่ งสิ่ งที่รบกวนการสื่ อสาร
มีอยู่ 2 อย่าง ดังนี้
4.1 สิ่ งรบกวนทางกายภาพ (Physical Noise) เป็ นสิ่ งรบกวนที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมของผูส้ ่ ง และผูร้ ับ
เช่น มีเสี ยงผูอ้ ื่นรบกวน ห้องมืดทาให้เห็นมองเห็นไม่ชดั เจน เป็ นต้น
4.2 สิ่ งรบกวนทางจิตใจ (Phychological Noise) เป็ นสิ่ งรบกวนที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลผูร้ ับสารเอง เช่น
ไม่สนใจฟัง ไม่อยากที่จะไม่รับรู ้ หรื อคิดว่าตนเองรู ้แล้ว เป็ นต้น
The Shannon-Weaver Mathematical Model, 1949
Information Source Transmitter (Encoder) Signal Channel Received Signal
Receiver (Decoder)
Destination Message
Concepts:
Entropy Redundancy Noise Channel Capacity
Noise Source
ภาพที่ 5.3 แบบจาลอง การสื่ อสารทางเดียวเชิงเส้ นตรงของแชนนันและวีเวอร์
5. แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของออสกูด
ออสกูด (Charles Osgood) เป็ นนักจิตวิทยาสังคม กระบวนการสื่ อสารของออสกูดเน้นการสื่ อสารในตัวผู ้
สื่ อสารคนเดียว (Interpersonal Communication) เพราะเป็ นได้ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร มีการแปลสาร เช่นกัน
ซึ่ งเป็ นรู ปแบบกระบวนการสื่ อสารที่ลึกซึ้ งขึ้น โดยให้เหตุผลว่า เมื่อคนได้รับข้อมูลจะแปลงข้อมูลมาเป็ น
ความคิดของตนเองแล้วถูกเก็บเข้าไปในความคิด (สมอง) ของตนเอง เมื่อจะนาข้อมูลมาใช้จะต้องคิดและนามา
ถ่ายทอดออกมา อาจจะออกมาทางคาพูดหรื อการเขียน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ในตัวผูร้ ับหรื อผูส้ ่ งสารเองก็มีระบบ
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และขั้นตอน ในปี 1954 วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm) และซี อี ออสกูด (C.E. Osgood) ได้สร้าง
แบบจาลองเชิงวงกลมการสื่ อสาร เป็ นแบบของการสื่ อสารสองทาง (Two-Way Communication)
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รู ปแบบจาลองเชิงวงกลมการสื่ อสารของออสกูดและชแรมม์
ผูส้ ่ ง
สาร ผูร้ ับ
การแปลความหมาย
การแปลความหมาย
ผูร้ ับ
สาร ผูส้ ่ ง
ที่มา: ที่มาจากหนังสื อเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมของ กิดานันท์ มลิทอง
ภาพที่ 5.4 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของออสกูด
6. แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของเบอร์ โล
เบอร์โล (David Berlo) พิจารณากระบวนการสื่ อสารในรายละเอียดของทุกองค์ประกอบของการสื่ อสาร
ซึ่ งได้แก่ ผูส้ ่ งสาร (Source) สารหรื อสื่ อ (Message) ช่องทางสาร (Channel) และผูร้ ับสาร (Receiver)
แบบจาลองนี้ ทาให้การศึกษากระบวนการสื่ อสารเป็ นไปอย่างละเอียดลึ กซึ้ ง ทาให้เข้าใจถึงพฤติกรรม
การส่ งสารและการรับสาร เหตุปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับและส่ งสาร โดยอธิ บายให้เห็นว่า ในตัวผูส้ ื่ อสาร ไม่วา่
จะเป็ นตัวผูส้ ่ ง หรื อผูร้ ับต่างมีทกั ษะในการสื่ อสาร (Communication Skill) ไม่เท่ากัน ต่างมีทศั นคติ (Attitude)
ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ อ งใดๆ ต่ า งคนต่ า งมี ค วามรู ้ (Knowledge) มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นระบบสัง คม (Social System)
ตลอดจนอยู่ในวัฒนธรรม (Culture) ที่ต่างกัน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีอิทธิ พลต่อการกาหนดรู ปแบบ หรื อพฤติกรรม
ทั้งสิ้ น
7. แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของ ด๊ านซ์
ด๊านซ์ (Frank Dance) เน้นความสาคัญ ในการเคลื่ อนที่ของข้อมูลข่าวสารว่า เป็ นลักษณะไหลเวียนไป
คล้ายขดลวด (Spring) กระบวนการสื่ อสารน่ าจะมีลกั ษณะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ไม่หยุดชงักมีจึงมีลกั ษณะเป็ น
วงกลมเป็ นไปอย่างต่อเนื่องไม่เป็ นวงกลมปลายปิ ด
8. รู ปแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของทับส์
แบบจาลองของทับส์ (Stewart Tubbs) เป็ นแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารที่อธิบายกระบวนการสื่ อสาร
ทางด้านความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพได้ครอบคลุมถึงเหตุปัจจัยในการสื่ อสาร ซึ่งแบบจาลองของการสื่ อสาร
ไม่ได้เน้นว่า ใครเป็ นผูส้ ่ งสารหรื อผูร้ ับสาร หรื อใครเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นสื่ อสารก่อน เพราะในสภาพความเป็ นจริ ง การ
พูดในชี วิตประจาวัน บุคคลไม่สามารถทาหน้าที่เป็ นผูส้ ่ ง หรื อ ผูร้ ับสารก่อน ซึ่ งทับส์ อธิ บายว่าโดยทัว่ ไป การ
สื่ อสารเกิ ดขึ้นตามโอกาสมากกว่า ดังนั้น แบบจาลองจึงไม่ได้กาหนดทิศทางของการสื่ อสาร นอกจากนี้ ตวั ผู ้
สื่ อสารยังถูกล้อมรอบด้วย เครื่ องกรองกระตุน้ (Communicative Stimuli) จากคู่สื่อสาร ผูส้ ่ งและผูร้ ับ เป็ นผูถ้ ูก
กระตุน้ และผูร้ ับแรงกระตุน้ รู ปแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของทับส์ จึง เน้นที่ตวั ผูส้ ื่ อสารและรับสารว่า จะ
ได้รับผลกระทบจากการสื่ อสาร ไม่วา่ จะมีบทบาทเป็ นผูส้ ่ งหรื อผูร้ ับก็ตาม ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ในการล้างมือ
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ก่อนรับประทานอาหาร ผูท้ าหน้าที่โน้มน้าวให้ประชาชนเห็ นคุ ณประโยชน์ของการล้างมื อก่ อนรับประทาน
อาหาร จะได้รับ อิ ท ธิ พ ลของความพยายามโน้ม น้า วเช่ นกัน แนวความคิ ดดัง กล่ า วนี้ หากนาไปปรั บ ใช้อ าจ
ก่อให้เกิดเกิดประโยชน์อย่างมาก เช่น ครู มอบหมายให้นกั ศึกษาที่ไม่ส่งการบ้านเป็ นผูร้ วบรวมการบ้านมาส่ ง จะ
เป็ นการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่นารายงานมาส่ งได้ เป็ นต้น
9. แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของ คินเขดและชแรมม์
คิ น เขดและชแรมม์ (Lawrence Kincaid and Wilbur Schramm อ้า งใน Rogers and Kincaid, 1981) ทั้ง
สองมีความคิดว่า การสื่ อสารควรดาเนิ นการไปอย่างต่อเนื่ อง (Continuity) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจร่ วมกัน (Mutual Understanding) ทั้งนี้ เป็ นไปตามคานิ ยามของคาว่า การสื่ อสารที่ชแรมม์ให้ไว้ (1974: 13)
ว่า การสื่ อสารคือ การที่คู่สื่อสารมีความเข้าใจร่ วมกันต่อเครื่ องหมายที่แสดงข่าวสาร (อ้างใน วาสนา จันทร์ สว่าง
2550) ตัวอย่างช่น ทั้งผูส้ ื่ อสาร A และ B ต่างผลัดกันทาหน้าที่ส่งและรับเอกสารหมุนเวียนกัน ข้อมูลหรื อข่าวสาร
จะนาไปสู่ ความเข้าใจร่ วมกัน
ส่ งสาร Express
ผูส้ ่ งสาร A
PARTICIPANT A
แปลสาร Interpret
ความเข้าใจร่ วมกัน
A Mutual B
understanding
แปลสาร Interpret
ผูส้ ื่ อสาร B
PARTICIPANT B
ส่ งสาร Express
ภาพที่ 5.5 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของคินเขด และชแรมม์
ทีม่ า : วาสนา จันทร์ สว่ าง, 2550

ด้วยพัฒนาการทางด้านการสื่ อสารและสภาพสังคมสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลง ช่องทางการสื่ อสารมีการ
พัฒนาอย่างมากมาย โดยเฉพาะเมื่อวิวฒั นาการจากการนาเอาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ทาให้การสื่ อสารสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น เร็ วขึ้น นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้นาเอาข้อมูลด้านสุ ขภาพมาร่ วมกับการใช้
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ความรู ้ ในกระบวนการสื่ อสาร มาประยุกต์ใช้ ในการให้สุขศึกษา (Health Communication Model: HCM ของ
King , I.M. 1981 อ้างในพรทิพย์ เย็นจะบก (2547 )
10. แบบจาลองของคิง
แบบจาลองของคิง (King, I.M. 1981 อ้างในวาสนา จันทร์ สว่าง) ให้แนวคิดว่า การสื่ อสารสุ ขภาพ หมายถึง
กระบวนการถ่ า ยทอดข่ า วสารด้า นสุ ข ภาพ ระหว่า ง ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารด้า นสุ ข ภาพ (แพทย์ พยาบาล บุ ค ลากร
สาธารณสุ ข สาขาวิชาชี พต่างๆ) ที่มีความสัมพันธ์ต่อผูร้ ับริ การด้านสุ ขภาพ แบบจาลองนี้ เสนอภาพวงกลมตรง
กลางที่ แสดงว่า การถ่ ายทอดข่าวสารสุ ขภาพ เป็ นลักษณะวงกลม มี ความเคลื่ อนไหวอย่างต่อเนื่ อง และไม่มี
สิ้ นสุ ด ทาการเคลื่อนไหว เพื่อส่ งต่อข่าวสารสุ ขภาพระหว่างผูม้ ีส่วนร่ วมในกระบวนการ ทั้งผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพ
(Client) บุคคลอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ (Significant Others) ในบริ บทของการดูแลรักษาสุ ขภาพ
(Health Care Contexts ) เช่ น สมาชิ กในครอบครัว เพื่อนญาติพี่น้อง เครื อข่ายทางสังคมอื่นๆ เป็ นต้น ที่มีการ
สื่ อสารถึงกัน ในลักษณะการสื่ อสารสองทาง (Two – Way Communication) มีความเคลื่อนไหวของการสื่ อสาร
อย่างไม่หยุดนิ่ ง (Communication Variable) ที่มีตวั แปรตามเหตุการณ์ สภาวะแวดล้อม ของแต่ละคนในสังคม
และสถานการณ์ที่มีการผันแปรอย่างต่อเนื่อง (วาสนา จันทร์ สว่าง 2550)

ภาพที่ 5.6 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของคิง
ทีม่ า : วาสนา จันทร์ สว่ าง, 2550

สรุ ป แบบจาลองต่ า งๆ ในที่ นามาประยุก ต์ใ ช้ใ นกระบวนการสื่ อสารด้า นสุ ขภาพแสดงให้เ ห็ น ถึ ง
แนวความคิดของนัก วิชาการสื่ อสารที่ มีความสนใจศึก ษากระบวนการสื่ อสารของมนุ ษย์และพยายามสร้ าง
แบบจาลองกระบวนการ การสื่ อสารในสภาพความเป็ นจริ ง แบบจาลองมี ก ารพัฒนาจากการเคลื่ อนที่ ของ
กระบวนการที่เป็ นการสื่ อสารทางเดียว (One –Way Communication) และพัฒนาเป็ นการเคลื่อนที่ในลักษณะที่
เป็ นวงกลมแบบขดลวด (Spring) แบบสะท้อนย้อนกลับเป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two-Way Communication)
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แบบจ าลองมี ค วามแตกต่ า งกัน ตามความสนใจพื้ น ฐานของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งในกระบวนการสื่ อ สารต้องมี
องค์ประกอบหลักที่ขาดหายไม่ได้ ได้แก่ ผูส้ ่ ง ผูร้ ับและการส่ งข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสารและสื่ อนา
สาร ผลการของการสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญเพราะการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพคือ การที่ผู ้
ส่ ง สารและผูร้ ั บ สารเข้า ใจข้อมู ล หรื อข้อความที่ ต้องการตรงกันไม่ เกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากสิ่ ง รบกวนจาก
องค์ประกอบของกระบวนการสื่ อสารซึ่ งทาให้คู่สื่อสารบรรลุวตั ถุประสงค์ของการสื่ อสาร่ วมกัน

กิจกรรม 5.1.2
จงอธิบายแบบจาลองที่นามาใช้ในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพได้อย่างชัดเจน
แนวตอบกิจกรรม 5.1.2
แบบจาลองของคิงให้แนวคิดว่า การสื่ อสารสุ ขภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารด้านสุ ขภาพ
ระหว่าง ผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพ (แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุ ข สาขาวิชาชีพต่างๆ ) ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ผูร้ ับริ การด้านสุ ขภาพเป็ นการสื่ อสารถึงกัน ในลักษณะการสื่ อสารสองทาง มีความเคลื่อนไหวของการสื่ อสาร
อย่างไม่หยุดนิ่ง มีตวั แปรตามเหตุการณ์ สภาวะแวดล้อม ของแต่ละคนในสังคม และสถานการณ์ที่มีการผันแปร
อย่างต่อเนื่ อง
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เรื่องที่ 5.1.3
เทคโนโลยีการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท าให้ มี ก ารพัฒ นาคิ ด ค้น สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกสบายต่อการดารงชี วิตเป็ นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริ มปั จจัยพื้นฐานการดารงชี วิตได้เป็ นอย่างดี
เทคโนโลยีทาให้มีการติดต่อสื่ อสารกันได้สะดวกขึ้น การเดินทางเชื่ อมโยงถึงกันทาให้ประชากรในโลกติ ดต่อ
รั บฟั งข่าวสารกันได้ตลอดเวลาในเวลาอันรวดเร็ วจนดู เสมื อนว่า โลกเล็กลง นอกจากได้ยินเสี ยงปั จจุ บ ันยัง
สามารถเห็นภาพและสามารถพูดโต้ตอบกันได้แม้วา่ จะอยูห่ ่างไกลกันคนละทวีป การพัฒนาเทคโนโลยีทางการ
สื่ อสารทาให้ ผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมากมีโอกาส เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มาก ไม่เว้นแม้แต่
ข้อมูลทางด้านสุ ขภาพ ผูท้ ี่มีการศึกษาจึงมีความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพดีเนื่องจากมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้
และสามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล สามารถเลือกหยิบข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่ อสารทาให้ชี วิตความเป็ นอยู่เปลี่ ยนไป เริ่ มแรกมนุ ษย์สื่อสารกัน ด้วย
ท่าทางต่อมาพัฒนามาเป็ นภาษาและสร้ างเป็ นตัวหนังสื อ และจารึ กไว้ตามผนังถ้ า เมื่อประมาณ 5,000 ปี ที่แล้ว
หลังจากมีการพัฒนาตัวหนังสื อมาใช้แทนภาษาพูด ต่อมาสามารถจัดพิมพ์หนังสื อได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปี
หลังจากนั้น เทคโนโลยีการพิมพ์เริ่ มเข้ามา ทาให้มีการสื่ อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มมากขึ้น การสื่ อสารของ
ไทยเริ่ มมี การพัฒนาเด่ นชัดขึ้นในปี 2520 เมื่ อการพัฒนาทางด้านคมนาคมสะดวกขึ้ น การอพยพย้ายถิ่ น การ
สื่ อสารระหว่างผูค้ นทางจดหมาย หรื อโทรเลขเพิ่มขึ้น แต่ยงั เป็ นการพัฒนาอยูใ่ นเมืองเป็ นส่ วนใหญ่ ในปี 2530
เริ่ มมีโทรศัพท์พ้ืนฐานเข้ามาใช้ ทาให้การติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็ วขึ้น ปี 2540 โทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่ มเข้ามามี
บทบาทและได้รับความนิ ยมวิถีในการสื่ อสารของมนุ ษย์เริ่ มเปลี่ยนแปลง มีอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า เพจเจอร์ (Pager)
สาหรับส่ งข้อมูลสั้นๆ ถึ งผูใ้ ช้ เพื่อให้ติดต่อกลับ ผูใ้ ช้เริ่ มทะยอยยกเลิ กการใช้โทรศัพท์พ้ืนฐานแล้วหันไปใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะทุกคนในครอบครัวมีใช้คนละ 1 เครื่ อง สาหรับสถิติในปี 2547 2548 และ 2549 พบว่า
มีจานวนผูจ้ ดทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจานวนประชากรคิดเป็ นร้อยละ 41.79 ,46.79 และ 61.69 ตามลาดับ
ปี 2550 การพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็ วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ และส่ วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ จะเห็ นได้ว่า ในช่ วงสี่ ห้าปี ที่ผ่านมามีผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ งมีคอมพิวเตอร์ เข้าไปเกี่ ยวข้องให้เห็ นอยู่
ตลอดเวลา โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ มี มิ ไ ด้มี ไ ว้รับ สายและโทรออกเท่ า นั้น แต่ ย งั สามารถใช้สื่ อสารกับ เครื อข่ า ย
อิ นเทอร์ เน็ ต ทาธุ รกรรมทางการเงิ นกับธนาคาร ดู หนัง ฟั งเพลง ถ่ ายคลิ ปวิดิโอ บันทึกเสี ยง หรื อดู ทีวีได้ มี
แป้ นพิมพ์ที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้รับส่ งข้อความกับเครื อข่ายสังคมอย่างเฟสบุค๊ (facebook.com) หรื อทวิต
เตอร์ (twitter.com) บางรุ่ นใช้อ่านเขี ยนเอกสารเวิร์ด (word) หรื อเอกซ์เซล (excel) และรู ปทรงเล็กลง เบาขึ้ น
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แหล่งให้พลังงานอยูไ่ ด้นานและคาดว่าปี 2560 อุปกรณ์เพื่อการสื่ อสารจะเป็ นอุปกรณ์คล้ายกับบลูทูธ (Bluetooth
Headset) ที่ เพิ่ ม แว่นตาเลนส์ เดี ย วที่ รับ ค าสั่ ง ด้วยเสี ย ง และเห็ นภาพคู่ ส นทนา รวมทั้ง เชื่ อมต่ อและควบคุ ม
อุปกรณ์รอบตัว สั่งงานอุปกรณ์ภายในบ้าน ที่ทางาน หรื อรถยนต์ส่วนบุคคลได้และทางด้านการแพทย์จะใช้ใน
การรักษาผูป้ ่ วยผ่านการสื่ อสาร(Vidio Conference)แม้กระทัง่ เรื่ องของการรักษาโดยวิธีการผ่าตัด
1. การนาเทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้ ประโยชน์
เทคโนโลยีการสื่ อสารถูกนามาใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 เทคโนโลยีการสื่ อสารช่ วยเพิม่ ผลผลิต ลดต้ นทุน และเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางาน ตัวอย่างเช่น การ
รักษาพยาบาล สื่ อสารสนเทศ ช่วยให้ผรู ้ ักษาได้พบผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ต่างประเทศได้โดยการใช้สื่อไม่
ต้องเดินทางไปพบด้วยตนเอง แม้แต่การให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพกับบุคคลทัว่ ประเทศ และคนกลุ่มใหญ่ ได้
คราวละมากๆ ในเวลาเดียวกัน ซึ่ งจะเห็นว่า เทคโนโลยีช่วยในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน
1.2 เทคโนโลยีการสื่ อสารเปลี่ยนรู ปแบบการบริ การเป็ นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และ
การใช้ขอ้ มูลได้ดี การบริ การต่างๆ จึงเน้นรู ปแบบการบริ การแบบกระจาย ผูใ้ ช้สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าจากที่บา้ น
สามารถสอบถามข้อมู ลผ่านทางโทรศัพท์ นิ สิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ สอบถามผล
สอบจากที่บา้ นได้ ในเรื่ องของการรักษาในประเทศไทย ในโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ งผูร้ ับบริ การสามารถ
ขอรับการรักษาที่บา้ นได้ แพทย์สามารถ วิเคราะห์โรค และสั่งการรักษาได้จากการใช้การสื่ อสาร
1.3 เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารเป็ นสิ่ ง ที่จ าเป็ นส าหรั บ การด าเนิ น การในหน่ ว ยงานต่ า งๆ ปั จ จุ บ ัน ทุ ก
หน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในองค์การ ประเทศไทยมีระบบระบบคอมพิวเตอร์ มา
ใช้กบั ทะเบียนราษฎร์ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี การทาบัตรประชาชน ใน
องค์การทุกระดับเห็นความสาคัญที่จะนาเทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้
1.4 เทคโนโลยีการสื่ อสารเกี่ยวข้ องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร ทาให้ชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น การพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคานวณ และใช้อุปกรณ์
สื่ อสารโทรคมนาคมแบบต่างๆ เป็ นต้น
2. ผลของเทคโนโลยีการสื่ อสารต่ อภาวะสุ ขภาพ
2.1 การสร้ างเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น สภาพความเป็ นอยู่ ข องสั ง คมเมื อ ง มี ก ารใช้ร ะบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคมในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพได้สะดวกขึ้ น มีการประยุกต์การสื่ อสารมาใช้กบั เครื่ องอานวยความ
สะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่ องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็ นต้น
2.2 การเสริ มสร้ างความเท่ าเทียมและการกระจายโอกาส ในสั งคม เทคโนโลยีการสื่ อสารทาให้มีการ
กระจายโอกาสในการที่จะรับข้อมูลข่าวสาร และเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพจากการใช้ขอ้ มูล ซึ่ งในปั จจุบนั มีความ
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พยายามที่ ใ ช้ ร ะบบการรั ก ษาพยาบาลผ่ า นเครื่ อข่ า ยสื่ อ สาร เมื่ อ บุ ค ลากร/ประชาชน ที่ อ ยู่ ห่ า งไกลขาด
ความสามารถในการรักษาสามารถพยาบาลสามารถใช้การสื่ อสาร ในการขอคาปรึ กษา หรื อขอรับการรักษาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้
2.3 การจัดเก็บข้ อมูล การให้บริ การทางด้านการแพทย์ การให้บริ การ การปรึ กษาสายด่วนเกี่ยวกับปั ญา
สุ ขภาพ โรงพยาบาลเกือบทุกแห่ งให้บริ การ ให้คาปรึ กษาตามสายในเรื่ องการรักษาพยาบาลและการดูแลตนเอง
ก่อนมาพบแพทย์ และให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสุ ขภาพ ตลอด 24 ชัว่ โมง ตลอดจนการให้บริ การการแพทย์ในภาวะ
ฉุ กเฉิ น ได้แก่ ศูนย์การแพทย์นเรนทร เป็ นต้น ด้านการจัดเก็บประวัติการรักษาการเจ็บป่ วยในระบบฐานข้อมูล
และการสั่งยา ทาให้ผรู ้ ับบริ การบอกเล่าอาการและขอรับการรักษาเมื่ออยูบ่ า้ นได้
2.4 การจัดการสิ่ งแวดล้ อม การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ หลายอย่างได้นาเอาวิธีการสารสนเทศ มา
ปรับปรุ ง ข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจาลองรู ปแบบสภาวะสิ่ งแวดล้อมเพื่อปรับปรุ งแก้ไข การ
เก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าในแม่น้ าต่างๆ การตรวจวัดมลภาวะสารพิษในอากาศ เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขลด
ภาวะอันตรายต่อสุ ขภาพ
3. วิธีการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
การสื่ อสารด้านสุ ขภาพในปั จจุบนั มีหลายช่องทางตามพัฒนาการของเทคโลยีการสื่ อสาร ทั้งนี้การเลือก
การสื่ อสารในช่องทางต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั กลุ่มเป้ าหมายที่ผสู ้ ่ งสารต้องการที่จะสื่ อสารด้วย ซึ่ งมีท้ งั วิธีการผสมผสาน
ในรู ปของการสื่ อสารแบบเดิม การสื่ อสารแบบใหม่ การสื่ อสารระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มบุคลากร นักวิชาการ
และกลุ่มคนในชุมชน การสื่ อสารมีท้ งั แบบระหว่างบุคคลต่อบุคคล และการสื่ อสารผ่านสื่ อเทคโนโลยีการ
สื่ อสารต่างๆ โดยเฉพาะการสื่ อสารผ่านทางเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูล ทาให้ผบู ้ ริ โภคข้อมูลสามารถนาไปใช้
ได้อย่างรวดเร็ ว เช่น
3.1 เทคโนโลยีทางการแพทย์ หมายถึง เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในด้านทางการแพทย์
โดยตรง ได้แก่ ยา เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการที่ใช้ในการบริ การสุ ขภาพ รวมถึงระบบบริ หารจัดการและ
ระบบสนับสนุนที่เป็ นองค์ประกอบในการดูแลทางการแพทย์
3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นหนึ่งในการพัฒนาความก้าวหน้าในการส่ งข้อมูลที่อาจเป็ น ข้อมูลที่เป็ น
ภาพและเสี ยงจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น มีการส่ งภาพประวัติ ผลการตรวจของผูป้ ่ วย ภาพการ
เต้นของหัวใจ เสี ยงหัวใจเต้นไปให้แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งอยูอ่ ีกสถานที่หนึ่ง แพทย์จะสามารถแปลผลและสั่งการ
รักษากลับมาโดยไม่ตอ้ งนาผูป้ ่ วยเดินทางไปพบแพทย์เอง ในอนาคตอันใกล้จะมีการนามาประยุกต์ใช้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น เป็ นต้น
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4. สื่ อและเทคโนโลยีทางด้ านสุ ขภาพทีม่ ีคุณภาพ
สื่ อและเทคโนโลยีดา้ นความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากประสบการณ์ การ
ดาเนินการทางด้านสุ ขภาพที่สาคัญๆ และนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตัวอย่างเช่น ในการป้ องกัน การบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยอาจจัดทาในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
อีเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง หรื อผ่านกระบวนการฝึ กอบรม โดยทัว่ ไปสื่ อและเทคโนโลยีดา้ น
สุ ขภาพควรมีลกั ษณะที่สาคัญ ดังนี้
4.1 เข้าใจง่าย
4.2 สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลายรู ปแบบ
4.3 สามารถปรับใช้ได้กบั หลายกลุ่มเป้ าหมาย
4.4 ผ่านกระบวนการพัฒนาตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วน
5. การพัฒนาการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
5.1 มีความเป็ นมาตรฐาน แนวคิดในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายและเนื้อหา เพื่อจัดทาเทคโนโลยี
พิจารณาจากวงจรชีวิตมนุษย์ซ่ ึ งต้องสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันครอบครัว เมื่อเติบโตขึ้นจะเข้าสู่
สถาบันการศึกษา สถานที่ทางานและสิ่ งแวดล้อมที่กว้างใหญ่ข้ ึนคือ ชุมชนและสังคม หากเจ็บป่ วยต้องเข้ารับ
บริ การในสถานบริ การสาธารณสุ ข มาตรฐานของเนื้อหาต้องกาหนดตามประเด็นดังนี้
5.1.1 ด้านพัฒนาการในแต่ละวัย รวมถึงภาวะเสี่ ยงตามช่วงวัย
5.1.2 วิธีการดูแลช่วยเหลือผูม้ ีปัญหาสุ ขภาพในครอบครัว/ชุมชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และสถานบริ การสาธารณสุ ขสามารถประเมิน อาการและการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและทราบ
แหล่งช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญได้
5.1.3 ด้านองค์ความรู ้เพื่อใช้ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพ เช่น การออก
กาลังกาย การหลีกเลี่ยงสารเสพติด การบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นสุ ขภาพ
ต้องผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปั ญหา ระบบและความต้องการของกลุ่มต่างๆ
5.2 ศึกษาองค์ความรู ้ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 วางแผนพัฒนาทั้งในด้านเนื้อหาและการออกแบบลักษณะของเทคโนโลยีวา่ ควรมีรูปแบบ
และวิธีใช้งานอย่างไร
5.4 จัดทาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสุขภาพ ได้แก่ - คู่มือความรู ้ - ชุดการฝึ กอบรม
(หลักสู ตร/แผนการสอน) - คู่มือการดาเนินงาน – เครื่ องมือต่างๆ เช่น แบบคัดกรอง แบบประเมิน - สื่ อต่างๆ
เช่น แผ่นพับ ภาพผลิก โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ วีดิทศั น์ เทปเสี ยง เป็ นต้น
5.5 ใช้ดว้ ยกระบวนการวิจยั ในการทดลอง พัฒนา และปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพ
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5.6 พัฒนาวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ ผใู ้ ช้
5.7 ทาการประเมินผลเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
สรุ ป การใช้สารในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพเพื่อให้บรรลุวตั ภุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผูส้ ่ งสารต้อง
พัฒนาและตรวจสอบข้อมูล/ สารให้ได้มาตรฐานตลอดจนประเมินผลการสื่ อสารด้วยวิธีการต่างๆ จนแน่ใจว่า
จะสามารถสื่ อความหมายได้ตรงตามที่ตอ้ งการโดยเฉพาะการสื่ อสารด้านสุ ขภาพเพื่อให้ประชาชนผูร้ ับสารได้
ประโยชน์สูงสุ ด และไม่เกิดผลลบต่อสุ ขภาพ
6. ประเภทของเทคโนโลยีการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
6.1 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพแบ่งตามวิธีการใช้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
6.1.1 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพที่ถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง ตัวอย่างเช่น คู่มือความรู ้สาหรับ
ประชาชน อสม. วัยรุ่ น ในเรื่ องสุ ขภาพ เช่น การออกกาลังกาย ความรู ้เรื่ องเพศ หลักและการปฏิบตั ิตวั ในการ
ดูแลสุ ขภาพตามวัย ความฉลาดทางอารมณ์ การดูแลสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
6.1.2 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพที่ถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยผ่านทางผูใ้ ช้เทคโนโลยี เช่น การให้
การปรึ กษาปัญหาสุ ขภาพทางโทรศัพท์
6.1.3 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพที่ถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรมเป็ น
วิทยากร เป็ นการอบรมวิทยากรระดับเขต/จังหวัดในหลักสู ตรต่างๆ เพื่อการขยายต่อในพื้นที่ เช่น อบรมวิทยากร
ในการให้การปรึ กษาเรื่ องเอดส์ การให้คาปรึ กษาทางด้านสุ ขภาพ การช่วยเหลือผูม้ ีแนวโน้มฆ่าตัวตาย ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตามแนวการจัดกลุ่มเทคโนโลยีทางด้านสุ ขภาพจิต เป็ นต้น
6.2 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพแบ่งตามลักษณะการดาเนินงาน
6.2.1 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพด้านการส่ งเสริ ม/ป้ องกันปั ญหา
6.2.2 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพด้านการรักษา/ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
6.3 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพแบ่งตามกลุ่มเป้ าหมาย
6.3.1 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพเพื่อกลุ่มวัยต่างๆ เช่น วัยเด็กเล็ก วัยเรี ยน วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่/
ทางาน วัยสู งอายุ เป็ นต้น
6.3.2 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพเพื่อหน่วยทางสังคมและหน่วยบริ การ เช่น ระบบบริ การ
สาธารณสุ ข -สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน/สังคม เป็ นต้น
6.3.3 เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพเพื่อกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มเด็ก
นักเรี ยน/เด็กด้อยโอกาส กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มผูป้ ่ วยโรคต่างๆ (เอดส์ โรคซึ มเศร้า โรคจิต สารเสพติด)
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วกิ ฤต/สถานการณ์ความไม่สงบ เป็ นต้น
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7. เทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรค
7.1 เทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในระบบบริ การสาธารณสุ ข
หมายถึง เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุ ขในระดับต่างๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและดาเนินงานสุ ขภาพ ซึ่งมี 3 เรื่ องที่สาคัญ ดังนี้
7.1.1 การดูแลด้านสังคม ได้แก่ การจัดทาคู่มือเรื่ องการพัฒนามาตรฐานการดูแลด้านสังคมในระบบริ
การสาธารณสุ ข การให้ความรู ้เรื่ องการอาหาร และออกกาลังกาย
7.1.2 การดูแลช่วยเหลือและการป้ องกันโรคอ้วน หรื อโรคความดันโลหิตสู ง ปัญหาการใช้สารเสพติด
ได้แก่ ชุดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือและป้ องกันปั ญหาโรคอ้วน ความดันโลหิตสู ง
ตลอดจนแนวทางการป้ องกันปั ญหาสารเสพติดในสถานบริ การสาธารณสุ ข
7.1.3 การพัฒนามาตรฐานงานสุ ขภาพ ได้แก่ มาตรฐานงานสุ ขภาพในระบบบริ การสาธารณสุ ข
7.2 เทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในสถานศึกษา เป็ นเทคโนโลยีที่
พัฒนาสาหรับครู เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในด้านสุ ขภาพ
7.3 เทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในสถานประกอบการ/สถานที่
ทางาน เป็ นเทคโนโลยีสาหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ/สถานที่ทางาน
7.4 เทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในครอบครัวและชุมชน เป็ น
เทคโนโลยีสาหรับแกนนาชุมชนและครอบครัว
สรุ ป การศึกษาพัฒนาระบบการดาเนินงานเทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพในระบบบริ การสุ ขภาพ
หน่วยงานในระบบบริ การสุ ขภาพในแต่ละพื้นที่เป็ นหน่วยงานสาคัญในการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ให้กบั
ประชาชน ต้องทาให้ประชาชนทุกคนมีความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพจนถึงขั้นให้ประชาชนมีพฤติกรรม
สุ ขภาพที่พึงประสงค์โดยการนาเอากลยุทธ์การสื่ อสารมาใช้ในการถ่ายทอดความรู ้แก่ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
และต้องนาเอารู ปแบบการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ มาใช้ในการดาเนินงาน
ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าหน่วยงานในระบบบริ การสุ ขภาพมีรูปแบบการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีการ
สื่ อสารที่เป็ นระบบและเป็ นทิศทางเดียวกันจะทาให้หน่วยงานในระบบบริ การสุ ขภาพสามารถดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นสุ ขภาพได้ประสบผลสาเร็ จ ทาให้เป็ นการประหยัดงบประมาณในการบริ หารจัดการด้าน
เทคโนโลยีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพอีกด้วย
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กิจกรรม 5.1.3
จงอธิบายสื่ อและเทคโนโลยีทางด้านสุ ขภาพที่มีคุณภาพควรมีลกั ษณะอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 5.1.3
สื่ อและเทคโนโลยีทางด้านสุ ขภาพที่มีคุณภาพควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1) เข้าใจง่าย
2) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลายรู ปแบบ
3) สามารถปรับใช้ได้กบั หลายกลุ่มเป้ าหมาย
4) ผ่านกระบวนการพัฒนาตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วน
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เรื่องที่ 5.1.4
ปัญหาในการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
ปั จจุบนั การสื่ อสารเป็ นเรื่ องสาคัญของชี วิต มนุ ษย์ใช้เวลามากกว่า ร้อยละ 70 ในการสื่ อสาร (ปุณศรี
ปราบณศักดิ์ 2536) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสื่ อสารที่สาคัญคือ การถ่ายทอด ความรู ้ ความเข้าใจ ความคิด
ตลอดจนประสบการณ์ แก่กนั ซึ่ งการสื่ อสารอาจเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ระหว่างองค์กร
ระหว่างประเทศ แต่ดว้ ยความหลากหลายของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องการศึกษา ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมของบุคคล สังคม และประเทศชาติ จึงทาให้ ปัญหาหรื ออุปสรรค ทาให้
การสื่ อสารนั้นไม่เป็ นไปตามที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ
1. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการสื่ อสาร
1.1 ปัจจัยด้ านบุคคลหรื อผู้ส่งสาร
1.1.1 ทักษะในการสื่ อสาร เช่น ถ้าใช้การสื่ อด้วยวิธีการพูด ผูพ้ ูดต้องใช้คาพูดที่ชดั เจนเข้าใจง่าย
พูดให้ตรงตามที่ผพู ้ ูดต้องการสื่ อความหมาย และผูฟ้ ังสามารถรับข้อมูลตามที่ผพู ้ ูดต้องการสื่ อได้ ถ้าผูส้ ื่ อสารขาด
ทักษะในการสื่ อสารย่อมไม่สามารถทาให้ผฟู ้ ังหรื อผูร้ ับสารเข้าใจได้ ตัวอย่างเช่น ผูพ้ ูดสั่งให้ผรู ้ ับสารไปรับยาที่
ช่องสาม ถ้าผูฟ้ ังไม่เข้าใจอาจไปรับยาที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
1.1.2 เจตคติ เป็ นความคิดเห็นที่มีความรู ้สึกความคิดเป็ นองค์ประกอบพร้อมที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาเพื่อเกิดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความรู ้สึกดังกล่าว ซึ่ งเจตคติมีผลต่อ ข้อมูล ผูร้ ับฟัง
แม้กระทัง่ ผูส้ ่ งสารเอง
1) เจตคติต่อตนเอง ถ้ามีความรู ้ในเรื่ องใดๆ จะมีความเชื่อมัน่ และกล้าสื่ อสารด้วยความ
ชัดเจน หากไม่มีความรู ้ อาจพูดเสี ยงเบา พูดไม่เต็มเสี ยง ทาให้ผรู ้ ับสาร/ผูฟ้ ังได้ขอ้ มูลไม่ชดั เจน ฯลฯ
2) เจตคติต่อคู่สื่อสาร ตัวอย่างเช่น ถ้าผูส้ ่ งสารมีเจตคติไม่ดีต่อผูร้ ับสารอาจให้ขอ้ มูลไม่
ครบถ้วนไม่ครอบคลุมเพราะคิดว่า ส่ งสารไปผูร้ ับสารคงไม่เข้าใจ ในขณะเดียวกัน ผูฟ้ ังมีเจตคติที่ไม่ดีต่อผูพ้ ูด
ผูฟ้ ังอาจไม่ให้ความสนใจฟัง เพราะมีความรู ้สึกว่า ผูพ้ ูดรู ้ไม่จริ ง/หรื อไม่มีความจริ งใจ ฯลฯ
ในบางครั้งการนาเสนอข้อมูลออกไป ถ้าผูฟ้ ังเชื่อ/ผูร้ ับสารไม่เชื่อถือ การส่ งสารนั้นจะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
เช่นกัน
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3) ความรู ้ที่เกี่ยวเนื่ องกัน
(1) ความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลที่ตอ้ งการจะสื่ อสาร ถ้าผูส้ ่ งสารไม่มีความรู ้เรื่ องที่
ต้องการจะสื่ อสาร ผูส้ ่ งสาร/ผูพ้ ูดจะไม่สามารถอธิ บายให้ผรู ้ ับสาร/ผูฟ้ ังเข้าใจข้อมูลได้
(2) ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ผู ้รั บ สารของตน สามารถช่ ว ยให้ ก ารสื่ อ สารประสบ
ความสาเร็ จตามความมุ่งหมายได้ในการสื่ อสาร ผูส้ ่ งสารต้องวิเคราะห์ให้ได้วา่ ผูฟ้ ังหรื อผูร้ ับสารนี้ ใครมีความรู ้
ความสามารถอย่างไร ใช้ภาษาอะไรในการสื่ อสาร เช่น ถ้าพูดกับชาวอเมริ กนั โดยใช้ภาษาไทย ความสาเร็ จใน
การสื่ อสารคงไม่เกิด หรื อใช้ภาษาศัพท์เทคนิคด้านการแพทย์พูดกับผูป้ ่ วยที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ ่ วย
คงไม่เข้าใจเช่นกัน เป็ นต้น
4) สถานภาพทางสังคม ในวัฒนธรรมไทย สถานการณ์ ทางสังคมมีผลต่อการสื่ อสาร
ด้วยเช่นกัน สังเกตุได้ง่ายๆ จากการไหว้ ถ้าไหว้ผมู ้ ีสถานภาพที่สูงกว่าทางสังคมสู งกว่าการยกมือไว้จะยกมือสู ง
ถึงปลายจมูก ในขณะที่ไหว้เด็กจะยกมือระหว่างอก การพูดหรื อการสื่ อสารของผูท้ ี่อยูใ่ นสถานภาพที่ต่ากว่าอาจ
ไม่กล้าแสดง/พูดความรู ้สึกที่แท้จริ ง เช่น ลูกจ้างสื่ อสารกับนายจ้าง ลูกน้องสื่ อสารกับลูกพี่ เป็ นต้น
5) ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นสิ่ งกาหนดแนวคิดของบุคคลในสังคม เช่น การแต่ง
กาย การกิน การบันเทิง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ทาให้บุคคลมีความรู ้ความคิดที่แตกต่างกัน หากคู่สื่อสารไม่มีความรู ้
เรื่ องขนบธรรมเนียมประเพณี ของกันและกัน อาจทาให้เกิดความผิดพลาดทางการสื่ อสารได้
เช่น พฤติกรรมการส่ ายหน้าของชาวอินเดียแปลว่า ยอมรับในขณะที่สังคมไทยแปลว่า ไม่ยอมรับ เป็ นต้น
1.2 ปัจจัยด้ านสื่ อ เนื้ อหาในการสื่ อสารต้องมีความชัดเจนและมีความสอดคล้องตรงตามความต้องการ
ของผูร้ ับสาร ถ้าเป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับสารอยากรู ้ ตรงกับปั ญหาของตนเองจะทาให้เกิดความสนใจ ตั้งใจฟัง
1.3 ปัจจัยด้ านช่ องทางการสื่ อสารและผู้รับสาร ปั จจุบนั ช่องทางการสื่ อสารมีการพัฒนาอย่างมากถึงขั้น
สามารถประชุ มหรื อสัมมนาข้ามทวีปกันได้ ซึ่ งช่ องทางการสื่ อสารที่ จะนามาใช้ในการสื่ อสารผูส้ ่ งสารต้อง
วิเคราะห์ถึงความสามารถของผูร้ ั บสาร/กลุ่ มเป้ าหมายที่ ตอ้ งการสื่ อสาร ถ้าหากผูร้ ับสารขาดศักยภาพในการ
เข้าถึ งช่ องทางการสื่ อสาร หรื อไม่มีความรู ้ ในการใช้ช่องทางการสื่ อสาร ภาษา สัญลักษณ์ ที่ใช้ จะทาให้การ
สื่ อสารไม่ประสบผลสาเร็ จ ตัวอย่างเช่น การส่ งสารหรื อข้อมูลบนแผ่นผับให้บุคคลที่อ่านหนังสื อไม่ออกด้วย
การใช้ภาษาเขียนคงไม่เกิดประโยชน์การสื่ อสาร ต้องเปลี่ยนมาใช้รูปภาพแทน ผูร้ ับสารไม่มีโทรทัศน์ ส่ งข้อมูล
ข่าวสารทางโทรทัศน์คงไม่เกิดประโยชน์
1.4 ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้ อมของการสื่ อสาร การสื่ อสารไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเดียว การสื่ อสารทุกครั้งจะ
เกิดขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอๆ โดยเฉพาะการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ คู่สื่อสารภายใต้การให้
ข้อมูลเพื่อผูร้ ับสารอยูใ่ นสภาพแวดล้อมใด ระยะใด ตัวอย่างเช่น ถ้าหากให้ขอ้ มูลในการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกัน
โรคไข้หวัดนกในระยะที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้น จะส่ งผลให้ผรู ้ ับสารมีความสนใจตั้งใจรับสาร
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มากขึ้น หรื อการให้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นอยูข่ องผูร้ ับสารจะทาให้ผรู ้ ับสารมีความสนใจมากขึ้น
เช่น ถ้าผูร้ ับสารประกอบอาชี พเกษตรกรรม ในการประกอบอาชีพของผูร้ ับสารพบว่า ผูร้ ับสารเคยเกิดปั ญหา
สุ ขภาพที่สอดคล้องกับการที่นกั ศึกษา/ผูส้ ่ งสารให้ขอ้ มูล การสื่ อสารจะมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น เป็ นต้น
1.5 ปัจจัยด้ านลักษณะการสื่ อสาร ลักษณะการสื่ อสารมีผลต่อการสื่ อสารอย่างมาก ตัวอย่างเช่น
1) การสื่ อสารทางเดียว/หรื อสองทาง มีขอ้ พิสูจน์มากมายว่า การสื่ อสารทางเดียวให้คุณค่าน้อยกว่า
สื่ อสารสองทางที่ให้คู่สื่อสารสะท้อนย้อนความคิด คู่สื่อสารจะมีความรู ้ ความเข้าใจ ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากว่า
เพราะมีโอกาสย้อนถามข้อมูลที่ผรู ้ ับฟังไม่เข้าใจหรื อผูส้ ่ งสารอาจถามกลับว่า เข้าใจอย่างไร ถือเป็ นการ
ตรวจสอบความเข้าใจไปด้วย
2) การสื่ อสารหลายทอด ข้อมูลที่ได้รับอาจขาดหาย ไม่ต่อเนื่อง บิดเบือน ไมครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้
ข้อมูลที่ได้รับคลาดเคลื่อนผิดไปจากข้อมูลที่ผสู ้ ่ งสารต้องการสื่ อ
2. ปัญหาและอุปสรรคของการสื่ อสาร
การสื่ อสารหรื อการสื่ อความหมาย มีวตั ถุประสงค์ในการที่จะให้คู่สื่อสารมีส่วนรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสาร
ความคิด ความเห็น ความรู ้ เพื่อให้ มีความเข้ าใจตรงกัน แต่เนื่ องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน
ประสบการณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ถิ่นที่อยูอ่ าศัย ตลอดจนสิ่ งแวดล้อม ทาให้การสื่ อสาร หรื อ
การสื่ อความหมายไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่ งอาจเกิดจาก
2.1 ประสบการณ์ เดิมของบุคคล เมื่อบุคคลได้รับสารอย่างใดอย่างหนึ่ง บุคคลจะเอาประสบการณ์เดิม
ของตนมาตีความหมาย ตัวอย่างเช่น การจับหมายเลขพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
พรรคประชาธิ ปัตย์จบั ได้ หมายเลข 10 กลุ่มหนึ่งให้ความหมายแปลว่า การตาย และการยกสองมือโบกไปมา
แสดงว่า แพ้ แต่มุมมองของคนในพรรคประชาธิ ปัตย์กบั สื่ อความหมายแปลว่า เป็ นหมายเลขที่แสดงถึงการเป็ น
ผูน้ าในการเล่นฟุตบอลเพราะหมายเลข 10 เป็ นหมายเลขของผูเ้ ล่นในตาแหน่งกองหน้า เช่นเดียวกันพฤติกรรม
การส่ ายหน้าของชาวอินเดีย สื่ อความหมายว่า ใช่ ในขณะที่คนไทยเป็ นการแสดงว่าปฏิเสธ การพูดจะสื่ อ
ความหมายผิดได้ เช่น พยาบาลบอกผูป้ ่ วยว่า ถอดรองเท้าแล้วชัง่ น้ าหนัก ผูป้ ่ วยกลับมาบอกพยาบาลว่า หนักแปด
ขีด ทั้งนี้เพราะผูป้ ่ วยนาเอารองเท้าไปชัง่ ส่ วนพยาบาลต้องการให้ผปู ้ ่ วยชัง่ น้ าหนักตนเอง
2.2 กระบวนการเลือกทางจิตวิทยา โดยทัว่ ไปคนเรามีกลไกทางจิตวิทยาที่ปกป้ องตนเอง จากข้อมูลที่ทา
ให้ตนเองรู ้สึก ต่าต้อย รู ้สึกด้อย หรื อไม่ปลอดภัย ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ จึงเลือกที่จะรับหรื อเปิ ดรับข้อมูลหรื อ
เลือกตีความ
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2.2.1 การเลือกที่จะรับ (Selection Exposure) ทุกวันแต่ละคนต้องมีการสื่ อสาร และรับข้อมูล
ข่าวสารเพื่ออยูใ่ นสังคม ข้อมูลที่ส่งมาจากกลุ่มเพื่อน การประชุมสัมมนา จากโทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ แต่คนเลือกที่
จะรับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความต้องการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
2.2.2 เลือกรับข้ อมูลทีต่ นเองมีความสนใจ (Selection Attention) โดยทัว่ ไปคนจะเลือกรับข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความคิดความรู ้สึกของตนเอง เช่น ถ้าบุคคลเห็นว่า การเมืองส่ งผลต่อตนเอง จะเลือกที่จะรับ
ข้อมูลด้านการเมือง ถ้าบุคคลมีความสนใจต่อสุ ขภาพ จะเลือกที่จะรับฟังหรื อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องของสุ ขภาพ
2.2.3 การเลือกรั บรู้ และเลือกตีความ (Selective Perception and Interpretation) คนมีแนวโน้มที่จะรับรู ้
และตีความข้อมูลให้สอดคล้อง กับเจตคติ ความเชื่อ หรื อความต้องการของตนเอง คนเลือกที่จะตีความข้อมูล หรื อให้
ความหมายข้อมูลในลักษณะที่ทาให้ตนเองพอใจ รู ้สึกเป็ นสุ ข ตัวอย่างเช่น การให้ความหมายของเลขที่แต่ละพรรคในวัน
รับสมัครการเลือกตั้งเป็ นรัฐบาลของประเทศไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 มีการจับสลากเลือกเบอร์ ในการสมัครรับ
เลือกตั้ง พรรคประชาธิ ปัตย์จบั ได้หมายเลขสิ บ พรรคประชาธิ ปัตย์ ให้ความหมายว่า เป็ นเลขที่สาคัญเพราะเป็ นหมายเลข
ของผูเ้ ล่นในตาแหน่งศูนย์หน้า ซึ่ งเป็ นตาแหน่งที่สาคัญในการเล่นฟุตบอล ในขณะที่พรรคคู่แข่งให้ความหมายเบอร์ 10
ว่า เป็ นหมายแห่งการสู ญเสี ยแห่งความตายเพราะนิมนต์พระมาสวดในงานศพ 10 องค์
2.2.4 เลือกทีจ่ ะจดจา (Selection Retention) ข้อมูลที่บุคคลได้รับในแต่ละวันมีมากมาย บุคคลที่รับสารจึง
ต้องจดจาเรื่ อง/ข้อมูลที่มีความหมาย มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง หรื อมีความสาคัญเกี่ยวกับตนเอง เช่น ทุกคนจะจาวันเกิด
วันแต่งงานได้แม่นยา หรื อวันที่พบคนรักเป็ นวันแรก ของขวัญชิ้นแรกที่ได้รับจากสามี เป็ นต้น
2.3 ลักษณะความหมายของภาษา เนื่ องจากบุคคลรับรู ้สิ่งต่างๆ จากสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ และระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมซึ่ งส่ งผลต่อการให้ความหมายของข้อมูล ตัวอย่าง เช่น ผูป้ ่ วย
รายหนึ่งไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลศิริราช ภายหลังยืน่ บัตรในกล่องการตรวจสุ ขภาพ พยาบาลบอกผูป้ ่ วยรายนี้วา่ ให้
ไปรอที่ฝั่งตรงข้าม (โรงพยาบาลศิริราชตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้าม โรงพยาบาลศิริราชคือ ท่าพระจันทร์ ) จน
เวลาผ่านไปเกือบครึ่ งวัน ผูป้ ่ วยกลับมาพบพยาบาลอีกพร้อมถามว่า ตนเองรออยูต่ ้ งั นานทาไมไม่เรี ยกไปตรวจ พยาบาล
จะถามผูป้ ่ วยเช่นกันว่า เรี ยกผูป้ ่ วยตั้งหลายครั้งผูป้ ่ วยไปอยูท่ ี่ไหนมา ผูป้ ่ วยตอบว่า คุณพยาบาลให้ไปรอฝั่งตรงข้าม ผูป้ ่ วย
จึงไปรอที่ท่าพระจันทร์ เนื่องจากการให้ความหมายเป็ นสิ่ งสาคัญ การสื่ อสารเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันจึงต้องมีการ
สะท้อนความคิดระหว่างคู่สื่อสาร
2.4 การไม่ เปลีย่ นแปลงความคิด ประสบการณ์เดิมของบุคคลตอกย้าพฤติกรรมแบบเดิมๆ ที่คนๆ นั้นปฏิบตั ิ
แล้วประสบความสาเร็ จได้ผลตามสิ่ งที่ตนเองมุ่งหวัง ตัวอย่างเช่น แดงที่ชอบร้องเพลงของพุม่ พวง ดวงจันทร์ ไม่วา่ แดง
จะไปร้องเพลงที่ใดๆ จะได้รับคาชมเสมอๆ ว่า ร้องเพลงได้ไพเราะ จนแดงเกิดความเชื่ อว่า ตนเองร้องเพลงได้ไพเราะ
จริ งๆ อยูม่ าวันหนึ่งแดงได้มาพบกับนักแต่งเพลงชื่อดังมาบอกว่า การร้องเพลงของแดงร้องไม่เข้าจังหวะ ร้องเพลงค่อม
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จังหวะ แดงไม่เชื่อที่นกั แต่งเพลงบอก ทั้งนี้เพราะมีคนตั้งมากมายที่ชมว่า แดงร้องเพลงไพเราะ เพราะความเชื่อที่สั่งสม
มาเป็ นเวลานานทาให้แดงไม่เชื่อที่นกั แต่งเพลงบอก
2.5 การห้ อยแขวนการตัดสิ นใจ เมื่อเห็นพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งแล้ว คนให้ความหมายถึงพฤติกรรมนั้น
ทันที โดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบถึงที่มาที่ไปของพฤติกรรมของบุคคล ตัวอย่าง เช่น ถ้าเห็นนักเรี ยนหลับใน
ห้องเรี ยน ครู ผสู ้ อนมักจะตัดสิ นว่า นักเรี ยนที่หลับในห้องเรี ยนเป็ นนักเรี ยนที่ข้ ีเกียจไม่สนใจการเรี ยน โดยไม่ทราบว่า
ก่อนที่นกั เรี ยนที่นงั่ หลับในชั้นเรี ยนจะมาเข้าชั้นเรี ยน นักเรี ยนคนนั้นทารายงานทั้งคืนเพื่อส่ งให้ครู ในชัว่ โมงนี้ การ
ตัดสิ นสิ่ งที่เห็นทันทีความคิดเช่นนี้ ทาให้ตดั สิ นใจผิดได้ ทาให้การสื่ อสารผิดพลาด
2.6 การมีความคิดว่ าตนเองรู้ มาก หรื ออุปมาเหมือนชาล้ นถ้ วย ถ้าบุคคลใดคิดว่า ตัวเองรู ้ทุกเรื่ องจะทาให้ปิดกั้น
การรับข้อมูล ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการสื่ อสาร เป็ นการปิ ดกั้นการรับข้อมูลทาให้ปฏิเสธที่จะรับข้อมูลอื่นๆ
เปรี ยบเสมือนชาที่ลน้ ถ้วย เพราะโดยทัว่ ๆ ไปแล้วในชีวิตจริ งไม่มีใครรู ้ทุกเรื่ อง ดังสานวนไทยที่วา่ “เส้นผมบังภูเขา”
การปิ ดกั้นการรับข้อมูลโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองจะเกิดขึ้นยาก
2.7 การมองข้ ามความแตกต่ าง การมองข้ามความแตกต่างมีผลเสี ยต่อการสื่ อสารเป็ นอย่างมาก เพราะผูส้ ื่ อสาร
จะมีความคิดอยูเ่ สมอว่า ทาไมเรื่ องง่ายแค่น้ ีฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่ อง เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องง่ายแท้ๆ แต่เนื่ องจากบุคคลมีความ
แตกต่างกันทั้งทางด้านกายภาพ และจิตใจ จากสิ่ งเร้าทั้งทางด้านความเป็ นอยู่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ การ
ประกอบอาชีพ สภาพสังคมสิ่ งแวดล้อม ถ้าผูส้ ื่ อสารมองข้ามความแตกต่างจะขาดการให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน เพราะคิดเอา
เองว่า ผูอ้ ื่นคงคิดเช่นเดียวกับที่ตนคิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักสุ ขศึกษามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเห็นถึงความแตกต่าง
ของบุคคล จึงจะสามารถช่วยให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพได้
3. ปัญหาของการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพของประเทศไทย
กองสุ ขศึกษา ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพในรู ปแบบการดาเนิ นการศึกษาผ่านการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ และ
ได้มีการพัฒนาการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ ตั้งแต่ในระยะเริ่ มแรก ซึ่ งสื่ อมีเพียงเอกสารและหนังสื อจนกระทัง่ ปั จจุบนั การ
พัฒนาทางด้านการสื่ อสาร การให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพมีการพัฒนามาเป็ นลาดับ ตั้งแต่การสื่ อสารทางเดียว มาเป็ นการ
สื่ อสารสองทาง จนกระทัง่ ในปั จจุบนั ได้นาเอาสื่ อที่มีการพัฒนาอย่างมากมายสามารถนาไปใช้กบั คนหมู่มาก ให้มีการ
เห็นภาพ ได้ยนิ เสี ยง มีการโต้ตอบกันได้ และได้นาเอาความรู ้เรื่ องการสร้างพลัง มาใช้ในการให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพ
โดยการให้ประชาชนร่ วมรับรู ้ ร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้ ร่ วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง โดยกองสุ ขศึกษา
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก แต่การให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพ หรื อการสื่ อสารด้านสุ ขภาพยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร
ทั้งนี้ เกิดจาก
3.1 ปัญหาทางด้ านเศรษฐกิจ
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3.1.1 หน่วยงาน กองสุ ขศึกษา ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอที่จะทาการให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพได้ครอบคลุม
ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
3.1.2 ในสภาพสังคมปัจจุบนั วิถีการดาเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับเปลี่ยน
การให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ของบุคคล ทาให้ปัจจัยเสี่ ยงที่จะเกิดปั ญหาสุ ขภาพเปลี่ยนแปลงไป กองสุ ขศึกษาต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทนั สมัยสอดคล้องกับปั ญหา ทันสังคม การปรับเปลี่ยนข้อมูล และการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่ อสาร
ล้วนต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งสิ้ น
3.1.3 การส่ งเสริ มความสามารถให้กบั บุคคลากรทางการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้มีความสามารถในการให้ขอ้ มูล
เพื่อการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ และสามารถใช้สื่อทันสมัยในการเผยแพร่ ขอ้ มูล ต้องได้รับการพัฒนา ถ้าหน่วยงานได้รับ
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพก็จะด้อยไป
3.1.4 การพัฒนาระบบการให้สุขศึกษาต้องอาศัยกระบวนการวิจยั มาช่วยสนับสนุน หน่วยงานวิจยั ไม่มี
งบประมาณสนับสนุน
3.1.5 บุคคลในสังคม การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร การเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบทสู่ สังคมเมือง
จากประเทศเพื่อนบ้านมารับจ้างทางานในเมืองใหญ่ บุคคลดังกล่าว อาจอาศัยอยูใ่ นชุมชนแออัด ทาให้เสี่ ยงที่จะเกิด
ปั ญหาสุ ขภาพทั้งต่อตนเองและผูใ้ กล้เคียง การเคลื่อนย้ายของประชาชนเข้ามาอยูใ่ นเมืองใหญ่ทาให้ไม่สามารถเข้าถึง
ระบบบริ หารสุ ขภาพได้ตามนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ประชาชนที่มีฐานะทางเศรฐษกิจต่า มีความรู ้ความสามารถด้าน
สุ ขภาพต่า ปั จจุบนั มีการใช้สื่อหลายช่องทาง การให้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพผ่านสื่ อต่างๆ มีจานวนมาก แต่ความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่ อต่างๆ นั้นไม่มีหน่วยงานใดๆ รับผิดชอบในการพิจารณาความถูกต้อง ประชาชนที่มีความรู ้
ความสามารถด้านสุ ขภาพต่าขาดสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์หรื อแหล่งที่มาของข้อมูลทาให้นาข้อมูล
มาใช้ เกิดปั ญหาสุ ขภาพและเสี ยหายทางเศรษฐกิจ สุ กญั ญา ปจุศิลปะ และคณะ 2551 (อ้างใน พนา ทองมีอาคม และเพ็ญ
พักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 2552) พบว่า มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้องผ่านอินเทอร์ เน็ตสู่ ประชาชน ในเรื่ องการ
ดูแลสุ ขภาพ การให้คาแนะนาในการใช้ยา ขายผลิตภัณ์ทางสุ ขภาพที่โฆษณาเกินจริ ง ทาให้เกิดผลเสี ยต่อผูบ้ ริ โภค เสี ย
ทรัพย์โดยไม่จาเป็ นและที่สาคัญคือ การเสี ยโอกาสที่จะได้รับการรักษาทันเวลาและถูกต้อง
3.1.6 สื่ อที่ใช้ในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพควรมีความหลากหลายและมีหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและในขณะเดียวกันสามารถสะท้อนความคิดระหว่างคู่สื่อสารได้ การที่ตอ้ งใช้สื่อในการสื่ อสารทางด้าน
ภาษาสุ ขภาพหลากหลายจาเป็ นต้องลงทุนมาก
3.2 ปัญหาทีเ่ กิดจากตัวบุคคล
3.2.1 ขาดบุคลากรที่มีทกั ษะเฉพาะทางในการรณรงค์สร้างเสริ มสุ ขภาพ เช่น บุคลากรทางด้านสุ ขภาพที่มี
ความเชี่ยวชาญในการนาเสนอข้อมูลในสื่ อต่างๆ ในสื่ อวิทยุชุมชน สื่ อวิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้น
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3.2.2 ขาดผูน้ าชุมชนที่เข้มแข็ง มีความตั้งใจและตระหนักที่จะทาให้ชุมชนของตนมีคุณภาพที่ชีวติ ที่ดี
3.2.3 ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ขาดความสนใจ ขาดการรับรู ้ และไม่ตระหนักถึงปั ญหาสุ ขภาพของ
ตนเอง
3.2.4 ประชาชนไม่มีส่วนร่ วมในชุมชน การดาเนินการในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ต้องมาจากชุมชน และ
ควรดาเนินการโดยชุมชนเอง เพราะชีวติ ความเป็ นอยูข่ องบุคคลในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพหรื อภาวะเสี่ ยงต้องมาจากคนในชุมชนเอง การมีสุขภาพที่ดีจึงจะเกิดขึ้นได้
3.2.5 ประชากรมีความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสารน้อย ขาดความรู ้ขาดความสามารถทางด้านภาษา
ทาให้บุคคลนั้นมี ความรู ้ภาษาสุ ขภาพน้อย
3.3 ปัญหาทีเ่ กิดจากข้ อมูล
3.3.1 ขาดงานวิจยั ในประเทศไทยเพื่อนามาใช้ในการที่นามาพัฒนาสื่ อและสารให้สอดคล้องตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย การพัฒนาสื่ อและสารโดยการนาเอาผลการวิจยั จากต่างประเทศ ทาให้การให้ขอ้ มูลที่
ต้องการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายไม่ตรงตามที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ อาจไม่สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวติ ของกลุ่มเป้ าหมาย
เช่น อาจเกิดจากการใช้ภาษาที่เข้าใจยาก ใช้ภาษาสากลมากกว่าภาษาของกลุ่มเป้ าหมายหรื อภาษาของชุมชน เป็ นต้น
3.3.2 สื่ อขาดการโน้มน้าวหรื อจูงใจให้ประชาชน อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
3.3.3 ขาดความต่อเนื่ องในการส่ งสารการให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ การให้ขอ้ มูลต้องกระทาอย่างต่อเนื่ อง
จนทาให้ประชาชนซึมซับความรู ้ดา้ นสุ ขภาพเข้าไปจนกลายเป็ นนิสัย
3.3.4 ขาดแหล่งค้นคว้าข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพที่ประชาชนหรื อผูท้ ี่สนใจอยากศึกษา
3.3.5 การเผยแพร่ ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพในการสื่ อสารมวลชนมีนอ้ ยและขาดความน่าเชื่ อถือเพราะใน
บางสื่ อหวังผลทางการค้ามากกว่าการคานึงถึงสุ ขภาพของประชาชน
3.4 ปัญหาจากกระบวนการนาเสนอข้ อมูล
3.4.1 การถ่ายทอดสื่ อข้อมูลทางด้านสุ ขภาพไม่ครอบคลุมสื่ อที่หลากหลาย เนื่องจากขาดความร่ วมมือกับ
องค์กรต่างๆ
3.4.2 การนาเสนอข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
3.4.3 การนาเสนอข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
3.4.4 การรณรงค์ การให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพ ต้องจัดให้มีข้ ึนเพื่อกระตุน้ ให้กลุ่มเป้ าหมาย รับรู ้ สนใจ
ตระหนัก และเกิดจิตสานึกถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุ ขภาพมากกว่าเพื่อการสร้างกระแส
3.5 ปัญหาทีเ่ กิดจากการขาดวัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน ภาครัฐยังสนับสนุน
งบประมาณในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพไม่เพียงพอ
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3.6 ปัญหาทีเ่ กิดจากการขาดภาคีเครื อข่ าย การให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
จะประสบความสาเร็ จได้ยากมากหากไม่ได้รับความร่ วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

4. การวิเคราะห์ ปัญหาการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
การสื่ อสารคือ "วิถีชีวิต หรื อวัฒนธรรม" ที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่ องในชีวิต ดังนั้น จะเห็นว่า เรื่ องสุ ขภาพเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร ปั ญหาสุ ขภาพที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ มักเกิดจากปั ญหาในการสื่ อสารที่ไม่สามารถทาให้คนทัว่ ไปให้
ตระหนักถึงการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพ เพื่อลดภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ทั้งนี้เพราะ
4.1 ประชาชนยังขาดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง เหตุและปั จจัยที่ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพ ซึ่ งมี
มากมายหลายด้านทั้งทางด้านทั้งปั จจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านระบบบริ การสุ ขภาพ
เพื่อให้บุคคลมีสุขภาวะที่ดี
4.2 ระบบการสื่ อสารด้านสุ ขภาพยังไม่สามารถทาให้ประชาชน เข้าใจสิ ทธิ์ ของตนเองในฐานะปั จเจก
บุคคล ในการที่จะต้องได้รับบริ การขั้นพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพที่จาเป็ นอย่างครบถ้วน ทัว่ ถึง เป็ นธรรม มี
มาตรฐาน มีคุณภาพเป็ นที่พึงพอใจ และร่ วมถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลข้อมูลด้านสุ ขภาพของบุคคลให้
เป็ นความลับส่ วนบุคคล และขาดความรู ้ถึงอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
วิธีการสื่ อสารด้านสุ ขภาพผูส้ ่ งสารส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ความสามารถในการสื่ อสาร ข้อมูลที่เผยแพร่ เป็ นข้อมูล
ที่สื่อออกไปแล้วขาดความมีชีวติ ชีวา สื่ อมวลชนยังไม่เปิ ดพื้นที่สุขภาพ รายการเกี่ยวกับสุ ขภาพในรายการ
โทรทัศน์ มีนอ้ ยและอยูใ่ นเวลาที่ไม่ค่อยมีผชู ้ ม มีผเู ้ ขียนเรื่ องสุ ขภาพน้อย สื่ ออินเทอร์ เน็ตแม้จะมีหลากหลายแต่
ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถเข้าถึงได้
4.3 สื่ อยังไม่สามารถทาหน้าที่ในการโน้มน้าวชักจูง กระตุน้ เตือนให้ผรู ้ ับสารเกิดความรู ้ ทัศนคติ และ
การปฏิบตั ิตนในทางสร้างเสริ มสุ ขภาพ
4.4 ผูท้ ี่มีความรู ้เรื่ องสื่ อขาดความรู ้เรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ ในขณะที่บุคคลากรทางด้านสุ ขภาพมี
ความรู ้ในเรื่ องการใช้สื่อน้อย การให้ขอ้ มูลจึงไม่นาสนใจ ดังนั้น จึงต้องทาให้มีการแปลงความรู ้ (Knowledge
Translation) เชิงวิชาการที่เข้าใจยาก ให้เป็ นความรู ้ที่เข้าใจง่ายและสื่ อให้ประชาชนสามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
4.5 การสื่ อสารด้านสุ ขภาพของประเทศไทยในอดีตนาเอาผลงานวิจยั เกี่ยวกับการสื่ อสารด้านสุ ขภาพและ
แนวคิดทางทฤษฏีของต่างประเทศมาใช้ในการให้ขอ้ มูลทาให้การสื่ อสารด้านสุ ขภาพในประเทศไทยไม่ประสบ
ผลสาเร็ จเท่าที่ควร
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4.6 สังคมไทยเป็ นสังคมที่เชื่อผูม้ ีความรู ้ จากคาพูดที่วา่ "คุณหมอรู ้ดี" ดังนั้น ความรู ้ที่มาจากแพทย์ หรื อ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยง จึงจะได้รับการยอมรับว่า ถูกต้อง เหมาะสมโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง ในบางครั้งอาจทาให้ความรู ้ที่
อยูต่ รงข้าม หรื อไม่สอดคล้องกับความรู ้ของแพทย์ บุคคลที่มีชื่อเสี ยง กลายเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากความรู ้
นั้นจะได้รับการพิสูจน์ดว้ ยการปฏิบตั ิให้เห็นจริ ง ซึ่งทาให้การพัฒนาความรู ้เรื่ องการสื่ อสารเพื่อสุ ขภาพจากคน
กลุ่มอื่นๆ ไม่สามารถนาเสนอในเวทีความรู ้เรื่ องสุ ขภาพของสังคมไทยได้
4.7 ผูร้ ับสาร/ ข้อมูลขาดความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาสุ ขภาพ อ่านหนังสื อไม่ออกหรื อไม่สามารถ
พูดโต้ตอบได้ ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาของ ดร.จิตประภา ศรี อ่อน โครงการวิจยั เรื่ องการรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพของ
กลุ่มผูพ้ ิการทางการได้ยนิ กรณี ศึกษาสถานศึกษาสาหรับผูพ้ ิการทางการได้ยนิ (โรงเรี ยนโสตศึกษา) พบว่า
นักเรี ยนที่มีปัญหา ด้านการอ่านและการเขียน ตลอดจนการรับข้อมูลจากผูส้ ื่ อสารได้ไม่ครอบคลุมเนื่องจากผูใ้ ห้
ข้อมูลมีความสามารถทางภาษามือต่าบุคคลเหล่านี้มีปัญหาสุ ขภาพมาก
4.8 การให้ขอ้ มูลของสื่ อขาดความมีชีวติ ชีวา (Message Vividness) เนื้อหามีความเป็ นวิชาการมาก
เกินไป ทาให้ประชาชนขาดความสนใจ
4.9 ผูส้ ่ งสารไม่มีความรู ้เรื่ องสุ ขภาพจริ งๆ ทาให้ผรู ้ ับสารไม่สามารถให้ความรู ้และทาให้ผรู ้ ับสาร
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรื อปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุ ขภาพได้ซ่ ึ งสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของบุญเรื อง
เนียมหอม และคณะ (2551) ซึ่ งพบว่า นักสื่ อสารสุ ขภาพด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์ขาดความรู ้จริ งและประสบการณ์จริ ง
เกี่ยวกับข้อมูลทางสุ ขภาพ ไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ผอู ้ ่านเกิดความเข้าใจได้
4.10 พัฒนาของสื่ อและความซับซ้อนของสังคม ถ้าหากประชาชนขาดสติปัญญา ขาดความคิดวิเคราะห์
อาจตกเป็ นเหยือ่ ของสื่ อได้ง่าย ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ชี้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งถึงผูบ้ ริ โภคใน
ปัจจุบนั มีความคลาดเคลื่อนและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหลายประการ ดร.นายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์
หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุ ขภาพ (Health Intervention and Technology
Assessment Program; HITAP) กล่าวว่า ปั จจุบนั มีการใช้สื่อหลากหลายช่องทาง เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ อกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาอันตราย วัคซี น และเครื่ องมือแพทย์ บาง
ชนิดไปยังประชาชนโดยตรง ทั้งๆ ที่กฎหมายไม่ได้รับอนุ ญาต งานวิจยั ชี้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่ง
ถึงผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความคลาดเคลื่อนและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหลายประการ กลไกการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในกรณี ของการสื่ อสารหรื อประชาสัมพันธ์สินค้าสุ ขภาพยังมีขอ้ บกพร่ อง หากไม่ได้รับการแก้ไขจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องอาจทาให้เกิดผลเสี ยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกิดความสู ญเปล่าและสิ้ นเปลืองในทาง
เศรษฐกิจและอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จากการใช้ยาและเทค โนโลยีทางการแพทย์อย่างไม่สมเหตุผล หาก
ไม่ได้รับการแก้ไขจากผูเ้ กี่ยวข้อง อาจทาให้เกิดผลเสี ยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกิดความสู ญเปล่าและ
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สิ้ นเปลืองในทางเศรษฐกิจและอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จากการใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างไม่
สมเหตุผล
สรุ ป ปัญหาและอุปสรรคในการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ เมื่อพิจารณาแล้วเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นจากคู่สื่อสาร
การได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย หรื อการที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพต้องเป็ นข้อมูลที่
มุง้ ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ไม่มีวตั ถุประสงค์ทางด้านธุ รกิจแอบแฝง ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน ผูท้ ี่
กี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพแม้กระทัง่ ประชาชนเองต้องเข้าใจ เหตุปัจจัยที่มีอิทธิ พลในการสื่ อสาร ไม่วา่ จะ
เป็ นปัจจัยทางด้านบุคคล ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และวิธีการสื่ อสาร เพื่อนามาปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง วิธีการ และช่องทางตลอดจนข้อมูลให้สอดคล้องกับบุคคลที่ผสู ้ ื่ อสาร ต้องการให้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุ ขภาพ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรม 5.1.4
จงอธิ บายปั ญหาในการดาเนิ นงานด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคของประเทศไทย
แนวตอบกิจกรรม 5.1.4
ปัญหาในการดาเนินงานสาธารณสุ ขของไทยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การดาเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง
อาจเกิดจากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ทาให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รับข้อมูลในการกระตุน้ ให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่มากพอ เป็ นต้น นอกจากนี้ประชาชนขาดความรู ้ความความสามารถด้านสุ ขภาพทาให้
การสื่ อสารเข้าไม่ถึงเพราะบุคคลที่มีปัญหาสุ ขภาพเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพต่า การสื่ อสารกับ
บุคคลเหล่านี้ให้เข้าใจต้องเป็ นภาษาถิ่นภาษาพิเศษ เช่น การใช้รูปภาพเป็ นสื่ อในขณะที่บา้ งครั้งคนในท้องถิ่นที่มี
ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพ ไม่มีความรู ้ในการที่ถ่ายทอดเพียงพอที่จะทาให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจได้ เป็ นต้น
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ตอนที่ 5.2. การให้ คาปรึกษาด้ านสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
5.2.1 แนวคิด ความหมายการให้คาปรึ กษา และองค์ประกอบต่างๆของการให้คาปรึ กษา
5.2.2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึ กษา
5.2.3 กระบวนการ เทคนิคที่ใช้ในการให้คาปรึ กษา และการให้คาปรึ กษาทางพฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวคิด
1. แนวคิ ด ส าคัญ เบื้ อ งต้น ของการให้ ค าปรึ ก ษา และความหมายของการให้ ค าปรึ ก ษา
ความหมายของบทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา ปั จจัยที่อาจจะส่ งผลต่อกระบวนการการให้
คาปรึ กษาที่ผูใ้ ห้คาปรึ กษาพึงคานึ งถึงและวางข้อจากัดของตนเองในการให้คาปรึ กษา และองค์ประกอบ
ต่างๆที่จะต้องเกิ ดขึ้นในกระบวนการนี้ ที่กล่าวถึ งการให้ความเคารพในความเป็ นมนุ ษย์ของบุคคล การ
เชื่อมัน่ ในศักยภาพของบุคคล
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึ กษา ที่อธิ บายถึงการเกิดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ งเป็ น
กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผใู ้ ห้คาปรึ กษาใช้เป็ นกรอบแนวทางในกระบวนการให้คาปรึ กษา โดยทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึ กษา แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มแนวคิดหลักๆ คือ แนวคิดทางจิตวิเคราะห์
(Psychoanalytic Approach) แนวคิดทางมนุษย์นิยม (Humanitic Approach) และแนวคิดทางกลุ่มความคิด
และพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral Approach)
3. ขั้นตอนในกระบวนการให้คาปรึ กษามีหลายขั้นตอนที่สาคัญ รวมไปถึงในแต่ละขั้นตอนมี
เทคนิ คต่างๆที่ จะนาไปใช้ในกระบวนการให้คาปรึ กษา แต่ละกระบวนการให้คาปรึ กษาเราสามารถใช้
เทคนิคต่างๆร่ วมกันได้ เพื่อนาไปสู่ จุดมุ่งหมายของการกระบวนการในแต่ละขั้นตอน
4. แนวคิดสาคัญสาหรับการให้คาปรึ กษาทางพฤติกรรมสุ ขภาพ ในหน่ วยเรี ยนจะกล่าวถึง
การใช้โมเดลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแต่ละลาดับขั้น เพื่อการเตรี ยมความพร้อมของผูร้ ับคาปรึ กษา/ผู ้
ที่ ต้อ งการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม โดยใช้ก ระบวนการให้ ค าปรึ ก ษาเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ
พฤติกรรมในแต่ละขั้นตอน ซึ่ งแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นมีความแตกต่างกัน การ
ให้เครื่ องมือและเทคนิคของผูใ้ ห้คาปรึ กษาก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้เชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละระดับขั้นด้วย
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 5.2. จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายความหมาย สรุ ปแนวคิด และองค์ประกอบต่างๆ ของการให้คาปรึ กษาได้
2. อธิ บายความหมายและสรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้
คาปรึ กษาได้
3. อธิ บายขั้นตอนในกระบวนการให้คาปรึ กษามีหลายขั้นตอนที่สาคัญ รวมไปถึงเข้าใจการใช้
เทคนิคต่างๆในกระบวนการให้คาปรึ กษาได้
4. การนากระบวนการให้คาปรึ กษามาประยุกต์ใช้กบั การให้คาปรึ กษาทางพฤติกรรมสุ ขภาพ
รวมทั้งอธิ บายแนวคิดสาคัญของการให้คาปรึ กษาทางพฤติกรรมสุ ขภาพได

38

เรื่ องที่ 5.2.1
แนวคิด ความหมาย และองค์ ประกอบต่ างๆของการให้ คาปรึกษา
หลักการให้คาปรึ กษา คือจุดมุ่งหมายเพื่อการช่ วยเหลื อผูท้ ี่มาขอรับคาปรึ กษา ไม่ว่าจะเป็ นการปรั บ
พฤติกรรม หรื อการแก้ไขปั ญหาต่างๆ มักพบกระบวนการการให้คาปรึ กษาใช้กบั หลายบริ บทที่เกิ ดขึ้นในการ
แก้ไขปั ญหาต่างๆในระดับบุคคล เช่น ปั ญหาด้านสุ ขภาพ ปั ญหาด้านการทางาน ปั ญหาการมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ หรื อปั ญหาด้านศึกษาของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ทั้งนี้ ก็เพื่อมีเป้ าหมายช่ วยเหลื อผูท้ ี่ รับคาปรึ กษาให้มี
คุ ณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน การดาเนิ นการให้คาปรึ กษามีหลายรู ปแบบ ทั้งเป็ นในระดับบุคคล และระดับกลุ่ม ซึ่ งใน
หน่ วยนี้ จะกล่ าวถึ งเฉพาะการให้คาปรึ กษาในระดับบุ คคล ดังนั้น องค์ประกอบสาคัญของการให้คาปรึ ก ษา
ประกอบไปด้วย
1. ผู้ให้ คำปรึ กษำ (Counselor) คือ บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผมู ้ ารับคาปรึ กษา ลักษณะสาคัญของผูใ้ ห้
ค าปรึ ก ษาจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในการให้ค าปรึ ก ษา แนวคิ ดทางจิ ตวิท ยาเบื้ อ งต้น มี
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี มีจรรยาบรรณของผูใ้ ห้คาปรึ กษา เคารพในสิ ทธิ รักษาความลับของผูม้ าขอรับ
คาปรึ กษา รวมทั้งไม่ตดั สิ นผูร้ ับคาปรึ กษา
2. ผู้รับ ค ำปรึ กษำ (Counselee/Client) คื อ บุ คคลที่ รับค าปรึ ก ษา มี คุณลัก ษณะทาง ความรู ้ สึ ก ความคิ ด
สับสน มี ความคับข้องใจ แสดงพฤติ กรรมที ไม่เหมาะสม หรื อแสดงพฤติ กรรมเสี่ ยงอาจก่ อให้เกิ ด
อันตรายแก่ตนเองและผูอ้ ื่น
1. แนวคิดการให้ คาปรึกษา แนวคิดสาคัญในกระบวนการให้คาปรึ กษาที่ควรตระหนักเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิให้
การดาเนินการให้คาปรึ กษาดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีดงั นี้
1.1. กำรให้ คำปรึ กษำเป็ นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนเรื่ องควำมแตกต่ ำงของบุคคล การเห็นถึง
ศักยภาพ คุณค่าของแต่ละบุคคล ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจาเป็ นต้องรับรู ้ลกั ษณะองค์รวมทั้งหมดของบุคคลใน
หลายแง่มุม ไม่ใช่การมองเพียงแค่แง่มุมใดมุมหนึ่ง และตัดสิ นบุคคลด้วยมุมมองที่เห็นเพียงเท่านั้น
1.2. ผู้ให้ คำปรึ กษำปฏิ บัติต่อบุคคลด้ วยควำมไว้ วำงใจ และกระบวนการให้คาปรึ กษาเป็ นพื้นที่ของการสร้าง
สั ม พันธภาพที่ ดีร่วมกันระหว่า งผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูร้ ั บ คาปรึ ก ษา รวมทั้ง สองฝ่ ายจะต้องให้ความ
ร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี ตลอดกระบวนการให้คาปรึ กษา
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2. ความหมายการให้ คาปรึกษา
การให้คาปรึ กษา (Counseling) มีผไู ้ ด้ให้ความหมายเกี่ยวกับการให้คาปรึ กษาไว้หลายแนวคิด ดังต่อไปนี้
Carl R. Rogers (1951) การให้คาปรึ กษา เป็ นการเน้นถึ งสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูร้ ั บ
คาปรึ กษา และการให้คาปรึ กษาจะมีประสิ ทธิ ภาพได้น้ นั จาเป็ นต้องมีการกาหนดอัตตา (Self) เป็ นศูนย์กลางของ
โครงสร้ างบุ คลิ กภาพอย่างชัดเจน จะช่ วยให้ผูร้ ั บคาปรึ กษาสามารถเข้าใจตนเองจนถึ ง ระดับที่ บุค คลนั้นจะ
สามารถนาตนเองก้าวไปยังทิศทางที่เหมาะสมกว่าเดิมตามประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับมา
Brammer & Shostorm (1952) ได้ให้คานิ ยามไว้ว่า การให้คาปรึ กษา เป็ นสัมพันธภาพที่ มีจุดมุ่งหมาย
ระหว่างบุคคลสองคน ซึ่ งคนหนึ่งได้รับการฝึ กฝน และได้ทาการช่วยเหลืออีกคนหนึ่งให้เปลี่ยนแปลงตนเองหรื อ
สิ่ งแวดล้อมของเขา
Gustsd (1953) การให้คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ที่เป็ นอย่างธรรมดาของบุคคลต่อบุคคล
ในสภาพแวดล้อมแห่งสังคม ซึ่ งผูแ้ นะนาต้องประกอบอาชีพเกี่ยวข้องด้านทักษะจิตวิทยา และมีความรู ้ทางด้านนี้
ได้พยายามแสวงหาวิธีช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษา เพื่อให้ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และเข้าใจวิธีการมองโลกอย่างชัดเจน
ขึ้ น ก าหนดเป้ า หมายแห่ ง ชี วิตได้ใ กล้เคี ย งกับ สภาพของความเป็ นจริ ง ที่ น่า จะเป็ นไปได้ ซึ่ ง จะช่ วยให้ผูร้ ั บ
คาปรึ กษามีความสุ ขมากขึ้น และเป็ นสมาชิกที่มีคุณค่าในสังคม
Krumboltz (1967) ให้ความหมายไว้ว่า การให้คาปรึ กษามุ่งความสาคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูร้ ับคาปรึ กษา และช่วยกันแก้ไขปั ญหาของบุคคลนั้นได้
Tyler (1969) การให้คาปรึ กษา หมายถึ ง กระบวนการให้ความช่ วยเหลื อแก่ ผูร้ ั บคาปรึ กษา เพื่อผูร้ ั บ
คาปรึ กษาได้ใช้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เขามีอยูจ่ ดั การกับชีวิตของตนเองได้ เช่น สามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ย
ตนเอง และรู ้จกั แก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางอารมณ์ของตน
สรุ ป ความหมายของการให้ค าปรึ ก ษา หมายถึ ง กระบวนการที่ มุ่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บุ ค คล เพื่ อ
ช่วยเหลือให้บุคคลเข้าใจตนเอง จากการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู ้สึก หรื อพฤติกรรม ที่เกิดจากความสามารถ
ของตัวบุคคลเอง จนสามารถตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนปรับปรุ งความสามารถใน
การพัฒนาตนเองได้
3. บทบาทหน้ าทีข่ องผู้ให้ คาปรึกษา จากแนวคิดและการให้ความหมายของการให้คาปรึ กษา จะเห็นได้วา่ แนว
ทางการช่ วยเหลื อนั้น ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องสร้ างกระบวนการให้ผูร้ ั บคาปรึ กษาเองสามารถค้นหาแนว
ทางการช่วยเหลื อปั ญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสมด้วยตัวเอง ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผูใ้ ห้คาปรึ กษา
นั้นมีความสาคัญ โดยจะต้องให้ความสาคัญถึงประเด็น ดังต่อไปนี้ Bordin (1955)
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3.1. ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของผูร้ ับคาปรึ กษา โดยจาเป็ นจะต้องไวต่อความรู ้สึกทั้งของผูร้ ับ
คาปรึ กษาและของตนเอง อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความรู ้สึกของผูร้ ับคาปรึ กษาได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิ ทธิภาพ
3.2. การวินิจฉัยปั ญหา หรื อการค้นหาสาเหตุของปั ญหานั้นจะต้องเป็ นการร่ วมมือกัน เพื่อเป็ นการหาทาง
ช่วยเหลือผูร้ ับคาปรึ กษาอย่างแท้จริ ง และการวินิจฉัยปั ญหานี้ถือเป็ นพื้นฐานของการให้คาปรึ กษา
บทบาทหน้าที่ของการให้คาปรึ กษานั้น อาจเกิ ดขึ้ นได้ในหลายสถานการณ์ เช่ น นักจิ ตวิทยากับ ผูม้ ี
ปั ญหาสุ ขภาพจิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขกับผูป้ ่ วย หัวหน้างานกับพนักงาน และอาจารย์กบั นักศึกษา เป็ นต้น
หรื อบทบาทอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการให้คาปรึ กษาเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเข้าใจในกระบวนการให้คาปรึ กษา
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับผูใ้ ห้คาปรึ กษา เพื่อส่ งผลให้การให้คาปรึ กษานั้นมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถ
ช่วยเหลือผูร้ ับคาปรึ กษาได้เป็ นอย่างดี
4. ปั จ จั ยที่มี ผลกระทบต่ อกระบวนการให้ ค าปรึ กษา การให้ค าปรึ ก ษาจากที่ กล่ าวในข้า งต้น ในหน่ วยนี้ จะ
กล่าวถึงการให้คาปรึ กษาในระดับบุคคล ดังนั้นลักษณะการให้คาปรึ กษาที่เกิดขึ้นจะเป็ นการสื่ อสารระหว่าง
กันสองฝ่ าย เมื่ อคานึ งถึ งขอบเขตและข้อจากัดของการสื่ อสารในกระบวนการให้คาปรึ กษา มี ปัจจัยที่ ค วร
คานึงถึง ดังนี้
4.1. วัฒนธรรม (Culture) ความแตกต่างของวัฒนธรรม ส่ งผลให้ความเชื่อ ทัศนคติ แตกต่างกันในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน แม้ในสังคมเดียวกันบางครั้งความเชื่ อ ความคิด การเข้าใจเหตุการณ์ เดียวกันย่อมมีความ
แตกต่างกันได้เช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น วัฒนธรรมบางกลุ่มยึดถื อว่าผูช้ ายต้องมีความเข้มแข็งการพูดเรื่ อง
ความอารมณ์ หรื อความรู ้สึก จะถูกมองว่าเป็ นคนที่อ่อนแอไม่สมความเป็ นชาย
4.2. เชื ้อชำติ (Race) ความแตกต่างของเชื้อชาติ ระหว่างผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูร้ ับคาปรึ กษา ส่ งผลต่อการรับรู ้
ของบุคคลในเรื่ องเชื้อชาติในประเทศที่ดอ้ ยพัฒนา จะถูกมองหรื อรู ้สึกว่าเป็ นคนที่ต่าต้อย ไม่ถูกยอมรับ
ในสังคมส่ วนใหญ่ โอกาสถูกจากัด การรับรู ้เช่นนี้เป็ นส่ วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาทั้งสิ้ น
4.3. สถำนภำพทำงสั งคม (Social Class) ได้แก่ ชนชั้นต่างๆในสังคม ในสังคมไทยเรามักจะแบ่งชนชั้นจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการศึกษา เป็ นต้น กระบวนการให้คาปรึ กษา จาเป็ นจะต้อง
ระมัดระวังในการสื่ อสาร การใช้คาพูด หรื อพฤติกรรมบางอย่าง ที่จะเป็ นการเหยียดหยามอีกฝ่ ายหนึ่งได้
4.4. อำยุ (Age) ความแตกต่างของอายุที่ต่างกัน ระหว่างผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูร้ ับคาปรึ กษา อาจจะไม่ใช่ปัจจัย
ที่ เป็ นความส าคัญมากในกระบวนการให้ค าปรึ กษา แต่ ป ระเด็ น ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ก็ คื อ หากผู ใ้ ห้
ค าปรึ ก ษามี อ ายุ น้อยกว่า ผู ร้ ั บ ค าปรึ ก ษา อาจเกิ ดความไม่ น่ า เชื่ อถื อ เกิ ด ขึ้ นได้ ในทางกลับ กัน ผู ้ใ ห้
คาปรึ กษาอาจเกิ ดความไม่มนั่ ใจ เมื่ อต้องให้คาปรึ กษาผูท้ ี่ สูงอายุกว่าตนเอง ทั้งนี้ กรณี ดงั กล่ าวอาจ
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เกิดขึ้นได้ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาควรพึงระลึกเสมอว่า ไม่วา่ จะเป็ นช่วงอายุเท่าใด การยอมรับ การรับฟัง ที่ดีก็จะ
ช่วยให้กระบวนการให้คาปรึ กษามีประสิ ทธิ ภาพ
4.5. เพศ (Sex) ความเป็ นเพศหญิง หรื อเพศชาย ไม่ใช่เป็ นสิ่ งเป็ นสิ่ งที่มีผลต่อการให้คาปรึ กษาโดยตรง แต่
ประเด็นในการปฏิบตั ิตวั ในกรณี ที่มีความแตกต่างทางเพศก็เป็ นที่ขอ้ ควรพิจารณาในกระบวนการให้
คาปรึ กษา เช่น ความเป็ นเพศหญิงมักจะมีความไวในการรับอารมณ์สูงกว่าเพศชาย
นอกจากประเด็นเรื่ องความแตกต่ างทางเพศที่ อาจจะเป็ นปั จจัยที่ ส่ง ผลต่ อกระบวนการให้
คาปรึ กษา ด้านความพึงพอใจในการใช้ชีวิตทางเพศและความรัก (Sexual and affectionate orientation)
ซึ่ งหมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ จ ะเป็ นหญิ ง ชาย เกย์ หรื อ เลสเบี้ ย น ก็ เ ป็ นประเด็ น ที่ จ ะกระทบต่ อ
กระบวนการให้คาปรึ กษา หากผูใ้ ห้คาปรึ กษามีทศั นคติดา้ นลบต่อประเด็นดังกล่าว
4.6. ศำสนำ (Religion) ในกรณี ที่มีความแตกต่างทางศาสนาระหว่างผูใ้ ห้คาปรึ กษา และผูร้ ับคาปรึ กษา ความ
เชื่ อหรื อความยึดถือในการมองโลก ทัศนคติ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งทาให้เกิดความขัดแย้งกันที่จะเกิ ดขึ้น
ได้ เช่ น กรณี หากผูใ้ ห้คาปรึ กษานับถือศาสนาคริ สต์ นิ กายโรมันแคโทลิ ก ที่มีขอ้ ห้ามทาแท้ง หากเกิ ด
ผูร้ ั บคาปรึ กษามาขอรั บคาปรึ กษาเรื่ องการทาแท้ง อาจให้เกิ ดข้อขัดแย้งในการให้คาปรึ กษาระหว่าง
ความเชื่อได้
อย่างไรก็ดี อาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่จะส่ งผลกระทบต่อกระบวนการให้คาปรึ กษา ทั้งนี้จากปั จจัยที่
กล่ าวมาแล้วข้างต้น ถื อเป็ นปั จจัย พื้นฐานที่ จะช่ วยให้ผูใ้ ห้คาปรึ กษาพึง ระวัง สารวจ และยอมรั บ
ข้อจากัดของตนเอง ว่าได้มองเห็น เข้าใจ และยอมรับ ความแตกต่างจากปั จจัยดังกล่าวว่าเป็ นอย่างไร
สามารถรับมือกับข้อจากัดของตนเองได้อย่างไรบ้าง อันจะเป็ นผลช่ วยให้กระบวนการให้คาปรึ กษา
นั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
5. องค์ ประกอบเบื้องต้ นของการให้ คาปรึกษา
จากที่ได้กล่าวถึงเรื่ องของการให้คาปรึ กษาในระดับบุคคลว่าเป็ นการสื่ อสารระหว่างกัน การให้
คาปรึ กษามีประเด็นที่อ่อนไหว เป็ นความลับ กล่าวคือต้องเป็ นการรับทราบปั ญหา ความคับข้องใจ ของ
อีกฝ่ ายหนึ่ งจากผูร้ ับคาปรึ กษา ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ การที่บุคคลใดจะต้องมาสื่ อสารประเด็นดังกล่ าว
ให้อีกฝ่ ายหนึ่ งรับทราบข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเช่ นนี้ สัมพันธภาพของทั้งสองฝ่ ายจะต้องเป็ นพื้นที่
ปลอดภัย ในการให้คาปรึ กษาเราจะใช้คาว่า สายสัมพันธ์ (rapport) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จะต้องให้เกิ ดขึ้นเมื่อมี
การให้คาปรึ กษา โดยการสร้างสายสัมพันธ์ (rapport) ดังกล่าวนี้ จะมีองค์ประกอบเบื้องต้นสาคัญ ดังนี้
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5.1. องค์ ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ (Motivation) ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจาเป็ นต้องคานึ งถึงความพร้อมของ
ผูร้ ั บ ค าปรึ ก ษาตลอดเวลา โดยเริ่ ม จากการสั ง เกตว่า ผูร้ ั บ ค าปรึ ก ษามี ค วามพร้ อมเพี ย งใดในการรั บ
คาปรึ กษา สังเกตจากลักษณะการให้ขอ้ มูล ท่าที ที่เกิ ดขึ้ นจากการสื่ อสาร สิ่ งดังกล่ าวนี้ เป็ นสิ่ งที่ผูใ้ ห้
คาปรึ กษาควรตระหนัก ที่จะสร้ างบรรยากาศ เพิ่มแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกระบวนการให้คาปรึ กษา หาก
ผูร้ ับคาปรึ กษาไม่พร้อม การตั้งคาถามต่างๆจากผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะกลายเป็ นการซักถามเพื่อให้ได้คาตอบ
จากผูร้ ั บ ค าปรึ ก ษา ท าให้เกิ ดบรรยากาศที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ในการให้ข ้อมู ล สั ม พันธภาพระหว่า งผู ใ้ ห้
คาปรึ กษาและผูร้ ับคาปรึ กษาก็จะไม่เป็ นสัมพันธภาพที่ดี กระบวนการต่อไปอื่นๆในการร่ วมกันช่ วย
แก้ปัญหาก็จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพตามไปด้วยเช่นกัน
5.2. ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงผู้ให้ คำปรึ กษำและผู้รับคำปรึ กษำ (Couselor-Couselee Relationship) การสร้าง
บรรยากาศที่ปลอดภัยในกระบวนการให้คาปรึ กษาเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ การคานึ งถึงปั จจัยที่จะส่ งผล
กระทบของการให้คาปรึ กษา ซึ่ งอาจเป็ นข้อจากัดการให้คาปรึ กษาของผูใ้ ห้คาปรึ กษาก็เป็ นสิ่ งที่ ควร
ตระหนัก ดังนั้นการยอมรับนับถือความเท่าเทียมกัน การไม่ตดั สิ นอีกฝ่ ายหนึ่ ง ก็จะช่วยให้เกิดการสร้าง
สายสัมพันธ์ที่ดีแก่การให้คาปรึ กษา
5.3. ควำมรั บผิดชอบในกำรตัดสิ นใจของผู้ให้ คำปรึ กษำ (Counselor’s decision making responsibility) ใน
กระบวนการให้คาปรึ กษา ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องส่ งเสริ ม และช่ วยให้ผูร้ ับคาปรึ กษาค้นหาปั ญหา การ
เลื อกแนวทางที่จะแก้ไขปั ญหาด้วยตัวของเขาเอง ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะเป็ นผูท้ ี่แนะแนวทาง หาโอกาสที่
เป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหานั้น แต่ผรู ้ ับคาปรึ กษาจะเป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นใจการเลือกแนวทางนั้นด้วยตัวเอง
5.4. กำรแสดงควำมเคำรนับถือในสิ ทธิ ส่วนตัว (Respect) ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจาเป็ นต้องเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ของผูร้ ั บคาปรึ กษา หากมี กรณี ที่เกี่ ยวข้องกับอันตรายต่อชี วิตของบุ คคลนั้น หรื อเรื่ องที่ จะก่ อให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ส่วนรวมในขอบเขตของผูร้ ับคาปรึ กษา ผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องยอมรับ
เงื่อนไขดังกล่าวนี้ก่อนที่จะเริ่ มกระบวนการให้คาปรึ กษา
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เรื่ องที่ 5.2.2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการให้ คาปรึกษา
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึ กษา ที่จะกล่าวในหน่วยนี้ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาและทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ที่อธิ บายถึ งการเกิ ดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ งเป็ นกรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผใู ้ ห้คาปรึ กษาใช้
เป็ นกรอบแนวทางในกระบวนการให้คาปรึ กษา เนื้ อหาที่จะกล่าววถึงในทฤษฎี จะประกอบไปด้วย 1) แนวคิด
พื้นฐาน 2) การอธิ บายสาเหตุที่ทาให้เกิ ดพฤติกรรมและสาเหตุวา่ เพราะเหตุใดบุคคลจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น 3)
วิธีการช่วยเหลือบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึ กษา แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มแนวคิดหลักๆ ดังนี้
1. แนวคิดทางจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Approach)
2. แนวคิดทางมนุษย์นิยม (Humanitic Approach)
3. แนวคิดทางกลุ่มความคิดและพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral Approach)
1. แนวคิดทางจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Approach)
แนวคิ ดทางจิ ตวิเคระห์ จะเน้นความสาคัญของ ระดับจิ ตใต้สานึ ก ว่ามี ผลต่อการเกิ ดพฤติ กรรมของ
บุคคลในปั จจุบนั กระบวนการการให้คาปรึ กษาจะมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของบุคคล โดย
ใช้ระดับจิตสานึกแทนระดับจิตใต้สานึกในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้มากขึ้น
โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ความฝั น เพราะกลุ่มแนวคิดนี้ เชื่ อว่า ความฝั นเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทางานใน
ระดับจิตใต้สานึกของบุคคลที่อยากจะแสดงพฤติกรรมออกมาแต่ไม่สามารถแสดงออกได้ในระดับจิตสานึ ก
จึงแสดงออกมาให้ระดับจิตใต้สานึกในความฝัน มีนกั จิตวิทยาที่เสนอแนวคิดทางจิตวิเคราะห์ที่สาคัญ ดังนี้
1.1. แนวคิดจิตวิเคราะห์ โดย Sigmund Freud (1956-1939) หลักการสาคัญของแนวคิดนี้คือ การเข้าใจส่ วน
ลึ ก ของระดับ จิ ตใต้ส านึ ก ของบุ ค ล ได้แก่ การเข้า ใจถึ ง พฤติ ก รรมต่ า งที่ บุ ค คลนั้นแสดงออกเป็ นผล
สะท้อนมาจากจิตใต้สานึ ก และพัฒนาการในวัยเด็กมีอิทธิ พ ลต่อการแสดงพฤติกรรมบางอย่างในวัย
ผูใ้ หญ่
Freud อธิ บ ายโครงสร้ า งของจิ ต ใจ ประกอบด้ว ย จิ ต ส านึ ก (Conscious) จิ อ ตก่ อ นส านึ ก
(Preconscious) และจิตใต้สานึ ก (Unconscious) โดยจิตใต้สานึ กเป็ นที่สะสมของประสบการณ์ ความ
ทรงจา และสิ่ ง ต่ า งๆที่ บุ คคลพยายามเก็บ ไว้ รวมถึ ง แรงจู ง ใจและความต้องการต่ า งๆที่ ไม่ ส ามารถ
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แสดงออกได้ในภาะปกติ โดยบุคคลจะแสดงของจิตใต้สานึ กผ่านความฝั น ความฝั นเป็ นสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงความต้องการ ความปราถนา หรื อความขัดแย้ง และภาวะพลังปาก ก็เป็ นการแสดงออกของจิต
ใต้สานึ กได้เช่ นกัน เช่ น การที่ เรานึ กถึ งบุ คคลอี กคนหนึ่ งอยู่แต่กาลังสนทนาอยู่ก ับอี ก คน ทาให้เรา
เรี ยกชื่อบุคคลที่สนทนาอยูด่ ว้ ยผิด เผลอไปเรี ยกชื่อบุคคลที่เรากาลังนึกถึงอยู่
นอกจากนี้ Freud ยังเสนอแนวคิดพัฒนาการทางสังคมของมนุ ษย์ในระยะต่างๆที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้
ระยะปาก (Oral Stage) เป็ นระยะแรกเกิ ดจนถึ งอายุประมาณ 2 ปี เด็กในวัยนี้ จะพึงพอใจกับ
การตอบสนองอวัยวะทางปากของตนเอง สังเกตจากจะมีพฤติกรรมดูดนม ดูดนิ้ว นาของเข้าปาก ในช่วง
วัยนี้ หากทารกได้รับการตอบสนองอย่างไม่พอเพียง เช่น การไม่รับอาหารอย่างพอเพียง หรื อไม่ได้รับ
ความสุ ขที่เพียงพอในวัยทารก ทาให้เกิดภาวะ Oral Fixation ในวัยผูใ้ หญ่จะเป็ นบุคคลที่หาความสุ ขจาก
การใช้ปาก เช่น สุ บบุหรี่ ดื่มสุ รา เคี้ยวหมากฝรั่งเป็ นประจา การกิน หรื อการพูดเยอะ เป็ นต้น
ระยะทวาร (Anal Stage) เกิ ดขึ้นในระยะอายุ 2 – 4 ปี ในวัยนี้ เด็กจะเริ่ มต้องการทาอะไรด้วย
ตนเอง โดยเฉพาะเรื่ องการควบคุมการขับถ่าย เด็กจะเริ่ มมีประสบการณ์เกี่ยวกับวินยั หากเด็กถูกบังคับ
หรื อควบคุ มในการขับถ่ าย เด็กจะเกิ ดความคับข้องใจ เพราะเด็กวัยนี้ หวังตนเองจะสามารถควบคุ ม
ตนเองในการขับถ่ายได้ และจะเกิดความรู ้สึกทางลบ มีลกั ษณะการแสดงอารมณ์ที่รุนแรง เก็บกด
ระยะหลงเพศ (Phallic Stage) เกิดในช่วงอายุ 4 – 6 ปี เด็กมีความสนใจในอวัยวะสื บพันธ์ของ
ตนเอง จะเริ่ มมองเห็นและเข้าใจลักษณะความแตกต่างระหว่างอวัยวะเพศของตนเองและต่างเพศอย่าง
ชัดเจน Freud เสนอว่า วัย นี้ มี ส าคัญมาก เพราะเด็ ก ชายจะเกิ ดปม Oedipus Complex ซึ่ งเป็ นลัก ษณะ
เด็กชายที่มีความรู ้สึกรักแม่ และแข่งขันกับพ่อเพื่อให้เป็ นที่รักของแม่ หากพ่อแสดงบทบาททางเพศที่
ไม่เหมาะสมจะทาให้เด็กชายเกิดความคับข้องใจในบทบาททางเพศของตนเอง สาหรับในเด็กหญิงจะ
เกิดภาวะ Penis Envy เป็ นความรู ้สึกของเด็กหญิงที่อิจฉาอวัยวะเพศของเด็กชายว่ามีลกั ษณะเด่นชัดกว่า
ของตนเอง เด็กหญิงในวัยนี้จะติเตียนแม่ และรักพ่อ ซึ่ งทั้งสองภาวะเด็กจะได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ เกิดความ
เข้าใจสิ่ งต่างๆได้ดีข้ ึน ก็จะช่วยเรี ยนรู ้บทบาททางเพศของตนเองในสังคม
ระยะสงบเงียบ (Latency Stage) ระยะนี้ อยูใ่ นช่วงอายุต้ งั แต่ 6 ปี จะถึงระยะก่อนวัยรุ่ น ระยะนี้
เป็ นระยะที่เด็กเริ่ มเข้าโรงเรี ยน มาให้เป็ นระยะที่เด็กเริ่ มมีพฒั นาการทางสังคม
ระยะเพศ (Genital Stage) เป็ นระยะเริ่ มตั้งแต่วยั รุ่ นจนถึ งวัยผูใ้ หญ่ เป็ นระยะที่เริ่ มสนใจเพศ
ตรงข้า ม มี แรงจู ง ใจที่ จะรั ก ผู อ้ ื่ น และต้องการอิ ส ระจากพ่ อ แม่ ม ากขึ้ น ดัง นั้นรู ป แบบการเลี้ ย งดู ที่
เหมาะสมจะช่วยให้วยั รุ่ นเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีต่อไป
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ซึ่ ง Freud ให้ความสาคัญของพัฒนาการในช่ วง 5 ปี แรก มีความสาคัญต่อการสร้างบุคลิ กภาพ
และพฤติกรรมที่เหมาะสมในวัยผูใ้ หญ่ต่อไป

1.2. แนวคิดวิเคราะห์ จิตบาบัด โดย Carl Jung (1875-1961) มีแนวคิดคล้ายแนวคิดของ Freud ในช่วงแรก
แต่ เมื่ อมาศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เรื่ องของจิ ตมากขึ้ น Jung มี ค วามเชื่ อว่า บุ ค คลไม่ จาเป็ นต้องถู กก าหนดจาก
ประสบการณ์ในอดีตเสมอ แต่บุคคลสามารถกาหนดพฤติกรรมหรื อบุคลิกภาพของตนเองได้ โดยเป็ นผล
มาจากวิวฒั นาการของมนุ ษย์ในชัว่ อายุหนึ่ งไปสู่ ชวั่ อายุหนึ่ ง Jung ได้เสนอว่าโครงสร้างของบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้น ประกอบด้วยโครงสร้างทางจิตที่ทางานประสานกัน คือ
จิ ตสานึก (Ego) หมายถึง การจา การรับรู ้ การเข้าใจพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ความคิด ซึ่ งจะ
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการรู ้สานึกในพฤติกรรม ความรู ้สึก และความีเอกลักษณ์แห่งตน (Identity)
จิตใต้ สานึกส่ วนบุคคล (Persona Unconscious) หมายถึงประสบการณ์ของบุคคลที่อยูใ่ นระดับ
จิตสานึก แต่เราพยายามเก็บกดไว้ ได้แก่ ความรู ้สึกนึกคิดใดๆที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด Jung กล่าวว่าถ้า
ความรู ้สึกนึกคิดต่างๆรวมตัวเป็ นกลุ่มเป็ นหมวดหมู่พฤติกรรม เราเรี ยกว่า ปม ซึ่ งจะส่ งผลต่อพฤติกรรม
และบุคลิกภาพของบุคคลนี้ต่อไป
จิ ต ใต้ ส านึ ก ร่ วม (Collective Unconscious) หมายถึ ง ส่ ว นของจิ ต ใต้ส านึ ก ที่ เ ก็ บ รวบรวม
สัญลักษณ์ เดิ มของบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณไว้ จิตใต้สานึ กร่ วมนี้ จะเพิ่มขึ้นตามวัย และทาหน้าที่
คล้ายกับตัวนาทางด้านพัฒนาการมนุษย์
ตัวตน (Self) เป็ นจุ ดที่ อยู่ตรงกลางระหว่า ง จิ ตส านึ ก และจิ ตใต้ส านึ ก และจุ ดรวมลัก ษณะ
บุคลิกภาพของมนุษย์
2. แนวคิดทางมนุษย์ นิยม (Humanitic Approach)
ในแนวคิดของกลุ่มนี้ เน้นในเรื่ องของคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ กล่าวคือให้คุณค่ากับการพัฒนาความ
เป็ นมนุษย์ให้ไปสู่ ศกั ยภาพสู งสุ ด ในแง่มุมของการให้คาปรึ กษา แนวคิดของกลุ่มนี้จะพยายามช่วยให้บุคคล
ได้เข้าใจความรู ้ สึกที่แท้จริ งของตัวเอง เมื่อได้เข้าใจความรู ้ สึกแล้วก็จะสามารถช่ วยให้ผรู ้ ับคาปรึ กษาได้มี
การนึกคิด และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน อันจะนาไปสู่ ความสมดุลของบุคลิกภาพและ
สุ ขภาพจิตได้ มีนกั จิตวิทยาที่เสนอแนวคิดที่สาคัญ ดังนี้
2.1. การให้ คาปรึ กษาที่ยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง โดย Carl Rogers (1902-1987) เป็ นแนวคิดที่พฒั นามาจาก
หลายแนวคิดด้วยกัน เช่ น แนวคิกด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ แนวคิดเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น Rogers เชื่ อว่า มนุ ษย์เราจะใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยูใ่ นขณะนั้นเปลี่ ยน
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จากเดิ มที่มีการปรับตัวไม่ดีไปสู่ การเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพจิตดี ซึ่ งผูใ้ ห้คาปรึ กษาควรมีความรับผิดชอบเป็ น
พื้นฐานของความช่วยเหลือ
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ กษาที่ ยึ ด บุ ค คลเป็ นศู น ย์ก ลาง มี พ้ื น ฐานความเชื่ อ ที่ ว่ า บุ ค คลเกิ ด มามี
ความสามารถอยูใ่ นตัวเองที่จะมุ่งสร้างศักยภาพของตน (Self Actualization) และบุคคลเป็ นผูก้ าหนดวิถี
ชี วิตและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นจุดมุ่งหมายของกระบวนการให้คาปรึ กษาคือจะต้องสร้างพื้นที่
ให้ผรู ้ ับคาปรึ กษา ได้คน้ พบตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง และหาแนวทางที่จะปรับปรุ งตนเองให้ตรง
กับความเป็ นจริ ง จากจุดม่งหายดังกล่าว แนวคิดสาคัญที่ทฤษฎีที่ใช้คือ การยอมรับตัวคนของบุคคล โดย
ในตัวบุคคลนั้นจะมีกระบวนการเข้าใจตนเอง อยู่ 3 มิติ คือ
ตัวตนที่แท้ จริ ง (Real Self) เป็ นภาพตัวตนที่แท้จริ งของเราว่าเป็ นอย่างไร เป็ นข้อเท็จจริ งของตัว
เราเอง เช่น อายุ เพศสภาพ
การรั บรู้ เกี่ยวกับตน (Perceived Self) เป็ นการรับรู ้การมองตัวเองของเรา จากความคิดเห็นของตัว
เราเอง หรื อการสะท้อนจากบุคคลรอบข้าง ซึ่ งในบางบุ คคลอาจจะแตกต่างจากตัวตนที่ แท้จริ ง เช่ น
ตนเองรับรู ้วา่ ตนเองเป็ นคนที่เรี ยนหนังสื อไม่เก่ง แต่ในความเป็ นจริ งแล้วเรี ยนหนังสื อได้ดี เกรดเฉลี่ ย
3.2 สิ่ งที่ทาให้บุคคลให้ภาพแห่ งตนว่าเรี ยนหนังสื อไม่ดี เป็ นผลมาจากครอบครั วที่ เอาเกรดเฉลี่ ยไป
เปรี ยบเทียบกับพี่นอ้ งของตนที่ได้คะแนน 4.00
ตัวตนในอุดมคติ (Ideal Self) เป็ นลักษณะของตัวตนที่เราอยากเป็ น ในบางคนหากตัวตนที่แท้จริ ง
กับตัวตนในอุดมคติมีความแตกต่างกันมาก ก็จะเกิดความสับสบและความคับข้องใจในตัวเอง เช่น การ
รับรู ้เกี่ยวกับตนเองว่า เป็ นคนเงียบๆไม่กล่าพูดในที่ชุมชน แต่ตวั ตนในอุดมคติ อยากเป็ นนักพูดที่คนให้
การยอมรับ เป็ นต้น
แนวคิดของ Rogers จากการมองตนเอง 3 มิติน้ ี จะเป็ นเทคนิ คที่ทาให้บุคคลเกิ ดการยอมรับตนเอง
เข้าใจตนเองมากขึ้น และจะพัฒนาตนเองได้อย่างไร

2.2. การบาบัด แบบใช้ ท ฤษฎีเ หตุ ผลและอารมณ์ (Rational Emotive Behavior Therapy) โดย Albert Ellis
(1913-2007) แนวคิดนี้ มองว่า บุคคลนั้นเป็ นทุกข์เพราะความคิดที่ไร้เหตุผลของตัวเอง ตัวอย่างความคิด
ที่ไร้เหตุผล เช่น ฉันทาอะไรผิดพลาดไม่ได้ ความคิดและความเชื่ อเหล่านี้ ทาให้มนุษย์เป็ นทุกข์ เมื่อรู ้สึก
ทุกข์แล้วก็จะเกิ ดพฤติกรรมที่เป็ นไปตามความเชื่ อที่ไร้ เหตุ ผลนั้นๆ จุดมุ่งหมายของการบาบัดนั้นจะ
แก้ไขความเชื่อที่บิดเบือน ไร้เหตุผลนี้ ทดแทนด้วยความคิดที่เป็ นเหตุและผล ซึ่ งจะให้บางครั้งจะต้องทา
ให้บุคคลจะต้องเปลี่ยนหลักคิดในการดาเนินชีวติ ของบุคคลนั้นด้วย
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2.3. การให้ คาปรึ กษากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Therapy) แนวคิดของกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในเรื่ อง
ประสาทสัมผัส ในการให้คาปรึ กษานั้นจะเน้นการช่ วยเหลือผูร้ ับคาปรึ กษามีสติระลึกรู ้ มากขึ้นในเรื่ อง
ของประสาทสัมผัส เทคนิ คที่นามาใช้จะเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู ้ในสัมผัสต่างๆ รวมทั้งปรสบการณ์
ของร่ างกายเมื่อรู ้ สึกนั้นๆ ดังนั้นจุดมุ่งหมายในการในการให้คาปรึ กษาแบบเกสตอลท์ คือ การช่ วยให้
บุ ค คลได้ค ้นพบตัวเขาเอง ตระหนัก รู ้ ใ นตน (Self Awareness) ในประสบการณ์ ทุก ขณะ เป็ นตัวของ
ตัวเองและพึ่งพาตนเองได้
2.4. ทฤษฎี ABC มีแนวความคิดที่วา่ การที่บุคคลกระทาการอะไรไปนั้น ต้องมีสาเหตุ และการกระทาส่ วน
ใหญ่ก็เป็ นไปด้วยความสมัครใจที่จะกระทานั้น และเชื่ อว่าบุคคลสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อกาหนด
แนวชีวติ ของตนเองได้ โดยบุคคลสามารถกาหนดพฤติกรรมของตนเองได้น้ นั ประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ
- Antecedents หมายถึ ง สิ่ ง เร้ า หรื อสิ่ ง กระตุ ้น ที่ ท าให้เกิ ดพฤติ ก รรม ซึ่ ง สิ่ ง เร้ า นี้ อาจเป็ น
บุคคล สิ่ งของ สถานที่ หรื อเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมออกมา
- Behaviors หมายถึง การแสดงออก หรื อคือสิ่ งที่บุคคลนั้นกระทาออกมา เป็ นพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตการแสดงออกนั้นได้
- Consequence หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นหลังจากพฤติกรรมแสดงออกมา เช่น การให้รางวัล การ
ถูกลงโทษ และผลที่ตามมานี้ จะกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเช่ นเดิ มอีก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ถ้าผลที่ตามมาเป็ นผลบวกก็จะยิง่ ส่ งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมายิง่ ขึ้น
3. แนวคิดทางกลุ่มความคิดและพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral Approach)
ในแนวคิดของกลุ่มนี้ มีรากฐานมาจากแนวคิดพฤติกรรมนิยม ที่เน้นในเรื่ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
สังเกตได้ โดยมีแนวคิดการปรับพฤติกรรมโดยการให้เงื่อนไขพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้แสดงออก เช่น การให้
รางวัล การลงโทษ หรื อเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคม เงื่อนไข ดังกล่าวในแนวคิดจะนิ ยามว่าเป็ น สิ่ งเร้ า
ดัง นั้น การพยายามศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สิ่ ง เร้ า ว่ า สิ่ ง เร้ า ใดจะท าให้ บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมที่ เ ราต้อ งการให้ เ กิ ด
ยกตัวอย่าง แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ที่มีอิทธิ พลต่อการปรับพฤติกรรม ดังนี้
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค (Classical Conditioning Theory) โดย Pavlov (1849-1936) ได้ทา
การทดลองการวางเงื่ อนไขกับสุ นัข โดยปกติ สุนัขจะนาลายไหลเมื่ อเห็ นผงเนื้ อ ไม่ใช่ ได้ยินเสี งกระดิ่ ง
Pavlov วางเงื่อนไขโดยการให้สุนขั ได้ยินเสี ยงกระดิ่งแล้วตามด้วยการให้ผงเนื้ อทันที ปรากฎว่าสุ นขั น้ าลาย
ไหลทันที และทาเช่นนี้อยูห่ ลายครั้ง จนในที่สุดสุ นขั น้ าลายไหล เมื่อมีการสั่นกระดิ่งอย่างเดียวโดยไม่ให้ผง
เนื้ อ ซึ่ งแสดงว่าสุ นขั เกิดการเรี ยนรุ ้จากการวางเงื่อนไข ต่อมาเมื่อไม่ให้ผงเนื้ อที่มีการสั่นกระดิ่งหลายๆครั้ง
สุ นขั ก็กลับมาเป็ นเหมือนเดิม
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ทฤษฎีก ารเรี ย นรู้ (Learning Theory)โดย John Watson (1878-1958) ทฤษฎี น้ ี เชื่ อ ว่า การเรี ย นรู ้ ข อง
มนุ ษย์เกิ ดขึ้นโดยการวางเงื่ อนไขแบบคลาสสิ คเช่ นเดี ยวกัน และการวางเงื่ อนไขก็จะเป็ นลักษณะนิ สัยใน
ที่สุด แลละการลบเงื่อนไขนั้นก็สามารถทาได้โดยการขจัดเอาเงื่อนไขที่ไม่พึงปราถนาออก แล้วให้เงื่อนไข
ใหม่ซ่ ึ งเป็ นการเสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ก็จะเกิดพฤติกรรมเดิม หรื ออาจเป็ นพฤติกรรม
ใหม่ที่พึงปราถนาได้
ทฤษฎีการวางเงื่ อนไขโดยการกระทา (Operant Conditioning Theory) โดย B.F.Skinner (1904-1990)
Skinner ทาการทดลองโดยนาหนู ที่อดอาหารใส่ ลงในกล่อง เมื่อหนู วิ่งไปชนคานก็จะได้อาหารเป็ นรางวัล
เมื่อชนคานอีกก็จะได้รับอาหารอีก เมื่อทาซ้ าๆหนู เกิดการเรี ยนรู ้วา่ ถ้าชนคานก็จะได้อาหาร และเมื่อเปลี่ยน
จากการได้รับอาหารเป็ นการถูกช็อคด้วยไฟฟ้ า พบว่าพฤติกรรมการชนคายของหนู ลดลง จากการทดลอง
ของ Skinner สรุ ปการเรี ยนรู ้ได้วา่ เมื่อต้องการให้เพิ่มพฤติกรรมจะมีการให้รางวัล หรื อเรี ยกว่าการเสริ มแรง
(Reinforcement) และเมื่อไหร่ ที่เราต้องการให้พฤติกรรมนั้นลดลงจะให้การลงโทษ (Punishment)
ทฤษฎี ก ารเชื่ อมโยงระหว่ า งสิ่ งเร้ ากั บ การตอบสนอง (Connectionism Theory) โดย Edward L.
Thorndike (1874-1949) ทฤษฎีน้ ี Thorndike ได้ทดลองนาแมวที่ถูกให้อดอาหารมาใส่ ไว้ในกล่อง แล้วนา
อาหารวางไว้นอกกรง ด้วยความบังเอิญเท้าของแมวไปโดนกลอนประตูที่อยู่ในกรงทาให้ประตู เปิ ดออก
แมวก็ตรงไปกินอาหาร Thorndike ได้ทาการทดลองนี้ อีกหลายครั้ง พบว่าตอนแรกแมวก็ไม่รู้วา่ จะต้องเปิ ด
กลอนประตูอย่างไร แต่พบว่าเวลาที่แมวใช้ในกรงนั้นน้อยลง และในที่สุดก็ออกมากินอาหารได้ แสดงว่า
แมวเกิดการเชื่ อมโยงถึงวิธีหาทางออกจากกรงไปสู่ การได้อาหารกิน ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้การเชื่ อมโยงโดยการ
ลงมื อ กระท า Thorndike ได้ส รุ ป เป็ นกฎเกณฑ์ ข องการเรี ย นรู ้ โ ดยการเชื่ อ มโยงระหว่า งสิ่ ง เร้ า กับ การ
ตอบสนองด้วยกฎเกณฑ์ 4 ประการ ดังนี้
1) Law of Readiness (กฎแห่ งความพร้ อม) กล่ าวคื อ การกระทาใดๆจะเกิ ดขึ้ นได้ก็ ต่อเมื่ อมี ค วาม
พร้อมที่จะทา
2) Law of Effect (กฎแห่ งผล) กล่าวคือ เมื่อผลแห่ งการกระทาก่อให้เกิดความพึงพอใจแล้ว จะทาให้
เกิดพฤติกรรมดีข้ ึนกว่าเมื่อผลของการกระทาไม่เป็ นที่น่าพึงพอใจ
3) Law of Exercise (กฎแห่งการฝึ กฝน) กล่าวคือ การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการฝึ กฝนบ่อยๆ
4) Law of Use and Disuse (กฎของการได้ใช้และไม่ได้ใช้) กล่าวคือ ถ้าการกระทาใดๆเกิดขึ้น ซ้ าๆจะ
ท าให้ เ กิ ด ความเคยชิ น กับ พฤติ ก รรมนั้น ๆ แต่ ถ้า ไม่ มี โ อกาสได้ท าพฤติ ก รรมนั้น ๆก็ จ ะ ท าให้
พฤติกรรมนั้นๆถูกลืมได้ในที่สุด
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ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสั งคมของ Bandura (Bandura’s Social Learning) (1977) ได้ทาการทดลอง
โดย ให้เด็กอายุ 4-6 ปี ดูทีวี ซึ่ งมีผแู ้ สดงเป็ นผูใ้ หญ่แสดงอาการก้าวร้าวใส่ ตุ๊กตา หลังจากดูจบแล้วแบ่งเด็ก
ออกเป็ น 2 กลุ่มโดยการสุ่ ม กลุ่ม 1 ให้ดูบทสรุ ปตอนจบโดยมีผใู ้ หญ่อีกคนออกมาชมตัวแบบว่า “คุณเป็ นคน
ที่เก่งมาก” และอีกกลุ่มให้ผใู ้ หญ่กล่าวตาหนิ ตวั แบบว่า “คุณแย่มาก ทาแบบนั้นได้อย่างไร” หลังจากนั้นให้
เด็กทั้งสองกลุ่มเล่นตุ๊กตา และพบว่าเด็กกลุ่มที่ 1 แสดงพฤติกรรมที่กา้ วร้าวมากว่าเด็กกลุ่มที่ 2 มีแนวความ
เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ เกิดจากกระบวนการ ที่เรี ยกว่า ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่บุคคล
นั้นอยู่ และการเรี ยนรู ้เกิดจากการกระทา และโดยการสังเกตจากตัวแบบ (Model)
อย่างไรก็ดีแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิ ยมนั้นจะเน้นการเกิดพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ เป็ นพฤติกรรม
ที่ แสดงออกมาของบุ คคล และการศึ กษาเรื่ องพฤติ กรรมในระยะหลังมี ความเชื่ อว่าพฤติ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น
เกี่ ย วข้องกับ ความคิดที่ มี ผลต่ อการเกิ ดพฤติ กรรม ดัง นั้นหน้า ที่ ข องผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษา คื อ การปรั บ เปลี่ ยน
ความคิ ด ที่ ส ร้ า งปั ญ หาให้ ก ับ บุ ค คล เพราะเชื่ อ ว่ า ถ้า เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด แล้ว ปั ญ หาของบุ ค คลก็ จ ะหมดไป
พฤติกรรมที่แสดงออกก็จะเปลี่ยนไป แนวคิดที่มีความเชื่อเช่นนี้ คือ
แนวคิ ด ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด และพฤติ ก รรม (Cognitve Behaviral Therapy) โดย Aaron T. Beck
แนวคิ ด นี้ จะเกี่ ย วข้อ งกับ การปรั บ พฤติ ก รรมโดยน าเรื่ อ งความคิ ด (Cognitive) หรื อ กระบวนการคิ ด
(Thoughts) เข้ามาเป็ นฐานความคิ ดสาหรั บการอธิ บายการเกิ ดพฤติ กรรมในบุ คคล เป็ นแนวคิ ดที่ ใช้ปรั บ
ความคิ ดและปรั บ พฤติ กรรม โดยให้ผูร้ ั บ การบ าบัดได้เข้า ใจรู ป แบบต่ างๆของความคิ ดที่ เบี่ ยงเบนและ
พฤติกรรมที่ผดิ ปกติ โดยการอภิปรายโต้แย้งความคิดที่ผดิ ปกติอย่างเป็ นระบบ ร่ วมกับการให้ผรู ้ ับการบาบัด
ทากิ จกรรมต่างๆ ที่จะให้บุคคลช่ วยประเมิน ปรับเปลี่ ยนความคิดที่เบี่ยงเบนและพฤติกรรมที่ผิดปกติดว้ ย
ตนเอง
จากทฤษฎีที่กล่าวมา จะเห็นว่ามีบางเด็นที่มีความแตกต่างกัน มีบางประเด็นที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ใน
กระบวนการให้คาปรึ กษานั้นส่ วนใหญ่จะใช้ทฤษฎีที่หลากหลายในการช่วยเหลือผูใ้ ห้คาปรึ กษา เพื่อแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผรู ้ ับคาปรึ กษา ในแต่ละทฤษฎีน้ นั ผูใ้ ห้คาปรึ กษาสามารถนาไปใช้ใน
แต่ละขั้นตอนของให้คาปรึ กษาได้ เช่ น ขั้นตอนการสารวจปั ญหาของผูร้ ั บคาปรึ กษา ซึ่ งจะกล่าวถึ งในหน่ วย
ต่อไป
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กิจกรรม 5.2.1
1. องค์ประกอบสาคัญที่ผใู ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องสร้างให้เกิ ดขึ้นในกระบวนการให้คาปรึ กษา คือองค์ประกอบใดบ้าง
และแต่ละองค์ประกอบมีความสาคัญอย่างไร
2. จากกรณี ศึกษา นักศึกษาคิดว่าจะนาเอาแนวคิดจากทฤษฎีใดบ้างมาช่วยในการให้คาปรึ กษา
กรณี ศึกษา นายวีระ อายุ 46 ปี ทางานอยู่ในสถานประการผลิ ตชิ้ นส่ วนอิ เท็คทรอนิ กส์ ตาแหน่ ง ช่ างปฏิ บัติการ วีระมักมี
พฤติกรรมที่ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในขณะทางาน และเมื่อมีเครื่ องจักรเครื่ องใหม่มายังแผนกก็มกั จะไม่เรี ยนรู ้ทา
ความเข้าใจคู่มือปฏิบตั ิการ เคยมีอุบตั ิเหตุจากการทางานเกิดขึ้นหลายครั้งกับวีระ แต่ก็ไม่เป็ นอันตรายร่ างกายในระดับรุ นแรง วี
ระมัก บอกกับ เพื่ อ นร่ ว มงานเสมอว่า คู่ มื อ จะไปสู ้ก ารท างานด้ว ยประสบการณ์ ข องตนเองได้อ ย่า งไร อุ บัติ เ หตุ ก็ จ ะเป็ น
ประสบการณ์ที่ทาให้เราทางานได้ดีข้ ึน เข้าใจเครื่ องจักรได้ดีข้ ึน ถ้าไม่มีอุบตั ิเหตุเลยก็ถทอว่าประสบการณ์การทางานไม่ดีจริ ง

แนวตอบกิจกรรม 5.2.1
1. มี 4 องค์ประกอบที่สาคัญคือ
1) แรงจูงใจ (Motivation) ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจาเป็ นต้องคานึ งถึงความพร้อมของผูร้ ับคาปรึ กษาตลอดเวลา โดย

เริ่ มจากการสังเกตว่าผูร้ ับคาปรึ กษามีความพร้อมเพียงใดในการรับคาปรึ กษา
2) ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงผู้ให้ คำปรึ กษำและผู้รับคำปรึ กษำ (Couselor-Couselee Relationship) หรื อสร้ าง
สายสัมพันธ์ (Rapport) ที่ดี เพราะการสร้ างบรรยากาศที่ปลอดภัยในกระบวนการให้คาปรึ กษาเป็ นสิ่ งที่
สาคัญอย่างยิง่
3) ควำมรั บ ผิ ดชอบในกำรตัดสิ นใจของผู้ใ ห้ ค ำปรึ กษำ (Counselor’s decision making responsibility) ใน
กระบวนการให้คาปรึ กษา ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องส่ งเสริ ม และช่วยให้ผรู ้ ับคาปรึ กษาค้นหาปั ญหา การเลือก
แนวทางที่จะแก้ไขปั ญหาด้วยตัวของเขาเอง
4) กำรแสดงควำมเคำรนับถือในสิ ทธิ ส่วนตัว (Respect) ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจาเป็ นต้องเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ของผูร้ ับคาปรึ กษา
2. ใช้ 3 ทฤษฎีเข้ามามาช่วยเหลือในการให้คาปรึ กษา ดังนี้
1) ทฤษฎี ABC มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ว่าสาเหตุใดที่ทาให้วรี ะมีพฤติกรรมเช่นนั้น
A : สิ่ งเร้าที่ทาให้เกิดพฤติกรรมนั้นมีอะไรบ้าง
B : บันทึกรายละเอียดพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
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C : สารวจผลที่ตามมาจากการมีพฤติกรรม เช่น ความรู ้สึกว่าสาเร็ จที่ไม่ตอ้ งดูคู่มือ ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคล หรื อมีความคิดว่าเพื่อนร่ วมงานจะยอมรับในความสามารถที่อาศัยแต่เพียงการลองผิด
ลองถูกจากประสบการณ์เพียงอย่างเดียว มีการได้รับแรงเสริ มจากแหล่งใดถึงทาให้พฤติกรรมนั้นยังดาเนิน
อยู่

2) แนวคิดปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitve Behaviral Therapy) นาแนวคิดนี้ มาใช้ร่วมกัน
เพื่อการวิธีคิด ความเชื่อใดที่ทาให้วีระมีพฤติกรรมเช่นนั้น ขยายรายละเอีบดเพิ่มเติมว่าและหากมีพฤติกรรมที่มี
ลัก ษณะตรงกัน ข้า ม วีร ะจะมี ค วามคิ ด หรื อ ความเชื่ อ อย่า งไรบ้า ง และชวนให้ล องนึ กถึ ง ผลกระทบหากมี
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย โดยทบทวนจากอุบตั ิเหตุที่เคยเกิดขึ้น
3) แนวคิดทางมนุษย์นิยม (Humanitic Approach) ให้ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของวีระ ว่าเป็ นคนมีความสามารถ
เป็ นที่ ยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน หากวีระมีพฤกรรมความปลอดภัยที่ดีก็จะสามารถช่วยให้เกิ ดเป็ นองค์กรแห่ ง
ความปลอดภัยที่เริ่ มจากแผนกของตนเองได้
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เรื่ องที่ 5.2.3
กระบวนการ และเทคนิคทีใ่ ช้ ในการให้ คาปรึกษา
จากความหมายของการให้ ค าปรึ ก ษา ที่ ห มายถึ ง กระบวนการที่ มุ่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บุ ค คล เพื่ อ
ช่วยเหลือให้บุคคลเข้าใจตนเอง จากการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู ้สึก หรื อพฤติกรรม ที่เกิดจากความสามารถ
ของตัวบุคคลเอง จนสามารถตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนปรับปรุ งความสามารถใน
การพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นการที่จะให้บุคคลเกิ ดการเข้าใจตนเองหรื อสามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองได้น้ นั
จะต้องอาศัยขั้นตอนต่างๆเพื่ อจะนาไปสู่ เป้ า หมาย ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องเอื้ ออานวยให้เกิ ดกระบวนการให้
คาปรึ กษา ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรี ยมตัวเพื่อการให้คาปรึ กษา (Prepare for Couseling)
2. ขั้นสร้างสัมพันธภาพเบื้องต้น (Establishing Rapport and Explain to Couseling Relationship)
3. ขั้นทาความเข้าใจและยอมรับปั ญหา (Construct Model of Client Concern)
4. ขั้นกาหนดเป้ าหมายและการตัดสิ นใจ (Decide Goal and Objective)
5. ขั้นฏิบตั ิตามแนวทางการแก้ไขปั ญหา (Implement Strategy)
6. ขั้นประเมินผลจากการให้คาปรึ กษา (Evaluation of Couseling)
7. ขั้นยุติการให้คาปรึ กษา (Closed case)
8. ขั้นติดตามผลการให้คาปรึ กษา (Follow up case)
โดยรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นเตรียมตัวเพือ่ การให้ คาปรึกษา (Prepare for Couseling)
เป็ นขั้นตอนเตรี ยมตัวเพื่อให้พร้อมต่อการให้คาปรึ กษา เป็ นขั้นตอนที่จาเป็ นของผูใ้ ห้คาปรึ กษา
เช่น การนัดหมาย จัดสถานที่ เตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้สิ่งที่ผใู ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องเตรี ยมพร้อม คือ
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของผูร้ ับคาปรึ กษา (ถ้ามี) เช่ น ข้อมูลส่ วนตัวเบื้องต้น ข้อมูลสุ ขภาพ หรื อการ
พิจารณาว่าปั ญหาที่จะเกิดขึ้นเป็ นปั ญหาแบบไหน การเตรี ยมข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ผใู ้ ห้คาปรึ กษาได้
พิจารณาข้อจากัดของตนเอง ดังปั จจัยที่จะส่ งผลกระทบต่อการให้คาปรึ กษาที่กล่าวไว้ในหน่ วยก่ อน
หน้านี้ และพร้อมสู่ ข้ นั ตอนการให้คาปรึ กษาต่อไป
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2. ขั้นสร้ างสัมพันธภาพเบื้องต้ น (Establishing Rapport and Explain to Couseling Relationship)
ขั้นตอนนี้ ถือเป็ นขั้นตอนที่สาคัญของการให้คาปรึ กษา ขั้นตอนนี้ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องสร้ าง
บรรยากาศการสื่ อสารให้ผูร้ ั บ ค าปรึ ก ษารู ้ สึ ก เป็ นกันเอง เป็ นพื้ นที่ ป ลอดภัย ในการเล่ า ปั ญหา หรื อ
เรื่ องราวที่เป็ นข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ผูใ้ ห้คาปรึ กษาอาจเริ่ มจาก แนะนาตัวเองว่าเป็ น
ใคร และชวนเริ่ มสนทนาโดยถามถึ งเรื่ องราวทัว่ ไปสั้นๆ เช่ น วันนี้ เดิ นทางมาอย่างไร เพื่อผ่อนคลาย
ความตึ งเครี ยดและวิตกกังวล จากนั้นก็อธิ บายวัตถุ ประสงค์ส้ ันๆของการให้คาปรึ กษา เช่ น “การให้
คาปรึ กษาในวันนี้ จะช่ วยให้คุณเข้าใจตนเอง และเห็ นแนวทางอันจะนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาและการ
ตัดสิ นใจ ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นในการสนทนาจะเป็ นความลับ เราจะช่วยการพิจารณาว่าคุณควรจะทาอย่างไร
ต่อไป และเรามีเวลาพบกันครั้งละ 1 ชัว่ โมง ซึ่ งจะได้นดั หมายกันในครั้งต่อไป” และหากจะต้องมีการ
บันทึกข้อมูลใดๆ เช่น บันทึกเสี ยงหรื อบันทึกวีดีโอ ก็ตอ้ งขออนุ ญาตกับผูร้ ับคาปรึ กษาก่อนทุกครั้ง เมื่อ
ได้รับอนุญาตจึงจะบันทึกข้อมูลได้
ท่าทีของผูใ้ ห้คาปรึ กษาถื อว่าสาคัญมาก เพราะจะช่ วยให้ผูร้ ับคาปรึ กษาไว้วางใจสามารถเผย
ความรู ้สึกต่างๆได้อย่างเปิ ดเผย เพื่อให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพเบื้องต้น (Rapport) ดังนั้นการเป็ นผูฟ้ ั ง
ที่ดี การมีความพร้ อมที่จะรับฟั งรายละเอียดต่างๆ การฟั งอย่างตั้งใจ ถื อเป็ นท่าทีที่สาคัญในขั้นตอนนี้
สาหรับผูใ้ ห้คาปรึ กษา
3. ขั้นทาความเข้ าใจและยอมรับปัญหา (Construct Model of Client Concern)
ขั้นตอนนี้ผใู ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องพยายามเข้าใจ และยอมรับในปั ญหาของผูร้ ับคาปรึ กษา โดยมี
เป้ าหมายในขั้นตอนนี้วา่ จะต้องทราบว่า ผูร้ ับคาปรึ กษามีปัญหาอะไร และปั ญหานั้นมีสาเหตุมาจาก
อะไร โดยขั้นทาความเข้าใจปั ญหาจะต้องผ่านขั้นตอน ต่อไปนี้
- การพิจารณาปัญหา ผูร้ ับคาปรึ กษาจะนาปั ญหาขึ้นมากล่าวถึงในช่วงแรก หรื อในบางบุคคลก็ยงั ไม่
เปิ ดเผยปั ญหาในช่วงแรก หรื อในบางรายอาจสับสน ไม่ทราบว่าปั ญหาที่แท้จริ งชองตนเองคืออะไร
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องช่วยให้ผรู ้ ับคาปรึ กษาสารวจปั ญหาของเขา ยกตัวอย่างเช่น
ผูร้ ับคาปรึ กษา : ตอนนี้ผมรู ้สึกแย่มาก มืดแปดด้านไปหมด
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา : ช่วยเล่ารายละเอียดได้ไหมครับ
ผูร้ ับคาปรึ กษา : ตอนนี้อยากลาออกจากงานมาก แต่ก็มีปัญหาเรื่ องค่าใช้จ่าย หากต้องออกจาก
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งานก็มีภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่จะต้องรับผิดชอบ
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา : คุณไม่สบายใจกับการทางานจนอยากจะลาออกจากงานใช่ไหมครับ และคุณ
กังวลหากจะต้องออกจากงานก็จะมีเรื่ องภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับผิดชอบ
ผูร้ ับคาปรึ กษา : ใช่ครับ อยากลาออกจากงานมากๆ แต่ก็กงั วล
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา : อยากให้คุณช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมครับ เกี่ยวกับเรื่ องที่ทาให้คุณ
อยากลาออกจากงาน
ผูร้ ับคาปรึ กษา : เพราะรู ้สึกไม่เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงานไม่วา่ จะทาอย่างไรก็เพื่อนร่ วมงาน
ก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่ งที่ผมคิด อยากจะลาออกไป ให้พน้ ๆปั ญหาเหล่านี้
จากตัวอย่างจะเห็ นว่าผูร้ ับคาปรึ กษาให้ขอ้ มูลจากเปลื อกนอกของปั ญหา คือการลาออกจาก
งาน ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องใช้คาถามเพื่อสารวจปัญหาที่เป็ นปั ญหาจริ งๆของผูร้ ับคาปรึ กษา
- การแยกแยะองค์ ประกอบของปั ญหา ผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษาจะต้องช่ วยให้ผูร้ ั บ ค าปรึ ก ษาได้แยกแยะ
องค์ประกอบของปั ญหา ทั้งด้านรายละเอียดของพฤติกรรม ระยะเวลาที่เกิดปั ญหา และสภาพการณ์
ที่เป็ นปั ญหาของบุ คคลเองที่สะท้อนและเชื่ อมโยงถึ งปั ญหาที่ บุคคลมี ดังเช่ นว่า พยายามให้ผูร้ ั บ
คาปรึ กษาระบุรายละเอียดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาออกมา เช่น เปลี่ยนคาอธิ บายของผูร้ ับคาปรึ กษา
“อยากลาออกให้พน้ ๆปั ญหานี้ ไป” ให้พยายามระบุรายละเอียดออกมาว่าอยากออกเพราะอะไร ให้
ผูร้ ับคาปรึ กษาเล่ารายละเอียดเพิม่ เติมว่าช่วงเวลาที่ทาให้เขานั้นมีปัญหาเป็ นช่วงใด และสถานการณ์
ที่เป็ นปั ญหาก็เป็ นสิ่ งที่นามาพิจารณาปั ญหาด้วยเช่นกัน
- การสรุ ปปั ญหาที่แท้ จ ริ ง จากการพิจารณาปั ญหา และการแยกแยะองค์ประกอบของปั ญหา จะ
นาไปสู่ การปรุ ปประเด็นปั ญหาที่แท้จริ ง ในขั้นตอนนี้ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องสังเกต และฟั งอย่าง
ลึกซึ้ ง ทั้งในส่ วนที่เป็ นเนื้อหาและความรู ้สึกที่ผรู ้ ับคาปรึ กษาแสดงออกมา
สิ่ งสาคัญในขั้นตอนทาความเข้าใจและยอมรับปั ญหา นัน่ คือ การร่ วมกันค้นหาปั ญหาและ ร่ วม
รั บ ความรู ้ สึ ก ของผูร้ ั บ ค าปรึ ก ษา และปั ญหาเกี่ ย วกับ ตัวบุ ค คลที่ เกิ ดจากบุ ค คลที่ รับ ค าปรึ ก ษานั้นมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ผูร้ ับคาปรึ กษาบางคนอาจจะเข้าใจปั ญหาของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมาและรวดเร็ ว แต่บางคนอาจมีปีญหาที่ซบั ซ้อน ไม่เข้าใจตนเองจึงต้องใช้เวลาที่จะทาความ
เข้า ใจปั ญหานั้นมากขึ้ น โดยการใช้แนวคิ ดทฤษฎี ท างจิ ตวิท ยาเข้า มาช่ วยให้เข้า ใจปั ญหาของผู ้รั บ
คาปรึ กษาได้
4. ขั้นกาหนดเป้ าหมายและการตัดสินใจ (Decide Goal and Objective)
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ในขั้นตอนนี้ผใู ้ ห้คาปรึ กษาและผูร้ ับคาปรึ กษาจะร่ วมมือกันในการกาหนดเป้ าหมายของปั ญหา
และตัดสิ นเลือกวิธีการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยวิธีการแก้ไขปั ญหานั้นจะร่ วมกันมองหลายวิธี และวิธี
ใดจะเหมาะสมกับบริ บทของผูร้ ั บคาปรึ กษา ข้อที่ พึงระลึ กถึ งคื อ ถึ งแม้ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะเห็ นวิธีการ
แก้ไขปั ญหาที่ดีที่สุด แต่หากวิธีการดังกล่าวผูร้ ับคาปรึ กษาไม่สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้ หรื อไม่เข้ากับ
บริ บทปั จจัยของผูร้ ับคาปรึ กษา ก็ไม่สามารถนาไปแก้ไขปั ญหาได้ และวิธีน้ นั อาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ทาให้
ปั ญหานั้นหมดไป แต่อาจจะเป็ นวิธีที่ทาให้ทุกข์ หรื อความคับข้องใจนั้นเบาลงกว่าเดิมก็ยอ่ มนาไปใช้ได้
โดยกระบวนการกาหนดเป้ าหมายนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
- การพิจารณาเป้ าหมายที่ปรารถนา เป็ นขั้นตอนต่อเนื่ องจากได้รับทราบปั ญหาของผูร้ ับคาปรึ กษา
ในขั้นตอนนี้ จะต้องตั้ง วัตถุ ป ระสงค์ข องการให้คาปรึ ก ษา โดยเป้ า หมายที่ ปราถนาอาจจะเป็ น
เป้ าหมายกว้างๆ เช่น ทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานได้โดยความเครี ยดหรื อความกังวลลดลง
- การระบุเป้ าหมายที่ชัดเจน จากการกาหนดเป้ าหมายที่ปรารถนาอย่างกว้างๆ แล้ว ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะ
ชวนให้ผูร้ ั บคาปรึ กษาตั้งเป้ าหมายที่ ชัดเจนมากขึ้ น โดยกาหนดเป็ นพฤติ กรรม ความรู ้ สึก หรื อ
ความคิด ที่สามารถจะใช้สังเกตและสะท้อนตนเองได้ ตัวอย่างเช่น สนทนากับเพื่อนร่ วมงานโดย
ไม่อารมณ์ เสี ย สังเกตตนเองว่ามีความคิดอะไรเกิ ดขึ้นบ้างเมื่อต้องประชุ มงานกับเพื่อนร่ วมงาน
และสังเกตว่าความคิดเรานั้นสมเหตุสมผลหรื อไม่ ความคิดใดเป็ นความคิดที่ไร้เหตุผลและส่ งผลต่อ
ความรู ้สึกของเรา
ในขั้นตอนนี้น้ นั การร่ วมกาหนดเป้ าหมายและตัดสิ นใจเลือกวิธีการแก้ไขปั ญหานั้นมีสิ่งที่พึง
ระลึกไว้ 2 ประการ คือ
1) ปั ญหาของผูร้ ั บคาปรึ กษาบางครั้ งปั ญหาของผูร้ ั บคาปรึ กษานั้นเป็ นเพียงแค่มีค นมารั บ ฟั ง ก็
เพียงพอ บางครั้งอาจจะไม่ไปถึ งขั้นการตั้งเป้ าหมายของการให้คาปรึ กษาได้ ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
อาจจะสังเกตจากท่าทีและความรู ้สึกของผูร้ ับคาปรึ กษาว่ามีท่าทีที่ผอ่ นคลายขึ้น หรื อก่อนที่จะ
ตั้งเป้ าหมายของการแก้ไขปั ญหาผูร้ ับคาปรึ กษาจะไม่ได้แสดงขึ้นความต้องการการหาวิธีแก้ไข
ปัญหาของตนเอง
2) ปั ญหาความไม่พร้ อมของการตั้งเป้ าหมายในการแก้ไขปั ญหา ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องสารวจ
ปั ญหาเพิ่มเติมของปั ญหานั้น หรื อส่ งต่อเพื่อรับความช่ วยเหลื อเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ
ด้านต่อไป
5. ขั้นปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหา (Implement Strategy)
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เมื่อกาหนดเป้ าหมายและตัดสิ นใจเลื อกวิธีที่ จะแก้ไขปั ญหาแล้ว ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการร่ วมกัน
กาหนดขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อให้ผูร้ ับคาปรึ กษานาไปปฏิบตั ิเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่อไป
โดยการตั้งเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ฝึ กฝนทักษะที่จาเป็ นจากแนวทางที่เลือกแก้ไขปั ญหานั้น ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
จะใช้ท ฤษฎี ท างจิ ตวิท ยาที่ เกี่ ย วข้องมาร่ วมใช้ใ นขั้นตอนนี้ ไ ด้จากปั ญหาที่ ผูร้ ั บ ค าปรึ ก ษาเผชิ ญ อยู่
ตัวอย่างในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การฝึ กฝนการสนทนา การเฝ้าสังเกตความคิดของตนเอง การฝึ กปฏิ บตั ิใน
สถานการณ์จาลอง การใช้ตวั แบบเพื่อเลียนแบบพฤติกรรม หรื อเรี ยนรู ้ทกั ษะในการปรับตัวร่ วมกับผูอ้ ื่น
เป็ นต้น
6. ขั้นประเมินผลจากการให้ คาปรึกษา (Evaluation of Couseling)
จุดมุ่งหมายของการประเมินผลการให้คาปรึ กษาเป็ นการช่วยให้ขอ้ มูลป้ อนกลับว่า
กระบวนการการให้ป รึ ก ษานั้นเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์หรื อไม่ มี ปัญหาหรื ออุ ปสรรคใดที่ จะต้อง
ปรับปรุ งในกระบวนการเพิ่มเติมหรื อไม่ หากกระบวนการให้ผลที่น่าพอใจก็จะยุติการให้คาปรึ กษา โดย
หลักการในการประเมินผลการให้คาปรึ กษาจะคานึงจากหลักการ ดังนี้
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลการปฏิบตั ิของผูร้ ับคาปรึ กษาโดยเป็ นการบันทึกพฤติกรรม
หรื อการกระทาในการแก้ไขปั ญหาตามที่ได้กาหนดเป้ าหมายไว้
- เปรี ยบเทียบการเปลี่ ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นหลังจากการให้คาปรึ กษา กับเป้ าหมายที่ได้
กาหนดไว้ เช่น เป้ าหมาย : เพื่อให้สามารถเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้
การประเมิน : สังเกตจากสัมพันธภาพจากเพื่อนร่ วมงาน
7. ขั้นยุติการให้ คาปรึ กษา (Closed case)
เมื่อการให้คาปรึ กษาเป็ นที่น่าพอใจจากผลการประเมิน ผูใ้ ห้คาปรึ กษาสามารถยุติการให้คา
ปรึ กษาได้ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาสามารถยุติการให้คาปรึ กษาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปได้ เช่น พบสัปดาห์ละครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่ วยลดความวิตกกังวลของผูร้ ับคาปรึ กษา อักทั้งยังได้ติดตามผลการให้คาปรึ กษา
และให้การช่วยเหลือผูร้ ับคาปรึ กษาอีกทางหนึ่งด้วย
8. ขั้นติดตามผลการให้ คาปรึกษา (Follow up case)
หลังจากยุติการให้คาปรึ กษา ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องติดตามผลการให้คาปรึ กษา เพื่อเป็ นการ
ประเมินอีกครั้ง และถ้าผูร้ ับคาปรึ กษาต้องการความช่วยเหลือสามารถให้การช่วยเหลือต่อไปได้
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ในแต่ละขั้นตอนนั้นอาจจะเกิดกระบวนการให้คาปรึ กษาหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น 1-3 ขั้นตอน
แรกอาจเกิดขึ้นในครั้งแรกของการให้คาปรึ กษา หรื อในแต่ละครั้งการให้คาปรึ กษา ขั้นตอนการสร้ าง
สัมพันธภาพจะต้องมีก่อนเริ่ มกระบวนการให้คาปรึ กษาในครั้งต่อไป ขั้นตอนการให้คาปรึ กษาแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อเป็ นการช่วยให้กระบวนการให้คาปรึ กษาราบรื่ น และสามารถช่วยเหลือผูร้ ับคาปรึ กษาได้ดี
จาเป็ นต้องมี เทคนิคทีผ่ ้ ใู ห้ คาปรึกษาใช้ ในกระบวนการให้ คาปรึกษา ดังต่ อไปนี้
การเข้ าถึงจิตใจ หรือการเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
เป็ นเทคนิคที่ผใู ้ ห้คาปรึ กษา จะเข้าไปรับฟั งผูใ้ ห้คาปรึ กษา โดยเสมือนกับว่าเข้าใปในโลกของ
ผูร้ ับคาปรึ กษา กล่าวคือ ถ้าไปอยูใ่ นจุดที่ยนื เดียวกับผูร้ ับคาปรึ กษา ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจสิ่ งที่ผรู ้ ับคาปรึ กษา
กาลังเผชิ ญอยู่ มี ขอ้ ควรระวัง คื อ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องไม่ยึดติ ดกับเนื้ อหาเรื่ องราวที่ เป็ นปั ญ หานั้น
จนเกินไป ทาให้ขดั ขว้างการทาความเข้าใจความคิด และความรู ้สึกของผูร้ ับคาปรึ กษา
การรับฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
การฟั ง นับ ว่า เป็ นเทคนิ ค ที่ ส าคัญ ส าหรั บ ผู ใ้ ห้ ค าปรึ ก ษา การฟั ง อย่า งตั้ง ใจจะช่ ว ยให้ ผูร้ ั บ
คาปรึ กษาเข้าใจ และไว้วางใจ เกิดสายสัมพันธ์ (Rapport) ที่ดีต่อกระบวนการให้คาปรึ กษา การฟั งอย่าง
ตั้งใจนั้น หมายถึง การฟังทั้งเนื้ อหาที่ผรู ้ ับคาปรึ กษากาลังสื่ อสารและภาษากายที่ผรู ้ ับคาปรึ กษาถ่ายทอด
ออกมา นอกจากนี้ การฟั งอย่างตั้งใจจะต้องสื่ อสารตอบกลับแก่ผูร้ ับคาปรึ กษาด้วย เพื่อสะท้อนการฟั ง
ของผูใ้ ห้คาปรึ กษาเอง
การตั้งคาถาม (Questioning)
ในระหว่างการให้คาปรึ กษา การตั้งคาถามที่ดีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในตัวผูร้ ับคาปรึ กษาได้
ดี และจะต้องเป็ นคาถามที่ช่วยให้ผูร้ ั บคาปรึ กษาได้เข้าใจปั ญหาตลอดจนอารมณ์ และความรู ้ สึกของ
ตนเองได้ คาถามที่จะเป็ นคาถามปลายเปิ ด ที่จะช่วยให้ผรู ้ ับคาปรึ กษาตอบตามความรู ้สึกและความคิด
ของตนเอง และจะช่ วยให้ผูใ้ ห้คาปรึ กษาเข้าใจปั ญหาดังกล่าว พยายามหลีกเลี่ ยงคาถามปลายปิ ด ที่ให้
คาตอบเป็ นไปในลักษณะ ใช่-ไม่ใช่ ดี-ไม่ดี หรื อ จริ ง-ไม่จริ ง เพราะจะเป็ นคาถามที่ตดั การสนทนา ทา
ให้ผรู ้ ับคาปรึ กษาอึกอัด หรื อทาให้ไม่ได้ลงรายละเอียดจากคาบอกเล่าของผูร้ ับคาปรึ กษา ยกเว้นแต่ว่า
คาถามปลายปิ ดจะใช้ก็ต่อเมื่อเป็ นการสะท้อนความรู ้สึกของผูร้ ับคาปรึ กษา เช่น คุณรู ้สึกกังวลกับปั ญหา
นี้ใช่ไหม เป็ นต้น
ตัวอย่างคาถามปลายเปิ ด “เธอมีความรู ้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้” “อะไรเป็ นสาเหตุ
ที่ทาให้เกิดความรู ้สึกเช่นนี้ ” มีขอ้ ควรระวังในการตั้งคาถาม คือ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องไม่ต้ งั คาถามที่
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ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาเหตุการณ์ที่ไม่เป็ นประโยชน์กบั การให้ปรึ กษา เช่น ความอยาก รู ้อยากเห็น
ของผูใ้ ห้ปรึ กษาเอง นอกจากนี้ การตั้งคาถามด้วยคาว่า “ทาไม” ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ เพราะการตั้ง
คาถามเช่นนี้จะเป็ นการมุ่งตาหนิดา้ นลบของผูร้ ับคาปรึ กษา เช่น ทาไมถึงทาพฤติกรรมแบบนี้
การสะท้ อนความรู้สึก (Reflection of feeling)
สื บเนื่ องจากการใช้ทกั ษะการฟั งอย่างตั้งใจ ที่จะต้องสื่ อสารตอบกลับแก่ผูร้ ับคาปรึ กษา การ
สะท้อนความรู ้สึกนั้นคือการนาเอาข้อความและคาพูดของผูร้ ับคาปรึ กษามาตีความหมาย และสะท้อน
ออกมาในเชิงความรู ้สึกเพื่อทวนความเข้าใจของผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูร้ ับคาปรึ กษา ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อ
จะนาไปสู่ การท าความเข้าใจปั ญหาต่ อไป อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการสื่ อสารให้ผูร้ ั บ คาปรึ กษาเข้าใจว่า ผูใ้ ห้
คาปรึ กษาตั้งใจรับฟังผูร้ ับคาปรึ กษาอยู่ ยกตัวอย่างเช่น
ผูร้ ับคาปรึ กษา : ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากไปทางาน ที่ทางานก็มีแต่เพื่อนร่ วมงานที่ไม่ยอมรับความ
คิดเห็น พูดอะไรไปก็ไม่มีใครเห็นด้วย น่าอายเป็ นหัวหน้างานเสี ยเปล่า แต่
ลูกน้องไม่เคารพ
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา : จากเรื่ องราวที่คุณเล่ามา ผมเดาว่าคุณรู ้สึกเครี ยด และขาดความมัน่ ใจในการ
ทางานใช่ไหมครับ
ผูร้ ับคาปรึ กษา : ใช่ครับ เครี ยดมากและรู ้สึกอายที่ตนเองขาดความสามารถ
การทวนซ้า (Repeating)
นอกเหนื อจากการสะท้อนความรู ้สึกแล้ว การทวนซ้ าก็เป็ นเทคนิ คที่ทาให้ผรู ้ ับคาปรึ กษาเข้าใจ
ได้ว่าผูใ้ ห้คาปรึ กษาได้มีการรั บฟั งอย่างใจ การทวนซ้ านั้นเป็ นการพูดทวนประโยคที่ ผูร้ ั บคาปรึ กษา
สื่ อสารออกมา ทั้งนี้ การทวนซ้ าจะช่ วยให้ขยายความเนื้ อหาที่เป็ นข้อมู ลสาคัญ เพื่อให้เกิ ดการเข้าใจ
ปั ญหาได้ดีมากขึ้น เช่น
ผูร้ ับคาปรึ กษา : พอไม่มีใครเข้าใจ ก็รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในตัวเอง ทาอะไรก็ไม่ดีสักอย่าง
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา : ที่คุณบอกว่าไม่มีใครเข้าใจ ทาให้รู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ช่วยเล่า
รายละเอียดที่คุณพอว่า ไม่มีใครเข้าใจ นั้นเป็ นอย่างไรครับ
การสรุปความ (Summarizing)
ในระหว่างการให้คาปรึ กษา มีขอ้ มูลและเนื้ อหาเรื่ องราวที่ได้รับจากผูร้ ับคาปรึ กษาในหลาย
ประเด็น การสรุ ปความจะช่วยให้สรุ ปเรื่ องราวเพื่อให้เข้าใจและดาเนิ นการให้คาปรึ กษาในลาดับต่อไป
ได้ แต่มีขอ้ ควรระวังคือ อย่านาความคิดเห็ นใหม่เพิ่มเติมของผูใ้ ห้คาปรึ กษาเข้าไป ให้เป็ นข้อมูลที่ได้
จากการสื่ อสารที่เกิดขึ้นเท่านั้น เช่น
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ผูใ้ ห้คาปรึ กษา : จากเรื่ องที่คุณเล่ามาทั้งหมดเกี่ยวกับการทางานของคุณ ความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งกระทบกับการทางานของคุณมาก
การเงียบ (Silence)
การเงียบเป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่ใช้ในการให้คาปรึ กษาในช่ วงที่ผูร้ ับคาปรึ กษาแสดงความรู ้สึกจาก
ปั ญหาที่กาลังเล่ารายละเอียดอยู่ เช่น ร้องไห้ หรื อนิ่ งอยูก่ บั ความรู ้สึกที่ยงั ชัดเจนกับเหตุการณ์น้ นั ๆ การ
เงี ยบเป็ นการรอเพื่ อให้ผูร้ ั บคาปรึ กษาพร้ อมที่ จะเล่ า รายละเอี ย ดต่ อไป หรื อการเงี ยบในช่ วงที่ ผูใ้ ห้
คาปรึ ก ษาถามค าถามเพื่ อหยุด รอ ที่ จะแสดงท่ าที ว่ าผู้มห้ คาปรึ กษาให้ ความสนใจและตั้ งใจรอฟั ง
เรื่ องราวอยู่ หากการเงียบมีระยะเวลานาน ผู้ให้ คาปรึ กษาเห็นสมควรว่ านานเกินไปก็อาจจะใช้ ประโยค
เพื่ อให้ ผู้รั บ ค าปรึ กษาผ่ อ นคลายลง เช่ น “บางครั้ งเรื่ องราวที่ เกิ ด ขึ้ น กับ เรานั้น มันยากที่ จะอธิ บ าย
ออกม่เป็ นคาพูดได้” หรื อ “คุณคงกาลังคิดว่าจะพูดออกมาอย่างไร คุณค่อยๆคิอก็ได้ เมื่อคิดได้แล้วค่อย
พูดออกมา ผมจะคอยฟั งที่คุณพูด ” หรื อ “หากเรื่ องราวนั้นลายากใจที่ จะเล่ าออกมา ผมจะรอให้คุณ
พร้อมที่จะเล่ามันออกมา หากไม่สะดวกใจที่จะเล่าประเด็นนี้ก็ขอให้คุณบอกผมมาได้ครับ”
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เรื่ องที่ 5.2.4
การให้ คาปรึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพ
การให้คาปรึ กษาพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นการประยุกต์ใช้แนวคิดการใช้คาปรึ กษาโดยเน้นเฉพาะเรื่ อง
พฤติ กรรมสุ ขภาพ ดังนั้นการให้คาปรึ กษาจะเน้นไปในประเด็ นให้บุ คคลปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ขภาพให้
เหมาะสม หรื อลดพฤติ ก รรมที่ เป็ นความเสี่ ย งต่ อสุ ข ภาพ และวัตถุ ป ระสงค์ก ารให้ค าปรึ ก ษาที่ มุ่ ง ให้ค วาม
ช่ วยเหลื อบุคคล ให้บุคคลเข้าใจตนเอง จากการเปลี่ ยนแปลงความคิ ด ความรู ้ สึก ตลอดจนเข้าใจพฤติก รรมที่
แสดงออกของตนเอง และสามารถตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนปรับปรุ งพฤติกรรม
ในการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองได้
ก่ อนที่ จะเข้า ไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ จาเป็ นที่ ต้องเข้า ใจล าดับ ขั้นการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม (Model of Change) ของบุคคลที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมหนึ่งไปเป็ นอีกพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่ง
มีลาดับขั้นดังนี้
1. Pre-contemplation เป็ นระยะแรกที่ บุ ค คลยัง มองไม่ เห็ นปั ญหาของตัวเองและไม่ คิ ดจะปรั บ เปลี่ ยน
พฤติกรรม
2. Contemplation เป็ นระยะที่บุคคลเริ่ มมองเห็ นปั ญหาและมองถึงผลเสี ยที่อาจจะเกิ ดขึ้นในอนาคต แต่ก็
ได้เพียงคิดยังไม่ลงมือประทา
3. Preparation/ Determination เป็ นระยะที่ บุ ค คลเริ่ ม วางแผน เริ่ ม คิ ด วิธี ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ เป็ น
ปั ญหา แต่อาจจะยังไม่ทราบแนวทางปฏิบตั ิ
4. Action เป็ นระยะที่บุคคลลงมือปฏิบตั ิ เริ่ มลองผิด ลองถูก ที่จะปรับพฤติกรรม
5. Maintenance เป็ นระยะที่ บุ ค คลปฏิ บ ัติ จ นเป็ นนิ สั ย และมี ก ารท าพฤติ ก รรมใหม่ ไม่ หันกลับ ไม่ ท า
พฤติกรรมแบบเดิม จนเป็ นนิสัยถาวร
6. Recurrence/Relapse เป็ นระยะที่บุคคลหวนกลับไปสู่ พฤติกรรมเดิมๆ อาจเกิดขึ้นในระยะใดระยะหนึ่ง
ของการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ เป็ นปกติธรรมดา
ในแต่ ล ะล าดับ ขั้น เป็ นผลให้ บุ ค คลมี พ ัฒ นาการที่ ดี ข้ ึ น เพื่ อ การพัฒ นาสุ ข ภาพของตนเอง การให้
คาปรึ กษาเป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะช่วยให้บุคคลมีลาดับขั้นที่จะพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพของตนเองให้ดีข้ ึน โดยใน
แต่ละกระบวนการให้คาปรึ กษาทางพฤติกรรมสุ ขภาพ เราสามารถใช้ลาดับขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ เป็ น
เป้ า หมายในการให้ ค าปรึ ก ษาได้ เช่ น ในช่ ว งแรกของการให้ ค าปรึ ก ษาจะมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้บุ ค คลเห็ น
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ความสาคัญของพฤติกรรมของตนเองว่าเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา หรื อพฤติกรรมนั้นจะส่ งผลสี ยต่อตนเอง
อย่างไร และการให้คาปรึ กษาครั้งต่อไปจะมีเป้ าหมายเพื่อเริ่ มวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
เป็ นต้น
การนา Model of Change จะช่วยให้ผใู ้ ห้คาปรึ กษามีเป้ าหมายในการให้คาปรึ กษา และช่วยประเมินผูร้ ับ
ค าปรึ ก ษาด้วยว่า อยู่ระดับ ขั้นไหนของการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมแล้วนั้น บรรยากาศของกระบวนการให้
คาปรึ กษาก็ยงั คงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างสายสัมพันธ์ (Rapport) การเข้าถึง
จิ ตใจหรื อ การเห็ นอกเห็ นใจ (Empathy) การอย่า งฟั ง อย่า งตั้ง ใจ (Deep listening) เพื่ อสร้ า งพื้ นที่ ป ลอดภัย
สาหรับผูร้ ับคาปรึ กษา ได้สะท้อนความรู ้สึกได้อย่างตรงไปตรงมา และมีความเป็ นจริ ง อันจะนาไปสู่ การแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไปนี้ จะกล่าวถึ งแต่ละขั้นของ Model of Change ที่เชื่ อมโยงกับการให้คาปรึ กษาพฤติกรรมสุ ขภาพ
ในแง่ของจุดมุ่งหมายของการให้คาปรึ กษา บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา การตอบสนองของผูร้ ับคาปรึ กษา และ
เครื่ องมือที่จะนาไปใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการให้คาปรึ กษามีประสิ ทธิ ภาพ
1. การให้ คาปรึกษาในขั้น Pre-contemplation
การตอบสนองของผูร้ ับคาปรึ กษา

บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา

เครื่ องมือที่ใช้

ไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ขาดความ
ตระหนักในความเสี่ ยง/ปั ญหาที่ จะเกิ ดขึ้ นหากยังมี
พฤติกรรมเดิมอยู่
ช่วยให้คาแนะนา ช่วยให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
เรี ย นรู ้ ห าวิ ธี ทบทวนเงื่ อ นไขที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สะท้อนให้เห็นความสาคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบันทึกผลพฤติกรรม

ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ ส าคัญที่ จะนาไปสู่ ก ารตระหนัก ถึ ง พฤติ ก รรมที่ เป็ นปั ญหาของตนเองที่ จ ะ
นาไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในขั้น ต่ อไป เครื่ องมื อที่ จะช่ วยในกระบสนการให้ค าปรึ ก ษา คื อ การบันทึ ก ผล
พฤติกรรม โดยอาจเป็ นการบันทึกจากการประเมินตนเองของผูร้ ับคาปรึ กษา การอ้างอิงข้อมู ลสุ ขภาพจากเว็บ
ไซด์ หรื อวารสารสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ก็เป็ นวิธีการที่จะช่วยให้ผรู ้ ับคาปรึ กษาเห็นความสาคัญของปรับพฤติกรรมจากที่
เป็ นอยูเ่ ดิม
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2. การให้ คาปรึ กษาในขั้น Contemplation เป็ นขั้นตอนที่มีความยากขึ้นกว่าขั้นตอนแรก ที่ผใู ้ ห้คาปรึ กษา
สารวจความคิดและการตัดสิ นใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูร้ ับคาปรึ กษา
การตอบสนองของผูร้ ับคาปรึ กษา

มีความสับสน ลังเลใจ
การเปลี่ยนประเด็นเมื่อกล่าวถึงปั ญหาสุ ขภาพ
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ร่ วมสร้ างความเชื่ อมัน่ ในการให้ความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และความสามารถที่จะทาได้
ช่ ว ยผู ้รั บ ค าปรึ ก ษาในการกระเมิ น พฤติ ก รรมของ
ตนเอง
การเห็นอกเห็นใจในความสับสนของผูร้ ับคาปรึ กษา
ให้คาชื่ นชมในความคิด หรื อทัศนคติเชิ งบวกที่เกิดขึ้น
ใช้คาถามปลายเปิ ด
การสะท้อนความรู ้สึกจากการฟังอย่างตั้งใจ
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
เครื่ องมือที่ใช้
แบบประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น ในการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม (Conviction-Confidence Ruler)
แบบประเมินความเชื่ อมัน่ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Conviction-Confidence Ruler)
ระดับคะแนน 1 -10 แรงจูงใจของคุณ
ในการเปลี่ยนแปลง ………….(ระบุพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะเปลี่ยน)……………..
ไม่มีเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มากที่สุด
ระดับคะแนน 1 -10 ความมัน่ ใจของคุณ
ในการเปลี่ยนแปลง ………….(ระบุพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะเปลี่ยน)……………..
ไม่มีเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มากที่สุด
การแปลผลจากแบบประเมิน
ระดับแรงจูงใจ
ระดับต่า 0 – 2 คะแนน อยูใ่ นขั้น Pre-contemplation
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ระดับปานกลาง 3 - 7 คะแนน อยูใ่ นขั้น Contemplation
ระดับสู ง 8 – 10 คะแนน อยูใ่ นขั้น Detemination
ระดับความมัน่ ใจ
ระดับสู ง 10 คะแนน อยูใ่ นขั้น Maintenance
ระดับปานกลาง 5 – 9 คะแนน อยูใ่ นขั้น Preparation/ Determination
ระดับต่า 0 – 4 คะแนน แปลความหมายได้วา่ หมดกาลังใจมีแนวโน้มที่กลับไปทาพฤติกรรมแบบเดิม
แบบประเมิ น ความเชื่ อ มั่น ในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (Conviction-Confidence Ruler) จะเป็ น
เครื่ องมื อที่ จะช่ วยให้ผูร้ ั บปรึ กษาได้ตระหนักถึ งความพร้ อมของตนเองในการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม ผูใ้ ห้
คาปรึ กษาจะนาเอาผลของการประเมินนี้ มาทางานต่อได้ เช่น ขยายความเกี่ยวกับความเชื่ อมัน่ ที่ตนเองจะเปลี่ยน
พฤติกรรม จากการสอบถามถึงระดับคะแนนที่ให้ และขยายความสาหรับคะแนนที่หายไปว่าผูร้ ับคาปรึ กษาคิด
ว่าจะเป็ นผลมาจากปั จจัยใด เพื่อช่วยในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขั้นตอนถัดไป
3. การให้ คาปรึกษาในขั้น Preparation/ Determination
การตอบสนองของผูร้ ับคาปรึ กษา

ฉันต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
ฉันต้องทาได้
กาหนดวันที่จะเริ่ มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ร่ วมสร้างความเชื่อมัน่ ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ร่ วมวางแผนการปรับพฤติกรรม รวมทั้งช่วยเอื้ออานวย
ให้แผนนั้นเกิดขึ้นได้จริ ง
ใช้ค าถามปลายเปิ ดเพื่ อ คาดการณ์ ถึ ง อุ ป สรรคที่ จ ะ
เกิดขึ้น
กระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจเชิงบวก
เครื่ องมือที่ใช้
ใช้ตวั แบบพฤติกรรม (Role Model)

การใช้ต ัว แบบพฤติ ก รรม (Role Model) เพื่ อ ให้ผูร้ ั บ ค าปรึ ก ษาเห็ น กระบวนการการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมได้ชดั เจนขึ้น รวมทั้งสามารถนาข้อเรี ยนรู ้ไม่วา่ จะเป็ นความสาเร็ จ ความล้มเหลว หรื ออุปสรรคที่ ตวั
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แบบเจอ นามาปรับใช้และออกแบบวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของตนเอง เพื่อนาไปสู่ การลงมือ
ปฏิบตั ิในขั้นถัดไป
4. การให้ คาปรึกษาในขั้น Action
การตอบสนองของผูร้ ับคาปรึ กษา

ฉันจะทาอย่างไรต่อไป
ฉันจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้าง
ใครจะสามารถช่วยเหลือฉันได้
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ให้คาแนะนาถึ งการจัดการกับผลที่ จะเกิ ดขึ้นจากการ
ปรับพฤติกรรม
ให้แรงเสริ มกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
เครื่ องมือที่ใช้

ให้แรงเสริ ม
การส่ งต่อให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง

ขั้น ตอนนี้ ผู ้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาอาจจะให้ ผู ้รั บ ค าปรึ ก ษาสร้ า งข้อ ตกลงร่ ว มกัน (Commitment) ถ้า มี แ รง
สนับสนุ นทางสังคมอื่ นๆเข้า มาช่ วยเหลื อจะทาให้เกิ ดผลดี แก่ ผูร้ ั บ คาปรึ กษา เช่ น ครอบครั ว บุ คคลใกล้ชิ ด
ผู เ้ ชี่ ย วชาญ เป็ นต้น เพราะการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมนั้น หากท าโดยล าพัง จะท าได้ล าบาก การส่ ง ต่ อให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญก็มีความสาคัญมากสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะมีผลข้างเคียงของการปรับ
พฤติกรรมนั้น เช่น การเลิกสู บบุหรี่ การเลิกดื่มสุ รา เพราะจะมีอาการข้างเคียงจากการหยุดพฤติกรรมดังกล่าว
5. การให้ คาปรึกษาในขั้น Maintenance เป็ นขั้นตอนที่ ต้องท าให้พฤติ ก รรมที่ เกิ ดขึ้ นใหม่น้ ันคงอยู่
และเกิ ดขึ้นจนเป็ นนิ สัย ในขั้นตอนนี้ ผูม้ ห้คาปรึ กษาอาจใช้คาถามเพื่อทาให้แน่ ใจว่าตนเองยังมีความมุ่งมัน่ ใน
การสร้ างพฤติ กรรมใหม่น้ ี อยู่หรื อไม่ เช่ น การติ ดตามการวางแผนของตนเอง การค้นหาอุ ปสรรคที่ เกิ ด ขึ้ น
ระหว่างทาง ผูใ้ ห้คาปรึ กษาอาจร่ วมสร้ างคาถามที่สะท้อนถึ งจุดแข็ง/ข้อดี ของความตั้งใจในการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมจากที่วางแผนไว้ในขั้นตอนแรกๆ
การตอบสนองของผูร้ ับคาปรึ กษา

พอใจกับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
พู ด ถึ ง ความส าเร็ จ และอุ ป สรรคของการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมได้เป็ นอย่างดี
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สามารถจัดการกับการกลับไปเป็ นพฤติกรรมของตนเอง
ได้
สามารถมองหา/หาวิธีจากแหล่งสนับสนุนทางสังคมได้
เป็ นตัวแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ชวนผูร้ ั บคาปรึ กษาให้ข ้อสัง เกตสั ญญาณที่ จะนาให้เ กิ ด
การกลับไปทาพฤติกรรมเดิม
ให้แรงเสริ มกับพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
เครื่ องมือที่ใช้
ให้แรงเสริ ม
การส่ งต่อให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง
6. การให้ คาปรึ กษาในขั้น Recurrence/Relapse ขั้นตอนนี้ สามารถเกิ ดขึ้ นในระหว่างแต่ละขั้นของการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมได้เ สมอ และขั้น ตอนนี้ จะต้อ งเกิ ด ขึ้ น อย่ า งทัน ท่ ว งที ที่ มี ก ารกลับ ไปท า
พฤติกรรมเดิม ดังนั้นการติดตามพฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่จะต้องให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
การตอบสนองของผูร้ ับคาปรึ กษา

ไม่สามารถควบคุมตนเองให้เกิดพฤติกรรมใหม่
ขาดแรงจูงใจ
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ชวนผูร้ ับคาปรึ กษาเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่เกิดขึ้น
ร่ วมสร้างความมัน่ ใจในการสร้างพฤติกรรมใหม่
เครื่ องมือที่ใช้
การติดตามที่บ่อยครั้ง
การส่ งต่อให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง
จากการให้คาปรึ กษาแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละขั้นก็
เป็ นประเด็นสาคัญ ที่จะช่วยให้ผใู ้ ห้คาปรึ กษาวางแผนกระบวนการการให้คาปรึ กษา หรื อการให้รายละเอียดให้
ความสาคัญของแต่ละขั้นตอน คือในขั้น Pre-Contemplation และ ขั้น Contemplation สามารถใช้ระยะเวลาได้
นานในการให้ ร ายละเอี ย ดค้น หาปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น การวางแผนเบื้ อ งต้น โดยใช้เ วลา 1 – 2 เดื อ นแรก ขั้น
Determination และ ขั้น Action ใช้ เ วลาทุ ก สั ป ดาห์ เมื่ อ มี ก ารเริ่ มลงมื อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม และขั้น
Mainternance มีการติดตามพฤติกรรมทุกเดือน และอาจติดตามพฤติกรรมผ่านผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมด้วย
มี งานวิจยั ที่ นาโมเดลลาดับขั้นของการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม ในการให้คาปรึ กษาการปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น การปรับพฤติกรรมการลดการสู บบหรี่ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในบุคคลที่มีความเสี่ ยง
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ต่อการเกิ ดโรคหัวใจ โดยผูว้ ิจยั ให้เหตุ ผลไว้ว่า การใช้โมเดลนี้ มี ความเหมาะสมกับการเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแต่ละระดับเพื่อให้มีภาวะสุ ขภาพที่ดีข้ ึน

กิจกรรม 5.2.2
1. ให้นกั ศึกษาลองใช้เทคนิคต่างๆในกระบวนการให้คาปรึ กษา จากข้อมูลผูร้ ับคาปรึ กษาต่อไปนี้
1) ใช้เทคนิค การทวนซ้ า
ผูร้ ับคาปรึ กษา : ดิฉนั รักและเคารพคุณลุงที่คอยช่วยเหลือฉันมาตลอดตั้งแต่สมัยเรี ยน ไม่วา่ จะเป็ นการส่งเสี ย
ค่าเทอม การกินอยูท่ ุกอย่าง หรื อให้เงินไว้ใช้ในยามจาเป็ น แต่ในขณะเดียวกันคุณลุงก็มกั จะเข้มงวดเรื่ องการ
เรี ยน การใช้ชีวติ ไม่วา่ จะทาอะไรก็ตอ้ งคอยรายงานหรื อโทรไปหาให้คุณลุงทราบตลอด ก็รู้วา่ ท่านเป็ นห่ วง
ก็อดอึดอัดไมได้

2) ใช้เทคนิคการตั้งคาถามปลายเปิ ด
ผูร้ ับคาปรึ กษา : ตอนนี้กงั วลเรื่ องค่าใช้จ่ายที่บา้ นมากๆ รู ้สึกเครี ยดมาก และก็กงั วลมากด้วย
3) ใช้เทคนิคการสะท้อนความรู ้สึก
ผูร้ ับคาปรึ กษา : ตอนนี้ เรี ยนจบมาหลายเดือนแล้ว แต่ก็ยงั หางานไม่ได้สักที 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่ไปสมัคร
งาน มา 5 บริ ษทั ถูกเรี ยกสัมภาษณ์ ไป 2 บริ ษทั ก็ไม่ผา่ นการสัมภาษณ์งาน ไม่รู้วา่ เป็ นเพราะเกรดเฉลี่ยของ
ตนเองน้อย หรื อความไม่มนั่ ใจในการตอบคาถามก็ไม่รู้ ที่บา้ นก็กดดันว่าเมื่อไหร่ จะหางานทาได้สกั ที

2. ถ้าจะต้องให้คาปรึ กษากับผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ จากการส่ งต่อของแพทย์วา่ บุคคลนั้นมีความเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ ง
ปอด เราจะมีข้ นั ตอนการให้คาปรึ กษาอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 5.2.2
1. มีแนวทางการตอบดังต่อไปนี้
1) ใช้เทคนิค การทวนซ้ า
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา : คุณชื่นชมในความช่วยเหลือของคุณลุงเป็ นอย่างดี และในขณธเดียวกันคุณก็รู้สึกอึดอัดใน
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การกระทาของคุณลุงอยูด่ ว้ ยเช่นกัน

2) ใช้เทคนิคการตั้งคาถามปลายเปิ ด
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา : คุณช่วยอธิบายถึงค่าใช้จ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบบ้างได้ไหมคะ ว่ามีอะไรบ้าง
: ที่ผา่ นมาคุณจัดการอย่างไรกับภาระความรับผิดชอบนี้
: ความกังวลนี้เกิดขึ้นช่วงใดบ้าง
เราสามารถใช้คาถามปลายเปิ ดได้จากประโยคที่ผูร้ ับคาปรึ กษาให้ขอ้ มูลมาเพื่อขยายความต่อ โดยใช้การ
ขึ้นต้น หรื อลงท้ายคาถามด้วยคาว่า อะไร หรื อ อย่างไร ก็จะเป็ นลักษณะของคาถามปลายเปิ ด

3) ใช้เทคนิคการสะท้อนความรู ้สึก
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา : คุณรู ้สึเครี ยดกับการที่ยงั ไม่ได้การตอบรับการทางานจากที่ไปสมัครไว้ใช่ไหมคะ
: คุณรู ้สึกเครี ยดที่ยงั หางานทาไม่ได้ และทางบ้านก็กดดันเรื่ องนี้อยูใ่ ช่ไหมคะ
: คุณรู ้สึกกังวลกับความสามารถของตัวเองที่จะไปสมัครงานใช่ไหมคะ
เราสามารถใช้คาถามปลายปิ ดสาหรับการสะท้อนความรู ้สึกได้ โดยผูใ้ ห้คาปรึ กษาไม่ตอ้ งกังวลว่าสิ่ งที่ เรา
สะท้อนไปจะผิดหรื อไม่ เพราะหากเราสะท้อนไม่ตรงตามความรู ้สึกของผูร้ ับคาปรึ กษา ผูร้ ับคาปรึ กษาก็จะสะท้อน
กลับมาเองว่าเขารู ้สึกอย่างไร หรื อใกล้เคียงกับสิ่ งที่เราสะท้อนอย่างไร

2.ใช้โมเดลลาดับขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเข้ามาช่วยในการให้คาปรึ กษา
ทั้งนี้ จะต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการให้คาปรึ กษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีของการช่วยเหลือ สังเกต
ว่าผูร้ ั บคาปรึ กษาไว้ว างใจ จนสามารถบอกความรู ้ สึกที่ แท้จริ งของตนเองมาได้ เช่ น บางครั้ งอาจจะอธิ บ าย
ความรู ้สึกด้านลบออกมา เพราะบางครั้งบุคคลจะเกรงใจและไม่กล้าพูดความรู ้สึกด้านลบออกมา

ขั้น Pre-Contemplation
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้

ขั้น Contemplation

ช่วยให้คาแนะนา ช่วยให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
เรี ยนรู ้หาวิธี ทบทวนเงื่อนไขที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม สะท้อนให้เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
นาข้อมู ลจากผลการตรวจสุ ขภาพเข้ามาพู ดคุ ยร่ วมกัน ใช้
คาถามปลายเปิ ดว่ารู ้สึกอย่างไรกับปั ญหาสุ ขภาพของตนเอง
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บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ร่ ว มสร้ า งความเชื่ อ มั่น ในการให้ ค วามส าคัญ ของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และความสามารถที่จะทาให้ผูร้ ับ
คาปรึ กษามีสุขภาพที่ดีข้ ึนโดยการตั้งเป้ าหมายร่ วมกัน
ให้คาชื่ นชมในความคิ ด หรื อทัศนคติ เชิ งบวกที่ เกิ ดขึ้ นใช้
คาถามปลายเปิ ด
การสะท้อนความรู ้สึกจากการฟังอย่างตั้งใจ
ใช้แบบประเมินความเชื่ อมัน่ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Conviction-Confidence Ruler) เพื่อสารวจความพร้อมของ
ผูร้ ับคาปรึ กษา ชวนคุยในรายละเอียดจากผลการประเมิน
ขั้น Determination
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ร่ วมสร้างความเชื่อมัน่ ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ร่ วมวางแผนการปรับพฤติกรรม รวมทั้งช่ วยเอื้ออานวยให้
แผนนั้นเกิดขึ้นได้จริ ง
ร่ วมกันกาหนดวันที่จะเริ่ มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ใช้คาถามปลายเปิ ดเพื่อคาดการณ์ ถึงอุ ปสรรคที่ จะเกิ ดขึ้ น
โดยใช้ตวั แบบที่เลิกบุหรี่ เหมือนกัน
กระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจเชิงบวก
ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญเพิ่มเติ มหากต้องมี ผลกระทบต่ออาการ
ข้างเคียงจากการเลิกสู บบุหรี่
ขั้น Action
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ให้คาแนะนาถึ งการจัดการกับผลที่จะเกิ ดขึ้ นจากการปรับ
พฤติกรรม
อาการที่เกิดขึ้นจากการเลิกบุหรี่ ช่วยหาที่ปรึ กษาที่สามารถ
ช่วยเหลือได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
ให้แรงเสริ มกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงเสริ มที่เป็ นการชื่นชม ดึงแรงสนับสนุนทางสังคมของผู ้
เลิกบุหรี่ เข้ามามีส่วนร่ วม เช่น ครอบครัว ที่ทางาน
ขั้น Mainternance
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บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ชวนผูร้ ับคาปรึ กษาให้ขอ้ สังเกตสัญญาณที่จะนาให้เกิ ดการ
กลับไปทาพฤติกรรมเดิม
ให้แรงเสริ มกับพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ จะต้องมีการติดตามพฤติกรรมเป็ นระยะเมื่อผูร้ ับคาปรึ กษาจะเริ่ มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว เพื่อให้ระยะ
Relapse เกิดขึ้นน้อยที่สุด หรื อหากเกิดขึ้นแล้วก็สร้างให้เกิดการพูดคุยถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น ที่ทาให้มีพฤติกรรมแบบเดิม และ
ช่วยสร้างความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับคาปรึ กษาให้เชื่อมัน่ ในการสร้างพฤติกรรมใหม่
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หน่ วยที่ 6
การชี้นาด้ านสุ ขภาพและการมีส่วนร่ วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ
อาจารย์ ดร. เมธี จันท์ จารุภรณ์
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พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ University of Northern Philippiness

ตำแหน่ ง
หน่ วยที่เขียน ตอนที่ 6.1

อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
ส.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
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ส.ด. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตาแหน่ ง
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ผูจ้ ดั การกลุ่ม ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม สายธุรกิจกลุ่มสิ นค้าและ
บริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์ บริ ษทั เบอร์ ลียคุ เกอร์ จากัด (มหาชน)
หน่ วยที่เขียน
ตอนที่ 6.1
ชื่ อ
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แผนกำรสอนประจำหน่ วย
ชุ ดวิชำ กำรส่ งเสริมสุ ขภำพ กำรตรวจประเมิน และกำรบำบัดโรคเบื้องต้ น
หน่ วยที่ 6 ควำมรู้ พืน้ ฐำนเกี่ยวกับกำรบำบัดโรคเบื้องต้ น
ตอนที่
6.1 การชี้นาด้านสุ ขภาพ
6.2 การสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวคิด
1. การชี้ นาด้านสุ ขภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค หมายถึง กระบวนการตั้งแต่ผูท้ ี่มี
วิชาชี พทางด้านสุ ขภาพโดยตรงนาเสนอปั ญหาให้กบั สังคมได้ทราบ ตระหนัก และเกิดการยอมรับ
ที่จะมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกัน
โรค
2. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมุ่งเน้นให้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านสุ ขภาพที่พึงประสงค์ จัดการสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพและเกิดความยัง่ ยืน ภายใต้
บริ บทของพื้นที่หรื อองค์กรนั้น ๆ โดยใช้เวทีประชาคม หรื อประชุ มเป็ นกิจกรรมหลักในการสร้ าง
ให้เกิ ดการแสดงความเห็ น วางแผน และใช้ศ กั ยภาพของกลุ่ ม เป้ า หมายในการเฝ้ า ระวัง ก ากับ
ติดตาม และใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาต่อยอดจัดการปั ญหาด้านสุ ขภาพ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 6 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดการชี้นาด้านสุ ขภาพได้ถูกต้อง
2. อธิบายขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ถูกต้อง
กิจกรรมระหว่ำงเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 6
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 6.1-6.2
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน

4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ามี)
6. เข้ารับบริ การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตอนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 6
สื่ อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์/ดีวีดี (ถ้ามี)
5. การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
6. E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
กำรประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการเข้ารับการสอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่ำนแผนกำรสอนแล้ว ขอให้ ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 6 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษำเอกสำรกำรสอนต่ อไป

ตอนที่ 6.1
การชี้นาด้ านสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
6.1.1 ความหมายและความสาคัญของการชี้นาการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
6.1.2 ลักษณะของการชี้นาในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
6.1.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนินการชี้นาด้านสุ ขภาพ
แนวคิด
1. นักวิชาการหรื อผูท้ ี่มีอาชี พด้านการแพทย์และการสาธารณสุ ขโดยตรงจะต้องชี้ นาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรคให้สาธารณะหรื อสังคม หรื อประชาชนสนใจและเกิดความตระหนักและกลายเป็ น
ความต้องการด้านสุ ขภาพโดยรวมของประชาชน
2. ลักษณะการชี้ นาการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคมีหลายลักษณะ และให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายลักษณะเดียวกันคือ ต้องการให้สาธารณะหรื อสังคม หรื อประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านสุ ขภาพที่ได้นาเสนอออกไป และทาให้ประชาชนเข้าใจ ตระหนัก ยอมรับ และเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
3. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นการชี้ นาด้านสุ ขภาพประกอบด้วย ปั จจัยด้านผูน้ า ปั จจัยด้านนโยบาย
ปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้นองค์ความรู ้ ปั จจัยด้านการสื่ อสารข้อมูลข่าวสาร ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน และปัจจัยด้านสภาพปัญหาและความรุ นแรงของปัญหา
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 6.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายความหมายและความสาคัญของการชี้ นาการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคได้
2. อธิ บายและแยกแยะลักษณะของการชี้นาในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคได้
3. อธิ บายปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนินการชี้ นาด้านสุ ขภาพได้

เรื่ องที่ 6.1.1
ความหมายและความสาคัญของการชี้นาการส่ งเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรค
1. ความหมายของการชี้นาด้ านสุ ขภาพ
ในปี ค.ศ. 1986 มี ก ารประชุ ม นานาชาติ ด้ า นการส่ ง เสริ มสุ ข ภาพครั้ งแรก (First International
Conference on Health Promotion) ณ นครออตตาวา ประเทศแคนนาดา ที่ ประชุ มได้ประกาศ “กฎบัตร
ออตตาวา (The Ottawa Charter)” เป็ นแนวทางดาเนิ นงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพส าหรั บ ประเทศต่ า งๆ เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายสุ ขภาพดีถว้ นหน้าปี 2000 (Health for All 2000) เนื้อหาของกฎบัตร ออตตาวานี้นบั เป็ นจุดเริ่ มต้นหนึ่ ง
ของ “การสาธารณสุ ขแนวใหม่” (The New Public Health)
กฎบัตรออตตาวาถือว่า สุ ขภาพดีไม่ใช่เป้ าหมายหมายสุ ดท้ายของการมีชีวิต หากแต่การมีสุขภาพดีเป็ น
ทรัพยากร (Resources) ที่จะช่วยให้ชีวิตดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดที่มนุ ษย์แต่ละคนคาดหวัง ทั้งทางเศรษฐกิจ
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ หรื ออีกนัยหนึ่งการส่ งเสริ มสุ ขภาพถือว่า เป็ นการ “ลงทุน (Investment)
” สาหรับชีวติ มนุษย์
กฎบัตรออตตาวาได้เสนอแนวทางการส่ งเสริ มสุ ขภาพว่า ควร 1) กระตุน้ (Advocate) gให้ทุกฝ่ ายใน
สังคมช่วยกันสร้างสมทรัพยากรเพื่อชี วิตนี้ 2) สนับสนุ น (Enable) ประชาชนให้สามารถมีสุขภาพดีที่สุดตาม
ศักยภาพของแต่ละคน ทั้งนี้ ตอ้ งอาศัยการ 3) ผูกพันเชื่ อมโยง (Mediate) การมีสุขภาพดีเข้ากับกิ จกรรมต่างๆ
ในสังคม
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจึงนับเป็ นภาระหน้าที่ของทุกส่ วนในสังคมมิใช่เพียงหน่วยงานรัฐเพียงไม่กี่หน่วย
แนวทาง (Means) สาคัญที่กฎบัตรออตตาวากาหนดไว้ 5 ประการ ได้แก่
1. ผนวกมิติทางสุ ขภาพเข้ากับนโยบายสาธารณะ
2. สร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
3. เสริ มพลังชุมชนเพื่อสุ ขภาพ
4. สร้างทักษะการใช้ชีวติ อย่างมีสุขภาพแก่ประชาชน
5. ปรับระบบบริ การสุ ขภาพให้สอคล้องกับการมีสุขภาพดีมากกว่าการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
แนวทางการส่ งเสริ มสุ ขภาพตามที่ได้นาเสนอมี เป้ าหมายคื อ “เพื่อสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพในสังคม”
โดยมีปรัชญาว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมุ่งเป้ าเพียงการชักจูงปั จเจกบุคคลโดยข้อมูลข่าวสารเท่านั้นไม่พอ แต่
จะต้องจัดการเงื่ อนไขสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อมของชี วิตประจาวันให้เอื้ อต่ อการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมด้ว ย
เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงจึงเป็ น “สังคม” มากกว่า “ปัจเจกบุคคล”
แนวความคิดใหม่น้ ีได้เสนอกลวิธี (Strategy) สาคัญ ได้แก่

1) การผนวกมิติดา้ นสุ ขภาพเข้ากับนโยบายสาธารณะ
2) การปรับบทบาทกระทรวงสาธารณสุ ขจากการผลิตบริ การไปสู่ การประสานนโยบายสาธารณะด้าน
สุ ขภาพ
3) การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
4) การส่ งเสริ มบทบาทองค์กรเอกชนและท้องถิ่นเพื่อกิจกรรมสุ ขภาพ
5) การปรับโครงสร้างบริ การสาธารณสุ ขให้เน้นบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
จากสภาพปั ญหาและแนวโน้มด้านสุ ขภาพที่ทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนยากที่จะแก้ไขปั ญหาภายใต้
ความรับผิดชอบของหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนจึงมีความสาคัญยิ่ง
ต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคให้ประสบความสาเร็ จได้
กระบวนการสนับสนุ นชี้ นาหรื อชี้ แนะด้านสุ ขภาพจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนิ นการ ซึ่ งจุดมุ่งหมาย
ของการชี้นาด้านสุ ขภาพคือ ต้องการให้สาธารณะหรื อสังคมหรื อประชาชนมีความสนใจอย่างกว้างขวาง จนเกิด
ความตระหนักและกลายเป็ นความต้องการโดยรวมของประชาชน ซึ่ งในทางปฏิบตั ิ นักวิชาการหรื อผูท้ ี่ มีอาชีพ
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุ ขโดยตรงจะเป็ นผูน้ าเสนอ หรื อปลุกกระแสถึงปัญหาด้านสุ ขภาพ และแนวโน้มที่
จะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้กบั สังคมได้ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมไทย
ที่ประชาชนและผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบทางการเมืองในด้านสุ ขภาพ มักจะให้ความสาคัญต่อการรักษาพยาบาล
มากกว่าการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค และไม่ได้ให้ความสาคัญต่อปั จจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพ
มากนัก เพี ย งแต่ ด าเนิ น การไปด้ว ยภาระหน้า ที่ เ ท่ า นั้น จึ ง มี ผ ลให้ สุ ข ภาพของประชาชนอยู่ใ นสภาวะที่
ไม่น่าพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการชี้นาด้านสุ ขภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคจึงหมายถึงกระบวนการ
ตั้งแต่ผทู ้ ี่มีวิชาชี พทางด้านสุ ขภาพโดยตรงนาเสนอปั ญหาให้กบั สังคมได้ทราบ ตระหนัก และเกิดการยอมรับที่
จะมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
2. ความสาคัญของการชี้นาสุ ขภาพด้ านการส่ งเสริมสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
ความซับซ้อนของปั ญหาสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนและของชุมชนที่ยงั คงมี
พฤติ ก รรมเสี่ ย งอยู่ตลอดเวลาเช่ น นี้ ใ นสั ง คมไทยจะต้องรี บ เร่ ง ในการแก้ไ ข โดยการชี้ นาด้า นสุ ข ภาพที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหน่ วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุ ขได้เห็ นถึงความสาคัญของการชี้ นา
ด้านสุ ขภาพ ที่จาเป็ นต้องนาเสนอให้ประชาชนได้ทราบถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพของประชาชน โดยได้
จัดทาแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติฉบับที่ 10 ขึ้น ซึ่ งในแบบฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์
สังเคราะห์ปัญหา และแนวโน้มของระบบสุ ขภาพไทยที่สัมพันธ์กบั การเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมที่เป็ น

ทุนทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ ทั้งในบริ บท
ภายในประเทศและภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและรอบด้าน ทิศทางของการพัฒนา
ในแผนฉบับ นี้ ยัง คงมี ทิ ศ ทางหลัก ที่ ส านต่ อ จากแผนที่ ผ่า นมา แต่ ใ ห้ ค วามส าคัญ ต่ อ ยอดความคิ ด สร้ า ง
จินตนาการสุ ขภาพใหม่และมุ่งสู่ จุดหมายที่เป็ นเอกภาพในการสร้างระบบไทยที่พึงประสงค์ที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อการพัฒนาสุ ขภาวะที่เป็ นองค์รวมทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ การรวมพลังทั้งสังคม
เพื่อสร้างสุ ขภาพ และการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นฐานคิดและขับเคลื่อนไปสู่ การปฏิบตั ิ ทั้ง
ในการด าเนิ น ชี วิต การบริ ห ารและการพัฒ นาทางด้านสุ ข ภาพในทุ ก มิ ติ ทุ ก ระ ดับ และทุ ก ภาคส่ วนของ
แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ในราวหนึ่งทศวรรษที่ผา่ น ระบบสุ ขภาพไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งในเชิงแนวคิด นโยบาย
โครงสร้าง กลไกการจัดการ และบทบาทของภาคส่ วนต่างๆ พัฒนาการสาคัญๆ ที่เกิดขึ้นในระยะหนึ่ งทศวรรษ
ดังกล่าวสะท้อนพลวัตใหม่ของการพัฒนาสุ ขภาพในสังคมไทย แม้จะมีการเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นในหลายด้าน
และบางเหตุ ก ารณ์ อาจเป็ นเค้ารางของปั ญหาที่ จะเกิ ดขึ้ นและต้องการแก้ไ ขในอนาคต แต่ ใ นกระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงที่ ผ่านมาได้มีพฒั นาการที่ อาจถื อได้ว่า เป็ นมิ ติของระบบสุ ขภาพไทย ที่ กาลังเปลี่ ยนแปลงไปสู่
คุณภาพใหม่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ดังนี้
กระแสความตื่นตัวและการใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่ อง สะท้อนจิตสานึ กใหม่ใน
เรื่ องสุ ข ภาพของสั ง คมไทย ความตื่ นตัวนี้ ด้า นหนึ่ ง เป็ นผลมาจากการตระหนัก ถึ ง ภัย คุ ก คามจากโรคร้ า ยที่
การแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถให้คาตอบได้ ในหมู่ชนชั้นกลางที่มีชีวิตแปลกแยก อยูใ่ นเมืองและต้องเผชิ ญกับ
ความเจ็บป่ วยจากโรคเรื้ อรังและโรคมะเร็ ง การใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพและการแพทย์ทางเลือกกลายเป็ นทางออกจาก
ภาวะบีบคั้นของวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ขาดดุลยภาพและห่างเหิ นจากธรรมชาติ ทาให้เกิดกระแสความตื่นตัวและการ
ใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ความนิ ยมในเรื่ องอาหารสุ ขภาพ สมุนไพร การแพทย์ทางเลื อก
การออกกาลังกาย สปา ตลอดจนการเกิดกลุ่มและชมรมสุ ขภาพต่างๆ ที่แพร่ หลายขึ้น สะท้อนการเกิดจิตสานึก
สุ ขภาพใหม่ที่ถือว่า สุ ขภาพไม่ใช่สิ่งที่ผูกขาดหรื อหยิบยื่นให้โดยสถาบันทางการแพทย์ แต่เป็ นหน้าที่ของทุก
คนที่จะต้องใส่ ใจและแสวงหา
การก่ อตัวของแนวคิ ดใหม่ๆ หรื อสุ ขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิ ดขึ้ นอย่างช้าๆ นั้นเป็ นปฏิ กิริยา
ตอบโต้ขอ้ จากัดของกรอบวิธีคิดแบบแยกส่ วนที่พนั ธนาการระบบสุ ขภาพไทยมาช้านาน วิธีคิดการแพทย์แบบ
แยกส่ วนอาจเพียงพอสาหรับการแก้ปัญหาความเจ็บป่ วยทางกายได้ แต่เป็ นวิธีคิดที่ไม่เพียงพอในการเข้าถึงสุ ข
ภาวะที่ไปพ้นจากมิติทางกายภาพ แนวคิดสุ ขภาพกระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบสุ ขภาพไทยนี้ สะท้อนให้
เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาไปให้พน้ จากกรอบจากัดเดิมๆ เพื่อการเรี ยนรู ้ที่จะไปให้ถึงสุ ขภาวะในความหมายที่
กว้างไกลและลุ่มลึกยิง่ ขึ้น

ปรากฏการณ์ที่สะท้อนพัฒนาการของระบบสุ ขภาพไทยเหล่านี้ เป็ นนิ มิตหมายให้เห็นถึงศักยภาพและ
ความเป็ นไปได้ข องการพัฒ นาระบบสุ ข ภาพไทย ให้ เ กิ ด ความพอเพี ย งด้า นสุ ข ภาพ แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน
ระบบสุ ข ภาพไทยก าลัง เผชิ ญกับ บริ บ ททางเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื องใหม่ ที่ ต้อ งพิ จารณาให้ถี่ ถ้ว นใน
การกาหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาสู่ ระบบสุ ขภาพพอเพียง
การพัฒ นางานสาธารณสุ ข มู ล ฐานตลอดระยะเวลากว่ า 30 ปี ท าให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพดี ข้ ึ น มี
ความสามารถในการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพได้ระดับ หนึ่ ง ทาให้เกิดความเป็ นธรรมในสังคม และเพิ่มศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุ ษย์ และมีความมัน่ ใจว่า ประชาชนจะสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งระดมการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนได้ มีการเฝ้าระวังโรคที่สาคัญได้ ประชาชนมีส่วนร่ วมมากยิง่ ขึ้น และมีการจัดทาแผนสุ ขภาพชุมชน
ในระดับหมูบ่ า้ นและชุมชน ซึ่ งสามารถสอดคล้องกับแผนสุ ขภาพในระดับตาบล อาเภอ จังหวัดและประเทศ
กระแสสังคมด้านสุ ขภาพที่ประชาชนสนใจ เข้าใจและมีส่วนร่ วม เช่ น เรื่ องบุหรี่ สุ รา การป้ องกัน
อุบตั ิเหตุ การป้ องกันยาเสพติด การออกกาลังกาย การบริ โภคอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาสุ ขภาพ
ในสังคมไทยปั จจุบนั และการที่สังคมสนใจและยอมรับเพราะการชี้ นาทางด้านสุ ขภาพในรู ปแบบต่างๆ จึงอาจ
กล่าวได้วา่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคที่ประชาชนสนใจและยอมรับนั้น เพราะการชี้นาด้านสุ ขภาพ
หรื อการชี้นาด้านสังคมนัน่ เอง และไม่เพียงแต่ภาคประชาชนเท่านั้น หน่วยงานต่างๆ เช่น ภาคธุ รกิจ ภาคเอกชน
ได้เข้าร่ วมในการดาเนินการด้านสุ ขภาพเช่นเดียวกัน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคที่มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยลดการเจ็บป่ วยของประชาชน และลด
ค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรักษาพยาบาล และลดการสู ญเสี ยงบประมาณของประเทศในด้านสุ ขภาพลงได้
จานวนหนึ่ง และสามารถนางบประมาณส่ วนนี้ไปพัฒนางานด้านอื่นๆ ได้
การชี้นาด้านสุ ขภาพจึงมีความสาคัญมากยิง่ ขึ้นสอดคล้องกับปั ญหาและแนวโน้มของปั ญหาสุ ขภาพของ
ประเทศซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในยุคโลกาภิวตั น์
นอกจากนี้ ความสาคัญของการชี้ นาด้านสุ ขภาพ ยังมีประโยชน์ในการดาเนิ นงานด้านสุ ขภาพในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันโรคดังนี้
1) ทาให้ประชาชนสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพได้
2) ทาให้ประชาชนมีแนวทางในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคได้อย่างชัดเจน
3) ทาให้ประชาชนและทุกภาคส่ วนมองปั ญหาสุ ขภาพในลักษณะองค์รวมและสามารถบูรณาการ
ร่ วมกันได้
4) สามารถสร้างความร่ วมมือในภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
5) สามารถเสริ มพลังของประชาชนในด้านสุ ขภาพได้

6) สามารถทาให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของสุ ขภาพของตนเองและร่ วมมือกันระหว่าง
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
กิจกรรม 6.1.1
จงอธิ บายความหมายของการชี้นาการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค

แนวตอบกิจกรรม 6.1.1
การชี้นาด้านสุ ขภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค หมายถึงกระบวนการตั้งแต่ผทู ้ ี่มีวชิ าชีพ
ทางด้านสุ ขภาพโดยตรงนาเสนอปั ญหาให้กบั สังคมได้ทราบ ตระหนัก และเกิดการยอมรับที่จะมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพที่เน้นด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค

เรื่ องที่ 6.1.2
ลักษณะของการชี้นาในการส่ งเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรค
ลักษณะการชี้ นาการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค หรื อการชี้ นาด้านสุ ขภาพมี หลายลักษณะ
แตกต่างกันไป และจะให้ผลลัพธ์แตกต่างกันไป แต่มีจุดมุ่งหมายลักษณะเดียวกันคือ ต้องการให้ประชาชนและ
สังคมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพที่ได้นาเสนอออกไป และทาให้ประชาชนเข้าใจ ตระหนัก ยอมรับ
และเข้ามามีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค ซึ่ งมีหลายลักษณะดังนี้
1. ลักษณะการชี้นาผ่ านผู้นา
ในสังคมไทยให้การยอมรั บผูน้ าทั้งที่ เป็ นทางการ และทางธรรมชาติในสังคมไทยจึงมีผูน้ าทุก ระดับ
ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ นคือ ผูใ้ หญ่บา้ น ระดับตาบลคือ กานัน ระดับอาเภอ คือนายอาเภอ และระดับจังหวัดคือ ผูว้ า่
ราชการจังหวัด ซึ่ งผูน้ าที่ กล่ าวมานี้ เป็ นผูน้ าอย่างเป็ นทางการ แต่ในระดับชุ มชนหมู่บา้ นยังคงมี ผูน้ าไม่ เป็ น
ทางการ เช่น ปราช์ญชาวบ้าน หมอดิน อสม. เป็ นต้น แต่ผนู ้ าดังกล่าวนี้ แม้จะให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพได้
แต่ยงั คงไม่สามารถสร้างกระแสสังคมในระดับกว้างได้
ดังนั้น ผูน้ าที่ สามารถชี้ นาด้านสุ ขภาพได้ส่วนใหญ่ เป็ นบุ คคลสาธารณะหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง เช่ น
นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น กรณี ที่เกิดการระบาดของไข้หวัดนกครั้งแรกในประเทศไทย
ทาให้สัตว์ปีกหรื อไก่เสี ยชี วิตเป็ นจานวนมากและมีผลทาให้ประชาชนไม่กล้าบริ โภคเนื้ อไก่ และต่างประเทศ
หยุดการสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ไก่จากประเทศไทย มีผลทาให้เกิดการสู ญเสี ยเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผูน้ าได้แสดงออกถึงความสาคัญ และความเชื่ อมัน่ ในผลิ ตภัณฑ์ไก่ของไทยโดยสาธิ ตการบริ โภคไก่ที่
บริ เวณท้องสนามหลวง เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนตลอดจนนานาประเทศได้ทราบและเชื่ อมัน่ ผลิตภัณฑ์
ไก่ของไทยต่อไป
การแสดงบทบาทของผูน้ าในครั้งนี้ นบั ว่า ประสบผลสาเร็ จอย่างดี ยิ่งหรื อในกรณี การระบาดของโรค
เอดส์ ซ่ ึ งในระยะแรกประชาชนไม่กล้าใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยเอดส์ เพราะกลัวจะติดเชื้ อโรคเอดส์ แต่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ไปเยี่ยมผูป้ ่ วยและสนทนาอย่างใกล้ชิดพร้อมถ่ายทอดผ่านสื่ อมวลชนทาให้ประชาชน
ลดความหวาดกลัวลงบ้าง และเมื่อหน่วยงานของรัฐพยายามชี้ แจงและให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างต่อเนื่ องจนทาให้
ปั จจุ บนั ประชาชนมี ความเข้าใจในโรคเอดส์ เป็ นอย่างดี และมี ส่วนร่ วมในการการแก้ไขปั ญหาโรคเอดส์ ใน
ปั จจุบนั จากเครื อข่ายโรคเอดส์กลุ่มต่างๆ

สังคมไทยมีผนู ้ าทางสังคมที่มีบทบาทชี้ นาด้านสุ ขภาพโดยเฉพาะการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกัน
โรค เช่ น นายแพทย์ เ ฉก ธนศิ ริ ที่ ส่ งเสริ มสุ ขภาพและออกก าลั ง กายจนมี สุ ขภาพแข็ ง แรง หรื อ
นายแพทย์เสม พริ้ งพวงแก้ว หรื อนายแพทย์อมร นนทสุ ต และผูน้ าทางสังคมอี กหลายท่านที่ มีพฤติ กรรม
สุ ขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมจนมีสุขภาพดีแข็งแรง
2. ลักษณะของการชี้นาด้ านสุ ขภาพผ่ านหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครั ฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ งเป็ นหน่ วยงานรั บผิดชอบในด้านสุ ขภาพได้ทา
หน้าที่ ในการให้ขอ้ มู ลข่าวสารแก่ ป ระชาชนในทุ กรู ปแบบ ซึ่ งสามารถสร้ างความเข้าใจและความตระหนัก
ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้เป็ นอย่างดี หากหน่วยงานภาครัฐนั้นมีความมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ให้แก่ประชาชน หรื อต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพดี แต่จากการสารวจผลการทางานของหน่ วยงานภาครั ฐ
มัก จะพบเสมอว่า หน่ วยงานภาครั ฐบางหน่ วยงานยัง คงด าเนิ นงานอย่า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ต้องรี บ เร่ ง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของประชาชนจึงจะยังคงดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา
ต่อไปอย่างต่อเนื่ องเพราะการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคของประชาชนยังมีความตระหนักและมีส่วน
ร่ วมไม่มากนักในบางกรณี ทั้งนี้ เนื่ องจากองค์ความรู ้ ข้อมู ลข่าวสาร ยังไม่สามารถแพร่ หลายได้อย่างทัว่ ถึ ง
นัน่ เอง และไม่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของประชาชน
การชี้ นาด้านสุ ขภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในหน่ วยงานภาครั ฐมี จุดแข็งในด้า น
องค์กร แผนงาน โครงการ งบประมาณ และกาลังคน ซึ่ งจะช่วยให้การดาเนินการชี้ นาด้านสุ ขภาพดาเนิ นการ
ไปอย่างต่อเนื่ องได้ แต่ยงั คงมีจุดอ่อนในส่ วนที่เกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีหลายขั้นตอนจึงอาจทาให้ล่าช้าได้ในการ
ดาเนินงาน
3. ลักษณะการชี้นาด้ านสุ ขภาพผ่ านบทบาทขององค์ การอนามัยโลก
องค์ก ารอนามัย โลกเป็ นองค์ก รหลัก ในการวางแนวการพัฒ นาเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และเป็ น
แหล่งข้อมูลอ้างอิงในการทางานด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และองค์การอนามัยโลกถือแนวการพิจารณาสุ ขภาพ
แบบองค์รวมมาตั้งแต่ตน้ คานิยามของคาว่า สุ ขภาพที่เป็ นที่รู้จกั กันดีคือ “สภาวะ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทาง
กาย ทางจิ ตใจ และทางสั ง คม และมิ ใ ช่ เพี ย งแต่ ก ารไม่ มี โรคหรื อ ความเจ็บ ป่ วยเท่ า นั้น ” ซึ่ ง ปรากฏอยู่ใ น
ธรรมนู ญขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1948) การขับเคลื่อนในเรื่ อง “สุ ขภาพดีถว้ นหน้า” เริ่ มมีต้ งั แต่การ
ประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 30 ใน ปี ค.ศ. 1977 และปี ต่อต่อมาได้มีปฏิญญาอะมา อะตา (Alma Ata)
(WHO 1978) ซึ่ งระบุว่า สาธารณสุ ขมูลฐานเป็ นวิธีการหลักในการทาให้บรรลุ เป้ าหมายของ “สุ ขภาพดีถว้ น

หน้า” การสาธารณสุ ขมูลฐานซึ่ งต่างจากการแพทย์พ้นื ฐานถูกมองว่า เป็ นการรวมเอาบริ การทุกๆ อย่างที่มีผลต่อ
สุ ขภาพ ประเด็นสาคัญๆ หลายเรื่ องในคาปฏิ ญญาเป็ นจุดเริ่ มของการคิดต่อยอด นอกจากการเน้นความสาคัญ
ของการมองสุ ขภาพแบบองค์รวมแล้ว ข้อยืนยันต่อไปนี้ปรากฏอยูใ่ นเอกสารและคาประกาศขององค์การอนามัย
โลกหายฉบับ ได้แก่
- สุ ขภาพในฐานะเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
- การไม่อาจยอมรับได้ในความไม่เท่าเทียมกันในสุ ขภาพที่เกิดขึ้นภายในและระหว่างประเทศ
สุ ขภาพในฐานะเป็ นเป้าหมายทางสังคมที่สาคัญ
- ความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันระหว่างสุ ขภาพและการพัฒนาทางสังคม
- ความจาเป็ นที่ตอ้ งเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่ วนในการทางานด้านสุ ขภาพ
- สิ ทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการมีส่วนร่ วมในฐานะส่ วนตัวและส่ วนรวมในการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง
- การให้ความรู ้เป็ นช่องทางของการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการมีส่วนร่ วม
ในเดื อนมกราคม ปี ค.ศ. 1984 องค์การอนามัยโลกได้ให้แนวทางใหม่ในเรื่ อง “การส่ งเสริ มสุ ขภาพ”
โดยมองว่า เป็ น “การรวบรวมแนวคิ ดเข้าไว้ด้วยกัน” ซึ่ งทาให้คนที่เห็ นความสาคัญของความจาเป็ นในการ
เปลี่ ยนแปลงในวิถีทางและสภาพในการดารงชี วิต เพื่อจะส่ งเสริ มให้เกิ ดสุ ขภาพดี โดยให้นิยามการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพว่า เป็ น “กระบวนการในการทาให้คนเราสามารถจะเพิ่มการควบคุมและปรับปรุ งสุ ขภาพของตนเองได้”
มี การระบุ ปัจจัยพื้นฐานของคาว่า สุ ขภาพโดยกล่ าวถึ ง รายได้ ที่ อยู่อาศัย และอาหาร โดยได้รับการ
ยอมรั บว่า เป็ นเงื่ อนไขเบื้ องต้นสาหรั บสุ ขภาพ นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญกับการได้รับข้อมู ลข่าวสารและ
ทักษะในการดาเนิ นชี วิต การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสในการสร้างทางเลือกในการมีสุขภาพดี
และการสร้ างสภาวะที่ เสริ มสร้ างสุ ขภาพจิ ต สิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ ทางกายภาพ ทางสังคม และทาง
วัฒนธรรม และยังได้สรุ ปถึงหลักการสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพไว้ดงั นี้
- การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับประชากรทั้งหมด ในบริ บทของการใช้ชีวติ ประจาวัน และ
การทาให้คนเราสามารถจะควบคุมและมีความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพของตน
- การเข้าจัดการปั จจัยที่มีผลต่อสุ ขภาพ นัน่ คือ แนวทางที่มองไปที่รากเหง้าของปั ญหา ซึ่ งต้องอาศัย
ความร่ วมมือจากหลายภาคส่ วนและในทุกระดับทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น
- การใช้ประโยชน์ของวิธีการและแนวทางต่างๆ ที่แตกต่างกันแต่ส่งเสริ มกัน ตั้งแต่เรื่ องกฎหมาย เรื่ อง
งบประมาณ เรื่ องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาชุมชนไปจนถึงเรื่ องการให้ความรู ้และ
การติดต่อสื่ อสาร

- การมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งอาจจะต้องมีการพัฒนาความสามารถของบุคคล
และชุมชน
- เรื่ องบทบาทของผูม้ ีวิชาชีพด้านสุ ขภาพในการให้ความรู ้และคาแนะนาด้านสุ ข ภาพ กฎบัตรออตตาวา
ซึ่ งเกิ ดขึ้นในการประชุ มนานาชาติครั้งแรกเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (WHO, 1986) นาเอาหลักการสาคัญๆ
หลายอย่างมาใช้ ซึ่ งปรากฏในเอกสารขององค์การอนามัยโลกและใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงมาตลอด โดยสรุ ปกล
ยุทธ์กว้างๆ ไว้ 3 เรื่ องในการทางานด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1) การให้คาแนะนา เพื่อสร้างสภาวะที่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ
2) การเพิ่มความสามารถ และสร้างทักษะแก่ประชาชนที่จาเป็ นในการสร้างทางเลือกในการมีสุขภาพ
ดี
3) การประนีประนอมกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในการมุ่งไปสู่ การสร้างสุ ขภาพ
กฎบัตรออตตาวาระบุการปฏิบตั ิการในเรื่ องหลักทาอย่างที่เป็ นแกนเรื่ องแนวคิดในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ได้แก่
- สร้างนโยบายสาธารณะด้านการมีสุขภาพดี
- สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
- สร้างความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิการของชุมชน
- พัฒนาทักษะส่ วนบุคคล
- จัดระบบบริ การสุ ขภาพใหม่
มีความขัดแย้งอยู่บางอย่างระหว่างความรั บผิดชอบของปั จเจกกับของสังคมต่อคาว่า สุ ขภาพระหว่าง
ความรั บผิดชอบส่ วนบุ คคลกับความรั บผิดชอบร่ วมกัน และระหว่างความสมัครใจกับการควบคุ ม กฎบัตร
ออตตาวาจัดการกับเรื่ องนี้ ด้วยการมองปั จเจกว่า มี ความรั บผิดชอบต่อสุ ขภาพของตนเอง แต่ยงั ต้องมีความ
รับผิดชอบร่ วมต่อสุ ขภาพของผูอ้ ื่นด้วย อย่างไรก็ดี ความรับผิดชอบของสังคมที่อยู่เหนื อขึ้นไปในการสร้ าง
สภาวะที่ ท าให้ค นเราสามารถจะควบคุ ม สุ ข ภาพของตนเองได้ การตระหนัก ว่า สุ ข ภาพสร้ า งขึ้ นเมื่ อคนเรา
“เรี ยนรู ้ ทางาน เล่น และมีความรัก” เป็ นตัวบอก “แนวทางที่ต้ งั ไว้” ในเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
บทบาทขององค์การอนามัยโลกยังคงมีบทบาทในการชี้ นาด้านสุ ขภาพแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศ
ไทยมาอย่างต่อเนื่ อง และมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาการด้านสุ ขภาพของประเทศไทย ดังจะเห็ นได้จากนโยบาย
และการสนับสนุนด้านต่างๆ จึงมีความสาคัญต่อการชี้นาด้านสุ ขภาพของไทยต่อไป

4. ลักษณะการชี้นาสุ ขภาพผ่ านประเด็นปั ญหาจากสมัชชาสุ ขภาพ
สภาพปั ญหาด้านสุ ขภาพได้รับความสนใจและยอมรับจากประชาชนมากยิง่ ขึ้น เพราะสมัชชาสุ ขภาพได้
รวบรวมข้อมูลปั ญหา ความต้องการจากภาคประชาชน จากการประชุมสัมมนาของการประชุมสมัชชาสุ ขภาพ
ซึ่ งดาเนิ นการโดยสานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ ในการรวบรวมปั ญหาจากแต่ละพื้นที่ ซ่ ึ งมี ความ
แตกต่างกัน และจากแต่ละประเด็นปั ญหาซึ่ งยังคงเป็ นปั ญหาที่สาคัญๆ มานาเสนอร่ วมกัน
กระบวนการรวบรวมปั ญหาและความต้องการจากสมัชชาสุ ขภาพ นอกจากจะได้รับทราบปั ญหาความ
ต้องการที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งแล้วยังเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความตระหนักในเรื่ องสุ ขภาพ และมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการดาเนิ นการตั้งแต่ในระยะแรกของการวางแผนดาเนิ นงานจนถึงขึ้นการประเมินผลและการรับ
ผลของการดาเนินงาน
5. ลักษณะการชี้นาด้ านสุ ขภาพผ่ านปัญหาสุ ขภาพแบบเร่ งด่ วน
ปั จจุบนั เกิ ดโรคอุบตั ิใหม่ที่มีความรุ นแรงและเกิ ดการระบาดอย่างกว้างขวาง เช่ น โรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ 2009 เป็ นสาเหตุที่ทาให้ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุ รกิจ และทุกฝ่ ายในสังคมต้องร่ วมมือกันในการ
ควบคุม และการป้ องกันโรคซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ของนักวิชาการหรื อแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่ตอ้ งนาเสนอรายละเอียด
ต่อประชาชนตลอดจนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุมและป้ องกันโรคการอุบตั ิของโรคเกิดใหม่จึง
เป็ นโอกาสของการชี้ นาสุ ขภาพที่จะทาให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจ และร่ วมมือในการควบคุ มป้ องกัน
แต่การชี้นาอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะก่อเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนเพราะการชี้นาในลักษณะของโรคอุบตั ิใหม่ที่
ประชาชนยังไม่เข้าใจและเกิดความกังวลใจมากจะยากต่อการสร้างความร่ วมมือ ซึ่ งต้องอาศัยความชานาญของ
นักวิชาการสาธารณสุ ขที่ดาเนินการให้เกิดความเหมาะสม
6. ลักษณะการชี้นาด้ านสุ ขภาพผ่ านสื่ อสารมวลชน
การน าเสนอข้อ มู ล ข่ า วสารด้า นสุ ข ภาพผ่ า นสื่ อ สารมวลชนมี ช่ อ งทางหลายช่ อ งทาง เช่ น ผ่ า น
สถานี โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุชุมชน หนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิ ว อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ หรื อ
สื่ อสารทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยในแต่ละช่องทางจะให้ความรู ้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน และประชาชนหรื อผูร้ ับ
ข่ า วสารจะมี ค วามสนใจแต่ ล ะสื่ อ แตกต่ า งกัน เช่ น เดี ย วกัน แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม การชี้ น าด้า นสุ ข ภาพผ่ า น
สื่ อสารมวลชน สามารถสรุ ปความสาคัญได้ดงั นี้
6.1 สื่ อมวลชนมีบทบาทสาคัญต่อการสร้างและเพิ่มพูนความตระหนักรู ้ ช่วยกระตุน้ เร้าให้เกิดการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลมากยิง่ ขึ้น และดึงดูดให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้านสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้น
6.2 การนาเสนอสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาต่อสุ ขภาพจะช่วยให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น

6.3 การใช้สื่อต่างๆ อย่างจาแนกจะช่วยให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าใจได้โดยง่าย และมีส่วนร่ วมมากขึ้น
6.4 สื่ อมวลชนสามารถทาให้ประชาชนเข้าถึงสื่ อต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมของตนเอง
6.5 ข้อมูลข่าวสารจากสื่ อที่มีคุณภาพจะมีความน่าเชื่อถือและประชาชนจะคล้อยตามได้ง่าย ในการชี้นา
ด้านสุ ขภาพเนื้ อหาหรื อองค์ความรู ้ที่ตอ้ งการนาเสนอมีความสาคัญมากเช่นเดียวกัน และต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาการให้เป็ นเนื้ อหา หรื อวิธีการที่กลุ่มเป้ าหมาย สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
2) เรื่ องที่นามาสื่ อสารจะต้องอยูใ่ นความสนใจของประชาชน
3) สารที่ส่งจะต้องสั้น กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ควรสื่ อเนื้ อหาหลายๆ อย่างมากเกินไปใน
ขณะเดียวกัน
ในเรื่ องของการใช้สื่อ หรื อช่องทางในการสื่ อสารนั้น จะมีหลากหลายวิธี แต่สิ่งสาคัญที่ทุกท่านต้องได้
ปฏิ บตั ิ คือ การใช้สื่อที่ เหมาะสมกับ เนื้ อหาที่ ต้องการจะสื่ อ และกลุ่ มผูร้ ั บสื่ อรวมถึ ง ระยะเวลาที่ ต้องการจะ
สื่ อสารด้วย ซึ่ งมีรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การใช้สื่อบุคคลเหมาะสมกับงานที่เผยแพร่ ความรู ้ให้แก่คนในชุมชนโดยผูท้ ี่ประสบผลสาเร็ จ
ในการแสวงหาวิธี หรื อค้นพบแนวทางในการทางานจะแนะนาให้คนในชุมชนได้รับทราบตามประสบการณ์
ของตน และขยายความรู ้ไปยังกลุ่มชุมชนอื่นๆ
2) ใช้การบอกต่อแบบปากต่อปาก เหมาะกับการเผยแพร่ ความรู ้ในระดับชุมชนโดยเฉพาะในกรณี
ที่ผสู ้ ่ งสารเป็ นที่รู้จกั ภายในพื้นที่ที่ตอ้ งการจะเผยแพร่
3) การบอกเล่าถึงแนวความคิดและการดาเนิ นงานผ่านที่ประชุมหมู่บา้ น ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
4) การทาแผ่นใบปลิว จะเหมาะกับงานที่ตอ้ งการสื่ อสารเนื้อหาที่ไม่ซบั ซ้อนสามารถรับรู ้ได้โดย
การอ่านกับกลุ่มเป้ าหมายที่มีจานวนมากและอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน
5) การให้ขอ้ มูลและประชาสัมพันธ์ทางสถานีวทิ ยุชุมชน
6) การเลือกใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ เหมาะกับโครงการที่ตอ้ งการสื่ อให้คนกลุ่มใหญ่ภายใน
เวลารวดเร็ ว แต่มีขอ้ เสี ยคือ ใช้งบประมาณสู ง และจะอยูไ่ ม่นาน ดังนั้น จึงควรเลือกใช้วธิ ี น้ ีเฉพาะกับเนื้อหา
หรื อการเคลื่อนไหวที่จาเป็ นจริ งๆ เท่านั้น
7) เพื่อให้การใช้สื่อในการรณรงค์ได้ผล ควรมีการทางานเชิงความคิดกับสื่ อมวลชน หรื อผูผ้ ลิตสื่ อ
(รวมทั้งนักแสดง พิธีกร) นั้นด้วย เพื่อให้เขาเข้าใจในประเด็นสุ ขภาพ และร่ วมเป็ นพันธมิตรที่จะเผยแพร่ ข่าวต่อ

8) ในการเลือกใช้สื่อนั้นควรจะเป็ นสื่ อบุคคล และเนื้ อหา ไม่ควรจะเน้นเฉพาะแต่สาระที่ตอ้ งการ
เผยแพร่ เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะสอดแทรกความสนุกสาน หรื อเป็ นการเสนอในแนวทางบันเทิงด้วย
(1) ใช้การพูดคุยและจัดกลุ่มพูดคุยกับประชาชนภายในชุ มชน
(2) ใช้วธิ ี ให้กลุ่มเป้ าหมายทดลองใช้วธิ ี การใหม่ที่ตอ้ งการจะเผยแพร่ เพื่อให้สามารถ
เปรี ยบเทียบกับวิธีการเดิมๆ ที่เคยปฏิบตั ิมา
(3) ใช้การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน รณรงค์ให้ได้ผลภายในกลุ่มมีการจัดการให้มี
ความยัง่ ยืน และขยายเครื อข่ายออกไปเรื่ อยๆ
(4) การเขียนบทความในหนังสื อหรื อวารสาร
(5) การจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม และสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในกิจกรรม
(6) ในกรณี ที่เป็ นการเผยแพร่ ความรู ้ควรฝึ กให้ปฏิบตั ิตามช่องทาง เพื่อเป็ นแหล่งของการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้ผสู ้ นใจดูงานมาศึกษารายละเอียดและสอนให้นาไปทดลอง และการฝึ กเพื่อให้เกิดการ
เผยแพร่ นาไปใช้ต่อกันมากขึ้น
(7) การจัดการอบรมและปฏิบตั ิตามให้แก่ผทู ้ ี่สนใจ
(8) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการกับปั ญหาของตนเอง
(9) ใช้การร่ วมกันเรี ยนรู ้ และพัฒนาไปด้วยกัน ร่ วมประชุ ม ค้นหาปั ญหา วิธีการจัดการ
การเรี ยนรู ้ถึงองค์ความรู ้เกี่ยวกับการทางานร่ วมกัน โดยให้กลุ่มเป้ าหมายได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ
ต่างๆ เช่น การแก้ไขและจัดการกับปั ญหา เป็ นต้น
7. ลักษณะการชี้นาด้ านสุ ขภาพผ่ านการรณรงค์
การรณรงค์ดา้ นสุ ขภาพเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสื่ อสารสุ ขภาพ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ในงานสุ ข
ศึกษา ส่ งเสริ ม และสร้างเสริ มสุ ขภาพที่จะทาให้การดาเนิ นงานต่างๆ ประสบความสาเร็ จมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล
คาว่า รณรงค์ มาจากคาว่า Campaign ในภาษาอังกฤษซึ่ งมาจาก Campus และ Campania ใน
ภาษาละตินที่มีความหมายถึง “พื้นที่ราบ” และเป็ นต้นกาเนิ ดของคาว่า Camp Ague ในภาษาฝรั่งเศสโบราณ
คานี้เกี่ยวกับพื้นที่ราบ เพราะหมายถึง ภูมิประเทศซึ่ งเป็ นที่สู้รบในการศึกสงคราม ตั้งแต่ดึกดาบรรพ์ การรณรงค์
เป็ นยุทธศาสตร์ ทางทหาร ซึ่ งมีกรอบกาหนด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ และเวลา คาว่า รณรงค์จึงมีความหมายถึงการสู ้
รบที่ใหญ่กว่า การทาศึก (Battle) ทัว่ ๆ ไป แต่เล็กกวาสงคราม (War) การรณรงค์อาจจะใช้เวลาประมาณ 1- 2 ปี
ซึ่ งในช่วงเวลานั้น กองทัพมักจะตั้งทัพอยูใ่ นพื้นที่ราบอันอาจจะเป็ นท้องทุ่งกว้าง และมีจุดประสงค์เพื่อยึดแม่น้ า
กาแพงเมือง หรื อเมืองท่า ที่อาจจะเป็ นจุดยุทธศาสตร์ สาคัญในการทาสงคราม ถ้าไม่ประสบความสาเร็ จ หรื อ

เผชิ ญกับฤดู หนาวที่โหดเหี้ ยม หรื อมีการยุติการทาศึก เหล่าทหารจะเดิ นทางกลับไปยังค่ายหรื อป้ อมปราการ
เป็ นสัญญาณของการยุติการรณรงค์
การรณรงค์ทางด้านสุ ขภาพมีวตั ถุประสงค์ 4 อย่าง ดังนี้
1) การรณรงค์มีจุดมุ่งหมายที่จะเกิดผลลัพธ์ หรื อผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง
2) ผลหรื อผลกระทบนั้น ต้องการให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่
3) ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4) จัดกิจกรรมการสื่ อสารอย่างเป็ นระบบ
การรณรงค์ทางสื่ อต่างๆ (Media campaign) เป็ นการสื่ อสารโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่ อโน้มน้าว
จิตใจ มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง มีโครงสร้ างการทางานแบบหน่ วยงานหรื อองค์กร มีผูน้ า หรื อผูป้ ฏิ บตั ิการ
รณรงค์ มีการใช้สื่อและจัดกิจกรรม เป็ นชุ ดกิจกรรมที่มีการวางแผนและใช้กลยุทธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้การ
รณรงค์ประสบความสาเร็ จ ซึ่ งรู ปแบบของการรณรงค์ ได้รับความสนใจอย่างสู งในการดาเนิ นงานทุกงาน เช่น
รณรงค์ดา้ นการเมืองเพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง การรณรงค์ดา้ นธุ รกิจ เพื่อการขายหรื อการตลาด
การรณรงค์ดา้ นสุ ขภาพเพื่อสร้างกระแสสังคม ตัวอย่างเช่น เรื่ องการออกกาลังกาย หรื อการบริ โภคอาหาร เป็ น
ต้น
การรณรงค์ในปั จจุบนั จะเป็ นการรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่เน้นการมีส่วนร่ วมและการเจาะจงกลุ่ม และ
มีการดาเนิ นการทุกขั้นตอนอย่างเป็ นระบบวิทยาศาสตร์ มีลกั ษณะที่แตกต่างจากรณรงค์โดยทัว่ ไป - (นริ นทร์
ชัย พัฒนพงศา 2542: 23-28) ดังนี้
1) เน้นการประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรณรงค์ไว้ชดั เจนโดยเฉพาะความ
คุม้ ค่าจากการ
2) เน้นการมีส่วนร่ วมทั้งทางตรงและทางอ้อม
3) คานึงถึงทุกปั จจัยและเป็ นระบบที่เกี่ยวกับการยอมรับ หรื อไม่ยอมรับเทคโนโลยี
4) การใช้หลักยุทธศาสตร์ในการวางแผน
5) เลือกประเด็นที่มีความวิกฤตสู ง แต่แก้ไขได้ไม่ยากจนเกินไป
6) รณรงค์ในระดับที่ และประชากรไม่มาก
7) ให้ความสนใจกับอุปสรรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ มากกว่ามุ่งประเด็นเทคโนโลยี

8. ลักษณะการชี้นาด้ านสุ ขภาพในต่ างประเทศ
จากลักษณะการชี้นาด้านสุ ขภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคทั้ง 7 ลักษณะนั้น เน้น
ลักษณะเป็ นส่ วนใหญ่ในประเทศไทย ส่ วนในต่างประเทศมีลกั ษณะการชี้นาด้านสุ ขภาพด้วยเช่นเดียวกัน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ประเทศอังกฤษ เมื่อ ปี ค.ศ. 1991 รั ฐบาลประเทศอังกฤษได้จดั ทาเอกสารทางวิชาการเพื่อกาหนด
นโยบายด้านสุ ขภาพระดับชาติ เรี ยกว่า “The Green Paper” รั ฐบาลได้เผยแพร่ เอกสารนี้ และได้รับความเห็ น
อย่างกว้างขวางจากสาธารณะ และในปี ต่อมาได้ปรับปรุ งเนื้อหาเอกสารนี้ใหม่เป็ นเอกสารนโยบายเรี ยกว่า “The
White Paper” หรื อเรี ยกเป็ นทางการว่า “The Health of the Nation” แล้วรัฐบาลได้นาเสนอผ่านความเห็ นชอบ
จากรัฐสภาอังกฤษเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1992
The White Paper Paper ระบุวา่ ในภาพรวมแล้วแม้ปัจจุบนั ชาวอังกฤษมีสุขภาพดีข้ ึนและมีอายุยืนยาวขึ้น
หากแต่ชาวอังกฤษจานวนมากยังต้องตายก่อนวันอันควร หรื อดารงชีวติ ในวัยชราอย่างไม่สุขเท่าที่ควรทุกข์ ส่ วน
ใหญ่นับว่า มี สาเหตุ จากโรคที่ ป้องกันได้ นอกจากนั้นประชากรบางกลุ่ มหรื อผูอ้ าศัยในบางพื้นที่ ยงั มี อตั รา
เจ็บป่ วยที่สูงจนสมควรต้องแก้ไข
เป้ าหมายด้านสุ ขภาพแห่งชาติจึงควรประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ มุ่งไปสู่ สภาวะซึ่ ง
- ชาวอังกฤษมีอายุยนื ยาวยิง่ ขึ้น (Adding years to life)
- ชีวติ ชาวอังกฤษเป็ นสุ ขยิง่ ขึ้น (Adding life to years)
การแก้ปัญหาสุ ขภาพควรดาเนินการใน 3 ส่ วน ได้แก่
1) ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
2) พัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟื้ นฟูสภาพ
3) พัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้ ได้ระบุปัญหาสุ ขภาพสาคัญ (Key Areas) ที่สังคมอังกฤษจะต้องทุ่มเทแก้ไขรวม 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)
โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง 2) โรคมะเร็ ง 3) สุ ขภาพจิต 4) โรคเอดส์ และ 5) อุบตั ิเหตุ ทั้งนี้โดย
มุ่งลดปั จจัยเสี่ ยง 4 ประการคือ 1) การบริ โภคยาสู บ 2) โภชนาการที่ไม่เหมาะสม 3) ความดันโลหิ ตสู ง และ 4)
การแพร่ ของเชื้อเอชไอวี
The White Paper กาหนดกลวิธีเพื่อบรรลุเป้ าหมายข้างต้น ได้แก่ กาหนดและผลักดันให้มีความร่ วมมือ
จากบทบาทของทั้งภาครัฐ (ทั้งส่ วนกลางและท้องถิ่น) บุคคลและองค์กรเอกชนและผูป้ ระกอบวิชาชี พ รวมทั้ง
พัฒนาโครงการเพื่อสุ ขภาพ 6 ประเภท ได้แก่
1) เมืองสุ ขภาพ (Healthy Cities)
2) โรงเรี ยนสุ ขภาพ (Healthy Schools)

3) โรงพยาบาลสุ ขภาพ (Healthy Hospitals)
4) ที่ทางานสุ ขภาพ (Healthy Workplaces)
5) บ้านเรื อนสุ ขภาพ (Healthy Homes)
6) สิ่ งแวดล้อมสุ ขภาพ (Health Environments)
รัฐบาลอังกฤษปรับบทบาทเป็ นผูป้ ระสานนโยบายและการดาเนินงาน โดยอาศัยคณะกรรมการ
ระดับสู งเรี ยกว่า “Ministerial Cabinet Committee”
รั ฐ บาลได้จ ัด แนวทางด าเนิ น การข้อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รเอกชนต่ า งๆ (เรี ย กว่ า “Healthy
Alliances”) ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยในปี ค.ศ. 1992/93 รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณแก่
องค์กรเอกชนจานวนถึง 50 ล้านปอนด์ รวมทั้งการจัดและปรับบทบาท “ตัวละคร” สาคัญอื่นๆ ให้สอดคล้อง
กัน ได้แก่ ระบบบริ การสาธารณสุ ขแห่ งชาติ (National Health Service) สื่ อมวลชน องค์กรเอกชน องค์กรสุ ข
ศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประเทศอังกฤษได้แสดงทั้งความสาคัญและรู ปธรรมของการส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยระบุไว้เป็ นส่ วนสาคัญ
ที่สุดใน “The White Paper” ซึ่ งรัฐบาลและรัฐสภาแสดงความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินภารกิจนี้ให้สาเร็ จ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพมากโดย
เริ่ มมาตั้งแต่สมัยประธานาธิ บดี คาร์ เตอร์ เมื่ อ 1979 กระทรวงสาธารณสุ ขสหรั ฐอเมริ กาเผยแพร่ รายงานชิ้ น
สาคัญชื่อว่า “Health People” เปิ ดเผยสาเหตุโรคภัยสาคัญที่ชาวอเมริ กนั กาลังประสบ
Healthy People แสดงข้อมูลชัดเจนว่า การที่ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงอย่างมากในศตวรรษที่ 20
นั้น ส่ วนใหญ่เนื่ องมาจากมาตรการด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่ การสุ ขาภิบาล วัคซี นให้ภูมิคุม้ กัน อาหาร
การกิ น และการจัดบริ เวณบ้านเรื อน รวมทั้งชาวอเมริ กนั เปลี่ ยนพฤติกรรมกรรมเอื้อต่อสุ ขภาพมากขึ้น ส่ วน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์มีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ปี ถัดมารั ฐบาลได้จดั ท าเป้ า หมายสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (Objectives for the Nation) เพื่ อเป็ นเครื่ อ งชี้ น า
กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพสาหรับรัฐต่างๆ และเป็ นแนวทางหลักเพื่อดาเนินโครงการสาธารณสุ ขของรัฐบาลกลาง
ซึ่งเป็ นรายละเอียดวัตถุประสงค์และเครื่ องชี้ วดั จานวน 226 รายการ ทั้งนี้ ต่อมาเป้ าหมายสุ ขภาพแห่งชาติได้รับ
การปรับปรุ งแก้ไขครั้งล่าสุ ดเมื่อปี ค.ศ. 1990 ประโยชน์ของการกาหนดวิธีการบรรลุเป้ าหมาย มลรัฐจึงมีอิสระ
ในการวางแผนและกาหนดกลวิธีเพื่อบรรลุเป้ าหมายส่ วนต่างๆ
นับแต่สมัยประธานธิ บดีคาร์ เตอร์ เป็ นต้นมา กระแสเคลื่อนไหวเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพได้บงั เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่ น เช่ น รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อาหารและกฎหมายด้านอาหาร เข็มขัด
นิรภัย หมวกกันน๊อก การออกกาลังกาย การเจือไอโอดีนกับเกลือ การผสมฟลูออไรด์ลงในน้ าประปา เป็ นต้น

รัฐบาลกลางได้จดั งบประมาณสาหรับบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพพื้นฐานอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีการลดงบประมาณ
สมัยประธานาธิ บดีเรแกน โครงการสาธารณสุ ขไม่ได้ถูกลดทอนไป
การต่อสู ้รณรงค์เพื่อสุ ขภาพดาเนิ นไปอย่างเข้มข้นตลอดมา โดยเฉพาะการต่อสู ้กบั ธุ รกิจซึ่ งก่ออันตราย
แก่สุขภาพ เช่น ยาสู บ อาหารบางประเภท ยา แอลกอฮอล์ เป็ นต้น กลุ่มที่ดาเนินการรณรงค์มกั เป็ นกลุ่มองค์กร
ระดับท้องถิ่น นับได้วา่ Grassroots Organizations เป็ น “ตัวละคร” ส่ งเสริ มสุ ขภาพที่มีบทบาทเด่นอย่างยิง่
สังคมอเมริ กนั นั้นยึดถื อปรั ชญายอมให้มีความหลากหลาย เน้นเปลี่ ยนแปลงโดยสมัครใจ และเปิ ด
โอกาสให้ทุกฝ่ ายแสดงเหตุผล การเปลี่ยนแปลงในประเทศสหรัฐอเมริ กาจึงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ช้าบ้าง
เร็ วบ้างตามสภาพท้องถิ่น และแตกต่างกันไประหว่างแต่ละมลรัฐ แต่ท้ งั นี้ เป็ นไปตามแนวทางของเป้ าหมาย
สุ ขภาพแห่งชาติ (Objectives for the Nation) อาทิ
มลรั ฐมินเนโซตา นับแต่ปี ค.ศ. 1992 มินเนโซตาเป็ นรัฐหนึ่ งที่พยายามปฏิ รูประบบสาธารณสุ ข
แม้วา่ ปั จจุบนั ดัชนี สภาวะสุ ขภาพจะบ่งชี้ วา่ ประชาชนของมลรัฐนี้ มีสุขภาพดีที่สุดมลรัฐหนึ่ ง การปฏิรูประบบ
สาธารณสุ ขมีเป้ าหมายหลักคือ ลดค่าใช้จ่ายและจัดบริ การให้ครอบคลุ มประชากรทุกผูท้ ุกนาม ทั้งนี้ ดว้ ยการ
ประสานความร่ วมมือจากทุกๆ ฝ่ ายโดยมีคณะกรรมการอานวยการเรี ยกว่า Minnesota Health Care Commission
ส่ วนหนึ่งของแผนปฏิรูปเรี ยกว่า “Consumer Incentives and Prevention” โดยมีแนวทางโดยสรุ ป
ได้แก่
1) เพิม่ ภาษียาสู บ
2) เพิ่มโทษรุ นแรงแก่ผไู ้ ม่ใช้เข็มขัดนิรภัย
3) กาหนดให้มีการใช้หมวกกันน๊อค
4) เพิ่มภาษีแอลกอฮอล์
5) สร้างแรงจูงใจแก่ผบู ้ ริ โภคเมื่อเลือกซื้ อสิ นค้าสุ ขภาพ
6) ปรับปรุ งระบบการเงินสาหรับบริ การสาธารณสุ ขพื้นฐาน
7) จัดระบบเครื อข่ายบริ การเรี ยกว่า Integrated Service Network (ISN) ซึ่งเน้นด้านบริ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ประเทศสิ งคโปร์ นับเป็ นประเทศกาลังพัฒนาขนาดเล็กที่ประชาชนมีสถานะสุ ขภาพเทียงเคียงได้กบั
ประเทศพัฒนาแล้ว การตายของทารก (Infant Mortality) เท่ากับ 6.7 ต่อพันประชากร และการคาดการณ์การมี
ชี วิตแรกคลอด (Life Expectancy at Birth) สาหรับเพศชายและหญิงเท่ากับ 73.5 และ 77.9 ปี ตามลาดับ เมื่อปี
ค.ศ. 1989) สิ งคโปร์ ได้ให้ความสาคัญแก่การส่ งเสริ มสุ ขภาพในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน
มาตั้งแต่ตน้ ทศวรรษปี 1980 ได้มีการตั้งกรมวิถีการดาเนิ นชี วิตและสุ ขภาพ (Lifestyle and Health Department)
ในกระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั ให้มีการบริ การให้ภูมิคุม้ กันโรคแก่เด็กสิ งคโปร์ ทุกคน บริ การตรวจสุ ขภาพเด็ก

ตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึ งอายุ 16 ปี บริ การดู แลมารดา การให้สุขศึ กษาผ่านสื่ อมวลชนและสิ่ งพิมพ์ รวมทั้งมี การ
รณรงค์อย่างขนานใหญ่เพื่อกรไม่สูบบุหรี่ เพื่อนิสัยการกินที่ถูกต้อง และเพื่อการออกกาลังกาย ต่อมา กระทรวง
สาธารณสุ ขได้เพิ่มบริ การตรวจมะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งเต้านม ความดันโลหิ ตสู งและเบาหวาน
เมื่อปี ค.ศ. 1990 กระทรวงสาธารณสุ ขได้นาแนวคิดการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ข้ ึนเป็ นความพยายาม
ระดับชาติ โดยจัดให้ท้ งั ส่ วนราชการและเอกชนเข้ามามีส่วนกาหนดและดาเนินกิจกรรมสามารถชักนาผูบ้ ริ หาร
ประเทศระดับสู งให้เข้าใจและเป็ นแกนประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานรัฐ
สิ งคโปร์ ได้กาหนดกลวิธีเพื่อการสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพ ได้แก่
1) สร้างค่านิยมร่ วมกันตามวิสัยทัศน์วา่ “ครอบครัวเป็ นสุ ข ประชาชาติเป็ นสุ ข” (Healthy Family,
Healthy Nation)
2) ส่ วนร่ วมจากส่ วนราชการต่างๆ และเอกชน โดยมีคณะกรรมการประสานงานระดับสู ง
3) สร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ ได้แก่ บ้าน สถานที่ทางาน สถานที่พกั ผ่อน
4) ส่ งเสริ มให้สุขภาพเป็ นความรับผิดชอบส่ วนบุคคล เช่น การบังคับออม เพื่อการรักษาพยาบาล
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของกองทุนบาเหน็จกลาง เป็ นต้น
5) ประสานนโยบายสาธารณะ เช่น ควบคุมการบริ โภคยาสู บ เป็ นต้น
กิจกรรม 6.1.2
สมัชชาสุ ขภาพเกี่ยวข้องกับลักษณะการชี้นาสุ ขภาพอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 6.1.2
สมัชชาสุ ขภาพได้รวบรวมข้อมูลปั ญหา ความต้องการจากภาคประชาชน จากการประชุมสัมมนาของ
การประชุ มสมัชชาสุ ขภาพ ซึ่ งดาเนิ นการโดยสานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ ในการรวบรวมปั ญหา
จากแต่ละพื้นที่ ซ่ ึ งมี ความแตกต่างกัน และจากแต่ละประเด็นปั ญหาซึ่ งยังคงเป็ นปั ญหาที่ สาคัญๆมานาเสนอ
ร่ วมกัน กระบวนการรวบรวมปั ญหาและความต้องการจากสมัชชาสุ ขภาพ นอกจากจะได้รับทราบปั ญหาความ
ต้องการที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งแล้วยังเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความตระหนักในเรื่ องสุ ขภาพ และมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการดาเนิ นการตั้งแต่ในระยะแรกของการวางแผนดาเนิ นงานจนถึงขึ้นการประเมินผลและการรับ
ผลของการดาเนินงาน

เรื่ องที่ 6.1.3
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการดาเนินการชี้นาด้ านสุ ขภาพ
การพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นการชี้ นาด้านสุ ขภาพ สามารถพิจารณาปั จจัยได้หลายลักษณะซึ่ ง
แต่ละลักษณะของปั จจัยมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่ในส่ วนของเนื้ อหาส่ วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่ น
การพิจารณาปั จจัยในเชิงระบบ ได้แก่ การพิจารณาถึงปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลที่ได้รับ ซึ่ งปั จจัยนาเข้า
อาจหมายถึง หน่วยงาน เจ้าหน้าที่หรื อนักวิชาการผูท้ ี่มีความชานาญ ผูน้ า ส่ วนกระบวนการ อาจหมายถึง วิธีการ
นาเสนอหรื อการชี้ แนะข้อมูลข่าวสารต่อสังคมและประชาชน ซึ่ งส่ วนใหญ่ ได้แก่ การเสนอผ่านสื่ อมวลชนใน
รู ปแบบต่างๆ เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ ข้อความสั้น เป็ นต้น และผลที่ได้รับ ได้แก่ ความรู ้ ความ
เข้าใจและความตระหนักของประชาชน ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรค หรื อการพิจารณาปั จจัยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปั จจัย
ในครั้งนี้จะนาเสนอในส่ วนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของแต่ละปั จจัยและมีผลต่อการชี้นาด้านสุ ขภาพ ดังนี้
1. ปัจจัยด้ านผู้นา
ซึ่ งหมายถึงผูน้ าในทางการบริ หารระดับสู ง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เป็ นต้น ซึ่ งมีบทบาทในการ
ชี้นาสังคมในด้านสุ ขภาพได้เป็ นอย่างดีท้ งั ในทางส่ วนตัวและส่ วนรวม เช่น ในทางส่ วนตัวหากนายกรัฐมนตรี ไม่
สู บบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่มวั่ สุ มการพนัน จะชี้ นาแก่กลุ่มเยาวชนได้เป็ นอย่างดี หรื อรัฐมนตรี เป็ นผูท้ ี่นิยมออก
ก าลัง กาย จะชัก ชวน รณรงค์ใ ห้เกิ ดกระแสของการออกกาลัง กายได้เป็ นอย่า งดี หรื อในทางส่ วนรวมผูน้ า
สามารถที่จะกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพได้ของประชาชนได้
2. ปัจจัยด้ านนโยบาย
นโยบายของพรรคการเมืองหรื อของรัฐบาล ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นเครื่ องชี้ นาด้านสุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพซึ่ งกาหนดโดยคณะรัฐมนตรี หรื อสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่ งนโยบายที่
ก าหนดขึ้ นนี้ จะเป็ นแนวทางให้เกิ ดแผนงาน โครงการด้า นสุ ข ภาพอี ก มากมายรวมทั้ง งบประมาณในการ
สนับสนุน
3. ปัจจัยด้ านองค์ กร

องค์ก รที่ รับ ผิดชอบเป็ นด้า นหลัก ในอดี ต ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข แต่ ใ นปั จจุ บ นั ได้มี องค์ก ร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มการสร้างสุ ขภาพ (สสส.) สานังา
นคณะกรรมสุ ขภาพแห่งชาติ (สช.) สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจยั ระบบสุ ขภาพ
(สวรส.) เป็ นต้น ซึ่ งทุกองค์กรที่เกิดขึ้นในภายหลังนี้ ต่างส่ งเสริ มสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพทั้งสิ้ น ทาให้
ประชาชนและภาคส่ วนต่างๆ มีส่วนร่ วมมากยิง่ ขึ้น
4. ปัจจัยด้ นองค์ ความรู้
การน าเสนอองค์ค วามรู ้ ใ นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกัน โรคเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นเพราะจะท าให้
ประชาชน และสังคมยอมรับ และนาองค์ความรู ้น้ นั ๆ ไปปฏิบตั ิตาม เช่น การลดปั จจัยเสี่ ยง หรื อการเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งการชุมชนเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค เป็ นต้น ซึ่ งองค์ความรู ้ต่างๆ เหล่านี้จาเป็ นที่
จะจัดระบบการนาเสนอให้เหมาะสมจึงก่อให้เกิดความตระหนักในส่ วนของประชาชนได้ ซึ่ งปั จจัยด้านนี้ ผูท้ ี่จะ
ให้ความรู ้ และประชาชนยอมรับได้ง่ายจะต้องเป็ นผูท้ ี่ประกอบวิชาชี พด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุ ข
หรื อมีสถานภาพทางสังคมที่สังคมยอมรับ
5. ปัจจัยด้ านการสื่ อสารข้ อมูลข่ าวสาร
โดยการนาเสนอผ่านสื่ อสารมวลชนทุกรู ปแบบ เป็ นความสาคัญที่สุด เพราะสื่ อจะนาข้อมูลข่าวสาร
ไปสู่ ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง อย่างทัว่ ถึง และอย่างเป็ นระบบ
6. ปัจจัยด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ประชาชนจะเป็ นผูร้ ับข่าวสารจากภาครัฐหรื อนักวิชาการ หรื อวิชาชี พในประเด็นต่างๆ ในด้านสุ ขภาพ
โครงการการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกัน โรค ซึ่ งประชาชนจะต้อ งยอมรั บ เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนิ นการ ซึ่ งกระบวนการสื่ อสารในชุ มชนจะต้องมีการดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบตั้งแต่การค้นหาผูน้ า การ
สร้ างความสัมพันธ์ การค้นหาปั ญหา การวางแผน การปฏิ บตั ิตน และการประเมินผลสาเร็ จของงาน เพื่อ
นาไปสู่ การมีสุขภาพดี หรื อสุ ขภาวะของประชาชน
7. ปัจจัยด้ านสภาพปัญหาและความรุ นแรงของปัญหา
ปัญหาและความรุ นแรงของปัญหาจะเป็ นปัจจัยหนึ่งที่สามารถนาเสนอให้ประชาชนได้ทราบและสร้าง
ความตระหนักของประชาชนได้เป็ นอย่างดี เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรื อโรคซาร์ หรื อโรค
ไข้หวัดนก เป็ นต้น ซึ่ งโรคอุบตั ิใหม่ส่วนใหญ่จะสามารถสร้างความตระหนักได้เป็ นอย่างดี เพราะประชาชนจะ

ตื่นตัว เนื่ องจากไม่มีความรู ้ความเข้าใจมาก่อน แต่การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องเพื่อมิให้เกิดปั ญหาลุกลามต่อไป จึง
เป็ นความจาเป็ นของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจัยต่างๆ ดังที่ กล่ าวมาแล้วนี้ มีผลทาให้ระบบสุ ขภาพไทยมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งในเชิ ง
แนวคิด นโยบาย โครงสร้าง กลไกการจัดการ และบทบาทของภาคส่ วนต่างๆ พัฒนาการสาคัญๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระยะหนึ่ งทศวรรษดังกล่าวสะท้อนพลวัตใหม่ของการพัฒนาสุ ขภาพในสังคมไทย แม้จะมี การเปลี่ ยนแปลง
เกิดขึ้นในหลายด้น และบางเหตุการณ์อาจเป็ นเค้ารางของปั ญหาที่จะเกิดขึ้นและต้องการแก้ไขในอนาคต แต่ใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ผา่ นมามีพฒั นาการที่อาจถือได้วา่ เป็ นมิติของระบบสุ ขภาพไทยที่กาลังเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ คุณภาพใหม่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ได้แก่
7.1 กระแสความตื่นตัวและการใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพ กระแสความตื่นตัวและการใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพที่ค่อยๆ
ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่ อง สะท้อนจิตสานึ กใหม่ในเรื่ องสุ ขภาพของสังคมไทย ความตื่นตัวนี้ ดา้ นหนึ่ งเป็ นผลมา
จากการตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคร้ายที่การแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถให้คาตอบได้ ในหมู่ชนชั้นกลางที่มี
ชี วิตแปลกแยก อยู่ในเมืองและต้องเผชิ ญกับความเจ็บป่ วยจากโรคเรื้ อรังและโรคมะเร็ ง การใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพ
และการแพทย์ทางเลือกกลายเป็ นทางออกจากภาวะบีบคั้นของวิถีชีวิตสมัยใหม่ ในขณะที่กระแสสุ ขภาพก่อตัว
ท่ามกลางชาวบ้านที่ตอ้ งการหาทางออกจากปั ญหาสุ ขภาพที่เป็ นผลลัพธ์ของเศรษฐกิจ และระบบการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมการเกษตร กลายเป็ นความตื่นตัวต่อเกษตรชี วภาพ เกษตรปลอดสาร และเกษตรอินทรี ย ์ ความ
ตื่นตัวต่อภัยคุ กคามสุ ขภาพและโรคภัยไข้เจ็บที่มากับชี วิตที่ขาดดุ ลยภาพและห่ างเหิ นจากธรรมชาติ ทาให้เกิ ด
กระแสความตื่ นตัวและการใส่ ในเรื่ องสุ ขภาพอย่างไม่เคยปรากฏมาก่ อน ความนิ ยมในเรื่ องอาหารสุ ข ภาพ
สมุ นไพร การแพทย์ท างเลื อก การออกก าลัง กาย สปา ตลอดจนการเกิ ดกลุ่ ม และชมรมสุ ข ภาพต่ า งๆ ที่
แพร่ หลายขึ้น สะท้อนการเกิดจิตสานึ กสุ ขภาพใหม่ที่ถือว่า สุ ขภาพไม่ใช่สิ่งที่ผกู ขาดหรื อหยิบยื่นให้โดยสถาบัน
ทางการแพทย์ แต่เป็ นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องใส่ ใจและแสวงหา
7.2 การก่ อตัวและความเข้ มแข็งของการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่
ก่อตั้งโดยการนารายได้ส่วนหนึ่ งจากภาษีรัฐที่ได้จากสุ ราและบุหรี่ นบั เป็ นนวัตกรรมสาคัญที่มีเพียงไม่กี่ประเทศ
เท่านั้นที่ สามารถดาเนิ นการให้เกิ ดขึ้นได้ งบประมาณจากกองทุ นและการดาเนิ นการของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ร่ วมกับองค์กรภาคีและเครื อข่ายที่กว้างขวางทั้งในภาครัฐ ภาคธุ รกิจ
ภาคสังคมและชุ มชนได้ทาให้งานด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพขยายตัวและเข้มแข็งขึ้นทั้งในด้านการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพในระดับบุคคล การเกิ ดกลุ่มและชมรมสุ ขภาพต่างๆ การส่ งเสริ มสุ ขภาพในโรงเรี ยน ชุ มชน สถานที่
ทางาน ตลอดจนการรณรงค์ให้เกิดกระแสสังคมด้านสุ ขภาพ เช่น เรื่ องอุบตั ิเหตุ สุ รา บุหรี่ การออกกาลังกาย และ
การรับประทานอาหารหวาน เป็ นต้น ด้วยรู ปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจและมีผลกระทบการรณรงค์ดงั กล่าวได้

เปิ ดมิติใหม่ของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งหากมีการดาเนินการที่ต่อเนื่องจะสามารถสร้างจิตสานึกสุ ขภาพให้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชาวไทยได้
7.3 ความเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูประบบสุ ขภาพ กระบวนการปฏิ รูประบบสุ ขภาพที่ได้ก่อตัวมาเป็ น
ระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ผา่ นมา ได้สร้างปรากฏการณ์การมีส่วนร่ วมของสังคมวงกว้างในการที่จะร่ วมกันกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาและคุณลักษณะของระบบสุ ขภาพที่พึงประสงค์ ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาที่
ทางานประสานกันทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคม และการเมือง เพื่อผลักดันให้ธรรมนู ญสุ ขภาพของคนไทยที่ใช้
เป็ นกรอบแนวทางที่ทุกภาคส่ วนร่ วมกันดาเนินการสร้างสุ ขภาวะได้อย่างมีเอกภาพ โดยเน้นให้ระบบสุ ขภาพทั้ง
ระบบทางานเชื่ อมประสานกัน และเชื่ อมโยงกับภาคประชาชนผ่านกระบวนการสมัชชาสุ ขภาพที่เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนและสถาบัน ทางสั ง คมเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มมากขึ้ น ซึ่ งสภานิ ติ บ ัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้มี ม ติ ผ่ า นร่ า ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติออกมาใช้เป็ นกฎหมายแม่บทด้านสุ ขภาพแล้ว ซึ่ งกระบวนการขับเคลื่ อนการ
ปฏิ รู ป ที่ เ ปิ กว้า งและเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มได้ก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการการเรี ย นรู ้ ข องสั ง คมอย่ า งกว้า งขวาง
กระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเป็ นรากฐานสาคัญของระบบสุ ขภาพไทยที่จะพัฒนาไปสู่ การมีส่วนร่ วมและความ
เข้มแข็งของระบบสุ ขภาพภาคประชาชน
7.4 การตื่นตัวเรื่ องการแพทย์ ไทยภูมิปัญญาสุ ขภาพไทย ในราวสองทศวรรษที่ผา่ นมา แนวคิดภูมิปัญญา
ไทยและการแพทย์แผนไทยถูกนาเสนอและเป็ นที่ตอบรับอย่างกว้างขวางจากความคิดทวนกระแส ปั จจุบนั การ
สื บสานภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ไทยแผนไทยกลายเป็ นภารกิจของรัฐ และพัฒนาจากแนวคิดนามธรรมจน
กลายเป็ นสมุนไพรไทย ยาไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนวดไทยที่เฟื่ องฟูขยายตัวไปทัว่ จนมีบริ การการนวดไทย
ทั้งในโรงพยาบาล ในชุ มชนในโรงแรมและสปาต่างๆ รวมทั้งตามปั๊ มน้ ามัน และศูนย์การค้าแทบทุกแห่ ง แม้วา่
ภู มิปัญญาสุ ขภาพไทยส่ วนหนึ่ ง จะถู กทาให้กลายเป็ นสิ นค้า แต่ภาวะดังกล่ าวสะท้อนความรู ้ สึก นึ กคิ ดและ
ทัศนคติ ของสังคมไทยที่ ค วามเป็ นเป็ นท้องถิ่ นและความเป็ นไทยเปลี่ ย นแปลงไป วิถีชุมชนและภู มิ ปั ญ ญา
สุ ขภาพท้องถิ่ นไม่ใช่ สิ่งงมงาย ไร้ สาระหรื อน่ ารั งเกี ยจ แต่เป็ นสิ่ งที่ มีคุณค่าเป็ นภู มิปัญญาที่ สังคมไทยต้อง
ช่วยกันสื บสาน
7.5 แนวคิดใหม่ กระบวนการทัศน์ ใหม่ ในการพัฒนาสุ ขภาพ การก่อตัวของแนวคิดใหม่ๆ หรื อสุ ขภาพ
ในกระบวนการทัศน์ใหม่ที่เกิ ดขึ้นอย่างช้าๆ นั้น เป็ นปฏิกิริยาตอบโต้ขอ้ จากัดของกรอบวิธีคิดแบบแยกส่ วนที่
พันธนาการระบบสุ ขภาพไทยมาช้านาน วิธีคิดการแพทย์แบบแยกส่ วนอาจเพียงพอสาหรับการแก้ปัญหาความ
เจ็บป่ วยทางกายได้ แต่เป็ นวิธีคิดที่ไม่เพียงพอในการเข้าถึงสุ ขภาวะที่ไปพ้นจากมิติทางกายภาพ แนวคิดสุ ขภาพ
ในกระบวนทัศน์ใหม่ เช่น สุ ขภาพองค์รวมที่เน้นการบูรณาการอย่างมีดุลยภาพของส่ วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความ

สมดุ ลพอดี แนวคิ ดสุ ขภาวะทางจิ ตวิญญาณที่ ช้ ี ใ ห้เห็ นถึ งสุ ขภาวะที่ เชื่ อมโยงกับมิ ติทางปั ญญา ศาสนธรรม
และโลกุตรวิสัย หรื อจินตนาการระบบบริ การสุ ขภาพใหม่ที่มีหวั ใจของความเป็ นมนุ ษย์ ซึ่ งเน้นการสร้างความ
ละเอี ยดอ่อนต่อมิ ติของความเป็ นมนุ ษย์โดยถื อว่า การทางานสุ ขภาพเป็ นโอกาสของการเรี ยนรู ้ และขัดเกลา
ตนเองให้เข้าถึงความสมบูรณ์และศักยภาพสู งสุ ดของความเป็ นมนุษย์ เป็ นต้น แนวคิดสุ ขภาพกระบวนทัศน์ใหม่
ที่เกิดขึ้นในระบบสุ ขภาพไทยนี้ สะท้อนให้เห็ นถึ งศักยภาพที่จะพัฒนาไปให้พน้ จากกรอบจากัดเดิ มๆ เพื่อการ
เรี ยนรู ้ที่จะไปให้ถึงสุ ขภาวะในความหมายที่กว้างไกลและลุ่มลึกยิง่ ขึ้น
ปรากฏการณ์ที่สะท้อนพัฒนาการของระบบสุ ขภาพไทยเหล่านี้ เป็ นนิ มิตหมายให้เห็นถึ งศักยภาพ และ
ความเป็ นไปได้ของการพัฒนาระบบสุ ขภาพไทยให้เกิ ดความพอเพียงด้านสุ ขภาพ แต่ในขณะเดี ยวกัน ระบบ
สุ ขภาพไทยกาลังเผชิ ญกับบริ บททางเศรษฐกิ จ สังคมและการเมืองใหม่ที่ตอ้ งพิจารณาให้ถี่ถว้ นในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาสู่ ระบบสุ ขภาพพอเพียง
7.6 เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การแพทย์ แ ละชี ว ภาพ การปฏิ ว ตั ิ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สารได้ท าให้ ก ารเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สุ ข ภาพเป็ นไปได้อ ย่ า งไม่ เ คยเป็ นมาก่ อ น แต่ ใ น
ขณะเดียวกันจะมีขยะข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพหรื อเป็ นการอวดอ้างความรู ้ ต่างๆ รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์
ด้วยกลวิธีการหลอกลวงที่ซบั ซ้อน มีการจาหน่ายยาควบคุ มพิเศษและผลิตภัณฑ์อนั ตรายต่างๆ ผ่านการซื้ อขาย
ทางอิ นเทอร์ เน็ ต การแพร่ ระบาดของสื่ อลามก เกมส์ ที่มีความรุ นแรงสู ง ตลอดจนการค้าขายผ่า นเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะด้านพันธุ กรรมศาสตร์ และเวช
ศาสตร์ภูมิคุม้ กัน การวิจยั เซลล์ตน้ กาเนิด (Stem cell) อันอาจกลายเป็ นแหล่งสาคัญของเชลล์และเนื้ อเยื่อที่ใช้ใน
การปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งการรักษาโรคที่ซบั ซ้อนต่างๆ เช่น โรคพาร์ กินสัน อัลไซเมอร์ การผลิตยา วัคซี น
อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อทางการแพทย์ที่มี ความจาเพาะและมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น เป็ นต้น ตลอดจนการใช้นาโน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาโรค หรื อทานายโอกาสและความเสี่ ยงของการเกิดโรคในระดับเซลล์หรื อ
โมเลกุล ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ที่ซบั ซ้อนและมีราคาแพง
เหล่ านี้ จะนามาซึ่ งปั ญหาความเป็ นธรรม รวมทั้งจาเป็ นต้องมี ก ระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุ ข ภาพ
(Health impact assessment) การประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment impact assessment) ที่เกิ ด
จากเทคโนโลยีชี วภาพใหม่ๆ เช่ น สิ่ งมี ชีวิตดัดแปลงพันธุ ก รรมและอาหารจี เอ็ม โอ (Genetically Modified
Organisms - GMOs) ทั้งต่อระบบนิเวศและการผูกขาดครอบงาของบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งจาเป็ นต้องเลือกรับปรับ
ใช้อย่างรู ้เท่าทัน เป็ นต้น

7.7 ประชาสั งคมและระบบสุ ขภาพภาคประชาชน ระบบสุ ขภาพของประเทศโดยรวมจะมีความเข้มแข็ง
ไม่ได้หากระบบสุ ขภาพภาคประชาชนไม่เข้มแข็ง “การสร้างสุ ขภาพดีถว้ นหน้า” (Health for All) ไม่ได้มีแต่
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขเท่านั้น แต่เป็ นเรื่ องของทุกคน ทุกภาคส่ วนจะต้องช่ วยกัน “การระดม
พลังทั้งสังคมเพื่ อสร้ า งสุ ข ภาพ” (All for health) ซึ่ งต้องสร้ า งภาวะผูน้ าทางการเมื องและพันธมิ ตรใหม่ ท้ งั
ภาครัฐ ธุ รกิ จเอกชน ประชาสังคม ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้นในการช่ วยสร้ างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
และพัฒนาการเรี ยนรู ้ของคนในสังคมไทยให้สามารถปรับตัวอย่างรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้าง
ความร่ วมมื อและร่ วมรั บ ผิดชอบต่ อการพัฒนาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพ และการพัฒนานโยบายสุ ข ภาพ
นานาชาติและธรรมาภิบาลในแวดวงสุ ขภาพโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาด้านสุ ขภาพอนามัยของประชากร
ตามเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ของประเทศไทย ที่ส่วน
ใหญ่บรรลุ เกณฑ์ที่กาหนดไว้รวมทั้งการออกกฎบัตรกรุ งเทพ (Bangkok Charter) ในการประชุ มการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในปี 2548 และเป็ นวาระแห่ งโลก (Global Agenda) ในการประชุ มสมัชชาโลก ในปี 2549 ที่องค์กร
นานาชาติร่วมกันสร้างความมัน่ คงทางสุ ขภาพของชาวโลกในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็ นว่า การชี้ แนะด้านสุ ขภาพ มีความสาคัญและมีผล
ต่อการบรรลุสุขภาพที่ดีของประชาชนได้ โดยเฉพาะการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคที่ประชาชนจะต้อง
มีความรู ้ มีความตระหนัก และมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการในระดับบุคคลจนถึงระดับชุมชนและระดับสังคม
ของประเทศ ซึ่ งบทบาทที่สาคัญของ สสส. ได้ดาเนิ นการอยูใ่ นขณะนี้ นบั เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะ
หลายๆ โรค และหลายปั จจัยเสี่ ยงทางสุ ขภาพ มีแนวโน้มที่ประชาชนจะมีการแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น เช่น เรื่ องการลด
บริ โภคบุหรี่ และสุ รา เป็ นต้น
กิจกรรม 6.1.3
การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนินการชี้นาด้านสุ ขภาพอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 6.1.3
ประชาชนเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนินการชี้นาด้านสุ ขภาพเนื่องจากประชาชนจะต้องยอมรับเข้า
มามีส่วนร่ วมในการดาเนินการ ซึ่ งกระบวนการสื่ อสารในชุมชนจะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบตั้งแต่
การค้นหาผูน้ า การสร้างความสัมพันธ์ การค้นหาปัญหา การวางแผน การปฏิบตั ิตน และการประเมินผลสาเร็ จ
ของงาน เพื่อนาไปสู่ การมีสุขภาพดี หรื อสุ ขภาวะของประชาชน

ตอนที่ 6.2
การสร้ างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
6.2.1 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
6.2.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
6.2.3 กรณี ตวั อย่างการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวคิด
1. กระบวนการสร้ างการมี ส่วนร่ วมในงานสุ ขศึ กษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ประกอบด้วย ค้นหา
ปั ญหา ก าหนดความต้อ งการและล าดับ ความส าคัญ ของปั ญหา ก าหนดเป้ า หมายผลลัพ ธ์ เ ชิ ง
พฤติกรรม กาหนดกลยุทธ์แก้ไขปั ญหา วางแผนดาเนิ นการ วิธีกากับติดตาม และการประเมินผล
ดาเนินงานตามโครงการ และ/หรื อ สนับสนุนการดาเนินงาน ติดตามและประเมินผล
2. ปั จจัยที่ ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มให้
ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รเกิ ด พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ประกอบด้ว ย ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของ
ประชาชน ปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านระบบสุ ขภาพชุมชน
3. รู ปแบบการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุ มชน และองค์กรภาคีเครื อข่ายในพื้นที่ แตกต่างกันตามปั จจัย
กาหนดสุ ขภาพและความพร้อม (หรื อทุนเดิม) ของแต่ละพื้นที่ สิ่ งหนึ่ งที่สาคัญคือการที่แกนนาของ
พื้นที่ได้ถูกพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 6.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายกระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
2. อธิบายปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
3. อธิบายรู ปแบบการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จากกรณี ตวั อย่างได้

เรื่ องที่ 6.2.1
กระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
การเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนหรื อองค์กรต่าง ๆ เพื่อการกระทากิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งให้เกิด
ประโยชน์น้ นั มีนกั วิชาการหลายคนได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่ วม ดังนี้
ฟอร์นารอฟ เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน มีข้ นั ตอนการมีส่วนร่ วมดังนี้ (Fornaroff, 1980,
p. 104)
1) การวางแผน รวมถึงการตัดสิ นใจในการกาหนด เป้ าหมายกลวิธี ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ ตลอดจน
การติดตามประเมินผล
2) การดาเนินงาน
3) การใช้บริ การจากโครงการ
4) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
อภิญญา กังสนารักษ์ (2544, น. 14–15) ได้นาเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชนว่า ชุมชนต้อง
มีส่วนร่ วมใน 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการริ เริ่ มโครงการ ร่ วมค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาภายในชุ มชน ร่ วม
ตัดสิ นใจกาหนดความต้องการและร่ วมลาดับความสาคัญของความต้องการ
2. การมีส่วนร่ วมในขั้นการวางแผน กาหนด วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดาเนินงาน รวมถึง
ทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ
3. การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการดาเนิ นโครงการ โดยร่ วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์
และแรงงาน
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้วา่ ผลจากการดาเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่กาหนดไว้หรื อไม่ โดยสามารถกาหนดการประเมินผลเป็ นระยะต่อเนื่องหรื อประเมินผลรวมทั้งโครงการใน
คราวเดียวก็ได้
อคิน รพีพฒั น์ (2547, น. 49) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1) การกาหนดปั ญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข
2) การตัดสิ นใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปั ญหา
3) การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา

นอกจากนั้นกองสุ ขศึกษา (2558) ได้ระบุกระบวนการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ไว้ 5 ขั้นตอน เพื่อเน้นให้เกิดการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายสุ ขภาพในการดาเนิ นงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพในระดับชุมชน ดังนี้
1. สร้างทีมงาน
2. วิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพและพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
3. จัดทาแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
4. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
5. ประเมินผล เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การสร้ างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ สามารถทาได้ในหลายระดับ เช่ น
ระดับชุมชน ระดับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และจากแนวคิดกระบวนการการมีส่วนร่ วมซึ่ งนักวิชาการหลาย
คนได้กาหนดไว้แล้วนั้น ในที่น้ ี จึงขออธิ บายกระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเพื่อเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ไว้ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาและกาหนดปั ญหา รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของปั ญหา หรื อปั จจัยกาหนด
สุ ขภาพ ด้วยข้อมูลชุมชน/องค์กรในรอบด้าน ซึ่ งครอบคลุม ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และปั จจัย
ด้านระบบบริ การสุ ขภาพ
2) กาหนดความต้ องการและลาดับความสาคัญของปั ญหา ภายใต้เงื่อนไขของชุ มชน/องค์ก ร
ด้วยการคืนกลับข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ในเวทีประชาคมหรื อเวทีประชุ ม สิ่ งเป็ นกลวิธีที่สาคัญที่จะทาให้
สมาชิกได้คิดวิเคราะห์ คัดเลือกปั ญหาที่สาคัญ กระตุน้ ให้เกิดความตระหนักถึงปั ญหา เกิดความต้องการอยากจะ
แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง องค์กร ชุมชนที่สาคัญ
3) ก าหนดเป้ า หมายผลลั พ ธ์ เชิ ง พฤติ ก รรม โดยท าภายใต้ก ระบวนการกลุ่ ม ซึ่ งอาจใช้เวที
ประชาคมหรื อเวทีประชุ ม เพื่อให้เกิดการจัดทาพันธสัญญา เป้ าหมายร่ วมกันภายในกลุ่มองค์กร ชุมชน เช่น การ
ตั้งเป้ าหมายว่า คนในองค์กรจะมีการออกกาลังกายทุกวันพุธ หรื อคนในชุมชนไม่กินปลาร้าดิบ หรื อพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมมีการใส่ อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเมื่อปฏิบตั ิงานทุกราย เป็ นต้น
4) วางแผนกาหนดกลยุทธ์ แก้ ไขปั ญหา วิธีกากับติดตาม และการประเมินผล ให้สามารถลดแรง
ต้านจากปั จจัยสาเหตุที่คน้ พบในขั้นตอนที่ 2 และเพิ่มแรงเสริ มหรื อทุนเดิม โดยเน้นปั จจัยทรัพยากรที่มีอยู่ หาก
คนในชุมชน องค์กร ได้คิดวิเคราะห์วธิ ี การที่แก้ปัญหาที่ปัจจัยสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้ าหมายนั้น ๆ และ
ดึ ง ศัก ยภาพของชุ ม ชน องค์ก รออกมาใช้จ ัด การปั ญ หามากขึ้ น โดยการประชุ ม ผู เ้ กี่ ย วข้อ ง และเจ้า หน้า ที่ /
นักวิชาการควรเป็ นพี่เลี้ยง ซึ่ งมักจะได้นวัตกรรมหรื อการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการปั ญหาที่เหมาะสมกับบริ บท

นั้น ๆ อันจะไปสู่ เป้ าหมายเชิ งพฤติกรรมและมีโอกาสในการบรรลุผลสาเร็ จสู งกว่ากลวิธีที่เจ้าหน้าที่แนะนาแต่
เพียงอย่างเดียว
5) ดาเนิ นงานตามโครงการ และ/หรื อ สนับสนุนการดาเนิ นงาน ขั้นตอนนี้ สามารถทาได้โดย
ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย องค์กรต่าง ๆ เองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเป็ นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุ นให้แล้วคาปรึ กษา
อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งหากยังให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเป็ นเจ้าภาพเหมือนเช่นเคย โครงการด้านสุ ขภาพเมื่อสิ้ นสุ ดไป
สั ก ระยะหนึ่ ง มัก ไม่ ค่ อยมี ความยัง่ ยืนของกิ จกรรม เนื่ องจากประชาชนจะยัง มองว่าเป็ นงานของหน่ วยงาน
สาธารณสุ ข ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขมาจัดการแก้ปัญหาให้ต่อไป
6) เฝ้ าระวัง ติ ดตามและประเมินผล ในการเฝ้ าระวังและติดตามผลควรส่ งเสริ มให้กิจกรรมนี้
เป็ นหน้าที่ของประชาชนกลุ่ มเป้ าหมาย และองค์กรที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหามากกว่าจะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
กาหนดและลงไปดาเนิ นการเองทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดการตอบสนองปั ญหาอุ ป สรรค และสถานการณ์ ที่
เร่ งด่วนได้ทนั ท่วงที แต่ถึงอย่างไรเจ้าหน้าที่ควรชี้ แนะวิธีการพร้ อมให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิดในช่ วงแรก ส่ วน
การประเมินผลมักจะเน้นเจ้าของโครงการเป็ น ผูพ้ ิจารณารายละเอียดและภาพรวมเพื่อตัดสิ นคุณค่าของโครงการ
แล้วจึ ง คื นข้อมู ล กลับ ให้พ้ื นที่ ต่า ง ๆ ไปให้พ้ื นที่ และองค์ก รที่ เกี่ ย วข้องได้รับ ทราบ เพื่ อให้ป ระชาชนและ
หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้ร่วมกันกาหนดแนวทางปรับปรุ ง พัฒนา และต่อยอดโครงการด้านสุ ขภาพต่อไป
จากแนวคิ ดเกี่ ยวกับขั้นตอนการมี ส่วนร่ วมทั้งหมดข้างต้น ผนวกกับงานสุ ขศึ กษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพที่ตอ้ งใช้ศาสตร์ และศิลป์ ในแก้ไขปั ญหาเชิ งพฤติกรรมของประชาชน ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุ มชน
หรื อองค์กร และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุ ขภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพนั้น การวิเคราะห์ให้เห็นสาเหตุ
ของปั ญหาเชิ งพฤติ กรรมถื อเป็ นปั จจัยกาหนดสุ ขภาพมีความสาคัญไม่แพ้การจัดการให้สุขศึกษาหรื อดาเนิ น
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ขหลายคนมองข้ามไป ดังนั้นการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจะอยูใ่ นขั้นตอนเริ่ มแรก ซึ่ งหากวิเคราะห์ให้เห็นถึงรากเหง้าของปั ญหาได้ลงลึกเท่าใด
จะทาให้เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมนั้นอย่างแท้จริ ง และจะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ขสามารถกาหนด
กลยุทธ์จดั การปั ญหาด้วยทฤษฏี ที่เหมาะสม รวมถึ งการกาหนดแนวทางการวัดความสาเร็ จของการแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน ซึ่ งทุกกระบวนการสามารถจัดให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หรื อภาคีเครื อข่ายในงานนั้น ๆ ได้ในรู ปแบบเวทีประชาคมหรื อประชุมกลุ่มเป็ นหลัก
โดยสรุ ปแล้ว กระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมุ่งเน้นให้การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุ ขภาพที่พึงประสงค์ จัดการสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพและเกิดความยัง่ ยืน ภายใต้
บริ บทของพื้นที่หรื อองค์กรนั้น ๆ โดยใช้เวทีประชาคม หรื อประชุ มเป็ นกิ จกรรมหลักในการสร้ างให้เกิ ดการ
แสดงความเห็น วางแผน และใช้ศกั ยภาพของกลุ่มเป้ าหมายในการเฝ้าระวัง กากับ ติดตาม และใช้ผลประเมินเพื่อ
พัฒนาต่อยอดจัดการปั ญหาด้านสุ ขภาพ โดยนักศึกษาสามารถดูตวั อย่างได้ในเรื่ องที่ 6.2.3

กิจกรรม 6.2.1
จงอธิ บายกระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 6.2.1
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ศึกษา
และกาหนดปั ญหา 2. กาหนดความต้องการและลาดับความสาคัญของปั ญหา 3. กาหนดเป้ าหมายผลลัพธ์ เชิ ง
พฤติ ก รรม 4. วางแผนก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ก้ไ ขปั ญ หา 5. ด าเนิ น งานตามโครงการ และ/หรื อ สนับ สนุ น การ
ดาเนินงาน และ 6. เฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล

เรื่ องที่ 6.2.2
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการสร้ างการมีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริม
สุ ขภาพ
ปั จจัยที่ ส่งผลให้ประชาชนและองค์ก รต่ าง ๆ มี ส่วนร่ วมในงานสุ ข ศึ กษาและการส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์น้ นั สามารถแบ่งเป็ น 3 กลุ่มปั จจัยหลัก ๆ ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยด้ านประชาชน ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ปั จจัยจูงใจในการดาเนิ นงาน
ความรู ้ ประชาชนในชุ มชนเห็นความสาคัญ ความตระหนักในปั ญหาสุ ขภาพ การให้ความร่ วมมือ การได้รับการ
ยอมรับจากคนในชุมชน การได้รับข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เป็ นต้น
2. ปัจจัยทางสั งคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้ อม ได้แก่ สถานภาพทางสังคม ขนาดของครอบครัว ลักษณะ
การอยูอ่ าศัย การเป็ นสมาชิกกลุ่ม แรงสนับสนุนทางสังคม การเสริ มพลังอานาจ สัมพันธภาพในชุมชนระยะเวลา
การอยู่อาศัย ในท้องถิ่ น บริ บ ทเขตเมื องหรื อ ชนบท ผูน้ าชุ ม ชนและแกนนากลุ่ ม ต่ า ง ๆ ร่ วมขับ เคลื่ อนและ
ปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทที่ ไ ด้รั บ เป็ นอย่า งดี มี แ กนน าด้า นสุ ข ภาพมี ค วามมุ่ ง มั่น ในการท างาน มี ผู ย้ อมเสี ย

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่ น ร้ านค้ายอมที่จะเสี ยประโยชน์ในการขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เติบโตมีอนาคตที่ดี
3. ปั จ จั ยด้ า นระบบสุ ขภาพชุ ม ชน ได้แก่ การที่ ชุ ม ชนมี ฐานข้อมู ล สถานการณ์ สุ ข ภาพ ปั จจัย และ
พฤติกรรมเสี่ ยงด้านสุ ขภาพในชุมชนนามาใช้วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพ กิจกรรมที่หน่วยงานที่รับผิดชอบได้
จัดขึ้น บุคลากรด้านสุ ขภาพที่มีความรู ้ ทักษะการทางานกับชุ มชนแบบมีส่วนร่ วม ผูน้ าชุ มชนให้ความสาคัญกับ
ปั ญหาสุ ขภาพ มีผูน้ าชุ มชนที่เข้มแข็ง เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสผูน้ าชุ มชน จิตอาสาและคนใน
ชุ มชนที่ตอ้ งการช่วยเหลือชุ มชน ได้แสดงศักยภาพการทางาน มีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์แก่ลูกบ้านได้ดีและ
มีความจริ งจังในการทางาน ประชาชนเคารพในตัวผูน้ าชุมชน ประชาชนเข้าใจ ยินดีเข้าร่ วมโครงการที่หน่วยงาน
ในพื้นที่จดั ขึ้น มีงบประมาณในพื้นที่หรื อกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลที่บูรณาการดาเนิ นงานได้ การมีภาคี
เครื อข่ายองค์กรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เป็ นแนวร่ วมดาเนิ นงาน มี นโยบายที่ เกี่ ยวข้องและหน่ วยงานที่
รับผิดชอบปั ญหาจากภายนอกชุมชนให้การสนับสนุ นงบประมาณ ความรู ้ ทักษะ ติดตาม นิเทศการดาเนิ นงาน
ของของชุ มชน มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่ วม การกาหนดมาตรการชุ มชนตามบริ บทปั ญหาสุ ขภาพแต่ละ
พื้นที่ มี การจัดระบบโครงสร้ างเครื อข่ายการทางานแบบหลวม ๆ และมี คณะกรรมการหลักที่รับผิดชอบการ
ดาเนินงาน รวมถึงการมีอุบตั ิการณ์เกิดโรคหรื อปั ญหาสุ ขภาพที่รุนแรงในพื้นที่
อย่า งไรก็ ตาม การจะสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมในงานสุ ข ศึ กษาและการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพในชุ ม ชนหรื อ
ในองค์กรใดได้น้ นั ไม่ได้เกิดจากปั จจัยใดปั จจัยหนึ่งเท่านั้น จาเป็ นต้องอาศัยหลายปั จจัยร่ วมกัน เพื่อเกื้อหนุ นซึ่ ง
กันและกันและดาเนินงานในลักษณะเครื อข่ายองค์กร ทั้งนี้ความสาเร็ จในการดาเนิ นงานส่ วนใหญ่จะวัดจากการ
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายและการเกิดโรคและภัยสุ ขภาพที่ลดลงในพื้นที่
ซึ่ งเป็ นผลมาจากความต่อเนื่องและยัง่ ยืนในการดาเนินงานสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพ และหากการดาเนิ นงาน
จะยัง่ ยืนได้ ก็ ต้องอาศัย การมี ส่วนร่ วมของประชาชนและเครื อข่ า ยองค์กรให้มากที่ สุด ทั้ง หมดนี้ จึง มี ความ
เชื่อมโยงเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
กิจกรรม 6.2.2
จงระบุปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 6.2.2
ปั จจัยด้านประชาชน ปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมและปั จจัยด้านระบบสุ ขภาพชุมชน

เรื่ องที่ 6.2.3
กรณีตัวอย่ างการสร้ างการมีส่วนร่ วมด้ านพฤติกรรมของพนักงานใน
สถานประกอบกิจการ
ในงานด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย สิ่ งส าคั ญ ของการที่ จ ะให้ ก ารด าเนิ น งานนั้ น
ประสบความส าเร็ จ คื อ การให้ ค วามร่ ว มมื อ ของพนัก งานที่ เ กี่ ย วข้อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มจึ ง เป็ นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานความปลอดภัย ปั จจุบนั การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ได้ถูกระบุ
ไว้ในข้อกาหนดของ ISO 45001:2018 ข้อกาหนด 5.4 consultation and participation of work ผูบ้ ริ หารตั้งจัดให้
มีกระบวนการมีส่วนร่ วมของพนักงานในเรื่ องต่อไปนี้
1) การระบุอนั ตรายและการประเมินความเสี่ ยงและโอกาส
2) พิจารณามาตรการเพื่อกาจัดอันตรายและลดความเสี่ ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) ความสามารถ หัวข้อการฝึ กอบรมที่จาเป็ น
4) หัวข้อที่จะต้องสื่ อสาร
5) มาตรการการควบคุมและการดาเนินการและการใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6) สอบสวนอุบตั ิการณ์และความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดและพิจารณาการดาเนินการป้ องกัน
1. ตัวอย่างการดาเนินการด้ านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน
1.1 การมีส่วนร่ วมในการคิด
การคิดเป็ น จุดเริ่ มต้น ของการกระทา เมื่อเรามีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ ยน
ความคิด ไม่ว่าจะผ่านการพูด หรื อ การเขียนในสิ่ งที่จะทาให้เกิ ดความปลอดภัย พนักงานจะเริ่ มมีทศั นคติที่ดี
ด้านความปลอดภัย เช่น การทา Tool box talk , ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย ตัวอย่างของการมีส่วนร่ วมใน
การคิ ด ที่ เป็ นที่ นิยมกันแพร่ หลาย ได้แก่ การเขี ยนข้อเสนอแนะด้า นความปลอดภัย ในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานนั้น พนักงานจะเป็ นผูท้ ี่ สัมผัสกับงาน สถานี งานและสภาพแวดล้อมในการทางาน การส่ งเสริ มให้
พนักงานเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุ งของพนักงาน เพื่อให้การทางานมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่ งวิธีการนี้
ไม่เพียงแต่จะเป็ นการทาให้สภาพการทางานมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น แต่ยงั ทาให้พนักงานมีส่วนร่ วมใน
ขบวนการปรับปรุ งด้วย ขั้นตอนการดาเนินการ มีดงั นี้
1) กาหนดวิธีการดาเนินงาน
2) ทาความเข้าใจ พร้อมการสื่ อสารวิธีการดาเนินงาน

3) กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ
4) สื่ อสาร ติดตามอย่างต่อเนื่อง
5) สรุ ปผลการดาเนินงาน



ภาพที่ 6.1 ภาพตัวอย่างคู่มือวิธีดาเนินการจากการการมีส่วนร่ วมในการคิดพนักงาน
การที่พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการเสนอความเห็นด้านความปลอดภัย (ภาพที่ 6.1) หรื อการลงมือแก้ไข
ปัญหาด้านความปลอดภัย การได้มาซึ่งผลงานที่พนักงานเสนอมานั้น จะทาให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดี ยอมรับ
วิธี ก ารด าเนิ น งาน (Procedure) ที่ ก าหนดไว้ (ภาพที่ 6.2) และจะส่ ง ผลให้ พ นัก งานมี พ ฤติ ก รรมด้า นความ
ปลอดภัยในทางที่ดีข้ ึน

ภาพที่ 6.2 แสดงประเภทข้อเสนอแนะของพนักงานด้านความความปลอดภัย

ภาพที่ 6.3 แสดงจานวนพนักงานที่อนุมตั ิวธิ ีการดาเนินงาน (Procedure) ที่ได้มีการกาหนดร่ วมกัน
กิจกรรมประกวดบอร์ ดความปลอดภัยของหน่ วยงาน
วัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรมนี้ เพื่อให้พนักงานในหน่ วยงานมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นความเสี่ ย งใน
หน่วยงาน และนาความเสี่ ยงและมาตรการควบคุมของหน่วยงาน ผ่านบอร์ ดนิ ทรรศการ เน้นการสร้างการรับรู ้
ความเสี่ ยง

ภาพที่ 6.3 แสดงกิจกรรมประกวดบอร์ ดความปลอดภัยของหน่วยงาน

1.2 การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (Personal protective
equipment : PPE) เป็ นสิ่ งสาคัญมากในการเลื อกอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เนื่ องจากเกี่ยวข้อง
กับความรู ้สึกของผูใ้ ช้งาน ดังนั้น พนักงานผูท้ ี่ตอ้ งใช้งาน ควรเป็ นผูไ้ ด้มีโอกาสเลือกขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์
คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เข้ามาใช้งาน มีดงั นี้
1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ จะกาหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วน
บุคคล
2) เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อ จัดหาตามมาตรฐานที่กาหนด โดยมีมาให้เลือกมากกว่า 3 แบบ
3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน สุ่ มเลือกกลุ่มผูท้ ดลองใช้อุปกรณ์
4) ส่ งอุปกรณ์ตวั อย่างให้กลุ่มทดลอง ใช้งาน
5) กลุ่มทดลองประเมินผลหลังใช้งาน
6) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สรุ ปผลการทดลอง
หลังจากที่พนักงานทดลองอุปกรณ์ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล ตามที่กาหนดซึ่ งแตกต่าง
กันตามประเภทอุ ป กรณ์ เจ้า หน้า ที่ ค วามปลอดภัย จะส่ ง แบบประเมิ นไปสอบถามเกี่ ยวกับ การใช้ง านของ
อุ ปกรณ์ เพื่อสรุ ปผลการใช้งาน บางประเภทอุ ปกรณ์ เช่ น แว่นตา ปลัก๊ อุ ดหู ทางบริ ษทั ฯจะจัดให้พนัก งาน
เลื อกใช้ไ ด้ตามชอบใจ จาก 3 แบบที่ ผ่า นการทดลองและเลื อกจากกระบวนการดัง กล่ า วข้า งต้น และเมื่อมี
อุปกรณ์รุ่นใหม่ๆมา อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลรุ่ นใหม่จะถูกเข้าระบบทดลองเปรี ยบเทียบกับที่
มีใช้ ถ้าพนักงานพึงพอใจ จะทาการเปลี่ยนรุ่ นใหม่เข้าทดแทน เพื่อเป็ นการจูงใจพนักงานในการใช้งาน (สี สัน
รู ปทรง ของอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล มีผลต่อการสวมใส่ ของพนักงาน) พนักงานจะทราบรุ่ น
แบบของอุปกรณ์ จากการอบรม การใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล ซึ่ งมีการจัดอบรมทุกปี เพื่อ
เป็ นการสร้างการรับรู ้ประโยชน์และการใช้ ดูแลรักษาอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล

ภาพที่ 6.4 ตัวอย่างแบบประเมินการทดลองใช้อุปกรณ์ลดเสี ยง

ตัวอย่างแบบฟอร์ มการทดลองรองเท้านิรภัย

ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างแบบฟอร์ มประเมินการทดลองใช้แว่นตานิรภัย

ภาพที่ 6.6 ตัวอย่างแบบฟอร์ มประเมินการทดลองใช้รองเท้านิรภัย

ภาพที่ 6.7 การอบรมความรู ้เรื่ องการใช้ ปลัก๊ อุดหู

การกระตุ้นจูงใจในการใช้ PPE ผ่ านกิจกรรม “ safety ตะลอนทัวร์ ”
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสาคัญของการสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครอง
อันตราย โดยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ สื่ อสาร เพื่อนพนักงาน

ภาพที่ 6.8 ภาพแสดงการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการประชาสัมพันธ์การสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคล

กิจกรรมที่ 6.2.3
การส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการคิดปรับปรุ งการทางานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น มีข้ นั ตอน
การดาเนินการอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 6.2.3
มี 5 ขั้นตอน คือ
1) กาหนดวิธีการดาเนินงาน
2) ทาความเข้าใจ พร้อมการสื่ อสารวิธีการดาเนินงาน
3) กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ
4) สื่ อสาร ติดตามอย่างต่อเนื่อง
5) สรุ ปผลการดาเนินงาน
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หน่ วยที่ 7
การส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์

ผู้เขียน
วุฒิ
ตาแหน่ ง
หน่ วยทีเ่ ขียน

ชื่ อ
วุฒิ

ตาแหน่ ง
หน่ วยทีเ่ ขียน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
ศบ. (สุขศึกษา) วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
คด. (วิธีวทิ ยาการวิจยั การศึกษา)
อาจารย์ประจาภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หน่วยที่ 7

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
วท.บ. (กิจกรรมบาบัด)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
Ph.D. (Public Health; Environmental and Occupational Health)
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วยที่ 7
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชา

การส่ งเสริมสุ ขภาพ การตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้ น

หน่ วยที่ 7

การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ

ตอนที่
7.1 แนวคิดการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
7.2 กระบวนการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
7.3 กรณี ตวั อย่างการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
แนวคิด
1. การดาเนิ นงานสุ ขศึ กษาและการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพในสถานประกอบกิ จการ อาศัยแนวคิด Healthy
workplace ขององค์ก ารอนามัย โลก เป็ นกรอบแนวคิ ด ในการด าเนิ น งาน ซึ่ งให้ ค วามส าคัญ กับ
องค์ประกอบการพัฒนา 4 ด้าน คือ (1) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ (2) การดาเนิ นงานด้านอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย (3) การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ และ (4) การพัฒนาด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมแบบ
ยั่ ง ยื น ท าใ ห้ เกิ ด ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ าพ ข อ ง พ นั ก ง า น น า ไ ป สู่ ก าร มี สุ ข ภ า พ
ที่ดีและมีความพร้อมในการทางาน
2. กระบวนการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ จาเป็ นต้องมีการ
ออกแบบกระบวนการ และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา กลุ่มเป้ าหมาย และบริ บทพื้นที่
ดังนั้น การพัฒนาตามกรอบแนวคิด Healthy workplace ซึ่ งมีข้ นั ตอนประกอบด้วย (1) ระดมกาลัง (2)
ประชุ ม (3) ประเมิ น ก่ อ นด าเนิ น การ (4) จัด ล าดับ ความส าคัญ (5) วางแผน (6) ลงมื อ ท า (7)
ประเมินผล และ (8) ปรับปรุ งการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องร่ วมกับการ
จัดโอกาสในการเรี ยนรู ้จนทาให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการพัฒนาในด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ
3. การศึ ก ษากรณี ตวั อย่างการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ
ได้แ ก่ โครงการสถานที่ ท างานน่ า อยู่ น่ า ท างาน และโครงการสร้ างเสริ ม องค์ก รสุ ข ภาวะ และ
โครงการโรงงานสี ขาว จะทาให้ได้เรี ยนรู ้กระบวนการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ในสถานประกอบกิจการ ด้วยการนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตามขั้นตอนของกรอบแนวคิด Healthy
workplace
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 7 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและหลักการในการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ในสถานประกอบกิจการได้
2. อธิบายกระบวนการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการได้
3. เปรี ยบเทียบแนวคิดและกระบวนการดาเนินงานของโครงการจากกรณี ตวั อย่างได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลก่อนเรี ยนหน่วยที่ 7
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 7.1-7.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแต่ละเรื่ อง
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ามี)
6. เข้ารับบริ การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลหลังเรี ยนหน่วยที่ 7
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์/ดีวีดี (ถ้ามี)
5. การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
6. E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
ประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินผลกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง
3. ประเมินจากการเข้ารับการสอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
4. การสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 7 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 7.1
แนวคิดการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวข้ อเรื่ อง
7.1.1 ความสาคัญและประโยชน์ของงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
7.1.2 แนวคิดและหลักการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
แนวคิด
1. ปั ญ หาสุ ขภาพและการเจ็ บ ป่ วยของคนท างานใน สถานประกอบกิ จการส่ งผลโดยตรง
ต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการท างาน ท าให้ ต้ อ งเสี ยเวลางานและค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาล
รวมทั้ งส่ งผล กระท บ ต่ อคุ ณ ภาพ ของผล ผลิ ต ภาพ ลั ก ษ ณ์ แล ะชื่ อเสี ยงขององค์ กร
หากไม่สามารถรักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐานหรื อส่ งผลผลิตได้ทนั ตามกาหนด
2. หลักการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ มุ่งเน้นกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมสุ ขภาพ สามารถ
ดูแลสุ ขภาพของตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน โดยดาเนิ นการในองค์ประกอบการพัฒนาที่
สาคัญ ประกอบด้วย (1) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ (2) การดาเนิ นงานด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย (3)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ (4) การพัฒนาด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 7.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความสาคัญและประโยชน์ของการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการได้
2. อธิบายแนวคิดและหลักการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการได้
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เรื่ องที่ 7.1.1
ความสาคัญและประโยชน์ ของงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถาน
ประกอบกิจการ
สถานประกอบกิจการ (Workplace) หมายถึง สถานที่หรื อโครงสร้างอาคารที่มีคนทางานอยู่ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานบริ การ สถานศึกษา ธนาคาร โรงพยาบาล วิสาหกิจชุ มชน สานักงานทัว่ ไป รวมถึงเครื่ องบิน
รถยนต์ และเรื อโดยสาร (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553)
สถานประกอบกิ จการ หรื อสถานที่ ท างาน เป็ นแหล่ งรวมของคนวัย ท างานจานวนมาก เป็ นสถานที่
ที่มีช่วงเวลาการใช้ชีวิตยาวนานในแต่ละวัน และช่วงเวลานี้ พนักงานส่ วนใหญ่จะเผชิ ญกับภาวะความเครี ยด หรื อ
อาจได้รับอันตรายและการเจ็บป่ วยจากการทางาน สถานที่ทางานจึงเป็ นพื้นที่เป้ าหมายสาคัญของการส่ งเสริ มให้
คนวัยทางานเกิดการเรี ยนรู ้และมีความสามารถในการดูแลตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพดีและมีความพร้อมเต็มที่สาหรับ
การทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การเจ็บ ป่ วยของคนท างานในสถานประกอบกิ จการส่ วนใหญ่ เกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ งานและการใช้ชีวิต
ข้อมูลสถิติการเจ็บป่ วยจากการทางานในสถานประกอบกิจการ จากรายงานการสารวจภาวะสุ ขภาพของแรงงาน
ไทย โดยสานักงานสถิ ติแห่ งชาติ (2553) พบว่า ปั ญหาสุ ขภาพที่ทาให้แรงงานไทยเจ็บป่ วยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกคือ
โรคระบบทางเดินหายใจ อาการปวดหลัง/ปวดกล้ามเนื้ อ และภาวะเครี ยด/นอนไม่หลับ/ปวดศีรษะ แรงงานกว่า 1
ใน 10 มี โรคเรื้ อรั ง/โรคประจาตัว ส่ วนใหญ่ เป็ นโรคหัวใจและหลอดเลื อด รองลงมาคื อ โรคเบาหวาน/ความ
ผิดปกติของต่อมไร้ท่อ และโรคเรื้ อรังของระบบทางเดินหายใจ
ปั ญหาสุ ขภาพที่พบนี้ มีความแตกต่างกันตามลักษณะงาน เช่น กลุ่มงานในสายการผลิต ปั ญหาที่พบได้แก่
อุบตั ิเหตุกบั อวัยวะร่ างกาย การได้รับสารพิษ ภูมิแพ้ ปวดกล้ามเนื้ อ ปอดอักเสบ ภาวะเครี ยด และกลุ่มงานด้าน
การบริ หารจัดการ ปั ญหาที่พบได้แก่ โรคเครี ยดจากการทางาน โรคไร้เชื้ อเรื้ อรัง โรคอ้วน ซึ่ งปั ญหาสุ ขภาพเหล่านี้
มีสาเหตุจากการขาดความเอาใจใส่ ในสุ ขภาพของตนเองและพฤติกรรมเสี่ ยงที่ส่งผลต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้แรงงาน
ได้แก่ การไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน พักผ่อนไม่เพียงพอ ใช้สารเสพติด สู บบุหรี่ ดื่มสุ รา ทางานหนักเกินกาลัง ไม่
รู ้จกั ผ่อนคลาย ขาดการออกกาลังกาย บริ โภคอาหารที่ทาลายสุ ขภาพ ฯลฯ
นอกจากนี้ ปั จจัยด้านสภาพสิ่ งแวดล้อมในสถานที่ทางาน ก็เป็ นองค์ประกอบอีกด้านของปั จจัยสาคัญที่
ส่ งผลทาให้พนักงานต้องเผชิ ญ กับ ความไม่ป ลอดภัยและปั ญหาสุ ขภาพ ได้แก่ อากาศร้ อน/เย็น เสี ยง ฝุ่ น ควัน
สารเคมี อนั ตราย วัตถุ ดิบ เครื่ องจัก ร น้ าเสี ย รวมทั้ง สั ม พัน ธภาพและบรรยากาศในการท างานร่ วมกับ เพื่ อน
ร่ วมงาน และหั ว ห น้ า งาน ปั จจั ย เห ล่ า นี้ ส่ งผลกระท บ ต่ อ สุ ขภาพ พ นั ก งาน จึ ง ต้ อ งมี การป รั บ ตั ว
มีวธิ ีการดูแลและป้ องกันตนเอง
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ความส าคัญ และประโยชน์ ข องงานสุ ข ศึ ก ษาและการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในสถานประกอบกิ จ การ มี
รายละเอียดดังนี้
1. ความสาคัญของการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
สภาพการทางานที่ ตอ้ งมี มาตรฐานคุ ณภาพและการแข่งขันสู ง เพื่ อทางานให้ได้งานตามเป้ าหมายและ
ทันเวลา ทาให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างเร่ งรี บและต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงาน (อายุ 1559 ปี ) ประมาณ 45.0 ล้านคน เป็ นผูม้ ีงานทา ร้อยละ 75 แรงงานมากกว่าครึ่ งมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา มี
ชัว่ โมงการทางาน 45.4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ สาหรับแรงงานชาย และ 44 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ สาหรับแรงงานหญิ ง
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ผูท้ ี่ทางานในสถานประกอบกิจการโดยทัว่ ไปมักจะมีการทางานล่วงเวลาเพิ่ม ในช่วง
ที่มียอดสั่งซื้ อจานวนมากหรื อมีการเร่ งการผลิต
หากสถานประกอบกิจการขาดความตระหนักและละเลยการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั ผูใ้ ช้แรงงานแล้ว
ย่อมจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพและความปลอดภัย ทาให้พนักงานขาดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ผลิตผลงานที่
ด้อยคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การจ่ายเงินทดแทนกรณี หยุดงาน การแก้ไขปั ญหาเรื่ องการขาด
งานของพนักงาน ทาให้มีตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การสู ง ส่ งผลต่อการแข่งขันกับสถานประกอบกิจการอื่นๆ
หรื อการแข่งขันระหว่างประเทศ ข้อมูลของกองทุนประกันสังคม สานักงานประกันสังคม รายงานจานวนการใช้
บริ การของผูป้ ระกันตนภาพรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2560 พบว่ามีการเจ็บป่ วยแต่ละปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
28.9 ล้านคน เพิ่มเป็ น 33.0 ล้านคน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ จึงเป็ นมิติหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนวัยทางาน
เนื่องจากการส่ งเสริ มให้พนักงานในสถานประกอบกิจการมีสุขภาพดีและมีความสุ ขในการทางานได้รับการพิสูจน์
เป็ นที่ประจักษ์แล้วว่าจะมีผลดีอย่างยิง่ พนักงานที่มีสุขภาพดีและมีความสุ ขในการทางานจะมีความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพงานให้กบั องค์กร และมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจและแรงเสริ มอื่นๆให้กบั
เพื่อนร่ วมงานและบุคลากรในองค์กร
การบริ หารทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบกิจการ จึงต้องแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของ
พนักงาน เช่น ความขัดแย้งในเรื่ องส่ วนตัวและการทางาน การลาออกจากงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรต่างวัย
และต่างระดับ ความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันกับองค์กร เป็ นต้น ดังนั้น การจัดการปั ญหาและ
ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ จึงมีเงื่อนไขในด้านศักยภาพของสถานประกอบกิจการด้วย ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ขนาด
ประเภท ทรัพยากร ผูน้ าองค์กร ระบบการบริ หาร รวมทั้งสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์กร
การลงทุนด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ ถือเป็ นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่า
ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั กับคนทางานและนายจ้าง โดยพนักงานจะมีความปลอดภัยในการทางาน มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดี ส่ งผลให้คนทางานมีสุขภาพดีและมีความสุ ขในการทางาน กล่าวคือ สามารถปรับตัวได้ ไม่เกิด
ความสู ญเสี ยหรื ออุบตั ิเหตุ ลดการขาดงานหรื อลางาน ลดภาวะเครี ยด และโรคที่เกิ ดจากการทางาน นายจ้างก็จะ
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ได้รับผลผลิตตามเป้ าหมาย มีคุณภาพ เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สถานประกอบ
กิจการมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีชื่อเสี ยง
กล่าวได้ว่า เหตุผลที่สถานประกอบเป็ นพื้นที่ ที่มีความสาคัญต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั คนทางาน มี
ประเด็นสาคัญดังนี้
1. สถานประกอบเป็ นสถานที่เฉพาะสาหรับกลุ่มคนวัยทางานที่ยากต่อการเข้าไปทากิจกรรม ขณะเดียวกัน
ก็เป็ นพื้ นที่ ที่ ส ามารถเข้าถึ งคนจานวนมากได้ หากมี การสื่ อสารที่ ดี ทั้ง นี้ เพราะการอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่ ม ท าให้
สามารถสร้างการมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม สนับสนุนทางวิชาการ และติดตามผลได้
2. การปกป้ องคนวัยท างานที่ตอ้ งเผชิ ญความเสี่ ยงต่างๆ ในการทางาน เป็ นความตระหนัก ร่ วมกันของ
พนักงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ รวมทั้งผูบ้ ริ หารและลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
3. สถานประกอบกิ จการมีค วามสามารถในการสนับสนุ นทรัพ ยากรเพื่ อใช้ ในการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพได้
โดยเฉพาะการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน การกาหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ การจัดกิ จกรรม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ครอบครัวของพนักงาน และการเชื่อมโยงกับชุมชน
4. ความสามารถในการทางานของพนักงานเกิ ดขึ้ นได้เพราะการมี สุขภาพที่ดี ดังนั้น การที่ คนทางานมี
ความปลอดภัยและไม่เจ็บป่ วย ย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อคนทางาน และผลผลิตของสถานประกอบกิจการ
5. เศรษฐกิ จของประเทศจะเกิ ดความยัง่ ยืนได้ สุ ขภาพของคนทางานในสถานประกอบกิ จการนับ เป็ น
ปั จจัยที่สาคัญต่อความสาเร็ จนี้
2. ประโยชน์ ของการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
การจัดการสภาพชี วติ ของพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างไปตามศักยภาพพื้นฐานและปัจจัยคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล ยิง่ สภาพปั ญหาทางกลุ่มสังคมในที่ทางาน และสภาพปั จจัยแวดล้อมมีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพมากเท่าใด
พนักงานก็ยิ่งจะต้องมี วิธีปรับความสมดุ ลให้กบั การทางานและการใช้ชีวิตมากขึ้ นเท่านั้น การไม่รู้เท่าทัน ขาด
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการใช้ชีวิตและดูแลสุ ขภาพ จึงนามาซึ่ งการมีสภาพร่ างกายที่ทรุ ดโทรม เพราะ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ เมื่อเผชิ ญกับปั ญหาด้านอื่นๆ ได้แก่ ความเครี ยด ความกดดัน ภาระหนี้ สิน ความขัดแย้งใน
ครอบครัว ทาให้ขาดมัน่ คงทางจิตใจและบัน่ ทอนศักยภาพในการทางานตามมาได้
ความเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพการทางานในยุคนิ คมอุตสาหกรรมที่เกิ ดขึ้นมากมาย ภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้สถานประกอบกิจการจาเป็ นต้องมีการปรับตัวและให้ความสาคัญกับพนักงาน ซึ่ งเป็ น
ทรั พ ยากรบุ ค คลหรื อ ทุ น มนุ ษ ย์ อัน เป็ นทุ น ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในกระบวนการผลิ ต และถื อ เป็ นปั จจัย สามารถใช้
คาดการณ์ถึงความสาเร็ จในการดาเนินกิจการขององค์กรได้
คุณภาพของบุคลากรในองค์กรจึงเป็ นตัวชี้ วดั สาคัญที่ สะท้อนถึ งคุ ณภาพและมาตรฐานขององค์กรด้วย
ดัง นั้น การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หรื อ คนท างานในสถานประกอบกิ จการ จึ ง มี บ ทบาทในการสร้ างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันซึ่ งนับวันจะยิง่ มีมากขึ้น การที่สถานประกอบกิจการมีพนักงานที่มีสุขภาพดีและมีความสุ ข
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ในการทางาน ย่อมจะทาให้เกิ ดผลงานหรื อผลผลิตที่ดี สามารถสร้างความสุ ขให้กบั เพื่อนร่ วมงานหรื อลูกค้า เกิ ด
ประโยชน์ต่อองค์กร และเป็ นกาลังสาคัญในพัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้าได้อีกด้วย
ประโยชน์ ของการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ประโยชน์ ทจี่ ะเกิดขึน้ ในระดับบุคคล มีดงั นี้
1) พนักงานมีสภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสาหรับการทางาน
2) พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ และเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างผลงานที่ดี
3) มีรายได้จากการปฏิบตั ิงาน และได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบอื่น อาทิ โบนัส สวัสดิการ รางวัล
ฯลฯ
4) มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน และได้รับการยอมรับ
5) เกิดความสุ ขจากการทางานอย่างปลอดภัยและมีความมัน่ คงในชีวติ
2. ประโยชน์ ทจี่ ะเกิดขึน้ ในระดับองค์ กร มีดงั นี้
1) การเจ็บป่ วยลดลง ส่ งผลต่อการลดอัตราการลางานหรื อหยุดงาน
2) ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลลดลงหรื อไม่เพิ่มสู งขึ้น
3) ปริ มาณการผลิตดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรื องานบริ การได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า
5) สถานประกอบกิจการมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีชื่อเสี ยง
3. ประโยชน์ ทจี่ ะเกิดขึน้ กับสั งคมและประเทศ มีดงั นี้
1) ประชาชนได้รับสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ
2) สิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ ทาให้ประเทศมีรายได้
3) สถานประกอบกิจการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงให้กบั สังคมและประเทศชาติ
กิจกรรม 7.1.1
จงอธิ บายความสาคัญและความจาเป็ นของการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
แนวตอบกิจกรรม 7.1.1
การส่งเสริ มสุขภาพในสถานประกอบกิจการช่วยให้คนทางานมีสุขภาพดี ส่งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิภาพการทางาน ทา
ให้สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้ าหมาย เพราะสามารถรักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐานหรื อส่งผลผลิตได้ทนั ตามกาหนด
ส่งผลให้สถานประกอบกิจการได้รับความไว้วางใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีชื่อเสี ยง

9

เรื่ องที่ 7.1.2
แนวคิดและหลักการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
กฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter) ประกาศขึ้ นในปี ค.ศ.1986 กาหนดแนวทางการดาเนิ นการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ มีแนวคิดที่สาคัญคือ การยอมรับว่าการมีสุขภาพและสุ ขภาวะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้น้ นั เป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐาน
ที่มนุ ษย์ทุกคนควรได้รับโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น สาระสาคัญของคามัน่ สัญญาการสร้างเสริ มสุ ขภาพในส่ วนของสถาน
ประกอบกิ จการ คื อ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเป็ นเกณฑ์ ข้ นั พื้ น ฐานของการประกอบกิ จการที่ ดี เนื่ องจากการ
ดาเนิ นงานของภาคเอกชนส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของประชาชน และส่ งผลต่อปั จจัยอื่นๆ อันเกี่ยวข้อง
กับสุ ขภาพของประชาชน
กฎบัตรนี้ให้คาจากัดความ “การส่ งเสริ มสุ ขภาพ” ว่าคือ “กระบวนการเพิ่มความสามารถคนในการควบคุม
ดู แ ล พัฒ นาสุ ข ภาพของตนเองให้ ดี ข้ ึ น ” หรื อ “Health promotion is the process of enabling people to increase
control over, and to improve their health” (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986)
ดังนั้น การดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ จึงอาศัยแนวคิดสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (Healthy workplace) ขององค์การอนามัยโลก เป็ นกรอบแนวคิดในการดาเนินงาน เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายของกระบวนการส่ งเสริ มสุ ขภาพคนทางานในสถานประกอบกิจการ คือ สุ ขภาพที่ดีของพนักงาน
และมีความพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความหมายของ Healthy workplace ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ไว้คือ สถานที่ที่ให้การป้ องกัน ส่ งเสริ ม
สนับสนุนทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน (Burton, 2010)
Healthy workplace จึงเป็ นองค์กรหรื อสถานประกอบกิจการที่มีสภาพแวดล้อมการทางานที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
ของพนักงาน ทาให้เกิดผลต่อการปฏิบตั ิงานดีข้ ึน (Lowe, 2004)
1. แนวคิดสถานทีท่ างานน่ าอยู่ น่ าทางาน (Healthy Workplace)
องค์ ก ารอนามัย โลก ก าหนดแนวทางการพัฒ นาสถานที่ ท างานน่ า อยู่ น่ า ท างาน (Healthy Work
Approach: HWA) มี องค์ป ระกอบการพัฒนาที่ ส าคัญ 4 ประการ (WHO, 1997) คือ (1) การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ (2)
การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ (4) การพัฒนาด้านสังคม
และสิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การส่ งเสริมสุ ขภาพ (health promotion)
การประชุ มวิชาการนานาชาติเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ได้มี
การประกาศกฏบัตรออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion) ก าหนดแนวทางการดาเนิ น การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ซึ่ งถื อว่าเป็ นสิ ท ธิ พ้ื นฐานที่ มนุ ษ ย์ทุ ก คนควรได้รับ โดยไม่ มี ข ้อยกเว้น ดังนั้น การดาเนิ นงานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ จึงกระทาภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองแรงงาน ซึ่ งบัญญัติถึงสิ ทธิ และ
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หน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการใช้แรงงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัย
มีสุขภาพอนามัยดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่เหมาะสม กรอบการดาเนิ นงานส่ งเสริ มสุ ขภาพจึงกาหนด
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน (WHO, 1986) คือ
1) สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ (Build healthy public policy)
2) สร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อสุ ขภาพ (Create supportive environments for health)
3) พัฒนาทักษะส่ วนบุคคล (Develop personal skills)
4) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสุ ขภาพ (Strengthen community action for health)
5) ปรับบริ การสุ ขภาพ (Re-orient health services)
1.2 การดาเนินงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety)
งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีหมายครอบคลุมในเรื่ อง ความปลอดภัยและอาชี วอนามัยของผู ้
ท างานในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง ขนส่ ง เหมื อ งแร่ ป่ าไม้ พาณิ ช ยกรรม เกษตรกรรม หรื อ อาชี พ อื่ น ใด ซึ่ ง
คณ ะกรรมการร่ วมระหว่ า งองค์ ก ารแรงงานระห ว่ า งประเทศและองค์ ก ารอนามั ย โลกก าหนดขึ้ น
มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) คุม้ ครองผูใ้ ช้แรงงานมิให้ทางานที่มีความเสี่ ยงอันตรายต่อสุ ขภาพร่ างกาย
2) จัดให้ผูใ้ ช้แรงงานได้ทางานในสภาพแวดล้อมในการท างานที่ เหมาะสมกับสภาวะของร่ างกายและ
จิตใจ
3) ส่ งเสริ มและธารงไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนความเป็ นอยู่ในสังคมของผูใ้ ช้แรงงานทุ ก
กลุ่มอาชีพ
4) ป้ องกันมิให้ผูใ้ ช้แรงงานมีสุขภาพอนามัยเสื่ อมโทรมหรื อเกิ ดความผิดปกติ อันเนื่ องมาจากสภาพการ
ทางานต่างๆ
1.3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management)
พนักงานในสถานประกอบกิจการต่างอยูใ่ นสภาพการทางานที่ตอ้ งมีมาตรฐานคุณภาพและการแข่งขันที่
สู ง ต้องทางานอย่างเร่ งรี บและต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน แรงงานส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีการศึกษาน้อย และขาดโอกาสใน
การได้รับ ข้อมู ล ข่ าวสารความรู ้ ด้านสุ ข ภาพที่ ถู ก ต้องอย่างเพี ยงพอ การดาเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ จาเป็ นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู ้ ความสามารถ
และมีทกั ษะที่จาเป็ นในการดู แลสุ ขภาพของตนเอง กล่าวได้ว่าจะต้องมี ความรอบรู ้ ดา้ นสุ ขภาพ รู ้ เท่าทันข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานอย่างปลอดภัย รู ้จกั การใช้ชีวิตอย่างสมดุล และมี
ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร ท า ง า น เพ ร า ะ ถื อ ว่ า ค น ท า ง า น คื อ ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ที่ ส า คั ญ
ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการ
1.4 การพั ฒ นาด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มแบบยั่ ง ยื น (Social and environmental development for
sustainable)
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ปัจจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน มีความครอบคลุมในหลายมิติ ประกอบด้วย
1) สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ (Physical environment) ได้ แ ก่ ความร้ อ น ความเย็ น เสี ยง ความ
สั่นสะเทือน รังสี แสงสว่าง ความกดดัน การถ่ายเทอากาศ ฯลฯ
2) สภาพแวดล้อมทางเคมี (Chemical environment) ได้แก่ สารเคมีชนิ ดต่างๆ ที่เป็ นวัตถุดิบ หรื อผลผลิต
หรื อของเสี ยที่ตอ้ งกาจัด ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปของฝุ่ น ควัน ละออง ก๊าซ ไอสาร ฯลฯ
3) สภาพแวดล้อมทางชี วภาพ (Biological environment) มี ท้ งั ชนิ ด ที่ มี ชี วิต และไม่ มี ชี วิต ได้แก่ ไวรั ส
แบคทีเรี ย ริ คเคทเซีย พยาธิ สัตว์และพาหะนาโรค เช่น หนู งู แมลง เป็ นต้น และสิ่ งไม่มีชีวติ ได้แก่ เช่น ฝุ่ นละออง
ฝุ่ นเมล็ดพืชต่างๆ เป็ นต้น
4) สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม (Psychosocial environment) หรื อบางครั้ง เรี ยกว่า ปั จจัยทางจิตสังคมใน
การทางาน (Psychosocial factors at work) ครอบคลุมถึงภาวะทางจิตวิทยาสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเครี ยด
วิตกกังวล สัมพันธภาพระหว่างผูร้ ่ วมงาน ฯลฯ ซึ่ งมีส่วนสาคัญต่อภาวะจิ ตใจในการทางาน บรรยากาศในการ
ทางาน และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสุ ขภาพ
แนวคิดสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ได้มีการนาไปประยุกต์ใช้โดยองค์กรสุ ขภาพแห่ งแคนาดา (Health
Canada) โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนามุ่งเน้นองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ (Health & Safety Ontario, 2011)
ดังนี้
1) การสร้ างวั ฒ นธรรมองค์ กร (Organizational culture) บางครั้ งก็ เรี ยกสิ่ งแวดล้ อ มการท างาน
ด้านจิตสังคม (Psychosocial work environment) ซึ่ งหมายถึง ทัศนคติ คุณค่า และความเชื่ อที่เกิดในสถานที่ทางาน
เป็ นประจาทุกวัน ซึ่ งส่ งผลต่อจิตใจและความสุ ขของพนักงาน ตัวอย่างเช่ น การให้ความเคารพ การชื่ นชมยินดี
ความ มี อิ ส ระใน ก ารตั ด สิ น ใจ ก ารมี ส่ วน ร่ วมของพ นั ก งาน ก ารส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ดค วามส ามั ค คี
ในการทางานร่ วมกัน เป็ นต้น
2) การพั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพในการท างาน (Physical work environment) สิ่ ง แวดล้อมทาง
กายภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุ ขภาพในการทางานได้ หากขาดการจัดการที่
ดี ตัวอย่างเช่ น การจัดสถานที่ ทางานและบริ เวณโดยรอบให้มีความปลอดภัย มี ป้ายแสดงจุดเสี่ ยง เพื่ อป้ องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากสารเคมี ไฟฟ้า เครื่ องจักร เป็ นต้น
3) การจัดทรัพยากรสนับสนุนสุ ขภาพบุคคล (Personal health resource) แหล่งทรัพยากรขององค์กรที่มี
ความพร้อมและสามารถสนับสนุ นกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ เพื่อให้การทางานและการดาเนินชีวิตประจาวันของ
พ นั ก ง า น เป็ น ไ ป อ ย่ าง ป ก ติ แ ล ะ มี สุ ข ภ า พ ที่ ดี ตั ว อ ย่ าง เช่ น ก าร จั ด ใ ห้ มี อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ห้ อ ง
ออกก าลัง กาย การก่ อตั้งชมรมสุ ข ภาพ การจัด แบ่ งเวลาให้พ นัก งานผ่อนคลายและยืด เหยีย ดร่ า งกาย การจัด
โครงการเลิกบุหรี่ การฝึ กอบรมพัฒนาทักษะจัดการความเครี ยด การจัดรายการอาหารเพื่อสุ ขภาพ การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในประเด็นเรื่ องสุ ขภาพตามฤดูกาล เป็ นต้น
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แนวทางการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางานทั้ง 3 ประการดังกล่าว จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วย
เกื้ อ หนุ น ซึ่ งกัน และกัน ท าให้ เกิ ด สภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ ดี ก่ อ ให้ เกิ ด กิ จ กรรมต่ า งๆ อัน น าไปสู่
การมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน ดังภาพที่ 7.1

แผนภาพที่ 7.1 ปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อการพัฒนาสถานทีท่ างานน่ าอยู่ น่ าทางาน
ที่มา : ปรับปรุ งจาก Components of a Healthy Workplace (Workplace Safety & Prevention Services, A
Health & Safety Ontario Partner, 2011)
2. การดาเนินงานภายใต้ แนวคิด Healthy workplace ในประเทศไทย
การดาเนินงานภายใต้แนวคิด Healthy workplace ในประเทศไทย เริ่ มต้นในปี พ.ศ. 2543 ถึงปั จจุบนั กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข (2553) ได้ให้ความหมายว่าคือ “สถานที่ทางานที่มีการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การมี สุขภาพดี ของคนทางานทุ กคน ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบกิ จการ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน หรื อผูม้ ารับบริ การ รวมทั้ง จัด
กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพให้เกิดความสุ ขกาย สบายใจในการทางาน”
การดาเนินงานที่ผา่ นมา แบ่งได้เป็ น3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่ ม ต้น ช่ วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2543-2545 โครงการสถานที่ ท างานน่ าอยู่ น่ าท างาน
เป็ นโครงการที่ มี ก ารบู ร ณาการงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ งานอนามัย สิ่ งแวดล้ อ ม และงานด้ า นสุ ขภาพจิ ต
ตามหลักการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ใช้เกณฑ์การประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน 4 ด้านคือ “สะอาด ปลอดภัย ไร้
มลพิษ มีชีวติ ชีวา” การดาเนินงานเป็ นไปตามความสมัครใจของสถานประกอบกิจการโดยการสนับสนุนจากกลุ่ม
งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชี วอนามัย สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
และอุตสาหกรรมจังหวัด
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ระยะที่ 2 การดาเนินงานโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 โดย
สานักอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งภายหลังได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างหน่วยราชการ กองอาชี วอนามัยถูกถ่ายโอน
ไป สั งกั ด ก รม ค วบ คุ ม โรค แ ล ะ ก รม อ น ามั ย ได้ รั บ ภ ารกิ จดู แ ล โค รงก ารส ถ าน ที่ ท างาน น่ าอ ยู่
น่ า ท างาน มี ก ารปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ป ระเมิ น ให้ มี ค วามเหมาะสมมากขึ้ น คื อ “สะอาด ปลอดภัย สิ่ ง แวดล้อ มดี
มีชีวติ ชีวา”
ระยะที่ 3 การดาเนิ นงานโครงการสถานที่ ท างานน่ าอยู่ น่ าท างาน ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.2551ปัจจุบนั เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย “สะอาด ปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมดี มีชีวติ ชีวา”
การได้ทางานในสภาพแวดล้อมที่ดีของคนทางาน ถือเป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญที่นาไปสู่ การมีสุขภาพดี เกิด
ความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งสามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีความสุ ขและมีคุณภาพชี วติ ที่ดี โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวของได้มีการส่ งเสริ มให้สถานประกอบกิจการเห็นความสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพในกลุ่มคนทางาน และ
กาหนดเป็ นนโยบายขององค์กร สร้างการมีส่วนร่ วมจากพนักงาน และมีการดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทา
ให้สถานประกอบกิจการเป็ นสถานที่ทางานน่าอยู่ และน่าทางานสาหรับคนทางานทุกคน
แนวทางการพัฒนาสถานทีท่ างานน่ าอยู่ น่ าทางาน มีดงั นี้
1) กาหนดนโยบายด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อมโดยผูบ้ ริ หารขององค์กร พร้ อมทั้งติด
ประกาศนโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบ
2) กาหนดกฎระเบียบในการทางานที่เอื้อต่อสุ ขภาพและความปลอดภัย เช่น ห้ามสู บบุหรี่ ห้ามดื่มสุ ราใน
สถานที่ทางาน การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เป็ นต้น
3) ส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของคนทางานทุกคนในการพัฒนาสถานที่ทางานให้เป็ นสถานที่ทางานน่า
อยู่ น่าทางาน เช่น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรม หรื อชมรมต่างๆ เป็ นต้น
4) ร่ วมกันพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในการทางานให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุม
มลพิ ษ ต่ างๆ จากกระบวนการท างานหรื อกระบวนการผลิ ต เพื่ อไม่ ให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อคนท างานและชุ ม ชน
โดยรอบ
5) จัดกิจกรรมหรื อโครงการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการส่ งเสริ มสุ ขภาพด้านต่างๆ ตามความต้องการของ
สถานที่ทางานนั้นๆ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของคนทางานทุกคน
6) ประสานงานกับ หน่ วยบริ การสุ ขภาพหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่ อ
ร่ วมกันดาเนินการส่ งเสริ มให้คนทางานมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ
7) มี การติ ดตาม ตรวจสอบการดาเนิ นงาน หากพบปั ญหาต้องดาเนิ นการแก้ไขและทบทวนตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
หลักการพัฒนาสถานทีท่ างานให้ เปน น “สถานทีท่ างานน่ าอยู่ น่ าทางาน”

14

การพัฒนาสถานที่ ทางานให้เป็ นสถานที่ทางานน่ าอยู่ น่ าทางาน อาศัยหลักการ 4 ประการ ประกอบด้วย
“สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชี วา” ซึ่ งต่อมามีการปรับใช้วา่ “สะอาด ปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมดี มีชีวิตชี วา” มี
รายละเอียดดังนี้
1) สะอาด จุ ดเริ่ ม ต้นของการปรับ ปรุ งสถานที่ ท างาน มี ก ารน าหลัก การ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด
สุ ขลักษณะ และสร้างนิ สัย) มาประยุกต์ใช้ ประกอบกับการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสม เป็ นสัดส่ วน และมีการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2) ปลอดภัย เป็ นการสร้างความมัน่ ใจในการทางาน โดยการจัดสถานที่ทางานให้มีความปลอดภัย ทั้งใน
ด้านอาคาร สถานที่ เครื่ องจักร เครื่ องมือ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ และลดความวิตกกังวลใน
ระหว่างการปฏิบตั ิงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรื อมีความเสี่ ยง
3) สิ่ งแวดล้อมดี เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ต่อสถานที่ทางานว่าปราศจากมลพิษทางเสี ยง ฝุ่ นละออง ความ
สั่ น สะเทื อ น สารเคมี น้ าเสี ย มู ล ฝอย รวมทั้ง การจัด พื้ น ที่ สี เขี ย ว ด้ว ยการจัด การป้ อ งกัน และมี ม าตรการลด
ผลกระทบต่างๆ
4) มีชีวิตชี วา เป็ นการสร้างเสริ มขวัญ กาลังใจ และความประทับใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ออกกาลังกาย จัดอาหารที่สะอาดมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ และสร้างการมีปฏิ สัมพันธ์ ระหว่าง
เพื่อนร่ วมงาน
การดาเนิ นงานให้บ รรลุ เป้ าหมาย คื อ พนักงานในสถานประกอบกิ จการมี สุ ขภาพที่ ดี ด้วยการเรี ยนรู ้
ในการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง และการพัฒนานโยบายเพื่ อจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
กระบวนการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ จาเป็ นต้องอาศัยการบูรณาการกิ จกรรม
ตามกรอบการพัฒนาฯ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู ้ และมีความสามารถในการดูแล
สุ ขภาพของตนเอง เพื่อให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานอย่างปลอดภัย มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง
รู ้จกั การใช้ชีวติ อย่างสมดุล และมีความสุ ขในการทางาน

กิจกรรม 7.1.2
จงอธิบายแนวคิดและหลักการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
แนวตอบกิจกรรม 7.1.2
การดาเนิ นงานสุ ขศึก ษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการมุ่งเน้นกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้เกิดการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมสุ ขภาพ สามารถดูแลสุ ขภาพของตนเองและมีคุณภาพชี วติ ที่ดีในการ
ท างาน โดยด าเนิ น การในองค์ป ระกอบการพัฒ นาที่ ส าคัญ ประกอบด้ว ย (1) การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (2) การ
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ดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ (4) การพัฒนาด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน

ตอนที่ 7.2
กระบวนการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวข้ อเรื่ อง
7.2.1 กระบวนการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
7.2.2 การประเมินผลการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
แนวคิด
1. กระบวนการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ จาเป็ นต้องมีการ
ออกแบบกระบวนการ และจัดกิ จกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา กลุ่ มเป้ าหมาย และบริ บทพื้นที่
ดังนั้น การพัฒนาตามกรอบแนวคิดสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (Healthy workplace) จึงต้องพัฒนา
ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่ เกี่ ยวข้อง ร่ วมกับการจัดโอกาสในการเรี ยนรู ้ จนทาให้กลุ่ มเป้ าหมายเกิ ดการ
พัฒนาในด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ ซึ่ งมี ข้ นั ตอนประกอบด้วย (1) ระดมกาลัง (2) ประชุ ม (3) ประเมิน
ก่อนดาเนิ นการ (4) จัดลาดับความสาคัญ (5) วางแผน (6) ลงมือทา (7) ประเมินผล และ (8) ปรับปรุ ง
การดาเนินงาน
2. การประเมินผลการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ ทาให้ได้รับ
สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ ก ับ การพัฒ นา การประเมิ น มี 5 ขั้น ตอน ประกอบด้ว ย (1) ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมิน (2) เลือกตัวชี้ วดั และสร้างกรอบการประเมิน (3) ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล (4) วิเคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้อ มู ล การประเมิ น และ (5) สรุ ป ผลการประเมิ น และจัด ท า
ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 7.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายกระบวนการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการได้
2. อธิ บ ายขั้ นตอนการประเมิ น ผลการด าเนิ นงานสุ ขศึ ก ษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถาน
ประกอบกิจการได้
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เรื่ องที่ 7.2.1
กระบวนการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
เป้ าหมายของการดาเนินการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ มุ่งเน้นให้พนักงานมีสุขภาพและสุ ข
ภาวะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้ โดยถือเป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐานที่พนักงานทุกคนควรได้รับโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ดังนั้น การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพจึงเป็ นเกณฑ์ข้ นั พื้นฐานของการประกอบกิ จการที่ดี เนื่ องจากการดาเนิ นงานของภาคเอกชนส่ ง
ผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของประชาชน และส่ งผลต่อปั จจัยอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของประชาชน
การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ เป้ า หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานในสถานประกอบกิ จ การมี สุ ข ภาพที่ ดี
จาเป็ นต้องใช้กระบวนการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู ้
และมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง ร่ วมกับการผลักดันให้มีนโยบายด้านสุ ขภาพสนับสนุ นการดาเนิ นงานดังกล่าว
เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีความพร้อมในการทางาน และสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความเชื่อมโยงกันดังนี้
1. สุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
ความเชื่ อมโยงระหว่างงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพสามารถทาความเข้าใจได้จากโมเดลแสดง
ความเชื่ อมโยง (McKenzie, Neiger & Smeltzer, 2005) ซึ่ งระบุ ว่ า การส่ งเส ริ มสุ ขภาพอาศั ย การพั ฒ นา
องค์ ป ระกอบส าคัญ ที่ เกี่ ย วข้อ งเชื่ อ มโยงกัน ประกอบด้ว ย นโยบาย (Policy) การเมื อ ง (Political) ข้อ ตกลง
(Regulatory) สั ง คม (Social) เศรษฐกิ จ (Economic) หน่ ว ยงาน (Organizational) สิ่ ง แวดล้อ ม (Environmental)
องค์ประกอบเหล่านี้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการส่ งเสริ มให้กลุ่มเป้ าหมายมีสุขภาพดี โดยมีสุขศึกษา (Health
education) อยูต่ รงกลางเป็ นหัวใจของความเชื่อมโยงในกระบวนการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
กล่ า วได้ว่า การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมี ก ารด าเนิ น งานที่ ค รอบคลุ ม การพัฒ นาปั จ จัย ก าหนดสุ ข ภาพอย่า ง
ครบถ้วน ได้แก่ นโยบายสุ ขภาพ การเมือง การสร้างข้อตกลง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปรับปรุ งระบบ
ระบบบริ การและหน่วยงาน การจัดการสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ โดยสุ ขศึกษาเน้นการจัดโอกาสเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนและมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง นาไปสู่ การมีสุขภาพที่ดี
ตามเป้าหมาย
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แผนภาพที่ 7.2 ความเชื่ อมโยงระหว่ างการส่ งเสริมสุ ขภาพกับสุ ขศึกษา
ที่ ม า : ปรั บ ปรุ ง จาก: Relationships of health education and health promotion (McKenzie and Neiger &
Smeltzer, 2005)

2. กระบวนการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
กระบวนการสุ ข ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในสถานประกอบกิ จ การ ถื อ ได้ว่ า เป็ นส่ ว นส าคัญ ต่ อ
ความสาเร็ จของการดาเนิ นงาน เนื่ องจากมุ่งผลในการพัฒนาพฤติ กรรมสุ ขภาพของพนักงาน และการปรับปรุ ง
ปั จจัยสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยการดาเนิ นงานดังกล่าว จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือระหว่าง
พนักงานและผูบ้ ริ หารในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความปลอดภัย และสร้างความผาสุ ก
ให้กบั พนักงาน นามาซึ่งความมัน่ คงของสถานประกอบกิจการในระยะยาว
กรอบการส่ ง เสริ ม สุ ขภาพที่ มี แ นวคิ ด ในการพัฒ นาสถานที่ ท างานน่ า อยู่ น่ า ท างาน หรื อ Healthy
Workplace Framework (WHO, 2010) ได้ ร ะบุ แ นวทางการส่ งเสริ ม ป้ อ งกัน สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความผาสุ ก
แก่พนักงานอย่างครบถ้วนทั้งด้านร่ างกาย และจิตใจ แนวทางดังกล่าว กาหนดปัจจัยหลักที่จะต้องดาเนินการพัฒนา
4 ด้าน ประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน (2) สภาพแวดล้อมทางจิตสังคมในการทางาน
(3) ทรัพยากรด้านสุ ขภาพในที่ทางาน และ (4) การเชื่อมโยงกับชุมชน
การพัฒนาปั จจัยหลักทั้ง 4 ด้าน กระบวนการสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพมีบทบาทในการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนของการพัฒนา ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน (Physical work environment)
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ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่ทางานล้วนเกี่ยวข้องกับการทางานและการใช้ชีวิตของ
พนักงานในสถานประกอบกิจการ ส่ งผลกระทบโดยทางตรงและโดยทางอ้อมต่อร่ างกายและจิตใจ ทาให้เกิดความ
วิตกกังวล การบาดเจ็บ เจ็บป่ วย พิการหรื อเสี ยชีวติ ได้ ดังนั้น การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ โต๊ะ
ทางาน เก้าอี้นงั่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องจักร การใช้สารเคมี ทางเดิน ป้ ายสัญลักษณ์
การควบคุมเสี ยง แสงสว่าง อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ฯลฯ โดยเริ่ มต้นจากการสร้างเสริ มการรับรู ้ ทาให้พนักงาน
เกิ ดความตระหนักต่อความปลอดภัย และร่ วมมือในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานให้เกิดความสุ ข
สบายในการทางาน และเกิดสุ ขภาพที่ดีจากการใช้ชีวติ อยูใ่ นสถานที่ทางาน
2) สภาพแวดล้อมทางจิตสั งคมในการทางาน (Psychosocial work environment)
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมในการทางาน ได้แก่ บรรยากาศในการทางาน วัฒนธรรมองค์กร
ทัศนคติ ความเชื่ อ ค่านิ ยม แรงจูงใจในการทางาน ฯลฯ ล้วนเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อสภาพจิตใจและสมาธิ ในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ดังนั้น การปรับปรุ งปั จจัยดังกล่าว จึงต้องการการสนับสนุ นทั้งด้านนโยบาย การมีส่วน
ร่ วมของพนักงานแต่ละคนในการแสดงออก และความรู ้ในการพัฒนาตนเองเพื่อการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมด้าน
นี้ให้เอื้อต่อการทางานและเกิดสุ ขภาพดี
3) ทรัพยากรด้ านสุ ขภาพในทีท่ างาน (Personal health resources in the workplace)
ทรั พ ยากรด้ า นสุ ข ภาพในที่ ท างาน หมายถึ ง สิ่ ง สนับ สนุ น การจัด กิ จ กรรมและบริ ก ารด้านสุ ข ภาพ
ในสถานที่ทางาน เช่ น อุปกรณ์ ออกกาลังกาย รายการเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ เขตปลอดบุหรี่ ข้อมูลข่าวสาร ช่ อง
ทางการสื่ อสาร กลุ่ม/ชมรม/คลินิกให้คาปรึ กษา เป็ นต้น ซึ่ งต้องอาศัยการดาเนินการสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ทาให้เกิ ดการพัฒนาปั จจัยด้านทรัพยากรเหล่ านี้ ให้เอื้อต่อการสร้างเสริ มการเรี ยนรู ้ พัฒนาทักษะที่จาเป็ น และมี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง
4) การเชื่ อมโยงกับชุ มชน (Enterprise community involvement)
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานประกอบกิจการกับชุมชน ส่ งผลต่อการส่ งเสริ มให้เกิดความเข้าใจ
อันดี ต่อกันและเกิ ดความร่ วมมือในการดาเนิ นงาน เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดสุ ขภาพที่ดีของพนักงานและคนในชุ มชน
เช่น การก่อตั้งกลุ่มจิตอาสา การจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านสุ ขภาพ การจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ชุมชน เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี้ ตอ้ งอาศัยการจัดการเรี ยนรู ้และสร้างความเข้าใจร่ วมกัน เพื่อนาไปสู่ การออกแบบ
กิจกรรมหรื อโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการ อันจะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของพนักงาน
และคนในชุมชนในระยะยาว
แนวทางการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (Healthy workplace) ให้ประสบความสาเร็ จนั้น สถาน
ประกอบกิจการจะต้องมีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง มีระบบการจัดการ และร่ วมมือกันทั้งในด้านองค์ความรู ้และ
การวิจยั ปฏิบตั ิการในการพัฒนาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน โดยอาศัยปั จจัยสาคัญที่เป็ นแกนกลางและทาให้เกิดความสาเร็ จ
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คือ คาประกาศของผูน้ า (Leadership engagement) และการร่ วมแรงร่ วมใจ ของพนักงาน (Worker involvement)
ซึ่ งตั้งมัน่ ในคุณธรรมและการให้คุณค่า ดังแผนภาพที่ 7.3

แผนภาพที่ 7.3 กรอบการพัฒนาสถานที่ทางานน่ าอยู่ น่ าทางาน
ที่มา: ปรับปรุ งจาก The WHO Healthy Workplace Framework and Model (Burton, 2010)
กระบวนการสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ มีบทบาทการดาเนินงานตามขั้นตอน
การพัฒนา ดังนี้
1. ระดมกาลัง (Mobilized) ขั้นตอนการระดมกาลัง เป็ นขั้นตอนที่บุคลากรด้านสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานใน
ชุ มชนจะมีความคุ น้ เคยเป็ นอย่างดี ซึ่ งอาจเรี ยกกิ จกรรมนี้ ในชื่ อต่างๆ เช่ น เวทีประชาคม การจัดเวทีแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ กิจกรรมคืนข้อมูลให้กบั ชุ มชน เป็ นต้น กิจกรรมดังกล่าว ควรจะนาไปสู่ การจัดทาร่ างข้อตกลงหรื อพันธะ
สัญ ญาความร่ วมมื อระหว่างผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย (Stakeholders) ได้แก่ ตัวแทนพนัก งาน หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดของสถานประกอบกิ จการ ผูน้ าชุ มชน ฯลฯ บุคลากรสาธารณสุ ขจึงมีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้เกิ ด
กิจกรรมนี้ข้ ึน รวมทั้งการผลักดันให้ผบู ้ ริ หารของสถานประกอบกิจการ
ในพื้นที่ มองเห็นความสาคัญของปั ญหาทางสุ ขภาพที่เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิ ต หรื อกิ จ การของสถานประกอบกิ จ การ และอาจเกิ ด ผลกระทบไปสู่ สั งคมในวงกว้างได้ หากมิ ไ ด้มี ก าร
ดาเนินการอย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามขั้นตอน
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ทั้งนี้ การระดมก าลังที่ ท าให้เกิ ด ข้อตกลงหรื อพันธะสั ญญาดังกล่ าว ควรมี การประกาศเป็ นนโยบายที่
ชัดเจนจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถานประกอบกิ จการ และมีการสื่ อสารไปยังกลุ่มพนักงานทั้งหมด ข้อตกลงหรื อ
พันธะสัญญานี้จะนาไปสู่ กระบวนการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
2. ประชุ ม (Assemble) เมื่อได้กาหนดข้อตกลงหรื อพันธะสัญญาร่ วมกันแล้ว ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องจะต้องมีการ
ประชุมเพื่อแสวงหาแหล่งทรัพยากรสนับสนุน และผลักดันให้เกิดการดาเนินงานขึ้นในทางปฏิบตั ิ สถานประกอบ
กิ จการจึงควรมีการจัดทีมพัฒนา ซึ่ งเป็ นการรวมผูแ้ ทนจากหลายส่ วนงาน ทั้งฝ่ ายการผลิ ต ส านักงาน และฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
3. ประเมินก่อนดาเนินการ (Assess) สิ่ งที่จาเป็ นจะต้องประเมินจาแนกเป็ น 2 ประเภทคือ
3.1 การประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั ของสถานประกอบกิจการและพนักงาน ซึ่ งมีเครื่ องมือการประเมิน
ที่หลากหลาย สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ควรมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน และจัดทาระบบให้
สามารถเรี ยกใช้งานได้โดยสะดวก ได้แก่ ข้อมูลการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทางาน ผลการตรวจ
สุ ขภาพ อัตราการลาออกและสาเหตุ รวมทั้ง ควรมี ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับสถานการณ์ ที่ เกี่ ยวข้องกับ สุ ขภาพ และการ
ประเมินความเสี่ ยงทางสุ ขภาพเฉพาะด้าน
นอกจากนี้ อาจมีการสารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจ ระดับความสุ ข-ความเครี ยด การรับรู ้ ความรู ้ ทักษะ
และการปฏิบตั ิตวั ด้านสุ ขภาพ สาหรับสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก การประเมินควรเน้นการค้นหาข้อมูลเชิงลึก
สาหรับการนามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
3.2 การประเมิ นความต้องการในอนาคต ส าหรั บ สถานประกอบกิ จการขนาดใหญ่ อาจต้องมี ก าร
เที ย บเคี ย งกับ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน โดยมี ก ารทบทวนเอกสาร กรณี ศึ ก ษา หรื อ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และสารวจความต้องการของพนักงานในประเด็นการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการ
ทางานและสุ ขภาพ สาหรับ สถานประกอบกิ จการขนาดเล็ก ควรมีการเยี่ยมชมหรื อศึกษาดู งานสถานประกอบ
กิจการที่มีรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางที่กาหนดไว้ และสามารถนามาปฏิบตั ิได้
วิธีการรวบรวมข้อมูล มีแนวทางดังนี้
1) การทบทวนเอกสาร ได้แก่ รายงานข้อมู ล การตรวจสอบความปลอดภัย สถิ ติก ารบาดเจ็บหรื อการ
ประสบอุบตั ิเหตุ ข้อมูลการลาหยุดงาน ฯลฯ
2) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อสารวจสิ่ งที่เป็ นอันตราย หรื อความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
3) การสารวจข้อมูลที่ ตอ้ งการให้มีการแสดงความคิ ดเห็ นอย่างอิสระในแบบสอบถามที่ ไม่ตอ้ งระบุชื่อ
หรื อมีวธิ ีปกปิ ดชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งการส่ งเป็ นเอกสารหรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4) ข้อมูลการตรวจสุ ขภาพประจาปี ได้แก่ โรคประจาตัว ค่าดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิ ต ฯลฯ
5) การสัมภาษณ์เชิ งลึก ตัวต่อตัว จะใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการข้อมูลเฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเหตุผลหรื อ
ปัจจัยสาเหตุในเรื่ องที่ตอ้ งการจะแก้ไขหรื อพัฒนาปรับปรุ ง
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6) การสนทนากลุ่มหรื อการประชุ มกลุ่มย่อย เป็ นวิธีที่มีประโยชน์มาก เพราะจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มพนักงานที่มีขอ้ จากัดในการอ่านและเขียน
7) กล่องรับข้อเสนอแนะ เป็ นช่องทางที่ควรเปิ ดให้ไว้เสมอ เพราะสามารถนามาใช้ได้ตลอดเวลา
8) ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นอีกช่องทางที่ทาให้ได้ขอ้ มูลรวดเร็ วและประหยัดค่าใช้จ่าย
4. จัดลาดับความสาคัญ (Prioritize) การพิจารณาเลื อกประเด็นการพัฒนา หากประเด็นปั ญหามีจานวน
มากที่จะต้องดาเนิ นการแก้ไข ทีมพัฒนาจะต้องมีการจัดลาดับความสาคัญ เพื่อคัดเลือกประเด็นปั ญหาตามความ
จ าเป็ น และความพ ร้ อ มใน การด าเนิ น งาน ส าห รั บ ส ถ าน ป ระกอ บ กิ จก ารขน าดเล็ ก และมี ปั ญ ห า
ที่พบไม่มาก อาจใช้วธิ ี ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหาสาคัญขึ้นมาแก้ไขก่อน
การจัดลาดับความสาคัญ ควรมีเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดลาดับ โดยมีขอ้ พิจารณา ดังนี้คือ
1) ใช้ความคิดเห็นของทั้งผูบ้ ริ หาร บุคลากร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2) พัฒนาจากระดับความต้องการขั้นพื้นฐาน สู่ ระดับที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม
3) เกณฑ์ที่นามาใช้ในการพิจารณาจัดลาดับ ได้แก่ ความยาก-ง่ายในการแก้ไขปั ญหา ความรุ นแรงของการ
สัมผัสกับอันตราย ความเสี่ ยงอันตรายที่จะเกิดแก่พนักงาน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ฯลฯ
5. วางแผน (Plan) จัดเป็ นขั้นตอนที่สาคัญ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ควรมีการวางแผนและจัดทา
แผนงานล่วงหน้า 3-5 ปี เพื่อวางแนวทางจัดการปั ญหาสุ ขภาพที่คน้ พบจากข้อมูล ตามลาดับความสาคัญ แผนงาน
ควรมี รายละเอี ย ด ประกอบด้ว ย หลัก การและข้อมู ล สนับ สนุ น ก าหนดเป้ าหมายในระยะยาว วัต ถุ ป ระสงค์
กิจกรรมหลัก กรอบระยะเวลา และผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
ขั้นตอนนี้ บุคลากรสาธารณสุ ขสามารถช่ วยทีมพัฒนาของสถานประกอบกิจการในการวิเคราะห์ปัญหา
สุ ขภาพ เพื่อสร้างความให้เข้าใจเกี่ ยวกับสภาพปั จจัยที่เกี่ ยวข้องและพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของพนักงาน ซึ่ ง
นาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพที่พบ และเมื่อวิเคราะห์ให้ทราบสาเหตุของพฤติกรรมสุ ขภาพดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับปั จจัย
ใดบ้าง จะทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจต่อประเด็นปั ญหาและมองเห็ นแนวทางที่จะดาเนิ นการจัดทาแผนงาน
ต่อไป
แผนงานสุ ข ศึ ก ษาและส่ งเสริ มสุ ข ภาพในสถานประกอบกิ จการ ควรมี กิ จกรรมครอบคลุ มการพัฒ นา
2 ด้าน คือ
1) พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ได้แก่ การรับรู ้ ความรู ้ ทักษะที่จาเป็ น พฤติกรรมสุ ขภาพ ฯลฯ
2) พัฒนาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพที่กาหนด โดยพิจารณาองค์ประกอบการพัฒนา 4 ด้านคือ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม ทรัพยากรด้านสุ ขภาพในที่ทางาน และการ
เชื่อมโยงกับชุมชน
ตัวอย่างเช่ น แผนการแก้ไขปั ญหาพนักงานได้รับบาดเจ็บอันเนื่ องมาจากการมี พฤติ กรรมไม่ใช้อุปกรณ์
ป้ องกัน กาหนดแนวทางพัฒนาไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ได้แก่ อบรมให้
ความรู ้ เกี่ ย วกับ การใช้อุป กรณ์ ป้ องกัน (2) การปรั บปรุ งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ การจัดหาอุป กรณ์

22

ป้ องกัน การตรวจสอบสภาพเครื่ องจักรให้มีความปลอดภัย ฯลฯ และ (3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางจิตสังคม
ได้แก่ รณรงค์เรื่ องความปลอดภัย กาหนดแรงจูงใจโดยการให้รางวัลหรื อกาหนดโทษ ฯลฯ
6. ลงมือทา (Do) แผนงานสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ จะต้องถูกนามาจัดทา
แผนปฏิบตั ิการและโครงการ ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงาน โดยจะต้องมีการถ่ายทอดและสื่ อสารอย่าง
ชัดเจนกับ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง มี ก ารท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ ละส่ วน เพื่ อให้
ดาเนินการเกิดความราบรื่ นไปตามขั้นตอน และมีความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กาหนด โดยอาศัยการสร้างการมี
ส่ วนร่ วมจากพนักงานและบุคลากรทุกระดับ
7. ประเมิ น ผล (Evaluation) ขั้น ตอนนี้ จะต้อ งระบุ สิ่ ง ที่ ต้อ งการทราบความเปลี่ ย นแปลงจากการ
ดาเนินงาน การประเมินจะสามารถประเมินได้ท้ งั ส่ วนปั จจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินงาน และผลที่เกิดขึ้น ข้อดี
ของการประเมิ นท าให้ได้รับ รู ้ ค วามต้องการใหม่ ๆ ซึ่ งไม่ ได้ระบุ ไว้ในแผนปฏิ บ ตั ิ ต้ งั แต่แรก บางครั้ งกลวิธี ที่
นามาใช้อาจไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ ก็จะต้องมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
8. ปรั บปรุ ง (Improve) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการและเป็ นขั้นตอนที่ มีการนาข้อมูลจากการ
ประเมินผลมาใช้ปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงานในระยะถัดไป เพื่อให้เกิดกระบวนการและกิจกรรมใหม่ๆ ที่ดี
ขึ้ น ใช้เวลาน้อ ยลง และประหยัดค่ า ใช้จ่า ย ท าให้ ก ารด าเนิ น งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ผลส าเร็ จมากขึ้ น
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในปัจจุบนั และเป้ าหมายที่ต้ งั ใจไว้ในอนาคต
กระบวนการสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการที่ได้มีการออกแบบการพัฒนาตาม
กรอบแนวคิด Healthy workplace มีการพัฒนาปั จจัยหลักครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ (1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในการทางาน (2) สภาพแวดล้อมทางจิตสังคมในการทางาน (3) ทรัพยากรด้านสุ ขภาพในที่ทางาน และ (4) การ
เชื่ อมโยงกับชุ มชน ด้วยการดาเนิ นการตามขั้นตอน ได้แก่ (1) ระดมกาลัง (2) ประชุม (3) ประเมินก่อนดาเนิ นการ
(4) จัดลาดับ ความสาคัญ (5) วางแผน (6) ลงมือท า (7) ประเมินผล และ (8) ปรับปรุ งการดาเนิ นงาน โดยมีการ
จัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อให้ กลุ่ มเป้ าหมายเกิ ดการพัฒนาในด้านพฤติ กรรมสุ ขภาพ และพัฒ นาปั จจัยก าหนดสุ ข ภาพที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่ งผลให้พนักงานมีสุขภาพดี และมีความพร้อมในการทางาน
กิจกรรม 7.2.1
จงล าดับ ขั้น ตอนและอธิ บ ายกระบวนการด าเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในสถาน
ประกอบการ
แนวตอบกิจกรรม 7.2.1
กระบวนการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ จาเป็ นต้อง มีการ
ออกแบบกระบวนการและจัดกิ จกรรมที่ สอดคล้องกับสภาพปั ญหา กลุ่มเป้ าหมาย และบริ บทพื้นที่ เพื่อพัฒนา
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ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่ เกี่ ยวข้องร่ วมกับ การจัดโอกาสในการเรี ยนรู ้ ท าให้กลุ่ มเป้ าหมายมี พฤติ กรรมสุ ขภาพที่
ถูกต้อง และมีสุขภาพดี มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังนี้ (1) ระดมกาลัง (2) ประชุม (3) ประเมินก่อนดาเนิ นการ (4)
จัดลาดับความสาคัญ (5) วางแผน (6) ลงมือทา (7) ประเมินผล และ (8) ปรับปรุ งการดาเนินงาน

เรื่ องที่ 7.2.2
การประเมินผลการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบ
กิจการ
การประเมินการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ ช่ วยทาให้ทราบ
ข้อมู ล การเปลี่ ยนแปลงทั้งด้านการรับ รู ้ ความรู ้ ทัก ษะ และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของพนัก งาน รวมทั้งสามารถ
ประเมินเพื่อให้ทราบข้อมูลปั จจัยกาหนดสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการได้ดว้ ย
โดยทัว่ ไปวัตถุประสงค์ของการประเมินจะกาหนดตามความต้องการของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่
ได้รับจากการประเมิน ได้แก่ การประเมิน ปั จจัยนาเข้า (Input evaluation) การประเมิน กระบวนการดาเนิ นงาน
(Process evaluation) และการประเมินผลลัพธ์ (Output/ Outcome evaluation)
1. กระบวนการประเมิน
กระบวนการประเมินผลการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการนั้น มี
ขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
2) เลือกตัวชี้วดั และสร้างกรอบการประเมิน
3) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4) วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลการประเมิน
5) สรุ ปผลการประเมินและจัดทาข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนแรกของการประเมิน มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อแสดงเจตจานง
ในการใช้ขอ้ มูลและระบุขอบเขตของการประเมินให้ชดั เจนว่าต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อให้ทราบปั จจัยนาเข้าว่ามีความ
พร้ อมหรื อมี เพี ยงพอหรื อไม่ อาทิ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ฯลฯ หรื อต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่ อให้ทราบ
กระบวนการว่ามีการดาเนิ นงานตามขั้นตอนและครบถ้วนหรื อไม่ หรื อต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อนามาสรุ ปผลว่าสิ่ งที่
ต้อ งการพัฒ นามี อ ยู่ใ นระดับ ใด หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น /ลดลงอย่า งไร อาทิ การรั บ รู ้ ความรู ้ ทัก ษะ
พฤติกรรมสุ ขภาพ ฯลฯ
จากนั้นจึงพิจารณาเลือกตัวชี้ วดั ที่ได้รับการยอมรับและนามาสร้างกรอบการประเมิน ซึ่ งระบุรายละเอียด
สาคัญของการประเมิน ได้แก่ ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่ องมือที่ใช้ ฯลฯ
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เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ขอ้ มูลการประเมิน และ
สรุ ปผลการประเมิน
2. เครื่ องมือประเมิน
เครื่ องมือการประเมินที่มีการพัฒนาและนามาใช้ในการประเมิน ผลการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ จาแนกตามผลการประเมินที่ตอ้ งการ ประเด็นการประเมิน และวิธีการประเมิน
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและบริ บทของสถานประกอบกิจการ ดังนี้
ตารางที่ 1 เครื่ องมือประเมินผลการดาเนินงานสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
ผลการประเมินทีต่ ้องการ
ผลของการพัฒนา

ปัจจัยสถานประกอบกิจการ
กระบวนการ และผลลัพธ์

ปัจจัยสถานประกอบกิจการ
กระบวนการ และผลลัพธ์

ปัจจัยสถานประกอบกิจการ
กระบวนการ

ความพึงพอใจ
การเรียนรู้ และความสามารถ

ประเดนนการประเมิน
-สะอาด
-ปลอดภัย
-สิ่ งแวดล้อมดี
-มีชีวติ ชีวา
-นโยบายและวัฒนธรรมองค์กร
-การจัดองค์กรและโครงสร้าง
-กลยุทธ์และการดาเนินงาน
-การประเมินและผลลัพธ์องค์กร
ได้แก่ การสูบบุหรี่ การบริ โภคอาหาร
การเคลื่อนไหวร่ างกาย ความเครี ยด
-การจัดการองค์กร
-บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
-กระบวนการสร้างสุข
-สุขภาพกายและสุขภาพใจ
-ผลลัพธ์องค์กร
-ผูน้ า
-การวางแผนกลยุทธ์
-การจัดการปั ญหา
-เนื้อหา
-วิธีการ
-การวัดและประเมินผล
-ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
และกิจกรรม
-การรับรู ้
-ความรู ้

เครื่ องมือประเมิน
-แนวทางและแบบประเมินสถาน
ประกอบกิจการตามโครงการสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
-แบบตรวจสอบสุขภาวะองค์กร
หรื อ Company Health Check
(Muylaert, et al., 2007)

-แบบตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร
หรื อ Happy Workplace Index
(สานักงานสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุขภาพ สสส., 2554)
-แบบประเมินกระบวนการส่งเสริ ม
สุขภาพ หรื อ The HERO Scorecard
(O’Donnell, 2014)

-แบบสอบถามความพึงพอใจ
-แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
-แบบทดสอบ
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ผลการประเมินทีต่ ้องการ
พฤติกรรมสุ ขภาพ

สภาวะสุ ขภาพ

ระดับความสุ ข/ความเครียด

ประเดนนการประเมิน
-ทักษะที่จาเป็ น
-พฤติกรรมสุขภาพ 5อ. 2ส.
(อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์
สุรา ยาเสพติด)
-ค่าดัชนีมวลกาย/ เส้นรอบเอว
-ระดับน้ าตาลในเลือด
-การเจ็บป่ วย
-ความสุข
-ความเครี ยด

เครื่ องมือประเมิน
-แบบประเมิน
-แบบบันทึก
-แบบสอบถาม
-แบบสัมภาษณ์
-แบบบันทึกข้อมูล
-ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
-ผลการวินิจฉัยโรค
-แบบวัดความสุข
-แบบวัดความเครี ยด/สุขภาพจิต

3. ประโยชน์ ของการประเมิน
ผลของการประเมิ น ท าให้ไ ด้รับ ข้อมู ล สารสนเทศส าหรั บ การปรั บ ปรุ งและพัฒ นา ส่ วนคุ ณ ภาพของ
สารสนเทศที่ ไ ด้รั บ นั้ น จะสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่า งครอบคลุ ม หรื อ ไม่ ขึ้ น อยู่ก ับ การออกแบบ
การเลือกใช้วิธีการและเครื่ องมือในการประเมินที่เหมาะสม ประโยชนที่ได้รับจากการประเมินผลการดาเนินงาน
สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ มีดงั นี้
1) ทาให้พนักงานได้สะท้อนความรู ้สึกทั้งในด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรม
รวมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการดาเนินงานและผูด้ าเนินการ
2) ให้ได้ทีมพัฒนาได้รับข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุ งกิจกรรมในครั้งถัดไป
และการดาเนินโครงการในระยะต่อไป
3) ทาให้ผบู ้ ริ หารและเจ้าของสถานประกอบกิจการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม
ในประเด็นที่มีการประเมิน
4) ท าให้ ส ามารถเปรี ย บเที ย บความก้ า วหน้ า และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ นไปตามแผนงานหรื อ
วัตถุประสงค์หรื อไม่
5) ท าให้ ก ารสรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามแผนงานและโครงการ มี ข ้อ มู ล สนั บ สนุ น อย่า งเป็ นระบบ
มีความน่าเชื่อถือในการนาเสนอผลและรายงานผลต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูส้ นใจทัว่ ไปที่มาเยีย่ มชมผลงาน
ของสถานประกอบกิจการ
กิจกรรม 7.2
จงอธิ บ ายขั้ น ตอนการประเมิ น ผลการด าเนิ นงานสุ ขศึ ก ษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถาน
ประกอบการ
แนวตอบกิจกรรม 7.2
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การประเมินผลการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ มีข้ นั ตอน การ
ประเมิ น ดังนี้ คื อ (1) ก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องการประเมิ น (2) เลื อกตัวชี้ วดั และสร้ างกรอบการประเมิ น (3)
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล (4) วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลการประเมิน และ (5) สรุ ปผลการประเมินและ
จัดทาข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 7.3
กรณีตวั อย่ างการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพใน
สถานประกอบกิจการ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวข้ อเรื่ อง
7.3.1 การดาเนินงานโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
7.3.2 การดาเนินงานโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะ
7.3.3 การดาเนินงานโครงการโรงงานสี ขาว
แนวคิด
1. การดาเนิ นงานพัฒนาสถานที่ทางานน่ าอยู่ น่ าทางาน มีนโยบายผลักดันให้สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดทัว่ ประเทศ ดาเนิ นโครงการในสถานประกอบกิจการและสานักงานต่างๆ โดยอาศัยแนวคิด
การดาเนินงานยกระดับคุณภาพชี วติ การทางาน ทาให้เกิดสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีในการทางาน
ด้วยการพัฒนาตามหลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมดี และมีชีวติ ชีวา
2. การด าเนิ น งานสร้ า งเสริ มองค์ ก รสุ ขภาวะให้ ค วามส าคัญ กั บ การพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ “คน”
ในองค์กร โดยการส่ งเสริ มและสร้ างการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการจัดกระบวนการพัฒนาคนอย่างมีเป้ าหมาย
เพื่อให้มีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง สามารถสร้างความสมดุลในการพัฒนาทักษะการทางาน และ
ทักษะการใช้ชีวติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาปั จจัยภายในองค์กรให้เอื้อต่อการสร้างสุ ข
3. การดาเนิ นงานโครงการโรงงานสี ขาว ซึ่ งมีการยกระดับมาสู่ การพัฒนามาตรฐานการป้ องกันและ
แก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จการ (มยส.) เป็ นการพัฒ นาเกณฑ์ ก ารด าเนิ น งาน
โครงการสี ขาวให้เข้าสู่ ระบบมาตรฐาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานได้จดั ทามาตรฐาน
ดังกล่าวเพื่อเป็ นเครื่ องมือและกระบวนการตรวจประเมินที่เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิสากล และนาไป
รณรงค์เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการและเครื อข่ายนาไปขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกทวิภาคีอย่าง
เข้มแข็งและยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 7.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางานได้
2. อธิบายแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุขภาวะได้
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3. อธิบายแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงงานสี ขาวและมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ (มยส.)ได้

เรื่ องที่ 7.3.1

การดาเนินงานโครงการสถานที่ทางานน่ าอยู่ น่ าทางาน
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมอนามัย ได้ส่งเสริ มให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทัว่ ประเทศ ดาเนินงาน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ ภายใต้โครงการสถานที่ ทางานน่ าอยู่ น่ าทางาน โดยอาศัยแนวคิดการ
ดาเนิ นงานยกระดับคุ ณภาพชี วิตการทางาน ทาให้เกิ ดสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีในการทางาน ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก 4 ประการ คือ “สะอาด ปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมดี และมีชีวติ ชีวา”
ตัว อย่ า งที่ ย กมาน าเสนอเป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี รู ปแบบกิ จ กรรม
ที่ ห ลากหลาย คื อ การด าเนิ น โครงการสถานที่ ท างานน่ า อยู่ น่ า ท างาน ของกรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
1. แนวคิดและหลักการ
บุคลากรถื อว่าเป็ นทรัพยากรสาคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนทางานควรมีการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เพื่อเสริ มสร้างและรักษาไว้ซ่ ึ งคุณภาพชีวิตของคนทางาน ตามแนวคิด Ottawa
Charter ปี พ.ศ. 2529 ซึ่ งกาหนดว่า “การส่ งเสริ มสุ ขภาพก่อให้เกิดสภาวะต่างๆ ในการดารงชี วิตและการทางานที่
ปลอดภัยแก่พนักงาน รวมทั้งเกิดความกระตือรื อร้น ความพึงพอใจ และความเพลิดเพลินเจริ ญใจ” เป็ นการลงทุนที่
คุม้ ค่าสาหรับการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานที่ทางาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เป็ นเรื่ องที่มี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ เพราะการพัฒนาประเทศต้องมุ่งที่การสร้างสุ ขภาวะของประชาชนและสังคม เป็ นเป้ าหมาย
ควบคู่กบั การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และต้องผลักดันให้สุขภาพเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของชุ มชนและสังคมให้เป็ นทั้ง
อุ ดมการณ์ และหลัก ประกัน ความมัน่ คงของชาติ เนื่ องจากการมี สุ ข ภาพดี เป็ นพื้ น ฐานที่ ส าคัญ อย่างยิ่งในการ
ดารงชีวติ และการพัฒนาประเทศ
2. แนวทางการดาเนินงาน
สถานประกอบกิจการตามโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (healthy workplace) มีการพัฒนาตาม
แนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ปี พ.ศ. 2553 กาหนดองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1) สะอาด ได้แก่ (1) อาคารสถานที่ (2) บริ เวณพื้น (3) บริ เวณที่จดั เก็บวัสดุ สิ่งของ (4) บริ เวณที่จาหน่ าย
อาหารหรื อรับประทานอาหาร (5) ห้องน้ าห้องส้วม (6) การควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค
2) ปลอดภั ย ได้แก่ (1) การบัน ทึ ก ข้อมู ล สุ ขภาพ (2) การท างานที่ ป ลอดภัย (3) เครื่ องจัก ร/ อุ ป กรณ์ /
เครื่ องใช้ (4) ระบบไฟฟ้า (5) การป้ องกันอัคคีภยั
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3) สิ่ งแวดล้ อมดี ได้แก่ (1) แสงสว่าง (2) การระบายอากาศ (3) เสี ยง/ ความสั่นสะเทือน (4) สารเคมี (5)
มูลฝอย (6) น้ าเสี ยหรื อสิ่ งปฏิกูล
4) มีชีวิตชี วาได้แก่ (1) การจัดสถานที่เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร (2) การให้ความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และอนามัยสิ่ งแวดล้อม (3) กิจกรรมลด เลิกบุหรี่ และสิ่ งเสพติด (4) การตรวจสุ ขภาพประจาปี (5) การให้บริ การ
รักษาเบื้องต้นหรื อการปฐมพยาบาล (6) การกาหนดผูร้ ับผิดชอบด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม (7)
กิจกรรมการมีส่วนร่ วม (กิจกรรมออกกาลังกาย กิ จกรรมนันทนาการ กิ จกรรมดู แลสุ ขภาพฟั น กิ จกรรมส่ งเสริ ม
โภชนาการ กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต ประเมินภาวะโภชนาการ กิจกรรมทดสอบ/ประเมินสมรรถภาพร่ างกาย)
กลวิ ธี ท างสุ ขศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ขภาพที่ มี ก ารน ามาใช้ ใ นการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย กลวิ ธี
ทางนโยบายสุ ขภาพ ได้แก่ การประกาศนโยบาย การจัดระบบสื่ อสารขององค์ก รเพื่อแจ้งแนวทางปฏิ บตั ิ การ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่ อที่สร้างด้วย Power point วิดีทศั น์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ าย
ไวนิล เป็ นต้น
3. ตัวอย่างและการวิเคราะห์ การดาเนินงานตามโครงการสถานที่ทางานน่ าอยู่ น่ าทางาน
การด าเนิ น งานตามโครงการสถานที่ ท างานน่ า อยู่ น่ า ท างานของกรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พบว่า มีการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตามกรอบแนวคิดสถานที่ทางานน่ าอยู่ น่ า
ทางาน (healthy workplace) กิจกรรมที่มีการดาเนิ นการ มีดงั นี้ (1) การดาเนินงานด้านความสะอาด ได้แก่ กิจกรรม
5 ส/ Big cleaning day กิ จกรรมศุกร์ สดใส ร่ วมใจพัฒนา (2) การดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ปรับปรุ งภู มิ
ทัศน์ในหน่วยงานและบริ เวณโดยรอบ รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และจัดนิ ทรรศการมีชีวิตเพื่อการเรี ยนรู ้ (3) การ
ดาเนิ นงานด้านปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสอบและซ่ อมบ ารุ ง รั กษาอุ ป กรณ์ ซ้อมการป้ องกันอัค คี ภยั (4) การ
ดาเนิ นงานด้านชี วิตชี วา ได้แก่ กิ จกรรมออกกาลังกาย จัดบอร์ ดให้ความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพ กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณภาพ
ชีวิต กิจกรรมตรวจสุ ขภาพประจาปี กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ซึ่ งมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และการ
วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (Healthy workplace) ได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การดาเนินงานตามโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
การดาเนินงาน
ของหน่ วยงาน
1. การดาเนินงานด้ านความ
สะอาด
-กิจกรรม 5 ส/ Big cleaning
day
-กิจกรรมศุกร์สดใส ร่ วมใจ
พัฒนา

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้

การวิเคราะห์ การดาเนินงาน
ตามกรอบแนวคิด Healthy
workplace
-สะอาด ได้แก่ (1) อาคารสถานที่ (2) บริ เวณพื้น (3)
1. ด้ านความสะอาด
บริ เวณที่จดั เก็บวัสดุสิ่งของ (4) บริ เวณที่จาหน่าย
การจัดกิจกรรมรักษาความ
อาหารหรื อรับประทานอาหาร (5) ห้องน้ าห้องส้วม (6) สะอาด
การควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค
อย่างสม่าเสมอช่วยทาให้
บริ เวณสถาน
ที่ทางานดูเรี ยบร้อย สบายตา
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การดาเนินงาน
ของหน่ วยงาน

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้

2. การดาเนินงานด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
-ปรับปรุ งภูมิทศั น์ใน
หน่วยงาน
และบริ เวณโดยรอบ
-กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลก
ร้อน
ได้แก่ กาหนดเวลา เปิ ด-ปิ ด
เครื่ องปรับอากาศ ใช้
กระดาษสอง
หน้า รี ไซเคิลวัสดุเหลือใช้
ฯลฯ
-จัดนิทรรศการมีชีวติ เพื่อการ
เรี ยนรู ้
3. การดาเนินงานด้ านปลอดภัย
-ตรวจสอบและบารุ งรักษา
อุปกรณ์
-ซ้อมการป้ องกันอัคคีภยั
-สร้างการรับรู ้และความ
ตระหนัก

-สิ่งแวดล้อมดี ได้แก่ (1) แสงสว่าง
(2) การระบายอากาศ (3) เสี ยง/ ความสัน่ สะเทือน (4)
สารเคมี (5) มูลฝอย
(6) น้ าเสี ยหรื อสิ่ งปฏิกลู

-ปลอดภัย ได้แก่ (1) การบันทึกข้อมูลสุขภาพ (2) การ
ทางานที่ปลอดภัย
(3) เครื่ องจักร/ อุปกรณ์/ เครื่ องใช้
(4) ระบบไฟฟ้า (5) การป้ องกันอัคคีภยั

การวิเคราะห์ การดาเนินงาน
ตามกรอบแนวคิด Healthy
workplace
น่าทางานพนักงานจะมีความ
คุน้ ชินกับความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย และเกิดอุปนิสยั ที่ดี
2. ด้ านสิ่งแวดล้อมดี
สภาพแวดล้อมของสถานที่
ทางานส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก
ความพยายาม
ในการผลักดันด้านนโยบาย
และการสนับสนุนของ
หน่วยงาน และอีกส่วนหนึ่ง
มาจากพฤติกรรมหรื อการ
ปฏิบตั ิของพนักงานทุกคนที่
มีส่วนร่ วม
ในการดูแลและพัฒนา

3. ด้ านความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการ
ทางานเกิดขึ้นได้จากการสร้าง
การรับรู ้ ความตระหนัก รวมทั้ง
การกาหนดมาตรการ และ
จัดการเครื่ องมืออุปกรณ์ในการ
ทางานให้มีความปลอดภัยอยู่
เสมอ
4. การดาเนินงานด้ านชีวติ ชีวา -มีชีวติ ชีวาได้แก่ (1) การจัดสถานที่เผยแพร่ ขอ้ มูล
4. ด้ านมีชีวติ ชีวา
-บอร์ดให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพ ข่าวสาร (2) การให้ความรู ้ดา้ นการส่งเสริ มสุขภาพและ
การดาเนินงานด้าน
-กิจกรรมออกกาลังกาย
อนามัยสิ่ งแวดล้อม (3) กิจกรรมลด เลิกบุหรี่ และสิ่ งเสพ ชีวติ ชีวามุ่งเน้นการสร้างเสริ ม
-กิจกรรมส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ติด (4) การตรวจสุขภาพประจาปี (5) การให้บริ การ
การรับรู ้ ความรู ้ ทักษะ
ได้แก่ ทาดีถวายในหลวง ฟัง รักษาเบื้องต้นหรื อการปฐมพยาบาล (6) การกาหนด
และพฤติกรรมสุขภาพ ผ่าน
ธรรม
ผูร้ ับผิดชอบด้านส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม ช่องทาง
นัง่ สมาธิ รณรงค์ปลูกผัก สวน (7) กิจกรรมการมีส่วนร่ วม ได้แก่ ออกกาลังกาย
การสื่ อสารที่มีในหน่วยงาน
ครัว
นันทนาการ สุขภาพฟัน สุขภาพจิต ประเมินภาวะ
กิจกรรมสุขศึกษา และบริ การ
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การดาเนินงาน
ของหน่ วยงาน
รณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่
ฯลฯ
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจาปี
-กิจกรรมนันทนาการตาม
เทศกาล
-กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ได้แก่
ออกหน่วยสัตวแพทย์
เคลื่อนที่
บริ จาคโลหิ ต ฯลฯ

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้

โภชนาการ และประเมินสมรรถภาพร่ างกาย ฯลฯ

การวิเคราะห์ การดาเนินงาน
ตามกรอบแนวคิด Healthy
workplace
ด้านสุขภาพร่ วมกับการสร้าง
การมีส่วนร่ วม
ในการจัดการสภาพแวดล้อม
เพื่อสุขภาพได้แก่ เขตปลอด
บุหรี่ ข้อมูลข่าวสาร อุปกรณ์
ออกกาลังกาย เมนูอาหารเพื่อ
สุขภาพ ทาให้เกิด
ผลลัพธ์ในระดับบุคคลและ
นาไปสู่
การมีสุขภาพที่ดีร่วมกันของ
บุคลากร
ในหน่วยงาน

4. การประเมินผล
การประเมินและการรับรอง “สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน” แบ่งระดับการประเมินเป็ น 3 ระดับ
มีรายละเอียดดังนี้
1) ระดั บ พื้ น ฐาน ต้อ งผ่ า นเกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่ ง แวดล้อ มดี และมี ชี วิ ต ชี ว า” ระดับ พื้ น ฐาน
5 ข้อ ได้แก่ (1) การจัดสถานที่ เผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ าวสาร (2) การให้ ค วามรู ้ ด้านการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามัย
สิ่ งแวดล้อม (3) กิ จกรรมลด เลิ กบุหรี่ สุ รา และสิ่ งเสพติด (4) การตรวจสุ ขภาพประจาปี (5) การให้บริ การรักษา
เบื้องต้นหรื อการปฐมพยาบาล รวมทั้งเกณฑ์ส่วนที่ 1 ได้แก่ (1) การสนับสนุ นขององค์กร (2) การติดต่อสื่ อสาร
(3) การตรวจติดตาม ทบทวนและประเมินผล (4) การมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
2) ระดับดี ต้องผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน และเกณฑ์มีชีวติ ชีวาระดับดีท้ งั 2 ข้อ รวมทั้งเกณฑ์ส่วนที่ 1
3) ระดับ ดี มาก ต้องผ่านเกณฑ์ระดับพื้ นฐาน ระดับดี และเกณฑ์มีชี วิตชี วาระดับดี มาก 5 ข้อ ใน 7 ข้อ
รวมทั้งเกณฑ์ส่วนที่ 1 ด้วย
ทั้งนี้ ใบรับรองมีอายุ 1 ปี หลังจากได้รับการรับรอง และหากผ่านเกณฑ์ระดับดีมากติดต่อกัน 5 ปี จะได้รับ
ใบรับรองระดับดีเด่น
กิจกรรม 7.3.1
จงอธิบายแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
แนวตอบกิจกรรม 7.3.1
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การดาเนิ นงานโครงการสถานที่ ทางานน่ าอยู่ น่ าทางาน (Healthy workplace) ใช้แนวคิดการดาเนิ นงาน
ยกระดับคุ ณภาพชี วิตการทางาน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีในการทางาน โดยการพัฒนา
ตามหลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมดี และมีชีวติ ชีวา
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เรื่ องที่ 7.3.2
การดาเนินงานโครงการสร้ างเสริมองค์ กรสุ ขภาวะ
การดาเนินงานโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะ (Happy workplace) กล่าวถึงแนวคิดและหลักการ แนว
ทางการดาเนิ นงาน ตัวอย่างและการวิเคราะห์ การดาเนิ นงานตามโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะ และการ
ประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดและหลักการ
องค์กรสุ ขภาวะคือ องค์กรที่มีการส่ งเสริ มและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีเป้ าหมายให้
คนทางานในองค์กรมีสุขภาพที่ดีในการทางาน มีความปลอดภัยและอาชี วอนามั ยที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ทางาน มีทกั ษะและประสิ ทธิ ภาพที่ดีในการทางาน มีความรักและผูกพันองค์กร เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ของระบบ
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและยัง่ ยืน (สสส., 2552)
การพัฒนาองค์กรสุ ขภาวะ ใช้แนวทางที่มุ่งการพัฒนาไปสู่ การสร้ างสุ ข และมี การใช้ “ระดับความสุ ข ”
เป็ นดัชนีสะท้อนผลการดาเนินงาน สถานประกอบกิจการภาคเอกชนจึงเปิ ดรับแนวคิดและเกิดความตื่นตัวในการ
นาแนวคิดนี้ ไปใช้ในการพัฒนาสถานประกอบกิจการ ภายใต้การสนับสนุ นของสานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) นับจากปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา
การดาเนิ นงานสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะในสถานประกอบกิ จการ ใช้หลักการพัฒนา “ทุนมนุษย์” หรื อ
“คน” ในองค์กร โดยการส่ งเสริ มและสร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดกระบวนการพัฒนาคนอย่างมีเป้ าหมาย เพื่อให้มี
ศักยภาพในการดูแลตนเอง สามารถสร้างความสมดุลในการพัฒนาทักษะการทางาน และทักษะการใช้ชีวติ ควบคู่
ไปกับ การพัฒ นาปั จจัย ภายในองค์ก รให้ เอื้ อต่ อการสร้ างสุ ข ของคนท างาน มี ความพยายามผลัก ดันให้ ส ถาน
ป ระ ก อ บ กิ จก ารมี กิ จก รรม ส่ งเส ริ ม ให้ พ นั ก งาน มี พ ฤ ติ ก รรม สุ ข ภ าพ ที่ ถู ก ต้ อ งแล ะ มี ค วาม สุ ข
ในการทางาน มากกว่าจะมุ่งแค่เรื่ องการสร้างรายได้และผลกาไรของสถานประกอบกิจการเท่านั้น
2. แนวทางการดาเนินงาน
การส่ งเสริ มและสร้างการเรี ยนรู ้ให้คนทางานมีศกั ยภาพและความสามารถในการจัดการตนเองได้น้ นั ใช้
แนวทางการพัฒนา “ความสุ ข 8 ประการ หรื อ Happy 8” (ส านักงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ,
2560) ซึ่ งกาหนดองค์ประกอบของความสุ ขระดับบุคคลที่จะต้องจัดการให้เกิดความสมดุล มีความครอบคลุมทั้ง
สุ ขภาวะทางกาย สุ ขภาวะทางจิต สุ ขภาวะทางสังคม และสุ ขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย
1) สุ ข ภาพดี (Happy body) หมายถึ ง การมี สุ ขภาพกายที่ แ ข็งแรง ซึ่ งจะเกิ ด ขึ้ น จากการมี พ ฤติ ก รรม
ที่ถูกต้อง รู ้จกั กิน รู ้จกั นอน และรู ้จกั ใช้ชีวติ
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2) มีน้าใจงาม (Happy heart) หมายถึง การมีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงานและผูอ้ ื่น มีความเอื้ออาทรต่อกัน รู ้จกั
ให้และแบ่งปั นผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม
3) รู้ จักผ่ อนคลาย (Happy relax) หมายถึ ง การดาเนิ นชี วิต ที่ มีการลดความตึ งเครี ยด ไม่ให้ตนเองรู ้ สึ ก
กดดันมากจนเกิ นไป เมื่ อมีความเครี ยดต้องสามารถหาวิธีผ่อนคลายความเครี ยดนั้นได้ เพื่ อมิ ให้เกิ ดผลเสี ยต่ อ
ตนเองและการปฏิบตั ิงาน
4) แสวงหาความรู้ (Happy brain) หมายถึ ง การเพิ่ ม เติ ม ความรู ้ และพัฒ นาตนเองอยู่ตลอดเวลา หมัน่
ศึกษาเรี ยนรู ้ และนาความรู ้ที่ถูกต้องทันสมัยมาใช้พฒั นาตนเองและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
5) ศรัทธาต่ อศาสนาและศีลธรรม (Happy soul) หมายถึง การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ในการอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มและสังคม และใช้เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวในการดาเนินชีวติ
6) จัดการรายรับรายจ่ ายของตนเอง (Happy money) หมายถึง สามารถจัดการด้านการเงินของตนเองได้
อย่างเพียงพอ ไม่เดือดร้อน รู ้จกั เก็บออมและรู ้จกั ใช้จ่ายในสิ่ งที่จาเป็ น มีการสร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายของ
ตนเองให้เกิดความสมดุล
7) ครอบครัวดี (Happy family) หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว มีความเข้าใจ
อันดีต่อกัน ส่ งเสริ มและให้กาลังใจกันในการใช้ชีวติ และการทางาน ทาให้เกิดความอบอุ่นและมัง่ คง
8) สั งคมดี (Happy society) หมายถึ ง การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย โดยการสื่ อสาร พูดคุย ให้ความช่วยเหลือ หรื อเอื้อเฟื้ อต่อกัน
องค์กรสุ ขภาวะเน้นการสร้างเสริ มศักยภาพในการดูแลสุ ขภาพตนเองของพนักงาน ควบคู่กบั การพัฒนา
ปั จจัยภายในองค์กรให้เอื้อต่อความสุ ขของคนทางาน โดยมีปัจจัยการพัฒนา 5 ด้าน เพื่อให้เกิ ดผลอย่างต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืน ประกอบด้วย (1) ระบบการจัดการ (2) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน (3) กระบวนการ
สร้างสุ ขในองค์กร (4) สุ ขภาพ และ (5) ผลลัพธ์ขององค์กร มีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบการจัดการ (Management)
องค์กรสุ ขภาวะจาเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ มุ่งเน้นการดูแลปั จจัยพื้นฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร ได้แก่ นโยบายคุ ม้ ครองพนักงาน ผลตอบแทนที่เหมาะสม สวัสดิการพนักงาน การให้
รางวัลยกย่อง การประเมินผลงานเป็ นที่ยอมรับ ระบบและกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชี พตามศักยภาพ
ของพนักงาน เพื่อ ท าให้องค์กรสามารถบรรลุ ผลตามเป้ าหมายพร้ อมกับคุ ณภาพชี วิตและความสุ ขร่ วมกันของ
บุคลากรในองค์กร
2) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน (Atmosphere and environment)
บรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานช่วยสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดการทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดผลงานที่ดี ส่ วนสภาพแวดล้อมในการทางาน ช่วยให้พนักงานมีความปลอดภัยและทางานได้
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อย่างเป็ นสุ ข ในทางตรงกันข้าม หากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานไม่เอื้อต่อความสุ ขของคนทางาน
ก็อาจบัน่ ทอนหรื อทาให้ประสิ ทธิ ภาพการทางานลดลง ส่ งผลต่อสุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจของพนักงานได้ง่าย
3) กระบวนการสร้ างสุ ข (Process)
สถานประกอบกิ จการแต่ละแห่ งมีสภาพปั ญหาและบริ บทที่แตกต่างกัน การออกแบบกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับลักษณะและวัฒนธรรมขององค์กร จะช่ วยให้พ นักงานเกิ ดสุ ขได้ ส่ วนจะมาก-น้อย หรื อต่อเนื่ อง
ยาวนานหรื อไม่ ขึ้นกับการสร้างความเชื่ อมโยงระหว่างกิจกรรม การสร้างการมีส่วนร่ วมจากพนักงานอย่างทัว่ ถึง
เพื่อให้เกิ ดผลในวงกว้าง เช่น การมีผูร้ ับผิดชอบการกากับดูแล การจัดช่องทางสื่ อสาร การออกแบบกิจกรรม การ
สนับสนุนทรัพยากร การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ องการสร้างสุ ข การสรุ ปบทเรี ยน การปรับปรุ งพัฒนา เป็ นต้น
4) สุ ขภาพ (Health)
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจนั้นเชื่ อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยเกื้อหนุ นต่อความสุ ขและ
คุณภาพชี วิต ผูท้ ี่มีสุขภาพกายดี คือ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีสุขภาพใจดี คือ จิตใจปลอดโปร่ ง เบิกบาน
สบายใจ และมี ความพึงพอใจในชี วิตก็จะสามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ในงานประจาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น กิ จกรรมการ
พัฒนาจะต้องส่ งผลถึงสุ ขภาพกายและใจของพนักงาน เพื่อให้เกิดผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการทางานและการใช้ชีวิต
ที่ดี
5) ผลลัพธ์ องค์ กร (Results)
ผลผลิตที่ได้ตามเป้ าหมายและมีคุณภาพช่วยสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ขณะเดียวกันก็ส่งผลกลับมา
ยังพนัก งานซึ่ งได้รับ ค่ าจ้างและผลตอบแทนเป็ นรางวัล รวมทั้งเกิ ดความรั ก ในงานที่ ท า และผูก พัน กับ เพื่ อน
ร่ วมงาน นอกจากนี้ ภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยงขององค์กรจะนาความภาคภูมิใจมาสู่ พนักงานและผูบ้ ริ หารทุกระดับ
หากกระบวนการที่นามาสู่ ผลลัพธ์น้ ี เกิดขึ้นโดยไม่มีอุบตั ิเหตุหรื อโรคจากการทางานมาบัน่ ทอน ดังนั้น การสร้าง
ผลลัพธ์ของการท างานที่ ดีจึงเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาองค์กรสุ ขภาวะ เพราะสามารถตอบสนอง
ความต้องการและความสุ ขของพนักงานได้โดยตรง
บริ ษทั ไร่ นายจุ ล คุ น้ วงศ์ จากัด เข้าร่ วมโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะ ภายใต้การสนับสนุ น ของ
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ. 2558 ใช้กระบวนการสร้างเสริ มศักยภาพ
บุคลากรและพนักงาน เน้นการพัฒนาทั้งทักษะการทางาน (Work skills) และทักษะการใช้ชีวิต (Life skills) ควบคู่
ไปพร้อมกับการพัฒนาปั จจัยสร้างสุ ข 5 ด้าน
กระบวนการสร้ างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะของบริ ษ ทั ไร่ นายจุ ล คุ น้ วงศ์ จากัด เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของการ
ดาเนินงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการที่มีการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา “องค์กรสุ ขภาวะ” โดยอาศัยนโยบาย
ที่ชดั เจนของผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกระดับ สร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ดาเนิ นการ มี
การพัฒนาศักยภาพทีมงานและพนักงานในบริ ษทั สรุ ปบทเรี ยนที่เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในประเด็นทางสุ ขภาพ มี
กิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดบริ การด้านสุ ขภาพในรู ปแบบต่างๆ และประเมินผลการดาเนินงานเป็ นระยะ
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บริ ษทั ไร่ นายจุล คุ น้ วงศ์ จากัด ตั้งอยู่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบู รณ์ มี ธุรกิ จแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คื อ ธุ รกิจหลัก
ได้แก่ การส่ งเสริ มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรู ปเป็ นเส้นไหม มีเกษตรกรเป็ นสมาชิ กราว 3,000 ครอบครัวจาก
27 จังหวัดในปี พ.ศ.2558 ผลผลิตเส้นไหมจัดจาหน่ ายทั้งภายในประเทศและส่ งออกต่างประเทศ และธุรกิจเสริ ม
ได้แก่ การผลิตสิ นค้าทางการเกษตร อันเป็ นรากเหง้าที่ก่อกาเนิ ดบริ ษทั แห่ งนี้ อาทิ กล้วยหอม มะละกอ มัลเบอร์ รี่
บ่ อเลี้ ยงปลา ฯลฯ ผลผลิ ตเหล่ านี้ มี ก ารแปรรู ป และขายส่ ง ส่ วนหนึ่ งจัดวางจาหน่ ายในร้ านสาขาและตัวแทน
จาหน่าย
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งทาให้ของบริ ษทั ไร่ นายจุล คุ น้ วงศ์ จากัด ยืนหยัดมาได้มากกว่า 80 ปี การมุ่ง
เป้ าสู่ การ “สร้างสุ ข” สถานประกอบกิจการมีจุดเด่นที่มีผนู ้ าองค์กรที่มีวสิ ัยทัศน์เปิ ดกว้าง พร้อมที่จะเปิ ดองค์กรให้
มี กิ จกรรมตามแนวทางการสร้ า งสุ ข และพัฒ นาวิ ธี ก ารท างานใหม่ ๆ เพราะการสร้ างสุ ข ในช่ วงเวลาท างาน
พนัก งานจะต้องเผชิ ญ หน้ากับ มาตรฐานการท างานใหม่ ๆ และสถานประกอบกิ จการเองก็ ต้องพยายามรัก ษา
คุ ณภาพของงาน เพื่อตอบสนองตอบต่อความคาดหวังของลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บ ริ การ สิ่ งที่ ตามมาก็คือ การบริ หาร
จัดการองค์กรและพัฒนาทีมงานที่สามารถสร้างกิจกรรมที่พนักงานสามารถมีส่วนร่ วมได้ดว้ ยความสมัครใจ เพื่อ
นาไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าว
วิสัยทัศน์ปั จจุบนั ของบริ ษ ทั คื อ “เราจะเป็ นความสุ ขของทุ กคน” แนวคิดการพัฒนาองค์กรสุ ขภาวะที่
ได้รับจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ทาให้มีการจัดทาโครงการสร้างเสริ มองค์กร
สุ ข ภาวะขึ้ นในปี พ.ศ.2558 ใช้ชื่อว่า “โครงการ เก่ ง ดี มี สุ ข” กาหนดค่านิ ยมขององค์กรโดยใช้คาว่า “CHUL”
ประกอบด้วย Care หมายถึ ง ต้องดู แลกัน , Happy หมายถึ ง การสร้ างสุ ข , Unity หมายถึ ง ความเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดียวกัน และ Learning หมายถึง การเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การอยูด่ ว้ ยความฝัน สร้างสรรค์กลยุทธ์ (ทีมกลยุทธ์จะทาหน้าที่แปลงวิสัยทัศน์
ให้เป็ นกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ) ทีมกลยุทธ์ มี 2 ทีม คือ ทีมคนดี (ดู แลเรื่ องวัฒนธรรมและค่านิ ยมองค์กร) ทีมคนเก่ง
(ดูแลเรื่ องการพัฒนาบุคคล) ส่ วนทีมปฏิบตั ิงาน มี 2 ทีม คือ ทีมไหม และทีมเกษตร
โครงการสร้ างเสริ ม องค์ก รสุ ข ภาวะของบริ ษ ัท ไร่ น ายจุ ล คุ ้น วงศ์ จากัด เป็ นตัว อย่างหนึ่ งของการ
ดาเนิ นงานที่แสดงให้เห็ นกระบวนการและผลที่ ปรากฏขึ้ นอย่างชัดเจน การดาเนิ นงานโครงการฯ พบว่า มี การ
พัฒนาโดยเลือกปั ญหาสุ ขภาพที่พบมาดาเนินการควบคู่กบั การสร้างเสริ มความสุ ขไปด้วย
3. ตัวอย่างและการวิเคราะห์ การดาเนินงานตามโครงการสร้ างเสริมองค์ กรสุ ขภาวะ
การดาเนิ นงานตามโครงการสร้ างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะของบริ ษทั ไร่ นายจุล คุ น้ วงศ์ จากัด พบว่า มี
การดาเนิ น งานสุ ขศึ ก ษาและการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ ตามกรอบแนวคิ ด Happy workplace กิ จกรรมส าคัญ ที่ มี ก าร
ดาเนินการ มีดงั นี้
1) ประกาศนโยบายสร้ างสุ ขโดยผู้บริหารองค์ กร
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ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั มีเจตนาที่ชดั เจนและต้องการเห็นพนักงานมีความสุ ขและมีสุขภาพดี จึงได้
ประกาศเป็ นนโยบายและสนับสนุ นให้มีแผนงานและโครงการ มีการกาหนดกิ จกรรมไว้ตลอดปี ตามปฏิ ทินการ
ทางาน และสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู ้และทักษะทั้งด้านการทางานและการใช้ชีวติ
2) จัดอุปกรณ์ และกิจกรรมออกกาลังกาย
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับสุ ขภาพของพนักงานทุกระดับ โดยมีการจัดหาอุปกรณ์การออกกาลังกาย จัด
กิจกรรมออกกาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกเช้า และกิจกรรมยืดเหยียดในช่วงบ่าย
3) กาหนดเขตปลอดบุหรี่
พื้นที่ ภายในแวดล้อมด้วยต้นไม้และธรรมชาติ บริ ษทั จึงประกาศเป็ นเขตปลอดบุ หรี่ และกาหนด
พื้นที่เฉพาะสาหรับการสู บบุหรี่ ข้ ึน พนักงานที่สูบบุหรี่ และดื่มสุ ราจะถูกชักชวนให้เข้าร่ วมกิจกรรม
รณรงค์ซ่ ึ งมี การจัดกิ จกรรมเป็ นระยะตามเทศกาลต่างๆ ได้แก่ งดเหล้าเข้าพรรษา (มี การลงชื่ อและให้สัญ ญา)
งดเหล้าในงานเลี้ยง (โต๊ะใดไม่วางเหล้ามีเมนูพิเศษเพิ่มให้) ฯลฯ
4) กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และให้ ความรู้ ด้านสุ ขภาพผ่านบอร์ ด เวนบไซต์ และเสี ยงตามสาย
การดาเนิ นการในส่ วนนี้ มีการเชิ ญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้เรื่ องสุ ขภาพที่น่าสนใจ ได้แก่ โรค
และภัยสุ ขภาพ ยาเสพติด การออกกาลังกาย ฯลฯ ร่ วมกับกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้โดยบุคคลต้นแบบภายใน
บริ ษทั และเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เสี ยงตามสาย และกลุ่ม LINE ซึ่ งอานวย
งานโดยทีมนักสร้างสุ ของค์กร
5) กิจกรรมเพื่อสุ ขภาพ
บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมตรวจสุ ขภาพพนักงานประจาปี สุ่ มตรวจหาสารเสพติด และการฝึ กสมาธิ
6) คลินิกให้ คาปรึกษา
คลิ นิกให้คาปรึ กษาเป็ นบริ การหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดช่ องทางสาหรับการขอความช่วยเหลือของพนักงาน
ทั้งในด้านการใช้ชี วิต สุ ข ภาพ และการท างาน โดยพนัก งานที่ มี ปั ญ หาสามารถขอรับค าปรึ ก ษาหรื อขอความ
ช่วยเหลือได้ เช่น มีความเครี ยด เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงาน มีปัญหาหนี้สิน เป็ นต้น
7) จัดตั้งศูนย์ เดนกเลนก
บริ ษ ัท มี ก ารจัด ตั้ง ศู น ย์เด็ ก เล็ ก ขึ้ น มี ล ัก ษณะเป็ นอาคารที่ แ ยกส่ ว นเฉพาะ เพื่ อ รั บ ดู แ ลบุ ต รของ
พนัก งานในช่ ว งเวลาท างาน มี ก ารจัด พี่ เลี้ ยงที่ มี ค วามรู ้ ม าให้ ก ารดู แ ลเด็ ก และจัด กิ จ กรรมที่ เอื้ อ ให้ คุ ณ พ่ อ
คุณแม่มีส่วนร่ วมในการเลี้ยงดูหรื อให้นมได้ในช่วงเวลาที่สะดวกหรื อหยุดพักจากงาน
8) ชมรมมีสุขงดเหล้ า
กลุ่มพนักงานมีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิ จกรรมต่างๆ เพื่อลดการดื่มสุ รา โดยมีการระดมความคิดใน
การออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และวิธีการสร้างการมีส่วนร่ วมจากกลุ่มเป้ าหมาย
9) กิจกรรมออมเงิน
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พนักงานส่ วนใหญ่จะเผชิญปั ญหาในเรื่ องรายรับและรายจ่ายที่ไม่สมดุล ทาให้เงินเดือนไม่พอใช้ และ
อาจต้องมีการยืมจากเพื่อน บุคคลภายนอก กูห้ รื อจานา ดังนั้น บริ ษทั จึงส่ งเสริ มให้พนักงานมีการจัดทาบัญชี รับรายจ่าย และเก็บออมเงินไว้ใช้ ด้วยการจัดทาโครงการออมเงิน และมีกิจกรรมเพิ่มรายได้
10) กิจกรรมสร้ างสรรค์ สังคม
บริ ษทั มีการชักชวนพนักงานให้เสี ยสละแรงกายหรื อกาลังทรัพย์ในการทากิจกรรมช่ วยเหลื อสังคม
ในหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ การร่ วมกันดูแลบ่อปลาซึ่ งขุดไว้ตามแนวขอบของพื้นที่ดา้ นที่ติดกับชุ มชน เพื่อให้
ชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ในชุ ม ชนโดยรอบใช้เป็ นแหล่ งหาปลาเพื่ อเลี้ ยงชี พ การรั บ ซื้ อสิ นค้าทางการเกษตรจากให้
ประชาชนในชุมชน ฯลฯ
กลยุทธ์ ทใี่ ช้ ในการดาเนินงาน มีดงั นี้
1) การปรับรู ปแบบการประชุ ม/สัมมนาให้มีความสนุ กด้วย ช่วยให้พนักงานเกิดความรู ้สึกผ่อนคลายและ
กล้าที่ จะแสดงออก โดยใส่ ความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มเข้าไป มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ดูงานกันและกัน ทากิ จกรรม
Kaizen และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
2) การบูรณาการกิ จกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเน้นพัฒนาทั้งทักษะการทางาน และทักษะการใช้
ชีวติ ควบคู่กนั ไปในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รู ปแบบการฝึ กอบรม/สัมมนา การสรุ ปบทเรี ยน ฯลฯ
3) การออกแบบกิ จกรรมใช้หลักการออกแบบ โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่ องมือตรวจสอบสุ ขภาวะองค์กร
หรื อ Happy Workplace Index ทาให้กิจกรรมมี ความเชื่ อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานอยู่
เสมอ ได้แก่ การประกาศนโยบายสร้างสุ ขขององค์กร การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านระบบ
อ อ น ไ ล น์ ใช้ สื่ อ เพื่ อ ส ร้ างก าร เรี ย น รู ้ ไ ด้ แ ก่ เสี ย งต าม ส าย สื่ อ สั งค ม อ อ น ไ ล น์ เพ ล ง/ด น ต รี
สื่ อที่สร้างด้วย Power point วิดีทศั น์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ ายไวนิ ล และสัญลักษณ์ ที่ทาให้จดจาแนวทางปฏิบตั ิได้
ฯลฯ และการพัฒนาปั จจัยสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุ ข
4) กลยุท ธ์ น้ าซึ ม บ่ อทราย โดยจัด ให้ มี ก ารกระจายการท างานลงไปในแผนกต่ า งๆ โดยหั วหน้า และ
พนักงานมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม เริ่ มจากกิจกรรมเล็กๆ แต่ทาอย่างต่อเนื่อง
5) การสร้างทายาทแกนนา ทุ กกิ จกรรมมี การสลับ หมุ นเวียนแกนนาใหม่ๆ ขึ้ นมาทากิ จกรรมอยู่เสมอ
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้งาน และมีภาวะผูน้ า
กล่าวได้วา่ การดาเนิ นงานตามโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะของบริ ษทั ไร่ นายจุล คุน้ วงศ์ จากัด ได้
อาศั ย กลวิ ธี ทางสุ ขศึ ก ษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพในการด าเนิ นงาน ประกอบด้ ว ย กลวิ ธี ทางนโยบาย
เพื่ อ สุ ขภาพ การพัฒ นาปั จ จัย สภาพแวดล้ อ มให้ เอื้ อ ต่ อ การมี สุ ขภาพที่ ดี และการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้
ด้านสุ ขภาพ ซึ่ งสามารถวิเคราะห์การดาเนินงานและผลที่เกิดขึ้น ตามโมเดลการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะ (Happy
workplace) ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การดาเนิ นงานตามโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะ
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การดาเนินงาน
ตามโครงการ
1. ประกาศนโยบายสร้างสุข

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้

การวิเคราะห์ การดาเนินงาน
ตามโมเดลพัฒนา Happy workplace
1. ผูบ้ ริ หารของสถานประกอบกิจการ
1. พัฒนาระบบการจัดการ
ประกาศนโยบายการสร้างสุข
มีการใช้กลยุทธ์เชิงนโยบายเพื่อสร้าง
ให้พนักงานทุกคนรับรู ้
ความชัดเจนสู่การปฏิบตั ิ
2. จัดอุปกรณ์และกิจกรรม
2. มีสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและ
2. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ออกกาลังกาย
บริ การสุขภาพในสถานที่ทางาน
มีการปรับปรุ งปัจจัยสภาพแวดล้อม
3. กาหนดเขตปลอดบุหรี่
3. พนักงานมีแรงจูงใจกระทาดีและ
ในสถานประกอบกิจการ โดยอาศัยการ
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
มีการปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างด้านต่างๆ จัดการและดาเนินการด้านสุขศึกษา
และให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพ 4. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน
และส่งเสริ มสุขภาพ เพื่อให้เกิดการ
5. กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
และมีการทางานเป็ นทีมมากขึ้น
พัฒนาปั จจัยเหล่านี้ให้เอื้อต่อการ
6. คลินิกให้คาปรึ กษา
5. มีการพูดคุยสื่ อสารกันมากขึ้นในเรื่ อง
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
7. จัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก
การประสานงาน ปั ญหาสุขภาพ
และมีความสุข นอกจากนี้ พนักงาน
และการทางานอย่างมีความสุข
มีการทักทาย และสื่ อสารทางบวก
8. ชมรมมีสุขงดเหล้า
6. กิจกรรมมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู ้ 3. กระบวนการสร้างสุข
9. กิจกรรมออมเงิน
มีทกั ษะการใช้ชีวติ และมีทกั ษะ
-ปรับรู ปแบบการประชุมแลกเปลี่ยน
10. กิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม
การทางานและมีพฤติกรรมสุขภาพ
เรี ยนรู ้ ไม่สร้างความเครี ยดหรื อ
ในเรื่ อง การออกกาลังกาย การ
ความขัดแย้ง เน้นการสร้างบรรยากาศ
ป้ องกัน อุบตั ิเหตุ บริ โภคอาหารเพื่อ
ผ่อนคลาย มีความสนุกและน่าสนใจ
สุขภาพ เลิกบุหรี่ และสุรา
ได้สาระความรู ้
7. พนักงานมีทศั นคติทางบวก
4. สุขภาพ
ทั้งในการทางานและการใช้ชีวติ
-พนักงานมีความรู ้ มีทกั ษะการใช้ชีวติ
8. พนักงานมีการเอาใจใส่ดูแลเพือ่ น
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ร่ วมงาน อาทิ เยีย่ มไข้คนป่ วย บริ จาค
ได้แก่ ออกกาลังกาย ป้ องกันอุบตั ิเหตุ
เงินให้เพื่อนที่เดือดร้อน ฯลฯ
บริ โภคอาหาร เลิกบุหรี่ และสุรา ฯลฯ
-พนักงานมีความสุขเพิ่มขึ้น
5. ผลลัพธ์ในระดับองค์กร
-สถิติขาด ลา มาสาย ลาออกลดลง
-การวัดความสุขระดับองค์กรเพิ่มขึ้น
-ผลผลิตรายบุคคลบรรลุตามเป้ าหมาย

4. การประเมินผล
การประเมินกระบวนการพัฒนาในระดับองค์กร ใช้การวัดสุ ขภาวะระดับองค์กร ได้มีการพัฒนาเครื่ องมือ
ตรวจสอบสุ ข ภาวะระดับ องค์ก รขึ้ น เรี ย กว่า Happy Workplace Index เพื่ อ ใช้เป็ นดัช นี ส ะท้อนสภาวะปั จจัย ที่
เกื้อกูลต่อความสุ ขของคนในองค์กรและเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการทางานสร้างสุ ขในองค์กรของสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักสนับสนุ นสุ ขภาวะองค์กร ว่าองค์กรเหล่านั้นมีการพัฒนาปั จจัยที่เอื้อให้เกิด
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สุ ขภาวะในองค์กรอย่างไร ดัชนี ตรวจสอบสุ ขภาวะระดับองค์กร มีปัจจัยสาคัญ 5 มิ ติ (คู่มือตรวจสอบสุ ขภาวะ
องค์กร สสส., 2554) ประกอบด้วย
1) การจัดการองค์กร (Management)
2) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (Atmosphere and environment)
3) กระบวนการสร้างสุ ข (Process)
4) สุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจ (Health)
5) ผลลัพธ์องค์กร (Results)
บุ ค คลที่ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ นี้ ได้ แ ก่ ผู ้บ ริ ห ารองค์ ก ร นั ก พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะท างานสร้ า งสุ ข
ในองค์กร หรื อผูท้ ี่ทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั พนักงานในองค์กร
ผลการตรวจสอบฯ จะทาให้องค์กรรับทราบระดับการพัฒนาว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด และองค์กรควร
ให้ความสาคัญในเรื่ องใดบ้าง เรื่ องใดที่ควรเร่ งรัดก่อน สถานประกอบกิจการจึงสามารถนาผลดังกล่าวมาใช้ในการ
สื่ อสารกับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อช่ วยสร้ างความเข้าใจในการเลื อกกิ จกรรมที่ ดีและเหมาะสมกับธรรมชาติ ของ
บุคลากรในองค์กร พัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อเนื่ อง มีการใส่ ใจความต้องการของทุกฝ่ าย และตอบสนอง
คนท างานส่ วนใหญ่ การตรวจสอบสุ ข ภาวะองค์ก ร จึ งเป็ นวิธี ก ารหนึ่ งที่ ช่ วยสร้ างให้ เกิ ดความเข้าใจร่ วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารกับคณะทางานสร้ างสุ ขในองค์กร คณะทางานสร้ างสุ ของค์กรด้วยกันเอง ระหว่างคณะทางาน
สร้างสุ ขในองค์กรกับพนักงาน รวมทั้ง ระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หารองค์กร

กิจกรรม 7.3.2
จงอธิบายแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะ
แนวตอบกิจกรรม 7.3.2
การดาเนิ นงานโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะ (Happy workplace) ใช้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุ ษย์
หรื อคนทางานในองค์กร โดยการส่ งเสริ มและสร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดกระบวนการพัฒนาปั จจัยภายในองค์กรให้
เอื้อต่อสุ ขภาพและการสร้างสุ ข และจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานและพนักงานให้ สามารถสร้างความ
สมดุลในการทางานและการใช้ชีวติ ได้
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เรื่ องที่ 7.3.3
การดาเนินงานโครงการโรงงานสี ขาว
การดาเนิ นงานโครงการโรงงานสี ข าวมีหัวข้อในการศึก ษา ประกอบด้วย แนวคิ ดและหลัก การ แนว
ทางการดาเนิ นงาน ตัวอย่างและการวิเคราะห์ การดาเนิ นงานตามโครงการโรงงานสี ขาว และการประเมินผล
รายละเอียดมีดงั นี้

1. แนวคิดและหลักการ
ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ นปั ญ หาส าคัญ ของชาติ ที่ บ่ อ นท าลายสุ ข ภาพและความสงบสุ ข ของคนในสั ง คม
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของปั ญหายาเสพติดพบว่าผูเ้ สพส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 50 ปี ซึ่ งเป็ นวัยที่เป็ น
กาลังแรงงาน การแพร่ ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิ จการก่อให้เกิ ดผลกระทบหลายด้านที่ตามมาคือ
สุ ขภาพของผูเ้ สพทรุ ดโทรมลง เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ และประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดลงจนอาจถูกให้ออก
จากงาน ทาให้ครอบครัวขาดรายได้ ทั้งยังเป็ นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมกับบุตรหลาน นาไปสู่ ปัญหาการทะเลาะ
วิวาทรวมถึงปั ญหาอาชญากรรม ซึ่ งล้วนแต่เป็ นผลเสี ยทั้งต่อตัวลูกจ้างเอง ครอบครัว และสถานประกอบกิ จการ
ตลอดจนส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงและระบบเศรษฐกิ จของประเทศ โดยรวม แนวทางการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ดในสถานประกอบกิ จการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพต่ อเนื่ องและยัง่ ยืน จึ งต้องดาเนิ น การในลัก ษณะ
ผสมผสานมาตรการป้ องกัน ปราบปรามและบ าบัดรั ก ษาผูต้ ิ ดยาเสพติ ด รวมทั้งการติ ดตามดู แลช่ วยเหลื อให้
สามารถกลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน โดยนายจ้างและลูกจ้างต้องเข้า
มามีส่วนร่ วมในการดาเนินการจัดการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปั ญหา
โครงการโรงงานสี ข าวหรื อสถานประกอบกิ จการสี ข าว (Drugs Free Workplace) เป็ นโครงการความ
ร่ วมมือของภาครัฐและเอกชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ดาเนิ นการต่อเนื่ องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการดาเนินการ และต่อมากรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานได้ดาเนินการยกระดับโรงงานสี ขาวให้เข้าสู่ ระบบ
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มาตรฐาน โดยการจัดทา “มาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ” เพื่อ
เป็ นเครื่ อ งมื อ ให้ ส ถานประกอบกิ จ การมี แ นวทางในการพัฒ นาและจัด ท ามาตรฐานและสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้
สอดคล้องตามข้อก าหนดเพื่ อพร้ อมรั บ การตรวจประเมิ น เพื่ อการรั บ รอง โดยเห็ น ชอบให้ เผยแพร่ ม าตรฐาน
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ สถานประกอบกิจการทุกประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม
โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น และสถานประกอบกิจการทุกขนาดทั้งที่เป็ นกิ จการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อให้สถานประกอบกิ จการใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิต่อแรงงานในด้านการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดโดยสมัครใจ และมีระบบเฝ้าระวังปั ญหาอย่างยัง่ ยืน
2) เพื่ อเป็ นเกณฑ์ ให้ ส ถานประกอบกิ จการใช้ในการตรวจสอบและประกาศแสดงตนว่าเป็ นสถาน
ประกอบกิ จการที่ ป ฏิ บ ัติส อดคล้องกับ มาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ดในสถาน
ประกอบกิจการ
3) เพื่ อเป็ นเกณฑ์ พิ จารณาให้ก ารรั บ รองมาตรฐานการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดในสถาน
ประกอบกิจการ
ประโยชน์ที่ได้รับเป็ นผลดีท้ งั ต่อนายจ้างและลูกจ้าง ดังนี้
นายจ้ าง
- มีระบบการจัดการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดที่ ช่วยให้การปฏิ บตั ิสอดคล้อง
กับข้อกาหนดมาตรฐานและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องยัง่ ยืน
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางธุ รกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า
- เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางานและผลผลิต
- ลดการสู ญเสี ยชีวติ อุบตั ิเหตุในการทางาน
- ลูกจ้างมีขวัญกาลังใจ มีความรักความผูกพันต่อองค์กร
- ลดปัญหาอาชญากรรม และการโจรกรรมทรัพย์สินอันเนื่องมาจากปั ญหายาเสพติด
ลูกจ้ าง
- มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง
- มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
- มีรากฐานชีวติ ที่มนั่ คง มีรายได้ มีงานทา
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2. แนวทางการดาเนินงาน การจัดทามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมี
แนวทางการดาเนิ นงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนการเข้าสู่ การรับรองมาตรฐาน และข้อกาหนดของมาตรฐาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ขั้นตอนการเข้ าสู่ การรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบกิจการที่มีเจตนารมณ์ในการจัดทามาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการสามารถแจ้งความจานงในการดาเนินการได้ โดยมีข้ นั ตอนดังแสดงในภาพที่ 7.1

ภาพที่ 7.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ การรับรองมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
หมายเหตุ: แบบ สกส. 2 หมายถึง แบบแจ้งความจานงเข้าร่ วมจัดทามาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ
แบบ สกส. 3 หมายถึง แบบแจ้งความจานงขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ
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สสค.
สรพ.

หมายถึง สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
หมายถึง สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานกรุ งเทพมหานครพื้นที่

ที่มา: กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน, ม.ป.ป.
2.2 ข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การดาเนินงานของสถานประกอบกิจการที่สมัครใจเข้าร่ วมจัดทามาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดในสถานประกอบกิ จการจะต้องดาเนิ นการตามข้อกาหนด โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมี 6 ข้อกาหนด
หลัก ดังนี้
1) การบริ หารจัดการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
2) คณะทางานรับผิดชอบในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
3) การประกาศ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้าน และให้ความรู ้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ลูกจ้าง
4) มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5) มาตรการช่วยเหลือและให้โอกาสผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติด
6) การติดตามและประเมินผล
ข้อกาหนดหลักทั้ง 6 ข้อนี้ ประกอบด้วย 23 ข้อกาหนดย่อย ซึ่ งมีตวั ชี้วดั และเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญของข้อกาหนดย่อยนั้น ๆ

3. ตัวอย่ างการดาเนินงาน
การดาเนิ นงานจัดท ามาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถานประกอบกิ จการตาม
แนวทางและตัวอย่างในคู่มือการดาเนิ นงานมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ (มยส.) ของกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน มีกิจกรรมที่สาคัญดังนี้
3.1 การบริหารจัดการ ประกอบด้วยข้อกาหนดย่อย 7 ข้อ (20 คะแนน) คือ
3.1.1 สถานประกอบกิ จการมี นโยบายด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด ที่ จดั ท าขึ้ นโดย
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังตัวอย่างในภาพที่ 7.2
3.1.2 สถานประกอบกิ จการมีการสื่ อสารนโยบายและเป้ าหมายให้ลูกจ้างได้รับทราบ เข้าใจ และ
นาไปปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
3.1.3 สถานประกอบกิจการมีการกาหนดวัตถุประสงค์/เป้ าหมายด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติด เพื่อใช้ในการติดตามวัดผลการดาเนินงาน และประเมินผลสาเร็ จของการดาเนินงาน
3.1.4 สถานประกอบกิ จการมี การแต่งตั้งและมอบหมายคณะท างานหรื อบุ คคลรับผิดชอบ เพื่อทา
หน้าที่ดูแลและดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ดังตัวอย่างในภาพที่ 7.3

45

3.1.5 คณะทางานหรื อบุ คคลรับผิดชอบได้รับการสนับสนุ นและอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิ
หน้าที่จากสถานประกอบกิจการ
3.1.6 สถานประกอบกิจการมีแผนงาน/ งบประมาณในการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด
3.1.7 สถานประกอบกิจการมีการบันทึกและเก็บข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อรับการตรวจประเมิน
ครบถ้วนตามข้อกาหนด

นโยบายการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
บริษัทปาริชาตจากัด
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามและแก้ไขปั ญหายาเสพติด เพื่อผูใ้ ช้แรงงานของประเทศมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี ครอบคลุมถึงครอบครัวผูใ้ ช้แรงงานทั้งประเทศ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีผลต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
บริ ษทั ปาริ ชาตจากัด มีเจตนารมณ์ในการดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมี
นโยบาย ดังนี้
1. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้คาปรึ กษา แนะนาช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหา ทาการ
บาบัดรักษาและฟื้ นฟูพนักงานให้มีแนวทางการดาเนินชีวติ ที่เหมาะสม สุขภาพอนามัยที่ดีข้ ึน
2. พนักงานทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดของบริ ษทั ร่ วมกันสอดส่อง
บริ เวณภายในและบริ เวณภายนอกบริ ษทั ฯ ว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรื อมีบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย แจ้งหรื อส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่
พนักงาน พนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตารวจทราบทันที
3. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่ วมมือ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะทาการสุ่มตรวจหาสารเสพติด และหากตรวจสอบพบจะ
ดาเนินการตักเตือนและส่งไปบาบัดรักษาต่อไป
4. บริ ษทั ฯ ยินดีให้ความร่ วมมือต่อทางราชการในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่.....1......เดือน....กรกฎาคม.............พ.ศ...2561..........เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่......28.....เดือน........มิถุนายน..............พ.ศ.....2561.............
(ลงชื่อ)..........................................
(…...นายสามศร....ปาริ ชาต......)
ตาแหน่ง…....กรรมการผูจ้ ดั การ...................

ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
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คาสั่ง บริษัทปาริชาติจากัด
ที.่ .......5............/2561.............
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะทางานดาเนินการจัดทามาตรฐานการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
--------------------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการจัดทามาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ในการดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บริ ษทั
ปาริ ชาติจากัดจึงได้แต่งตั้งคณะทางานประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง...............................ประธานคณะทางาน
2. ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง................................คณะทางาน
3. ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง................................คณะทางาน
4. ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง................................คณะทางาน
5. ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง............................... คณะทางาน
6. ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง................................คณะทางานและเลขานุการ
ให้ คณะทางานมีหน้ าที่ ดังนี้
1. เสนอแนะแนวทางการดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
2. ปฏิบตั ิตามนโยบายและแบบแผนปฏิบตั ิการ
3. ส่งเสริ ม และสนับสนุน กิจกรรม เพื่อการเสริ มสร้างจิตสานึกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในบริ ษทั
4. อบรม ประชุมเพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องยาเสพติดและการแก้ไขป้ องกันที่ถูกต้องให้กบั พนักงานทราบ
5. ให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแจ้งข้อมูลการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพนักงานทุกคนต้องให้ความ
ร่ วมมือ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะทาการตรวจสอบหาสารเสพติด หรื อตรวจค้นในกรณี ที่สงสัยโดยไม่มีเงื่อนไข
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบตั ิ
ประกาศ ณ วันที่...28....เดือน.........มิถุนายน..............พ.ศ.....2561......................

(ลงชื่อ)...........................................
(…...นายสามศร....ปาริ ชาต......)
ตาแหน่ง…....กรรมการผูจ้ ดั การ.......
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ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางาน
3.2 คณะทางาน ประกอบด้วยข้อกาหนดย่อย 3 ข้อ (15 คะแนน) คือ
3.2.1 คณะทางานหรื อบุคคลรับผิดชอบมีการประชุม/หารื อ และรายงานผลการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์
อักษร
3.2.2 สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาศักยภาพคณะทางาน/ ผูร้ ับผิดชอบ เช่น การฝึ กอบรม หรื อการให้
ความรู ้ หรื อการพัฒนาศักยภาพในรู ปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
3.2.3 สถานประกอบกิจการมีหลักฐานที่แสดงผลงานการดาเนินงานของคณะทางาน/ ผูร้ ับผิดชอบ
3.3 การประกาศ ประชาสั มพันธ์ รณรงค์ ต่อต้ าน และให้ ความรู้ ประกอบด้วยข้อกาหนดย่อย 4 ข้อ (15 คะแนน)
คือ
3.3.1 สถานประกอบกิจการมีป้ายหรื อประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรื ออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติ ด โดยจัดท าให้ มี ค วามชัดเจน เห็ นได้ง่ายและมี ข ้อความเป็ นภาษาไทย และข้อความภาษาอื่ น นั้น ต้องมี
ความหมายตรงกับข้อความภาษาไทย และมีขนาดไม่ใหญ่กว่าข้อความภาษาไทย โดยเกณฑ์ที่กาหนดมีดงั นี้
1) ขนาดตัวอักษรที่ใช้ บังคับ คือ
- สถานีบริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง สถานีบรรจุก๊าซและโรงงาน ให้มีขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 4 ซ.ม.
และสู งไม่นอ้ ยกว่า 7 ซ.ม.
- สถานที่เล่นสนุกเกอร์ หรื อบิลเลียด สถานบริ การ และที่พกั อาศัยเชิงพาณิ ชย์ ให้มีขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 2 ซ.ม. และสู งไม่นอ้ ยกว่า 3 ซ.ม.
2) ข้ อความบังคับ คือ ข้อความที่บรรจุในบรรทัดที่สองของป้ายประกาศที่ระบุวา่ “สถานประกอบ
กิจการนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด”
ข้ อความเตือน เช่น “ยาเสพติด พิษร้าย ทาลายตัว ครอบครัว และประเทศชาติ”
ตัวอย่างป้ ายหรื อประกาศเตือนเกี่ยวกับยาเสพติดลักษณะขนาดและรายละเอียดของข้อความดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 7.4
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ภาพที่ 7.4 ตัวอย่างป้ ายหรื อประกาศเตือนเกี่ยวกับยาเสพติด
2) สถานประกอบกิ จการมี ก ารจัดกิ จกรรมรณรงค์ภายใน เช่ น บอร์ ดประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ค วามรู ้ ป้ าย
รณรงค์ หรื อป้ ายคาขวัญ และกิจกรรมรณรงค์ในวันสาคัญ หรื อวันต่อต้านยาเสพติด การจัดนิ ทรรศการ การแข่ง
กีฬา ดนตรี การแสดงบนเวที แข่งขันประกวดเรี ยงความ คาขวัญ ตอบปั ญหาต่อต้านยาเสพติดหรื อจัดบอร์ ด ติด
ประกาศ ในสถานที่ที่เห็นได้ชดั
3) สถานประกอบกิจการมีกิจกรรมให้ความรู ้และ/ หรื ออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด
4) สถานประกอบกิจการช่วยเหลือ/ สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดในชุมชน
3.4 มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับยาเสพติด ประกอบด้วยข้อกาหนดย่อย 5 ข้อ (25 คะแนน) คือ
3.4.1 สถานประกอบกิจการมีการจัดเก็บข้อมูลประวัติลูกจ้างเป็ นภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานประกอบ
กิจการ หรื อสานักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
3.4.2 สถานประกอบกิจการมีการเฝ้าระวัง ควบคุมสอดส่ อง ดูแลลูกจ้างและบุคลากรภายนอกกระทาการ
หรื อมัว่ สุ มกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรื อบริ เวณสถานประกอบกิจการ
3.4.3 สถานประกอบกิจการคัดเลื อกผูส้ มัครงานที่ปัจจุบนั ไม่มีพฤติกรรมกระทาความผิดเกี่ ยวข้องกับยา
เสพติดเข้าเป็ นลูกจ้าง
3.4.4 สถานประกอบกิจการให้ความร่ วมมือแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรื อพนักงานฝ่ าย
ปกครอง หรื อตารวจ) เมื่อพบว่ามีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด/ ให้ขอ้ มูลข่าวสารพฤติกรรมของผูม้ ีเหตุ
อันสมควรสงสัยหรื อเชื่ อได้วา่ จะกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบกิจการของตน/ อานวยความ
สะดวกในการตรวจหรื อทดสอบหาสารเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
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3.4.5 สถานประกอบกิจการมีกระบวนการค้นหาผูเ้ สพ/ ผูต้ ิดยาในสถานประกอบกิจการ
3.5 มาตรการช่ วยเหลือและให้ โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วยข้อกาหนดย่อย 2 ข้อ (10 คะแนน) คือ
3.5.1 สถานประกอบกิจการมีกระบวนการช่วยเหลือและส่ งต่อผูเ้ สพ/ ผูต้ ิดยา เข้าสู่ กระบวนการบาบัด
3.5.2 สถานประกอบกิจการมีมาตรการรับผูท้ ี่ผา่ นการบาบัดเข้าทางาน
3.6 การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยข้อกาหนดย่อย 2 ข้อ (15 คะแนน) คือ
3.6.1 สถานประกอบกิจการมีการดาเนิ นการตามมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานสรุ ปผล
การดาเนินการ
3.6.2 สถานประกอบกิ จการมีการจัดทารายงานประเมิน ผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน (ข้อ 3.1.6) และ
แสดงผลลัพธ์เทียบกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ (ข้อ 3.1.3)

4. การประเมินผลและการรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบกิ จการที่ได้คะแนนประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้
ภายใต้ 6 ข้อกาหนดหลัก ต้องไม่มีขอ้ กาหนดหลักที่ ได้ค่าคะแนนเป็ น 0 โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี หากสถาน
ประกอบกิจการใดประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ต้องยื่นคาขอการรับรองก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อรับ
การตรวจประเมินใหม่
ส าหรั บ การตรวจติ ด ตามหลัง การรั บ รองมาตรฐานการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบกิจการ เน้นกลยุทธ์การตรวจติดตามแบบมีส่วนร่ วม โดยสถานประกอบกิ จการที่ได้รับการรับรองแล้ว
ต้องพร้อมรับการตรวจติดตามหลังจากได้รับการรับรองอย่างน้อย 6 เดือนโดยต้องยืนยันการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
และรายงานผลการจัดกิจกรรมหลักที่สะท้อนถึงการจัดการภายในที่ดี และผลลัพธ์ตามตัวชี้วดั ตามแบบรายงาน
นอกเหนือจากการดาเนิ นการโครงการโรงงานสี ขาวและพัฒนาสู่ มาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติ ดในสถานประกอบกิ จการแล้ว อาจมี ก ารยกระดับ และขยายขอบเขตการดาเนิ นการ เช่ น จากระดับ
โรงงาน/ สถานประกอบกิ จการไปสู่ ระดับนิ คมอุตสาหกรรม เป็ น “นิ คมอุตสาหกรรมสี ขาว” โดยความร่ วมมือ
ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสวัสดิการและคุ ม้ ครองแรงงาน การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศ
ไทย สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลู กจ้าง กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการค้า ฯลฯ สร้ างความมุ่งมัน่ ที่ จะร่ วมกันป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดให้ลูก จ้างโดยถื อเป็ น
แบบอย่างที่ดีเพื่อขยายผลการดาเนินงานสู่ นิคมอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด หรื อระดับที่กว้างขึ้นต่อไป
กิจกรรม 7.3.3
จงอธิ บายแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(มยส.) และประโยชน์ที่ได้รับจากการที่โรงงาน/สถานประกอบกิจการดาเนินการตามมาตรฐานนี้
แนวตอบกิจกรรม 7.3.3
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แนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิ จการ (มยส.)
เป็ นการพัฒ นาเกณฑ์ การดาเนิ น งานโครงการสี ขาวให้เข้าสู่ ระบบมาตรฐาน โดยกรมสวัส ดิ การและคุ ม้ ครอง
แรงงานได้จดั ทามาตรฐานดังกล่าวเพื่อเป็ นเครื่ องมือและกระบวนการตรวจประเมินที่เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิสากล
และนาไปรณรงค์เชิ ญ ชวนให้ ส ถานประกอบกิ จการและเครื อข่ายนาไปขับ เคลื่ อนโดยผ่านกลไกทวิภาคี อย่าง
เข้มแข็งและยัง่ ยืน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่โรงงาน/สถานประกอบกิจการดาเนินการตามมาตรฐานนี้ คือ
1. โรงงาน/สถานประกอบกิ จการมีระบบการจัดการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดที่ช่วยให้
การปฏิบตั ิสอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องยัง่ ยืน
2. นายจ้างและลูกจ้างมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด มีการจัดสวัสดิการแรงงานที่
แสดงถึ งความรั บผิดชอบต่อสังคม ก่ อให้เกิ ดความสัมพันธ์ ที่ดี มี ความสมานฉันท์ ลดปั ญหาความ
ขัดแย้ง ลูกจ้างมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง ลดความสู ญเสี ย เกิ ดขวัญกาลังใจ ครอบครัวอบอุ่น และ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ แรงงาน
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หน่ วยที่ 8
การวางแผน และการประเมินผลการส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
อาจารย์ ดร.พีระพล รัตนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ ไพศาลกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา

ชื่ อ
วุฒิ

-

ตาแหน่ ง
หน่ วยที่เขียน

ชื่ อ
วุฒิ
ตำแหน่ ง
หน่ วยที่เขียน

ชื่ อ
วุฒิ
ตำแหน่ ง
หน่ วยที่เขียน

อาจารย์ ดร.พีระพล รัตนะ
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ส.บ.
อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตอนที่ 8.1-8.2

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), พย.ม. (การพยาบาลศึกษา), ส.ด. (สุขศึกษา)
รองอธิการบดีวชิ าการและวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตอนที่ 8.3

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
พย.บ., วท.ม., ส.ด. (สุขศึกษา)
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 8.3

แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชำ

กำรส่ งเสริมสุ ขภำพ กำรตรวจประเมิน และกำรบำบัดโรคเบื้องต้ น

หน่ วยที่ 8

การวางแผน และการประเมินผลการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบ

กิจการ
ตอนที่
8.1 แนวคิดของการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
8.2 กระบวนการวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
8.3 กระบวนการประเมินผลการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวคิด
1.
การวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นกระบวนการวิเคราะห์และ
การตัดสิ นใจในการกาหนดวิธีการในการส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุ คคล กลุ่มบุคคลและชุ มชน โดยจัดกลุ่มประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ บนพื้นฐานของทฤษฎีเชิ งปฏิ บตั ิ ให้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารและมีทกั ษะที่จาเป็ น
ในการตัดสิ นใจเพื่อสุ ขภาวะที่ดี
2.
การวางแผนการด าเนิ น งานด้ า นสุ ขศึ ก ษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จ เริ่ มจากการวิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพ การกาหนดวัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ าหมาย และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับตัวกาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพ รวมทั้ง
มีการกาหนดวิธีการควบคุมกากับติดตาม ประเมินผล
3.
การวางแผนงานการส่ งเสริ มและหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพมีหลายระดับ
เช่ น แผนของหน่ ว ยงานระดับ ส่ ว นกลาง และแผนของหน่ ว ยงานปฏิ บ ัติ ร ะดับ พื้ น ที่
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเองก็มีหลายระดับ คือระดับบุคคล กลุ่ม
บุคคลและชุมชน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายแนวคิดของการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ถูกต้อง

2. อธิ บายกระบวนการวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ถูกต้อง
3. วางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในการแก้ไขปั ญหาด้านสุ ขภาพได้อย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมระหว่ำงเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 8
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 8.1-8.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ามี)
6. เข้ารับบริ การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตอนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 8
สื่ อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์/ดีวีดี (ถ้ามี)
5. การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
6. E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
กำรประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการเข้ารับการสอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่ำนแผนกำรสอนแล้ว ขอให้ ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 8 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษำเอกสำรกำรสอนต่ อไป

ตอนที่ 8.1
แนวคิดของการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิดและวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
8.1.1 หลักการวางแผนและประเภทของการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
8.1.2 แบบจาลองการวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวคิด
1.
การวางแผน เป็ นหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับที่ตอ้ งวางแผนเพื่อใช้เป็ นบรรทัดฐานใน
การปฏิบตั ิงานและเป็ นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ ผลสาเร็ จที่คาดหวังในอนาคต การปฏิบตั ิงานจะประสบ
ผลสาเร็ จมากหรื อน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การวางแผน
2.
การวางแผน หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และการตัดสิ นใจที่จะกาหนดวิธีการไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบเพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้บรรลุผลตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยนาเอาข้อมูลข่าวสาร ในอดีตมากาหนดหรื อพยากรณ์อนาคต
ดังนั้นแนวคิดของการวางแผนจึงมีลกั ษณะเป็ น “ศาสตร์ ” ที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ ที่มีความแม่น
ตรง และเชื่ อถือได้ และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ชดั เจน และมีความต่อเนื่ องกัน
ตามลาดับ ทั้งนี้เพื่อให้ผใู ้ ช้แผน มีความรู ้ และความเข้าใจที่จะสามารถนาแผนไปปฏิบตั ิ ให้บรรลุผล
สาเร็ จได้
3.
การวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และการ
ตัดสิ นใจในการกาหนดวิธีการในการส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนใน
ระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชน โดยจัดกลุ่มประสบการณ์การเรี ยนรู ้บนพื้นฐานของทฤษฎีเชิง
ปฏิบตั ิ ให้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารและมีทกั ษะที่จาเป็ นในการตัดสิ นใจเพื่อสุ ขภาวะที่ดี
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.
อธิ บายแนวคิด ความสาคัญ หลักการของการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
2.
อธิ บายความหมายของการวางแผนและการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
3.
อธิ บายความสัมพันธ์ของการใช้แบบจาลองการวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพได้

ควำมนำ
“สุ ข ศึ ก ษา” (Health Education) โดยทั่ว ไปส่ ว นใหญ่ จะนึ ก ถึ ง การให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับโรค หรื อปั ญหาสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุ มชน ด้วยวิธีการสอน การ
แจกสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดนิ ทรรศการ การจัดรณรงค์เป็ นต้น ซึ่ งความจริ ง แล้ว “สุ ขศึกษา” เป็ น
มากกว่าแค่การสอนหรื อจัดนิ ทรรศการ แต่เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ ง ผสมผสานความรู ้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ และศิลปะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของ กลุ่มเป้ าหมายให้
เป็ นไปในทางที่พึงประสงค์โดยใช้หลักการและวิธีการทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และ
วิธีก ารอื่ น ๆ ร่ วมด้วย รวมทั้งต้องได้รับ การยอมรั บ และความร่ วมมื อจากบุ ค คล ครอบครั วและ
ชุ มชนที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมาย และกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยด้วย ได้มีผูใ้ ห้ความหมายของคาว่า “สุ ข
ศึ ก ษา” หลายท่ านด้วยกัน แต่ ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ กัน อย่างกว้างขวาง ได้แก่ การให้ค วามหมายของ
คณะกรรมการร่ ว มในการก าหนดความหมายของค าว่า สุ ข ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Joint
Committee on Health Education and Promotion Terminology) ที่ ได้ให้ ความหมายของค าว่า “สุ ข
ศึกษา” หมายถึ ง “การวางแผนจัดกลุ่ มประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ บ นพื้ นฐานของทฤษฎี เชิ งปฏิ บตั ิ
สาหรั บ บุ คคล กลุ่ มบุ ค คลและชุ ม ชน ได้มี โอกาสรั บ ข้อมู ลข่ าวสารและมี ท กั ษะที่ จาเป็ นในการ
ตัดสิ นใจเพื่อสุ ขภาวะที่ดี (Joint Committee on Terminology, 2001)
ตามแนวคิ ด ของ Green และ Kreuter การส่ งเสริ ม สุ ขภาพ หมายถึ ง ผลรวมของการ
สนับสนุ นทางด้านการศึกษา และการสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental supports) เพื่อให้
เกิ ดผลทางการกระท าหรื อปฏิ บ ัติ (action) และสภาพการณ์ (conditions) ของการดารงชี วิตที่ จะ
ก่อให้เกิ ดสภาวะสุ ขภาพที่สมบูรณ์ การกระทาหรื อปฏิบตั ิน้ นั อาจเป็ นของบุคคล ชุ มชน ผูก้ าหนด
นโยบาย นายจ้าง ครู หรื อกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ซึ่ งกระทาหรื อปฏิบตั ิเหล่านั้นมีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพของ
บุคคล ชุ มชนและสังคมส่ วนรวม (Green and Kreuter, 1991) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นมิติหนึ่ งทาง
สุ ขภาพที่มีความสาคัญมากที่จะช่วยให้เราดารงชีวติ อยูอ่ ย่างปกติสุข ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพจะต้องมี
ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ ความหมายของมิ ติสุ ข ภาพ เข้าใจหลัก และวิธี ป ฏิ บ ัติในการส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพ เพื่ อน าไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง จะเห็ น ว่าสุ ข ศึ ก ษาเป็ น
องค์ประกอบหนึ่ งที่จาเป็ นจะต้องมีในงานการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อม อัน
ได้แก่ หน่ วยงาน/หน่ วยงาน (organization) เศรษฐกิ จ หรื อการสนับสนุ นอื่น ๆ เป็ นสิ่ งที่ อาจจะมี
หรื อไม่มีก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความจาเป็ นว่า จาเป็ นจะต้องมีเพื่อสนับสนุนงานสุ ขศึกษาหรื อไม่

เรื่องที่ 8.1.1
หลักกำรวำงแผนและประเภทของกำรวำงแผนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
1. แนวคิดเกีย่ วกับกำรวำงแผน
การวางแผน เป็ นหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับที่ตอ้ งวางแผนเพื่อใช้เป็ นบรรทัดฐานใน
การปฏิบตั ิงานและเป็ นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ ผลสาเร็ จที่คาดหวังในอนาคต ดังมีผกู ้ ล่าวไว้วา่ การ
ปฏิบตั ิงานจะประสบผลสาเร็ จมากหรื อน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การวางแผน และถ้าวางแผนดี ก็
เท่ากับปฏิบตั ิงานสาเร็ จไปแล้วกว่าครึ่ งการวางแผน คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสิ นใจ
ล่วงหน้าว่าจะทาอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั อย่างไร การวางแผนที่ดีสามารถทานายสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
หรื อมีความใกล้เคียงความจริ งมากหรื อน้อยเพียงใดจาก ความหมายของแผนที่กล่าวมาพบว่า แผน
คือ ผลที่เกิดจากการวางแผนหรื ออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ”การวางแผน” คือกิจการรมหรื อการ
กระทาที่ก่อให้เกิด ”แผน” ซึ่ งอาจกระทาขึ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แบบเป็ นทางการหรื อไม่เป็ น
ทางการก็ได้
แผน (Plan) แผนกับการวางแผนเป็ นคาที่แยกจากกันไม่ออก แผนคือข้อกาหนดที่ใช้เป็ น
เครื่ องมือหรื อแนวทางในการปฏิบตั ิ ส่ วนการวางแผน คือ กระบวนการคิดพิจารณาไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ทาอะไร อย่างไร ทาไมจึงทาให้ใครทา ทาที่ไหน เมื่อไหร่ โดยอาศัยการดาเนินงานที่เป็ นระบบมี
ระเบียบและมีประสิ ทธิภาพ ผลผลิตจากการวางแผน ก็คือ การจัดทาแผน อันเป็ นข้อกาหนดที่ใช้
เป็ นเครื่ องมือหรื อแนวทางในการปฏิบตั ิ หลักสาคัญของการวางแผนจึงมุ่งไปที่ความสาเร็ จของการ
ปฏิบตั ิงานและประสิ ทธิภาพของการดาเนินงาน และถือได้วา่ งานอันดับแรกของการบริ หารและ
จัดการของหน่วยงาน คือ การวางแผน
2. ควำมหมำยกำรวำงแผนและกำรวำงแผนงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
“การวางแผน” (Planning) มาจากคาในภาษาละติน “Planum” หมายถึงพื้นที่ราบหรื อพิมพ์
เขียว มีผใู ้ ห้ความหมายของการวางแผนไว้หลายความหมาย เช่น
อุทยั บุญประเสริ ฐ (2538) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนเป็ นกิจกรรมที่คาดหวังว่า
จะต้องปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นผลจากการค้นหาและกาหนดวิธีทางานในอนาคตเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและ

หน่วยงานมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าจะมีการทาอะไร ทาที่ไหน เมื่อใด ให้ใครทา ทาอย่างไร และให้
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นช่วยให้การปฏิบตั ิงานลุล่วงไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2539) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจเพื่อ
กาหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการกระทาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลในองค์การปฏิบตั ิตามให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อนันต์ เกตุวงศ์ (2541) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนก็คือการตัดสิ นใจล่วงหน้าในการ
เลือกทางเลือกเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุประสงค์หรื อวิธีการกระทา โดยทัว่ ไปจะเป็ นการ
ตอบคาถามต่อไปนี้ คือ จะทาอะไร (What) ทาไมจึงต้องทา (Why) ใครบ้าง ที่จะเป็ นผูก้ ระทา
(Who) จะกระทาเมื่อใด (When) จะกระทากันที่ไหนบ้าง (Where) และจะกระทากันอย่างไร (How)
Simmons (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2540) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนหมายถึง (1)
ความหมายในแง่ของงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละคน คือ การกาหนดวัตถุประสงค์ การจูงใจ
และสื่ อความ การวัดผล และการพัฒนาบุคคล (2) ความหมายที่มีขอบเขตกว้างกว่าที่คลุมถึงการ
บริ หารทั้งหมด คือ กระบวนการบริ หารที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรม ของงานและมุ่งสู่
อนาคต
Wohlstetter (อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์, 2541) ให้คาอธิบายความหมายของการวางแผนไว้
แตกต่างออกไปจากท่านอื่น ๆ โดยให้ความหมายถึงวิธีการที่จาเป็ นของการทาให้การตัดสิ นใจ
ก้าวหน้า และเป็ นสิ่ งที่จะต้องมีอยูก่ ่อนการกระทา การวางแผนจะต้องหาคาตอบ 2 ประการนี้ให้ได้
คือ 1) ความมุ่งหมายขององค์การหรื อแผนงานคืออะไร 2) อะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดจะทาให้บรรลุผล
สาเร็ จของความมุ่งหมายนั้น ยิง่ กว่านั้นยังเน้นอีกต่อไปว่าการวางแผนเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทาอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยูเ่ สมอ และสามารถทานาย การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
การวางแผนเป็ นกระบวนการในการกาหนดวัตถุประสงค์และวิธีการว่าจะทาอย่างไรให้
บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ การวางแผนเป็ นกระบวนการในการ
เผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการกาหนดการกระทาขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่กาหนดไว้ การ
วางแผนจะเกี่ยวข้องกัน 2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะทาอะไร
วิธีการก็คือจะทาอย่างไร
จากนิยามความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปความหมายของการวางแผน หมายถึง
กระบวนการวิเคราะห์และการตัดสิ นใจที่จะกาหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบเพื่อใช้เป็ น

แนวทางปฏิบตั ิให้บรรลุผลตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
นาเอาข้อมูลข่าวสาร (Information) ในอดีตมากาหนดหรื อพยากรณ์อนาคต ดังนั้นแนวคิดของการ
วางแผนจึงมีลกั ษณะเป็ น “ศาสตร์ ” ที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ (Empirical Information) ที่มีความ
แม่นตรง และเชื่อถือได้ และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ชดั เจน และมีความต่อเนื่องกัน
ตามลาดับ ทั้งนี้เพื่อให้ผใู ้ ช้แผน มีความรู ้ และความเข้าใจที่จะสามารถนาแผนไปปฏิบตั ิ ให้บรรลุผล
สาเร็ จได้
สาหรับการวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
และการตัดสิ นใจในการกาหนดวิธีการในการส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนในระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชน โดยจัดกลุ่มประสบการณ์การเรี ยนรู ้บนพื้นฐาน
ของทฤษฎีเชิงปฏิบตั ิ ให้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารและมีทกั ษะที่จาเป็ นในการตัดสิ นใจเพื่อสุ ขภาวะ
ที่ดี

3. ควำมสำคัญของกำรวำงแผนงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
การวางแผนงานด้านสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพมีประโยชน์ท้ งั ต่อผูบ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานดังนี้
1)
การวางแผนเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร เพื่อให้การดาเนินงาน
ประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว ประหยัดเวลาและทรัพยากร และเป็ นเครื่ องมือ
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในการกากับ ติดตามการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการที่วางไว้ ส่ งผล
ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ เพราะมีแผนเป็ นแนวทาง “เปรี ยบเสมือนเรื อที่มีหางเสื อ”
ทาให้ทิศทางชัดเจนยิง่ ขึ้น
2)
การวางแผนทาให้มีทิศทางที่ชดั เจนในการบริ การงานให้ประสบความสาเร็ จ
ประกอบด้วย การกาหนดกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้ าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อ
ป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาและความผิดพลาด หรื อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานใน
อนาคต
3)
การวางแผนทาให้องค์การมีกรอบหรื อทิศทางในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนว่าจะทา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและใครทา ทาให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผล
สาเร็ จได้ง่าย

4)
การวางแผนช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริ หาร เช่น คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ เวลา เป็ นต้น
5)
การวางแผนจะช่วยให้เกิดการประสานสัมพันธ์ท้ งั ภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน เนื่องจากกระบวนการวางแผนเป็ นชุดของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันขององค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นงาน การจัดทาแผนที่ดีเป็ นกระบวนการที่เกิดจากการทางานร่ วมกันของ
สมาชิกในหน่วยงานซึ่ งทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ฯลฯ นอกจากนี้การวางแผนที่ดีสามารถเชื่อมต่อการทางานระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ ได้อีกด้วย ส่ งผล
ทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความราบรื่ นและสามารถตรวจสอบความสาเร็ จของเป้ าหมายได้
6)
การวางแผนเป็ นเครื่ องมือสาหรับควบคุมและติดตามผล แผนที่ดีจะกาหนด
เป้ าหมายไว้ชดั เจนทาให้สามารถแผนในการตรวจสอบได้วา่ งานได้ดาเนินไปมากน้อยเพียงใดผล
เป็ นอย่างไร เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่ เพื่อจะได้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) มาปรับปรุ งวิธีการ
ดาเนินงาน
การวางแผนงานด้ า นสุ ข ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมี ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาหรื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ การจัดทาแผนงานโครงการที่มีประสิ ทธิ ผลเป็ นสิ่ งที่ยากกว่าการนา
แผนงานโครงการไปปฏิบตั ิการดาเนินงานด้านสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ประสบความสาเร็ จ
ต้องเริ่ มต้นจากการวางแผนที่ดีโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพ การกาหนด
วัตถุ ประสงค์กลุ่ มเป้ าหมายและกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ สอดคล้องกับ ตัวกาหนดพฤติ กรรมสุ ขภาพ
รวมทั้งมีการกาหนดวิธีการควบคุมกากับ ติดตาม ประเมินผลเป็ นระยะ การวางแผน การดาเนินงาน
ตามแผนและการประเมินผลเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั โดยที่ทกั ษะการจัดทาแผนงานโครงการ
ที่ ดี จ ะมาก่ อ นทั ก ษะในด้ า นอื่ น ๆ (Breckon, Haevey, & Lancaster, 1998) การวางแผนงาน
โครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมีความสําคัญคือ ทําให้การดําเนินงานด้านสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนงานด้านสุขภาพหรือแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุขของหน่วยงาน โดยที่แผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพมุ่งเน้นที่การลดหรือการป้องกันการเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์และการเพิ่มหรือ
การป้องกันการลดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยที่พฤติกรรมสุขภาพ ดังกล่าวเป็นสาเหตุตรงของ
การมีภาวะสุขภาพที่ดี
การวางแผนงานด้านสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นจุดเริ่ มต้นของการนาความคิดไปสู่
การปฏิ บตั ิการวางแผน การดาเนิ นงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นการเตรี ยมการตัดสิ นใจ
กาหนดในอนาคต โดยมุ่ งไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้คื อ การที่ ป ระชาชนมี พ ฤติ กรรม
สุ ข ภาพที่ ถู ก ต้อ ง เป็ นการดาเนิ น การก าหนดปั ญ หา สาเหตุ ข องปั ญ หาสุ ข ภาพ อัน เนื่ องมาจาก

พฤติกรรม การกาหนดพฤติกรรมเป้ าหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์และการกาหนดวิธีการทางสุ ข
ศึกษา ที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยกระบวนการเชิ งระบบที่มีองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องทั้งด้าน
สังคมวิทยา การระบาด การศึกษาและการมี ส่วนร่ วมของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะ
สามารถปฏิ บตั ิ ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์คือ การแก้ไขปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่ ยงั่ ยืน ของประชากร
กลุ่ ม เป้ าหมายกระบวนการวางแผนการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ประกอบด้วย ขั้น ตอน
พื้นฐานได้แก่ การวางแผนงาน การดาเนิ นงานตามแผน และการประเมินผล ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
กระบวนการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งกระทาต่อเนื่ องกันไปเป็ นระยะ
ๆ โดยไม่ให้ขาดตอนและต้องสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
4. ระดับของกำรวำงแผนงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
ถ้าจะแบ่งระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริ หารงานในหน่ วยงาน สามารถ
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
4.1 กำรวำงแผนระดับนโยบำย (Policy Planning) เป็ นแผนระดับสู งสุ ดขององค์การหรื อ
แผนระยะยาว มักจะระบุ แนวทางอย่างกว้าง ๆ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิ ดแผนชนิ ดอื่น ๆ ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นแผนระยะยาว (Long-Range Plan) เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
4.2 กำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็ นแผนระยะกลาง เป็ นการวางแผนหลอม
รวมครอบคลุ มกิ จกรรมทั้งหมดขององค์การหรื อแผนงานใหญ่ขององค์การ โดยจะระบุไว้ “อย่าง
กว้าง” และ “มองไกล” ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่ งมักจะเป็ นแผนระยะยาว 5-10 ปี ซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับ
แผนระดับนโยบาย
4.3 แผนปฏิ บั ติ ก ำรหรื อ แผนด ำเนิ น งำน (Operation Plan) เป็ นการวางแผนที่ ก าหนด
จุ ด มุ่ งหมายระยะสั้ น ระยะเวลา ไม่ เกิ น 1 ปี ซึ่ งถ่ ายทอดมาจากแผนกลยุท ธ์ องค์ป ระกอบของ
แผนปฏิ บตั ิการจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กิ จกรรม ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งบประมาณ
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งาน แผนปฏิ บ ัติ ก าร แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ แผนใช้ ป ระจ า
(Standing Plans) และแผนใช้เฉพาะครั้ง (Single-use Plans)
4.4 โครงกำร (Project) เป็ นแผนทีใช้ครั้งเดี ยวอย่างหนึ่ งซึ่ งระบุ กิจกรรมต่าง ๆ ทุกอย่างที่
ต้องนาไปใช้ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์โดยการเชื่ อมกิ จกรรมต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามระยะเวลาตาม
เป้ าหมาย และทรัพยากรที่ใช้ โครงการเน้นที่การบริ หารเวลา หมายความว่า ต้องทาให้สาเร็ จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด การจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังว่ากิจกรรมอะไรทาก่อน กิจกรรมอะไรที่ตอ้ ง
ทาต่อมาตามลาดับจนทุกอย่างสาเร็ จสมบูรณ์ตามเวลา
4.5 กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Procedure) เป็ นการระบุข้ นั ตอนของการกระทาว่าจะกระทา
อะไรก่อนหลังอย่างไรโดยไม่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจตัดสิ นใจ กระบวนการเป็ นขั้นตอนการทางาน หรื อ

บอกวิธีทางานไม่ใช่การใช้ความคิดซึ่ งมีรายละเอียดแน่นอนว่าต้องทากิจกรรมอะไรไว้ชดั เจน และ
มักจะข้ามหน่วยงานหรื ออยูใ่ นหน่วยงานเดียวก็ได้ เช่น แนวปฏิบตั ิในการส่ งต่อผูป้ ่ วย เป็ นต้น
4.6 กฎเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับ (rule and regulation) เป็ นแผนประจาที่แคบและชัดเจนที่สุด ซึ่ ง
ระบุวา่ อะไรต้องกระทาหรื อไม่ตอ้ งกระทา เป็ นการบอกถึ งการตัดสิ นใจในสถานการณ์ ต่าง ๆ กัน
โดยไม่ตอ้ งอาศัยการใช้ดุลพินิจเลย มีความแตกต่างกับกระบวนการการปฏิ บตั ิงานตรงที่ไม่ตอ้ งมี
ลาดับเวลาก่อนหลังของการกระทา กระบวนการการปฏิบตั ิงานเป็ นเสมือนลาดับของกฎเกณฑ์หรื อ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ หรื อข้อบังคับ อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อไม่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการการ
ปฏิบตั ิงานก็ได้
ในแง่ของการเข้าไปเกี่ ยวข้องกับแผนมากน้อยเพียงใดอาจแยกได้คือ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะ
เข้าไปเกี่ ยวข้องกับแผนระยะยาว แผนกลยุทธ์และแผนที่ใช้ประจามาก ผูบ้ ริ หารระดับกลางจะเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับแผนดาเนิ นงานแผลแผนที่ใช้ประจามาก ส่ วนผูบ้ ริ หารระดับล่างและผูป้ ฏิบตั ิจะเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับแผนระยะสั้นและแผนที่ใช้ครั้งเดียวเป็ นส่ วนมาก

แผน (Plan)
แผนงาน

แผนงาน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม
งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม
ภาพที่ 8.1 แสดงระดับของแผนงาน โครงการและกิจกรรม
5. หลักกำรของกำรวำงแผนงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ

ในปั จจุ บนั สังคมได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในทุ กมิติ ไม่ว่าจะเป็ นบริ บททางสังคม
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่ องมาจากกระแสโลกาภิวตั น์ที่
เข้ม ข้น อย่างต่ อ เนื่ อ งส่ งผลให้ เกิ ดการเคลื่ อนย้ายของประชากรและสั งคมอย่างเสรี ม ากขึ้ น กว่า
เมื่อก่อน การต้องรับมือกับโรคติดต่อและโรคอุบตั ิใหม่จึงเป็ นเรื่ องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในอนาคต
อันใกล้ประเทศไทยก็จะกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุอย่างเต็มตัว อีกทั้งยังส่ งผลถึงบริ บททางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอีกด้ว ย จากเดิ มที่เคยเป็ นเศรษฐกิ จสังคมอุ ตสาหกรรมก็กาลังจะเปลี่ ยนผ่านเป็ น
เศรษฐกิ จสังคมดิ จิทลั ดังนั้นบริ บทในแง่ของพฤติ ก รรมการดารงชี วิตของประชากรก็ตอ้ งมี การ
ปรับเปลี่ยนตามไปด้วยแต่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วนี้กลับยังไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร ด้วยเหตุเหล่านี้ จึงได้ส่งผลกระทบต่อระบบสุ ขภาพของประชากรทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ดัง นั้น การวางแผนจึ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ในการเตรี ย มการรองรั บ กับ
สถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นเพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนิ นงานให้แก่หน่วยงานภายใต้กากับของ
กระทรวงสาธารณสุ ข แนวคิดในการรับมือกับบริ บททางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
พร้อมทั้งรับมือกับปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้จดั ทายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และมีขอ้ สั่งการ
ให้ ทุ ก ส่ วนราชการจัด ท าแผนงานในภารกิ จ หลัก ของหน่ ว ยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)
เพื่อให้สอดรับกับการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” ในส่ วนของกระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้ดาเนิ นการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุ ข) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดา้ นสุ ขภาพที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต จึงควรที่จะมีการวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งการ
วางแผนระยะยาวเช่นนี้ จึงเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายและไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย โดยในส่ วนของแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ ขได้เชื่อมโยงกับประเด็นดังต่อไปนี้
1.
ร่ างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี ใช้ในการขับเคลื่ อนและพัฒนาประเทศให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี
2.
แผนยุท ธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุ ข) เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาระบบสุ ขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชี วติ ที่ดีและส่ งผลต่อการใช้จ่ายภาครัฐ
ด้านสุ ขภาพของประเทศต่อไป สอดรับกับการปฏิ รูปประเทศไทยและการปฏิ รูปด้านสาธารณสุ ข
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมัน่ คงยัง่ ยืนให้กบั ระบบสุ ขภาพ ทัดเทียมกับนานาประเทศได้

3.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 นี้ จะเป็ นไปอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ
ระยะ 20 ปี โดยเน้นการปฏิ รูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็ นด้านสังคมที่กาลังจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุเมื่อสิ้ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่
12 การเชื่ อมต่อด้านการค้าและเศรษฐกิจระดับคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาและการสาธารณสุ ข
การขาดแคลนวัย แรงงาน ความเหลื่ อ มล้ า รวมไปถึ ง การพัฒ นานวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ รองรั บ
วิวฒั นาการของเทคโนโลยีและความเป็ นอยูใ่ นสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
4.
แผนพัฒ นาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 แผนพัฒ นาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 เป็ นแผนพัฒนา
ระยะ 5 ปี และเป็ นกลไกเชื่อมต่อเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ด้านสุ ขภาพ)
5.
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น การยกระดับคุ ณภาพบริ การด้านสาธารณสุ ข และ
สุ ขภาพของประชาชน เป็ นต้น
6.
เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย ง่ั ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ริ เริ่ ม โดย
สมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UN) เมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยเป็ น
การ ดาเนิ น งานต่ อเนื่ องจากเป้ าหมายการพัฒ นาแห่ งสหัส วรรษ หรื อ Millennium Development
Goals: MDGs มีเป้ าหมายเพื่อกระตุน้ ให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาประเทศเพื่อขจัดความยากจน ความ
หิ วโหย ส่ งเสริ มสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน ความเท่ าเที ยม เทคโนโลยีที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมและพร้ อม
รับมื อต่อการเปลี่ ยนแปลงภู มิอากาศ ซึ่ งได้สิ้ นสุ ดลงเมื่ อปี ค.ศ. 2015 หลังจากนั้น UN จึงได้ริเริ่ ม
กระบวนการหารื อเพื่อกาหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (The Post–2015 Development
Agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยง่ั ยืน”
กระบวนการวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สาคัญ คือ
1.
การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ (Situation Analysis) ได้แด่ การค้น หาข้อมู ล ต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผน การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้ และการสรุ ปผลเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด
สาหรับนามาใช้ในการตัดสิ นใจกาหนดเป็ นแผนขึ้นมา การวิเคราะห์จะต้องรวมถึงสถานการณ์ ใน
อดี ต สภาพแวดล้อ มในปั จจุ บ ัน และรวมถึ ง การคาดคะเนเหตุ ก ารณ์ ที่ จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต การ
วิเคราะห์ สถานการณ์ จะต้องแยกเป็ นสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์ก าร สภาพแวดล้อมภายในเป็ นปั จจัย ที่ องค์ก ารสามารถควบคุ ม ได้ เช่ น ระบบงาน ความรู ้
ความสามารถของคนในองค์การ เงิ นทุน ปรัชญาการบริ หาร เครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่มีอยู่และอื่น ๆ ที่

แสดงให้เห็ นถึ งข้อดี ข ้อเสี ยที่ องค์ก ารมี อยู่ในปั จจุ บ ัน ส่ วนสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นปั จจัย ที่
องค์ ก ารควบคุ ม ไม่ ไ ด้ เช่ น พฤติ ก รรมการบริ โ ภค สภาพทางเศรษฐกิ จ ปั จ จัย ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม และการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น การวิเคราห์สถานการณ์ จะทาให้รู้ว่า
ปั จจัยภายในองค์การนั้นมีส่ิ งใดที่ดีอยูแ่ ล้วจะส่ งเสริ มให้ดีย่ิงขึ้น สิ่ งใดที่เป็ นข้อเสี ยจะได้แก้ไขและ
ปรับเปลี่ยนใหม่ ส่ วนปั จจัยภายนอกทาให้รู้วา่ จะวางแผนอย่งไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรื อ
หาว่าปั จจัยภายนอกดังกล่าวนั้นกระทบต่อการวางแผนอย่างไร
แนวคิดหลักในการวิเคราะห์สาเหตุและปั จจัย ใช้ แนวคิ ดทฤษฎี ที่เหมาะสมกับกลุ่ มแผน
เป็ นหลักในการวิเคราะห์ เช่ น กลุ่มแผน ด้านสุ ขภาพจะใช้ทฤษฎี ระบาดวิทยาเป็ นหลัก ดาเนิ นการ
วิเคราะห์อย่างเฉพาะเจาะจงในทุกขั้นตอน ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ที่เหมาะสม เช่น ใช้การวิเคราะห์
SWOT สาหรับการพัฒนาหน่ วยงาน สาหรับแผนงานด้านสุ ขภาพมีเทคนิ คในการวิเคราะห์สาเหตุ
และปั จจัยหลายวิธี ด้วยกันที่นิยมใช้คือ โยงใยสาเหตุของปั ญหาแผนภูมิกิ่งไม้แผนภูมิกา้ งปลา และ
แผนภู มิปัญหา เป็ นต้น แม้ว่าจะใช้เทคนิ คใดก็ตามผลการวิเคราะห์จะต้องได้ภาพของสาเหตุ และ
ปัจจัยที่ชดั เจน
2.
การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน (Objective) ผู ้ ท าแผนจะต้ อ งก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้หลาย ๆ วัตถุประสงค์และกาหนดแผนไว้หลาย ๆ แผน ขั้นตอนนี้ตอ้ งอาศัยความคิด
ริ เริ่ มและการสร้างสรรค์โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมจากคนหลาย ๆ คน ไม่วา่ จะเป็ นระดับบริ หาร
หรื อระดับปฏิ บตั ิ และใช้เวลามาก กว่าจะได้วตั ถุ ประสงค์และแผน วัตถุ ประสงค์ของแผนเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ สุดเพราะเป็ นเสมือนจุดหมายปลายที่ที่จะไปถึ ง การกาหนดวัตถุ ประสงค์ก็จะต้องชัดเจน
แน่ นอน เฉพาะเจาะจง ค่อนข้างสู งและสามารถทาได้จริ ง ขณะเดี ยวกันจะต้องกาหนดระยะเวลาที่
จะบรรลุ วตั ถุ ประสงค์น้ นั สอดคล้องกับระบบงานและหน่ วยงาน ส่ วนแผนก็คือ การกระทาหรื อ
วิธีการที่ผบู ้ ริ หารตั้งใจที่จะนามาใช้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนดจะต้องกาหนดไว้หลาย ๆ
แผนแต่ ละแผนจะท าให้ ได้ตามเป้ าหมายอย่างไร จะใช้ท รั พ ยากรอย่างไร มี อุป สรรคต้องแก้ไ ข
อย่างไร
3.
การเลือกวัตถุประสงค์และแผน หากในชั้นการประเมินได้ดาเนิ นการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การเลือกก็ไม่ยากเพราะมีขอ้ มูลต่าง ๆ พร้อมอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ ขั้นการประเมินไม่ชดั เจนก็อาจ
ยากที่ จ ะตัด สิ น ใจเลื อ กทางใดทางเลื อ กหนึ่ ง ตามปกติ ก ารเลื อ กแผนใดแผนหนึ่ งมัก จะอาศัย
ประสบการณ์เป็ นสาคัญ แต่ก็ตอ้ งระมัดระวังว่าดุลพินิจโดยอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอ การ
ติดสิ นใจเลือกจะต้องกาหนดมาตรการว่าจะใช้วธิ ี ใดระหว่างแผนที่ดีที่สุด หรื อแผนที่เหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้แล้วแต่ขอ้ มูลที่มี

4.
การกาหนดวิธีการและกระบวนการ (Means and process) เป็ นองค์ประกอบที่เกิด
จากการนาข้อมู ลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และกาหนดเป็ นทางเลื อก (Alternative) สาหรับเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิหรื อกลวิธี (Strategy) ให้บรรลุจุดหมายที่กาหนดไว้ จากนั้นจะถ่ายทอดออกมาเป็ นแผนงาน
(Programs) และโครงการ (Projects) ที่เชื่ อมโยงกัน โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก
คือ กลวิธีการปฏิ บตั ิ หรื อมาตรการ (Strategy) เป็ นการกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิให้บรรลุ จุดหมาย
(Ends) ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และแผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เป็ นการ
กาหนดแนวทางการกระทาที่เป็ นรู ปธรรมในการปฏิ บตั ิมากขึ้น ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีประเด็นในการ
เขียนที่ชดั เจน ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ
5.
การจัดหาทรัพยากร (Resources) และค่าใช้จ่าย (Cost) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
อย่างหนึ่ งในการวางแผนและการนาแผนไปปฏิ บ ตั ิ ซึ่ งได้แก่ คน เงิ น วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่ งผูว้ างแผน
จะต้องระบุให้ชดั เจนและมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ “มิใช่เขียนแผนแบบเพ้อฝัน”
6.
การนาแผนไปปฏิ บตั ิ (Implementation) เป็ นองค์ประกอบที่แสดงถึงกรรมวิธีใน
การตัดสิ นใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบตั ิให้เกิดผลสาเร็ จตามจุดหมาย (Ends) ที่กาหนดไว้
ซึ่ งขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่างทั้งกลยุทธ์ภายในองค์การและกลยุทธ์ภายนอกองค์การ
7.
การประเมินผลแผน (Evaluation) เป็ นองค์ประกอบที่แสดงถึงการตรวจสอบการ
ควบคุ ม และการวัดผลการปฏิ บ ตั ิ ตามแผนเพื่ อให้ท ราบถึ ง ความก้าวหน้าหรื อข้อบกพร่ องหรื อ
ข้อจากัดของแผนนั้น ๆ เพื่อจะได้ปรับปรุ งแผนให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้บรรลุตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
โดยสรุ ปแล้วการวางแผนงานสุ ขศึกษาเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการดาเนินการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
อันหมายรวมถึง การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ การสร้างเสริ มสุ ขภาพมีความหมายกว้าง
กว่าเพียงการดู แลสุ ขภาพแต่เป็ นการทาให้สุขภาพเป็ นวาระของผูก้ าหนดนโยบายในทุกภาคส่ วน
และทุ ก ระดับ เพื่ อให้ ผูก้ าหนดนโยบายเหล่ านี้ ตระหนักถึ งผลกระทบทางสุ ข ภาพที่ เกิ ดจากการ
ตัดสิ นใจในทุกเรื่ องและเพื่อให้ยอมรับว่าคนกลุ่มนี้ มีความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพด้วย นโยบายด้าน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมี รูป แบบที่ ห ลากหลายแต่ มี ส่ ว นสนับ สนุ น ซึ่ งกัน และกัน ตัวอย่า งการ
ดาเนิ นการทางนโยบายด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่ การออกกฎหมาย การใช้มาตรการทาง
การเงิ น การใช้ม าตรการทางภาษี และการปรั บ เปลี่ ยนในหน่ วยงาน การดาเนิ นการที่ ผสมผสาน
เหล่ านี้ นาไปสู่ สุขภาวะ สร้ างรายได้และเกิ ดนโยบายทางสั งคมที่ ทาให้เกิ ดความเสมอภาคยิ่งขึ้ น
หรื อแม้แต่ ก ารส่ งเสริ ม ความรู ้ ค วามเข้าใจด้านสุ ข ภาพ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม เป็ นต้น การ

ดาเนิ น การร่ วมกันท าให้ม นั่ ใจว่าสิ นค้าและบริ การมี คุ ณ ภาพและปลอดภัยต่ อสุ ขภาพมากขึ้ น มี
บริ การสาธารณะที่เอื้อต่อสุ ขภาพมากขึ้น และมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดน่าอภิรมย์ยงิ่ ขึ้นด้วย

กิจกรรม 8.1
จงอธิ บายกระบวนการวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 8.1
กระบวนการวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ประกอบด้วย
1.
การวิเคราะห์สถานการณ์
2.
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผน
3.
การเลือกวัตถุประสงค์และแผน
4.
การกาหนดวิธีการและกระบวนการ
5.
การจัดหาทรัพยากร
6.
การนาแผนไปปฏิบตั ิ
7.
การประเมินผลแผน

เรื่ องที่ 8.1.2
แบบจำลองกำรวำงแผนงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
ในการวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลว่ามี ส าเหตุ ข องการเกิ ดพฤติ ก รรมหรื อ ปั จจัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมมาจากปั จจัยอะไรบ้างนั้นมีแนวคิดในการวิเคราะห์อยู่ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
กลุ่มที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับปั จจัยภำยในตัวบุคคล (Intra individual causal assumption) กลุ่มนี้
มีแนวคิดว่าสาเหตุของการเกิ ดพฤติกรรมหรื อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมมาจากองค์ประกอบ
ภายในบุคคลได้แก่ความรู ้เจตคติความเชื่อ ค่านิยม แรงจูงใจ หรื อความตั้งใจใฝ่ พฤติกรรมเป็ นต้น
กลุ่มที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภำยนอกบุคคล (Extra individual causal assumption) กลุ่มนี้
มี แนวคิ ดว่าสาเหตุ ข องการเกิ ดพฤติ ก รรมมาจากปั จจัยภายนอกตัวบุ ค คล ซึ่ งเป็ นปั จจัย ทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมและระบบโครงสร้างทางสังคม เช่น ระบบการเมืองการ เศรษฐกิจการศึกษาการศาสนา
องค์ประกอบด้านประชากรและลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็ นต้น
กลุ่มที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยหลำยปั จจัย (Multiple causal assumption) กลุ่มนี้ มีแนวคิ ด
ว่า พฤติ ก รรมของบุ ค คลมี ส าเหตุ จ ากทั้ง ปั จ จัย ภายในบุ ค คลและปั จ จัย ภายนอก บุ ค คลซึ่ งจาก
การศึ กษาของนัก พฤติ กรรมศาสตร์ ในกลุ่ ม นี้ ได้ส รุ ป ว่าปั จจัยที่ มีอิท ธิ ต่อพฤติ กรรมสุ ขภาพของ
บุคคล ได้แก่
- ความยากง่ายในการเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข
- การประเมินผลประสิ ทธิภาพของบริ การสาธารณสุ ข
- โลกทัศน์เกี่ยวกับอาการของโรค ความรุ นแรงและการเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
- องค์ประกอบทางสังคมและเครื อข่ายทางสังคม
- ความรู ้
- องค์ประกอบด้านประชาชน
โดยแนวคิ ด ในกลุ่ ม ที่ 3 จะน าทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ จิ ต วิ ท ยาสั ง คมสั ง คมศาสตร์
ประชากรศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพฤติกรรมและ
พยายามหาทางแก้ปัญหาโดยการผสมผสานในวิชาชี พสาขาต่าง ๆ เข้ามาร่ วมดาเนิ นการด้วยกัน
(บุญเยีย่ ม ตระกูลวงษ์อา้ งใน สุ วรรณา จัดเจน, 2533)
แบบจ าลอง (Model) การวางแผนงานสุ ขศึ ก ษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพมี ม ากมายและ
หลากหลาย แต่ที่เป็ นที่นิยมและประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 จนถึงปั จจุบนั คือ

PRECEDE–PROCEED Model ซึ่ งได้รับ การพัฒ นาขึ้ น มาโดย Lawrence W. Green และ Marshall
Krueter แบบจาลองดังกล่าวนี้ เป็ นแบบจาลองการวางแผน แต่ก็มีนกั วิชาการและนักปฏิบตั ิจานวน
ไม่ น้ อ ยน าไปประยุ ก ต์ เป็ นแบบจ าลองพฤติ ก รรมสุ ขภาพซึ่ งผู ้ที่ น าแบบจ าลองนี้ ไปใช้ เป็ น
แบบจ าลองพฤติ ก รรมสุ ข ภาพจะต้อ งมี ค วามชัด เจนในตัว แปรภายใต้ปั จ จัย น า (Predisposing
factor) ว่าจะใช้แนวคิดตามโครงสร้างทางจิตวิทยาอะไรมาวิเคราะห์สาเหตุทางพฤติกรรมสุ ขภาพ
PRECEDE–PROCEED Model เป็ นแบบจาลองที่นามาประยุกต์ใช้วางแผนและประเมินผล
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและสุ ขศึกษา โดยเฉพาะ PRECEDE Model ใช้เป็ นกรอบในการวางแผน
สุ ขศึกษาและการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย ที่ จะนาไปสู่ การมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์
ต่ อไป การเปลี่ ยนพฤติ ก รรมจะสั ม พัน ธ์ ก ับ ระดับ ของการมี ส่ วนร่ วมของกลุ่ ม เป้ าหมาย ฉะนั้น
ผลสัมฤทธิ์ ของงานสุ ขศึกษาจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การวินิจฉัยปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
ของประชากรเป้าหมายได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด แบบจาลองนี้มีลกั ษณะเป็ นพหุ ปัจจัยร่ วมกันซึ่ งมี
รากฐานมาจากสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ระบาดวิทยา การบริ หารและการศึกษา เช่น ปั ญหา
สุ ขภาพมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ปั จจัยจึงจะต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องจึงจะสามารถกาหนด
กลวิธี /วิธี ก ารแก้ปั ญ หาอย่างถู ก ต้อ ง โดยธรรมชาติ แล้ว แบบจาลอง PRECEDE สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสถานที่ เช่ น สุ ขศึกษาในโรงเรี ยน สุ ขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วย และสุ ขศึกษา
ในชุ ม ชนเป็ นต้น PROCEED Model ได้ถูก ผนวกเข้ามาร่ วมกับ PRECEDE ประมาณปี 1987 จาก
ประสบการณ์ ข อง Green และ Krueter ที่ ไ ด้รับ ปฏิ บ ัติ งานในต าแหน่ ง ต่ าง ๆ ของหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐ และมูลนิ ธิ Kriser Family Foundation การผนวกแบบจาลองนี้ เข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิดของการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่เพิ่มไปจากงานสุ ขศึกษาดั้งเดิ มที่จะส่ งผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพที่
พึงประสงค์ การวินิจฉัยด้านการบริ ห ารเป็ นขั้นตอนท้ายสุ ดของ PROCEED ช่ วยให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานมี
วิสัยทัศน์กว้างไกลนอกจากกิ จกรรมทางด้านการศึกษาแล้ว ยังจะสามารถก้าวไปถึ งความจาเป็ น
เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิการทางการเมือง การจัดการ และเศรษฐกิ จซึ่ งมีผลต่อระบบสังคม สิ่ งแวดล้อม
จนถึงครรลองการดาเนิ นชีวิตที่มีสุข (healthful lifestyles) และจะทาให้มีความสมบูรณ์ ทางร่ างกาย
จิตใจ และสังคม มากยิง่ ขึ้น
เป้ าประสงค์หลักของ PRECEDE-PROCEED Model จะให้ความส าคัญที่ ผลลัพธ์ (Outcomes)
มากกว่าปั จจัยนาเข้า (Inputs) ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นการผลักดันให้ผูว้ างแผนพิจารณาผลลัพธ์ที่ตอ้ งมาก่ อน
ในการวางแผน แล้วจึงค่อยพิจารณาถอยหลังไป ว่ามีปัจจัยหรื อสาเหตุผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะส่ งผลต่อ
กระบวนการวางแผนซึ่ งมีหลักการอยู่ 2 ประเด็นที่สาคัญ ได้แก่
1. หลักการมีส่วนร่ วม กล่าวคือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) จะต้องมีส่วนร่ วมอย่าง
จริ งจังในการที่จะระบุบ่งชี้ ปัญหาที่เร่ งด่วน และเป้ าประสงค์ของตนเองอย่างชัดเจนในการพัฒนา/

กาหนดแนวทางและการดาเนิ นงานแก้ปัญหา หลักการนี้ ได้พฒั นาและประยุกต์มาจากทฤษฎี การ
พัฒนาชุมชนและแบบจาลองการสร้างพลัง (Empowerment education model) ของไฟร์ (Freire)
2. บทบาทที่สาคัญของปั จจัย สิ่ งแวดล้อมที่ เป็ นตัวกาหนดสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
ประชาชน
เช่ น ค ว า ม ไ ม่ เส ม อ ภ า ค ข อ ง สื่ อ ต่ า ง ๆ โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร เมื อ ง แ ล ะ
สังคม PRECEDE ประกอบด้วย 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวินิจฉัยด้านสังคม (Social Diagnosis)
ระยะที่ 2 การวินิจฉัยด้านระบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis)
ระยะที่ 3 การวิ นิ จ ฉั ย ด้ า นพฤติ ก รรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Behavioral and Environmental
Diagnosis)
ระยะที่ 4 การวิ นิ จ ฉั ย ด้ า นการศึ ก ษา และการจัด หน่ ว ยงาน/บริ การ (Education and
organizational Diagnosis)
ระยะที่ 5 การวินิจฉัยด้านการบริ หารและนโยบาย เป็ นการวินิจฉัยนโยบาย ทรัพยากร และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งแสดงให้เห็นสถานะของหน่วยงานซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาแผนงาน
โครงการสุ ขภาพ
นอกจากนี้ เพื่อประเมินว่า เป้ าประสงค์/วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการจะสอดรับกับนโยบาย
ของห น่ วยงาน ห รื อไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ยบ กฎ เกณ ฑ์ แล ะพั น ธกิ จของห น่ วยงาน
หรื อไม่ PROCEED ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 6 การดาเนินงานตามแผน (Implementation)
ระยะที่ 7 การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
ระยะที่ 8 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ระยะที่ 9 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation)
กิจกรรม 8.2
จงอธิ บายแบบจาลองการวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 8.2
PRECEDE–PROCEED Model เป็ นแบบจาลองที่นามาประยุกต์ใช้วางแผนและประเมินผล
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและสุ ขศึกษา โดยเฉพาะ PRECEDE Model ใช้เป็ นกรอบในการวางแผน
สุ ขศึกษาและการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย ที่ จะนาไปสู่ การมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์

ต่ อไป การเปลี่ ยนพฤติ ก รรมจะสั ม พัน ธ์ ก ับ ระดับ ของการมี ส่ วนร่ วมของกลุ่ ม เป้ าหมาย ฉะนั้น
ผลสัมฤทธิ์ ของงานสุ ขศึกษาจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การวินิจฉัยปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
ของประชากรเป้าหมายได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด แบบจาลองนี้มีลกั ษณะเป็ นพหุ ปัจจัยร่ วมกันซึ่ งมี
รากฐานมาจากสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ระบาดวิทยา การบริ หารและการศึกษา

ตอนที่ 8.2
กระบวนกำรวำงแผนงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิดและวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
8.2.1 การรวบรวม การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเพื่ อการวางแผนในงานสุ ขศึ กษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ
8.2.2 การเขียนแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
8.2.3 การประเมินแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวคิด
1.
การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นขั้นตอนสาคัญใน
การดาเนินงานหลังจากได้ปัญหา วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานแล้ว
2.
การดาเนิ นงานด้านสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ประสบความสาเร็ จต้องเริ่ มต้นจากการ
วางแผนที่ ดี โดยเริ่ ม จากการวิเคราะห์ และก าหนดพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การก าหนดวัตถุ ป ระสงค์
กลุ่มเป้ าหมาย และกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับตัวกาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพ รวมทั้งมีการ
กาหนดวิธีการควบคุมกากับติดตาม ประเมินผลเป็ นระยะ การวางแผน การดาเนิ นงานตามแผน และ
การประเมินผล เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั
3.
การวางแผนโครงการหรื อการจัดทาแผนปฏิบตั ิการที่นิยมแพร่ หลายในองค์การภาคราชการ
มี 2 แบบ คือการวางแผนโครงการแบบประเพณี นิยมหรื อแบบดั้งเดิ ม และการวางแผนโครงการ
แบบตารางเหตุผลสัมพันธ์
4.
การวางแผนโครงการแบบประเพณี นิยมหรื อแบบดั้งเดิ ม ซึ่ งเป็ นการเขี ยนโครงการที่ มี
รายละเอียดตามองค์ประกอบของโครงการทุกประเด็นในลักษณะการบรรยายความว่าจะทาอะไร ที่
ไหน เมื่อไร ใครทา และทาอย่างไร ขาดความเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งกันและกันในแต่ละหัวข้อ
5.
การวางแผนโครงการแบบตารางเหตุ ผ ลสั ม พัน ธ์ ซึ่ งภาษาอัง กฤษใช้ ค าว่ า Logical
Framework Planning หรื อ Logical Framework Method หรื อ Project Planning Matrix หรื อ Log
Frame ซึ่ งวิธีการแบบเหตุผลสัมพันธ์เป็ นวิธีการที่อาศัยหลักการความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็ นเหตุเป็ น
ผลแบบต่อเนื่องและประสานกันทั้งในแนวตั้ง และตามแนวนอน ขององค์ประกอบที่เป็ นโครงสร้าง
พื้นฐานของโครงการ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.
อธิ บายกระบวนการของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนสุ ขศึกษาและการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
2.
ประยุกต์แนวคิดการวางแผนและการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมาใช้ในการ
วางแผนเพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพได้อย่างเหมาะสมได้
3.
วางแผนและเขียนโครงการแบบประเพณี นิยมหรื อแบบดั้งเดิมได้
4.
วางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ได้

เรื่องที่ 8.2.1
กำรรวบรวม กำรวิเครำะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำรวำงแผนในงำนสุ ข ศึ ก ษำและกำรส่ งเสริ ม
สุ ขภำพ

ตอนสาคัญในการดาเนินงาน หลังจากได้ปัญหา วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนิ นงาน
แล้ว ขั้นตอนที่สาคัญตามมาคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ล คื อ การรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ นามาพิ จารณา วิเคราะห์ วิจารณ์
แล้วสรุ ปผลมาเป็ นคาตอบ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการหลายอยาง เช่ น เก็บรวบรวมข้อมู ล
โดยตรงจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวบรวมข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิมแล้ว หรื อใช้ผสู ้ ังเกตการณ์เก็บรวบรวมข้อมูล หรื อ
ใช้วธิ ีการหลาย ๆ วิธีรวมกัน
ขั้นตอนสำคัญของกำรรวบรวมข้ อมูล การรวบรวมข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ ส่ วนใหญ่
เป็ นการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบ่งได้เป็ น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1.
กาหนดตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาที่สาคัญ คือ ต้องทราบว่าอะไร คือ ตัวแปรอิสระ ตัว
แปรตาม ตัวแปรควบคุ ม การวัดตัวแปรแต่ละตัววัดอย่างไรมีระดับการวัดของตัวแปรคืออะไร ตัว
แปรและตัวมีความหมายอย่างไร ต้องนิยามความหมายเชิงปฏิบตั ิการให้ชดั เจนให้สามารถวัดได้
2.
กาหนดข้อมูลหรื อตัวชี้ วดั จากตัวแปรที่ศึกษาจะต้องระบุขอ้ มูลและลักษณะของ
ข้อมูลที่ตอ้ งการว่ามีลกั ษณะอย่างไร ที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง ควรสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
หรื อปัญหาและขอบเขตของงาน
3.
กาหนดแหล่งข้อมูล ต้องการข้อมูลหรื อรวบรวมข้อมูลมาจากที่ไหนบ้างผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เป็ นใคร อยูท่ ี่ไหนเป็ นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรื อทุติยภูมิ
4.
เลื อกวิธีรวบรวมข้อมูล ต้องวางแผนในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบ
รวมทั้งคานึ งถึ งขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่ งวิธีการเก็บข้อมูลจาเป็ นต้องเลือกเครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บว่ามีอะไร ถ้ามีแล้วก็สามารถนาไปปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะกับงานวิจยั ที่ทา ถ้าไม่มีก็
ต้องสร้างเครื่ องมือขึ้นมาใหม่ ซึ่ งต้องคานึงถึงหลักในการสร้างเครื่ องมือที่ดี

5.
นาเครื่ องมือรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้ ในการใช้เครื่ องมือรวบรวมข้อมูลไม่วา่
จะเป็ นเครื่ องมือที่มีอยู่แล้วหรื อเครื่ องมือที่สร้างขึ้นเอง ควรมีการทดลองใช้กบั กลุ่มที่ใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจานวนไม่มากก่อนเพื่อดูขอ้ บกพร่ องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่ องมือและผูว้ ิจยั
เองต้องนาเครื่ องมือไปปรับปรุ งแก้ไขหรื ออาจจะต้องสร้ างใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับงานวิจยั ที่ ทา
เพื่อให้เกิดคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ที่สาคัญ คือจะต้องมีความตรงและความเที่ยงของเครื่ องมือ
6.
ออกรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้ เป็ นการออกภาคสนาม ต้องมีการวางแผนเป็ นอย่าง
ดีวา่ จะเก็บข้อมูลอย่างไร คนเดียว หรื อหลายคน ต้องมีการอบรมผูเ้ ก็บข้อมูลในกรณี ที่ใช้ผเู ้ ก็บหลาย
คน ที่สาคัญต้องมีการประสานงานเพื่อให้แหล่งที่ตอ้ งการเก็บข้อมูลยินยอม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีหลายวิธีที่ใช้กนั มากในทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่
1.
การสัมภาษณ์ โดยตรง การสัมภาษณ์ จากหน่ วยทดลองโดยตรง วิธีน้ ี ใช้กนั มากใน
การทาสามะโนและการสารวจจากตัวอย่าง วิธีน้ ี เหมาะสาหรับงานวิจยั ที่มีขอ้ คาถามเป็ นจานวนมาก
ข้อคาถามมีความซับซ้อน มีคาศัพท์เฉพาะและมีคาจากัดความที่ตอ้ งการคาอธิ บาย แต่เป็ นวิธีที่เสี ย
ค่าใช้จ่ายสู ง
2.
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในกรณี ที่คาถามไม่มากและไม่ซบั ซ้อน ปริ มาณคาถาม
มีไม่มากนัก การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะทาให้ได้ขอ้ มูลเร็ วขึ้น แต่มีขอ้ เสี ยคือ สัมภาษณ์ได้เฉพาะ
หน่ วยตัวอย่างที่ มีโทรศัพท์เท่านั้น บางกรณี ผูต้ อบอาจจะไม่เกรงใจ หรื อไม่พอใจที่ จะตอบ หรื อ
อาจจะวางหู โทรศัพท์ก็ได้
3.
การตอบแบบสอบถาม เป็ นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยมอบแบบสอบถามพร้อมทั้ง
อธิ บายวิธีบนั ทึกตลอดจนคาอธิ บายศัพท์ต่าง ๆ ให้แก่หน่ วยตัวอย่างล่วงหน้า ผูว้ ิจยั จะกลับไปรับ
แบบสอบถามตามวัน เวลาที่นดั หมายไว้ ถ้าการบันทึกแบบสอบถามไม่ถูกต้องหรื อไม่เรี ยบร้อยก็จะ
ได้มีการสอบถามหรื อสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนกระทัง่ ได้ขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการ
4.
การส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ ผู เ้ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ งแบบสอบถามทาง
ไปรษณี ย ์ วิธีน้ ี เหมาะสาหรับการเก็บข้อมูลที่ไม่มีความสาคัญมากนัก เป็ นข้อมูลง่าย ๆ ที่ไม่ซบั ซ้อน
ไม่มีศพั ท์หรื อคาจากัดความที่ตอ้ งการคาอธิ บาย จานวนข้อคาถามมีไม่มากนัก วิธีน้ ี มีขอ้ ดี คือ เสี ย
ค่าใช้จ่ายน้อยแต่มีขอ้ เสี ยคือ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยหรื อผูบ้ นั ทึกอาจจะเข้าใจข้อคาถาม
ไม่ถูกต้อง หรื อบันทึกอย่างขาดความรับผิดชอบ ข้อจากัดคื อ วิธีน้ ี ใช้สาหรับหน่ วยตัวอย่างที่ อ่าน
ออกเขียนได้เท่านั้น
5.
การนับ และการวัด ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล บางอย่างต้องใช้วิธี นับ เช่ น การ
สารวจจานวนรถที่ ผ่านจุ ดที่ ตอ้ งการศึ กษา และในเวลาที่ สนใจศึ กษา จานวนลู กค้าที่ เข้าแถวเพื่ อ
ชาระเงินในคาบเวลาหนึ่ ง ๆ จานวนผูป้ ่ วยที่เข้ารับบริ การในโรงพยาบาลในคาบเวลาหนึ่ ง การเก็บ
ข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบ แบบวัดเป็ นต้น

6.
การสังเกต วิธีน้ ี ใช้ในโครงการวิจยั ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์
เช่ น การสั งเกตพฤติ กรรมของคนในชุ ม ชนที่ มี ต่อผูป้ ่ วยเอดส์ เป็ นต้น ข้อมู ลที่ ได้จากการสังเกต
อาจจะเป็ นข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรื อปริ มาณก็ได้
ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลผูว้ ิจยั ต้องกาหนดขั้นตอนให้รัดกุมตั้งแต่ การวางแผนการเก็บ
รวบรวมกาหนดวิธีการให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง กาหนดวิธีบนั ทึกข้อมูล ถ้ามีผชู ้ ่ วยในการเก็บ
ข้อมูลต้องอบรมวิธีการเก็บให้มีความรู ้ ความเข้าใจและชานาญเท่าเทียมกัน จากนั้นจึงเก็บข้อมู ล
ตามที่วางแผนไว้ เมื่ อได้ขอ้ มู ลกลับมาต้องตรวจสอบความสมบู รณ์ ของข้อมูลที่ ได้รับก่อนนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องด้านสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
จาเป็ นต้องเข้าใจมาตรที่ใช้วดั ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาคาตอบ
ของการดาเนินงาน สรุ ปเป็ นด้านใหญ่ ๆ 2 ด้าน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม ำณ แบ่ งเป็ น การวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติบ รรยายและสถิ ติ
อ้างอิง สถิติบรรยาย ใช้เพื่ออธิ บายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้การเลือกใช้ข้ ึนกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ชนิ ดของตัวแปร เพื่ อวิเคราะห์ แล้วจะนาเสนอด้วยตารางหรื อแผนภูมิ ตามความเหมาะสม สถิ ติ
บรรยายที่อธิ บายลักษณะตัวแปรเชิ งปริ มาณ คือ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิ ยม เปอร์ เซ็นต์ไทล์ เดไซล์
ควอไทล์ พิ สั ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิ ติบ รรยายที่ ใ ช้อธิ บ ายลัก ษณะของตัวแปรเชิ ง
คุ ณภาพ คื อ ร้ อยละ อัตรา สั ดส่ วน อัตราส่ วนและฐานนิ ยม สถิ ติบรรยายที่ อธิ บายความสัม พันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิ งปริ มาณใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เชิ งเส้น ส่ วนตัวแปรเชิ งคุ ณภาพใช้การสร้าง
ตารางไขว้ สถิติบรรยายใช้เพื่อสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็ นการบรรยายลักษณะของข้อมูลของ
กลุ่มที่ ศึกษามาทั้งหมดเท่านั้นไม่สามารถสรุ ปไปประชากร การวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยวิธีน้ ี ไม่อาศัย
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น และไม่ตอ้ งมีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้วจิ ยั ทัว่ ๆ ไป คือ
การแจงแจงความถี่
การหาค่าร้อยละ
สัดส่ วน
การวัดค่าตัวกลาง (ฐานนิยาม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย)
การวัด ค่ า การกระจาย (พิ สั ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และ
สัมประสิ ทธิ์ ความผันแปร)
การอธิ บายความสัมพันธ์ (สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เชิงเส้นและการสร้างตารางไขว้
(Crosstabulation table)

2.
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เชิ งคุ ณภาพ เช่ น แบบสอบถามปลายเปิ ด การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการวิจยั ปฏิ บตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม (PAR) เป็ นต้น มาทาการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ มีเทคนิ คที่
สาคัญ ดังนี้
1)
การจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้
นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็ นระบบ เช่น ข้อมูลหมวดบุคลากร ข้อมูลหมวดงบประมาณ
ข้อมูลหมวดวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลหมวดงบประมาณ เป็ นต้น
2)
การวิเคราะห์สรุ ปอุปนัย (Analytic Induction) เป็ นการนาข้อมูลทีได้จากเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุ ปร่ วมกันของเรื่ องนั้น
3)
การเปรี ย บเที ยบเหตุ ก ารณ์ (Constant Comparison) เป็ นการน าข้อมู ล ที่ ไ ด้มาไป
เทียบเคียงหรื อเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์อื่น เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกันที่เกิดขึ้น เช่น
เปรี ยบเทียบหน่วยงานหนึ่ งกับอีกหน่วยงานหนึ่ งที่ประสบผลสาเร็ จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพ เป็ นต้น
4)
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้มาทา
การวิเคราะห์ออกให้เห็ นเป็ นส่ วน ๆ เช่ น วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการดาเนิ นงาน
สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นต้น
5)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสาร (Content Analysis) เป็ นการนาเอกสารหรื อหลักฐาน
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ให้ เห็ นว่า มุ่ งพรรณนาและอธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น เช่ น วิเคราะห์ แฟ้ ม
สุ ขภาพประจาครอบครัว เป็ นต้น
6)
การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็ นการนาข้อมูลทีได้มา
วิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น ย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุ
ปั จจัยใดบ้าง หรื อวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็ นว่าเมื่อ
เหตุน้ ีเกิดขึ้น ได้นาไปสู่ ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง
7)
การสร้ างจินตนาการเชิ งสังคมวิทยา (Sociology Imaginary) เป็ นการนาข้อมู ล ที
ได้มาวิเคราะห์โดยเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์ไปยังมุมมองอื่น ๆ เพื่อดูผลการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นว่า
เป็ นเช่ นใด เช่ น เปลี่ ยนมุ มมองการวิเคราะห์ จากมุ มมองค่านิ ยม มาเป็ นการวิเคราะห์ มุมมองด้าน
วัฒนธรรม เป็ นต้น
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้เทคนิ คใด ก่อนที่จะมีการนาเทคนิ ค
ทั้ง 7 เทคนิ คมาใช้น้ นั จาเป็ นอย่างมากที่ จะต้องมี การการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ผูว้ ิจยั เกิ ดความ
มัน่ ใจว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องก่อน ทั้งนี้ เพราะการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเน้น

การใช้ อ ัต วิ สั ย (subjectivity) ไม่ เหมื อ นกั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ เน้ น การใช้ ว ัต ถุ วิ สั ย
(objectivity)
ขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูลในการวิจยั เชิ งคุณภาพ เรี ยกว่า “การ
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)” โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา
จากแหล่งต่าง ๆ นั้นมีความเหมือนกันหรื อไม่ ซึ่ งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ขอ้ ค้นพบมาเหมือนกัน
แสดงว่าข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้มามีความถูกต้อง
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผูศ้ ึกษา (Investigator Triangulation) จะเน้นการตรวจสอบจาก
ผูศ้ ึกษาหรื อผูเ้ ก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้คน้ พบที่เหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร ซึ่ งถ้าผูว้ ิจยั หรื อผู ้
เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้มามีความถูกต้อง
3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) จะเน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการ
ใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันหรื อไม่ ถ้าผูศ้ ึกษาพบว่าไม่วา่ จะ
นาทฤษฎีใดมาใช้ ได้ขอ้ ค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้มามีความถูกต้อง รายละเอียดดัง
แสดงในภาพที่ 8.2

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การจัดระเบียบข้อมูล
หาข้อสรุปตีความตรวจสอบ
การแสดงข้อมูล
การจัดข้อมูลทางกายภาพและเนื้อที่มาจากการสังเกต การสัมภาษณ์

สรุปและตีความผลที่ได้ รวมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
เชื่อมโยงข้อมูลตามกรอบแนวคิดเพื่อบอกเรื่องราว
ภาพที่ 8.2 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

กิจกรรม 8.2.1
จงอธิบายอธิบายกระบวนการของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวางแผนสุ ขศึกษา
และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 8.2
กระบวนการของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
1.
กาหนดตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา
2.
กาหนดข้อมูลหรื อตัวชี้วดั
3.
กาหนดแหล่งข้อมูล
4.
เลือกวิธีรวบรวมข้อมูล
5.
นาเครื่ องมือรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้
6.
ออกรวบรวมข้อมูล

เรื่ องที่ 8.2.2
กำรเขียนแผนงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
การวางแผนงานการส่ งเสริ มและหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพมีหลายระดับ เช่น แผน
ของหน่ วยงานระดับ ส่ วนกลาง และแผนของหน่ วยงานปฏิ บ ตั ิ ระดับ พื้ นที่ พฤติ กรรมสุ ข ภาพที่
ต้องการพัฒนาและปรั บเปลี่ ยนเองก็ มีหลายระดับ คื อระดับ บุ คคล กลุ่ มบุ คคลและชุ ม ชน และที่
สาคัญคื อปั จจัยที่ เป็ นตัวกาหนดการกระทาพฤติ กรรมมีลกั ษณะเป็ น “สหปั จจัย” รวมทั้งลักษณะ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยระหว่างระดับที่มีผลต่อการกระทาพฤติกรรม เป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะ
นิ เวศน์ เพื่อให้การจัดทาแผนงานโครงการสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความชัดเจน สอดคล้อง
ตรงกันระหว่างกลวิธีและกิจกรรมการดาเนินงานกับตัวกาหนดการกระทาพฤติกรรม (Determinants
of Behavior) ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดการกระทาพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคลจะใช้ปัจจัยตามกรอบ
PRECEED Framework ของ กรี นและคณะ เป็ นหลักซึ่ งได้แก่กลุ่มปั จจัยนา (Predisposing Factors)
กลุ่ ม ปั จ จัย เอื้ อ (Enabling Factors) และกลุ่ ม ปั จ จัย เสริ ม (Reinforcing Factors) (Green, Kreuter,
Deeds, and Partridge, 1980) ส่ วนปั จจัย หลัก ของหน่ วยงานหรื อหน่ วยงานที่ ด าเนิ น การส่ งเสริ ม
พฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคลและกลุ่มบุคคลจะใช้ปัจจัยตามกรอบ PROCEDE Framework ของกรี น
และคณะฯ เป็ นหลัก ในทางปฏิบตั ิน้ นั ในการวางแผนดาเนิ นงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพจะมี
ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยย้อนหลังและการวางแนวทางส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ดัง นั้น แนวคิ ด ในการวางแผนจึ ง ควรพิ จารณาทั้ง 2 กรอบ คื อ PRECEEDE-PROCEDE
Framework การวางแผนงานด้านสุ ข ศึ ก ษาและส่ งเสริ ม สุ ข ภาพมี ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาหรื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ การจัดทาแผนงานโครงการที่มีประสิ ทธิ ผลเป็ นสิ่ งที่ยากกว่า การนา
แผนงานโครงการไปปฏิบตั ิ การดาเนินงานด้านสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ประสบความสาเร็ จ
ต้องเริ่ มต้นจากการวางแผนที่ดี โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพ การกาหนด
วัตถุ ประสงค์ กลุ่มเป้ าหมาย และกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับตัวกาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพ
รวมทั้งมีการกาหนดวิธีการควบคุมกากับติดตาม ประเมินผลเป็ นระยะ การวางแผน การดาเนิ นงาน
ตามแผน และการประเมิ น ผล เป็ นสิ่ ง ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งสั ม พัน ธ์ ก ัน โดยที่ ท ัก ษะการจัด ท าแผนงาน
โครงการที่ดีจะมาก่อนทักษะในด้านอื่น ๆ (Breckon, Haevey, &Lancaster, 1998) การวางแผนงาน
โครงการสุ ขศึ กษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพมี ความส าคัญคื อ ทาให้ก ารดาเนิ นงานด้านสุ ข ศึ กษาและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพสอดคล้องกับเป้ าประสงค์ของแผนงานด้านสุ ขภาพหรื อแนวทางการดาเนิ นงานที่
กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพหรื อสาธารณสุ ขของหน่ วยงาน โดยที่แผนงานโครงการสุ ข
ศึ ก ษาและส่ งเสริ ม สุ ข ภาพมุ่ ง เน้น ที่ การลดหรื อการป้ องกัน การเพิ่ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม่ พึ ง

ประสงค์ และการเพิ่ มหรื อการป้ องกันการลดพฤติ กรรมสุ ข ภาพที่ พึ งประสงค์ โดยที่ พ ฤติ ก รรม
สุ ขภาพดังกล่าวเป็ นสาเหตุตรงของการมีภาวะสุ ขภาพที่ดี
นอกจากนี้ ยงั ช่ วยให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมี เหตุ ผลบนพื้นฐานของทฤษฎี เชิ งปฏิ บตั ิ
เนื่ อ งจากการวางแผนงานโครงการสุ ข ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเป็ นการออกแบบจัด กลุ่ ม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้บนพื้นฐานของทฤษฎีเชิ งปฏิบตั ิ สาหรับบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน ได้มี
โอกาสรับข้อมูลข่าวสารและมีทกั ษะที่จาเป็ นในการตัดสิ นใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อการ
มีสุขภาวะที่ดี โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์พฤติกรรมและปั จจัยของพฤติกรรมสุ ขภาพบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีร่วมกับข้อมูลเชิ งประจักษ์จากกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้การตัดสิ นใจในการกาหนดวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย และกลวิธีการดาเนิ นงานของแผนงานโครงการมี ความเป็ นไปได้สู ง ประกอบกับการ
ก าหนดกิ จกรรมตามกลวิธี บ นพื้ น ฐานของบริ บ ททางวัฒ นธรรม และวิถี ชี วิตชุ ม ชน ท าให้ ก าร
ดาเนินงานโครงการง่ายต่อการปฏิบตั ิ
กำรวำงแผนโครงกำรแบบประเพณีนิ ยมหรื อแบบดั้ งเดิ ม (Conventional Method) การ
วางแผนโครงการหรื อการจัดทาแผนปฏิ บตั ิการที่ นิยมแพร่ หลายในองค์การภาคราชการมี 2 แบบ
คือ การวางแผนโครงการแบบประเพณี นิยมหรื อแบบดั้งเดิ ม (Conventional Method) ซึ่ งเป็ นการ
เขียนโครงการที่มีรายละเอียดตามองค์ประกอบของโครงการทุกประเด็นในลักษณะการบรรยาย
ความว่าจะทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ใครทา และทาอย่างไร ขาดความเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งกันและกันใน
แต่ละหัวข้อ และการวางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ ซึ่ งภาษาอังกฤษใช้คาว่า Logical
Framework Planning หรื อ Logical Framework Method
การเขียนโครงการในรู ปแบบประเพณี นิยมเป็ นรู ปแบบดั้งเดิมที่ทากันมานานแล้ว ปั จจุบนั
ก็ยงั เป็ นที่นิยมเขียนกันอยูแ่ ต่การเขียนโครงการในรู ปแบบนี้ มีขอ้ จากัดที่สาคัญอยูห่ ลายประการอัน
ได้แก่ลกั ษณะของโครงการมีความยาวเกินความจาเป็ นมุ่งเน้นปริ มาณมากกว่าคุณภาพ ทาให้ผเู ้ ขียน
โครงการพยายามอธิ บายถึ งหลักการและเหตุผล ในการเขียนโครงการอย่างมากมาย พร้ อมทั้งตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้อย่างเลิ ศเลอ จนกระทัง่ ไม่สามารถจะดาเนิ นงานบรรลุ ถึงวัตถุ ประสงค์ได้ท้ งั หมด
ผลที่ ต ามมา คื อ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ อย่า งแท้จริ ง ผลของงานมัก ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและการ
พิจารณาเห็นชอบโครงการ มักพิจารณาแบบแยกส่ วนเป็ นลักษณะรายการ (Item analysis) โดยไม่
ค านึ ง ถึ ง การวิเคราะห์ แ บบองค์ ร วม แม้ว่ า การเขี ย นโครงการในรู ป แบบประเพณี นิ ย ม จะมี
ข้อบกพร่ อง แต่ ก ารเขี ย นโครงการในรู ป แบบนี้ ก็ ยงั มี ผูน้ ิ ย มเขี ย นอยู่เป็ นจานวนมาก เนื่ องจาก
ความคุน้ เคยของทั้งผูเ้ ขียน และผูอ้ ่านโครงการ และเมื่อมอบหมายให้เขียนโครงการจึงสามารถเขียน
ได้อย่างรวดเร็ ว ขณะเดียวกันผูม้ ีอานาจในการอนุ มตั ิโครงการก็คุน้ ชิ นกับโครงการในลักษณะนี้ จึง

สามารถพิจารณาโครงการได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรื อ
ส่ งผลกระทบต่อด้านอื่น ๆ มากนัก การเขียนโครงการในลักษณะนี้ นบั ว่าเป็ นรู ปแบบที่ เหมาะสม
และยังคงมีประโยชน์อย่างมากเพียงปรับแก้จุดอ่อนและข้อจากัดที่มีของวิธีการเขียนโครงการใน
ลักษณะนี้ และไม่วา่ โครงการจะมีขนาดเช่นใด ชนิดและประเภทใด ย่อมต้องมีรูปแบบ (Form) หรื อ
โครงสร้าง (Structure) ในการเขียนที่เหมือนกัน
การเขี ยนโครงการมี ค วามส าคัญ มากในปั จจุ บ นั นี้ เป็ นการนาเสนอต่ อผูบ้ ริ ห ารให้ เห็ น
ความสาคัญและให้ความเห็ นชอบอนุ มตั ิโครงการ เป็ นการสื่ อให้กบั ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องว่าจะต้องมี การ
ปฏิบตั ิอย่างไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอย่างไร “โครงการ” จะเป็ นสิ่ งที่กาหนดแนวทางใน
การดาเนิ นงานให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่จะกระทาหรื อปฏิบตั ิการนั้น เพื่อแก้ปัญหา เพื่อพัฒนา
งาน เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์การ การเขียนโครงการจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เขี ยนขึ้ นนั้น ด้วยความมี หลักการ มี เหตุ ผล มี ขอ้ มู ลที่ น่าเชื่ อถื อ มี ความเห็ นร่ วมกัน และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้ผลจริ ง จึงจะต้องมีรูปแบบการเขียนโครงการเพื่อที่จะได้นาใช้เป็ นแนวทางการเขียน
โครงการที่มีประสิ ทธิภาพ
1. ชื่ อโครงกำร การกาหนดและเขียนชื่ อโครงการจะต้องมีความชัดเจนเหมาะสม เข้าใจง่าย
ส่ วนใหญ่ จะต้อ งเขี ย นให้ รู้ว่า จะดาเนิ น งานเรื่ อ งอะไรกับ ใคร และสถานที่ ใด จะเห็ น ได้ว่า ชื่ อ
โครงการจะสื่ อให้รู้วา่ จะดาเนิ นการเรื่ องอะไรกับใครและสถานที่ใดและเฉพาะเจาะจงเป็ นที่เข้าใจ
ง่ายแก่ผนู ้ าโครงการไปใช้และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการซึ่ งชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะทา
สิ่ งใดโดยปกติชื่อโครงการจะแสดงหรื อบอกชัดเจนในลักษณะแสดงลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิและ
แสดงลักษณะเฉพาะของโครงการ ระบุถึงกิจกรรมหลักของโครงการที่ควรมีกิจกรรมเดียวและเป็ น
คากริ ยา เช่ น อบรม ประชุ ม พัฒนา ส่ งเสริ ม ปฏิ บตั ิการ ดาเนิ งานเช่ นโครงการประชุ มสัมมนาเชิ ง
ปฏิบตั ิการเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปโครงการอบรม
ผูน้ าชุมชนในการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนเป็ นต้น
2. หลักกำรและเหตุ ผล หลักการและเหตุผลเป็ นส่ วนที่ สาคัญของโครงการมาก เป็ นสิ่ งที่
ระบุ ถึ งความเป็ นมาหรื อ ภู มิ ห ลัง (Background) และสภาพปั ญ หา (Problem) หรื อความต้องการ
(Need) ของโครงการเป็ นส่ วนที่ตอ้ งอธิ บายให้ผอู ้ ่านโดยเฉพาะผูอ้ นุ มตั ิได้ทราบถึ งเหตุผลว่าทาไม
ถึ งต้องทาโครงการนี้ 3 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ ที่มาของโครงการ สภาพปั ญหา และความต้องการ
หรื อความเป็ นที่ ตอ้ งดาเนิ นงานโครงการในการเขี ยนหลักการและเหตุ ผลนี้ จะมี อยู่ 2 ส่ วนที่ ตอ้ ง
เขียนคือ ส่ วนหลักการ และส่ วนเหตุผล การเขียนในส่ วนหลักการนี้ เป็ นการเขียนอธิ บายความหมาย
หรื อความคิดรวบยอดของโครง ที่มา สภาพปั ญหา มีขอ้ มู ลสนับสนุ นให้ปรากฏโดยชัดเจน ความ

สอดคล้องกับ แผนหรื อนโยบายขององค์ก ารหรื อหน่ วยงานในส่ วนเหตุ ผลจะเป็ นการเขี ย นเพื่ อ
อธิ บายบอกว่าโครงการที่เขียนนั้นมีความจาเป็ นอย่างไร มีเบื้องหลังความเป็ นมาอย่างไรจึงต้องจัด
ให้มีโครงการนี้ข้ ึน ต้องแสดงถึงปั ญหาและความจาเป็ นหรื อความเป็ นมาที่จะต้องมีโครงการในการ
ปฏิบตั ิงานขึ้นผูเ้ ขียนและผูเ้ สนอโครงการจะต้องระบุวิธีการรวมทั้งเหตุผลแสดงให้เห็นว่าโครงการ
ที่ เขี ย นขึ้ น นี้ สามารถแก้ไ ขปั ญ หา หรื อ เป็ นการเตรี ย มการไปสู่ ส ภาพที่ ต้องการในอนาคตของ
องค์การหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการที่ กาหนดขึ้ นได้อย่างไรก็ดีผูเ้ ขียนโครงการจะต้อง
พยายามหาเหตุผลหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ สนับสนุ นโครงการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ผบู ้ ริ หาร
หรื อที่มีหน้าที่อนุมตั ิโครงการให้การสนับสนุนหรื ออนุมตั ิโครงการ
3. วัตถุประสงค์ วัตถุ ประสงค์ของโครงการจะบอกให้เราทราบว่าโครงการทาเพื่ออะไรมี
ความส าคัญ อย่า งไร วัต ถุ ป ระสงค์ เป็ นเครื่ อ งชี้ แนวทางในการด าเนิ น งานของโครงการโดย
วัตถุประสงค์จะเป็ นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้ปรากฏผลขึ้นเป็ น
ข้อ ความที่ ชัด เจนไม่ ค ลุ ม เครื อ และสามารถประเมิ น ผลและวัด ผลได้โ ครงการหนึ่ ง ๆ อาจมี
วัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้และวัตถุประสงค์อาจจาแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
วัตถุประสงค์ทวั่ ไป (General Purpose) เป็ นการเขียนบอกความต้องการในภาพรวมทั้งหมด
ของโครงการ มักเป็ นข้อความกว้าง ๆ
วัตถุ ป ระสงค์เฉพาะ (Specific Purpose) เป็ นการเขียนบอกความต้องการของโครงการที่
เฉพาะเจาะจงของโครงการว่าต้องการอะไรบ้าง เป็ นข้อความที่มีความเฉพาะเจาะจงโดยระบุในเชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพของการดาเนิ นงานที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นวัตถุ ประสงค์เฉพาะจะต้องมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ทว่ั ไปและสามารถตรวจสอบได้วา่ โครงการประสบความสาเร็ จ
หรื อไม่
แนวทางการตั้งวัตถุประสงค์ที่ดีเพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยการตั้งเป้ าหมาย
ที่ดีน้ นั จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
1)

Specific คือการระบุที่ชดั เจนว่าต้องการอะไร

2)
Measurable สามารถวัดผลได้ (พู ดง่าย ๆ คื อ ตี เป็ นตัวเลขหรื อค่าต่ าง ๆ ได้ โดย
ไม่ใช่เป็ นการกล่าวลอย ๆ ) และการวัดผลจะสามารถทาให้คุณรู ้ได้วา่ คุณเข้าใกล้เป้ าหมายมากน้อย
แค่ไหน หรื อยังขาดอีกเท่าไร
3)
Attainable ทาได้จริ ง เพราะมันคงไม่มีประโยชน์อะไรกับการตั้งวัตถุประสงค์ลอย
ๆ ซึ่ งไม่มีวนั เป็ นไปได้

4)
Relevant วัต ถุ ป ระสงค์น้ ัน ควรจะสั ม พัน ธ์ ก ับ เป้ า หมายใหญ่ ข ององค์ก ร (หรื อ
เป้ าหมายสู งสุ ดที่วางไว้) เช่นถ้าเรากาหนดเป้ าหมายว่าประชาชนมีคุณภาพชี วติ ที่ดีข้ ึน วัตถุประสงค์
ของเราควรจะเกี่ยวเนื่ องในการไปทาให้เรื่ องนี้ เกิดขึ้นจริ ง ไม่ใช่ไปทาเรื่ องอื่นซึ่ งไม่ได้สัมพันธ์กบั
เรื่ องนี้ เช่น การส่ งเสริ มความรู ้ การการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็ นต้น
5)
Time-Based ต้องมีระยะเวลากาหนด เพราะการวางแผนหรื อจะทาอะไรสักอย่าง
นั้นไม่ใช่ “ทาไปเรื่ อย ๆ โดยไม่รู้วา่ จะจบเมื่อไร
ข้อดีของการกาหนดวัตถุ ประสงค์ตามหลัก SMART คือ จะช่วยลดความเสี่ ยงกับการที่เรา
จะตั้งเป้ าหมายแบบไม่มีหลัก หรื อตั้งไปลอย ๆ จนไม่ได้เกิด “แรงจูงใจ” ที่จะทาให้เกิดขึ้นจริ ง หรื อ
ถ้าตั้งเป้ าหมายสวยหรู แต่ไม่สามารถทาได้จริ งก็มีแต่จะกลายเป็ นฝันลม ๆ แล้ง ๆ แถมทาให้คนหมด
แรงบันดาลใจในการทางานไปเสี ยอีกต่างหาก
4. กำรกำหนดเป้ ำหมำย เป้ าหมายของโครงการแสดงถึ งผลผลิ ตขั้นสุ ดท้ายในแง่จานวน
หรื อการวัดผลส าเร็ จในระยะเวลาหนึ่ ง หรื อกล่ าวได้ว่าเป็ นวัตถุ ป ระสงค์ที่ ส ามารถก าหนดเป็ น
ตัวเลขได้แน่ นอนในช่วงระยะเวลาของการดาเนิ นงานตามกิ จกรรมของโครงการหรื ออาจจะกล่าว
ได้วา่ การกาหนดเป้ าหมายในโครงการจะเป็ นการอธิ บายหรื อบอกถึงรายละเอียดที่ระบุเป็ นจานวน
หรื อคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น เช่น ลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย
จานวน คุณลักษณะเฉพาะ หรื อพื้นที่ดาเนินงานเป็ นต้น
5. วิธี ก ำรด ำเนิ น กำร เป็ นวิธี ด าเนิ น การเป็ นงานหรื อ ภารกิ จ ซึ่ งจะต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิธีการดาเนิ นงานมักจาแนกกิ จกรรมย่อยออกเป็ นหลายกิจกรรมโดยจะ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ตน้ จนจบกระบวนการว่ามีกิจกรรมใดที่จะต้องทา ทาเมื่อใดผูใ้ ดเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบและจะทาอย่างไรโดยปกติ วิธีการดาเนิ นการจะมี ปฏิ ทินปฏิ บตั ิงานซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ น
แผนภู มิแท่ ง (Bar Chart) หรื อแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) ควบคู่กนั ไปรวมทั้งแสดงให้ทราบถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินงานของกิจกรรมนั้น ๆ กล่าวได้
ว่าการเขียนวิธีการดาเนินการโครงการ ผูเ้ ขียนจะต้องยึดวัตุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการเป็ น
หลัก เรี ยงล าดับ การดาเนิ น งานตั้ง แต่ เริ่ ม โครงการจนเสร็ จสิ้ น โครงการ จะต้องอธิ บ ายขั้นตอน
วิธีการดาเนิ นงานต้องระบุ ให้ชัดเจนว่า ท าอะไร (What) กับ ใคร (Who) เพื่ ออะไร (Why) ที่ไหน
(Where) เมื่อไหร่ (When) และจานวนเท่าไร (How) ซึ่ งในกาหนดวิธีการดาเนิ นการจะต้องเป็ นวิธีที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประหยัด และได้ผลและในขั้นตอนการดาเนิ นการนี้ จะต้องมีการกาหนด
กระบวนการตามวงจรคุ ณ ภาพ (Demming Cycle) ไว้ด้ว ยคื อ การวางแผน (Plan) ปฏิ บ ัติ (Do)
ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุ ง (Action) เราสามารถกาหนดวิธีการดาเนินโครงการ ได้ดงั นี้ คือ

1) การทบทวนจากโครงการลักษณะเดี ยวกันที่ ได้ดาเนิ นการที่ ผ่านมาหากวิธีการเดิ มนั้น
ได้ผลก็ส ามารถนามาใช้ได้อีก และสามารถที่ จะพัฒนาปรั บ ปรุ งให้เป็ นวิธี การที่ ดียิ่งขึ้ นได้ หาก
วิธี การดังกล่ าวดาเนิ นการแล้วไม่ได้ผลตามที่ คาดหวังไว้มี ปั ญหาในการปฏิ บตั ิ ก็ไม่ส มควรที่ จะ
นามาใช้เป็ นวิธีการดาเนินการ
2) ศึกษาทบทวนเอกสารวิชาการหรื องานวิจ ัยที่เกี่ ยวข้อง เพื่อหาวิธีการดาเนิ นงานที่น่าจะ
ได้ผลมากที่สุด เป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
3) ปรึ กษาผูม้ ีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการ เพื่อมากาหนดวิธีการดาเนินการที่ดี
4) ศึกษาข้อมูลจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
แก่การกาหนดวิธีการดาเนิ นการ ตรงกับความต้องการ สร้ างการมีส่วนร่ วม และสามารถลดความ
ขัดแย้งได้โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกับประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยตรง
6. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร การกาหนดระยะเวลาการดาเนิ นการโครงการ คือระยะเวลา
ในการดาเนิ นโครงการเป็ นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มโครงการจนกระทัง่ ถึ งเสร็ จสิ้ นโครงการว่า
ใช้เวลาทั้งหมดเท่าใดโดยมักแสดงให้เห็นว่าเวลาที่ใช้เริ่ มตั้งแต่วนั เดือนปี อะไร และจะแล้วเสร็ จใน
วันเดื อนปี อะไรเช่ นเดี ยวกันถ้าโครงการเป็ นโครงการระยะยาวและมี หลายขั้นตอนจะต้องแสดง
ช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนนั้นด้วยทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่ออนุ มตั ิโครงการระยะเวลาการ
ดาเนิ น โครงการและการปฏิ บ ัติงาน เป็ นการเขี ยนบอกช่ วงเวลาในการดาเนิ น งานตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น
ดาเนินงานจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดการดาเนินงานโครงการ ลักษณะการเขียนอาจบอกเป็ นช่วงเวลา
สรุ ปได้ว่า การกาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นการโครงการนั้น จะประกอบด้วย 2 ส่ วน
ได้แก่ ระยะเวลาการดาเนิ นการ และปฏิทินการปฏิบตั ิงานระยะเวลาการดาเนิ นการ คือ การกาหนด
ห้วงระยะเวลาในการดาเนิ นการโครงการ ในขั้นต้นเราจะต้องทราบว่าวิธีการดาเนิ นการโครงการมี
กิจกรรมอะไรบ้างและแต่ละกิ จกรรมใช้ะยะเวลาเท่าใดตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นโครงการ รวมเป็ น
ระยะเวลาเท่าไรและมี การเพิ่มระยะเวลาตามความเหมาะสม ส่ วนปฏิ ทินการปฏิ บตั ิ งาน คื อ การ
นาเอากิ จกรรมต่าง ๆ ของการดาเนิ นการโครงการ มาระบุให้ชดั เจนว่าจะทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
ในปั จจุบนั นิ ยมเขียนเป็ นแกนท์ชาร์ ท (Gantt Chart) ซึ่ งจะแบ่งออกเป็ น 2 คอลัมน์ คือ คอลัมน์แรก
เป็ นส่ วนของงาน/กิจกรรม คอลัมน์ที่สองเป็ นระยะเวลา หรื ออาจจะมีการปรับปรุ งเพิ่มเติมส่ วนอื่น
เข้าไปด้วยได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ เป้ าหมาย สถานที่ และผูร้ ับผิดชอบงาน
7. งบประมำณ การด าเนิ น การโครงการสิ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ในการที่ จ ะให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ได้แก่ทรัพยากรทางด้านการบริ หาร คือ งบประมาณบุคลากร และวัสดุ
อุปกรณ์ การเขียนโครงการต้องมีการระบุทรัพยากรที่จะใช้ให้ครอบคลุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
1) งบประมาณต้อ งระบุ แหล่ ง งบประมาณที่ ใ ช้ว่า มาจากงบประมาณหมวดอะไร บาง
โครงการอาจจะมีการใช้งบประมาณมากกว่าหนึ่ งหมวดก็ตอ้ งระบุ และแยกรายละเอี ยดให้ชดั เจน

การคานวณงบประมาณในการดาเนิ นการให้พิจารณาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอ้ งดาเนินการที่มีความ
จาเป็ นในการใช้งบประมาณว่าใช้จ่ายแยกเป็ นหมวดรายจ่าย เช่ น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
ค่าสาธารณู ป โภค หรื อค่ าครุ ภณ
ั ฑ์ และสิ่ งก่ อสร้ าง ตามระเบี ย บข้อบังคับ ขององค์ก าร หากเป็ น
หน่วยงานทางราชการก็ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบค่าใช้จ่ายของกระทรวงการคลัง
2) บุ ค ลากร หมายถึ ง จ านวนบุ ค คลที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น กรรมต่ า ง ๆ ตามโครงการ
ประกอบด้วยหลายกลุ่ มได้แก่ กลุ่มที่เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายของโครงการเป็ นกลุ่ มที่ เข้าร่ วมโครงการ
หรื อ ได้รับ ผลประโยชน์ โดยตรงจากโครงการ กลุ่ ม ที่ เป็ นบุ ค ลากรด าเนิ น งานโครงการ ได้แ ก่
ผูบ้ ริ หารโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยอ้อมใน
การเขี ยนโครงการต้องมี การระบุ ไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุ ม เพราะจะมี ความสัมพันธ์ กบั การ
ประมาณการงบประมาณในการดาเนินการโครงการ
3) วัสดุ อุป กรณ์ หมายถึ ง วัส ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องมื อที่มีความจาเป็ นต้องใช้ในการ
ดาเนิ น กิ จกรรมต่ าง ๆ ของโครงการ ในการจัดหาวัส ดุ อุป กรณ์ ห รื อครุ ภณ
ั ฑ์ อาจจะมาจากสิ่ ง ที่
องค์การมี อยูเ่ ดิ มแล้ว และหากมีความจาเป็ นในการที่ จะจัดหาใหม่ก็ตอ้ งมีการระบุไว้ในโครงการ
และกาหนดราคาในเพื่อการจัดหาในทุกรายการต่อไป
4) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จาเป็ น เช่น อาคารสถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบตั ิการสถานที่พกั อุปกรณ์
โสตทัศนอุปกรณ์ เครื่ องเสี ยง ฯลฯ เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นที่ ตอ้ งในการดาเนิ นกิ จกรรมของโครงการ เรา
ต้องมีการเตรี ยมการไว้ให้พร้อมและเพียงพอ
ในการกาหนดงบประมาณและทรัพยากรในการดาเนิ นงานโครงการผูว้ างแผนโครงการ
ควรต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 4 ประการในการจัดทาโครงการโดยจะต้องจัดเตรี ยมไว้อย่างเพียงพอ
และจะต้องใช้อย่างประหยัดหลักในการจัดทางบประมาณและจัดสรรทรัพยากรโครงการคือหลัก 4
E’s ได้แก่
1) Economy (ความประหยัด ) การเสนองบประมาณโครงการต้อ งเป็ นไปด้ว ยความ
ประหยัดคือใช้ทุนและทรัพยากรตามสมควร
2) Efficiency (ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ) โครงการทุ กโครงการจะต้องมี คุณค่าเป็ นที่ ยอมรั บ
และทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น
3) Effectiveness (ความมี ป ระสิ ทธิ ผ ล) โครงการทุ ก โครงการจะต้อ งด าเนิ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4) Equity (ความยุติธรรม) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิ ดหรื อการใช้จ่ายทรัพยากรจะต้อง
เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ท้ ัง นี้ เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งคล่ อ งตัว และมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

8. กำรประเมิ นผล การประเมินผลโครงการ (Project evaluation) ส่ วนนี้ จะเป็ นการเขี ยน
เพื่อแสดงถึงการติดตามการควบคุมการกากับและการประเมินผลโครงการโดยจะแสดงให้ทราบว่า
โครงการที่ ไ ด้รั บ การอนุ ม ัติ แ ล้ว จะมี วิ ธี ก ารในการควบคุ ม อย่า งไรเพื่ อ ให้ โ ครงการบรรลุ ถึ ง
วัตถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพบางที่ เรี ยกขั้น ตอนนี้ ว่าการบริ ห ารโครงการการ
ประเมินผลโครงการจะต้องระบุบุคคลหรื อหน่ วยงานที่รับผิดชอบดาเนิ นการและต้องระบุวิธีหรื อ
เครื่ องมื อที่ ใช้ป ระเมิ นรวมถึ งบอกระยะเวลาในการประเมิ น ไว้ด้วย การประเมิ นผลโครงการที่
เหมาะสมควรจะประเมินผลตาม ช่วงเวลา มี 3 ประเภท คือ
1) การประเมิ นก่ อนการดาเนิ นการเป็ นการประเมิ นผลก่ อนการดาเนิ นกิ จกรรม
ต่างๆ ของโครงการเพื่อประเมินว่าโครงการมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กนั ในแต่ละส่ วนหรื อไม่
มีความเป็ นไปได้ คุม้ ทุน เพียงพอหรื อไม่ มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรที่จะทาให้โครงการไม่สมารถ
ดาเนิ นการได้หรื อไม่ การประเมิ นผลก่ อนการดาเนิ นการโครงการจะเป็ นการนามาซึ่ งข้อมู ลการ
ตัดสิ นใจว่าจะดาเนินการโครงการหรื อล้มเลิกโครงการ
2) การประเมินระหว่างการดาเนิ นการเป็ นการประเมินระหว่างการประเมินควบคู่
ไปกับ การดาเนิ นการโครงการ เป็ นการประเมิ นความก้าวหน้าของการดาเนิ นการโครงการ ว่ามี
ความก้า วหน้ า อย่า งไร เป็ นไปตามแผนที่ ไ ด้ก าหนดไว้ห รื อ ไม่ มี สิ่ ง ใดที่ ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงส่ วนใด อีกทั้งรวบรวมปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุ งแก้ไข ทาให้การ
ดาเนินการโครงการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) การประเมินหลังการดาเนิ นการการประเมินผลเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดลง เป็ นการ
ประเมิ น ผลเปรี ย บเที ย บกับ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ไ ด้ก าหนดไว้ เพื่ อ ตรวจสอบว่า การ
ดาเนินการโครงการมีผลผลัพธ์เป็ นอย่างไร
9. กำรกำหนดผลที่คำดว่ ำจะได้ รับ การเขียนโครงการในส่ วนนี้ จะแสดงถึงประโยชน์ที่พึง
จะได้รับจากความสาเร็ จของโครงการเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดลงซึ่ งจะหมายถึงผลกระทบในทางที่ดีที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นโดยตรงและโดยอ้อมนอกจากนี้ จะระบุ ไว้ชัดเจนว่าใครจะได้รับ ประโยชน์ และ
ได้รับ ประโยชน์ ใ นลัก ษณะอย่างไรทั้งในเชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยจะเป็ นการคาดคะเน
ภาพรวมของโครงการที่จะเกิดขึ้นเมื่อดาเนิ นโครงการเสร็ จสิ้ น เป็ นผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดได้
การเขียนผลที่คาดว่าจะได้รับ ไม่เพียงแต่เป็ นแค่การเขียนบอกผลผลิต (Output) เท่านั้นควร
ระบุถึงผลสาเร็ จที่เป็ นผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การอันเป็ นผลสาเร็ จตามเป้าประสงค์ (Goal Results)

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร เป็ นการเขียนที่บอกให้ทราบถึงหน่วยงาน องค์การ หรื อบุคคล ที่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ ควรระบุให้ชดั เจน ระบุผรู ้ ับผิดชอบหลักและผู ้ที่รับผิดชอบรองเพื่อที่จะ
ได้แสดงถึ งความรับผิดชอบและความร่ วมมือกันในการดาเนิ นโครงการ ซึ่ งการเขียนผูร้ ับผิดชอบ
โครงการเป็ นการระบุ เพื่ อให้ท ราบว่าหน่ วยงานใดหรื อบุ ค คลใดเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในการดาเนิ น
โครงการเพื่อให้ผพู ้ ิจารณาสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่ชดั ว่า
- โครงการที่ จ ัด ท าขึ้ น เป็ นงานในหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและเป็ นภารกิ จ ของ
หน่วยงานหรื อบุคคลนั้นหรื อไม่
- ผูร้ ั บผิดชอบโครงการมี ป ระสบการณ์ และคุ ณสมบัติที่ เหมาะสมและน่ าเชื่ อถื อ
มากน้อยเพียงใดบางกรณี ผูร้ ั บ ผิดชอบโครงการจะต้องแสดงคุ ณ วุฒิความสามารถและตาแหน่ ง
ประกอบในการเสนอโครงการด้วย
11. กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงของโครงกำร การบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการนี้ เป็ นการ
วิเคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ กิ จ กรรมของโครงการ ว่า มี กิ จ กรรมใดบ้างที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเป็ น
อุปสรรคของการดาเนินการโครงการ การบริ หารความเสี่ ยงของโครงการจะเป็ นการบันทึกบทเรี ยน
(Lesson learn) ที่ ได้จากการแก้ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้อเสนอแนะที่ เกิ ดจากทั้งประสบการณ์ ข อง
ผูบ้ ริ หารโครงการในลักษณะเดี ยวกันหรื อโครงการในลักษณะใกล้เคี ยงกันในครั้ งก่ อนที่ ได้เคย
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและการป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรื อประสบการณ์ ที่ได้จากการ
บริ หารโครงการของคนอื่นที่มีผเู ้ ขียนไว้ (Explicit knowledge) ซึ่งสามารถนามาเป็ นแนวทางในการ
ป้ องกันปั ญหาอุปสรรคและความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงานตามโครงการได้
กำรวำงแผนโครงกำรแบบตำรำงเหตุ ผ ลสั ม พั น ธ์ (Logical Framework Method) การ
วางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ ซึ่ งภาษาอังกฤษใช้คาว่า Logical Framework Planning
หรื อ Logical Framework Method หรื อ Project Planning Matrix หรื อ Log Frame ซึ่ งวิ ธี ก ารแบบ
เหตุผลสัมพันธ์เป็ นวิธีการที่อาศัยหลักการความสัมพันธ์ ในเชิ งที่เป็ นเหตุเป็ นผลแบบต่อเนื่ องและ
ประสานกันทั้งในแนวตั้ง (Vertical Logic) และตามแนวนอน (Horizontal Logic) ขององค์ประกอบ
ที่เป็ นโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ โดยกาหนดเป็ นรายละเอียดซึ่งแสดงในรู ปของตาราง 16 ช่อง
(4  4 Matrix) ในกรณี ที่รวมเอากิจกรรมและปั จจัยไว้ในช่องเดียวกันหรื อในรู ปของตาราง 20 ช่อง
(5  4 Matrix) ในกรณี ที่แยกกิ จกรรมและปั จจัยไว้คนละช่ อง มีตวั ชี้ วดั ความสาเร็ จที่เป็ นรู ปธรรม
สามารถวัดได้และสามารถนาไปสู่ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้ ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว
จะเข้าใจภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้ง่ายและสะดวกสาหรับผูบ้ ริ หารหรื อผูพ้ ิจารณาตัดสิ นใจ
อนุมตั ิโครงการ ตลอดจนผูท้ ี่จะนาโครงการไปปฏิบตั ิ กล่าวโดยสรุ ปการวางแผนโครงการแบบ Log
Frame หมายถึง การวางแผนโครงการอย่างเป็ นระบบ ยึดหลักตรรกะ โดยมีการเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความ สั ม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ แ ละผลในด้ า นต่ า ง ๆ ขององค์ป ระกอบโครงการ อาทิ การก าหนด

จุ ดมุ่ งหมาย (Goal) วัตถุ ป ระสงค์ (Purpose) ผลงาน (Outputs) กิ จกรรมต่ าง ๆ (Activities) ที่ ต้อ ง
กระทา ตลอดจน ทรัพยากรต่าง ๆ (Input) ที่ตอ้ งใช้
คุ ณ ลักษณะของกำรวำงแผนโครงกำรแบบตำรำงเหตุ ผลสั ม พันธ์ (Logical Framework
Method) การวางแผนโครงการแบบ Log Frame มีคุณลักษณะที่สาคัญพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. เป็ นการวางแผนที่มีความสัมพันธ์เป็ นระบบ โดยมีความสัมพันธ์ในเชิ งสาเหตุและผล
ระหว่างการกาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ กาหนดผลงานที่จะได้รับ กาหนดปั จจัยนาเข้าและ
กาหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่จะต้องทาลดหลัน่ ลงมาเป็ นลาดับชั้น
2. เป็ นการวางแผนที่ มีการจัดทาอย่างละเอี ยดรอบคอบ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ของแผนเป็ น
หลัก การกาหนดกิ จกรรม ทรั พ ยากรที่ ใช่ ลว้ นตอบสนองต่อความต้องการผลงานเป้ าหมายของ
วัตถุประสงค์ ดังกล่าว ดังนั้นการใช้จ่ายทรัพยากรเพื่อกิ จกรรมที่ฟุ่มเฟื อยก็จะไม่เกิ ดขึ้นหรื อความ
บกพร่ องใน กิ จกรรมที่ ค วรจะต้อ งท าแต่ มิ ไ ด้ท าก็ จะสามารถตรวจพบได้แต่ เบื้ องต้น ตั้ง แต่ ใ น
ขั้นตอนการวางแผน ระดับของวัตถุประสงค์ในการวางแผนโครงการ (Hierarchy of objectives) มี 3
ระดับ คือ
2.1 วัต ถุ ป ระสงค์ ร ะดับ สู งสุ ด (Ultimate goal) คื อ วัต ถุ ป ระสงค์ อ ัน เป็ นที่ ม าของ
โครงการ
2.2 วัต ถุ ป ระสงค์ ร ะดับ กลาง (Intermediate goal) เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ เกิ ด ขึ้ นเพื่ อ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับสู งสุ ด
2.3 วัต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ ล่ า ง (Immediate goal) เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด วัต ถุ
ประสงค์ระดับกลาง ซึ่งโดยปกติจะเป็ นผลผลิตที่เกิดขึ้นทันทีเนื่องจาการปฏิบตั ิงานในโครงการ ใน
การวางแผนโครงการแบบ Log Frame จะต้องคานึ งถึงการเขียนระดับของวัตถุประสงค์ ให้ชดั เจน
และต้องทาให้วตั ถุประสงค์ในระดับต่าง ๆ บรรลุผลด้วย
3. เป็ นการวางแผนที่ มีค วามเป็ นรู ป ธรรม ที่ จะเห็ นในแต่ ละระดับชั้นตั้งแต่ บ นสู่ ล่ างใน
แนวตั้ง และสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละระดับจากแหล่งข้อมูลที่กาหนดไว้ชดั เจน
ในแนวนอน พร้ อมทั้งให้ขอ้ สังเกตที่พึงควรระวัง ที่อาจจะทาให้การดาเนิ นงานโครงการประสบ
ความล้มเหลวได้
4. เป็ นการวางแผนที่ มี ก ารประสานอย่างชัด เจน ในแต่ ล ะหน่ วยงานแต่ ล ะกิ จกรรมให้
เป็ นไป ในทิศทางเดียวกัน และช่วยแก้ไขความซ้ าซ้อนในแต่ละกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะช่วย
ให้การใช้ จ่ายงบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ควำมสั มพันธ์ เชิ งเหตุผลของ Log Frame โครงสร้างหรื อองค์ประกอบหลักของโครงการ
ในตารางเหตุผลสัมพันธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบในแนวตั้ง (Vertical Logic) และองค์ประกอบ
ในแนวนอน (Horizontal Logic) โดยอาศัยหลักการง่าย ๆ คือ หลักการแสดงความสัมพันธ์ในเชิ งที่
เป็ นเหตุเป็ นผลแบบต่อเนื่องประสานทั้งแนวนอนและแนวตั้ง แล้วนามาบรรจุในตารางสี่ เหลี่ยม ดัง
แสดงในภาพที่ 8.3
1. องค์ประกอบในแนวตั้ง เป็ นองค์ประกอบที่แบ่งระดับในการดาเนิ นงานออกเป็ น ระดับ
จุ ดมุ่ งหมายของแผนงาน (Goal) ระดับวัตถุ ป ระสงค์ของโครงการ (Purpose) ระดับ ผลงานหรื อ
ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรมและทรัพยากร (Activities & Input)
คาสรุ ป (NS)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ (OVI)
จุดมุ่งหมาย (Goal)
วัตถุประสงค์
(Purpose/Objective)
ผลงาน/ผลผลิต
(Output)
กิจกรรม
(Activities)
ปั จจัยนาเข้า (Input)

หลักฐาน/แหล่งพิสูจน์ (MOV)

เงื่อนไขความสาเร็ จ (IA)

แนวตั้ง แนวนอน
ภาพที่ 8.3 สดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame
จากตารางแสดงความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบทั้ ง ในแนวตั้ง และแนวนอนจะมี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวเนื่ องกัน คือ ตามแนวตั้งจะพิจารณาจากบนสู่ ล่าง (Downward) และจากล่างสู่
บน (Upward) และมีเครื่ องชี้วดั ตามแนวนอนในแต่ละระดับ โดยมีรายละเอียด ดังภาพที่ 8.4

Downward

Upward

2. วัตถุประสงค์ ของโครงกำร Purpose (P)
3. ผลงำน/ผลผลิต Outputs (O)
4. กิจกรรม Activities (A) และ
ทรัพยำกร Input

Vertical Logic

Vertical Logic

1. จุดมุ่งหมำย Goal (G)

Vertical Logic Vertical Logic
ภาพที่ 8.4 องค์ประกอบตามแนวตั้งของ Log Frame
การกาหนดองค์ประกอบในแนวตั้ง โดยทัว่ ไปอาจจะเห็ นได้ใน 2 แบบ คือแบบที่ไม่ได้มี
การกาหนดกิจกรรม หรื อบางโครงการต้องการรายละเอียด ในส่ วนนี้ จะกาหนดกิจกรรมไว้เพื่อให้
การพิจารณารอบคอบมากขึ้น การบรรจุรายละเอียดจะเริ่ มตั้งแต่ส่วนบนสุ ดที่แสดงถึงภาพในระดับ
กว้า ง คื อ จุ ด มุ่ ง หมาย (Goal) ที่ ถู ก ก าหนดเป็ นข้อ ๆ แต่ ล ะข้อ ก็ จ ะน ามาแตกรายละเอี ย ดเป็ น
วัตถุประสงค์ (Purpose) ในแต่ละข้อของวัตถุประสงค์ ก็ถูกกาหนดออกมาในสิ่ งที่ตอ้ งการ (Output)
ในแต่ละ Output จะต้องทากิ จกรรม (Activities) อะไรบ้าง และในแต่ละกิ จกรรมจาเป็ นจะต้องใช้
ปั จจัยการดาเนินงาน (Input) อะไรบ้าง และทั้งหมดของ แต่ละหัวข้อก็จะถูกรวบรวมอยูใ่ นลักษณะ
ที่ตรวจสอบได้ง่าย
2. องค์ประกอบในแนวนอน เป็ นองค์ประกอบที่แสดงสาระสาคัญต่าง ๆ เช่น สาระสาคัญ
โดยสรุ ป ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ หลักฐานหรื อแหล่งพิสูจน์ และเงื่อนไขแห่งความสาเร็ จ ดังภาพที่ 8.5
คำสรุป
(NS)

ตัวบ่ งชี้ควำมสำเร็จ
(OVI)

หลักฐำน / แหล่ งพิสูจน์
(MOV)

Horizontal Logic

Horizontal Logic
ภาพที่ 8.5 องค์ประกอบตามแนวนอนของ Log Frame

เงื่อนไขควำมสำเร็จ
(IA)

รู ปแบบของกำรวำงโครงกำรแบบ Log Frame รู ปแบบของการเขียนโครงการแบบ Log
Frame ที่ นิ ย มกัน จะเป็ นแบบตาราง 4 X 4 หรื อ ตาราง 16 ช่ อ ง และ 5 X4 หรื อ 20 ช่ อ ง โดยจะ
เรี ยงลาดับจากแถวบนสุ ดของตารางในแนวนอน ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่คอลัมน์ ทางด้านซ้ายมือ ดังนี้
1. สาระสาคัญ /คาสรุ ป (NS = Narrative Summary) คื อการชี้ ให้เห็ นว่าโครงการจะดาเนิ น
ไปได้ตอ้ งมีรายละเอียดสรุ ปเป็ นข้อ ๆ และในสาระที่สรุ ปควรตรวจนับได้ในเชิ งปริ มาณ หัวข้อต่าง
ๆ จะปรากฏในองค์ประกอบแนวตั้งคื อ จุ ดมุ่งหมายของแผน วัตถุ ประสงค์ของโครงการ ผลงาน
หรื อผลผลิตของโครงการ กิจกรรมของโครงการ และปั จจัยหรื อทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้
2. ตั ว ชี้ วัด ความส าเร็ จ (OVI ห รื อ KPI = Objectively Verifiable Indicators ห รื อ Key
Performance Indicators) คื อการชี้ ให้ เห็ น ว่า รายการในแต่ ล ะแถวในคอลัม น์ ที่ 1 (NS) มี ตวั ชี้ วดั
ความสาเร็ จกากับอยูด่ ว้ ย เช่น ตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของจุดมุ่งหมายของแผน ตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของ
วัตถุ ประสงค์โครงการ ตัวชี้ วดั ความส าเร็ จของผลงาน และตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของกิ จกรรมและ
ทรัพยากรในโครงการ
3. แหล่งข้อมูลหรื อวิธีพิสูจน์ความสาเร็ จ (MOV = Means of Verification) คือการชี้ ให้เห็ น
ว่ารายการในแต่ละแถวในคอลัมน์ที่ 3 มีวิธีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอยูด่ ว้ ย โดยแสดง
ให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ ความสาเร็ จดังกล่าวว่าจะมีวธิ ี การตรวจวัดได้อย่างไร หรื อระบุแหล่งที่จะให้ได้มา
ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว
4. เงื่อนไขสาคัญของความสาเร็ จ (IA = Important Assumption) คือการชี้ ให้เห็ นว่ารายการ
แต่ ล ะแถวในคอลัม น์ ที่ 4 มี วิธี พิ จารณาเงื่ อนไขแห่ งความส าเร็ จที่ ส าคัญ ของรายการต่ าง ๆ เช่ น
เงื่ อ นไขส าคัญ แห่ ง ความส าเร็ จ ของจุ ด มุ่ ง หมายของแผน เงื่ อ นไขส าคัญ แห่ ง ความส าเร็ จ ของ
วัตถุประสงค์โครงการ เงื่อนไขสาคัญแห่ งความสาเร็ จของผลงานหรื อผลผลิตของโครงการ เมื่อนา
องค์ประกอบแนวตั้งและแนวนอนของ Log Frame มาบรรจุในตาราง 5 X 4 จะได้คาอธิ บายในเชิ ง
เหตุและผล (Logic) พอสรุ ปได้ ดังภาพที่ 8.6

คำสรุป
ตัวบ่ งชี้ควำมสำเร็จ
หลักฐำน / แหล่ งพิสูจน์ เงื่อนไขควำมสำเร็จ
(NS)
(OVI)
(MOV)
(IA)
- ตัวชี้วดั ที่จะบ่งบอกถึง - แหล่งข้อมูลที่จะวัดได้ถึง - เงื่อนไขที่จะช่วยให้จุด
จุดมุ่งหมำยของแผน
มุ่ง
(Program Goal) กาหนด ความสาเร็ จตามจุดหมาย การบรรลุความสาเร็ จ
ของแผนหรื อแผนงาน
ของแผนหรื อแผนงาน
หมายของแผนบรรลุผล
เป็ นข้อ ๆ
สาเร็ จตามที่ต้ งั ไว้
- แหล่งข้อมูลที่จะวัด
- เงื่อนไขที่จะช่วยให้
วัตถุประสงค์ (Purpose) - ตัวชี้วดั ที่จะวัด
ความสาเร็ จตาม
ความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของ
ของโครงกำร นาวัตถุ
วัตถุประสงค์
โครงการบรรลุผลสาเร็ จ
ประสงค์มาแตกเป็ นข้อ ๆ วัตถุประสงค์ที่วางไว้
- เมื่อโครงการสิ้นสุด
ผลงำน (Outputs) หรื อ - ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของ - แหล่งข้อมูลที่จะตรวจวัด - ข้อสมมติฐานสาคัญที่
งานหรื อผลผลิตเพื่อ
ผลผลิตหรื อผลงาน
ผลงานจะบรรลุตาม
ผลผลิตของโครงกำร
ความสาเร็ จตาม
Purpose ที่วางไว้
วัตถุประสงค์
- รายละเอียดปัจจัยแต่ละ - แหล่งแสดงรายการที่
- เงื่อนไขจากปัจจัย
กิจกรรม (Activities)
ตัวที่ตอ้ งใช้ทากิจกรรม
ยืนยันว่าได้มีการจัด
ภายนอกที่จะทาให้เกิด
ทีจ่ ะดำเนินงำนตำม
- ระบุกิจกรรมที่จะต้อง
กิจกรรมตามที่กาหนด
กิจกรรมของโครงการ
โครงกำร
ทาว่ามีอะไรบ้าง
จริ ง
- ระบุช่วงเวลาที่ทาจกรรม
- แหล่งข้อมูลที่แสดง
- ข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
ปัจจัยนำเข้ ำ (Input) หรื อ - ระบุรายละเอียดของ
รายการการใช้ทรัพยากร ได้มาซึ่งทรัพยากรในการ
ทรัพยำกร (Resources) ทรัพยากรที่ใช้จริ ง
ในแต่ละกิจกรรมจริ ง
ดาเนินโครงการ
ในโครงกำร

ภาพที่ 8.6 สรุ ปสาระในแต่ละช่องของ Log Frame
กำรตรวจสอบควำมสั มพันธ์ เชิ งเหตุและผลในแนวตั้งของ Log Frame เพื่อให้แน่ใจว่าการระบุ
สาระสาคัญในแต่ละส่ วน ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนของ Log Frame ดาเนินการอย่างสมเหตุสมผล
สามารถตรวจสอบได้ 2 รู ปแบบคือ
1. วิธีใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวตั้ง ซึ่ งอธิ บายได้ 2 ลักษณะดังนี้
1.1 การตรวจสอบจากบนลงล่าง โดยตั้งคาถามว่าทาอย่างไร” (How) ไล่ลงไปเป็ น
ทอด ๆ จากแถวบนสุ ด ให้ต่อเนื่องกัน ดังนี้
- ทาอย่างไรจึงจะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผน? คาตอบที่ได้จะเป็ น
สิ่ งกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ทาอย่างไรจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ? คาตอบที่ได้
คือ สิ่ งที่กาหนดผลงาน/ผลผลิตของโครงการ
- ทาอย่างไรที่จึงจะได้ผลผลิตหรื อผลงานของโครงการ? จะเป็ นสิ่ งที่
กาหนดการใช้ทรัพยากร/กิจกรรมในโครงการนั้น
- ทาอย่างไรจึงจะได้ทรัพยากรที่จาเป็ นในการดาเนิ นโครงการ?
1.2 การตรวจสอบจากล่างขึ้นบน โดยตั้งคาถามว่า ทาไม (Why) ต่อเนื่ องกัน โดยไล่จาก
แถวล่างสุ ดขึ้นไปข้างบนเป็ นทอดๆ ดังนี้
- ทาไมต้องใช้ทรัพยากรในการทากิจกรรมนั้น คาตอบที่ได้จะเป็ นสิ่ งที่
กาหนดผลงาน/ผลผลิตของโครงการ
- ทาไมต้องกาหนดผลผลิต/ผลงาน ของโครงการเช่นนั้น? คาตอบที่ได้จะ
เป็ นสิ่ งที่กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ .
- ทาไมต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างนั้น? คาตอบที่ได้จะ
เป็ นสิ่ งที่กาหนด จุดมุ่งหมายของแผน/แผนงาน
2. วิธีใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวนอน ซึ่งอธิบายได้ 2 ลักษณะดังนี้
2.1 ใช้คาถามว่า “ทาไม” (Why) โดยไล่ไปทางด้านซ้ายเป็ นทอด ๆ จากคอลัมน์
ขวาสุ ด เช่น
- ทาไมจึงต้องมีเงื่อนไขความสาเร็ จของการได้มาซึ่งทรัพยากรที่จาเป็ น
สาหรับโครงการ
- ทาไมต้องมีแหล่งข้อมูลและการประเมินความสาเร็ จของการได้มาซึ่ ง
ทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับโครงการ
- ทาไมต้องมีตวั ชี้วดั ความสาเร็ จของแหล่งทรัพยากรในโครงการ
- ทาไมต้องมีการระบุกิจกรรมและทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับโครงการ
2.2 ใช้คาถามว่า “ ทาอย่างไร “ (How) ไล่ไปด้านขวาเป็ นทอด ๆ จากคอลัมน์
ด้านซ้ายสุ ด เช่น
- ทาอย่างไรจึงจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนงาน
- ทาอย่างไรจึงจะเชื่อได้วา่ ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของแผนงานนั้นเชื่ อถือได้
- ทาอย่างไรจึงจะเชื่อได้วา่ แหล่งข้อมูล และการประเมินความสาเร็ จของ
แผนงานนั้นเชื่ อถือได้
- ทาอย่างไรจึงจะเชื่อถือได้วา่ เงื่อนไขสาคัญแห่งความสาเร็ จนั้นเชื่ อถือได้
จากการที่อธิ บายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลซึ่ งกันและกันทั้งในแนวตั้ง (Vertical Logic)
จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน และในแนวนอน (Horizontal Logic) ทั้งจากซ้ายไปขวา และจาก

ขวาไปซ้าย จึงทาให้การเขียนโครงการแบบ Log Frame เป็ นวิธีที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือสามารถ
ประเมินผลโครงการได้ง่าย ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแนวตั้ง (Vertical Logic) ดังกล่าวข้างต้น
สามารถสรุ ปได้ ดังภาพที่ 8.7

จุดมุ่งหมายของแผน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลงาน ผลผลิตของโครงการ

กิจกรรมและทรัพยากร
ที่ใช้ในโครงการ
จุดมุ่งหมายของแผน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลงาน ผลผลิตของโครงการ
กิจกรรมและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ
ภาพที่ 8.7 ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแนวตั้งของโครงการแบบ Log Frame

ข้ อ ดี แ ละข้ อ จ ำกั ด ของกำรวำงแผนโครงกำรแบบ Log Frame ข้อ ดี ข องการวางแผน
โครงการแบบ Log Frame ที่ ส าคัญ คื อ สามารถบรรจุ เนื้ อ หาสาระจานวนมากไว้ใ นตารางหน้ า
เดี ย วกัน โดยอาศัย หลัก เหตุ ผ ลสั ม พัน ธ์ ซึ่ งท าให้ ผู ้อ นุ ม ัติ โ ครงการ (Project Decision Maker)

สามารถพิจารณาได้ง่าย ทาให้ประหยัดเวลา ในการตัดสิ นใจอนุ มตั ิ โครงการ นอกจากนั้นยังเป็ น
แนวทางในการนาโครงการไปปฏิบตั ิที่ดี เพราะสามารถดาเนิ นกิ จกรรมได้ง่าย และสะดวกต่อการ
ติดตามประเมินผลโครงการ เนื่ องจากในตารางมีการกาหนดกรอบแนวทางในการประเมินผล โดย
พิจารณาจากตัวชี้วดั ผลงาน ตลอดจนแหล่งข้อมูลและวิธีการตรวจสอบไว้ดว้ ย กรณี โครงการปฏิบตั ิ
ไปแล้วไม่บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์ก็สามารถใช้ตารางเหตุ ผลสัม พันธ์ เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจว่า
สมควรจะปรับปรุ งโครงการหรื อไม่ ประการใด เพื่อให้โครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้
สาหรับข้อจากัดของการวางแผนโครงการแบบ Log Frame นั้นอยู่ที่การเตรี ยมข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนสรุ ปลงในตาราง ซึ่ งหน่วยงานต่าง ๆ มักมีปัญหา เพราะไม่ค่อยมี
ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั หรื อมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ นอกจากนั้นการเขียนรายละเอียดของโครงการลงในแต่
ละช่ องของตารางจะต้องเขี ย นให้ส้ ั น กะทัดรั ด แต่ ได้ส าระส าคัญ ซึ่ งต้องอาศัยผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ และ
ประสบการณ์ ในการเขียนโครงการพอสมควร มิฉะนั้นการเขียนข้อความแต่ละช่ องจะไม่สัมพันธ์
กัน นอกจากนั้นในตารางเหตุผลสัมพันธ์ยงั ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนิ นงานในโครงการ ซึ่ ง
ทาให้ผูท้ ี่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ โครงการ ไม่ส ามารถเข้าใจโครงการได้อย่างลึ กซึ้ ง ถ้าต้องการจะศึ กษา
โครงการทั้งระบบ
ข้ อแตกต่ ำงระหว่ ำงกำรวำงแผนโครงกำรแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) กับ
กำรวำงแผนโครงกำรแบบตำรำงเหตุผลสั มพันธ์ (Log Frame) ที่ผา่ นมาหน่วยงานของภาคราชการ
มักนิ ยมวางแผนโครงการแบบประเพณี นิยมหรื อแบบดั้งเดิ ม (Conventional Method) มาก แต่ใน
ปั จจุบนั หลายหน่ วยงานเริ่ มให้ความสาคัญและเน้นให้วางแผนโครงการแบบ Log Frame มากขึ้ น
เพราะเป็ นการวางแผนปฏิบตั ิก ารที่มีความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลของสาระสาคัญต่าง ๆ อันจะนามาซึ่ ง
การบริ หารงานที่ มุ่ งผลสั มฤทธิ์ ดังนั้น ผูท้ ี่ จะวางแผนโครงการแบบ Log Frame จึงควรทราบข้อ
แตกต่างของการวางแผนโครงการแบบ Log Frame กับการวางแผนโครงการแบบประเพณี นิยมดังนี้
1.
ในสาระส าคัญ ของโครงการ การวางแผนโครงการแบบประเพณี นิ ยม (Conventional
Method) นั้นจะมี รายละเอี ยดมากกว่าการวางแผนโครงการแบบ Log Frame เพราะมี รายละเอียด
ของโครงการตั้ง แต่ หลัก การและเหตุ ผ ล วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย วิ ธี ด าเนิ น งาน ระยะเวลา
งบประมาณและทรั พ ยากร ผูร้ ั บ ผิด ชอบ สถานที่ ด าเนิ น การ ผลที่ ค าดว่าจะได้รับ และวิ ธี ก าร
ประเมิ น ผลโครงการ ฯลฯ แต่ ก ารวางแผนโครงการแบบ Log Frame จะมี เพี ย งการก าหนด
จุ ด มุ่ ง หมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ผลงานหรื อ ผลผลิ ต ของโครงการ ปั จ จัย น าเข้า หรื อ กิ จ กรรมและ
ทรัพยากรที่ใช้เท่านั้น

2.
การวางแผนโครงการแบบ Log Frame เน้นจุดมุ่งหมายของแผนและวัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็ นสาคัญ ในขณะที่การวางแผนโครงการแบบประเพณี นิยมเน้นการบรรลุเป้ าหมายเชิ ง
ปริ มาณ และเชิงคุณภาพ และการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
3.
การวางแผนโครงการแบบ Log Frame เน้นความเป็ นตรรกวิทยาหรื อความสัมพันธ์เชิ ง
เหตุผลอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตลอด
4.
การวางแผนโครงการแบบ Log Frame นั้ น การพิ จ ารณางบประมาณจะง่ า ยกว่า การ
วางแผนโครงการแบบประเพณี นิยม เพราะจะทราบว่ากิ จกรรมใดใช้ทรัพยากรอะไร มี ค่าใช้จ่าย
เท่าใด
สาหรับขั้นตอนการจัดทาแผนงาน/โครงการสุ ขศึกษาที่ สัมพันธ์ กบั การเขียนแผนงาน/
โครงการสุ ขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุ ข เป็ นการวิเคราะห์ว่ามีปัญหาสาธารณสุ ข ทั้งโรค ติดต่อ
เช่น ปั ญหาโรคไข้หวัด โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่ วง ฯลฯ และปั ญหาโรคไม่ติดต่อ เช่น ปั ญหา
โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็ ง โรคอ้วน ที่ เป็ นปั ญหา ของจังหวัด/พื้นที่
และปั ญหาสาธารณสุ ขนั้นมี สถานการณ์ อตั ราการป่ วยอัตราตายเป็ นอย่างไร ลักษณะของปั ญหา
ขอบเขตของปั ญ หา ขนาดความรุ น แรงของปั ญ หา โดยพิ จ ารณาถึ ง ระบาด วิท ยาของปั ญ หา
สาธารณสุ ขนั้น ๆ ว่ามี ผลกระทบต่อประชากรกลุ่ มใดบ้าง ผลของการวิเคราะห์ สถานการณ์ ข อง
ปัญหาจะถูกนาไปเขียนเป็ น หลักการและเหตุผล เมื่อเขียนแผนงานสุ ขศึกษา
2. การกาหนดเป้ าประสงค์การกก าหนดเป้ าประสงค์เป็ นการตั้งเป้ าประสงค์ในการ ลด
ปั ญหานั้น ๆ ซึ่ งต้องระบุปริ มาณการเปลี่ ยนแปลงที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นกับกลุ่ มเป้ าหมาย ที่ชัดเจน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เป้ าประสงค์ของแผนในระยะยาว ส่ วนมากจะกาหนด ช่วงระยะเวลาไว้
ภายใน 2-4 ปี และเป้ าประสงค์ระยะสั้นในระยะเวลา 1 ปี ข้อมูลในการกาหนด เป้ าประสงค์ของแผน
จะได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุ ข
3. การวิเคราะห์ พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม เป็ นการวิเคราะห์ ปัจจัย สาเหตุ
รองของปั ญหาสาธารณสุ ขที่ สัมพันธ์กบั พฤติ กรรมสุ ขภาพเสี่ ยงจะประกอบไปด้วย 3 กลุ่ มปั จจัย
ตามแนวความคิ ด ของ Lawrence W. Green ได้แ ก่ ปั จ จัย น า ปั จ จัย เอื้ อ และปั จ จัย เสริ ม ในการ
ดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพนั้น จะต้องดาเนิ นการ
แก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขโดยตรงที่ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ ยง นัน่ ก็คือเป็ นการแก้ไขปั ญหา

สาธารณสุ ขที่สาเหตุรองของปัญหาสาธารณสุ ข ขั้นตอนในการวิเคราะห์พฤติกรรมและปั จจัยที่มีต่อ
พฤติกรรมนี้ เป็ นขั้นตอนที่ มีความสาคัญมากที่สุดในกระบวนการวางแผนงานสุ ขศึกษาเพราะจะ
เป็ นส่ วนส าคัญ ยิ่ง ที่ จะใช้ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ ไ ปก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละกลวิธี ข อง
แผนงานสุ ขศึกษา การวิเคราะห์พฤติกรรมนี้อาศัยหลักการการวิเคราะห์ตาม PRECEDE Framework
ซึ่ งมีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ดงั นี้คือ
1)
จาแนกและวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุ ขที่มีปัญหามาจากพฤติกรรม
2)
วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุ ขว่า มีสาเหตุมาจากปั จจัยอะไรบ้างและในสาเหตุของ
ปั ญหาสาธารณสุ ขต่าง ๆ นั้น มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมอะไรบ้างและพฤติกรรมที่เป็ นสาเหตุ ของ
ปั ญหานั้น เป็ นพฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุ่มประชากรใด
3)
เมื่อทราบปัญหาที่เป็ นปั ญหาแล้ว ให้จดั ลาดับความสาคัญของพฤติกรรมว่า
พฤติกรรมใดมีความสาคัญมากน้อยเรี ยงตามลาดับ
4)
วิเคราะห์วา่ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เรี ยงลาดับควาสาคัญไว้น้ นั แต่ละพฤติกรรม
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรื อยากเพียงใด และจะใช้วธิ ี การใดในการปรับเปลี่ยน
5)
เลือกพฤติกรรมเป้ าหมายที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยน โดยพิ จารณาจากพฤติกรรมที่เห็น
ว่ามี ค วามส าคัญ และสามารถเปลี่ ย นแปลงได้ม ากที่ สุ ด ก่ อน และพฤติ ก รรมที่ มี ค วามส าคัญ แต่
เปลี่ยนแปลงได้ยากรองลงไปตามลาดับแล้วกาหนดเป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ซึ่ งในส่ วนนี้ ใน
การเขียนแผนงานสุ ขศึกษาจะถูกนาไปใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์)
6)
เมื่อเราได้พฤติกรรมเป้ าหมาย (พฤติกรรมที่พึงประสงค์) ที่ตอ้ งการจะแก้ไขหรื อ
ต้องการสร้างหรื อปลูกฝัง แล้วนาพฤติกรรมเหล่านี้มาวิเคราะห์หาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ ของพฤติกรรม
นั้น โดยวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 3 ปั จจัย ได้แก่
(1) ปั จจัยนา (Predisposing factors) หมายถึงปั จจัยภายในตัวบุคคล เป็ นปั จจัยพื้นฐาน
ของบุ ค คลที่ จ าเป็ นต่ อ การกระท าพฤติ ก รรมสุ ข ภาพอย่า งมี เหตุ ผ ลอัน จะน า ไปสู่ ก ารกระท า
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ยงั่ ยืนและถาวรต่อไป ปั จจัยที่สาคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่
ความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพโดยเฉพาะความรู ้ ที่จาเป็ นต่อการกระทาพฤติ กรรม สุ ขภาพที่
เรี ย กว่า Essential knowledge และเป็ นความรู ้ ที่ ส ามารถน าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้ภ ายใต้ระบบ วิถี ชี วิต ที่
เป็ นอยู่
การรับรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ เช่น การรับรู ้ตามแบบแผนความเชื่ อด้านสุ ขภาพ (Health
Belief Model) ของ Rosenstock และคณะ การรั บรู ้ ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) ของ
Bendura เป็ นต้น
-

ค่านิยม เจตคติฯลฯ

ทักษะที่ จาเป็ นต่อการกระทาพฤติ กรรม เป็ นปั จจัยนาที่ มีความส าคัญ อย่างหนึ่ ง
ของพฤติกรรมสุ ขภาพ
ปั จจัยด้านประชากร ถื อเป็ นกลุ่ ม ปั จจัยนาอย่างหนึ่ ง แต่มี ค วามส าคัญ น้อยกว่า
ปั จจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว
- ปั จจัยเอื้อ (Enabling Factors) หมายถึ งปั จจัยภายนอกที่เอื้อต่อการ กระทาพฤติกรรมเป็ น
ปั จจัยที่ จาเป็ นต้องมี หรื อเกิ ดขึ้ น ก่ อน ที่ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ หรื อไม่ พึ งประสงค์จะ
เกิ ดขึ้น ปั จจัยเอื้อที่สาคัญต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น บริ การด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ขสิ่ งของ
หรื อสิ่ งที่อานวยความสะดวกที่จะใช้ประกอบการกระทาพฤติกรรมเช่น อาหารสาหรับพฤติกรรม
การบริ โภค ทรายอะเบทสาหรับพฤติ กรรมการควบคุ มลู กน้ ายุงลาย บุ หรี่ ก็เป็ นปั จจัยเอื้ อที่ ไม่พึ ง
ประสงค์ของพฤติกรรมการสู บบุหรี่
(2) ปั จจัย เสริ ม (Reinforcing Factors) หมายถึ งปั จจัย ภายนอกทางสั ง คม ที่ ช่ วยส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้พฤติกรรมสุ ขภาพเกิดขึ้น เกิดได้เร็ วขึ้น ยัง่ ยืน หรื อช้าลง ปั จจัยเสริ ม เป็ นได้ท้ งั
-

บุคคล เช่น แม่ตวั อย่าง ผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุ ข

กลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มเครื อญาติชมรม สมาคม หรื อกฎระเบียบของกลุ่ม ของชุ มชน
ของสังคมวิถีชีวติ วัฒนธรรมรวมทั้งระเบียบปฏิบตั ิกฎหมายของบ้านเมือง เป็ นต้น
ในการดาเนิ นงานแก้ไขปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ เน้นการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพนั้น
จะต้องดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขโดยตรงที่ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ ยง นัน่ ก็คือเป็ น
การวางแผนแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาเหตุรอง การดาเนินการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข จะกระทา
ได้ง่ายหรื อยากขึ้นอยู่กบั ปั จจัยสาเหตุ ออ้ มของปั ญหาสาธารณสุ ขแวดล้อม ทั้งปั จจัยแวดล้อมทาง
กายภาพและปั จจัยแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนการดารงชีวิต
ฯลฯ การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาสาธารณสุ ขโดยใช้แนวคิดทางระบาดวิทยาควบคู่ไปกับแนวคิด
ทางพฤติกรรมศาสตร์ จะช่วยให้มองเห็นภาพของสาเหตุของปั ญหาได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น จากสภาพการณ์
ของปั ญหาสาธารณสุ ขของประเทศไทยในปั จจุบนั นี้ พบว่าสาเหตุตรงของปั ญหาสาธารณสุ ขเกือบ
ทั้งหมดเป็ นเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมเสี่ ยงและพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นสาเหตุรอง
ของปั ญหาจึงเกี่ยวข้องกับปั จจัยทั้ง 3 กลุ่มดังได้กล่าวมาแล้ว
4. การกาหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ

1) วัตถุ ป ระสงค์ห ลักของแผนงานโครงการข้อมู ล ในการก าหนดวัตถุ ป ระสงค์
หลักของแผนงานโครงการได้มาจากการวิเคราะห์ พฤติกรรมเสี่ ยง หรื อปั จจัยเสี่ ยง (สาเหตุ
ของปัญหา)
2) วัตถุประสงค์เฉพาะของแผนงานโครงการ ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ให้
เกิดขึ้นเนื่ องจากการดาเนิ นกิจกรรมของโครงการข้อมูลในการกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ
ของแผนงานโครงการได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยนา ปั จจัยเอื้อและปั จจัยเสริ มที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมเสี่ ยงหรื อปั จจัยเสี่ ยง
5. การก าหนดเป้ า หมายทางสุ ขศึ ก ษา เป้ า หมายทางสุ ขศึ ก ษาที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง บางครั้งเป้ าหมาย ทางสุ ขศึกษาอาจแตกต่างจากเป้ าหมายของโครงการสาธารณสุ ข
6. การก าหนดกลวิธีก ารก าหนดกลวิธี ท างสุ ข ศึ ก ษาจะต้องสอดคล้อง กับ วัตถุ ป ระสงค์
เพื่อให้สนองการแก้ปัญหาตามวัตถุ ประสงค์ (วัตถุ ประสงค์หนึ่ ง ๆ อาจต้องใช้กลวิธีมากกว่าหนึ่ ง
กลวิธี ) เป็ นการก าหนดว่า เราจะท าอย่างไรเพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเปลี่ ย นแปลง พฤติ ก รรมตาม
วัตถุประสงค์ ตัวอย่าง เช่น การสร้างเสริ มความรู ้การพัฒนาทักษะการเปลี่ยนแปลงความเชื่ อ การส
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ฯลฯ (ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรม และปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
จะช่วยเป็ นแนวทางในการเลือกกลวิธี
7. การกาหนดวิธีการดาเนิ นงานและกิ จกรรม การกาหนดวิธีการและกิ จกรรม ผูว้ างแผน
จะต้องเลือกใช้วิธีการทางสุ ขศึกษาที่เหมาะสมและต้องสนับสนุ นความสาเร็ จของกลวิธี ที่กาหนด
(กลวิธีหนึ่ ง ๆ อาจใช้วิธีการได้หลาย ๆ วิธีการจึ งจะสาเร็ จ) ในทุ กกิ จกรรมที่ กาหนด จะต้องระบุ
เป้าหมาย/ระยะเวลาในการดาเนินงาน/งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิ (ข้อมูลที่ได้รับจา
การวิ เคราะห์ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมจะเป็ นข้อ มู ล ที่ ช่ วยให้ ผู ว้ างแผนเลื อกวิธี ที่ เหมาะสมในการ
ดาเนินงาน)
8. การกาหนดแนวทางการประเมินผล ในการวางแผนงานสุ ขศึกษาทุกครั้ง จะต้องกาหนด
กรอบในการประเมิ นผลหรื อแนวทางในการประเมิ นผลไว้เพื่ อใช้ประโยชน์ ในการจัดท าแผน
ประเมิ นผลงานสุ ขศึ กษา ซึ่ งแนวทางในการประเมิ นผลจะต้องระบุ สิ่ งที่ จะประเมิ น เครื่ องชี้ วดั
กลุ่ ม เป้ า หมายและวิ ธี ป ระเมิ น ระยะเวลาที่ ท าการประเมิ น โดยแนวทาง การประเมิ น จะต้อ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานสุ ขศึกษา
9. นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปสรุ ปลงในตารางเหตุผลสัมพันธ์ ก่ อนจัดทารายละเอียด
ของแผนงานโครงการ ควรนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปสรุ ปลงในตารางเหตุผลสัมพันธ์ซ่ ึ งอาจจะ
เป็ นตารางต้นฉบับที่สมบูรณ์หรื อตารางย่อเฉพาะที่จาเป็ นก็ได้ซ่ ึ งแนะนาให้ใช้ตารางย่อ ในกรณี การ
วิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพ ดังแสดงในภาพที่ 8.8

สำระสำคัญโดยสรุ ป
(Narrative Summary: N.S.)

ดัชนีกำรประเมินและเกณฑ์
(Objectively Verifiable Indicators:
OVI)

เป้ ำประสงค์ (ปัญหาสาธารณสุ ข)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั่ ว ไป : (สาเหตุ ห รื อปั จ จัย เสี่ ยงที่
สั ม พัน ธ์ ก ับ ปั ญ หาที่ วิ เคราะห์ ไ ด้ เช่ น สาเหตุ ด้า น
พฤติกรรมสุ ขภาพ)
วัตถุประสงค์ เฉพำะ : (ปั จจัยของสาเหตุของปั ญหา
เช่ นปั จจัยของสาเหตุดา้ นพฤติกรรม ได้แก่ ปั จจัย P
E and R)
กลวิธี หรื อกิจกรรมหลัก (กลวิธี หรื อกิ จกรรมที่ มุ่ ง
แก้ไขปั จจัย
ของสาเหตุของปัญหา)
ภาพที่ 8.8 ตาราง Log Frame แบบย่อ

กิจกรรม 8.2.2
จงอธิ บ ายข้อ แตกต่ างระหว่า งการวางแผนโครงการแบบประเพณี นิ ย ม (Conventional
Method) กับการวางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Log Frame)
แนวตอบกิจกรรม 8.2.2
ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนโครงการแบบประเพณี นิยม (Conventional Method) กับ
การวางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Log Frame) ได้แก่
1)
ในสาระส าคั ญ ของโครงการ การวางแผนโครงการแบบประเพณี นิ ยม
(Conventional Method) นั้นจะมีรายละเอียดมากกว่าการวางแผนโครงการแบบ Log Frame

2)
การวางแผนโครงการแบบ Log Frame เน้นจุดมุ่งหมายของแผนและวัตถุประสงค์
ของโครงการเป็ นสาคัญ ในขณะที่การวางแผนโครงการแบบประเพณี นิยมเน้นการบรรลุเป้ าหมาย
เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ และการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
3)
การวางแผน โค รงการแบ บ Log Frame เน้ น ความ เป็ น ตรรก วิ ท ยาห รื อ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตลอด
4)
การวางแผนโครงการแบบ Log Frame นั้นการพิจารณางบประมาณจะง่ายกว่าการ
วางแผนโครงการแบบประเพณี นิยม เพราะจะทราบว่ากิ จกรรมใดใช้ทรัพยากรอะไร มี ค่าใช้จ่าย
เท่าใด

เรื่องที่ 8.2.3
กำรประเมินกำรวำงแผนงำนสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
เป้ ำหมำยของกำรวิเครำะห์ โครงกำร การวิเคราะห์โครงการเป็ นการศึกษาและทาความรู ้จกั
กับ ตัว โครงการที่ จ ะประเมิ น อย่ า งละเอี ย ดในทุ ก ขั้น ตอนของโครงการ ทั้ ง นี้ เพื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละส่ วนของโครงการ ซึ่ งจะทาให้ผปู ้ ระเมินเกิดความเข้าใจและ
เกิ ดแนวความคิดที่จะนาไปสู่ การวางแผนและการออกแบบการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการ
ต่อไป ดังนั้นเป้ าหมายสาคัญของการวิเคราะห์โครงการจึงอยูท่ ี่ความรู ้และความเข้าใจของผูป้ ระเมิน
ที่มีต่อโครงการที่ จะประเมิ นนั่นเอง เพราะถ้าผูป้ ระเมิ นมี ความรู ้ ความเข้าใจในโครงการประเมิ น
อย่างละเอียดลึกซึ้ งย่อมเชื่อมัน่ ได้ในระดับหนึ่งว่างานประเมินของผูป้ ระเมินจะเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
อย่างแน่นอน
กำรพิจำรณำองค์ ประกอบต่ ำง ๆ ของโครงกำร ในการวิเคราะห์โครงการ ผูป้ ระเมินควรต้อง
พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการใน 2 ลักษณะ คือ ความชัดเจนขององค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
1) ความชัดเจน ความชัดเจนในที่น้ ี หมายถึง ความครอบคลุมรายละเอียดขององค์ประกอบ
แต่ ล ะองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ของการเขี ย นโครงการ เช่ น ในส่ วนของชื่ อ โครงการ ได้แ สดงถึ ง
ลักษณะของเรื่ องที่ จะทามากน้อยเพียงใด เมื่ออ่านชื่ อเรื่ องแล้วจะต้องทาให้เกิ ดมองเห็ นภาพของ
โครงการอย่า งกว้าง ๆ ได้ หรื อ ในส่ วนของหลัก การและเหตุ ผ ล ได้แ สดงถึ ง ความจาเป็ นหรื อ
ความส าคัญ ของโครงการหรื อ ไม่ อ่ า นแล้วเกิ ด ความคิ ด ว่า เห็ น ด้ว ยกับ การศึ ก ษาครั้ งนี้ หรื อไม่
เพียงใดเป็ นต้น
2) ความสั ม พัน ธ์ นอกจากผู ้ป ระเมิ น จะต้อ งค านึ งถึ งความครอบคลุ ม และชัด เจนของ
รายละเอี ย ดในองค์ป ระกอบแต่ ล ะองค์ป ระกอบแล้ว ยัง ต้อ งค านึ ง ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องแต่ ล ะ
องค์ประกอบด้วย เพราะถ้าแต่ละองค์ประกอบอธิ บายไว้อย่างเหมาะสมดีแล้ว แต่ขาดความสัมพันธ์
สอดคล้อ งกัน โครงการที่ เขี ย นขึ้ น อาจขาดความสมบู รณ์ ไ ด้ เช่ น ถ้า ชื่ อ ของโครงการตั้ง ไว้ว่า
“โครงการจัดหาอาหารเสริ ม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในจังหวัด ก” แต่ในส่ วนของหลักการและเหตุผล
กล่าวถึงเหตุผลของการจัดอาหารเสริ มหลาย ๆ ประเภท ไม่ได้เน้นที่อาหารเสริ มประเภทนม ถ้าเป็ น
เช่ น นี้ ย่อมแสดงให้ เห็ น ว่าชื่ อ โครงการกับ หลัก การและเหตุ ผ ลที่ เขี ย นถึ งความจาเป็ นที่ ท าให้ มี
โครงการนี้ เกิดขึ้น คือ จะต้องเขียนให้รองรับความจาเป็ นที่กล่าวไว้ในหลักการและเหตุผล และใน

ลักษณะเดียวกัน ถ้าวัตถุประสงค์กาหนดไว้เช่นไร วิธีดาเนิ นการต่าง ๆ ก็ควรกาหนดให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ดว้ ย
ดัง นั้ น การวิ เคราะห์ โ ครงการจึ ง ต้อ งพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของโครงการให้
ครอบคลุมทั้ง 2 ลักษณะพร้ อม ๆ กัน ทั้งด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
และความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างแต่ละองค์ประกอบของโครงการนั้น
(ตัวอย่ำง) แบบรำยงำนกำรวิเครำะห์ โครงกำร
โครงกำร __________________________________________________
ก. วิเครำะห์ ส่วนประกอบของโครงกำร
ส่ วนประกอบของโครงกำร

ไม่ มี

มี
ชัดเจน

ไม่ ชัดเจน

หมำยเหตุ

1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงาน/ผูร้ ับผิดชอบ
3. ช่วงระยะเวลาของโครงการ
4. หลักการและเหตุผลของโครงการ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6. เป้ าหมายของการปฏิบตั ิงาน
7. สถานที่ดาเนินการ
8. วิธีดาเนินการ
9. งบประมาณ
10. การติดตามและประเมินโครงการ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข. วิเครำะห์ ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงส่ วนประกอบของโครงกำร
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำง
ส่ วนประกอบของโครงกำร
1. โครงการกับแผนงาน
2. ชื่ อ โครงการกับ หลัก การและ
เหตุผล
3. ห ลั ก ก าร แ ล ะ เห ตุ ผ ล กั บ
วัตถุประสงค์
4. วัตถุประสงค์กบั เป้ าหมาย

สอดคล้ อง

ไม่
สอดคล้ อง

ตรวจสอบไม่ ได้ หมำยเหตุ

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำง
ส่ วนประกอบของโครงกำร
5. เป้ าหมายกับวิธีดาเนินการ

สอดคล้ อง

ไม่
สอดคล้ อง

ตรวจสอบไม่ ได้ หมำยเหตุ

6. วิธีดาเนินการกับงบประมาณ
7. วิ ธี ด าเนิ น การกับ การติ ด ตาม
และประเมินโครงการ

ค. สรุ ปผลกำรวิเครำะห์

กำรติดตำมและประเมิ นผลแผนงำน การติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ เป็ นขั้นตอน
ส าคัญ ในกระบวนการจัด ท าแผนงาน/โครงการ ซึ่ งเป็ นกระบวนการควบคุ ม ก ากับ ให้ มี ก าร
ด าเนิ น งานโครงการ การตรวจสอบความส าเร็ จในด้า นต่ า ง ๆ ทั้ง ระหว่างการด าเนิ น งานและ
ภายหลังการดาเนินงานเสร็ จสิ้ นแล้วตาม วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามโครงการนั้น ๆ
ควำมมุ่งหมำยของกำรประเมินโครงกำร การประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย 3 ประการ
ได้แก่
1. เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ
2. เพื่อช่วยให้ผตู ้ ดั สิ นใจมีการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง
3. เพื่ อการบริ การข้อมู ลแก่ ฝ่ายการเมื อง เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายและการประเมิ น
โครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้
3.1 เพื่ อแสดงถึ ง เหตุ ผ ลที่ ชัดเจนของโครงการอัน เป็ นพื้ น ฐานที่ ส าคัญ ของการ
ตัดสิ นใจว่าลักษณะใดของโครงการมีความสาคัญมากที่สุดซึ่ งจะต้องทาการประเมินเพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพและข้อมูลชนิดใดที่จะต้องเก็บรวบรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์

3.2 เพื่ อ รวบรวมหลัก ฐานความเป็ นจริ ง และข้อ มู ล ที่ จ าเป็ น เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
พิจารณาถึงประสิ ทธิผลของโครงการ
3.3 เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล และข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เพื่อการนาไปสู่ การสรุ ปผลของ
โครงการ
3.4 การตัดสิ นใจว่าข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งใดที่สามารถนาไปใช้ได้
ควำมสำคัญของกำรประเมินงำนสุ ขศึ กษำและส่ งเสริ มสุ ขภำพ การประเมินงานสุ ขศึกษา
และส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความสาคัญต่อการดาเนิ นโครงการเป็ นอย่างยิง่ ในการนาข้อมูลมาพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งโครงการต่อไป ดังนี้
1.
ช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการดาเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็ นไปได้
2.
ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่
3.
กระตุน้ ให้มีการเร่ งรัดปรับปรุ งการดาเนินงาน
4.
ช่วยให้มองเห็ นข้อบกพร่ องในการดาเนิ นงานแต่ละขั้นตอน ซึ่ งจะใช้เป็ นหลักใน
การปรับปรุ งการดาเนินงาน
5.
ช่วยควบคุ มการดาเนิ นงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเป็ นการลดความ
สู ญเปล่าในการใช้ทรัพยากร
6.
ช่วยให้ขอ้ สนเทศแก่ผบู ้ ริ การในด้านการดาเนินงาน
7.
ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสมในครั้งต่อ ๆ ไป
สรุ ปได้ว่าการประเมิ นโครงการมี ค วามมุ่งหมายเพื่ อแสดงผลการพิจารณาถึ งคุ ณค่าของ
โครงการ ด้วยการนาข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ผลเพื่อช่ วยให้ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจนาไปใช้ได้
โดยคานึ งถึ งความสาคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
เพราะผลการประเมินจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้การดาเนิ นงานมีขอ้ บกพร่ องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้มากขึ้นในการทางานของแต่ละโครงการ
ประโยชน์ ของกำรประเมินโครงกำร จากความมุ่งหมายและความสาคัญดังกล่าวแล้ว พอ
สรุ ปได้ว่าการประเมิ นโครงการมี ประโยชน์ ในการกาหนดวัตถุ ประสงค์ และมาตรฐานของการ
ดาเนิ นงานมีความชัดเจนทาให้หน่ วยงานได้รับประโยชน์เต็มที่ ทาให้แผนงานบรรลุ วตั ถุประสงค์
เพราะโครงการเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ ปรับปรุ ง
แก้ไขเพื่ อให้ดาเนิ นการไปด้วยดี ช่วยการแก้ปัญหาอันเกิ ดจากผลกระทบ (Impact) ของโครงการ
และทาให้โครงการมีขอ้ ที่ทาให้ความเสี ยหายน้อยลงทาให้การควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมิ น โครงการเป็ นการตรวจและควบคุ ม ชนิ ด หนึ่ ง ช่ ว ยในการสร้ า งขวัญ และก าลัง ใจให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานตามโครงการ ทาให้การวางแผนหรื อการกาหนดนโยบายของผูบ้ ริ หารและฝ่ ายการเมือง
เป็ นสารสนเทศช่วยการตัดสิ นใจในการบริ หารโครงการ

จุ ดมุ่ งหมายหลักของการประเมิ นแผนงานโครงการไม่ ได้อยู่ที่ ก ารพิ จารณาตัดสิ นใจว่า
แผนงานโครงการนั้น ๆ บรรลุ หรื อไม่บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ การดาเนิ นงานเป็ นไปตามแผนหรื อไม่
เป็ นไปตามแผน ทรัพยากรหรื องบประมาณได้รับตามที่ ขอไว้และตรงตามเวลาหรื อไม่ ตลอดจน
การเตรี ยมการในสิ่ งที่ จาเป็ นก่ อนที่ จะนาแผนงานโครงการไปปฏิ บ ตั ิ (บริ บ ทของโครงการ) ได้
จัดท าหรื อไม่ แต่ อยู่ที่ ก ารให้ ไ ด้ม าซึ่ งค าตอบว่า เพราะเหตุ ใดแผนงานโครงการนั้น ๆ จึงบรรลุ
หรื อไม่บรรลุ วตั ถุประสงค์ มีอุปสรรคหรื อข้อขัดข้องอย่างไรบ้างที่ทาให้การดาเนิ นงานไม่เป็ นไป
ตามแผน เพราะอะไรจึงไม่ได้ทรัพยากรหรื องบประมาณตามที่ขอไว้ หรื อได้รับแต่ไม่ครบและไม่
ตรงตามเวลาที่ กาหนดตลอดจนการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุ และข้อขัดข้องในการเตรี ยมการในสิ่ งที่
จาเป็ นก่อนที่จะนาแผนงานโครงการไปปฏิ บตั ิ (บริ บทของโครงการ) ดังนั้นการประเมินแผนงาน
โครงการที่มีวตั ถุ ประสงค์หลักดังกล่าวควรจะพิจารณาทาการประเมินทั้งระบบ กล่าวคือทั้งปั จจัย
ด้านบริ บ ทปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิ ตของการดาเนิ นงาน อย่างไรก็ตามการประเมิ น
ดังกล่ า วเหมาะส าหรั บ โครงการที่ ต้องการประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ โครงการใหม่ ๆ โครงการ
ทดลองโครงการนาร่ อง โครงการพัฒนารู ปแบบ ฯลฯ สาหรับโครงการปกติ อาจจะไม่จาเป็ นต้อง
ทาการประเมิ นทั้งระบบ อย่างน้อยต้องมี การประเมิ นกระบวนการและผลผลิ ตและที่ ส าคัญก็คือ
ผูร้ ับผิดชอบในการประเมินจะต้องกาหนดดัชนี เพื่อการนี้ โดยเฉพาะที่เรี ยกว่า ดัชนี ผลงานที่สาคัญ
หรื อ Key Performance Indicators (KPI) ซึ่ งแตกต่ า งจาก Performance Indicators โดยทั่ ว ๆ ไป
ดัชนีผลงานที่สาคัญจะเป็ นดัชนี หลักสาหรับผูบ้ ริ หารเพื่อการตัดสิ นใจ ดังนั้น KPI ส่ วนหนึ่ งจะเป็ น
ดัชนีกลุ่มเดียวกันกับ ดัชนีผลลัพธ์ (Outcome) และ/หรื อดัชนีผลกระทบได้ (Impact)
แนวทำงในกำรประเมินผล การประเมินผลโครงการ มีข้ นั ตอนที่จะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เพื่อทาความเข้าใจโครงการอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) สถานการณ์ทวั่ ไป
2) วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ และ
3) แผนการปฏิบตั ิการงาน
นอกจากนี้ ย งั ขึ้ น อยู่ก ับ ความต้องการของผูป้ ระเมิ น โครงการที่ ต้องการจะรู ้ ข ้อมู ล อะไร
เพิ่มเติม โดยอาจศึกษาได้จากเอกสารโครงการ การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งการออกไป
ดูการดาเนินโครงการในพื้นที่
2. วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการประเมิ น ผล โดยทั่วไปจะเป็ นผลที่ สื บเนื่ องมาจากความต้องการของผู ้
ประเมิ นผลรวม 2 นัย คือ (1) โครงการมี ความก้าวหน้าตามแผนที่ กาหนดไว้หรื อไม่ มีปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนิ นงานเพียงใด และมี แนวทางแก้ไขอย่างไร และ (2) เมื่ อโครงการสิ้ นสุ ดลงแล้ว
โครงการประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ เพียงใด และโครงการสมควรกระทาต่อเนื่องหรื อไม่

3. ข้อมู ลที่ จะต้องรวบรวม ต้องก าหนดว่ าจะใช้ ข ้อมู ลอะไรบ้าง ที่ น ามาวิ เคราะห์ แล้วสามารถ
ตอบ อธิ บายหรื อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินผลนั้นได้ การพิจารณาข้อมูลที่ตอ้ งการรวบรวม
นั้นควรแยกพิจารณาไปตามวัตถุประสงค์ในการประเมินผลแต่ละข้อ วิธีการที่ผเู ้ ขียนนิ ยมใช้ในการ
กาหนดข้อมูลที่จะต้องรวบรวม คือ การใช้ตวั ชี้ วดั (Indicators) มาช่ วย เช่ น เราต้องการประเมินผล
ในส่ วนผลกระทบระยะสั้น (Effect) ของโครงการ ในเรื่ องการลดการใช้ยาในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน
ซึ่ งในการนี้ เราจะต้องเก็บข้อมู ล ผลผลิ ต 2 กลุ่ ม มาเปรี ยบเที ยบกัน คื อ ผลผลิ ตก่ อนโครงการกับ
ผลผลิตหลังโครงการ หรื อผลผลิตของกลุ่มในโครงการกับผลผลิตของกลุ่มนอกโครงการ เป๋ นต้น
4. แหล่งของข้อมูลและการสารวจข้อมูลด้วยกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาว่าข้อมูลเหล่านั้นสามารถหาได้
จากใครหรื อ จากที่ ไ หน จะใช้ ข ้อ มู ล ปฐมภู มิ หรื อ ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ซึ่ งข้อ มู ล ป ฐมภู มิ (Primary
Data) คื อข้อมู ล ที่ เก็ บ รวบรวมชั้น ต้น หรื อ ชั้น แรกด้วยตนเอง หรื อจากบุ คคลใดบุ ค คลหนึ่ ง เช่ น
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ส่ วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลที่ผใู ้ ดผูห้ นึ่ ง หรื อกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งได้ทาการรวบรวมและเรี ยบเรี ยงไว้เรี ยบร้อยแล้ว เช่น ข้อมูลที่ได้จากรายงานต่าง ๆ
5. เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ล จะต้องกาหนดว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นด้วย
เครื่ องมื อชนิ ดใด และใช้วิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมู ล การที่ จะใช้เครื่ องมื อหรื อวิธีการใดนั้น
จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะรวบรวม และบุคคลที่จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่ งเครื่ องมือที่เป็ น
ที่นิยมใช้กนั แพร่ หลาย ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ฯลฯ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นขั้นตอนสาคัญที่สุดที่จะทาให้ได้ขอ้ มูล เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์
และแปลความ ผูท้ ี่ทาการรวบรวมข้อมูลจะต้องทาการรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามที่กาหนด และข้อมูล
ที่ได้จะต้องมี ความถู กต้องและน่ าเชื่ อถื อ การเก็บรวบรวมข้อมู ลนั้นมี เทคนิ คแตกต่างกันออกไปตาม
ชนิดของเครื่ องมือ และวิธีการใช้เครื่ องมือนั้น ๆ การสัมภาษณ์ เป็ นต้น
7. การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลที่ได้ยงั ไม่อยู่ในรู ปที่ จะนามาใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง ต้องนาข้อมู ลเหล่านั้นมาทาการตรวจสอบ เรี ยบเรี ยงหรื อประมวล และทาการวิเคราะห์
เสี ยก่อนจึงจะได้ขอ้ มูลที่สามารถอ่านได้ง่าย เพื่อที่จะได้แปลความและนาเสนอต่อไป
8. การแปลความและการรายงาน การแปลความเป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล และ
การวิเคราะห์มาอธิ บาย ให้ความหมายและชี้ แนะ หรื อตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ โดยแสดงให้
ทราบถึงข้อเท็จจริ งตามตัวเลขที่ได้รับและทาให้ออกมาเป็ นภาษาสามัญที่บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าใจ
ได้ตรงกัน จุ ดส าคัญของการแปลความก็คือ จะต้องตอบ อธิ บ ายหรื อชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ของการ
ประเมินผลได้ชดั เจนและครบถ้วน จากนั้นนามาจัดทาเป็ นรายงานซึ่ งในการเขียนรายงานนั้นผูเ้ ขียน
จะต้องคานึงถึง
1) ผูอ้ ่านว่าเป็ นใคร มีพ้นื ความรู ้ในเรื่ องที่ทาการประเมินผลแค่ไหน
2) การนาผลของการประเมินไปใช้ประโยชน์

3) รู ปแบบการรายงาน เช่น จัดทารายงานแบบย่อ แบบละเอียด หรื อรู ปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้
การเขียนรายงานผูเ้ ขียนต้องพยายามเขียนให้ได้ความชัดเจน กะทัดรัด มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และ
ที่สาคัญคือ ต้องซื่อตรง
กิจกรรม 8.2.3
จงอธิ บายความสาคัญของการประเมินงานสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 8.2.3
ความสาคัญของการประเมินงานสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีดงั นี้
1. ช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการดาเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็ นไปได้
2. ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่
3. กระตุน้ ให้มีการเร่ งรัดปรับปรุ งการดาเนินงาน
4. ช่ วยให้มองเห็ นข้อบกพร่ องในการดาเนิ นงานแต่ละขั้นตอน ซึ่ งจะใช้เป็ นหลักในการ
ปรับปรุ งการดาเนินงาน
5. ช่ วยควบคุ มการดาเนิ นงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเป็ นการลดความสู ญ
เปล่าในการใช้ทรัพยากร
6. ช่วยให้ขอ้ สนเทศแก่ผบู ้ ริ การในด้านการดาเนินงาน
7. ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสมในครั้งต่อ ๆ ไป

ตอนที่ 8.3
กระบวนกำรประเมินผลสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
8.3.1 ขั้นตอนสาคัญของกระบวนการประเมินผล
8.3.2 การกาหนดประเด็นและคาถาม ตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมิน
8.3.3 เครื่ องมือ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
8.3.4 การสรุ ปผล การให้ขอ้ เสนอแนะ และการนาผลการประเมินไปใช้

แนวคิด
1. ขั้นตอนสาคัญของกระบวนการประเมิน ได้แก่ การพิจารณาแผนงานหรื อโครงการ การ
กาหนดประเด็นและคาถามการประเมิน การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การให้ขอ้ เสนอแนะ การเผยแพร่ ผลการ
ประเมิน และการนาผลการประเมินไปใช้
2. การกาหนดประเด็นและคาถาม ตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมินเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่ องและ
สัมพันธ์กนั โดยการกาหนดประเด็นและคาถามในการประเมินเป็ นขั้นตอนแรกที่สาคัญใน
กระบวนการประเมินโครงการ เพราะประเด็นและคาถามที่แตกต่างกันจะใช้ตวั ชี้วดั การ
ประเมินที่แตกต่างกัน และจะต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้ วดั นั้น ๆ
3. ในการประเมินโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพจะเน้นการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ โดยใช้เครื่ องมือที่มีคุณภาพสอดคล้องกับตัวชี้วดั ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแผน และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นส่ วนใหญ่
4. การสรุ ปผลการประเมินโครงการโดยทัว่ ไปจะมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันใน
เนื้อหาสาระที่ทาการประเมิน และมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการสรุ ปผลที่ได้จากการวิจยั การ
สรุ ปผลในขั้นสุ ดท้ายส่ วนใหญ่จะกระทาในรู ปของรายงานการประเมินผลโครงการใน 2
ลักษณะคือ รายงานการประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ และรายงานการประเมินโครงการ
สาหรับผูบ้ ริ หารโครงการ ซึ่งในรายงานจะต้องมีขอ้ เสนอแนะที่ชดั เจน เพื่อให้เกิดการนา
ผลการประเมินไปใช้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายขั้นตอนสาคัญของกระบวนการประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพได้
2. กาหนดประเด็นและคาถาม ตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมินในการประเมินผลโครงการ
สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
3. ระบุเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
ประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
4. อธิบายแนวทางการสรุ ปผล การให้ขอ้ เสนอแนะ และการนาผลการประเมินโครงการสุ ข
ศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพไปใช้ได้

เรื่องที่ 8.3.1
ขั้นตอนสำคัญของกระบวนกำรประเมินผล
เนื่ องจากการประเมินผลมีความสาคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการดาเนิ นงานสุ ขศึกษา
และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตั้งแต่ก่อนวางแผนโครงการ ระหว่างดาเนิ นโครงการ และการประเมินผล
เมื่ อสิ้ นสุ ดการดาเนิ นโครงการ โดยกรอบแนวคิดของการประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพควรยึดหลักการสาคัญตามที่สปริ งเก็ตต์ และคณะ (Springett et al. อ้างถึงใน WHO,
2001) เสนอแนะไว้ ดังนี้
หลัก การส าคัญ ที่ ใ ช้ เป็ นกรอบแนวคิ ด ของการประเมิ น ผลโครงการสุ ขศึ ก ษาและ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1) สามารถใช้ได้กบั การประเมินผลแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะเหมาะสมกับวิธีการที่ใช้
ประเมินผลโครงการหรื อนโยบายด้านสุ ขภาพ
2) สอดคล้องกับหลักการของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยเฉพาะให้ความสาคัญกับการเสริ ม
พลังบุคคลและชุมชน โดยให้บุคคลและชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการประเมินผล
3) ให้ความสาคัญกับการประเมินผลที่สะท้อนความรับผิดชอบทั้งในระดับบุคคลและใน
ระดับกลุ่มหรื อชุมชน และการประเมินทั้งผลลัพธ์เดี่ยว ๆ กับผลลัพธ์รวมของโครงการที่
เกิดจากการมีปัจจัยหลายตัวที่เสริ มกัน (Single and synergistic outcomes)
4) มีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิ สามารถปรับได้ตามสถานการณ์ โอกาส ความท้าทาย และ
เมื่อจาเป็ นต้องมีการจัดลาดับความสาคัญในการประเมินผล
5) มีความครอบคลุมทุกระยะของกระบวนการประเมินผล ตั้งแต่เริ่ มวางแผนจนถึงการนา
ผลการประเมินไปใช้
6) สามารถประยุกต์ได้กบั การประเมินผลในทุกระดับ
จากหลักการของกรอบแนวคิดการประเมินผลที่กล่าวมาแล้ว ทาให้สามารถกาหนด
ขั้นตอนสาคัญของการประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ น 8 ขั้นตอน คือ
(Rootman et al., 2001)
1. การพิจารณาแผนงานหรื อโครงการ
2. การกาหนดประเด็นและคาถามการประเมิน
3. การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

5. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
6. การให้ขอ้ เสนอแนะ
7. การเผยแพร่ ผลการประเมิน
8. การนาผลการประเมินไปใช้ในการดาเนินงาน
1. การพิจารณาแผนงานหรื อโครงการ
2. การกาหนดประเด็นและคาถามการประเมิน
3. การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
6. การให้ขอ้ เสนอแนะ
7. การเผยแพร่ ผลการประเมิน
8. การนาผลการประเมินไปใช้ในการดาเนินงาน
ภำพที่ 8.9 ขั้นตอนสำคัญตำมกรอบแนวคิดของกำรประเมินผล
โครงกำรสุ ขศึกษำและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
1. กำรพิจำรณำแผนงำนหรื อโครงกำร นับเป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการประเมินผลที่
จะต้อ งมี ก ารทบทวนว่า แผนงานหรื อ โครงการสุ ข ศึ ก ษาและการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ จ ะท าการ
ประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย และวัตถุ ประสงค์อะไร และมีความเชื่ อมโยงกับโครงการ กิ จกรรม และ
โครงสร้างในเรื่ องอื่น ๆ หรื อไม่ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ จะรวมถึ งการพิจารณาผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่จะมา
เข้าร่ วมในการประเมินผล การตรวจสอบประเด็นสุ ขภาพที่ให้ความสนใจ และการรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานเพื่อการประเมินผล
2. กำรกำหนดประเด็นและคำถำมกำรประเมิน เนื่ องจากการประเมิ นโครงการในแต่ล ะ
ระยะ มี ป ระเด็นที่ ตอ้ งการประเมินแยกได้เป็ นหลายประเภทดังได้กล่าวมาแล้ว และการ
ประเมิ น โครงการแต่ ล ะระยะ หรื อทั้ง หมดทุ ก ระยะ ไม่ จาเป็ นต้อ งท าการประเมิ น ทุ ก
ประเด็น หรื อทุ กประเภทเสมอไป จึ งมี ความจาเป็ นต้องก าหนดประเด็นที่ จะประเมินให้
ชัดเจน เช่น การประเมินผลของโครงการ จะมีท้ งั การประเมินผลงาน การประเมินผลผลิ ต
การประเมินผลลัพธ์ และการประเมินผลกระทบ การประเมินกระบวนการจะมีการประเมิน
ความก้าวหน้าของกิจกรรม ความพอเพียงของกิจกรรมการดาเนิ นงาน เป็ นต้น การกาหนด
สิ่ งที่จะประเมินที่ชดั เจน จะมีผลอย่างมากต่อการวางแผนการประเมินในขั้นต่อ ๆ ไป

ส าหรั บ ค าถามการประเมิ น ในแต่ ล ะประเด็น การประเมิ นจะมี ห ลาย ๆ ค าถามที่ ใช้เพื่ อ
ประเมิ น เช่ น การประเมินกระบวนการดาเนิ นงานโครงการสุ ขศึกษา จะมีการตั้งคาถามถึ งวิธีการ
จัด การเรี ย นรู ้ การพัฒ นาทัก ษะ การพัฒ นาปั จจัย แวดล้อม เป็ นไปตามกิ จกรรมที่ ก าหนดไว้ใ น
โครงการหรื อไม่ การเรี ยนรู ้ นาไปสู่ ก ารมี พ ฤติ กรรมสุ ข ภาพตามวัตถุ ป ระสงค์ห รื อไม่ หรื อการ
ประเมินโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในประเด็นการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ อาจมีการ
ตั้งคาถามถึ ง วิธีการได้มาของนโยบายสาธารณะ ใครมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
ชุ ม ชนให้ ก ารยอมรั บ และปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายดังกล่ าวหรื อไม่ เพี ยงใด หากไม่ มี ก ารปฏิ บ ัติ ตาม
นโยบายดังกล่าว ชุมชนมีกลไกหรื อวิธีการจัดการอย่างไร เป็ นต้น
ในขั้นตอนนี้ หากให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดประเด็นและ
คาถามที่ตอ้ งการประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะทาให้เกิ ดการเห็ นพ้อง
ประเด็นการประเมินและนามาสู่ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล อันเป็ นการเสริ มพลังของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยต่อโครงการดังกล่าว
3. กำรออกแบบกระบวนกำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การออกแบบในขั้น ตอนนี้ ขึ้ น อยู่ก ับ
ประเด็ น และค าถามในการประเมิ น ที่ ก าหนดในขั้น ตอนก่ อ นหน้ า นี้ ซึ่ งต้อ งน ามาใช้
ออกแบบประเภทของข้อมูลและเครื่ องมือที่จะในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้คาตอบตาม
ต้องการ ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับตัวชี้วดั และเกณฑ์ในการประเมินผล
ในการประเมิ นประสิ ท ธิ ผลโครงการจะต้องมี การกาหนดตัวชี้ วดั (Indicators) และเกณฑ์
(Criteria) ตัวอย่างในการประเมินผลโครงการโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ถ้าโครงการระบุวตั ถุประสงค์ไว้
ชัด เจน เช่ น เพื่ อ ลดอัต ราการสู บ บุ ห รี่ ใ นเด็ ก นั ก เรี ย นอายุ 15-18 ปี ลงร้ อ ยละ 50 สามารถน า
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวมากาหนดเป็ นเกณฑ์ได้เลย ขั้นตอนต่อไปคือต้องตั้งคาถามว่าจะใช้อะไรเป็ น
ตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ ซึ่ งตัวชี้ วดั ความสาเร็ จคือข้อมูลที่วดั มาเพื่อใช้เทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ในที่น้ ี จะ
ใช้การวัดด้วยวิธีการสารวจโดยใช้แบบสอบถามให้เด็กนักเรี ยนรายงานพฤติกรรมการสู บบุหรี่ เป็ น
ประจาของตนเอง เพื่อนามาคานวณเป็ นอัตราการสู บบุหรี่ ของเด็กนักเรี ยนโดยทาการเปรี ยบเทียบ
อัตราการสู บบุหรี่ ก่อนเริ่ มโครงการ กับเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดลง เพื่อดูวา่ หลังดาเนิ นโครงการฯ อัตรา
การสู บ บุ หรี่ ลดลงจากเดิ มอย่างน้อย ร้อยละ 50 หรื อไม่ แต่บ างโครงการอาจไม่ได้ต้ งั เกณฑ์เป็ น
ตัว เลขไว้ชัด เจน ผู ป้ ระเมิ น จะต้อ งก าหนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ความส าเร็ จ โดยอาจยึ ด ตาม
มาตรฐานการดาเนินงาน (ถ้ามี) หรื อผลการดาเนินงานของโครงการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น
โดยปกติแล้วเกณฑ์การประเมินจะได้มาจากเป้ าหมายของการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ล่วงหน้าในระยะการจัดท าหรื อพัฒนาโครงการ ซึ่ งจะมี ท้ งั เกณฑ์ เชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ ในทางทฤษฎี การกาหนดตัวชี้ วดั และเกณฑ์ในการประเมินโครงการ ควรจะต้องกาหนด
ทั้ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากความส าเร็ จ ของโครงการในแต่ ล ะระดับ นั้ น ขึ้ น อยู่ก ับ

ความสาเร็ จในด้านคุณภาพมากกว่าในด้านปริ มาณ แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายว่ามีโครงการสุ ขศึกษาและ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจานวนมากมีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านปริ มาณเป็ นหลัก เช่น มี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 จากเป้ าหมายที่กาหนด 50 คน แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์ในเชิ ง
คุณภาพ เช่น ครัวเรื อนมีการกาจัดลูกน้ ายุงลายร้อยละ 80 ของครัวเรื อนทั้งหมด
ตัวชี้ วดั การประเมินโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพจะมีหลายลักษณะ ที่สาคัญ
คื อตัวชี้ วดั ตรง (Direct indicator) เป็ นตัวชี้ วดั ที่ ใช้ส ะท้อนการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งที่ จะประเมิ น
โดยตรง ส่ ว นตัวชี้ วัด อ้อ ม (Indirect indicator) เป็ นตัว ชี้ วัด ที่ ใ ช้ป ระเมิ น สิ่ ง อื่ น แต่ น ามาใช้ แ ทน
ตัวชี้ วดั ตรง เช่ น การใช้จานวนหรื อปริ มาณทราย “ทีมีฟอส” ที่แจกให้แต่ละครัวเรื อนเป็ นตัวชี้ วดั
ประเมินพฤติกรรมการใช้ทรายในการควบคุ มลูกน้ ายุงลาย แทนที่จะประเมินจากพฤติกรรมการใช้
ทราย “ทีมีฟอส” ควบคุ มลูกน้ ายุงลายของครัวเรื อนโดยตรง หรื อการใช้จานวนงบประมาณในการ
รณรงค์การกาจัดลู กน้ ายุงลายในชุ มชน เป็ นตัวชี้ วดั แทนความตระหนักของชุ มชนในการควบคุ ม
โรคไข้เลือดออก เป็ นต้น ตัวชี้ วดั การประเมินอาจจะเป็ น จานวน ร้อยละ สัดส่ วน หรื ออัตรา ที่เป็ น
ตัวเลขเชิ งปริ มาณ และคุ ณลักษณะของสิ่ งที่จะประเมินที่เป็ นข้อมูลเชิ งคุณภาพ เช่ น การมีนโยบาย
สาธารณะของชุ มชนในเรื่ องการกาจัดลู กน้ ายุงลายในชุ มชน ที่มีกลไกการตรวจสอบและลงโทษ
ครัวเรื อนที่สารวจแล้วพบลูกน้ ายุงลาย เป็ นต้น ทั้งนี้ การกาหนดตัวชี้ วดั ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตัวอย่างตัวชี้ วดั ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและลักษณะของตัวชี้ วดั แสดงในตารางที่
8.1
ตารางที่ 8.1 ตัวชี้วดั ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและลักษณะของตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำร
ลักษณะของตัวชี้วดั
ร้อยละของกลุ่มเป้ าหมายที่มีภาวะเสี่ ยงทางสุ ขภาพตามเกณฑ์ ปริ มาณ
เข้าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ร้อยละของกลุ่มเป้ าหมายที่มีพฤติกรรมการกินผักอย่างน้อยครึ่ ง ปริ มาณและคุณภาพ
กิโลกรัมต่อวัน
ร้อยละของกลุ่มเป้ าหมายที่มีมีดชั นีมวลกายเกินเกณฑ์ มีค่าดัชนี ปริ มาณและคุณภาพ
มวลกายลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10
จานวนกลุ่มออกกาลังกายในหมู่บา้ น ที่มีกิจกรรมออกกาลังกาย ปริ มาณและคุณภาพ
ในชุมชนอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
4. กำรเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล ผูว้ างแผนการประเมิน ผล
จะต้องกาหนดแหล่งข้อมูลตามตัวชี้ วดั โดยคานึ งถึ งคุ ณภาพและปริ มาณของข้อมูลให้เป็ นไปตาม
แผนที่ ก าหนด ที่ ส าคัญ คื อการสร้ างเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ให้ตรงตามตัวชี้ วดั การ

กาหนดตัวอย่างและขนาดของตัวอย่าง ซึ่ งสามารถประยุกต์วิธีการรวบรวมในการวิจยั มาใช้ได้ ใน
การเก็บข้อมูลต้องคานึ งถึงจริ ยธรรมในการประเมินที่ตอ้ งมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล
และมี การรักษาความลับ ของผูใ้ ห้ขอ้ มู ล ซึ่ งการที่ จะได้รับความร่ วมมื อที่ ดีจากผูใ้ ห้ขอ้ มู ลควรใช้
วิธีการให้มีส่วนร่ วมตั้งแต่เริ่ มกระบวนการประเมิ นผล อย่างไรก็ตามทุ กฝ่ ายที่ มีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลต้องเข้าใจวัตถุ ประสงค์ของการประเมินผล เข้าใจข้อจากัดในกระบวนการประเมินผล
และให้ความสาคัญกับความตรงและความเที่ยงของผลการประเมินด้วย
5. กำรวิเครำะห์ และแปลผล เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วจึงจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถาม
หรื อวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยที่วธิ ี การดังกล่าวอ่านจะไม่เข้มข้นเหมือนการดาเนินงานวิจยั
เช่น อาจไม่จาเป็ นต้องคานวณขนาดตัวอย่าง เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลต้องมีความตรงและไม่
ต้องทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่จาเป็ นต้องลึกซึ้ งถึงการ
ทดสอบทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้น ทั้งนี้ ตอ้ งมีการนาผลการประเมินตามตัวชี้ วดั มาเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนด เพื่อแปลผลการประเมิน เช่ น การบรรลุความสาเร็ จของโครงการตามที่กาหนดไว้
หรื อไม่ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ควรคานึ งถึ งการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและนาเสนอข้อมูลให้มีความหมาย
ต่อผูน้ าผลการประเมินไปใช้
6. กำรให้ ข้อเสนอแนะ ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการประเมินผล จะเป็ นผูท้ ี่มีส่วนสาคัญในการให้
ข้อเสนอแนะ และร่ วมรับผิดชอบในการนาข้อเสนอแนะจากการประเมิ นผลไปใช้ในการพัฒนา
นโยบาย โดยเฉพาะผู ท้ ี่ มี ส่ ว นในการก าหนดนโยบาย เช่ น องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น และ
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่มีบทบาทในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ ทั้งนี้ ขอ้ เสนอแนะควร
รวมถึ งข้อเสนอแนะในการปฏิ บ ตั ิ ที่ควรทาทันที ซึ่ งควรมี การระบุ ให้เห็ นประโยชน์อย่างชัดเจน
ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริ งที่เปลี่ยนไปจากความเชื่ อเดิม รวมทั้งประโยชน์และการลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
จากการลงมือปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ
7. กำรเผยแพร่ ผลกำรประเมิน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินควรมีการ
เผยแพร่ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะเผยแพร่ ในรู ปแบบที่ไม่ตอ้ งใช้ค่าใช้จ่าย แต่ในบางครั้งการลงทุ นในการ
เผยแพร่ ผลการประเมินเป็ นสิ่ งจาเป็ น โดยเฉพาะถ้าข้อมูลผลของโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพนั้นสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเสริ มพลังบุคคลและชุ มชน การเผยแพร่ ไม่ควรมี
เฉพาะผลการประเมินเท่านั้น แต่ควรมีประเด็นที่ผปู ้ ฏิบตั ิจะนาผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ ซึ่ งอาจ
มี ก ารน าโครงการที่ ไ ด้ ผ ลดี ไ ปใช้ดาเนิ น การในพื้ น ที่ อื่น การวางแผนเรื่ อ งการสื่ อสารและการ
จัดกิ จกรรมการเผยแพร่ ผ ลการประเมิ นโครงการและข้อเสนอแนะการนาไปใช้จึงมี ความส าคัญ
สาหรับผูป้ ระเมินโครงการเช่นกัน

8. กำรนำผลกำรประเมิ นไปใช้ ในกำรด ำเนิ นงำน การเรี ยนรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการประเมิ นผล
โครงการทุ กครั้งควรต้องนาไปใช้ในการปรับปรุ งโครงการในครั้งต่อไป ประเด็นสาคัญที่ควรใช้
ร่ วมในการตัดสิ นใจ คื อ ทรัพ ยากรที่ จาเป็ นต่อการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาแผนการดาเนิ นงานที่
เหมาะสมต่อไป และนาไปสู่ วงจรการพัฒนาโครงการและออกแบบการประเมินผลในรอบต่อไป
จาก 8 ขั้นตอนสาคัญของกระบวนการประเมินผลที่กล่าวมาแล้ว ในบางครั้งอาจมีการ
รวมขั้นตอนที่ ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน เช่ น ขั้นตอนที่ 1 รวมกับขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 รวมกับ
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 รวมกับขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 7 รวมกับขั้นตอนที่ 8 สาหรับในเรื่ อง
ต่อไปจะเน้นเฉพาะเนื้ อหาสาคัญของกระบวนการประเมินผลที่จาเป็ นต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมใน
การดาเนิ นการ คือ การกาหนดประเด็นและคาถาม การกาหนดตัวชี้ วดั และเกณฑ์ในการประเมินผล
เครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมู ลและการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล และการสรุ ป ผลการประเมิ นและให้
ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเรื่ องที่ 8.3.2-8.3.4

______________________________________________________________________________
กิจกรรม 8.3.1
ขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการประเมินโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมี
อะไรบ้าง
______________________________________________________________________________
แนวตอบกิจกรรม 8.3.1
ขั้นตอนสาคัญของการประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มี 8
ขั้นตอน คือ
1. การพิจารณาแผนงานหรื อโครงการ
2. การกาหนดประเด็นและคาถามการประเมิน
3. การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
6. การให้ขอ้ เสนอแนะ
7. การเผยแพร่ ผลการประเมิน
8. การนาผลการประเมินไปใช้ในการดาเนินงาน

เรื่องที่ 8.3.2
กำรกำหนดประเด็นและคำถำม ตัวชี้วดั และเกณฑ์ ในกำรประเมินผล
การกาหนดประเด็นและคาถาม ตัวชี้วดั และเกณฑ์ในการประเมินผล เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่อง
และสัมพันธ์กนั การกาหนดประเด็นและคาถามในการประเมินผล จะเป็ นขั้นตอนแรกที่สาคัญใน
กระบวนการประเมินผลโครงการ เพื่อให้สามารถกาหนดตัวชี้วดั และเกณฑ์ในการประเมินผลได้
1. กำรกำหนดประเด็นและคำถำมในกำรประเมินผล ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การประเมิน
โครงการแต่ละระยะ หรื อในทุกระยะ ไม่จาเป็ นต้องทาการประเมินทุกเรื่ องหรื อทุกประเภทเสมอไป
จึงมีความจาเป็ นต้องกาหนดประเด็นและคาถามในการประเมินให้ชดั เจน หลักสาคัญในการกาหนด
ประเด็นที่จะประเมินก็คือ สิ่ งที่ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินหรื อวัตถุประสงค์ของการ
นาผลการประเมินไปใช้ เช่นถ้าต้องการทราบประสิ ทธิ ผลของโครงการ ประเด็นที่ตอ้ งประเมินคือ
ผลของโครงการในระดับ ผลลัพ ธ์ และมี ก ารตั้งค าถามว่าผลลัพ ธ์ เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ข อง
โครงการที่ต้ งั ไว้ไหม ถ้าประเด็นที่ตอ้ งการประเมินคือ ก้าวหน้าของการดาเนิ นกิจกรรมโครงการ
โดยมี ค าถามว่าโครงการดาเนิ นการได้ตามแผนทั้งประเด็ นกลุ่ ม เป้ าหมาย กิ จกรรมเป็ นไปตาม
มาตรฐาน และก าหนดเวลาหรื อ ไม่ ควรต้อ งปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานในเรื่ อ งอะไร เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของโครงการด้วย เช่ น โครงการที่ตอ้ งการประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
โครงการใหม่ ๆ โครงการทดลอง โครงการน าร่ อง โครงการพัฒ นารู ป แบบ หรื อ โครงการใน
ลักษณะเดี ยวกันแต่เรี ยกชื่ อเป็ นอย่างอื่น ฯลฯ ควรจะต้องทาการประเมินทั้งระบบ คื อทั้งประเมิน
บริ บท ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลของโครงการ สาหรับโครงการปกติ อาจจะไม่จาเป็ นต้อง
ทาการประเมินทั้งระบบ แต่อย่างน้อยต้องมีการประเมินกระบวนการและผลของโครงการ เป็ นต้น
อย่า งไรก็ ต าม ถ้าวัตถุ ป ระสงค์ห ลัก ของการประเมิ น โครงการไม่ ไ ด้อ ยู่ที่ ก ารพิ จ ารณา
ตัดสิ นใจว่าโครงการนั้น ๆ บรรลุหรื อไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ การดาเนิ นงานเป็ นไปตามแผนหรื อไม่
เป็ นไปตามแผน ทรัพยากรหรื องบประมาณได้รั บตามที่ขอไว้และตรงตามเวลาหรื อไม่ ตลอดจน
การเตรี ยมการในสิ่ งที่ จาเป็ นก่ อนที่ จะนาแผนงานโครงการไปปฏิ บ ตั ิ (บริ บทของโครงการ) ได้
จัดท าหรื อไม่ แต่ อยู่ที่ ก ารให้ ไ ด้ม าซึ่ งค าตอบว่า เพราะเหตุ ใดแผนงานโครงการนั้น ๆ จึงบรรลุ
หรื อไม่บรรลุ วตั ถุประสงค์ มีอุปสรรคหรื อข้อขัดข้องอย่างไรบ้างที่ทาให้การดาเนิ นงานไม่เป็ นไป
ตามแผน เพราะอะไรจึงไม่ได้ทรัพยากรหรื องบประมาณตามที่ขอไว้ หรื อได้รับแต่ไม่ครบและไม่
ตรงตามเวลาที่ กาหนด ตลอดจนการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุ และข้อขัดข้องในการเตรี ยมการในสิ่ งที่
จาเป็ นก่อนที่จะนาแผนงานโครงการไปปฏิบตั ิ ดังนั้น การประเมินโครงการที่มีวตั ถุประสงค์หลัก
ดัง กล่ า ว ควรจะพิ จ ารณาท าการประเมิ น ทั้ง ระบบ กล่ า วคื อ ทั้ง ปั จ จัย ด้า นบริ บ ท ปั จ จัย น าเข้า
กระบวนการ และผลของการดาเนิ น งานดังภาพ และจะต้องก าหนดตัวชี้ วดั การประเมิ น ทั้งเชิ ง

ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ประเด็ น และค าถามในการประเมิ น เพื่ อ การน าผลการประเมิ น ไปใช้
ปรับปรุ งโครงการ ดังแสดงในภาพที่ 8.8

ประเด็นกำรประเมิน

คำถำมกำรประเมิน

กำรนำผลกำรประเมินไป
ใช้ ปรับปรุ งโครงกำร

ผลของโครงกำร

บรรลุวตั ถุประสงค์
ไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์

เพรำะอะไร

แก้ไขอย่ำงไร

กำรดำเนินงำน

เป็ นไปตำมแผน
ไม่ เป็ นไปตำมแผน

มีปัจจัยอะไร

จะปรับอย่ำงไร

ปัจจัยนำเข้ ำ

ได้ ตำมแผน

ด้ วยเหตุใด

แก้ไขอย่ำงไร

เพรำะเหตุใด

จะทำอย่ำงไร

ไม่ ได้ ตำมแผน
บริบทของโครงกำร

ได้ จัดเตรียม
ไม่ ได้ จัดเตรียม

ภาพที่ 8.8 ประเด็นและคาถามการประเมินผลโครงการ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุ ง
โครงการ
วิธีการกาหนดประเด็นและคาถามในการประเมินผล มีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี้
1) ลักษณะของโครงการอยู่ในขั้นใด กล่าวคือเป็ นโครงการตามงบประมาณ
ปกติ หรื อ โครงการที่ เพิ่ ง เริ่ ม ต้น ด าเนิ น งานในลัก ษณะของโครงการพัฒ นารู ป แบบ โครงการ
ทดลอง โครงการนาร่ อง (Pilot project) ฯลฯ ถ้าเป็ นเป็ นโครงการตามงบประมาณปกติ สิ่ งที่จะต้อง
ประเมินคือ ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประสิ ทธิผลของโครงการ และกระบวนการ
ดาเนิ น งานโครงการทั้งในแง่ ข องความก้าวหน้าของงาน (Progress) และคุ ณ ภาพ (Quality) ของ
การดาเนินกิจกรรมโครงการ
ถ้าเป็ นโครงการในลักษณะของ โครงการพัฒนารู ปแบบ โครงการทดลอง
โครงการนาร่ อง เพื่อใช้เป็ นฐานในการตัดสิ นใจพัฒนาโครงการและปรับเป็ นโครงการปกติ ควรจะ
ทาการประเมินทั้งระบบ
2) การตัด สิ นใจที่ จ ะประเมิ น โครงการอยู่ ใ นช่ ว งใดของการด าเนิ น งาน
โครงการ ถ้าตัดสิ นใจที่จะทาการประเมินโครงการเมื่อโครงการเสร็ จสิ้ นแล้ว สิ่ งที่จะต้องประเมิน

คือ ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ถ้าตัดสิ นใจที่จะทาการประเมิ นตั้งแต่ก่อนพัฒนา
โครงการ ระหว่างการจัดทาโครงการ หรื อระหว่างการปรับปรุ งโครงการเดิม ควรจะทาการประเมิน
ทั้งระบบ
3) วิ เคราะห์ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ การวิเคราะห์ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการจะช่ วยในการประเมิ นความส าเร็ จของโครงการในแง่ ประสิ ท ธิ ผล ประสิ ท ธิ ภาพ และ
ผลกระทบของโครงการได้ถู ก ต้อ งเหมาะสมยิ่ง ขึ้ น สิ่ ง ที่ ต้อ งวิเคราะห์ แ ละสรุ ป ผลให้ ไ ด้ ก็ คื อ
วัตถุ ประสงค์หลักของโครงการคืออะไร ซึ่ งโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่
ไม่ได้ระบุไว้ชดั เจน ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในโครงการก็ตอ้ งวิเคราะห์และกาหนดเป็ นวัตถุ ประสงค์ของ
โครงการที่ จะใช้ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการโดยใช้แนวคิ ด เชิ งทฤษฎี กล่ า วคื อ
วัตถุ ประสงค์หลักของโครงการสุ ขศึ กษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพควรจะอยู่ในระดับผลลัพธ์ ของ
โครงการ คื อการพัฒ นาหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และการปรั บ เปลี่ ย นนโยบายหรื อ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ ส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับปั จจัยของพฤติกรรมสุ ขภาพได้แก่ปัจจัยนา ปั จจัยเอื้ อ
ปั จจัยเสริ ม ควรจะเป็ นวัตถุ ป ระสงค์ของโครงการในระดับผลผลิ ต และปริ มาณของการกระทา
กิ จกรรมควรจะเป็ นวัตถุ ประสงค์ของโครงการในระดับผลงาน (Performance) ถ้าวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ในโครงการไม่เป็ นไปตามแนวคิดเชิ งทฤษฎีดงั กล่าว ก็ควรให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับ
วัตถุประสงค์ในการจัดทาโครงการครั้งต่อไป
ตัวอย่า งต่ อ ไปนี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ค วรพิ จารณาประเมิ น ผลของโครงการสาธารณสุ ข ที่ มี ก าร
ดาเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในกรณี ที่ ส าเหตุ ห ลัก ของปั ญ หาสาธารณสุ ข มี ท้ งั
พฤติกรรมเสี่ ยงและสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นโดยแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ตอ้ งมุ่งที่ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพทั้งพฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อม ประเด็นที่จะ
ประเมินจะประกอบด้วย
1) การประเมินการเปลี่ ยนแปลงด้านความรู ้ เจตคติ ค่านิ ยม การรับรู ้ ทักษะที่
จาเป็ นในการกระท าพฤติ ก รรม ฯลฯ ซึ่ งเป็ นการประเมิ น ผลที่ เกิ ด จากการท ากิ จกรรมโดยตรง
(Direct output) การประเมิ น ผลโครงการในระดั บ นี้ ส่ วนใหญ่ เป็ นการประเมิ น ปั จจั ย น า
(Predisposing factors) ที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพ นอกจากปั จจัยนาแล้วในบางโครงการหรื อ
บางกรณี อาจจาเป็ นต้องทาการประเมินการบริ หารจัดการปั จจัยเอื้อ (Enabling factors) และการใช้
ปั จ จัย เสริ ม (Reinforcing factors) ในการส่ ง เสริ ม กระตุ ้น ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ดว้ ย
2) การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อ
ปั ญหาสุ ขภาพและ/หรื อภาวะเสี่ ยงด้านสุ ขภาพของกลุ่มเป้ าหมาย การประเมินในระดับนี้ จดั อยูใ่ น
ประเภทการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และใช้เป็ นฐานในการประเมินประสิ ทธิผลของโครงการ

3) การประเมินการเปลี่ยนแปลงของภาวะเสี่ ยงทางสุ ขภาพของกลุ่มเป้ าหมาย
แต่ ล ะคน (Individual health impact) ซึ่ งอาจจะเป็ นการเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์
การปรับตัวต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ เช่น ระดับความดันโลหิ ต
ระดับ น้ าตาลในเลื อด ระดับโคเรสเตอรอลในเลื อด น้ าหนักตัว ดัชนี มวลกาย ภาวะเครี ยด การมี
สัมพันธภาพกับคนอื่น ฯลฯ การประเมินในระดับนี้ จดั อยู่ในประเภทการประเมินผลกระทบของ
โครงการ
4) การประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงของปั ญหาสาธารณสุ ข (Public health
problem impact) เช่ น อัตราป่ วย อัตราตาย อัตราป่ วยตาย อัตราป่ วยซ้ า ความรุ นแรงของการป่ วย
จานวนครั้ งของการป่ วยที่ เปลี่ ยนแปลงไป เป็ นต้น การประเมิ นในระดับ นี้ จดั อยู่ในประเภทการ
ประเมินผลกระทบของโครงการเช่นเดียวกัน
2. กำรกำหนดตัวชี้วัดในกำรประเมินโครงกำร จากประเด็นและคาถามการ ผูป้ ระเมินจะต้อง
ทาการวัดและรวบรวมข้อมูล ตามประเด็นและคาถามการประเมิน สิ่ งที่จะไปทาการวัดนี้ คือตัวชี้ วดั
ดัช นี หรื อ ดัช นี ช้ ี วัด หรื อ บางท่ า นใช้ ค าว่ า ตัว บ่ ง ชี้ ซึ่ งในที่ น้ ี จะใช้ ค าว่า “ตัว ชี้ วัด ” (Indicator)
การกาหนดตัวชี้วดั ในการประเมินโครงการใด ๆ ก็ตามจะต้องคานึงถึงสิ่ งสาคัญต่อไปนี้
1) ตัวชี้ วดั ที่ จะนามาใช้วดั ควรเป็ นตัวชี้ วดั ที่ ตรงกับระดับของประเด็นที่ ตอ้ งการวัดหรื อ
ระดับของการประเมิน หรื อเรี ยกว่าเรี ยกว่า “ตัวชี้ วดั ตรง” (Direct indicator) ซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั ที่มีความ
ไวในการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของประเด็นที่จะวัด ทาให้การสรุ ปผลการประเมินมีความถูกต้อง
แม่นยา อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถใช้ตวั ชี้วดั ตรงได้เนื่องจากปัญหาของการวัด การรวบรวมข้อมูล
งบประมาณ เวลา หรื อขาดเครื่ องมื อ เทคโนโลยีที่ จะใช้ในการวัด ก็ ให้พิ จารณา “ตัวชี้ วดั อ้อม”
(Indirect indicator) ที่สูงกว่าและอยู่ติดกับระดับที่จะวัดแทน แต่ถา้ ไม่สามารถหาตัวชี้ วดั อ้อมที่สูง
กว่าได้ ก็ให้พิจารณาตัวชี้ วดั อ้อมที่ ต่ ากว่าเป็ นอันดับต่อไป ถึ งแม้ตวั ชี้ วดั อ้อมจะมีความไวในการ
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของประเด็นที่จะวัดน้อยกว่าตัวชี้ วดั ตรง แต่ตวั ชี้ วดั อ้อมที่สูงกว่าจะมีความ
ไวในการสะท้อนการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งที่ จะวัดได้ดีกว่าตัวชี้ วดั อ้อมที่ ต่ ากว่า ดังนั้นจึงควรวาง
แผนการประเมิ นตั้งแต่ระยะของการพัฒนาโครงการ เพราะถ้าไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทุติยภู มิ
ตามตัวชี้ วดั ตรงที่มีอยูใ่ นระบบรายงานปกติได้ ผูว้ างแผนการประเมินผลสามารถพัฒนาระบบการ
รายงานข้อมู ลเสริ มเฉพาะโครงการนั้น ๆ ระหว่างการดาเนิ นงานโครงการได้ การที่ ไม่มีการวาง
แผนการประเมินตั้งแต่ตน้ อาจทาให้พบอุปสรรคของการรวบรวมข้อมูลในภายหลัง
เพื่อให้เข้าใจได้ชดั เจนขึ้น จะขอยกตัวอย่างการใช้ตวั ชี้ วดั ตรงและตัวชี้ วดั อ้อมในโครงการ
สุ ข ศึ ก ษาที่ มี เป้ า ประสงค์ ใ ห้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งเบาหวานมี ก ารควบคุ ม ระดับ น้ า ตาลในเลื อ ดได้ โดยมี
วัตถุ ประสงค์หลัก (ผลลัพธ์ ) ในการปรับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการออกกาลังกายตาม
เกณฑ์ที่กาหนด และมีวตั ถุ ประสงค์เฉพาะ (ผลผลิ ต) เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้ที่จาเป็ น มีการ

รับรู ้ที่ถูกต้อง และมีทกั ษะในการเลื อกอาหารบริ โภคและการออกาลังกาย เมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการ ผู ้
ประเมินโครงการต้องการประเมินว่า พฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการออกกาลังกายของกลุ่ม
ตัวอย่างว่ามี การเปลี่ ยนแปลงหรื อไม่ แต่เนื่ องจากไม่มีการรวบรวมข้อมู ลพฤติ กรรมการบริ โภค
อาหารและการออกก าลังกายของกลุ่ ม ตัวอย่างไว้อย่างเป็ นระบบ และมี ข ้อจากัดในการบริ ห าร
จัดการรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรม ผูป้ ระเมินจึงได้ใช้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาลในเลือดที่
รวบรวมไว้ระหว่างการดาเนิ นงานโครงการ เป็ นสิ่ งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ตัวชี้ วดั
ระดับน้ าตาลในเลื อดจึงเป็ นตัวชี้ วดั อ้อมที่สูงกว่าพฤติกรรมที่เป็ นตัวชี้ วดั ตรง ส่ วนความรู ้ที่จาเป็ น
หรื อการรับรู ้ที่ถูกต้อง หรื อการมีทกั ษะ เป็ นตัวชี้วดั อ้อมที่ต่ากว่าตัวชี้วดั พฤติกรรม ดังตารางที่ 8.2

ตารางที่ 8.2 ลักษณะของตัวชี้วดั ตรงและตัวชี้วดั อ้อมที่จะประเมิน
เป้าประสงค์หรื อ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(ประเด็นการประเมิน)
เป้าประสงค์
(ผลกระทบ)
วัตถุประสงค์หลัก
(ผลลัพธ์)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
(ผลผลิต)

ตัวชี้วดั ทีจ่ ะประเมิน
ระดับน้ าตาลในเลือด
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
และการออกกาลังกาย
ความรู ้ที่จาเป็ น หรื อการรับรู ้ที่ถูกต้อง
หรื อทักษะในการกระทาพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารและออกกาลังกาย

ลักษณะของ
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั อ้อม
ที่สูงกว่า
ตัวชี้วดั ตรง
ตัวชี้วดั อ้อม
ที่ต่ากว่า

2) ตัวชี้ วดั ที่จะใช้วดั สิ่ งที่จะวัดหรื อสิ่ งที่จะประเมินในระดับใดระดับหนึ่ งอาจจะมีมากกว่า
1 ตัวชี้วดั ได้ ผูก้ าหนดตัวชี้ วดั การประเมินไม่จาเป็ นต้องนาตัวชี้ วดั ทั้งหมดมาใช้ในการประเมิน แต่
ต้องเลือกตัวชี้วดั ที่มีความไวและตรงกับวัตถุประสงค์ของการนาผลที่ได้จากการวัดตามตัวชี้ วดั นั้นๆ
ไปใช้ ดังแสดงในตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 ตัวชี้วดั ในการประเมินผลโครงการชุมชนร่ วมใจป้ องกันโรคไข้เลือด และการนาผลการ
ประเมินไปใช้
ตัวชี้วดั

กำรนำผลกำรประเมินไปใช้
สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุ ข
House Index: HI
ติดตามบ้านที่ยงั พบลูกน้ ายุงลาย
สาหรับแกนนาครอบครัว
Container Index: CI
ติดตามแหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลายในบ้านที่ยงั พบลูกน้ ายุงลาย
จานวนและชนิดของ
สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
แหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลาย
ติดตามความครอบคลุมของบ้านที่ยงั มีการควบคุม
ที่มีการควบคุมและทาลาย
และทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลายไม่เหมาะสม
พฤติกรรมการควบคุมและทาลาย สาหรับเจ้าหน้าที่ หรื ออาสาสมัครสาธารณสุ ข

แหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลาย

ติดตามพฤติกรรมการควบคุมและทาลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายของแกนนาครอบครัวที่ถูกต้องเหมาะสม

3) ตัวชี้ วดั ที่มีลกั ษณะเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การประเมินโครงการด้านสาธารณสุ ขใน
อดีตที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่ใช้ตวั ชี้วดั เชิ งปริ มาณ คือตัวชี้วดั ที่สะท้อน จานวน ร้อยละ อัตรา ฯลฯ ที่เป็ น
ตัวเลขเป็ นหลัก ที่จริ งแล้วการจะใช้ตวั ชี้วดั ปริ มาณหรื อคุณภาพ ขึ้นอยูก่ บั การนาผลการประเมินไป
ใช้เช่นเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์กว้าง ๆ ดังนี้ ถ้าการประเมินโครงการเน้นการประเมินประสิ ทธิ ผล
ของโครงการแล้ว ตัวชี้ วดั ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็ นเชิ งปริ มาณ แต่ถา้ การประเมินเน้นที่การนาผลการ
ประเมิ นไปใช้ในการปรั บ แผน จัดท าแผนใหม่ หรื อการประเมิ นเพื่ อค้นหาสาเหตุ ปั จจัยที่ ท าให้
โครงการประสบผลสาเร็ จหรื อล้มเหลว จะต้องใช้ตวั ชี้วดั เชิงคุณภาพควบคู่ไปกับตัวชี้วดั เชิงปริ มาณ
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หลักในการพิจารณาง่ายๆ ก็คือ
ตัว ชี้ วัด ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะเชิ ง ปริ ม าณจะสะท้อ นความครอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ าหมาย ส่ ว นตัว ชี้ วัด ที่ มี
คุณลักษณะเชิงคุณภาพจะสะท้อนการกระทาของกลุ่มเป้ าหมายตามคุณสมบัติที่กาหนด เช่น ร้อยละ
90 ของหญิงตั้งครรภ์ ไปฝากครรภ์ 4 ครั้ง ตามเกณฑ์ การกาหนดประเด็นที่จะวัดและลักษณะของ
ตัวชี้วดั ดังแสดงในตารางที่ 8.4
ตารางที่ 8.4 ประเด็นที่จะวัดและลักษณะของตัวชี้วดั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
ประเด็นทีจ่ ะวัด
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์
การฝากครรภ์ 4 ครั้ง
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์

ลักษณะของตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั เชิงปริ มาณสะท้อนการครอบคลุม
กลุ่มเป้ าหมาย
ถึงแม้ “4 ครั้ง” จะเป็ นตัวเลข แต่มีคุณลักษณะเชิง
คุณภาพที่สะท้อนการปฏิบตั ิของกลุ่มเป้ าหมาย
การฝากครรภ์ตาม “เกณฑ์” เป็ นคุณลักษณะของ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพที่สะท้อนการปฏิบตั ิ
ของกลุ่มเป้ าหมายตามคุณสมบัติที่กาหนด

ขอให้สังเกตว่า ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพในงานสาธารณสุ ขนั้น มีมากกว่า 1 คุณสมบัติได้ และจัด
เรี ยงลาดับตามความสาคัญได้ ดังนั้นลาดับของคุณภาพที่เป็ นเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเมื่อเสร็ จ
สิ้ นโครงการ จะใช้ในการประเมินความสาเร็ จของโครงการเป็ นหลัก ส่ วนลาดับของคุ ณภาพที่ต่ า
กว่าเป้ าหมาย จะใช้ในการติดตาม นิ เทศให้เกิดขึ้นตามลาดับ เพื่อประกันว่าคุณภาพที่เป็ นเป้ าหมาย
ของโครงการจะเกิดขึ้น

1) ความสอดคล้องของตัวชี้ วดั กับกลุ่มเป้ าหมายที่จะทาการประเมิน (Relevancy)
ซึ่ งหมายถึ งตัวชี้ วดั นั้น ๆ สามารถนาไปใช้วดั ประเมินภายใต้เงื่อนไขของระบบสังคม วัฒนธรรม
หรื อวิถีชีวติ ของกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่
3. กำรกำหนดเกณฑ์ กำรประเมินโครงกำร นอกจากการพิจารณาตัวชี้ วดั การประเมิน
แล้ว ผูว้ างแผนการประเมินจะต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินผลไปพร้อมๆ กันด้วย ในการกาหนด
เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้ วดั ที่ได้คดั เลือกไว้ นั้น ผูว้ างแผนการประเมินจะต้องพิจารณาเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในโครงการก่ อน ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะก าหนดเป็ นเป้ าหมายของโครงการหรื อระบุ ไ ว้ใ น
วัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ถา้ ไม่มีระบุไว้ชดั เจน ผูว้ างแผนสามารถกาหนดจากเกณฑ์มาตรฐาน
ที่หน่ วยงานหรื อสถาบันหรื อสมาคมวิชาชี พได้กาหนดเอาไว้ก็ได้ อย่างไรก็ตามเกณฑ์การประเมิน
โครงการจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการนั้นๆ ตัวชี้ วดั และเกณฑ์การ
ประเมิ น ควรจะก าหนดในรู ป ของจ านวน อัต รา สั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ ฯลฯ พร้ อ มทั้ง ปริ ม าณการ
เปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นภายหลังการดาเนินงานโครงการ
ภายหลังการกาหนดตัวชี้ วดั และเกณฑ์การประเมินแล้วจึงจะทาการกาหนดวิธีการรวบรวม
ข้อมูลตามตัวชี้ วดั ซึ่ งประกอบด้วย การสร้ างหรื อพัฒนาเครื่ องมื อที่ มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) ที่ ครอบคลุ มตัวชี้ วดั การประเมิ น ความตรงเชิ งโครงสร้ าง
(Construct validity) เฉพาะในบางกรณี ความสอดคล้องกับกลุ่ มเป้ าหมาย (Relevancy) และความ
เที่ยง (Reliability) ในการกาหนดแหล่ งข้อมู ลควรจะพิจารณาแหล่งข้อมูลในระบบข้อมูลข่าวสาร
เป็ นอันดับ แรก ถ้าไม่สามารถใช้ขอ้ มู ลในระบบได้ จึงท าการกาหนดกลุ่ มตัวอย่างที่ จะใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล และวิธีการรวบรวมข้อมูลพร้ อมผูร้ ับผิ ดชอบ อาจกล่ าวได้ว่า “เกณฑ์ที่ดีจะต้องมี
มาตรฐานเป็ นที่ ย อมรั บ ในขณะที่ ตวั ชี้ วัดคื อสิ่ งที่ ส ะท้อนถึ ง สิ่ ง ที่ ต้องการวัด ” โดยตัวชี้ วัดทาง
สุ ขภาพ (Health indicators) มีความสาคัญในการวัดและประเมินทางสุ ขภาพ (กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
, 2558: 23-24)
______________________________________________________________________________
กิจกรรม 8.3.2
ในการกาหนดประเด็นที่จะประเมินสาหรับโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีสิ่ง
ที่ควรพิจารณาอะไรบ้าง
______________________________________________________________________________
แนวตอบกิจกรรม 8.3.2
สิ่ งที่ควรพิจารณาในการกาหนดประเด็นที่จะประเมินสาหรับโครงการสุ ขศึกษาและการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพมี 3 ประการที่สาคัญคือ

1. ลักษณะของโครงการ ถ้าเป็ นโครงการตามงบประมาณปกติ สิ่ งที่จะต้องประเมินคือ
ประสิ ทธิ ผลและกระบวนการดาเนินงานโครงการในแง่ของความก้าวหน้าและคุณภาพของ
การกาเนินกิจกรรมโครงการส่ วนโครงการในลักษณะของโครงการพัฒนารู ปแบบ
โครงการทดลอง โครงการนาร่ อง ฯลฯ ควรจะทาการประเมินทุกประเภทของสิ่ งที่จะ
ประเมิน
2. ระยะของการดาเนิ นงานโครงการ ถ้าจะทาการประเมินเมื่อโครงการแล้วเสร็ จ จะต้อง
ประเมินความสาเร็ จของโครงการ ถ้าจะทาการประเมินตั้งแต่ก่อนพัฒนาโครงการ ระหว่าง
การจัดทาโครงการ หรื อระหว่างการปรับปรุ งโครงการเดิม ควรจะทาการประเมินทั้งระบบ
3. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ วัตถุประสงค์หลักของโครงการจะใช้เป็ นข้อมูลในการ
ประเมินประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพ และผลกระทบของโครงการ ได้ถูกต้องเหมาะสม

เรื่องที่ 8.3.3
เครื่ องมือ กำรรวบรวมข้ อมูลและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. เครื่ องมือกำรรวบรวมข้ อมูลในกำรประเมินโครงกำร
โดยทัว่ ไปเครื่ องมื อรวบรวมข้อมู ลในการประเมิ นโครงการ หมายถึ งเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์
หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้ วดั การประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจะครอบคลุ มทั้งข้อมูลเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ โดยข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมจะต้องตรงกับประเด็นการประเมินและนามาใช้ในการตอบคาถามการประเมินได้
การวัดข้อมูลในการประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ สามารถเป็ นได้
ทั้ ง การวัด ทางตรง (Direct measurement) และการวัด ทางอ้อ ม (Indirect measurement) การวัด
ทางตรงเป็ นการวัด ตามตัวชี้ วัด ที่ สั ง เกตได้ สั ม ผัส ได้ หรื อ เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิ จาก
ระเบียนรายงานหรื อรายงานในรู ปแบบอื่น ๆ โดยใช้เครื่ องมือรวบรวมข้อมูลที่เป็ นแบบสังเกต แบบ
บันทึกรายการ เป็ นเครื่ องมือหลัก ส่ วนการวัดทางอ้อมเป็ นการวัดตามตัวชี้ วดั ที่ไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับตัวชี้ วดั ด้านความรู ้ ความรู ้สึกและการ
รั บ รู ้ (Cognitive-affective and perceptual indicators) ที่ เ ป็ นปั จจั ย ภายในบุ ค คล จึ ง ต้ อ งอาศั ย
เครื่ องมือในการวัดในลักษณะของแบบทดสอบ แบบสอบถาม หรื อแบบสัมภาษณ์ความรู ้ การรับรู ้
เจตคติ ความคิดเห็ น หรื อแม้แต่พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง จาเป็ นต้องใช้

แบบสอบถามหรื อแบบสัมภาษณ์พฤติกรรม เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งการเป็ นต้น
ซึ่ งตัวชี้ วดั การประเมิ น ผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่ตอ้ งอาศัยการวัด
ทางอ้อม
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลในการประเมิน ผลโครงการ จะเป็ นสะพานเชื่ อมที่สาคัญ
ระหว่างสิ่ งที่จะประเมินและวัตถุประสงค์ของการประเมิน กับข้อมูลที่จะนามาใช้เป็ นหลักฐานใน
การตอบคาถามการประเมิน เครื่ องมือการรวบรวมข้อมูลที่ดี มีคุณภาพจะทาให้ขอ้ มูลที่รวบรวมได้
เป็ นข้อมูลที่ตรงประเด็น ครอบคลุ มทุ กมิติของตัวชี้ วดั ที่จะทาการประเมิ น และที่ สาคัญที่สุดก็คือ
เป็ นข้อมูลที่เชื่ อถือได้ ซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่อความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของผลการประเมิน
ดังนั้นประโยชน์และคุ ณค่าของผลการประเมินส่ วนหนึ่ งจึงขึ้นอยูก่ บั คุ ณภาพของเครื่ องมือในการ
รวบรวมข้อมู ลและการนาเครื่ องมื อนั้นๆ ไปใช้อย่างถู กต้องเหมาะสม เครื่ องมือในการรวบรวม
ข้อมู ลที่ มีการออกแบบที่ ดีจะมี ส่ วนสาคัญที่ จะทาให้การรวบรวมข้อมูลกระชับตรงประเด็นตาม
วัตถุ ประสงค์ของการประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามตัวชี้ วดั และมิ ติของตัวชี้ วดั ในการประเมิ น
และเครื่ องมือการรวบรวมข้อมูลที่ออกแบบคาถามให้มีความต่อเนื่ องเป็ นขั้นตอนจะมีส่วนช่ วยลด
ความผิด พลาดของข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการรวบรวมข้อมู ล นอกจากนี้ การวางรู ป แบบเครื่ องมื อ การ
รวบรวมข้อมู ลที่ ดี จะช่ วยให้การจัดเตรี ยมข้อมู ลเพื่ อการวิเคราะห์ ง่ายขึ้ น เช่ น การจัดหมวดหมู่
ข้อมูล การสร้ างรหัสข้อมูลและคู่มือลงรหัส ตลอดจนการเขียนคาสั่งเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มู ล และ
การวางแผนการใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมี
หลายชนิ ด แต่ละชนิ ดจะมีคุณลักษณะเฉพาะและมีวตั ถุ ประสงค์ของการนาไปใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแตกต่างกัน มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้ วดั ไม่เหมือนกัน
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมู ลในการประเมิ นโครงการด้านสุ ขศึ กษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่
สาคัญและคุ น้ เคยกันดี ได้แก่ แบบสังเกต แบบบันทึกรายการ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
แบบทดสอบ ในที่ น้ ี ข อนาเสนอเฉพาะเครื่ องมื อบางชนิ ดโดยสรุ ป เท่ านั้น ส่ วนรายละเอี ยดของ
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ สามารถหาอ่านได้จากเอกสาร ตาราการวิจยั โดยทัว่ ไป
1.1 แบบบั น ทึ ก รำยกำร (Checklist) แบบบัน ทึ ก รายการหรื อ แบบตรวจสอบรายการมี ล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกับแบบสังเกต คือ มีลกั ษณะเป็ นตารางบันทึกรายการตามที่กาหนด ในการบันทึกรายการ
จะเน้นการบันทึกการเกิดหรื อการมีของสิ่ งของหรื อเหตุการณ์ตามรายการในแบบบันทึกรายการนั้น
ๆ หรื อตามรายการที่มีอยูใ่ นรายงาน
1.2 แบบสั งเกต (Observation form) แบบสังเกตเป็ นเครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยอาศัย
ประสาททางตา เพื่อการบันทึกสิ่ งที่ตอ้ งการสังเกตในขณะที่เกิดเหตุการณ์น้ นั ๆ ในขณะหนึ่งหรื อใน
ช่ วงเวลาหนึ่ ง แบบสั ง เกตจะมี ล ัก ษณะเป็ นตารางบัน ทึ ก รายการ (Observational checklist) ตาม

รายการสังเกตที่กาหนด ตารางบันทึกรายการที่นิยมใช้คือ ตารางบันทึกที่เป็ นมาตรการประเมินค่า
มากน้อย (Observational rating scale) เป็ นตารางบันทึกการสังเกตระดับความมากน้อยของลักษณะ
กริ ยา อาการ พฤติกรรมการแสดงออกหรื อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ ว่าอยูใ่ นระดับใด ในการดาเนินการ
สังเกต ผูว้ ิจยั อาจจะกาหนดเค้าโครงสิ่ งที่ ต้องการสั งเกตโดยเฉพาะไว้ล่วงหน้าก่ อนที่ จะท าการ
สังเกตจริ งที่ เรี ยกว่าการสั งเกตแบบมี โครงสร้ าง (Structured observation) หรื ออาจไม่กาหนดเค้า
โครงใด ๆ ไว้เลยก็ ไ ด้ที่ เรี ย กว่า “การสั ง เกตแบบไม่ มี โ ครงสร้ า ง” (Unstructured observation)
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจะเป็ นข้อมูลที่ตรงกับสิ่ งที่สังเกต (มีความเที่ยงสู ง) และมี
ความผิดพลาดจากกระบวนการสังเกตมากน้อยเพียงใด ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เฉพาะแบบสังเกตเท่านั้น แต่
ยังขึ้ นอยู่กบั เทคนิ คการสังเกต กระบวนการสังเกต และคุณภาพของผูส้ ังเกต ดังนั้นผูท้ ี่จะใช้แบบ
สังเกตเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลควรจะต้องคานึงถึงเรื่ องต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อยคือ
1.2.1 วางแผนการสังเกตว่าจะทาการสังเกตอะไรบ้าง โดยกาหนดสิ่ งที่จะ
ทาการสังเกต และประเด็นที่จะทาการสังเกตให้ชดั เจนไว้ล่วงหน้า
1.2.2 กาหนดเวลาและระยะเวลาในการสังเกตให้อยูใ่ นลักษณะแบบสุ่ ม
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของความเป็ นตัวแทนของสิ่ งที่จะสังเกต
1.2.3 วางแผนเพื่อการบันทึกผลการสังเกตทันทีที่เริ่ มดาเนิ นการสังเกต
1.2.4 ผูส้ ังเกตไม่ควรตีความหรื อสรุ ปข้อคิดเห็นที่ได้จากการสังเกต
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ควรรอให้สิ้นสุ ดกระบวนการสังเกตตาม
ระยะเวลาที่วางแผนไว้ เพราะอาจเกิดความผิดพลาดจากการตีความหรื อ
สรุ ปในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ได้
1.2.5 เตรี ยมรายการหรื อแบบสังเกตไว้ล่วงหน้าให้ชดั เจน ในลักษณะ
แบบบันทึกรายการที่จดั กลุ่มหรื อพวกของสิ่ งที่จะสังเกตไว้แล้ว หรื อใน
ลักษณะการประเมินค่ามากน้อย หรื อทั้งสองแบบ
1.2.6 วางแผนการปฐมนิ เทศหรื อฝึ กอบรมผูส้ ังเกต ก่อนการดาเนินการ
สังเกต
1.2.7 ในกรณี ที่การสังเกตแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการให้ครอบคลุมทุกประเด็นได้ การสังเกตจะช่วยในการรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการใช้เครื่ องมือประเภทอื่น ๆ และสามารถใช้ในการ
ตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีอื่น
ได้อีกด้วย
ถึงแม้แบบสังเกตจะเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ให้ผลใกล้เคียงความ
เป็ นจริ งค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะการนาไปใช้ในการรวบรวมข้อมู ลด้านพฤติ กรรมสุ ขภาพ แต่ก็ มี

ข้อจากัดคื อ ถ้านาไปใช้ในการสั งเกตพฤติ กรรมแบบตัดขวางที่ ไม่สามารถรวบรวมพฤติ กรรมที่
เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ได้ จะท าให้ ผ ลที่ ไ ด้จ ากการสั ง เกตไม่ ใ ช่ ต ัว แทนของพฤติ ก รรมทั้ง หมด และ
พฤติกรรมในอดีตที่ไม่สามารถสังเกตได้อาจจะเป็ นพฤติกรรมเด่นเฉพาะที่สาคัญก็ได้ หรื อการนา
แบบสังเกตไปใช้ในการสังเกตพฤติกรรมในช่ วงระยะเวลาสั้น ๆ สาหรับพฤติกรรมที่มีความถี่ของ
การกระทาค่อนข้างน้อย เช่ น พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่มีไขมันสู ง รวมทั้งการนาแบบสังเกต
ไปใช้ใ นสั ง เกตพฤติ ก รรมเฉื่ อ ย (Delayed behavior) ซึ่ งเป็ นพฤติ ก รรมที่ ต้อ งทิ้ ง ช่ ว งระยะหนึ่ ง
ภายหลังจากการดาเนิ นการโครงการ พฤติกรรมที่ตอ้ งการสังเกตจึงจะเกิ ดขึ้น เช่ น พฤติกรรมทาง
เพศที่ ถูกต้องเหมาะสมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เกิ ดจากการพัฒนาทักษะการปฏิ เสธ
เป็ นต้น
ทั้งแบบสังเกตและแบบบันทึกรายการ เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้ วดั
ที่ ส ามารถวัด ได้โ ดยตรง (Direct measurement) ส าหรั บ ข้อ มู ล ตามตัว ชี้ วัด ที่ ไ ม่ ส ามารถวัด ได้
โดยตรงจ าเป็ น ต้ อ งวัด ทางอ้ อ ม (Indirect measurement) ส่ วน ให ญ่ จะใช้ เ ครื่ องมื อที่ เป็ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบเป็ นหลัก
1.3 แบบสอบถำม (Questionnaire) แบบสอบถามเป็ นชุ ด ของค าถามหรื อ รายการ
ค าถามเกี่ ย วกับ เรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อใช้รวบรวมข้อมู ล ตามตัวชี้ วัด จากกลุ่ ม ตัวอย่า ง
แบบสอบถามจึงเป็ นเครื่ องมือที่มีลกั ษณะเป็ นเอกสาร ประกอบด้วยข้อความและคาถาม คาตอบ
ต่างๆ พร้อมคาแนะนาในการตอบสาหรับให้บุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างพิจารณาและให้คาตอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร คาตอบดังกล่าวผูต้ อบแบบสอบถามอาจจะต้องเขียนเองหรื อเลือกจากตัวเลือกที่มี
อยู่ในแบบสอบถามนั้น ๆ การใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลทาให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีอิสระใน
การตอบ เพราะไม่ มี ก ารควบคุ ม ก ากั บ จากผู ้ร วบรวมข้ อ มู ล ยกเว้น ค าแนะน าในการตอบ
แบบสอบถามตามที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม รู ปแบบของคาถามที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปมี 2 รู ปแบบคือ
แบบปลายปิ ด (Closed form) เป็ นคาถามที่ จากัดการตอบ โดยอาจมี ลกั ษณะเหมื อน
ข้อสอบแบบเลื อกตอบ ซึ่ งจะมีขอ้ ความที่เป็ นคาถาม และมีคาตอบที่กาหนดไว้ให้เลือกตอบข้อใด
ข้อหนึ่ งหรื อหลายข้อตามความเป็ นจริ ง หรื อเป็ นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) หรื อเป็ น
การเติ มตัวเลขหรื อข้อความสั้ น ๆ ลงในช่ องว่างที่ กาหนดไว้ เช่ น แบบสอบถามแบบเลื อกตอบ
แบบสอบถามแบบจัดลาดับสิ่ งที่ให้ตอบ แบบสอบถามที่กาหนดให้ผตู ้ อบประเมินค่าสิ่ งที่ตอบ เป็ น
ต้น
แบบปลายเปิ ด (Opened form) เป็ นคาถามที่ ไม่ได้กาหนดคาตอบไว้แน่ นอน แต่เปิ ด
โอกาสให้ผตู ้ อบ สามารถตอบได้อย่างอิสระด้วยคาพูดของตนเอง เช่น แบบตอบคาถามสั้นๆ แบบ
เติมคาในช่องว่าง แบบเปิ ดโอกาสให้ตอบอย่างเสรี เป็ นต้น

แบบสอบถามส่ วนใหญ่จะประกอบด้วยคาถามทั้งปลายปิ ดและปลายเปิ ด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับลักษณะของข้อมูลที่จะทาการวัดและระดับการวัด โดยทัว่ ไปโครงสร้างของแบบสอบถามจะ
ประกอบด้วย 3 ส่ วน หลักคือ
ส่ วนแรก เป็ นส่ วนของคาชี้ แจงเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล การ
นาข้อมูลไปใช้ รวมทั้งคาอธิ บายวิธีการตอบแบบสอบถาม และระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
โดยประมาณ
ส่ วนที่สอง เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งโดย
หลักการแล้วจะถามเฉพาะข้อมูลที่จาเป็ นที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการใช้อธิ บาย อภิปรายผลการ
ประเมินโครงการเท่านั้น ข้อมูลที่วดั เป็ นกลุ่ม หรื ออันดับ มักใช้คาถามแบบปลายปิ ด ในส่ วนของ
จานวนคาตอบให้เลื อกและการจัดกลุ่มจัดชั้นของคาตอบในแต่ละเรื่ องอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อการตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินเป็ นหลัก สาหรับตัวชี้ วดั ที่สามารถวัด
ในระดับ อัตราส่ วนมาตรา (ข้อ มู ล ที่ เป็ นจานวนนับ ชั่ง ตวง วัดเป็ นตัวเลขได้) เช่ น อายุ รายได้
จานวนบุ ตร เป็ นต้น ควรให้ผูต้ อบเติ มตัวเลขในช่ องว่างตามความเป็ นจริ งแทนการจัดกลุ่มจัดชั้น
ของคาตอบให้ผตู ้ อบเลือกตอบ
ส่ วนที่ส ำม เป็ นส่ วนที่ ส าคัญ ที่ สุ ด เพราะเป็ นส่ วนของการรวบรวมข้อมู ล ตาม
ตัวชี้ วดั ที่ ต้องการรวบรวมข้อมู ล รู ป แบบค าถามอาจเป็ นได้ท้ งั ปลายปิ ด ปลายเปิ ด หรื อ มาตรา
ประมาณค่า ส่ วนที่สามนี้ อาจแบ่งเป็ นส่ วนย่อยๆ ได้ เช่น ส่ วนของคาถามความรู ้ การรับรู ้ ค่านิ ยม
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ เป็ นต้น และในแต่ละส่ วนย่อยอาจจะแบ่งเป็ นหัวข้อย่อยตามโครงสร้างเชิ ง
ทฤษฎีของส่ วนนั้นๆ ได้ เช่น ส่ วนของการรับรู ้ตามแบบแผนความเชื่ อด้านสุ ขภาพ อาจจะแบ่งเป็ น
หัวข้อเป็ น การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการเกิดโรค การรับรู ้ความรุ นแรงของโรค และการรับรู ้ผลดีของ
การปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ เป็ นต้น แบบสอบถามความรู ้เรื่ องการบริ โภคอาหารสาหรับ
ผูป้ ่ วยเบาหวาน อาจจะแบ่งเป็ นความรู ้เรื่ องโรคเบาหวาน อาหารที่ควรงดหรื อควรลดการบริ โภค
อาหารที่ส่งเสริ มหรื อสนับสนุนให้บริ โภค เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั อาจแบ่ งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ประเภทคือ1) แบบสอบถามที่ มี
เฉพาะข้อคาถาม (Only questions) ได้แก่ แบบสอบถามในลักษณะที่เป็ นคาถามและคาตอบตั้งแต่ขอ้
แรกจนถึ ง ข้ อ สุ ดท้ า ย และ 2) แบบสอบถามชนิ ดตารางส ารวจ (Survey schedule) ได้ แ ก่
แบบสอบถามที่ การตั้งคาถามประเภทต่างๆ ประกอบกันขึ้นเป็ นรู ปตาราง (Table) แล้วให้บนั ทึก
หรื อกรอกตามรายการต่าง ๆ ในตาราง ซึ่ งแบบตารางสารวจนี้ จะต้องพิจารณาว่าจะออกแบบตาราง
ในลักษณะใด ข้อความที่จะบรรจุลงในตารางนั้นควรจะเป็ นอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้สะดวกและง่ายแก่
ผูต้ อบ

ถึงแม้แบบสอบถามจะเป็ นเครื่ องมือการรวบรวมข้อมูลที่ประหยัดและไม่มีความยุง่ ยากใน
การบริ หารจัดการ แต่ก็มีขอ้ จากัดในการนาไปใช้กบั กลุ่มที่มีปัญหาในด้านการอ่าน การเขียนและ
ความเข้าใจในเนื้ อหาของค าถาม คาตอบที่ ก าหนดไว้ในแบบสอบถาม และผูร้ วบรวมข้อมู ลไม่
สามารถทราบได้ เนื่ องจากเป็ นการสื่ อสารทางเดี ยว นอกจากนี้ ยงั ไม่สามารถควบคุมการให้ผอู ้ ื่นที่
ไม่ได้เป็ นตัวอย่างในการประเมินเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามได้ และในกรณี ที่ส่งแบบสอบถามกลับ
ทางไปรษณี ย ์ ก็อาจจะมี ปัญหาในการได้รับแบบสอบถามที่ ส่งกลับไม่ครบตามจานวนตัวอย่างที่
ต้องการ ถึ งแม้ว่าจะส่ งแบบสอบถามไปให้ตวั อย่างตอบเกิ นกว่าที่ ตอ้ งการแล้วก็ตาม ดังนั้นการ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและให้ส่งกลับทางไปรษณี ย ์ จึงจาเป็ นต้องมีระบบและกลไกใน
การติดตามการตอบแบบสอบถามและการส่ งกลับเป็ นระยะ
1.4 แบบสั มภำษณ์ (Interview form) แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยแบบสอบถาม ต่ า งกัน ที่ แ บบสั ม ภาษณ์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ผู ส้ ั ม ภาษณ์ ใ ช้ใ นการ
รวบรวมข้อมูลโดยตรงจากตัวอย่างหรื อผูถ้ ูกสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์อาจแบ่งได้สองลักษณะคือ
1) แบบสัมภาษณ์ ที่กาหนดคาถามและคาตอบส่ วนใหญ่ไว้แล้ว กล่าวคื อจะมี
ข้อความที่เป็ นคาถามและมีคาตอบที่กาหนดไว้ให้เลื อกตอบข้อใดข้อหนึ่ งหรื อหลายข้อตามความ
เป็ นจริ ง หรื อเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมิ น ค่า หรื อเป็ นการเติ ม ตัวเลขหรื อข้อความสั้ น ๆ ลงใน
ช่ องว่างที่ ก าหนดไว้ แบบสั ม ภาษณ์ น้ ี จะใช้ก ับ การสั ม ภาษณ์ ที่ มี โครงสร้ างแน่ นอน (Structured
interview)
2) แบบสัมภาษณ์ ที่กาหนดเฉพาะเค้าโครงของประเด็นที่จะสัมภาษณ์ ไม่มีการ
กาหนดคาถามคาตอบไว้แน่นอนตายตัว ผูส้ ัมภาษณ์สามารถปรับคาถามและจัดลาดับการถามคาถาม
ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลที่มีการยืดหยุน่ มากกว่า
แบบสอบถาม อย่างไรก็ตามถึงแม้ผสู ้ ัมภาษณ์จะมีอิสระในการปรับคาถามให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับผูถ้ ูกสัมภาษณ์หรื อสถานการณ์ แต่จะต้องยึดหลักของการรวบรวมข้อมูลให้ได้ครอบคลุมตัวชี้วดั
การประเมินและสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินได้ แบบสัมภาษณ์ น้ ี จะใช้ในกรณี การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured interview)
โดยทัว่ ไปแบบสัมภาษณ์ จะประกอบด้วย 3 ส่ วนหลักเช่ นเดี ยวกับแบบสอบถาม คื อ
ส่ วนชี้ แจง ส่ วนข้อมูลทัว่ ไป และส่ วนของข้อมูลตามตัวแปรหลักในการวิจยั ในส่ วนที่สามของแบบ
สัมภาษณ์ น้ นั ตัวเลื อกของคาตอบจะเป็ นตัวเลื อกเฉพาะที่ เป็ นไปได้ ถ้าเป็ นแบบสัมภาษณ์ หมวด
ความรู ้ก็จะมีเฉพาะตัวเลือกที่ถูกต้อง ส่ วนคาตอบที่ได้ที่นอกเหนื อจากคาตอบที่มีให้ ผูส้ ัมภาษณ์จะ
เป็ นผูบ้ นั ทึกคาตอบไว้ในช่องอื่นๆ
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมิน โครงการด้านสาธารณสุ ข ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นประชาชนทัว่ ไป นักเรี ยน นักศึกษา กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่โรงพยาบาล

หรื อญาติ ผูป้ ่ วย หรื อประชาชนเป้ าหมายที่ อยู่ในชุ มชน หรื อแม้ก ระทัง่ กลุ่ มวิชาชี พ ด้านสุ ข ภาพ
ด้วยกัน การใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือหลักในการรวบรวมข้อมูลจะเป็ นทางเลือกที่เหมาะสม
มากกว่าวิธีการอื่ น ๆ โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมู ลตัวชี้ วดั เชิ งคุ ณภาพ หรื อเชิ งปริ มาณที่ ตอ้ งการ
คาอธิ บายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงประเด็น
1.5 แบบทดสอบ (Test) แบบทดสอบเป็ นเครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมู ล ตาม
ตัวชี้ วดั ที่ไม่สามรถวัดได้โดยตรง แบบทดสอบมีลกั ษณะเป็ นชุดของคาถามที่เป็ นสิ่ งเร้า ที่ให้บุคคล
ตอบสนองในรู ป ของคาตอบซึ่ งอาจจะเป็ นการเลื อกตอบจากคาตอบที่ กาหนดให้ การเขี ยนตอบ
การพู ด การแสดงพฤติ ก รรม ท าให้ ส ามารถแปลความหมายของสิ่ งที่ วดั ได้ แบบทดสอบที่ เป็ น
เครื่ องมือการรวบรวมข้อมูลในงานด้านสาธารณสุ ข ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับแบบทดสอบด้านพุทธิ
ปั ญ ญ า เช่ น แบบทดส อบความรู ้ (Knowledge test) หรื อเป็ นแบบทดส อบทางจิ ต วิ ท ยา
(Psychological test) เช่ น แบบทดสอบวัด ความถนั ด (Aptitude test) หรื อแบบทดสอบทาง
สุ ขภาพจิต เช่น แบบทดสอบวัดความเครี ยด (Stress test) แบบทดสอบวัดความซึ มเศร้า (Depression
measurement test) เป็ นต้น แบบทดสอบทางจิตวิทยาและแบบทดสอบทางสุ ขภาพจิตส่ วนใหญ่จะ
เป็ นแบบทดสอบมาตรฐานที่มีการพัฒนาจนมีคุณภาพตามเกณฑ์ ดังนั้นจึงสามารถนาแบบทดสอบ
ดังกล่าวมาใช้ได้ หรื อนามาปรับปรุ งใช้เฉพาะบางส่ วน
เพื่ อ ให้ ม นั่ ใจว่า ข้อมู ล ที่ ได้จากการรวบรวมข้อมู ล มี ค วามถู ก ต้องและเชื่ อถื อ ได้ อัน จะ
น าไปสู่ ค วามเชื่ อ มั่น ในผลการประเมิ น เครื่ องมื อที่ จะน ามาใช้ใ นการรวบรวมข้อมู ล ต้อ งเป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ในการรวบรวมข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่
ความตรง (Validity) อ านาจจ าแนก (Discrimination power) และความเที่ ย ง (Reliability) ของ
เครื่ องมือ
ควำมตรงของเครื่ อ งมื อ ในกำรรวบรวมข้ อ มู ล (Validity) คุ ณ ภาพของเครื่ องมื อในการ
รวบรวมข้อมู ล ที่ จะต้องพิ จารณาให้ ค วามส าคัญ เป็ นอัน ดับ แรกได้แก่ ค วามตรง ความตรงเป็ น
คุณสมบัติของเครื่ องมือที่ สามารถวัดในสิ่ งที่ตอ้ งการวัดได้ กล่าวคือเครื่ องมือนั้นๆ มีคุณสมบัติใน
การวัดได้ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง ตรงตามวัตถุ ประสงค์ของการประเมิน วัดได้ครอบคลุ ม
ครบถ้วนตามตัวชี้ วัด การประเมิ น ประเด็ น และมิ ติข องตัวชี้ วัด ความตรงของเครื่ อ งมื อในการ
รวบรวมข้อมูลในการประเมิ นโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ ความตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity)
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของเครื่ อ งมื อ ในการรวบรวมข้อ มู ล เป็ นคุ ณ สมบัติ ข อง
เครื่ องมือที่มีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม (Questions) และประเด็นคาถาม (Issues) ที่ปรากฏ
อยู่ในเครื่ องมื อ กับตัวชี้ วดั (Index) และประเด็นของตัวชี้ วดั (Index issues) ที่ใช้ในการวัดสิ่ งที่ จะ
ประเมิน

ความตรงเชิ งโครงสร้ างของเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล เป็ นคุ ณสมบัติของ
เครื่ องมือที่มีขอ้ คาถามและประเด็นคาถามที่สอดคล้องตามโครงสร้างของทฤษฎี ของสิ่ งที่ตอ้ งการ
จะวัด นัน่ ก็คือข้อคาถามของเครื่ องมือนั้น ๆ มีความสอดคล้อง ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก (Key
elements) ของทฤษฎี ของแบบจาลอง (Model) หรื อของกรอบแนวคิด (Framework) เครื่ องมือที่มี
ความตรงเชิ งโครงสร้างส่ วนใหญ่จะเป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั สิ่ งที่เป็ นนามธรรม เช่น เครื่ องมือที่ใช้วดั
ทางด้านพุทธิ ปัญญา อารมณ์ และทฤษฎีทางด้านพฤติกรรม เช่น แบบสอบถามความเชื่อด้านสุ ขภาพ
จะมีขอ้ คาถามที่สอดคล้อมกับแนวคิดทฤษฎีของแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ (Health belief model) ที่
วัดความเชื่ อในโอกาสเสี่ ยงต่อโรค ความเชื่ อในความรุ นแรงของโรค และความเชื่อในผลดีของการ
ปฏิบตั ิในการป้ องกันโรค เป็ นต้น
ควำมเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ (Reliability) ในการรวบรวมข้อ มู ล หมายถึ ง คุ ณ สมบัติ ข อง
เครื่ องมื อที่ แสดงให้ท ราบว่าเครื่ องมื อนั้น ๆ ให้ผลการวัดที่ สม่ าเสมอ คงที่ แน่ นอน (Stability or
consistency) มากน้อยเพียงใด ซึ่ งก็คือเป็ นเครื่ องมือที่มีความสามารถในการให้ผลการวัดเท่ากันหรื อ
ใกล้เคี ยงกันไม่ ว่าจะให้ ใครเป็ นผูว้ ดั หรื อวัดในเวลาที่ ต่างกัน ซึ่ งอาจเรี ยกว่า “ความเชื่ อมัน่ ของ
เครื่ องมือ”
อ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) เป็ นคุ ณ ภาพของรายการหรื อข้อ ค าถามรายข้อ ของ
เครื่ อ งมื อในการรวบรวมข้อมู ล ในการจาแนกแยกแยะระดับ หรื อ การจัด กลุ่ ม ของกลุ่ ม ตัวอย่า ง
ตามคุ ณ สมบัติ ที่ ต้องการวัดออกเป็ นกลุ่ ม ๆ โดยทั่วไปจะแยกแยะเป็ น 2 กลุ่ ม หลัก คื อ กลุ่ ม ที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์หรื อต่ากว่าเกณฑ์ ในกรณี ของข้อคาถามประเมินการรับรู ้ที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรา
ส่ วนประเมิ นค่ า ข้อที่ มี อานาจจาแนกสู ง หมายถึ ง ข้อค าถามหรื อข้อความประเมิ นการรั บรู ้ ที่ มี
ความสามารถในการแยกกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ก ารรั บ รู ้ ที่ เหมาะสม ออกจากกลุ่ ม ที่ มี ก ารรั บ รู ้ ที่ ไ ม่
เหมาะสม เป็ นต้น อานาจจาแนกของเครื่ องมือรายข้อ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระดับความเที่ ยง
ของเครื่ องมือ เนื่ องจากอานาจจาแนกที่เพิ่มขึ้น จะมีผลต่อความแปรปรวนของข้อมูลทาให้ค่าความ
เที่ยงเพิ่มขึ้นด้วย
ในปั จจุบนั คุณภาพของเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล ในด้านความตรง และความเที่ยงมี
ความสาคัญอันดับต้น ๆ เครื่ องมือที่มีความตรงสู งจะมีความเที่ยงสู งด้วย แต่เครื่ องมือที่มีความเที่ยง
สู งไม่จาเป็ นต้องมี ความตรงสู งเสมอไป อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ จะใช้ในการประเมิน ผลโครงการ
อาจจะไม่จาเป็ นต้องมี ความแม่นยาสู งเท่ าข้อมู ลที่ ใช้ในการวิจยั ดังนั้นผูว้ างแผนการประเมิ นผล
โครงการสามารถตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลเฉพาะความตรงเชิง เนื้ อหา
โดยไม่ตอ้ งทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือเพื่อยืนยันค่าความเที่ยงทางสถิติได้ ยกเว้นเครื่ องมือใน
การรวบรวมข้อมู ลที่ จะใช้กบั รู ปแบบการวิจยั ประเมินผล (Evaluative research) แบบ 2 กลุ่ ม ที่ ใช้
ทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของกลวิธี ที่ ก าหนดไว้ใ นโครงการ จะต้องท าการตรวจสอบคุ ณ ภาพของ

เครื่ องมื อ โดยเฉพาะความตรง และความเที่ ย ง ซึ่ งการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อดัง กล่ าว
สามารถอ่านได้ทวั่ ไปจากตารา เอกสาร ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ในหัวข้อการสร้ างและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือ
นอกจากคุ ณ ลัก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ การรวบรวมข้อ มู ล ดัง ได้ก ล่ า วมาแล้ว
เครื่ องมือการการรวบรวมข้อมูลจะต้องมีคุณลักษณะด้านอื่นๆ ที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม เช่น เครื่ องมือ
มีความสะดวกที่จะนาไปใช้ ใช้เวลาน้อย ประหยัด แปลความหมายจากผลที่ ได้จากการวัดได้ง่าย
ชัดเจน ไม่จาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีที่ยงุ่ ยากซับซ้อน เป็ นต้น

2. กำรรวบรวมข้ อมูลและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล (Data collection) ในการประเมินโครงการมีหลายวิธี เช่ น การคัดลอก
การจดบันทึก การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต หรื อการทดสอบ ซึ่ งแต่ละวิธีจะมีข้ นั ตอนและ
แนวทางการด าเนิ น การที่ แ ตกต่ า งกัน การจะใช้ วิ ธี ก ารรวบรวมข้อ มู ล แบบใดนั้ น ขึ้ น อยู่ก ับ
แหล่ งข้อมู ลตามตัวชี้ วดั การประเมิ นว่าเป็ นแหล่ งข้อมู ลปฐมภู มิหรื อแหล่ งข้อมู ลทุ ติยภู มิ ถ้าเป็ น
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ตอ้ งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ก็จะต้องพิจารณาความสามารถในการให้
ข้อ มู ล ของกลุ่ ม ตัวอย่างนั้น ๆ เช่ น การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถามผูต้ อบจะต้อ งมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และความเข้าใจในประเด็นคาถามที่ กระจ่างชัด การรวบรวม
ข้อมูลในการประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่จะใช้วธิ ี การสัมภาษณ์
เพราะมีขอ้ จากัดในการสื่ อสารกับกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบอื่นๆ
การรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลโครงการโดยวิธีการใช้แบบสอบถามหรื อการใช้แบบ
สัมภาษณ์ จะมีวธิ ีการและขั้นตอน คล้ายกับการรวบรวมข้อมูลในการดาเนินการวิจยั จะแตกต่างกัน
ในความละเอียดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ
1) กลุ่มตัวอย่างไม่จาเป็ นต้องเป็ นตัวแทนประชากรทัว่ ไป แต่ตอ้ งเป็ นตัวแทนของ
กลุ่มที่เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ
2) ไม่จาเป็ นต้องคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรในการประมาณการขนาด
ตัวอย่าง เนื่องจากไม่มีความจาเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ตัวแทนประชากรดังได้กล่าวมาแล้ว
3) การคัดเลือกตัวอย่างจะเน้นการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเข้าที่กาหนดไว้
(Inclusion criteria)
4) ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมขึ้นอยูก่ บั ว่า จานวนตัวอย่างกระจายตามเกณฑ์คดั เข้า
ที่จะทาให้ขอ้ มูลที่ได้จากการวัดมีการกระจายหรื อไม่ เช่น กลุ่มตัวอย่างควร
กระจายตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในเรื่ องที่ทาการวัด

หรื อความสามารถในการตอบคาถามตามตัวชี้วดั วัด ฯลฯ และมีจานวนเพียง
พอที่จะทาให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นที่ยอมรับ
ข้อมูลที่รวบรวมได้ตอ้ งดาเนินการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อประมวลผลตามลักษณะของข้อมูล
เช่น ถ้าเป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณจะทาการแจกแจงความถี่ โดยการคานวณเป็ นอัตรา อัตราส่ วน สัดส่ วน
ร้อยละ ฯลฯ ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะนามาประมวลผลและนาเสนอในลักษณะเชิงพรรณนาความ
ตามประเด็นที่ ได้รวบรวมข้อมู ล เพื่ อจะได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลต่อไป ซึ่ งจะใช้ส ถิ ติใดนั้น
ขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์การประเมินที่เป็ นเป้ าหมายตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ เช่น ถ้าตัวเลขเป้ าหมาย
ของโครงการก าหนดเป็ นอัต รา ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมก็ จ ะต้อ งค านวณเป็ นอัต ราเพื่ อ ให้ ส ามารถ
เปรี ยบเทียบกันได้ และขึ้นอยู่กบั ระดับของมาตรการวัดข้อมูล ได้แก่ นามมาตรา (Nominal scales)
อัน ดับ มาตรา (Ordinal scales) อัน ตรภาคมาตรา (Interval scales) และอัต ราส่ ว นมาตรา (Ratio
scales) และวัตถุ ประสงค์ของการประเมิน ซึ่ งการประเมิน ผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ จะเน้นที่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายของโครงการเป็ นหลัก ดังนั้นสถิ ติที่ใช้จึงเป็ นสถิ ติใน
กลุ่มสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) เช่ น จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย อัตรา ส่ วนสถิ ติที่ใช้ใน
การทดสอบความแตกต่าง จะใช้เฉพาะการวิจยั ประเมินผลเท่านั้น ดังนั้นการใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลในการประเมินโครงการโดยทัว่ ไปจึงไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อนเท่าสถิติในการวิจยั
______________________________________________________________________________
กิจกรรม 8.3.3
1. เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตามตัวชี้วดั ในประเด็นความเชื่อด้านสุ ขภาพ ควรใช้เครื่ องมืออะไร และจะพิจารณา
คุณภาพของเครื่ องมือจากอะไร
2. จับคู่การประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตามตัวชี้วดั ต่อไปนี้ กับ
ประเภทของเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวชี้วดั : 1) ความเครี ยด 2) ความเชื่อในความสามารถ 3) ทักษะการล้างมือ 4) ความ
คิดเห็นต่อศักยภาพของ อสม. 5) สุ ขาภิบาลอาหารของสถานที่เตรี ยมอาหารในศูนย์เด็ก
เครื่ องมือ: ก. แบบสังเกต ข.แบบสัมภาษณ์ ค.แบบทดสอบ ง.แบบบันทึกรายการ จ.
แบบสอบถาม
______________________________________________________________________________
แนวตอบกิจกรรม 8.3.3
1. เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตามตัวชี้วดั ในประเด็นความเชื่อด้านสุ ขภาพ ควรใช้แบบสอบถาม หรื อแบบสัมภาษณ์ (ในกรณี ที่

กลุ่มตัวอย่างมีขอ้ จากัดในการอ่าน) สาหรับคุณภาพของเครื่ องมือที่สาคัญคือความตรงและความ
เที่ยง
ความตรง คือ ข้อคาถามในแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์วดั ได้ตรงตามทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อด้านสุ ขภาพ
ความเที่ยง คือ แบบสอบ/แบบสัมภาษณ์สามารถวัดได้ค่าที่สม่าเสมอ คงที่ แน่นอน
สามารถให้ผลการวัดเท่ากันหรื อใกล้เคียงกันไม่วา่ จะให้ใครเป็ นผูว้ ดั หรื อวัดในเวลาที่ต่างกัน
2.1) ความเครี ยด : ค.แบบทดสอบ
2) ความเชื่อในความสามารถ : จ.แบบสอบถาม
3) ทักษะการล้างมือ : ก. แบบสังเกต
4) ความคิดเห็นต่อศักยภาพของ อสม. : ข.แบบสัมภาษณ์
5) สุ ขาภิบาลอาหารของสถานที่เตรี ยมอาหารในศูนย์เด็ก : ง.แบบบันทึกรายการ

เรื่องที่ 8.3.4
กำรสรุปผล กำรให้ ข้อเสนอแนะ และกำรนำผลกำรประเมินไปใช้
กระบวนการประเมิ น ผลโครงการจะเสร็ จสมบู รณ์ ได้ จะต้องมีก ารสรุ ปผลที่ ได้จากการ
วิเคราะห์และการแปลผลพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการนาผลการประเมินไปใช้
1. กำรสรุ ปผลกำรประเมินและกำรให้ ข้อเสนอแนะ การสรุ ปผลการประเมินโครงการโดยทัว่ ไปจะมี
2 ลักษณะคือ รายงานการประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ และรายงานการประเมินโครงการฉบับย่อ
ซึ่ งทั้งสองรู ปแบบต้องมี การให้ขอ้ เสนอแนะจากการประเมินผล ในที่ น้ ี จะกล่ าวถึ งการสรุ ปผล 2
รู ปแบบที่มีการให้ขอ้ เสนอแนะเป็ นหัวข้ออยูใ่ นรู ปแบบการรายงาน ดังนี้
1.1 กำรสรุ ป ผลในรู ป แบบรำยงำนกำรประเมิ น ผลโครงกำรฉบั บ สมบู ร ณ์ (Summary
evaluation report) รายงานการประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ เป็ นรายงานสาหรับหน่วยงานใช้เป็ น
หลักฐานทางเอกสารต้นฉบับ ลักษณะของการรายงานและหัวข้อรายงานจะคล้ายคลึ งกับรายงาน
การวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จะแตกต่างกันในเนื้ อหาสาระที่รายงาน หัวข้อรายงานการประเมินโครงการ
ฉบับสมบูรณ์ ที่สาคัญมีดงั นี้
1) ชื่ อ โครงการประเมิ น ผล (Name of evaluation project) ควรเป็ นชื่ อ เดี ย วกัน กั บ
โครงการที่ จะประเมิ นที่ ป รากฏบนปกหน้าของรายงาน ดังนั้นนอกจากชื่ อโครงการแล้ว ควรมี
เนื้ อหาเพิ่มเติมคือ หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ หน่ วยงานที่ประเมินหรื อผูร้ ับผิดชอบหลักใน
การประเมิน ช่วงระยะเวลาที่ทาการประเมิน และหรื อหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
2) บทคัดย่อ (Abstract) ประกอบด้วยประเด็นสาคัญเช่ นเดี ยวกับบทคัดย่อในรายงาน
การวิ จ ัย คื อ วัต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร เครื่ อ งมื อ กลุ่ ม ตัว อย่า ง ผลสรุ ป ที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งโครงการ บทคัดย่อภาษาไทยควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า และอาจมี
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3) บทนา (Introduction) ประกอบด้วยสาระสาคัญของโครงการที่ประเมิน คือ ความ
เป็ นมา วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ กลุ่มเป้ าหมาย วิธีดาเนิ นงานโครงการ และเหตุผล
ความจาเป็ นที่จะต้องประเมินโครงการนั้น ๆ
4) วัตถุประสงค์ของการประเมิน (Objectives) เป็ นการระบุถึงสิ่ งที่ตอ้ งการประเมินและ
การน าผลการประเมิ น ไปใช้ เช่ น เพื่ อประเมิ น ความส าเร็ จของโครงการในแง่ ป ระสิ ท ธิ ผลของ
โครงการและกระบวนการดาเนิ นงานโครงการ เพื่ อนาผลการประเมินไปใช้ในการปรั บปรุ งการ
ดาเนินงานโครงการ เป็ นต้น
5) สิ่ งที่จะประเมิน (What will be evaluated) หัวข้อในรายงานการประเมินโครงการ
นี้ คือประเด็นและคาถามการประเมิน รวมถึ งตัวชี้ วดั ในการประเมิน คล้ายคาถามการวิจยั และตัว

แปรการวิจยั ในรายงานการวิจยั ซึ่ งเป็ นการอธิ บายถึ ง ประเด็นการประเมิ นตามประเภทของการ
ประเมิ น ค าถามการประเมิ น ตัวชี้ วดั ที่ จะนามาใช้เพื่ อตอบคาถามที่ จะประเมิ น และเกณฑ์ที่ จะ
นามาใช้ในการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
6) วิธีการประเมิน (Evaluation method) ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้ คือ รู ปแบบและ
วิธีการประเมิน กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล
7) ผลการประเมิน (Evaluation results) ผลการประเมินโครงการสามารถนาเสนอได้
ทั้ง ตาราง แผนภู มิ และการบรรยายประกอบตารางหรื อ แผนภู มิ เหมื อ นการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในรายงานการวิ จยั ผลการประเมิ นควรนาเสนอเป็ น 4 ส่ วน หรื อเฉพาะส่ วนตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ
(1) ส่ วนที่เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ควรนาเสนอเป็ นแผนภูมิประกอบคา
บรรยาย มากกว่าการนาเสนอเป็ นตาราง เพระการนาเสนอเป็ นแผนภู มิ เป็ นการสรุ ปลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายกว่าตาราง แต่จะต้องระมัดระวังในการนาเสนอให้ถูกต้องตามหลักวิชา
(2) ส่ วนที่เป็ นการวิเคราะห์โครงการ บริ บทและปัจจัยนาเข้าของโครงการ
(3) ส่ วนที่ เป็ นผลการประเมิ นกระบวนการ ซึ่ งควรนาเสนอทั้งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งปริ มาณและคุณภาพ คือการเสนอผลการดาเนิ นกิจกรรมและเรื่ องที่ไม่สามารถดาเนิ นงาน
ได้ตามเป้าหมาย
(4) ส่ วนที่เป็ นผลเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ ประกอบด้วย
ก. ผลผลิ ตที่ เกี่ ย วข้องกับ ปั จจัยของการกระท าพฤติ ก รรม เช่ น ปั จจัยน า
ปั จจัยเอื้อ ปั จจัยเสริ ม
ข. ผลลัพธ์ที่เป็ นการกระทาพฤติกรรมสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ
เช่น พฤติกรรมการออกกาลังกายของผูส้ ู งอายุ การมีกลุ่มและสถานที่ออกกาลังกายสาหรับผูส้ ู งอายุ
ในชุมชน
ค. ผลกระทบด้านภาวะสุ ขภาพและหรื อภาวะเสี่ ยงทางสุ ขภาพ (ถ้าเป็ น
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น โครงการอย่า งหนึ่ ง) เช่ น ดัช นี ม วลกาย สมรรถนะทางกาย
สุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ
8) สรุ ป ผลการประเมิ น และข้อเสนอแนะ (Summary of results and Recommendations)
เป็ นการสรู ปผลการประเมินในประเด็นการตอบคาถามที่ส าคัญ และการให้ขอ้ เสนอแนะในเชิ ง
นโยบาย และในเชิ งปฏิ บตั ิ โดยสะท้อนให้เห็ นว่าจากข้อมูลพบอะไรที่ เป็ นจุดเด่นหรื อเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของโครงการ ที่ควรนาไปขยายผลต่อ และพบอะไรที่เป็ นจุดอ่อนหรื อ
ข้อจากัดที่อาจกระทบต่ออความสาเร็ จของโครงการ ที่ควรมีการปรับปรุ งแก้ไขในครั้งต่อไป การ

นาเสนอข้อเสนอแนะที่เป็ นวิธีการหรื อทางเลือกที่เป็ นไปได้ตามบริ บทของกลุ่มเป้ าหมายหรื อของ
พื้นที่หรื อของหน่ วยงาน โดยอ้างอิงหรื อเชื่ อมโยงกับข้อค้นพบในการประเมินผล ที่มีความเจาะจง
และมี ค วามเป็ นไปได้ในการดาเนิ น การ แก่ ผูใ้ ช้ผ ลการประเมิ น ทั้ง ในระดับ ผูก้ าหนดนโยบาย
ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิ บตั ิงาน รวมถึ งภาคีเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้อง จะช่ วยให้เกิ ดการนาข้อเสนอแนะดังกล่าว
ไปสู่ การปรับปรุ งโครงการ ปรับปรุ งนโยบายด้านสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้น
9) ภาคผนวก (Appendix) ประกอบด้วย รายละเอียดของโครงการ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมู ล และตารางหรื อ แผนภู มิ ข องผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ที่ อาจน ามาใช้ป ระกอบการ
สรุ ปผลการประเมิน ฯลฯ
10) บรรณานุกรม (Bibliography)
1.2 กำรสรุ ปผลในรู ปแบบรำยงำนกำรประเมินโครงกำรสำหรับผู้บริหำร (Executive
summary) รายงานการประเมินโครงการสาหรับผูบ้ ริ หารหรื อผูต้ ดั สิ นใจที่มีส่วนในการ
สนับสนุนดาเนินงานโครงการในระยะต่อไป ต้องมีลกั ษณะสั้น กระชับ มีความยาวไม่เกิน
12 หน้า ครอบคลุมหัวข้อสาคัญดังนี้
1.2.1 บทสรุ ป ครอบคลุมเนื้ อหาสาระเหมือนบทคัดย่อ แต่จะเน้นประเด็นข้อเสนอแนะ
โดยสรุ ป
1.2.2 การดาเนินการประเมินและผลการประเมินโครงการ และ
1.2.3 สรุ ปข้อเสนอแนะ ควรให้ขอ้ เสนอแนะที่ชดั เจนมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
โดยแบ่งการเสนอแนะเป็ นส่ วน ๆ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะในการปรับวัตถุประสงค์และกลวิธีในการดาเนินงานโครงการ
2) ข้อเสนอแนะในการบริ หารทรัพยากร
3) ข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการ การติดตาม นิเทศ กิจกรรมโครงการ
4) ข้อเสนอแนะโดยสรุ ปว่าควรยุติโครงการ นาเนินโครงการต่อ หรื อขยายโครงการ
ทั้งนี้ขอ้ เสนอแนะที่จะทาให้ผบู ้ ริ หารเห็นความสาคัญและนาไปดาเนินการควรมีการ
ระบุให้เห็ นประโยชน์อย่างชัดเจน ชี้ ให้เห็นข้อเท็จจริ งจากข้อค้นพบที่เปลี่ยนไปจากความเชื่ อเดิมๆ
รวมทั้งประโยชน์และการลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ
2. กำรนำผลกำรประเมินโครงกำรไปใช้ การนาผลการประเมินไปใช้น้ นั สามารถพิจารณา
ได้เป็ น 2 ลักษณะตามลักษณะของโครงการดังนี้

2.1 โครงกำรทีด่ ำเนินงำนในลักษณะโครงกำรปกติ (Normal project) คือโครงการที่ได้รับ
อนุมตั ิงบ ประมาณประจาปี ตามปกติ ผลที่ได้จากการประเมินโครงการในลักษณะนี้จะนาไปใช้ใน
4 เรื่ อง คือ
2.1.1 ใช้เป็ นข้อมูลรายงานหรื อสนับสนุนรายงานประจางวดหรื อรายงานประจาปี
(Annual report) ของหน่วยงาน ผลการประเมินที่จะนามาใช้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงาน คือความก้าวหน้าในผลงาน (Performance) ที่เป็ นข้อมูลเชิง
ปริ มาณ
2.1.2 ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการปรับวัตถุประสงค์และกลวิธีในการ
ดาเนินงานโครงการ
2.1.3 ใช้เป็ นข้อมูลในการปรับแนวทางการบริ หารจัดการโครงการ การติดตาม
ความก้าวหน้าและนิเทศ กิจกรรมโครงการ
2.1.4 ใช้เป็ นข้อมูลรายงานการดาเนินงานตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการดาเนินงาน
สุ ขศึกษาของหน่วยบริ การสุ ขภาพ ตามองค์ประกอบของมาตรฐานงานสุ ขศึกษา มาตรฐานโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นต้น
2.2 โครงกำรทีด่ ำเนินงำนในลักษณะโครงกำรพิเศษ (Special project) โครงการทดลอง
ฯลฯ คือโครงการที่หน่วยงานระดับพื้นที่รับมาดาเนินงานตามนโยบาย หรื อได้รับงบประมาณการ
ดาเนินงานโดยตรงจากหน่วยงานระดับกอง ระดับกรม หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้จากการ
ประเมินโครงการในลักษณะนี้จะนาไปใช้ใน 4 เรื่ องหลัก คือ
2.2.1 ใช้เป็ นข้อมูลยืนยันหรื อสะท้อนความเชื่ อมัน่ ของโครงการในด้านคุณค่า (Value)
หรื อประโยชน์ (Benefit) ที่มีต่อกลุ่มเป้ าหมาย ผลการประเมินที่จะนามาใช้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นข้อมูลที่
เกี่ยวกับ ความสาเร็ จของโครงการจากกลวิธีหรื อแนวทางการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้ง
ความชัดเจนของผลกระทบที่มีต่อภาวะสุ ขภาพหรื อภาวะเสี่ ยงทางสุ ขภาพของกลุ่มเป้ าหมาย เช่น
กลุ่มเป้ าหมายสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดว้ ยตนเอง เป็ นต้น
2.2.2 ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ (Decision information) ในการยุติโครงการ
ดาเนินโครงการต่อ หรื อขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นหรื อหน่วยงานอื่น
2.2.3 ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการปรับโครงการในการจัดทาโครงการครั้ง
ต่อไป โดยเฉพาะการปรับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลวิธีในการดาเนินงานโครงการ
2.2.4 ใช้เป็ นข้อมูลในการปรับแนวทางการบริ หารจัดการโครงการ การติดตาม
ความก้าวหน้าและนิเทศ กิจกรรมโครงการ เช่นเดียวกับโครงการปกติ

2.2.5 ใช้ในการนาเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณหรื อสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผูใ้ ห้การสนับสนุ นงบประมาณ กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และ
ฝ่ ายการเมือง
2.2.6 ใช้ในการนาเสนอต่อสาธารณชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความศรัทธาในผล
การดาเนิ นงานโครงการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั หน่วยงาน
อย่างก็ตามแนวทางการเขียนรายงานการประเมินผลโครงการที่จะทาให้มีการนาผล
การประเมินไปใช้มากขึ้น มีดงั นี้ (Weiss, 1984 อ้างถึงใน McKenzie, et al., 2013)
1) การให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมตั้งแต่กระบวนการวางแผนหรื อพัฒนา
โครงการ รวมถึงการวางแผนการประเมินผลโครงการด้วย
2) การเก็บข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่องภายหลังการวางแผนโครง หากมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงการจะต้องมีการประเมินผลว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องใด
3) การเน้นการประเมินโครงการในประเด็นที่สามารถนาข้อเสนอแนะมาตัดสิ นใจ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขการดาเนิ นงานโครงการหรื อนโยบายได้
4) การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการให้มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และยืน่
เสนอรายงานผลการประเมินได้ทนั เวลา มีการนาเสนอในรู ปแบบแผนภูมิหรื อชาร์ตที่
เข้าใจได้ง่าย หากมีการใช้สถิติวเิ คราะห์ที่ซบั ซ้อนต้องมีการอธิ บายไว้ในภาคผนวก
5) การให้ขอ้ เสนอแนะที่เจาะจง ชัดเจน ชี้ให้เห็นความแตกต่างของโครงการหรื อ
โปรแกรมที่ประเมินแล้วได้ผลดี กับโครงการแบบเดิม ถ้าจะให้ดียงิ่ ขึ้นคือการให้ผมู ้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการสะท้อนข้อเสนอแนะดังกล่าว
6) การเผยแพร่ ผลการประเมินโครงการให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มโดยใช้
หลากหลายช่องทาง
7) การเชื่อมโยงผลการประเมินกับการวิจยั หรื อการประเมินผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
8) การประเมินผลด้วยรู ปแบบการวิจยั ที่ทาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผลการประเมิน
ถูกต้องน่าเชื่ อถือ
______________________________________________________________________________
กิจกรรม 8.3.4
รายงานการประเมินโครงการสาหรับผูบ้ ริ หารหรื อผูต้ ดั สิ นใจในการดาเนินงานโครงการ
จะต้องสั้น กระชับ และครอบคลุมหัวข้อสาคัญอะไรบ้าง
______________________________________________________________________________

แนวตอบกิจกรรม 8.3.4
รายงานการประเมินโครงการสาหรับผูบ้ ริ หาร ควรครอบคลุมหัวข้อสาคัญดังนี้
1. บทสรุ ป ครอบคลุมเนื้ อหาสาระเหมือนบทคัดย่อ และเน้นข้อเสนอแนะโดยสรุ ป
2. การดาเนินการประเมินและผลการประเมินโครงการ และ
3. สรุ ปข้อเสนอแนะที่ชดั เจนมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ที่สาคัญคือ
1) ข้อเสนอแนะในการปรับวัตถุประสงค์และกลวิธีในการดาเนิ นงานโครงการ
2) ข้อเสนอแนะในการบริ หารทรัพยากร
3) ข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการ การติดตาม นิเทศ กิจกรรมโครงการ
4) ข้อเสนอแนะโดยสรุ ปว่าควรยุติโครงการ นาเนินโครงการต่อ หรื อขยายโครงการ

บรรณำนุกรม
กุลวดี โรจน์ ไพศาลกิ จ. (2558) เอกสารคาสอนการวัดและประเมิ นผลทางสุ ขภาพ. ฉะเชิ งเทรา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์.
เชาว์ อินใย. (2553). การประเมินโครงการ. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั วี.พริ๊ นท์ (1991) จากัด.
ธงชัย สันติวงษ์. (2540). พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทางการตลาด. กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
นิ รัตน์ อิ ม ามี . (2543). เทคนิ ค การวางแผนงานโครง-การสุ ขศึ ก ษาและสาธารณสุ ข. กรุ งเทพฯ:
องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์.
นิ รัตน์ อิมามี. (2554). เครื่ องมือการวิจยั ในประมวลสาระชุ ดวิชา สถิติและการวิจัยในการจัดการ
สุขภาพ. (หน่วยที่ 9) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ . (2529). การวิ จัยประเมิ นผล : หลักการและกระบวนการ. กรุ งเทพฯ: การ
พิมพ์พระนคร.
ประจักร บัวผัน. (2550). การบริ หารโครงการสุ ขภาพ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ. (2544). การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั ซี เอ็ดยูเครชัน่
จากัด (มหาชน).

พิเศษ ปั้ นรัตน์. (2557). หลักการเขียนรายงานการประชุม และการเขียนโครงการที่มีประสิ ทธิ ภาพ.
Paper presented at the การฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการสาหรับผูน้ านิ สิต และบุคลากรทางการ
ศึกษา, คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
มณี รัตน์ ธี ระวิวฒั น์ และนิ รัตน์ อิมามี . (2556). การวางแผนงานโครงการสุ ขศึ กษาและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ. นครปฐม: เพชรเกษมพริ้ นติ้ง กรุ๊ ป จากัด.
มณี รัตน์ ธี ระวิวฒั น์, นิรัตน์ อิมามี และสุ ดาพร ดารงวานิช. ความรู ้ ทักษะและความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานงานสุ ขศึกษา ตามมาตรฐานงานสุ ขศึกษาของบุคคลากรในสถานบริ การสุ ขภาพ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข. วารสารสุ ขศึกษา, 2554 3 (34) 119.
มยุ รี อนุ ม านราชธน. (2546). การบริ ห ารโครงการ: ภาควิ ช ารั ฐ ศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มหาวิท ยาลัย มหิ ดล คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ภาควิช าสุ ข ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมศาสตร์ . (2548).
ทฤษฎี โมเดลการประยุก ต์ใ ช้ในงานสุ ขศึ ก ษาและพฤติ ก รรมศาสตร์ (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง).
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ยทุ ธริ นทร์การพิมพ์.
เยาวดี รางชัยกุล. (2546). การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิ บตั ิ. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวดี วิบูล ย์ศ รี . (2539). การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิ บตั ิ. กรุ งเทพฯ: จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
รัตนะ บัวสน. (2540). การประเมินโครงการและการวิจยั เชิงปริ มาณ. กรุ งเทพฯ : คอมแพคท์พริ๊ นท์.
วัฒนา พัฒนพงศ์. ( 2545, เมษายน). ระบบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บตั ิการแบบองค์รวม
วารสารพัฒนบริ หารศาสตร์. 42 (ฉบับพิเศษ): 33-90.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2539). การวางแผนการศึกษาระดับจุลภาค (หลักการและแนวคิดเชิ งประยุกต์)
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2557). แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริ หารทางการศึกษา.กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์ซีเอ็ดบุค๊ เซ็นเตอร์
สมพิศ สุ ขแสน. (2543). นโยบายสาธารณะและการวางแผน. อุตรดิตถ์: สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ. (2551). เรี ยนรู ้ หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั . กรุ งเทพฯ: บริ ษทั เซนจูรี่.

สุ นทร เกิ ดแก้ว. (ม.ป.ป.) การวางโครงการในรู ป Logical Framework. เอกสารประกอบการสอน.
กรุ งเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
สุ พจน์ ทรายแก้ว. (2545). การจัดการภาครัฐแนวใหม่. กรุ งเทพฯ: สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์.
เส น า ะ ติ เย า ว์ . (2543 ). ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร : ก า ร ว า ง แ ผ น . ก รุ ง เท พ ฯ : โ ร ง พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
หฤทัย มีนะพันธ์. (2542). หลักการวิเคราะห์โครงการ. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
อ นั น ต์ เก ตุ วงศ์ . (2541). ห ลั ก แ ล ะ เท ค นิ ค ก ารวางแ ผ น . (พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 7). ก รุ งเท พ ฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อุทยั บุญประเสริ ฐ. (2538). การวางแผนและการจัดระบบงานในโรงเรี ยน. กรุ งเทพฯ เอส ดี เพรส.
กุลวดี โรจน์ ไพศาลกิ จ. (2557). การประเมิ นสุ ขภาพจิ ต. เอกสารอัดสาเนา. ฉะเชิ งเทรา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์.
Breckon, D. J., Haevey, J. R., & Lancaster, R. B. (1998). Community health education: Settings,
roles, and skills for the 21th century (4th ed.). Gaithersburg, MD: Aspen.
Glanz K., Lewis M, F., and Rimer K.B. (1997). Health Behavior and Health Education Theory,
Research, and Practice. San Francisco: Jossey–Bass Publisher.
Green, L. W., & Kreuter, M. W. (1999). Health promotion planning: An educational and
ecological approach (3rd ed.). Mountain View, CA: Mayfield.
Green, L. W., Kreuter, M. W., Deeds, S. G., & Partridge, K. B. (1980). Health education
planning: A diagnostic approach. Palo Alto, CA: Mayfield.
Joint Committee on Terminology. (2001). Report of the 2000 joint committee on health education
and promotion terminology. American Journal of Health Education, 32(2), 89-103.
McKenzie, J. F., Neiger, B. L., & Smeltzer, J. L. (2005). Planning, implementing, andevaluating
health promotion programs (4th ed.). Pearson, NY: Daryl Fox.
Ministry of Public Health Thailand and World Health Organization. (2006). The Bangkok Charter
for Health Promotion in a globalized world. Geneva. WHO Document Production
Services.

Parker, C. S. (1989). Management Inforation System: Strategy and Action. Singapore: McGrawHill.
Patton, M. Q. (2004). The Roots of Utilization-Fogused Evaluation, London: Sage Publications.
Welle, H. M., Russell, R. D., & Kittleson, M. J. (1995). Philosophical trends in health education:
Implication for the 21st century. Journal of Health Education, 26(6), 326-333.
World Health Organization. (1977). The Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into
the 21st Century. Geneva: WHO.
World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. (1986). First International
Conference on Health Promotion; 21 Nov 1986; Ottawa, Canada. (WHO/HPR/HEP/95.1)
Anderson, L.R. & Mellor, J.M. (2008). Predicting Health Behaviors with an Experimental
Measure of Risk Preference. [Online]. Available: http://econo mics.wm.edu/wp/
cwm_wp59rev.pdf. [2015, July 8],
Boulmetis, J. & Dutwin, P. (2011). The ABCs of Evaluation: Timeless Techniques for Program
and Project Managers (3rd ed.). Jossey-Bass, A Wiley Imprint.
Centers for Medicare & Medicaid Services. (2015). Behavioral Health Performance Measure Set.
[Online]. Available: https://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-informa tion/bytopics/quality-of-care/downloads/behavioral-hlth-performance-measure-set-2015.pdf.
[2016, Jan 7].
Edelen, M.O., Tucker, J.S, Shadel, W.G., Stucky, B.D., Hansen, M., Cai, L., Cerully, J.L.,
Kuhfeld, M. & Li, Zhen. (2015). Advancing Behavior Health Measurement. [Online].
Available: http://www.rand.org/ pubs/research_briefs/RB9803.html. [2016, Jan 9].
Green, W. L. and Kreuter, W. M. (1999) Health Promotion Planning: An Educational and
Ecological Approach. California : Mayfield Publishing Company.
. (2005). Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach. (4th ed.). NY:
McGraw-Hill Higher Education.
Green, W. L. and Lewis, M. F. (1986). Measurement and Evaluation in Health Education and
Health Promotion. California: Mayfield Publishing Company.
Green, W. L., Kreuter, W. M., Deeds, G. S., & Partridge, B. K. (1980). Health Education
Planning: A Diagnostic Approach. Palo Alto, California: Mayfield Publishing Company.

Healey, B.J., and Zimmerman, R.S. (2010). The New World of Health Promotion: New program
development, implementation, and evaluation. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
McKenzie, J.F, Neiger, B.L., and Thackeray, R. (2013). Planning, Implementating and
Evaluation Health Promotion Programs. Boston: PEASON.
Stake, R. E. (1975). Evaluation the Arts in Education: A Responsive Approach. Columbus, Ohio:
Charles E. Merrill.
Stufflebeam, D. L. (1969). Evaluation as Enlightenment for Decision Making. In Walcott, A.
Beaty (ed.) Improving Educational Assessment and an Inventory of Measures of
Affective Behavior. Washington, D.C.: Assoc. for Supervision and Curriculum
Development.
Stufflebeam, D. L., et al. (1971). Educational Evaluation and Decision Making. Itasca, Illinois:
Peacock Publishing.
Timmreck, C. T. (2003). Planning, Program Development, and Evaluation: A Handbook for
Health Promotion, Aging, and Health Services (2nd ed.). Jones and Bartlett Publishers.
Veney, E. J. & Kaluzny, D. A. (1991). Evaluation and Decision Making for Health Serviced (2nd
ed.). Ann Arbor, Michigan: Health Administration Press.
World Health Organization. (2001). Evaluation in Health Promotion: Principles and Perspective.
Rootman, I. et al. (Eds), Denmark: WHO regional publications, European series; No. 92.

หน่ วยที่ 9
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชา การส่ งเสริมสุ ขภาพ การตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้ น
หน่ วยที่ 9 ความรู้ พืน้ ฐานเกี่ยวกับการบาบัดโรคเบื้องต้ น
ตอนที่
9.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบาบัดโรคเบื้องต้น
9.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิในการบาบัดโรคเบื้องต้น
แนวคิด
1. คาว่า “บาบัด” และ “รักษา” มีความหมายใกล้เคียงกัน การบาบัดรักษาโรคเบื้องต้น เป็ นภารกิ จหนึ่ งที่
สาคัญและเกี่ ยวข้องกับบุ คลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ในการบริ การสุ ข ภาพ เพื่อแก้ปั ญหา
การบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยในเบื้องต้น รวมถึงการบรรเทาความรุ นแรงหรื ออาการของโรคให้ผูป้ ่ วย
พ้น ภาวะความเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น หรื อ ภาวะวิก ฤติ บทบาทในการบ าบัด หรื อ รั ก ษาโรคเบื้ อ งต้น นั้น มี
ความแตกต่างกันไปตามวิชาชีพและขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นตอนการปฏิบตั ิในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การประเมินสภาวะผูป้ ่ วย
โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ หรื อการซักประวัติ การประเมินสัญญาณชี พ การตรวจร่ างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิ บตั ิการเบื้องต้นเพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 2) การรักษาเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล 3)
การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น และ 4) การส่ งต่อผูป้ ่ วย
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 9 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดการบาบัดโรคเบื้องต้นได้
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบตั ิในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 9
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 9.1-9.2
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ามี)
6. เข้ารับบริ การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตอนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 9
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สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์/ดีวีดี (ถ้ามี)
5. การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
6. E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการเข้ารับการสอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 9 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 9.1
แนวคิดเกีย่ วกับการบาบัดโรคเบื้องต้น
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
9.1.1 ความหมาย หลักเกณฑ์ และความสาคัญของการบาบัดโรคเบื้องต้น
9.1.2 การดาเนินงานบาบัดโรคเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการ

แนวคิด
1. การบาบั ด โรคเบื้ อ งต้ น หมายถึ ง การตรวจประเมิ น อาการเจ็ บ ป่ วย การบาบั ด เบื้ อ งต้ น
แล ะ ก ารช่ ว ย เหลื อ ผู ้ ป่ วย เพื่ อ ก ารส่ งต่ อ เพื่ อ ก ารแก้ ปั ญหาก ารบาดเจ็ บ ความเจ็ บ ป่ วย
บรรเทาความรุ นแรงหรื ออาการของโรค การดู แ ลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป่ วยให้ พ ้ น ภาวะ
ความเจ็ บ ป่ วยหรื อภาวะวิ ก ฤต ทั้ งนี้ ต้ อ งดาเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข ภายใน
ขอบเขตข อ งบุ ค ล า ก รส าธ า ร ณสุ ข ต าม ร ะ เบี ย บก ระ ท ร วงส าธ า รณสุ ข การบาบั ด โ ร ค
เบื้ อ งต้ น มี ค วามสาคั ญ ทั้ งต่ อ ผู ้ ป่ วย สถานประกอบกิ จ การ และประเทศชาติ
2. การบาบั ด โรคเ บื้ อ งต้ น ใ นสถานประก อบกิ จ การ โดย เฉพาะ การ ปฐมพย าบาล ถื อ เป็ น
สิ่ งจาเป็ นเนื่ อ งจาก ใ นส ถานที่ ทางานต่ า งๆ ย่ อ มมี ค วามเสี่ ย งจากก ารประ สบอั น ตราย
ของลู ก จ้ า งเนื่ องจากก ารทางาน ตลอดจนการเจ็ บ ป่ วย ต่ า ง ๆ ภาครั ฐ จึ ง ได้ มี ก า ร อ อก
กฎหมายเพื่ อ บั ง คั บ ใ ช้ เ ป็ นมาตรฐานเบื้ องต้ น ใ นการจั ด ก ารเกี่ ย วกั บ การปฐมพย า บาล
และการบาบั ด โรคเบื้ อ งต้ น

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 9.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย หลักเกณฑ์ และความสาคัญของการบาบัดโรคเบื้องต้นได้
2. อธิบายแนวทางการดาเนินงานบาบัดโรคเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการได้
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เรื่องที่ 9.1.1
ความหมาย หลักเกณฑ์ และความสาคัญของการบาบัดโรคเบื้องต้ น

การบาบัดโรคเบื้องต้น เป็ นภารกิจสาคัญอย่างหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขใน
การบริ การสุ ขภาพ เพื่อบรรเทาความรุ นแรงหรื อแก้ปัญหาการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยในเบื้องต้น รวมถึงการดูแล
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้พน้ ภาวะความเจ็บป่ วยฉุ กเฉิน อย่างไรก็ตาม บทบาทในการบาบัดรักษาโรคเบื้องต้นนั้นมี
ความแตกต่างกันไปตามวิชาชีพและขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ความหมายของการบาบัดโรคเบื้องต้ น และคาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ค าว่ า “บ าบัด ” (Therapy) และ “รั ก ษา” (Treatment) มี ค วามหมายใกล้เ คี ย งกัน ตามพจนานุ ก รมฉบับ
ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 คาว่า “บาบัด” หมายถึ ง ทาให้คลาย ทาให้หาย เช่ น บาบัดทุ กข์ ทาให้ทุเลาลง เช่ น
บาบัดโรค ส่ วนคาว่า “รักษา” หมายถึง ระวัง เช่น รักษาสุ ขภาพ หรื อเยียวยา เช่น รักษาคนไข้
สาหรั บในทางกฎหมายนั้น มี การกาหนดคานิ ยามที่ เกี่ ยวข้องกับการบาบัดโรคเบื้ องต้น และการรักษาโรค
เบื้องต้น ดังนี้
1.1 ความหมายตามพระราชบัญญัติวิชาชี พการสาธารณสุ ขชุ มชน พ.ศ. 2556 ได้ระบุคาว่า “การบาบัดโรค
เบื้องต้น” ไว้ในนิยามของวิชาชีพการสาธารณสุ ขชุมชน ดังนี้
“วิชาชี พการสาธารณสุ ขชุ มชน” หมายความว่า วิชาชี พที่กระทาต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนเกี่ ยวกับ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การควบคุ มโรค การตรวจประเมิ น และการบาบัดโรคเบื้องต้ น การดู แลให้
ความช่ วยเหลื อผูป้ ่ วย การฟื้ นฟู สภาพ การอาชี วอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการ
เจ็บป่ วยในชุมชนโดยนาหลักวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ แต่ไม่รวมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ หรื อการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
1.2 ความหมายตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยการประกอบวิชาชี พการพยาบาลตามข้ อกาหนดใน
การรักษาโรคเบื้องต้ น และการให้ ภูมิค้ ุมกันโรค พ.ศ. 2545 ได้นิยามไว้ดงั นี้
“การรักษาโรคเบื้องต้น” หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉัย การบาบัดรักษาเบื้องต้นเพื่อการแก้ปัญหาการ
บาดเจ็บ ความเจ็บป่ วย บรรเทาความรุ นแรงหรื ออาการของโรคให้ผูป้ ่ วยพ้นภาวะความเจ็บป่ วยหรื อภาวะวิกฤติ ทั้งนี้
รวมถึงการประเมินผลการรักษาเบื้องต้นด้วย
สาหรับคาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเจ็บป่ วยฉุกเฉิน และ การเจ็บป่ วยวิกฤต นั้น ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยข้อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ได้นิยามคาดังกล่าวไว้
ดังนี้
“การเจ็บป่ วยฉุกเฉิ น” หมายความว่า การเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จาเป็ นต้องดาเนินการช่วยเหลือ
และการดูแลรักษาทันที และให้หมายความรวมถึงการปฐมพยาบาล การปฏิบตั ิและการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยฉุกเฉินและ
วิกฤต โดยเริ่ มตั้งแต่จุดเกิดเหตุหรื อจุดแรกพบผูป้ ่ วย จนกระทัง่ ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาที่ถูกวิธีจากแพทย์
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“การเจ็บป่ วยวิกฤต” หมายความว่า การเจ็บป่ วยที่มีความรุ นแรงถึงขั้นที่อาจทาให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ชีวิตหรื อพิการ
ได้
โดยสรุ ป “การบาบัดโรคเบื้องต้ น ” จึงหมายถึ ง การตรวจประเมิ นอาการเจ็บ ป่ วย การบาบัดเบื้ องต้น และ
การช่วยเหลือผูป้ ่ วยเพื่อการส่ งต่อ เพื่อการแก้ปัญหาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วย บรรเทาความรุ นแรงหรื ออาการของ
โรค การดูแลให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้พน้ ภาวะความเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น หรื อการเจ็บป่ วยที่มีความรุ นแรงถึงขั้นที่อาจ
ทาให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ชีวติ หรื อพิการได้

2. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกีย่ วกับการบาบัดโรคเบื้องต้ น
2.1 ผู้มีสิทธิดาเนินการ ในการบาบัดรักษาโรคเบื้องต้นมีการกาหนดให้ผมู ้ ีสิทธิ ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่สาคัญ ได้แก่
2.1.1 ผู้มีสิทธิทําการบําบัดโรคเบื้องต้ น ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุ ขชุมชน พ.ศ. 2556 ได้แก่
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ มชน ซึ่ ง ต้องมี ใ บอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ การสาธารณสุ ขชุ มชนของ
สภาการสาธารณสุ ขชุมชน
2.1.2 ผู้มี สิ ทธิ ทํา การรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น ตามระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ขว่า ด้วยการประกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลตามข้อกาหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุม้ กันโรค พ.ศ. 2545 ได้แก่ผทู ้ ี่มีคุณสมบัติดงั นี้
1) ผูป้ ระกอบวิช าชี พ การพยาบาลชั้นหนึ่ ง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์
ชั้นหนึ่ง
2) ผ่านการอบรมหลักสู ตรที่สภาการพยาบาลกาหนด
3) ขึ้นทะเบียนเป็ นผูผ้ า่ นการอบรมหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (การรักษา
โรค เบื้องต้น) ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
2.1.3 ผู้มีสิทธิทาํ การรักษาพยาบาลเบื้องต้ น ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยบุคคลซึ่ งกระทรวง
ทบวง กรม กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา มอบหมายให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม พ.ศ. 2539 ได้แก่ ผูป้ ระกอบ
วิช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ชั้นหนึ่ ง บุ คคลที่ มี วุฒิประกาศนี ยบัตรพนักงานอนามัย ประกาศนี ยบัตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข (พนักงานอนามัย) ประกาศนี ยบัตรสาธารณสุ ขศาสตร์ ประกาศนี ยบัตรผูช้ ่วยพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ ประกาศนียบัตรพนักงานสุ ขภาพชุมชน หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง และ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) เป็ นต้น
ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ได้กาหนดขอบเขตของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใช้ยาของบุคลากรไว้
อย่างชัดเจน เช่น กาหนดให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ซึ่ งได้ผา่ นการอบรมและรับหนังสื อรับรองความรู ้
และความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุ ขและกระทรวงสาธารณสุ ขยังแต่งตั้งให้เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ นอยูท่ าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใช้ยาได้ ดังต่อไปนี้
1) การประกอบวิ ช าชี พ เวช กรรม
- ใ ห้ ก ารรั ก ษ าพย าบาล เบื้ อ งต้ น ตามวิ ธี ก ารที่ กาหนดไว้ ใ นแบบเรี ย นด้ ว ย ตนเอง
ของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ บรรเทาอาการหรื อโรคดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ ไข้ ต ั ว ร้ อ น
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ไข้ แ ละมี ผื่ น หรื อจุ ด ไข้ จ ั บ สั่ น ไอ ปวดศี ร ษะ ปวดเมื่ อ ย ปวดหลั ง ปวดเอว ปวด
ท้ อ ง ท้ อ งผู ก ท้ อ งเดิ น พยาธิ ลาไส้ ฝี ผื่ น คั น บนผิ ว หนั ง ปวดฟั น เหงื อ กอั ก เ ส บ
เจ็ บ ตา เจ็ บ หู เหน็ บ ชาและโลหิ ตจาง
- ให้ ก ารปฐมพยาบาลเกี่ ย วกั บ บาดแผลสด กระดู ก หั ก ข้ อ เคลื่ อ น ไฟไหม้ น้ า ร้ อ น
ลวก เป็ นลม ชั ก จมน้ า งู ก ั ด สุ นั ข กั ด หรื อสั ต ว์ อื่ น กั ด ไฟฟ้ า ดู ด และได้ รั บ สารพิ ษ
- เจาะโลหิ ตเพื่ อ ตรวจหาเชื้ อไข้ จ ั บ สั่ น
2) การใช้ ย า
- ยาสามั ญ ประจาบ้ า นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยยา
- ยาที่ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม สั่ ง ให้ จ่ า ยให้ แ ก่ ค นไข้ เ ฉพาะรายและเฉพาะ
คราว
- ยาสมุ น ไพรที่ กาหนดในแบบเรี ยนด้ ว นตนเองของกระทรวงสาธารณสุ ขในงาน
สาธารณสุ ขมู ล ฐาน
2.2 วิธีการและเงื่อนไขในการดาเนินการ
ปั จจุบนั (พ.ศ. 2561) มีกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยการประกอบวิช าชี พ
การพยาบาลตามข้อกาหนดในการรักษาโรคเบื้ องต้นและการให้ภูมิคุม้ กันโรค พ.ศ. 2545 โดยกาหนดหลัก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการรักษาโรคเบื้องต้น ไว้ดงั นี้
2.2.1 ตรวจ วินิจฉัย และบาบัดโรคตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยเคร่ งครัด
2.2.2 ให้ผปู ้ ่ วยไปรับการบาบัดจากผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น เมื่อตรวจพบหรื อเห็นว่า
- อาการไม่ บ รรเทา
- อาการรุ นแรงเพิ่ ม ขึ้ น
- มี โ รคหรื อภาวะแทรกซ้ อ น
- เป็ นโรคติ ด ต่ อ ที่ ต้ อ งแจ้ ง ความตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ
- มี เ หตุ อ ั น ควรเกี่ ย วกั บ การบาบั ด รั ก ษา เช่ น เครื่ องมื อ หรื ออุ ป กรณ์ ห รื อ
เวชภั ณ ฑ์ เป็ นต้ น
2.2.3 การรักษาโรคเบื้องต้น ถ้าจาเป็ นต้องใช้ยา ให้ใช้ยาได้ตามคู่มือการใช้ยาที่สภาการพยาบาลกาหนด
2.2.4 การให้ภูมิคุม้ กันโรค ให้กระทาได้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
2.2.5 ต้องบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผูป้ ่ วยหรื อผูร้ ับบริ การ อาการและการเจ็บป่ วย โรค การให้การ
รักษาโรคหรื อการให้บริ การ ตามความเป็ นจริ ง
ส าหรั บ การบ าบัด โรคเบื้ อ งต้น นั้ น แม้ว่ า ปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ ก ารออกกฎหมายที่ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดที่ ชัด เจน
อย่างไรก็ตามวิธีการและเงื่ อนไขในการดาเนิ นการจะเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันกล่ าวคื อต้องดาเนิ นการภายใน
ขอบเขตการบ าบัดโรคเบื้ องต้น ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ขตามระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข และมาตรฐานของ
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุ ขชุมชนโดยเคร่ งครัด ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่ วย
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2) การบาบัดโรคเบื้องต้น
3) การช่วยเหลือผูป้ ่ วยเพื่อการส่ งต่อ
4) การใช้ยาหรื อเวชภัณฑ์ในการบาบัดโรคเบื้องต้น
5) การบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผูป้ ่ วยหรื อผูร้ ับบริ การ อาการและการเจ็บป่ วย โรค การให้
การบาบัดโรคเบื้องต้นหรื อการให้บริ การตามความเป็ นจริ ง

3. ความสาคัญของการบาบัดโรคเบื้องต้ น
การบาบัดโรคเบื้องต้น มีความสาคัญต่อผูป้ ่ วย สถานประกอบกิจการ และประเทศชาติ ดังนี้
3.1 ความสาคัญต่ อผู้ป่วย การบาบัดโรคเบื้องต้น ช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับการบาบัดรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
ทันท่วงทีในขณะที่ผปู ้ ่ วยเกิดภาวะเจ็บป่ วย โดยให้ประเมินสภาวะสุ ขภาพ เพื่อให้การบาบัดรักษาโรคเบื้องต้นและการ
ปฐมพยาบาลป้ องกันไม่ให้ผปู ้ ่ วยเกิดอันตราย ช่วยบรรเทาความรุ นแรงของโรคหรื อการบาดเจ็บในระยะแรกก่อนที่จะ
นาผูป้ ่ วยส่ งต่อไปรั บการรั กษาในสถานบริ ก ารระดับสู ง ต่ อไป การบาบัดโรคเบื้ องต้นจึ ง ช่ วยลดความพิก ารและ
การเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยก่อนเวลาอันควร ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริ การด้วย
3.2 ความสาคัญต่ อ สถานประกอบกิจ การ การบาบัดโรคเบื้ องต้นในสถานประกอบกิ จการ ช่ วยบรรเทา
ความรุ น แรงของโรค หรื อ การบาดเจ็ บ ในระยะแรกของลู ก จ้า งซึ่ ง อาจประสบอัน ตรายจากการท างานรวมทั้ง
ความเจ็บป่ วยอื่น ๆ จึงช่ วยลดความสู ญเสี ยทางตรง (Direct loss) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ ยวเนื่ องกับผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ
โดยตรง เช่ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ทดแทนจากการได้รับ บาดเจ็บ ค่ า ท าขวัญ ค่ า ท าศพ ค่ า ประกันชี วิต ฯลฯ และ
ความสู ญเสี ยทางอ้อม (Indirect loss) เช่ น การสู ญเสี ยเวลาในการทางานของลูกจ้างที่เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บต้องไป
รั ก ษาพยาบาลเป็ นระยะเวลานานขึ้ น หากไม่ ไ ด้รั บ การปฐมพยาบาลหรื อบ าบัด โรคเบื้ อ งต้น อย่ า งทัน ท่ ว งที
ค่าสวัสดิ การต่างๆ ของผูบ้ าดเจ็บ และค่าจ้างแรงงานของผูบ้ าดเจ็บซึ่ งสถานประกอบกิ จการยังคงต้องจ่ายตามปกติ
แม้ว่า ผูบ้ าดเจ็บ จะท างานยัง ไม่ไ ด้เต็ม ที่ หรื อต้องหยุดงาน นอกจากนี้ การจัดสวัส ดิ ก ารด้านการรั ก ษาพยาบาลที่
เหมาะสมได้มาตรฐานยังช่วยส่ งเสริ มชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของสถานประกอบกิจการอีกด้วย
3.3 ความสาคัญต่ อประเทศชาติ การบาบัดโรคเบื้ องต้นช่ วยลดการสู ญเสี ยทรั พยากรบุ คคล เพราะการได้
รับบริ การบาบัดโรคเบื้ องต้นอย่างถู กต้องและทันท่วงที จะช่ วยลดความเจ็บป่ วย ความพิการ และการเสี ยชี วิตของ
ผูป้ ่ วยก่อนเวลาอันควรได้ ทั้งยังช่วยส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมโดยรวมด้วย นอกจากนี้
การบาบัดโรคเบื้ องต้นยังมีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศ โดยช่ วยประหยัดต้นทุ นการให้บริ การทาง
การแพทย์และการสาธารณสุ ข จากการที่ประชาชนไม่ตอ้ งเดินทางไปรับบริ การที่ โรงพยาบาลศูนย์หรื อโรงพยาบาล
ทัว่ ไป ซึ่ งภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการจัดบริ การรักษาพยาบาล ตลอดจนเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรทาง
การแพทย์ เพื่อการรักษาโรคที่ไม่ซบั ซ้อน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกินความจาเป็ น
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กิจกรรม 9.1.1
จงใส่ เครื่ องหมาย หน้ าข้ อความทีถ่ ูกต้ อง และใส่ เครื่ องหมาย  หน้ าข้ อความทีผ่ ดิ
……….1. การบาบัดโรคเบื้องต้นเป็ นการวินิจฉัยโรคจากอาการ อาการแสดง และผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เพื่อให้
การรักษาพยาบาลอย่างครบวงจรโดยเน้นการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม
……….2. การเจ็บป่ วยวิกฤต หมายถึง การเจ็บป่ วยที่มีความรุ นแรงถึงขั้นที่อาจทาให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ชีวติ หรื อพิการได้
………. 3. ขอบเขตของการบาบัดโรคเบื้องต้นครอบคลุมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
โรคศิลปะ
………. 4. ในการบาบัดโรคเบื้องต้น หากผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรงเพิ่มขึ้นหรื อมีภาวะแทรกซ้อน ควรพยายามดูแลให้
ความช่วยเหลือจนผูป้ ่ วยพ้นภาวะความเจ็บป่ วยนั้น
………. 5. การบาบัดโรคเบื้องต้น มีความสาคัญทั้งต่อผูป้ ่ วย สถานประกอบกิจการ และประเทศชาติ
แนวตอบกิจกรรม 9.1.1
……….1.
……….2.
……….3.
……….4.
……….5.
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เรื่องที่ 9.1.2
การดาเนินงานบาบัดโรคเบื้องต้ นในสถานประกอบกิจการ
การจัดบริ การดูแลสุ ขภาพสาหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต่างๆ อาจมีความพร้อมและความก้าวหน้า
ที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น นโยบายของผูบ้ ริ หาร แนวทางการจัดการ วัฒนธรรมองค์กร สภาวะ
ทางเศรษฐกิ จ คณะกรรมการสวัส ดิ ก าร และสหภาพแรงงาน เป็ นต้น ซึ่ ง สถานประกอบกิ จการที่ มี นโยบายให้
ความสาคัญด้านสุ ขภาพ มีการจัดการองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีวฒั นธรรมองค์กรที่ดีงาม มีสถานะมัน่ คงและมีความ
พร้อมด้านงบประมาณ ก็ยอ่ มจะสามารถจัดการเรื่ องการดูแลสุ ขภาพของพนักงานได้ดีตามไปด้วย
อย่า งไรก็ ตาม การบ าบัดโรคเบื้ องต้น และการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิ จการ ถื อเป็ นสิ่ ง จาเป็ น
เนื่องจากในสถานที่ทางานโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ย่อมมีความเสี่ ยงจากการประสบอันตรายของลูกจ้าง
เนื่ องจากการทางาน ตลอดจนการเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ของลู ก จ้าง ภาครั ฐจึ งได้มี ก ารออกกฎหมายเพื่ อบังคับใช้เป็ น
มาตรฐานเบื้องต้นในการจัดการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น จัดเป็ นการดาเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานอย่างหนึ่ง โดย
มี กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องคื อกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิ การในสถานประกอบกิ จการ พ.ศ. 2548 ซึ่ งกาหนดให้
นายจ้างต้องจัดให้มีสิ่งจาเป็ นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล โดยกาหนดรายละเอียดและรู ปแบบของ
การจัดสวัสดิการ ดังต่อไปนี้
1.1 สถานที่ทางานทีม่ ีลูกจ้ างทางานตั้งแต่ 10 คนขึน้ ไป ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลใน
จานวนที่เพียงพอ อย่างน้อย 29 รายการ ดังตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
รายการเวชภัณฑ์ และยาเพื่อใช้ ในการปฐมพยาบาล
หมวดวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์

1) กรรไกร
2) แก้วยาน้ า และแก้วยาเม็ด
3) เข็มกลัด
4) ถ้วยน้ า
5) ที่ป้ายยา
6) ปรอทวัดไข้
7) ปากคีบปลายทู่
8) ผ้าพันยืด

หมวดยาชนิดรับประทาน

1) ผงน้ าตาลเกลือแร่
2) ยาแก้ ผดผืน่ ที่ไม่ได้ มาจากการติด
เชื้อ
3) ยาแก้แพ้
4) ยาธาตุน้ าแดง
5) ยาบรรเทาปวดลดไข้
6) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร

หมวดยาใช้ ภายนอก

1) ขี้ผ้ งึ แก้ปวดบวม
2) ทิงเจอร์ ไอโอดีน หรื อโพวิ
โดน-ไอโอดีน
3) น้ ายาโพวิโดน-ไอโอดีน
ชนิดฟอกแผล
4) ยาทาแก้ผดผืน่ คัน
5) ยารักษาแผลน้ าร้อนลวก
6) แอลกอฮอล์เช็ดแผล
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9) ผ้าสามเหลี่ยม
10) สายยางรัดห้ามเลือด
11) สาลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล
และผ้ายางปลาสเตอร์ ปิดแผล
12) หลอดหยดยา
13) ถ้วยล้างตา

7) ขี้ผ้ งึ ป้ ายตา
8) น้ ากรดบอริ คล้างตา
9) ยาหยอดตา
10) เหล้าแอมโมเนียหอม

1.2 สถานทีท่ างานทีม่ ีลูกจ้ างทางานในขณะเดียวกันตั้งแต่ 200 คนขึน้ ไป ต้องจัดให้มี
(ก) เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตามตารางที่ 9.1
(ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้ อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อย 1 เตียง เวชภัณฑ์และยา นอกจากที่ระบุไว้ในตารางที่
9.1 ตามความจาเป็ นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
(ค) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจาอย่างน้อย 1 คนตลอดเวลาทางาน
(ง) แพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งอย่างน้อย 1 คน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ ยกว่า สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และเมื่อ
รวมเวลาแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมงในเวลาทางาน
1.3. สถานทีท่ างานทีม่ ีลูกจ้ างทางานในขณะเดียวกันตั้งแต่ 1,000 คนขึน้ ไป ต้องจัดให้มี
(ก) เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตามตารางที่ 9.1
(ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้ อมเตียงพักคนไข้ อย่างน้อย 2 เตียง เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ในตารางที่
9.1 ตามความจาเป็ นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
(ค) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจาอย่างน้อย 2 คนตลอดเวลาทางาน
(ง) แพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งอย่างน้อย 1 คน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และเมื่อ
รวมเวลาแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 12 ชัว่ โมงในเวลาทางาน
(จ) ยานพาหนะซึ่งพร้อมที่จะนาลูกจ้างส่ งสถานพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลได้ โดยพลัน
จากที่กล่าวมา จะเห็ นได้ว่าสถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานในขณะเดี ยวกันตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป นอกจาก
เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลแล้ว นายจ้างจะต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาล และแพทย์ ตามที่
กาหนดซึ่ งขึ้นกับจานวนลูกจ้าง สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 9.2
ตารางที่ 9.2 การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลตามจานวนลูกจ้าง
จานวนลูกจ้ าง
200 คนขึ้นไป

ห้ องรักษาพยาบาล
- มี และมีเวชภัณฑ์ที่
จาเป็ น

เตียง

พยาบาล

แพทย์

1

1
(ประจา)

1
(รักษาเป็ นครั้งคราว)
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1,000 คนขึ้นไป

- มี และมีเวชภัณฑ์ที่
จาเป็ น
- ยานพาหนะ

2

2
(ประจา)

1
(รักษาเป็ นครั้งคราว)

1.4 นายจ้ างอาจทาความตกลงเพื่อส่ งลูกจ้ างเข้ ารั บการรั กษาพยาบาลกับสถานพยาบาล ที่เปิ ดบริ การตลอด 24
ชัว่ โมงและเป็ นสถานพยาบาลที่นายจ้างอาจนาลูกจ้างส่ งเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ ว แทน
การจัดให้มีแพทย์ตามที่กาหนดได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงอธิบดีมอบหมาย

2. การฝึ กอบรมหลักสู ตรการปฐมพยาบาลและการช่ วยชีวติ
การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฏิบตั ิการให้ความช่ วยเหลือ หรื อการรักษาพยาบาลในขั้นต้นแก่ผูท้ ี่ได้รับ
อุบตั ิเหตุ หรื อผูป้ ่ วยโดยปั จจุบนั ทันด่วน เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยพ้นจากอันตรายหรื อลดอันตรายให้นอ้ ยลง ก่อนที่ผปู ้ ่ วยจะ
ได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ในขั้นตอนต่อไป
การฝึ กอบรมให้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องมีความรู ้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่ วยเหลื อเบื้องต้น
และการช่วยชี วิต และการช่วยฟื้ นคืนชี พ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยเฉพาะการทางานที่เสี่ ยง
อันตราย เช่น การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับไฟฟ้ า สารเคมี และการทางานในที่อบั อากาศ ด้วยเหตุน้ ี จึงมีการออกกฎหมาย
โดยกาหนดให้มีหัวข้อวิชาการปฐมพยาบาล การช่ วยเหลื อเบื้องต้น และการช่ วยชี วิต ไว้ในหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ความปลอดภัยในการทางานในเรื่ องนั้น ๆ เช่น
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสู ตรการฝึ กอบรมความ
ปลอดภัยในการทางานในที่อบั อากาศ พ.ศ. 2549
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึ กอบรมความ
ปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สาหรับลูกจ้างซึ่ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เป็ นต้น
สาหรับหลักสู ตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น สาหรับลูกจ้างหรื อพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้อยูใ่ นทีมการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิ จการโดยทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้
ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้ องต้นและการช่ วยฟื้ นคื นชี พ สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้จริ ง ในสถานการณ์ จริ ง
ลักษณะการฝึ กอบรมมีท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบตั ิ ซึ่ งโดยทัว่ ไปมักประกอบด้วยหัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
ภาคทฤษฎี:
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละหลั ก การปฐมพยาบาล
การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผูป้ ่ วย
การประเมินภาวะเลือดออกของบาดแผล การห้ามเลือด
การปฐมพยาบาลบาดแผล
การปฐมพยาบาลแผลไหม้ (ความร้อน/เย็น/ไฟฟ้า/รังสี )
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
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-

การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับสารพิษ ทางผิวหนัง/ทางตา/ทางการหายใจ/ทางการกิน
การช่วยฟื้ นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation: CPR)

ภาคปฏิบัต:ิ
-

วิธีการจับชีพจร และดูสัญญาณชีพ
วิธีการห้ามเลือด
วิธีการผายปอด
วิธีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
วิธีการปฏิบตั ิการฟื้ นคืนชีพ

กิจกรรม 9.1.2
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ แห่งหนึ่ง สภาพโรงงานเป็ นโกดังขนาดใหญ่ มีลูกจ้างทั้งหมด 480 คน นายจ้างจะต้องจัด
ให้มีปัจจัยด้านการรักษาพยาบาลสาหรับลูกจ้างอย่างไรบ้างตามกฎหมาย
แนวตอบกิจกรรม 9.1.2
นายจ้างของโรงงานนี้ จะต้องจัดให้มีปัจจัยด้านการรักษาพยาบาลสาหรับลูกจ้าง ได้แก่
1) เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตามตารางที่ 9.1
2) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อย 1 เตียง เวชภัณฑ์และยา นอกจากที่ระบุไว้ในตารางที่ 9.1
ตามความจาเป็ นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจาอย่างน้อย 1 คนตลอดเวลาทางาน
4) แพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ งอย่างน้อย 1 คน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ ยกว่า สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และเมื่อ
รวมเวลาแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมงในเวลาทางาน
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ตอนที่ 9.2
ขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาพยาบาลเบื้องต้ น
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
9.2.1 การประเมินสภาวะสุ ขภาพ
9.2.2 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาล และการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น
9.2.3 ระบบการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย

แนวคิด
1. การประเมิ นสภาวะสุ ขภาพผูป้ ่ วย เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมู ล ซึ่ งได้มาจาการซักประวัติหรื อ
สัมภาษณ์ ผูป้ ่ วย และการหาข้อมู ลเพิ่มเติ มโดยการประเมิ นสัญญาณชี พ การตรวจร่ างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิ บตั ิการเบื้องต้น แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ วินิจฉัยแยกโรค เพื่อให้การดู แลรักษาเบื้องต้นและ
การปฐมพยาบาลต่อไป ซึ่งผูป้ ระเมินสภาวะสุ ขภาพต้องศิลปในการประเมินสภาวะสุ ขภาพและมีความรู ้และ
ทักษะในการประเมินภาวะสุ ขภาพ
2. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็ นบรรเทาอาการเจ็บป่ วยในระยะแรกก่อนที่ผปู ้ ่ วยจะได้รับการดูแลจาก
บุ คลากรทางการแพทย์หรื อถู กนาส่ งต่อผูป้ ่ วยโรงพยาบาล ส่ วนการปฐมพยาบาลเป็ นการดู แลช่ วยเหลื อ
ผูบ้ าดเจ็บหรื อผูป้ ่ วยโดยกระทันหันให้พน้ ขีดอันตรายหรื อลดอันตรายลง โดยผูพ้ บเห็นเหตุการณ์ในทันที ณ
จุดเกิดเหตุ เพื่อช่วยชี วิตผูบ้ าดเจ็บ/ผูป้ ่ วย ลดความรุ นแรง บรรเทาความเจ็บปวด และป้ องกันความพิการ โดย
มีการวิเคราะห์สาเหตุและความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ/
ผูป้ ่ วยตามล าดับ ขั้นตอน และส่ ง ต่ อผูบ้ าดเจ็บ /ผูป้ ่ วยไปยัง สถานพยาบาลเพื่ อให้ผูบ้ าดเจ็บ /ผูป้ ่ วยได้รั บ
การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ส่ วนการดูแลสุ ขภาพที่บา้ นเป็ นการให้บริ การสุ ขภาพแก่ผรู ้ ับบริ การ
ทั้ง ในระดับ บุ ค คล และครอบครั ว ในสถานที่ พ กั อาศัย หรื อบ้า นของผูร้ ั บ บริ ก าร โดยความร่ วมมื อ ของ
ทีมสหวิชาชี พด้านสุ ขภาพ ซึ่ งการดู แลสุ ขภาพที่ บา้ นประกบด้วยการให้บ ริ ก ารด้านการส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ
การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสุขภาพ
3.ระบบการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย (Referal system) มีแนวคิดว่าผูป้ ่ วยควรได้รับการดู แลให้ใกล้บา้ นตนเองให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้จากแหล่งช่ วยเหลื อที่เล็กที่สุด ถู กที่สุด และมีอุปกรณ์ น้อยที่สุด แต่สามารถให้
การดูแลได้อย่างเหมาะสมแก่ผปู ้ ่ วยได้ จึงสามารถส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลื อได้
ตามสิ ทธิ ประกันสุ ขภาพเมื่อเจ็บป่ วย
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 9.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายวิธีการประเมินสภาวะสุ ขภาพ โดยการสัมภาษณ์ซกั ประวัติ ประเมินสัญญาณชีพ การตรวจร่ างกาย
เบื้องต้น และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้นได้
2. อธิบายการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการปฐมพยาบาล และการดูแลสุ ขภาพที่บา้ นได้
3. อธิบายวิธีการส่ งต่อผูป้ ่ วยได้

เรื่องที่ 9.2.1
การประเมินสภาวะสุ ขภาพ
การประเมินภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งได้มาจาการซักประวัติหรื อ
สั ม ภาษณ์ ผู ป้ ่ วย และการหาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยการประเมิ น สั ญ ญาณชี พ การตรวจร่ า งกาย และการตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเบื้ อ งต้น แล้ว น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย แยกโรค เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาเบื้ อ งต้น และ
การปฐมพยาบาลต่อไป ซึ่ งผูป้ ระเมินสภาวะสุ ขภาพต้องมีศิลปะในการประเมินสภาวะสุ ขภาพและมีความรู ้และทักษะ
ในการประเมินภาวะสุ ขภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การซักประวัติหรื อสั มภาษณ์ ประวัติ
การสัม ภาษณ์ (Interview) เป็ นขั้นตอนแรกและเป็ นขั้นตอนที่ มี ค วามส าคัญที่ สุ ดของการให้บ ริ ก ารทาง
การ แพทย์และการสาธารณสุ ข เพราะเป็ นทักษะการรวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกับการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยเพื่ อให้ไ ด้ม า
ซึ่ งการวินิจยั โรคและเป็ นการเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูป้ ่ วย โดยการสัมภาษณ์นอกจากจะได้
ประวัติการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยแล้ว ยังสามารถประเมินได้วา่ ผูป้ ่ วยเป็ นคนชนิ ดใด มีพ้ืนเพ หรื อสถานะทางสังคมเป็ น
อย่างไร และการเจ็บป่ วยมีผลกระทบต่อตัวผูป้ ่ วยหรื อชี วิตของผูป้ ่ วยอย่างไร ทักษะการสัมภาษณ์ ที่ดีจะช่ วยให้ได้
ข้อมู ลที่ ถูกต้องขึ้ น การวินิจฉัยโรคที่ แม่นยาขึ้ น ความสัมพันธ์ ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูป้ ่ วยดี ข้ ึ น และผูป้ ่ วยให้
ความไว้วางใจและความร่ วมมือ
กระบวนการสัมภาษณ์ เป็ นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยอาศัยทั้งวจนสารและวจนสาร
การสัมภาษณ์ ทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขมีขอ้ แตกตต่างจากการสนทนาทัว่ ๆ ไป เพราะเป็ นการสื่ อสารที่ มี
ทิ ศทางและมุดประสงค์ที่ชดั เจน เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลสาหรั บแก้ไข้ปัญหาความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย และเพื่อให้ทราบว่า
ผูป้ ่ วยมี ความเข้าใจ ปฏิ กิริยา และการปรั บตัวต่อความเจ็บป่ วยอย่างไร นอกจากนั้น ผูส้ ัมภาษณ์ ยงั อยู่ในฐานะที่ได้
เปรี ยบกว่าผูป้ ่ วยในแง่ที่มีความรู ้ ทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขเกี่ ยวกับปั ญหาที่สัมภาษณ์ ดีกว่า นอกจากจะใช้
ประโยชน์เพื่อการวินิจฉัยโรคแล้ว การสัมภาษณ์ ยงั เป็ นประโยชน์ในด้านการรักษา ทักษะการสัมภาษณ์ ที่ดีจะช่ วย
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ผ่อนคลายความทุกข์ทางจิตใจของผูป้ ่ วย ช่ วยให้ผูป้ ่ วยเข้าใจถึ งปั ญหาและความรู ้ สึกของตนดี ข้ ึน และมีโอกาสร่ วม
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ในการรักษาพยาบาลด้วย
การซักประวัติหรื อการสัมภาษณ์เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ซึ่ งต้องอาศัยหลักวิชาในเรื่ องโรคและศิลปะในการ
สื บ หาข้อ มู ล ประกอบกับ การตรวจร่ า งกายผู ป้ ่ วยในระหว่า งการซัก ประวัติ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารทางการแพทย์แ ละการ
สาธารณสุ ขต้องแสดงบทบาทและท่าทางที่เหมาะสม มีท่าทีที่สงบ ให้ความสนใจแก่ผปู ้ ่ วย โดยมองหน้าและสบตา
กับผูป้ ่ วย รับฟังผูป้ ่ วยด้วยความสนใจ ให้การยอมรับและไวต่อความรู ้สึกของผูป้ ่ วย มีความเข้าใจและเห็นใจ และให้
เวลาแก่ผูป้ ่ วยมากพอ รวมทั้งสถานที่ซักประวัติควรเงี ยบ มีแสงสว่างเพียงพอ และมีความเป็ นส่ วนตัว โดยข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้การซักประวัติตอ้ งถือว่าป็ นความลับของผูป้ ่ วย
การซักประวัติหรื อการสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยไม่ใช่เป็ นเพียงถามตอบเท่านั้น แต่เป็ นการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
(บุคลากรทางการ แพทย์และสาธารณสุ ข)กับผูป้ ่ วย ผูใ้ ห้บริ การต้องตระหนักว่าข้อมูลใดที่มีความสาคัญที่จะต้องสอบ
ถามายละเอียดเพิ่มเติม บางครั้งต้องพยายามจับคามให้ได้วา่ ผูป้ ่ วยอยากจะบอกอะไรหรื อพยายามหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึง
สิ่ งที่เป็ นความทุกข์ ความหวาดกลัว หรื อความวิตกังวลที่มีอยู่ การซักประวัติจึงเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ซึ่ งต้องอาศัย
หลักวิชาในเรื่ องโรคและศิ ลปะในการสื บหาข้อมู ลประกอบกัน นอกจากจะทราบว่าข้อมู ลอะไรที่ ตอ้ งสัม ภาษณ์
ซักถามแล้ว ยังต้องทราบว่าจะสัมภาษณ์ซกั ถามอย่างไร
ในระหว่างการซักประวัติผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ข ต้องแสดงบทบาทและท่า ทางที่
เหมาะสม มีท่าทีที่สงบ ไม่รีบร้อนลุกลี้ลุกลน ให้ความสนใจแก่ผปู ้ ่ วย โดยมองหน้าและสบตากับผูป้ ่ วย และรับฟั ง
ผูป้ ่ วยด้วยความสนใจ ให้การยอมรับและไวต่อความรู ้สึกของผูป้ ่ วย มีความเข้าใจและเห็นใจ และให้เวลาแก่ผปู ้ ่ วย
มากพอ สถานทีซกั ประวัติควรเงียบ มีแสงสว่างเพียงอและมีความเป็ นส่ วนตัว โดยข้อมูลต่างๆ ที่ได้การซักประวัติ
ต้องถือว่าป็ นความลับของผูป้ ่ วย
สาหรับรายละเอียดเรื่ องเทคนิ คการสังเกตและการสัมภาษณ์ และขั้นตอนการซักประวัติ นักศึกษาสามารถ
ศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่ 11 การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย ต่อไป

2. การประเมินสั ญญาณชีพ (Vital Signs)
การประเมินสัญญาณชีพหรื อการตรวจอาการแสดงชีพ (Vital Signs) เป็ นการตรวจประเมินขั้นตอนแรกของ
การตรวจร่ า งกาย ประกอบด้ ว ยการวัด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกาย การตรวจชี พ จร การตรวจการหายใจ และการวัด
ความดันโลหิ ต ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่บอกถึงความมีชีวิตอยูแ่ ละยังสามารถบ่งชี้ ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย อารมณ์ และ
สิ่ งแวดล้อมได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งใน 4 อย่างนี้ จะมีผลกระทบกระเทือนถึงอีก 3 อย่างด้วย
ดังนั้น ในการวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิ ต ควรกระทาในเวลาที่ต่อเนื่องกัน ขณะที่ผปู ้ ่ วยนอนอยู่
ในท่าที่สบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การวัดอุณหภูมิ (Temperature)
2.1.1 ความหมาย การวัดอุณหภูมิ หมายถึง การใช้เทอร์ โมมิเตอร์ หรื อปรอทวัดอุณหภูมิของร่ างกาย
โดยใส่ เข้าไปในส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกาย เพื่อดูระดับความร้อนของร่ างกาย
2.1.2 จุดประสงค์
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1) เพื่อทราบอุณหภูมิร่างกายครั้งแรกเพื่อเป็ นข้อมูลในการวัดครั้งต่อไป
2) เพื่อประเมินอุณหภูมิของงร่ างกายว่าปกติ มีไข้ หรื ออุณหภูมิต่ากว่าปกติ
3) เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่ างกายในการตอบสนองต่อการรักษา
2.1.3 หลักการเลือกวิธีการวัดอุณหภูมิของร่ างกาย
1) ทางปาก (Mouth) เป็ นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เป็ นวิธีที่สะดวกและมีความแม่นยา วิธีน้ ีใช้วดั กับ
ผูป้ ่ วยที่มีสติสัมปชัญญญะดี สามารถให้ความร่ วมมือทาตามคาแนะนาได้ ไม่มีแผลในช่องปาก โดยไม่วดั อุณหภูมิทาง
ปากในผูป้ ่ วยที่หมดสติ สับสน มีประวัติชกั หุ บปากมาสนิท ไม่วดั อุณหภูมิทางปากหลังดื่มหรื อรับประทานอาหาร้อน
หรื อเย็น เคี้ยวหมากฝรั่ง หรื อสู บบุหรี่ ควรรอ 20 นาทีก่อนวัด
2) ทางรักแร้ (Axilla) วิธีน้ ี ใช้ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายทางปากและทางทวารหนัก
ได้ มักนิยมใช้กบั เด็กแรกเกิด และเด็กอายุ 1 ปี
3) ทางทวารหนัก (Rectum) เป็ นวิธีที่แม่นยาที่สุด วิธีน้ ีใช้กบั เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ากว่า 4-5 ปี ใน
เด็กแรกเกิดถึงขวบปี แรกไม่นิยมใช้ เพราะอาจเกิดบาดแผลหรื อรู ทะลุในช่องทวารหนัก
2.1.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ วดั อุณหภูมิร่างกาย
เครื่ องมือที่ใช้วดั อุณหภูมิร่างกาย เรี ยกว่า เทอร์ โมมอเตอร์ มี 3 ชนิ ด คือ เทอร์ โมมิเตอร์ แก้ว
เทอร์โมมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทอร์ โมมิเตอร์ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีรายละเอียดดังนี้ (ดังภาพที่ 9.1)

ภาพที่ 9.1 เทอร์ โมมิเตอร์ รูปแบบต่างๆ
1) Oral/Axilla electronic thermometer 2) Tympanic thermometer 3) Glasss thermometer 4) Diposable thermometer
แบบแผ่นติดหน้าผาก 5) Disposable thermometer ใช้วดั ทางปากหรื อทางรักแร้ 6) Rectak electronic thermometer
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ทีม่ า: ฉวีวรรณ โพธิ์ ศรี และปรางทิพย์ อุจะรัตนและคณะ 2549: 123
1) เทอร์ โมมิเตอร์ แก้ว (Glasss thermometer) ทามาจากแก้วมีสารบรรจุอยูภ่ ายใน ปลายข้างหนึ่งปิ ด
อีกปลายหนึ่งจะมีลกั ษณะเป็ นกระเปาะใส่ ปรอทไว้ เมื่อปรอทได้รับความร้อนจะขยายตัวและดันตัวขึ้นสู งไป
ทางด้านปลายปิ ด ตลอดความยาวของเทอร์โมมิเตอร์ แก้ว
สเกลที่นิยมใช้ในการวัดอุณหภูมิ แสดงอุ ณหภูมิ มี อยู่ 2 แบบ คือ o C (Degree Celcius)และ oF (Degree
Farenhelt) ในเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ แ ก้ว จะมี ส เกลทั้ง 2 แบบ ซึ่ งสามารถอ่ า นค่ า สเกลหน่ ว ยใดก็ ไ ด้ต ามที่ ต้อ งการ
เทอร์ โมมิเตอร์ แก้ว มีท้ งั ชนิ ดเทอร์ เมอมิเตอร์ ที่ใช้วดั อุณหกูมิทางปากหรื อรักแร้และใช้วดั ทางทวารหนัก (ดังภาพที่
9.1) ค่าของอุณหภูมิที่วดั ได้จะแม่นยาหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งที่ใช้วดั ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งความร่ วมมือ
ของผูป้ ่ วย ในอดี ตเทอร์ โมมิ เตอร์ แก้วนิ ยมใช้กนั ทัว่ ไปในสถานพยาบาล ปั จจุ บนั ในบางประเทศเลิ กใช้และห้าม
จ าหน่ า ยแล้ว ทั้ง นี้ เพราะเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ แ ก้ว ที่ บ รรจุ ส ารปรอท เพราะเมื่ อ แตกสารปรอทที่ มี อ ัน ตรายมากจะ
หลุดออกมามีโอกาสเกิ ดอันตรายต่อคนและสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ตามในสถานพยาบาลประเทศไทยยังคงมีการใช้
เทอร์ โมมิเตอร์ แก้วอยู่ ซึ่ งเวลาใช้ตอ้ งระมัดระวังเป็ นพิเศษ ไม่ให้เทอร์ โมมิเตอร์ แก้วแตก
2) เทอร์ โมมิเตอร์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic thermometer) ใช้สาหรับวัดอุณหภูมิทางปาก ทาง
รักแร้ ทางทวารหนัก และ ทางช่องหู (ภาพที่ 9.1) ประกอบด้วย
2.1) เครื่ องเทอร์ โมมิ เตอร์ ที่ มี แบตเตอรี่ ที่ ส ามารถเติ มไฟได้ (Rechargeable battery)และมี หน้าจอ
มอนิเตอร์ สาหรับแสดงผลอุณหภูมิ
2.2) เป็ นเครื่ องมือรู ปร่ างยาว ปลายทื่อ (Temperature-processing probe) สาหรับใช้วดั อุณหภูมิ ซึ่ ง
เมื่อนาไปวัดอุณหภูมิจะถู กสวมทับด้วยปลอกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดี ยวทิ้ง(Disposable plastic sheath)
ทั้งนี้ Probe ที่ใช้จะต้องแยกสาหรับการวัดทางปากและทางรักแร้ (สี น้ าเงิ น) และทางทวารหนัก (สี
แดง)
2.3) สายไฟสาหรับต่อเชื่อมจากเครื่ องเทอร์ โมมิเตอร์ กบั Probe
การวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์ โมมิเตอร์ แบบอิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี จะใช้เวลาไม่นานเมื่ อถึ งอุ ณหภูมิสู งสุ ดที่
เครื่ องอ่านได้จะมีเสี ยงดัง ปกติจะใช้เวลาประมาณ 20-50 วินาที อ่านค่าทางจอมอนิเตอร์
เทอร์โมมิเตอร์ ที่ใช้วดั อุณหภูมิทางช่องหู (Tympanic thermometer) เป็ นเทอร์โมมิเตอร์ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์อีกรู ปแบบหนึ่งที่ใช้วดั ทางช่องหู โดย Tympanic thermometer จะมี Infared sensor อยูต่ รงปลาย Probe
เพื่อตรวจจับความร้อนที่แผ่รังสี ออกมาจากเส้นเลือดที่มาเลี้ยงเยื่อแก้วหู เวลาวัดอุณหภูมิจะใส่ Probe เข้าไปในช่องหู
(Auditory canal) จะมีเสี ยงเตือนเมื่อเครื่ องวัดอุณหภูมิสูงสุ ดที่ตรวจจับได้ ปกติจะใช้เวลาวัดประมาณ 2-5 วินาที อ่าน
ค่าอุณหภูมิได้ทางจอแสดงผล การใช้ Tympanic thermometer มีประโยชน์มากในเด็กและผูใ้ หญ่ที่มีภาวะสับสน ข้อดี
คือ ใช้ง่าย รวดเร็ ว ไม่ทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดความไม่สุขสบายและสามารถใช้วดั ได้แม้ขณะหลับ นอกจากนี้ ในช่องหู ยงั มี
เชื้ อแบคทีเรี ยน้อยกว่าในช่องปากและทวารหนัก ข้อเสี ยคือ มีรายงานจากผูใ้ ช้เทอร์ โมมิเตอร์ แบบนี้ วา่ ค่าที่วดั ได้ไม่
ค่อยแม่นยา อยูท่ ี่ตาแหน่งที่วดั ซึ่ ง Probe ควรจะต้องอยู่ตรงกับเยื่อแก้วหู พอดี ค่าจึงจะแม่นยา ข้อได้เปรี ยบที่ สาคัญ
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คือ ความรวดเร็ วสามารถทราบผลได้ในเวลาเป็ นวินาที การอ่านผลง่ายเพราะสามารถดูคา่ ตัวเลขจากจอมอนิเตอร์ และ
ปอกพลาสติกที่หุ้ม Probe ไม่แตกหักเสี ยหายใช้ครั้ งเดี ยวทิ้ง ข้อเสี ยที่สาคัญคือ ราคาแพง และการทาความสะอาด
Probe จะต้องพิถีพิถนั ในการใช้เพราะว่าถ้า Probe ไม่สะอาดจะทาให้เกิดการปนเปื้ อนเชื้ อโรคระหว่างผูป้ ่ วย (Cross –
contamination) ได้ ซึ่ งเครื่ องเทอร์ โมมิเตอร์ จะต้องเช็ดทาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ทุกวัน สาหรับ
Probe จะต้องเช็ดทาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ทุกครั้ง ภายหลังการใช้วดั อุณหภูมิผปู ้ ่ วยแต่ละคน
3) เทอร์ โมมิเตอร์ แบบใช้ ครั้งเดียวทิง้ (Disposable thermometer) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นพลาสติกบางๆ
(ภาพที่ 9.1) มี temperature ensor อยูท่ ี่ปลายด้านหนึ่ง ใช้วดั ทางปากและรักแร้ จุดเคมี (Chemical dot) ที่อยูบ่ นเทอรฺ
โมมิเตอร์ จะบ่งชี้ อุณหภูมิ โดยมีการเปลี่ยนสี เวลาที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิคือ 1 นาที หลังจากเอา เทอร์ โมมิเตอร์ ออก
จากตาแหน่งที่วดั แล้ว การอ่านค่าให้รออีกประมาณ 10 วินาที เพื่อที่จะแน่ใจว่าอุณหภูมิที่ได้มีค่าคงที่แล้ว ผลการวิจยั
พบว่า เทอร์ โมมิเตอร์ แบบนี้มีแนวโน้มที่จะวัดอุณหภูมิได้สูงกว่าหรื อต่ากว่าอุณหภูมิจริ ง
เทอร์ โมมิเตอร์ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง อีกรู ปแบบหนึ่ง คือ เทอร์ โมมิเตอร์ แบบแผ่นที่ใช้ติดบริ เวณหน้าผาก
หรื อหน้าท้อง โดยแผ่นเทอร์โมมิเตอร์ จะเปลี่ยนสี ได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เทอร์โมมิเตอร์ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนี้ ไม่เหมาะสาหรับการวัดอุณหภูมิเพื่อบ่งชี้การรักษา จะ
เป็ นประโยชน์มากในการคัดกรองผูป้ ่ วยหรื อใช้ในผูป้ ่ วยที่ตอ้ งแยกออกจากผูป้ ่ วยอื่นๆ
2.1.5 วิธีวดั อุณหภูมิร่างกาย
วิธีวดั อุณหภูมิร่ายกาย มี 3 วิธี ดังนี้
1) วิธีวดั อุณหภูมิร่างกายทางปาก ทาได้ดงั นี้
1.1) บอกให้ผปู ้ ่ วยทราบ
1.2) ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ หรื อนอนในท่าที่สบาย
1.3) ล้างมือและเช็ดมือให้แห้ง
1.4) หยิบเทอร์เมอร์มิเตอร์ที่ใช้วดั อุณหภูมิทางปาก(ดังภาพที่ 9.1) ซึ่งล้างสะอาดแล้วที่ปลายด้าน
ตรงข้ามกับกระเปาะ ยกขึ้นให้อยูใ่ นระดับสายตาในแนวนอน พลิกเทอร์ โมมิเตอร์ ไปมา จับเทอร์ โมมิเตอร์ ให้แน่น
ด้วยนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง คว่ามือลงแล้วสลัดข้อมือ จนกระทัง่ ปรอทลงไปอยูใ่ นกระเปาะหรื อต่ากว่า 35
องศาเซลเซียส
1.5) บอกให้ผปู ้ ่ วยอ้าปาก กระดกลิ้นขึ้น วางเทอร์ โมมิเตอร์ อย่างนุ่มนวล ให้ปลายกระเปาะอยูใ่ ต้
โคนลิ้น บอกให้ผปู ้ ่ วยหุ บปากให้สนิท ลิ้นทับบนเทอร์ โมมิเตอร์ ใช้เวลาวัดนาน 2-4 นาที
1.6) นาเทอร์ โมมิเตอร์ ออกจากปากผูป้ ่ วย เช็ดปลายกระเปาะด้วยสาลีหรื อกระดาษชาระ ทิ้ง
กระดาษหรื อสาลีลงในภาชนะ
1.7) อ่านผลโดยยกเทอร์ โมมิเตอร์ ข้ ึนให้อยูใ่ นระดับสายตาในแนวนอน พลิกเทอร์ โมมิเตอร์ ให้
เห็นปรอท อ่านค่าให้ถูกต้อง และบันทึกผลที่วดั ได้ในแผ่นบันทึกสัญญาณชีพ ค่าปกติ คือ 36.0-37.5 องศาเซลเซี ยส
และแจ้งผลให้ผปู ้ ่ วยทราบ
1.8) แช่ปรอทลงในถาดน้ าสบู่ หรื อน้ ายาฆ่าเชื้ อ Sodium hyperchlorite ร้อยละ 0.5 ครบ 30 นาที
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แล้วไปล้างทาความสะอาดด้วยน้ าและสบู่ เช็ ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด สลัดปรอทลงกระเปาะหรื อต่ ากว่า 35 องศา
เซลเซี ยส วางไว้ในภาชนะที่แห้งและสะอาด พร้อมที่จะใช้ในครั้งต่อไป
2) วิธีวดั อุณหภูมิร่างกายทางรักแร้ ทาได้ดงั นี้
2.1) บอกให้ผปู ้ ่ วยทราบ
2.2) ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ หรื อนอนในท่าที่สบาย
2.3) ล้างมือและเช็ดมือให้แห้ง
2.4) เช็ดรักแร้ผปู ้ ่ วยให้แห้งด้วยกระดาษนุ่มหรื อผ้าซับ ไม่ถูไปมาเพราะจะทาให้อุณหภูมิที่รักแร้
เพิ่มขึ้น
2.5) วางเทอร์เมอร์มิเตอร์ที่ใช้วดั อุณหภูมิทางรักแร้(เหมือนกับเทอร์ เมอร์ มิเตอร์ ที่ใช้วดั อุณหภูมิ
ทางปาก (ดังภาพที่ 9.2) ให้กระเปาะอยูใ่ นช่องกึ่งกลางรักแร้ หุ บแขนให้แนบชิ ดกับลาตัว แล้วพาดแขนไว้ที่หน้าอก
ถ้าผูป้ ่ วยกระสับกระส่ ายไม่รู้สึกตัว หรื อเด็กเล็ก ผูว้ ดั จับเทอร์ โมมิเตอร์ และแขนหุ บตลอดการวัด วัดนาน 8 นาทีใน
ผูใ้ หญ่ และ 5 นาทีในเด็ก
2.6) นาเทอร์ โมมิเตอร์ ออกจากรักแร้ เช็ดปลายกระเปาะด้วยสาลีหรื อกระดาษชาระ ทิ้งกระดาษ
หรื อสาลีลงในภาชนะ
2.7) อ่านผลโดยยกเทอร์ โมมิเตอร์ ข้ ึนให้อยูใ่ นระดับสายตาในแนวนอน พลิกเทอร์ โมมิเตอร์ ให้
เห็นปรอท อ่านค่าให้ถูกต้อง และบันทึกผลที่วดั ได้ในแผ่นบันทึกสัญญาณชีพ ค่าปกติ คือ 36.0-37.5 องศาเซลเซี ยส
และแจ้งผลให้ผปู ้ ่ วยทราบ
2.8) แช่ปรอทลงในถาดน้ าสบู่ หรื อน้ ายาฆ่าเชื้ อ Sodium hyperchlorite ร้อยละ 0.5 ครบ 30 นาที
แล้วไปล้างทาความสะอาดด้วยน้ าและสบู่ เช็ ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด สลัดปรอทลงกระเปาะหรื อต่ ากว่า 35 องศา
เซลเซี ยส วางไว้ในภาชนะที่แห้งและสะอาด พร้อมที่จะใช้ในครั้งต่อไป
3) วิธีวดั อุณหภูมิร่างกายทางทวารหนัก ทาได้ดงั นี้
3.1) บอกให้ผปู ้ ่ วยทราบ
3.2) กั้นม่านหรื อปิ ดประตู (ถ้าเป็ นผูใ้ หญ่หรื อเด็กโต) ให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคงซ้ายหรื อขวา
งอขาที่อยูด่ า้ นบน คลุมผ้า เปิ ดเฉพาะบริ เวณก้น
3.3) ล้างมือและเช็ดมือให้แห้ง
3.4) จุ่มกระเปาะเทอร์ โมมิเตอร์ ที่ใช้วดั อุณหภูมิทางทวารหนัก (ดังภาพที่ 9.2) ซึ่งล้างสะอาด
แล้วลงในวาสลินซึ่ งใส่ ไว้ในภาชนะ หรื อบีบ K-Y Jelly ลงบนกระดาษนุ่ม ลูบที่ปลายกระเปาะเทอร์ โมมิเตอร์ ยาว 1
นิ้ว ใช้มือที่ไม่ถนัดแหวกก้นผูป้ ่ วยจนเห็นรู ทวารหนัก ในกรณี เด็กเล็กให้นอนหงายให้ใช้มืยกขาเด็กทั้ง 2 ข้างขึ้น จะ
เห็ น รู ท วารหนัก บอกให้ ผู ป้ ่ วยหายใจเข้า ลึ ก ๆ เพื่ อ ให้ ก ล้า มเนื้ อ หู รู ด ชั้น นอกของทวารหนัก ลายตัว แล้ว สอด
เทอร์ โมมิเตอร์ อย่างนุ่มนวลเข้าทางทวารหนัก ลึก 1 ½ นิ้วในผูใ้ หญ่ และลึก ½ นิ้วในเด็กขวบปี แรก ถ้ารู ้สึกว่ามี
แรงต้านขณะสอดเข้าไปให้ดึงออด อย่าออกแรงดัน เพราะจะทาห้เกิดบาดแผลได้ จับเทอร์ โมมิเตอร์ ให้อยูน่ าน 2 นาที
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3.5) แล้วดึ งเทอร์ โมมิเตอร์ ออกจากทวารหนักอย่างนุ่ มมนวล เช็ดปลายกระเปาะด้วยสาลี หรื อ
กระดาษชาระ ทิ้งกระดาษหรื อสาลีลงในภาชนะ
3.6) อ่านผลโดยยกเทอร์ โมมิเตอร์ ข้ ึนให้อยูใ่ นระดับสายตาในแนวนอน พลิกเทอร์โมมิเตอร์ให้
เห็นปรอท อ่านค่าให้ถูกต้อง และบันทึกผลที่วดั ได้ในแผ่นบันทึกสัญญาณชีพ ค่าปกติ คือ 36.0-37.5 องศาเซลเซี ยส
และแจ้งผลให้ผปู ้ ่ วยทราบ
3.7) แช่ปรอทลงในถาดน้ าสบู่ หรื อน้ ายาฆ่าเชื้ อ sodium hyperchlorite ร้อยละ 0.5 ครบ 30 นาที
แล้วไปล้างทาความสะอาดด้วยน้ าและสบู่ เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด สลัดปรอทลงกระเปาะหรื อต่ากว่า 35 องศา
เซลเซี ยส วางไว้ในภาชนะที่แห้งและสะอาด พร้อมที่จะใช้ในครั้งต่อไป

ภาพที่ 9.2 ชนิดของเทอร์ โมมิเตอร์ มีหน่วยวัดเป็ นองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮท์
ก.ใช้วดั ทางปากหรื อรักแร้ ข.ใช้วดั ทางทวารหนัก
ทีม่ า: พัชรี ตันศิริ และคณะ 2539: 126
2.2 การประเมินชีพจร (Respiration)
2.2.1 จุดประสงค์
1) เพื่อสังเกตการเต้นของหัวใจ (Heart Rate)
2) เพื่อสังเกตจังหวะหรื อความสม่าเสมอของการทางานของหัวใจ (Rhythm)
3) เพื่อสังเกตความแรงหรื อปริ มาณโลหิ ตที่ไหลออกจากหัวใจ (Volume)
4) เพื่อประเมินการไหลของเลือดแดงไปเลี้ยงแขนเพียงพอหรื อไม่
5) เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินครั้งต่อไป
2.2.2 เครื่ องใช้
1) นาฬิกาที่มีเข็มวินาทีหรื อตัวเลขบอกเวลา
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2) แผ่นบันทึกสัญญาณชีพรวม หรื อแผ่นบันทึกอื่นๆ
2.2.3ตาแหน่ งของหลอดเลือดแดงทีใ่ ช้ คลาชีพจร มี 9 ตาแหน่ ง ได้แก่ (ดังภาพที่ 9.3)
1) Temporal Artery เป็ นตาแหน่งที่ใช้ประเมินชีพจรได้ง่ายในเด็ก
2) Carotid Artery นิยมใช้คลาในระยะช็อกหรื อหัวใจหยุดเต้น คลาตาแหน่งอื่นไม่ได้
3) Brachail Artery ใช้ประเมินการไหลเวียนเลือดมาที่แขนท่อนล่างและใช้ฟังความดันโลหิ ต
4) Radial Artery เป็ นตาแหน่งที่นิยมใช้ประเมินชีพจร และการไหลเวียนเลือดมาที่ขอ้ มือด้าน
นิ้วหัวแม่มือ
5) Ulnar Artery ใช้ประเมินการไหลเวียนเลือดมาที่มือด้านนิ้วก้อย
6) Femoral Artery นิยมคลาในระยะช็อคหรื อหัวใจหยุดเต้น คลาตาแหน่งอื่นไม่ได้ และ
ประเมินการไหลของเลือดไปที่ขา
7) Popliteal Artery ใช้ประเมินการไหลเวียนเลือดไปที่ขาท่อนล่าง
8) Doralis Pedis Artery ใช้ประเมินการไหลเวียนเลือดไปที่เท้า
9) Posterior Tibial Artery ใช้ประเมินการไหลเวียนเลือดไปที่เท้า

ภาพที่ 9.3 ตาแหน่งของหลอดเลือดแดงที่ใช้คลาชีพจร 9 ตาแหน่งและวิธีคลาชีพจร
ทีม่ า: Kozier B. et al. 1993: 168 อ้างใน พัชรี ตันศิริ และคณะ 2539: 131
2.2.4 วิธีการประเมินชีพจร ทาได้ดงั นี้
1) บอกให้ผปู ้ ่ วยทราบ
2) ให้ผปู ้ ่ วยนอนหรื อนัง่ ในท่าที่สบาย ผ่อนคลาย หากเพิ่งออกกาลังกาย ควรรอ 10-15 นาที
3) ล้างมือและเช็ดมือให้แห้ง
4) เลือกตาแหน่งที่จะคลาชีพจร ส่ วนใหญ่นิยทใช้หลอดเลือดแดงที่ขอ้ มือ (Radial Artery)
5) กรณี ที่ผปู ้ ่ วยนอน วางแขนแนบลาตัว ข้อมือเหยียด และคว่าฝ่ ามื อลง ถ้าผูป้ ่ วยนัง่ วางมือลง
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บนที่ เท้า แขนที่ โต๊ะคร่ อมเตี ยง ให้ข ้อมื อเหยียดและฝ่ ามื อคว่า ลง ใช้ป ลายนิ้ วชี้ นิ้ วกลาง และนิ้ วนาง วางลงบน
ตาแหน่งที่ตอ้ งการจับชี พจร เมื่อคลาชี พจรพบแล้ว กดนิ้วมือลงเบาๆ เล็กน้อย ไม่ใช้นิ้วหัวแม่มือเพราะชี พจรที่คลา
ได้ อาจเป็ นชี พจรของนิ้วหัวแม่มือตนเอง ทาให้นบั ชี พจรผิดพลาดได้ นับการเต้นของชี พจรผูป้ ่ วยให้ครบ 1 นาที ถ้า
ผูป้ ่ วยที่ชีพจรเต้นสม่าเสมอนับ 30 วินาทีคูณ 2 ได้ แต่ถา้ เนระยะไม่สม่าเสมอให้นบั ครบ 1 นาที
6) ประเมินจังหวะหรื อระยะการเต้นของชีพจรแต่ละตุบว่าเต้นระยะสม่าเสมอหรื อไม่สม่าเสมอ
7) ประเมินความแรงของชี พจรแต่ละตุบที่มากระทบปลายนิ้ว มีความแรงเท่ากันหรื อไม่ เต้นแรงมาก
แรงปานกลาง หรื อเต้นเบา
8) ประเมินผนังของหลอดเลือดแดงว่ามีความยืดหยุน่ ดีหรื อไม่ โดยเลื่อนปลายนิ้วตามหลอดเลือด
แดงลงไปทางข้อมือ
9) ถ้าชีพจรเต้นมาสม่าเสมอ เต้นเร็ วหรื อช้าไป ให้ใช้หูฟังด้าน Diaphragm ฟังเสี ยงของหัวใจที่
Point of maximal impulse (ดังภาพที่ 9.4) ได้ยนิ เสี ยงลึบ-ดึบนับเป็ น 1 ครั้ง นับให้ครบ 1 นาที
10) บันทึกผลที่วดั ได้ลงบนแผ่นวัดสัญญาณชีพรวม
11) บอกผลการประเมินชีพจรให้ผปู ้ ่ วยทราบ
12) ล้างมือและเช็ดมือให้แห้ง
13) รายงานผลการประเมินชีพจรที่ผดิ ปกติให้แพทย์ทราบ เช่น ในผูใ้ หญ่ชีพจรเต้นเร็ วกว่า 100 ครั้งต่อ
นาที หรื อเต้นช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที เต้นระยะไม่สม่าเสมอ เต้นเบา เป็ นต้น

ภาพที่ 9.4 ตาแหน่งของ Apical pulse หรื อ Point of Maximal impulse ในเด็กอายุต่ากว่า 4 ปี
เด็กอายุ 4-6 ปี และผูใ้ หญ่
ทีม่ า: Kozier B. et al. 1993: 168 อ้างในพัชรี ตันศิริ และคณะ 2539: 132
2.2.4 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อชีพจร
ชีพจรมีหน่วยการวัดเป็ นครั้งต่อนาที (Beats per minute) อัตราการเต้นของหัวใจจะแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่อไปนี้
1) อายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ชีพจรจะลดลง
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2) เพศ หลังวัยเจริ ญพันธุ์ อัตรากรเต้นของหัวใจผูช้ ายจะต่ากว่าผูห้ ญิงเล็กน้อย
3) การออกกาลังกาย โดยปกติแล้วอัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีการทากิจกรรมต่างๆ
สาหรับนักกี ฬาจะมีชีพจรช้ากว่าบุคคลทัว่ ไป ทั้งนี้ เพราะหัวใจมีขนาดใหญ่ แข็งแรงและมีประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของหัวใจดีกว่า
4) ไข้ ร่ างกายจะตอบสนองเมื่อมีไข้โดยมีการขยายตัวของหลอดเลือดส่ วนปลายบริ เวณผิวหนัง
เพื่อลดอุณหภูมิ ทาห้ความดันเลือดภายในร่ างกายต่าลง หัวใจจึงต้องเต้นเร็ วขึ้นทาให้อตั ราชีพจรสู งขึ้น
5) ยาบางชนิดทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีพจรเช่น Digitalis จะทาให้อตั ราการเต้นของ
หัวใจลดลง ในขณะที่ Epinephrine ทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
6) การเสี ยเลือดจากระบบไหลเวียน จะทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น เพื่อสู บฉี ดเลือดไป
เลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายให้เพียงพอ
7) ความเครี ยด เมื่อมีความเครี ยด ระบบประสาท Sympathetic จะไปกระตุน้ ให้หวั ใจทางาน
มากขึ้ น หัวใจเต้นเร็ วขึ้ นความกลัว ความวิตกกังวล ความเจ็บปวดรุ นแรง ก็ทาให้หัวใจเต้นเร็ วขึ้ นด้วยเหตุ ผ ล
เดียวกัน
8) การเปลี่ยนท่าทาง เมื่อบุคคลอยูใ่ นท่านัง่ หรื อท่ายืน จะมีเลือดอยูใ่ นระบบหลอดเลือดดามาก
การมีเลือดคัง่ อยูเ่ ป็ นจานวนมากทาให้ปริ มาณเลือดที่ไหลกลับสู่ หวั ใจลดลง มีผลทาให้ความดัรโลหิ ตต่า การเต้นของ
หัวใจเพิ่มขึ้น
2.3 การนับการหายใจ (Respiration)
2.3.1 จุดประสงค์
1) เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินผลครั้งต่อไป
2) เพื่อประเมินอัตราการหายใจ (Rate) จังหวะ(Rhytm) และความลึก (Depth) ของการหายใจว่า
ปกติหรื อผิดปกติ ซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่งที่ใช้ประเมินว่า เซลล์ได้รับออกซิ เจนเพียงพอหรื อไม่
3) เพื่อประเมินการหายใจทั้งก่อนและหลังให้การรักษา
4) เพื่อค้นหาอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงของการหายใจได้ต้ งั แต่เริ่ มแรก
2.3.2 เครื่ องใช้
1) นาฬิกาที่มีเข็มวินาทีหรื อตัวเลขบอกเวลา
2) แผ่นบันทึกสัญญาณชี พรวม หรื อแผ่นบันทึกอื่นๆ
2.3.3 วิธีประเมินการหายใจ
1) ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง
2) จัดให้ผปู ้ ่ วยให้อยูใ่ นท่าที่สบาย ส่ วนใหญ่มกั จะให้นงั่ ตัวตรง หรื อนอนศีรษะสู ง 45-60 องศา
เพื่อส่ งเสริ มให้การระบายอากาศเป็ นไปได้อย่างเต็มที่
3) วางมือผูป้ ่ วยพาดหน้าอกส่ วนล่างหรื อหน้าท้อง การนับการหายใจควรนับต่อจากการนับ
ชีพจร โดยมือยังคงจับชีพจรอยู่ เพื่อไม่ให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัวว่ากาลังนับการหายใจ
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4) ผูป้ ่ วยที่ออกกาลังกายมาให้นงั่ พักก่อน ประมาณ 5-10 นาที
5) สาหรับเด็กเล็กควรประเมินการหายใจก่อนประเมินชีพจร และวัดอุณหภูมิ ถ้าเด็กกาลัง
ร้องไห้ควรรอให้เด้กหยุดร้องไห้ก่อน
6) การนับการหายใจให้นบั ตามจังหวะการเคลื่อนไหวขึ้นลงของทรวงอกหรื อท้อง หายใจเข้า
1 ครั้ง หายใจออก 1 ครั้ง นับเป็ นการหายใจ 1 ครั้ง (ดังภาพที่ 9.5)
7) การนับหายใจผูป้ ่ วยครั้งแรก ควรนับให้ครบ 1 นาที ผูป้ ่ วยที่มีอตั ราการหายใจสม่าเสมอให้
นับ 30 วินาที แล้วคูณด้วย 2 ได้ แต่ถา้ หายใจไม่สม่าเสมอให้นบั ให้ครบ 1 นาที สาหรับเด็กเล็กขวบปี แรกหรื อเด็ก
เล็กนับให้เต็ม 1 นาที เพราะปกติเด็กหายใจระยะไม่สม่าเสมอ
8) สังเกตความลึก จังหวะ และลักษณะการหายใจขณะนับการหายใจ ความลึกของการหายใจ
สังเกตจากการเคลื่อนไหวขึ้นลงของทรวงอกดู ว่าหายใจปกติ ลึ ก ตื้น สังเกตจังหวะการหายใจว่าสม่าเสมอหรื อไม่
สม่ าเสมอ สังเกตลักษณะการหายใจ สังเกตได้จากเสี ยงที่ เกิ ดขึ้ น และความพยายามในการหายใจ ในภาวะปกติ
การขยายตัวของผนังทรวงอกและการเคลื่ อนที่ ของทรวงอกทั้ง 2 ข้างจะเท่ากัน จังหวะการหายใจสม่ าเสมอ และ
ลักษณะการหายใจเข้า-ออก เงียบไม่มีเสี ยงใดๆ ไม่ตอ้ งใช้ความพยยามในการหายใจเป็ นไปโดยอัตโนมัติ หากมีเสี ยง
วีด๊ ครื ดคราดต้องใช้ความพยายามในการหายใจแสดงว่าลักษณะการหายใจผิดปกติ
9) บันทึกผลที่วดั ได้ลงบนแผ่นวัดสัญญาณชีพรวม
10) บอกผลการประเมินการหายใจให้ผปู ้ ่ วยทราบ
11) ล้างมือและเช็ดมือให้แห้ง
12) รายงานผลการประเมินหายใจที่ผดิ ปกติให้แพทย์ทราบ เช่น อัตรการหายใจเร็ วหรื อช้ากว่า
ค่าปกติ (ค่าปกติอตั ราการหายใจในผูใ้ หญ่ 15-20 ครั้งต่อนาที) จังหวะการหายใจไม่สม่าเสมอ หายใจตื้น ได้ยนิ เสี ยง
หวีด๊ ขณะหายใจเข้า เป็ นต้น

ภาพที่ 9.5 แสดงการหายใจเข้า (Inspiratuion) และการหายใจออก (Expiration)
ที่มา: ฉวีวรรณ โพธิ์ ศรี และปรางทิพย อุจะรัตน 2549: 137
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2.4 วัดความดันโลหิต (Blood Pressure)
2.4.1 จุดประสงค์
1) เพื่อทราบค่าความดันโลหิ ตสู งของผูป้ ่ วยเมื่อแรกรับไว้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวัดครั้งต่อไป
2) เพื่อประเมินสภาวะการไหลเวียนเลือดของผูป้ ่ วย และทราบการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรก
3) เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตในการตอบสนองการรักษา
4) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค
2.4.2 เครื่ องใช้
1) เครื่ องวัดความดันโลหิ ต (Sphygomamometer) (ภาพที่ 9.6)
2) หูฟัง (Stethoscope) (ภาพที่ 9.7)
3) สาลีชุบแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 สาหรับเช็ดหูฟัง

ก.

ข.
ค.

ง.

ภาพที่ 9.6 เครื่ องวัดความดันโลหิต (ก) ชนิดบรรจุสารปรอท (ข) ชนิดมีเข็มบนหน้าปั ด
องค์ประกอบของเครื่ องวัดความดันโลหิ ต (ค) ผ้าพันแขน (cuff) ลูกยาง (bulb) ปุ่ ม (valve)
และ(ง) ถุงยางสาหรับใส่ ลมภายในผ้าพัน
ทีม่ า: พัชรี ตันศิริ และคณะ 2539: 135
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ภาพที่ 9.7 องค์ประกอบของหูฟัง( stethoscope) ลูกยาง (bulb)
2.4.3 วิธีปฏิบัติก่อนวัดความวัดโลหิต
1) ผูป้ ่ วยไม่ควรสู บบุหรี่ ดื่มกาแฟ หรื ออกกาลังกาย ภายใน 30 นาที ก่อนการวัด
2) แนะนาให้ผปู ้ ่ วยนอนหรื อนัง่ ในท่าที่สบายก่อนการวัดอย่างน้อย 5 นาที
3) ขนาดของผ้าพัน (Cuff) เหมาะสม กล่าวคือ ถุงยางภายในผ้าพัน(Bladder) ควรยาวพันได้รอบ
แขนโfยไม่ ท ับ กัน หรื อ อย่า งน่ อ ยพัน รอบ 2/3 ของแขนหรื อ ขา และความหว้า ง ควรมากกว่า ร้ อ ยละ 20 ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางตรงจุดกึ่งกลางของแขนและขา
4) หลี กเลี่ ยงการวัดความดันโลหิ ตที่แขนหรื อขาที่ได้รับบาดเจ็บ หรื อเป็ นโรคอยู่ด้านเดี ยวกับ
เต้า นมและรั ก แร้ หรื อตะโพกที่ ไ ด้รับ การผ่า ตัดหรื อให้สารน้ าทางหลอดเลื อดดา พันผ้าพันแผลหรื อเข้า เฝื อก มี
Arteriovenous shunt
2.4.4 วิธีวดั ความดันโลหิตประเมินการหายใจ
1) บอกให้ผปู ้ ่ วยทราบ
2) ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง
3) ให้ผปู ้ ่ วยนอนหรื อนัง่ ในท่าที่สบายก่อนวัดอย่างน้อย 5 นาที
4) เลือกตาแหน่งที่วดั ความดันโลหิ ตให้เหมาะสม ส่ วนใหญ่วดั ที่แขนถ้าไม่มีขอ้ ห้าม
5) วางแผนผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นระดับเดียวกับหัวใจ แขนเหยียด ฝ่ ามอหงายขึ้น
6) ดึงแขนเสื้ อเปิ ดให้เห็นต้นแขน เปิ ดให้เห็นต้นแขน
7) ใช้ปลายนิ้วคลาหา Brachial pulse ปกติอยูค่ ตรงร่ องด้านในเหนื อข้อพับแขนเล็กน้อย
8) พันผ้าที่ไม่มีลมด้านใน รอบต้นแขน เหนื อข้อพับแขน 1 นิ้ว โดยให้จุดกึ่งกลางของถุงยางใน
ผ้าพันอยูเ่ หนือหลอดเลือดแดง brachial และสายยางที่ต่อกับลูกยางชี้ลงทางปลายแขน
9) พันผ้าพันให้เรี ยบไม่แน่นหรื อหลวมเกินไป
10) วางเครื่ องวัดความดันให้อยูใ่ นระดับสายตา
11) หมุนปุ่ ม (Valve) ตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิ ดไม่ให้ลมออกจากถุงยาง ขณะที่บีบลูกยาง
12) ถ้าเป็ นการวัดความดันโลหิ ตครั้งแรกและไม่ทราบค่าความดันหิ ตสู งสุ ด(Systolic) มาก่อน ให้
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ใช้ปลายนิ้ วชี้ และนิ้ วกลางคลาชี พจรที่ หลอดเลื อดแดง Brachial หรื อ Radial ขณะที่บีบลู กยางให้ลมเข้าถุ งยางใน
ผ้าพัน บีบลู กยางจนความดันขึ้นสู งกว่าจุดที่คลาชี พจรไม่ได้ 30 มิลลิ เมตรปรอท คลายปุ่ มเป่ าลมออกช้าๆ อ่านค่า
ความดันเมือปลายนิ้วรับรู ้กบั การเต้นของชี พจรตุบแรกเป็ นค่าความดันโลหิ ตสู งสุ ดที่ได้จากการคลา แล้วหมุนปุ่ ม
ปล่อยลมออก จนหมดอย่างรวดเร็ ว รออย่างน้อย 30 วินาที ก่อนวัดครั้งต่อไป
13) ใส่ หูฟัง ใส่ หูฟังโfยใส่ ปลายหู ฟังด้านที่จะใส่ เข้ากับหู ให้เฉี ยงออกด้นนอกเล็กน้อย
14) วางหูฟังด้าน Bell บน Brachial pulse จะทาให้ได้ยนิ เสี ยงชัดดีกว่าใช้ดา้ น Diaphragm เพราะ
เสี ยงที่ได้ยินจากการวัดความดันโลหิ ตเป็ นเสี ยงที่มีครวามถี่ ต่ า ห้ามวางบนผ้าพันแผลหรื อเสื้ อผ้า ใช้มือจับให้ Bell
แนบสนิทกับเนื้อ
15) หมุนปุ่ ม (Valve) ตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิ ดไม่ให้ลมออกจากถุงยาง บีบลูกยางจนความดันขึ้นสู ง
กว่าค่าความดันโลหิ ตสู งสุ ด 30 มิลลิเมตรปรอท หยุดบีบลูกยางขณะนี้จะไม่ได้ยนิ เสี ยงตุบๆ เพราะไม่มีเลือดไหล่ผา่ น
หลอดเลือด
16) คลายปุ่ มทวนเข็มนาฬิกาช้าๆ เพื่อปล่อยลมออก ให้ความดันลดลงในอัตรา 2-3 มิลลิเมตร
ปรอทต่อวินาที
17) ขณะที่ปรอทหรื อเข็มของเครื่ องวัดค่อยๆ ลดลง ให้อ่านค่าความดันตรงเสี ยงที่ได้ยนิ ครั้งแรก
ผ่านหู ฟัง (phase 1) และจะได้ยนิ เสี ยงตุบๆต่อไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เสี ยงหายไป ให้อ่านค่าตรงที่เสี ยงหาย (Phase 5) คือ
- ค่า Systolic pressure เป็ นค่าความดันโลหิ ตสู งสุ ดตรงกับระยะที่หวั ใจ(Ventrille)หดตัว
- ค่า Diastolic pressure เป็ นค่าความดันโลหิ ตต่าสุ ดตรงกับระยะหัวใจ (Ventrille) คลายตัว
เสี ยงเปลี่ยน และเสี ยงหายไป ให้อ่านค่าทั้ง 2 ค่า เป็ นค่า Diastolic pressure ที่ได้ยนิ ครั้งที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
- ค่า Pulse Pressure คือผลต่างระหว่าง Systolic pressure และ Diastolic pressure ปกติมี
ค่าประมาณ 40 มิลลิเมตรปรอท
18) หลังจากอ่านค่า Diastolic pressure คลายปุ่ มปล่อยลมออกจนหมดอย่างรวดเร็ ว ปรอทหรื อเข็ม
อยูท่ ี่เลขศูนย์ทุกครั้ง
19) หากต้องการวีดซ้ าควรรออย่างน้อย 30 วินาที
20) เมื่อนาผ้าออกจากปลายแขนผูป้ ่ วย พับให้เรี ยบร้อย และเก็บเครื่ องวัดความดันโลหิตเข้าที่
21) ล้างและเช็ดมือให้แห้ง
22) รายงานความผิดปกติขค่าความดันโลหิ ตที่วดั ได้ให้ทีมแพทย์/พยาบาล ทราบเมื่อ
Systolic pressure สู งกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท
Diastolic pressure สู งกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท
23) บันทึกผลการวัดลงบนแผ่นบันทึกการพยาบาล เช่น BP. 150/ 90 มิลลิเมตรปรอท ในกรณี
ที่แขนซ้ายกับแขนขวาความดันโลหิ ตไม่เท่ากัน ให้เขียนบอกด้วยว่าวัดความดันโลหิตจากแขนใด
2.4.5 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความดันโลหิต
ค่าความดันโลหิ ตที่วดั ได้อาจไม่คงที่ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ดังนั้น การวัดความดันโลหิ ต
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1 ครั้ง ไม่เพียงพอที่จะบอกว่า ความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยเป็ นเท่าใด ทั้งนี้ เพราะความดันโลหิ ตจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปั จจัยหลายประการ ดังนี้
1) อายุ ระดับความดันโลหิ ตจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุ ความดันโลหิ ตจะสู งขึ้นเป็ น
ลาดับจากวัยทารกจนถึงวัย ผูใ้ หญ่ ดังการรายงานขององค์กรโรคหัวใจ ปอดและเลือดระดับชาติ (National Heart,
Lung and Blood Institution)
2) ความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว ความเจ็บปวด และความเครี ยด จะทาให้มีการ
กระตุน้ ระบบประสาทซิ มพาเทติกซึ่ งจะทาให้หวั ใจเต้นเร็ วขึ้น ปริ มาตรของเลื อดที่บีบ ออกจากหัวใจ 1 นาทีสูงขึ้น
และทาให้ความต้านทานของหลอดเลือดสู งขึ้น ซึ่ งมีผลทาให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้น
3) เพศ เด็กชายและหญิงมีระดับความดันโลหิตไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อย่างเข้าสู่ วยั เจริ ญ
พันธุ์ เพศชายมีแนวโน้มจะมีความดันโลหิ ตสู งกว่าเพศหญิง แต่เมื่เพศหญิงเข้าสู่ วยั หมดประจาเดือน(Menopause)
เพศหญิงจะมีความดันโลหิ ตสู งกว่าเพศชายในวัยเดียวกัน ซึ่ งสาเหตาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮอร์โมนในเพศหญิง
การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตในช่ วงเวลาระหว่ างวัน ระดับความดันโลหิ ตจะแตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลาในระหว่างวัน ความดันโลหิ ตจะต่าสุ ดในตอนเช้ามืดและจะค่อยๆ สู งขึ้น จะสู งสุ ดในช่วงบ่ายจัดหรื อช่วง
เย็น โดยแต่ละคนจะมีรูปแบบของความดันโลหิ ตแตกต่างกันๆ ไป ดังนี้
ค่ าปกติของความดันโลหิตระดับอายุต่างๆ
อายุ
ค่าปกติของความดันโลหิ ต
แรกเกิด (3,000 กรัม)
40 (เฉลี่ย)
1 เดือน
85/54
1 ปี
95/65
6 ปี
105/65
10-13 ปี
110/65
14-17ปี
120//75
> 18 ปี
< 120//80
ค่ าความดันโลหิตปกติและผิดปกติของผู้ใหญ่ อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึไ้ ป
ประเภท
Systolic (mmHg)
Distolic (mmHg)
ปกติ
< 120
< 80
เริ่ มมีภาวะความดันโลหิ ตสู ง
120-139
หรื อ 80-89
ความดันโลหิตสู ง ระยะที่ 1
140-159
หรื อ 90-99
ความดันโลหิตสู ง ระยะที่ 2
> 160
หรื อ > 100
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3. การตรวจร่ างกาย
การตรวจร่ า งกายหรื อ การตรวจกายภาพ (Physical examination) เป็ นทัก ษะพื้ น ฐานทางคลิ นิ ก ที่ ส าคัญ
สาหรับการวินิจฉัยโรคซึ่ งต้องอาศัยการฝึ กฝนและความชานาญการตรวจร่ างกายทัว่ ไปเป็ นขั้นตอนที่ ต่อจากการ
ซักประวัติเพื่อหาความผิดปกติก่อนการวินิจฉัยโรค โดยหลักการแล้วควรตรวจร่ างกายให้ครบทุกระบบตั้งแต่ศีรษะ
จรดเท้า ไม่เจาะจงเฉพาะที่คิดว่ามีปัญหา โดยใช้เทคนิ คการตรวจร่ างกาย ซึ่ งประกอบด้วยการใช้ทกั ษะพื้นฐาน 4
อย่างคือ การดู (Inspection) การคลา (Palpation) การเคาะ (Percussion) และการฟั ง (Auscultation) โดยผูต้ รววจ
ต้องมีความด้านกายวิภาคศาสตร์ สรี รพยาธิ วิทยาของอาการแสดงที่ ผิดปกติ รู ้พิสัยของอาการแสดงที่ปกติ สามารถ
ตรวจร่ างกายได้อย่างเป็ นลาดับขั้นตอนโดยไม่ละเลยการตรวจส่ วนใด รู ้เทคนิคการตรวจร่ างกายหาความผิดปกติ และ
การตรวจยืนยันความผิดปกติที่พบ และสามารถบูรณาการผลการตรวจร่ างกายเข้ากับสมมติฐานการวินิจฉัย โรคที่
นึกถึงจากการซักประวัติ
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการตรวจร่ า งกายหรื อ อาการแสดง(Sign) เป็ นข้อ มู ล ประเภทวัต ถุ สิ สั ย (Objective data)
ส่ วนข้อมูลที่ได้จากประวัติหรื ออาการ(Symptom) เป็ นข้อมูลประเภทอัตวิสัย (Subjective data) ความถูกต้องแม่นยา
เชื่ อถือได้ของข้อมูลการตรวจร่ างกาย ขึ้นอยูก่ บั ความชานาญของผูต้ รวจ วิธีการตรวจที่ถูกต้อง การตรวจอย่างถี่ถว้ น
รอบคอบ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปด้วยระหว่างตรวจ ปั จจัยทั้งหมดนี้ ช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติแม้เพียงแม้
เพียงเล็กน้อยได้อย่างแม่นยา
นอกจากการตรวจร่ างกายเพื่อประเมินผูป้ ่ วยในตอนต้นเมื่อพบผูป้ ่ วยแล้ว ยังต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
อาการแสดงรวมทั้งตรวจหาอาการแสดงใหม่ที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งบอกถึงการดาเนิ นโรค การตอบสนองต่อการรักษา และ
ปั ญหาใหม่ในผูป้ ่ วยซึ่ งบอกถึงการดาเนินโรค การตอบสนองต่อการรักษาและปั ญหาใหม่ในผูป้ ่ วย การตรวจร่ างกาย
ต้องทาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นความดูแล
ในการตรวจร่ างกายตามลาดับขั้นตอนขึ้ นกับความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ถา้ มีความชานาญและฝึ กฝน
สม่าเสมอ จะทราบว่าควรใช้วธิ ี การใดที่เหมาะกับผูป้ ่ วยในแต่ละราย โดยทัว่ ไปแนะนาให้ตรวจตามระบบเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ของข้อมูลมากที่สุด โดยขั้นตอนควรเตรี ยมตั้งแต่สถานที่ตรวจ เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจให้พร้อมใน
ครั้ งเดี ยว เพื่อไม่ให้เกิ ดความสับสนหรื อมี อุปสรรคขณะตรวจร่ า งกายผูป้ ่ วย และที่ สาคัญควรคานึ งถึ งความรู ้ สึ ก
ปลอดภัยของผ็ป่วยเป็ นหลัก เช่นต้องมีสถานที่ที่มิดชิด ควรห่ มผ้าบางๆ ในส่ วนที่ไม่ตอ้ งการตรวจ เปิ ดเสื้ อผ้าผูป้ ่ วย
ให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จาเป็ น โดยเฉพาะผูป้ ่ วยหญิงต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ กรณี ผตู ้ รวจและผูป้ ่ วยเป็ นคนละเพศ ควรหา
ผูช้ ่วยหรื อบุคคลที่สามอยูด่ ว้ ยเสมอ
4. การตรวจทางห้ องปฏิบัติเบื้องต้ น
การตรวจทางห้องปฏิ บ ตั ิ การเบื้ องต้นเป็ นการตรวจวิเคราะห์ สิ่ งส่ ง ตรวจโดยวิธีการง่ ายทาได้รวดเร็ ว ใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่ งที่มีอยู่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตาบลและศูนย์สุขภาพชุ มชนเมือง ซึ่ ง
สามารถทาได้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตของความรู ้ ความสามารถตามที่กฎหมายกาหนด
รวมถึงการเก็บสิ่ งส่ งตรวจเพื่อส่ งไปตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในสถานพยาบาลที่มีศกั ยภาพสู งกว่าต่อไป การตรวจ
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ทางห้องปฏิ บตั ิการเบื้องต้นโดยบุคลากรสาธารณสุ ขในชุ มชนปฏิบตั ิตามมาตรฐานงานบริ การชัณสู ตรสาธารณสุ ข
ระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วยการตรวจทางโลหิ ตวิทยาจุลทรรศน์ศาสตร์ คลินิก จุลชีววิทยาคลินิกและการตรวจสอบ
อื่ นๆ เพื่อสนับสนุ นงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคและงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม โดยการตรวจทางห้อง ปฏิ บตั ิ การเบื้ องต้น
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานงานบริ การชันสู ตรสาธารณสุ ข ระดับปฐมภูมิ การให้บริ การชันสู ตรสาธารณสุ ข ระดับปฐมภูมิ
ได้แก่ การตรวจน้ าตาลและโปรตี นในปั สสาวะ การตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ์ การตรวจหาปริ มาณฮี โมโกลบิ น
หรื อฮีมาโทคริ ต การตรวจปัสสาวะ การตรวจเลปโตสไปโรซิ ส การตรวจวิเคราะห์เชื้ อมาลาเรี ยจากเลือด การตรวจ
วิเคราะห์เชื้อวัณโรคจากเสมหะ และการตรวจวิเคราะห์ไข่พยาธิ จากอุจจาระ
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การเบื้ องต้นมี ความสาคัญต่อการวินิจฉัยหรื อสนับสนุ นการวินิจฉัยโรคเบื้ องต้น
การติดตามผลการรักษาพยาบาลและการติดตามโรค การเฝ้าระวังโรค การสนับสนุ นงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ
งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมเพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนการส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป โดยการ
ตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการเบื้องต้นจะต้องมีหลักการของการเตรี ยม การเก็บสิ่ งส่ งตรวจและการควบคุ มคุ ณภาพของ
การตรวจเพื่อให้ได้ผลที่ได้ถูกต้องและเชื่อถือได้
กิจกรรม 9.2.1
จงอธิบายการประเมินสภาวะสุ ขภาพ การซักประวัติหรื อการสัมภาษณ์ การประเมินสัญญาณชีพ การตรวจ
ร่ างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิเบื้องต้น มาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 9.2.1
การประเมินสภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งได้มาจาการซักประวัติหรื อ
สั ม ภาษณ์ ผู ป้ ่ วย และการหาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยการประเมิ น สั ญ ญาณชี พ การตรวจร่ า งกาย และการตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเบื้ อ งต้น แล้ว น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย แยกโรค เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาเบื้ อ งต้น และ
การปฐมพยาบาลต่อไป ซึ่งผูป้ ระเมินสภาวะสุ ขภาพต้องมีศิลปะ และมีความรู ้และทักษะในการประเมินภาวะสุ ขภาพ
การซักประวัติหรื อการสัมภาษณ์ประวัติเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ซึ่ งต้องอาศัยหลักวิชาในเรื่ องโรคและศิลปะ
ในการสื บหาข้อมูลจากผูป้ ่ วย เป็ นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยอาศัยทั้งวจนสารและอวจนสาร
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับแก้ไข้ปัญหาความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยและทราบว่าผูป้ ่ วยมีความเข้าใจ ปฏิกิริยา และการปรับตัว
ต่อความเจ็บป่ วยอย่างไร ซึ่งจะใช้ประโยชน์เพื่อการวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การประเมินสัญญาณชีพ (Vital Signs) เป็ นการตรวจประเมินขั้นตอนแรกของการตรวจร่ างกาย ประกอบด้วย
การวัดอุณหภูมิร่างกาย การตรวจชี พจร การตรวจการหายใจ และการวัดความดันโลหิ ต ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่บอกถึงความมี
ชี วิตอยู่ และยังสามารถบ่งชี้ ถึงการเปลี่ ยนแปลงของร่ างกาย อารมณ์ และสิ่ งแวดล้อมได้ ถ้ามีการเปลี่ ยนแปลงเกิ ด
ขึ้นกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งใน 4 อย่างนี้ จะมีผลกระทบกระเทือนถึงอุณหภูมิ ชี พจร การหายใจ และความดันโลหิ ต ซึ่ งควร
กระทาในเวลาที่ต่อเนื่องกัน
การตรวจร่ างกาย (Physical examination) เป็ นทักษะพื้นฐานทางคลิ นิกที่สาคัญสาหรับการวินิจฉัยโรค ซึ่ ง
ต้อ งอาศัย การฝึ กฝนและความช านาญ การตรวจร่ า งกายทั่ว ไป เป็ นขั้น ตอนที่ ต่ อ จากการซัก ประวัติ เ พื่ อ หา
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ความผิดปกติก่อนการวินิจฉัยโรค โดยหลักการแล้วควรตรวจร่ างกายให้ครบทุกระบบตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ไม่เจาะจง
เฉพาะที่ คิ ดว่า มี ปั ญหา โดยใช้เทคนิ ค การตรวจร่ า งกาย ซึ่ งประกอบด้วยการใช้ท กั ษะพื้ นฐาน 4 อย่า งคื อ การดู
(Inspection) การคลา (Palpation) การเคาะ (Percussion) และการฟัง (Auscultation)
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น การตรวจทางห้องปฏิบตั ิเบื้องต้นการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น
เป็ นการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่ งตรวจโดยวิธีการง่ายทาได้รวดเร็ วใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ไม่ยงุ่ ยากซึ่ งมีอยูใ่ นโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล และศูนย์สุขภาพชุ มชนเมือง สามารถทาได้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานภายใน
ขอบเขตของความรู ้ ความสามารถตามที่ ก ฎหมายก าหนด รวมถึ ง การเก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจเพื่ อ ส่ ง ไปตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการในสถานพยาบาลที่มีศกั ยภาพสู งกว่าต่อไป
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เรื่องที่ 9.2.2
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ น การปฐมพยาบาล และการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน
1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้ น
การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้น เป็ นการรั ก ษาเพื่ อ บรรเทาอาการเบื้ อ งต้น การรั ก ษาแบบประคับ ประคอง
การรักษาแบบองค์รวม ซึ่ งการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอาจจะใช้ยาแผนปั จจุบนั ใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก โดยการใช้ยาสมุนไพร การนวด การอบ และประคบสมุนไพร การใช้การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติ
บ าบัดกับ ซึ่ ง ประกอบด้วย อาหารเพื่ อสุ ข ภาพ การบริ โภคอาหารที่ ปลอดสารพิ ษ รวมทั้ง การจัดการสุ ขาภิ บ าล
สิ่ งแวดล้อมให้น่าอยู่
ในการใช้ยารักษาโรคเบื้องต้นจาเป็ นต้องมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาตามพระราชบัญญัติยา ความรู ้ เกี่ยวกับ
ข้อควรสังเกตในการเลื อกซื้ อยาและเลื อกใช้ยา หลักการใช้ยาแผนปั จจุบนั การเก็บรักษาวิธีการให้ยา การออกฤทธิ์
ของยา การเผาผลาญยาและการกาจัดยาออกจากร่ างกาย รวมทั้งอันตรายและข้อควรระวังในการใช้ยา
การใช้ยาแผนปั จจุบนั ต่างๆ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการใช้ยา จาเป็ นต้องมีความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักปฏิ บตั ิ
ในการใช้ยาบาบัดอาการ ยาบาบัดโรค วิตามินและเกลือแร่ ยาคุมกาเนิ ด วัคซี นและเซรุ่ ม สารน้ าและเลือด เพื่อให้
ได้รับประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการบาบัด บรรเทา อาการเจ็บป่ วยหรื อโรคต่างๆ ในการรักษาโรคเบื้องต้น
การใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพรต่างๆ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการใช้ยา จาเป็ นต้องมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ
การใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายใน ยาจากสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ พ.ศ.
2555 ยาจากแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ใช้เป็ นยาภายนอก เพื่อสามารถเป็ นทางเลือกในการใช้ยาสาหรับประชาชน
เพื่อสามารถดูแลด้วยตนเองได้ในการบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่ วยหรื อโรคต่างๆ ในการรักษาโรคเบื้องต้น อีกทั้งเพื่อ
ช่วยลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบนั ได้ดว้ ย
2. การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล เป็ นการให้การช่ วยเหลื อและรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่ วยเหลื อผูบ้ าดเจ็บ หรื อผูป้ ่ วย
หรื อผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ โดยกระทันหันให้พน้ ขีดอันตราย หรื อลดอันตรายลงโดยผูพ้ บเห็นเหตุการณ์ในทันที ณ จุดเกิด
เหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้นเพื่อช่วยบรรเทาความรุ นแรงของอาการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ ก่อนที่ผปู ้ ่ วย/
ผูบ้ าดเจ็บจะได้รับการดู แลจากบุ คลากรทางการแพทย์หรื อถู กนาส่ งโรงพยาบาล วัตถุ ประสงค์ที่สาคัญคือ 1) เพื่อ
ช่วยชีวติ ผูบ้ าดเจ็บ/ผูป้ ่ วย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 2) เพื่อลดความรุ นแรง 3) เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด และ
4) เพื่อป้ องกันความพิการ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุและความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้น
จากนั้นจึ ง ช่ วยเหลื อผูบ้ าดเจ็บ /ผูป้ ่ วยตามล าดับ ขั้น ตอน และส่ ง ต่ อผูบ้ าดเจ็บ /ผูป้ ่ วยไปยังสถานพยาบาลเพื่ อ ให้
ผูบ้ าดเจ็บ/ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผูใ้ ห้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู ้เรื่ องการปฐมพยาบาลในกรณี ต่างๆ อย่าง
ถูกต้อง จึงจะช่วยให้ผปู ้ ่ วย/ผูบ้ าดเจ็บปลอดภัย ไม่เกิดอาการรุ นแรง พิการ หรื อเสี ยชีวติ
การประเมินสภาพของผูบ้ าดเจ็บ/ผูป้ ่ วยในระยะแรกก่อนให้การช่วยชีวิตเบื้องต้นหรื อการปฐมพยาบาล เป็ น

34
สิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งและนับว่าเป็ นการเริ่ มต้นการช่ วยชี วิตเบื้ องต้นหรื อการปฐมพยาบาลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการ
ประเมินจากสิ่ งสาคัญต่างๆ คือ 1) ลักษณะของสถานการณ์ที่เกิดเหตุ 2) การสังเกตอาการและการตรวจร่ างกายทัว่ ไป
3) การประเมินสัญญาณชีพ 4) การประเมินอาการแสดงทางระบบประสาท การประเมินควรกระทาด้วยความละเอียด
รอบคอบ ครอบคลุม และรวดเร็ ว เพื่อให้ทราบถึ งความรุ นแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วย ว่าเกิดขึ้นส่ วนใด และมาก
น้อยเพียงใด เพื่อประโยชน์ในการช่วยชีวติ หรื อให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การปฐมพยาบาลมีหลายชนิด ได้แก่ การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีบาดแผล ซึ่งอาจพบบาดแผลที่มีหลอดเลือด
ฉี กขาด บาดแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และบาดแผลจากกระแสไฟฟ้ า การปฐมพยาบาลบาดแผลแต่ละประเภทมีหลัก
ปฏิ บ ัติ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป การปฐมพยาบาลผู ้ป่ วยที่ ไ ด้รั บ สารพิ ษ จากสารเคมี พิ ษ จากสั ต ว์ แ ละพิ ษ จากพื ช
การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับอันตรายของ ตา หู จมูก คอและหลอดลม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเกิดจากการมีสิ่งแปลกปลอม
เข้าไปในอวัยวะเหล่านี้ การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่ ได้รับอันตรายของกระดู กและข้อต่อ ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากการ
เคลื่อนไหวที่เร็ วและแรงเกินไป หรื อถูกกระทบกระแทกแรงๆ เป็ นต้น
การช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นที่สาคัญที่สุด คือ การช่ วยเหลื อในขั้นตอนแรก ต้องมีการประเมินและ
คัดแยกผูเ้ จ็บป่ วยตามระดับความรุ นแรง เพื่อเรี ยงลาดับความเร่ งด่วนในการดู แลรักษาอย่างถู กต้อง สานักงานหลัก
ประกันสุ ขภาพแห่งชาติร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดแนวทางการประเมินผูป้ ่ วย
ฉุ กเฉิ นเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นวิกฤต ใช้สัญลักษณ์สีแดง 2) ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นเร่ งด่วน ใช้สัญลักษณ์สีเหลือง และ
3) ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นไม่รุนแรง ใช้สัญลักษณ์สีเขียว กลุ่มผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นวิกฤติตอ้ งได้รับการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง
รวดเร็ วและมีการเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยรอดชีวติ และไม่เกิดความพิการ
การช่วยเหลือผูป้ ่ วย/ผูบ้ าดเจ็บในภาวะภัยพิบตั ิการปฏิบตั ิการในการช่ วยเหลื อจะต้องดาเนิ นการตั้งแต่ระยะ
ก่อนเกิดภัยพิบตั ิ ระยะเกิดภัยพิบตั ิ และระยะหลังเกิดภัยพิบตั ิ เนื่ องจากการเกิดภัยพิบตั ินอกจากจะส่ งผลกระทบต่อ
ชีวติ และสุ ขภาพของประชาชนแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณู ปโภค และสิ่ งแวดล้อม
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ ได้ในหน่วยที่ 12 ซึ่ ง
จะได้กล่าวถึงต่อไป
3. การดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน
การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น (Home health care) เป็ นการจัดบริ การให้ผูป้ ่ วยและครอบครัวที่บา้ นแบบองค์รวม
และเบ็ดเสร็ จเต็มรู ปแบบ ทั้งในระดับบุคคลและครอบครัวในบริ เวณที่พกั อาศัย หรื อบ้านของผูร้ ับบริ การ เพื่อให้
ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รับการดูแลในทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้ นฟูสภาพ โดยความร่ วมมือของทีมเจ้าหน้าทีมสหวิชาชีพด้านสุ ขภาพ เริ่ มตั้งแต่การประเมินสภาพผูป้ ่ วย
ครอบครัว และสิ่ งแวดล้อมที่บา้ น การให้การดู แลสุ ขภาพผูป้ ่ วยโดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมในการดู แลและ
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ตัดสิ นใจ ช่ วยให้ผูป้ ่ วยและครอบครั วสามารถพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยรายนั้นๆ
ดัง นั้น ผูใ้ ห้บ ริ ก ารในการดู แลสุ ข ภาพที่ บ้าน จาเป็ นต้องมี ความรู ้ เกี่ ย วกับ ความหมาย ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น และแนวทางการให้บริ การการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน
3.1.1 ความหมายของการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน
การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น (Home health care) หมายถึง การให้บริ การดูแลสุ ขภาพอย่างครอบคลุมและต่อเนื่ อง
ทั้งทางด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพแก่ผูร้ ับบริ การทั้งในระดับ
บุคคลและครอบครัวภายในสถานที่พกั อาศัย ภายใต้ความร่ วมมื อของบุ คลากรที มสุ ข ภาพ โดยมุ่งส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมละการพึ่งตนเองของบุคคลและครอบครัว (พรทิพย์ เชิชูพงศ์ล้ า 2543: 24)
การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น (Home Health Care) ว่าเป็ นบริ การสุ ขภาพที่มีลกั ษณะจุดเน้นที่การให้การดูแลบุคคล
ที่เจ็บป่ วยที่บา้ น เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องต่อเนื่ อง รวมทั้งการให้การดูแลบุคคลทัว่ ไป จัดรู ปแบบ
บริ การโดยทีมสุ ขภาพ จึงเป็ นบริ การที่ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การฟื้ นฟู
สภาพ รวมทั้งการสนับสนุ นช่วยเหลือบุคคล และครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (จรรยา เสี ยงเสนาะ 2549:
512)
การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น (Home Care) หมายถึง การบริ หารให้มีการจัดบริ การเต็มรู ปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
ผูป้ ่ วยและครอบครัวแต่ละราย โดยเริ่ มตั้งแต่การประเมินสภาพผูป้ ่ วยที่บา้ น ประสานงานกับทีมรักษาว่าจะรักษาที่
บ้าน โรงพยาบาล หรื อส่ งต่อ การมอบหมายให้หน่วยงานหรื อแผนกต่างๆ รับผิดชอบหน้าที่ใดบ้างเพื่อการดูแลผูป้ ่ วย
รายนั้นๆ ร่ วมกัน การประเมินความต้องการด้านต่างๆ ของผูป้ ่ วยที่จะสามารถปฏิบตั ิภารกิจประจาวันได้ตามปกติ เช่น
หุ งหาอาหาร ไปซื้ อข้าวของ ทาความสะอาดบ้านเรื อน ซักเสื้ อผ้า เป็ นต้น (สายพิณ หัตถีรัตน์และคณะ ,2552)
การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น (Home health care) หมายถึง การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น เป็ นการจัดบริ การให้ผปู ้ ่ วยและ
ครอบครัวที่บา้ นแบบเบ็ดเสร็ จเต็มรู ปแบบ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวได้รับการดูแลในด้านต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ใน
ทีมสุ ขภาพ เริ่ มตั้งแต่การประเมินสภาพผูป้ ่ วย ครอบครัว และสิ่ งแวดล้อมที่บา้ น การให้การดูแลสุ ขภาพผูป้ ่ วยโดยให้
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมในการดู แลและตัดสิ นใจ ช่ วยให้ผูป้ ่ วยและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด
รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยรายนั้นๆ (ชื่นจิตร โพธิศพั ท์สุข 2555: 20)
สรุ ป การดู แลสุ ขภาพที่ บา้ น เป็ นการจัดบริ ก ารให้ผูป้ ่ วยและครอบครั วที่ บา้ นแบบเบ็ดเสร็ จเต็มรู ป แบบ
เพื่อให้ผูป้ ่ วยและครอบครัว แต่ละรายให้ได้รับการดูแลสุ ขภาพอย่างครอบคลุ มและต่อเนื่ อง ทั้ง 4 ด้าน คือด้านการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ องกันโรค การรั ก ษาพยาบาล และการฟื้ นฟู ส ภาพแก่ ผูร้ ั บ บริ ก ารทั้ง ในระดับ บุ ค คลและ
ครอบครัวภายในสถานที่พกั อาศัย ภายใต้ความร่ วมมือของบุคลากรทีมสหวิชาชีพด้านสุ ขภาพ เริ่ มตั้งแต่การประเมิน
สภาพผูป้ ่ วย ครอบครัว และสิ่ งแวดล้อมที่บา้ น การให้การดูแลสุ ขภาพผูป้ ่ วยโดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
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ดู แลและตัดสิ นใจ ช่ วยให้ผูป้ ่ วยและครอบครั วสามารถพึ่ ง ตนเองให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด รวมทั้ง มี ก ารประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง โดยมุ่งส่ งเสริ มและ สนับสนุนการมีส่วนร่ วมละ
การพึ่งตนเองของบุคคลและครอบครัว
3.1.2 ความสาคัญของการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน
ในสภาวการณ์ ปั จ จุ บ ัน การดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ ้า นมี ค วามส าคัญ และจ าเป็ นมากขึ้ น และมี แ นวโน้ ม
ความต้องการของสังคมไทยในการดูแลสุ ขภาพเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว เนื่องจาก
1) แบบแผนการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็ นโรคไม่ติดต่อหรื อโรคเรื้ อรังเพิ่ม
มากขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็ ง โรคอัมพาต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู ง โรคไต โรคหัวใจ และโรคเอดส์ ซึ่งเกิด
จากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม และเป็ นโรคเรื้ อรังที่ตอ้ งการดูแลสุ ขภาพที่บา้ นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง
2) โครงสร้างของประชากรผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้มีจานวนผูส้ ู งอายุที่เจ็บป่ วยด้วยโรคไม่
ติดต่อหรื อโรคเรื้ อรังเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากผูส้ ู งอายุเป็ นวัยที่ตอ้ งการการดูแลสุ ขภาพที่บา้ นมาก เนื่ องจากมีการเสื่ อม
ของอวัยวะต่างๆในการทางานของร่ างกายลดลง ทาให้เกิดการเจ็บป่ วยและเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
3)
ลักษณะของครอบครัวไทยเปลี่ยนไป จากความครัวขยายกลายเป็ นครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น
เนื่ องจากคนหนุ่ มสาวต้องออกไปทางานเพื่อประกอบอาชี พในเมืองเพิ่มขึ้นหรื อแยกครอบครัวไปอยู่ในเมือง ทิ้งให้
ผูส้ ู งอายุและเด็กอยูท่ ี่บา้ นในชุมชนหรื อชนบท ทาให้ขาดคนดูแลผูเ้ จ็บป่ วย ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ที่ช่วยเหลือตนเองได้นอ้ ย
4) ผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยขาดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง เนื่องจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังมีปัญหาสุ ขภาพและภาวะแทรกซ้อนมาก และบางคนต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัวไว้
และผูป้ ่ วยช่ วยเหลื อตนเองได้น้อย ดังนั้น การจัดบริ การในการดู แลสุ ขภาพที่บา้ นจึงสาคัญและจาเป็ นยิ่งเพื่อจะได้
ติดตามผลการรักษาได้อย่งเหมาะสมและต่อเนื่อง
5) ความจากัดของจานวนเตียงนอนในสถานพยาบาล เนื่องจากเป็ นผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังจาเป็ นต้องนอน
พักรักษาตัวเป็ นเวลานาน แต่ดว้ ยความจากัดจานวนเตียงนอนในโรงพยาบาลทาให้ตอ้ งจาหน่ายผูป้ ่ วยออกให้เร็ วที่สุด
ทั้งที่สภาพร่ างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่และบางครั้งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์คาอยู่ เช่น สายยาให้อาหารทางปาก สาย
สวนปัสสาวะอเป็ นต้น ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องจัดบริ การในการดูแลสุ ขภาพที่บา้ นในผูป้ ่ วยเพื่อให้การรักษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและต่อเนื่ อง เพื่อลดอาการแทรกซ้อนและความรุ นแรงของผูป้ ่ วย ทาให้ลดจานวนวันนอนของผูป้ ่ วยใน
สถานพยาบาล
6) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในสถานบริ การสุ ขภาพเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากผูป้ ่ วย
เป็ นโรคเรื้ อรัง เป็ นโรคที่มีอาการแทรกซ้อน ต้องใช้การรักษาอุปกรณ์ ทางการแพทย์ซ่ ึ งมีราคาแพง เช่น เรื่ องล้างไต
เครื่ องตรวจสมองคอมพิวเตอร์ ( CT Scan) และใช้ยารักษาโรคราคาแพง ซึ่ งบางครั้งต้องสั่งนาเข้าจากต่างประเทศ ทา
ให้ผปู ้ ่ วยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น และทาให้ภาครัฐสู ญสี ยทางเศรษฐกิจจากการนาเข้ายาจาก
ต่างประเทศมากขึ้น และผูป้ ่ วยมีจานวนวันที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้ น ทาให้สูญเสี ยเศรษฐกิ จของ
ครอบครัวมากขึ้น
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ดังนั้นการจัดบริ การในการดูแลสุ ขภาพที่บา้ นในภาวะคนปกติโดยการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการเกิดโรค/การเจ็บป่ วยของประชาชนจากโรคที่ป้องกันได้ ทาให้จานวนผูไ้ ปรับบริ การ
ในสถานบริ การสุ ข ภาพลดลง และจัดบริ ก ารในการดู แลสุ ขภาพที่ บา้ นในผูป้ ่ วย ทาให้ลดอาการแทรกซ้อนและ
ความรุ นแรงของผูป้ ่ วยทาให้ ลดจานวนการไปรับบริ การในสถานพยาบาล รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว สถานบริ การสุ ขภาพ และภาครัฐในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
3.1.3 วัตถุประสงค์ ของการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน มีดงั นี้
1) เพื่อศึกษาข้อมูลของบุคคล ครอบครัว และสภาพแวดล้อมในชุมชน นาข้อมูลมาวิเคราะห์และวินิจฉัย
ปั ญหา ความต้องการทางสุ ขภาพ และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปั ญหาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพที่
เป็ นจริ ง
2) เพื่อให้ความรู ้ ให้คาปรึ กษา และให้คาแนะนาที่จะทาให้เกิดการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสมของบุคคล และครอบครัว เพื่อสร้างเสริ มการมีสุขภาพที่ดี และป้ องกันการเจ็บป่ วยในโรคที่ป้องกันได้
3) เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคให้แก่ผรู ้ ับบริ การ เป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยและสมาชิก
ในครอบครั ว (ทั้ง คนปกติ แ ละผู เ้ จ็ บ ป่ วย) สามารถดู แ ลสุ ข ภาพตนเองได้ อ ย่า งถู ก ต้อ งและเหมาะสม มี ส ภาพ
ความเป็ นอยู่ที่ดี หลี กเลี่ ยงการเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริ การสาธารณสุ ขหรื อโรงพยาบาลก่อนเวลาอันควร มี
ภาวะโภชนาการดี มีการออกกาลังกายอย่างเหมาะสม มีการพักผ่อนที่เพียงพอ ได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี และ
ได้รับการดูแลเพื่อการป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บอย่างเหมาะสม
4) เพื่อให้การรักษาพยาบาล ปรับปรุ งแก้ไขภาวะสุ ขภาพ ติดตามผลการรักษาพยาบาล และฟื้ นฟูสภาพ
ของผูป้ ่ วยให้ก ลับ คื นสู่ ส ภาพปกติ อย่า งต่ อเนื่ อง โดยให้ก ารวินิจฉัย และให้ก ารรั ก ษาพยาบาลเมื่ อเจ็บ ป่ วยอย่า ง
เหมาะสมและทันท่วงที โดยใช้ทีมสหวิชาชี พด้านสุ ขภาพ ช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยให้กลับคืนมามีสุขภาพที่ดีและช่ วยเหลือ
ตนเองภายหลังการเจ็บป่ วยปรื อบาดเจ็บได้มากที่สุด
5) เพื่อดารงรักษาภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู ง อายุ ผูป้ ่ วยเรื้ อรังและผูพ้ ิการ เพื่อช่ วยให้ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
และผูพ้ ิการ สามารถดารงรักษาสุ ขภาพที่ดีได้ในระดับที่เหมาะสม ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพและยืดเวลาการ
เสื่ อมถอยของสุ ขภาพทางด้านร่ างกายและอารมณ์ให้เกิดขึ้นช้าลง
6) เพื่อให้การดูแลสุ ขภาพที่บา้ นแก่ผปู ้ ่ วยในระยะสุ ดท้ายและครอบครัว โดยอาศัยความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่ให้บริ การสุ ขภาพของชุมชนและหน่วยงานบริ การสังคมอื่นๆ
7) เพื่อให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการจัดบริ การสุ ขภาพต่างๆ และการจัดบริ การช่ วยเหลื อครอบครัวอย่าง
เหมาะสม เพื่อการดูแลสุ ขภาพผูร้ ับบริ การเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง และสนับสนุนให้บุคคลและครอบครัวได้รับสิ ทธิใน
การใช้บริ การอย่างเหมาะสม
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8) เพื่อติดตามการดู แลสุ ขภาพของบุคคลหรื อสมาชิ กในครอบครัวรายอื่น โยการจัดเตรี ยมบริ การ
สนับสนุนและบริ การตรวจสุ ขภาพ เพื่อติดตามดูแลบุคคลหรื อสมาชิกในครอบครัวรายอื่นซึ่ งอาศัยอยูภ่ ายในบ้าน
9) เพื่อสร้างความมัน่ ใจ และเป็ นกาลังใจให้แก่ผปู ้ ่ วย และครอบครัวในการดูแลตนเองสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
10) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว สถานบริ การสุ ขภาพ และภาครัฐในการรักาพยาบาลผูป้ ่ วย ในการ
จัดบริ การในการดู แลสุ ขภาพคนปกติที่บา้ น โดยการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคอย่างต่อเนื่ อง จะช่ วยลด
อัตราการเกิ ดโรค/การเจ็บป่ วยของประชาชน ทาให้จานวนผูไ้ ปรั บบริ การในสถานบริ การสุ ขภาพลดลง และลด
จานวนวันนอนในสถานพยาบาล รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว สถานพยาบาลและภาครัฐในการรักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วย
3.2 แนวทางการให้ บริการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน
การให้บริ การการดู แลสุ ขภาพสุ ขภาพที่บา้ น(Home Health Care Service) ประกอบด้วยกิ จกรรมที่ สาคัญคือ
การจัดบริ การการเยี่ยมบ้านโยทีมสหวิชาชีพ ซึ่ งการเยี่ยมบ้าน (Home visit) เป็ นรู ปแบบการบริ การที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการบริ การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะออกไปเยี่ยมผูป้ ่ วยและครอบครัวที่บา้ น อาจไปเยี่ยม
ครั้งแรกเพื่อประเมินสภาพความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยและครอบครัว หลังจากนั้นอาจจะกลับไปเยี่ยมเป็ นระยะๆ เมื่อ
ผูป้ ่ วยหรื อทีมต้องการ
การจัดบริ การการเยีย่ มบ้าน (Home visit) หมายถึง การลงไปเยีย่ มครอบครัวทุกครอบครัว เพื่อทาความรู ้จกั กัน
ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ และเพื่อประเมินสภาพพื้นฐานด้านสุ ขภาพของครอบครัวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
ให้ความรู ้ ความเข้าใจในการดูแลสุ ขภาพพื้นฐานและติดตามดูแลประชากรกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และกลุ่มเสี่ ยง คือ
หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูม้ ีปัญหาความพิการ ผูท้ ี่มารับบริ การไม่ต่อเนื่ อง ผูส้ ู งอายุ (นันทา
อ่วมกุล มุกดา สานวนกลาง และเพชรรัตน์ คิรีวงค์ 2554: 358)
สาหรับการใช้บา้ นเป็ นเรื อนผูป้ ่ วย (Home ward) หมายถึง การใช้บา้ นแต่ละหลังเป็ นเตียงผูป้ ่ วย โดยมีพ้ืนที่
รับผิดชอบทั้งหมดเป็ นอาณาเขตของโรงพยาบาล หรื อมองให้เล็กลง คือ หอผูป้ ่ วยหนึ่งๆ นัน่ เอง
ดัง นั้น เจ้า หน้า ที่ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารในการดู แ ลสุ ข ภาพ ควรท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ที ม สหวิช าชี พ ด้านสุ ขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดู แลสุ ขภาพที่บา้ นดูแลสุ ขภาพที่บา้ น หลักการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น และกระบวนการดู
สุ ขภาพที่บา้ น ทั้งก่อนออกดาเนิ นการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ขณะดาเนินการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น และหลังการให้บริ การ
ดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 ที ม สหวิ ช าชี พด้ านสุ ขภาพ
ทีมสหวิชาชีพด้านสุ ขภาพ หมายถึง ทีมงานจากหลายวิชาชี พมาร่ วมกันในการดูแลสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ
และครอบครัว ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักกายภาพบาบัด เป็ นต้น โดยมีการทางานเป็ นระบบ
เครื อข่ายมีการติดต่อสื่ อสารปรึ กษาหารื อกัน และวางแผนร่ วมกันก่อนออกให้บริ การดูลสุ ขภาพที่บา้ น
3.2.2 หน่ วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลสุ ขภาพที่บ้าน
การเยีย่ มดูแลสุ ขภาพที่บา้ น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินงาน ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ มีหน่วยงาน
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ที่รับผิดชอบในการดาเนิ นงานเยีย่ มดูแลสุ ขภาพที่บา้ น โดยแบ่งเป็ น
1) เขตเมือง ได้แก่ ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข เป็ นหน่วยบริ การสุ ขภาพที่ให้บริ การเยีย่ มดูแลสุ ขภาพที่
บ้านในชุมชนเขตเมือง เช่น กรุ งเทพมหานคร และเขตเทศบาลต่างๆ
2) เขตชนบท ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (รพ.สต.) เป็ นหน่วยบริ การสุ ขภาพในชุมชนที่
ให้บริ การเยีย่ มดูแลสุ ขภาพที่
3.2.3 หลักการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน
การดูแลสุ ขภาพที่บา้ นเป็ นบทบาทที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขดาเนิ นการโดยอิสระ ซึ่ งได้รับความร่ วมมื อ
จากบุคคล ครอบครัว ชุ มชน หน่ วยงานและองค์กรที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องมีสัมพันธภาพที่ดี
สามารถประสานความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย ในการดูแลสุ ขภาพที่บา้ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น หลักการดูแลสุ ขภาพ
ที่บา้ นจึงประกอบด้วยการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง หน่วยผูร้ ับบริ การดูแลสุ ขภาพที่บา้ นคือครอบครัว และ
การประสานความร่ วมมือในการดาเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (จรรยา เสี ยงเสนาะ 2549: 524-525)
1) การสร้ างมนุษย์ สัมพันธ์ กบั ผู้เกีย่ วข้ อง ในการทาความรู ้จกั กับบุคคล ครอบครัว หรื อประชาชนเป็ นครั้ง
แรก พึงระลึ กไว้เสมอว่า บุคลิ กภาพ กริ ยาท่าทาง คาพูดที่ทกั ทายไต่ถาม จะช่ วยสร้ างความประทับใจให้กบั ผูท้ ี่ เรา
ติ ด ต่ อ ด้ว ย และเป็ นเครื่ อ งบ่ ง ชี้ ถึ ง ความส าเร็ จ ในการสร้ า งสั ม พัน ธภาพ ตลอดจนการด าเนิ น งานในอนาคต
หลักสาคัญในการสร้างสัมพันธภาพ คือ การวางตนอย่างเหมาะสมเมื่อไปเยีย่ มครอบครัว มีการแนะนาตัว พร้อมทั้ง
ชี้ แจงวัตถุประสงค์ในการเยีย่ มบ้าน และสังเกตพฤติกรรมของบุคคล และครอบครัวขณะสนทนาว่าแสดงความพอใจ
หรื อไม่พอใจ เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม เช่น เมื่อสังเกตเห็นว่าครอบครัวยังไม่พร้ อม
ที่จะรับการเยีย่ มในขณะนั้น ก็ควรลากลับก่อน และนัดหมายการเยีย่ มครั้งใหม่
2) หน่ วยผู้รับบริการในการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน คือ ครอบครัว การเยีย่ มเพื่อให้การดูแลสุ ขภาพผูป้ ่ วยหรื อ
ผูม้ ีปัญหาที่บา้ น เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องศึ กษาข้อมูลของครอบครั วเพิ่มเติ มเพื่อนามาวิเคราะห์หาปั ญหาและ
ความต้องการที่แท้จริ ง เพราะปั ญหาการเจ็บป่ วยของบุคคลมีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงและมีผลกระทบกับบุคคลอื่นใน
ครอบครัว อีกทั้งสภาพแวดล้อมในครอบครัวก็มีอิทธิ พลต่อผูป้ ่ วยด้วยเช่ นกัน การดูแลสุ ขภาพที่บา้ นจึงยึดหลักของ
การดูแลครอบครัวเป็ นหน่วยบริ การ ดังนี้
2.1) การให้การดูแลสุ ขภาพที่บา้ นไม่ใช่การดูแลเฉพาะตัวผูป้ ่ วย หรื อผูม้ ีปัญหา แต่จาเป็ นต้อง
ดูแลทั้งครอบครัว
2.2) การดาเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหา ควรพิจารณาอย่างเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมของครอบครัว
2.3 ) การพิจารณาและตัดสิ นใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ เป็ นสิ ทธิ ของ ผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเป็ นเพียงผูเ้ สนอแนะทางเลือกต่างๆ พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเท่านั้น
3) การประสานความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การ ความส าเร็ จ ของการดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ ้า นขึ้ น อยู่ ก ับ
ความร่ วมมือของหลายฝ่ าย ได้แก่ ตัวผูป้ ่ วยหรื อผูม้ ีปัญหา ครอบครัว เจ้าหน้าที่ทีมสุ ขภาพอื่นๆ ตลอดจนหน่ วยงาน
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และองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจึงต้องตระหนักถึงความสาคัญของความร่ วมมือของฝ่ าย
ต่างๆ และเป็ นคนกลางในการประสานความร่ วมมือดังกล่าว
3.4 กระบวนการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน
กระบวนการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ประกอบด้วย การประเมินภาวะสุ ขภาพ การวางแผน การปฏิบตั ิการ และการ
ประเมินผล เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยในคลินิก ซึ่ งกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ก็ได้นามาใช้ใน
การดูแลสุ ขภาพที่บา้ นเช่นเดียวกัน ขั้นตอนต่างๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ตอ้ งปรับให้สอดคล้องกับ
ผูใ้ ช้บริ การและสภาพแวดล้อมของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว (Allender and Spradley, 2005: 540)
การดาเนินการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น เป็ นการนาบริ การสุ ขภาพไปสุ่ บุคคลและครอบครัวที่บา้ น กลวิธีสาคัญที่ใช้
ในการดาเนินการ คือ การเยีย่ มบ้าน ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการดาเนินการเยีย่ มบ้าน ดังนี้ (ชื่นจิตร โพธิศพั ท์สุข 2555: 27-32)
3.4.1 การเตรียมการก่ อนออกให้ บริการเยี่ยมบ้ าน การเตรี ยมก่อนเยี่ยมบ้านจะครอบคลุม การเตรี ยมตนเอง
การเตรี ยมข้อมูลบุคคลและครอบครัว และการเตรี ยมอุปกรณ์ของใช้สาหรับการออกให้บริ การสุ ขภาพที่บา้ นหรื อ
เยีย่ มบ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การเตรียมตนเอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องมีการเตรี ยมตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ก า ร เ ต รี ย ม
ความรู ้ในการให้บริ การสุ ขภาพและให้คาแนะนา เพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลและครอบครัว อาจค้นคว้าจากตารา
ปรึ กษาแพทย์ หรื อขอคาแนะนาจากผูม้ ีประสบการณ์ และการเตรี ยมตัวเอง เช่น การแต่งกายสวมแบบฟอร์ มที่สะอาด
เรี ยบร้อย ไม่ใส่ เครื่ อง ประดับ เพื่อสร้างศรัทธาแก่ประชาชน
2) การเตรียมข้ อมูลของบุคคลและครอบครัว แหล่งที่มาของข้อมูลจะมาจากหลายแหล่ง ได้แก่
2.1) การส่ งต่อจากหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลจังหวัด ส่ งต่อให้โรงพยาบาลชุมชน หรื อ
สถานีอนามัย ในการส่ งต่อผูป้ ่ วยจะมีแบบบันทึกการส่ งต่อซึ่ งจะต้องระบุขอ้ มูลที่สาคัญของผูป้ ่ วยดังนี้ ชื่ อ นามสกุล
อายุ ที่อยูข่ องผูป้ ่ วย พร้อมทั้งระบุสถานที่ใกล้เคียงที่สาคัญเพื่อสะดวกในการติดตามเยีย่ ม การ วินิจฉัยโรคและการ
รักษากาหนดระยะเวลาที่ควรเยีย่ ม และคาสั่งพิเศษจากแพทย์
2.2) ข้อมูลจากแฟ้มประวัติสุขภาพครอบครัว (Family folder) ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขชุมชนได้มี
การสารวจและจัดทาเป็ นแฟ้มประวัติไว้ จะบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของครอบครัว ซึ่ งประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคลและ
ภาวะสุ ข ภาพของสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อยู่ ชนิ ดของครอบครั ว สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสภาวะอนามัย
สิ่ งแวดล้อม
2.3) การส่ งต่ออย่างไม่เป็ นทางการจากทางโทรศัพท์ หรื อจากการพูดคุยกับญาติ เพื่อน หรื อเพื่อน
บ้านของครอบครัวผูป้ ่ วย ที่เชื่อว่าครอบครัวนี้ตอ้ งการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
3) การเตรียมเครื่ องมือเครื่ องใช้ สาหรับการเยีย่ ม สิ่ งที่จะต้องนาไปในการเยีย่ ม คือ
3.1) สมุดบันทึก เพื่อจดบันทึกข้อมูลย่อๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเยีย่ ม เช่น ปั ญหาของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว การช่วยเหลือครั้งก่อน และแผนการช่วยเหลือครั้งนี้ เป็ นต้น พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อมูลในการเยี่ยม
เพื่อนาข้อมูลมาลงในแบบบันทึกรายงานต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น
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3.2) กระเป๋ าเยี่ยม มีความจาเป็ นสาหรับการเยี่ยมที่ตอ้ งมีการให้การพยาบาลที่บา้ น เช่ น การวัด
ความดันโลหิ ต การวัดปรอท การทาแผล หรื อการชัง่ น้ าหนักเด็กแรกเกิ ด เป็ นต้น โดยภายในกระเป๋ าเยี่ยมจะต้องมี
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ นในการเยีย่ มแต่ละรายอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถทาการพยาบาลที่บา้ นได้
3.2.1) ลักษณะกระเป๋ าเยีย่ ม กระเป๋ าเยีย่ มควรมีลกั ษณะที่สาคัญ คือ ควรมีขนาดพอเหมาะที่จะ
บรรจุของใช้ที่จาเป็ นได้ท้ งั หมด ทาจากวัสดุที่มีน้ าหนักเบา ทาความสะอาดได้ง่าย ไม่จาเป็ นต้องมีรูปลักษณะสวยงาม
แต่ควรคานึ งถึ งความสะดวกในการใช้งาน เช่ น มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการพกพา ควรมีผา้ บุกระเป๋ า เย็บเป็ น
ช่องๆ สาหรับบรรจุขวดน้ ายาต่างๆ เพื่อป้ องกันหกเลอะเทอะ
3.2.2) ของใช้ที่จาเป็ นในกระเป๋ าเยี่ยม ได้แก่ ถุงกระดาษ และถุงพลาสติก ถุ งผ้าใส่ ผา้ กัน
เปื้ อน ผ้าเช็ดมือและผ้าสาหรับชัง่ น้ าหนักทารก ชามรู ปไตใบเล็ก ปรอทสาหรับผูใ้ หญ่และเด็ก กรรไกร ปากคีบ ไม้
กดลิ้ น เครื่ องชัง่ น้ าหนัก ทารก ลู กสู บยา ผ้าก๊อซ สาลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ ายาเบตาดี น น้ าเกลื อล้างแผล
พลาสเตอร์ ปิดแผล และ เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย
4) การจัดลาดับการเยี่ยม เมื่อเลือกกลุ่มเป้ าหมายในการเยี่ยม หรื อครอบครัวที่จะเยี่ยมในแต่ละครั้ง
แล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องจัดลาดับว่าจะเยีย่ มครอบครัวใดก่อน-หลัง ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักที่สาคัญ
2 ประการ คือ
4.1) หลักของความจําเป็ นเร่ งด่ วน หมายถึง ความต้องการ หรื อความจาเป็ นที่ จะต้องได้รับ
การช่ วยเหลื อโดยเร็ ว หากปล่อยทิ้งไว้จะทาให้เกิ ดอันตรายแก่ผูป้ ่ วยได้ เช่ น กรณี พบผูท้ ี่ได้รับอุบตั ิ เหตุมีบาดแผล
เลือดออกมาก หรื อผูป้ ่ วยมีอาการชัก ต้องการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องตัดสิ นใจให้การ
ช่วยเหลือก่อนรายอื่นๆ หรื อให้การดูแลก่อนที่จะแนะนาให้ญาตินาส่ งโรงพยาบาล หรื อขณะกาลังจะไปเยี่ยมผูป้ ่ วย
เบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ แต่มีคนมาบอกว่าบุตรอายุ 2 ขวบ มีไข้สูงมาก ขอให้ช่วยไปดู
ให้หน่อยก็ควรรี บไปเยีย่ มเด็กไข้สูงทันที เพราะถือเป็ นความเร่ งด่วน ถ้าปล่อยไว้เด็กอาจจะชักจากไข้สูงได้
4.2) หลักการป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้ อโรค เนื่ องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้อง
ดู แ ลสุ ข ภาพครอบครั ว ที่ มี ส มาชิ ก อยู่ใ นวัย เสี่ ย งต่ อ การเจ็ บ ป่ วย และครอบครั ว ที่ มี ส มาชิ ก เจ็ บ ป่ วย เจ้า หน้า ที่
สาธารณสุ ขจะต้องระวังมิ ให้ตนเองนาเชื้ อโรคจากครอบครั วหนึ่ งไปแพร่ กระจายสู่ ครอบครั วอื่ นๆ ดังนั้นในการ
จัดลาดับการเยี่ยมจะต้องจัดให้ครอบครัวที่มีผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อไว้ลาดับสุ ดท้ายเพื่อไม่ให้มีการแพร่ กระจายเชื้ อโรค
ต่อไป
3.4.2 การให้ บริการขณะเยีย่ มบ้ าน แนวทางการปฏิบตั ิในขณะเยีย่ มบ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขควรดาเนินการ
ดังนี้ (Allender and Spradley, 2005: 540)
1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องแนะนาตนเองและแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และความสาคัญ
ของการให้บริ การดูแลสุ ขภาพครอบครัว
2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องใช้เวลาในช่วง 2-3 นาทีแรกหลังจากแนะนาตนเอง เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความจริ งใจและสร้างความคุน้ เคยกับผูป้ ่ วยและครอบครัว
3) ใช้ทกั ษะในการสังเกตอย่างฉับพลัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
4) จะต้องมีความไวต่อปฏิกริ ยาของผูป้ ่ วยและครอบครัว ทั้งที่เป็ นคาพูดและท่าทาง
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5) จะต้อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น และปรั บ ตัว ให้ ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ ข องผู ้ป่ วยและ
ครอบครั ว เช่ น วางแผนจะไปเยี่ย มหญิ ง ตั้ง ครรภ์ แต่ เมื่ อไปถึ ง ที่ บ ้านปรากฏว่า หญิ ง ตั้ง ครรภ์รายนั้นคลอดบุ ตร
หลังจากที่ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข โทรนัดว่าจะไปเยี่ยมที่ บา้ น เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องปรั บแผนการเยี่ย มเป็ น
การเยีย่ มหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดแทน เป็ นต้น
6) พึงตระหนักเสมอว่าผูป้ ่ วยที่ไปเยี่ยมที่บา้ นส่ วนใหญ่ไม่ใช่ ผปู ้ ่ วยในระยะเฉี ยบพลัน และมีภาวะ
สุ ขภาพดีข้ ึนกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขพบผูป้ ่ วยครั้งแรกที่โรงพยาบาล ดังนั้นควรกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยช่วยตัวเองให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
7) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องระมัดระวังให้มีความสมดุ ล ระหว่างการฟั งและการพูด รวมทั้ง
การแสดงออกทั้งสี หน้า ท่าทางของตนเองที่อาจทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความเข้าใจผิด และไม่ไว้วางใจได้
8) ต้องยอมรับในสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวพูด และรับฟั งอย่างระมัดระวัง ทุกคาพูดของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวถือเป็ นสิ่ งสาคัญ เจ้าหน้าที่ตอ้ งกระตุน้ พวกเขาให้บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ใน
การวินิจฉัยปัญหา
9) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขต้องช่วยให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัว มองเห็นปั ญหาของเขาเอง และมีส่วนร่ วม
ในการกาหนดเป้ าหมายในการแก้ไขปั ญหา
10) ขณะที่ทาการเยีย่ มจาเป็ นต้องบันทึกการเยีย่ มอย่างย่อๆ ลงในสมุดบันทึก เพื่อกันลืม และ
นาไปใช้ในการเขียนรายงานการเยีย่ มบ้านได้ถูกต้องสมบูรณ์ แต่ตอ้ งอธิ บายให้ครอบครัวเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
บันทึกเสี ยก่อน
11) เมื่อสิ้ นสุ ดการเยีย่ มแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องทบทวนและสรุ ปคาแนะนาต่างๆ ที่
ให้แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวเพื่อความเข้าใจที่ชดั เจน รวมทั้งเน้นย้าถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของสมาชิกครอบครัว
ในการดูแลสุ ขภาพตนเอง
12) ก่อนที่จะลากลับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องวางแผนร่ วมกับครอบครัวสาหรับการเยี่ยมครั้ ง
ต่อไป
3.4.3 การดาเนินการหลังเยี่ยมบ้ าน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านจะเสร็ จสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขได้สรุ ป
บันทึกรายงานการเยี่ยมบุคคลในครอบครัวแต่ละรายลงในแฟ้ มครอบครัว และทาความสะอาดเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การเยี่ยมบ้านให้เรี ยบร้ อย ถ้าพบปั ญหาบางประการในการเยี่ยมควรนามาปรึ กษากับที มสุ ขภาพเพื่อร่ วมกันแก้ไข
ปั ญหา หรื อวางแผนเข้าเยีย่ มครอบครัวร่ วมกันในคราวต่อไป
กิจกรรมที่ตอ้ งทาภายหลังการเยีย่ มบ้านและกลับถึงสถานบริ การแล้ว มีดงั นี้
1) ทาความสะอาดกระเป๋ าเยี่ยม หลังการเยี่ยมดูแลสุ ขภาพที่บา้ นทุกครั้งต้องทาความสะอาดกระเป๋ า
เยี่ยมทันทีที่กลับถึงสถานบริ การ โดยนาเครื่ องมือเครื่ องใช้ เช่น ปรอทวัดไข้ ชามรู ปไต ฯลฯไปล้างทาความสะอาด
เครื่ องใช้ที่เป็ นผ้าก็นาไปซักรี ดให้เรี ยบร้ อย เติ มน้ ายาใส่ ขวดให้เพียงพอ และเตรี ยมเครื่ องใช้ต่างๆ ใส่ กระเป๋ าให้
เรี ยบร้อยเพื่อใช้ในวันต่อไป
2) การบันทึกรายงานการเยีย่ มบ้าน เป็ นกิจกรรมที่สาคัญของการดาเนินการภายหลังการเยีย่ มบ้าน
จุดมุ่งหมายของการบันทึกรายงาน คือ
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2.1) เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงถึงการให้การดูแลช่วยเหลือบุคคล หรื อครอบครัว
2.2) ใช้เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการดูแลครอบครัว ในบันทึกรายงานจะมีขอ้ มูลซึ่ง
สมาชิกในทีมสุ ขภาพสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2.3) บันทึกรายงานจะบอกถึงความต่อเนื่ อง และความก้าวหน้าของผลการดูแล สุ ขภาพ
ผูป้ ่ วยและครอบครัว
2.4) ใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการช่วยเหลือทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ
2.5) บันทึกที่ดีสามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสอนแก่นกั ศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงานได้
เพราะบันทึกรายงานจะชี้ให้เห็นถึงความสามารถ และความบกพร่ องในการปฏิบตั ิงาน สามารถใช้เป็ นตัวอย่างที่
ชี้ให้เห็นถึงวิธีการปฏิบตั ิที่ควรแก้ไขให้ดีข้ ึนต่อไป
2.6) เป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับการศึกษาค้นคว้าวิจยั
2.7) เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย
กิจกรรม 9.2.2
1. จงอธิบายการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2. จงอธิบายหลักการปฐมพยาบาล
3. จงอธิบายกระบวนการในการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น
แนวตอบกิจกรรม 9.2.2
1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็ นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น การรักษา
แบบประคับประคอง การรักษาแบบองค์รวม ซึ่ งการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอาจจะใช้ยาแผนปั จจุบนั ใช้การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยการใช้ยาสมุนไพร การนวด การอบ และประคบสมุนไพร การใช้การแพทย์
ทางเลือกและธรรมชาติบาบัดกับ ซึ่ งประกอบด้วย อาหารเพื่อสุ ขภาพ การบริ โภคอาหารที่ปลอดสารพิษ รวมทั้งการ
จัดการสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมให้น่าอยู่
2. หลักการการปฐมพยาบาลที่สาคัญคือ การประเมินสภาพของผูบ้ าดเจ็บ/ผูป้ ่ วยในระยะแรกก่อนให้การ
ช่วยชี วิตเบื้องต้นหรื อการปฐมพยาบาล เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งและนับว่าเป็ นการเริ่ มต้นการช่วยชี วิตเบื้องต้นหรื อการ
ปฐมพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการประเมินจากสิ่ งสาคัญต่างๆ คือ 1) ลักษณะของสถานการณ์ ที่เกิดเหตุ 2) การ
สังเกตอาการและการตรวจร่ างกายทัว่ ไป 3) การประเมินสัญญาณชีพ 4) การประเมินอาการแสดงทางระบบประสาท
การประเมินควรกระทาด้วยความละเอียดรอบคอบ ครอบคลุม และรวดเร็ ว เพื่อประโยชน์ในการช่วยชี วิตหรื อให้การ
ปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3. กระบวนการดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน ประกอบด้วย
3.1 การดูแลก่ อนให้ บริการสุ ขภาพดีทบี่ ้ าน ประกอบด้วย การเตรี ยมการก่อนออกให้บริ การเยีย่ มบ้าน
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การเตรี ยมก่อนเยีย่ มบ้านจะครอบคลุม การเตรี ยมตนเอง การเตรี ยมข้อมูลบุคคลและครอบครัวการเตรี ยมอุปกรณ์ของ
ใช้สาหรับการออกให้บริ การสุ ขภาพที่บา้ นหรื อเยีย่ มบ้าน และ การจัดลาดับการเยีย่ ม
3.2 การให้ บริการขณะเยี่ยมบ้ าน แนวทางการปฏิบตั ิในขณะเยี่ยมบ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขควรแนะนา
ตนเองและแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และความสาคัญของการให้บริ การดูแลสุ ขภาพครอบครัว ขณะที่ทาการเยี่ยม
จาเป็ นต้องบันทึกการเยี่ยมอย่างย่อๆ ลงในสมุดบันทึก เพื่อกันลืม และนาไปใช้ในการเขียนรายงานการเยี่ยมบ้านได้
ถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อสิ้ นสุ ดการเยีย่ มแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะต้องทบทวนและสรุ ปคาแนะนาต่างๆ ที่ให้แก่
ผูป้ ่ วยและครอบครั ว เพื่ อ ความเข้า ใจที่ ชัด เจน ก่ อ นที่ จ ะลากลับ เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข จะต้อ งวางแผนร่ วมกับ
ครอบครัวสาหรับการเยีย่ มครั้งต่อไป
3.3 การดาเนินการหลังเยี่ยมบ้ าน สรุ ปบันทึกรายงานการเยี่ยมบุคคลในครอบครัวแต่ละรายลงในแฟ้ ม
ครอบครัว และทาความสะอาดเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเยี่ยมบ้านให้เรี ยบร้อย ถ้าพบปั ญหาบางประการในการเยี่ยม
ควรนามาปรึ กษากับทีมสุ ขภาพเพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหา หรื อวางแผนเข้าเยีย่ มครอบครัวร่ วมกันในคราวต่อไป

เรื่องที่ 9.2.3
ระบบการรับและส่ งต่ อผู้ป่วย
ระบบการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย (Referral system) เป็ นการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อการตรวจรักษาพยาบาลที่
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการช่วยเหลือแลอย่างดีที่สุด ระบบการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วยมีแนวคิดว่าประชาชนในทุก
ท้องถิ่นทัว่ ประเทศเมื่อเกิดการเจ็บป่ วยควรได้รับการดูแลรักษษพยาบาลขั้นต้นจากสถานบริ การใกล้บา้ นตนเองมาก
ที่สุด อาจะเป็ นสถานบริ การเล็กๆ ที่มีบุคลากรและอุปกรณ์เท่าที่จาเป็ น สามารถให้บริ การได้อย่างเหมาะสมและเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้อยที่สุด แต่ถา้ ความเจ็บป่ วยนันๆ มีความรุ นแรงหรื อซับซ้อนเกินขีดความสามารถที่
สถานบริ การเหล่านั้นจะให้การช่วยเหลือๆด้ คววรรับการรักษษพยาบาลจากแพทย์ผชู ้ านาญเฉพาะสาขา หรื อจะต้อง
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้น บุคลากรของสถานบริ การนั้นๆ จะต้องดาเนินการส่ งผูป้ ่ วยไปรับการรักษาต่อไปยัง
สถานบริ การอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ เป็ นต้น ซึ่ งสถานบริ การเหล่านั้น
จะมี แพทย์ผูช้ านาญเฉพาะสาขา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ เครื่ องใช้พร้ อมมากกว่า สามารถการช่ วยเหลื อแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้ เช่น ผูป้ ่ วยที่ดว้ ยสถานี อนามัยหรื อ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล(รพ.สต.)ด้วยโรคเยื่อบุช่อง
ท้องอักเสบ เนื่ องจากเป็ นแผลกระเพาะอาหารทะลุ จาเป็ นจะต้องได้ รับการผ่า ตัดเพื่ อให้การรั กษาอย่า งรี บ ด่ วน
เนื่ องจากรพ.สต.นั้นไม่มีเครื่ องมือและบุ คลากรเพียงพอที่ จะทาการผ่าตัดใหญ่ได้ จะต้องรี บส่ งตัวไปโรงพยาบาล
ชุมชนที่มีความพร้อมหรื อโรงพยาบาลทัว่ ไป หรื อโรงพยาบาลศนย์ ซึ่ งมีขีดความสามารถและความพร้อมที่จะให้การ
ช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที ทั้งนี้เพื่อเป็ นการช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยให้ได้รับการรักษษที่ถูกต้องและปลอดภัยยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ปั จจุบนั โรคเรื้ อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิ ตสู ง ซึ่ งเป็ นภัยคุกคามสุ ขภาพ
ที่ สาคัญของคนไทยในปั จจุ บนั และเป็ นส่ วนหนึ่ งของความแออัดในสถานบริ การทุ กระดับ นโยบายเร่ งด่ วนของ
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กระทรวงสาธารณสุ ขก็กาลังดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อที่จะลดความแออัดของผูป้ ่ วยที่มารับการบริ การในหน่ วย
บริ การทัว่ ประเทศ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุ ขชุมชนเขตเมือง(ศสม.)มาช่วยทาหน้าที่แทน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพ รพ.สต. ให้สามารถบริ การได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเดี ยวกัน เพื่อรองรับการส่ งกลับผูป้ ่ วยรับการ
รักษาในชุ มชน ผลลัพธ์ของการส่ งกลับผูป้ ่ วย เพื่อการดูแลใกล้บา้ นใกล้ใจที่คาดหวังคือ ผูป้ ่ วยสามารถควบคุมระดับ
เบาหวาน/ความดันโลหิ ตได้ดีกว่า เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ดูแลใกล้ชิด มีความสนิ ทสนมเป็ นกันเอง และติดตาม
ได้ผ ลมากกว่า ท าให้อาการของผูป้ ่ วยดี ข้ ึ น กิ นยาน้อยลง ประหยัดค่ า ใช้จ่ า ยน้อยลง เพราะไม่ ต้องเดิ นทางไป
โรงพยาบาล ส่ วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เมื่อคนไข้ลดลงก็มุ่งพัฒนาความเป็ นเลิ ศในการรั กษาเฉพาะด้านให้เต็ม
ศักยภาพต่อไป (สุ ริยะ วงศ์คาเทพ ,2555) ซึ่ งในการลดความแออัดของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ในสถานบริ การขนาดใหญ่
ให้กระจายกลับสู่ ชุมชน โดยการจัดสร้างเครื อข่ายและพัฒนาระบบส่ งต่อผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสู ง
จากโรงพยาบาล สู่ เครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ ในระดับ รพ.สต. และ ศสม. โดยมีเป้ าหมายการดาเนิ นงานคือการสร้ าง
ทางเลือกสุ ขภาพที่หลากหลายให้แก่ประชาชน ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง ได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึง และการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้การพัฒนาเครื อข่ายการส่ งต่อผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู งสู่ เครื อข่ายหน่วยบริ การปฐมภูมิ ทาให้ครื อข่าย
บริ การได้แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และพัฒนารู ปแบบเครื อข่ายส่ งต่อผูป้ ่ วยเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสู งสู่ เครื อข่าย
บริ การปฐมภูมิที่มีแนวทางการปฏิบตั ิชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น (จักรกริ ช โง้วศิริ , 2556)
ในการพัฒนาระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยของกระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้ใช้นโยบาย 3 ประการ คือ การพัฒนา
คุณภาพของสถานบริ การสาธารณสุ ขทุกระดับ การสร้างหลักประกันสุ ขภาพให้กบั ประชาชนทุกคน และระบบส่ ง
ต่อและเครื อข่ายสถานบริ การสาธารณสุ ข
ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุ ขผูท้ าหน้าที่ในระบบการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย ควรมีความรู ้ เกี่ ยวกับการส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย รู ปแบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย หลักการจัดระบบการรับและส่ ง ต่อผูป้ ่ วย ขั้นตอนการส่ งต่ อผูป้ ่ วยในระบบหลัก
ประกันสุ ขภาพ และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความรู้ เกีย่ วกับระบบการรั บและส่ งต่ อผู้ป่วย
ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารในระบบการส่ ง ต่ อ ผู ป้ ่ วยมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ความหมาย ความส าคัญ และวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การส่ งต่อผูป้ ่ วย ดังนี้
1.1 ความหมายของการส่ งต่ อผู้ป่วย
การส่ งต่อผูป้ ่ วย หมายถึง การประสานงานระหว่างสถานบริ การสาธารณสุ ขระดับต่างๆ ทั้งในภาครัฐ
และเอกชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับบริ การรักษษพยาบาลอย่างถูกต้องและต่อเนื่ องตามความจาเป็ น
จนกว่าจะหายป่ วยและกลับคืนสู่ ชุมชน หรื อจนกว่าจะไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องรักษาต่อไป ทั้งนี้ การส่ งต่อผูป้ ่ วย
อาจเป็ นการติดต่อประสานงานจากสถานบริ การสุ ขภาพที่มีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลต่ ากว่าเพื่อส่ งต่อ
ผู ้ป วยไปยัง สถานบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี ขี ด ความสามารถในการรั ก ษาพยาบาลที่ สู ง กว่า หรื อ อาจเป็ นการติ ด ต่ อ
ประสานงานจากสถานบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี ขี ดความสามารถในการรั ก ษาพยาบาลที่ สู ง กว่า เพื่ อส่ ง ตัวกลับ ไปยัง
สถานบริ การสุ ขภาพที่มีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลต่ากว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นและความต่อเนื่ องใน
การรักษษพยาบาล อย่างไรก็ตาม การส่ งตัวผูป้ ่ วยจะต้องมีการจัดการระบบข้อมูลเพื่อให้มีการสื่ อสารข้อมูลที่สาคัญ
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และถู กต้องเกี่ วกับผูป้ ่ วยและบริ การการรักษาที่ผูป้ ่ วยได้รับโดยต้องมีแบบกรอกข้อมูลที่ชดั เจนและเป็ นแนวปฏิบตั ิ
เดียวกัน เพื่อความเข้าใจของหน่วยงานที่ติดต่อประสานงานกัน และเพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผล
การส่ งต่อผูป้ ่ วย (นิตยา เพ็ญศิรินภา , 2543: 476)
1.2 ความสาคัญของการส่ งต่ อผู้ป่วย
การส่ งต่อผูป้ ่ วย มีความสาคัญทั้งต่อผูป้ ่ วยและญาติ ต่อระบบบริ การสาธารณสุ ข และต่อประเทศชาติ
ดังนี้
1.2.1 ความสาคัญต่ อผู้ป่วยและญาติ มีดงั นี้
1) ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยในชีวติ การส่ งต่อผูป้ ่ วยช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาล
ขั้นต้นหรื อคาแนะนาที่ จาเป็ นก่อน แล้วจึงส่ งต่อให้ไปรับบริ การจากแทพย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางที่สอดคล้องและ
จาเป็ นอย่างเป็ นระบบจนสามารถกลับมาดูแลตนเองได้ที่บา้ น/ในครอบครัว ผูป้ ่ วยและญาติได้รับคาแนะนาแหรื อให้
การดูแลรักษาขั้นต้นอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชี วคิ คของผูป้ ่ วยที่อาจเกิดจากการปฏิบตั ิที่ไม่
ถูกต้อง
2) ประหยัดงบประมาณและเวลาของผูป้ ่ วยและญาติ การที่ผปู ้ ่ วยและญาติเข้ารับการรักษา
พยาบาลขั้นต้นในสถานบริ การสุ ขภาพใกล้บา้ นก่อน ทาให้ผปู ้ ่ วยและญาติไม่ตอ้ งเดินทางไกลไปรับบริ การในสถาน
บริ การขนาดใหญ่ที่อยูห่ ่างไกล ทั้งยังเป็ นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริ การ ซึ่ งในระบบการ
ส่ งต่อที่ดีผปู ้ ่ วยจะได้รับบริ การรักษาขั้นต้นในสถานบริ การใกล้บา้ ยก่อน หลังจากนั้นหากจาเป็ นจึงส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อไป
รับบริ การในสถานบริ การที่มีความเหมาะสมและมีศกั ยภาพสู งกว่าตามระบบเพื่อการดูแลรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง
เมื่อผูป้ ่ วยได้รับการรักษาจนอาการทุเลาหรื ออยูใ่ นระยะพักฟื้ นผูป้ ่ วยก็จะถูกส่ งตัวกลับมายังสานบริ การสุ ขภาพใกล้
บ้านเพื่อให้การดูแลสุ ขภาพที่บา้ นโดยการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น การส่ งต่อผูป้ ่ วยจึงเป็ นการประหยัดทั้งเวลา
และค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยและญาติ
1.2.2 ความสาคัญต่ อระบบบริการสาธารณสุ ข
1) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบบริ การสุ ขภาพ นโยบายเร่ งด่วนของกระทรวง
สาธารณสุ ขก็กาลังดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อที่จะลดความแออัดของผูป้ ่ วยที่มารับการบริ การในหน่วยบริ การหรื อ
สถานบริ การทัว่ ประเทศ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุ ขชุ มชนเขตเมือง(ศสม.)มาช่วยทาหน้าที่แทน รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพ รพ.สต. ให้สามารถบริ การได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน เพื่อพัฒนาขีเความสามารถในการ
ดูแลรักษาเบื้องต้นก่อนส่ งต่อผูป้ ่ วย และรองรับการส่ งกลับผูป้ ่ วยรับการรักษาในชุมชนที่เจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง เช่น
โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง ผลลัพธ์ของการส่ งกลับผูป้ ่ วย เพื่อการดู แลใกล้บา้ นใกล้ใจที่คาดหวังคือผูป้ ่ วย
สามารถควบคุมระดับเบาหวาน/ความดันโลหิ ตได้ดีกว่า เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ดูแลใกล้ชิด มีความสนิ ทสนม
เป็ นกันเอง และติดตามได้ผลมากกว่า ทาให้อาการของผูป้ ่ วยดีข้ ึน กินยาน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่ายน้อยลง เพราะไม่
ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
2) ลดการใช้บริ การการแพทย์ที่สูงกว่าโดยไม่จาเป็ น ซึ่ งมีผปู ้ ่ วยจานวนมากไปรับบริ การที่
โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลทัว่ ไป หรื อโรงพยาบาลศูนย์ ทั้งๆที่ผูป้ ่ วยเหล่านั้นเจ็บป่ วยเพียงเล็กน้อย เป็ นโรคที่
สามารถรักษาได้ที่สถานีอนามัยหรื อ รพ.สต.หรื อ ศสม.ที่อยูใ่ กล้บา้ น โดยส่ วนมากคิดว่าการรักษาพยาบาลในสถานี
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อนามัยหรื อ รพ.สต.มี ขอบเขตจจากัด ถ้าไปรั กษาที่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่จะได้รับบริ การจากแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
โดยตรง ในความเป็ นจริ งนั้นการให้บริ การของสถานบริ การสาธารณสุ ขในนแต่ละระดับเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เมื่อผูป้ ่ วยไปรับบริ การในสถานบริ การใกล้บา้ นใกล้ใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขสามารถให้การดูแลรักษาพยาบาลขั้นต้น
ได้ หากมีอาการเจ็บป่ วยมากหรื อมีอาการรุ นแรงและซับซ้อน เจ้า หน้าที่ผูใ้ ห้บริ การจะส่ งตัวผูป้ ่ วยไปรับบริ การยัง
สถานบริ ก ารที่ มี ขี ด ความสามารถสู ง กว่า ทัน ที ซึ่ งท าให้ แ พทย์แ ละพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญที่ มี ขีด
ความสามารถสู งสามารถใช้เวลาในการให้บริ การผูป้ ่ วยที่มีโรคซับซ้อนได้อย่ามีคุณภาพและดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่าง
ใกล้ชิดจริ งๆ ไม่ตอ้ งมาเสี ยเวลาดู แลผูป้ ่ วยที่เเจ็บป่ วยเล็กน้อยๆที่สามารถป้ องกันได้ และสถานบริ การสุ ขภาพใกล้
บ้านสามารถให้ บริ การได้
3) ลดอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล การมีระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยที่มีอาการ
รุ นแรงสามารถรับบริ การที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่ออาการทุเลาลงอยูใ่ นระยะปลอดภัย และไม่มีความจาเป็ นที่จะต้อง
รับบริ การในโรงพยาบาลระดับสู ง จะได้รับการส่ งตัวกลับไปยังสถานบริ การที่มีขีดความสามารถรองลงมา ได้หรื อ
สถานบริ การสุ ขภาพใกล้บา้ นได้ให้การดูแลสุ ขภาพที่บา้ นเหมาะสมและอย่างต่อเนื่ องโดยการเยี่ยมบ้าน เพื่อเป็ นการ
ลดอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลที่มีแพทย์และพยาบาลผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทาให้มีเตียงว่างเพื่อรอรับผูป้ ่ วยที่มีความ
จาเป็ นในการรับบริ การที่ซบั ซ้อนระดับสู งต่อไป
4) สนับสนุ นงานสาธารณสุ ขมูลฐาน โดยหลัการในการให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการดู แล
สุ ขภาพของตนเอง มี การใช้ทรั พยากรในชุ มชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) เป็ นผูด้ ู แล
ประชาชนในหมู่บา้ นทั้งด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค และการรักษาพยาบาลขั้นต้น ซึ่ ง อสม.จะ
ได้รับการคัดเลือกและได้รับการฝึ กบบรมให้มีทกั ษะง่ายๆ ในการตรวจและให้การรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยายา
สามัญประจาบ้านที่มีจาหน่ายศูนย์บริ การสุ ขภาพชุมชนหรื อใช้ยาสมุนไร ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น ในกรณี ที่มีปัญหาสุ ขภาพ
เกินขีดความสามารถของอสม. อสม.จะส่ งต่อผูป้ ่ วยให้มไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยหรื อ รพ.สต. เมื่ออาการทุเลา
แล้วก็จะได้รับการส่ งตัวกลับจากสถานี อนามัยหรื อรพ.สต.กลับมาให้อสม.ติดตามเยี่ยมบ้านต่อไป ซึ่ งอสม.จะเป็ นผูท้ ี่
อยูใ่ กล้ชิดกับผูป้ ่ วยและครอบครัวในหมู่บา้ น และสามารถเข้าใจปั ญหาสุ ขภาพได้ดี นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข
ยังได้พฒั นาแกนนาสุ ขภาพประจาบ้าน(กสค.) บ้านละ 1 คน ซึ่ งจะได้รับการคัดเลือกและเข้ารับการฝึ กอบรมให้มี
ความรู ้และทักษะในการดูแลสุ ขภาพขั้นต้น เช่นเดียวกับ อสม. และทางานร่ วมกับอสม.ในการดูลสุ ขภาพของบุคคล
ในครอบครัว
1.2.3 ความสาคัญต่ อประเทศชาติ
เป็ นการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ ทาให้รัฐไม่ตอ้ งลงทุนในการสร้างสถานบริ การที่มี
ขนาดใหญ่ในทุกพื้นที่ ซึ่ งในการสร้างสถานบริ การสาธารณรสุ ขนอกจากจะต้องใช้งบปนระมาณสู งในการซื้ อที่ดิน
และกาก่อสร้ างตัวอาคาร รวมทั้งค่าอุปกรร์ ทางการแพทย์ที่มีราคาแพง รวมทั้งการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์มา
บรรจุให้กรอบอัตรากกาลังซึ่ งเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากมีความขาดแคลนอัตราและงบประมาณ และฝึ กอบรมบุคลากร
ทางการแพทย์ซ่ ึงต้องใช้งบประมาณสู งอีกด้วย
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ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุ ขจึงมีนโยบายพัฒนาคุณภาพระบบส่ งต่อ และการพัฒนาเครื อข่ายบริ การ
สุ ขภาพในระดับล่ า งคื อ ศสม.และรพ.สต.เพื่ อให้มี ศกั ยาพในการรั กษาพยาบาลขั้นต้น และขี ดความสามารถใน
การรองรับการส่ งตัวผูป้ ่ วยเรื้ อรังกลับมารรักษาและฟื้ นฟูสภาพบริ การการดูแลสุ ขภาพที่บา้ นต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ ของการส่ งต่ อผู้ป่วย
ระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยเป็ นระบบบริ การสุ ขภาพที่มีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทั้งนี้ระบบ
บริ การส่ งต่อผูป้ ่ วยควรมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการส่ งต่อผูป้ ่ วยในระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย แบ่งออกเป็ น
2 ด้าน คือด้านผูป้ ่ วย และด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การสุ ขภาพ ดังนี้
1) ด้ านผู้ป่วย เพื่อให้
1.1) ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาขั้นต้นที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการด้านสุ ขภาพ
1.2) ผูป้ ่ วยได้รับบริ การอย่างต่อเนื่อง
1.3) มีการคัดกรองโรคขั้นต้นและให้การรักษาขั้นต้นที่จาเป็ น
1.4) ผูป้ ่ วยมีความศรัทธาต่อสถานบริ การสุ ขภาพที่อยูใ่ กล้บา้ นในชุมชน
1.5) ผูป้ ่ วยได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ ว และปลอดภัย
1.6) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยและญาติ
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การสุ ขภาพ
2.1) เจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารสุ ข ภาพทุก ระดับ ทุ ก ฝ่ าย เข้าใจและยอมรั บบทบาทหน้า ที่ ขอบเขตใน
การให้บริ การและปฏิบตั ิตามระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย
2.2) มีการติดต่ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ให้บริ การสุ ขภาพ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
ทาให้เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การสุ ขภาพเกิดความอบอุ่นใจและมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานยิง่ ขึ้น
2.3) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การสุ ขภาพ มีกาสติดตามผลการรักษาหรื อให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
2.4) เป็ นการกระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การสุ ขภาพมีการพัฒนาและปรับปรุ งขีดความสามารถในการ
ให้บริ การสุ ขภาพในระดับต่างๆ รวมทั้งการติดต่อประสานงานในระบบการส่ งต่ออย่างมประสิ ทธิ ภาพ
2. รู ปแบบการรับและส่ งต่ อผู้ป่วย
การแบ่งระดับสถานบริ การในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขตามระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ
(GIS: Geographic Information System) ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1. หน่ วยบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care) หมายถึง สถานบริ การตั้งแต่ระดับสถานีอนามัย ศูนย์
เทศบาล ศู น ย์สุ ข ภาพชุ ม ชน โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดับ ต าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุ ม ชน(รพช.)
โรงพยาบาลทัว่ ไป(รพท.) โรงพยาบาลศูนย์(รพศ.) หรื อหน่วยบริ การอื่นๆ ทั้งหน่วยบริ การของภาคนรัฐและเอกชน
มี ภารกิ จบริ ก ารด้า นงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกันโรค ฟื้ นฟู ส ภาพ และรั ก ษาโรคเบื้ องต้น การรั ก ษาพยาบาล
ให้บริ การสิ้ นสุ ดที่บริ การผูเ้ ป่ วยนอก (OPD) ซึ่ งควรเป็ นหน่วยบริ การที่อยูใ่ กล้จุดศูนย์กลางตาบลที่สุดและประชาชน
ในตาบลนั้นสามารถเดิ นทางเข้าถึ งบริ การสะดวกที่สุด ซึ่ งให้บริ การโดยบุคลากรที่ไม่ใช่ แพทย์ กาหนดเป็ นระดับ
บริ การปฐมภูมิระดับต้น (ระดับ 1.0)
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สาหรั บบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค ฟื้ นฟู สภาพ รั กษาโรคเบื้ องต้น ถึ งระดับบริ การผูเ้ ป่ วยนอก
(OPD) โดยควรจัดแพทย์ให้บริ การในหน่ วยบริ การในลักษณะหมุ นเวียน หรื อบริ การประจาเป็ นแพทย์เวชปฏิ บ ตั ิ
เวชศาสตร์ ครอบครัว เวชศาสตร์ ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ หรื อระบาดวิทยา ทันตแพทย์ เภสัชกร และมีศูนย์สุขภาพ
ชุมชน กาหนดเป็ นระดับบริ การปฐมภูมิหลัก (ระดับ 1.1)
2. หน่ วยบริการระดับทุติยภูมิ (Secondary care) จาแนกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
2.1 หน่ วยบริการระดับทุติยภูมิระดับต้ น หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลศูนย์หรื อหน่วยบริ การอื่นๆทั้งหน่วยบริ การของภาครัฐและเอกชนที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้นอนรักษาพยาบาล
มีภารกิ จด้านการรักษาพยาบาลสิ้ นสุ ดที่การรักษาผูป้ ่ วยใน (IPD) รักษาโรคพื้นฐานทัว่ ไป (Common problem) ไม่
ซับซ้อนมากนัก โดยแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป เวชศาสตร์ ครอบครัว เวชศาสตร์ ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ หรื อระบาด
วิทยา ทาหน้าที่ดูแล กาหนดเป็ นระดับบริ การทุติยภูมิระดับ 2.1
2.2 หน่ วยบริการระดับทุติยภูมริ ะดับกลาง หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาล
ทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ หรื อหน่ วยบริ การอื่นๆ ทั้งหน่ วยบริ การของภาครัฐและเอกชน ที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้นอน
รักษาพยาบาล มีภารกิจด้านการรักษาพยาบาลที่มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น มีความจาเป็ นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขา
หลัก ได้แก่ สาขาสู ติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์ โธปิ ดิกส์ และวิสัญญีแพทย์
กาหนดเป็ นระดับบริ การทุติยภูมิระดับ 2.2
2.3 หน่ วยบริการระดับทุติยภูมิระดับสู ง หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาล
ทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ หรื อหน่วยบริ การอื่นๆ ทั้งหน่วยบริ การของภาครัฐและเอกชน ซึ่งขยายขอบเขตการรักษา
พยาบาลโรคที่มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น และจาเป็ นต้องใช้แพทย์สาขารอง นอกจากแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลัก เช่น
จักษุวทิ ยา โสต นาสิ ก ลาลิงซ์ รังสี วทิ ยา จิตเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู เวชบาบัดวิกฤติ กาหนดเป็ นระดับบริ การ
ทุติยภูมิระดับ 2.3
3. หน่ วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary care) จาแนกเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
3.1 หน่ วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary care) หมายถึง โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลที่เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรื อหน่ วยบริ การอื่นๆ ทั้งหน่ วยบริ การของภาครัฐและ
เอกชน ซึ่ งภารกิจของหน่วยบริ การระดับนี้ จะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จาเป็ นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขา
ต่อยอด (Sub-specialty) เช่ น สาขาต่อยอดของอายุรศาสตร์ คือ อายุรศาสตร์ โรคไต โรคหัวใจ โรคทางเดิ นหายใจ
โรคระบบต่อมไร้ ท่อ โรคเลื อด ตจวิทยา โรคทางเดิ นอาหาร โรคติ ดเชื้ อ เป็ นต้น สาขาต่อยอดศัลยศาสตร์ คื อ
ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ยูโรวิทยา ทรวงอก กุมารศัลยศาสตร์ ลาไส้ใหญ่ และทวารหนัก หลอดเลื อด
ตกแต่ง เป็ นต้น สาขาต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ คือ ระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคไจ โรคหลอดเลือด เป็ นต้น
สาขาอื่น เช่น พยาธิ วทิ ยา พยาธิวทิ ยา กายวิภาค รังสี วทิ ยา รังสี วนิ ิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ มะเร็ งวิทยา เป็ นต้น
กาหนดเป็ นระดับบริ การตติยภูมิระดับ 3.1
3.2 หน่ วยบริการตติยภูมิระดับสู ง (Excellent centre) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์บางแห่ง
โรงพยาบาลที่เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรื อโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหน่ วยบริ การของภาครัฐและ
เอกชน ซึ่ งภารกิจนอกจากจะทาหน้าที่หน่วยบริ การระดับตติยภุฒิแล้ว ยังกาหนดเป็ นศูนย์รักษษเฉพาะโรคที่ตอ้ งใช้
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ทรัพยากรระดับสู ง เช่น ศูนย์หวั ใจ (เน้นแพทย์ในสาขาศัลยศาสตร์ โรคทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์
ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์ ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ) ศูนย์มะเร็ ง (เน้นแพทย์สาจารังสี วิทยา/
รังสี วนิ ิจฉัย/เวชศษสตร์ นิวเคลียร์ /สาขาพยาธิ วทื ยา/กายวิภาค อายุรศาสตร์ โรคเลือด) ศูนย์อุบตั ิเหตุ (เน้นแพทย์สาขา
ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดกส์ นิติเวช กุมารศัลยศาสตร์ ) ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็ นต้น กาหนดเป็ นระดับบริ การตติยภูมิ
ระดับ Excellence Center
ระบบบริการสุ ขภาพไทย แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (ดังรู ปที่ 1.25)
1. การดูแลสุ ขภาพตนเอง (Self Care) เป็ นบริ การในระดับครอบครัว โดยบุคคลในครอบครัว และ
แกนนาสุ ขภาพประจาครอบครัว(กสค.)โดยเน้นบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในกลุ่มคนปกติ
2. การสาธารณสุ ข มู ล ฐาน(Primary Health Care) เป็ นบริ ก ารในศู น ย์ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน
(ศสมช.) จานวน 80,000 แห่งโดยอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) เป็ นบริ การในระดับหมู่บา้ น โดยเน้น
บริ การกลุ่มเสี่ ยง เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยง
3. บริการปฐมภูมิ (Primary Care) เป็ นบริ การในสถานีอนามัย หรื อ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ระดับตาบล (รพ.สต.) จานวน 9,770 แห่ง เป็ นบริ การในระดับตาบล ที่มีจานวนประชากร 1,000- 10,000 คน โดยเน้น
บริ การตรวจคัดกรองโรค และกิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรมที่ประชาชนจับต้องได้ โดยเฉพาะการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรค ในกลุ่มคนปกติและกลุ่มเสี่ ยง รพ.สต.ต้งดาเนิ นการส่ งเสริ มสุ ขภพา เพื่อลดความเสี่ ยงที่จะพัฒนาไปเป็ น
กลุ่มป่ วย ซึ่ งกลุ่มป่ วยจะต้องส่ งต่อไปยัง รพช. เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
4. บริการทุติยภูมิ (Secondary Care) เป็ นบริ การในโรงพยาบาลชุ มชน. จานวน 724 แห่ ง เป็ นบริ การ
ในระดับอาเภอ ที่มีจานวนประชากร 10,000- 100,000 คน โดยเน้นการดู แลรักษากลุ่มป่ วย เพื่อได้รับการรักษาที่
เหมาะสม
5. บริการตติยภูมิ (Tertiary Care) และศู นย์ การแพทย์ เฉพาะทาง(Excellent Center) เป็ นบริ การใน
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป จานวน 94 แห่ ง เป็ นบริ การในระดับจังหวัด ที่มีจานวนประชากร 200,0002,000,000 คน โดยเน้นการดูแลรักษากลุ่มป่ วยด้วยโรคที่ซบั ซ้อนในบริ การระดับตติยภูมิ และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
(ตา,ไต)ในศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง(Excellent Center)

ศู นย์ แพทย์ เฉพาะทาง

การรับและส่ งต่ อผู้ป่วย
บริการปฐมภูมิ

บริการตติยภูมิ

รพ.ศู นย์ ./รพ.ทัว่ ไป ระดับจังหวัด

รพศ
บริการทุตยิ ภูมิ

รพ.ทัว่ ไป ระดับอาเภอ

บริการปฐมภูมิ
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการปฐมภูมิ

รพศ
สอ./รพ.สต. ระดับตาบล
ศสมช. ระดับหมู่บ้าน
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ระดับครอบครัว

SELF CARE

สาธารณสุขมูลฐาน
บริการปฐมภูมิ

ภาพที่ 9.8 ระบบการรับและส่ งผูป้ ่ วยตามระดับบริ การสุ ขภาพของไทย
ทีม่ า: ปรับจาก ไพจิตร์ วราชิต, 2553. “ระบบบริ การสุ ขภาพของไทย”
รู ปแบบการรับและส่ งต่ อผู้ป่วย
ในระบบการับและส่ งต่อผูป้ ่ วย แบ่งการส่ งต่อออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1.
การส่ งต่ อจากระดับล่ างไปสู่ ระดับบน เป็ นการส่ งต่อจากระดับหมู่บา้ น ตาบล ไปสู่ ระดับอาเภอและ
จังหวัด ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มาโรงพยาบาลชุ มชนด้วยโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ หรื อ ไส้ติ่งอักเสบจาเป็ นต้องได้รับการ
ผ่าตัด จาเป็ นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อให้การรักษาอย่างเร่ งด่วน ต้องรี บส่ งผูป้ ่ วย ไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลทัว่ ไป
หรื อโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งมีขีดความสามารถสู งและมีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที เพื่อช่วยชีวติ ผูป้ ่ วย
ให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัยยิง่ ขึ้น
2. การส่ งต่ อจากระดับบนลงสู่ ระดับล่ าง เป็ นการส่ งต่อจากระดับจังหวัด อาเภอ ไปสู่ ระดับตาบล และ
หมู่บา้ น ผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลชุ จงั หวัดหรื ออาเภอ เท่อทีอาการทุ เลาหรื อดี ข้ ึ นมากแล้ว และพ้น
ระยะอันตราย สามารถช่ วยเหลื อตนเองในการทากิ จวัตรประจาวันได้แล้ว แต่ตอ้ งการการดู แลรักษาต่อเนื่ องไปอีก
สถานบริ การระดับสู งกว่าเหล่านั้นจะส่ งตัวผูป้ ่ วยกลับมารับการรักษาต่อยังสถานบริ การที่อยูใ่ กล้บา้ นของผูป้ ่ วยมาก
ที่สุด เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่ อง(Continuing care) และ การรักษาผูป้ ่ วยด้วยความสามัคคี (Cohensive
patient care) เป็ นการด้วย ประหยัดเวลา แรงงาน เศรษฐกิจของผูป้ ่ วย ครอบครัว และงบประมาณของรัฐบาล ทั้งนี้
ยังทาให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสฟื้ นฟูสภาพเข้ากับชี วิตประจาวันได้เร็ วขึ้น เช่น หลังจากการทาผ่าตัดหน้าท้องยังไม่หายสนิ ท
จะต้องทาแผลทุกวัน หรื อฉี ดยาทุกวัน ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นโรงพยาบาลเพื่อมาแผลหรื อฉี ดยาต่อ ควรส่ งต่อผูป้ ่ วย
ไปทาแผลหรื อฉีดยาในสถานบริ การสุ ขภาพที่ใกล้บา้ น จนกว่าแผลจะหายสนิทและฉี ดยาต่อจนครบ
ดังนั้น ระบบการรับและการส่ งต่อผูป้ ่ วย เพื่อให้การดูแลรักษาที่ต่อเนื่ องสามารถทาได้ 2 ทาง(ดังภาพที่ 9.9)
สาหรับรู ปแบบของระบบการรับและส่ งต่งต่อผูป้ ่ วยที่ได้ปฏิบตั ิจริ งๆ อาจเป็ นไปตามลาดับขั้น หรื อข้ามขั้น แล้วแต่
ความจาเป็ นและความเหมาะสม
Cohesive patient care

Peripheral

Proper care
ส่ งต่อ

Health agencies

Higher
Health agencies

รับดูแลผูป้ ่ วย
Low specialization

Continuing care

Low specialization
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Limited resources

Full equipments

ภาพที่ 9.9 ระบบการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย

3. หลักการจัดระบบรับและส่ งต่ อผู้ป่วย
เพื่อให้การรับและส่ งต่อผูป้ ่ วยสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ ควรมีหลักการจัดระบบการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย
ดังต่อไปนี้
2.1 มีการติดต่อกับหัวหน้าหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง
ทุกระดับ มีการประชุ มปรึ กษาหารื อเพื่อร่ างระเบียบ หรื อข้อตกลงในหลักการร่ วมกัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมี่ วนร่ ม
รับผิดชอบ และมีการติดต่อประสานงานช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
2.2 มีแบบฟอร์ มสาหรับใช้ในการรับและส่ งต่อ เพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางและเป็ นหลักฐานในการรับและส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย แบบฟอร์ มที่ใช้ควรสะดวกและง่ายในการกรอกข้อความ ในแบบฟอร์ มควรมีรายละเอียดของข้อมูลที่จาเป็ น
เช่น ประวัติการเจ็บป่ วย ผลการตรวจทางห้องทดลอง การวินิจฉัยโรค และการรักษาที่ได้ให้ไว้แล้ว เป็ นต้น
โดยชี้ แจงเจ้าหน้าที่ในสถานบริ การแต่ละระดับให้เข้าใจถึง วัตถุประสงค์การรับและการส่ งผูป้ ่ วยไปรับ
การรั ก ษาต่ อเน้นให้ เห็ นความส าคัญและความจาเป็ นของการจัดให้มี ระบบงานนี้ ตลอดจนรู ้ และเข้าใจวิธี ก าร
ดาเนิ นงานตามขั้นตอน สามารถนาไปปฏิบตั ิประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้ง ท าบัน ทึ ก รายงานในการส่ ง ผู ป้ ่ วยไปและส่ ง ผูป้ ่ วยกลับ อย่า งถู ก ต้อ งครบถ้ว นด้วยวิธี ที่ เ หมาะสมทัน ต่ อ
เหตุการณ์
3.4 การวางแผนการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย มีข้ นั ตอนดังนี้
3.4.1 รู ้จกั แหล่งให้ความช่วยเหลือ โดยสารวจแหล่งที่จะขอความช่วยเหลือทางด้านสุ ขภาพอนามัย และ
บริ การด้านสังคมในชุมชน ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน โดย
1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งให้วามช่วยเหลือต่างๆ ว่ามีอะไรบ้างและอยูท่ ี่ไหน
2) ศึกษาถึงขอบเขตและข้อจากัดของแหล่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือ เช่น สามารถให้การรักษา
เฉพาะทางในโรคไต หรื อไม่สามารถตรวจได้ในเรื่ องใด ให้การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลเขตไหน กลุ่มใด อายุเท่าไร
เป็ นต้น
3) จดบันทึ กและทาแฟ้ มรายงานเกี่ ยวกับแหล่งให้ความช่ วยเหลื อ อาจจะทาเป็ นบัตรของแต่ละ
หน่ วยงาน (Card index) มีรายละเอียดเกี่ ยวกับ ชื่ อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ชนิ ดของบริ การที่ให้ วิธีการติดต่อ เวลาที่
ให้บริ การ กลุ่มผูร้ ับบริ การให้แก่ผปู ้ ่ วยประเภทใดบ้าง วิธีการส่ งต่อ แบบฟอร์ มที่ใช้
3.4.2 วิธีการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย มีดงั นี้
1) ส่ งให้ทนั เวลาก่อนที่จะสายเกินไป
2) ส่ งให้ถูกแหล่งให้ความช่วยเหลือ
3) แนะนาผูป้ ่ วยไปยังแหล่งให้ความช่วยเหลือด้วยข้อความที่เหมาะสม
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4)หลักในการเขียนใบส่ งต่อผูป้ ่ วย ควรเขียนข้อความสั้นๆ ภาษาเข้าใจง่าย และรวดเร็ ว แต่จะต้องมี
ข้อมูลสาคัญและจาเป็ นอยูค่ รบถ้วน หลีกเลี่ยงการเขียนที่ไม่จาเป็ น
สาหรับแบบฟอร์ มใบรับและส่ งผูป้ ่ วยไปรับการตรวจหรื อรักษาต่อของกระทรวงสาธารณสุ ข 1 ชุ ด
มี 3 แผ่น แต่ละแผ่นมี 2 หน้า ด้านหน้าเป็ นแบบสาหรับส่ งผูป้ ่ วยไปรับการตรวจหรื อรักษาต่อ ส่ วนด้านหลังเป็ นแบบ
แจ้งผลการตรวจ การรักษา หรื อส่ งผูป้ ่ วยกลับ เหมือนกันทั้ง 3 แผ่นคือ สี ชมพู สี เหลือง และสี ขาว (ดังภาพที่ 9.10)
เวลาเขี ย นให้ใ ช้ก ระดาษคัด ลอกรองเขี ย นให้ เ หมื อ นกัน ทั้ง 3 แผ่น เมื่ อ เขี ย นเสร็ จ แล้ว ฉี ก เอา
แบบฟอร์ มสี ชมพูและเหลืองส่ งไปพร้อมกับผูป้ ่ วย สี ขาวเก็บไว้เป็ นหลักฐานอยูท่ ี่สถานบริ การที่ส่งผูป้ ่ วยไป
ในกรณี ที่จะแจ้งผลการรักษาส่ งกลับคืน ให้กรอกข้อความลงในด้านหลังของแผ่นสี ชมพูและสี เหลือง
เหมือนกัน ส่ งแผ่นสี ชมพูกลับคืนไปยังสถานบริ การที่ส่งผูป้ ่ วยมา สี เหลืองเก็บไว้เป็ นหลักฐานที่สถานบริ การนั้นๆ
5) แนะนาผูป้ ่ วยว่าจะพบอะไรบ้าง อาจอธิ บายวิธีการของแหล่งช่วยเหลือ บอกเวลาที่จะไปติดต่อให้
ชัดเจนจะใช้ใบ refer อย่างไร
6) การติดต่อควรเป็ นกันเองทาให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ตอ้ งมีขอ้ มลที่กระจ่างแจ่มชัด
6.1) ใช้โทรศัพท์ ใช้ได้ดี เป็ นกันเอง แจ่มชัด แต่ไม่มีรายงานเก็บไว้
6.2) แบบฟอร์ ม ชัดแจ้ง มีความผิดพลาดน้อย ใช้เก็บไว้เป็ นหลักฐานได้ และมีขนาดโตกะทัดรัด
พอเหมาะคือ ไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไปสะดวกในการติดตัวไปมา และง่ายในการกรอกข้อความ
3.5 การติดตามและประเมินผลการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย เพื่อทราบผลการรักษากของผูป้ ่ วย และให้การรักา
อย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งหาข้บกพร่ องของระบบการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย นาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขให้ระบการรับ
และส่ งต่อผูป้ ่ วยมีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
ตัวอย่างแบบฟอร์ ม

ภาพที่ 9.10 ตัวอย่ างแบบฟอร์ มใบรับและส่ งผู้ผ่วย
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4. ขั้นตอนการส่ งต่ อผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุ ขภาพ
ขั้นตอนการส่ งต่อผูป้ ่ วยในระบบหลักประกันสุ ขภาพ เป็ นการส่ งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่ อง โดย
1. เข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริ การตามสิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพ
2. แจ้งความจานงเพื่อขอใช้สิทธิ ทุกครั้ง พร้อมทั้งแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวที่
มีรูปถ่ายซึ่ งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด))
3. หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของหน่วยบริ การปฐมภูมิ หน่วยบริ การปฐมภูมิจะ
พิจารณาส่ งต่อไปยังหน่วยบริ การที่มีศกั ยภาพที่สูงกว่าตามภาวะความจาเป็ นของโรค
ในการศึกษาระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยในระบบหลัประกันสุ ขภาพ นักศึกษาต้องเข้าใจ หน่วยบริ การปฐมภูมิ
วิธีการใช้สิทธิ หลักประกันสุ ขภาพเมื่อเจ็บป่ วย และระบบการส่ งต่อและระบบสนับสนุนเครื อข่ายหน่วยบริ การ
โดยมีรายละอียดดังต่อไปนี้
หน่ วยบริการปฐมภูมิ ตามความหมายคู่มือหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2556
หมายถึง สถานบริ การที่มีลกั ษณะดังนี้
1) สถานบริ การที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นหน่วยบริ การปฐมภูมิในเครื อข่ายของหน่วยบริ การประจา
2) สามารถจัดบริ การสาธารณสุ ขระดับปฐมภูมิดา้ นเวชกรรมและทันตกรรมพื้นฐานได้อย่างเป็ น
องค์รวม ทั้งการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสภาพ
3) ผูม้ ีสิทธิ ของหน่วยบริ การประจาดังกล่าว สามารถใช้บริ การสาธารณสุ ข ณ หน่วยบริ การปฐมภูมิใน
เครื อข่ายได้
4) ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุ ขจากหน่วยบริ การประจา หรื อจากกองทุนตามที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติกาหนด
4.2 วิธีการใช้ สิทธิหลักประกันสุ ขภาพเมื่อเจ็บป่ วย
วิธีการใช้สิทธิ หลักประกันสุ ขภาพเมื่อเจ็บป่ วย มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 เจ็บป่ วยทัว่ ไป
1) เข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริ การปฐมภูมิก่อนทุกครั้ง
2) แจ้งความจานงขอใช้สิทธิ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัวที่มีรูปถ่ายซึ่ งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสู ติบตั ร (ใบเกิด))
หมายเหตุ : ปั จจุบนั มีนโยบายใช้บตั รประจาตัวประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศแล้ว
ทั้งนี้ ควรเข้ารับบริ การในวัน เวลาราชการ หรื อเวลาที่หน่วยบริ การกาหนดไว้

4.2.2 เจ็บป่ วยฉุ กเฉิน
การวินิจฉัยว่า เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น แพทย์จะพิจารณาตามข้อบ่งชี้ ดังนี้
1) โรคหรื ออาการของโรคที่มีลกั ษณะรุ นแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อชีวติ หรื ออันตรายต่อผูอ้ ื่น
2) โรคหรื ออาการของโรคที่มีลกั ษณะรุ นแรง ต้องรักษาเป็ นการเร่ งด่วน โรคที่ตอ้ งผ่าตัดด่วน หาก
ปล่อยไว้
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จะเป็ นอันตรายต่อชี วติ
3) โรคหรื อลักษณะอาการของโรคที่คณะกรรมการกาหนด
ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาจากความดันโลหิ ต ชี พจร อาการของโรค การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา
และความเร่ งด่วน ในการรักษารวมทั้งคานึงถึงการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการป่ วยด้วย
แนวทางการใช้ สิทธิ คือ
1) เข้ารับการรักษากับหน่วยบริ การของรัฐหรื อเอกชนที่เข้าร่ วมโครงการที่อยูใ่ กล้ที่สุด
2) แจ้งความจานงขอใช้สิทธิ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตร
ประจาตัวที่มีรูปถ่ายซึ่ งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสู ติบตั ร(ใบเกิด))
หมายเหตุ :
1. กรณี ฉุกเฉิ น สามารถเข้ารับบริ การที่หน่วยบริ การอื่นที่เข้าร่ วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกเหนือ
หน่วยบริ การประจาได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
2. ปั จจุบนั มีนโยบายใช้บตั รประจาตัวประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4.2.3 กรณีอุบัติเหตุ
ผูม้ ีสิทธิ สามารถเข้ารับบริ การทางการแพทย์ที่หน่วยบริ การอื่นนอกเหนื อหน่วยประจาครอบครัวได้ไม่
จากัดจานวนครั้ง โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1.2.4 กรณีได้ ประสบอุบัติเหตุทวั่ ไป
1) ควรเข้ารับการรักษายังหน่วยบริ การของรัฐหรื อเอกชนที่เข้าร่ วมโครงการฯ และอยูใ่ กล้ที่สุด
2) แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัวที่มีรูปถ่ายซึ่ งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสู ติบตั ร (ใบเกิด))
4.2.5 กรณีประสบภัยจากรถ
ผูม้ ีสิทธิ สามารถใช้สิทธิ หลักประกันสุ ขภาพ ต่อเนื่ องจากค่าเสี ยหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทน
ผูป้ ระสบภัยจากรถหรื อบริ ษทั ประกันภัยเป็ นผูจ้ ่าย โดย
1) เข้ารับการรักษายังหน่วยบริ การที่เข้ าร่ วมโครงการ
1.1) แจ้งใช้สิทธิ พร้อมหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานอื่นใดที่ทาง
ราชการออกให้และมีรูปถ่าย (หากเป็ นเด็กใช้สูติบตั ร) สาเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย
1.2) หากมีความเสี ยหายเกินค่าเสี ยหายเบื้องต้น ให้ผปู ้ ่ วยสารองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยของคู่กรณี (กรณี ได้ขอ้ ยุติวา่ รถคู่กรณี เป็ นฝ่ ายผิด)
2) เข้ารับการรักษายังหน่วยบริ การที่ไม่ เข้ าร่ วมโครงการ
2.1) แจ้งใช้สิทธิ พร้อมหลักฐานประกอบได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวที่มีรูปถ่าย
ซึ่ งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสู ติบตั ร (ใบเกิด)) สาเนา พ.ร.บ.รถที่
ประสบภัย
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2.2) ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อประสานหาเตียงรองรับ ในการใช้สิทธิ หลักประกันสุ ข
ภาพต่อเนื่อง
2.3) หากมีความเสี ยหายเกินค่าเสี ยหายเบื้องต้น ให้ผปู ้ ่ วยสารองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริ ษทั ประกันภัย
ของคู่กรณี (กรณี ได้ขอ้ ยุติวา่ รถของคู่กรณี เป็ นฝ่ ายผิด)
หมายเหตุ : ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ไม่ได้กาหนดให้โรงพยาบาลเรี ยกเก็บแทนผูป้ ระสบภัย

4.3 ระบบการส่ งต่ อและระบบสนับสนุนเครื อข่ ายหน่ วยบริการ
ในขณะนี้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข มี นโยบายให้ บ ริ ก ารปฐมภู มิ เป็ นหนึ่ งในจ านวน 3 กลุ่ ม คู่ สั ญญาในการ
ให้ บริการสุ ขภาพ โดยมีรายละเอียดระบุชดั เจนว่า
“หน่ วยคู่สัญญาของบริ การระดับปฐมภูมิ” หมายถึงหน่วยงานที่จดั ให้มีบริ การสุ ขภาพทัว่ ไป ทั้งส่ วนที่เป็ น
การรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสภาพพื้นฐาน ที่เป็ นลักษณะการให้บริ การแบบ
ผูป้ ่ วยนอก การให้บริ การที่บา้ น และบริ การในชุมชน ไม่รวมบริ การที่ตอ้ งใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ”
หน่ วยบริ การปฐมภูมิที่กล่าวมาอาจจัดบริ การโดยสถานพยาบาลหน่ วยเดี ยว หรื ออาจจัดเป็ นเครื อข่ายของ
หน่วยบริ การย่อยที่ร่วมกันให้บริ การก็ได้
ในกรณี ที่จดั บริ การได้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ งสามารถเป็ นหน่วยบริ การคู่สัญญาได้โดยตรง เรี ยก
บริ การนี้ ว่า หน่ วยบริ การปฐมภู มิหลัก ส่ วนหน่ วยบริ การที่ ให้บริ การไม่ได้ทุกประเภท หรื อไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่คณะกรรมการกลางกาหนด เราจะเรี ยกว่า “หน่ วยบริการปฐมภูมิรองในเครื อข่ ายบริการปฐมภูมิ” ซึ่งจะ
ไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนเป็ นคู่สัญญาได้ เว้นแต่จะรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายที่สามารถจัดบริ การได้ครบและมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
หน่ วยงานทีเ่ ป็ นหน่ วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) ต้องจัดการและรับผิดชอบให้มีหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิ (PCU : Primary Care Unit) ที่ให้บริ การภายใต้หน่วยบริ การหน่วยเดียว หรื อจัดเป็ นเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิที่
มีคุณสมบัติได้ตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
4.3.1 จัดให้ มีหน่ วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ทีค่ รอบคลุมประชากร
1) จัดให้มีหน่วยบริ การปฐมภูมิ (PCU) ที่รับผิดชอบดูแลประชากรให้ครอบคลุม พื้นที่ท้ งั หมด ทั้งนี้
หน่วยบริ การแต่ละแห่งจะรับผิดชอบประชากรไม่เกิน 10,000 คนต่อหน่วยบริ การ (หนึ่ งหน่วยคู่สัญญา (CUP) อาจจัด
ให้มีหลายหน่วยบริ การปฐมภูมิได้) สาหรับหน่วยบริ การปฐมภูมิที่มีขนาดเล็กอาจรับผิดชอบประชากรน้อยกว่า
10,000 คนได้
2) ในพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงพยาบาล จะต้องจัดให้มีหน่วยบริ การปฐมภูมิ โดย
2.1) กรณี ที่มีประชากรขึ้นทะเบียนน้อยกว่า 10,000 คน สามารถตั้งหน่วยบริ การปฐมภูมิใน
บริ เวณที่ต้ งั ของโรงพยาบาลได้ แต่ตอ้ งจัดระบบให้คล่องตัว
2.2) ในกรณี ที่ประชากรมากกว่า 10,000 คน สามารถตั้งหน่วยบริ การปฐมภูมิในโรงพยาบาล โดย
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รับผิดชอบประชากรไม่เกิ น 10,000 คน ส่ วนที่เหลื อต้องจัดเป็ นหน่ วยบริ การปฐมภู มินอกโรงพยาบาลซึ่ งตั้ง อยู่ใน
ชุมชน
3) หน่วยบริ การปฐมภูมิที่ต้ งั ในโรงพยาบาล สถานที่ให้บริ การต้องแยกเป็ นสัดส่ วนที่ชดั เจน แยก
จากแผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล โดยมีทีมประจาให้บริ การ และบริ การได้สะดวก รวดเร็ ว
หน่วยบริ การปฐมภูมิแต่ละแห่ง จะต้องตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่ประชาชนเดินทางไปใช้บริ การได้สะดวก
ภายใน 30 นาที โดยรถยนต์
4.3.2 มาตรฐานของหน่ วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
หน่วยคู่สัญญาของบริ การระดับปฐมภูมิ มีบทบาทในการจัดการและสนับสนุนให้หน่วยบริ การปฐมภูมิ
แต่ละแห่ง ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
หน่วยบริ การปฐมภูมิแต่ละหน่วย จะต้องมีระบบการจัดการที่เหมาะสม คือ
1) มีระบบรับผิดชอบประชาชน โดยต้องทราบว่า ประชากรที่รับผิดชอบเป็ นใคร อยูท่ ี่ไหน
2) มีระบบที่ทาให้เกิดความต่อเนื่องของการบริ การ เช่นระบบนัดหมาย การติดตามจัดระบบข้อมูล
3) จัดระบบให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการรับบริ การ
4) มีระบบข้อมูลผูร้ ับบริ การ เพื่อการให้บริ การที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรค
5) มีระบบการกากับ และพัฒนาคุณภาพบริ การได้อย่างสม่าเสมอ มีแนวทางการดูแลปั ญหาสุ ขภาพที่
พบบ่อย
6) มีการจัดการด้านยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุปกรณ์ อาคารสถานที่
1) มีการจัดอุปกรณ์ เครื่ องมือ เพื่อการรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันและควบคุมโรค
และการฟื้ นฟูสภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีระบบที่ป้องกันการติดเชื้อ
2) มีสถานที่ตรวจรักษา/ให้คาปรึ กษา เป็ นสัดส่ วน สะอาด และมีพ้นื ที่ให้บริ การที่พอเพียง
3) มีระบบการติดต่อสื่ อสาร ที่สามารถขอรับคาปรึ กษาจากหน่วยบริ การในเครื อข่ายเดียวกันอย่าง
รวดเร็ ว
4) จัดระบบให้มียานพาหนะเพื่อใช้ในการส่ งต่อไปยังโรงพยาบาล ในกรณี ฉุกเฉิ นได้อย่างรวดเร็ ว
4.3.3
1)
2)
3)
4)
5)

ระบบการส่ งต่ อและระบบสนับสนุนเครื อข่ ายหน่ วยบริการ ต้องจัดให้มีระบบดังนี้
มีระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย ทั้งไปและกลับภายในเครื อข่าย
มีระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรับบริ การที่หน่วยบริ การอื่น ในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ
มีระบบการส่ งต่อเพื่อการตรวจชันสู ตร ด้านต่างๆ
มีระบบการส่ งต่อเพื่อรับบริ การด้านทันตกรรม
มีระบบการส่ งต่อข้อมูลผูร้ ับบริ การทั้งภายในและภายนอกเครื อข่าย
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5. ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services System - EMSS)
ในการศึกษาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services System - EMSS)นักศึกษาควรทา
ความเข้าใจความหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เจตจานง หน้าที่และขอบเขตบริ การ เป้าหมาย การบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิน และหลักการในการส่ งต่อผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ความหมาย
ระบบบริ การการแพทย์ ฉุกเฉิ น(Emergency Medical Services System – EMSS หมายถึง ระบบบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉินภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระบบแจ้งเหตุ
ระบบการประสานงาน สถานพยาบาล ระบบส่ งต่อ
5.2 พันธกิจ (Mission)
• ให้บริ การด้านสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างมีมาตรฐาน
• พัฒนาให้มีศูนย์บริ การการแพทย์เฉพาะทางด้านอุบตั ิเหตุ
5.3 ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาความสามารถของโรงพยาบาล (Hospital strategies)
1) ยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการบริ การ และการรักษาพยาบาล
2) ยุทธศาสตร์พฒั นาบริ การปฐมภูมิ และสร้างความเข้มแข็งด้านสุ ขภาพของประชาชน และชุมชน
3) ยุทธศาสตร์พฒั นาความสามารถของโรงพยาบาลด้านทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ ศูนย์ บริ การการแพทย์
เฉพาะทาง (Center of Excellence)
4) ยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบการบริ หารจัดการ
5) ยุทธศาสตร์ พฒั นาการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มนวัตกรรม
5.4 เจตจานง
• มุ่งให้บริ การผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ และ ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น รวดเร็ ว ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน
• พัฒนาการเป็ นศูนย์อุบตั ิเหตุ (Center of excellence)
5.5 หน้ าที่และขอบเขตบริการ
1) ให้บริ การผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
2) ให้บริ การผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุในเขตอาเภอเมือง จังหวัด นครปฐม
3. เป็ นศูนย์รับการส่ งต่อระดับตติยภูมิ ทางด้านอุบตั ิเหตุ
5.6 เป้ าหมายของหน่ วยงาน
• ให้ผรู ้ ับบริ การได้รับการบริ การที่รวดเร็ วถูกต้อง ปลอดภัย และพึงพอใจ
• เป็ นศูนย์อุบตั ิเหตุ (Center of excellence) ที่ได้มาตรฐาน
5.7 การบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS: Emergency Medical Services)
หมายถึง การให้บริ การรักษาพยาบาลผูเ้ จ็บป่ วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีบุคลากรที่มีความรู ้ออก
ปฏิบตั ิการพร้อมรถพยาบาลที่มีเครื่ องมือ ในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสู ง หลังการรักษาแล้ว มีการนาส่ ง
รพ. โดยมีการประสานงานอย่างเป็ นระบบกิจกรรมทั้งหมดอยูภ่ ายใต้การกากับของแพทย์ และ ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
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5.7.1 ผู้ประสบเหตุทใี่ ห้ การช่ วยเหลือขั้นพืน้ ฐาน (First Responder) หมายถึง ผูช้ ่วยเหลือทัว่ ไปที่ผา่ นการ
อบรมจากหน่วยงาน ที่ได้มาตรฐานและตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผเู ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ น เช่น
อาสาสมัคร มูลนิธิ ตารวจ ประชาชน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูป้ ระสบเหตุที่ให้การช่วยเหลือขั้น
พื้นฐาน
1) คานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูป้ ่ วย
2) ประเมินภาวะคุกคามชีวติ
3) ป้ องกันภาวะคุกคามชีวิตและการบาดเจ็บเพิม่
4) บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผูป้ ่ วย
5) ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
6) ดูแลผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นขณะรอการช่วยเหลือจากหน่วยบริ การทางการแพทย์ การทาหน้าที่พลเมืองดี เข้า
ไปช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ น จะต้องมีความซื่ อสัตย์ ไม่ลกั ขโมยสิ่ งของจากผูป้ ระสบภัย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ
เงิน หรื อทรัพย์สมบัติต่างๆ
5.7.2 การรับแจ้ งเหตุ
1) แนะนาตนเอง และหน่วยงาน
2) ซักถามข้อมูล ในเรื่ อง สถานที่เกิดเหตุ เกิดเหตุอะไร มีผบู ้ าดเจ็บกี่คน เพศ อายุ ของผูบ้ าดเจ็บ และ
อาการของแต่ละคน มีผชู ้ ่วยเหลือเบื้องต้นหรื อยัง ชื่อผูแ้ จ้ง หรื อ ผูใ้ ห้การช่วยเหลือ และ เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อกลับ
5.7.3 การแจ้ งขอความช่ วยเหลือ
เบอร์ โทรศัพท์ฉุกเฉิ น เช่น 1669, 191 หรื อเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่ใกล้ ที่เกิดเหตุแจ้งข้อมูล
ดังนี้
1) เกิดเหตุอะไร มีผบู ้ าดเจ็บกี่คน แต่ละคนมีอาการอย่างไร
2) สถานที่เกิดเหตุ
3) ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร
4) ชื่อผูแ้ จ้งที่ขอความช่วยเหลือ เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
5) ให้การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ จนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงที่เกิดเหตุ
5.8 หลักการในการส่ งต่ อผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ให้โทร.แจ้งล่วงหน้า ป้ องกันกระดูกสันหลังส่ วนคอ เมื่อไม่
แน่ใจอาจโทร.ปรึ กษา นาส่ งโรงพยาบาลที่เหมาะสมและใกล้ที่สุด
เกณฑ์ ใ นการพิจารณาขั้นที่ 1 ผูป้ ่ วยหมดสติ ความดันโลหิ ตต่ า กว่า 90 มิ ล ลิ เมตรปรอท หายใจต่ า กว่า 10 หรื อ
มากกว่า 29
เกณฑ์ ในการพิจารณาขั้นที่ 2 มีภาวะอกรวน มีกระดูกแขน ขาหัก หรื อกระดูกเชิงกรานหัก มีแขน หรื อขา
ขาดถูกยิง หรื อแทงเข้าช่องอก ท้อง หรื อ ศีรษะขยับแขน ขาไม่ได้ มีอุบตั ิเหตุร่วมกับไฟไหม้
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เกณฑ์ ในการพิจารณาขั้นที่ 3 กระเด็นออกนอกรถ มีผโู ้ ดยสารในคันเดียวกันเสี ยชี วิตชนด้วยความเร็ วสู ง
(รถ 64 กม/ชม, MC 32 กม/ชม) รถยุบมากกว่า 50 เซนติเมตรหรื อเข้าห้องโดยสาร > 30 เซนติเมตร รถพลิ กคว่า
ตกจากที่สูงกว่า 6 เมตร
เกณฑ์ ในการพิจารณาขั้นที่ 4 อายุน้อยกว่า 5 หรื อมากกว่า 55 ปี ตั้งครรภ์ มีโรคหัว เบาหวาน หรื อโรค
ปอด อ้วนมาก เลือดแข็งตัวช้า
เกณฑ์ ในการพิจารณา กรณี ไม่แน่ใจให้ส่งศูนย์อุบตั ิเหตุ

กิจกรรม 9.2.3
จงอธิบายวิธีการส่ งต่อผูป้ ่ วย มาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 9.2.3
วิธีการรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย มีดงั นี้
1. ส่ งให้ทนั เวลาก่อนที่จะสายเกินไป
2. ส่ งให้ถูกแหล่งให้ความช่วยเหลือ
3. แนะนาผูป้ ่ วยไปยังแหล่งให้ความช่วยเหลือด้วยข้อความที่เหมาะสม
4. การเขียนใบส่ งต่อผูป้ ่ วย เวลาเขียนให้ใช้กระดาษก๊อปปี้ รองเขียนให้เหมือนกันทั้ง 3 แผ่น เมื่อเขียนเสร็ จ
แล้วฉี กเอาแบบฟอร์ มสี ชมพูและเหลืองส่ งไปพร้อมกับผูป้ ่ วย สี ขาวเก็บไว้เป็ นหลักฐานอยูท่ ี่สถานบริ การที่ส่งผูป้ ่ วย
ไป ในกรณี ที่จะแจ้งผลการรักษาส่ งกลับคืน ให้กรอกข้อความลงในด้านหลังของแผ่นสี ชมพูและสี เหลืองให้
เหมือนกัน ส่ งแผ่นสี ชมพูกลับคืนไปยังสถานบริ การที่ส่งผูป้ ่ วยมา สี เหลืองเก็บไว้เป็ นหลักฐานที่สถานบริ การนั้นๆ
การเขียนใบส่ งตัวควรเขียนข้อความสั้นๆ ภาษาเข้าใจง่าย และรวดเร็ ว หลีกเลี่ยงการเขียนที่ไม่จาเป็ น
5) แนะนาผูป้ ่ วยว่าจะพบอะไรบ้าง อาจอธิ บายวิธีการของแหล่งช่วยเหลือ บอกเวลาที่จะไปติดต่อให้ชดั เจน
จะใช้ใบ refer อย่างไร
6) การติดต่อ ควรเป็ นกันเองทาให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ตอ้ งมีขอ้ มลที่กระจ่างแจ่มชัด
6.1) ใช้โทรศัพท์ ใช้ได้ดี เป็ นกันเอง แจ่มชัด แต่ไม่มีรายงานเก็บไว้
6.2) แบบฟอร์ ม ชัดแจ้ง มีความผิดพลาดน้อย ใช้เก็บไว้เป็ นหลักฐานได้ แต่จะต้องมีขอ้ มูลสาคัญและจาเป็ น
อยูค่ รบถ้วน และมีขนาดโตกะทัดรัด พอเหมาะสะดวกในการพกติดตัวไปมา และเก็บไว้เป็ นหลักฐานได้ และง่ายใน
การกรอกข้อความ
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ประจาปี ศรี นคริ นทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 9 เรื่ อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการ
ให้บริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ ต
กรุ งเทพมหานคร
จรรยา เสี ยงเสนาะ (2545) “พยาบาลชุมชนกับการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาล
ชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 15 นนทบุรี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
จินตนา ศิรินาวิน และ สาธิ ต วรรณแสง (2549 ) ทักษะทางคลินิก พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร
สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
จิตติพร พืชผล (2555 ) เอกสารประกอบคาบรรยาย “หลักการและเทคนิคปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมการ
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แพร่ กระจายเชื้ อ” สื บค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 จากเว็บไซต์
http://www.i3time.com/.../หลักการและเทคนิคปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุม...
จักรกริ ช โง้วศิริ (2556) เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การพัฒนาเครื อข่ายการส่ งต่อผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง
สู่ เครื อข่ายหน่วยบริ การปฐมภูมิ เขตตรวจราชการที่ 5 วันที่ 9-10 มกราคม 2556 ณโรงแรมลองบีช ชะอา
จังหวัดเพชรบุรี ค้นคืนวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 จากว็บไซต์
http://www.nhso.go.th/frontend/NewsInformationDetail.aspx?newsid=NTc2
ชื่นจิตร โพธิศพั ท์สุข (2555) “หน่วยที่ 13 การบริ การสุ ขภาพในครอบครัวและชุมชน” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุ ขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช นนทบุรี
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ชูชยั ศุภวงศ์ และคณะ (2552) คู่มือการให้บริ การของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุ งเทพมหานคร โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ฉวีวรรณ โพธิ์ ศรี (2539) “การป้ องกันการติดเชื้อและแพร่ กระจายเชื้ อ” ใน คู่มือการพยาบาลเบื้องต้น
กรุ งเทพมหานคร ภาควิชาพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณัฐสุ รางค์ บุญจันทร์ (2549) “การป้ องกันการติดเชื้อและแพร่ กระจายเชื้ อ” ใน ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล
กรุ งเทพมหานคร ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด เอ็นพี เพรส
ธนารักษ์ สุ วรรณประพิศ (2539) การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เชียงใหม่ โครงการตาราคณะพยาบาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นันทา อ่วมกุล มุกดา สานวนกลาง และเพชรรัตน์ คิรีวงค์ ( 2554) “การบริ การสุ ขภาพส่ วนบุคคลและครอบครัว” ใน
เอกสารการสอนชุดวิชา สุ ขภาพกับการพัฒนา หน่วยที่ 8 พิมพ์ครั้งที่ 7 นนทบุรี สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พรภัทร ธรรมสโรช และคณะ (2554) การซักประวัติและตรวจร่ างกายเพื่อการวินิจฉัยโรคทางอายุรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 สื บค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 จากเว็บไซต์
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code091.pdf
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สื บค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 จากเว็บไซต์
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code1580.pdf
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สื บค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 จากเว็บไซต์
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code1669.pdf
เพ็ญจันทร์ สุ วรรณแสง โมไนยพงศ์ (2544) หน่วยที่ 10 หลักการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ใน
เอกสารการสอนชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

65
(2544) หน่วยที่ 11 การตรวจร่ างกายตามโครงสร้างและระบบ ใน เอกสารการสอนชุ ดวิชา
51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พัชรี ตันศิริ ผจงพร สุ ภาวิตา (2539) คู่มือ การพยาบาลเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุ งเทพมหานคร
ภาควิชาพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไพจิตร์ วราชิต (2553) “ระบบบริ การสุ ขภาพไทย” ใน นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เอกสารนาเสนอในที่
ประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
ภาสกร อัครเสวี (2554) รายงานสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรคเอดส์ในประเทศไทย สานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สื บค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 จากเว็บไซต์
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/constitution018.pdf
วิทยา ศรี มาดา (2551) การสัมภาษณ์ประวัติ และตรวจร่ างกาย พิมพ์ครั้งที่ 12 กรุ งเทพมหานคร โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาการพยาบาล ระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยบุคคลซึ่ งกระทรวง ทบวงกรม กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล สุ ขาภิบาล องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นอื่น หรื อ
สภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบอาชีพเวชกรรมในควาบควบคุมของเจ้าหน้าที่ซ่ ึงเป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 สื บค้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จากเว็บไซต์
http//www.tnc.or.th/files/2010/01/page-108/29042011_5_pdf_17216.pdf
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุ ขแห่งประเทศไทย (ร่ าง)พระราชบัญญัติวชิ าชีพการสาธารณสุ ข พ.ศ 2555
สื บค้นวันที่ 9 พฤจิกายน 2555 จากเว็บไซต์ http://www.hpathailand.org
สมศักดิ์ วัฒนศรี (2554) “หลักการแพร่ กระจายเชื้ อและทาลายเชื้อ” ใน หลักการควบคุมโรคเบื้องต้นสาหรับ SRRT
สานักระบาดวิทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข สื บค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 จาก เว็บไซต์
http://www.boe.moph.go.th/files/report/20110909_56436222.pdf
สายพิณ หัตถีรัตน์และคณะ (2552) คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สายสมร พลดงนอก และเพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศกั ดิ์ (549) “การป้ องกันและควบคุมการแพร่ กระจายเชื้ อใน
โรงพยาบาล” สื บค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 จากเว็บไซต์
http://www.hospitalmd,kku.ac.th/ic/ic_manuual_2549_aa/ic6_b_10.pdf
สุ รเกียรติ อาชานานุ ภาพ (2553) ตาราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป เล่ม 1: แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา
พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุ ง) กรุ งเทพมหานคร พิมพ์ดี
. (2553) ตาราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป เล่ม 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้ องกัน
พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุ ง) กรุ งเทพมหานคร พิมพ์ดี
สุ ริยะ วงศ์คงคาเทพ (2555) การพัฒนาระบบบริ การและระบบหลักประกันสุ ขภาพ ตามกรอบประเด็นการตรวจ
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ราชการและนิเทศงาน ปี 2555 ค้นคืนวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 จากว็บไซต์
http://dpc.ddc.moph,go.th/plan_site/pdf/2.ppt
สุ พตั รา ศรี วณิ ชชากร และคณะ (2545) บริ การปฐมภูมิ: บริ การสุ ขภาพใกล้บา้ นใกล้ใจ กรุ งเทพมหานคร
สานักงานโครงการปฏิรูประบบสุ ขภาพ
สิ ริรัตน์ ฉัตรชัยสุ ชา ปรางทิพย์ อุจะรัตน์ และณัฐสุ รางค์ บุญจันทร์ (2549) ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล
กรุ งเทพมหานคร ห้างหุ่นส่ วนจากัด เอ็น พี เพรส
สันต์ หัตถีรัตน์ (2552) ตาราซักประวัติและตรวจร่ างกาย พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุ งเทพมหานคร
สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2550) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 124 / ตอนที่ 16 ก/ หน้า 1/ 19 มีนาคม 2550
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (2555) คู่มือหลักประกันสุ ขภาพปี งบประมาณ 2556
กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ศรี เมืองการพิมพ์
สานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข (2550) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 สื บค้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จากเว็บไซต์ http://www.moph/ops/minister_06/Office2 /
สุ ขภาพแห่งชาติ.pdf
(2550) สรุ ปมาตราในรัฐธรรมนูญแห่งาชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงสาธารณสุ ข สื บค้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จากเว็บไซต์
http://bps.ops.moph.go.th/Part/3.doc

(2550) สถิติสาธารณสุ ขปี 2550. นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุ ข
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุ ขภาพ กลุ่มภารกิจ
ด้านข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ (2554) เกณฑ์การแบ่งระดับสถานบริ การในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณตามระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ(Geographic Information System: GIS) สื บค้นเมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2556 จากเว็บไซต์ http://www.thcc.or.th/download/GIS54.pdf
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข (2555) สรุ ปสถานการณ์ผปู ้ ่ วยเอดส์และการติดเชื้ อ
เอชไอวี ประเทศไทย 30 พ.ย. 2555. สื บค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 จากเว็บไซต์
http://www.boe.moph.go.th
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Wikibooks

“เวชศาสตร์ ครอบครัว(Family Medicine)” Retrived on 9 November 2012 from

สื บค้นเมื่อ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จากเว็บไซต์ World Wide Web,
http://th.wikibooks.org/Wiki/เวชศาสตร์ ครอบครัว
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2012 from World Wide Web, http://who.int/health systems/hss- glossary/en/index8.html
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หน่ วยที่ 10
การซักประวัตแิ ละการบันทึกประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
อาจารย์ ดร. มาลี เกือ้ นพกุล

ชื่ อ

อาจารย์ ดร.มาลี เกื้อนพกุล

วุฒิ

ป.พยาบาลและผดุงครรภ์ช้ นั สู ง. ค.บ.(การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ช้ นั สู ง), วท.บ.,
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) เอกอนามัยครอบครัว, ปร.ด.(เวชศาสตร์สงั คม
สิ่ งแวดล้อม )

ตาแหน่ ง

พยาบาลวิชาชีพ ผูช้ านาญการพิเศษด้านการสอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี กรุ งเทพ

หน่ วยที่เขียน

หน่วยที่ 10
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา

การส่ งเสริ ม การตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้น

หน่ วยที่ 10

การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย

ตอนที่
10.1 แนวคิดเกี่ยวกับการซักประวัติการเจ็บป่ วย
10.2 เทคนิคและขั้นตอนการซักประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่
10.3 การบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย
แนวคิด
1. การซักประวัติการเจ็บป่ วย เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดที่นามาประกอบในการให้การรักษาพยาบาล
การซักประวัติที่ถูกต้องชัดเจนนามาซึ่งความสาเร็ จในการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลแก่ผทู ้ ี่มา
รับบริ การสุ ขภาพ
2. เทคนิ ค และล าดับ ขั้น ตอนในการซั ก ประวัติ ช่ ว ยให้ ผู ซ้ ั ก ประวัติ ส ามารถซัก ประวัติ ไ ด้ ถู ก ต้อ ง
ครอบคลุม เพราะเทคนิคและขั้นตอน ในการซักประวัติ ทาให้ผซู ้ กั ประวัติ สามารถซักประวัติการ
เกิดปั ญหาสุ ขภาพในผูใ้ ช้บริ การได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วยอย่างเป็ นระบบชัดเจน ส่ งผลให้แพทย์ พยาบาล บุคคลากร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถให้บริ การรักษาพยาบาลแก่ผรู ้ ับบริ การด้านสุ ภาพได้รับบริ การที่
ถูกต้อง รวดเร็ วลดภาวะแทรกซ้อนของโรค และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 10 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการซักประวัติการเจ็บป่ วยได้
2. อธิบายเทคนิคและขั้นตอนการซักประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่ได้
3. อธิบายการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วยได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 10
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2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 10.1-10.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ามี)
6. เข้ารับบริ การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตอนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 10
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ามี)
5. การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
6. E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการเข้ารับการสอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน
หน่วยที่ 10 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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ตอนที่ 10.1
แนวคิดเกีย่ วกับการซักประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
10.1.1 ความหมาย และความสาคัญของการซักประวัติการเจ็บป่ วย และคุณสมบัติของผูซ้ กั ประวัติ
10.1.2 หลักในการซักประวัติการเจ็บป่ วย
10.1.3 ข้อมูลที่ตอ้ งการจากการซักประวัติการเจ็บป่ วย
แนวคิด
1. การซักประวัติการเจ็บป่ วยเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการบาบัดรักษาปั ญหาสุ ขภาพ
ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ การซักประวัติที่มีคุณภาพ ช่วยให้ผใู ้ ห้บริ การและผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถวินิจฉัยปัญหา
สุ ขภาพ ตลอดจนแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพได้ตรงตามสาเหตุที่เกิดขึ้น
2. การซักประวัติการเจ็บป่ วยให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพและถูกต้องนั้นอาศัยหลักการ และวิธีการซักประวัติ
ซึ่งหลักและวิธีการซักประวัติ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการซักประวัติ และลักษณะของ
ผูร้ ับบริ การและความสามารถทางภาษาสุ ขภาพเป็ นสาคัญ
3. ข้อมูลที่ตอ้ งการจากการซักประวัติการเจ็บป่ วยจะทาให้ทราบอาการสาคัญของบุคคลและครอบครัวที่
จาเป็ นสาหรับการให้การรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 10.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญของการซักประวัติการเจ็บป่ วย และคุณสมบัติของผูซ้ กั ประวัติได้
2. อธิบายหลักการซักประวัติการเจ็บป่ วยได้
3. อธิบายข้อมูลที่ตอ้ งการจากการซักประวัติการเจ็บป่ วยได้
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บทนา
การซักประวัติการเจ็บป่ วยหรื อการสัมภาษณ์ ประวัติการเจ็บป่ วย เป็ นสิ่ งสาคัญในการศึ กษาสภาวะ
สุ ขภาพของผูร้ ับ บริ การเพื่อให้บริ การให้สอดคล้องภาวะสุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การ การซักประวัติ การเจ็บป่ วย
อย่างมีระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการเจ็บป่ วยของผูใ้ ช้บริ การที่ถูกต้องแม่นยาจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์
วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา และให้บริ การได้ตรงประเด็น ช่ วยให้ผูใ้ ช้บริ การได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ ว
ตรวจวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง การซักประวัติที่ดีช่วยในการวินิจฉัยโรคได้มากกว่าร้อยละ 50 (สุ รพันธ์ สิ ทธิสุขม,
2547: 1) ทาให้ทีมผูร้ ักษาตัดสิ นใจได้วา่ ควรทาการเรื่ องใด และตรวจระบบใดก่อนหลัง
การซักประวัติเป็ นหัวใจสาคัญในการวางแผนการให้บริ การทางการแพทย์และการพยาบาล ผูม้ ารับบริ การ
มีหลายวัย มีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมแตกต่างกัน ความรู ้ความสามารถด้านภาษาสุ ขภาพ
เองก็แตกต่างกัน โอกาสในการเกิดปั ญหาสุ ขภาพก็แตกต่างกัน เนื้ อหาในหน่ วยนี้ แบ่งการซักประวัติการเจ็บป่ วย
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูใ้ หญ่ กลุ่มเด็ก และกลุ่มผูส้ ู งอายุ

เรื่ องที่ 10.1.1
ความหมายและความสาคัญของการซักประวัติการเจ็บป่ วย และคุณสมบัติ ของผู้ซักประวัติ
ภาวะเจ็บป่ วยของมนุ ษย์ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เริ่ มตั้งแต่กรรมพันธุ์(Gene) อายุ อาชี พ การศึกษา
พฤติ ก รรมของครอบครั ว พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหาร พฤติ ก รรมการออกก าลั ง กาย การผัก ผ่ อ น
สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ ดังนั้น บุคลากรทางด้านสุ ขภาพจึงต้อง
ระลึ กเสมอว่า ภาวะเจ็บป่ วยของผูใ้ ช้บริ การทางด้านสุ ขภาพมีปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องหลายอย่าง แม้อาการที่นาให้
ผูร้ ับบริ การมาพบแพทย์เพื่อขอรับการรักษานั้นแม้จะมีอาการเช่น เดี ยว กันแต่อาจเกิ ดมาจากสาเหตุที่แตกต่าง
กัน
1. ความหมายของการซักประวัติการเจ็บป่ วย
การซักประวัติการเจ็บป่ วย (History taking) หมายถึง การสนธนา หรื อการพูดคุย กันระหว่างบุคคล 2
คนอย่างมีจุดมุงหมายที่จะเรี ยนรู ้ถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุม
ถูกต้อง จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ใช้ทกั ษะในการสื่ อสาร ด้วยการใช้คาพูด กริ ยาท่าทาง ทักษะการฟั ง
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การสังเกตมาร่ วมด้วย ในบรรยากาศที่เหมาะสมไม่มีสิ่งใด มารบกวน มีความเป็ นสัดส่ วน ผูใ้ ช้บริ การรู ้สึกสบาย
ในท่าทางที่ผซู ้ กั ประวัติให้ความสาคัญกับผูม้ าใช้บริ การหรื อผูใ้ ห้ประวัติ (สุ รพรรณ พนมฤทธิ์ , 2543:15)
การซักประวัติการเจ็บป่ วย หมายถึง การซักถามทางการแพทย์ ซึ่ งแพทย์ หรื อผูท้ ี่ทาการรักษาจะอาศัย
ข้อมูลจากการซักถามอาการ การสังเกต ซึ่งข้อมูลจากการซักประวัติมีความสาคัญต่อการรักษาโรค เพราะโรคที่
พบเห็ นในชี วิตประจาวันมากกว่าครึ่ งสามารถรักษาได้จากข้อมูลที่ได้มาจากการซักประวัติการเจ็บป่ วยเพียง
อย่างเดี ยว ตัวอย่างเช่ นอาการท้องเดิ น อาหารไม่ย่อย อาการปวดศีรษะเพียงข้างเดี ยว ( เกรี ยงศักดิ์ จีระแพทย์
และ วีณา จีระแพทย์, 2554: 3)
การซั ก ประวัติ ก ารเจ็ บ ป่ วยทางการพยาบาล หมายถึ ง การให้ ไ ด้ม าซึ่ งข้อ มู ล ภาวะสุ ขภาพของ
ผูใ้ ช้บริ การให้ครอบคลุมทุกด้าน การซักประวัติการเจ็บป่ วยให้ครอบคลุมทุกด้านนั้น พยาบาลผูซ้ กั ประวัติการ
เจ็บป่ วยต้องรู ้ถึงประเด็นหรื อข้อมูลภาวะสุ ขภาพ ว่าอะไรสาคัญ อะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ ยวข้องกับ
การเจ็บป่ วยดังนั้นพยาบาลหรื อผูท้ ี่ทาการซักประวัติการเจ็บป่ วย จึงต้องทาการศึกษา ทาความเข้าใจประเด็น
รายละเอียดและขอบเขตของข้อมูลที่ตอ้ งการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ ในการซักประวัติเพื่อที่จะให้ได้ขอ้ มูล
ที่ครอบคลุมผูซ้ กั ประวัติที่ดีจึงไม่ควรที่จะซักประวัติตามแบบฟอร์ มเท่านั้น (ผ่องพรรณ อรุ ณแสง, 2550: 27)
การซักประวัติการเจ็บป่ วย หมายถึง การหาความรู ้พ้นื ฐานของการที่บุคลากรทางการแพทย์จะให้การ
รั ก ษาผูป้ ่ วยได้ห รื อผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้ถู ก ต้องหรื อมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ข้อมู ล ต่ างๆที่ ซัก ถามได้จากผูป้ ่ วยหรื อญาติ
(Subjective data) เป็ นข้อมู ลที่ จะนาไปสู่ การวินิ จฉัยภาวะเจ็บ ป่ วยได้ม ากกว่า 50% (อุดมรัตน์ เขมาลี ลากุ ล ,
2550: 1)
ประวัติ ผู ร้ ั บ บริ ก าร(Medical history) หมายถึ ง ข้อ มู ล ที่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ไ ด้จ ากผูป้ ่ วยหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การ ด้วยการใช้คาถามเฉพาะ โดยผูใ้ ห้ประวัติอาจเป็ นผูป้ ่ วยเองหรื อผูอ้ ื่นที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ก็ได้ ซึ่งมี
จุดประสงค์เพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่างๆที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุ ขภาพ ที่จะนาไปใช้ วินิจฉัยภาวะสุ ขภาพ เพื่อ
นาไปสู่ แนวทางการดู แลรั ก ษาผูป้ ่ วยให้ เหมาะสม การซัก ประวัติเป็ นส่ วนหนึ่ งในการให้บ ริ ก ารทางด้าน
สุ ขภาพเสมอ
สรุ ป การซั กประวัติการเจ็บป่ วย (History taking) หมายถึง การหาข้อมูล เกี่ ยวกับภาวะสุ ขภาพเพื่อ
ค้น หาปั ญ หาสุ ข ภาพหรื อ ความต้อ งการบริ ก ารทางด้านสุ ข ภาพของผู ้ รับ บริ ก าร ด้วยวิธี การสนทนา การ
สั ม ภาษณ์ ซัก ถาม รั บ ฟั ง สั งเกตพฤติ ก รรมของ ผูม้ าใช้บ ริ ก าร ญาติ หรื อ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อให้ ไ ด้ข ้อมู ล ที่
ครอบคลุ มและมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อช่วยให้บุคคลากรทางด้านสุ ขภาพสามารถให้การรักษาพยาบาลในการ
ส่ งเสริ ม แก้ไข ฟื้ นฟู หรื อแม้ก ระทั่งในการป้ องกันการเกิ ดโรค ซึ่ งผูท้ าการซักประวัติ นั้น จะต้องมี ค วามรู ้
ความสามารถ ถึงหลักและวิธี ตลอดจนการซักข้อมูลภาวะสุ ขภาพ หรื อรู ้ถึงข้อมูลชนิ ดใดที่ตอ้ งการตลอดจน
การซักจะใช้วิธีการใด ที่จะได้ขอ้ มู ลที่ครอบคลุม และข้อมูลที่ตอ้ งการนั้นจะต้องนามาจากแหล่ งใด มีความ
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หน้ า เชื่ อ ถื อ มากน้ อ ยเพี ย งใด และข้อ มู ล ใดที่ ผู ซ้ ั ก ประวัติ ต้อ งน ามาใช้ ใ นการวางแผนให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ผูใ้ ช้บริ การด้านสุ ขภาพได้มากที่สุด
2. ความสาคัญของการซักประวัติการเจ็บป่ วย
การซักประวัติการเจ็บป่ วยเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญต่อการให้บริ การทางด้านสุ ขภาพในทุก
สาขาวิชาชีพ ดังนี้
2.1 ช่ วยในการวิเคราะห์ โรค (Diagnosis)
การซักประวัติช่วยในการวินิจฉัยโรค จากการศึกษาพบว่า การซักประวัติที่ครอบคลุม ประวัติที่อยู่
อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี อายุ อาชีพ พฤติกรรมการปฏิบตั ิตวั ก่อนเกิดอาการ อาการและอาการแสดงการ
เจ็บป่ วย ระยะเวลาที่ เกิ ดอาการ ประวัติการรั กษาพยาบาล โรคประจาตัว การรั บประทานยา ประวัติการ
เจ็บป่ วยของญาติพี่น้องที่ พกั อาศัยอยู่ร่วมกันฯลฯ ล้วนช่ วยในการวินิจฉัยโรคทั้งสิ้ น เช่ น การมี ญาติพี่น้องที่
อาศัยอยูใ่ นบ้านเคียวกันป่ วยเป็ นโรค วัณโรคผูท้ ี่มาขอรับการรักษาเล่าว่ามักมีไข้ข้ ึนในช่วงบ่ายๆและไอแห้งๆ
มานานประมาณ 1 เดือน ประวัติการเจ็บป่ วยดังกล่าวช่วยให้ผใู ้ ห้บริ การสามารถวินิจฉัยได้วา่ อาจป่ วยเป็ นโรค
วัณโรค (Tuberculosis) เช่ นเดี ยวกับ ญาติ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค ผูร้ ักษาเพียงแต่ส่งผูป้ ่ วยไปตรวจเสมหะ
ต่อไป ซึ่ งจะเห็นว่า การซักประวัติสามารถช่วย ในการวินิจฉัยโรคได้
จากการศึกษาของ ดร. อามิ แชตต์เนอร์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยแคปแปลน รี โฮวอต อิสราเอล
ศึกษา ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่หอ้ งฉุกเฉิน และผูป้ ่ วยภายใน จานวน 442 คนนาน 2 เดือน พบว่า การ
วินิจฉัยโรคที่ถูกต้องอาศัยประวัติ และตรวจร่ างกายร้อยละ 60 และถ้านาเอา ผลการตรวจทางห้องทดลอง
มาร่ วมด้วยสามารถวินิจฉัยโรคถูกได้ถูกต้องถึงร้อยละ 90 (อุดมรัตน์ ลีลาเขมากุล, 2550: 2)
2.2 ช่ วยในการกาหนดแนวทางการรักษา
ผลการซักประวัติช่วยในการรักษา การรักษาโรคแต่ละชนิ ดมีการรักษาหลายวิธี ตลอดจนการใช้ยาใน
การรัก ษาโรคก็ แตกต่ างกัน ออกไป ตัวอย่างเช่ น การใช้ยาแก้อกั เสบซึ่ งบ่ อยครั้ งที่ พ ยาบาลหรื อแพทย์ถ าม
ผูใ้ ช้บริ การว่าเคยแพ้ยาอะไรบ้าง การถามประวัติดงั กล่าวสามารถช่วยให้แพทย์ให้ยาแก้อกั เสบแก่ผปู ้ ่ วยได้โดย
ไม่ ท าให้ ผู ป้ ่ วยมี อ าการแพ้ย า และลดการปฏิ บ ัติ งานของพยาบาลได้โ ดยไม่ ต้อ งทดสอบการแพ้ย า และ
ผูร้ ั บ บริ การเองก็ ไม่ ตอ้ งถู ก ทดสอบการแพ้ยาด้วย นอกจากนี้ การซัก ประวัติยงั ช่ วยให้แพทย์จ่ายยาฆ่ าเชื้ อ
ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ผูม้ ารับบริ การมาพบแพทย์เมื่อครั้งที่แล้ว ยาฆ่าเชื้ อที่แพทย์ให้ไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาใช้ไม่
ได้ผลอาการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การไม่ดีข้ ึนแสดงว่าเชื้ อดื้อยา แพทย์จึงต้องเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อตัวใหม่ให้
การซักประวัตินอกจากมีประโยชน์ในเรื่ องของยาที่ใช้ในการรักษาแล้ว แม้แต่ขนาดของยาหรื อจานวน
ยาที่แพทย์จะให้ผูร้ ับบริ การก็ยงั ต้องอาศัยการซักประวัติดว้ ยเช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น ผูร้ ับบริ การอยูใ่ นหมู่บา้ นที่
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ห่ างไกล แพทย์อาจพิจารณาให้ยาที่ รักษาครั้ งเดี ยวให้หายขาดแทนที่ จะให้ยาที่ อาจจะต้องมาพบแพทย์เป็ น
ระยะๆ เพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งให้ยาที่มีฤทธิ์ รุ นแรงเกินไป แม้ยารักษาโรคเรื้ อรังแพทย์อาจต้องให้ยามากขึ้นเพื่อที่
ผูใ้ ช้บริ การจะได้ไม่ตอ้ งมาพบแพทย์บ่อย ๆ ซึ่ งจะเห็นว่าการซักประวัติช่วยกาหนดแนวทางการรักษา
2.3 ช่ วยให้ รับรู้ถงึ ความรู้สึก
ความคิดของผูใ้ ช้บริ การต่อปั ญหาสุ ขภาพที่ประสบอยู่ เพราะการรับรู ้ต่อปั ญหาสุ ขภาพไม่ถูกต้อง
อาจส่ งผลให้การดู แลปญหาสุ ขภาพ ไม่ประสบผลสาเร็ จ ดังคาโบราณกล่าวว่า “จิตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” กา
รับรู ้อาการเจ็บป่ วยต่างกันการดู แลรักษาโรคย่อมต่างกัน โรคบางโรคโดยเฉพาะโรค เบาหวาน โรคความดัน
โลหิ ตสู งซึ่งพบมากในปัจจุบนั สามารถบรรเทาอาการหรื อควบคุมอาการของโรคได้จาก การรับประทานอาหาร
และการออกกาลังกายถ้าผูใ้ ช้บริ การมีการรับรู ้ที่ถูกต้อง การรักษาและการให้การดดูแลจะประสบผลสาเร็ จได้
ง่ายขึ้น ซึ่ งถ้าผูใ้ ช้บริ การไม่รับรู ้ยงั คงมีพฤติกรรมเช่นเดิมการควบคุมโรคจะทาได้ยากและมีอาการรุ นแรงขึ้น
2.4 เป็ นแนวทางการระบุตาแหน่ งทีจ่ ะทาการตรวจร่ างกาย
ตัวอย่างเช่น ถ้าผูใ้ ช้บริ การ ให้ประวัติวา่ มีอาการ ไอ หายใจลาบาก แพทย์ผรู ้ ักษาหรื อตรวจจะให้
ความสาคัญกับระบบการหายใจเช่นหัวใจและปอด การซักประวัติโดยละเอียดจะสามารถระบุตาแหน่งอาการที่
เกิดขึ้นนั้นช่วยให้สามารถวิเคราะห์โรคและตาแหน่งของการเกิดโรค ช่วยย่นระยะเวลาการรักษา ลดค่าใช้จ่าย
ลดการใช้เทคโนโลยีท่ างการแพทย์ ทาให้แพทย์ให้การรักษาได้ตรงตามอาการ
2.5 เพิม่ ข้ อมูลที่ระบุไว้ ในเวชระเบียนเพือ่ ให้ ได้ ประวัติครอบคลุมมากขึ้น
การซักประวัติได้ครอบคลุมเพียงใด ซักถึงร่ องรอยของโรค ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั โรค นอกจากเก็บ
ไว้เพื่อการรักษาผูใ้ ช้บริ การมาขอรับการรักษาแล้วยังสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวางแผนป้ องกันโรคให้กบั ญาติ
และเพื่อนบ้านในชุ มชนได้อีกด้วยถ้าโรคที่ผใู ้ ช้บริ การป่ วยเป็ นโรคติดต่อที่สามารถแพร่ กระจายเชื้อได้ ลดเวลา
ในการตรวจ และลดค่าใช้จ่ายในการส่ งตรวจเพื่อการวิเคราะห์โรคที่มากเกิ นจริ ง การซักประวัติที่ครอบคลุม
ถูกต้อง เป็ นข้อมูลที่เชื่ อถือได้เป็ นเหตุเป็ นผล ชัดเจน ทาให้แพทย์ตดั สิ นใจให้การรักษาได้รวดเร็ วไม่ตอ้ งอาศัย
เทคโนโลยีไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ไม่เสี ยเวลา
2.6 ส่ งเสริ มสั มพันธภาพระหว่ างผู้ให้ บริ การและผู้ใช้ บริ การ
การซักประวัติ ด้วยความเป็ นกัล ยาณมิ ตรช่ วยส่ งเสริ มสั มพันธภาพที่ดี ระหว่างผูใ้ ช้บริ การและ
ผูใ้ ห้บ ริ การ ท าให้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเกิ ดความไว้วางใจ สามารถให้ข ้อมู ลได้ส ะดวกใจ กล้าที่ จะเล่ าเรื่ องราวต่างๆ
เกี่ ยวกับข้อสงสัยในการเจ็บป่ วยได้มากขึ้ น เรื่ องบางอย่างโดยเฉพาะเรื่ องเพศ ซึ่ งเป็ นเรื่ อง ที่มกั จะไม่นาไป
เผยแพร่ ให้ผูอ้ ื่นรู ้ แต่เมื่ อเกิ ดความคุ น้ เคยหรื อรู ้สึกปลอดภัยจึง จะให้ขอ้ มูล ในขณะเดี ยวกันระหว่างการซัก
ประวัติจะช่ วยให้ผูใ้ ช้บริ การทบทวนปั ญหาสุ ขภาพของตนเอง ในบางรายอาจเกิดการรับรู ้ปัญหาสุ ขภาพและ
แนวทางการดูแลสุ ขภาพไปพร้อมๆกัน
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3. คุณสมบัติของผู้ซักประวัติ
ผูท้ ี่ซกั ประวัติการเจ็บป่ วยควรเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านสุ ขภาพ และควรเป็ นผู ้ ที่
มีความสามารถด้านภาษาสุ ขภาพ รู ้และเข้าใจปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ ของบุคล เพื่อที่จะได้ซกั ถามข้อมูล
สื บเนื่ องจากปั ญหาสุ ขภาพได้ในขณะเดี ยวกัน ผูซ้ ักถามต้องศึกษา หรื อเตรี ยมการในการที่จะซักประวัติจาก
ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อที่จะได้ซักถามข้อมูลได้ครอบคลุ มไม่หลงประเด็นและประการสาคัญต้องมีทกั ษะในการตั้ง
คาถามหรื อ ประสบการณ์ ในการซัก ถามมาพอสมควร เพราะในขณะซัก ถามประวัติ ผูซ้ ัก ถามอาจต้อ งมี
การจดบันทึกเพื่อกันลืม ในขณะเดียวกันต้องสามารถสังเกตปฏิกิริยาและท่าทางของผูใ้ ช้บริ การ หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตลอดเวลาในการซักถาม ถึงข้อมูลที่ให้วา่ มีความเป็ นจริ งหรื อไม่ การซักประวัติจาเป็ นต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์
ได้แก่ความรู ้ต่างๆจากตาราไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องโรค วัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม แม้แต่ในเรื่ องของอารมณ์และจิตใจที่
แสดงออกทางกริ ยาท่าทาง เพื่อทาให้ผทู ้ ี่ถูกซักถามหรื อผูใ้ ช้บริ การที่มาพบเกิดความสบายใจ
ผูซ้ กั ประวัติการเจ็บป่ วยที่ดีจึงควรมีคุณสมบัติพอสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ผูซ้ กั ประวัติ ต้องแต่งกายให้เรี ยบร้อย มีบุคลิกที่ดี ว่างตัวเหมาะ พูดจาชัดเจน ไม่ใช้ศพั ท์เทคนิคและ
ถ้าใช้ภาษาเดียวกับผูใ้ ช้บริ การได้จะทาให้ผใู ้ ช้บ ริ การเกิดความสบายใจรู ้สึกเป็ นกันเอง เกิดความไว้วางใจและ
สามารถให้ขอ้ มูลมากขึ้น ท่านัง่ และบุคลิ กภาพ ในการซักประวัติจะต้องไมทาให้ ผูใ้ ช้บริ การหรื อญาติรู้สึกว่า
ด้อยกว่าควรวางตัวอย่างเท่าเทียมกันและควรมีบุคลิกภาพของการเป็ นผูช้ ่วยเหลือ และพร้อมจะช่วยเหลือ ซึ่งใน
บางครั้งผูซ้ กั ประวัติตอ้ งใช้การสัมผัส เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกอบอุ่นเกิดความไว้วางใจ
3.2 ผูซ้ กั ประวัติตอ้ งไม่นาเอาข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การไปเปิ ดเผย ให้ผอู ้ ื่นรับทราบ จะนาไปเปิ ดเผยเพียง
เพื่อผลในการรักษาเท่านั้น
3.3 ผูใ้ ห้บริ การ หรื อผูซ้ กั ประวัติ ต้องมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปั จจัยต่างที่มีผลต่อสุ ขภาพ เพื่อจะ
ได้ซกั ประวัติและถามถึงประเด็นสาคัญๆที่อาจส่ งผลต่อปั ญหาสุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การได้ชดั เจนขึ้น
3.4 ในการซักประวัติผซู ้ กั ประวัติ ต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ หรื อหัวเรื่ องที่ตอ้ งซักประวัติไว้เสมอ
เพื่อที่จะได้ซกั ประวัติได้อย่างครอบคลุม มีข้ นั ตอนไม่วกวน ควรศึกษาข้อมูลมาก่อน ไม่ควรถามผูร้ ับบริ การถึง
ข้อมูลที่ผใู ้ ห้บริ การสามารถหาได้จากเวชระเบียน เพื่อลดเวลาในการซักถาม
3.5 ต้องให้เวลากับผูใ้ ช้บริ การ ให้โอกาสผูใ้ ช้บริ การได้คิดและระลึกถึงที่มาของปั ญหา และรวบรวม
ข้อมูลได้
3.6 มีทกั ษะในการใช้คาถาม ไม่ใช้คาถามที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความกลัว และเกิดความกลัว คาถามที่
ใช้ควรเป็ นคาถามปลายเปิ ดไม่ใช้คาถามชี้นา ตัวอย่างเช่น ปัสสาวะที่คุณถ่ายออกมามีตะก่อนผสมใช่ไหม เป็ น
ต้น ควรใช้คาถามว่า คุณเล่าว่า ปั สสาวะของคุณผิดปกติ ปั สสาวะของคุณมีลกั ษณะอย่างไร ทางที่ดีควรให้
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ผูใ้ ช้บริ การญาติหรื อผูใ้ กล้ชิดเป็ นผูเ้ ล่าจะดีที่สุด โดยผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูร้ ับฟัง และถามด้วยคาถามสั้นๆเข้าใจ ง่าย
เมื่อไดข้อมูลไม่เพียงพอ หรื อสะท้อนคาพูดของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อทาให้เข้าใจข้อมูลมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
“อาการปวดท้องเกิดขึ้นมานาน" คาถามเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่ม
“น้องเริ่ มปวดหลังมาก่อนสองถึงสามวันก่อนที่จะมีอาการปั สสาวะไม่ออก” เป็ นการสะท้อน
คาพูดของผูใ้ ช้บริ การเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
3.7 แสดงความความเป็ นมิตร ความเมตตา เห็ นอกเห็ นใจ ทั้งสี หน้าแววตา ถ้อยคาและน้ าเสี ยงและ
ท่าทาง แสดงถึ งความพร้อมที่จะให้ความช่ วยเหลื อไม่ซ้ าเติม แม้ว่าปั ญหาสุ ขภาพที่เกิ ดขึ้นจะเกิ ดจากการที่
ผูใ้ ช้บริ การไม่ปฏิ บตั ิตามคาแนะนาของแพทย์ก็ตาม ไม่กล่าวตาหนิ ติเตียนหรื อกล่าวโทษผูใ้ ช้บริ การอย่าง
เด็ดขาด ภาษาที่ใช้ในการซักถามควรเป็ นภาษาที่ผใู ้ ช้บริ การเข้าใจง่าย ไม่ควรใช้ศพั ท์เทคนิคที่ทีเข้าใจอยาก ใน
การซักถามถ้าใช้ภาษาที่ผใู ้ ช้บริ การคุน้ เคยจะทาให้การซักประวัติได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
3.8 ในขณะที่ซักประวัติผูซ้ ักประวัติตอ้ งสังเกตสภาพของผูใ้ ช้บริ การ ว่ามี ภาวะเจ็บป่ วยหรื อมี ความ
วิตกกังวลหรื อไม่สบายอยู่หรื อไม่ จาก สี หน้าท่าทาง น้ าเสี ยง ระดับเสี ยง การตอบคาถามคาถาม เช่น อาการ
กระสับกระส่ าย อาการเหงื่อออกมาก อาการหอบ การซักประวัติในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การที่ไม่พร้อมนอกจากผู ้
ซักถามจะได้ขอ้ มู ลที่ ไม่ถูกต้องเนื่ องจากผูใ้ ช้บ ริ การไม่อยู่ในภาวะที่ จะให้ขอ้ มู ลได้แล้วยังทาให้ผูใ้ ช้บริ การ
ได้รับการรักษาที่ล่าช้าถ้ามีอาการรุ นแรงอาจทาให้เกิดภาวะช็อกได้
3.9 การฟั ง ในขณะที่ซกั ประวัติ ผูซ้ กั ประวัติตอ้ งใช้ทกั ษะในการฟั งอย่างมากมากกว่าทักษะอื่นๆ ต้อง
พยายามฟั งและจับใจความให้ได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การต้องการให้ผซู ้ กั ถามเข้าใจว่าอย่างไร ถ้าไม่เข้าใจต้องถามซ้ าเพื่อ
ทาความเข้าใจ ไม่ควรตีความด้วยความคิดของตนเอง ในการซักถามต้องพยายามให้ผใู ้ ช้บริ การได้เล่าหรื อพูด
ด้วยตนเองให้มากที่สุด ไม่ขดั จังหวะการพูดของผูใ้ ช้บริ การ ต้องรอให้ผูใ้ ช้บริ การพูดให้จบเสี ยก่อน และไม่
ผูกขาดการพูดต้องพยายามให้ผใู ้ ช้บริ การพูดให้มากที่สุด
3.10 ถ้าจาเป็ นต้องบันทึกผลการซักถามต้องแจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การทราบและควรจดสั้น ไม่ควรใช้
เวลานานเกินไป
โดยสรุ ป คุ ณ สมบัติ ข องผูซ้ ั ก ประวัติ ก ารเจ็บ ป่ วยที่ ดี ควรเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามสามารถในการสร้ า ง
สัม พันธภาพที่ ดี และมี ศิ ล ปในการซักถาม การตั้งค าถาม หลัก ของการฟั ง การสังเกตุ มี ค วามรู ้ เรื่ องโรค
สาเหตุการเกิดโรค ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒธรรม ความเชื่อ ตลอดจนภาษาสุ ขภาพทีดี มีจิตใจดี มีเมตตา
มีเวลา และสิ่ งสาคัญคือมีหลักในการบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วยอย่างเป็ นระบบด้วย
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กิจกรรม 10.1.1
1. จงอธิบายความหมายและความสาคัญของการซักประวัติการเจ็บป่ วย
2. จงอธิบายความสาคัญของการซักประวัติการเจ็บป่ วย
3. จงอธิบายถึงคุณสมบัติที่ดีของผูซ้ กั ประวัติการเจ็บป่ วย
แนวตอบกิจกรรม 10.1.1
1. การซั กประวัติการเจ็บป่ วย หมายถึง การสนทนา เพื่อให้ได้มาซึ่ งขอการหาข้อมู ล เกี่ ยวกับภาวะ
สุ ขภาพเพื่อค้นหาปั ญหาสุ ขภาพหรื อความต้องการบริ การทางด้านสุ ขภาพของผูใ้ ช้ บริ การ ด้วยวิธี การสนทนา
การสัมภาษณ์ ซักถาม รับฟั ง สังเกตพฤติกรรมของ ผูม้ าใช้บริ การ ญาติ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ที่
ครอบคลุ มและมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อช่วยให้บุคคลากรทางด้านสุ ขภาพสามารถให้การรักษาพยาบาลในการ
ส่ งเสริ ม แก้ไข ฟื้ นฟู หรื อแม้กระทัง่ ในการป้ องกันการเกิดโรค
2. การซักประวัติการเจ็บป่ วยมีความสาคัญ ดังนี้
1) ช่วยในการวิเคราะห์โรค
2) ช่วยในการกาหนดแนวทางการรักษา
3) เพื่อให้ได้รับรู ้ต่อความรู ้สึก ต่อปั ญหาสุ ขภาพที่ผใู ้ ช้บริ การประสบอยู่
4) เป็ นแนวทางการระบุตาแหน่งที่จะทาการตรวจร่ างกาย
5) เพิ่มข้อมูลที่ระบุไว้ในเวชระเบียน เพื่อให้ได้ประวัติครอบคลุมมากขึ้น
6) ลดเวลาในการตรวจ และลดค่าใช้จ่ายในการส่ งตรวจเพื่อการวิเคราะห์โรคที่มากเกินจริ ง
7) ส่ งเสริ มสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ
3. ผู้ซักประวัติต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความรู ้และ
ศิ ล ปะในการซัก ถาม การตั้ง ค าถาม หลัก ของการฟั ง การสั ง เกตุ มี ค วามรู ้ เรื่ อ งโรค สาเหตุ ก ารเกิ ด โรค
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒธรรม ตลอดจนภาษาสุ ขภาพ มีจิตใจดี มีเมตตา มีเวลา และสิ่ งสาคัญคือมีหลักใน
การบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วยอย่างเป็ นระบบด้วย
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เรื่ องที่ 10.1.2
ประเภทของการซักประวัติการเจ็บป่ วย
การซักประวัติการเจ็บป่ วยเป็ นฐานข้อมูล สาคัญที่นาไปสนับสนุนการวินิจฉัยภาวะเจ็บป่ วย เพื่อนาไป
วางแผนการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ ประวัติสุขภาพของผูใ้ ช้บริ การนั้น สามารถศึกษาได้ท้ งั จาก
ตัวผูใ้ ช้บริ การเอง จากบุคคลใกล้ชิด เช่ น สามี/ภรรยา พ่อแม่ ลู ก หรื อเพื่อนๆ ที่อยู่ใกล้ชิด แม้ประวัติการเกิ ด
ประวัติการเจ็บป่ วยของผูใ้ ช้บริ การ ประวัติการได้รับวัคซี น นอกจากประวัติการเจ็บป่ วย ในครั้งนี้แล้ว ประวัติ
ครอบครัว ล้วนส่ งผลต่อการเจ็บป่ วยของผูใ้ ช้บริ การในครั้งนี้ดว้ ยทั้งสิ้ น
ประเภทของการซักประวัติมีอยูห่ ลายวิธี การจะใช้วิธีใดก่อนหลังขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ หรื อภาวการณ์
ต่างๆที่ดาเนินอยูต่ รงหน้าในขณะนั้น ในที่น้ ีขอแบ่งประเภทของการซักประวัติออกเป็ น 3 ประเภท คือ การซัก
ประวัติตามวัตถุประสงค์ การซักประวัติตามโครงสร้าง และการซักประวัติตามระบบ
1. การซักประวัติการเจ็บป่ วยตามวัตถุประสงค์
การซักประวัติตามวัตถุประสงค์แบ่งเป็ น 4 แบบ ดังนี้ (บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร. 2550: 267)
1.1 การซักประวัติอย่างกว้ าง ๆ
การซักประวัติอย่างกว้าง ๆโดยไม่ได้กาหนด หัวข้อการซักประวัติไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ที่
หลากหลายและอาจหาประเด็น เพื่อที่จะหาข้อมูล ที่มีความสอดคล้องกับปั จจัยต่างๆที่อาจค้นพบได้ในภายหลัง
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นการซักถามเริ่ มแรกเพื่อหาสาเหตุหรื อความไม่สุขสบายจากการเจ็บป่ วยในครั้งนี้ หลังจาก
นั้นจึงจะซักประวัติเชิ งลึกต่อไป ส่ วนใหญ่แล้วการซักประวัติดว้ ยวิธีน้ ี ใช้ซกั ถามถึงสาเหตุที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การ
ตัดสิ นใจมาโรงพยาบาล ในขณะที่ ซักถามนั้นนั้นข้อมูลที่ได้จากการซักถาม ผูซ้ ักถามยังหาสาเหตุหรื อปั จจัยที่
ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพไม่ได้ จะต้องซักต่อไปเรื่ อย ตัวอย่างเช่น
ผูป้ ่ วยรายหนึ่ งมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดปวดศี รษะอย่างรุ นแรง ผูซ้ ักประวัติตอ้ งการทราบว่า
อาการปวดศีษะนั้นมีสาเหตุจากปั ญหาใด เป็ นปั ญหาทางจิตหรื อทางกาย ลักษณะของอาการปวด ความถี่ของ
การปวด เวลาในการปวด การเกิดอาการปวดมีอาการนามาก่อนเกิดการปวด หรื อไม่ ถามต่อเนื่ องไปเรื่ อย การ
พบกับ เหตุ ก ารณ์ ต่างๆที่ ไม่พึ งพอใจ การพู ดคุ ยกับ บุ ค คลใด การได้ขอ้ มู ล ข่าวสาร จากการตอบค าถามของ
ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อหาต้นต่อของอาการปวดให้ชดั เจน การตั้งคาถาม ถามจากการตอบคาถามของผูใ้ ช้บริ การ
1.2 การซักประวัติการเจ็บป่ วย แบบเฉพาะเจาะจง
การซัก ประวัติก ารเจ็บ ป่ วย แบบเฉพาะเจาะจงเพื่ อที่ จะหาสาเหตุ ก ารเจ็บ ป่ วยที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งจะ
ซัก ถาม ถึ งสถานการณ์ ของการเกิ ดโรคว่าเกิ ดขึ้ นได้อย่างไร หรื อผูใ้ ช้บริ การคาดว่าปั ญ หาสุ ขภาพเกิ ดจาก
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เหตุการณ์ใด เพราะอะไร เพื่อหาความกระจ่างในภาวะโรคที่เกิดขึ้นให้ชดั เจน การซักประวัติการเจ็บป่ วยวิธีน้ ี
เป็ นการซักประวัติการเจ็บป่ วยที่ผซู ้ กั ประวัติค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าผูใ้ ช้บริ การเกิดปั ญหาสุ ขภาพจากดโรคอะไร
แต่ อ ยากให้ ไ ด้ข ้อมู ล ที่ แน่ น อน จึ งซัก เพิ่ ม โดยนาความรู ้ เกี่ ยวกับ สาเหตุ ข องโรคมาตั้งค าถาม ตัวอย่างเช่ น
ผูใ้ ช้บริ การ มีอาการปวดศีษะตาพล่า ตามัวมองเห็นภาพไม่ชดั ผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูป้ ่ วยที่มีอาการของโรคเบาหวาน
และมีภาวะความดันโลหิ ตสู งมารับการรักษาโดยตลอด จึงต้องการซักประวัติถึงสาเหตุ ที่ทาให้ผูใ้ ช้บริ การ
กลับมามีความดันโลหิ ตสู งอีก เช่น การถามถึ งการปฏิบตั ิตามแผนการรักษาของแพทย์ หรื อมาพบแพทย์อย่าง
สม่ าเสมอหรื อไม่ เป็ นการซักถามเฉพาะเรื่ องปั จจัยที่สงสัยว่าน่ าจะเป็ นเหตุให้เกิ ดความดันโลหหิ ตสู ง การตั้ง
คาถามมีวตั ถุประสงค์ในการถามเพื่อค้นหาสาเหตุของโรค
1.3 การซักประวัติแบบลึกซึ้ง
การซั ก ประวัติ แ บบลึ ก ซึ้ งเป็ นวิธี ก ารซัก ประวัติ ที่ ต้อ งการรายละเอี ย ดมากที่ สุ ด ในเรื่ อ งที่ ผู ้
ให้บริ การต้องการศึกษา การซักประวัติแบบลึ กซึ้ งจะเกิ ดขึ้ นได้เมื่อ ผูใ้ ช้บริ การมีความคุ น้ เคย มีเวลา และให้
คาตอบมากที่สุด และมีคาตอบมากกว่าที่ผซู ้ กั ประวัติตอ้ งการ ซึ่ งลักษณะการซักประวัติแบบนี้ เป็ นการศึกษา
แบบวิเคราะห์เจาะลึก ตัวอย่างการซักประวัติแบบนี้ ผซู ้ กั ประวัติการเจ็บป่ วยให้ผรู ้ ับบริ การเล่าเรื่ องราวต่างของ
ตนเองไปเรื่ อย จากคาตอบของผูใ้ ช้บริ การตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วยมีอาการปวดท้องผูซ้ กั ประวัติจะเริ่ มถามถึงอาการ
ปวดท้อง ผูป้ ่ วยบอกว่ามี อาการปวดท้อ งแตกต่ างจากครั้ ง ก่ อ นๆที่ เคยมี อาการปวด ผูซ้ ัก ประวัติจะถามว่า
แตกต่างจากครั้งก่อนอย่างไร ผูป้ ่ วยจะอธิ บายอาการปวดที่ เคยเป็ นมา และจะให้ขอ้ มูลถึงประสบการณ์ในการ
ปวด ซึ่ งส่ วนใหญ่ผถู ้ ูกซักประวัติจะคาดเดาอาการณ์ปวดที่เกิดขึ้นเอง การซักประวัติแบบนี้ เป็ นการซักประวัติที่
ต้องใช้เวลามากการซักประวัติชนิ ดนี้ จึงเป็ นการซักประวัติยอ้ นหลังจากอาการเจ็บป่ วยของผูใ้ ช้บริ การบรรเทา
ลงแล้ว
1.4 การซักประวัติซ้าในบางประเด็นทีผ่ ้ ซู ักประวัติได้ ข้อมูลที่ขัดแย้ งกัน
ทั้งนี้เพื่อทาความเข้าใจให้ถูกต้องและหาสาเหตุของปั ญหาสุ ขภาพ
ตัวอย่างเช่ น สตรี วยั รุ่ นรายหนึ่ งมาโรงพยาบาลด้วยอาการมี เลื อดอออกทางช่ องคลอด จากการ
ซัก ประวัติสตรี วยั รุ่ นให้ข ้อมู ลว่าตนเองมี ป ระจาเดื อนมาสม่ าเสมอทุ กเดื อนไม่เคยขาเ แต่ 1 เดื อนที่ ผ่านมา
ประจาเดื อนไม่มาตามปกติจึงไปซื้ อยาขับประจาเดื อนมารับประทาน เมื่อซักถามถึ งการมีเพศสัมพันธ์ สตรี
วัย รุ่ น ให้ ข ้อ มู ล ว่า ตนเองเคยมี เพศสั ม พัน ธ์ ก ับ คู่ รัก มานาน 1 ปี โยการใช้ ถุ ง ยางอนามัย มาโยตลอด เมื่ อ
ประจ าเดื อ นขาดตนจึ ง ไปซื้ อ ยาขับ ประจ าเดื อ นมารั บ ประทาน เมื่ อ ซั ก ถามต่ อ ไปว่า คิ ด หรื อ ไม่ ว่า การมี
เพศสัมพันธ์กบั คู่รักตนอาจตั้งครรภ์ได้ สตรี วยั รุ่ นตอบว่าทราบ ก่อนกินยาขับประจาเดื อน สตรี วยั รุ่ นได้ไป
ทดสอบการตั้งครรภ์แล้วได้ผลว่าไม่ต้ งั ครรภ์ สตรี วยั รรุ่ นจึงไปซื้ อย้ าขับประจาเดือนมารับประทานเพราะกลัว
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ว่าตนเองอาจจะตั้งครรภ์ ในระยะเพียง 4 สัปดาห์ ผลการตรวจครรภ์จึงยังไม่แน่นอน การซักประวัติต่อไปพบว่า
สตรี วยั รุ่ นกลัวการตั้งครรภ์ จึงกินยาขับประจาเดือน
ตัวอย่างเช่ น ผูร้ ับบริ การให้ขอ้ มูลว่า ตนเองมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดื อน เมื่อซักประวัติไปมา
ผูร้ ับบริ การระบุวา่ ตนเองมีบุตรสามคน ยังอยูใ่ นระหว่างศึกษาเล่าเรี ยน แต่ละคนใช้เงินไม่ต่ากว่า 5,000 บาทต่อ
เดือน ซึ่ งจะเห็นว่าขัดแย้งกับข้อมูลที่ให้ไว้แต่ตน้ ผูซ้ กั ประวัติจึงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้ขอ้ มูลที่ชดั แจ้ง
ต่อไป
2. การซักประวัติการเจ็บป่ วยตามโครงสร้ าง
การซักประวัติตามโครงสร้างที่มีการกาหนดประเด็นไว้ ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ น 3 วิธี ดังนี้ (บุญใจ ศรี
สถิตย์นรากูร. 2550: 276)
2.1 การซักประวัติแบบมีโครงสร้ าง (Structured Interview)
เป็ นการซักประวัติที่ผซู ้ กั ประวัติซกั จากข้อมูลหรื อข้อคาถามที่ผูซ้ กั ถามเตรี ยมไว้ ซึ่งเป็ นการ
ซักประวัติที่ใช้มาตรฐานเดียวกันในซักประวัติ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุมซึ่งสามารถกระทาได้ ในระยะเวลา
อั น สั้ น เ ท ค นิ ค นี้ ส า ม า ร ถ แ บ่ ง เ ป็ น 2 ช นิ ด ดั ง นี้
2.1.1 การซักประวัติตามขั้นตอน (Interview Schedule) เป็ นการ ซักประวัติ ตามขั้นตอนการซัก
ประวัติ การถาม ถามตามข้อมูลที่ตอ้ งการในการซักประวัติที่ได้กาหนดไว้ การซักประวัติการเจ็บป่ วยชนิ ดนี้ ผู ้
ซักประวัติเพียงแต่เปลี่ยนคาถามให้แตกต่างกันไปเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเข้าใจ
ตัวอย่างการซักประวัติการเจ็บป่ วย เพื่อหาอาการสาคัญ (Chief Complain) เช่ นถามว่าทาไม่
ถึงตัดสิ นใจมาโรงพยาบาลในครั้งนี้ หรื อถามว่า คุณบอกว่ามีอาการปวดศีรษะมาตั้งสามวัน แล้ว ทาไมถึงเพิ่ง
มาตรวจในครั้งนี้ เป็ นต้น เพื่อให้ได้อาการสาคัญของการเจ็บป่ วยในครั้งนี้
2.1.2 การซักประวัติ ตามคาถามที่กาหนดไว้ (Questioned Interview) เป็ นการซักประวัติ ตามแบบ
คาถามที่ต้ งั เอาไว้ โดยไม่มีการดัดแปลง การซักประวัติแบบนี้ส่วนใหญ่เป็ นการซักประวัติ เพื่อใช้วินิจฉัย
รู ปแบบการตัดสิ นใจ ในการวัด ระดับความรู ้ความสามรถ เช่น การซักเพื่อประเมินระดับ สติปัญญา และอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น ลักษณะการใช้ขอ้ คาถามซึ่ งมีอยูแ่ ล้วมาวัดแล้วคานวนหาค่าคะแนน
1. ท่านรู ้สึกว่าชีวติ ของท่านมีความสุ ข
ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
2. ท่านรู ้สึกภูมิใจในตนเอง
ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
3. ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตและทางานได้
ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
4. ท่านพึงพอใจในรู ปร่ างหน้าตาของท่าน
ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
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5. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนบ้าน

ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด

2.2 การซักประวัติการเจ็บป่ วยแบบไม่ มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview)
เป็ นการซักประวัติที่ ที่มีความหยืดหยุน่ สู ง การใช้คาถาม โดยทัว่ ไปจะใช้คาถามปลายเปิ ด เพื่อใช้เป็ น
แนวทางกว้า งๆ เป็ นแนวทางการซั ก ประวัติ (Interview guide) แต่ มี ก รอบค าถามเป็ นแนวทางในการ
ซัก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ โดยผูซ้ กั ประวัติ ต้องกาหนดเอาว่าจะถามเรื่ องอะไร อยากทราบเรื่ องอะไร เช่น
อาการสาคัญที่นาผูใ้ ช้บริ การ ตัดสิ นใจมาพบแพทย์เพื่อขอรับการศึกษา เป็ นต้น ข้อคาถามที่ใช้อยูเ่ สมอจะ
เป็ นข้อคาถามที่ใช้คาว่า อะไร ที่ไหน อย่างไร และทาไม
ตัวอย่างเช่น ให้คุณบอกว่าคุณมีอาการปวดศีรษะอยู่บ่อย อาการปวดศีรษะเป็ นอย่างไร ปวดบริ เวณ
ไหน เกิ ดขึ้ นช่ วงไหน ผูใ้ ช้บริ การตอบได้อย่างอิสระ เพื่อที่ผูซ้ ักประวัติจะได้ ได้ ข้อมูลมาวิเคราะห์ ถ้าเป็ น
คาถามปลายปิ ดจะถามว่ามีอาการปวดที่ทา้ ยทอยใช่หรื อไม่ ซึ่ งคาตอบคือใช่หรื อไม่ใช่
2.3 การ ซักประวัติการเจ็บป่ วย แบบกึง่ โครงสร้ าง (Semi – structured Interview)
เป็ นการซัก ประวัติ ที่ ผูซ้ ัก ประวัติ ซัก ถามโดยใช้ ค าถามปลายเปิ ด มี รูป แบบค าถามอย่างกว้างๆ
ประกอบด้วย การถามเกี่ ยวกับ อาการสาคัญที่ ตอ้ งมาโรงพยาบาล(Chief Complaint’s) ประกอบด้วย คาถาม
ต่างๆที่ผซู ้ ักประวัติถามถึง อาการและการแสดง ที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การตัดสิ นใจมารับการรักษา อาการที่เล่ามา
เกิ ดขึ้นมาได้กี่วนั แล้ว ต่อมาจะถามถึ ง ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ซึ งการซักประวัติ จะวางข้อคาถามไว้
กว้างๆทาให้ผซู ้ กั ประวัติไม่ลืมในการหาข้อมูล และในขณะเดียวกันข้อความที่ตอ้ งซักถาม ผูซ้ กั ประวัติจะต้อง
ซักถามตามข้อความที่กาหนดเพื่อให้ได้ขอ้ ความครอบคลุมมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ผูซ้ กั ประวัติ
คุณรู ้สึกไม่สบาย เป็ นอะไรมา
ผูใ้ ช้บริ การตอบ
ปวดศีรษะ
ผูซ้ กั ประวัติ
มีอาการปวดแบบใหน
ผูใ้ ช้บริ การตอบ ปวดจี๊ดๆบางทีก็ปวดตึบๆ
ผูซ้ กั ประวัติ

ผูใ้ ช้บริ การ
ผูซ้ กั ประวัติ

คุณบอกว่าปวดจี๊ดๆบางทีก็ปวดตึบๆ บอกไม่ถูก อาการปวดศรี ษะ
ของคุณ มีอาการปวดทีตรงใหนค่ะ คุณลองใช้นิ้วชี้ ชี้ให้ดูซิค่ะคุณ
ปวด ที่บริ เวณใด
ชี้ที่หน้าผาก และท้ายทอย
คุณปวดที่หน้าผาก และท้ายทอย บริ เวณใดที่คุณปวดจิด้ ๆ บริ เวณใด
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ปวดตึบๆ
ผูใ้ ช้บริ การ
หน้าผาก ปวดตึบๆ ท้ายทอยปวดจี้ดๆ
ผูซ้ กั ประวัติ
อาการปวดเกิดขึ้นเมื่อไร และเป็ นมานานเท่าไรแล้ว
เริ่ มมีอาการปวดตั้งแต่เมื่อไร่ เป็ นมานานแล้วหรื อยัง แล้วเพราะอะไรจึงพึ่งมาตรวจ
จากตัวอย่างจะเห็นว่า ผูซ้ กั ประวัติมีความประสงค์จะถามถึง อาการสาคัญที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การตัดสิ นใจ
มาโรงพยาบาลอยู่แล้ว แต่ในการซักประวัติผูซ้ ักประวัติจะถามเจาะจงลงไปถึ งข้อมูลปลี กย่อยในเรื่ องเดิมๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุ ม การซักประวัติแบบนี้ ตอ้ งใช้เวลาแต่ผูซ้ ักประวัติจะไช้ขอ้ มูลถามถึงสาเหตุของ
ปั ญหา การซักประวัติแบบนี้ จะสังเกตไดว่าข้อคาถามจะมีลกั ษณะเป็ นชุ ดของคาถามเพราะการถามจะถาม
ลึกลงไปเรื่ อยๆ
3. การซักประวัติการเจ็บป่ วยตามระบบ
การซักประวัติการเจ็บป่ วยตามระบบ(Review of system: ROS) เป็ นมีวตั ถุประสงค์ที่จะสารวจสภาวะ
ของระบบต่างๆในร่ างกายทั้งในอดีตและปั จจุบนั เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วยในครั้งนี้
การซักถามอาการตามระบบต่างๆของร่ างกาย ดู เหมือนจะคล้ายกับการตรวจร่ างกาย แต่การซักประวัติตาม
ระบบเป็ นการทบทวนบางสิ่ งบางอย่างที่ผใู ้ ช้บริ การอาจลื มบอก ซึ่ งอาจเห็ นว่าไม่มีความสาคัญหรื ออาจคิดว่า
อาการบางอย่างไม่เกี่ ยวข้องกับภาวะเจ็บ ป่ วยในครั้งนี้ การซักประวัติการเจ็บป่ วยตามระบบอาจท าให้ผูใ้ ห้
บริ การค้นพบความผิดปกติหรื อความเสี่ ยงที่จะเกิดโรคในอนาคต ด้วยก็ได้ ดังนั้นการทบทวนประวัติตามระบบ
จึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการซักประวัติการเจ็บป่ วย เช่นกัน การซักประวัติตามระบบจะกระทาต่อเมื่อมีเวลามากพอ
แต่ถา้ มีเวลาไม่มากอาจถามเฉพาะระบบที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะเจ็บป่ วยไปก่อน
คาถามที่ ใช้ในการซัก ถามตามระบบ ส่ วนใหญ่ แล้วจะใช้คาถามว่า “คุ ณ เคยมี อาการเหล่ านี้ เกิ ดขึ้ น
หรื อไม่ ถ้ามีอาการดังกล่าวเกิ ดขึ้นเมื่อใด อาการเกิ ดขึ้นเมื่อไร ลักษณะอาการเป็ นอย่างไร อาการดังกล่าวดีข้ ึน
ได้อย่างไร หรื ออาการจะเป็ นมากขึ้ นเมื่ อใด” การซักประวัติตามระบบ ผูซ้ ักประวัติตอ้ งมีพ้ืนความรู ้ เกี่ ยวกับ
ระบบต่างๆของร่ างกาย และหน้าที่ของอวัยวะ และอาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆตามสมควรการซักประวัติตาม
ระบบมีวธิ ีการซัก ดังนี้
อาการทั่วไป ถามถึงสุ ขภาพที่เป็ นอยู่ เช่นถามถึง การรับประทานอาหาร ระยะนี้รับประทานอาหาร
ได้ตามปกติหรื อเปล่า น้ าหนักขึ้นหรื อลดลง นอนหลับได้หรื อไม่ มีอาการเหนื่ อยง่ายหรื อเปล่า มีอาการปวด
เหมื่อยตามตัว ปวดตามข้อ หรื อมีไข้ดว้ ยหรื อไม่
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ผิวหนัง ถามถึงสุ ขภาพของผิวหนัง มีผื่นขึ้นตามตัวหรื อไม่ ผิวหนังเปลี่ยนไปเป็ นอย่างไร มีอาการ
คันด้วยหรื อไม่ ผิวหนังมีผืนมีขอบเป็ นขุยๆ หรื อเป็ นขอบและเป็ นวง เกิดขึ้นบริ เวณใด เป็ นๆหาย โดยไม่ได้
รักษาหรื อไม่ หรื อเกิดขึ้นในฤดูหนาว ร้อน
ศีรษะ/ ผม ถามถึง ศีรษะเคยมีแผลหรื อเปล่า หรื อศีรษะเคยถูกกระแทก มีตุ่มมีหนองเกิดขึ้นหรื อไม่
มีอาการปวดศีรษะหรื อไม่ ปวดแบบใหน ปวดบ่อยแค่ใหน สุ ขภาพของเส้ นผม ถามถึง ผมแห้ง ผมหยาบ ผม
ร่ วง
เล็บ สุ ขภาพของ เล็บ เป็ นอย่างไร เล็บช้อน เล็บแห้ง เล็บมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ตา สุ ขภาพของตา การมองภาพ ชัดเจนหรื อไม่ เคยมีอาการปวดตาหรื อไม่ เคยมาตรวจวัดสายตาบ้าง
หรื อไม่ เคยเป็ นต้อกระจกหรื อไม่ แสบตาบ่ อยไหม มี น้ าตาไหลหรื อเปล่ า มี อาการคันที่ ตาบ้างหรื อไม่
สังเกตุวา่ ตาบวมหรื อตาโตขึ้นหรื อไม่
หู สุ ขภาพของหู ถามถึง การได้ ยิน หู ได้ยินชัดเจนหรื อไม่ เคยเป็ นหู น้ าหนวกหรื อไม่ มีอาการปวด
หู หรื อไม่ แคะหู บ่อยไหม ขี่หูมีลกั ษณะอย่างไร ได้ยินเท่ากันทั้งสองข้างหรื อเปล่า มีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆ
หรื อเปล่า ได้ยนิ เสี ยงแปลกๆบ้างหรื อไม่
จมูก สุ ขภาพของจมูก การได้กลิ่น จมูกรับกลิ่นได้ตามปกติหรื อไม่ มีอาการคัดจมูกหรื อไม่ มีน้ ามูก
หรื อไม่ น้ ามูกมีลกั ษณะอย่างไร จมูกมีรูปร่ างผิดปกติหรื อเปล่า หายใจสะดวกไหม มีอาการไอ จามหรื อไม่ มี
อาการเมื่อไร
ช่ องปาก สุ ขภาพของช่ องปาก มีกลิ่นปากหรื อไม่ ดูแลปาก และฟันอย่างไร มีแผลในปากหรื อไม่ ใส่
ฟันปลอมหรื อเปล่า เคี้ยวอาหารได้ตามปกติหรื อไม่ เหงือกบวมไหม
คอ สุ ขภาพคอ กลืนอาหารลาบากหรื อไม่ มีอาการเจ็บคอหรื อไม่ เสี ยงแหบ เสี ยงเปลี่ยนหรื อไม่ คอ
โตหรื อไม่ เคยผ่าตัดที่คอหรื อไม่
ต่ อมน้าเหลือง มีต่อมน้ าเหลื องโตหรื อไม่ กี่ กอ้ น โตที่ตาแหน่ งใหน เจ็บหรื อไม่ กดเจ็บหรื อเปล่า โต
มานานเท่าไหร่ แล้ว ผิวหนังอักเสบเป็ นแผลในบริ เวณที่ต่อมน้ าเหลือง โตหรื อไม่ มีอาการน้ าหนักลดร่ วมด้วย
หรื อไม่ มีไข้ร่วมด้วยหรื อไม่
เต้ านม สุ ขภาพของเต้ านม เต้านมสองข้างเท่ากันหรื อไม่ มีกอ้ นที่เต้านมหรื อเปล่า ถ้ามีอยูต่ รงตาแหน่ง
ใดของเต้านม มีสารคัดหลัง่ หรื อของแปลกปลอมไหลออกจากเต้านมหรื อไม่ ผิวหนังที่เต้านมเปลี่ยนแปลง
หรื อไม่ มีอาการเจ็บเต้านมหรื อไม่
ระบบหายใจ สุ ขภาพที่ เป็ นอยู่ มี อ าการหายใจเป็ นอย่ า งไร หายใจเร็ ว หายใจช้ า หายใจไม่ อิ่ ม
ขณะหายใจมี ปี กจมู ก บาน แสดงถึ งอาการได้รับ อากาศไม่ เพี ย งพอ มี อ าการเหนื่ อ ยง่ าย หายใจมี เสี ย งดัง
หน้าอกบุ๋ม มีอาการไอ หรื อไม่ลกั ษณะอาการไอเป็ นอย่างไร
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ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิ ตเป็ นอย่างไร สี ผวิ บริ เวณปลายมือปลายเท้า อาการบวม พบ
อาการบวมบริ เวณอวัยวะส่ วนปลาย มีอาการเจ็บแน่น บริ เวณหน้าอก นอนราบไม่ได้ (Orthopnea) ด้วยหรื อไม่
มีประวัติปว่ยเป็ นไข้หวัดเรื้ อรังด้วย
ระบบทางเดินอาหาร สุ ขภาพของทางเดิน การกลื น การเคี้ยวอาหาร เป็ นอย่างไร ขับถ่ายอุจจาระเป็ น
อย่างไรมีอาการท้องอื ดอาหารไม่ย่อย อาการท้องมานหรื อเปล่ า ลักษณะการขับถ่ ายเป็ นอย่างไร มี เลื อดปน
หรื อ ไม่ ลัก ษณะอุ จ าระเป็ นอย่า งไร สี อ ะไร ซี ด ดา มี อ าการปวดท้อ ง ก่ อนรั บ ประทานอาหาร หรื อ หลัง
รับประทานอาหาร มีอาการอาเจียนหรื อไม่ลกั ษระอาการอาเจียนเป็ นอย่างไร
ระบบปัสสาวะ ลักษณะการขับถ่ายปั สสาวะเป็ นอย่างไร มีอาการแสบขัดขณะถ่ายปั สสาวะหรื อไม่ ถ่ายมี
อาการถ่ายปั สสาวะลาบาก กลั้นปั สสาวะไม่ได้ ปั สสาวะเป็ นเลือด ปั สสาวะกระปริ บกระปรอย ปั สสาวะไม่สุด
ปั สสาวะเป็ นหนอง ปั สสาวะเป็ นตะกอน กลิ่นปั สสาวะเปลี่ยนไป
ระบบสื บพันธุ์ สุ ขภาพระบบสื บพันธ์ ปั ญหาทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ มีต่อมน้ าเหลืองที่ขาหนี บ
บวมโต มีแผลที่อวัยวะเพศ มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ ในผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นผูห้ ญิง ควรถามเกี่ยวกับการมี
ประจาเดือน อาการขณะมีประจาเดือน การตั้งครรภ์ การเสี ยเลือดหลังคลอด การใช้ยาคุมกาเนิด การทาแท้ง
แขน ขา กล้ ามเนื้อ และกระดูก สุ ขภาพ แขนขาผิดรู ป มีอาการปวดตามแขน ขา มีอาการเป็ นตะคริ ว
อ่อนแรง ปวดตามข้อ ข้อบวมแดงร้อน กระโปน เคลื่อนไหวไม่ได้ ไม่สามารถทรงตัวได้
ระบบประสาท สุ ขภาพของระบบประสาท กล้ามเนื้ อลี บเล็ก กล้ามเนื้ ออ่อนแรง ความแข้งแรงของ
กล้ามเนื้ อ มี อาการปากเบี้ ยว น้ าลายไหลจากมุ ม ปากหรื อไม่ เดิ นได้ตามปกติ ห รื อไม่ พู ดได้ชัดเจน พู ดได้
ตามปกติ มีอาการชัก การกลั้นอุจจาระ ปั สสาวะ มีอาการชาตามใบหน้าแขนขา หรื อมีอาการชากึ่งกลางลาตัว
ระบบโลหิต เมื่อมีบาดแผลเลือดหยุดยาก หรื อง่าย มีจ้ าเลือดตามตัว เลือดออกตามไรฟัน เคยได้รับ
เลือด หรื อไม่ มีไข้บ่อย
ระบบต่ อมไร้ ท่อ มีอาการตัวร้อนขี้ตกใจ เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ ว ผิวหนังหยาบ ผมหยาบ รู ้สึก
เฉื่ อย มีอารบวมฉุ ๆ มีอาการหนาวง่าย อาการร้อนง่าย ดื่มน้ ามากหิ วบ่อยๆ ปั สสาวะบ่อบเคยกิยยาชุด ยา
Steroid
ระบบภูมิค้ ุมกัน มีไข้เรื้ อรังหรื อไม่ ต่อมน้ าเหลืองโตหรื อเปล่า มีอาการ อักเสบง่ายหรื อไม่ มีอารไข้
ปอดบวมไอเอรังหรื อปล่าว มีอารท้องเสี ยบ่อยๆหรื อไม่
การศึกษาเรื่ อง จิตใจ สุ ขภาพทัว่ ไป ประวัติการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความวิตกกังวล ความจา
การหลง การลืม ระบบการนอนหลับผิดปกติ นอนมาก นอนน้อย อารมณ์เปลี่ยน ประสาทไว การพูดผิดปกติ
ความคิดเปลี่ยนแปลง ไม่อยูใ่ นโลกของความจริ ง ได้ยนิ เสี ยงแว่ว
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ตัวอย่าง การซักประวัติตามระบบ เป็ นการซักประวัติการเจ็บป่ วยจากหัวจรดปลายเท้าไล่เลี ยงลงไป
ตามลาดับ เพื่อป้ องกันไม่ให้ลืมอาการสาคัญสาคัญๆตัวอย่างเช่น ถามถึงความเป็ นอยูท่ วั่ ๆไปเช่นอ้วนขึ้น หรื อ
ผอมลงนอนหลับหรื อไม่ มีไข้ ไอหรื อเปล่า การขับถ่ายเป็ นอย่างไร ศีรษะ ถามถึงอาการปวดศีรษะถามอาการ
ผมร่ วง ตา การมองเห็นเป็ นอย่างไร หู การได้ยนิ จมูก ….. ปาก……………จนถึงเท้า เท้าชา บวมหรื อเปล่า
การซักประวัติตามระบบ ก็มิใช่วา่ ผูท้ าการซักประวัติการเจ็บป่ วยจะต้องถามให้ครบทุกระบบในคราว
เดียวให้แล้วเสร็ จ การซักถามเมื่อเราพบระบบที่มีปัญหาผูซ้ ักประวัติจึงถามไล่เรี ยงลงไปเจาะจงเจาะระบบ
นั้นๆ เพราะมีเวลาน้อย จึงซักถามถึ งระบบที่ผูซ้ ัก ประวัติ เห็ นว่าน่ าจะเป็ นปั ญหา จึ งต้องซักให้ละเอียด ถึ ง
ปัญหาให้ครอบคลุมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้บริ การมีปัญหาทางตา อาจซักถามถึงลักษณะการมองเห็นให้มาก
ขึ้น เช่นมีอาการปวดหรื อไม่อย่างไร หรื อเห็นเป็ นเส้นลอยไปมาในสิ่ งที่มองเห็น มองเห็นภาพดังกล่าวในขณะ
อ่านหนังสื อ หรื อเห็นเกือบตลอดเวลา เป็ นต้น
โดยสรุ ป การซักประวัติมีหลากหลายวิธี เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ครอบคลุม ชัดเจนและถูกต้อง สามารถนา
ข้อมูลไปวางแผนให้การรักษาพยาบาลผูใ้ ช้บริ การนั้นให้ประสบผลสาเร็ จนั้น บุคลากรทางการแพทย์จะใช้
วิธีการซักประวัติชนิดใด แบบใด ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์หลายอย่าง เช่น เวลา สถานที่ อาการ อาการแสดง วัย
เพราะในการซักประวัติน้ นั หัวใจของการซักประวัติน่าจะได้แก่ สาเหตุ ที่ทาให้เกิ ดปั ญหาสุ ขภาพ เพราะการ
รักษาปัญหาสุ ขภาพจะรักษาได้ง่ายๆถ้าทราบถึงสาเหตุของโรค
กิจกรรม 10.1.2
จงอธิบายประเภทของการซักประวัติ
แนวตอบกิจกรรม 10.1.2
การซักประวัติออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การซักประวัติตามวัตถุประสงค์ เป็ นการซักประวัติโดย มีการกาหนดวัตุประสงค์ในการซักถามไว้
แล้วว่าต้องการข้อมู ลอะไร ซึ่ งการซักถามอาจใช้ก ารซักถามแบบกว้างๆ แบบเฉพาะเจาะจง แบบวิเคราะห์
เจาะลึ ก เช่ น ต้องการทราบอาการสาคัญ แต่การตั้งคาถามจะไม่ได้กาหนด หัวข้อการซักประวัติไว้ล่วงหน้า
เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ที่หลากหลาย
2. การซักประวัติตามโครงสร้ าง เป็ นการซักประวัติที่มีรูปแบบหรื อเค้าโครงของการซักถามไว้แล้ว ถึง
ข้อมูลที่ตอ้ งการแต่การที่จะได้มาซึ่ งข้อมูลนั้นจะใช้รูปแบบใดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาอย่างครอบคลุ มและถู กต้อง
ข้อมูล อาการสาคัญ ประวัติการเจ็บป่ วยปั จจุบนั ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่ วยของครอบครัว
ประวัติการเจ็บป่ วยของบุคคลใกล้ชิด ประวัติส่วนบุคลฯ นี้ คือข้อมูลคาถามที่ตอ้ งการหลังจากนั้นจะใช้วิธีการ
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ซักประวัติเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนมากขึ้นจากการใช้คาถาม ตามที่ต้ งั ไว้เรี ยกว่าการซักประวัติอย่างมีโครงสร้าง
ต่อมามีการใช้คาถามให้ผใู ้ ช้บริ การตอบคาถามต่างๆตามการซักถามปลายเปิ ดตามข้อมูลที่ตอ้ งการจากการถาม
ต่อจากการตอบที่มาด้วยคาถามหลายๆคาถามซึ่ งเรี ยกว่าชุ ดคาถาม ท้ายสุ ดใช้คาถามปลายเปิ ดให้ผูใ้ ช้บริ การ
ตอบตามลักษณะอาการของตัวเองเรี ยกว่าถามอย่างมีโครงสร้าง
3. การซั ก ประวัติ ต ามระบบ การซัก ประวัติ แบบนี้ เป็ นการซัก ประวัติตามระบบการท างานของ
ร่ างกายซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วการซักประวัติชนิ ดนี้ จะเริ่ มซักประวัติเป็ นระบบๆ เริ่ มซักถามถึ งปั ญหาสุ ขภาพตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเท้า ซึ่ งง่ายต่อการซักและง่ายต่อการลงบันทึกข้อมูล

เรื่องที่ 10.1.3
ข้ อมูลทีต่ ้ องการจากการซักประวัติการเจ็บป่ วย
การซักประวัติการเจ็บป่ วย มีความสาคัญต่อการให้การรักษาพยาบาลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น การซัก
ประวัติช่ วยในการวินิจฉัยโรคได้ม ากก่ ว ร้ อยละ 50 ซึ่ งการซักประวัติการเจ็บ ป่ วยนั้นผูซ้ ัก ประวัติจะต้อง
ซักถามถึง คือ ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูป้ ่ วย อาการสาคัญ ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั และประวัติการ
เจ็บป่ วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว ประวัติส่วนตัว และการซักประวัติตามระบบ (ผ่องพรรณ
อรุ ณแสง, 2543: 2-3)
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปของผู้ป่วย
ข้อมู ลพื้นฐานทัว่ ไปของผูป้ ่ วย (General data, Preliminary data, data base) หรื อบางรายเรี ยกว่าข้อมู ล
ประชากร ประกอบด้วย ชื่อ สถานที่อยูป่ ั จจุบนั สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ บุคลสาคัญที่สามารถติดต่อได้เมื่อมี
ความจาเป็ นเร่ งด่วน ภูมิลาเนา อายุ เพศ เชื้ อชาติ ศาสนา อาชี พ การศึ กษา ในกรณี ที่เป็ นผูท้ ี่เคยมาใช้บริ การ
หมายเลข Hospital number ถ้าเคย เข้ารับการรักษา Admission number การวินิจฉัยโรคครั้งล่าสุ ด การรักษาที่
ได้รับ ถ้าเป็ นเด็กหรื อผูส้ ู งอายุ ต้องถามถึงผูด้ ูแล หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
2. อาการสาคัญ
อาการสาคัญที่ตดั สิ นใจมาเข้ารับการรักษา หรื อนาส่ งโรงพยาบาล (Chief Complain: CC`, Presenting
symptom or Principle symptom ; PS) ) อาการเด่นชัดเพียง 1-2 อย่างที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การตัดสิ นใจมาพบแพทย์
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อาการส าคัญ ที่ ก ล่ าวมาแล้วต้องเป็ นค าพู ดของผูใ้ ช้บ ริ ก ารเอง พร้ อมทั้ง ระยะเวลาของการเกิ ด อาการนั้น ๆ
ตัวอย่างเช่ น ผูใ้ ช้บริ การบอกว่ามีอาการปวดหลัง ผูถ้ ามอยากทราบว่ามีอาการปวดไหล่ร่วมด้วยหรื อไม่ ผูซ้ ัก
ประวัติ ไ ม่ ค วรถามว่า มี อ าการปวดหลัง ร่ วมด้ว ยหรื อ ไม่ เพราะเป็ นค าถามน า ค าถามที่ เหมาะสม ต้อ งให้
ผูใ้ ช้บริ การพูดออกมาด้วยตนเอง นอกจากปวดศีรษะแล้วท่านมีอาการอื่นๆร่ วมด้วยหรื อไม่ ท่านมีอาการปวด
หลังมากี่วนั แล้ว
3. ประวัติการเจ็บป่ วยในปัจจุบัน
ประวัติก ารเจ็บ ป่ วยในปั จจุบ นั (History of presenting illness; HPI) สอบถามรายละเอียดของอาการ
เจ็บป่ วยทั้งหมด ร่ วมทั้งเพิ่มรายละเอียดสาคัญ ซึ่ งต้องเรี ยงตามระยะเวลาที่เกิดอาการ ซึ่ งต้องแจกแจง ให้ครบ
3.1 ระยะเวลาที่เกิดอาการ (Onset, Timing) หมายถึงระยะเวลาที่เริ่ มมีอาการจนกระทัง่ วันที่มาพบผูซ้ กั
ประวัติ ในกรณี ที่ อาการเป็ นๆหายต้องระบุ วนั ที่ เริ่ มแรกของการมี อาการ รวมกับระยะเวลาที่ มีอาการเป็ นๆ
หายๆ อาการนั้นเป็ นอยูน่ านเท่า
3.2 ลักษณะอาการที่ปรากฏ (Quality) เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดตื้อๆ หรื อปวดตุบๆ ปวดซี กซ้ายหรื อ
ซี กขวา การเกิด เกิดขึ้นทันทีทนั ใด หรื อค่อยๆเกิด ให้ผบู ้ ริ การอธิ บายตามการรับรู ้ของเขาเอง
3.3 ระดับความรุ นแรงของอาการ (Quality or severity) เพื่อให้สามารถรับรู ้ความรุ นแรงของอาการ
ดังกล่าวผูซ้ ักถามอาจจะใช้ สเกลเป็ นตัวชี้ ระดับการปวดร่ วมด้วย หรื ออาจจะใช้วิธีการถามว่า อาการที่เกิดขึ้น
นั้นรบกวนการปฏิบตั ิกิจกรรมอื่นๆของผูใ้ ช้บริ การด้วยหรื อไม่
3.4.ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้อาการรุ นแรงขึ้น / ปั จจัยที่ทาให้อาการบรรเทาลง สามารถลดความรุ นแรงของ
อาการที่เกิ ดขึ้น(Remitting or exacerbating factors) เช่ นมีอาการปวดกระบอกตามากขึ้น เมื่ ออ่านหนังสื อ เมื่ อ
หลับตาลงอาการปวดตาบรรเทาลง
3.5 อาการอื่นๆที่พบร่ วมด้วย (Associated manifestations) ตัวอย่างเช่น อาการปวดศีรษะ และมีอาการ
ก้มศีรษะไม่ได้ จะปวดร้ าวไปที่ กระดู กสันหลัง หรื อบางรายมีอาการอาเจียนพลุ่ งร่ วมด้วยซึ่ งจะเห็ นว่าข้อมู ล
อาการร่ วมด้วยมีผลต่อการวินิจฉัยโรคร่ วมด้วย เช่นกัน
3.6 สภาวะขณะเกิ ดอาการ รวมถึ งสภาพแวดล้อมก่อนเกิ ดอาการ กิ กรรมที่ กาลังปฎิ บตั ิ ซึ่ งอาจเป็ น
สาเหตุทาให้เกิดอาการผิดปกติได้
3.7 ตาแหน่ ง ที่ เกิ ด อาการ (Location) ในการซัก ถามเกี่ ย วกับ ต าแหน่ งต้องให้ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารใช้นิ้ วชี้
ตาแหน่งที่เกิดอาการเพื่อให้ได้จุดที่เกิดอาการแน่นอน
การซัก ประวัติการเจ็บ ป่ วยในปั จจุบนั ตั้งแต่ เริ่ ม มี อาการและลักษณะของอาการ ท าให้ผูซ้ ักถาม
วิเคราะห์ ได้ถึง ภาวะของโรคว่าเป็ นอาการ เรื้ อรัง หรื อเฉี ยบพลัน การเกิ ดโรค ระยะเวลาที่ เกิ ด บ่ งบอกถึ ง
ระยะในการฝั ก ตัว ของโรค (Incubation period) สาเหตุ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด โรคในการซั ก ประวัติ ไ ม่
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จาเป็ นต้องเรี ยงตามขั้นตอนเพื่อให้บรรยากาศ เหมือนการสนทนากันทัว่ ๆไป แต่ตอ้ งซักถามให้ครบทุกประเด็น
ของผุร้ ับบริ กา
4. ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต (Past history: PH) ประกอบไปด้วย ประวัติการเจ็บป่ วยของตนเอง
ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว
4.1 ประวัติการเจ็บป่ วยของตนเอง ประกอบด้วย
4.1.1 การเจ็บป่ วยในอดีต ถามถึงการเจ็บป่ วยในอดีตตั้งแต่เกิด ไม่วา่ จะเป็ นการเจ็บป่ วยใดๆก็ตาม
ซึ่งในปัจจุบนั ได้มีการบันทึกไว้ในสมุดประวัติการจ็บป่ วยและการรักษา
4.1.2 ประวัติการพ้ยา อาหาร สารเคมี อาการอะไร ที่แสดงว่าแพ้ เช่น อาการเป็ นผื่น ลักษณะของ
ผืน่ ลักษณะของอาการ มีอาการอื่นๆเกิดขึ้นร่ วมด้วยหรื อไม่
4.1.3 ประวัติการเกิด ประวัติน้ ี จะมีความสาคัญมากสาหรับผูป้ ่ วยในวัยทารก เพราะอาการผิดปกติ
บางอย่างมี ผลมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของทารก โดยเฉพาะทารกเกิ ดก่ อนกาหนด ส่ วนใหญ่ ที่พ บหมักมี อาการ
เกี่ยวกับระบบการหายใจ และระบบประสาท รายละเอียดของการซักประวัติก่อนคลอด อายุในครรภ์ก่อนคลอด
วิธีการช่ วยคลอด น้ าหนักแรกคลอดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดวินิจฉัยการรักษาที่ได้รับหมู่เลื อดแม่ และลู ก
ลาดับที่ของการเกิดในครอบครัว เป็ นลูกคนที่เท่าไร ประวัติการได้รับนมน้ า อาหารและพัฒนาการ
4.1.4 ประวัติการใช้ ยา สารเสพติด เครื่ องดื่ม ยาสมุนไพร ระยะเวลาที่เคยใช้ วัตถุประสงค์ใน
การใช้ ในผูป้ ่ วยเรื้ อรังอาจมีการใช้ยา สมุนไพรร่ วมด้วย โดยเฉพาะผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นผูส้ ู งอายุ
4.1.5 ประวัติการฉีด วัคซีน
4.1.6 ประวัติการผ่าตัด เคยผ่าตัดด้วยเรื่ องอะไร มีอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
4.1.7 ประวัติการได้รับอุบตั ิเหตุต่างๆ ในการตั้งครรภ์และการคลอดการได้รับอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับ
อุง้ เชิงกรานเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ เพราะมีผลต่อการคลอด
4.1. 8 บุคลิกภาพ ผูซ้ กั ประวัติสามารถสังเกตุบุคคลิกภาพได้จาก การสังเกต สอบถามจากเพื่อน
จากเพื่อนร่ วมงาน จากพ่อแม่ญาติสนิท หรื อถามจากผูใ้ ช้บริ การโดยตรง
4.1.9 ผลการรักษาที่ผา่ นมาในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การเคยมีการเจ็บป่ วยเช่นเดียวกับอดีตที่ผา่ นมา
4.2 ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว (Family History) การเจ็บป่ วยบางชนิ ด สามารถติดต่อกันได้
ในครอบครัว หรื อในชุมชน หรื อการตายในหมู่พี่นอ้ งของผูใ้ ช้บริ การ เน้นเป็ นพิเศษกับการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
หลังสัมภาษณ์ประวัติครอบครัว อาจทาให้เข้าใจง่ายโดยบันทึกเป็ นรู ปแบบของผังเครื อญาติ ดังภาพที่ 10.1
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อายุ 70 ปี แข็งแรง

โรคเบาหวาน

อายุ 72 ปี ความดันโลหิต

สู ง
อายุ 55 ปี

โรค ทาลาสซีเมีย
Thalassemia

อายุ 48 ปี
Thalassemia

alassemia

อายุ 28 ปี เสียชีวติ จากอุบัตเิ หตุ
ผู้รับบริการ

อายุ 25 ปี ป่ วยเป็ นโรค
ภูมคิ ้ มุ กันบกพร่ อง

แทนผูช้ าย

แทนผูช้ ายที่เจ็บป่ วย

แทนผูช้ ายที่เสี ยชีวิต

แทนผูห้ ญิง

แทนผูห้ ญิงที่เจ็บป่ วย

แทนผูห้ ญิงที่ตาย

ภาพที่ 10.1 แสดงผังเครื อญาติและภาวะเจ็บป่ วยในครอบครัว
ทีม่ า : รู ปแสดงพงศาวลี วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์, 2549

การบันทึกประวัติครอบครัว ต้องซักประวัติ การเจ็บป่ วยในหมู่พี่นอ้ งและผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกัน
กับผูป้ ่ วย โรคทางกรรมพันธุ์ เช่ นโรค ทาลาสซี เมี ย ในหมู่พี่ น้อง ประวัติโรคติ ดเชื้ อ วัณโรค สภาพชุ มชน
สถาพแวดล้อม ตลอดจนที่อยูอ่ าศัย และแหล่งประโยชน์ของครอบครัว (Social net work) ภาวะเศรษฐกิจ และ
การเข้าถึงแหล่งสุ ขภาพของครอบครัว ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผูด้ ูแลเมื่อมีปัญหาผูใ้ ช้บริ การด้วย เมื่อต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมจะขอได้จากผูใ้ ดบ้าง
ข้อมูลพื้นฐาน
ผูป้ ่ วยหญิงไทยวัย 46 ปี เคยมารับการตรวจรักษาอาการของโรคภูมแพ้อยู่เป็ นประจา บัตรประจาตัว
ผูป้ ่ วย หมายเลข 1234 แต่อาการไม่รุนแรงไม่เคยต้องพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล จบการศึกษาชั้นปฐมปี ที่ 4
นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลาเนาว์อยูท่ ี่จงั หวัดศีรษะเกษ ประกอบอาชีพเป็ นช่างเย็บผ้าอยูท่ ี่ บ้านเลขที่18 ถนน นาง
ลิ้นจี่ อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี กับสามี และบุตรชาย 1คน บุตรสาว หนึ่ งคน บุตรทั้งสองคนกาลังศึกษา
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อยูม่ หาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล บุคลที่สามารถติดต่อได้กรณี มีเหตุฉุกเฉิ นคือ นาย ชง อยู่
บ้านเดียวกันกับผูร้ ับบริ การ หมายเลขโทรศัพย์ที่สามารถติดต่อได้ คือ ตัวอย่างเช่น 034-5172345
ประวัติได้ จากผู้ใช้ บริการเชื่ อถือได้
อาการสาคัญ
มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มนาน 1วัน
ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
4 วันก่อนมาโรงพยาบาลผูใ้ ช้บริ การรับงานเย็บเสื้ อโหลจากเพื่อนมาเย็บจานวน 10โหลซึ่ งเป็ นงานเร่ ง
ต้องส่ งงานภายใน 4 วัน 3วันก่ อนมาอากาศเย็นผูใ้ ช้บริ การนอนวันละ 3 ชั่วโมงเพราะต้องการเย็บผ้าส่ งให้
ทันเวลา 2 วันก่ อนมา เริ่ มมี อาการหายใจไม่ สะดวก แต่ห่วงงานที่ จะต้องส่ งให้เพื่ อนและคิ ดว่าอาการคงไม่
รุ นแรง 1วันก่อนมาโรงพยาบาลเริ่ มมีอาการแน่นหน้าอกและเริ่ มหายใจไม่อิ่มจึงให้สามีพามาโรงพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
ผูร้ ับบริ การมีอาการของโรคภูมแพ้ มาตั้งแต่อายุ 32 ปี เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาโดย
ตลอดอาการเป็ นๆหายๆและจะมีอาการมากขึ้นเมื่ออากาศเย็น ได้รับยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ อาการดีข้ ึนพยาบาลเคย
แนะนาให้ใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกเวลาเย็บผ้า แต่ผใู ้ ช้บริ การบอกว่าบางครั้งอากาศร้อน ใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแล้ว
รู ้สึกราคาญจึงหยุดๆใส่ ๆ ผูใ้ ช้บริ การสังเกตพบว่าในระยะ 2ปี ที่ผา่ นมา มีอาการของโรคภูมิแพ้บ่อยขึ้นและมี
อาการรุ นแรงขึ้น
ประวัติครอบครัว
ผูร้ ับบริ การมี มีพี่นอ้ งร่ วมบิดาและมารดาเดียวกันสองคน เป็ นชาย 1คนเป็ นหญิงหนึ่ งคน ไม่มีใครใน
ครอบครัวมีอาการเป็ นโรคภูมิแพ้เช่นเดียวกับผูใ้ ช้บริ การ ปั จุบนั บิดาของผูใ้ ช้บริ การเสี ยชีวิตแล้ว จากอุบตั ิเหตุ
ถูกรถชนเมื่อ 7 ปี ก่อน มารดายังมีชีวิตอยู่ มีสุขภาพแข็งแรง มีอากรของความดันโลหิ ตสู ง ไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลศีรษะเกษปั จุบนั มารดาอายุ75 ปี อาศัยอยูก่ บั น้องสาวของผูใ้ ช้บริ การที่จงั หวัดศีรษะเกษ ปฏิเสธการ
เป็ นโรคภูมิแพ้ ในครอบครัว
ประวัติส่วนตัว
เริ่ มมีประจาเดือน เมื่ออายุ 13 ปี ประจาเดือนมาสม่าเสมอทุกเดือน ปั จจุบนั ยังคงมีประจาเดือนอยู่
ปฏิเสธการใช้สารเสพติด เริ่ มมีภาวะความดันโลหิ ตสู งแต่ไม่ได้กินยาลดความดันโลหิต ควบคุมภาวะความดัน
โลหิ ตสู งโดยการควบคุมอาหารและออกกาลังกาย
โดยสรุ ป การบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย เป็ นการบันทึ กสิ่ งที่ ผูซ้ ักประวัติการเจ็บป่ วย ได้มาจากการ
ซักถามและการสนธนากับ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร การบันทึ กผลการซัก ประวัติเป็ นข้อมูล ที่ ใช้เป็ นการสื่ อสารระหว่าง
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บุคลากรทางการแพทย์และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ปั จจุบนั ยังเป็ นข้อมูลทางด้านกฏหมายอี กด้วยดังนั้นในการบันทึ ก
ข้อมูลต้องเขียนด้วยภาษาที่เป็ นสากลไม่ควรใช้ตวั ย่อและต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความถูกต้องเป็ นข้อมูลตรง
จากคาบอกเล่าของผูใ้ ช้บริ การต้องไม่ใช่ ขอ้ มูลที่มีการแปลความ ห้ามตีความ เขียนให้อ่านง่าย การบันทึก
ข้อมูลต้องประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน อาการสาคัญ ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
ประวัติครอบครัว และประวัติส่วนบุคคล
กิจกรรม 10.1.3
จงอธิบายถึงข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหา /ได้ จากการซักประวัติการเจ็บป่ วย
แนวตอบกิจกรรม 10.1.3
การซักประวัติการเจ็บป่ วย เป็ นการซักถามผูใ้ ช้บริ การด้านสุ ขภาพเกี่ยวกับสิ่ งสาคัญที่ทาให้เกิดปั ญหา
หรื อเกิดการเจ็บป่ วย จนกระทัง่ ทาให้ผใู ้ ช้บริ การตัดสิ นใจมาขอรับการตรวจรักษา ดังนั้นข้อมูลที่ตอ้ งการ และมี
ความสาคัญ จึงจะต้องประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผูท้ ี่มาใช้บริ การทางการแพทย์ อาการสาคัญ
หรื ออาการนาที่ทาให้ตดั สิ นใจมาพบแพทย์ ประวัติความเป็ นมาของการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ประวัติการเจ็บป่ วย
ในอดีต เพราะการเจ็บป่ วยในอดีตบางครั้งเกี่ยวโยงมาสู่ การเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ผูซ้ กั ประวัติจึงต้องทาการค้นหา
ประวัติการเจ็บ ป่ วยในครอบครั ว หรื อคนใกล้ชิ ด และประวัติส่ วนบุ คคลโดยเฉพาะประวัติการใช้ยา หรื อ
สารเสพติด ประวัติต่างดังกล่าวเป็ นประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วยทั้งสิ้ น ข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถช่ วยให้
แพทย์วนิ ิจฉัยโรคได้
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ตอนที่ 10.2
เทคนิคและขั้นตอนการซักประวัติการเจ็บป่ วยในผู้ใหญ่
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
10.2.1 เทคนิคการซักประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่
10.2.2 ขั้นตอนการซักประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่
แนวคิด
การซักประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่ หมายถึง การซักถามภาวะสุ ขภาพจากผูใ้ ช้บริ การได้โดยตรงเพราะผูใ้ หญ่
เป็ นบุคคลที่มีวฒ
ุ ิภาวะในการตัดสิ นใจในการดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การซักประวัติสุขภาพของผูใ้ หญ่
หลังจากผูซ้ กั ประวัติศึกษาข้อมูลและเตรี ยมตัวในการซักประวัติแล้ว จึงเริ่ มจากการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผูใ้ ช้บริ การเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การ เกิดความสบายใจและคุน้ เคยกับผูซ้ กั ประวัติ หลังจากนั้นจึงซักถามหาข้อมูล
สุ ขภาพ ซึ่ งในการซักถามนั้นผูซ้ กั ประวัติตอ้ งใช้เทคนิคการตั้งคาถาม การฟัง การสะท้อนคิด การใช้ความเงียบ
การขยายความ การใช้ภาษา การสรุ ปความหลังจากนั้นจึงสรุ ปความให้ผใู ้ ช้บริ การรับทราบข้อมูลที่ได้จากการ
ซักถามเพื่อให้เข้าใจข้อความตรงกัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 10.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเทคนิคการซักประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่ได้
2. ขั้นตอนการซักประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่ได้
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เรื่องที่ 10.2.1
เทคนิคการซักประวัติการเจ็บป่ วยในผู้ใหญ่
การซักประวัติการเจ็บป่ วย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะ มีการเจริ ญเติบโตทั้งทางด้านร่ างกายและปั ญญา
มีวฒ
ุ ิภาวะในการตัดสิ นใจในการดูแลตนเอง ดังนั้น เมื่อเกิดปั ญหาสุ ขภาพจึงสามารถให้ขอ้ มูลการเจ็บป่ วยได้
ด้วยตนเอง ในกรณี ที่ปัญหาสุ ขภาพนั้นๆ ไม่ก่อให้ผใู ้ ช้บริ การในวัยผูใ้ หญ่มีความผิดปกติทางสมองหรื ออาการ
หมดสติในการซักประวัติเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพถูกต้องครอบคลุม ผูซ้ กั ประวัติการเจ็บป่ วยจึงต้องมีทกั ษะ
และเทคนิคที่หลากหลายในการซักถาม (ผ่องพรรณ อรุ ณแสง 2550:11) ดังต่อไปนี้

1. เทคนิคการซักประวัติในผู้ใหญ่
การซักประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่ที่รู้ตวั ดีสามารถให้ขอ้ มูลได้ดว้ ยตนเอง มีเทคนิคที่เป็ นประโยชน์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยยวกับการเจ็บป่ วยดังนี้
1.1 การใช้ คาถาม ควรใช้ คาถามปลายเปิ ด (Open- end question) เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การได้เล่าถึงภาวะ
สุ ขภาพด้วยตัวของเขาเอง ในการซักประวัติจะใช้คาถามปลายปิ ด (Closed –end question) ต่อเมื่อต้องการถาม
ย้าในสิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การกล่าวมาแล้วเพื่อให้เข้าใจตรงกันเท่านั้น
1.2 การใช้ ความเงียบ (Silence) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้บริ การได้ทบทวนสิ่ งอาการต่างที่เกิดขึ้นมา
ตรวจสอบอารมณ์และความรู ้สึกของตนเอง ซึ่ งการใช้หลักความเงียบนี้ผใู ้ ห้บริ การไม่ควรปล่อยให้เวลานาน
กว่าสามนาที เพราะจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความอึดอัด ในระหว่างที่ใช้หลักการนี้ ผใู ้ ช้บริ การจะต้องใช้การ
สบตา หรื อแสดงความสนใจ ให้ผใู ้ ช้บริ การรับรู ้วา่ ผูใ้ ห้บริ การสนใจและกาลังรับฟังอยู่
1.3 เทคนิคการพูดเสริ ม (Facilitating) เป็ นวิธีการที่ใช้ถามเพื่อไม่ให้การซักถามติดขัด หรื อเมื่อไม่
ทราบว่าจะถามอะไรต่อ หรื อเพื่อกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเล่าต่อ คาพูดที่จะใช้ในการกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเล่าต่อ
หมักใช้คาพูดที่วา่ แล้วเป็ นอย่างไรต่อไป แล้วเกิดอะไรขึ้นค่ะ เล่าต่อไปซิ ค่ะ
1.4 หลักการทาให้ กระจ่ าง (Clarification) ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทาให้ผใู ้ ห้บริ การและ
ผูใ้ ช้บริ การรับรู ้ขอ้ มูลที่ไม่ตรงกัน ในคาตอบของผูใ้ ช้บริ การบางเรื่ องที่ผรู ้ ับบริ การยังไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้อง
หรื อไม่อย่างไร ผูใ้ ห้บริ การต้องถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เช่นผูใ้ ช้บริ การเล่าว่า มีอาการเจ็บที่หวั ผูใ้ ห้
บริ การจึงต้องตรวจสอบกับผูใ้ ช้บริ การให้เข้าใจตรงกันโดยใช้คาพูดที่วา่ “คุณเล่าว่าคุณปวดศีรษะ”
1.5 หลักการสะท้อนกลับ (Reflections) ข้อมูลบางอย่างหรื อท่าทางของผูใ้ ช้บริ การ ที่ให้ขอ้ มูลด้วย
บุคลิกภาพที่ลงั เลไม่หมัน่ ใจหรื อพูดด้วยเสี ยงที่เบากว่าปกติ ทาให้ผใู ้ ห้บริ การหรื อผูซ้ กั ประวัติไม่หมัน่ ใจว่า
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ข้อมูลที่ผใู ้ ช้บริ การให้มานั้นเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องหรื อไม่ ผูซ้ กั ประวัติการเจ็บป่ วยจึงต้องใช้คาถามที่ผใู ้ ช้บริ การ
ตอบมาสะท้อนกลับ ตัวอย่าง เช่น “คุณบอกว่าคุณมักจะมีอาการปวดศีรษะเมื่อากาศเย็น”
1.6 หลักการเผชิญหน้ า (Confrontation) ข้อมูลบางอย่างเป็ นสิ่ งซึ่ งผูซ้ กั ประวัติหรื อผูใ้ ห้บริ การ
คิดว่าไม่ตรงตามที่ผใู ้ ช้บริ การหรื อญาติเล่าหรื อแจ้งให้ทราบ ผูซ้ กั ประวัติ ถามกับผูใ้ ช้บริ การหรื อ
ญาติ ให้ยนื ยันข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง หรื อแจ้งว่าผูใ้ ห้บริ การสงสัยในข้อมูลที่เล่ามา
1.7 หลักการแปลความ (Interpretation) ผูซ้ กั ประวัติตอ้ งสังเกตปฏิกิริยา ท่าทาง คาพูดของ
ผูใ้ ช้บริ การ และญาติ เพื่อจะได้ทราบว่าข้อมูลที่ได้ หมายถึงอะไรและมีอะไร หรื อมีความรู ้สึกหรื อข้อมูลอะไร
ที่ซ่อนอยู่ เพื่อจัดการต่อไปได้อย่างเหมาะสม
1.8 หลักการสรุปความ (Summarizing) เป็ นการสรุ ปข้อมูลที่ผซู ้ กั ประวัติหรื อผูใ้ ห้บริ การ ได้มาจาก
ผูใ้ ช้บริ การหรื อญาติๆที่เล่ามาทั้งหมดเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพสุ ขภาพเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกัน
ตัวอย่างเช่น “ที่เราคุยกันมาพอจะสรุ ปได้วา่ …………………………” ตั้งแต่เราคุยกันมาสรุ ปได้วา่
คุณ มีอาการปวดศีรษะข้างซ้ายทุกครั้งที่คุณนอนไม่หลับและการที่คุณนอนไม่หลับเพราะคุณ………………
1.9 หลักในการพูดสนับสนุน (Support) เป็ นวิธีการที่ผซู ้ กั ประวัติให้กาลังใจ หรื อรับรู ้ความรู ้สึกของ
ผูใ้ ช้บริ การหรื อบุคคลทีให้ขอ้ มูลดังนี้
1.9.1 การให้ความมัน่ ใจ (Reassurance) เป็ นการเสริ มความเพื่อให้ความมัน่ ใจว่าสิ่ งที่
ผูใ้ ช้บริ การกล่าวออกมาเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องและเป็ นสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น ดิฉนั จะออกกาลังกายด้วยการเดิน
เร็ วในการลดน้ าหนัก และรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ให้มากขึ้น ผูใ้ ห้บริ การหรื อผูซ้ กั ประวัติ
“คุณคิดถูกแล้ว”
1.9.2 การแสดงความเข้าใจ อารมณ์และความรู ้สึกของผูใ้ ช้บริ การ(Empathy) เป็ นการแสดงถึง
ความเห็นอกเห็นใจหรื อแสดงถึงความเข้าใจความรู ้สึกของผูใ้ ช้บริ การ ตัวอย่างเช่น คุณรู ้สึกว่าลูกของคุณจะ
เป็ นอันตราย หรื อ คุณทาไปเพราะไม่คิดว่าจะเกิดปั ญหาตามมา
1.10 สถานที่ ในการซักประวัติตอ้ งมีการเตรี ยมสถานที่ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึก
ผ่อนคลาย รู ้สึกสบายใจที่จะให้ขอ้ มูล ทั้งนี้เพราะข้อมูลบางชนิดผูใ้ ช้บริ การไม่อยากให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ และควร
ปราศจากเสี ยงรบกวน หรื อขัดจังหวะในการสนทนา ดังนั้นสถานที่ในการซักประวัติควรมีความเป็ นส่ วนตัว ที่
นัง่ สบาย มีบรรยากาศของการผ่อนคลาย ปราศจากเสี ยงรบกวนและอากาศไม่ร้อนหรื อเย็นจนเกินไป
1.11 ผู้ใช้ บริ การหรื อผู้ทถี่ ูกซั กประวัติ ต้องมีสภาพร่ างกายและจิตใจอยูใ่ นภาวะที่จะสามารถให้
ข้อมูลได้ ถ้าหากว่าผูใ้ ช้บริ การ เป็ นผูท้ ี่ไม่สามารถสื่ อสารหรื อไม่อยูใ่ นภาวะที่ให้ขอ้ มูล การซักประวัติจะต้อง
ต้องซักจากผูท้ ี่ใกล้ชิดกับผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด เช่นถ้าเป็ นเด็กต้องซักประวัติจากผูเ้ ลี่ยงดูอาจเป็ นพ่อแม่ หรื อพี่
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เลี้ยงเด็ก ถ้าผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถสื่ อสารโดยการใช้ภาษาสากลที่ใช้กนั อยูไ่ ด้อาจต้องใช้ล่ามช่วย หรื อใช้ภาษา
ท่าทาง เช่น
1) ผูใ้ ช้บริ การที่อยูใ่ นภาวะหมดสติ ต้องซักผูใ้ กล้ชิด หรื อผูเ้ ห็นเหตุการณ์
2) ผูใ้ ช้บริ การที่อยูใ่ นอารมณ์โกรธ อารมณ์กลัวหรื อไม่ไว้วางใจต้องให้เวลาในการ
ปรับตัวปรับอารมณ์
3) ผูใ้ ช้บริ การที่อยูใ่ นภาวะไม่สุขสบาย เช่นมีอาการหายใจไม่ออก หรื อมีอาการปวด ต้อง
แก้ไขอาการผิดปกติที่อาจเป็ นอันตรายก่อนที่จะซักประวัติ
1.12 ผู้ให้ บริ การหรื อผู้ซักประวัติ ต้องมีคุณลักษณะที่สุขมุ เหยือกเย็นเป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้เรื่ องปัจจัย
ที่มีผลต่อสุ ขภาพเรื่ องโรค และต้องมีเทนิดในการซักประวัติดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการซักประวัติผซู ้ กั
ประวัติที่ดีจะต้องไม่พูดมากหรื อน้อยจนเกินไป และคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูท้ ี่จะทาการซักประวัติเขียนไว้
แล้วในตอนที่ 10.1.3
1) ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการซักประวัติ ไว้ล่วงหน้า โดยการเตรี ยมตนเอง ในการ
ซักประวัติวา่ มีเรื่ องใดบ้างที่จะต้องซักถาม และต้องซักในเรื่ องใดบ้างเพื่อที่จะให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุม
2) ต้องมีเทคนิคในการซักประวัติ เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง
3) ต้องมีทกั ษะในการฟัง ไม่พูดแทรก หรื อพูดขัดจังหวะผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลหรื อผูใ้ ช้บริ การ
4) การตั้งคาถามควรเป็ นคาถามที่ส้ นั ๆใช้คาถามง่ายและเป็ นคาถามปลายเปิ ด เสี ยงต้องไม่
ดังจนเกินไปหรื อเบาจนเกินไป และน้ าเสี ยงที่มีความเป็ นมิตร
5) ต้องจดบันทึกจ้อมูลตามลาดับเพื่อที่จะสามารถนามาใช้ในการวางแผนการรักษาและกัน
ลืม
6) ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ รู ้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ เข้าใจอารมณ์และความต้องการของผูใ้ ช้บริ การตามสภาพของเขา
7) ต้องมีความรู ้ความเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บป่ วยตลอดจนขนบธรรม เนียม
ประเพณี เพื่อนามาประกอบการทาการซักประวัติเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกสบายใจและทาให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
8) ในขณะซักถามผูซ้ กั ถามจะต้องสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การร่ วมด้วยเพื่อจะได้
รับทราบอารมณ์และความรู ้สึกของผูท้ ี่ถูกซักถาม
1.13 การสื่ อสาร เป็ นเรื่ องสาคัญในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง ผูท้ ี่ซกั
ประวัติจึงต้องมีความสามารถในการสื่ อสาร ทั้งการสื่ อสารโดยการใช้วจั นภาษา (Verbal communication) หรื อ
ใช้อวัจนภาษา (Nonverbal communication) น้ าเสี ยงที่ใช้ตอ้ งสุ ภาพนุ่มนวล
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1.14. การเตรียมอุปกรณ์ ต่างๆทีจ่ าเป็ นต้ องใช้ ในระหว่างการซักประวัติให้พร้อม เช่น ปากกา
กระดาษ และต้องปิ ดโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์การสื่ อสารต่างที่อาจรบกวน การพูดคุยในการซักประวัติผใู ้ ช้บริ การ
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม 10.2.1
จงอธิบายเทคนิคในการซักประวัติในผูใ้ หญ่
แนวตอบกิจกรรม 10.2.1
เทคนิคการซักประวัติ ในการซักประวัติในผูใ้ หญ่ ต้องใช้เทคนิคหลากหลายแต่ที่สาคัญๆได้แก่ การใช้
คาถาม ควรใช้คาถามปลายเปิ ด (Open- end question) การใช้ความเงียบ (Silence) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ช้บริ การได้ทบทวนสิ่ งอาการต่างที่เกิดขึ้นมา การพูดเสริ ม (Facilitating) เป็ นวิธีการที่ใช้ถามเพื่อไม่ให้การ
ซักถามติดขัดหลักการทาให้กระจ่าง (Clarification) หลักการสะท้อนกลับ (Reflections) สิ่ งสาคญอีกอย่างการ
แสดงความเข้าใจ อารมณ์และความรู ้สึกของผูใ้ ช้บริ การ (Empathy) การซักประวัติตอ้ งซักในที่เงียบสงบ มี
ความเป็ นส่ วนตัว ซักประวัติในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การอยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะให้ขอ้ มูล

เรื่องที่ 10.2.2
ขั้นตอนการซักประวัติในผู้ใหญ่
ขั้นตอนการซักประวัติในผูใ้ หญ่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรี ยมตัวก่อนซักประวัติ
2) ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพ และสร้างความคุน้ เคยกับผูใ้ ช้บริ การหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล 3)ขั้นตอนการซัก
ประวัติเพื่อหาข้อมูลด้านสุ ขภาพ และ 4) ขั้นตอนการสรุ ปความ ดังรายละเอียดต่อไปนี้(สุ รพันธ์ สิ ทธิ สุข, 2547
หน้า 1)
1. ขั้นการเตรียมตัวก่อนซักประวัติ
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การเตรี ยมตัวในการซักประวัติเป็ นขั้นที่จาเป็ นในการที่ผทู ้ ี่จะทาการซักประวัติหรื อผูใ้ ห้บริ การ
ทางด้านสุ ขภาพ เพื่อที่จะได้ซกั ประวัติได้ครอบคลุมและตรงประเด็นทาให้ใช้เวลาในการซักประวัตินอ้ ยลงใน
ขณะเดียวกันการรู ้ความเป็ นมา วัย และปั ญหาสุ ขภาพคร่ าวๆ ช่วยให้การซักประวัติมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
1.1.1 การศึกษาข้อมูลของผูร้ ับบริ การ ถ้าผูซ้ กั ประวัติสามารถศึกษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การมาก่อน
ช่วยให้ผซู ้ กั ประวัติได้รู้จกั ผูใ้ ช้บริ การและรับทราบปั ญหาสุ ขภาพบางส่ วนทาให้สามารถซักประวัติต่อเนื่อง
ต่อไปในขณะเดียวกันสามารถถามเฉพาะเจาะจงลงไป(Focus)ไปที่ปัญหาขอผูใ้ ช้บริ การได้ ช่วยลดเวลาในการ
ซักประวัติ ทัว่ ๆไปได้
1.1.2 ศึกษาแบบฟอร์ มหรื อแนวทางในการซักประวัติ การมีแนวทางในการซักประวัติจะทาให้
สามารถซักประวัติได้ครอบคลุมและไม่วกวนได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ ใช้เวลาในการซักถามน้อยลง
1.1.3 การวางแผนการซักประวัติ ทาให้ทราบว่าควรซักเรื่ องใดก่อนหลัง และควรจะใช้เวลาใน
การซักมากน้อยเท่าใด เรื่ องใดบ้าง จะใช้คาถามอย่างไร เพื่อจะให้ได้ขอ้ มูลจากผูใ้ ช้บริ การตามต้องการเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพของผูใ้ ช้บริ การ
2.ขัน้ ตอนการสร้ างสั มพันธภาพ และสร้ างความคุ้นเคยกับผู้ใช้ บริ การหรื อผู้ให้ ข้อมูล
การให้บริ การทางด้านสุ ขภาพผูท้ ี่มาขอรับบริ การทางด้านสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่แล้วจะมีความวิตก
กังวลกับภาวะไม่สุขสบายที่เผชิญอยู่ อยากได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์อยูแ่ ล้วและยินดีที่
จะให้ขอ้ มูลอยูแ่ ล้วเพราะต้องการความช่วยเหลือดังนั้นขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพจึงไม่ใช่เรื่ องยากในขั้นนี้
บทบาทที่สาคัญในขั้นนี้ คือการให้ความสาคัญและให้ความสนใจกับสิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การหรื อญาติ
บอกเล่าในการสร้างสัมพันธภาพต้องเริ่ มด้วยการกล่าวทักทายกับผูใ้ ช้บริ การด้วยเรื่ องทัว่ ไป แล้ว กล่าวแนะนา
ตัวเอง และบอกวัตถุประสงค์ของการซักประวัติให้ผใู ้ ช้บริ การรับทราบโดยใช้เทคนิคการกล่าวนา
3. ขั้นตอนการซักประวัติ เพือ่ หาข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ
ขั้นนี้เป็ นขั้นที่ผใู ้ ห้บริ การหรื อผูซ้ กั ประวัติตอ้ งนาเทนิด ในการฟัง การใช้ความเงียบ การแปล
ความ การสะท้อนความรู ้สึก การเผชิ ญหน้า หรื อการสรุ ปความและเทคนิคอื่นๆที่ได้กล่าวมาแล้วในเทนิคการ
ซักประวัติที่กล่าวมาแล้วนามาใช้ในขั้นตอนนี้ เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ มาประกอบการวินิจฉัยและวาง
แผนการดูแลผูใ้ ช้บริ การต่อไป ในขั้นตอนนี้ เทคนิคที่ผซู ้ กั ประวัติหรื อผูใ้ ห้บริ การต้องพึงระวังให้มาก ได้แก่
3.3.1 การรับฟัง ต้องรับฟังข้อมูลจากผูใ้ ห้ประวัติให้มาก ๆ
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3.3.2 ต้องไม่พูดแทรกหรื อพูดขัดจังหวะในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การหรื อผูใ้ ห้ประวัติกาลังให้ขอ้ มูล
อยู่ เพราะการพูดแทรกจะทาให้ขดั ขวางการได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริ งจากผูใ้ ห้ประวัติ เพราะผูใ้ ห้ประวัติจะสดุด
และหลงลืมเรื่ องที่กาลังจะเล่าได้
4. ขั้นตอนการสรุปความ
เมื่อสิ้ นสุ ดการซักประวัติตอ้ งมีการสรุ ปข้อมูลจากการซักประวัติอย่างสั้นๆ โดยเฉพาะอาการ
หรื อข้อมูลที่สาคัญของผูใ้ ช้บริ การด้านสุ ขภาพเพื่อทาความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปั ญหา
สุ ขภาพได้ตรงประเด็น เมื่อเสร็ จสิ้ นการซักประวัติ ควรกล่าวขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วย
โดยสรุ ป ในการซัก ประวัติ ก ารเจ็บ ป่ วยผู ใ้ หญ่ (Taking History) มี เทคนิ ค และขั้น ตอนในการซัก
ประวัติที่ อาจมี ค วามแตกต่ างกัน เพราะคุ ณ ลัก ษณะของบุ ค คลในแต่ล ะกลุ่ ม วัย มี พ ฒ
ั นาการ ประสบการณ์
ความสามารถด้านการสื่ อสาร และความสามารถด้านภาษาสุ ขภาพที่ ความแตกต่างกัน เช่ น ผูป้ ่ วยเด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ ู งอายุ ตัวอย่างง่ายๆ เช่ น การใช้เสี ยง การใช้คาถาม กริ ยาท่าทาง กับเด็กต้องใช้น้ าเสี ยงเบานุ่ มนวล แต่ใน
การใช้เสี ยงในการซักประวัติผูส้ ู งอายุตอ้ งพูดด้วยเสี ยงที่ดงั พอสมควรเพราะบางรายอาจได้ยินเสี ยงไม่ชดั เจน
กริ ยาท่าทางต้องมีสัมมาคาระวะตามขนบธรรมเนียมไทยต้องให้ความนับถือผูส้ ู งวัย เป็ นต้น

กิจกรรม 10.2.2
จงอธิบายขั้นตอนการซักประวัติในผูใ้ หญ่
แนวตอบกิจกรรม 10.2.2
ขั้นตอนการซักประวัติในผูใ้ หญ่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นการเตรี ยมตัวก่อนซักประวัติ
2) ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพ และสร้างความคุน้ เคยกับผูใ้ ช้บริ การหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3)ขั้นตอนการซักประวัติเพื่อหาข้อมูลด้านสุ ขภาพ และ
4) ขั้นตอนการสรุ ปความ
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ตอนที่ 10.3
การบันทึกประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
10.3.1 ความหมายและความสาคัญของการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย
10.3.2 หลักการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย
10.3.3 รู ปแบบการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย
แนวคิด
1. การบันทึกการซักถามและการสัมภาษณ์ประวัติการเจ็บป่ วยอย่างครอบคลุมและชัดเจนเข้าใจง่ายเป็ น
สิ่ งส าคัญเพื่ อเก็บ ไว้เป็ นหลักฐานการที่ จะใช้สื่ อสารกับ ที มสุ ขภาพให้รับ รู ้ และเข้าใจ บุ ค ลากรที่
เกี่ ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการรักษา ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ลดความซ้ าสอนลดการรบกวน
ผูใ้ ช้บริ การ ในปั จจุบนั ยังใช้เป็ นข้อมูลทางด้านกฏหมายเกี่ ยวกับการรักษาและสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ผูใ้ ช้บริ การ
2. หลักในการบันทึกประวัติ ต้องบันทึก เร็ วที่สุดเมื่อมีเวลา หรื อจดข้อความสั้นๆในการเตือนความจา
บันทึ ก อย่างเป็ นระบบ ระเบี ยบ สั้ น กระชับ ใช้ภาษาที่ เป็ นสากลและเข้าใจง่ าย เรี ยงล าดับ การเกิ ด
ปั ญหาสุ ขภาพ เป็ นข้อมู ลตามการให้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้บริ การ ไม่ใช้ขอ้ มู ลที่ ใส่ ความคิ ดเห็ นของผูซ้ ัก
ประวัติและไม่ควรขีดฆ่าขูดลบ
3. การบันทึกประวัติการเจ็บป่ วยต้องเรี ยงลาดับเช่นเดียวกับการซักประวัติให้ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน
ของผูใ้ ช้บริ การ อาการที่นามาโรงพยาบาลหรื ออาการสาคัญ ประวัติการเบป่ วยในปั จจุบนั ประวัติ
การเจ็บป่ วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัวหรื อบุคลใกล้ชิด ประวัติการเจ็บป่ วยตามระบบ
และประวัติส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 10.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วยได้
2. อธิบายหลักการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วยได้
3. อธิบายรู ปแบบการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วยได้
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เรื่อง 10.3.1
การบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย
การบัน ทึ ก ประวัติ ก ารเจ็บ ป่ วยมี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล พื้ น ฐานตลอดจนรายละเอี ย ด
เกี่ ยวกับปั ญหาสุ ขภาพเพื่อเป็ นการส่ งข้อมูลภาวะสุ ขภาพไปยังบุคลากรทางด้านสุ ขภาพหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง การ
บันทึกข้อมูลจึงต้องมีลาดับขั้นตอน กระชับอ่านเข้าใจง่าย สื่ อความหมายได้ชดั เจน ดังนั้นการบันทึ กประวัติ
ประวัติการเจ็บป่ วยผูบ้ นั ทึ กต้องทาความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิ ดในการบันทึ กประวัติ และรู ปแบบการบันทึ ก
ประวัติ ดังต่อไปนี้

ความหมายและความสาคัญ ในการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย
การบันทึกการซักถาม หรื อการสนทนาประวัติการเจ็บป่ วยระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ
ด้านสุ ขภาพมีความสาคัญดังต่อไปนี้
1. การบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วย เป็ นสิ่ งสาคัญพื้นฐานในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยและเพื่อให้เกิ ด
ความต่ อ เนื่ อ งในการดู แ ลรั ก ษาผู ป้ ่ วย จึ งต้อ งบัน ทึ ก รายละเอี ย ดต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความเจ็ บ ป่ วย การ
วินิจฉัยโรคและการดู แลรักษารวมถึ งผลของการรักษา ซึ่ งไม่ เฉพาะแพทย์เท่านั้นบุ คลากรในวิชาชี พ อื่ นที่
เกี่ยวข้องก็ตอ้ งมีการลงบันทึกการทางานของเขาลงในเวชระเบียนด้วย
2. เป็ นเครื่ องช่วยสื่ อสารระหว่างผูท้ ี่ร่วมดูแลรักษาผูป้ ่ วย ในการดูแลผูใ้ ช้บริ การประกอบด้วยทีมสห
สาขาวิชาชี พแพทย์ ในการให้การดู แลผูม้ ีปัญหาสุ ขภาพอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยญาติ พยาบาล และ
แพทย์ผูท้ าการรักษา ซึ่ งในบางครั้งผูใ้ ช้บริ การเข้ามารับการรักษา แพทย์ผรู ้ ักษาอาจต้องส่ งผูใ้ ช้บริ การ ไปพบ
แพทย์ สาขาอื่ นๆเช่ นพบศัลยแพทย์ ตัวอย่างเช่ น หญิ งตั้งครรภ์มาพบสู ติแพทย์เพื่อตรวจครรภ์ ในระหว่าง
ตรวจครรภ์ผูใ้ ช้บริ การมีอาการปวดท้อง สู ติแพทย์ สงสัยว่าอาจมี อาการของใส้ติ่ง จึงต้องปรึ กษาศัลยแพทย์
เพื่อช่วยในการวินิจฉัย การส่ งผูใ้ ช้บริ การไปพบศัลยแพทย์น้ นั ในการส่ งผูใ้ ช้บริ การไปพบศัลยแพทย์น้ นั การที่
จะให้สูติแพทย์ไปแจ้งรายละเอียดและข้อสงสัยของตนเองต่อศัลยแพทย์ เป็ นการเสี ยเวลาเป็ นอย่างยิ่ง วิธีที่ดี
ที่สุดจึงได้แก่การบันทึกประวัติต่างของผูใ้ ช้บริ การได้แก่การซักประวัติหรื อ กรณี มีแพทย์หลายคนร่ วมกันดูแล
ผูป้ ่ วยคนเดียวกัน หรื อกรณี มีการปรึ กษาแพทย์คนอื่น ซึ่ งหากมีการสื่ อสารที่ดีก็จะช่วยประหยัดเวลาและช่วย
ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. ช่วยให้ความรู ้แก่แพทย์ คนอื่นถึงแนวทางการรักษาที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การให้บริ การและรวมถึงอาจใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจยั และเป็ นข้อมูลทางสถิติต่างๆ
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4. ช่วยในงานพัฒนาคุณภาพงานบริ หารความเสี่ ยงเพราะงานดังกล่าวจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากเวช
ระเบียน
5. ช่ วยในการประเมินการทางานของแพทย์ จานวณครั้งในการรักษา ผลการรักษา จากการบันทึก
การซักประวัติ บางโรงพยาบาลจึงใช้การบันทึกการซักประวัติที่เขียนไว้ในแบบบันทึกการซักประวัติ เป็ น
เครื่ องมือประเมินการทางานของแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ ประกอบการพิจารณาต่อใบอนุ ญาต
ให้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตน หรื อพูนบาเหน็จความดีความชอบของบุคลากรในหน่วยงานด้วย
6. ปั จจุบนั พระราชบัญญัติสิทธิ ผูป้ ่ วยที่นามาใช้ภายในประเทศของเราสู งมาก การบันทึกการซั ก
ประวัติสุขภาพจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากที่จาเป็ นต้องนามาใช้อา้ งเป็ นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
คดี กรณี ที่มีการฟ้องร้องแพทย์หรื อสถานพยาบาล ซึ่ งปั จจุบนั การบันทึกประวัติสุขภาพและการรักษาจึงเป็ น
สิ่ งที่บุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งให้ความสาคัญให้มากๆ เพราะหากเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาศาลจะให้ความสาคัญ
กับประวัติการรักษาและประวัติการเจ็บป่ วยของผูใ้ ช้บริ การมากเพราะ ถือว่าเป็ นพยานหลักฐานชั้นดี ซึ่ งดีกว่า
พยานบุคคล เนื่องจากเป็ นพยานเอกสาร ยากที่จะโกหกหรื อตบตาศาล
สรุ ปได้ ว่า การบันทึกการซักประวัติและการรัก ษาที่ถูกต้องครอบคลุม จึงเป็ นเกราะคุม้ กันอย่างดีหาก
มีการฟ้ องร้อง แต่ในทางตรงกันข้ามหากบันทึกประวัติการเจ็บป่ วยและอย่างลวกๆ บันทึกการซกประวัติการ
เจ็บป่ วยดังกล่าว อาจกลายเป็ นศัตรู ในชั้นศาลได้ ด้วยเหตุน้ ี ในประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่ น สหรัฐอเมริ กาได้ให้
ความสาคัญอย่างมากต่อการบันทึ กประวัติการรักษาและการเจ็บป่ วย ซึ่ งเริ่ มต้นจากการออกระเบียบ จนถึ ง
ขนาดที่ บ างรั ฐ ออกกฎหมายเรื่ อ งนี้ ขึ้ น มาโดยเฉพาะเลยก็ มี อี ก ทั้ง Joint Commission on Accreditation of
Health Organizations (JCAHO) ซึ่ งเป็ นองค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ รั บ รองคุ ณ ภาพของสถานพยาบาลได้ ก าหนด
มาตรฐานของการบันทึกเวชระเบียนแต่ก็มีรายละเอียดมากจนหากใช้วิธีเขียนโดยใช้มืออย่างที่เคยทาก็คงต้อง
ใช้เวลามากและคงไม่สามารถผ่านมาตรฐานที่กาหนดไว้ได้ ปั จจุบนั สถานพยาบาลและดรงพยาบาลจึงต้องมี
การสร้างแบบฟอร์มการลงบันทึกโดยใช้วธิ ี checklist ทาให้ประหยัดเวลาได้
กิจกรรม 10.3.1
จงอธิบายความหมาย ความสาคัญและหลักการบันทึกการเจ็บป่ วย
แนวตอบกิจกรรม 10.3.1
ความหมาย ความสาคัญและหลักการบันทึกการเจ็บป่ วย การจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจาเพื่อเป็ น
หลักฐาน ซึ่ งใช้เป็ นสื่ อกลางในการรับการรักษาจากทีมบุคลากรทางด้านสุ ขภาพ ในการที่จะให้การรักษาอย่าง
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ต่อเนื่อง หรื อเพื่อดูถึงภาวะสุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การในอดีต ช่วยให้สามารถวางแผนการรักษา และในปั จจุบนั ยัง
เป็ นหลักฐานทางกฎหมายถ้ามีการฟ้องร้องต่างๆ

เรื่องที่ 10.3.2
หลักการบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วย
1.หลักการบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วยและการรักษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การซักประวัติ ใน ก่อนการซักประวัติจากตัวผูใ้ ช้บริ การหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผูซ้ ักประวัติจาเป็ นต้อง
ศึกษาข้อมูลบางอย่างของผูใ้ ช้บริ การไว้ก่อน และในขณะทาการซักประวัติอาจจาเป็ นต้องบันทึกข้อมูลไว้บา้ ง
เป็ นครั้งคราวเพื่อกันลืมซึ่ งการจดบันทึกระหว่างซักถามถ้าไม่จาเป็ นไม่ควรทาเพราะอาจมีผลต่อการให้ขอ้ มูล
1.2 การลงบันทึกต้องลงให้ทนั การณ์ ไม่ควรปล่อยให้ขา้ มวัน เพราะอาจหลงลืมรายละเอียดที่สาคัญ
บางอย่างอี ก ทั้ง อาจท าให้ ก ารบัน ทึ ก ไม่ เรี ย งตามล าดับ ของเวลา (Chronological order)ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1.3 การลงบัน ทึ ก ผลการซัก ประวัติและการลงบัน ทึ ก การรัก ษาต้องลงตามสถานการณ์ ที่ พ บเรี ย ง
ตามลาดับเวลา (Chronological order) ต่อเนื่ องกันไปซึ่ งช่วยให้เกิ ดความสะดวกในการดูแลผูป้ ่ วยอีกทั้งทาให้
รายงานหรื อข้อมูลนั้นน่าอ่านและน่าเชื่อถือ
1.4 ในการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผู ใ้ ช้บ ริ ก าร มี ห ลัก ที่ ต้อ งจาไว้เสมอคื อ “Always chart
significant finding”และ “ If it was not charted , it was not done” หมายความว่าหากตรวจพบอะไรหรื อตรวจ
แล้วไม่พบอะไร ก็ควรต้องลงบันทึกไว้ดว้ ยเพราะหากทาการตรวจแต่ไม่ได้ลงบันทึกไว้ก็จะถูกสันนิ ษฐานว่า
ไม่ได้ตรวจ (พิทูร ธรรมธรานนท์, 2555) ตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วยรายหนึ่งมาพบแพทย์ดว้ ยอาการคลื่นไส้อาเจียน
และมีอาการปวดมวนใบริ เวณท้องน้อย และให้ประวัติวา่ หลังจากไปรับประทานอาหารทะเลชายหาดบางแสน
แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการอาหารเป็ นพิษ 2 วันต่อมา มาโรงพยาบาลด้วยอาการมีไข้สูงและปวดบริ หากท้องน้อย
ด้านซ้ายมากแพทย์วินิจฉัยว่ามี อาการไส้ ติ่งอักเสบ แพทย์จึงทาการผ่าตัดรั กษาไส้ ติ่ง พบว่าไส้ ติ่งแตก แล้ว
ญาติผูใ้ ช้บริ การฟ้ องแพทย์ที่ทาการรักษาว่าตรวจไม่ครอบคลุ ม ทาให้ผูใ้ ช้บริ การมีอาการรุ นแรงขึ้นจนไส้ติ่ง
แตกเพราะผูใ้ ช้บริ การมาพบแพทย์แล้ว เแพทย์ถูกฟ้องก็อาจมีความยากลาบากในการกระทาที่จะทาให้ศาลเชื่อ
ว่าตนได้ทาการตรวจผูป้ ่ วยอย่างรอบคอบแล้วหากแพทย์บนั ทึกการตรวจอย่างครอบคลุมแล้วก็ทาให้แพทย์พน้
ผิดได้ ความสาคัญในการบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยอีกอย่างหนึ่ งก็คือการหลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็ นนามธรรมหรื อไม่
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เป็ นสาระ ไม่มีประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย แม้จะเป็ นการซักถามผูใ้ ช้บริ การหรื อญาติท างโทรศัพท์ก็ตอ้ ง
ลงบันทึกถึงสาระที่ได้ขอ้ มูลไว้ดว้ ย เช่น ผูป้ ่ วยมีอาการอย่างไรและแพทย์ได้แนะนาว่าอย่างไร
1.5 ในการบันทึกข้อมูลไม่ควรใช้คาย่อ แต่ถา้ หากจาเป็ นต้องใช้ตอ้ งเป็ นคาที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
หรื อเป็ นสากลเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
1.6 การบันทึก ต้องลงบันทึกด้วยลายมือที่อ่านง่ายเขียนด้วยถ้อยคาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
1.7 บัน ทึ ก อย่า งเป็ นระบบ กระชับ ตรงประเด็ น เข้า ใจง่ า ย ไม่ ค ลุ ม เครื อ และมี รายละเอี ย ด
ครบถ้วนเพราะแสดงถึ งความตั้งใจและความรอบคอบในการดู แลผูป้ ่ วย เพราะถ้ามีการฟ้ องร้ องเกิ ดขี้นจะได้
เป้ นข้อมูลที่ใช้อา้ งอิงค์ได้ อีกทั้งกระบวนการพิจารณาคดีของศาลมักเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนานนับตั้งแต่เกิ ด
เหตุการณ์จนยากที่บุคลากรทางด้านสุ ขภาพจะจดจาได้ ดังนั้นการบันทึกจึงช่ วยบุคลากรทางสุ ขภาพระลึ กถึ ง
เหตุการณ์ได้
1.8 การลงบันทึกตามวันเวลาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่าลงวันที่ยอ้ นหลัง และควรลงชื่อผู ้
บันทึกข้อมูลไว้ดว้ ยทุกครั้ง
1.9 หลี กเลี่ ยงความไม่สอดคล้องกันของเวชระเบียน ในกรณี ที่มีการบันทึกโดยบุคคลหลายคน
สาเหตุของความไม่สอดคล้องกันนี้ อาจเกิ ดได้จากในระหว่างเกิ ดเหตุการณ์ วิกฤติต่างคนต่างมีงานต้องทามาก
และเร่ งรี บจึงไม่สามารถที่จะจารายละเอียดของทุกขณะเวลาได้ ตัวอย่างเช่ น กรณี ที่มีผปู ้ ่ วยเกิ ด Cardiac arrest
ขณะทาการผ่าตัด การบันทึกข้อมูลต้องร่ วมกันสรุ ปไม่ควรที่จะต่างคนต่างเขียนเพราะอาจสรุ ปไม่สอดคล้องกัน
1.10 ห้ามเปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง ตกแต่ง ลบออก ขีดฆ่า ทาลาย เพราะมันแสดงถึ งความไม่
สุ จริ ตและเป็ นเหตุให้สงสัยว่าผูก้ ระทาสานึ กว่าตนมีความผิดจึงพยายามหาทางปกปิ ดความผิดของตน ในทาง
เทคนิ คไม่ยากนักที่ทนายของคู่ความอีกฝ่ าย จะนาสื บถึ งความไม่น่าเชื่ อถือของมูล ยกเว้น แต่ในกรณี ตอ้ งการ
แก้ไขข้อความที่บนั ทึกไว้เพราะเป็ นข้อความที่ไม่ถูกต้องหรื อกรณี ตอ้ งการเพิ่มเติมข้อความให้มีความสมบูรณ์
สามารถทาได้ แต่ห้ามแก้ไขหรื อแทรกข้อความลงตรงที่ตาแหน่งนั้น ให้ใช้วิธีเขียนแยกไว้ต่างหากโดยให้ระบุ
วันที่แก้ไขด้วย โดยต้องเขียนไว้ขา้ งๆส่ วนที่ตอ้ งการเติมหรื อแก้ไขว่าสามารถไปอ่านส่ วนที่แก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ได้ที่ตรงไหน
2. ข้ อมูลทีต่ ้ องบันทึกในการซักประวัติ
ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ ง บั น ทึ ก ใ น ก า ร ซั ก ป ร ะ วั ติ ( Contents of medical record) ซึ่ ง JCAHO แ ล ะ
Medicare/Medicaid (พิทูร ธรรมธรานนท์, 2555) ได้แนะนาไว้ดงั นี้
2.1 เลขประจาตังผูใ้ ช้บริ การ หรื อบัตรประจาตัวผูใ้ ช้บริ การและข้อมูลประชากรศาสตร์ เช่น อายุ
การศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
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2.2 เอกสารยินยอมให้รักษา (Informed consent)
2.3 ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ประกอบด้วย Chief complaint อาการเจ็บป่ วยที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การ
ตัดสิ นใจมาโรงพยาบาล อาการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั การวินิจฉัยภาวะเจ็บป่ วยของแพทย์ในกรณี ที่เคยมายรับ
บริ การในครั้งก่อน
2.4 ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต (History illness) การได้รับการรักษา การกินยา ประวัติการได้รับ
อุบตั ิเหตุ การรักษาตังอย่างเช่น การผ่าตัด
2.5 ประวัติการเจ็บ ป่ วยในครอบครัว (Family illness) ประวัติโรคที่ ท่ ายทอดทางกรรมพันธ์ อาการ
เจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคติดต่อเช่น โรควัณโรคโรคตับอักเสบ
2.6 ครื่ อข่ายทางสังคม (Social net work) แหล่งความช่วยเหลือทางสังคม สวัสดิการทางสังคม สมาคม
ที่ทีผใู ้ ช้บริ การเป็ นสมาชิกอยู่
2.7 ผลการชั น ณสู ตรเช่ น ผลการตรวจทางห้ อ งทดลอง (Laboratory report) ร่ ว มทั้ งผลการท า
Ultrasound หรื อการถ่ายภาพต่างเอาไว้ ถ้ามี
2.8 การให้คาแนะนา การให้ความรู ้ทางด้านสุ ขภาพ หรื อร่ วมทั้งระดับความรู ้ของผูใ้ ช้บริ การที่มี
ความสัมพันธ์กบั ปั ญหาสุ ขภาพตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การ
สรุ ป ในการลงบันทึ กข้อมู ลการซักประวัติการเจ็บป่ วยนั้นมี การลงบันทึ กหลายขั้นตอนถ้าบันทึ ก
ขณะที่ทาการซักถามหรื อสนธนากันอยู่ เพื่อกันลื ม จึงอาจต้องทาการบันทึกในขณะที่ ทาการซักประวัติอยู่
เมื่อต้องบันทึกผูซ้ กั ประวัติตอ้ งขออนุ ญาตผูใ้ ช้บริ การเสี ยก่อนจึงบันทึกเพื่อทาให้ผใู ้ ช้บริ การเข้าใจและสบายใจ
ซึ่ งการบันทึกข้อมูลในระหว่างทาการซักประวัติอยู่ผูบ้ นั ทึกอาจใช้ตวั ย่อหรื อชวเลขเพื่อช่ วยจา แต่การบันทึ ก
ประวัติเมื่อเสร็ จสิ้ นการซักประวัติน้ นั การลงบันทึกข้อมูล ต้องทาให้เพื่อนร่ วมวิชาชี พ อ่านแล้ว ต้องทราบว่า
เป็ นประวัติการเจ็บป่ วยของใคร ซักประวัติเมื่อไหร่ มาโรงพยาบาลด้วยปั ญหาอะไร เคยได้รับการรักษาหรื อไม่
อย่างไร และต้องใช้ภาษาที่เป็ นสากล อ่านง่าย ชัดเจน ทาให้ผอู ้ ่านข้อมูลเข้าใจตรงกัน

กิจกรรม 10.3.2
จงอธิบายรู ปแบบการบันทึกประวัติการซักประวัติการเจ็บป่ วย
แนวตอบกิจกรรม 10.3.2
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หลักการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย ต้องถู กต้องชัดเจนอ่านง่ายตรงตามข้อแท้จริ งไม่ควรมีการขีดฆ่า
ขูดลบ ใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย เป็ นข้อมู ลที่ได้จากการซักประวัติการเจ็บป่ วยจริ งไม่ใส่ ความรู ้ สึกของผูท้ ี่ทาการ
สัมภาษณ์
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เรื่องที่ 10.3.3
รู ปแบบการบันทึกการซักประวัติ
แบบฟอร์ ม ในการซัก ประวัติมี ห ลากหลายรู ป แบบเพื่ อให้ ส อดคล้องกับ ปั ญ หาสุ ขภาพ และภาวะ
เจ็บป่ วยของผูม้ าใช้บริ การ ซึ่ งจะเห็ นว่าการบันทึ กประวัติน้ นั จะต้องมี ขอ้ มูลครอบคลุ มข้อมู ลต่างๆ ที่ กล่ าว
มาแล้วข้างต้นและต้องมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มตามลักษณะอาการของการเจ็บป่ วย ซึ่ ง บุคลากรทางการแพทย์ตอ้ ง
ซักเพิมเติมตามความต้องการเฉพาะของโรคแต่ละโรคในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตามการบันทึกข้อมูลนั้นต้อง
บันทึ ก ให้ อ่านเข้าใจง่ ายและชัดเจน สั้ น ๆและกระชับ และสามารถบันทึ ก ได้เร็ ว ได้ง่าย การบัน ทึ ก การซัก
ประวัติก ารเจ็บป่ วย มี ความแตกต่างกันไปตามความจาเป็ นเกี่ ยวกับ พื้นฐานของโรคแต่ละชนิ ด การบันทึ ก
ข้อ มู ล การเจ็ บ ป่ วยเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการช่ ว ยการวิ นิ จ ฉั ย โรค และเพื่ อ ให้ ซั ก ประวัติ ไ ด้อ ย่า งครอบคลุ ม
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลหลายแห่ งจึงพยายามสร้างแบบฟอร์ มมาให้ผูซ้ กั ประวัติมาใช้เป็ นแนวทางใน
การซักประวัติ เพื่อให้ง่ายขึ้น
1. รู ปแบบการบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วยทีใ่ ช้ กนั อยู่ทวั่ ๆไป
ส่ วนที่ 1 ข้อมลพื้นฐานของผูป้ ่ วย ลักษณะของผูป้ ่ วย (Identification data)
ชื่อ .........................................................สกุล........................................................................................................
อาชีพ........................................................สภาพสมรส คู่ โสด ม่าย
หย่า แยก
เชื้อชาติ..................สัญชาติ...........................ชื่อบิดา..........................................ชื่อมารดา...................................
วัน....................... เดือน......................... ปี เกิด...........................................
บ้านเลขที่ ..............................................................................................................
โทรศัพย์บา้ น...............................................................โทรศัพย์ มือถือ..................................................................
วันที่มาตรวจครั้งแรก............................................................................................
ผูท้ ี่สามารถติดต่อผูป้ ่ วยได้ ชื่ อที่อยู.่ .............................................................. ...........เบอร์ โทรศัพย์................
ส่ วนที่ 2 ประวัติการจ็บป่ วย
1.อาการสาคัญที่นาผูป้ ่ วยมา..............................................................................................................................
2.ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3.ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต..............................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................
4.ประวัติครอบครัว..............................................................................................................................................
ไม่มีประวัติโรคติดต่อทางกรรมพันธ์ โรคติดต่อร้ายแรงใดๆในครอบครัว
5. ประวัติการเจ็บป่ วยของบุคลใกล้ชิด หรื อประวัติการเจ็บป่ วยของคนในหมู่บา้ น
6.ประวัติส่วนตัว
...............................................................................................................................................................................
2 แบบฟอร์ มการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วย ผุป้ ่ วยแต่ละวัยแต่ละโรคที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติม จะต้องบันทึก
ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นซึ่ งแตกต่างกันไปตามความจาเป็ นของผูป้ ่ วย (พรทิพย์ เชิดชูพงค์หล้ า.2550 หน้า 49)
7 ในกรณีทเี่ ป็ นสตรีในประวัติส่วนตัว จาเป็ นต้องซักถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับการมีประจาเดือน เช่น ยังมี
ประจาเดือนอยูห่ รื อไม
มี
ไม่มี
ประจาเดือนมา สม่าเสมอหรื อไม่ มาครั้งละกี่วนั
ตัวอย่ างในการบันทึกการซักประวัติในผู้ใหญ่
ชื่ อผู้ป่วย นาง วิรุณ สมส่ วน อายุ 23 ปี เพศ หญิง
อาชีพ รับราชการ อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนน กาแพงเพรช เขต ทุ่งสองห้อง กรุ งเทพฯ โทรศัพย์ บ้าน 02-4521155 เบอร์มือถือ 089-9695-412
ชื่ อผู้บันทึก ข้ อมูล นางสาว สมศรี จัน่ กลาง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น.
ประวัติการเจ็บป่ วย
1. อาการสาคัญ (อ.ส.) ถ่ายเหลวเป็ นน้ า กลิ่นเหม็นเหน่า มา ประมาณ 5 ครั้งใน 3 ชัว่ โมงก่อนมา
โรงพยาบาล
2. ประวัติอาการปัจจุบัน(ป.ป.) 5 ชัว่ โมงมาโรงพยาบาล รับประทานอาหารที่เหลือมาจากการไป
รับประทานอาหารกับครอบรครัวมื่อเวลา 17.00 น. ที่ภตั ราคารแห่ งหนึ่ งย่านฝั งธนบุรี โดยไม่ได้อุ่นเพราะให้
ร้อน และได้เก็บอาหารดังกล่าวไว้นอกตูเ้ ย็น ขณะรับประทานรู ้สึกว่ารสชาติของอาหารเปลี่ยนไปรับประทาน
ไปประมาณ 3-4 ค า จึ งเลิ ก รั บ ประทานหัน ไปดื่ ม นมสดแทน หลัง จากนั้น ประมาณ 1ชั่วโมง เริ่ ม มี อาการ
คลื่นไส้อยากอาเจียนแต่ไม่อาเจียน และมีอาการท้องเสี ยแรกๆถ่ายกระปริ บกระปรอย จึงดื่มโค้กผสมเกลือ แต่
อาการไม่ดีข้ ึนมีอาการปวดมวนท้องเพิมมากขึ้นและถ่ายเหลวมากขึ้นจึงตัดสิ นใจมาโรงพยาบาล
3. ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต (ป.อ.) ไม่เคยแพ้ยาแพ้อาหาร หรื อมีโรคประจาตัวใดๆ
4. ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว(ป.ค.) ปฏิ เสธโรคที่ ถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ มารดา มีภาวะ
ของความดันโลหิ ตสู ง แต่ควบคุ มโดยการควบคุ มการรับ ประทานอาหาร และการออกกาลังกาย มารับการ
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ตรวจรั ก ษาที่ โรงพยาบาลนี้ ท้ งั ครอบครั ว บิ ดาเคยเป็ นโรคตับ อัก เสบ มารั บ การรั ก ษาที่ โรงพยาบาลแห่ ง นี้
เช่นเดียวกันปั จจุบนั อาการดีข้ ึนแล้ว
5. ประวัติการเจ็บป่ วยในคนข้ างเคียง(ป.ข.) เมื่อวานนี้คนในครอบครัวทุกคนออกไปรับประทาน
อาหารที่ร้านอาหารย่านฝั่งธนด้วยกันทุกคนมีอาการปกติไม่มีใครในกลุม มีอาการปวดท้องหรื อมีอาการ
ท้องเสี ยเช่นเดียวกับตนเองเลย
6. ประวัติส่ว นตัว(ป.ส.) ปกติ ตนเองรั บ ประทานอาหารได้ทุ กชนิ ด หลังรับ ประทานไม่ เคยมี
อาการผิดปกติใดๆยกเว้นในครั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ การชอบรับประทานอาหารรสจัด ปฏิเสธ การใช้สารเสพติด หรื อการ
ใช้ยาบารุ งใดๆ การขับถ่ายปกติถ่ายอุจจาระวันละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
จากข้อมูลในการซักประวัติเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่ เสี ยแล้วเข้าไปทาให้คิดได้ว่า
อาการที่เกิดเกิ ดภาวะอาหารเป็ นพิษ ดังนั้นในการซักประวัติตอ้ งให้ความสาคัญกับระบบการขับถ่าย หรื อการ
เกิดอาการของโรคร่ วมกับสมาชิกที่ร่วมรับประทานอาหารดังกล่าว

สรุ ป การบันทึกการซักประวัติอย่างมีข้ นั ตอน ชัดเจน ใช้หลักการเขียนที่สื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าใจตรง
ตามที่ผซู ้ กั ประวัติตอ้ งการสื่ อความหมาย เขียนให้ชดั เจนอ่านง่าย สะอาดและไม่ควรมีการขีดฆ่าขูดลบ ถ้าจะ
ใช้สั ญ าลัก ษณ์ ต้องเป็ นสั ญ ญาลัก ษณ์ ที่ เข้าใจตรงกัน และเป็ นสั ญ ญาลัก ษณ์ ที่ รู้และใช้ก ัน ทั่วไป มี ข ้อมู ล ที่
ครอบคลุมภาวะสุ ขภาพมากที่สุด ซึ่ งจะเห็ นว่าการซักประวัติที่มีคุณภาพนั้นผูซ้ ักประวัติมีเรื่ องที่ตอ้ งการจา
มากมาย ดังนั้นในขณะที่ซกั ประวัติผซู ้ กั ประวัติจาเป็ นต้องทาการบันทึกผลการซักไว้บางส่ วนเพื่อกันผิดพลาด
หรื อกันลืม การบันทึกในขณะที่กาลังซักประวัติอยูต่ อ้ งไม่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความไม่สบายใจ ผูซ้ กั ประวัติจึง
ควรขออนุญาตในการที่จะบันทึกข้อมูลก่อนเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสบายใจ การบันทึกข้อมูลต้องสื่ อความหมายให้
ถูกต้องชัดเจน ปัจจุบนั สถานบริ การทางด้านการแพทย์หลายๆแห่ งจึงได้พยายามที่จะช่วยให้การบันทึกประวัติ
และการซักประวัติ ชัดเจน อ่านง่ าย จึงได้พฒั นารู ปแบบการบันทึก ผลการซักประวัติ ในรู ปแบบการเช็คลิ ส
(Check list) เช่ นแบบบันทึ กการซักประวัติของโรงพยาบาลราชวิถี เพราะผลการซักประวัติการเจ็บป่ วยของ
ผูใ้ ช้บริ การมิได้ใช้เฉพาะบุ คลากรทางด้าสุ ขภาพเท่านั้น ผูป้ ระกอบวิชาชี พอื่นๆยังอาจนาเอาไปใช้ประโยชน์
ด้วยเช่นเดียวกันไม่วา่ จะเป็ นการตามหาผูท้ ี่สูญหายหรื อในแง่ของอาชญากรรมด้วย
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กิจกรรม 10.3.3
จงอธิบายรู ปแบบการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่
แนวตอบกิจกรรม 10.3.3
รู ปแบบการบันทึกประวัติการเจ็บป่ วยในผูใ้ หญ่ ต้องบันทึกอย่างมีระดับและขั้นตอน ใช้ภาษาที่อ่าน
ง่าย เขียนอย่างบรรจงเป็ นภาษาสากลบันทึกเชื่ อมโยงจากสิ่ งที่คน้ พบในปั จจุบนั โยงไปหาอดีต ชัดเจน ไม่ควร
ให้มี การขี ดฆ่ าขูดลบ ใช้ภาษาสากล ไม่ค วรใช้สั ญ ลักษณ์ ที่ ไม่ ได้ใช้ก ันอยู่ท วั่ ไป ข้อสาคัญ ต้องบันทึ ก สิ่ งที่
ค้นพบโดยไม่ใส่ ความคิดเห็นหรื อข้อสรุ ปของผูซ้ กั ประวัติลงไป และควรบันทึกทันทีหลังการซักประวัติ
ซึ่งรู ปแบบทัว่ ไปของการซักประวัติควรประควรเขียนตามขั้นตอนดังนี้
บัตรเลขที่……...................วันที่.................................... ชื่อผูใ้ ช้บริ การ…...........อายุ......... ปี เพศ……
อาชีพ …............................ที่อยูป่ ัจจุบนั .....................................................................................................
ภูมิลาเนาว์...................................................................................................ผูใ้ ห้ขอ้ มูล................................
ชื่อผูบ้ นั ทึกข้อมูล…..............................................................วันที่ …….................................เวลา……........
อาการสาคัญ(Chief
Compain)…………………
ประวัติการเจ็บป่ วยใน
ปัจจุบนั ………………
ประวัติการเจ็บป่ วยอดีต……....
ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว
ประวัติการเจ็บป่ วยของคนใกล้ชิด
ประวัติส่วนตัว...............
(อาชีพ การใช้สารเสพติด เช่นเหล้า บุหรี่ อาหารที่ชอบ
รับประทาน น้ าดื่ม นิสัยส่ วนตัวหรื องานอดิเรก การ
เดินทาง กิจกรรมต่างๆที่ปฏิบตั ิก่อนเกิดการเจ็บป่ วย
ถ้าเป็ นเพศหญิง
ให้กล่าวถึงประวัติการมีประจาเดือน/ อาการหมด
ประจาเดือน
ในเด็กที่อายุต่ากว่า 6 ปี ประวัติการเกิด การ
เจริ ญเติบโต การได้รับภูมิคุม้ กัน

44

บรรณานุกรม
ชูศกั ดิ์ เวชแพทย์. (2531). สรี รวิทยาของการออกกาลังกาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
นิ ต ยา อ าไพวรรณ(2525). ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน. ความหมายของค าว่ า "เด็ ก " น ามาจาก http://www.
panyathai.or.th/wiki/index.php เมื่อวันที่ 4 -02-13
พิทูร ธรรมธรานนท์ . (2555). เอกสาร ประกอบการสัมมนา เรื่ องประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน. โครงการอบรม ”กฎหมายและจริ ยธรรมสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล”
จัดโดย ศู
นย์กฎหมายสุ ขภาพและจริ ยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . วันที่
19-23 พฤศจิกายน 2555 .ณ. ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1). คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่า
พระจันทร์)
พรทิพย์ เชิ ดชู พงค์หล้ า (2550). การซักประวัติโดยทัว่ ไป.เอกสารประกอบชุ ดวิชา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
(Primary medical care).หน่วยที่ 1-7.สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.ฉบับ
ปรับปรุ งครั้งที่1.นนทบุรี.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.พจนานุกรมฉบับ
ผ่องพรรณ อรุ ณแสง. (2550). การประเมินภาวะสุ ขภาพผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุสาหรับพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
ขอนแก่น:โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
สัต หัตถีรัตน์. (2545). “มาเป็ นหมอกันเถอะ”. ตาราการซักประวัติและการตรวจร่ างกาย. (พิมพ์ครั้งที่ 1).
กรุ งเทพ: สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน.
สุ รพันธ์ สิ ทธิ สุข. (2547). การสัมภาษณ์ ประวัติ. การสัมภาษณ์ ประวัติ และการตรวจร่ างกาย.วิทยา ศรี ดามา.
โครงการตาราจุฬาอายุรศาสตร์ .ภาควิชาอายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพ์
ครั้งที่ 11. โรงพิมพ์ยนู ิต้ ี พับลิเคชัน่ : กรุ งเทพ.
สุ รพรรณ พนมฤทธิ์ (2543) .บทนากระบวนการพยาบาล.กระบวนการพยาบาล.สุ รพรรณ พนมฤทธิ์ สุ ภาภรณ์
อุดมลักษณะ บรรณาธิการ. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณะ
สุ ข พิมพ์ครั้งที่2 บริ ษทั ประชุมช่างจากัด : นนทบุรี .
สุ รเกียรติ อาชานุภาพ. (2551) “สุ ขภาพและปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ” การสร้ างเสริมสุ ขภาพ อาพล จินดาวัฒนะ,
สุ รเกียรติ อาชานุภาพ และ สุ รณี พิพฒั น์โรจนกมล.สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน; กรุ งเทพมหานคร.
ศานิตย์ วิชานศวกุล. (2555). การซักประวัติและการตรวจร่ างกายทัว่ ไปในผูป้ ่ วยโรคทางอายุรกรรม. การซัก
ประวัติและการตรวจร่ างกายเพื่อวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรม. พรภัทร ธรรมสาโรชม ศานิตย์ วิชานศว
กุล,พิมพ์ใจ อันทานนท์, ณัฏฐินี จรัสเจริ ญวิทยาและ พีระพงค์ กิติภาวงค์ บรรณาธิ การ.โครงการจัดตั้ง

45

ภาควิชาอายุรศาสตร์ใ คณะแพทย์ศาสตร์ใ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุ งเทพ:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อภิชยั ลีละศิริ.(2544). การซักประวัติวยั รุ่ น. การซักประวัติและการตรวจร่ างกายIntroduction to clinical
Medicine. อภิชยั ลีละศิริ, วิชยั ประยูรวิวฒั นน์, กฤษฏา ดวงอุไรและสุ รียพ์ ร คุณาไทย บรรณาธิการใ
โครงการตาราวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏเกล้า (พิมพ์ครั้งที่3).กรุ งเทพซบริ ษทั รุ งศิลป์ การพิมพ์
(1977)จากัด.
อาภาภรณ์ เผ่าวัฒนา, สุ รินทร กลัมพากร, สุ นีย ์ ละกาปั่ น และขวัญใจ อานาจสัตย์ซื่อ (2554). การสร้ างเสริม
สุ ขภาพและป้ องกันโรคในชุ มชน: การประยุกต์ แนวคิดและทษฏีส่ ู การปฏิบัต. หจก.โรงพิมพ์คลังนานา
วิทยา: กรุ งเทพ.
อุดมรัตน์ ลีลาเขมากุล .(2550). การซักประวัติและการตรวจร่ างกายทัว่ ไป.เอกสารประกอบการสอน กระบวน
วิชาศัลยศาสตร์ ช่องปาก 2 (DOS 408482). นามาจาก http://www.pthosp. net/download/
Physicalexam.pdf เมื่อวันที่ 25-06-12.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Ratified by 1 9 2 of 1 9 4 member
countries “Convention on the rights of the child”.น า ข้ อ มู ล ม า จ า ก http://www. unhchr.ch/
html/menu3/b/k2crc.htm เมื่อวันที่ 4-02-13
Susan Fickertt Wilson and Jean Foret Giddens. (2009). Why learn Health Assement? Health Assessment for
Nursing Practice. 4 Th.Texas. USA: ELSEVIER MOSBY.
Yurick,A.G., et al.(1 9 8 0 ).The Aged Person and Nursing Process. New York: Appleton. CenturyCrofts.1980.
WHO (1948) definition of Health. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted
by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the
representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and
entered into force on 7 April 1948.

1

หน่ วยที่ 11

การตรวจร่ างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้ น
อาจารย์ นายแพทย์ กติ ติ องค์คุณารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่ อทิพย์ บรมธนรัตน์

ชื่ อ

อาจารย์นายแพทย์กิตติ องค์คุณารักษ์

วุฒิ

พ.บ., อนุมตั ิบตั รแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
Mini MPA in Health from IHMC,
F.I.M.S. International Federation of Sport Medicine
ป.แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ , ป.แพทย์ฝังเข็ม

ตาแหน่ ง

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลด้านภารกิจบริ การ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริ การทางการแพทย์
โรงพยาบาลลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

หน่ วยที่
ปรับปรุง

หน่วยที่ 11

ชื่ อ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์

วุฒิ

วท.บ., วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์), ส.ด.(บริ หารสาธารณสุข )
ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

ตาแหน่ ง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่ วยที่
ปรับปรุง

หน่วยที่ 11

2

แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชา

การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้น

หน่ วยที่ 11 การตรวจร่ างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
ตอนที่
11.1 แนวคิดการตรวจร่ างกายเบื้องต้น
11.2 กระบวนการตรวจร่ างกาย
11.3 การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
แนวคิด
1. การตรวจร่ างกายถือเป็ นขั้นตอนที่สาคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากการซักประวัติการเจ็บป่ วย อันจะนามา
ประกอบการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง การตรวจร่ างกายเป็ นการค้นหาอาการแสดงของการเจ็บป่ วยที่จะต้องอาศัย
ประสาทสัมผัสของผูต้ รวจที่มีอยู่ ทั้งทางตา มือ หู และจมูก รวมทั้ง เครื่ องมือทางการแพทย์ช่วยในการตรวจ เพื่อ
จะได้มาซึ่ งข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะร่ างกายของผูป้ ่ วย มีหลักการตรวจร่ างกายโดยทัว่ ๆ ไป นิยมใช้และยึดถือเป็ น
หลักปฏิบตั ิมีอยู่ 4 วิธี คือ การดู การคลา การเคาะ และการฟัง
2. กระบวนการตรวจร่ างกายประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1)ตรวจลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ่ วย เริ่ มตั้งแต่ขณะที่ผปู ้ ่ วย
เดินเข้ามาพบแพทย์และขณะทาการสัมภาษณ์ประวัติ โดยสังเกตลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ่ วย (2) ตรวจการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางชีวภาพ ได้แก่ ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง วัดสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ
ความดันโลหิ ต) และ 3) ตรวจร่ างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยเริ่ มจากการตรวจผิวหนัง เล็บ ศีรษะ ตา หู จมูก
ปาก คอ ทรวงอก หัวใจ ท้อง อวัยวะเพศ ทวารหนัก กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ แขนขา และระบบประสาท
3. การวินิจฉัยโรคเป็ นขั้นตอนที่สาคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการรักษาโรค เพื่อจะหาสาเหตุของปั ญหาอันจะนาไปสู่
การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและได้ผลดี โดยการวินิจฉัยโรคต้องอาศัยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อ
รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย ตลอดจนการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการแล้ว ผูต้ รวจจะต้องทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการใช้ตรรกวิทยาและความรู ้ ทางการแพทย์มาพิจารณาเพื่อจะให้ทราบว่าผูป้ ่ วยมีปัญหา
อะไร มีสิ่งใดผิดปกติหรื อไม่ ความผิดปกติที่พบนั้นมีความหมายหรื อความสาคัญ หรื อมีน้ าหนักเพียงใด
ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยูห่ ลากหลายนั้นมีความสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด เพื่อนามาตั้งสมมติฐาน ทาการพิสูจน์
วิเคราะห์ผล จึงจะสามารถบอกได้วา่ พยาธิ สภาพในผูป้ ่ วยนั้นเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
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1. อธิบายแนวคิดการตรวจร่ างกายเบื้องต้นได้
2. อธิบายกระบวนการตรวจร่ างกายได้
3. อธิ บายการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูป้ ่ วยได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.1-11.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังเทปบันทึกเสี ยง/ซีดี และศึกษาซี ดีการตรวจร่ างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
5. เข้ารับการสอนเสริ ม (ถ้ามี)
6. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยน
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. เทปบันทึกเสี ยงในรู ปแผ่นซี ดีหรื อดีวดี ี และซี ดีการตรวจร่ างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
4. รายการวิทยุ/โทรทัศน์
5. เข้ารับการสอนเสริ ม (ถ้ามี)
ประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการเข้ารับการสอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 11 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 11.1

แนวคิดการตรวจร่ างกายเบื้องต้ น
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวข้ อเรื่ อง
11.1.1 ความหมายและความสาคัญของการตรวจร่ างกายเบื้องต้น
11.1.2 หลักการตรวจร่ างกายเบื้องต้น
11.1.3 การเตรี ยมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ในการตรวจร่ างกาย
แนวคิด
1. การตรวจร่ างกายหรื อการตรวจทางกายภาพ เป็ นวิธีการที่จะให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะของร่ างกายผูป้ ่ วยที่ปกติ
หรื อ เปลี่ ย นไป เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย โรคร่ ว มกับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการซั ก ประวัติ แ ละการตรวจทาง
ห้องปฏิ บตั ิการ การตรวจร่ างกายอาศัยประสารทสัมผัสของผูต้ รวจทางตา มือ หู จมูก โดยวิธีทางการแพทย์ คือ
การดู คล า เคาะ ฟั ง และการใช้เครื่ องมื อทางการแพทย์ ทั้งนี้ ผูต้ รวจควรมี การฝึ กปฏิ บ ตั ิ ให้เกิ ดความชานาญ
เพื่ อให้ก ารตรวจร่ างกายมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การตรวจร่ างกายมี ค วามส าคัญ เพื่ อได้ข้อวินิ จฉัยโรคแลรัก ษา เพื่ อ
ประเมินความรุ นแรงของโรค เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค ทาให้ได้ขอ้ มูลอาการแสดงเพิ่มเติมที่ตรวจพบใหม่
และยืนยันการวินิจฉัยโรค
2. หลักการตรวจร่ างกายโดยทัว่ ๆ ไปที่ทางการแพทย์นิยมใช้และยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการตรวจร่ างกาย มี 4 วิธี
คื อ การดู (inspection) การคล า(palpation) การเคาะ(percussion) และการฟั ง (auscultation) นอกจากนี้
การตรวจร่ างกายเป็ นทั้งศาสตร์ และศิ ลป์ การตรวจร่ างกายควรกระทาไปตามลาดับขั้นตอนจากศีรษะจรดเท้า
หากมาตรวจครั้งแรกควรตรวจร่ างกายทุกระบบ ใช้เทคนิ คการตรวจร่ างกายทัว่ ไป โดยต้องทาอย่างเหมาะสม
และนุ่มนวล และพึงระวังสิ่ งที่ตรวจพบซึ่ งอาจไม่ใช่รอยโรค
3. การเตรี ยมความพร้ อมของสถานที่ แ ละเครื่ อ งมื อเครื่ องใช้ ใ นการตรวจร่ างกายตามล าดับ ขั้น คื อควรเตรี ย ม
ความพร้อมตั้งแต่สถานที่ที่ตรวจร่ างกาย ต้องเป็ นสถานที่มิดชิ ดและมีความเป็ นส่ วนตัว มีความสว่างที่เพียงพอ
ส่ วนเครื่ องมือเครื่ องใช้หรื ออุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจร่ างกายที่ใช้บ่อยได้แก่ ไฟฉาย ไม้กดลิ้น หู ฟัง เครื่ องวัด
ความดันโลหิ ต ปรอทวัดอุณหภูมิ นาฬิกาที่มีเข็มวินาที ไม้เคาะเข่า เข็มและสาลีสาหรับทดสอบทางประสาท
การรับความรู ้สึก ถุงมือและเจลล้างมือ กระดาษเช็ดมือ และ เครื่ องชัง่ น้ าหนัก เป็ นต้น
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

5

1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการการตรวจร่ างกายเบื้องต้นได้
2. อธิ บายหลักการตรวจร่ างกายเบื้องต้นได้
3. อธิบายการเตรี ยมความพร้อมของสถานที่และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการตรวจร่ างกายได้

เรื่องที่ 11.1.1
ความหมายและความสาคัญของการตรวจร่ างกายเบื้องต้ น

ในศาสตร์ การแพทย์ของชนชาติ ต่างๆ มี รายละเอี ยดของการตรวจร่ างกายแตกต่างกันไปตามองค์ความรู ้ แนวคิ ด
ปรัชญาและทฤษฎีทางการแพทย์ของชนชาติน้ นั ๆ สาหรับการแพทย์ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดและมีความเป็ นวิทยาศาสตร์ มาก
ที่ สุ ด คื อ การแพทย์ แ ผนปั จจุ บ ั น นั้ น ใช้ ก ารดู (inspection) การคล า (palpation) การเคาะ (percussion) และการฟั ง
(auscultation) เป็ นหลักในการตรวจร่ างกายเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อวินิจฉัย อันนาไปสู่ หลักการรักษา (Therapeutic Principle) และ
การเลื อกวิธี ที่ ใช้ในการรัก ษา (Therapeutic Modality) ที่ ถู กต้องเหมาะสมกับ ผูป้ ่ วยต่อไป ดังนั้น จึ งควรมาท าความเข้าใจ
ความหมายและความสาคัญของการตรวจร่ างกายเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1. ความหมายของการตรวจร่ างกายเบื้องต้ น
มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของการตรวจร่ างกาย ไว้ดงั นี้
“physical examination”, “ A medical examination to determine the condition of a person's health or physical
fitness, especially for a specified activity or service” The American Heritage® Dictionary of the English Language, 2009)
การตรวจร่ างกายเป็ นการตรวจสุ ขภาพเพื่อประเมิ นสภาวะสุ ขภาพของบุ คคลหรื อสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับกิจกรรมหรื อบริ การที่เฉพาะเจาะจง
“Physical examination” , “(Medicine), the process of examining the body by means of sight, touch, percussion,
or auscultation to diagnose disease or verify fitness”. (Collins English Dictionary, 2003) การตรวจร่ างกายเป็ นกระบวนการ
ของการตรวจร่ างกายทางการแพทย์โดยการใช้การดู สัมผัส การ
เคาะ หรื อการฟัง เพื่อวินิจฉัยโรคหรื อตรวจสอบสมรรถภาพร่ างกาย
Physical examination, “ an investigation of the body to determine its state of health, using any or all of the
techniques of inspection, palpation, percussion, auscultation, and smell. The physical examination, history, and initial
laboratory tests constitute the data base on which a diagnosis is made and on which a plan of treatment is developed”.
(Mosby's Medical Dictionary, 2009 ) การตรวจร่ างกายเป็ นการสอบสวนร่ างกายเพื่อตรวจสอบสถานะของสุ ขภาพ โดยใช้
เทคนิ คการการดู การคลา การเคาะ การฟั ง และการดมกลิ่ น ทั้งหมดหรื อบางส่ วน การตรวจร่ างกายรวมทั้งการซักประวัติ
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และทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวินิจฉัยโรคและพัฒนาการวางแผนการรักษา
การตรวจร่ างกาย (Physical examination) เป็ นการรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่ วยด้วยการใช้ประสาทสัมผัสของผูป้ ่ วย
(ปาก ตา จมู ก มื อ หู )และการใช้เครื่ องมื อทางการแพทย์ ทั้งนี้ ผูต้ รวจควรมี ก ารฝึ กปฏิ บ ัติให้ เกิ ดความช านาญ เพื่ อให้
การตรวจร่ างกายมีประสิ ทธิภาพ (เนตรทราย รุ่ งเรื องธรรม และจริ ยาวัตร คมพยัคฆ์, 2531: 39)
การตรวจร่ างกาย (Physical examination) เป็ นขั้นตอนที่สาคัญมากขั้นตอนหนึ่ ง หลังจากการซักประวัติการเจ็บป่ วย
อันจะนามาประกอบการวินิจฉัยโรคที่ ถูกต้อง การตรวจร่ างกายเป็ นการค้นหาอาการแสดง (Signs) ของการเจ็บป่ วยที่ตอ้ ง
อาศัยประสาทสัมผัสของผูต้ รวจ ทั้งทางปาก ตา จมูก มือ และ หู รวมทั้งเครื่ องมือทางการแพทย์ช่วยในการตรวจ เพื่อจะ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่ างกายของผูป้ ่ วย (ธนารักษ์ สุ วรรณปะพิศ 2539:33)
การตรวจร่ า งกาย หรื อ การตรวจทางกายภาพ (Physical examination) เป็ นทัก ษะพื้ น ฐานทางคลิ นิ ก ที่ ส าคัญ
สาหรับการวินิจฉัยโรค เทคนิ คการตรวจร่ างกาย ได้แก่ การดู การคลา การเคาะ และการฟั ง ผูต้ รวจต้องมีความรู ้กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิท ยา ของอาการแสดงที่ ผิดปกติ รู ้ พิ สั ยของอาการแสดงที่ ป กติ สามารถตรวจร่ างกายได้อย่างเป็ นลาดับ ขั้น
โดยไม่ ล ะเลยการตรวจส่ วนใด รู ้ เทคนิ ค ของการตรวจหาความผิดปกติ และการตรวจเพื่ อยืน ยัน ความผิดปกติ ที่ พ บและ
สามารถบูรณาการผลการตรวจร่ างกายเข้ากับสมมติฐานการวินิจฉัยโรคเกิ ดโรคที่นึกถึงจากประวัติ (จินตนา ศิรินาวิน และ
สาธิต วรรณแสง, 2549: 59)
กล่ า วโดยสรุ ป การตรวจร่ างกาย (Physical examination) เบื้ อ งต้ น หมายถึ ง การค้น หาอาการแสดง (Signs)
ของการเจ็บ ป่ วย โดยใช้ป ระสาทสั ม ผัส ของผูต้ รวจทางปาก ตา จมู ก มื อ และหู และเครื่ องมื อ ทางการแพทย์ช่ วยใน
การตรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่ างกายและการเจ็บป่ วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค ซึ่ งเป็ นทักษะพื้นฐาน
ทางคลินิกที่สาคัญ โดยใช้หลักการหรื อเทคนิ คการตรวจร่ างกายโดยทัว่ ไปและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ 4 วิธี คือ การดู การคลา
การเคาะ และการฟั ง โดยผูต้ รวจต้องมีความรู ้กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยาของอาการแสดงที่ปกติและที่ผิดปกติ สามารถ
ตรวจร่ างกายได้อย่างเป็ นลาดับขั้น รู ้ เทคนิ คของการตรวจหาความผิดปกติ และการตรวจเพื่อยืนยันความผิดปกติที่พบ และ
สามารถบูรณาการผลการตรวจร่ างกายเข้ากับสมมติฐานการวินิจฉัยโรคที่ควรคานึ งถึงจากการซักประวัติ ทั้งนี้ ผตู ้ รวจควรมี
การฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดความชานาญ เพื่อให้การตรวจร่ างกายมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. ความสาคัญของการตรวจร่ างกายเบื้องต้ น
การตรวจร่ างกายเบื้ องต้น ถื อว่าเป็ นขั้นตอนที่ สาคัญมากขั้นตอนหนึ่ ง หลังจากการซักประวัติการเจ็บป่ วย เพื่อได้
ข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง การตรวจร่ างกายนอกเหนื อไปจากการทาให้ได้มาซึ่ งข้อวินิจฉัยและรักษาดังกล่าว
แล้ว ซึ่ งข้อวินิจฉัยและรักษาดังกล่าว ยังมีความสาคัญหลายประการ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อใช้ในการประเมินระยะหรื อความรุ นแรงของโรค ตลอดจนใช้ในการประเมินว่าผูป้ ่ วยมี อาการดี ข้ ึ นหลังจาก
ได้รับการรักษาหรื อไม่ และในบางกรณี เช่น กรณี ที่ผปู ้ ่ วยหมดสติ หรื อไม่อาจสื่ อสารด้วยคาพูดกับแพทย์ได้ การตรวจร่ างกาย
จะเป็ นวิธีเดียวที่แพทย์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็ นในการหาข้อวินิจฉัยเบื้องต้น
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2. เพื่อช่ วยในการวินิจฉัยแยกโรค(Differential diagnosis) เนื่ องจากการตรวจร่ างกายเป็ นทักษะทางคลินิกที่สาคัญ
(Vital clinical skill) ที่ แพทย์ใช้ในการดึ งข้อมู ล จากตัวผูป้ ่ วย (Objective data) เพื่ อน ามาประกอบกับ ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการ
ซักประวัติ (Subjective data) ให้ได้ขอ้ วินิจฉัยเบื้องต้น (Provisional diagnosis or Impression) ซึ่ งได้มาจากสาเหตุที่แพทย์คิด
ว่าน่าจะเป็ นไปได้มากที่สุดจากข้อมูลที่มีอยูใ่ นขณะนั้น ซึ่ งอาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วยอาจจะเป็ นข้อมูลที่สนับสนุ น
ข้อ วิ นิ จ ฉั ย โรคเบื้ อ งต้น (Positive sign and symptom) หรื อ เป็ นข้อ มู ล ที่ หั ก ล้า งข้อ วิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต้น (Negative sign and
symptom) ก็ได้ หากข้อวินิจฉัยเบื้องต้นที่ได้จากสาเหตุที่น่าจะเป็ นไปได้มากที่สุดถูกข้อมูลอื่นๆมาหักล้าง
3. เพื่อช่วยให้ได้ประวัติการเจ็บป่ วยเพิ่มเติมขณะตรวจร่ างกาย เพราะในช่วงซักประวัติขอ้ มูลอาการแสดงที่ตรวจพบ
ใหม่จากการตรวจร่ างกายอาจมีความสาคัญข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติในตอนแรกเสี ยอีก เพราะบ่อยครั้งที่การตรวจร่ างกาย
ให้ขอ้ มูลที่ผูป้ ่ วยไม่ได้ให้ไว้ในช่ วงซักประวัติ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะผูป้ ่ วยไม่ให้ความสนใจในอาการนั้นๆ หรื อผูป้ ่ วยอยากจะ
บอกเล่ าออกมา แต่ แพทย์ไ ม่ ไ ด้เปิ ดโอกาสให้ บ อก ท าให้ แ พทย์ต้อ งกลับ ไปซัก ประวัติ เพิ่ ม เติ ม ใหม่ และเปลี่ ย นแปลง
ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นใหม่
4. เพื่ อช่ วยในการยืน ยันการวินิจฉัย โรค(Confirm diagnosis) ภายหลัง จากผ่านการพิ จารณาดังกล่ าวข้างต้น แล้ว
แพทย์จึงจะพิจารณาส่ งตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การเพิ่ มเติ มเพื่ อให้ได้ขอ้ มู ลมาสนับ สนุ นหรื อหักล้างข้อวินิจฉัยเบื้ องต้นนั้น
หากผลออกมาตรงกับข้อวินิจฉัยเบื้ องต้น ก็เป็ นการยืนยันการวินิจฉัยโรค หากผลออกมาไม่สนับสนุ นข้อวินิจฉัยเบื้ องต้น
แพทย์ก็จะพิจารณาข้อวินิจฉัยอื่นๆที่เป็ นไปได้ในอันดับรองๆลงมาแทน
กิจกรรม 11.1.1
จงอธิบายความหมายและความสาคัญของการตรวจร่ างกายเบื้องต้น
แนวตอบกิจกรรม 11.1.1
การตรวจร่ างกายเบื้ องต้น หมายถึง การค้นหาอาการแสดงของการเจ็บป่ วย โดยใช้ประสาทสัมผัสของผูต้ รวจทาง
ปาก ตา จมูก มือ และหู และเครื่ องมือทางการแพทย์ช่วยในการตรวจ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่ างกายและ
การเจ็บป่ วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค ซึ่ งเป็ นทักษะพื้นฐานทางคลินิกที่สาคัญ โดยมีหลักการหรื อเทคนิคการตรวจร่ างกาย
4 วิธี คือ การดู การคลา การเคาะ และการฟัง โดยผูต้ รวจต้องมีความรู ้กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยาของอาการแสดงที่ปกติ
และที่ผิดปกติ สามารถตรวจร่ างกายได้อย่างเป็ นลาดับขั้น รู ้เทคนิ คของการตรวจหาความผิดปกติ และการตรวจเพื่อยืนยัน
ความผิดปกติ ทั้งนี้ผตู ้ รวจควรมีการฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดความชานาญ เพื่อให้การตรวจร่ างกายมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ความสาคัญของการตรวจร่ างกายเบื้ องต้น เพื่อใช้ในการประเมินระยะหรื อความรุ นแรงของโรค รวมทั้งใช้ในการ
ประเมิ นว่าผูป้ ่ วยมี อาการดี ข้ ึ นหรื อไม่ภายหลังจากได้รับการรักษา เพื่อช่ วยในการวินิจฉัยแยกโรค เพื่อช่ วยให้ได้ป ระวัติ
การเจ็บป่ วยเพิม่ เติมขณะตรวจร่ างกาย และ เพื่อช่วยในการยืนยันการวินิจฉัยโรค
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เรื่องที่ 11.1.2
หลักการตรวจร่ างกายเบื้องต้ น
ก่อนที่จะทาการตรวจร่ างกาย แพทย์จาเป็ นต้องประเมินจากการซักประวัติและการสังเกตผูป้ ่ วยก่อนว่าผูป้ ่ วยอยูใ่ น
ภาวะผิ ด ปกติ ที่ ต้อ งการการช่ ว ยเหลื อ ทางการแพทย์อ ย่า งรี บ ด่ ว น (Urgency) หรื อ อย่ า งฉุ ก เฉิ น (Emergency) หรื อ ไม่
หากแพทย์ประเมิ นแล้วว่าเป็ นภาวะที่อาจเป็ นอันตรายถึ งแก่ ชีวิตได้ ต้องให้การรักษาไปก่อน เมื่อผูป้ ่ วยพ้นจากภาวะวิกฤต
แล้วจึงค่อยเข้าสู่ กระบวนการตรวจร่ างกายเพื่อสื บค้นหาสาเหตุต่อไป นอกจากนี้ แพทย์ยงั ต้องตระหนักว่า ผูป้ ่ วยที่แพทย์กาลัง
จะทาการตรวจร่ างกายนั้น ไม่ได้มีแต่อาการและอาการแสดงให้แพทย์เข้าค้นหาเท่านั้น แต่เป็ นร่ างกายที่ เต็มเปี่ ยมไปด้วย
จิตวิญญาณ ความรู ้สึก และมีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ ที่แพทย์จกั ต้องเคารพและให้การดูแลสนใจไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าข้อมูล
อาการแสดงที่จะได้จากการตรวจร่ างกายเลย และในบางกรณี ก็มีความสาคัญมากกว่า เช่ น กรณี ที่เกี่ ยวข้องกับโรคทางจิตใจ
หรื อเป็ นโรคทางกายที่ปัจจุบนั ยังไม่มีวธิ ี รักษาให้หาย เช่น โรคเอดส์ หรื อโรคมะเร็ งในระยะสุ ดท้าย เป็ นต้น
การตรวจร่ างกายเบื้องต้น เป็ นการรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่ วยโดยใช้ประสาทสัมผัสของผูต้ รวจ ทั้งนี้ ผูต้ รวจควร
ฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดความชานาญ เพื่อให้การตรวจร่ างกายมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประสาทสัมผัสที่สาคัญในการตรวจร่ างกาย ได้แก่
ปาก ตา จมูก มือ และ หู ดังต่อไปนี้
1.
ปาก ใช้ต้ งั แต่การซักถามประวัติหรื อสัมภาษณ์ ประวัติของการเจ็บป่ วย จากประวัติของผูป้ ่ วยนี้ พอจะเป็ น
แนวทางท าให้ ท ราบได้ว่า ผูป้ ่ วยนั้น ป่ วยเป็ นโรคอะไร เพื่ อ มุ่ ง ท าการตรวจละเอี ย ดของอวัย วะที่ เกี่ ย วข้อ งกับ โรคนั้น ๆ
การซักถามประวัติการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยบ่อยๆ จนเกิดความชานาญจะทาให้ประหยัดเวลาที่ใช้ในการตรวจ และช่วยประหยัด
ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร เช่ น การตรวจเลื อ ด ปั ส สาวะ อุ จ จาระ และการตรวจทางรั ง สี เป็ นต้น
ทั้งยังทาให้ผปู ้ ่ วยไม่ตอ้ งเสี ยเวลานาน นอกจากนี้ ปากยังมีประโยชน์สาหรับการรักษาผูป้ ่ วยและญาติ เช่น การให้คาแนะนา
ชี้ แจงให้ผูป้ ่ วยและญาติมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับโรคและการรักษาพยาบาล การปฏิ บตั ิตนเองและญาติต่อโรคที่เป็ นอยู่
ตลอดจนการปลอบโยน ให้กาลังใจ แสดงความเห็ นอกเห็ นใจจะช่ วยให้ผูป้ ่ วยเกิ ดความอบอุ่น มี กาลังใจ และฟื้ นจากการ
เจ็บป่ วยได้อย่างรวดเร็ ว
2. ตา ใช้ดูลกั ษณะท่าทางและอาการแสดงต่างๆ ของผูป้ ่ วย เพราะโรคบางอย่างมองดูดว้ ยตาก็สามารถบอกได้ เช่น
ผูป้ ่ วยแสดงอาการหายใจหอบ มีอาการบวมร่ วมด้วย แสดงว่าผูป้ ่ วยอาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรื อผูป้ ่ วยที่มีอาการตัวเหลือง
ตาเหลือง แสดงว่าผูป้ ่ วยอาจจะเป็ นโรคเกี่ยวกับตับ ท่อน้ าดี และถุงน้ าดี หรื อโรคผิวหนังบางโรคใช้ตามองดูก็พอจะบอกชนิด
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ของโรคได้ เป็ นต้น นอกจากนี้ แววตายังแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ความจริ งใจต่อผูป้ ่ วยอีกด้วย ดังนั้น การใช้ตาให้เป็ น
และชานาญจะช่วยตรวจผูป้ ่ วยได้ตรงจุดหรื อตรงตามระบบที่เจ็บป่ วยได้ดียงิ่ ขึ้น และช่วยให้การตรวจเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
3.
จมูก ใช้รับกลิ่นที่ระเหยมาจากตัวผูป้ ่ วย ช่วยทาให้ทราบถึงโรคผูป้ ่ วยที่เป็ นอยูไ่ ด้ เช่น เหล้า ยาฆ่าแมลง
น้ ามันเบนซิ น เป็ นต้น จะช่วยให้ผตู ้ รวจตั้งข้อสงสัยว่าผูป้ ่ วยหมดสติจาการดื่มสิ่ งที่ได้กลิ่นระเหยออกมาเข้าไปในร่ างกาย หรื อ
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่อยูใ่ นระยะอันตรายเวลาหายใจออกมาจะได้กลิ่นหวานเอียนๆ หรื อผูป้ ่ วยที่เป็ นมะเร็ งในระยะสุ ดท้าย จะมี
กลิ่นเหม็นเฉพาะของโรคมะเร็ ง เป็ นต้น
4. มือ ใช้สาหรับสัมผัสเพื่อตรวจส่ วนต่างๆ โยการจับ ลูบ คลา เคาะ และให้การรักษาพยาบาล เช่น ปรุ งยา ฉี ดยา
ผ่าตัด และให้การรักษาพยาบาล นกจากนนี้การสัมผัสด้วยความละมุนละม่อมจะทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดความอบอุ่นใจและมีกาลังใจ
ดังนั้น มือจึงมีประโยชน์และมีความสาคัญทั้งในด้านหารตรวจและการรักษาพยาบาลเป็ นอย่างมาก
5. หู ใช้ฟังเสี ยงตั้งแต่เสี ยงเดินเข้ามาของผูป้ ่ วย เสี ยงพูด เสี ยงไอ เสี ยงหายใจของปอด การเต้นของหัวใจ การ
เคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร ลาไส้ เป็ นต้น การฟั งเสี ยงนี้ อาจได้ยินด้วยหู โดยตรง เช่ น เสี ยงเดิ น เสี ยงพูด เสี ยงหายใจ
วี๊ดๆ ซึ่ งทาให้นึกถึ งโรคหลอดลมอักเสบ หรื อโรคหอบหื ดได้ นอกจากนี้ อาจฟั งโดยการใช้เครื่ องมื อช่ วยเพื่ อฟั งเสี ยงการ
เคลื่ อนไหวของอวัยวะที่อยู่ภายในให้ได้ยินชัดเจนย่างขึ้น เช่ น ใช้หูฟังเพื่อฟั งเสี ยงหายใจ เสี ยงหัวใจเต้นเพื่อค้นหาอาการ
แสดงที่ผดิ กติ เป็ นต้น
นอกจากผูต้ รวจได้ใช้ประสาทสัมผัสของผูต้ รวจแล้ว ผูต้ รวจยังต้องใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ที่สาคัญและจาเป็ น เพื่อ
ช่วยในการตรวจร่ างกาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริ ง สาหรับรายละเอียดเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจร่ างกายจะกล่าว
ต่อไป เรื่ องที่ 11.1.3
หลักการตรวจร่ างกายเบื้องต้ น การตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยนั้นต้องอาศัยการฝึ กฝนและความชานาญ โดยหลักการแล้ว
ผูต้ รวจร่ างกายควรตรวจร่ างกายให้ครบทุกระบบตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยใช้หลักการตรวจร่ างกายเบื้องต้นโดยทัว่ ๆไปนิยม
ใช้และยึดถื อ ปฏิ บ ตั ิ มี อยู่ 4 วิธี คื อ การดู การคล า การเคาะ และการฟั ง ซึ่ งเป็ นทัก ษะการตรวจร่ างกายพื้ น ฐาน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การดู ( Inspection) การดูเป็ นการตรวจโดยใช้ตาสังเกตดูอากัปกิริยา ท่าทาง และลักษณะของผูป้ ่ วยตั้งแต่เมื่อ
ผูป้ ่ วยเดินเข้ามา ว่าเดินเข้ามาอย่างไร ท่าไหน ต้องมีใครช่วยพยุงตัวมาหรื อต้องหามมา หรื อนัง่ รถเข็น/เปลนอน โดยมีหลัก
ในการดู ดังนี้
1.1 ดูต้ งั แต่ศีรษะจรดเท้า สี หน้า ท่าทาง ผิวพรรณ ต้องดูให้ทวั่ และดูให้เป็ นระบบจากด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านหลัง
1.2 ในการดูผูต้ รวจต้อ งทราบว่าลักษณะในคนปกติ น้ นั เป็ นอย่างไร สามารถแยกสิ่ งที่ผิดปกติจากสิ่ งปกติโดยการ
เปรี ยบเทียบ เช่น การดูวา่ ผูป้ ่ วยมีการบวมของข้อเข่าด้านซ้ายหรื อไม่ โดยการเปรี ยบเทียบกับข้อเข่าด้านขวา ฯลฯ
1.3 ดูลกั ษณะของโรคที่ปรากฏ เช่น
1.3.1 ซี ด ให้นึกถึงภาวะโลหิ ตจาง ดูได้ที่เยื่อบุเปลือกตาล่าง เยือ่ บุในช่องปาก ฝ่ ามือ หรื อเล็บ การดูที่ หน้าหรื อ
ผิวหนังทัว่ ไปจะบอกไม่ได้
1.3.2 เหลือง ให้นึกถึงดีซ่าน ดูได้ที่เยื่อบุตาขาว
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1.3.3 แดง คล้ า ให้นึกถึงการอักเสบ อาจมีอาการปวด บวม ร้อน ร่ วมด้วย ถ้าเป็ นมากจะพบหนองสี ขาว
1.3.4 เขียว คล้ า ม่วง ให้นึกถึงขาดออกซิ เจน ดูได้ที่เล็บหรื อริ มฝี ปาก
1.3.5 บวม ให้นึกถึงภาวะมีน้ าคัง่ ดูได้ที่หน้า เท้า หรื อบริ เวณเหนือข้อเท้า
1.3.6 แห้ง ให้นึกถึงภาวะขาดน้ า ดูได้ที่กระบอกตาลึก หรื อผิวหนังทัว่ ๆ ไป
1.4 ดูลกั ษณะอาการแสดงต่างๆ ที่ผดิ ปกติ โรคบางอย่างเพียงแต่ดูก็อาจให้การวินิจฉัยขั้นต้นได้ เช่น
1.4.1 ผูป้ ่ วยเป็ นฝี บริ เวณที่เป็ นจะมีลกั ษณะบวม แดง ร้อน หรื อมีหนองสี ขาวหรื อสี คล้ า
1.4.2 ผูป้ ่ วยเป็ นแผล ลักษณะของแผลบางชนิดก็สามารถบอกได้ เช่น แผลมะเร็ ง แผลกดทับ แผลเนื้อตาย
จากการดูเพียงอย่างเดียวก็อาจให้การวินิจฉัยโรคได้ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคผิวหนัง ส่ วนใหญ่จะตรวจด้วยการดู
แล้วให้การวินิจฉัยได้เลย
1.5 การดูดว้ ยตาสามารถแยกได้วา่ ป่ วยที่มารับการรักษามีอาการเจ็บป่ วยอยูร่ ะยะใด เช่น กาลังเจ็บหนักหรื อกาลังอยู่
ในระยะอันตรายถึงแก่ชีวติ หรื อไม่
ลักษณะอาการของผูป้ ่ วยที่มีอาการแสดงที่น่าคิดว่า ผูป้ ่ วยเจ็บหนัก ได้แก่
1.5.1 หมดสติ หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่กระดุกกระดิก แม้วา่ หยิกหรื อทุบตีแล้วก็ตาม
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีอาการแสดงอื่นๆ ร่ วมด้วย
1.5.2 ชักตลอดเวลา หรื อมีอาการเกร็ งของแขนขา ลาตัว จนเกิ ดเป็ นแผลหรื อรอยฟกช้ าตามร่ างกายจาก
การกระทบกระแทก ตาอาจเหลือกขึ้นข้างบน
1.5.3หายใจเร็ วมาก หรื อเหนื่อยหอบ หายใจลาบาก อกบุ๋ม ไหล่ยกขึ้น ปี กจมูกบานและหุ บเข้าออกในขณะ
หายใจ
1.5.4หายใจช้ามาก คือ หายใจ 5-6 ครั้งต่อหนาที หรื อหายใจได้ 2-3 ครั้งก็หยุดพัก แล้วหายใจใหม่ 2-3 ครั้ง
ก็หยุดพักอีก
1.5.5มือเท้าเย็น ซี ด หรื อเขียว หรื อมีเหงื่อเย็นๆ ออกตามมือ เท้า แขนขา และหน้า
1.5.6กระสับกระส่ าย ดิ้นรน สับสน เลอะเลือน ไม่ค่อยรู ้สึกตัว และไข้สูง
1.5.7เจ็บหน้าอก แน่นอึดอัด มีอาการเจ็บปวดอย่างรุ นแรงที่หน้าอก หน้ามืด ชีพจรเต้นผิดปกติหน้าอก
1.5.8เลื อดออกมีเลื อดสด ๆ หรื อเลื อดคล้ าออกจากแผล หรื ออกจากทวารต่ างๆ ได้แก่ ปาก จมู ก หู ช่ อง
ปั สสาวะ ทวารหนัก หรื อถ่ายอุจาระปั สสาวะออกมาโดยไม่รู้สึกตัว
ถ้าผูป้ ่ วยมาด้วยอาการแสดงอาการใดอาการหนึ่ ง หรื อหลายๆ อาการร่ วมกันดังกล่าวมานี้ อย่าเสี ยวลาซักประวัติ
อย่างละเอียดหรื อครบถ้วน เพราะการใช้เวลามากอาจจะเป็ นสาเหตุทาให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยช้าเกินไป ควรรี บตรวจเพื่อให้
การรักษาช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยไว้ก่อน เมื่อมีอาการแสดงดีข้ ึนแล้วจึงค่อยซักประวัติหรื อตรวจร่ างกายอย่างละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
2. การคลา (Palpation) การคลาคือการใช้ฝ่ามื อหรื อนิ้ วคลา เพื่ อหาสิ่ งผิดปกติ การคลาควรเริ่ มจากการคลาตื้ นๆ
บริ เวณผิวหนังก่อน แล้วค่อย ๆ ลงลึกเข้าไปถึงส่ วนกล้ามเนื้อหรื ออวัยวะที่อยูข่ า้ งใน
วัตถุประสงค์ ของการคลา
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1) คลาก้อน เพื่อดูขนาด ลักษณะ แข็ง อ่อน อาการเจ็บ
2) คลาอวัยวะ ถ้าปกติคลาไม่ได้ เช่น ตับ ม้าม
3) คลาอวัยวะภายใต้ มีการเคลื่อนไหวหรื อเต้นปกติหรื อไม่ เช่น บริ เวณหัวใจ ปอด
วิธีการคลา มี 2 วิธี
1. การคลามือเดียว (Unimanual palpation) คือ การใช้ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัด คลาลงบน
ตาแหน่งที่ตอ้ งการจะตรวจ เช่น เต้านม หน้าท้อง เป็ นต้น (ดังภาพที่ 11.1)
2. การคลาสองมือ (Bimanual palpation) คือ การใช้มือทั้งสองข้างคลาพร้อมกัน ได้แก่
2.1 มือทั้งสองข้างอยูท่ ี่หน้าท้อง เช่น การคลาเพื่อตรวจหน้าท้องของหญิงตั้งครรภ์ การคลา
หาก้อนที่มีขนาดใหญ่ในช่องท้อง หรื อที่อื่น หาขนาดรู ปร่ าง ลักษณะก้อน การที่ใช้ 2 มือ ช่วยกันคลาจะทาให้ได้รายละเอียด
ที่แน่นอนมากขึ้น
2.2
มือข้างหนึ่งอยูห่ น้าท้องและมืออีกด้านหนึ่งอยูด่ า้ นหลัง เวลาคลามือทั้ง 2 ข้างจะกดเข้าหากัน
ส่ วนมากใช้คลาอวัยวะที่อยูล่ ึกหรื อมีขนาดใหญ่ ใช้มือสองมือ ช่วยกันคลาจะได้ผลดียงิ่ ขึ้น เช่นการคลาตับ ไต ม้าม เป็ นต้น
(ดังภาพที่ 11.2)
2.3
มือข้างหนึ่งอยูห่ น้าท้องและอีกมือหนึ่งใช้นิ้วตรวจหาในช่องคลอดหรื อทวารหนัก เพื่อตรวจหา
ความผิดปกติของอวัยวะที่อยูใ่ นอุง้ เชิงกราน เช่น มดลูก ปี กมดลูก รังไข่ ทวารหนัก ลาไส้ใหญ่ส่วนล่าง ไส้ติ่ง

ภาพที่ 11.1 การคลามือเดียว:การตรวจหน้าท้อง

ภาพที่ 11.2 การคลา 2 มือ: การคลาไตข้างซ้าย

นอกจากนี้ ยัง ฝ่ ามื อ ใช้ สั ม ผัส ความสั่ น สะเทื อ นของผิ ว เช่ น ทาบลงบนหั ว ใจดู ก ารเต้น ของหั ว ใจหรื อ
การสั่นสะเทือนของเสี ยงที่ผา่ นปอดมากระทบฝ่ ามือ (Tactile fremitus) โดยการวางฝ่ ามือหรื อสันมือหรื อกาปั้ นทั้ง 2 ข้างหรื อ
ข้างเดียวทาบบนอกด้านหน้าหรื อด้านหลังของผูป้ ่ วย แล้วให้ผปู ้ ่ วยนับออกเสี ยง หนึ่ง -หนึ่ ง-หนึ่ ง ให้สังเกตความสั่นสะเทือน
ของเสี ยงที่มากระทบฝ่ ามือทั้ง 2 ข้างว่าเท่ากันไหม ข้างซ้ายอาจจะน้อยกว่าข้างขวา เพราะมีหวั ใจอยู่ ถ้าพบว่าบางตาแหน่งมี
การสั่ น สะเทื อ นของเสี ย งน้ อ ยมาก แสดงว่า อาจมี ก ารอุ ด ตัน ของหลอดลม หรื อ มี อ ะไรมาขวางกั้น ระหว่า งปอดและ
ผนังหน้าอก เช่น น้ า เลือด หนอง เป็ นต้น
หลักการคลา ดังนี้
1. ควรคลาโดยไม่มีเสื้ อผ้าคลุม
2. ควรทาด้วยความสุ ภาพ นุ่มนวล มือที่ใช้ไม่ควรจะเย็นจนเกินไป มือควรสะอาด และเล็บไม่ควรยาว มือสะอาด
3. การคลาควรใช้ทุกส่ วนของมือที่ถนัด ค่อยๆ ทา ไม่ควรขยาหรื อใช้นิ้วจิก โดยคลามือเดียว หรื อคลาสองมือ
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4.ในขณะคลา ควรให้ส่วนที่ตอ้ งการจะตรวจอยูใ่ นลักษณะคลายตัว หรื อหย่อนตัว เพื่อจะคลาได้ง่ายขึ้น
5. ฝ่ ามือและปลายนิ้วสัมผัสผิวหนัง ให้สังเกตสี หน้าด้วย
6. ควรคลาส่ วนที่ปกติบริ เวณรอบๆ และด้านตรงข้ามให้หมดก่อน ส่ วนที่ผดิ ปกติ หรื อสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยเจ็บ ควรคลาเป็ นจุด
สุ ดท้าย ในขณะที่คลาควรสังเกตสี หน้าผูป้ ่ วยด้วย เพราะถ้ามีอาการเจ็บปวดจริ ง จะมีอาการแสดงออกทางสี หน้า
7. การคลาถ้าพบสิ่ งผิดปกติ ให้คลาหาตาแหน่ งที่ เป็ น เช่ น ก้อน ต้องบอกขนาด ลักษณะของก้อน ความยืดหยุ่น
การเคลื่อนไหว และการเจ็บปวด เช่ น ผูป้ ่ วยมาด้วยอาการพบก้อนที่เต้านม ให้คลาดู กอ้ นนั้นอยู่ขา้ งซ้ายหรื อข้างขวา อยูใ่ น
ตาแหน่ งหรื อส่ วนใดของเต้านม มีขนาดโตเท่าไรจากการคลาหาขอบเขตของก้อนโยรอบ บอกขนาดใหญ่ของก้อนกว้าง x
ยาว หรื อเส้นผ่าศูนย์กลาง คลาดูลกั ษณะของก้อนว่าเป็ นอย่างไร อ่อนนุ่ม แข็งเป็ นตะปุ่ มตะป่ า หรื อ เรี ยบ ก้อนเคลื่อนที่ได้
หรื อไม่ กดดู มีอาการเจ็บปวดหรื อไม่ จากการซักถาม หรื อเวลากดให้สังเกตสี หน้าของผูป้ ่ วยด้วย เพราะถ้ามีอาการเจ็บปวด
จริ ง จะมีอาการแสดงออกทางสี หน้าร่ วมด้วย แต่ไม่ควรกดแรงจนเกินไปเพราะอาจทาให้กอ้ นที่เป็ นอยูแ่ ตกได้
8. สิ่ งที่ควรตรวจจากการคลา มีดงั นี้
8.1 การคลาที่บริเวณผิว (Superficial palation) โดยการใช้นิ้วมือหรื อฝ่ ามือรับความรู ้สึกที่เกิด ขึ้นบริ เวณผิวหนังว่า
มีการเต้นหรื อเคลื่อนไหวหรื อไม่ เช่น การคลาชี พจร ที่จะต้องบอกความแรง ความสม่ าเสมอและอัตราการเต้น การตรวจ
การเต้นของหัวใจโดยการคลาบริ เวณหัวใจเพื่อหาจุดยอดของหัวใจ(Point of maximum impulse) การตรวจการสั่นสะเทือน
ของเสี ยงที่ผา่ นปอดมากระทบฝ่ ามือ เมื่อให้ผปู ้ ่ วยนับ หนึ่ง สอง สาม (Tactile fremitus) เป็ นต้น
8.2 การกดเจ็บ (Tenderness) โดยการใช้นิ้วมือกดตรงตาแหน่ งที่สงสัยว่าจะมีพยาธิ สภาพ เช่ น การกดเจ็บบริ เวณที่
อักเสบ หรื อกดเจ็บบริ เวณกระดูหกั การตรวจบริ เวณหน้าท้อง ถ้ามีอาการกดเจ็บ แต่เมื่อกดแล้วยกมือขึ้นให้พน้ หน้าท้องอย่าง
รวดเร็ ว ผู้ป่วยจะเจ็บมากขึน้ กว่ าเดิม (Rebound tenderness) พบในผูป้ ่ วยที่มีอาการภาวะเยื่อบุช่อท้องอักเสบ
8.3 การคลาอวัยวะที่ถูกดันหรื อก้ อนที่เกิดบริ เวณผิว โดยการใช้นิ้วมือตรวจหาสิ่ งที่ผิดปกติ เช่ น การคลาหลอดลม
ปกติ จะทอดเป็ นแนวตรงลงมาแต่ ถ้าเฉไปข้างใดข้างหนึ่ งแสดงว่ามี ความผิดปกติ ของปอด การคลาหาก้อน เช่ น การคล า
ต่อมธัยรอยด์ การคลาเต้านม ถ้าพบว่าผิดปกติตอ้ งระบุ ตาแหน่ งที่พบ ขนาดและลักษณะของก้อนว่าเป็ นอย่างไร มีความ
ยืดหยุน่ และเคลื่อนที่ได้หรื อไม่ กดดูมีอาการเจ็บหรื อเปล่า
8.4 การคลาบริ เวณที่อยู่ลึก (Deep palpation) โดยการใช้มือสองข้างคลา ในกรณี ที่ผูป้ ่ วยถนัดขวา ให้มือขวาคลา
หน้าท้อง ใช้ดา้ นข้างของนิ้ วชี้ และส่ วนปลายนิ้ วทั้งสี่ และให้มือซ้ายรองรับด้านหลัง เวลาคลาจะใช้มือทั้งสองกดเข้าหากัน
เพื่อจะตรวจหาอวัยวะหรื อก้อนหรื อสิ่ งผิดปกติที่อยูล่ ึกและมีขนาดใหญ่ เช่น การคลาม้ามในคนปกติ จะคลาไม่เจอ แต่ถา้ มี
อาการม้ามโตกว่าปกติประมาณ 3 เท่า จึงจะสามารถคลาพบได้ การคลาตับในคนปกติขอบตับส่ วนล่างจะอยูบ่ ริ เวณชายโครง
ด้านขวา แต่ถา้ ตับโตจะรู ้สึกได้วา่ ตับอยูต่ ่ากว่าชายโครงลงมา
การคลาในการตรวจพิเศษต่ างๆ โดยการใช้มือสองข้าง มือข้างหนึ่ งจะอยู่ที่หน้าท้องและมืออีกข้างหนึ่ งใช้นิ้วตรวจ
ในช่ องคลอดหรื อทวารหนัก เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะที่อยูใ่ นอุง้ เชิ งกราน เช่ น มดลู ก ปี กมดลู ก รังไข่ ทวาร
หนัก ลาไส้ใหญ่ส่วนล่าง ไส้ติ่ง ฯลฯ
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3. การเคาะ (Percussion) การเคาะ คือ การใช้ปลายนิ้วมือ ฝ่ ามือ สันมือ หรื อกาปั้ นทุบก็ได้ การเคาะเป็ นวิธีการตรวจ
เพื่อจะให้ทราบความโปร่ งหรื อทึบของอวัยวะที่อยูข่ า้ งใต้เพื่อทาให้เกิดการสั่นสะเทือนของเสี ยงไปกระทบอวัยวะที่ตอ้ งการ
ตรวจแล้วเกิ ดเสี ยงดังสะท้อนกลับมาว่าเป็ น เสี ยงโปร่ ง(Resonance) โปร่ งมาก (Hyperresonance) เสี ยงกังวาน (Tympany)
เสี ยงทึบ(Dullness) หรื อทึบมาก(Flatness) ขึ้นอยูก่ บั อวัยวะที่อยูภ่ ายใน ซึ่ งแต่ละตาแหน่งจะมีเสี ยงสะท้อนดังลักษณะเฉพาะที่
เพื่ อค้นหาความผิดปกติ และช่ วยในการวินิจฉัยโรคเบื้ องต้น ส าหรั บ ตาแหน่ งใดมี อวัย วะเหมื อนกัน 2 ข้าง เช่ น ปอดให้
เปรี ยบเทียบกัน
วิธีการเคาะ
การเคาะที่นิยมมากมี 2 วิธี คือ การเคาะโดยตรง และการเคาะที่ผา่ นที่รองรับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การเคาะโดยตรง (Direct percussion) อาจใช้ปลายนิ้ว 3 นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางหรื อ
ฝ่ ามือ หรื อสันมือข้างที่ถนัดเคาะลงไปโดยตรงบริ เวณที่ตอ้ งการตรวจ เช่น โพรงกระดูกบริ เวณด้านหน้า กระดูกไหปลาร้า
ช่องว่างระหว่างกระดูกซี่ โครง (ดังภาพที่ 11.3) หรื อกาปั้ นทุบเบาๆ ลงตรงตาแหน่งที่สงสัยว่ามีวา่ จะมีการอักเสบ หรื อตรง
ตาแหน่งอื่นแต่มีผลกระทบต่อบริ เวณที่อกั เสบ ถ้ามีการอักเสบภายในผูป้ ่ วยจะมีอาการเจ็บปวดมาก เช่น การใช้กาปั้ นทุบเบาๆ
บริ เวณกระเบนเหน็ บ (Costovertebral angle) เป็ นการทดสอบการอัก เสบของกรวยไต (Pyelonephritis) (ดังภาพที่ 11.3)
การเคาะส้นเท้าในการทดสอบการอักเสบหรื อความผิดปกติของข้อสะโพก เป็ นต้น
การเคาะโดยตรงดังกล่าวนี้ เป็ นการเคาะที่อาจทาให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกเจ็บ แต่ทาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ ว ผลที่ได้เป็ น
การตรวจอย่างคร่ าว ๆ เท่านั้น
3.2
การเคาะที่ผ่ านที่รองรั บ (Indirect percussion) คื อ การเคาะผ่านลงบนที่ รองรั บ ไม่ เคาะลงบน ร่ างกาย
โดยตรง วิธีเคาะแบบนี้ นิยมใช้ตรวจผูป้ ่ วยมากที่สุด เพราะได้ผลที่แน่ นอนและละเอียดกว่าวิธีแรก และทาให้ผูป้ ่ วยรู ้สึกเจ็บ
น้อยกว่า
วิธีการเคาะทีผ่ ่านการรองรับ ให้ทาดังนี้
3.2.1 ใช้มือสองข้างช่วยกัน โดยวางฝ่ ามือข้างที่ไม่ถนัด (ข้างซ้าย) ให้ส่วนปลายตรงข้อต่อของนิ้วกลาง (Terminal
phalanx หรื อ Distal interphalangeal joint )ทาบลงบนตาแหน่งที่ตอ้ งการจะตรวจให้แนบสนิท เพราะตาแหน่งนี้จะทาให้เกิด
แรงกดของอวัยวะนั้นๆ ได้ดีที่สุดพร้อมทั้งแอ่น ส่ วนปลายและโคนนิ้วของนิ้ วกลางและนิ้วอื่นให้เชิ ดขึ้น(ยกขึ้น) อย่าให้แตะ
ผิวหนัง เพราะจะทาให้การสั่นสะเทือนลดลง
3.2.2 ใช้ส่วนปลายของนิ้วชี้ หรื อนิ้วกลาง (Plexor finger) ของมือข้างที่ถนัด (ข้างขวา) เคาะลงไปบริ เวณข้อต่อส่ วน
ปลายของนิ้วกลางข้างซ้าย โดยที่นิ้วกลางข้างขวาที่เคาะต้องงอเล็กน้อย
3.3.3 การเคาะให้กระดกข้อมือ 2 จังหวะ 1-2 , 1-2 แต่ละจุดที่ตอ้ งการจะตรวจควรเคาะแค่ 2-3 ครั้งก็พอ (ดังภาพ
ที่ 11.4) โดยเคาะลงไปให้เร็ ว ตั้งฉาก และเป็ นสปริ ง เมื่อเคาะแล้วต้องยกนิ้วทันที เพราะการเคาะซ้ าๆ กันมากเกินไปจะทา
ให้ผูป้ ่ วยราคาญ การเคาะด้วยวิธีน้ ี ตอ้ งอาศัยการฝึ กหัดมาก แรกเริ่ มควรจะฝึ กเคาะกับโต๊ะไม้ โดยวางข้อศอกทั้งสองลงบน
โต๊ะ แล้วทาการเคาะตามวิธีดงั กล่าวข้างต้น น้ าหยักของการเคาะจะต้องสม่ าเสมอ เมื่อเคาะจนเป็ นแล้วจึงไปฝึ กหัดเคาะกับ
ผูป้ ่ วยต่อไป
3.3.4 ขณะเคาะต้องพยายามฟังเสี ยงที่เกิดขึ้นว่าเป็ นเสี ยงโปร่ ง กังวานหรื อทึบมากน้อยเพียงใด
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3.3.5 ควรเปรี ย บเที ย บเสี ยงที่ เคาะได้จากบนและล่ าง และเที ย บกันสองข้างในระดับ เดี ยวกัน ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง เช่ น ในการเคาะหาความโปร่ งของปอด เป็ นต้น ส่ วนการเคาะหาอวัยวะที่ อยู่ขา้ งใต้ ควรเปรี ยบเที ยบเสี ยงเคาะที่
เปลี่ยนไป
ในการเคาะผูต้ รวจควรทราบเกี่ ยวกับกายวิภาคของอวัยวะต่างๆ อย่างละเอียดแต่ละตาแหน่งว่ามีอวัยวะอะไรบ้าง
เคาะตรงไหนจึงจะตรงกับอวัยวะที่ตอ้ งการตรวจ และเสี ยงเคาะที่ได้ยินปกติของแต่ละอวัยวะ เช่น การเคาะปอด ควรทราบ
ขอบเขตของปอดแต่ละข้างเริ่ มจากไหนถึ งไหน เวลาเคาะให้เริ่ มต้นแต่ส่วนบนของยอดปอดมายังส่ วนล่ าง และให้วางนิ้ ว
ขนานกับ ช่ องว่างระหว่างซี่ โครง ในรายที่ป อดปกติ เสี ยงเคาะของปอดปกติ เป็ นเสี ยงโปร่ ง (Resonance) เพราะในปอดมี
อากาศ แต่ถา้ มีน้ าอยูใ่ นช่องว่างของเยือ่ หุ ม้ ปอดหรื อมีกอ้ นเนื้องอกที่ปอด เสี ยงที่เคาะได้จะเปลี่ยนไปเป็ นเสี ยงทึบ การเคาะตับ
เพื่อตรวจตับ ให้เคาะที่ชายโครงด้านขวา ทางด้านหน้าและด้านหลัง บริ เวณตับ จะได้ยินเสี ยงทึบ (Dullness)) เสี ยงที่ผิดปกติ
ไปจะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค

ภาพที่ 11.3 การเคาะโดยตรง

ภาพที่ 11.4 การเคาะการเคาะผ่าน
ลงบนที่รองรับ

ภาพที่ 11.5 ส่วนประกอบของหูฟัง
(Stethoscope)

4. การฟัง (Auscultation) การฟังเป็ นวิธีการตรวจโดยอาศัยการได้ยนิ การฟังมี 2 วิธี คือการฟังโดยตรง และการฟัง
โยใช้เครื่ องมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การฟังโดยตรง (Direct auscultation) หมายถึง การฟังด้วยหู โดยตรงไม่ผา่ นตัวกลางหรื อเครื่ องมือ เช่น ฟัง
เสี ยงพูด เสี ยงหายใจดังวิด๊ ๆ)Wheeze) ในรายหอบหื ด เสี ยงน้ ากระฉอก (splash sound)ในรายที่มีการอุดตันของลาไส้
4.1.1 การฟังโดยใช้ เครื่ องมือ (Indirect auscultation) หมายถึง การฟังโดยผ่านตัวกลาง คือ มีเครื่ องมือที่
ช่วยในการฟังให้ได้ยนิ ชัดเจนยิง่ ขึ้น เรี ยกว่า หู ฟัง(Stethoscope) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนอก และส่ วนหู (ดังภาพที่
11.5 ) ส่ วนอก (Chest piece) มีอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านกรวย หรื อด้านตลับ
1) ด้านถ้วย (bell) มีรูปร่ างเหมือนระฆัง ใช้ฟังเสี ยงที่มีความถี่ต่า
2)
ด้านแบน (diaphragm) รู ปร่ างแบนเรี ยบ ใช้ฟังเสี ยงที่มีความถี่สูง เพราะได้กรองเอาเสี ยงที่มี
ความถี่ต่าออก
4.1.2 ส่ วนหู (Ear piece) ใช้ใส่ หูท้ งั 2 ข้าง ควรมีขนาดพอเหมาะกับช่องหู ถึงจะได้ยนิ ชัดเจน และไม่เจ็บหู
และหมัน่ ดูแลรักษาความสะอาดของรู หูท้ งั 2 ข้าง ไม่ให้มีการอุดตัน
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สายยางทีใ่ ช้ เชื่ อมระหว่ างส่ วนอกและส่ วนหู มีความยาวประมาณ 25-45 เซนติเมตร ตามหลักแล้วสายยางยิง่ สั้น
ยิง่ ได้ยนิ ชัดเจน แต่ไม่ควรให้ส้ นั มากนักเพราะเวลาใช้ฟังต้องเข้าไปใกล้ชิดผูป้ ่ วยจนเกินไป
วิธีการใช้ หูฟัง การฟังเป็ นการตรวจแยกโรคในระบบหัวใจ หลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบทางเดิน
อาหาร ซึ่งการฟังด้วยหูฟัง มีหลักการใช้หูฟังดังนี้
1) ห้องตรวจจะต้องเงียบไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก
2) การใช้หูฟังในตาแหน่ งที่ ตอ้ งการฟั งไม่ควรมีสิ่งปกปิ ดหรื อฟั งผ่านเสื้ อผ้า เพราะอาจทาให้เสี ยงที่ ได้ยินไม่
ชัดเจนหรื อผิดพลาดได้ ซึ่ งเกิดจาการรบกวนภายนอกหรื อจากการเสี ยดสี กบั ผ้า ผูป้ ่ วยที่มีผวิ หนังแห้งควรใช้น้ ามันหรื อน้ ามัน
ทะกอกทาเสี ยก่อน ผูป้ ่ วยที่มีขนหน้าอกมากๆ ถ้าจะฟังก็ควรใช้วธิ ี เดียวกัน มิฉะนั้นอาจมีเสี ยงรบกวนได้
3) ควรวางหู ฟังส่ วนอก (Chest piece) เวลาใช้ให้วางลงบนอกให้แนบแน่ น หรื อตรงตาแหน่ งที่ตอ้ งการจะฟั ง
ไม่ให้เผยอข้างใดข้างหนึ่ ง เพราะจะทาให้ได้ยนิ เสี ยงอีๆ และการวางหู ฟังส่ วนอกบนเสื้ อจะทาให้ไม่ได้ยนิ เสี ยงไม่ชดั เจนหรื อ
ผิดพลาดได้
4) การกระทบกันของสายท่อยาง(Tubing) และนิ้วของผูต้ รวจไปเสี ยดสี กบั ท่อยาง หรื อหู ฟังส่ วนอกจะทาให้
เกิดเสี ยงเสี ยดสี กนั
5) การใช้หูฟังส่ วนอกชนิดแบน (Diaphragm) จะช่วยตัดเสี ยงที่มีความต่าให้ค่อยลง ทาให้ได้ยนิ เสี ยงที่มีความถี่
สู งดังเพิ่มขึ้น เวลาใช้ตอ้ งกดหู ฟังส่ วนอกชนิดแบนให้แนบกับผิวหนังผูป้ ่ วยให้มากที่สุด
6) การใช้หูฟังส่ วนอกชนิดถ้วย (Bell) ปกติใช้รับฟังเสี ยงที่ที่มีความถี่ต่า โดยวางหู ฟังส่ วนอกรู ปถ้วยเบาๆ บน
ผิวหนังผูป้ ่ วยให้เพียงพอที่จะตัดเสี ยงรบกวนจากภายนอก ถ้ากดแรงๆ ผิวหนังผูป้ ่ วยส่ วนที่ถูกกดจะทาหน้าที่คล้ายหู ฟังส่ วน
อกชนิดแบน(Diaphragm) ตัดเสี ยงต่าออกไป ทาให้เสี ยงความถี่สูงจะได้ยนิ ชัดเจนขึ้น
7) ควรฟั งจากบนและล่างเทียบกันสองข้างในระดับเดี ยวกันทั้งด้านหน้าและหลัง เช่ น ในการฟั งเสี ยงหายใจ
และในการฟังเสี ยงหัวใจ ควรฟังทุกตาแหน่งของลิ้นหัวใจแล้วเปรี ยบเทียบกัน
นอกจากหลักการพื้นฐานทัว่ ไป มี 4 วิธี คือ การดู การคลา การเคาะ และ การฟัง ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ตรวจควร
คานึงหลักการในการตรวจร่ างกาย ดังต่อไปนี้
1. การตรวจร่ างกายเป็ นทั้งศาสตร์ และศิ ลป์ ผูต้ รวจร่ างกายแต่ละบุ คคลจาเป็ นต้องมีแนวคิดในใจ หรื อสมมติฐาน
(Hypothesis) ที่ได้จากการซักประวัติวา่ ผูป้ ่ วยน่าจะเป็ นอะไรมากที่สุด แล้วใช้องค์ความรู ้ที่เล่าเรี ยนมาในการเลือกว่าจะตรวจ
ร่ างกายส่ วนใดเป็ นพิเศษ โดยทัว่ ไปผูต้ รวจควรตรวจร่ างกายในทุกระบบตามลาดับ ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยที่ข้ นั แรกของ
ผูต้ รวจต้องให้ความสนใจปั ญหาหรื อตรวจในระบบที่ได้ขอ้ มูลจากการซักประวัติการเจ็บป่ วยก่อน จากนั้นก็ตรวจร่ างกายตาม
ระบบอื่นๆหรื อตรวจร่ างกายที่จะได้ขอ้ มูลครบถ้วน ระบบใดให้ละเอียดและใช้เวลาในการตรวจที่มากกว่าระบบอื่นๆ เพื่อให้
ได้ Positive Sign ที่มากพอที่จะสนับสนุนแนวคิดในใจ และได้ Negative Sign ที่เพียงพอในการปฏิ เสธแนวคิดที่ตรงข้ามกับ
แนวคิดในใจ (Alternative hypothesis) ซึ่ งตรงจุดนี้ เองที่เป็ นศิลปะหรื อฝี มือในการรักษา แพทย์แต่ละท่านจะมีแนวทางหรื อ
แบบฉบับที่ไม่เหมือนกัน แต่สามารถนาไปสู่ การวินิจฉัยและรักษาให้ผปู ้ ่ วยหายจากโรคที่เป็ นอยูไ่ ด้เหมือนๆกัน หรื อในผูป้ ่ วย
คนเดียวกัน โรคเดียวกัน ตรวจร่ างกายโดยแพทย์ท่านเดียวกัน ก็อาจได้ขอ้ มูลไม่เหมือนกันได้ เนื่ องจากระยะของโรคในผูป้ ่ วย
ได้เปลี่ยนไปแล้ว ทาให้อาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วยเปลี่ยนตามไปด้วยตามกาลเวลา
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2. การตรวจร่ างกายทั่ ว ไปสามารถกระท าได้ ตั้ ง แต่ เมื่ อ ผู้ ต รวจพบผู้ ป่ วย และตลอดเวลาการซั ก ประวั ติ
เมื่อซักประวัติเสร็ จแล้วจึงเริ่ มทาการตรวจร่ างกาย ซึ่ งการตรวจร่ างกายควรกระทาไปตามลาดับขั้นตอนจากศีรษะจรดเท้า
เพื่อให้สามารถตรวจได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน หากตรวจร่ างกายระบบหนึ่ งแล้วย้อนไปตรวจร่ างกายอีกระบบหนึ่งอย่างไม่
เป็ นลาดับขั้นตอนจะมีโอกาสตกหล่นข้อมูลที่สาคัญไปได้และมักจะต้องใช้เวลาโดยรวมมากกว่าอีกด้วย ผูป้ ่ วยที่มาพบแพทย์
เป็ นครั้งแรก ควรได้รับการตรวจร่ างกายทุกระบบ เพื่ อให้ทราบความเป็ นปกติ และไม่ปกติของผูป้ ่ วยไว้เป็ นข้อมู ลพื้นฐาน
(Based Line Data) สาหรับ การเปรี ยบเที ยบกับผลการตรวจร่ างกายในครั้งต่อๆไป นอกจากนี้ ยงั นาประโยชน์ให้ผูป้ ่ วยเกิ ด
ความประทับ ใจแรกพบ (First impression) ต่ อ แพทย์ผู ้ต รวจรั ก ษาอี ก ด้ ว ย เป็ นการสร้ า งความไว้ว างใจ (Trust) และ
ความเชื่ อมัน่ ในตัวแพทย์และวิธีการรักษา (Compliance) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากที่แพทย์ตอ้ งได้รับจากผูป้ ่ วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคที่เป็ นมาแต่กาเนิ ด โรคเรื้ อรังที่ตอ้ งรักษานานหรื อต้องมารับยารักษากับแพทย์เป็ นประจาสม่าเสมอ เช่น
โรคทางจิ ต ต่ างๆ โรคความดัน โลหิ ต สู ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคถุ งลมโป่ งพอง โรคไตวายเรื้ อ รั ง โรคธาลัส ซี เมี ย
โรคลมชัก ฯลฯ
3. การตรวจร่ างกายต้ องทาในที่มิดชิดและมีความเป็ นส่ วนตัว เช่น ในห้องตรวจ หรื อที่เตียงผูป้ ่ วยซึงปิ ดประตูหรื อ
รู ดม่านปิ ดเรี ยบร้อย จัดผูป้ ่ วยอยูใ่ นท่าที่สบาย ถ้าผูป้ ่ วยไม่สามารถนอนราบให้ตรวจร่ างกายได้ เช่น เนื่องจากมีอาการเหนื่อย
หอบ ก็ไม่ตอ้ งฝื นบังคับ อธิ บายวัตถุประสงค์และขออนุ ญาตผูป้ ่ วยก่อนตรวจ ก่อนทาการตรวจใดๆที่อาจทาให้ผตู ้ รวจตกใจ
หรื อเจ็บต้องบอกให้ผูป้ ่ วยรู ้ ตวั ก่อน ไม่ควรใช้เวลาในการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยนานจนผูป้ ่ วยรู สึกเหนื่ อย โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่
อ่อนแอหรื อสู งอายุ
4. ห้ องตรวจต้ องสว่ างและไม่ มีเสี ยงรบกวน เสี ยงที่ ดงั รบกวนจะทาให้ตรวจไม่ได้ยินหรื อได้ยินไม่ชดั เช่ น เสี ยง
murmur และเสี ยง bruit แสงสว่างที่ไม่เพียงพอจะทาให้พลาดการตรวจพบความผิดปกติบางอย่างไป ส่ วนการตรวจใต้แสง
ไฟอาจทาให้สีที่เห็นผิดเพี้ยนไปจากความจริ ง หากไม่แน่ใจหรื อเห็นไม่ชดั เจน ต้องตรวจผูป้ ่ วยซ้ าในแสงธรรมชาติ
5. ต้ องล้ างมือก่ อนทาการตรวจร่ างกายผู้ป่วย บอกกล่าว และขออนุ ญาตผูป้ ่ วยก่อน โดยเฉพาะการตรวจร่ างกายใน
ส่ วนที่อยูใ่ นร่ มผ้า (เช่ น ทรวงอก ส่ วนท้อง ฯลฯ) โดยปกติแล้วผูป้ ่ วยใส่ เสื้ อผ้าปกปิ ดไว้ ต้องทาอย่างเหมาะสมและนุ่ มนวล
เปิ ดเผยร่ างกายส่ วนที่ตอ้ งการตรวจให้เพียงพอที่จะเห็นได้ทวั่ และชัดเจน แต่ตอ้ งไม่มากเกินไปจนผูป้ ่ วยรู ้สึกกระดากอายหรื อ
รู ้สึกหนาว ใช้ผา้ คลุ มปกปิ ดให้เรี ยบร้ อยในส่ วนที่ ยงั ไม่ได้ตรวจ และต้องมี ผูช้ ่ วยพยาบาลหรื อญาติ ที่เป็ นเพศตรงข้ามกับ
แพทย์ผทู ้ าการตรวจรักษาอยูใ่ นห้องที่ทาการตรวจร่ างกายด้วยเสมอ เพื่อป้ องกันปั ญหาการฟ้ องร้องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
สาเหตุต่างๆ การตรวจส่ วนที่ผปู ้ ่ วยกระดากอายควรทาโดยเร็ วและไม่ยดื เยื้อหรื อลังเล แล้วปกคลุมด้วยเสื้ อผ่าหรื อผ้าคลุมทันที
ที่ตรวจเสร็ จ
6. อย่ าฟังเสี ยงหัวใจและปอดนอกเสื้ อเป็ นอันขาด และอย่ าคลาหน้ าท้ องโดยมีเสื้ อผ้ าปกคลุมอยู่ เพราะเป็ นการตรวจ
ทีไ่ ม่ ถูกต้ องตามมาตรฐาน ผลเสี ยของการตรวจนอกเสื้ อ นอกจากจะไม่เห็นผิวหนังและส่ วนของร่ างกายที่ตรวจ ยังได้ยินและ
คลาได้ไม่ชัดเจนด้วย ทั้งยังฟั งได้เสี ยงแปลกปนและแปลผลผิดไปว่าเป็ นความผิดปกติ ที่มีค วามสาคัญ อี กประการหนึ่ ง
การตรวจนอกเสื้ อทาให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกว่าผูต้ รวจลังเลไม่มนั่ ใจในการตรวจ หรื อตรวจไม่เป็ นหรื อสงสัยว่าร่ างกายของตนเป็ นที่
รังเกี ยจของผูต้ รวจจนกระทัง่ ผูต้ รวจไม่อยากตรวจ หรื อถ้าตรวจก็อย่างขอไปที ในทางตรงกันข้ามการถลกเสื้ อผ้าเพื่อตรวจ
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หัวใจหรื อปอด หรื อเอามือล้วงคลาหน้าท้อง ขณะผูป้ ่ วยนัง่ อยู่ขา้ งโต๊ะตรวจ นอกจากผิดเทคนิ คแล้วยังทาให้ผปู ้ ่ วยกระดาก
อายด้วย
7. ในการตรวจร่ างกายโดยทั่วไป หากผู้ที่ทาการตรวจร่ างกายถนัดขวา ให้ เข้ าตรวจทางด้ านขวาของผู้ป่วย มือของ
ผูต้ รวจต้องไม่เย็น หากอยูใ่ นที่ที่มีอากาศเย็นควรทาให้มือของแพทย์ผตู ้ รวจและเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจอุ่นขึ้นก่อนจะเริ่ ม
ลงมือตรวจร่ างกาย และการตรวจส่ วนที่ผปู ้ ่ วยเจ็บต้องทาอย่างละมุนละม่อม ระหว่างการตรวจร่ างกาย ผูต้ รวจควรอธิ บาย
หรื อบอกให้ผปู ้ ่ วยทราบเป็ นระยะ ๆ ว่าจะตรวจอะไร หรื อกาลังตรวจอะไร หากการตรวจร่ างกายนั้น ๆ อาจทาให้ผปู ้ ่ วยตกใจ
หรื อเจ็บตัว (เช่ น การตรวจทางหน้าท้องส่ วนที่ กดเจ็บ) หรื อผูป้ ่ วยต้องร่ วมมือและปฏิ บตั ิตามคาสั่ง (เช่ น การตรวจระบบ
หายใจ และการตรวจระบบประสาท) ผูต้ รวจควรมี ทกั ษะในการอธิ บายและบอกวิธีปฏิ บตั ิได้ชดั เจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้
ผูป้ ่ วยร่ วมมือและปฏิบตั ิได้ถูกต้อง พึงระวังว่าสิ่ งตรวจพบจากการตรวจร่ างกายบางอย่างอาจไม่ใช่รอยโรค (Lesion) แต่เป็ น
เพียงภาวะปกติที่พบได้เป็ นปกติในคนกลุ่มหนึ่งแต่ไม่พบในกลุ่มคนทัว่ ๆไป (Normal Variation)
8. เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ต้ องระวังไม่ แสดงความตกใจหรื อประหลาดใจให้ ผ้ ูป่วยทราบหรื อ
วิตกกังวล การตรวจร่ างกายส่ วนใดอย่างถี่ถว้ นหรื อใช้เวลานาน อาจทาให้ผปู ้ ่ วยกังวลหรื อสงสัยว่าผิดปกติผตู ้ รวจควรอธิบาย
หรื อชี้ แจงให้ผปู ้ ่ วยทราบตามสมควร ภายหลังจากตรวจร่ างกายเสร็ จสิ้ นแล้วควรสรุ ปผลการตรวจร่ างกายให้ผปู ้ ่ วยได้รับทราบ
และแจ้งขั้นตอนการดาเนิ นการต่อไป
9. หลั ก การตรวจร่ างกายในผู้ ป่ วยเด็ ก ก็ ใ ช้ หลั ก การพื้ น ฐาน 4 วิ ธี คื อ การดู การคล า การเคาะ และ การฟั ง
เช่ นเดียวกับการตรวจร่ างกายในผู้ป่วยผู้ใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์ทวั่ ไปสาหรับการตรวจร่ างกายเด็กต้องอาศัยการเข้าหาเด็ก
อย่างไม่รีบร้อน ท่าทางสุ ภาพเป็ นกันเอง คาพูดที่เรี ยบง่ายจะทาให้เด็กยอมรับการตรวจร่ างกายด้วยดี ตรงกันข้ามถ้าผูต้ รวจ
แสดงท่าทางขึงขัง คาพูดดุ เสี ยงดัง การจับต้องที่ไม่ระมัดระวังเด็กจะต่อต้านการตรวจร่ างกาย
10.
เขียนบันทึกสิ่ งทีต่ รวจพบทันทีที่ตรวจเสร็จเพื่อจะได้ ไม่ หลงลืม ควรบันทึกสิ่ งที่ตรวจพบลงไปโดยไม่ตอ้ ง
แปลผล เช่น บรรยายลักษณะก้อนในท้องที่คลาได้ดีกว่าระบุวา่ ก้อนนั้นเป็ นเนื้องอกรังไข่ หรื อมะเร็ งลาไส้
กิจกรรม 11.1.2
จงอธิบายหลักการตรวจร่ างกายเบื้องต้น
แนวตอบกิจกรรม 11.1.2
หลักการตรวจร่ างกายเบื้องต้นมีหลักการหรื อทักษะพื้นฐานทัว่ ไป 4 วิธี คือ การดู คลา เคาะ และฟัง โดยผูต้ รวจควร
คานึ งหลักการในการตรวจร่ างกาย ดังต่อไปนี้ การตรวจร่ างกายเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ การตรวจร่ างกายทัว่ ไปสามารถ
กระทาได้ต้ งั แต่เมื่ อผูต้ รวจพบผูป้ ่ วย และตลอดเวลาการซักประวัติ การตรวจร่ างกายต้องท าในที่ มิ ดชิ ดและมี ค วามเป็ น
ส่ วนตัว ต้องล้างมือก่อนทาการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย อย่าฟั งเสี ยงหัวใจและปอดนอกเสื้ อเป็ นอันขาด และอย่าคลาหน้าท้องโดย
มีเสื้ อผ้าปกคลุมอยู่ เพราะเป็ นการตรวจที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ในการตรวจร่ างกายโดยทัว่ ไปหากผูท้ ี่ทาการตรวจร่ างกาย
ถนัดขวา ให้เข้าตรวจทางด้านขวาของผูป้ ่ วย เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ต้องระวังไม่แสดงความตกใจหรื อประหลาดใจให้
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ผูป้ ่ วยทราบหรื อวิตก หลักการตรวจร่ างกายในผูป้ ่ วยเด็กก็ใช้หลักการพื้นฐาน 4 วิธีคือ การดู การคลา การเคาะ และ การฟั ง
เช่นเดียวกับการตรวจร่ างกายในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ และ เขียนบันทึกสิ่ งที่ตรวจพบทันทีที่ตรวจเสร็ จเพื่อจะได้ไม่หลงลืม

เรื่องที่ 11.1.3
การเตรียมความพร้ อมของสถานที่และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการตรวจร่ างกาย
การตรวจร่ างกายเป็ นวิธีการที่จะให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะของร่ างกายผูป้ ่ วยที่ปกติและเปลี่ยนแปลงไป เพื่อนามาใช้
ในการวิเคราะห์โรคร่ วมกับข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การตรวจร่ างกายอาศัยประสาท
สัมผัสทางตา ทางมือ ทางหู และการดมกลิ่น โดยใช้ทกั ษะการตรวจร่ างกายพื้นฐาน 4 วิธี คือ การดู คลา เคาะ ฟัง
ในการตรวจร่ างกายตามลาดับขั้น ควรเตรี ยมความพร้อมตั้งแต่สถานที่ที่ตรวจร่ างกาย เครื่ องมือใช้หรื ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการตรวจร่ างกาย ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเตรียมความพร้ อมของสถานทีต่ รวจร่ างกาย
สถานที่ตรวจร่ างกายหรื อห้องตรวจร่ างกายควรมีลกั ษณะดังนี้
1.1 ต้องเป็ นสถานที่มิดชิดและมีความเป็ นส่ วนตัว
1.2 มีความสว่างและไม่มีเสี ยงรบกวน เสี ยงดังรบกวนจะทาให้ตรวจไม่ได้ยนิ หรื อได้ยนิ ไม่ชดั เช่น เสี ยง murmur
หรื อ bruit ความสว่างที่ไม่เพียงพอจะทาให้พลาดการตรวจความผิดปกติบางอย่างไป ส่ วนการตรวจใต้แสงไฟอาจทาให้สีที่
เห็นผิดเพี้ยนไปจากความจริ งหากไม่แน่ใจหรื อเห็นไม่ชดั เจน ต้องตรวจผูป้ ่ วยซ้ าในแสงธรรมชาติเสมอ
1.3 มีเตียงนอนสาหรับให้ผปู ้ ่ วยนอนเพื่อตรวจร่ างกายได้ชดั เจน
1.4 มีโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้นงั่ 2 ตัว สารหับผูต้ รวจและผูป้ ่ วย
1.5 มีอุปกรณ์การตรวจร่ างกาย ดังต่อไปนี้
2. การเตรียมความพร้ อมของเครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการตรวจร่ างกาย
อุปกรณ์ที่ควรเตรี ยมให้พร้อมและต้องมีใช้ในการตรวจร่ างกาย มีดงั นี้
1) ไฟฉายแสงสี นวล ไม่ควรใช้แสงสี ขาวที่สว่างจ้า เพราะจะทาให้ผปู ้ ่ วยระคายเคืองตาได้
2) ไม้กดลิ้น
3) เครื่ องวัดความดันโลหิต (Shygmomanometer)
4) หูฟัง (Stethoscope)
5) ปรอทวัดอุณหภูมิ
6) ไม้เคาะเข่า
7) สายวัดตัว
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8) เครื่ องมือวัดความยาว หรื อไม้บรรทัดที่โค้ง
9) นาฬิกาที่มีเข็มวินาที
10) เครื่ องตรวจหู (Otoscope)
11) เครื่ องตรวจตา (Ophthalmoscope)
12) แผ่นวัดสายตาชนิ ดพกพา(pocket visual acuity card)
13) ซ่อมเสี ยง (Tuning fork)
14) เข็มปลายแหลมที่ไม่คม หรื อไม้จิ้มฟันปลายแหลม และสาลี สาหรับทดสอบทางประสาท
การรับความรู ้สึก
15) ถุงมือและเจลล้างมือ
16) กระดาษเช็ดมือ
17) เครื่ องชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง

กิจกรรม 11.1.3
จงอธิบายการเตรี ยมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ในการตรวจร่ างกาย
แนวตอบกิจกรรม 11.1.3
1. การเตรี ยมความพร้ อมของสถานที่ ตรวจร่ างกายหรื อห้องตรวจร่ างกายต้องเป็ นสถานที่ มิดชิ ดและมี ความเป็ น
ส่ วนตัว มีความสว่างที่เพียงพอ และไม่มีเสี ยงรบกวน
2. อุ ป กรณ์ ที่ ค วรเตรี ย มให้ พ ร้ อ มและต้อ งมี ใ ช้ ใ นการตรวจร่ า งกายที่ ส าคัญ ได้แ ก่ ไฟฉาย ไม้ก ดลิ้ น เครื่ อ ง
วัดความดันโลหิ ต หู ฟัง ปรอทวัดอุณหภูมิ นาฬิกาที่มีเข็มวินาที ไม้เคาะเข่า สายวัดตัว เข็มและสาลี ถุงมือ
และเจลล้างมือ กระดาษเช็ดมือ เครื่ องชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง เป็ นต้น
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ตอนที่ 11.2
กระบวนการตรวจร่ างกาย
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวข้ อเรื่ อง
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4

การตรวจลักษณะทัว่ ไป
การตรวจการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางชีวภาพ
การตรวจร่ างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
การบันทึกผลการตรวจร่ างกาย

แนวคิด
1.การตรวจลัก ษณะทั่วไป ถื อ เป็ นขั้น ตอนแรกของการประเมิ น สุ ข ภาพ ซึ่ งจะเริ่ ม ตั้ง แต่ แ รกพบผู ป้ ่ วย และ
ตลอดเวลาที่ซกั ประวัติการเจ็บป่ วย โดยผูต้ รวจจะต้องใช้ทกั ษะการดู หรื อการสังเกตเป็ นหลักอย่างเป็ นระบบ และ
อาจใช้ประสาทสัมผัสทางตา มือ หู และจมูก ช่ วยในการค้นหาข้อมู ลผูป้ ่ วย ซึ่ งประกอบด้วยการประเมิน ภาวะ
สุ ขภาพ สัดส่ วนและรู ปร่ างของโครงสร้างร่ างกาย ลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว และการทรงตัว ลักษณะใบหน้า
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การพูด กลิ่นลมหายใจหรื อกลิ่นตัว ลักษณะของสี ผิว อายุจริ งกับการคะเนอายุ ความรู ้สึกและการรับรู ้ และกิริยา
อารมณ์
2.การตรวจการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญทางชี วภาพ หมายถึ ง การตรวจวัดสัญญาณชี พ (Vital signs) ประกอบด้วย
การวัดเปลี่ ยนแปลงของอุณ หภู มิ การจับ ชี พ จร การนับการหายใจ และการวัด ความดันโลหิ ต รวมทั้งการชั่ง
น้ าหนักก การวัดส่ วนสู ง และการคานวณค่าดัชนี มวลกาย ซึ่ งในผูป้ ่ วยแต่ละคนจะมีอาการแสดงการเปลี่ยนแปลง
สิ่ งเหล่านี้แตกต่างกันไป
3.การตรวจร่ างกายในผูป้ ่ วยทั้งผูใ้ หญ่และเด็กส่ วนใหญ่ผตู ้ รวจนิยมใช้วธิ ี การตรวจร่ างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (Head
to toe) โดยเริ่ มจากการตรวจผิวหนัง ศีรษะ ใบหน้า หู ตา จมูก ปาก คอ เต้านม ทรวงอก ปอด หัวใจ ท้อง
กล้ามเนื้ อและกระดูก และระบบประสาท และตรวจให้ละเอียดในอวัยวะที่มีอาการหรื ออาการแสดง อวัยวะใดมี 2
ข้าง ให้ตรวจทั้ง 2 ข้าง เพื่อดูความผิดปกติเปรี ยบเทียบกัน เช่น หู ตา แขน ขา ปอด เป็ นต้น โดยใช้หลักการตรวจ
ร่ างกายด้วยทักษะพื้นฐาน 4 วีธี คือ การดู การคลา การเคาะ และการฟัง
4.การบัน ทึ ก ผลการตรวจร่ างกาย ควรเขี ยนให้ เป็ นระเบี ยบตามล าดับ ขั้น ตอนของการตรวจ จากศี รษะจรดเท้า
ตามวิธีการที่ทาการตรวจร่ างกาย เพื่อให้เกิ ดความเคยชิ น สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็ วและไม่หลงลื ม สาหรับผูท้ ี่
เริ่ ม ฝึ กหดบันทึ ก ควรบัน ทึ ก ให้ล ะเอี ย ดที่ สุ ดเท่ าที่ จะท าได้ เพื่ อจะได้มี ค วามชานาญในการบันทึ กละการจดจา
ขั้นตอนของการตรวจร่ างกายได้แม่นยา ยกเว้นในรายที่ มีเวลาจากัดหรื อมี ปัจจัยอื่นที่ เกี่ ยวข้องจาเป็ นต้องรวบรั ด
หรื อปรับให้เมาะสมกับสถานการณ์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการตรวจลักษณะทัว่ ไปได้
2. อธิบายการตรวจการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางชีวภาพได้
3. อธิ บายการตรวจร่ างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าได้
4. อธิ บายการบันทึกผลการตรวจร่ างกายเบื้องต้นได้

บทนา
วิธีการตรวจร่ างกายนั้นต้องอาศัยศิลปะของแต่ละบุคคล การตรวจร่ างกายจะได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนถูกต้อง นอกจากจะ
ปฏิ บตั ิตามหลักการตรวจร่ างกายเบื้องต้น 4 วิธี คือ การดู การคลา การเคาะ และการฟัง สาหรับกระบวนการตรวจร่ างกาย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (ดังภาพที่ 11.6)
1. การตรวจลักษณะทัว่ ไป
2. การตรวจการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางชีวภาพ
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3. การตรวจร่ างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า หรื อตรวจตามระบบ
4. การบันทึกผลการตรวจร่ างกาย
การตรวจร่ างกาย

1. การตรวจลักษณะทัว่ ไป

(General appearance)

3. การตรวจร่ างกายตั้งแต่ ศีรษะจรดเท้า
(Head to Toe Assessment)หรื อ
ตรวจตามระบบ (Body system assessment)

2. การตรวจการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ
ทางชีวภาพ
(Biological measurement)
4. การบันทึกผลการตรวจร่ างกาย
ภาพที่ 11.6 กระบวนการตรวจร่ างกาย
ระบบการตรวจร่ างกายมีหลายระบบ ที่นิยมใช้มี 2 ระบบ คือ
1. Head-To-Toe assessment เป็ นการตรวจที่ เริ่ มจากการดูสภาพทัว่ ๆ ไป สัญญาณชีพ เริ่ มตรวจผิวหนัง ศีรษะ
ใบหน้า ตา หู จมูก ปาก คอ เต้านม ทรวงอก หัวใจ ท้อง อวัยวะสื บพันธุ์ กล้ามเนื้ อ กระดู กและข้อ เรื่ อยไปจนถึ งส่ วน
ของแขนขา และประสาทสมอง ซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไป
2. Body system assessment เป็ นการตรวจที่เริ่ มจากการดู สภาพทัว่ ๆ ไป สัญญาณชี พ และตรวจตามระบบต่างๆ
ได้แก่ ระบบประสาท ระบบการหายใจ ระบบหัวใจ ระบบทางเดิ นอาหาร ระบบผิวหนัง ระบบอวัยวะสื บพันธุ์ เป็ นต้น
ส่ วนใหญ่จะตรวจโดยแพทย์ผชู ้ านาญในสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สาหรับนักสาธารณสุ ขควรใช้วิธีการตรวจ
ร่ างกายร่ างกายเบื้องต้นจากศีรษะจรดเท้า
ซึ่ งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจลักษณะทัว่ ๆ ไป การตรวจการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางชีวภาพ
การตรวจร่ างกายเบื้ องต้นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า และการบันทึ กผลการตรวจร่ างกายจะกล่ าวถึงรายละเอียดในเรื่ องที่ 11.2.111.2.4 ดังต่อไปนี้
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เรื่องที่ 11.2.1
การตรวจลักษณะทั่วไป
การตรวจลักษณะทั่ว ไป (General appearance) ถื อเป็ นขั้นตอนแรกของการประเมินสุ ขภาพ ซึ่ งจะเริ่ มตั้งแต่
แรกพบผูป้ ่ วย และตลอดเวลาที่ซกั ประวัติการเจ็บป่ วย โดยผูต้ รวจจะต้องใช้ทกั ษะการดู หรื อการสังเกตเป็ นหลักอย่างเป็ น
ระบบ และอาจใช้ประสาทสัมผัสทางตา มือ หู และจมูก ช่วยในการค้นหาข้อมูลผูป้ ่ วย โดยมีหลักในการสารวจลักษณะ
ทัว่ ไปดังต่อไปนี้
1. ภาวะสุ ขภาพ (State of health) ภาวะสุ ขภาพทัว่ ไปของผูป้ ่ วยที่ปรากกฎให้เห็น สังเกตผูป้ ่ วยว่ามีลกั ษณะสุ ขภาพ
เป็ นอย่างไร แข็งแรงดี หรื ออยูใ่ นภาวะเจ็บป่ วย อาการแสดงของการเจ็บป่ วยหรื ออากรไม่สบายต่างๆ อาจสังเกตพบได้ ดัง
ตัวอย่างเช่น
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1.1 อาการกระสับกระส่ าย หน้าซี ด หายใจเร็ วตื้น ฝ่ ามือฝ่ าเท้าเย็นชื้น มักพบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะวิตกกังวลสู ง
1.2 อาการหายใจลาบากและมีเสี ยงผิดปกติ นอนราบไม่ได้ พบในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติทางด้านระบบหายใจ
และหัวใจ
1.3 อาการอิดโรย เหงื่ออออก ส่ งเสี ยงร้องครวญคราง เอามือปกป้ องหรื อประคองส่ วนที่เจ็บ พบในผูป้ ่ วยที่มี
อาการปวด เป็ นต้น
2. สั ดส่ วนและรู ปร่ างของโครงสร้ างร่ างกาย สังเกตดูความสู งว่าสัมพันธ์กบั โครงสร้ างร่ างกายหรื อไม่ สมส่ วน
หรื อไม่ ดังตัวอย่าง เช่น
2.1 ความสู งมากกว่าปกติ จมู ก ขากรรไกร มื อ และเท้าใหญ่ มัก พบในผูป้ ่ วยที่ ม ความผิดปกติ ของฮฮร์ โมน
เจริ ญเติบโต (Growth hormone)
2.2 รู ปร่ างเล็ก มีความสู งน้อยกว่าปกติ แขนขาไม่ได้สัดส่ วน พบในคนแคระ (Dwasf) แต่ถา้ มีน้ าหนักน้อยกว่า
ปกติ จมูกแบนหนา ปากหนา ตาห่ าง ลิ้นใหญ่คบั ปาก ผิวซี ด กล้ามเนื้ อไม่แข็งแรง พบใน พบในผูป้ ่ วยที่หยุดการพัฒนา
ด้านร่ างกาย จิตใจ อันเป็ นผลเนื่องมาจากขาดฮอรฺ โมนธัยรอกซิ น(Thyroxin) มาแต่กาเนิด เป็ นต้น
3. ลักษณะท่ าทาง การเคลื่อนไหว และการทรงตัว สังเกตดูการเคลื่อนไหวแต่ละส่ วนของร่ างกายในกรณี ที่ผปู ้ ่ วย
เดินได้ให้สังเกตท่าเดินของผูป้ ่ วยซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่บ่งบอกถึงพยาธิ สรี รวิทยาที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาของผูป้ ่ วย ลักษณะการเดิน
การก้าวเดิน การเดินช้าหรื อเร็ วเกินไปจะมีความสาคัญต่อการวินิจฉัยโรค ดังตัวอย่างเช่น
3.1 เดินโซเซ ขากางอออก ความยาวของก้าวไม่แน่นอน สั้นบ้าง ยาวบ้าง ลาตัวเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมักพบ
ในผูป้ ่ วยโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง หรื อผูท้ ี่มีความผิดปกติทางสมองที่ควบคุมการทรงตัว
3.2 เดินตัวแข็งหลังโกง แขนตก มือไม่แกว่ง ก้าวสั้น ศีรษะสั่นและตัวแกว่ง หยุดตามคาสั่งทันทีไม่ได้ พบใน
ผูป้ ่ วย Parkinsonism
3.3 เดินขากะเผลก อาจเกิดความผิดปกติของข้อหรื อความเจ็บปวดบริ เวณขาหรื อสะโพก
3.4 เดินคล้ายเป็ ด มีการโยกตัว เหวีย่ งสะโพกสลับกันซ้ายขวา ลาตัวเอนมาทางด้านหลัง ขณะที่เอวแอ่นไป
ด้านหน้า พบในผูป้ ่ วยที่กล้ามเนื้อสะโพกอ่อนแรง เป็ นต้น
3.5 เดินตัวเอียง มือกุมท้องด้านล่างขวา พบในผูป้ ่ วยไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) เป็ นต้น และการทรงตัว
- ถ้าผูป้ ่ วยนัง่ หรื อนอนบนรถเข็น ก็ให้สังเกตว่านัง่ หรื อนอนในลักษณะอย่างไร ในคนที่มีอาการเจ็บปวด
มักจะมีการจากัดการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้กระตุน้ อวัยวะส่ วนนั้น ตัวอย่างเช่น
- ผูป้ ่ วยนัง่ บนรถเข็นตลอดเวลา หรื ออยูใ่ นท่านอนครึ่ งนัง่ เพราะนอนราบไม่ได้ ถ้านอนอราบจะมีอาการ
หายใจลาบาก แน่นอกมากหรื อเจ็บมากขึ้น พบในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ มีน้ าในปอด หื ด และโรคไต และโรคตับอ่อนอักเสบ
- ผูป้ ่ วยนอนหงายนิ่งไม่กระดุกกระดิก หายใจตื้นๆพบในผูป้ ่ วยโรคเยือ่ บุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis)
- นอนแอ่น หน้าแหงน คางชิ ด พบในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคทางระบบประสาท ได้แก่ เยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบ
(Meningitis)
- ถ้านอนดิ้น บิดตัวไปมาเวลาปวด (Colicky pain) พบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะผิดปกติของ
อวัยวะที่เป็ นท่อกลวง ได้แก่ นิ่วในท่อไต นิ่วในถุงน้ าดี ลาไส้อุดตัน
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5. ลักษณะใบหน้ า ลักษณะอาการแสดงออกทางสี หน้า ตลอดจนลักษณะรู ปหน้าของผูป้ ่ วยซึ่ งอาจช่วยในการ
วินิจฉัยโรค ตัวอย่างเช่น
5.1 ผูป้ ่ วยแสดงความเจ็บปวดทางใบหน้า โดยมีหน้านิ่ วคิ้วขมวด เหงื่ออก จมูกเฉิ ด ปากเชิด พบในผูป้ ่ วยโรคไส้
ติ่งอักเสบ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
5.2 ผูป้ ่ วยที่ลกั ษณะรู ปหน้าผิดปกติ หน้าบวมฉุ หน้าตาบวม เกิดภาวะมีน้ าคัง่ อยูใ่ บหน้า พบได้ในผูป้ ่ วยโรคไต
โรคตับ โรคภูมิแพ้
5.3 ใบหน้าซู บซี ด แก้มตอบ ตาลึก อิดโรย พบในผูป้ ่ วยโรคขาดสารอาหาร ผูป้ ่ วยที่ติดยาเสพติด ถ้าใบหน้าแดง
อ้วนกลม แก้มยุย้ พบในผูป้ ่ วยโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง ใบหน้าเขียว โดยเฉพาะรอมปาก พบได้ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ โรคเลือดบาง
ชนิด
5.4 ใบหน้าดุ ตาโปน พบในผูป้ ่ วยที่ต่อมธัยรอยด์ทางานมากเกินไป (Hyperthyroidism)
6.การพูด สังเกตดูลกั ษณะของเสี ยงที่ผปู ้ ่ วยพูด ซึ่งอาจทาให้นึกถึงโรคบางโรคที่อาจจะมีอาการแสดงออก
ทางการพูด ตัวอย่างเช่น
6.1ผูป้ ่ วยมีเสี ยงแหบ พบในผูป้ ่ วยการอักเสบของลาริ งซ์ มะเร็ งของลาริ งซ์ วัณโรค
6.2พูดตะกุกตะกัก พูดติดอ่าง พูดลาบาก จะพูดแต่ละคาใช้จะต้องเวลาคิดและออกเสี ยงนาน พบในพวกที่มีความ
ผิดปกติของสมอง ถ้าพูดเพ้อเจ้อ ไม่ปะติดปะต่อกันหลายเรื่ องปนกัน พบในผูป้ ่ วยจิตเภท
6.3พูดช้ามาก ค่อยๆ พูดออกมาทีละคาๆ เป็ นวลี ไม่เป็ นประโยค อาจพูดซ้ าไปมา พบในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติ
ทางภาวะสมดุล (Motor dysplasia) หรื อผูป้ ่ วยที่มีภาวะจิตซึมเศร้า
6.4พูดเร็ วมาก รัวลิ้น แต่ชดั เจน คล้ายรี บร้อนหรื อแสดงอาการลุกลี้ลุกลน พบในผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะต่อมธัย
รอยด์ทางานมากเกินไป แต่ถา้ พูดช้า เสี ยงแหบห้าว พบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานน้อยเกินไป
7.กลิน่ ลมหายใจหรื อกลิ่นตัว การสังเกตดูท้ งั กลิ่นลมหายใจและกลิ่นตัวนั้น มีความสาคัญในการวินิจฉัยโรค
ตัวอย่างเช่น
7.1 กลิ่นแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พบได้ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดสุ ราเรื้ อรัง
7.2กลิ่นอะซี โตน(Acetone) พบในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานหรื อภาวะขาดสารอาหาร
7.2 กลิ่นแอมโมเนีย พบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะ Uremia
7.4ถ้าลมหายใจมีกลิ่นเหม็น พบในผูป้ ่ วยทีมีสุขภาพช่องปากไม่ดี หรื อมีการติดเชื้ อภายในช่องปาก หรื อภายใน
ปอด
7.5ส่ วนการมีกลิ่นตัวอาจจะสัมพันธ์กบั การทางานของต่อมเหงื่อและต่อมไขมัน ผูป้ ่ วยที่มีกลิ่นตัวจะบอกถึงความ
ไม่สนใจในคุณค่าของตนเองและความสามารถในการดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย มักพบในผูป้ ่ วยโรจิตที่
ไม่สนใจตนเอง
8. ลักษณะของสี ผวิ สี ผวิ อาจจะแตกต่างกันไปตามเชื้ อชาติและสิ่ งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น
8.1 สี ขาวซี ด ริ มฝี ปาก ลิ้น เยือ่ บุตา ขาวซีดไปหมด พบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะโลหิ ตจาง (Anemia) ช็อก หรื อเป็ นลม
8.2 สี แดงจัด อาจพบในผูป้ ่ วยที่มีผนื่ แดง ดื่มเหล้า หรื อถูกแดดเผาจนเกรี ยม
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8.3 สี เหลือง ตาขาวมีสีเหลือง อาจพบในผูป้ ่ วยที่เกี่ยวกับโรคตับ ถุงน้ าดี หรื อท่อน้ าดี
9. อายุจริงกับการคะเนอายุ สังเกตความแตกต่างระหว่างอายุจริ งกับการคะเนอายุของผูป้ ่ วย และบางครั้งอาจคูไ้ ปกับ
การพัฒนาทางร่ างกายว่าเป็ นไปตามวัยหรื อเปล่า ซึ่ งอาจช่วยในการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจ ตลอดจน
ภาวะสุ ขภาพทัว่ ไปของผูป้ ่ วย ตัวอย่างเช่น
9.1 ถ้าผูป้ ่ วยดูแก่กว่าอายุจริ ง มักพบในผูป้ ่ วยที่มีการเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
9.2 ผูป้ ่ วยที่เป็ นวัยรุ่ นก่อนวัย โดยมีการเจริ ญเติบโตของอวัยวะเพศผิดปกติ อาจเนื่ องจากฮอร์ โมนเพศ
10. ความรู้ สึ ก และการรั บ รู้ สั ง เกตจากผู ้ป่ วยว่ า มี ค วามตื่ น ตัว เป้ ฯ ปกติ ห รื อ ไม่ ซึ่ งอาจจะได้ จ าการซั ก ถาม
การโต้ตอบคาถามว่าเป็ นไปอย่างเหมาะสม และสมเหตุสมผลหรื อไม่ ความสนใจและท่าทางที่แสดงออก การง่วง
ซึ ม สั บสนไม่ ค่อยรู สึ กตัวหรื อไม่รู้สึกตัว ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว ระดับความรู ้ สึกตัว (Conscious) อาจแบ่ งออกเป็ น 5
ระดับ ดังนี้
10.1 Consciousness หรื อ Alert เป็ นระดับที่ตื่นตัว และมีสติ
10.2 Drawsiness เป็ นระดับที่มีความรู ้สึกคล่องตัวลดลงเล็กน้อย มีอาการง่วง ถ้าปล่อยให้อยูเ่ ฉยๆ จะหลับ แต่
ถ้าปลุกก็จะตื่นเป็ นปกติหรื อมีอากากรสับสนบ้าง
10.3 Stupor เป็ นระดับที่มีความรู ้สึกที่ลดลงมากเกือบหมดสติ แต่สามารถปลุกหรื อกระตุน้ ด้วยวิธีการแรงๆ จะ
รู ้สึกตัวบ้างด้วยการลืมตา หรื อร้องคราง ตลอดเวลาสามารถทาตามคาสั่งง่ายๆ ได้
10.4 Semi-coma หรื อ Semiconscious เป็ นระดับที่หมดสติ เรี ยกไม่ตื่น ต้องกระตุน้ แรงๆ ด้วย pain อาจจะ
ขยับแขนขาอย่างไม่มีจุดหมายได้บา้ ง
10.5 Coma ระดับหมดสติลึก ไม่มีการตอบสนองต่อการกระตุน้ ใดๆ อาจมีปฏิกิริยาตอบสนอง(Reflex)
บางอย่างอยู่ เช่น ปฏิกริ ยาการหดของรู ม่านตาเมื่อถูกไฟฉายส่ อง (Pupil light reflex) เป็ นต้น
ส่ วนการรับรู ้น้ นั ส่ วนใหญ่จะได้จากการซักถามผูป้ ่ วย โดยคาถามที่จะทดสอบ กระบวนการรับรู ้ มีดงั นี้
- ผูป้ ่ วยยังจาวัน เดือน ปี ได้ หรื อไม่
- ผูป้ ่ วยทราบไหมว่าเขาอยูท่ ี่ไหน
- ผูป้ ่ วยทราบไหมว่าเขาเป็ นใคร และผูซ้ กั ถามเป็ นใคร
11.กิริยาอารมณ์ สังเกตได้จากพฤติกรรมที่ผปู ้ ่ วยแสดงออก ได้แก่ โกรธ ร้องไห้ หวาดระแวง ไม่ไว้วางใจ
ซึ มเศร้ า ถดถอย หรื อร่ าเริ งผิดปกติ ในบางครั้งการประเมินทางอารมณ์ อาจใช้คาถาม เพื่อให้ผูป้ ่ วยแสดงออกถึ งความรู ้สึก
ต่างๆ จากการตอบคาถาม เช่น คุณรู ้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่ งนั้น สิ่ งนี้ เป็ นต้น
อาการแสดงร่ วมกับอารมณ์ที่สาคัญ ได้แก่ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ น้ าหนักตัวลด ท้องผูก ประจาเดือนไม่ปกติ
เป็ นต้น
กิจกรรม 11.2.1
จงอธิบายการตรวจลักษณะทัว่ ๆไปเมื่อพบผูป้ ่ วยครั้งแรก มาพอสังเขป
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แนวตอบกิจกรรม 11.2.1
การตรวจลักษณะทัว่ ๆไปเมื่อพบผูป้ ่ วยครั้งแรก หลังจากซักประวัติการเจ็บป่ วยแล้ว ผูท้ ี่ตรวจจะต้องใช้ทกั ษะ
การดู ห รื อ การสั ง เกตเป็ นหลัก อย่า งเป็ นระบบ และอาจใช้ป ระสาทสั ม ผัส อื่ น ๆ ช่ วยในการค้น หาข้อ มู ล ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ ส่ วนสู ง และรู ป ร่ างของโครงสร้ า งร่ า งกาย ลัก ษณะท่ า ทาง การ
เคลื่ อนไหว และการทรงตัว ลักษณะใบหน้า การพูด กลิ่ นลมหายใจหรื อกลิ่ นตัว ลักษณะของสี ผิว อายุจริ ง
กับการคะเนอายุ ความรู ้สึกและการรับรู ้ และ กิริยาอารมณ์

เรื่องที่ 11.2.2
การตรวจการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญทางชีวภาพ
การตรวจการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางชี วภาพ (Biological measurement) ในที่น้ ี หมายถึ ง การตรวจวัดสัญญาณชี พ
(Vital signs) ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิ ชี พ จร หายใจ และความดันโลหิ ต รวมทั้ง น้ าหนัก และส่ วนสู ง ซึ่ ง
ผูป้ ่ วยที่มีอาการแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ่ งเหล่านี้แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้
1. อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิของร่ างกายหรื อความร้อนเย็นของร่ างกายเป็ นอาการแสดงที่สาคัญอันหนึ่งที่จะ
ช่ วยบอกว่าผูป้ ่ วยมี อาการผิดปกติ หรื อไม่ การตรวจคร่ าวๆสามารถทาได้โดยใช้ฝ่ามือแตะที่หน้าผาก ซอกคอ รักแร้ของ
ผูป้ ่ วย ถ้ารู ้ สึกร้ อนแสดงว่าผูป้ ่ วยมีไข้ แต่ตอ้ งการตรวจให้ละเอียดต้องใช้เทอร์ โมมิเตอร์ (Thermometer) สาหรับวัดอุณหภูมิ
ของร่ างกายได้ละเอียดถูกต้องดีกว่า
การวัดปรอทมีได้หลายทางคือ ทางปาก ทางรักแร้ ทางทวารหนัก ทางปากนิยมวัดกันมาก เพราะสะดวกและค่าที่ได้
แน่นอน ทางทวารหนักเหมาะสาหรับเด็กหรื อผูป้ ่ วยที่ไม่อาจวัดทางปากและทางรักแร้ได้
อุณหภูมิของร่ างกายปกติจะอยูร่ ะหว่าง 36- 37 oC (องศาเซลเซี ยส) หรื อ 96.8-98.6 oF (ฟาเรนไฮต์) ถ้าอุณหภูมิ
สู งกว่านี้แสดงว่ามีไข้
อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 37-38 oC หรื อ 98.6-100.4 oF แสดงว่ามีไข้ต่าๆ
อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 38.1-39 oC หรื อ 100.5-102.2 oF แสดงว่ามีไข้ปานกลาง
อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 39.1-40 oC หรื อ 102.3-104 oF แสดงว่ามีไข้สูง
ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 40 oC หรื อ 100.4 oF แสดงว่ามีไข้สูงมาก
ในผูป้ ่ วยบางรายมาด้วยอาการไข้สูง แต่วดั ปรอทแล้วไม่มีไข้ มิได้หมายความว่า ผูป้ ่ วยหายจากไข้เสมอไป ควรถาม
ผูป้ ่ วยว่าก่อนมาตรวจได้รับประทานยาลดไข้หรื เปล่า รับประทานไปเมื่อใด

28

2. ชีพจร (Pulse) หมายถึง การเต้นของเส้นเลือดแดง ซึ่ งคลาได้ในจุดที่เส้นเลือดแดงอยูไ่ ม่ลึกจากผิวหนังมากนัก วิธี
คลาให้วางปลายนิ้วชี้ และนิ้วกลางตามแนวเส้นเลือดแดง สามารถคลาได้หลายแห่ งเช่น ขมับ คอ แขนพับ ข้อมือ ขาหนีบ
ขาพับ และข้อเท้า (ดังภาพที่ 11.7 เส้นเลือดแดงที่คลาได้บ่อยที่สุดคือที่เหนื อข้อมือด้านนอก (Radial artery) ถ้าคลาไม่ได้
ให้คลาเส้นเลือดแดงใหญ่ เช่น ที่ขอ้ พักข้อศอกด้านที่อยูใ่ กล้ตวั (Brachial artery) หรื อเส้นเลือดแดงที่ตน้ คอ (Carotid artery)
จะคลาได้ชดั เจนขึ้น
การตรวจชีพจรให้สังเกตอัตราชีพจร ความสม่าเสมอของชีพจรหรื อจังหวะชีพจร และความแรงของชีพจร
ดังต่อไปนี้
2.1 อัตราการชี พจร (Arterial pulse rate) โดยทัว่ ไปอัตราชี พจรจะเท่ากับอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) ใน
คนปกติ การตรวจชีพจรให้สังเกตอัตราการเต้นของชี พจร คือ จานวนตุบของชี พจรที่นบั ได้ในหนึ่งนาที ในคนปกติขณะนัง่
พักหรื อนอนพัก ชี พจรในผูใ้ หญ่จะเต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาที ในเด็กชี พจรจะเต้นเร็ วกว่าผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็กจะ
เต้นประมาณ 120 -140 ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของ ชี พจร แต่ในคนรู ปร่ างใหญ่หรื อนักกี ฬาหรื อคนที่ทางานหนักเป็ น
ประจา ชีพจรอาจจะเต้นช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที และอาจเต้นเพียง 40-50 ครั้งต่อนาที
ในคนปกติอตั ราการเต้นของชีพจรจะเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุที่กาลังตื่นเต้น ตกใจ กลัว โกรธ หรื อออกกาลังกาย
ชีพจรจะเต้นเกิน 100 ครั้งต่อนาที โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่รบกวนร่ างกายมาก ๆ เช่น มีไข้สูง ตกเลือด ท้องร่ วงรุ นแรง โรค
คอพอกเป็ นพิ ษ ก็จะทาให้ชีพจรเต้นเกิ น 100 ครั้งต่อนาที ได้ และอัตราการเต้นของชี พ จรจะลดลงพบได้ในผูป้ ่ วยที่ อยู่ใน
ภาวะช็อค หัวใจวาย หรื อโรคภัยไข้เจ็บที่ไปกระทบ กระเทือนหัวใจ เช่น โรคคอตีบ ที่ทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจอักเสบ โรคไข้
รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) อาจทาให้ชีพจรเต้นช้าลงมาก ๆ ได้ เป็ นต้น
อัตราชี พ จรช่ วยให้ผูต้ รวจทราบสภาวะการท างานของหัวใจ ซึ่ งอาจเกิ ดจากความปกติ หรื อผิดปกติ ของหัวใจ
โดยตรงหรื อสื บเนื่องมาจากความผิดปกติของร่ างกายส่ วนอื่น แต่มากระทบกระเทือนถูกหัวใจด้วย
2.2 ความสม่าเสมอของชีพจรหรื อจังหวะชีพจร (Regularity of arterial pulse) ในคนปกติ หัวใจจะเต้น(จะบีบตัว
และหดตัว) เป็ นจังหวะสม่าเสมอ ตุบ...ตุบ...ช่องว่างระหว่างตุบจะเท่ากันหมด เช่น ในนาทีน้ ีหวั ใจเต้น 70 ครั้ง ในนาทีต่อๆ
ไป หัวใจก็จะเต้น 70 ครั้ง เช่นเดียวกัน นอกจากจะมีเหตุการณ์อะไรมาทาให้ตื่นเต้น ตกใจ เครี ยด หัวใจก็อาจจะเต้นเร็ วขึ้น
แต่ก็คงเป็ นจังหวะสม่าเสมอกัน ดังนั้น ชีพจรที่คลาได้จะเต้นเป็ นจังหวะสม่าเสมอเช่นเดียวกัน นัน่ คือ ช่วงระยะระหว่างชีพ
จรเต้นจะเท่ากัน
ในคนปกติบางคนชีพจรอาจจะเต้นไม่สม่าเสมอ โดยชี พจรบางตุบจะหายไป ถ้าคลาได้ชีพจรหายวาบไปเป็ นบางตุบ
แบบนี้ ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากหั ว ใจห้ อ งล่ า งเต้น ก่ อ นหรื อ เต้น เกิ น (Ventricular premature beat หรื อ Premature ventricular
contraction, PVC) หัวใจห้องบนยังไม่ทนั เต้น หัวใจห้องล่างแย่งเต้นเสี ยก่อน จึงมีเลือดออกจากหัวใจน้อยทาให้ไม่มีเลือด
วิง่ มาตามหลอดเลือดพอที่จะทาให้ชีพจรเต้นจนคลาได้ ตามปกติหวั ใจแบ่งเป็ น 4 ห้อง ข้างบน 2 ห้อง ข้างล่าง 2 ห้อง หัวใจ
ห้องบนจะรับเลือดที่ไหลกลับมาจากร่ างกายส่ วนต่าง ๆ และจากปอด แล้วหัวใจห้องบนจะเต้น (จะบีบตัว) ก่อนเพื่อส่ งเลือด
ไปเลี้ยงปอดและร่ างกาย (ดังภาพที่ 11.8) หัวใจห้องบนจึงต้องเต้นก่อนหัวใจห้องล่าง ถ้าเมื่อใดหัวใจห้องล่างเต้นก่อนหัวใจ
ห้องบน หัวใจห้องล่างซึ งไม่ได้รับเลือดจากหัวใจห้องบน จึงมีเลือดอยูน่ อ้ ยและบีบตัวให้เลือดออกจากหัวใจน้อย
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ภาพที่ 11.7 หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย

ภาพที่ 11.8 หัวใจแบ่งเป็ น 4 ห้อง

ในบางครั้งชี พจรที่หายวาบไปเป็ นบางตุบ อาจจะเกิ ดขึ้นเพราะความผิดปกติที่หัวใจ เช่ น โรคหัวใจขาดเลือด โรค
กล้ามเนื้ อหัวใจอักเสบ โดยเฉพาะถ้าชีพจรที่หายวาบไปเป็ นบางตุบเกิดขึ้นในขณะที่ชีพจรเต้นมากกว่า 100 ครั้งต่อนาที เมื่อ
ผูป้ ่ วยนัง่ พัก (สงบจิตสงบใจ) แล้วประมาณ 10 นาที
ส่ วนในกรณี ที่ชีพจรเต้นน้อยกว่า 100 ครั้งต่อนาที วิธีแยกอย่างง่าย ๆ ว่าชีพจรที่หายวาบไปเป็ นบางตุบเป็ นครั้งคราว
นั้น เกิดขึ้นตามปกติ หรื อเกิดขึ้นเพราะหัวใจผิดปกติ คือ ให้ผูป้ ่ วยออกกาลังเล็กน้อยพอให้หัวใจ (ชี พจร) เต้นเร็ วขึ้นจากเดิ ม
ประมาณ 10-20 ครั้งต่อนาที เมื่ อชี พจรเต้นเร็ ว แล้วชี พ จรเต้นเป็ นจังหวะสม่ าเสมอโดยตลอด หรื อจานวนตุบหายวาบไป
เพิ่มขึ้น ก็อาจจะแสดงว่าหัวใจผิดปกติได้
ในบางครั้งชี พจรอาจจะเต้นเกิ นคลาได้ว่าตุบหนึ่ งมาก่อนกาหนด ลักษณะแบบนี้ มกั เกิ ดจาก หัวใจห้องบนเต้นก่อน
หรื อเต้ น เกิ น (Atrial premature beat หรื อ Atrial ectopic หรื อ Premature atrial contraction, PAC) อาจใช้ วิ ธี อ อกก าลั ง
เล็กน้อยเพื่อแยกว่าเกิดจากหัวใจปกติหรื อผิดปกติ เช่นเดียวกับภาวะหัวใจล่างเต้นเกินได้
ในบางคน ชีพจรอาจจะเต้นถี่บา้ งห่างบ้างตามการหายใจเข้าออก (Sinus arrhythmia)ซึ่ งถือว่าเป็ นลักษณะปกติของคน
บางคน ในบางคนชี พ จรอาจจะเต้น ไม่ ส ม่ า เสมอโดยตลอด ถี่ ห่ า งบ้า ง แรงบ้า งค่ อ ยบ้า ง ตะลุ บ ตุ ้บ ตั้บ ไปหมด (Atrial
fibrillation) ภาวะเช่ น นี้ เกิ ด จากหั ว ใจผิ ด ปกติ หรื อ เกิ ด จากร่ า งกายส่ ว นอื่ น ผิ ด ปกติ เช่ น โรคคอพอกเป็ นพิ ษ ที่ ไ ป
กระทบกระเทือนหัวใจ เป็ นต้น จังหวะหรื อความสม่ าเสมอของชี พจรจะช่ วยให้ทราบถึ งความปกติและความผิดปกติของ
หัวใจและของร่ างกายส่ วนอื่นได้
2.3 ความแรงของชี พจร (Tension of arterial pulse) ในขณะที่คลาชีพจรจะคลาความแรงของชีพจรได้ดว้ ย โดยให้
กดปลายนิ้วที่อยูไ่ กลฝ่ ามือให้แรงมากกว่าปลายนิ้วอื่นที่กาลังคลาชีพจรอยูด่ ว้ ยกัน จนปลายนิ้วที่อยูใ่ กล้ฝ่ามือคลาชี พจรที่เต้น
ตุบๆ ไม่ได้ แรงกดของปลายนิ้ วที่ไกลฝ่ ามือจะเท่ากับแรงดันเลือดตัวบน (Systolic blood pressure) ในระหว่างที่ชีพจรไม่
เต้นให้คลาดูแรงดันภายในหลอดเลือด ถ้าหลอดเลือดเป็ นลาที่ตึงแข็งมากแสดงว่าแรงดันเลือดสู ง และถ้าคลาหลอดเลือดได้
หย่อนหรื อ ไม่ ตึ ง เลยแสดงว่า แรงดัน ในเส้ น เลื อ ดต่ า แรงดัน ของชี พ จรในขณะที่ ชี พ จรไม่ เต้น นี้ คื อ แรงดัน เลื อ ดตัวล่ า ง
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(Diastolic blood pressure) คนปกติ อัตราการเต้นของชี พจรจะเพิ่มขึ้นได้เนื่ องจากสาเหตุ ที่กาลังตื่นเต้น ตกใจ กลัว โกรธ
หรื อออกกาลังกาย ชี พจรจะเต้นเกิ น 100 ครั้งต่อนาที โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่รบกวนร่ างกายมาก ๆ เช่ น มีไข้สูง ตกเลื อด
ท้องร่ วงรุ นแรง
3.การหายใจ (breathing หรื อ respiration) การตรวจการหายใจคือการสังเกตดูการเคลื่อนไหวของทรวงและหน้า
ท้องของผูป้ ่ วย ที่เกิดขึ้นจากการสู ดลมเข้า (หายใจเข้า) และเป่ าลมออก (หายใจออก) ให้นบั จานวนครั้งต่อนาที ตลอดจน
อากัปกิริยาต่างๆ ที่เกิดร่ วมกับการหายใจนั้น การตรวจการหายใจ
โดยทัว่ ไปมักจะตรวจอัตราการหายใจ ความตื้นลึกของการหายใจ รู ปลักษณะของการหายใจ ดังนี้
3.1 อัต ราการหายใจ (Respiratory rate) คื อ การตรวจดู ว่าหายใจนาที ล ะกี่ ค รั้ ง โดยการนับ การเคลื่ อ นไหวของ
ทรวงอก หรื อหน้าท้องที่กระเพื่อมขึ้นลงเป็ นจานวนครั้งต่อ 1 นาที อัตราการหายใจในคนปกติจะแตกต่างกันบ้างระหว่าง
ผูใ้ หญ่กบั เด็ก ผูห้ ญิ งกับผูช้ าย ร่ างกายใหญ่ กบั เล็ก โดยทัว่ ไปผูใ้ หญ่จะหายใจน้อยครั้งกว่าเด็ก เด็กยิ่งเล็กยิ่งหายใจเร็ ว
ผูห้ ญิงจะหายใจบ่อยครั้งกว่าผูช้ าย คนรู ปร่ างเล็กจะหายใจบ่อยครั้งกว่าคนรู ปร่ างใหญ่ อัตราการหายใจในผูใ้ หญ่ขณะพัก
ประมาณ 12-18 ครั้งต่อนาที ในเด็กประมาณ 16-24 ครั้งต่อนาที
ถ้าตรวจการหายใจแล้วพบว่า ผูป้ ่ วยหายใจเร็ วกว่าปกติ (อัตราหายใจสู ง) มักแสดงว่าผูป้ ่ วยกาลังตื่นเต้น ตกใจ กลัว
หรื อเครี ย ด เพราะว่าเดิ น ทางมาถึ งใหม่ ๆ (นั่นคื อยัง เหนื่ อยอยู่) หรื อผูป้ ่ วยมี ค วามผิดปกติ ในปอดหรื อในทางเดิ น หายใจ
(ได้แ ก่ จมู ก คอ หลอดลม ทั้ง ใหญ่ แ ละเล็ ก เป็ นต้น ) เช่ น หลอดลมตี บ (จากโรคหื ด โรคหลอดลมอัก เสบเรื้ อรั ง )
โรคปอดบวม ปอดอัก เสบ ปอดคั่ง น้ า หรื อ ปอดบวมน้ า จากภาวะหั ว ใจท างานไม่ ไ หว (ภาวะหัวใจล้ม ) หรื อผูป้ ่ วยมี
ความผิดปกติในสมองหรื ออื่นๆ
ถ้าตรวจการหายใจแล้วพบว่าผูป้ ่ วยหายใจช้ากว่าปกติ (อัตราหายใจต่ า) มักแสดงว่าผูป้ ่ วยมี ความผิดปกติในสมอง
เนื่ องมาจากการกิ นยาหรื อได้รับยาที่ไปกดการหายใจ เช่ น ฝิ่ น มอร์ ฟีน เฮโรอีน หรื อยาแก้ไอ หรื อยาแก้ทอ้ งเดินที่เข้าสาร
พวกนี้หรื อสมองเกิดการอักเสบหรื ออื่นๆ
อัตราการหายใจ จึงมีส่วนช่ วยบอกสภาวะของระบบหายใจ และสภาวะทางร่ างกายส่ วนอื่นซึ่ งส่ งผลสะท้อนมาถึ ง
ระบบหายใจ การฝึ กนับอัตราการหายใจไม่ใช่ เรื่ องยาก อาจทาได้โดยใช้ตามองการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรื อหน้าท้อง
ในขณะที่ตาจ้องมองนาฬิกาอยู่ ก็จะทาให้นบั อัตราการหายใจได้
3.2ความตื้นลึกของการหายใจ (Depth of respiration) คนเราหายใจตื้นหรื อลึกก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของ
ร่ างกายในขณะนั้นหรื อความต้องการทางจิ ตใจของคนคนนั้น การหายใจตามปกติในขณะพัก ผูใ้ หญ่จะหายใจเอาอากาศ
เข้าและออกครั้ งละประมาณ 400-500 มิ ลิ ลิ ตร(ประมาณครึ่ งลิ ตร) ซึ่ งเพี ยงพอจะท าให้เห็ น การเคลื่ อนไหวของทรวงอก
ส่ ว นล่ า ง(ส่ ว นชายโครง)และหน้ า ท้อ งเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น ถ้า เมื่ อ ใดเห็ น การเคลื่ อ นไหวของอกส่ ว นบนหรื อ ของ
กระดูกไหปลาร้า หรื อของไหล่ หรื อถ้าอกส่ วนล่างและหน้าท้องเคลื่อนไหวมาก แสดงว่า เมื่อนั้นการหายใจลึกกว่าปกติ ซึ่ ง
อาจเกิ ด จากการถอนหายใจ การไอ การจาม การผิ ด ปกติ ใ นปอดหรื อ ทางเดิ น หายใจ หรื อ อื่ น ๆ ถ้ า เมื่ อ ใดไม่ เห็ น
การเคลื่ อนไหวของอกส่ วนบนหรื อหน้าท้องในขณะหายใจหรื อเห็ นน้อยมาก แสดงว่า เมื่อนั้นการหายใจตื้นกว่าปกติ ซึ่ ง
เกิ ดจากความตั้งใจที่จะหายใจตื้นๆ หรื ออาจจะเกิ ดจากความผิดปกติในสมอง หรื ออื่นๆ คนที่หายใจลึกๆ หรื อเร็ วมากๆ
เพราะความกลัว ความแค้น ความเครี ยดหรื อเพราะรู ้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก หายใจไม่เต็มปอด ทาให้หายใจเร็ วและลึ ก
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กว่าปกติ จะขับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากร่ างกายมากกว่าที่ควร ทาให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด และเป็ นเหน็บ
บริ เวณปลายมือปลายเท้า และถ้ายังมีหายใจลึกมากๆ หรื อเร็ วมากๆ ต่อไปอีก จะเกิดอาการแขนขาเกร็ ง ปวดมือ มือจีบ(นิ้ว
มือจีบเข้าหากัน) ถ้าเป็ นมือหมอตาแย ถ้ายังหายใจแบบนั้นต่อไปอีก อาจเกิดอาการแข็งเกร็ งและชักกระตุก
คนที่ หายใจเร็ วลึ กและเกิ ดอาการเหล่ านี้ ว่าเป็ น “โรคหายใจเกิ น” หรื อกลุ่ มอาการหายใจเกิ น (Hyperventilation
syndrome) ให้แก้โดยหาถุงกระดาษหรื อถุงพลาสติกขนาดใหญ่ครอบปาก ครอบจมูกของผูป้ ่ วย แล้วผูป้ ่ วยหายใจในถุงนั้น
สักพัก อาการชักกระตุ ก เกร็ ง และปวดค่อยๆ ดี ข้ ึ นและหายไป เพราะก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถูกขับ ออกมาในขณะ
หายใจออกจะสะสมกันอยูใ่ นถุงและถูกหายใจกลับเข้าไปใหม่ ทาให้ร่างกายไม่ขาดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
คนที่ ห ายใจตื้ น มาก ๆ จนไม่ เห็ น การเคลื่ อนไหวของทรวงอกหรื อหน้าท้อง หรื อเห็ น น้อ ย จะท าให้ ข าดก าลัง
อ่อนเพลีย ซึ ม และถ้าเป็ นมากอาจหมดสติได้ ให้แก้ไขโดยกระตุน้ ให้ตื่น หรื อบอกให้หายใจลึกๆ หรื อทาให้โกรธ ผูป้ ่ วยจะ
หายใจลึกขึ้นและเร็ วขึ้น และหายจากอาการดังกล่าวได้
การสังเกตความตื้นลึกของการหายใจในคนรู ปร่ างต่างๆ กัน จะช่วยให้ทราบถึงเกณฑ์ปกติ ทาให้ทราบว่าคนรู ปร่ าง
แบบนั้นควรจะหายใจแล้วเห็นการเคลื่อนไหวของส่ วนใดบ้าง เมื่อพบการหายใจที่ต้ืนหรื อลึกไปจากนั้น จะได้รู้วา่ ผิดปกติ
3.3 รู ปลักษณะของการหายใจ คนเราปกติหายใจเข้าหายใจออกด้วยระยะเวลาใกล้เคียงกัน ถ้าเขียนเป็ นภาพก็จะได้
ดังภาพที่ 11.9 ก เมื่ อหายใจธรรมดาอยู่สักพักหนึ่ ง จะมี หายใจลึ กๆ สัก 1-2 ครั้งสลับ เพื่อให้ปอดขยายตัวเต็มที่เป็ นพัก ๆ
ดังภาพที่ 11.9 ข จะเห็นว่าการหายใจตามปกติจะมีลมเข้าออกจากปอดน้อยกว่าในขณะหายใจเต็มที่หลายเท่าตัว การหายใจ
ลึก ๆ เป็ นครั้งคราวจึงช่วยทาให้ปอดขยายตัวป้ องกันไม่ให้ปอดแฟบ และช่วยให้การไหลเวียนโลหิ ตด้วย
การหายใจเข้าออกตามปกติ และการหายใจลึ ก ๆ เป็ นครั้งคราวตามปกติน้ นั เกิ ดขึ้ นเองโดยที่ เราไม่รู้สึกตัว ยกเว้น
เสี ยว่า เราไปเพ่งจิต เพ่งสมาธิ ที่การหายใจ เราก็จะรู ้สึกว่าเรากาลังหายใจเข้าออกได้
นอกจาการหายใจเข้าออกตามธรรมดาแล้ว รู ปลักษณะการหายใจของตนเรายังแบ่งออกได้เป็ นรู ปลักษณะต่างๆ
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 11.9 การหายใจในภาวะปกติ
1) รู ปลักษณะของการหายใจ
ในขณะพัก (นัง่ พัก หรื อนอนพัก ) คนปกติจะหายใจเป็ นรู ปลักษณะ 2 อย่างด้วยกัน คือ
1.1) หายใจด้ วยอก คือ จะเห็นการเคลื่อนไหวของทรวงอกเท่านั้นในขณะหายใจ มักจะพบในคนที่ทอ้ งตึงมาก
เช่ น อ้วนมาก หรื อรัดท้องไว้ดว้ ยเข็มขัด กางเกงในรัดรู ป สเตย์ (ที่รัดหน้าท้องเพื่อไม่ให้ลงพุง) หรื ออื่นๆ การหายใจด้วย
อกเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อซี่ โครงซึ่ งอยูร่ ะหว่างกระดูกซี่ โครง)
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1.2) หายใจด้ วยท้ อง คือ จะเห็นการเคลื่อนไหวของหน้าท้องเท่านั้นขณะหายใจ มักจะพบในคนที่ไม่รัดเข็มขัด
ไม่ใส่ กางเกงรัดรู ปและไม่สวมสเตย์ หรื อในคนที่ รัดหน้าอกไว้แน่ นหรื ออื่นๆ การหายใจด้วยท้องจะใช้พลังงานน้อยกว่า
การหายใจด้วยอก การหายใจด้ว ยท้องใช้ก ระบังลม (ดังภาพที่ 11.10 และ 11.11) ส าหรั บ คนปกติ จะหายใจเป็ นจังหวะ
สม่าเสมอ (ดังภาพที่ 11.13 ก) นานๆ ก็จะมีการหายใจเข้าออกยาวๆ (ถอนหายใจ) สักครั้ง

ภาพที่ 11.10 การเคลื่อนไหวของชายโครงและหน้าท้อง
เมื่อหายใจเข้าและออก

ภาพที่ 11.11 การเคลื่อนไหวของปอด กระบังลม
และซี่โครงในการหายใจเข้าและออก

2) รู ปลักษณะของการหายใจผิดปกติ
2.1) หายใจลาบาก (Dyspnea) หมายถึ ง การหายใจที่ไหล่หรื อกระดูกไหปลาร้ายกขึ้นยกลง ลูกกระเดื อกวิ่งขึ้น
วิง่ ลงหรื อปี กจมูก (จมูก) บานเข้าบานออกในขณะหายใจ (ดังภาพที่ 11.12) ซึ่ งเป็ นการหายใจที่ตอ้ งใช้แรงเพิ่มขึ้น โดยได้รับ
การช่วยเหลือจากกล้ามเนื้อช่วยหายใจ
ในการหายใจของคนปกติ จะใช้กล้ามเนื้ อส าหรับ การหายใจ คื อ กล้ามเนื้ อซี่ โครงและกล้ามเนื้ อกระบังลมใน
การหายใจเท่ านั้น เมื่ อใดเราใช้ก ล้ามเนื้ ออื่ น เช่ น กล้ามเนื้ ออก กล้ามเนื้ อคอ กล้ามเนื้ อไหล่ ซึ่ งเป็ นกล้ามเนื้ อช่ วยใน
การหายใจมาช่วยหายใจแล้ว เรี ยกการหายใจแบบนั้นว่า “การหายใจลาบาก” (Dyspnea) หรื อภาษาชาวบ้านเรี ยกว่า “ หอบ ”
คนเราจะหอบหรื อหายใจลาบากในขณะออกกาลังกายใหม่ๆ หรื อขณะที่มีไข้สูง มีโรคปอดหรื อโรคหลอดลมอย่างรุ นแรง มี
โรคหัวใจหรื อโรคในช่องท้อง โรคทางสมองหรื อระบบประสาทอื่นๆ
2.2) หายใจแย้ ง (Paradoxical respiration) เป็ นการหายใจลาบากแบบหนึ่ งที่เวลาหายใจเข้า หน้าท้องจะยุบเข้า
และเวลาหายใจออกหน้าท้องจะโป่ งออก (ตรงกันข้ามกับการหายใจปกติ) เกิดขึ้นเพราะกระบังลมหมดแรงและหายใจลาบาก
จึงต้อง “ เบ่ ง ” (เหมื อนเบ่ งอุ จจาระ) หายใจเข้าหน้าท้องจะยุบเข้า และเวลาหายใจออกหน้าท้องจะโป่ ง ซึ่ งจะพบในคน
โรคหลอดลมเรื้ อรั ง โรคถุ งลมปอดโป่ งพอง ที่ อาการก าเริ บ มาก พบในภาวะปิ ดคัง่ เลื อดและบวมน้ า เช่ น ในภาวะหัวใจ
ล้มเหลว (Heart failure)
2.3) หายใจเกิน (Hyperventilation) คือ การหายใจที่เร็ วละลึกกว่าปกติ (ดังภาพที่ 11.13 ข) การหายใจแบบนี้ อาจ
เกิ ดจากความเครี ยด ความโกรธ ความกลัว ความตื่นเต้นมากเกิ นไปหรื ออาจเกิ ดจากเลื อดเป็ นกรดมาก หรื อเลื อดออกใน
สมองส่ วนกลาง หรื ออื่นๆ
2.4) หายใจตื้นลึก ตื้นหยุด (Cheyne-Stoke’s respiration) คือ การหายใจที่ลึกขึ้น ๆ แล้วค่อย ๆตื้นเข้า ๆ จนหยุด
หายใจสั ก ครู่ แล้ว ก็ เริ่ ม หายใจลึ ก ขึ้ น ๆ จนลึ ก เต็ ม ที่ แล้ ว จะค่ อ ยๆ ตื้ น เข้า ๆ จนหยุ ด หายใจใหม่ สลับ กัน ไปเช่ น นี้
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(ดังภาพที่ 11.13 ค) การหายใจแบบนี้ เกิ ดจากความผิดปกติ ในสมองส่ วนหน้า มักพบในคนสู งอายุ เมื่อเลื อดไปเลี้ ยงสมอง
ไม่พอเพียงจากภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง โดยเฉพาะในกรณี ที่หวั ใจทางานไม่ไหว (ภาวะหัวใจล้มเหลว) หรื ออื่นๆ เข้าแทรก

ภาพที่ 11.12 คนหายใจลาบาก
ภาพที่ 11.13 การหายใจแบบต่าง ๆ
2.5) หายใจไม่ เป็ นส่ าหรื อหายใจไม่ เท่ ากันโดยตลอด (Ataxia respiration) คือ การหายใจไม่เป็ นจังหวะจะโคน
ลึ ก บ้า ง ตื้ น บ้า ง ถี่ บ ้าง ห่ า งบ้า ง หรื อ บางครั้ งก็ ห ยุ ด หายใจเสี ย เฉยๆ (ดัง ภาพที่ 11.15 ง) การหายใจแบบนี้ มัก เกิ ด จาก
ความผิดปกติในสมองและถ้าเห็ นการหายใจแบบนี้ ตอ้ งระวัง เพราะผูป้ ่ วยอาจจะหยุดหายใจเมื่อใดก็ได้ (ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจ
ต้องรับช่วยหายใจด้วยการเป่ าปาก)
2.6) หายใจเฮือก (Gasping respiration) คือ การหายใจที่นานกว่าปกติ และต้องใช้ความพยายามมาก ผูป้ ่ วยมักจะ
อ้าปากและทาท่าคล้ายกับว่าต้องกระเสื อกกระสนที่ จะสู ดอากาศเข้าไปในปอด ผูป้ ่ วยมักจะหายใจช้า การหายใจแบบนี้
เกิ ดจากความผิดปกติ ในสมอง ซึ่ งอาจสื บ เนื่ องมาจากความผิดปกติ ใ นส่ วนอื่ น ของร่ างกายหรื อในร่ างกายทัว่ ไป ถ้าเห็ น
การหายใจแบบนี้ตอ้ งระมัดระวัง เพราะผูป้ ่ วยกาลังจะตาย
2.7) หายใจใกล้ ต าย (Air hunger) คื อ การหายใจเข้าที่ ต้องใช้ก าลังมากผิด ปกติ ค ล้ายการหายใจเฮื อ ก แต่ เป็ น
มากกว่าจนหน้าตาบิดเบี้ยว ตาเหลื อกขึ้น ผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว นิ้วมือเท้าและริ มฝี ปากเขียว ผูป้ ่ วยมักจะหายใจช้า การหายใจ
แบบนี้ มกั จะเกิดในผูป้ ่ วยที่ใกล้ตาย ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ ผูป้ ่ วยอาจจะตายภายในเวลาไม่กี่นาที การช่วยเหลือคือ การช่วย
หายใจ การช่วยให้หวั ใจส่ งเลือดไปเลี้ยงร่ างกายได้พอเพียงและอื่น ๆ
การสังเกตการณ์หายใจในคนปกติจนสามารถจาได้วา่ คนปกติมีอตั ราการหายใจเป็ นอย่างไร เร็ วช้าขาดไหน ตื้นลึก
เท่ าใด และรู ป ลัก ษณะอย่างไร จะช่ วยให้ ส ามารถสั งเกตเห็ น ความผิด ปกติ จึ งควรจะฝึ กสั งเกตการหายใจของเพื่ อนฝูง
ญาติพี่นอ้ ง และคนอื่นๆ เป็ นประจาจะทาให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เร็ วขึ้น
4.ความดันโลหิต (Blood pressure) หรื อความดันเลือด คือ แรงที่ดนั เลื อดในหลอดเลื อดแดงให้ไหลไปเลี้ ยงส่ วนต่างๆ
ของร่ างกาย ซึ่ งตรวจได้ง่ายโดยการจับชี พจรและคลาดู ความแรงของชี พจร ถ้าแรงมากความดันเลื อดสู งมาก ถ้าเบามาก
ความดัน เลื อ ดก็ ต่ า มาก แต่ ถ้า ต้อ งการตรวจให้ แ น่ น อนถู ก ต้อ งก็ ต้องใช้เครื่ องวัด ความดัน โลหิ ต (Sphygmomanometer)
ก่อนวัดความดันโลหิ ตควรให้ผูป้ ่ วยนั่งหรื อนอนสักครู่ ให้หายเหนื่ อยก่อน เลื อกผ้าพันแขน (Cuff) ที่ มีขนาดเหมาะสมกับ
ผู ป้ ่ วยแต่ ล ะราย คื อ จะต้อ งให้ ส่ วนกว้า งของผ้า พัน กว้า งขนาด 2 ใน 3 ส่ ว นของต้น แขน ถ้าผ้าพัน มี ข นาดเล็ ก เกิ น ไป
ค่าความดันโลหิ ตที่วดั ได้จะสู งกว่าปกติและถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปค่าความดันที่วดั ได้จะต่ากว่าปกติ ควรวัดทั้งแขนขวาและ
แขนซ้าย
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การดูระดับความดันโลหิต ประกอบด้วย 2 ค่า ดังนี้
1. ความดันโลหิตตัวบน (Systolic blood pressure) เป็ นระดับความดันที่ เริ่ มคลาชี พจรได้หรื อเมื่ อเริ่ มเห็ นระดับ
ปรอทเต้น หรื อเข็มเต้น เป็ นระดับความดันที่เริ่ มคลาชีพจรได้ หรื อใช้ฟัง (Stethoscope) ช่วยจะได้ยนิ เสี ยงที่ดงั ขึ้นตุบแรก
2. ความดั น โลหิ ต ตั วล่ าง (Diastolic blood pressure) เป็ นระดับ ความดัน ที่ สั งเกตจากการคล าชี พ จร หรื อ มอง
ระดับปรอทหรื อเข็มเต้นได้ยาก จึงควรใช้หูฟัง (Stethoscope) ช่วยจะได้ยนิ เสี ยงตุบสุ ดท้าย
ค่าความดันโลหิ ตที่วดั ได้ นิ ยมเขียนทั้งค่าความดันโลหิ ตตัวบนและตัวล่าง เช่ น 120/80 มิลลิเมตรปรอทโดยที่ 120
เป็ นค่าความดันโลหิ ตตัวบน และ 80 เป็ นค่าความดันโลหิ ตตัวล่าง
ค่ า ความดัน โลหิ ต ตัว บนเป็ นค่ า ความดั น โลหิ ต ขณะที่ หั ว ใจห้ อ งล่ า งบี บ ตัว เพื่ อ ส่ งเลื อ ดไปเลี้ ยงร่ า งกาย
ส่ วนค่าความดันโลหิ ตตัวล่าง เป็ นค่าความดันโลหิ ตขณะที่หวั ใจห้องล่างคลายตัว เพื่อรับเลือดกลับเข้าห้องหัวใจ
ค่าความดันโลหิตปกติของคนไทย จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 80/50 -140/90 มิลลิเมตรปรอท
แรงชี พจร (Pulse pressure) คื อ ความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า ความดั น โลหิ ตตั ว บน (Systolic blood pressure)
กับค่าความดันโลหิ ตตัวล่าง (Diastolic blood pressure) ถ้าความดันโลหิ ตเท่ากับ 120/80 มม.ปรอท แรงชีพจรจะเท่ากับ 12080 = 40 มม.ปรอท แรงชีพจร (Pulse pressure) ในคนปกติมีค่าอยูร่ ะหว่าง 30-50 มิลลิเมตรปรอท
แรงชี พจรแคบ มี ค่าน้อยกว่า 30 มิลลิ เมตรปรอท เช่ น 90/80 มิลลิ เมตรปรอท 120/100 มิลลิ เมตรปรอท เป็ นต้น
มักพบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่า ภาวะช็อก คนผอมแห้งแรงน้อย คนที่ต่อมหมวกไตทางานน้อยกว่าปกติ เป็ นต้น
แรงชี พจรกว้างมี ค่ามากกว่า 50 มิลลิ เมตรปรอท เช่ น 200/90 มิลลิ เมตรปรอท 130/40 มิลลิ เมตรปรอท เป็ นต้น
มักพบในคนที่มีความดันโลหิตสู ง ซีดมากๆ คอพอกเป็ นพิษ โรคเหน็บชาของหัวใจ เป็ นต้น
4.1 ภาวะความดันโลหิตต่า หมายถึง คนที่มีค่าความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์ต่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง 80/50 มิลลิเมตรปรอท
หรื อ 100/70 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิ ตจะตกลงทันทีทาให้เกิดอาการหน้ามืด เป็ นลม มักพบในผูป้ ่ วยที่ได้รับอุบตั ิเหตุ
เสี ยเลื อดมาก ทาให้เกิ ดภาวะช็อก ผูป้ ่ วยเพิ่งฟื้ นไข้ ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง มีรูปร่ างผอมแห้งแรงน้อย หรื อใช้ยาลดความดันโลหิ ต
เป็ นต้น ส่ วนอาการอ่อนเพลี ย เหนื่ อยง่าย ใจสั่น หายใจไม่เต็มปอด กิ นไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็ นต้น เป็ นอาการที่เกิดจาก
ความเครี ยด หรื อขาดการพักผ่อน และขาดการออกกาลังกายตามควร ไม่ได้เกิดจากโรคความดันโลหิ ตต่า
4.2ภาวะความดันโลหิตสู ง แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ
1) ความดันโลหิตตัวบนสู ง แต่ ตัวล่ างไม่ สูง เช่ น มีค่าความดันโลหิ ต 190/80 หรื อ 220/90 มิลลิ เมตรปรอท
เป็ นต้น ภาวะนี้เกิดจากเส้นเลือดแดงใหญ่ในทรวงอกและท้องแข็งตัว มักพบในคนสู งอายุ ไม่มีอนั ตรายมากนัก และยังไม่มียา
ที่ใช้ลดความดันโลหิ ตตัวบนที่ได้ผลดี จึงให้ระวังรักษาตนเอง โดยการงดอาหารเค็ม และหลีก เลี่ยงจากความเครี ยดทางกาย
และใจ นอกจากนี้ ภาวะความดันโลหิ ตตัวบนสู ง อาจพบได้ในคนที่หัวใจเต้นช้า ในคนปกติที่กาลังออกกาลังกายมาใหม่ๆ
ในคนที่มีไข้สง (ตัวร้อนจัด) ในหญิงตั้งครรภ์ ในโรคคอพอกเป็ นพิษ หรื ออื่นๆ อีกได้
2) ความดั น โลหิ ต ตั ว ล่ า งสู ง และตั ว บนมั ก จะสู งด้ ว ย เช่ น มี ค่ า ความดัน โลหิ ต 160/110 หรื อ 190/110
มิลลิเมตรปรอท เป็ นต้น ภาวะนี้ เกิดจากเส้นเลือดแดงเล็ก ๆ ทัว่ ร่ างกายแข็งตัวหรื อตีบตัว พบได้ต้ งั แต่เด็กถึงคนชรา นอกจาก
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จะต้องระวังรักษาตนเองดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมียาใช้ลดความดันโลหิ ตตัวล่างสู งอยูห่ ลายชนิ ดที่ให้ผลดี โดยทัว่ ไปเมื่อพูด
ถึ งโรคความดันโลหิ ตสู ง หมายถึ ง ความดันโลหิ ต (ตัวล่าง) สู ง แต่ถา้ พูดถึ งความดันโลหิ ตตัวบนสู ง ให้พูดเต็มไม่ตอ้ งตัด
“ตัวบน” ออก
ในกรณี ที่มีความดันโลหิ ตสู ง ให้วดั ความดันโลหิ ตในท่านอนและท่ายืน ถ้าความดันโลหิ ตตั้งสองต่างกันมาก ใช้
ความดันโลหิ ตท่ายืนเป็ นเกณฑ์ในการใช้ยาลดความดันโลหิต มิฉะนั้นผูป้ ่ วยจะเกิดอาการหน้ามืดเป็ นลมได้ง่ายเมื่อเปลี่ยนท่า
ในคนที่ มี อาการหน้ามื ดเป็ นลมง่ าย ควรจะวัดความดันเลื อดในท่ านอนและท่ ายืน ด้วย เพื่ อดู ว่าผูป้ ่ วยมี ภาวะ
ความดันโลหิ ตตกเมื่อเปลี่ยนท่าหรื อไม่
การวัดความดันโลหิต จึงใช้ในการวินิจฉัยโรคและการติดตามโรคความดันโลหิ ตสู ง ภาวะความดันโลหิตตก
เมื่อเปลี่ยนท่าและความผิดปกติของแรงชีพจร (Pulse pressure) นอกจากนั้นยังช่วยติดตามการดูแลรักษาภาวะช็อกและภาวะ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิ ตด้วย
5.การชั่งนา้ หนัก วัดส่ วนสู ง และดัชนีมวลกาย
หลักเกณฑ์ที ใช้ในการวินิจฉัยภาวะอ้วน-ผอมที่ ใช้กนั บ่อยและทาได้ง่ายคื อ ดัชนี มวลกาย (Body Mass Index:
BMI) คานวณได้จากสู ตร
ดัชนีมวลกาย (BMI) = นา้ หนักเป็ นกิโลกรัม - ส่ วนสู งเป็ นเมตร 2
การแปลผลค่าดัชนี มวลกาย และภาวะอ้วน-ผอม ดังตารางที่ 11.1
อย่างไรก็ตาม ในการใช้ค่าดัชนี มวลกายเหล่านี้ มีความแตกต่างตามเพศ อายุ และสานักที่จดั จาแนก จึงควรใช้โดย
คานึงถึงลักษณะรู ปร่ าง เพศ อายุ และเชื้อพันธุ์ของผูน้ ้ นั ด้วย
ตารางที่ 11.1 การแปลผลค่าดัชนีมวลกาย และภาวะอ้วนผอม
ค่ าดัชนีมวลกาย(BMI)
น้อยกว่า 16.0
16.0 - 17.9
18.0 – 19.9
20.0 - 22.9
23.0 - 24.9
25.0 - 29.9
30.0 - 40.0
มากกว่า 40.0

ภาวะอ้วน-ผอม
ผอมมาก ผอม ระดับ 3 (Low weight level 3)
ผอมปานกลาง/ผอม ระดับ 2 (Low weight level 2)
ผอมระดับ 1 (Low weight level 1)
ปกติ (Normal)
น้ าหนักเกิน (Overweight )
ท้วม /อ้วน ระดับ 1 (Obesity level 1)
อ้วน ระดับ 2 (Obesity level 2)
อ้วน ระดับ 2 (Obesity level 3)
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กิจกรรม 11.2.2
จงอธิบายการตรวจการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางชีวภาพ
แนวตอบกิจกรรม 11.2.2
การตรวจการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ทางชี ว ภาพ (Biological measurement) หมายถึ ง การตรวจวัด สั ญ ญาณชี พ
(Vital signs) ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงของอุณหภู มิ ชี พจร หายใจ และความดันโลหิ ต รวมทั้ง การชั่งน้ าหนัก วัดส่ วนสู ง
และการคานวณหาดัชนีมวลกาย เพื่อประเมินภาวะอ้วนผอม

เรื่องที่ 11.2.3
การตรวจร่ างกายตั้งแต่ ศีรษะจรดเท้ า

1. การตรวจร่ างกายในผู้ป่วยผู้ใหญ่
ในการตรวจร่ างกายในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ ส่ วนใหญ่ ผูต้ รวจใช้การตรวจร่ างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (Head to toe) และ
ตรวจให้ละเอียดในอวัยวะที่มีอาการหรื ออาการแสดง อวัยวะใดมี 2 ข้าง ให้ตรวจทั้ง 2 ข้าง เพื่อดูความผิดปกติเปรี ยบเทียบ
กัน เช่ น หู ตา แขน ขา ปอด เป็ นต้น โดยใช้หลักการตรวจร่ างกายด้วยทักษะพื้นฐาน 4 วีธี คือ การดู การคลา การเคาะ
และการฟัง (ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น)
วัตถุประสงค์ของการตรวจร่ างกาย เพื่อให้นกั ศึกษา
1) เข้าใจวิธีการตรวจร่ างกายทัว่ ไปอย่างถูกต้อง
2) ทราบและเข้าใจความหมายของศัพท์ต่างๆ ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่ างกาย
3) สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วิธีการตรวจร่ างกายตั้งแต่ ศีรษะจรดเท้ า (Head to toe) โดยเริ่ มจากการตรวจผิวหนัง ศี รษะ ใบหน้า หู ตา จมูก
ปาก คอ เต้านม ทรวงอก ปอด หัวใจ ท้อง อวัยวะสื บพันธุ์ กล้ามเนื้ อและกระดู ก และระบบประสาท โดยมี รายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1) ผิวหนัง (Skin)
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การตรวจผิวหนังต้องมีแสงสว่างเพียงพอ โดยการสารวจผิวหนังทัว่ ๆ ไป ตลอดร่ างกายร่ วมกับการคลา ดังนี้
1.1) สี ผวิ (Color) ดูลกั ษณะของสี ผวิ เป็ นสี อะไร ผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ในคนปกติ สี ผวิ ควรจะเป็ นสี เดียวกันทัว่ ร่ างกาย ซึ่ งสี ผวิ จะแตกต่างกันตามเชื้อชาติ อาจมี
การเปลี่ยนแปลงสี ผวิ ที่ปกติ เช่น สี ผวิ ของผิวกายนอกร่ มผ้าจากการได้รับแสงมากเกินไป
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- สี ขาวซี ด ( Pale) ตามบริ เวณใบหน้า เยื่อบุตา (Conjunctiva) ปากและเล็บ พบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อ ก เป็ นลม
โลหิตจาง
- สี ขาวเผือก ตามผิวหนังทัว่ ไป รวมทั้งผม ขน และลูกตา เนื่ องจากขาดสี พบในพวก Albinism ร่ างกายสู ญเสี ย
เมลานิน ( Melanin) ซึ่ งอาจเกิดจากกรรมพันธุ์
- สี แดง บริ เวณใบหน้า หน้าอกส่ วนบนหรื อบริ เวณที่มีการอักเสบ เกิดจากการขยายตัวของเส้นเลือด มีการคัง่
ของเลือด พบได้ในผูป้ ่ วยไข้สูง อาย โกรธ ดื่มสุ รา หรื อมีการอักเสบเฉพาะที่
- สี เหลือง (Jaundice) บริ เวณตาขาว และเยื่อบุต่างๆ เกิดจากที่มีระดับบิลิรูบิน (Birirubin) สู งขึ้น พบได้ในผูป้ ่ วย
โรคตับ โรคเกี่ยวกับถุงน้ าดี ท่อน้ าดีหรื อเม็ดเลือดแดงแตก
ถ้าเหลืองตามบริ เวณฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า ใบหน้า ยกเว้น ตาขาว (Sclera) และเยือ่ บุต่างๆ ไม่เหลือง เกิดจากการได้รับ
Carotenoid pigment จากผัก ผลไม้สูงเกินไป ในรายที่กินเบต้าแคโรทีนมาก เช่น ฟักทอง มะละกอ แครอท
- สี เขี ยวคล้ า(Cyanosis) ตามบริ เวณผิวหนัง ริ มฝี ปาก และเล็บมื อเล็บเท้า เล็บเท้า พบได้ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
หอบหืด โรคปอด และอากาศเย็นจัด
- สี น้ าตาลบริ เวณใบหน้า หัวนม รอบหัวนม บริ เวณอวัยวะเพศหญิง พบในหญิงตั้งครรภ์
1.2) ดูรอยโรค (Lesion) โดยการสังเกตดู บริ เวณผิวหนังมีลกั ษณะของรอยโรคเกิ ดขึ้นหรื อไม่ ถ้ามีให้ดูลกั ษณะ
รู ปร่ าง ชนิ ด การกระจายและตาแหน่ง จานวนรอยโรค การเปลี่ยนแปลงของสี ผิวบริ เวณรอยโรค ความชื้ น ความแห้ง บริ เวณ
รอยโรค
อาการแสดงที่ปกติ จะไม่พบรอยโรคใดๆ ตามบริ เวณผิวหนัง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
1.2.1) Primary lesion พบรอยโรคที่เกิดขึ้นเริ่ มแรก อาจมีลกั ษณะดังนี้
- Macule ลักษณะของผืน่ เป็ นจุดขนาดต่างๆ กัน ลักษณะแบนราบเสมอผิวหนัง สี ผวิ หนังจะเปลี่ยนไป เช่น ผื่น
ของหัด ไข้ดาแดง
- Papule ลักษณะของผืน่ เป็ นเม็ดหรื อตุ่มแข็งนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 1 เซนติเมตร อยูบ่ ริ เวณตื้นๆ เช่น
ผด เม็ดพุพอง ผืน่ แพ้ยา สิ ว
- Comedo เป็ น Papule เกิดจากรู ขมุ ขนอุดตันและกลายเป็ นก้อนแข็ง มักพบบริ เวณ หน้าอก หลัง ก้นย้อย เช่น
หัวสิ ว
- Patch ถ้ามีขนาดใหญ่กว่า 1 เซนติเมตร
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- Nodule ลักษณะของผืน่ เป็ นจุดตุ่มแข็งนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1 เซนติเมตรและอยูล่ ึก เช่น ต่อม
ไขมัน อุดตัน (sebaceous cyst) หรื อก้อนไขมัน (Lipoma)
- Tumor เป็ นก้อนเนื้ องอกนู นขึ้ นมาบนผิวหนังมี ขนาดใหญ่ กว่า Nodule และมี รูป ร่ างต่ างๆ กัน อาจหุ ้มด้วย
ผิวปกติหรื อแตกเป็ นแผล พบได้ในพวกเนื้องอกของผิวหนังขนาดใหญ่
- Wheal ลัก ษณะของรอยนู น เป็ นรอยปื้ นมี ข อบนู น สู ง ขึ้ น มาบนผิว หนังเห็ น ได้ชัด เจน เนื่ อ งจากการบวม
ของผิวหนังส่ วนตื้นๆ จะเป็ นผืน่ แดง ในช่วงเวลาสั้น เช่น ผืน่ ลมพิษ รอยยุงกัด
- Vesicle ลักษณะเป็ นตุ่มน้ าใสขนาดใหญ่ไม่เกิน 0.5 ซม. เช่น ผืน่ งูสวัด (Herpes zoster) เริ ม (Herpes simplex)
โรคสุ กใส (Chickenpox)
- Bulla ลักษณะเป็ นตุ่มน้ าใสขนาดใหญ่กว่า Vesicle เช่น ผิวหนังพองจากการถูกน้ าร้อนลวก
- Burrow ลักษณะเป็ นเม็ดข้างใน เป็ นน้ าใสเหมือน Vesicle ขนาดเล็กเรี ยงต่อกันเป็ นทาง พบในโรคหิ ด
- Pustule ลักษณะของตุ่มคล้าย Vesicle แต่ภายในเป็ นหนอง ตุ่มแต่ละเม็ดแยกออกจากัน เช่นเม็ดพุพอง
1.2.2) Secondary lesion รอยโลกขั้นที่สอง เป็ นลักษณะของรอยโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรอยโรค
เริ่ มแรก อาจเนื่ องมาจากการรักษา ซึ่ งรอยโรคนี้ไม่ได้ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค ได้แก่
- Erosion เป็ นแผลถลอกตื้นๆ ไม่เกินชั้นหนังกาพร้า ผิวหนังจะชื้น แต่ไม่มีเลือดออก เช่น แผลถลอกจาการมี
Vesicle ของโรคสุ กใสแตก
- Ulcer เป็ นแผลที่เกิดจากการทาลายชั้นหนังกาพร้าและชั้นหนังแท้ ขอบแผลมักจะเห็นชัดเจน อาจมี
เลือดออกเช่น แผลเรื้ อรังต่างๆ แผลซิ ฟิลิส
- Fissure เป็ นรอยแตกของผิวหนัง ลึกลงถึงชั้นหนังแท้ พบบริ เวณมือและเท้า เช่น ผิวหนังที่แห้งและแตก
เนื่องจากอากาศหนาว ส้นเท้าแตก โรค Hongkong foot (น้ ากัดเท้า)
- Crust เป็ นสะเก็ดเกิดจากตุ่มใสหรื อตุ่มหนอง ถ้าแผลแห้งแล้วจะเป็ นสะเก็ด
- Scale เป็ นการลอกหลุด หรื อความผิดปกติของผิวหนังส่ วนบนที่ลอกง่าย เช่น รังแค โรคเรื้ อนกวาง
- Scar แผลเป็ นที่เกิดจากการหายของแผล Ulcer ลึกๆ
- keloid เป็ นแผลเป็ นที่มีขนาดใหญ่นูนสู งขึ้นมาเหนือบริ เวณผิวหนัง อาจลามออกมานอกแผลเดิม
1.3) บวม (Edema) โดยสังเกตว่าผิวหนังมีการบวมหรื อไม่ ให้กดดูวา่ บุ๋มหรื อไม่บ๋ ุม มีการบวมเฉพาะที่หรื อบวม
ทัว่ ตัว
อาการแสดงที่ปกติ ปกติไม่มีการบวม
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1.3.1) บวมทั่ ว ไป (Generalize edema) บริ เวณใบหน้าใต้ต า พบได้ใ นผู ้ป่ วยโรคไต โรคหั ว ใจ โรคตับ
เป็ นต้น ใช้นิ้วมือกดบริ เวณหน้าแข้ง 5-10 วินาที แล้วปล่อยเห็นรอยบุ๋ม (Pitting edema)
1.3.2) บวมเฉพาะที่ (Localize edema) อาจพบในรายที่การไหลเวียนของเลือดไม่ดี บวมกด ไม่บ๋ ุม (Non-pitting
edema ) พบในรายที่หอ้ ยขานานๆ อาจเกิดจากน้ าเหลืองอุดตัน มีการอักเสบเฉพาะที่หรื อแมลงกัดต่อย
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1.4) ความผิดปกติของเส้ นเลือด ให้สังเกตความผิดปกติของเส้นเลือดบริ เวณผิวตื้นๆ(Vascular) ว่ามีหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ปกติไม่มีจุดเลือดออก
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ที่ตรวจพบบ่อยได้แก่
1.4.1) Petichiae เป็ นจุดเลือดออกเล็ก ๆ ที่เกิดจากโลหิ ตแตกออกจากเส้นเลือดฝอยเล็กๆ มีสีแดงเข้ม หรื อสี แดง
อมม่วง ขนาด 1-3 มิลลิเมตร รู ปร่ างกลมหรื อแบน แสดงถึงภาวะเลื อดออกง่าย หรื อการอุดตันของเส้นเลือดบริ เวณผิวหนัง
ถ้าเอานิ้ วรี ดที่จุดแดงและกดไว้ สี จะไม่เปลี่ยนแปลง พบได้ในผูป้ ่ วยโรคเลื อดที่มีความผิดปกติอยู่ที่เกร็ ดเลื อดต่า แต่ถา้ กดดู
แล้วสี ซีดจางหายไป พบในผูป้ ่ วยไทฟอยด์ เนื่องจากการขยายตัวของเส้นเลือดฝอย
1.4.2) Ecchymosis เป็ นรอยจ้ าเลื อด เกิ ดจากเส้ นเลื อดแตกออกจากเส้นเลื อดฝอย มีสีม่วงหรื อน้ าเงินอมม่วง
หรื ออาจเปลี่ ย นเป็ นสี เขี ยวหรื อสี น้ าตาลขึ้ นอยู่ก ับ ระยะเวลา ขนาดไม่ แน่ น อน อาจจะโตกว่า Petichiae พบในโรคเลื อด
บางชนิ ดหรื อได้รับการกระแทกอย่างแรง หรื อมีเลื อดออกเป็ นก้อนนู น (Hematoma) แสดงถึ งความผิดปกติของการแข็งตัว
ของเลือด
1.4.3) Spider angioma เป็ นใยแมงมุ มหรื อรู ป ร่ างคล้ายกิ่ งไม้ยื่นออกมารอบๆ มีสี แดงเพลิ งขนาดตั้งแต่ เล็ ก
จนถึ ง 2 เซนติเมตร ถ้ากดจุ ดตรงกลางแล้วจะซี ดบริ เวณกิ่ งก้าน พบได้ตามบริ เวณใบหน้า ล าคอ แขนขา ลาตัวส่ วนบน
ในผูป้ ่ วยขาดวิตามินบี โรคตับเรื้ อรังและการตั้งครรภ์
1.5) ความชุ่ มชื้ นของผิวหนัง (Moisture) สังเกตดูและคลา ความชื้น ความแห้ง และความมันของผิวหนัง
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีเหงื่อออก (Sweating) มากเกินไปหรื อผิวแห้ง (Dryness) หรื อมัน (Oiliness) ผิดปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
1.5.1) ผิวหนังชื้น พบในผูป้ ่ วยช็อค
1.5.2) ผิวหนังแห้ ง พบในผูป้ ่ วยไฮโปไทรอยด์ (Hypothyroid) และในผูส้ ู งอายุ
1.5.3) ผิวหนังมัน พบได้ในผูบ้ ริ เวณที่เป็ นสิ ว
1.6) อุณหภูมิ (Temperature) ใช้การคลาอุณหภูมิบริ เวณผิวหนัง
อาการแสดงทีป่ กติ ผิวหนังอุ่น (Warm )
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1.6.1) ผิวหนังร้ อน (Hot) พบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะไข้สูง หรื อมีการติดเชื้ อ อาจมีการอักเสบบริ เวณผิวหนัง บวม
แดง ร้อน (Cellulitis)
1.6.2) ผิวหนังเย็น (Cool) เฉพาะที่ปลายมือปลายเท้า พบในผูป้ ่ วยที่มีอาการช็อก
1.7) ลักษณะสั มผัส (Texture) ดูและคลาความละเอียด (Smooth) และความหยาบ (Rough) หรื อความหนาของ
ผิวหนัง
อาการแสดงทีป่ กติ ผิวหนังเรี ยบ นุ่ม ไม่ขรุ ขระ หนา หรื อบวม
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
1.7.1) ผิวหนังเหี่ยวย่น พบในผูป้ ่ วยที่ขาดน้ า หรื อโรคขาดอาหาร
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1.7.2) ผิวหนังแข็ง เป็ นมันเรี ยบขาดการยืดหยุน่ อาจมีพยาธิสภาพที่ Connective tissue พบในผูป้ ่ วย
Scleroderma
1.7.3) ผิวหนังหนาสี เข้ ม (hyperpigmentation) เช่น ไฝ
1.8) ภาวะเบ่ งพอง (Turgor) แรงตึงตัวของผิวหนัง ตรวจโดยใช้นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือหยิบผิวหนังขึ้นมาบีบแรง ๆ
แล้วปล่อยลง สังเกตการกลับคืนของผิวหนัง
อาการแสดงทีป่ กติ ผิวหนังปกติเมื่อยกขึ้นแล้วปล่อย ผิวหนังนั้นจะกลับเข้าสู่ ลกั ษณะเดิมทันที
อาการแสดงที่ผิดปกติ Good skin turgor เมื่อปล่อยผิวหนังยังตั้งอยูป่ ระมาณ 2-3 วินาที แล้วค่อยๆ ยุบลงช้าๆ
พบได้ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะขาดน้ า (Dehydration) หรื อขาดอาหาร (Malnutrition)
1.9) เล็บ ( Nail) ให้ดูลกั ษณะเล็บที่เปลี่ยนแปลงไป รู ปร่ าง (Shape) สี (Color) ความหนา ความแข็ง นิ่ ม เปราะ
มีความผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ สี เล็บจะเป็ นสี ชมพู ผิวเล็บมีความเงา ไม่เปราะ มุมของฐานเล็บและเล็บจะทามุมประมาณ
160 องศา
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1.9.1) Paronychia การอักเสบของผิวหนังบริ เวณรอบๆ เล็บ จะบวมแดงและกดเจ็บ
1.9.2) Clubbing of the nails ฐานเล็บจะบวม กดดูจะรู ้สึกนุ่มและหยุน่ ๆ มุมระหว่างฐานกับเล็บทามุมกว้าง
กว่า 180 องศา เป็ นนิ้ วปุ้ม (Digital clubbing) เกิ ดจากการขาดออกซิ เจนหรื อได้รับออกซิ เจนไม่เพียงพอเป็ นระยะเวลานานๆ
เช่น โรคปอดเรื้ อรัง โรคหัวใจ
1.9.3) Curved nail เล็บมีลกั ษณะโค้งเหมือนกัน แต่ตรงมุมระหว่าฐานเล็บกับเล็บจะไม่เปลี่ ยนแปลง อาจพบ
ได้ในคนปกติ
1.10 ) การกระจายตัวของขน ดูและคลา มีขนดกบริ เวณหน้าแข้ง เนื่องจากฮอร์ โมนเพศชาย ซึ่ งเป็ นสิ่ งปกติของ
เพศชาย ขนที่แขนบางกว่าขาเป็ นธรรมดา
2) ศีรษะ (Head)
การตรวจศีรษะ ได้แก่ ผม หนังศีรษะ และกะโหลกศีรษะ ใช้ทกั ษะการดูและการคลา ดังนี้
2.1) ผม (Hair) สังเกตดู จานวนของเส้ นผมมากหรื อน้อย ดู การกระจายตัว ของเส้น(Distribution of hair) เป็ น
แบบใด ดูลกั ษณะของเส้นผมที่ผดิ ปกติ มีแตก แห้ง กรอบ ขาด ร่ วงดูความละเอียดและความหยาบ (Texture) ของเส้น ดูสี
ผม (Color) เป็ นสี ธรรมชาติหรื อมีการย้อมสี ผมหรื อไม่และดูเห่าและไข่เห่า (Pediuli, nits)
อาการแสดงที่ปกติ ผม มีเส้นผมละเอียด สี ดาเป็ นเงามัน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เช่น
2.1.1) ผมแห้งบางสี น้ าตาลอ่อน พบได้ในผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นโรคขาดสารอาหาร
2.1.2 ) ผมเส้นเล็กหยาบแห้ง พบในรายที่เป็ นโรคคอพอกเป็ นพิษ( Toxic goitre)
2.1.3) ผมเส้นหยาบ พบได้ในรายต่อมธัยรอยด์ทางานน้อยกว่าปกติ (Hypothyroid)
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2.1.4) เห่าและไข่เห่า มักพบบ่อยในเด็กชั้นประถมศึกษา
2.2) หนังศีรษะ (Scalp)
2.2.1) ดู ความสะอาด รอยโรค(Lesion) แผลพุพอง อักเสบบวมแดง น้ าเหลืองไหล มีกอ้ น หรื อสิ่ งผิดปกติ
อาการแสดงที่ปกติ ผมสะอาดไม่มีรอยโรคหรื อสิ่ งผิดปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เช่น
- หนังศีรษะลอกเป็ นแผ่นขาว รังแค (Dandruff) พบในโรค Seborrhea
- มีเดผื่นบวมแดง แสดงว่ามีการอักเสบของหนังศีรษะ
2.2.2) คลา ว่ามีการกดเจ็บ มีกอ้ น (Mass) หรื อสิ่ งผิดปกติอื่นๆ หรื อไม่ ระบุวา่ อยูต่ รงไหน นิ่มหรื อแข็ง
ขอบที่คลาได้ชดั เจนไหม เคลื่อนไหวได้ไหม เจ็บหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการกดเจ็บ หรื อไม่มีกอ้ น
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เช่น อาการปวดบวม แดง ร้อน เป็ นอาการแสดงของการอักเสบ
2.3) กะโหลกศีรษะ (Skull ) ดู และคลากะโหลกศีรษะ ให้ขออนุ ญาตผูป้ ่ วยก่อนคลาทุกครั้ง
2.3.1) ดู ขนาด (Size) ลักษณะรู ปร่ าง (Shape) ความสมมาตร (Symmetry) ซ้ายขวาเท่ากัน มีความผิดปกติ
(Deformities)
อาการแสดงที่ปกติ ขนาดและรู ปร่ างจะผันแปรไปตามขนาดของแต่ละบุคคล
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เช่น ศีรษะใหญ่กว่าปกติ พบในโรค Hydrocephalus
2.3.2) คลา มีกอ้ น (Mass) ถุงน้ า (Cyst) กดเจ็บ (Tenderness) มีการยุบตัวของกระโหลกศีรษะ (Depression)
หรื อไม่ ในเด็กให้ดูรอยต่อกะโหลกศีรษะ(Saggital suture) คลาดูกระหม่อมหน้าหลัง
อาการแสดงที่ปกติ ไม่พบก้อนหรื อการกดเจ็บ รอยต่อของกระดู กกะโหลกศีรษะจะไม่มีรอยแตกหรื อเกย
ซ้อนกัน ไม่มีการโป่ งพองหรื อบุ๋มของกระหม่อม
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เช่น
- กระดูกกระโหลกศีรษะแตกจะมีการกดเจ็บ
- มีการแยกของรอยต่อกระดูก พบในโรค Hydrocephalus
- มีกระหม่อมโป่ งตึง ร่ วมกับมีไข้สูง พบในผูป้ ่ วยเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
- มีกระหม่อมบุ๋มลึกลง พบในภาวะที่ร่างกายขาดน้ า เช่น ท้องเสี ยอย่างรุ นแรง
3) ใบหน้ า (Face)
ใช้ทกั ษะการดู การคลา การเคาะ และการฟัง
3.1) การดู ดูรูปร่ าง (Shape) ของใบหน้าว่ามีความผิดปกติหรื อไม่ มีอาการบวม มีกอ้ น เบี้ยว และอวัยวะบนใบหน้า
ได้แก่ ตา จมูก ปาก มีความสมดุล(Symmetry) เท่ากันทั้ง 2 ข้างหรื อไม่ สังเกตดูสีและลักษณะของผิวหน้า
อาการแสดงที่ปกติ รู ปร่ างของใบหน้า2 ข้าง ต้องเท่ากัน และมีความสมดุลของอวัยวะบนใบหน้า สี ของใบหน้า
(Color) มีสีเดียวกับสี ผวิ ของร่ างกาย
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อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
3.1.1) หน้ าข้ างใดข้ างหนึ่งบวม อาจมีอกั เสบหรื อเนื้องอก
3.1.2) ต่ อมนา้ ลาย(parotid gland) โตอย่างรวดเร็ว ในโรคคางทูม
3.1.3) หน้ าบวมมากทั้งหน้ า ซี ด โดยเฉพาะรอบดวงตาจะบวมจนแทบจะลื ม ตาไม่ ข้ ึ น พบในผูป้ ่ วยโรคไต
(Nephrotic syndrome)
3.1.4) ใบหน้ า บวม โดยเฉพาะรอบตา กดแล้ว ไม่ บ๋ ุ ม ผมและขนคิ้ ว มี เส้ น เล็ ก หยาบแห้ ง พบในผู ้ป่ วย
ต่อมธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ
3.1.5) ใบหน้ ากลม (Moon face) และมีแก้มแดง อาจมีหนวดเครา พบในผูป้ ่ วย Cushing syndrome
3.1.6) มีผื่นรู ปปี กผีเสื้ อ (Butterfly wing) บริเวณโหนกแก้ มด้ านข้ าของสั นจมูก พบในโรคภูมิแพ้ SLE
(Systemic Lupus Erythematosus)
3.2) การคลา ให้ขออนุ ญาตผูป้ ่ วยก่อนคลาทุกครั้ง โดยคลาใบหน้าทัว่ ๆ ไป หาตาแหน่งที่กดเจ็บ ในกรณี พบก้อน
บวม จะต้องบอกขนาด รู ป่าง และตาแหน่ง
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีกดเจ็บ และไม่มีกอ้ นบริ เวณใบหน้า
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ มีกอ้ น(mass) บวมหรื อไม่ กดเจ็บ (Tenderness) บริ เวณ Frontal sinus หรื อ Maxillary
sinuses แสดงว่ามีการอักเสบบริ เวณโพรงจมูก (Sinusitis)
3.3) การเคาะ ใช้ปลายนิ้วเคาะเบาๆ บริ เวณที่สงสัยว่ามีการอักเสบตามตาแหน่งโพรงกระดูก (Sinus) ต่างๆ ถ้ามีการ
อักเสบผูป้ ่ วยจะเจ็บเวลาเคาะ
3.4) การฟั ง อาจไม่ จาเป็ นต้องฟั งทุ ก ราย ยกเว้น ในรายที่ มี ก้อน และสงสั ย ว่ามี เส้ น เลื อดแดงโป่ งพองเป็ นถุ ง
(Aneurysm) ถ้าใช่จะได้ยนิ เสี ยงเต้นของเส้นเลือดเป็ นจังหวะ ตุบ-ตุบ
3.5) ตรวจการทางานของ Trigeminal nerve (Nerve 5) การบดเคี้ ยว และรับ ความรู ้ สึ ก ตรวจ ROM (Range of
motion) ให้ผปู ้ ่ วยอ้าปาก หุ บปาก ยื่นกรามลงมาข้างล่าง ยื่นไปด้านซ้าย ด้านขวาและกดฟั น ตรวจ Muscle strength ผูต้ รวจใช้
มือทั้งสองข้างกดศีรษะและดันคางขึ้น ให้ผปู ้ ่ วยอ้าปากค้างออกแรงต้าน ถ้าผูป้ ่ วยทาได้ แสดงว่ามีการทางานของ Trigeminal
nerve (Nerve 5) ปกติ และตรวจ Temperomandibular joint ให้ผปู ้ ่ วยอ้าปาก หุบปาก มือผูป้ ่ วยกดบริ เวณ Tragus ไม่เจ็บ
3.6) ตรวจ การทางานของ Facial N. (Nerve 7) ประสาทหน้า ย่นหน้า ยิม้ ทาปาก โดยให้ผปู ้ ่ วยเลิกคิ้ว ขมวดคิ้ว
แน่น หลับตาแน่น มือ 2 ข้างเปิ ดเปลือกตา เป่ าลมโป่ งในกระพุง้ แก้ม-ทาปากจู๋ กดฟั น แยกเขี้ยวยิงฟั น ออกเสี ยงดัง เอส (S)
ถ้าผูป้ ่ วยทาได้ แสดงว่าการทางานของ Facial N. (Nerve 7)ปกติ
3.7) ทดสอบประสาทสั มผัส (Test sensation) ตรวจสอบการทางานของ Trigeminal N.(N.5) ประสาทเคี้ยว โดย
ทดสอบสัมผัส (Touch) ใช้สาลีพนั ปลายแหลมแล้วสัมผัสเบาๆ หรื อเขี่ยบริ เวณ หน้าผาก แก้ม มุมปากแล้วให้ผูป้ ่ วยบอกว่า
ตาแหน่ งไหนและทดสอบความเจ็บ ปวด (Pain) ให้ผูป้ ่ วยหลับตาใช้ไม้จิ้ม ฟั น(ด้านทู่ , แหลม) จิ้มหน้าผาก แก้ม มุ ม ปาก
แล้วให้ผปู ้ ่ วยบอกว่าทู่หรื อแหลมตรงตาแหน่งไหน หากผูป้ ่ วยบอกลักษณะ(ทู่, แหลม) และตาแหน่งได้ถูกต้องแสดงว่าผูป้ ่ วย
มีการทางานของประสาทสัมผัสและความเจ็บปวด ปกติ
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ลักษณะของใบหน้าบางประเภทบ่งบอกถึ งโรคบางอย่าง เช่ น ใบหน้าบวมมาก โดยเฉพาะบริ เวณตาบางครั้งลื มตา
แทบไม่ข้ ึ นค่อนข้างซี ด ให้นึกถึ งโรคไตหรื อใบหน้าที่มีลกั ษณะบวมเฉพาะรอบตาซึ่ งกดแล้วไม่บ๋ ุ ม ผมและขนคิ้วเส้นเล็ก
หยาบ แห้ง ร่ วมด้วย ให้นึกถึงผูป้ ่ วยที่มีการทางานของต่อมธัยรอยด์มากกว่าปกติ เป็ นต้น
4) หู (Ear)
ใช้ทกั ษะการดู และการคลา การตรวจหู ส่วนใหญ่จะตรวจเฉพาะหู ช้ นั นอกและแก้วหู ส่ วนหู ช้ นั กลางและชั้นใน
ไม่สามารถตรวจโดยตรงได้ แต่ตรวจการได้ยนิ และการทรงตัวได้ ดังนี้
4.1) การตรวจหูภายนอก (External ear)
4.1.1) ดู ใบหู (Pinna) ว่ามีรูปร่ างลักษณะทัว่ ไป (Configuration) อย่างไร เท่ากันทั้ง 2 ข้าง มีกอ้ น (Mass) บวม
อักเสบ มีรอยแผล (Lesion) หรื อเม็ดผื่นหรื อไม่ ดู ติ่งหู ว่ามีลกั ษณะยาวหรื อสั้น ดูรอยเจาะที่บริ เวณใบหู และดู ตาแหน่ งของ
ใบหู มีน้ าหนวกไหล (Discharge) ออกมาจากช่องหู หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ใบหู เป็ นกระดูกอ่อน หุ ้มด้วยผิวหนังบาง ๆ มีลกั ษณะแข็ง ยืดหยุน่ ได้เล็กน้อย จะอยูใ่ นแนว
เดียวกับระดับตา
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- ใบหู เล็ ก จะอยู่ต่ ากว่าระดับ ตา มัก พบในรายที่ มี ปั ญ หาพันธุ ก รรม สติ ปั ญ ญาอ่ อน Down Syndrome มาแต่
กาเนิด หรื อโรคไต
- น้ าหนองไหล พบในการอักเสบของหู ช้ นั กลางเรื้ อรัง
4.1.2) คลา คลาใบหู และบริ เวณข้างเคียงว่ามีอาการผิดปกติหรื อไม่ มีอาการเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ใบหู หรื อบริ เวณรอบๆ จะไม่มีกอ้ น หรื ออาการกดเจ็บ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- พบก้ อนทีใ่ บหู อาจเกิดจากการอักเสบ ฝี ก้อนไขมัน หรื อตุ่มโทไพ (Tophi) พบในผูป้ ่ วยโรคเก๊าต์
- กดเจ็บบริเวณหู พบในผูป้ ่ วยต่อมน้ าเหลืองอักเสบ หรื อหู น้ าหนวก (Otitis media)
- การคลากล้ามเนื้อ Tragus ผูใ้ หญ่ดึงใบหู ข้ ึนไปด้านหลัง กดติ่งหน้าหู จะมีอาการปวด (เจ็บ)ในผูป้ ่ วยที่
เป็ นหู น้ าหนวก (Otitis Media)
- การคลากล้ามเนื้อ Mastoid กดหลังใบหู จะมีอาการปวด (เจ็บ) ในผูป้ ่ วยที่เป็ นหู น้ าหนวก (Otitis Media)
4.2) การตรวจดูภายในช่ องหู/รู หู (Ear canal) และเยื่อแก้ วหู (Tympanic membrane) โดยใช้ไฟฉายหรื อ Otoscope
ส่ องที ล ะข้าง ทั้ง 2 ข้าง ในผูใ้ หญ่ ให้ดึงใบหู ไปข้างหลังและเฉี ยงขึ้ นบนเล็กน้อย เป็ นการปรับสภาพของรู หูให้ตรงทาให้
มองเข้าไปในรู หูเห็นได้ขดั เจนยิง่ ขึ้น
4.2.1) ตรวจดูว่ามีขหี้ ู (Cerumen) การอักเสบ เป็ นแผล เป็ นฝี หรื อมี Discharge น้ าเหลืองไหลออกมาหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ลักษณะของขี้หูอาจเป็ นสี เทาขาว หรื อน้ าตาลแดง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
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- Otitis externa มีการอักเสบของหูส่วนนอก เมื่อดึงใบหู ผปู ้ ่ วยจะปวดมาก แต่ถา้ มีการอักเสบของหู ช้ นั
กลางจะไม่ปวด
- รู หูจะมีลกั ษณะเป็ นขุย ๆ สี ขาว ติดอยูบ่ นผิวหนังในรู หูร่วมกับอาการคันในรู หูมาก พบได้ในโรคเชื้ อราในช่องหู
4.2.2) ตรวจดูลักษณะแก้ วหู (Tympanic membrane) สังเกตลักษณะของเยื่อแก้วหู ว่ามีแสงสะท้อนออกมา
เป็ นรู ปกรวย (Cone of light) หรื อไม่ มีอาการโป่ งพอง หดเข้า อักเสบ รอยแผลเป็ นหรื อทะลุของเยือ่ แก้วหู หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ แก้วหู จะเรี ยบเป็ นมันสี เทาเล็กน้อย ไม่โป่ งและไม่ตึง เมื่ อส่ องไฟเข้าไปในรู หูจะเห็ น
เหมือนกระจกฝ้าปิ ดกั้นรู หูไว้ และสะท้อนแสงกลับออกมาเหมือนแก้ว จึงเรี ยกว่า “ แก้วหู ” มีลกั ษณะเป็ นรู ปกรวย (Cone of
light) มียอดอยูต่ รงจุดศูนย์กลางของเยือ่ แก้วหุ และฐานพุ่งมาทางด้านหน้าแนวมุมปาก หู ดา้ นขวาประมาณ 5 นาฬิกา ด้านซ้าย
ประมาณ 7 นาฬิกา แสงสว่างจ้ารู ปกรวยเป็ นสิ่ งแสดงว่าเยือ่ หู น้ นั มีสุขภาพดี
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- ระยะแรกจะเห็นเส้นเลือดฝอยของเยื่อแก้วหู ต่อมาแก้วหู โป่ งออกมาทางหู ช้ นั นอกมีสีแดง จนไม่เห็ นลักษณะ
อื่นๆ ของเยือ่ แก้วหูและอาจมีเยือ่ แก้วหู ทะลุตามมา พบในผูป้ ่ วยที่มีการอักเสบของหู ช้ นั กลาง
- ถ้ามีการทะลุ ของเยื่อแก้วหู ต่อมาอาจเห็นเป็ นเนื้ อเยื่อลักษณะบางใส (Epithelium) ปกคลุม หรื ออาจเห็นเป็ น
รอยแผลเป็ น (Scar) หรื อเกิดรอยมีลกั ษณะคล้ายชอล์ค (Chalky white) ที่เยือ่ บุแก้วหู ได้
4.3) การตรวจการได้ ยิน (Auditory acuity) โดยการตรวจ Acoustic/Auditory N. (Nerve 8) ทดสอบที ล ะข้าง
ทดสอบหู ข วา ให้ ผู ้ป่ วยหลับ ตาและเอามื อ ปิ ดหู ซ้ า ย ผู ้ต รวจยื น อยู่ ด้า นขวาผู ้ป่ วยเอามื อ ป้ อ งปากและกระซิ บ เบา ๆ
(ไม่ใช่ พูดเบาๆ) เช่ น เบสบอล ให้ผูป้ ่ วยบอกว่าคืออะไร แล้วทดสอบหู ซ้าย ให้ผูป้ ่ วยปิ ดหู ซ้าย ผูต้ รวจยืนอยูด่ า้ นขวาผูป้ ่ วย
เอามือป้องปากและกระซิบเบาๆ สอบถามผูป้ ่ วยว่าได้ยนิ เท่ากันทั้งสองช้างหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ความสามารถในการได้ยนิ ควรมีระยะห่างจากหู เท่ากับคนปกติ สามารถได้ยนิ เสี ยงกระซิบ
ทั้งสองข้างถูกต้องและเท่ากัน เท่ากับคนปกติแสดงว่าการทางานของ Acoustic/Auditory N. (Nerve 8) ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้าการได้ยินเสี ยไปอาจเกิ ดจากการอถดตันของรู หูจากขี้หู การอักเสบของหู ช้ นั กลาง
แก้วหู ทะลุหรื อประสาทในการรับเสี ยงเสี ยไป
4.4) การตรวจการทรงตัว ในรายมี่มีการทรงตัวที่อยูใ่ นหู ผิดปกติผปู ้ ่ วยจะมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
เหมือนคนเมารถ เมาเรื อ ถ้าเป็ นมากจะรู ้สึกคล้ายกับว่าบ้านโคลงไปโคลงมา จนลุกจากที่นอนไม่ได้ เคลื่อนไหวศีรษะและ
เปลี่ยนท่าจะเกิดอาการเวียนศีรษะมากขึ้น ในรายที่สงสัยอาจจะทดสอบโดยให้ผปู ้ ่ วยมองตามนิ้วมือของผูต้ รวจ จากด้านซ้าย
สุ ดไปขวาสุ ด หรื อจากบนสุ ดไปล่างสุ ด ขณะที่ตาของผูป้ ่ วยมองตามนิ้ วมือไปจนสุ ดด้านใดด้านหนึ่ ง ตาจะเกิ ดอาการสั่น
กระตุก (Nystagmus) หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ เวลามองตามนิ้วจะไม่มีอาการสั่นกระตุก
อาการแสดงที่ผิดปกติ มี อาการสั่นกระตุก แสดงว่ามีการอักเสบหรื อการเพิ่มความดันของเหลวในหู ช้ นั ใน
ทาให้ส่วนควบคุมการทรงตัวเสี ยพบในโรคหู ช้ นั ในอักเสบโรค Meniere’s
5) ตา (Eye)
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การตรวจตา ห้องที่ตรวจต้องมีแสงสว่างพอเหมาะ การตรวจจะใช้การดูและการคลา ดังนี้
5.1) ดูรูปร่ างลักษณะภายนอก (External configuration)
- ดู รูป ร่ างของตาว่ามี ถุงใต้ตามี ไขมัน(Herniated fat) ขอบตาบวม (Periorbital edema) มี ตาโปน (Exopthamos)
หรื อมีตาเข Strabismus หรื อไม่ คนที่มีตาโปนพบในคนเป็ น Hyperthyroidism
5.2) ดูขนคิว้ (Eye brow) ดูวา่ มีคิ้วดกหรื อไม่ ขนคิ้ว สั้นยาว เป็ นระเบียบดี การกระจายของขนคิ้ว ดูเท่ากันทั้ง 2 ข้าง
(Symmetry) มีรอยสักคิ้ว (Tattoo) หรื อไม่ และความผิดปกติที่พบ
อาการแสดงทีป่ กติ ในคนปกติ ไม่มีกี่หลุดร่ วงของขนคิ้ว การกระจายของคิ้วสม่าเสมอ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
5.2.1) ขนคิว้ ร่ วงเป็ นหย่อม ๆ เหมือนแมลงสาบแทะ อาจเกิดจากโรคผิวหนังบางชนิด เช่น โรคซิฟิลิส
5.2.2) ขนคิว้ ร่ วงหลุดทั้งหมด อาจเกิดจากการเจ็บป่ วยที่รุนแรงหรื อเรื้ อรังหรื อได้รับอุบตั ิเหตุทาให้ผิวหนัง
บริ เวณนั้นหลุดไปหรื อเกิดจากการถอนขนคิ้วออกหมด เพื่อที่จะให้เรี ยบแล้ววาดใหม่ให้มีรูปลักษณะตามใจชอบ
5.2.3) ขนคิ้วหลุ ด ออกง่ าย คื อเวลาไปถู ก เข้าขนคิ้ วจะหลุ ดออกง่ าย ท าให้เหลื อคิ้ วน้อย(คิ้ วบาง)มัก เกิ ดจาก
โรคผิวหนังอักเสบจากไขมัน (Seborrheic dermatitis) โรคแพ้เครื่ องสาอาง เป็ นต้น
5.2.4) คิว้ หยาบ คือ ขนคิ้วที่หยาบกร้าน แห้งเปราะ มักเกิดจากโรคขาดอาหารหรื อโรคผิวหนัง เป็ นต้น
5.3) เปลือกตา/ หนังตา ( Eyelids) ดูความสัมพันธ์ของเปลือกตาและลู กตาว่าอยู่ในตาแหน่ งปกติ หรื อไม่ ให้ผูป้ ่ วย
หลับตาดูการปิ ดของเปลื อกตาสนิ ทหรื อไม่ ดูอาการผิดปกติวา่ มีการบวม อักเสบ มีกอ้ น มีการม้วนหรื อดึงรั้งของเปลือกตา
หรื อไม่
อาการปกติ ในคนปกติ เวลาลืมตา เปลือกตาบนจะปิ ดคลุมกระจกตาดา (Cornea) ส่ วนบน ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
และเปลือกตาล่างจะอยูใ่ นตาแหน่งเสมอดันกับกระจกตาดาส่ วนล่างพอดี ทาให้ไม่เห็นตาขาว (Sclera) ไม่มีการอักเสบ บวม
หรื อมีกอ้ น
อาการผิดปกติ - ความผิดปกติที่พบ ได้แก่
5.3.1) เปลือกตา/หนังตาบวมช้าแดง คือ หนังตาที่ บวมแดง เพราะถู กขยี้ หรื อถู กซับน้ าตามากๆ มักเกิ ดจาก
การร้องไห้หนักๆ มีการอักเสบของเยือ่ บุตาหรื อการอักเสบรุ นแรงของลูกตา
5.3.2) เปลื อ กตา/หนั งตาบวม คื อ หนังตาที่ บ วมจนอู ม ออกให้ เห็ น ได้ รอยย่นบนหนังตาจะหายไป การที่
หนังตาบวมนี้อาจจะเกิดจากตาโปน (ตาถลน) เช่น โรคคอพอกเป็ นพิษ เนื้องอกในเบ้าตา ตาอักเสบแบบกุง้ ยิง (การเป็ นตุ่มฝี ที่
ตา) ตาอักเสบแบบมีพยาธิ ในหนังตา การอดนอน โรคภูมิแพ้ หรื ออื่นๆ ถ้าเป็ นการบวมเฉพาะที่อาจเกิดจากการแพ้สารต่างๆ
หรื อการระคายเคือง แต่ถา้ หนังตาบวมทั้ง 2 ข้างร่ วมกับการบวมของหน้าหรื อการบวมในส่ วนอื่นของร่ างกายด้วย จะต้อง
นึ ก ถึ ง โรคไต (Acute nephritis) หรื อ โรคหั ว ใจ (Cardiac failure) โรคไทรอยด์ พ ร่ อ ง (Hypothyroidism หรื อ Myxedema)
โรคภูมิแพ้หรื ออื่นๆ
5.3.3) เปลือกตา/หนังตาเหี่ยวย่น คือ หนังตาที่แลดูเหี่ ยวย่น แห้ง และอาจจะตกลงมาปิ ดตา ซึ่ งมักเกิดจาก
ความชรา แต่อาจเกิดจากการขาดน้ า ขาดอาหาร หรื อโรคผิวหนังก็ได้
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5.3.4) เปลือกตา/หนังตาตก (Ptosis) คือ การลื มตาไม่ค่อยได้ เพราะหนังตาบนจะตกลงมาปิ ดตา แล้วลืมตา
ไม่ค่อยขึ้ น อาจเป็ นข้างเดี ยวหรื อ 2 ข้างก็ได้ สาเหตุ เกิ ดจากกล้ามเนื้ อลู กตา Levator palpebraae superior หรื อ Occulomotor
nerve เส้ น ประสาทที่ ม าเลี้ ย งลู ก ตาผิด ปกติ Levator palpebrae superior หรื อ Occulomotor merve ที่ ม าเลี้ ย งลู ก ตาผิ ด ปกติ
พบในผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ ออ่อนแรง (Myasthenia gravis) โรคหนังตาเป็ นอัมพาต โรคที่ทาให้หนังตาหนัก เพราะมีสารหรื อ
สิ่ งแปลกปลอม เช่น พยาธิ เข้าไปอยูใ่ นหนังตาซึ่ งในกรณี เช่นนี้จะทาให้หนังตาบวมด้วย
5.3.5) เปลือกตา/หนังตาห้ อย คือ หนังตาล่างห้อยย้อยลงมา มักพบในคนสู งอายุ คนที่เป็ นโรคเรื้ อรัง คนที่มี
ไขมัน หรื อน้ าเข้าไปแทรกซึ มอยูใ่ นหนังตาล่างมาก เป็ นต้น
5.3.6) เปลือกตา/หนังตากระตุก คือ การกระตุกของหนังตา หรื อบางที่ที่เรี ยกกันในภาษาชาวบ้านว่า “หนังตา
เต้น” หรื อ “ตาเขม่น” มักเกิดจากการอดนอน ภาวะเครี ยด การใช้สายตามากเกินไป หรื อในบางคนอาจเกิดจาการผิดปกติ
ของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงหนังตา เป็ นต้น
5.3.7) เปลื อ กตา/หนั งตากระพริ บ คื อ การกระพริ บ ตาบ่ อยๆ โดยไม่ มี ส าเหตุ ที่ ส มควร นอกจากเวลาที่
ตาอักเสบ แสบตาหรื อน้ าตาไหลหรื อมีความผิดปกติในลูกตา
ถ้าไม่มีความผิดปกติ ที่ตาและเห็ นการกระพริ บตาบ่อยๆ โดยเฉพาะในขณะที่ซักประวัติการเจ็บป่ วยหรื อ
ประวัติอย่างอื่นๆ ให้นึกถึงปั ญหาทางจิตใจ โดยเฉพาะความขัดแย้งทางจิตใจ เช่ น ปั ญหาในครอบครัวหรื อปั ญหาส่ วนตัว
ที่รบกวนจิตใจอยูท่ าให้เกิ ดอาการต่างๆ นานา เช่ น ปวดหัว เวียนหัว หน้ามืด เป็ นลม เบื่ออาหาร กิ นไม่ได้ นอนไม่หลับ
เป็ นต้น
5.3.8) เปลือกตา/หนังตากว้าง คือ หนังตาที่เปิ ดกว้างจนเห็นตาขาวรอบตาดา มักพบในโรคคอพอกเป็ นพิษ
5.3.9) เปลือกตา/หนังตาเป็ นก้ อน ปุ่ ม ปม บวม อาจเกิดร่ วมกับอาการเจ็บ หรื ออาการคัน
มัก เกิ ด จากการอัก เสบของเปลื อ กตาหรื อ ตากุ้ ง ยิ ง (Hordeolum) มัก จะเกิ ด การอัก เสบของต่ อ ม Moll, Zeis, Meibomian
มีอาการบวมหรื อพบก้อนแต่ไม่อกั เสบ (Meibomian cyst) หรื อมีพยาธิ อยูท่ ี่หนังตา
5.4) ขนตา (Eye lashes) คือ ขนที่เรี ยงกันอยู่เป็ นแถวที่ขอบหนังตาบนและล่าง โดยปกติขนตาจะเรี ยงกันเป็ น
แถวเป็ นแนว ขนตาของแต่ละคนอาจจะยาวหรื อส้น งอนหรื อตรง สี ดา หรื อสี น้ าตาลได้ตามเชื้ อชาติพนั ธุ์และการปรุ งแต่ง
ต่อเติม ดูตาแหน่งทิศทางของขนตาที่ช้ ีและดูวา่ มีการอักเสบบริ เวณโคนขนตาหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ การชี้ของขนตาจะขึ้นอยูก่ บั ขอบเปลือกตา เปลือกตา เปลือกตาปกติจะไม่มีการม้วนเข้า
หรื อออกกว่าปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
5.4.1) การอักเสบบริเวณโคนขนตา คล้ายสิ ว เป็ นการอักสบของต่อมเปลือกตาส่ วน Molls gland
5.4.2) ขนตามวนเข้ าด้ านใน (Entropion) ขอบขนตาม้วนเข้าข้างใน ทาให้ขนตาม้วนเข้าข้างในคอยทิ่ มแทง
กระจกตาดาและเยื่อบุตา ทาให้เกิดการระคายเคือง ราคาญ น้ าตาไหลตลอดเวลา ทาให้เกิดเป็ นแผลและอาจเกิดการอักเสบได้
พบในผูป้ ่ วยโรคริ ดสี ดวงตา (Trachoma) ทางที่ดีควรถอนทิ้งหรื อถ้าเป็ นมากแพทย์จะแก้ไขโดยการผ่าตัด
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5.4.3) ขนตามวนออกข้ างนอก (Ectropion) ทาให้รูเปิ ดท่อน้ าตา(Punctum) หักออกด้านนอกด้วย การระบาย
ของน้ าตาทาได้ไม่ดี เกิดภาวะน้ าตาไหลมากกว่าปกติ พบในผูป้ ่ วยสู งอายุ กรณี เป็ นไม่มากให้ผูป้ ่ วยปิ ดตาสักพักแล้วลืมตาจะ
หายไป ถ้าเป็ นมากน้ าตาไหลซึ มต้องผ่าตัด
5.5) ลูกตา (Eyeball) ดูตาแหน่งและทิศทางของลูกตา
5.5.1) ดูตาแหน่ งของลูกตา โดยมองที่ตาของผูป้ ่ วย จากด้านเหนือศีรษะหรื อด้านข้างของใบหน้าว่าลู กตาโปน
ออกมาเกิ น หรื อลึ กเข้าไปจากแนวกระดู ก Malar กับ กระดู ก Supraorbital ridge หรื อไม่ สั งเกตดู ตาแหน่ งการปกคลุ ม ของ
เปลือกตาที่ปิดกระจกตาดา
อาการแสดงที่ปกติ ลูกตาทั้งสอง ควรมีขนาดเท่ากัน อยูใ่ นระดับเดียวกันและมีแกนขนานกัน ตาไม่โปน หรื อ
บุ๋มเข้า
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
ตาโปน (Exophthalmos) จะเห็ น มี ช่ อ งเปิ ดระหว่ า งเปลื อ กตา ท าให้ เห็ น ส่ วนของตาขาว พบในผู ้ป่ วย
โรคคอพอกเป็ นพิษซึ่ งตาโปนออกมาทั้ง 2 ข้าง แต่ถา้ เป็ นข้างเดียวเกิดจกเนื้องอกหลังลูกตาดาทาให้โปน
ตาบุ๋ ม /ตาโบ๋ /ตาลึ ก (Enophthalmos) พบช่ อ งเปิ ดระหว่ า งเปลื อ กตาแคบ เกิ ด จากลู ก ตาฝ่ อลงหรื อ ภาวะ
การขาดน้ าอย่างมาก
5.5.2) ตรวจดู ต าเข/ตาเหล่ โดยใช้ไ ฟฉายส่ อ งตรงหน้ า ผูป้ ่ วย สั ง เกตดู เงาไฟฉายที่ เกิ ด ขึ้ น ที่ ก ระจกตาด า
(Corneal light reflex)
อาการแสดงที่ปกติ ถ้าผูป้ ่ วยมองตรงไปข้างหน้า ตาทั้งสองควรอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่เขเข้าในหรื อออกนอก
ถ้าใช้ไฟฉายส่ องเงาไฟฉายจะตกตรงกลางรู ม่านตาหรื ออยูใ่ นระดับเดียวกันหรื อตาแหน่งขนานกัน
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
ตาเขเข้าใน (Estropia) ถ้าเงาไฟฉายตกที่ดา้ นนอกของรู ม่านตา
ตาเขออกนอก (Estropia) ถ้าเงาไฟฉายตกที่ดา้ นในของรู ม่านตา
ตาเขขึ้นบน (Hypertropia) ถ้าเงาไฟฉายตกด้านล่างของรู ม่านตา
ตาเขลงล่าง(Hypeotropia) ถ้าเงาไฟฉายตกด้านบนของรู ม่านตา
5.5.3)
ลูกตานุ่ม ให้ผปู ้ ่ วยหลับตาแล้วใช้นิ้วชี้ กดลงบนหนังตาบน เพื่อสัมผัสความหยุน่ แข็งของลูกตาข้าง
ในเทียบกับคนปกติในวัยใกล้เคียงกัน ถ้านุ่มกว่าคนปกติอาจเกิดจากผูป้ ่ วยขาดน้ า เช่น ในโรคท้องเดิน
5.5.4) ลูกตาแข็ง ให้ผูป้ ่ วยหลับตาแล้วใช้นิ้วชี้ กดลงบนหนังตาบน เพื่อสัมผัสความหยุ่นแข็งของลู กตาข้างใน
เทียบกับคนปกติในวัยใกล้เคียงกัน แล้วรู ้ สึกแข็งกว่าคนปกติมกั ร่ วมกับอาการปวดตา ตามัวและปวดศีรษะ ก็แสดงว่าผูป้ ่ วย
เป็ นโรคต้อหินต้องรี บให้การรักษาโดยด่วน
5.6) ต่ อมนา้ ตา และถุงนา้ ตา (Lacrimal gland & Lacrimal sac) การตรวจระบบนา้ ตา (Lacrimal system)
5.6.1) ตรวจดูการสร้ างนา้ ตา โดยใช้ไฟฉายส่ องดูกระจกตาดา เยือ่ บุตาว่าชุ่มชื้นหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ผิวที่กระจกตาดาจะเรี ยบเป็ นมัน เห็นเงาสะท้อนของดวงไฟชัดเจน
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อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ กระจกตาดาแห้ง ผิวไม่มนั และเงาสะท้อนแสง แตกกระจาย แสดงว่าน้ าตาน้อยกว่าปกติ
5.6.2) ตรวจระบบการระบายน้าตา โดยดูการกระจายของน้ าตา ดูรอยเปื่ อยแตก บริ เวณเปลือกตาล่างหรื อมุมตา
ดูตาแหน่งรู เปิ ดของท่อระบายน้ าตา
อาการแสดงที่ปกติ น้ าตาจะเคลือบกระจกตาดาให้ชุ่มชื้ น โดยจะมีการระบายของน้ าตาผ่านลงสู่ ท่อระบายน้ าตา
อยูเ่ สมอ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- รอยเปื่ อยแตกบริ เวณเปลือกตาล่างหรื อมุมตา โดยเฉพาะหางตา มีตาแฉะ น้ าตาไหล
- นา้ ตาเป็ นฟองเกาะที่หวั ตาและหางตา เกิดจากการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรี ย
- นา้ ตาเป็ นมัน พบในผูป้ ่ วยมีอากรอักเสบของต่อม Meibomian
- มีขตี้ าแห้ ง เกาะเปลือกตาเวลาตื่นนอนตอนเช้า เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี ยที่เยือ่ บุตา
- นา้ ตาไหลตลอดเวลา เปลือกตาล่างแบะออกทาให้รูเปิ ดท่อระบายน้ าตาแบะออกด้วย น้ าตาไม่สามารถไหล
ลงสู่ ท่อน้ าตาได้ เกิดมีอาการน้ าตาไหลตลอดเวลา
5.6.3) ตรวจกดถุงนา้ ตา
โดยการใช้ปลายนิ้วชี้กดตรงบริ เวณถุงตาและดันไปทางจมูก
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการกดเจ็บ หรื อมี Discharge ไหลออกมา
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- ถุ ง น้ า ตามี ห นองอยู่ เวลากดถุ ง น้ าตาจะมี ห นองหรื อ น้ าเหนี ย วๆ ทะลัก ออกรู เปิ ดท่ อ ระบายน้ า ตา แสดงว่า มี
การอุดตันของระบบระบายน้ าตา มักพบได้ในผูส้ ู งอายุ
5.7) เยื่อบุตาและตาขาว (Conjunctiva and Sclera)
5.7.1) การตรวจเยื่อบุตาส่ วนหน้ า (Bulbar conjunctiva) โดยให้ผปู ้ ่ วยมองลงล่าง แล้วผูต้ รวจดึงเปลือกตาบน
ขึ้นจะมองเห็นเยื่อบุตาส่ วนหน้าตอนบน ส่ วนการตรวจเยื่อบุตาส่ วนหน้าตอนล่างให้ผปู ้ ่ วยมองขึ้นบน แล้ผตู ้ รวจดึงเปลือกตา
ล่างลง
อาการแสดงที่ปกติ เยือ่ บุตาส่ วนหน้าจะเป็ นเยือ่ บางใสสามารถมองเห็นเส้นเลือดในบริ เวณเหนื อตาขาวได้
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- ตาแดงในส่ วนเยื่ อ ตาชั้ นผิ ว (Conjunctival injection) เส้ น เลื อ ดจะขยายตัว เห็ น ตาแดงและลดลงเมื่ อ เข้า ใกล้
ส่ วน Limbus เป็ นการติดเชื้อแบคทีเรี ยหรื อไวรัสหรื อการระคายเคือง จากสิ่ งแปลกปลอมเข้าตา
- ตาแดงในส่ วนลึ ก ต่ อ เยื่ อ บุ ต า (Ciliary injection) เส้ น เลื อ ดที่ ไ ปเลี้ ยงม่ า นตาและ Ciliary body เกิ ด การขยายตัว
เห็ นเป็ นตาแดงรอบๆ Limbus มัก เกิ ดจากรอยโรคในกระจกตาดา ม่ านตา ซี เลี ย รี บ อดี้ พบในผูป้ ่ วยต้อหิ น เฉี ยบพลัน
ชนิดมุมเปิ ด
- เลือดออกใต้ เยื่อบุตา (Subconjunctival hemorrhage) เป็ นภาวะที่เส้นเลื อดฝอยของเยื่อบุตาฉี กขาด ทาให้เกิ ดเป็ น
ปื้ นเลื อดอยูใ่ ต้ต่อเยื่อบุ ตา มักเกิ ดจากเยื่อบุ ตาได้รับการกระทบกระเทือน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเลื อด หรื อเกิ ดการ
ติดเชื้อ Adenovirus
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- เยื่อตาบวม(Chemosis) พบในผูป้ ่ วยที่มีการอักเสบจากภูมิแพ้หรื อเป็ นปฏิกิริยาของภูมิแพ้ต่อสารบางชนิ ด
- ต้ อ เนื้ อ (Pterygium) พบว่า ก้อ นเนื้ อ สามเหลี่ ย มคล้า ยรู ป ปี กยื่น จากเยื่ อ บุ ต าเข้า ไปในกระจกตาด า มัก เกิ ด จาก
การระคายเคือง แสงอัลตราไวโอเลตในแสงแดด ถูกลมหรื อฝุ่ นมาก
- ต้ อลม (Pingguecula) พบว่ามีกอ้ นนู นสี ขาวเหลือง บริ เวณด้านข้างกระจกตาดาทั้งสองข้างมักมีสาเหตุเช่นเดียวกับ
ต้อเนื้อ
5.7.2) การตรวจเยื่ อ บุ ห ลังเปลื อ กตา (Palpebral conjunctiva) โดยให้ ผูป้ ่ วยมองลงล่ าง ผูต้ รวจดึ ง ใช้นิ้ วชี้ และ
นิ้วหัวแม่มือ จับขนตาและขอบตาบนดึงลง โดยให้ห่างลูกตาเล็กน้อย แล้วใช้นิ้วชี้ ซ้ายหรื อไม้พนั สาลีกดที่ขอบบนของแผ่น
Tarsus ทางผิวหนังไว้ ขณะที่ผตู ้ รวจพยายามปลิ้นเปลือกตาขึ้นบน โดยกดเปลื อกตาที่พลิ กขึ้นเข้ากับขอบเบ้าตา เมื่อพลิกได้
แล้วใช้มือซ้ายตรึ งไว้ ขณะที่มือขวาจับไฟฉายส่ องตรวจเวลาพลิกกับคืนสภาพปกติ ให้ผปู ้ ่ วยมองขึ้นเปลือกตาจะพลิกกลับมา
เอง ส่ วนการตรวจเยือ่ บุหลังเปลือกตาล่างให้ผตู ้ รวจดึงเปลือกตาล่างแบะออกและกดเข้าไปในเบ้าตาเล็กน้อย
อาการแสดงที่ปกติ เยือ่ หลังเปลือกตาจะใสมองเห็นเส้นเลือดฝอยเป็ นเส้นขนานชัดเจน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- Papilliary hypertrophy เป็ น Giant papilla หรื อ Cobble stone appearance เกิดจากเยือ่ บุตาอักเสบจากภูมิแพ้
(Vernal conjunctivitis)
- Follicle มี ล ัก ษณะเป็ นตุ่ ม ของ Lymphoid tissue มี เส้ น เลื อดล้อ มรอบ พบในเยื่อ บุ ต าอัก เสบเรื้ อ รั งหรื อ
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและโรคริ ดสี ดวงตา (Trachoma)
- รอยแผลเป็ น (Scar) พบในผูป้ ่ วยริ ดสี ดวงตาที่เป็ น ๆ หาย ๆ
5.7.3) ตาขาว (Sclera) ดูสีของตาขาวเปลี่ยนไปหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ตาขาวจะมีสีขาวคล้ายเนื้อกระเบื้องเคลือบ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ สี เหลือง (Icteric sclera) เกิดจากความผิดปกติของระบบน้ าดี
5.8) กระจกตา (Cornea)
5.8.1) ดูขนาดของกระจกตา
อาการแสดงทีป่ กติ ในผูใ้ หญ่กระจกตาดาจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 มิลลิเมตร ในแนวนอนและ
ประมาณ 11 มิลลิเมตรในแนวตั้ง
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- มีขนาดเล็ก (Microcornea) พบในผูป้ ่ วยสายตายาวและมีตอ้ หิ นร่ วมด้วย
- มีขนาดใหญ่ (Meglocornea) พบในต้อหินโดยกาเนิด (Congenital glaucoma)
5.8.2) ใช้ ไฟฉายส่ องดูความใสของกระจกตา
อาการแสดงทีป่ กติ กระจกตาจะเรี ยบมัน เวลาถูกแสงไฟฉายจะสะท้อนแสงจะโปร่ งใส
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- กระจกตาดาขุ่นขาว เกิดจากแผลที่กระจกตาดา (Corneal scar)
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- กระจกตาดาขุ่นขาวเป็ นฝ้ า (Steamy) เกิ ดจากการบวมน้ า พบในผูป้ ่ วยต้อหิ นระยะเฉี ยบพลัน หรื อผูป้ ่ วย
ที่ใส่ เลนส์สัมผัสชนิดแข็งเป็ นเวลานาน
- มี เส้ นเลื อ ดออกเข้ า ไปในกระจกตาด า (Corneal nevascarization) เกิ ด จากการอัก เสบหรื อ ขาดก๊ า ซ
ออกซิเจน
5.8.3) ดูความเรียบของกระจกตาดา
อาการแสดงที่ปกติ เงาของแสงไฟฉายที่สะท้อนกลับจะรวมกัน เห็นเป็ นลาแสงเดียว
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ มีการอักเสบจากสิ่ งแปลกปลอมหรื อเป็ นแผลถลอก เงาของแสงไฟฉายที่สะท้อน
กลับจะแตกกระจายไม่คมชัดเท่าปกติ
5.8.4) ตรวจการรับความรู้ สึก โดยใช้สาลีแตะที่กระจกตาดา
อาการแสดงที่ปกติ ถ้าปลายสาลีแตะถูกกระจกตาดา ผูป้ ่ วยจะกระพริ บตา รู ้สึกเคืองตา เล็กน้อย อาจมีน้ าตาไหล
อาการแสดงที่ผิดปกติ ได้แก่ ความไวต่อความรู ้สึกตาลดลง พบในผูป้ ่ วยที่รอยโรคของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5
และในผูป้ ่ วยที่มีการอักเสบของแผลกระจกตาดาจากเชื้อไวรัส (Heres simplex keratitis)
5.8.5) คลากระจกตาดา โดยให้ผปู ้ ่ วยหลับตา ผูต้ รวจใช้นิ้วชี้หรื อนิ้วกลางทั้งสองมือแตะเบาๆ บริ เวณกระจก
ตาดา ผ่านเปลือกตาที่ปิดอยู่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการกดเจ็บ ไม่แข็ง หรื อนิ่มผิดปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่ กดเจ็บในผูป้ ่ วยม่านตาอักเสบ ลูกตาแข็ง พบในผูป้ ่ วยต้อหิน ลูกตานิ่ม พบใน
ผูป้ ่ วยลูกตาเสื่ อม
5.9) รู ม่านตา (Pupils)
5.9.1) ตรวจดูขนาด รู ปร่ าง และสี ของรู ม่านตา
อาการแสดงที่ปกติ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 มิลลิเมตร รู ปร่ างกลมเท่ากันทั้งสองข้าง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- Miosis รู ม่านตามีขนาดเล็กว่า 2 มิลลิเมตร พบได้ในผูท้ ี่ได้รับยา Morphine หรื อยาหยอดตา Pilocarpine
ผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วยที่มีการระคายเคืองหรื อการอักเสบขอเยือ่ บุตา กระจกตาดา ม่านตา
- Mydriasis รู ม่านตามีขนาดใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตร พบได้ในผูท้ ี่ได้รับยา Atropine ผูป้ ่ วยต้อหิ นเฉียบพลันชนิด
มุมปิ ดและผูป้ ่ วยที่มีรอยโรคของ Visual pathway ในเบ้าตา หรื อสมองมี Intracranial trauma, Orbital trauma
- รู ม่านตารู ปไข่ (Oval shape) พบในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดต้อกระจก
- Anisocoria ขนาดรู ม่านตาไม่เท่ากัน จะบอกถึงรอยโรคที่อยูภ่ ายในลูกตาด้านหลัง
- Leukocoria รู ม่านตาสี ขาว พบในผูป้ ่ วยที่มีตอ้ กระจก (Cataract) หรื อมะเร็ งของจอตา(Retinoblastoma)
5.9.2) ตรวจดูปฏิกริ ิยาต่ อแสง โดยให้ผปู ้ ่ วยมองตรงไปที่ไกลๆ ผูต้ รวจใช้ไฟฉายส่ องจากหางตามาหัวตาทีละข้าง
แล้วค่อยๆ เลื่อนเข้าสู่ ลูกตาตรง Limbus ก่อนแล้ว จึงส่ องเข้ารู ม่านตา ไม่ให้แสงเข้ารู ม่านตา ทั้งสองข้างพร้อมกัน ดู Size
shape เท่ากันหรื อไม่ เพื่อดูการทางานของ Optic N.(N.II), Oculomotor N.(N. III)
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อาการแสดงที่ปกติ เมื่ อแสงไฟฉายเข้าตาข้างหนึ่ ง รู ม่ า นตาข้างนั้น จะหดเล็ ก ลง (Direct light reflex) และ
ในขณะเดี ยวกันรู ม่านตาอีกข้างก็จะหดในขนาดที่ เท่ากันดู ปฏิ กิริยา Direct light reflex Rt and Lt pupils react to light ขยาย
จาก 3 มิลลิเมตร หดเหลือ 2 มิลลิเมตร
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ รู ม่านตาทั้งสองข้างไม่หด หรื อหดไม่เท่ากัน แสดงว่ามีความผิดปกติที่ Pupillary
pathway หรื อในส่ วนของสมอง
5.10) แก้วตา /กระจก(Lens)
5.10.1) ตรวจดูตาแหน่ งของแก้ ว โดยให้ผปู ้ ่ วยกรอกตามองตามซ้ายขวาไปมา
อาการแสดงทีป่ กติ แก้วตาจะรองรับม่านตาอยู่
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- แก้ วตาหลุด (Dislocation) จะเห็นม่านตา สัน่ กระเพื่อม (Iridodonesis)
5.10.2) ดูความใสของแก้ วตา โดยใช้ไฟฉายส่ องไปที่รูม่านตาทามุม 60 องศา หรื อใช้เครื่ องมือส่ องตา (Direct
Ophthalmoscope) ถ้าจะตรวจตาขวาผูต้ รวจใช้มื อ ขวาจับ เครื่ องมื อ มื อซ้ า ยจับ ศี รษะผู ป้ ่ วย ใช้นิ้ วหัวแม่ มื อ เปิ ดเปลื อกตา
ส่ องลาแสงผ่านรู ม่านตาเข้าไปที่ตอตา ห่างจากตาผูป้ ่ วย ประมาณ 1-2 ฟุต
อาการแสดงที่ปกติ แก้วตาจะมี สีใส เวลาดู ที่รูม่านตาจะเห็ นเป็ นสี ดา แต่ถา้ ดู ดว้ ยเครื่ องมื อส่ องตาจะเห็ น
สี ส้มอมแดงเต็มรู ม่านตา (Red reflex)
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- รู ม่านตาสี ขาวขุ่นทึบแสง พบในผูป้ ่ วยโรคต้อกระจก
- พบสี ดากลางวงกลมสี แดงหรื อสี ดามืด อาจเกิดจากการขุ่นของกระจกตาดา แก้วตาหรื อน้ าวุน้ ตา
5.11) ตรวจการเคลื่ อ นไหวของลู ก ตา (Extraocular movement) ทดสอบการท างานของกล้ า มเนื้ อลู ก ตา
Oculomotor N (N.III), Trochlear N.(N.IV), Abducens N.( N.6)
ผูต้ รวจดูโดยใช้ปากกา ทาเป็ นรู ปตัว H มองตามนิ้วมือถือปากกาจากกึ่งกลางตาขวาไปด้านตาขวาลากขึ้นบนลงล่าง
ลากโค้งไปด้านข้างตาซ้าย ลากขึ้นบนลงล่าง (N III ขวาปกติ N. IV & N. VI ซ้าย ปกติ)
อาการแสดงทีป่ กติ ลูกตาทั้งสองข้างจะขนานกันทั้งขณะอยูน่ ิ่งและขณะเคลื่อนไหว
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- ผูป้ ่ วยไม่สามารถกลอกลูกตาไปทางทิศทางใดได้ แสดงว่ากล้ามเนื้ อนั้นเป็ นอัมพาต เนื่องจากเส้นประสาทนั้น
เสี ยไป
- การเคลื่อนไหวของลูกตาอาจพบว่ามีการสั่นของลูกตาเป็ นจังหวะเยกว่า ตากระตุก
5.12). การลู่เบนเข้ าหากันของตาดา (Eye convergence) (บริ เวณหัวตาทางดั้งจมูก)
- ดูการทางานของ Optic N.(N.II), Oculomotor N.(N. III) ว่าปกติ หรื อไม่ โดยให้ผปู ้ ่ วยมองปลายปากกา
ระดับตั้งจมูกห่าง 1 ฟุตเคลื่อนเข้ามาใกล้ตา
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อาการแสดงที่ปกติ ตาดาทั้งสองข้างจะเบนสู่ เข้าหากัน (Convergence) แสดงว่า N.II. N.III ปกติ และรู ม่านตา
หดเล็กลง (Miosis) ซึ่ งลูกตาจะเลื่อนเข้าหากันจนถึงระยะ 5-8 เซนติเมตร ซึ่งถือเป็ นจุด Near point of convergence
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ กล้ามเนื้อตาข้างใดอ่อนกาลังจะแยกตัวออกไปก่อน และถ้าการเคลื่อนไหวของลูก
ตาเข้าหากันไม่ดี พบในรายคอพอกเป็ นพิษ
5.13) ลานสายตา (Visual field) ทดสอบการท างานของ Optic N.(N.II) ), Oculomotor N.(N. III)ปกติ โดยให้
ผูต้ รวจยืน ห่ างผู ป้ ่ วย 2 ฟุ ต ปิ ดตาข้า งที่ ต รงกัน และอยู่ใ นระนาบเดี ย วกัน (ผู ป้ ่ วยปิ ดตาข้างซ้ าย ผูต้ รวจปิ ดตาข้างขวา)
ผูต้ รวจยกมือสู งเหยียดสุ ดแขนกระดิ กปลายนิ้ วในระนาบกึ่ งกลางด้านบน ด้านข้าง ด้านล่าง แล้วถามผูป้ ่ วยว่ามองเห็ นนิ้ ว
กระดิกด้านไหน
อาการแสดงที่ ป กติ ผู ้ต รวจและผู ้ป่ วยมองเห็ น วัต ถุ ห รื อ นิ้ ว มื อ เคลื่ อ นเข้า มาใกล้ เคี ย งกัน ถื อ ว่า ไม่ พ บ
ความผิดปกติของลานสายตา
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- ลานสายตาผิด ปกติที่เกิด จากรอยโรคที่ กระจกตา เลนส์ ตา หรื อวุน้ ตา หรื อรอยโรคของจอตาลอกหลุ ด
ความผิดปกติน้ นั จะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับรอยโรคที่พบ เช่ น จอตาหลุ ด ส่ วนล่างจะมีลานสายตาผิดปกติทางส่ วนบนใน
ขนาดที่เป็ นสัดส่ วนกัน
- ลานสายตาผิ ด ปกติ ที่ เกิ ด จากรอยโรค ที่ Optic nerve, Optic chiasm, Optic tract, Optioc radiation จนถึ ง
Visual cortex ที่พบบ่อย ในกลุ่มนี้ ได้แก่ โรคต้อหิ น
5.14) ตรวจสายตา (Visual acuity) เป็ นการสั ดสายตาคร่ าวๆ เพื่ อดู การทางานของ Optic N.(N.II) ปกติ หรื อไม่
สามารถทาได้ โดยให้ผปู ้ ่ วยปิ ดตาทีละข้าง (ทามือกระพุง้ ไม่แบน) แล้วให้อ่านหนังสื อทีละข้างห่ าง 1 ฟุต (หรื อใช้ตวั อักษรบน
แผ่นวัดสายตา: Snellen chart) ยืนห่ าง 6 เมตร (20 ฟุต) ให้ผปู ้ ่ วยอ่านบนแถวบนสุ ดที่มีอกั ษรขนาดใหญ่ที่สุดแล้วอ่านต่อมาที
ละแถวจนถึ งแถวล่ างสุ ดที่ มีตวั เลขบอกไว้ว่าระยะ 6 เมตร ถ้าอ่านได้แสดงว่าสายตาข้างนั้นปกติ บันทึ ก 6/6 ถ้าอ่านแถว
ล่างสุ ดไม่ได้ แต่อ่านแถวถัดไปได้ชัดแถวใดก็ให้บรรทุ กตามตัวเลขของแถวนั้นๆ (เช่ น 6/ 12 หมายถึ ง ผูป้ ่ วยยืนห่ างจาก
แผ่นวัดสายตา 6 เมตร สามารถอ่านตัวอักษรซึ่ งในคนปกติอ่านได้ เมื่อยืนห่ างในระยะ 12 เมตร) ปิ ดตาซ้าย อ่านตาขวาและ
ปิ ดตาขวา อ่านตาซ้าย อ่านได้ถูกต้องแสดงว่า Optic N (II) ทางานได้ปกติ ถ้าผูป้ ่ วยใส่ แว่น (ให้จดบันทึกไว้ดว้ ย)
อาการแสดงที่ปกติ สายตาคนปกติจะได้ค่า 6/6 ในเด็กที่อายุต่ากว่า 7 ขวบ 6/9 ยังถือว่าปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- พบสายตาผิดปกติ ให้ผปู ้ ่ วยอ่านแผ่นป้ ายอีกครั้ง โยมองผ่านแผ่นเจาะรู ที่มีขนาดของรู 2.5 มิลลิ เมตร ผูป้ ่ วย
อ่านตัวอัก ษรได้ม ากขึ้ น กว่าเดิ ม แสดงว่าเกิ ดจากสายตาผิดปกติ แต่ ถ้าไม่ ดีข้ ึ น อาจมี Organic diasease ที่ ใดที่ หนึ่ ง ตั้งแต่
กระจกตาดา แก้วตา น้ าวุน้ ตา จอตาหรื อประสาทตา
- ถ้าวัดสายตาข้างที่ ดีที่ สุ ด ภายหลัง แก้ไ ขด้วยวิธี ต่างๆ ความสามารถในการมองเห็ น ยัง ต่ ากว่า 3/60 แล้ว
ตามความหมายขององค์การอนามัยโลกถือว่า ตาบอด
6) จมูก (Nose)

53

6.1) ลัก ษณะภายนอกของจมู ก (External configuration) ตรวจดู รูป ร่ าง ความสมดุ ล (Shape, Symmetry) ว่า มี
ความผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงที่ ป กติ ขนาดและรู ป ร่ า งสมส่ ว นกับ ใบหน้ า ไม่ มี ก ารหุ บ หรื อ บานของปี กจมู ก (Ala nasi)
เวลาหายใจ
อาการแสดงที่ผิดปกติ ได้แก่ ส่ วนปลายของจมูกพองใหญ่ ผิวขรุ ขระ แดง พบในผูท้ ี่เป็ นหวัดบ่อย แพ้อากาศ
เป็ นประจาหรื อดื่มสุ ราเป็ นเวลานาน ๆ
6.2) มีการหุบหรื อบานของปี กจมูกเวลาผู้ป่วยหายใจเข้ าและออกหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ เวลาหายใจ ไม่มีการหุ บหรื อบานของปี กจมูก (Ala nasi)
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- ปี กจมูกบาน พบในผูป้ ่ วยโรค Chronic obstructive pulmonary disease
- ปี กจมูกบานออกและหุ บเข้า ขณะที่ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าออก แสดงว่าผูป้ ่ วยกาลังหายใจเข้าลาบาก
6.3) ดูว่ามีนา้ มูก เลือดกาเดาไหลหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มี Discharge ใดๆ ไหล
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- น้ ามูกเป็ นเมือกใส พบในโรคหวัดแพ้อากาศ
- น้ ามูกขุ่นข้นสี เหลืองหรื อเขียว มีกลิ่นเหม็นเน่า เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี ย
- น้ ามูกเป็ นหนอง และมีกลิ่ นเหม็นไหลออกจากรู จมูกข้างเดี ยว ให้นึกถึ งสิ่ งแปลกปลอม เช่น เมล็ดของผลไม้
ของเล่น เป็ นต้น
- เลื อดก าเดาไหล เกิ ดจากการแตกของเส้ น เลื อดฝอย ที่ เยื่อบุ รูจมู ก หรื อการอัก เสบ พบในผูป้ ่ วยโรคเลื อ ด
ความดันโลหิ ตสู ง ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไทฟอยด์ น้ ามูกเป็ นเมือกใส พบในโรคหวัดแพ้อากาศ
6.4) ตรวจในรู จ มู ก การตรวจภายในรู จมู ก โดยการใช้ ไ ฟฉายส่ อง ดู ล ัก ษณะเยื่ อ บุ รู จ มู ก (Nasal mucosa)
ผนังกั้นจมูก (Nasal septum) และดูวา่ มีเนื้องอก (Polyp) หรื อสิ่ งแปลกปลอม (Foreign body) หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ โพรงจมู กจะบุ ด้วยเนื้ อเยื่อสี ชมพู เรี ยบที่ มี เส้ นเลื อดมาเลี้ ยงหนาแน่ นมาก คัน่ กลางด้วย
กระดูกอ่อนชิ้นบางๆ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- เยื่อบุรูจมูก บวม แดง แสดงว่ามีเยื่อบุรูจมูกอักเสบ ทาให้มีน้ ามูกไหลออกมา ในระยะแรกจะใส ต่อมาเหนี ยว
ข้น เป็ นมู ก สี เหลื อง แสดงว่าผู ป้ ่ วยเป็ น Acute rhinitis หรื อ Common cold ถ้าพบว่าน้ า มู ก ขุ่น ข้น เป็ นหนอง มัก บ่ ง ชี้ ว่า มี
การติดเชื้อแบคทีเรี ย
- เยือ่ บุรูจมูกบวม ซีด หรื อมีสีเทา มีอาการคนในจมูก พบในผูป้ ่ วย Allergic rhinitis
- ผนังกั้นจมูกบิดเบี้ยว เกิดจากการกระแทก หรื อมีอะไรมาดันอีกข้างหนึ่ง
- มีรูทะลุ อาจเกิดจากโรคที่ทาลายผนังกั้นช่องจมูก พบในผูป้ ่ วยโรคซิ ฟิลิส วัณโรค
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- เนื้องอก (Polyp) มีลกั ษณะเป็ นติ่ง เนื้อสี ซีด พบในเยือ่ บุจมูกอักเสบเรื้ อรัง
- สิ่ งแปลกปลอม มักพบได้ในเด็ก ๆ ที่ชอบเอาเม็ดผลไม้ ของเล่นใส่ ในรู จมูก หรื อบางครั้งอาเจียน สาลักเอาเศษ
อาหารกระเด็นเข้าไปในรู จมูก
6.5) กดหรื อใช้ นิ้วเคาะตรงตาแหน่ งที่มีโพรงกระดู ก (Sinus palp) ตรงบริ เวณหัวคิ้ว (Frontal sinus) และบริ เวณ
โหนกแก้ ม (Maxillary sinus) โดยกดบนหัวคิ้ ว ดันขึ้ น บริ เวณ Frontal sinus และกดบริ เวณข้างกรามทั้ง 2 ข้าง Maxillary
sinus สังเกตว่ามีอาการกดเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีอาการกดเจ็บ (No tenderness) ทั้งสองตาแหน่ง บริ เวณหัวคิ้ว (Frontal sinus) และ
บริ เวณโหนกแก้ม (Maxillary sinus)
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- กดเจ็บ (Tenderness) บริ เวณหัวคิ้ว (Frontal sinus) และบริ เวณโหนกแก้ม (Maxillary sinus) พบในผูป้ ่ วยที่ มี
การอักเสบของโพรงจมูก
6.5) ทดสอบการดมกลิ่น (Sense of smell) โดยใช้กลิ่นธรรมดา 2 ข้างคนละกลิ่น กาแฟ วานิ ลา หลับตา ปิ ดจมูก
ขวา ให้ดมกลิ่นด้านซ้าย แล้วบอกว่าเป็ นกลิ่นอะไร หลับตา ปิ ดจมูกซ้าย ให้ดมกลิ่นด้านขวา แล้วบอกว่าเป็ นกลิ่นอะไร ผูป้ ่ วย
บอกได้ถูกต้องแสดงว่า Olfactory N.(CN.I) ทางานปกติ
7) ปาก (Mouth) และหลอดคอ (Throat)
7.1) ดู ลั ก ษณะภายนอก: ริ ม ฝี ปาก (Lip) ดู ว่ า มี สี (Color) ขนาด (Size) ความชุ่ ม ชื้ น (Moisture) มี ร อยโรค
(Lesion) มีแผล (Ulcer) มุมปากอักเสบ (Cheilosis) หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ สี จะขึ้นอยูก่ บั อายุ เชื้อชาติ อาชีพ ส่ วนใหญ่จะมีสีชมพู ริ มฝี ปากได้รูป เท่ากันทั้ง 2 ข้าง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- ริ มฝี ปากสี ซีดกว่าปกติ พบในผูป้ ่ วยโรคโลหิ ตจาง หรื ออยูใ่ นภาวะช็อก
- ริ มฝี ปากมีสีคล้ าจนเป็ นสี เขียว เกิดจากภาวะที่เลือดขาดก๊าซออกซิ เจน
- ริ มฝี ปากใหญ่และหนากว่าปกติ พบในโรคต่อมใต้สมองทางานมากหรื อน้อยเกิ นไป หรื อเกิดจากการบวม
เนื่องจากแพ้ยา หรื อแพ้สารอาหารบางอย่าง ถูกแมลงต่อย หรื อถูกกระแทก
- ปากแหว่งจากการพิการแต่กาเนิด
- มีแผลบริ เวณมุมปากอักเสบ เป็ นร่ องเนื่องจากขาดวิตามินบี 2 ในโรคปากนกกระจอก
- มีตุ่มพองใส เม็ดเล็กๆ เป็ นกระจุก บริ เวณริ มฝี ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในโรคเริ ม (Herpes simplex)
7.2) ดูลกั ษณะภายในช่ องปาก (ดังภาพที่ 11.14)
ตรวจโดยให้ผปู ้ ่ วยเงยหน้า อ้าปาก (ไม่ตอ้ งแลบลิ้น) ผูต้ รวจใช้ใช้ไฟฉายส่ องดูและใช้ไม้กดลิ้นช่วย วิธีจบั ไม้กด
ลิ้นใช้มือข้างที่ถนัดจับ 1/3 ของไม้กดลิ้น ถ้าจับริ มจนเกิ นไปจะไม่แรงกดลงหรื อถ้าจับเข้าไปลึกเกิ นไปจะกดลิ้นไม่สะดวก
เพราะมือจะเข้าไปอยูใ่ นปากผูป้ ่ วย ตาแหน่ งที่กดลิ้นควรลึกประมาณ 2/3 จากปลายลิ้นเข้าไป ถ้าไม้กดลิ้นลึกกว่านี้ จะทาให้
ผูป้ ่ วยขย้อน (Gag reflex)
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7.2.1) เยื่อบุปากช่ องปาก (Buccal mucosa) ดูวา่ มีสีอะไร มีแผล ก้อน เม็ดผืน่ หรื อฝ้าตามกระพุง้ แก้มหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ เยือ่ บุช่องปากจะต้องเป็ นสี ชมพู ไม่ซีด ไม่มีแผล เม็ดผืน่ ฝ้าตามกระพุง้ แก้ม
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- เยือ่ บุช่องปากสี ซีด อาจเกิดจากการขาดเลือด
- มีแผลกลมเล็ก สี ขาว ขอบแดง เจ็บ มักเกิดจากภาวะเครี ยดจากร่ างกายและจิตใจ เช่น เวลามีไข้ พักผ่อนไม่
เพียงพอ แผลนี้จะหายไปเอง ภายใน 1-2 สัปดาห์
- เป็ นแผลร้อนใน (Canker sore หรื อ Aphthous ulcer)
- มีจุดขาวๆ ขนาดเท่าเมล็ดงา (Koplik’s spot) พบในโรคหัด (ภาพที่ 11.15)
- ฝ้าลักษณะคล้ายคราบน้ านม (Milk curds) ขูดออกยาก อาจทาให้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้ อรา (Moniliasis)
หรื อโรคเอดส์

ภาพที่ 11.14 แสดงอวัยวะภายในช่ องปาก

ภาพที่ 11.15 Koplik’s spot ในผู้ป่วยโรคหัด

7.2.3) เพดานปาก ( Palate) ให้สังเกตดูสี รู ปร่ างว่าปิ ดปกติหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ จากด้านหน้า 2/3 เป็ นเพดานแข็ง (Hard plate)และ 1/3 ของด้านในเป็ นเพดานอ่อน(Soft palate)
ตรงกลางมีติ่งเนื้อห้อยมาเรี ยกว่าลิ้นไก่ (Uvula) (ดังภาพที่ 11.16) สี ชมพู ไม่มีแผล ไม่มีจุดแดง ไม่มีจุดขาว หรื อฝ้าขาว ไม่มี
ก้อนและไม่มีรูโหว่
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้ แก่ พบรู โหว่บนเพดาน (Cleft palate) ซึ่ งต้องทาผ่าตัดแก้ไขหรื อพบกระดูกงอกที่เพดาน
แข็ง (Torus palatinous) พบได้บ่ อ ยแต่ ไ ม่ มี ค วามส าคัญ ยกเว้น ในรายที่ โตมากๆ หรื อ มี ก ารอัก เสบหรื อ ต้อ งการจะใส่
ฟันปลอมอาจต้องผ่าตัดออก
7.2.4) ดูลกั ษณะสี ของเหงือก (Gum) ดูวา่ มีเลือดออกตามไรฟัน บวม แผล หนอง หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ เหงือกสี ชมพู ไม่มีภาวะเลือดออกหรื อแผลหนอง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- เหงือกสี ม่วงคล้ า เกิดจากการภาวะที่ขาดก๊าซออกซิ เจน พบในผูป้ ่ วยโรคหัวใจมาแต่กาเนิ ด ถ้ามีสีน้ าเงินมัก
เกิดจากพิษของสารตะกัว่ หรื อปรอท
- เหงือกบวมหยุน่ เลือดออกง่ายในผูป้ ่ วยโรคลักปิ ดลักเปิ ด
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- ผูป้ ่ วยเหงือกอักเสบจะมีแผลอักเสบในปาก
7.2.5) ฟัน (Teeth) ดูวา่ มีฟันผุ (Dental caries) ฟันหรอ Tooth loss) ฟันโยก ฟันเก ฟันห่าง ฟันกร่ อน ฟันสึ ก
หรื อไม่ ดูสีของฟัน และลักษณะที่ผดิ ปกติ นับและบันทึกซี่ฟัน
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีฟันผุ ฟันกร่ อน สี ฟันขาวเป็ นเงางาม
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ ฟันผุ ฟันสึ ก ฟันกร่ อน ฟันเก ฟันดาจากการสู บบุหรี่ หรื อเคยรับประทานยา
Tetracycline ในวัยเด็กหรื อใช้ยาฟลูออไรด์มากเกินไป
7.2.6) ลิน้ (Tongue) ให้ผปู ้ ่ วยแลบลิ้นออกมาตรงๆ ดูลกั ษณะลิ้น ขนาดของลิ้นและดูการเคลื่อนไหวของลิ้น ดูการเบ้
ของลิ้ น ตวัดลิ้ น ไปมุ ม ปากเอาปลายลิ้ นแตะเพดาน เพื่ อดุ ผ นังด้านล่ างว่ามี ผื่นขาวหรื อแผลที่ โคนลิ้ นหรื อไม่ และเพื่ อดู
การทางานของ Hypoglossal N.(N.12) ทางานปกติ
อาการแสดงที่ ป กติ ส่ วนบนของลิ้ น จะมี ล ั ก ษณะของพื้ น ผิ ว เป็ นตุ่ ม เล็ ก ๆ ส าหรั บ รั บ รส (Papillae)
ส่ วนผนังด้านล่างเรี ยบเห็นเส้นเลือดชัดเจน ไม่มีลกั ษณะ Tongue tie คือ เวลาแลบลิ้นแล้ว ปลายลิ้นต้องเลยริ มฝี ปากล่าง
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- ลิ้นสี ซีด พบในผูป้ ่ วยโลหิ ตจางมากๆ ลิ้นมีสีแดง พบในโรคขาดสารอาหาร
- ลิ้นมีขนาดใหญ่มากมักพบในโรค Down’ syndrome คอพอกเป็ นพิษ ถ้าพบว่าลิ้นใหญ่บางส่ วนมักพบในคนที่
เป็ นเนื้ องอกของลิ้น
- ลิ้นบวม มีอาการเจ็บปวดร่ วมด้วย มักเกิดจากการแพ้ยาหรื อสารเคมีต่างๆ
- ลิ้ น เลี่ ย นเรี ย บ เกิ ด จากตุ่ ม รั บ รสและต่ อ มใต้ลิ้ น ฝ่ อตัว อาจมี อ าการอัก เสบแดง เจ็บ ร่ ว มด้ว ย พบในโรค
โลหิตจาง โรคขาดสารอาหาร
- ลิ้นมีลกั ษณะเป็ นปื้ นนูนขึ้นมา คล้ายแผนที่ พบในเด็กโรคภูมิแพ้
- ลิ้นเป็ นฝ้า มักเกิดจากปากแห้ง เนื่ องจากการดื่มน้ าน้อย ปากมีน้ าลายน้อย สู บบุหรี่ จดั นอนดึก และอาจพบ
ในผูป้ ่ วยที่มีการย่อยอหารไม่ปกติ ท้องผูก หรื อมีไข้สูง
- ลิ้นเป็ นฝ้าสี ขาวนวล เวลาขูดเอาฝ้าออกจะมีเลือดออก เกิดจากเชื้อรา (Moniliasis)
- ขอบหรื อปลายลิ้นเป็ นแผลนูนและแข็งจะไม่เจ็บปวดและไม่มีฝ้า พบต่อมน้ าเหลือใต้คางโต จนคลาได้ มัก
เป็ นแผลมะเร็ งของลิ้น
- เวลาให้ผปู ้ ่ วยแลบลิ้นแล้วมีการเอียงของลิ้นไปข้างใดข้างหนึ่ง อาจเกิดจากการมีพงั ผืด ดึงรั้ง มีแผลหรื ออาจ
เกิดจากประสาทสมองคู่ที่ 12 ที่ไปเลี้ยงลิ้นเสี ย ทาให้ลิ้นเอียงไป
7.2.7) ต่ อมทอนซิลและหลอดคอ (Tonsils and pharynx )
ให้ผปู ้ ่ วยอ้าปาก แลบลิ้น ผูต้ รวจใช้ไฟฉายส่ องดูต่อมทอนซิลในปาก โยสังเกตดุวา่ มีการอักเสบ บวใมโต มี
ลักษณะหนองขาวๆ ติดอยูห่ รื อมีแผ่นฝ้าปกคลุมทอนซิ ลหรื อไม่
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อาการแสดงที่ปกติ ทอนซิ ลเป็ นก้อน Lymphoid tissue อยูร่ ะหว่างแผ่นฐานหน้า (Anterior pillar) และฐานหลัง
(Posterior pillar) ของคอทั้ง 2 ข้าง ทาหน้าที่กรองเชื้ อโรคที่ผา่ นคอเข้าสู่ ร่างกาย สี เหมือนสี คอด้านใน ไม่มีอาการบวม และ
แดง
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- Acute Tonsillitis ทอนซิ ล อักเสบแบบเฉี ยบพลัน ทอนซิ ล สี แดงจัด ขนาดโตกว่าปกติ อาจมี จุดหนองสี ขาว
มีอาการเจ็บคอ ไข้สูงร่ วมด้วย
- Chronic Tonsillitis ทอนซิ ล อัก เสบแบบเรื้ อรั ง ทอนซิ ล จะมี สี แดงเหมื อนสี ค อด้านใน หรื ออาจจะแดงกว่า
เล็กน้อย ต่อมทอนซิ ลจะโตมาก บางรายจะมาชิ ดกันตรงกลาง มักจะไม่มีอาการไข้และเจ็บคอ แต่จะมีอาการหายใจลาบาก
หรื อพูดผิดปกติ
- Tonsillar hypertrophy พบในเด็กอายุ ต่ากว่า 6 ปี ที่เป็ นหวัดบ่อยๆ จะพบว่าต่อมทอนซิ ลโตมาก แต่ไม่มีการ
อักเสบ
- Peritonsillar abscess ฝี ที่ยู่รอบต่อมทอนซิ ล หรื อฝี ที่ผนังคอด้านหลัง (Pharyngeal abscess)ซึ่ งมักเกิ ดตามหลัง
ต่อมทอนซิ ล คออักเสบ จะเห็นคอบวมโป่ ง ผูป้ ่ วยจะอ้าปากกลืนอาหารและน้ าลายไม่ได้ และมีไข้สูงอยูต่ ลอดเวลา คลาต่อม
น้ าเหลืองที่ใต้คางและที่คอจะพบว่าโต
- มีแผ่นฝ้าสี ขาวปนเทาหนา มองเห็นขอบนู นชัดเจน ติดแน่นบนทอนซิ ล เพดานปากและลิ้นไก่ หลุดออกยาก
พบในโรคคอตีบ
7.2.8) ลิน้ ไก่ และเพดานอ่อน (Uvula & soft palate)
ให้ผปู ้ ่ วยอ้าปาก ร้องเสี ยง “อา” ใช้ไฟฉายส่ อง กระดกลิ้น แลบลิ้น อ้าปาก ใช้ไม้กดลิ้นกดที่โคนลิ้น ดูลกั ษณะ
ของลิ้นไก่ ดูการเลื่อนไหวของลิ้นไก่และเพดานอ่อน และดูการทางานของ Vagus N. (Nerve 10)
อาการแสดงที่ปกติ ลิ้นไก่และเพดานอ่อนจะยกขึ้นตรงๆ จะเห็นภายในลาคอชัดเจน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ ลิ้นไก่เบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง แสดงว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงลิ้นไก่และเพดานอ่อน
ด้านตรงข้ามเสี ย
7.2.9) Gag reflex
ให้ผปู ้ ่ วยแลบลิ้นยาวๆ ใช้ไม้กดลิ้นกดที่บริ เวณโคนลิ้น หรื อแตะที่ Posterior pharyngeal wall ทั้งซ้ายขวา ผูป้ ่ วย
จะมีอาการขย้อน (อ๊อก) ออกมา แสดงว่า Gag reflex positive ดูการทางาน Glossopharyngeal N.(N.9) และ VagusN.(N.10)
อาการแสดงที่ปกติ จะเกิดอาการขย้อน (Gag reflex)
อาการแสดงที่ ผิดปกติ ได้แก่ จะเกิ ดอาการขย้อนอาจจะเกิ ดความผิดปกติ ของเส้นประสาทที่ ควบคุ มคอด้านใน
จึงทาให้ปฏิกิริยาขย้อนเสี ยไป
7.2.10) ทดสอบรส (Taste)
บริ เวณปลายลิ้น (Anterior tongue) รับรสหวาน ให้ผปู ้ ่ วยชิมรสหวาน โดยช้อนแตะน้ าตาลที่ปลายลิ้น ผูป้ ่ วยบอก
ถูกต้องว่าเป็ นรสหวาน แสดงว่าการทางานของ Facial N. (N.7) ปกติ
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ส่ วนโคนลิ้น (Posterior tongue) จะรับรสขม แสดงว่าการทานของ Glossopharyngeal N.(N.9) ปกติ
8) คอ (Neck )
การตรวจคอใช้การดูและการคลาเป็ นหลัก ส่ วนการเคาะอาจจะใช้เฉพาะในรายที่ตอ้ งการตรวจดูกระดูกคอมีการกด
เจ็บ หรื อไม่ และการฟั งอาจฟั งบริ เวณต่อมธัยรอยด์ว่ามี เสี ยงผิดปกติ หรื อไม่ เช่ น ได้ยินเสี ยง Murmur ที่บริ เวณธัยรอยด์
เรี ยกว่าเสี ยง Bruit เป็ นต้น การตรวจคอด้วยการดูและคลาที่สาคัญ มีดงั นี้
8.1) การดู
8.1.1) ดู ก ารเคลื่ อ นไหวของคอ โดยให้ ผู ้ป่ วยท าตามค าสั่ ง เช่ น ก้ม เงย เอี ย ง และหมุ น ศี ร ษะ สั ง เกตดู
การเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติ และลักษณะลาคอว่าผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ สามารถก้ม เงย เอียงและหมุนได้ตามปกติ ไม่มีอาการเจ็บตึง เกร็ ง ไม่มีกอ้ นผดผิน่
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- คอแข็ง ขณะที่ เดิ นหรื อนั่งล าคอจะตั้งตรง เวลาหันไปดู อะไร จะต้องหันไหล่ ไปด้วยหรื อหันไปทั้งตัว ท าให้ ผูป้ ่ วย
หันหน้าหรื อก้มหน้าไม่สะดวก เพราะศีรษะและคอไหล่แข็งติดกันเป็ นแท่ง อาจเกิดจากกระดูกคอแข็งเกิดยึดติดกันแน่ น
คล้ายเป็ นกระดูกท่อนเดียวกัน อาจเกิดจากกระดูกคอกดทับเส้นประสาท พบได้ในรายที่ได้รับอุบตั ิเหตุที่ทาให้กระดูกคอ
เคลื่ อน หรื อคนชรากระดู กคอเสื่ อม หรื อเกิ ดจากโรคที่ เป็ นสาเหตุทาให้กล้ามเนื้ อที่ คอตึง เช่ น บาดทะยัก เยื่อหุ ้มสมอง
อักเสบ เลือดออกในสมอง พิษสุ นขั บ้า เป็ นต้น
- คออ่ อน ลาคออ่อนพับไปมา ศีรษะจะตั้งตรงได้ยาก มักพบได้ในพวกที่ มีความผิดปกติมาแต่กาเนิ ดหรื อโรคเกี่ ยวกับ
ระบบประสาทที่ไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อคอเสี ย
- คอโต หรื อคอใหญ่มาก อาจเกิดจากอาการบวม อ้วน หรื อมีกอ้ นเนื้องอก หรื อเกิดจากการอักเสบ หรื อคอพอก
- คอเล็ก มักพบได้ในคนที่ผอมมากๆ เกิดจากภาวะขาดสารอาหารเรื้ อรัง ทาให้เห็นคอเล็กเหลือแต่หนังหุ ม้ กระดูก
8.1.2) ตรวจดูเส้ นเลือดทีค่ อ Carotid artery และ jugular vein โป่ งพองหรื อไม่ และกรเต้นของเส้นเลือดเป็ น
อย่างไร โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย ศีรษะหนุนหมอน คอไม่เกร็ ง ศีรษะและลาตัวทามุม 45 องศา กับแนวราบ สังกตดูชีพจร
ของเส้นเลือดดา
อาการแสดงที่ ป กติ จะเห็ น ชี พ จรเส้ น เลื อ ดด าที่ ค อด้ า นข้า งของกล้ า มเนื้ อ Sterocleidomastoid ตรงเหนื อ
กระดูกไหปลาร้า วัดห่างจาก Sternal angle ไม่เกิน 4 เซนติเมตร
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ เส้นเลือดดาที่คอโป่ งพอง ( Engorged jugular veins) ตลอดเลา พบในผูป้ ่ วยที่มีการ
อุดกั้นของ Superior vena cava
8.2) การคลา
8.2.1) คลาบริเวณลาคอ เริ่ มคลาผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูกคอ (Cervical spine) กระดูกใต้คาง ได้แก่ กระดูก
อ่อน Hyoid, Thyroid, Cricoid ว่ามีกอ้ น (Mass) ผิดปกติหรื อไม่ กดเจ็บ (Tenderness) หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ จะไม่มีกอ้ น ไม่มีการกดเจ็บบริ เวณคอ

59

อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ กดปุ่ มกระดูกคอแล้วมีอาการกดเจ็บ ปวดร้าวชามาที่แขนและมือ พบในผูป้ ่ วยที่
มีกระดูกคองอกกดรากประสาท
8.2.2) คล าหลอดลม (Trachea) โดยปกติ จ ะอยู่ต รงกลางคอด้ า นหน้ า วิ ธี ต รวจ ให้ ผู ้ต รวจวางนิ้ ว ชี้ ที่ บ ริ เวณ
Suprasternal notch เหนื อ Manubrium sterni แล้ค่ อ ย ๆ เคลื่ อ นขึ้ น เป็ นเส้ น ตรง ถ้า อยู่ศู น ย์ก ลางของหลอดลมก็ แ สดงว่า
หลอดลมอยูใ่ นตาแหน่ งปกติ ถ้าไม่อยูต่ รงกลางให้ดูว่าเอียงไปด้านไหน หลอดลมที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ งอาจเป็ นเพราะมี
ก้อนมาดันปอดหรื อปอดแฟบ (Atelectasis) ไปข้างหนึ่ งแล้วดึงรั้งเอาหลอดลมเอียงไปข้างนั้นด้วย อีกวิธีหนึ่ งอาจทาได้โดย
ใช้นิ้วชี้ และนิ้ วกลาง มื อข้างที่ ถ นัดแยงลงไปตรงๆที่ Suprasternal notch ข้างหลอดลมทั้งสองข้าง สังเกตว่าระยะระหว่าง
หลอดลมกับ sternomastoid แต่ละด้านเท่ากันหรื อไม่ (ดังภาพที่ 11.16)
อาการแสดงที่ปกติ หลอดลมจะยูต่ รงกลางคอด้านหน้า ระหว่างหลอดลมกับ Sternomastoid ทั้งสองข้างจะต้อง
เท่ากัน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ หลอดลมไม่อยูใ่ นตาแหน่งปกติ เอียงไปข้างขวา อาจเกิดจากปอดด้านซ้ายมีกอ้ น
หรื อน้ าในช่องปอด หรื อปอดด้านขวาแฟบ

ภาพที่ 11.16 แสดงส่ วนประกอบของคอด้านหน้า

ภาพที่ 11.17 การตรวจต่อมธัยรอยด์ดา้ นหน้าและด้านหลัง

8.2.3) คล าต่ อม ธั ย รอยด์ (Thyroid gland) ให้ คล าและใช้ ก ารสั งเก ตปุ่ มก ระดู กต่ า งๆ ควบ คู่ ไ ป ด้ ว ย
การคลาต่อมธัยรอยด์ เพื่อตรวจดู ว่าต่อมธัยรอยด์มีขนาดโตหรื อมีกอ้ น (Nodule) หรื อไม่ มีรูปร่ าง ลักษณะ การเคลื่อนไหว
การกดเจ็บและเส้นเลือดที่คอเป็ นอย่างไร คือมีโป่ งพอง คลาได้ Thrill หรื อ ฟังดูมีเสี ยง Bruit หรื อไม่ เริ่ มตรวจดังนี้
- การตรวจด้ านหน้ า (ดังภาพที่ 11.17) ถ้าจะคลาต่อมธัยรอยด์ด้านขวา ให้ผูป้ ่ วยเอียงขวา ก้มหน้าเล็กน้อย เพื่อให้
ส่ วนที่จะคลาหย่อนวางนิ้ วหัวแม่มือขวาที่กระดูกธัยรอยด์ดา้ นซ้ายแล้วดันไปทางขวา ใช้นิ้วมือข้างซ้ายจับต่อม ธัยรอยด์ขา้ ง
ขวา ใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลางคลาดูขนาด ลักษณะพื้นผิว และขั้วของต่อมธัยรอยด์ดา้ นขวา ในท่าที่ผปู ้ ่ วยอยูเ่ ฉยๆ มี
การกดเจ็บ มีการเกาะติดกับอวัยวะอื่นหรื อไม่และให้ผปู ้ ่ วยกลืนน้ าลาย สังเกตว่ามีการเคลื่อนไหวของต่อมธัยรอยด์ ขณะกลืน
น้ าลายหรื อไม่ การตรวจด้านซ้ายก็ตรวจเช่นเดียวกัน
- การตรวจด้ านหลัง (ดัง ภาพที่ 11.17) ผูต้ รวจยืน ด้านหลัง ถ้า จะคล าต่ อมธัย รอยด์ ด้านขวาให้ ผูป้ ่ วยเอี ย งขวา
ก้มหน้าเล็กน้อย ผูต้ รวจใช้นิ้วชี้ และนิ้ วกลางมือข้างซ้ายดันกระดูกอ่อนธัยรอยด์ไปทางด้านขวา ใช้มือขวาคลาโดยวางนิ้ วชี้
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และนิ้ วกลางไว้ขา้ งหน้า ส่ วนนิ้ วหัวแม่มือวางไว้ขา้ งหลังตรงกล้ามเนื้ อ Sternomastoid คลาต่อมธัยรอยด์ดา้ นขวา ในท่าที่
ผูป้ ่ วยอยูเ่ ฉยๆ และให้ผปู ้ ่ วยกลืนน้ าลายเหมือนการตรวจด้านหน้า การตรวจต่อมธัยรอยด์ที่อยูด่ า้ นซ้ายก็ตรวจเช่นเดียวกัน
อาการแสดงทีป่ กติ ต่อมธัยรอยด์จะมองไม่เห็นและคลาก้อนไม่ได้ คลาได้ยาก
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่ คลาได้กอ้ น และก้อนนั้นเคลื่อนตามการกลืนน้ าลาย แสดงว่ามีต่อมธัยรอยด์โต ซึ่ งพบ
ได้ในเด็กวัยรุ่ นและหญิงมีครรภ์ ต่อมธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติจึงมีขนาดโตขึ้นแต่จะมีลกั ษณะนุ่ ม ไม่แข็ง หากเป็ นก้อน
ไขมัน ต่อมน้ าหลือง หรื อก้อนเนื่ อเยื่ออื่นๆ เวลากลืนน้ าลาย มักจะไม่เคลื่อนที่ข้ ึนลงตามการกลืนน้ าลาย ถ้าต่อมธัยรอยด์โต
ให้ใช้หูฟัง (Stethoscope) ฟังเสี ยง Bruit
ต่อมธัยรอยด์ที่มีขนาดโตมากๆ มีลกั ษณะเป็ นก้อนตะปุ่ มตะป่ า ส่ วนใหญ่เป็ นโรคคอพอกธรรมดา (Simple goitre)
พวกนี้ จะไม่มีพิษนอกจากก้อนโตจมากๆ ทาให้ดูน่าเกลียดและบางทีกอ้ นไปกดหลอดลมหรื อหลอดอาหารทาให้หายใจหรื อ
กลืนอาหารลาบาก หากเป็ นโรคคอพอกเป็ นพิษ (Toxic goitre) ขนาดของต่อมธัยรอยด์ไม่โตมากนัก แต่จะมีอาการแสดงมาก
เช่น โกรธง่าย หงุดหงิด รับประทานอาหารมากแต่ผอมลงๆ มือสั่น ใจสั่น ตาโปน เป็ นต้น ควรแนะนาผูป้ ่ วยให้ไปตรวจที่
รักษาที่โรงพยาบาล
8.2.4) ต่ อมนา้ เหลือง (Lymph node)
ต่อมน้ าหลืองที่บริ เวณคอจะคลาได้ง่ายในท่ายืน วิธีตรวจให้ผตู ้ รวจยืนข้างหลังผูป้ ่ วย โดยให้ผปู ้ ่ วยก้มและเอียงมาข้าง
ที่ตอ้ งการตรวจ เพื่อให้กล้ามเนื้ อบริ เวณคอหย่อนตัวทาให้คลาได้ง่าย ใช้ส่วนปลายของฝ่ ามือ 3 นิ้ วปั กลงไป ใช้หัวแม่มือกด
คลึงตามต่อมน้ าเหลืองบริ เวณคอแต่ละข้าง ให้คลาทั้ง 2 ข้างเปรี ยบเทียบกัน ซึ่ งมีท้ งั หมด 10 ตาแหน่ง ดังนี้ (ดังภาพที่ 11.18)
a. Pre-auricular อยูท่ ี่หน้าใบหู
b. Posterior-auricular อยูบ่ ริ เวณกกหู (Mastoid process)
c. Occiput อยูบ่ ริ เวณท้ายทอยส่ วนล่าง
d. Tonsillar อยูบ่ ริ เวณใต้ทอนซิลหรื อขากรรไกรล่าง
e. Submaxillary หรื อ Submadibular อยูบ่ ริ เวณใต้ขากรรไกรล่าง
f. Submental อยูบ่ ริ เวณใต้คาง
g. Superficial cervical อยูบ่ ริ เวณอยูท่ ี่ Superficial ของกล้ามเนื้อ Sternomastoid Muscle
h. Posterior Cervical chain อยูบ่ ริ เวณขอบของกล้ามเนื้อ Trapezius Muscle
i. Deep cervical chain อยูบ่ ริ เวณใต้กล้ามเนื้อ Sternomastiod Muscle
j. Supra clavicular อยูบ่ ริ เวณใต้รอยต่อกระดูกไหปลาร้า (Clavical muscle) และกล้ามเนื้อ
Sternomastiod M.

61

ภาพที่ 11.18 ต่อมน้ าเหลืองบริ เวณคอด้านขวา 10 ตาแหน่ง
อาการแสดงที่ปกติ จะคลาไม่พบก้อนใด ๆ ต่อมน้ าเหลืองไม่โต
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่ ถ้าคลาได้กอ้ น กดเจ็บ แสดงว่ามีต่อมน้ าเหลืองโต เนื่องจากการติดเชื้อ หรื ออักเสบ
ที่บริ เวณใกล้เคียง พบได้ในโรควัณ โรคปอดและการแพร่ กระจายของมะเร็ งมาที่ต่อมน้ าเหลือง
โดยการคลาต่อมน้ าเหลืองที่คอให้คลาไปพร้อมๆ กับต่อมน้ าลาย ได้แก่
1. Parotid gland เป็ นต่อมน้ าลายที่ใหญ่ที่สุด ปกติมองไม่เห็นและคลาไม่ได้ ถ้าโตขึ้นจะเห็นเป็ นก้อนอยู่
2. ด้านหน้าหู จะดันหู ไปข้างๆ กดเจ็บ ถ้าต่อม้ าลายนี้ อกั เสบเรี ยกว่า โรคคางทู ม (Mump หรื อ acute epidemiv
parotitis)
3. Submaxillary gland อยู่ใต้ขากรรไกรล่างเยื้องไปข้างหลังใกล้กบั Ramus ของกระดู กขากรรไกรล่างจะมี รู
เปิ ดใต้ลิ้น การตรวจให้คลาข้างนอกก่อนแล้วจึงคลาในปาก โดยใช้นิ้วมือสองนิ้วใส่ เข้าไปคลาในปาก
4. Sublingual gland อยูใ่ ต้ลิ้น ถ้าโตขึ้นจะเห็นอยูท่ ี่พ้นื ล่างของช่องปาก ปกติจะคลาไม่ได้
9) เต้ านม (Breast) และรักแร้ (Axillary)
เต้านมของเพศหญิง ที่ อยู่ในวัยเจริ ญพันธุ์ อบู่บริ เวณด้านหน้าของทรวงอก ระหว่างกระดู กซี่ โครงซี่ ที่ 2 ถึ งกระดู ก
ซี่ โครงคู่ ที่ 6 และระหว่า งขอบบนของกระดู ก sternum และ midaxillary line ประมาณ 2 ใน 3 ส่ วนของเต้านมอยู่บ น
กล้ามเนื้อ pectoris major และ 1 ใน 3 ส่ วนอยูบ่ นกล้ามเนื้อ serratus
เต้ า นมภายนอก ประกอบด้วย เต้านม (Breast) มี รูป ร่ างเป็ นก้อนกลมตรงกลางจะมี ปุ่ มยื่น ออกจากเต้านมยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร เรี ยก หัวนม (Nipple) และรอบ ๆ หัวนมจะมีสีชมพูอ่อนเรี ยก ฐานหัวนมหรื อลานนม (Areola) เมื่อ
ตั้งครรภ์หัวนมและลานนมจะเปลี่ ยนเป็ นสี น้ าตาล เจ้านมทั้งสองข้างจะมีขนาดเท่ากัน และหัวนมทั้งสองข้างอยู่ในระดับ
เดียวกัน (ดังภาพที่ 11.19)
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ภาพที่ 11.19 ส่ วนประกอบของเต้านมเพศหญิง

ดังภาพที่ 11.20 การแบ่งเต้านมออกเป็ น 4 ส่ วน

เต้ านมภายใน ประกอบด้วย ต่อมน้ านม พังผืด และไขมัน ดังนี้ (ดังภาพที่ 11.19)
ต่อมน้ านม (Glangular tissue) มี อยู่ประมาณ 12-20 ต่อม (lobe) แตละต่อมมี หน้าที่ สร้ างน้ านม ขณะตั้งครรภ์และ
หลังคลอดน้ านมจะถูกส่ งออกมาทางท่อน้ านม (Lactiferous duct) ไปรวมกันที่ Ampulla ซึ่งมีรูเปิ ดที่หวั นม
พังผืด (Fibrous tissue) จะแทรกอยู่ตามเต้านม ช่ วยทาหน้าที่ ยึดเหนี่ ยวเต้านมกับหน้าอก ในวัยสาวพังผืดจะมี ความ
แข็งแร็ งทาให้เต้านมอยูใ่ นสภาพเต่งตึง
ไขมัน (Fat) แทรกอยูร่ ะหว่างต่อมน้ านมจานวนมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ความอ้วนและอายุ ถ้าอายุเพิ่มมากขึ้น
ไขมันยิง่ มากทาให้เต้านมนิ่มลง
นอกจากนี้ เต้านมมีเส้นเลือดมาเลี้ ยงและท่อน้ าเหลื องติดต่อกับต่อมน้ าเหลืองบางแห่ ง เช่ น รักแร้เพื่อให้สะดวกใน
การระบุตาแหน่งที่เกิดอาการหรื อลักษณะผิดปกติของเต้านม ได้แบ่งเต้านมออกเป็ น 4 ส่ วน แต่ละส่ วนเรี ยกว่า Quadrant โดย
แบ่ งตามเส้ นแนวตั้งฉากมาตัดกับ เส้ นแนวนอนตัดกันที่ หัวนม ได้แก่ Upper inner, Upper outer. Lower inner และ Lower
outer (ดังภาพที่ 11.20 )
เต้านมของเพศหญิ งมีลกั ษณะแตกต่างกันตามวัย เช่ น วัยเด็กก่อเข้าสู่ วยั รุ่ น เต้านมจะมีลกั ษณะแบนๆ หรื อนู นจาก
แผ่นอกเล็กน้อย พอเข้าสู่ วยั รุ่ นเต้านมจะนู นขึ้ นจากแผ่นอกและหัวนมใหญ่ข้ ึ น ภายในเต้านมจะมี ต่อมน้ านม คลาได้กอ้ น
ลักษณะตะปุ่ มตะป่ า วัยผูใ้ หญ่เต้านมจะขยายมีขนาดใหญ่และมีการเจริ ญเติบโตเต็มที่ วัยชราเต้านมจะเหี่ ยวและหย่อนยานลง
การหมัน่ สังเกตและจดจาลักษณะปกติต่างๆ ของเต้านมแต่ละวัยจะช่วยทาให้เห็นและแยกแยะลักษณะที่ผดิ ปกติได้
9.1 ) การตรวจเต้ านม ( Breast) โดยใช้การดูและการคลา จะต้องให้ผูป้ ่ วยถอดเสื้ อชั้นนอกและชั้นในออกให้หมด
จึงควรตรวจในสถานที่มิดชิ ด ท่าตรวจเต้านมอาจมีความแตกต่างกันบ้าง เพราะทาได้หลายแบบ ท่าตรวจที่ตรวจได้ง่ายและ
นิยมใช้ตรวจกันมากมี 2 ท่าคือ ท่านัง่ และท่านอน ดังนี้
ท่านั่ง (ดังภาพที่ 11.21) ใช้ การดูและการสั งเกต ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ ตัวตรงบนเตียงหรื อบนเก้าอี้ ตรวจดูลกั ษณะทัว่ ไป
(Contour) ของเต้านม เส้ นรอบเต้านม รู ป ร่ าง ขนาด (Size) ของเต้านมทั้ง 2 ข้างเท่ากัน หรื อไม่ สังเกตความผิดปกติข อง
ผิวหนังบริ เวณเต้านมหรื อลานนมว่ามีรอยแผล (Lesion) การอักเสบ (Inflame) บวมแดง และฝี (Abscess) มี เส้นเลือดโป่ ง
พองหรื อไม่ สั งเกตดู หัวนมและหัวนมมีอ าการแสดงผิดปกติ เช่ น หัวนมบอด รอยบุ๋ มหรื อลักยิ้ม (Dimping) การดึ งรั้ ง
(Reteaction)ของหัวนมและฐานหัวนมทาให้มีรูปร่ างบิดเบี้ยวหรื อผิดไปจากเดิมหรื อของเหลวไหลออกมาจากหัวนมหรื อไม่
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มีกอ้ นที่ส่วนใต้ของเต้านมหรื อไม่ โดยมีท่าตรวจเต้านม 4 ท่า คือ ท่า 1 มือวางแนบข้างลาตัว ท่า 2 ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ท่า 3
เอามือท้าวเอวและเกร็ ง และท่า 4 ยืน่ มือ 2 ข้าง โน้มตัวมาข้างหน้า เพื่อดูการห้อยตัวของเต้านมเท่ากัน

ภาพที่ 11.21 การตรวจเต้านมในท่านัง่ โดยการสังเกตด้วยตา

ภาพที่ 11.22 การตรวจเต้านมในท่านอน

อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีแผล ไม่มีการอักเสบ บวม แดง ไม่มีเส้นเลือดโป่ งพอง ไม่มีการดึงรั้งของหัวนมและฐาน
หัวนมบิดเบี้ยวหรื อผิดไปจากเดิม ไม่มี ของเหลวไหลออกมาจากหัวนม และไม่พบก้อน
อาการแสดงที่ผิดปกติ ได้แก่ เส้นเลือดดาบนเต้านมขยายตัว (ดังภาพที่ 11.23 ก) มีการดึ งรั้งของผิวหนัง (ดังภาพที่
11.23 ข ) ทาให้รูปร่ างเต้านมและหัวนมเปลี่ ยนแปลงไป มีการบวมที่ผิวหนัง ทางเดิ นน้ าเหลืองอุดตัน ทาให้ผิวหนังหนาขึ้น
เห็นรู ขมุ ขนชัดเจนมีลกั ษณะคล้ายหนังหมูหรื อเปลือกส้ม (Orange peel)
ท่านอน (ดังภาพที่ 11.22) ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายไม่หนุนหมอน ยกแขนข้างที่ตอ้ งการตรวจขึ้นข้างบน ใช้หมอนเล็ก ๆ
หรื อผ้าหนุ นบริ เวณใต้อกและหัวไหล่ ข ้างที่ ต้องการตรวจหรื อให้ผูป้ ่ วยสอดมื อข้างนั้นไว้ตรงบริ เวณใต้ศี รษะด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้เต้านมแบนราบติดกับผนังทรวงอกและง่ายต่อการคลาพบก้อนที่ผดิ ปกติ ใช้ การดูและการคลา
การดู เช่นเดียวกับการดูในท่านัง่ โดยดูลกั ษณะทัว่ ไปของเต้านม เส้นรอบเต้านม รู ปร่ าง ขนาดของเต้านมทั้ง 2 ข้าง
เท่ากันหรื อไม่ สังเกตความผิดปกติของผิวหนังบริ เวณเต้านมหรื อลานนมว่ามีรอยแผล การอักเสบ บวมแดง และฝี มีเส้นเลือด
โป่ งพองหรื อไม่ สั งเกตดู หัวนมและหัวนมมี อาการแสดงผิดปกติ เช่ น หัวนมบอด รอยบุ๋ มหรื อ การดึ งรั้ งท าให้มี รูป ร่ าง
บิดเบี้ยวหรื อผิดไปจากเดิมหรื อของเหลวไหลออกมาจากหัวนม มีกอ้ นที่ส่วนใต้ของเต้านม

ก. การขยายตัวของเส้นเลือดดา

ข. รอยบุ๋มที่หวั นมข้างขวาและข้างซ้าย

ภาพที่ 11.23 ความผิดปกติของเต้านม
การคลา ใช้ฝ่ามื อ ข้างที่ ถ นัด หรื อ ส่ วนปลายของนิ้ วชี้ นิ้ วกลาง และนิ้ วนางคล าให้ ท วั่ เต้านมรวมทั้งหัวนมและ
ฐานหัวนม เพื่อคลาหาก้อนโดยจะคลาทีละส่ วนของเต้านม หรื อจะคลาจากจุดศูนย์กลางหัวนมโดยเริ่ มจากลานนม (Areola)
แล้ววนออกไปรอบๆ ตามลูกศรชี้ จนถึงส่ วนนอกของเต้านม คลาจนทัว่ เต้านม (ดังภาพที่ 11.24)
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ถ้าพบก้อนให้ระบุ
- ตาแหน่งของก้อนว่าอยูใ่ นส่ วนไหนของเต้านม
- ขนาดของก้อนโตประมาณกี่เซนติเมตร
- ลักษณะของก้อน กลม เรี ยบ แบน หรื อขรุ ขระ เป็ นตะปุ่ มตะป่ า มีความแข็งหรื อนุ่ม และเคลื่อนไหวได้หรื อไม่
- กดเจ็บหรื อไม่
- ผิวหนังบริ เวณที่ตรวจมีกอ้ น มีรอยบุ๋ม หรื อหนาขึ้นคล้ายหนังหมู ให้นึกถึงเนื้ องอกชนิ ดร้ายแรง
คลาหัวนม ทั้ง 2 ข้าง ดู ความยืดหยุน่ ในรายที่ความหยืดหยุน่ เสี ยมักพบได้ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเต้านมใช้นิ้วหัวแม่มือ
กับนิ้วชี้บีบตรงหัวนม (ดังภาพที่ 11.25) เพื่อดูวา่ มีสิ่งใด (Discharge) ไหลออกมาหรื อไม่

ภาพที่ 11.24 การตรวจเต้านมด้วยการคลา

ภาพที่ 11.25 การตรวจหัวนม

ภาพที่ 11.26 การคลาพบก้อนที่เต้า
นม

อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
1. Intraductal papilloma ผูป้ ่ วยให้ประวัติวา่ เคยมี Discharge ไหลออกมา ให้ลองใช้ปลายนิ้วกด
ไปรอบๆ ฐานของหัวนม ถ้าพบว่ามีน้ าเหลืองหรื อน้ าหนองไหลออกมา แสดงว่ามีการอักเสบเป็ นหนองในท่อน้ านม หรื อถ้ามี
เลือดหรื อสี น้ าตลไหลออกมา และคลาได้ก่อนเล็กๆ ใกล้หวั นม
2. Breast abscess ฝี เต้านม คลาเต้านมพบก้อนแข็ง บวม ตึง แดง ร้อน มีอาการปวดตุบ๊ ๆ กดเจ็บ มีไข้ร่วมด้วย
3. Fibroadeoma breast เนื้ องอกพังผืดของเต้านม คลาเต้านมพบก้อนกลม เรี ยบ แข็ง ขอบชัดเจน เคลื่อนไปมาได้
เล็กน้อย กดไม่เจ็บ มักพบเป็ นก้อนเดียวที่เต้านมข้างใดข้างหนึ่งหรื อหลายก้อนในเต้านมทั้ง 2 ข้าง โดยมากจะไม่เจ็บ ยกเว้น
บางรายอาจมีเจ็บก่อนมีประจาเดือน พบได้บ่อยในสตรี ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ไม่ใช่เนื้ องอกชนิ ดร้าย แต่ก็ควรส่ งผูป้ ่ วยไป
พบแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาก้อนออก
4. Fibrocystic disease เนื้ องอกเต้านมชนิ ดถุงน้ า คลาเต้านมพบก้อน อาจเป็ นก้อนเดียวหรื อหลายๆ ก้อน ในเต้านม
ข้างเดียวหรื อทั้ง 2 ข้าง เกิดจากการกระตุน้ ของฮอร์ โมนตามปกติ แต่มีปฏิกิริยาต่อต่อมน้ านม ท่อน้ านมและพังผืดมากเกินไป
ทาให้ต่อมน้ านมพองโตขึ้นเป็ นถุงน้ าเล็กๆ ร่ วมกับมีพงั ผืดมากขึ้นกลายเป็ นก้อน คลาดูมีจะมีความยืดหยุน่ เหมือนยาง ก้อนจะ
โตขึ้ นและเจ็บมาก ก่ อนมี ประจาเดื อนประมาณ 1 สัปดาห์ พอหมดประจาเดื อนขนาดก้อนจะเล็กลงและอาการเจ็บ จะลด
น้อยลง ก้อนนี้อาจยุบหายไปเมื่อถึงวัยหมดประจาเดือน
5. Carcinoma of breast มะเร็ งเต้านม เป็ นเนื้ องอกชนิ ดร้ายแรง คลาเต้านมพบก้อน มักเป็ นก้อนเดี ยว มีลกั ษณะ
แข็งเป็ นตะปุ่ มตะป่ า ขอบไม่ ชัดเจน กดไม่เจ็บ เกิ ดขึ้ นที่ ต่อมน้ านมหรื อท่ อน้ านม ส่ วนใหญ่ พ บบริ เวณขอบนอกด้านบน
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(Upper outer ) ของเต้านมทั้ง 2 ข้าง (ดังภาพที่ 11.26) ก้อนเนื้องอกชนิดนี้ จะโตขึ้นเรื่ อยๆ และจะแพร่ กระจายออกนอกเต้านม
ไปตามต่อมน้ าเหลื องและอวัยวะที่อยูใ่ กล้เคียง คลาได้ต่อมน้ าเหลืองบริ เวณรักแร้และไหปลาร้าโตร่ วมด้วย และสังเกตเห็น
รอยบุ๋มของผิวหนัง การบวมของผิวหนัง เส้นเลือดดาบนเต้านม (ดังภาพที่ 11.23 ก-ข)
9.2) การตรวจรักแร้ (Axillary) ใช้การดูและการคลา ดังนี้
9.2.1) การดู
ดูผวิ หนังบริ เวณรักแร้แต่ละข้างว่ามีตุ่ม ผืน่ คัน แผล ฝี หรื อมีการอักเสบของขนรักแร้หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีตุ่ม ผืน่ แผล หรื อฝี
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่ มีฝีมกั เกิดจากการอักเสบของรักแร้
9.2.2) การคลา ได้ท้ งั ท่านัง่ และท่านอน แต่นิยมตรวจในท่านัง่ (ดัภาพที่ 11.27) ห้อยแขนลงข้างตัวเพื่อให้กล้ามเนื้ อ
บริ เวณรักแร้ หย่อนตัว ผูต้ รวจใช้มือพยุงแขนของผูป้ ่ วยให้อยู่ในท่ากางแขนและงอข้อศอกเล็กน้อย ใช้มืออีกข้างหนึ่ งสอด
ปลายนิ้ วชี้ นิ้ วกลางและนิ้ วนางเข้าไปใต้รักแร้ให้ลึกจนสุ ดแล้วค่อยๆ คลาเลื่ อนต่ าลงมา วิธีคลาใช้ปลายนิ้ วคลึ งผิวหนังไป
มาบนกระดูกและกล้ามเนื้อซี่ โครง คลาผนังรักแร้ดา้ นข้างทั้ง Medial และ Lateral ว่ามีกอ้ น หรื อต่อมน้ าเหลืองโตหรื อไม่

ภาพที่ 11.27 การคลาต่อมน้ าเหลืองบริ เวณรักแร้ในท่านัง่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่พบก้อน ต่อมน้ าเหลืองไม่โต
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่ คลาได้เม็ดหรื อก้อนโตขนาดเท่าเม็ดถัว่ เขียวไปจนขนาดโตเท่าเม็ดขนุ น หรื อ
เม็ดทุเรี ยนนในบริ เวณนี้ แสดงว่า ต่อมน้ าเหลืองใต้รักแร้ขา้ งนั้นโต พบในผูป้ ่ วยที่มีการอักเสบของรักแร้ หรื อโรคมะเร็ งของ
อวัยวะภายในทรวงอกข้างนั้น แล้วแพร่ กระจายไปสู่ ต่อมน้ าเหลืองบริ เวณรักแร้
10) ทรวอกและปอด (Chest and lung)
การตรวจทรวงอก ควรตรวจในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อความสะดวกในการตรวจควรให้ผูป้ ่ วยถอดเสื้ อ แล้วใช้
หลักการตรวจร่ างกายทั้ง 4 อย่าง คือ การดู คลา เคาะ ฟั ง มาช่ วยในการตรวจทั้งหมด และควรตรวจด้านหลังก่ อนเริ่ มจาก
ส่ วนบนลงมาส่ วนล่างของทรวงอก เปรี ยบเทียบความแตกต่างของทรวงอกและปอดทั้ง 2 ข้าง ดังนี้
10.1) การดู
10.1.1) รู ปร่ าง ให้สังเกตดูลกั ษณะทัว่ ไปและขนาดของทรวงอก เริ่ มดูจากด้านหลัง ด้านข้าง ด้านหน้า และ
บริ เวณคอ ดู ว่าทรวงอกมี รูป ร่ า งอย่า งไร มี ข นาดเหมื อ นกัน ทั้ง 2 ข้า งหรื อ ไม่ มี ข ้างใดโป่ งออกหรื อ บุ๋ ม เข้า ไปหรื อ ไม่
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ดู ล ัก ษณะที่ ผิ ด ปกติ ข องทรวงอก เช่ น Barrel chest, Pigeon chest, Funnel chest, Flat chest และ วัด ขนาด AP diameter :
Lateral diameter ใช้มือทาบด้านข้างหน้าชายโครงถึงกลางหลัง:ด้านข้างถึงกลางหลัง
อาการแสดงที่ปกติ รู ปร่ างของทรวงอกจะเท่ากันทั้ง 2 ข้าง โดยมีอตั ราส่ วนของเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้าและ
ด้านข้าง (Anteropsterior diameter : lateral diameter) เท่ากับ 1: 2 หรื อ 5 : 7 ส่ วนทรวงอกของทารกจะมีรูปร่ างค่อนข้างกลม
(ดังภาพที่ 11.28)

ภาพที่ 11.28 รู ปร่ างทรวงอกปกติในเด็กและผูใ้ หญ่
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
1) รู ปร่ างและขนาดทรวงอกทีผ่ ิดปกติ ที่พบบ่อย เช่น
1.1 ) อกขนาดเล็ก (Small chest) มักพบได้ในคนที่เจ็บป่ วยบ่อยๆ เป็ นโรคกระดูกอ่อนในวัยเด็ก หรื อวัณโรค
เรื้ อรัง ตังแต่อายุนอ้ ยๆ
1.2) อกถังหรื ออกขนาดใหญ่ (Barrel shape) ทรวงอกที่มีขนาดใหญกว่าปกติมีลกั ษณะเหมือนโอ่งหรื อถังเบียร์
อัตราส่ วนจากด้านหน้าและด้านข้าง (AP : Lateral diameter) เท่ากับ 1: 1 มักพบในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคปอดหรื อหลอดลมอักเสบ
มีลมค้างอยูใ่ นปอดทาให้อกใหญ่ข้ ึน เช่น ผูป้ ่ วยโรคหอบหื ด หรื อผูท้ ี่สูบบุหรี่ จานวนมากเป็ นประจา (ดังภาพที่ 11.29 ก)
1.3) อกไก่ (Pigeon chest) คื อ อกที่ มี ก ระดู ก กลางหน้ า อกโป่ งยื่ น ออกมาเหมื อ นอกไก่ ซึ่ งพบในผู ้ป่ วย
โรคกระดูกอ่อนในวัยเด็กหรื อเป็ นมาแต่กาเนิด (ดังภาพที่ 11.29 ข)
1.4) อกบุ๋ ม (Funnel chest) คื อ อกที่ มี ก ระดู ก กลางหน้ า อกบุ๋ มลึ ก เข้า ไปมากกว่ า ปกติ มัก พบในผู ้ป่ วย
โรคกระดูกอ่อนในวัยเด็ก (ดังภาพที่ 11.29 ค)
1.5) อกแบน (Flat chest) คือ อกที่แบนแฟบผิดปกติท้ งั 2 ข้าง ผูป้ ่ วยมักมีอาการซู บผอม กระดูกไหปลาร้า
และกระดูกสะบักโปนเด่น พบในคนอ่อนแอไม่ค่อยได้ออกกาลังกาย เป็ นโรคปอดเรื้ อรังทาให้ปอดเป็ นพังผืดทั้ง 2 ข้าง
(ดังภาพที่ 11.29 ง)
1.6) อกแบนหรื อโป่ งข้างเดียว (Unilaueral flattening) คือ อกที่แบนแฟบข้างเดียว มักเกิดจากหลังคด หรื อ
จากโรคปอดเรื้ อรังทาให้เนื้ อปอดแฟบ (Atelectasis) ปอดถูกทาลายไปข้างหนึ่ง
ส่ วนอกโป่ งข้างเดียว มักเกิดจากหลังคดหรื อมีลม มีน้ า มีหนองในช่องเยื้อหุ ม้ ปอดข้างนั้น จะดันเนื้ อที่อยูร่ ะหว่าง
กระดูกซี่โครงโป่ งออกมา ทาให้หน้าอกดู เรี ยบเพราะไม่มีรอยบุ๋มระหว่างกระดูซี่โครงแต่ละซี่ (ดังภาพที่ 11.29 จ)
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ก. อกถัง(Barrel shape)

ข. อกไก่ (Pigeon chest)

ค.อกบุ๋ม (Funnel chest)

ง.อกแบน(Flat chest)

จ. อกแบนหรื อโป่ งข้างเดียว (Unilateral flattening)
ภาพที่ 11.29 รู ปร่ างทรวงอกผิดปกติชนิดต่างๆ

2) หลังโกง หลังแอ่น หลังคด (ดังภาพที่ 11.30)
2.1) หลังโกง (Kyphosis) มี 2 แบบ คือ หลังโกงแบบโค้ง (Curved kyphosis)
พบได้ในคนอายุมากๆ และหลังโกงแบบมุ ม (Angular kyptosis) เกิ ดจาก
การยุบของกระดู กสันหลังอันใดอันหนึ่ ง ซึ่ งสาเหตุมาจากเนื้ องอก วัณโรค
กระดูกผุ เป็ นต้น
2.2) หลังแอ่น (Increased lordosis) พบในโรคของกระดูกตะโพก
2.3) หลังคด (Scoliosis) เนื่ องมาจากกระดูกสันหลังเอียงไปทางด้านข้าง มัก
เป็ นมาแต่กาเนิ ด โรคเกี่ ยวกับระบบกล้ามเนื้ อ และประสาท หรื อไม่ทราบ
สาเหตุ
ภาพที่ 11.30 หลังโกง หลังแอ่น และหลังคอ
ผูป้ ่ วยที่มีหลังคดแต่ไม่มีหลังโกงมักไม่มีอาการแสดง แต่ผปู ้ ่ วยที่มีหลังคดและหลังโกง (Kyphoscoliosis) ถ้า
เป็ นมากจะทาให้ปอดและหัวใจทาหน้าที่ไม่สมบูรณ์ ความจุของปอดลดน้อยลงทาให้มีอาการหายใจเหนื่ อยหอบ และเกิด
อาการหัวใจวายได้
10.1.2) การเคลื่อนไหวของทรวงอก (Chest movement) ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกแต่ละข้างขยายท่ากัน
หรื อไม่ (Symmetry)
อาการแสดงทีป่ กติ การขยายของทรวอกจะเท่ากันทั้ง 2 ข้าง
อาการแสดงที่ผิดปกติ ได้แก่ ถ้าข้างไหนมี การเคลื่ อนไหวน้อยกว่าอีกข้างหนึ่ ง แสดงว่าปอดข้างนั้นผิดปกติ
เช่น โรคปอดบวมหรื อมีของเหลวในช่องอก
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10.1.3) สั งเกตดูการหายใจ ดูลกั ษณะจังหวะการหายใจ (Rhytm) อัตราการหายใจ (Rate) และความพยายามใน
การหายใจ (Effort of breathing) ดังนี้
(1) จังหวะการหายใจ (Rhytm)
อาการแสดงทีป่ กติ ในคนปกติจงั หวะการหายใจสม่าเสมอ
อาการแสดงที่ผิดปกติ ได้แก่ ความผิดปกติของจังหวะการหายใจ ถ้ามีการอุดตันของหลอดลมเกิดขึ้น จะทาให้
จังหวะการหายใจเปลี่ยนไป เช่น
- การหายใจเข้าสั้น หายใจออกยาว มักพบในโรคของปอดและหลอดลมแขนงเล็ก ๆ
- การหายใจเข้ายาว การหายใจออกสั้น มักพบในโรคหอบหื ด
(2) อัตราการหายใจ (Rate)
อาการแสดงทีป่ กติ ในผูใ้ หญ่ อัตราการหายใจประมาณ 18- 20 ครั้งต่อนาที และผูห้ ญิงมักหายใจเร็ วกว่าผูใ้ หญ่
เด็กเล็กๆ ยิง่ หายใจเร็ วมาก ถ้าคิดอัตราส่ วนของการหายใจต่อชีพจรจะได้ประมาณ 1: 4
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
- หายใจเร็ว ( tachypnea) คือ การหายใจเร็ วกว่าปกติ (มากกว่า 20 ครั้งต่อนาที) มักจะมีอาการหายใจลาบากร่ วมด้วย
และเกิดจากสาเหตุที่คล้ายคลึงกับหายใขลาบาก
- หายใจเช้ า (bradypnea) คือ การหายใจช้ากว่าปกติ (น้อยกว่า 20 ครั้งต่อนาที) อาจจะมี อาการหายใจลาบาก
ร่ วมด้วยก็ได้ มักเกิดจากสมองผิดปกติ เช่น ศูนย์หายใจในสมองถูกกดด้วยยานอนหลับ ฝิ่ น เฮโรอีน หรื ออื่นๆ ทาให้หายใจ
ชาลงๆ จนหยุดหายใจ (Apnea) ได้
(3 ) ความพยายามในการหายใจ (Effort of breathing) หรื อความลึกตื้นของการหายใจ
อาการแสดงที่ปกติ ส่ วนใหญ่จะมีการเคลื่อนไหวของหน้าท้องขณะหายใจ แต่ในผูห้ ญิงจะหายใจด้วยทรวงอก
มากกว่าหน้าท้อง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ การหายใจที่ผดิ ปกติ ที่พบได้บ่อย ได้แก่
1) การหายใจลาบาก (Dyspnea) คือ การหายใจที่ตอ้ งใช้กาลังมากกว่าปกติ ผูป้ ่ วยจะมีอาการ
เหนื่ อยหอบ นอนราบไม่ได้ ต้องลุกขึ้นนัง่ หายใจ จากกาสังเกตดูจะพบว่ากระดูกไหปล้าร้า หัวไหล่ ลูกกะเดือกยกขึ้นลงและ
ปี กจมูกจะหุ บเข้าบานออกตามจังหวะการหายใจ การหายใจสาบากเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ผูป้ ่ วยที่ออกลังมากๆ จะทาให้
หายใจไม่ทนั ผูป้ ่ วยที่มีไข้สูง หรื อได้รับคามเจ็บปวดจากโรคประสาทบางอย่างหรื อมีอารมณ์รุนแรง ทาให้หายใจแรงและลึก
โรคปอดหรื อโรคเกี่ยวกับหลอดลมทุกชนิดที่เป็ นมากจะมีอาการหายใจลาบาก พบในโรคหื ด โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง
2) การหายใจลึก (Hyperpnea) คือ การหายใจที่ลึกกว่าปกติ ซึ่ งสังเกตได้จากการที่ทรวงอกส่ วนบนขยายตัว
ออกและหน้าท้องโป่ งออกขณะหายใจเข้าเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การออกกาลังกายมาก ความเจ็บปวด และอารมณ์รุนแรง
หรื อความเครี ยดจากภาวะทางจิตใจ เรี ยกว่า Hyperventilation syndrome เป็ นต้น
3) การหายใจตื้นลึกหยุด (Chyne –Strokes breathing) คือ การหายใจที่ เริ่ มด้วยการหายใจตื้นๆ ก่อน แล้วลึ ก
ขึ้ น ๆ จนลึ ก เต็ ม ที่ แ ล้ว จะหายใจตื้ น ลงๆ จนหยุ ด หายใจ แล้ว เริ่ ม ต้น ใหม่ ส ลับ ไปเรื่ อ ยๆ การหายใจแบบนี้ มัก เกิ ด จาก
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ความผิดปกติในสมองส่ วนหน้าทั้ง 2 ข้าง พบได้ในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองผิดปกติ เช่น เส้นเลือดในสมองแตก หรื อตีบตัน
โรคหัวใจที่อยูใ่ นภาวะหัวใจวาย เป็ นต้น
4) การหายใจเป็ นช่ วงๆ (Cluster breathing) คือ การหายใจที่สลับเป็ นช่ วงๆ แต่ละช่ วงจะไม่เท่ากับอัตราการ
หายใจปกติ มักจะช้า และอาจมีแทรกด้วยกาหายใจเฮือก (Gasping) คือการหายใจเข้าลึกๆ แต่เร็ วแล้วหยุดกึกทันที ช่วงหยุด
นาน
5) การหายใจใกล้ สิ้นใจ (Air hunger) คือ การหายใจช้า ๆ และลึก ขณะที่หายใจเข้า ศีรษะและหน้าอกจะผงก
เงยขึ้ น ตาเหลื อกขึ้ นข้างบน หน้าบิ ดเบี้ ยว ริ ม ฝี ปาก เล็บมื อ เล็ยเท้าเขี ยว ปากแสยะ เพราะการดึ งของกล้ามเนื้ อคอและ
มุ ม ปาก คล้ายกับ ว่าต้องใช้ก าลังอย่างมากในการหายใจเข้า การหายใจแบบนี้ เกิ ดจากเส้ น เลื อ ดไปเลี้ ย งสมองขาดก๊ า ซ
ออกซิ เจน นอกจากนี้ ยงั มีอาการแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ ควรหัดสังเกตดูดว้ ย เช่ น เสี ยงไอแห้งๆ ไอเสี ยงแหบๆ
ไอโขลกๆ ไอติดต่อกัน การจาม การหาว การสึ ก การถอนหายใจ เป็ นต้น
10.2 การคลา
10.2.1 คลาว่ ามีการกดเจ็บหรื อไม่ เป็ นการตรวจเพื่อยืนยันการตรวจด้วยตาว่ามีการกดเจ็บหรื อไม่ ซึ่ งอาจสังเกตได้
จากสี หน้าผูป้ ่ วยที่แสดงออกมาว่าเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีการกดเจ็บ
อาการแสดงที่ผิดปกติ ได้แก่ การกดเจ็บ บริ เวณทรวงอก อาจเกิ ดจากการอักเสบของผิวหนัง กล้ามเนื้ อและ
กระดูกซี่โครง
10.2.2 คลาว่ามีก้อนบริเวณทรวงอกหรื อไม่ ถ้ามีตรวจลักษณะก้อน
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่พบก้อน หรื อบวม
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่ บวมร้อน รู ้สึกว่าใต้บริ เวณนั้นนุ่มคล้ายมีของเหลวไม่ติดกับอวัยวะภายในเกิดจาก
มีฝีที่ทรวงอก
9.2.3Respiratory excursion คล าเพื่ อ ทดสอบดู ก ารขยายตัว ของปอด (Lung expansion) หรื อ ดู ก ารเคลื่ อ นไหว
ของทรวอกทั้ง 2 ข้างว่าขยายเท่ากันหรื อไม่ โดยผูป้ ่ วยอยูใ่ นท่านัง่ ผูต้ รวจทามือรู ปผีเสื้ อ วางมือทั้ง 2 ข้างทาบลงด้านหลัง ให้
นิ้ วหัวแม่มือวางขนานและตรงกับกระดู กซี่ โครงซี่ ที่ 10 อย่าให้ชิดกระดู กสันหลังมากเกิ นไป จรดกันที่ แนวกลางสันหลัง
นิ้วที่เหลือ 4 นิ้ว ให้วางแผ่ไปตามแนวด้านข้างของกระดูกซี่ โครง (ทามือคล้ายรู ปผีเสื้ อ) ให้ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าลึกๆ แรงๆ ดูการ
ขยายตัวของทรวงอก สังเกตดู การเคลื่ อนไหวจากปลายนิ้ วหัวแม่มือที่ขยายออกจากกันตามจังหวะการหายใจ เท่ากันทั้ง 2
ข้างหรื อไม่ (ดังภาพที่ 11.31 )
ในกรณี ตรวจทรวงอกด้านหน้าให้วางนิ้ วหัวแม่มือแต่ละข้างตามแนวของชายโครงด้านห้า จรดกันที่ Xiphoid
process ส่ วนนิ้ วที่ เหลื อให้ วางไปตามแนวซี่ โครงด้านข้างให้ผูป้ ่ วยหายใจเข้าลึ ก ๆ แรงๆ สังเกตการเคลื่ อนไหวของตาม
การขยายตัวของทรวงอก เทียบกันทั้ง 2 ข้าง
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ภาพที่ 11.31 การคลาดูการเคลื่อนไหวของปอดทั้ง 2 ข้าง

ภาพที่ 11.32 การคลาความสั่นสะเทือนของเสี ยงสะท้อน
(Tactile fremitus)

อาการแสดงที่ปกติ การเคลื่ อนไหวของนิ้ วหัวแม่มือที่ ขยายออกจากกัน ตามจังหวะการหายใจ โดยแยกจาก
แนวกลางลาตัวเท่า ๆ กัน
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่ ทรวงอกมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ การเคลื่อนไหวน้อย หรื อไม่มีการเคลื่อนไหว
เลย แสดงว่ามีความผิดปกตที่เยือ่ หุ ม้ ปอด พบในผูป้ ่ วย Pleural effusion หรื อ Peumothorax
10.2.4) Tactile fremutus คล าเพื่ อ ทดสอบดู ก ารสั่ น สะเทื อ นของเสี ยงสะท้อ นของอากาศในหลอดลมที่
แพร่ กระจายผ่านเนื้ อปอดมายังผนังทรวงอก โดยผูต้ รวจใช้ฝ่ามือหรื อสันมือข้างใดข้างหนึ่งหรื อ กามือ 2 ข้าง วางทาบบนผนัง
ทรวงอกด้านหลังและด้านหน้า ในตาแหน่ งที่ตรงกันทั้ง 2 ข้างจากบนลงล่าง แล้วให้ผูป้ ่ วยออกเสี ยงนับเลข หนึ่ ง สอง สาม
การนับเลขซ้ า ๆ กัน ทาให้เสี ยงที่เปล่งออกมาเกิดความสั่นสะเทือนกับอากาศในหลอดลม แล้วแผ่กระจายผ่านเนื้ อเยื่อปอด
มายังผนังทรวงอก มากระทบมือผูต้ รวจ นิ้ วมือที่ แนบผนังทรวงอกจะรู ้สึกถึ งความสั่นสะเทือนที่เกิ ดจากการเปล่งเสี ยง ให้
เปรี ยบเทียบความรู ้สึกของมือทั้ง 2 ข้าง (ดังภาพที่ 11.32)
อาการแสดงที่ปกติ ในภาวะปกติความสั่นสะเทือนของเสี ยงจะเท่ากันทั้ง 2 ข้าง นอกจากบริ เวณบนสุ ดของ
ปอดขวาอาจมีความสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากหลอดมใหญ่อยูใ่ กล้ชิดผนังทรวงอก
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- ความสั่นสะเทือนของเสี ยงลดลง พบในผูป้ ่ วยมีน้ า หรื อลมกั้นระหว่างผนังทรวงอก กับเนื้อปอด หรื อมีการอุดตัน
หลอดลมใหญ่ขา้ งใดข้างหนึ่ ง
- ความสั่นสะเทือนของเสี ยงเพิ่มขึ้น พบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะถุงลมปอดมี Exudate มาก หรื อ มีภาวะ Considation ใน
ผูป้ ่ วยปอดบวม และมี Pulmonary edema
10.3) การเคาะ การเคาะทรวงอกเป็ นการเปรี ยบเทียบเสี ยงที่เกิดขึ้นจาการเคาะ บนปอดส่ วนที่อยูต่ รงกันทั้ง 2 ข้าง
มี 2 วิธี ดังนี้
10.3.1) การเคาะโดยทางอ้อม(Indirect percussion)หรื อการเคาะผ่านที่รองรับ คือใช้ปลายนิ้วกลางหรื อนิ้วชี้
ของข้างที่ถนัดคะลงบนข้อนิ้วส่ วนปลายของนิ้วกลางหรื อนิ้วชี้ อีกข้างหนึ่ง เพื่อดูสภาพขอบเขตของอวัยวะต่างๆ ที่อยูภ่ ายใน
โดยให้ ผู ป้ ่ วยนั่ง ตัวตรงตามสบายแขนทั้ง สองข้างอยู่ข ้า งล าตัว เคาะด้านหลัง เริ่ ม เคาะยอดปอดบริ เวณด้านบนบริ เวณ
Trapezius ต่อมาเคาะเหนื อ Spine กระดูกสะบักด้านบนลงมาสู่ ดา้ นล่าง ไม่เคาะตรงส่ วนกระดูกสะบัก เพราะมีกล้ามเนิ้ อและ
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กระดู กหนาจนไม่เกิ ดเสี ยงที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการตรวจ หรื อจะเคาะช่ องซี่ โครงข้างซ้ายครั้งหนึ่ ง ข้างขวาครั้ งหนึ่ ง ใน
ตาแหน่งดียวกัน เพื่อเปรี ยบเทียบความโปร่ งหรื อความทึบหรื อของปอดทั้ง 2 ข้าง ซ้าย-ขวา (ดังภาพที่ 11.33) ควรเคาะลงมา
เป็ นระยะๆ มาจนถึงกระดูกซี่ โครงที่ 11 ทรวงอกด้านข้างเคาะมาถึงช่องซี่ โครงที่ 4 ถึง 7 ให้เสร็ จด้านหลัง แล้วค่อยเคาะปอด/
ทรวงอกด้านหน้า ให้เคาะลงบริ เวณใต้กระดูไหปลาร้า และช่องซี่ โครงที่ 2 ถึง 6 เคาะแบบเดียวกับเคาะทางด้านหลัง
การเคาะด้านหลังมี 7 ตาแหน่ง คลาด้านหลังมี 7 ตาแหน่ง ได้แก่ ตาแหน่งที่ 1 rib - lt , rt ตาแหน่งที่ 2 rib 2- lt, rt
ตาแหน่งที่ 3 rib 3- lt , rt ตาแหน่งที่ 4 rib 4- lt , rt ตาแหน่งที่ 5 อยูข่ า้ ง rib 4 -lt, rt ตาแหน่งที่ 6 rib 6- lt, rt และ ตาแหน่ง
ที่ 7 อยู่ขา้ ง rib 6 – lt, rt ตาแหน่ งที่ 6 และ 7 จะได้ยินเสี ยงทึบ เพราะมี ตบั และม้าม ส่ วนการเคาะด้านหน้ามี 6 ตาแหน่ ง
ท าเหมื อนด้านหลัง ตาแหน่ งที่ 4 ตรงกับ Nipple เช่ น กัน ผูต้ รวจวางนิ้ วมื อขนานกับ หลัง ใช้มื อข้างขวาเคาะไปบนนิ้ วมื อ
ด้านซ้าย บนแผ่นหลังผป.ตาแหน่งที่ 1 ซ้าย-ขวา เคาะแล้วฟังเสี ยงที่เคาะว่าได้ยนิ โปร่ งทั้ง 2 ข้าง เปรี ยบเทียบกันด้านซ้าย-ขวา

ภาพที่ 11.33 ตาแหน่งที่เคาะปอดด้านหลัง

ภาพที่ 11.34 ตาแหน่งเสี ยงการหายใจ: หลอดคอ
หลอดลม ถุงลม

อาการแสดงที่ ป กติ เสี ยงที่ เกิ ด จากการเคาะจะมี ค วามถี่ ห่ า งต่ า งกัน ตามความหนาของเนื้ อ เยื่ อ ที่ อ ยู่ ใ ต้
ผนังทรวงอก โดยทัว่ ไปแล้วการเคาะทรวงอกจะได้ยินเสี ยงกังวาน(Resonance) ตรงตาแหน่ งหัวใจและตับได้ยินเสี ยงทึ บ
(Dullness)
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
- บริ เวณที่ เคาะได้ยิน เสี ย งทึ บ (Dullness) เกิ ด จากการที่ มี น้ า หนอง เลื อ ด ก้อ นเนื้ อ งอกในเนื้ อ ปดหรื อ
ช่องเยือ่ หุ ม้ ปอด หรื อเกิดจากปอดแฟบ (Atelectasis) ที่ไม่มีลมในช่องเยือ่ หุ ม้ ปอด
- เคาะได้ยนิ เสี ยงโปร่ ง (Hyper resonance) อาจเกิดจาการที่บริ เวณนั้น มีลมอยูม่ าก พบในผูป้ ่ วยที่มีลมใน
ช่องเยือ่ หุม้ ปอด หรื อถุงลมโป่ ง
10.3.2) การเคาะโดยตรง (Direct percussion) โดยใช้นิ้วมื อหรื อสั น มื อ หรื อการทุ บ เบาๆ ด้วยก าปั้ น ลงบน
กระดูกไหปลาร้า บริ เวณกระดูกซี่โครงหรื อตรงบริ เวณกระดูกสันหลัง สังเกตอาการแสดงว่ามีการเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีอาการเจ็บ
อาการแสดงที่ผิดปกติ ได้แก่ มีอาการเจ็บอย่างมาก แสดงว่าบริ เวณนั้นอาจมีการอักเสบหรื อ การหัก เคลื่อน
ของกระดูก
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10.4) การฟัง
10.4.1) ฟังเสี ยงหายใจ (Breath sound) เกิดขึน้ จากการเคลื่อนไหวของอากาสในหลอดลม ในขณะที่หายใจเข้ าและ
หายใจออกของคนปกติ เวลาฟังให้ ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าออกแรงๆ ทางปากหรื ออ้าปากหายใจ ทาให้ได้ยนิ เสี ยงหายใจผ่านหลอดลม
และปอดได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น โดยใช้หูฟังฟังเสี ยงหายใจเข้าออกที่ ตาแหน่ งต่างๆ ของทรวงอกทั้ง 2 ข้าง ให้ทวั่ เปรี ยบเทียบกันว่า
ลักษณะเสี ยงหายใจเป้ นอย่างไร หายใจเข้าและออกมี ช่วงสั้ น ยาว อย่างไร มี เสี ยงหายใจที่ ผิดปกติ หรื อไม่ เมื่ อพบเสี ยง
ผิดปกติควรบอกตาแหน่งที่พบ
อาการแสดงทีป่ กติ เสี ยงหายใจที่ได้ยนิ ตรงตาแหน่งต่างๆ ของทรวงอกมีลกั ษณะดังนี้ (ดังภาพที่ 11.34)
1) เสี ยงหลอดลมใหญ่ (Bronchial or tracheal breath sound) ฟังได้ยนิ เสี ยงตรงตาแหน่งคอด้านหลัง และ
ด้านหน้า ลักษณะเสี ยงหายใจเข้าจะสั้น และหายใจออกจะยาว มักจะมีช่วงความเงียบ (Silent gap) ตอนสุ ดท้ายของหายใจเข้า
และตอนต้นของหายใจออก
2) เสี ยงหลอดลมและถุ งลม (Bronchio-vesicular breath sound) ฟั งได้ยิน เสี ย งกลางหน้าอกส่ วนบน ด้านหลัง
บริ เวณกระดูกสะบักด้านหลัง และด้านหน้าบริ เวณ Sternal angle (Manubrium sterni) ลักษณะเสี ยงหายใจเข้าและออกจะยาว
เท่ากัน ไม่มีช่วงความเงียบ
3) เสี ยงถุงลม (vesicular breath sound) ฟังได้ยินบริ เวณทัว่ ไปของปอดทั้ง 2 ข้าง ในตาแหน่ง 7 ตาแหน่งที่เดียวกับ
ที่คลาด้านหลัง และ 6 ตาแหน่งด้านหน้า ฟังซ้ายขวา ลักษณะเสี ยงหายใจเข้าจะดังและยาวกว่าเสี ยงหายใจออก
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ได้แก่
1) เสี ยงหายใจลดลง พบในภาวะที่มีน้ าหรื อของเหลวหรื อลมในช่องเยื่อหุ ม้ ปอดหรื อเยือ่ หุม้ ปอดหนา
2)
เสี ยงหายใจหายไป พบในภาวะที่มีภาวการณ์อุดตันของทางเดินหายใจขนาดใญ่ มีน้ า หรื อมีลมในช่องเยือ่
หุม้ ปอด และปอดแฟบ
3) เสี ยงหายใจแบบหลอดลม บริเวณชายปอด พบในภาวะมีการอักเสบของเนื้ อปอดบริ เวณนั้น
10.4.2) ความก้ องของเสี ยง (voice sound) คื อ เสี ยงที่ ผูป้ ่ วยเปล่งหรื อพูดออกมาจากลาคอ เช่ น ให้นับ เลข 1-1-1
หรื อ 99-99-99 แล้วใช้หูฟังตามตาแหน่งต่างๆ บนผนังทรวงอก จะได้ยนิ ความก้องของเสี ยงทางหู ฟังนี้ เรี ยกว่า Vical fremitus
หรื อ Auditory fremitus ทั้งนี้ เพราะเนื้ อเยื่อปอดมีคุณสมบัติในการนาเสี ยง สาหรับความแรงและความก้องของเสี ยงที่เราได้
ยิน ขึ้ น อยู่ก ับ เนื้ อ เยื่ อ ของปอด ต้อ งฟั ง แต่ ล ะแห่ ง ของทรวงอกทั้ง ซ้ า ยและขวาในต าแหน่ ง ที่ ต รงกัน เพื่ อ เปรี ย บเที ย บดู
(ดังภาพที่ 11.35)
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ภาพที่ 11.35 ตาแหน่งที่ฟังปอดเปรี ยบเทียบ 2 ข้าง ทั้งด้านหลังและด้านหน้า
อาการแสดงที่ปกติ ในคนที่ปกติส่วนใหญ่ปอดทั้ง 2 ข้างจะมีความก้องของสี ยงเท่าๆ กัน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ได้แก่
Bronchophony ความก้องของเสี ยงดังและชัดกว่าปกติ พบได้ในภาวะ Consideration
ของเนื้ อปอด เช่น ปอดอักเสบ
Whispering pectoriloguy ความก้องของเสี ยงลดน้อยลง เสี ยงที่ได้ยนิ นั้นคล้ายกับอยูไ่ กลหู
เนื่องจากมีของเหลว หรื อลมมากั้นระหวังผนังหน้าอกกับหลอดลม
10.4.3) เสี ยงงผิดปกติอื่น ๆ ( Adventiyious or Abnormal sound) ถ้าได้ยินเสี ยงแสดงว่ามีพยาธิ สภาพเกิ ดขึ้น
ในหลอดลมและถุงลมปอด เช่ น เยื่อหุ ้มปอด ผนังหลอดลม ผนังถุ งลมมหนาขึ้น หลอดลมตีบ เป็ นต้น ควรแยกออกจาก
เสี ยบอื่นๆ เช่น การเกร็ งของกล้ามเนื้ อผนังทรวงอก การเสี ยดสี ของเครื่ องฟั งกับผนังทรวงอก ถ้าฟั งแล้วได้ยินเสี ยงผิดปกติ
ไม่ชดั ให้ผปู ้ ่ วยอ้าปากหายใจทางปากแรงๆ จะช่ วยให้ได้ยินเสี ยงชัดเจนขึ้น เมื่อพบเสี ยงที่ผิดปกติควรบอกตาแหน่ งที่ได้ยิน
เสี ยงผิดปกติที่พบบ่อยได้แก่
(1) เสี ยง Rale หรื อ Crepitation เสี ยงหายใจดังเปรี๊ยะ ๆ หรื อ กรอบแกรบ เป็ นเสี ยงที่เกิดขึ้นในหลอดลม
และถุ งลม (Alveoli) หรื อในหลอดลมแขนงเล็กๆ ที่ มี เสมหะ น้ าหรื อการอักเสบของเหลว เวลาหายใจออกถุ งลมจะแฟบ
ถ้ามีเมือกหรื อเสมหะอยูจ่ ะทาให้ถุงลมแฟบติดกัน พอหายใจเข้าลมจะไปดันถุ งลมให้พองออก จึงเกิ ดเสี ยงดังเปรี๊ ยะๆ หรื อ
ดังกรอบแกรบ ลักษณะของเสี ยงที่ได้ยินคล้ายเสี ยงแตกของฟองอากาศเหมือนขยี่เส้นผมใกล้ๆ ใบหู เสี ยง Rale จะได้ยิน
ชัดเจนในช่วงสุ ดท้ายของหายใจเข้า
(2) เสี ย ง Rhonchi, และ Wheezes, Crepitation เสี ย งครื ด คราด วี๊ด เป็ นเสี ย งดัง ติ ด ต่ อ กัน (Contimuous
sound) เกิดจากทางเดินลมหายใจแคบหรื อตีบลง เนื่องจากการเกร็ งของกล้ามเนื้ อหลอดลม การบวมของเยื่อบุทางเดินหายใจ
มีเสมหะหรื อเนื้ องอก ทาให้มีการอุดตันบางส่ วน ลักษณะของเสี ยงที่ ได้ยินคล้ายกับเสี ยงนอนกรนของแมวดังต่อเนื่ องกัน
เสี ยงที่ได้ยนิ จะแตกต่างกันออกไปเป็ นเสี ยงสู งเสี ยงต่า ขึ้นอยูก่ บั ขนาดการตีบของรู หลอดลม
ถ้าเกิดพยาธิ สภาพในหลอดลมใหญ่หรื อขนาดกลาง สาเหตุส่วนใหญ่มกั เกิดจากลมหายใจวิง่ ผ่านหลอดลมที่
ขรุ ขระจากการอักเสบหรื อมีเสมหะเหนี ยวติดอยูเ่ ป็ นหย่อมๆ ถูกขับออกไม่ได้ เสี ยงที่ได้ยินจะเป็ นเสี ยงต่า เรี ยกว่า Sonorous
rhochi ดังกรอบแกรบ มักได้ยนิ ทั้งช่วงหายใจเข้าและหายใจออก แต่จะได้ยนิ ชัดเจนขณะหายใจออกมากกว่าขณะหายใจเข้า
ส่ วนพยาธิ สภาพที่เกิ ดขึ้นในหลอดลมเล็กๆ มักเกิ ดจากการบี บรัดของกล้ามเนื้ อหลอดลมอย่างมากจึงทาให้
เกิ ดเสี ยงสู ง เรี ยกว่า Sibilant rhochi หรื อ Wheeze ลักษณะเสี ยงที่ได้ยินดังวี้ดๆ หรื อ ฮื้อๆ อาจฟั งได้ยินโดยไม่ตอ้ งใช้หูฟัง
มักจะได้ยนิ ในขณะที่หายใจออกมากกว่าหายใจเข้า แต่อาจได้ยนิ ในขณะหายใจเข้าและหายใจออกก็ได้ เสี ยงนี้อาจเปลี่ยนไป
เมื่อมีการไอ พบได้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหลอดลมอักเสบ หอบหื ด ถ้าได้ยินเสี ยงวี๊ดที่ทรวงอกบริ เวณแคบๆ เฉพาะที่และเป็ น
เช่นนั้นอยูต่ ลอดเวลาหลังจากไอเสี ยงก็ไม่เปลี่ยน อาจเกิเดจากหลอดลมบริ เวณนี้ตีบแคบลงเพราะก้อนเนื้ อหรื อพังผืดได้
(3) เสี ยง Friction rub or pleural rub เป็ นเสี ยงที่เกิดขึ้นเนื่ องจากเยือ่ หุ ม้ ปอดที่เกิดการอักเสบ เยือ่ หุ ้ม
ปอดจะขรุ ขระเวลาหายใจทาให้เกิดเสี ยงเสี ยดสี กนั ดังขึ้น เสี ยงนี้ เทียบได้กบั เสี ยงที่ใช้ปลายนิ้วแห้งๆ ถูที่ติ่งหู ไปมาหรื อใช้ฝ่า
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มือปิ ดหู ขา้ งหนึ่ งไว้ แล้วใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่ งถู ไปมาบนหลังมือของฝ่ ามือข้างที่ปิดหู ไว้ จะได้ยินเสี ยงเสี ยดสี คล้ายกับเสี ยง
ของเยื่อหุ ้มปอดเสี ยดสี กนั ในคนปกติเยื่อหุ ้มปอดเสี ยดสี กนั แต่ไม่มีเสี ยงเพราะเยื่อหุ ้มปอดเรี ย และมีน้ าหล่อลื่ นอยู่ เสี ยง
Pleural rub มักจะได้ยนิ ชัดบริ เวณทรวงอกด้านข้างใต้รักแร้ แต่บริ เวณส่ วนอื่นๆ ของทรวงอกก็อาจได้ยนิ ได้
11) หัวใจ (Heart)
การตรวจหัวใจ ควรให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่านอนหงายแขนเหยียดตรง นอราบหรื อยกส่ วนของศีรษะและลาตัวอขึ้นทามุม
30-45 องศา ท่านี้ เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่มีอการเหนื่อยหอบ อหรื อต้องการตรวจหัวใจและควมดันของเส้นเลืดดาที่คอ
(Jugular venous pressure) ห้องที่ทาการตรวห้องที่ตรวจควรมีแสงสว่างและเงียบพอ
ก่อนตรวจหัวใจควรจะต้องเรี ยนรู ้ถึงตาแหน่ของลิ้นต่าง ของหัวใจที่จะตรวจตามตาแหน่งต่อไปนี้ (ดังภาพที่ 11.36)
1. A.V.A.(Aortic vulvular area) อยูท่ ี่ช่องซี่ โครงที่ 2 ข้างขวาชิดกับกระดูก Sternum
2. P.V.A. (Pulmonary vulvular area) อยูท่ ี่ช่องซี่ โครงที่ 2 ข้างซ้ายชิดกับกระดูก Sternum
3. M.V.A. (Mitral vulvular area) หรื อ apex beat อยูท่ ี่ช่องซี่ โครงที่ 5 ข้างซ้าย ห่างจากกระดูก Sternumประมาณ
4 นิ้ว หรื อตรงตาแหน่งเส้นที่ลากจาก lt. mid clavicular line มาตัดกัน
4. T.V.A. (Tricuspid vulvular area) อยูท่ ี่ช่องซี่ โครงที่ 5 ข้างขวาชิดกับกระดูก Sternum ด้านซ้าย
5. Erb’s point อยูท่ ี่ช่องซี่ โครงที่ 3 ติดกับกระดูก Sternum ข้างซ้าย ตาแหน่งนี้สามารถฟั งได้ยนิ เสี ยงผิดปกติที่เกิด
จาก Aortic และ Pulmonic valve

ภาพที่ 11.36 แสดงตาแหน่งลิ้นของหัวใจ
ขั้นตอนในการตรวจหัวใจ ประกอบด้วย การดู คลา เคาะ ฟัง ดังต่อไปนี้
11.1) การดู สังเกตทัว่ ไปเกี่ยวกับระบบหัวใจ ได้แก่ผนังทรวงอก (Bulging) หรื อมีลกั ษณะผิดปกติหรื อไม่
11.1.1) ดูรูปร่ างลักษณะของผนังทรวงอก ดูวา่ เหมือนกันทั้ง 2 ข้างหรื อไม่ มีการโป่ งนูนของผนังทรวงอก
หรื อไม่ หรื อมีลกั ษณะผิดปกติหรื อไม่ มี Retraction การดึงรั้งของผิวหนังลงไประหว่างช่องซี่ โครงหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ รู ปร่ างลักษณะของผนังทรวงอกทั้ง 2 ข้างต้องเหมือนกัน ไม่มีการโป่ งนูน (Bulbing)
หรื อไม่มีรูปร่ างผิดปกติใดๆ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้ามีการโป่ งนูนของผนังทรวงอกด้านซ้ายตรงกระดูก Sternum ช่องที่ 3และ 4 ตาม
จังหวะการเต้นของหัวใจ พบได้ในผูป้ ่ วยที่มีที่มีหวั ใจห้องล่างขวาโต (Right ventricular hypertrophy)
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11.1.2) ดู ต าแหน่ งที่ ม องเห็ น หั ว ใจเต้ น แรงที่สุ ด ควรจะเป็ นจุ ดเดี ยวที่ ยอดหรื อปลายหั วใจ (Apex beat,
Apical impulse หรื อ Point of maximum impulse, PMI) ว่า อยู่ต รงต าแหน่ ง ใด และควรสั งเกตดู ก ารเต้น บริ เวณที่ ค อ และ
suprasternal notch มีการเต้นแรงหรื อไม่ จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนบกหัวเตียงขึ้น 45 องศา วัดระดับความสู งของ Jugular vein โดยใช้
ไม้บรรทัดวัด JVP ด้านขวาให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคงหันหน้าไปอีกด้านหนึ่ง ตาแหน่งที่ JVPสู งสุ ดไม่เกิน 4 เซนติเมตร
อาการแสดงที่ ป กติ ในคนปกติ PMI จะอยู่ ต รงต าแหน่ ง ช่ อ งซี่ โ ครงที่ 5 ตรงแนวเส้ น กึ่ งกลางของ
กระดูกไหปลาร้าด้านซ้าย (Mid claviclar line) ในเด็กจะอยูป่ ระมาณช่องซี่ โครงที่ 4 และในคนแก่คนที่ผอมสู งจะอยูป่ ระมาณ
ช่ องซี่ โครงที่ 6 และในคนปกติ ท่านอนหนุ นหมอนจะมองไม่เห็ นการโป่ งพองที่ เส้ นเลื อดดาที่ คอ (Engorgement of neck
veins)
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ PMI เคลื่อนข้างบนอยูใ่ นช่องซี่ โครงที่ 2 หรื อ 3 อาจเกิดจากที่ถูกกระบังลมดันยอด
หัวใจขึ้นมา หรื อมีน้ าอยูส่ ่ วนล่างของเยือ่ หุ ม้ หัวใจ
PMI เคลื่อนมาทางด้านขวา อาจเกิดจากการดึงรั้งของเยือ่ พังผืดในทรวงอกด้านขวา หรื อพบในรายหัวใจอยู่
ทางด้านขวา (Dextrocardia)
PMI เคลื่อนมาทางด้านซ้าย ค่อนไปทางใต้รักแร้ อาจเกิดจากกการดึงรั้งของช่องงอกด้านซ้าย หรื อ การดัน
ของช่องอกด้านขวาในผูป้ ่ วยที่มีภาวะน้ าท่วมปอด หรื อจากการที่มีหวั ใจห้องล่างด้านซ้ายโต
แต่ถา้ เคลื่อนไปด้านซ้ายและลงล่างด้วย อาจเกิดจากกการโตของหัวใจห้องล่างด้านขวาด้วย
ถ้ามีการเต้นแรงจนเห็นได้ชดั บริ เวณบริ เวณคอ หรื อ Supra sternal notch อาจเกิดจากส่ วนโค้งของเส้นเลือด
แดงใหญ่ (Aortic artery) ถู กดันขึ้นมาพบได้ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ถ้าพบว่ามี เส้ นเลื อดดาที่ คอโป่ งพองแสดงว่ามี
ความดันเลือดในช่องอกสู ง
11.1.3) ดูสีผิว สังเกตว่มีสีเขียวคล้ า(Cyanosis) หรื อไม่ เล็บนู นโค้ง เหมือนไม้ตีกลอง(Clubbing finger) หรื อ
มีเลือดออกบริ เวณใต้เล็บ(Splinter hemorrhage) หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ในคนปกติ ไม่มีภาวะเขียวคล้ า เล็บมีลกั ษณะปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ สี ผิวซี ดเขียวคล้ าโดยเฉพาะปลายมือ ปลายเท้า ริ มฝี ปาก ร่ วมกับการมี Clubbing
finger พบในผูป้ ่ วยหัวใจล้มเหลว
11.1.4) ดูการหายใจ ดูวา่ ผูป้ ่ วยหายใจเร็ ว หรื อมีอาการหอบหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ การหายใจปกติประมาณ 16-20 ครั้งต่อนาที
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้าหายใจเร็ ว มีอาการหอบ (Dyspnea) หรื อมีอาการหอบขณะนอนราบ (Orthopnea)
พบในผูป้ ่ วยที่มีหวั ใจล้มเหลว
11.1.5) ดูอาการบวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ เวณที่ขา ข้อเท้า หลังเท้า ใช้นิ้วกดดูวา่ บุ๋ม หรื อไม่บ๋ ุม
อาการแสดงที่ปกติ ในคนปกติ ไม่มีอาการบวม
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าบวมแล้วกดบุ๋ม (Pitting eema) เป็ นอาการแสดงของ Right ventricular failure
11.2) การ.คลา
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11.2.1) คลา Heaving เป็ นการตรวจที่ยนื ยันหาจุดยอด (Apex)ของหัวใจที่เต้นแรงที่สุด โดยการใช้ฝ่ามือตรง
ปลายนิ้ วทั้งสี่ วางทาบลงทรวงอก ให้นิ้วหัวแม่ มืออยู่ Medial ต่อหัวนม ใช้สันมือวางทาบที่ Apex หัวใจ หัวใจจะเต้นมา
กระทบมือ ในกรณี คลาไม่ได้ให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคงเอาด้านซ้ายลง เมื่อคลาได้ Apex beat ได้ดว้ ยฝ่ ามือแล้วให้เลื่อนปลายนิ้ ว
คล าดู อีก ครั้ ง เพื่ อช่ วยบอกตาแหน่ ง และขนาดเส้ น ผ่าศู น ย์ก ลางของ Apical impilse ได้แม่ น ยาขึ้ น จากนั้น คล า Pulsation
บริ เวณขั้วหัวใจทัว่ ไปว่ามีหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ในคนปกติ PMI จะอยูช่ ่องซี่โครงที่ 5 ตรงแนวเส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลาร้าด้านซ้าย
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพียงจุดเดียวเท่านั้น
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าคลาได้ pulse ที่ช่องซี่ โครงที่ 3 หรื อ 4 ด้านในต่อ PMI มักเกิดจาก Aneurysm ของ
หัวใจ Pulsationที่ช่องซี่ โครงที่ 2 ติดกับ Sternum ด้านซ้ายเกิดจาก Aneurysm หรื อ Dilatation ของ artery แต่ถา้ พบตรง
ด้านขวา จะเป็ นส่ วนของ Ascending aorta
Heaving ด้านซ้าย LV ถ้ามันค้างแล้วลงแสดงว่าผิดปกติ มีผนังหัวใจล่างซ้ายโต ด้านขวา RV โดยใช้สันมือวาง
ข้าง Sternum ซ้าย หัวใจจะเต้นมากระทบมือ ถ้ามันค้างแล้วลงแสดงว่าผิดปกติ มีผนังหัวใจล่างขวาโต
11.2.2) คลา Thrill การสั่ นสะเทือนบริเวณหัวใจ คลาที่ Apex โดยใช้ฝ่ามือบริ เวณปลายนิ้ว 3 นิ้ว (ชี้ กลาง นาง)
วัดจาก Mid clavical line ช่องที่ 5 ให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคงซ้าย หัวสู ง 30 องศา จะคลาได้ง่ายขึ้น Thrill จะรู ้สึกสั่นเหมือนมีคลื่น
มากระทบหรื อน้ ามาผ่าน แสดงว่าผิดปกติ ความรู ้สึกจะชัดเจนขึ้นเมื่อผูป้ ่ วยเอนตัวไปด้านหน้าและกลั้นหายใจจในท่าหายใจ
ออก
ตาแหน่งที่คลา Thrill มี 4 ตาแหน่ง ดังนี้ (1) Aortic valve ช่องที่ 2 ชิด Sternum ข้างขวา (2) Pulmonic valve
ช่องที่ 2 ชิด Sternum ข้างซ้าย (3) Tricuspid valve ช่องที่ 5 ชิด Sternum ข้างซ้าย และ (4) Mitral valve ช่องที่ 5 ติดกับ Mid
clavical line (MCL) ข้างซ้าย
อาการแสดงที่ปกติ ในคนปกติ ไม่พบ Thrill
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ในผูป้ ่ วยที่มีพยาธิ สภาพของลิ้นหัวใจ Thrill จะเกิดขึ้นเมื่อมีเสี ยงฟู่ (Murmur) ตั้งแต่
ระดับ 4/6 ขึ้นไป
คลาได้ Thrill ตรงบริ เวณตาแหน่ งของลิ้นหัวใจ (Vulvular area)ใด ๆ อาจเกิ ดพยาธิ สภาพของลิ้นหัวใจนั้น
เช่ นคลาได้ Thrill ตรงตาแหน่ งช่ องซี่ โครงที่ 2 ด้านขวาชิ ดกับ กระดู ก Sternum อาจเกิ ดจากการมี Aortic stenosis ถ้าตรง
ตาแหน่งยอดหัวใจอาจเกิดจาก Mitral regurgitatiom
11.3) การเคาะ ความทึบของหัวใจ เคาะเพื่อหาขอบเขตของหัวใจว่ามีขนาดใหญ่กว่าปกติ หรื อน้อยกว่าปกติหรื อไม่
เพื่อตรวจดูภาวะสารน้ าในเยือ่ หุ ้มหัวใจ ให้เคาะจากเสี ยงโปร่ งเข้าหาส่ วนทึบ (ปั จจุบนั การเอ็กซเรย์ทรวงอก เป็ นสิ่ งที่ทาได้ง่าย
และน่าเชื่อถือมากกว่าการเคาะ)
อาการแสดงทีป่ กติ ได้เสี ยงทึบของหัวใจที่ขา้ งซ้ายของ Sternum ขนาดเท่ากาปั้ นมือ
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อาการแสดงที่ผิด ปกติ เคาะทึบ ทางด้านขวาของ Sternum พบในผูป้ ่ วยที่ มี สารน้ า ในโพรงเยื่อหุ ้มหัวใจ
ปริ มาณมาก ผูป้ ่ วยมี หัวใจห้องบนขวาโตมาก หรื อ ผูป้ ่ วยที่ มี Anereysm ของ Aorta เคาะทึ บ ทางด้านซ้ายกว่าปกติ พบใน
ผูป้ ่ วยภาวะถุงลมโป่ งพอง
11.4) การฟัง โดยการใช้หูฟังเสี ยงที่เกิดจากลิ้นหัวใจต่างๆ 4 ตาแหน่ง คือ (1) Aortic valve ช่องที่ 2 ชิด Sternum
ข้างขวา, (2) Pulmonic valve ช่องที่ 2 ชิด Sternum ข้างซ้าย, (3) Tricuspid valve ช่องที่ 5 ชิด Sternum ข้างซ้าย และ (4) Mitral
valve ช่องที่ 5 ติดกับ Mid clavical line (MCL) ข้างซ้าย (ดังภาพที่ 11.36 )
โดยใช้ดา้ น Diaphragmกดแนบลงไปกับผนังอกเพือ่ ฟังเสี ยงสู ง แล้วใช้ดา้ น Bell แตะที่ผนังอกเบาๆ เพื่อฟังเสี ยงต่า
ในทุกตาแหน่งของลิ้นหัวใจ
ในกรณี ที่ฟังไม่ชดั อาจจัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอน ตะแคงซ้ายจะทาให้ฟังเสี ยงลิ้นหัวใจ Mitral ชัดเจนขึ้นหรื อให้ผปู ้ ่ วยนัง่
โน้มตัวมาข้างหน้าให้ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าหายใจออกแรงๆ 2-3 ครั้ง แล้วหายใจออกเต็มที่แล้วกลั้นไว้ จทาให้ฟังเสี ยงผิดปกติของ
ลิ้นหัวใจ Aortic และ Pulmonary ได้ชดั เจนมากขึ้น
การฟังเสี ยงหัวใจ ควรฟังทีละเสี ยง
สั งเกตเสี ยงหัวใจเสี ยงที่ 1 (S1) ดังหรื อค่อยกว่าปกติ ดังสม่ าเสมอหรื อไม่ มี เสี ยงฟู่ (Murmur) เกิ ดขึ้นหลังเสี ยง S1
ดังเพียงใด เป็ นเสี ยงสู งหรื อต่า ลักษณะเป็ นอย่างไร ฟังได้ชดั ตาแหน่งใด และกระจายไปทางใดหรื อไม่
อาการแสดงที่ป กติ เสี ย ง S 1 (First heart sound) เกิ ดจากการปิ ดของ Arteriovascular valves ได้แ ก่ Mital valve,
Tricuspid valve S 1 เป็ นเสี ยงต่าทอดยาว (“Lubb”)จะได้ยินพร้อมกับคลาชี พจรหลอดเลื อดแดง Carotid ได้ ฟังชัดเจนที่สุดที่
บริ เวณยอดหัวใจ (MVA หรื อ TVA)
อาการแสดงที่ผิดปกติ เสี ยงฟู่ (Murmur) ที่มีเสี ยงสู ง (High pitch) เกิ ดเสี ยงระหว่างเสี ยง S1 กับ S2 เป็ น Systemic
murmur เพราะเกิ ดขึ้ นในช่ วงของ Systole ในช่ วงนี้ ลิ้ นหัวใจ Mitral และ ricuspid จะปิ ดเกิ ดเป็ นเสี ยง S1 ถ้ามี เสี ยงฟู่ เกิ ด
ตามมา แสดงว่าลิ้ นนั้นมี พ ยาธิ สภาพ ถ้าฟั งได้ชัดที่ สุ ดตรง Mitral valve แสดงว่ามี Mitral valve regurgitation ในช่ วงเวลา
เดี ยวกัน ลิ้นหัวใจ Pulmonic และ Aortic จะเปิ ด ถ้าเกิ ดเสี ยงฟู่ เกิ ดขึ้นแสดงว่าลิ้นนั้นเปิ ดไม่หมด มี การแข็งตัวของลิ้นหัวใจ
เช่นถ้าฟังได้ชดั ที่สุดตรง aortic valve แสดงว่ามี Astenosis
สั งเกตเสี ยงหัวใจเสี ยงที่ 2 (S2) ดังหรื อค่อยกว่าปกติ ดังสม่ าเสมอหรื อไม่ มีเสี ยงฟู่ (Murmur) เกิ ดขึ้นหลังเสี ยง S2
หรื อไม่ ดังมากน้อยเพี ยงใด ฟั งได้ชัดตาแหน่ งใด และกระจายไปทางใด มี เสี ยงแยกหรื อไม่ ถ้ามี ได้ยินเสี ยงแยกชัดเจน
ในระยะหายใจเข้าและหายใจออก
อาการแสดงที่ปกติ เสี ยง S 2 (Second heart sound) เกิดจากการปิ ดของ Aortic valve และ Pulmonic valve ซึ่งปกติ
Aortic valve จะปิ ดก่อน Pulmonic valve อาจฟังได้เสี ยงแยก (split) เวลาหายใจเข้า S2 เป็ นเสี ยงสู งและสั้น (“Dupp”) จะฟังได้
ชัดที่สุดที่ฐานของหัวใจ (PVA หรื อ AVA) ระยะ S1-S2 เรี ยกว่า Systole จะสั้นกว่าระยะ S2-S1 ซึ่ งจะเรี ยกว่า Diastole
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เสี ยงฟู่ (Murmur) Diastolic S2-S1 ก็เป็ น Diastolic murmur ลักษณะเป็ นเสี ยงต่า (Low pitch)
พบในพยาธิ สภาพของลิ้นหัวใจ Tricuspid หรื อ Mitral stenosis ความดังของเสี ยงฟู่ แบ่งออกเป็ น 6 Grade
Grade 1 เสี ยงค่อยมากต้องตั้งใจฟัง
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Grade 2 เสี ยงดังมากกว่า Grade 1 ฟังได้ง่ายขึ้น
Grade 3 เสี ยงดังมาก ฟังได้ทนั ทีที่เอาหูฟังวางเต็มบนทรวงอก
Grade 4 เสี ยงดังมากกว่า grade 3 เริ่ มคลาได้ Thrill
Grade 5 ใช้หูฟังวางเพียงขอบเดียวก้ได้ยนิ คลาได้ Thrill
Grade 6 ฟังได้โดยไม่ตอ้ งใช้หูฟัง คลาได้ Thrill
เสี ยงแยกของเสี ยงทั้งสองในระยะหายใจเข้าและหายใจออก (Fixed splitting) พบในผูป้ ่ วย Atrial septal defect
สั งเกตเสี ยงหัวใจเสี ยงที่ 3 และเสี ยงที4่ (S3, S4) ว่าได้ยนิ หรื อไม่ บริ เวณยอด (Apex) ของหัวใจ
อาการแสดงที่ปกติ เสี ยง S 3 (Third heart sound) เกิดจากการมี Rapid filling ของ Left ventricles S 3 เป็ นเสี ยงที่มี
ความถี่ต่า โดปกติจะฟังไม่ได้ยนิ ยกเว้น ในเด็กเล็ก หญิง ถ้าได้ยนิ ถือว่าปกติ
เสี ยง S4 (Fourth heart soumd) เกิดจากการบีบตัวของ Atrium ฟังได้ยากกว่า S 3 ปกติแล้วจะไม่ได้ยนิ (โดยทัว่ ไป
จะได้ยนิ เสี ยงหัวใจเพียงเสี ยงหนึ่ง และเสี ยงสองเท่ากัน)
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
ถ้าได้ยนิ เสี ยง S3 ในผูใ้ หญ่ ถือว่าเป็ น Bentricular gallop หรื อ S 3 Gallop อาจพบในผูป้ ่ วย Miral regurgitation
เสี ยง S4 เป็ น Presystoliv gallop อาจพบในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง
11.5) การตรวจหลอดโลหิตส่ วนปลาย (Peripheral vascular) อาศัยการดูแลการคลา
11.5.1) การดู
1) สังเกตอาการแสดงที่เกิ ดจากเลื อดไปเลี้ ยงไม่พอว่ามีการบวมของแขนขาหรื อไม่ มีเล็บสี ซีดหรื อเขียวคล้ า
เล็บไม่เจริ ญ งอกซ้า แห้งเปราะหรื อไม่ มีขนร่ วง มีการฝ่ อของผิวหนังหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีอาการซี ด บวม ฝ่ อ หรื อมีแผลเรื้ อรังหรื อความผิดปกติของอวัยวะส่ วนปลาย
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ภาวะการขาดเลือดแดงในระยะเริ่ มแรก ผิวหนังซี ด ต่อมามีสีเขียว
คล้ า อาจเกิดภาวะ gangrene ขึ้น ถ้าเป็ นเรื้ อรังจะมีภาวะขาดสารอาหาร เช่น เล็บไม่เจริ ญ งอกช้า แห้ง เปราะ หนา ไม่มีขน
หลังมือ หลังเท้า ผิวหนังแห้งฝ่ อ
2) ให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่านอน ผูต้ รวจยกขาให้สูงกว่าระดับหัวใจประมาณ 1 ฟุต สังเกตการเปลี่ยนแปลงสี ผวิ ของ
เท้า
อาการแสดงที่ปกติ เท้าจะซีดลงเล็กน้อย
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เท้ามีลกั ษณะซีดมากคล้ายซากศพ พบในภาวะที่มีการอุดตันของหลอดเลือดแดงอย่าง
รุ นแรง
3) จากนั้น ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ ห้อยขาไว้ขา้ งเดียว สังเกตดูการเปลี่ยนแปลงสี ผวิ ของเท้า และการโป่ งพองของเส้นเลือด
ดา สาหรับตรวจแขนก็ใช้วธิ ี เดียวกัน
อาการแสดงที่ปกติ เท้าจะเริ่ มมีสีคืนมาชาๆ และมีสีเข้มขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เป็ นสี แดงทัว่ เท้า ปกติใช้เวลา
ประมาณ 10 วินาที และจะมีการโป่ งของหลอดเลือดดาหลังห้อยขรเป้ นเวลาประมาณ 15 วินาที
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อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้ามีการเปล่ยนแปลงของสี คืนสู่ สภาพเดิมช้ากว่าปกติ แสดงถึงความรุ นแรงของการขาด
เลือดแดงมาเลี้ยง ภาวะขาดเลือดแดงจะเป็ นสาเหตุให้เลือดเข้าสู่ หลอดเลือดาช้าด้วย
4) ดูวา่ มีการเต้นของชีพจรที่มองเห็นได้หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ มักไม่ค่อยจะเห็นมีการเต้นของชีพจรชัดเจนนัก
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้ ามีการโป่ งพองของเส้นเลือดแดง เห็นการเต้นของชีพจรชัดเจน มัก
พบในผูป้ ่ วยเส้นเลือดแข็ง หรื อมีความสู ญเสี ยความยืดหยุน่ ของหผนังหลอดเลือด
11.5.2) การคลาการเต้ นของชี พจร ดู ว่ามีการเปลี่ ยนแปลงหรื อไม่ ตาแหน่ งในการคลาชี พจรหลอดโลหิ ตส่ วน
ปลาย คลาได้จากหลอดเลือดแดง 6 ตาแหน่ง ได้แก่ (1) Carotid artery คอ, (2) Brachial artery ข้อพับแขน, (3) Radial artery
ข้อมือ, (4) Femoral artery ขาหนีบ, (5) Popilitial artery ข้อพับขา, และ (6) Dorsalis pedis artery หลังเท้า
อาการแสดงทีป่ กติ ชีพจรมีความแรงสม่าเสมอทั้ง 2 ข้าง
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้าเบามากหรื อคลาไม่ได้อาจเกิดจากภาวะขาดเลือด เนื่ องจากความดันโลหิ ตต่า หรื อมี
การอุดตันของเส้นเลือดหรื อผนังหลอดเลือดแดงหนา
12) ท้อง (Abdomen)
การตรวจท้อง ผูต้ รวจจะต้องมี ความรุ ้ เกี่ วกับกายวิภาคของช่ องท้องอย่างแม่นยาว่ามี อวัยวะสาคัญๆ ตั้งอยู่ที่ใดบ้าง
เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกในการจาจึงแบ่งหน้าท้องออกเป็ นส่ วนๆ โดยทัว่ ไปนิยมแบ่งหน้าท้องออกเป็ น 2 แบบ คือ 4 ส่ วน
และ 9 ส่ วน ดังนี้ (ดังภาพที่ 11.37)
การแบ่งหน้าท้องออกเป็ น 9 ส่ วน แต่ละส่ วนมีอวัยวะสาคัญดังนี้ (ดังภาพที่ 11.38)
1. ส่ วนใต้ชายโครงข้างขวา (Right hypochondriac region) มีอวัยวะสาคัญคือ ตับ ถุงน้ าดี และท่อน้ าดี ไตข้างขวา
แต่อยูด่ า้ นหลังและอยูน่ อกช่องท้อง (คามเจ็บปวดที่ไตมักไม่เกิดความเจ็บปวดบริ เวณหน้าท้องส่ วนนี้)
2. ส่ วนลิ้นปี่ หรื อยอดอก (Epigastric region) มีอวัยวะสาคัญคือ ตับ กระเพาะอหาร ลาไส้เล็กส่ วนต้น และบางส่ วน
ของตับอ่อน
3. ส่ วนใต้ชายโครงข้างซ้าย (Left hypochondriac region) มีอวัยวะสาคัญคือ กระเพาะอาหาร ม้าม ลาไส้ใหญ่
ส่ วนบนมุมซ้าย
4. ส่ วนเอวข้างขวา (Right lumbar region) มีอวัยวะสาคัญคือ ลาไส้ใหญ่ขวา และลาไส้เล็ก
5. ส่ วนสะดือ (Umbilical region) มีอวัยวะสาคัญคือ ลาไส้ใหญ่ส่วนกลางและลาไส้เล็ก
6. ส่ วนเอวข้างซ้ายา (Lect lumbar region) มีอวัยวะสาคัญคือ ลาไส้ใหญ่ขา้ งซ้าย และลาไส้เล็ก
7. ส่ วนท้องน้อยข้างขวา (Right ilic region) มีอวัยวะสาคัญคือ ลาไส้เล้กส่ วนปลาย ลาไส้ใหญ่ส่วนต้น ไส้ติ่ง
8. ส่ วนกลางท้องน้อย (Suprapubic region) มีอวัยวะสาคัญคือ ท่อไต กระเพาะปั สสาวะ ลาไส้ใหญ่ส่วนทวารหนัก
และลาไส้เล็ก
9. ส่ วนท้องน้อยข้างซ้าย (Left iliac region) มีอวัยวะสาคัญคือ ลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่
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ภาพที่ 11.37 การแบ่งหน้าท้องออกเป็ น 4 ส่ วน และ 9 ส่ วน

ภาพที่ 11.38 แสดงอวัวะภายในช่องท้อง
การตรวจท้อง
ก่อนที่จะตรวจท้องควรให้ผปู ้ ่ วยถ่ายปั สสาวะก่อน จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาน ศีรษะหนุนหมอน แขนวางสองข้างตัว
เพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้อง ได้คลายตัว เปลื้องผ้าส่ วนที่จะตรวจตั้งแต่บริ เวณายโครงทั้ง2 ข้าถึงระดับหัวเหน่า
ขั้นตอนการตรวจท้อง ใช้หลักการ ดู ฟัง เคาะ คลา ตามลาดับ ดังนี้
12.1) การดู
12.1.1) สั งเกตรู ปร่ างลักษณะและควมสมดุลของหน้ าท้ อง มีการนูน หรื อโป่ งออกหรื อเห็นก้อนโตบริ เวณหน้า
ท้องหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการโป่ งออก หรื อก้อนที่โตจนมองเห็นได้
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
- ท้องโตกว่าปกติ (Abdominal distention) ลักษณะ รู ปร่ างของหน้าท้อง มีขนาดใหญ่ บวม โป่ ง นู นมากกว่า
ปกติ อาจเกิ ดจากไขมัน ก๊าซ น้ าหรื อก้อนในส่ วนหน้า พบในผูป้ ่ วยโรคอ้น อาหารไม่ย่อย ลาไส้อุดตัน ตับแข็งหัวใจวาย
วัณโรค มะเร็ ง
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- ท้อ งแฟบกว่า ปกติ (Scaphoid abdomen) ผนัง หน้ า ท้อ งมี ล ัก ษณะเว้า ลงอาจเกิ ด จากการขาดสารอาหาร
ขาดน้ า น้ าหนักตัวลดลงอย่างมาก พบในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง คนที่ผอมมากๆ
12.1.2) ดูผวิ หนังบริเวณหน้ าท้ อง ว่ามีความผิดปกติของสี ผวิ หรื อไม่ มีรอยแตกของผิวหนังหรื อไม่ มีรอย
แผลเป็ นหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี ผวิ บริ เวณหน้าท้อง และลักษณะที่ผดิ ปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
- ผิวหนังซีด พบในโรคโลหิตจาง
- ผิวสี เหลือง พบในโรคดีซ่าน
- ลายเป็ นสี ม่วงชัดเจน พบในโรคที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดผิดปกติ (Basophilic syndrome)
- รอยแตก (Straie) สี ขาวหรื อแดงเรื่ อๆ แสดงว่าหน้าท้องเคยมีการขยายใหญ่ จนทาให้ผวิ หนังข้างใต้ เกิดการ
แยกเป็ นรอย พบในหญิงที่เคยตั้งครรภ์ ท้องมานน้ า มีกอ้ นเนื้ องอก ขนาดใหญ่ในช่องท้อง
- รอยแผลเป็ นจากการผ่าตัด มีความสาคัญผูป้ ่ วยที่มีการอุดตันของลาไส้ (Bowel obstruction)
จากการติดตรึ งของแผล (Adhesion band)
12.1.3) ดูเส้ นเลือดใต้ ผวิ หนัง ว่ามีการขยาย โป่ งพอง คดเคี้ยวไปมา เห็นชัดเจนหรื อไม่ มองเห็นการเต้นของเส้น
เลือดหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่พบความผิดปกติของเส้นเลือดใต้ผิวหนัง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
-Spider angioma เส้นสี แดงคล้ายขาแมงมุม เห็นเส้นเลือดฝอยกระจายเป็ นร่ างแหบริ เวณหน้าท้อง ส่ วนบน
และอก พบในผูป้ ่ วยโรคตับเรื้ อรัง
- เส้นเลือดดาโป่ งพองบริ เวณหน้าท้อง อาจเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือด Portal vein หรื อ Inferior vena
cava พบในผูป้ ่ วยโรคตับแข็ง
12.1.4) สั งเกตการเคลื่อนไหวของผนังหน้ าท้อง ว่ามีการเคลื่อนไหวตามจังหวะของการหายใจหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ หน้าท้องจะมีการเคลื่อนไหวตามจังหวะของการหายใจเข้าออก หน้าท้อง
จะขยายตัวเวลาหายใจออก และยุบลงเวลาหายใจเข้า
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ หน้าท้องไม่มีการเคลื่อนไหวเลย พบในผูป้ ่ วยที่มีเยืบ่ ุช่องท้องอักเสบ
หรื อมีการอักเสบของอวัยวะที่ติดกับ Diaphragm
12.1.5) สั งเกตการเคลื่อนไหวของลาไส้ ดูวา่ มีการเคลื่อนไหวของลาไส้ (Peristalsis wave) ว่าสามารถมองเห็นได้
หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ส่ วนใหญ่มองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของลาไส้ ยกเว้น คนที่ผอมมากๆ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เห็นลาไส้ เป็ นลอน เคลื่อนไหวไปมาอย่างชัดเจน มักพบในผูป้ ่ วยที่มี
การอุดตันของทางเดินอาหาร
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12.1.6) ดูว่ามีไส้ เลื่อนหรื อเปล่า ในรายที่สงสัยว่า มีไส้เลื่อนให้ผปู ้ ่ วยยืนและไอแรงๆ สังเกตว่า มีกอ้ นนู นออกมา
ตรงตาแหน่ง ตรงตาแหน่งที่สงสัยในขณะไอ หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่พบภาวะไส้เลื่อน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
หน้าท้องไม่มีการเคลื่อนไหวเลย พบในผูป้ ่ วยที่มีเยืบ่ ุช่องท้องอักเสบ
หรื อมีการอักเสบของอวัยวะที่ติดกับ Diaphragm
- Umbilical hernia เห็นเป็ นก้อนกลมโผล่ออกมาจากสะดือ เป็ นไส้เลื่อนขนาดเล็กพบในเด็กที่กล้ามเนื้อ
อ่อนแรงมาแต่กาเนิด หรื อในผูใ้ หญ่ที่อว้ นมากๆ ภาวะครรภ์ใหญ่มากๆ หรื อภาวะมานน้ า
- Incisional hernia เห็นเป็ นก้อนที่โป่ งพองออกมาจากหน้าท้ง เกิดจากากรแยกของผนังหน้าท้อง พบในผูท้ ี่
อ้วนมาก ๆ หรื อ เคยผ่าตัดหน้าท้อง และมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้ อการหายของแผลไม่ดี
- Inquinal hernia เห็นเป็ นก้อนที่ขา้ งขาหนีบ เกิดจากลาไส้เคลื่อนผ่านลงรู Inquinal ในผูช้ าย ถ้าพบว่า
บางส่ วนของลาไส้เคลื่อนที่ลงถุงอัณฑะ เรี ยกว่า Scrotal hernia ส่ วนในผูห้ ญิงพบได้บ่อยบริ เวณด้านหน้าโคนขส เรี ยกว่า
femoral hernia
12.2) การฟัง การตรวจท้องควรฟัง ก่อนการเคาะและการคลา ถ้าคลาก่อนการฟัง อาจทาให้การเคลื่อนไหวของ
ลาไส้น้ นั เปลี่ยนไป หรื อทาให้ผปู ้ ่ วยเจ็บและมีการเกร็ งหน้าท้อง ทาให้ฟังไม่ได้ยนิ
12.2.1) ฟังเสี ยงทีเ่ กิดจากการบีบตัวของลาไส้ (Bowel sound) ว่าปกติ เพิ่มขึ้น หรื อลดลง โดยใช้หูฟังด้าน bell
วางบนหน้าท้อง ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งที่ชดั ที่สุดคือ ส่ วนท้องล่างขวา ควรฟังนานอย่างน้อย 2 นาที
อาการแสดงที่ปกติ เสี ยงการบีบตัวของลาไส้จะได้ยนิ เสี ยงดัง กร๊ อก กร๊ อก เหมือนเทน้ าออกจากขวด ได้ยนิ
ระหว่าง 5-34 ครั้ง ต่อนาที
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
- เสี ยงการบีบตัวของลาไส้เพิ่มมากขึ้นทั้งความถี่และความแรง ลักษณะเสี ยงจะเปลี่ยนเป็ นเสี ยงสู ง ดัง
กรุ๋ งกริ่ ง ร่ วมกับการปวดท้องอย่างรุ นแรง พบในผูป้ ่ วยที่มีการอักเสบของลาไส้ หรื อการอุดตันของลาไส้ในระยะเริ่ มแรก
- เสี ยงการบีบตัวของลาไส้ลดลงหรื อหายไป พบในผูป้ ่ วยเยือ่ บุช่องท้องอักเสบ หรื อลาไส้ ไม่ทางาน
12.2.1) ฟังเสี ยงทีเ่ กิดจากการผิดกติขงเส้ นเลือดและเสี ยงทีเ่ กิดจากการเสี ยดสี ของอวัยวะภายในกับเยื่อบุช่องท้ อง
โดยใช้หูฟังด้าน Bell และ Diaphragm
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
- เสี ยงดังฟู่ (bruit) เหมือนเสี ยง Murmur ที่หวั ใจ อาจเกิดจากเส้นเลือดที่หน้าท้องโป่ งพอง
(Aneurysm of abdominal aortal) ซึ่ งจะได้ยนิ เสี ยงบริ เวณลิ้นปี่ ถ้าได้ยนิ เสี ยงเหนือระดับสะดืออาจเกิดจากการตีบของหลอด
เลือดแดง renal
- เสี ยงหึ่ง (Venous hum) ดังติดต่อกันเกิดจาก Potal hypertension ซึ่ งมีการแตกแขนงของหลอดเลือดดาที่เข้าสู่
Systemic system เพิ่มขึ้น จะได้ยนิ เสี ยงบริ เวณลิ้นปี่ หรื อรอบสะดือพบในผูป้ ่ วยโรคตับแข็ง
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12.3) การเคาะ เพื่อตรวจดูวา่ ท้อง มีอากาศ สารน้ าหรื อก้อนในช่องท้องหรื อไม่ นอกจากนี้ยงั ช่วยตรวจหาขอบเขต
ตับ ม้าม และก้อนในช่องท้อง
วิธีเคาะที่นิยมใช้ มี 2 วิธีคือ
12.3.1) การเคาะโดยตรง (Direct percussion) ใช้ฝ่ามือเคาะหรื อตบเบาๆ หน้าท้อง 2-3 ครั้ง แล้วฟั งเสี ยงที่
เกิ ดขึ้นว่าโปร่ งหรื อทึบมากน้อยเพียงใด วิธีน้ ี อจทาร่ วมกับการคลา โดยใช้ฝ่ามือหนึ่ งเคาะที่หน้าท้องข้างหนึ่ ง ให้ผูช้ ่วยหรื อ
ผูป้ ่ วยกางมื อก้นไว้ตรงกลาง แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่ งขลาที่หน้าท้องอีกด้านหนึ่ ง เพื่อดู ว่ามีคลื่ นของน้ าที่เกิ ดจากการเคาะมา
กระทบถู กมือหรื อไม่ เรี ยกว่า Fluid thrill ถ้ามีคลื่นมากระทบมือแสดงว่ามีน้ าอยูใ่ นช่ องท้องมาก อาจใช้กาปั้ นเคาะหรื อทุบ
เบาๆ บริ เวณชายโครงหรื อกระเบนเหน็บเพื่อใช้ทดสอบในรายที่สงสัยว่มีการอักเสบขององวัยวะที่อยู่ภายในหรื อไม่ เช่ น
ถ้าทุบบริ เวณชายโครงขวาแล้วเจ็บมากผิดปกติ มักพบได้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเกี่ ยวกับปอดข้างขวาส่ วนล่าง ตับและถุ งน้ าดี
อักเสบ หรื อถ้าทุบบริ เณกระเบนเหน็บซ้ายหรื อขวา แล้วมีอาการเจ็บมากผิดปกติ แสดงว่าไต ฟรื ออวัยวะที่อยูใ่ กล้เคียงกับไต
ข้างนั้นๆ มีการอักเสบ
12.3.2) การเคาะผ่านแผ่นรองรับ (Indirect percussion) เป็ นที่นิยมกันมาก ได้แก่
1) เคาะให้ ทวั่ หน้ าท้อง สังเกตว่าเสี ยงจากการเคาะกังวาน ทึบ ผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ การเคาะจะได้ยนิ เสี ยงกังวาน(Tympany) ของลมในกระเพาะอหาร
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เสี ยงเคาะทึบ(Dullness) เนื่ องจากมีสารน้ าหรื อก้อน
2) การเคาะตับ เพื่อหาขอบเขตของตับหลักการเคาะตับจะต้องเคาะจากที่โปร่ ง ไปหาที่ทึบ สาหรับขอบบน
ของตับรู ้ได้โดยการเคาะที่หน้าอกด้านขวาจากบนลงล่าง ในแนวกลางของกระดูกไหปลาร้า โดยวางมือซ้ายในแนวนิ้วขนาน
กับช่องซี่ โครง จากส่ วนบนของปอดจะได้ยินเสี ยงโปร่ งค่อยๆ เคาะต่าลงมา สังเกตว่าเคาะได้ยินเสี ยงทึบบริ เวณช่องซี่ โครงที่
เท่าไร ส่ วนขอบล่างของตับจะเริ่ มเคาะจากหน้าท้องล่าง ขึ้นตามแนวเดิม สังเกตว่าได้ยนิ เสี ยงทึบตรงตาแหน่งไหน
อาการแสดงที่ปกติ การเคาะตับขอบบนจะได้ยินเสี ยงทึบ (Dullness) ที่ช่องซี่ โครงที่ 4 และจะชัดเจนมาก
ขึ้นที่ ช่องที่ 6 ส่ วนขอบล่างของตับทึ บตรงริ มล่ างของชายโครงข้างขวา ห่ างประมาณ 1- 2 เซนติเมตร ตามแนวกลางของ
กระดูกไหปลาร้า(Mid clavicular line) ในคนปกติขนาดของตับโตประมาณ 6- 12 เซนติเมตร ถ้าเคาะหาขอบเขตของตับใน
แนวกลางลาตัว จะมีขนาดโตประมาณ 4- 8 เซนติเมตร
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ เคาะไม่ได้เสี ยงทึบที่บริ เวณตับ หรื อ บริ เวณที่ทึบเล็กกว่าปกติ อาจเกิดจากภาวะถุงลม
ปอดโป่ งพองอย่างมาก มีก๊าซในลาไส้มากหรื อมีอากาศใต้กระบังลม เนื่องจากกระเพาะอาหารหรื อมีการทะลุของลาไส้
3) การเคาะม้ าม ให้ผปู ้ ่ วยนอนนอนตะแคงทับขวาและหายใจเข้าเต็มที่ เคาะทรวงอกด้านซ้ายจากบนลงล่าง
ในแนวเส้นกึ่งกลางรักแร้ (Mid axillarty line) หรื อหลังต่อแนวนี้ เล็กน้อย สังเกตการเปลี่ยนเสี ยงเคาะจากเสี ยงโปร่ งเป็ นเสี ยง
ทึบว่าอยูใ่ นช่องซี่ โครงที่เท่าไร
อาการแสดงที่ปกติ การเคาะม้ามจะได้ยนิ เสี ยงทึบ (Splenic dullness) ที่ช่องซี่ โครงที่ 9 ละ 10 ส่ วนตรงช่อง
ที่ 11 จะได้ยนิ เสี ยงโปร่ ง (Resonance)
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อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เคาะตรงช่องซี่ โครงที่ 11 ได้ยนิ เสี ยงทึบ แสดงว่าม้ามโตหรื อให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย
แล้วเคาะช่องซี่ โครงที่อยูต่ ่าสุ ดของทรวงอกด้านข้าง ในแนว Anterior axillary ให้สังเกตว่าเสี ยงเคาะเปลี่ยนไปหรื อไม่
4) การเคาะเพื่อหานา้ ในช่ องท้อง โดยวิธีการตรวจการเปลี่ยนที่ของเสี ยงทีเ่ คาะทึบ (Shifting
dullness) ให้ ผูป้ ่ วยนอนหงายเคาะจากตรงกลางท้อ งไปทางด้า นข้างๆ โดยวางมื อ ซ้ ายให้ ข นานไปกับ แนวกลางล าตัว
เมื่อเคาะได้แล้วเสี ยงเปลี่ยนไปเป็ นเสี ยงทึบให้วางนิ้วกลางของมือซ้ายไว้ตรงตาแหน่งนั้นหรื ออาจทาเครื่ องหมายไว้บนหน้า
ท้อง แล้วให้ผูป้ ่ วยนอนตะแคงเอาด้านที่เคาะทึบไว้บน เคาะตรงวตาแหน่งนิ้ วกลางมือซ้ายไว้หรื อทาเครื่ องหมายไว้แล้วเคาะ
ต่อไปทางด้านข้างของผูป้ ่ วยสังเกตว่าเสี ยงเคาะที่ได้ยนิ เปลี่ยนจากเดิมหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ตามปกติจะไม่มีการเปลี่ยนเสี ยงเคาะ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าเคาะซึ่ งเดิมเป็ นเสี ยงทึบ เปลี่ยนเป็ นเสี ยงกังวาน(Tympany) แสดงว่ามีสารน้ าอยูใ่ น
ช่องท้อง
5) การเคาะเพื่อหานา้ ในช่ องท้อง เพื่อรตรวจการสั่ นสะเทือนของสารน้า (Fluid thrill) โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย
ผูต้ รวจวางฝ่ ามือข้างหนึ่ งแนบกับข้างท้องผูป้ ่ วย อีกมือหนึ่ งเคาะที่ขา้ งท้องด้านตรงข้าม ระหว่างตรวจให้ผูป้ ่ วยกดสันมือไว้
บนหน้าท้องในแนวกลางลาตัว เพื่อกันการสั่นสะเทือนที่เกิดจากไขมันหน้าท้องงจะกระเพื่อมมาชนมือ สังเกตการสั่ยสะเทือน
ของสารน้ าในช่องท้องที่รู้สึกได้จากมืออีกข้างหนึ่งว่ามีหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ มือที่แนบกับท้องผูป้ ่ วยจะไม่รู้สึกว่าสารน้ ามากระทบมือ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ รู ้สึกว่ามีการสั่นสะเทือนของสารน้ าากระทบมือที่แนบกับข้างท้องแสดงว่ามีสารน้ าอยูใ่ น
ช่องท้อง
6) การเคาะเพื่ อตรวจดูการอักเสบของอวัยวะภายในช่ องท้ อง โดยวางมือซ้ายบนหน้าท้องที่สงสัยว่าจะมีการ
อัก เสบ แล้ว ใช้ มื อ ขวาก ามัด ทุ บ ค่ อ ยๆ ลงบนมื อ ซ้ าย (Percussion tenderness or fist test) เปรี ย บการเจ็ บ กับ บริ เวณอื่ น
สังเกตว่ามีอาการเจ็บมากกว่าปกติหรื อไม่ (การตรวจนี้ไม่ควรทาในรายที่พบว่าอวัยวะนั้นโตและเจ็บอยูแ่ ล้ว)
อาการแสดงที่ปกติ จะไม่รู้สึกเจ็บ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้ามีการอักเสบของอวัยวะภายใน บริ เวณนั้นผูป้ ่ วยจะรู ้สึกเจ็บ เช่น เคาะเจ็บบริ เวณชาย
โครงด้านขวา พบในผูป้ ่ วยฝี ในตับ ตับอักเสบ ถุงน้ าดีอกั เสบ
12.4) การคลา การคลาท้องเป็ นการคลาต่ อจากการเคาะ
12.4.1) การคลาตื้น (Superfiocvcial palpation)
(1)โดยเริ่มจากการคลาตื้น ๆ ก่อน ไปทัว่ ๆ หน้ าท้อง ตรวจดูวา่ มีกล้ามเนื้อหน้าท้องตึงแข็งหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ หน้าท้องปกติจะนุ่ม (Soft) กล้ามเนื้อหน้าท้องจะไม่ตึงแข็ง ถ้ามีการเกร็ ง
ของกล้ามเนื้อ14เมื่อถูกกดโดยจงใจ กล้ามเนื้อหน้าท้องจะคลายตัวเป็ นปกติเมื่อหายใจออก
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
- การเกร็ งของกล้ามเนื้ อหน้าท้อง(Guarding)โดยไม่จงใจ เมื่ อถู กกดกล้ามเนื้ อจะหดตัวและจะเกร็ งขึ้ นโดย
อัตโนมัติ เพื่อป้ องกันอวัยวะที่มีการอักเสบภายในช่องท้อง
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- การเกร็ งของกล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่ งแข็งเกร็ งทัว่ ไป (Generalized rigidity) อยูต่ ลอดเวลา แสดงว่ามีการอักเสบ
เกิ ดขึ้นทัว่ ช่ องท้อง แต่ถา้ แข็งเกร็ งเหมือนกระดาน (Board- like rigidity) มักเกิ ดจากการทะลุ ของอวัยวะในช่ องท้อง พบใน
ผูป้ ่ วยที่มีกระเพาะอาหารทะลุ ลาไส้ทะลุหรื อไส้ติ่งแตก
- การเกร็ งของกล้ามเนื้ อหน้าท้องเฉพาะที่ (Localized rigidity) แสดงว่ามีการอักเสบเฉพาะอวัยวะใดอวัยวะ
หนึ่งในช่องท้อง
(2) การกด ดู ว่ามี อาการแสดงการกดเจ็บ (Tenderness) หรื อไม่ อาจสังเกตความรู ้ สึ ก จากสี หน้าของผูป้ ่ วย
ตรวจดูวา่ บริ เวณที่กดลงเฉพาะที่หรื อทัว่ ไป
ถ้าผูป้ ่ วยรู ้สึกว่าเจ็บบริ เวณหน้าท้องด้านขวาล่าง ให้ผตู ้ รวจลองกดบริ เวณท้องด้านซ้ายดูวา่ มีการเจ็บบริ เวณหน้า
ท้องด้านขวาหรื อไม่
ถ้าผูป้ ่ วยรู ้ สึกว่าเจ็บบริ เวณใต้ชายโครงขวา ให้ผูต้ รวจใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายวางเข้าไปใต้ชายโครงขวา แล้วให้
ผูป้ ่ วยหายใจเข้าออกลึกๆ เมื่อผูป้ ่ วยหายใจออกกดนิ้วมือลงสังเกตการกดเจ็บเวลาหายใจเข้า
ถ้าผูป้ ่ วยเจ็บบริ เวณทัว่ ไป ให้ผูต้ รวจเอามือกดลงบริ เวณท้องลึ กๆ ช้าๆ แล้วยกมือขึ้นทันที สังเกตดู วา่ ผูป้ ่ วยมี
อาการเจ็บมากขึ้นหลังจากยกมือหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีการกดเจ็บบริ เวณหน้าท้อง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
การกดเจ็บ แสดงว่ามีพยาธิ สภาพของอวัยวะ ที่อยูต่ รงตาแหน่งนั้น หรื ออาจจะห่างออกไปก็ได้
ถ้าผูป้ ่ วยรู ้สึกว่าเจ็บบริ เวณหน้าท้องด้านขวาล่างจากการกดบริ เวณท้องด้านซ้าย เรี ยกว่า “Rovsing ’s sign” ได้ผล
Positive พบในผูป้ ่ วยไส้ติ่งอักเสบ
ถ้าผูป้ ่ วยหายใจเข้าแล้วรู ้สึกเจ็บทันทีพร้อมกับหยุดหายใจ เรี ยกว่า “ Murphy ’s sign” ได้ผล Positive เนื่องจาก
ถุงน้ าดีอกั เสบเฉียบพลัน (Acute cholecystitis)
ถ้าผูป้ ่ วยรู ้สึกเจ็บมากภายหลังยกมืออย่างรวดเร็ ว เรี ยกว่า “ Rebound tenderness” ให้ผล Positive พบในผูป้ ่ วยที่มี
การอักเสบของเยือ่ บุช่องท้อง
12.4.2) การคลาลึก ( Deep palpation)
การตรวจก้อนในช่ องท้องที่โตขึ้น ผูต้ รวจจะต้องพยายามบอกให้ได้ว่าเป็ นอวัยวะใด รวมทั้งรู ปร่ างขนาดของ
ลักษณะผิว ความแน่น การเคลื่อนไหวและอาการเจ็บเมื่อถูกกดด้วย
(1) การคลาตับ ผูต้ รวจที่ถนัดมือขวาเข้าทางด้านขวาของผูป้ ่ วย เริ่ มคลาหาขอบล่างของตับก่อน ใช้มือซ้ายรอง
ด้านหลังของผูป้ ่ วย ฝ่ ามื อขวาวางราบบนหน้าท้องด้านนอกของกล้ามเนื้ อ Rectus abdominis ข้างขวา ให้ป ลายนิ้ วและ
นิ้วกลางชี้ไปทางศีรษะของผูป้ ่ วย ซึ่งปลายนิ้วมือจะอยูต่ ่ากว่าขอบล่างของตับ เริ่ มคลาใต้ชายโครงขวาประมาณ 10 เซนติเมตร
จากหน้าท้องส่ วนล่างเหนื อกระดูกเชิ งกรานแล้วคลาเคลื่อนขึ้นข้างบนเข้าหาชายโครงขวา พร้อมทั้งให้ผูป้ ่ วยหายใจเข้าลึก ๆ
ระหว่างที่ผูป้ ่ วยหายใจเข้าให้ผอ่ นแรงกดเล็กน้อยแล้วดันมือขึ้นบน สังเกตการเคลื่อนต่าของตับ จากการเคลื่อนไหวของกระ
บังลมมาชนกับปลายนิ้ ว ระหว่างกดที่ปลายนิ้ วมือลงไปแล้วจึงช้อนขึ้นจนปลายนิ้วคลาพบขอบล่างของตับได้ ทาให้คลาตับ
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ได้ ถ้าหากคลายังไม่พบต้องกดปลายนิ้ วให้ลึกลงไปอีก และพยายามปรับตาแหน่ งของปลายนิ้ วมื อให้เข้าไปใกล้ชายโครง
เรื่ อยๆ (ดังภาพที่ 11.39 ก)
การคลาตับอีกวิธีหนึ่ งเรี ยกว่า “Hooking technique” โดยผูต้ รวจจะต้องหันหน้าไปทางปลายเท้าผูป้ ่ วย วางมือทั้งสอง
ข้างบนหน้าท้องด้านขวาใต้ระดับที่เคาะความทึบของตับได้ กดปลายนิ้วทั้งสองลง แล้วเกี่ยวดึงเข้าหาชายโครง พร้อมทั้งให้
ผูป้ ่ วยสู ดลมหายใจเข้า ดังภาพที่ 11.39 ข)

ก. การคลาตับ

ข การคลาตับ Hooking technique

ค. การคลาม้าม

ภาพที่ 11.39 การคลาตับ และ การคลาม้าม
อาการแสดงที่ปกติ ลักษณะของตับในคนปกติที่คลาได้ ผิวเรี ยบ ขอบบาง นุ่ม หรื อแน่นกด ไม่เจ็บ จะมีขนาด
ประมาณ 1- 2 เซนติเมตร จากชายโครงด้านขวา
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
- ตับโต ผิวเรี ยบ ขอบคมแน่น กดไม่เจ็บ พบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะตับแข็ง ไขมันที่ตบั
- ตับโต ผิวเรี ยบ ขอบบางหรื อมน นุ่มหรื อแน่น กดเจ็บ พบในผูป้ ่ วยที่มีตบั อักเสบ ฝี ที่ตบั เลือดคัง่ ในตับ
หรื อมะเร็ งตับ
- ตับโต ผิวขรุ ขระ ขอบคมแข็ง อาจกดเจ็บ หรื อไม่เจ็บก็ได้ พบในผูป้ ่ วยมะเร็ ง
(2) การคลาม้ าม ผูต้ รวจอยูท่ างด้านขวาของผูป้ ่ วย เอื้อมมือซ้ายข้ามทรวงอกผูป้ ่ วยสอดเข้าไปทางด้านหลัง
ระหว่างกระดูกซี่ โครงที่ 10 และ 11 และรั้งส่ วนล่างของทรวงอกมาทางด้านหน้า แล้วใช้มือขวาวางบนหน้าท้อง ให้นิ้วตั้งได้
ฉากกับชายโครงด้านซ้าย (ดังภาพที่ 11.39 ค) เริ่ ม คลาที่หน้าท้องด้านล่ างเหนื อกระดู กเชิ งกรานด้านขวา คลาเฉี ยงขึ้ นไป
ทางซ้ายเรื่ อยๆ จนถึงขอบของกระดูกซี่ โครงด้านซ้ายพร้ อมทั้งให้ผูป้ ่ วยสู ดลมหายใจเข้าลึ กๆ ระหว่างที่ ผูป้ ่ วยหายใจเข้าให้
คลายแรงกดที่มือขวา แล้วดันมือขึ้นไปทางรักแร้ซ้าย สังเกตว่ามีกอ้ นแข็งๆ ผิวเรี ยบ ขอบบนเคลื่ อนลงมากระทบที่ปลายนิ้ ว
หรื อไม่ ถ้าคลาไม่ พ บหรื อไม่ แน่ ใจให้ผูป้ ่ วยนอนตะแคงทับขวา เพื่ อจะทาให้ ม ้ามที่ โตกว่าปกติ ยื่นออกมาทางด้านหน้า
สามารถคลาได้ง่ายและชัดเจนยิง่ ขึ้น
อาการแสดงที่ปกติ ในคนปกติจะคลาม้ามไม่ได้
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าคลาม้ามได้ แสดงว่าม้ามโตกว่าปกติ 3 เท่า อาจคลาได้ Notch ทางด้านใน และใน
รายที่โตมาก อาจคลาได้ถึงหน้าท้องด้านล่างข้างซ้ายหรื อข้ามไปถึงด้านขวา
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ม้ามโต อาจเกิดจากการมี Portal hypertension,Hemoglobinopathy, Polycythemia vera, Mononucleosis,
Typhoid, Viralhepatutus หรื อ Malaria และพบโตมากใน Myelofibrous, Chronic myeloid leukemia
(3) การคลาถุงนา้ ดี
มีวธิ ี คลา เช่นเดียวกับการคลาตับ โดยคลาที่บริ เวณชายโครงด้านขวาติดกับขอบนอกกล้ามเนื้อ Rectus
abdominis
อาการแสดงที่ปกติ ลักษณะของถุงน้ าดีที่คลาได้จะกลมอ่อนนุ่มและเคลื่อนที่ลง ขณะที่ผปู ้ ่ วยหายใจเข้า
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
ถ้าตรวจพบถุงน้ าดีโตและกดไม่เจ็บ ร่ วมกับอาการดีซ่าน แสดงว่ามีการอุดตันโดยไม่มีการอักเสบ พบใน
ผูป้ ่ วยมะเร็ งของตับอ่อนหรื อท่อทางเดินน้ าดี
ถ้าพบถุงน้ าดีโต กดเจ็บแต่ไม่มีอาการดีซ่าน พบในภาวะ Hydrops ถุงน้ าดี
ถ้าพบถุงน้ าดีโต กดเจ็บร่ วมกับอาการไข้และมีภาวะของ Leukocytosis พบในผูป้ ่ วยที่มีEmpyema ถุงน้ าดี
(4) การคลาไต ขวาและซ้ าย
ก่อนคลาไต ควรตรวจว่ามีการกดเจ็บบริ เวณกระเบนเหน็บ (Costo-vertebral angle) หรื อไม่ โดยให้ผปู ้ ่ วยนัง่
ผูต้ รวจใช้ปลายนิ้วกดที่บริ เวณนั้น หรื ออาจจะใช้มือซ้ายวางแล้วทุบด้วยกาปั้ นมือขวา เบาๆ บนหลังมือซ้าย
การคลาไตขวา ให้ผูต้ รวจเข้าทางขวามือของผูป้ ่ วย ใช้มือซ้ายช้อนเข้าไปด้านหลังบริ เวณเอว มือขวากดจาก
ทางด้านหน้าตามแนวนอนให้ปลายนิ้วอยูเ่ ลยขอบของกล้ามเนื้ อ Rectus abdominis เล็กน้อย ให้ผูป้ ่ วยหายใจยาวๆ ผูต้ รวจ
กดมือทั้งสองเข้าหากันลึกๆ ให้สังเกตว่ามีกอ้ นเคลื่อนที่อยูร่ ะหว่างมือทั้ง 2 ข้างหรื อไม่ โดยเฉพาะที่มือซ้ายที่คลาอยูด่ า้ นหลัง
จะรู ้สึกได้ดีกว่า (ดังภาพที่ 11.40)
การคลาไตซ้ าย เช่นเดียวกับด้านขวา โดยผูต้ รวจนยังคงยืนด้านขวามือของผูป้ ่ วย ถ้าไตข้างซ้ายโตต้องแยกจาก
ม้ามที่โตเสมอโดยที่ มา้ มโตจะคลาได้ Notch เสมอ และม้ามจะเลื่ อนที่ ลงล่างและเข้าในขณะที่หายใจ ถ้าคลาไตได้ให้ระบุ
ขนาด รู ปร่ าง และการกดเจ็บด้วย
-

ภาพที่ 11.40 การคลาไต
อาการแสดงที่ปกติ ไตจะกดหรื อเคาะไม่เจ็บ ไตในคนปกติจะคลาได้มกั จะเป็ นไตข้างขวาและจะคลาได้
เฉพาะส่ วนล่างในคนที่ผอมมาก ๆ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
- ถ้ามีอาการกดเจ็บหรื อเคาะแล้วเจ็บ แสดงว่าไตมีการติดเชื้อ พบในผูป้ ่ วยกรวยไตอักเสบ
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- ไตโต พบได้ในภาวะ Hydronephrosis, Neoplasm และ Polycystic disease
12.5) การตรวจไส้ เลื่อนทีข่ าหนีบ (Inquinal hernia)
ให้ผปู ้ ่ วยยืนหันหน้าเข้าหาผูต้ รวจ ผูต้ รวจใส่ ถุงมือใช้ปลายนิ้ วก้อยหรื อนิ้ วชี้ ดนั ผิวหนังของถุ งอัณฑะ สอดเป็ น
ปลอกเข้าไปที่ตรง Externalinquinal ring ซึ่ งอยู่ทาง Lateral ต่อส่ วน ของ Pubic turbercle เล็กน้อย แล้วค่อยดันเฉี ยงขึ้นไป
Lateral ตามแนว Iqinal hernia ลองให้ผปู ้ ่ วยเบ่งแล้วไอ สังเกตว่ามีแรงมากระทบนิ้วมือหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ จะไม่รู้สึกว่ามีแรงใดๆ มากระทบที่นิ้วมือ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ถ้ามีแรงมากระทบที่ปลายนิ้วมือ ซึ่ งจะผ่านจากทาง Internal ring ออกมาทาง Inquinal
canal และ External ring เป็ น Indirect inquinal hernia แต่ถา้ รู ้สึกว่ามีแรงกระทบที่ดา้ นข้างของนิ้วมือ ซึ่ งจะผ่านหน้าท้อง
ออกมาทาง Externa ring จะเป็ น Direct inquinal hernia
12.6) การตรวจทวารหนัก
12.6.1) การตรวจภายนอกทวารหนัก ให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคงทับซ้าย งอหลังและขาตามสบาย ให้ส่วนก้นอยูช่ ิดขอบ
เตียง เปิ ดส่ วนที่จะตรวจและคลุมส่ วนที่ไม่ตอ้ งการตรวจให้เรี ยบร้อย เริ่ มตรวจโดยดูวา่ มีความผิดปกติหรื อไม่ ตรวจว่ามี
ริ ดสี ดวงทวารหรื อไม่ ผนังลาไส้ตรงส่ วน Rectum ยืน่ ย้อยออกมาหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ รู เปิ ดของทวารหนักจะมีลกั ษณะเป็ นวงกลม คล้ายหู รูดของปากถุง มีรอยย่นจากรู บ๋ ุมตรง
กลางออกมาที่ขอบนอก
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) รอยถลอกหรื อรอยเกาที่แสดงว่ามีอาการคัน บริ เวณทวารหนัก อาจเกิดจากพยาธิ เส้นด้ายหรื อมีการ
อักเสบจากเชื้อรา
2) รอยแผลหรื อแตกเป็ นรู เล็กๆ หรื อแผลเป็ น อาจเกิดจากรอยแตกของรู เปิ ดทวารหนัก (Anal fissure) หรื อ
เป็ นฝี คณั ฑสู ตร(Peri anl abscess)
3) เลือดสี แดงสด ให้นึกถึงเนื้องอก ริ ดสี ดวงทวารมีเลือดออก โรคบิด โรคลาไส้ใหญ่อกั เสบ
4) หนอง ให้นึกถึงการอักเสบจนเป็ นหนอง
5) อุจจาระ มีรอยอุจจาระเปรอะเปื้ อนอย่ให้นึกถึงท้องเสี ยหรื อหู รูดทวารหนักอ่อนแรง
6) ติ่งยืน่ ออกมา (External hemorrhoid) จากท้องผูกเป็ นประจา ถ่ายอุจจาระเป็ นก้อนแข็งและมีการโป่ งพองของ
เส้นเลือดดา ถ้ามีการอุดตันหรื อ การอักเสบ ติ่งที่ยนื่ ออกมาจะบวมแดงและเจ็บปวดมาก
7) ผนังในทวารหนักโผล่ออกมาคล้าบขนมโดนัทมีสีชมพูในราย Prolapse of rectum
12.6.2) การตรวจภายในทวารหนัก (Per Rectum: PR) ควรให้พยาบาลหรื อพยาบาลเวชปฏิบตั ิ หรื อแพทย์เป็ น
คนทาการตรวจ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเป็ นผูช้ ่วยตรวจ)
(1)โดยสวมถุงมือ ด้านที่ถนัด ทาวาสลิ นที่นิ้วชี้ แตะไว้ที่รูเปิ ดของมวารหนัก บอกให้ผปู ้ ่ วยเบ่งเหมือนเวลาถ่าย
อุจจาระแล้วค่อยๆ กดปลายนิ้วสดผ่านรู เปิ ดทวารหนักเข้าไปสังเกตความตึงตัว (Tone) ของหู รูดทวารหนัก ให้ผปู ้ ่ วยขมิบก้น
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ดูและคลารอบๆ ลาไส้ส่วน Rectum ของหู รูดทวาร ให้ผปู ้ ่ วยขมิบก้นดูและคลารอบๆ ลาไส้สุด (Rectum) ว่า มีอาการกดเจ็บมี
ก้อน หรื อรอยโรคอื่นหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ หู รูดทวารหนัก (Anal sphincter) ปกติจะตึงแข็งแรงดี
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) ถ้าหูรูดทวารหนัก มีความตึงหรื อหดรัดมาก มักเกิดจากความตื่นกลัว มีแผลอักเสบบริ เวณทวารหนักหรื อมี
อาการท้องเดินเรื้ อรัง ถ้าหู รูดทวารหนักอ่อนปวกเปี ยกหรื อไม่มีแรงหดตัว มักเกิดจากฝี เย็บหย่อนหลังคลอด ร ดสี ดวงทวาร
ระบบประสาทที่ควบคุมหู รูดเสื่ อม
2) ถ้าคลาได้เป็ นจุดๆ เหนือรอยต่อของลาไส้สุด ปกคลุมด้วย Mucous memebrane คลาได้เป็ นจุดๆ ให้นึกถึง
ริ ดสี ดวงทวาร (Internal hemorrhoid) แต่ถา้ คลาได้ตุ่มหรื อติ่งชัดเจน เขี่ยให้เลื่อนไหวไปมาได้อาจเป็ น Rectal polyp
3) กดเจ็บบริ เวณรอบนอกมักเกิดจากริ ดสี ดวงทวาร ผลหรื อการอักเสบบริ เวณทวารหนัก หรื อรู เปิ ดของฝี
คัณฑสู ตร
4) แต่ถา้ กดเจ็บที่บริ เวณปลายนิ้วที่สอดเข้าไปตรงทางด้านขวา ให้นึกถึงไส้ติ่งอักเสบหรื อปี กมดลูกอักเสบ จะ
กดเจ็บได้ท้ งั ข้างขวาและข้างซ้าย
5) คลาได้กอ้ นตะปุ่ มตะป่ าแข็งหรื อยุย่ คล้ายดอกกระหล่าเขี่ยให้เคลื่อนไปมาไม่ได้ พบในผูป้ ่ วยมะเร็ งลาไส้
แต่ถา้ คลาพบก้อนตะปุ่ มตะป่ าแข็งเขี่ยไปมาได้ มักจะเป็ นก้อนอุจจาระในผูป้ ่ วยท้องผูก
(2) ในผูช้ ายคลาต่อมลูกหมาก (Prostate gland) ซึ่ งอยูท่ างด้านหน้า สังเกตขนาด ผิว และความนุ่มของต่อม
ลูกหมาก ตรวจการกดเจ็บหรื อมีก่อนที่ต่อมลูกหมากหรื อไม่ ให้ผปู ้ ่ วยเบ่งเพื่อให้กอ้ นที่อยูส่ ู งขึ้นไปเลื่อนเลื่อนต่าลงมาและ
จะคลาพบง่ายขึ้น
อาการแสดงทีป่ กติ สามารถคลาด้านหลังของต่อมลูกหมากได้ มีลกั ษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมคล้ายหัวใจ มีร่อง
ตรงกลางงยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร และนูนไม่เกิน 1 เซนติเมตร
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) คลาได้ขนาดโตกว่าเดิมมาก นุ่มและหยุน่ เมื่อกด ผิวเรี ยบเท่ากันทั้ง 2 กลีบ อาจนูนขึ้นได้ถึง 1 เซนติเมตร
คลาร่ องกลางไม่ได้ มักพบในผูป้ ่ วยที่มีอายุมากเกิน 50 ปี ต่อมลูกหมากโตจนถ่ายปั สสาวะไม่ออก
2) คลาได้กอ้ นแข็งมาก ผิวไม่เรี ยบเป็ นเนื้ อเดียวกันและโตไม่เท่ากัน ควรนึกถึงมะเร็ งต่อมลูกหมาก
3) คลาพบว่ามีอาการบวมกลีบซ้ายและขวามีขนาดไม่เท่ากัน มีอาการเจ็บ แสดงว่ามีการอักเสบของต่อม
ลูกหมาก
13) อวัยวะสื บพันธุ์
13.1) อวัยวะสื บพันธุ์เพศชาย (Male genitalia)
การตรวจอวัยวะสื บพันธุ์ในผูป้ ่ วยชาย อาจให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายหรื อถอดกางเกงลงมาถุงหน้าขา การตรวจใช้การดูและ
การคลาไปพร้อมกัน
13.1.1) ตรวจดูการกระจายของ Pubic hair ว่าเป็ นอย่างไร มีโลนหรื อการอักเสบหรื อไม่
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อาการแสดงที่ปกติ ในเพศชายการกระจายของ Hubic hair เป็ นแบบสามเหลี่ยมมียอดชี้ ไปทางสะดือ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ Pubic hair มีจานวนน้อยหรื อไม่มีเลย มักพบในผูป้ ่ วยโรคตับแข็ง
13.1.2) ตรวจบริ เวณขาหนีบว่ามีก่อนบวม อักเสบ หรื อมีผนื่ คันหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ บริ เวณขาหนีบจะไม่มีกอ้ น บวม หรื อการอักเสบ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) ตุ่มคันเกิดจากหิ ดหรื อโลน ถ้าเป็ นโลนจะตรวจพบตัวโลนเกาะบริ เวณโคนขนอวัยวะเพศ
2) ก้อนบวมที่ขาหนีบ อาจเกิดจากโรคของต่อมน้ าเหลือง (Inquinal lymphadenopathy หรื อ bubo) มักเกิดจาก
การติดเชื้อของอวัยวะเพศจากโรคฟิ ซิ ลิส ฝี มะม่วง เริ ม เอดส์ โรคที่ไม่ใช่จาการติดเชื้ อทางเพศสัมพันธุ์ แผลติดเชื้ อที่ขาหรื อ
เท้า อาจเกิดจาก Lympomma, malignant metaststis หรื อก้อนจากไส้เลื่อน
3) ผืน่ คันบริ เวณขาหนีบ มักเกิดจากเชื้อรา (Dermatophyte หรื อ candida) แผลบริ เวณขาหนีบอาจเกิดจากแผล
กามโรคเรื้ อรังที่ขาหนีบ
13.1.3) ตรวจดูองคชาติ (Penis) ดูลกั ษณะของหนังหุ ม้ โดยให้ผปู ้ ่ วยดึงหนังหุ ม้ ขึ้น ตรวจดูส่วนหัว รู เปิ ดของ
ท่อปั สสาวะ สังเกตว่ามีแผล ผืน่ พุพอง ตุ่ม มีหนองหรื อ Discharge ไหลออกมาหรื อไม่ จากนั้นผูต้ รวจใส่ ถุงมือคลาองคชาต
ว่ามีการกดเจ็บ ลักษณะแข็งนูน ขรุ ขระหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ หนังหุม้ (Prepuce) จะมีลกั ษณะนุ่ม ยืดหยุน่ ไม่มีรอยแผล สามารถดึงขึ้นให้ส่วนหัว
(Glans) ขององคชาตโผล่ออกมาได้
อาการแสดงที่ผิดปกติ
1) ในกรณี ที่ไม่เคยได้รับการผ่าตัดหนังหุ ม้ ปลายองคชาต แล้วหนังหุ ม้ ปลายไม่สามารถดึงขึ้นได้ (Phimosis)
อาจทาให้เกิดมีการหมักหมมของเชื้ อแบคทีเรี ย ปั สสาวะ หรื อ เซลล์ที่ตายจะทาให้เกิดการอักเสบได้
2) แผลริ มแข็ง (Hard chancre) มีลกั ษณะกลมขอบนูน แข็ง แผลสะอาด ไม่เจ็บ มักจะเป็ นแผลเดียวจากโรค
ซิฟิลิส
3) แผลริ มอ่อน (Soft chancre) ลักษณะแผลตื้น ขอบาม่เรี ยบ ไม่แข็ง แผลสกปรก รอบๆ แผลมีการอักเสบ
บวมแดง ปวดมาก เลือดออกง่าย
4) เริ ม (Herpes) ลักษณะแผลเป็ นตุ่มน้ าใส ที่แตกมีการอักเสบ เจ็บ และแสบมาก ต่อมาแผลหาย อาจจะเป็ น
สะเก็ด
5) หงอนไก่ ( Venereal wart) มีลกั ษณะเหมือนหงอนไก่ หรื อดอกกระหล่า โตเร็ วมาก
13.1.4) ตรวจถุงอัณฑะ
(1) ดูวา่ มีตุ่มอักเสบ มีแผล บวม หรื อไม่ จากนั้นผูต้ รวจใส่ ถุงมือใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง จับถุง
อัณฑะยกขึ้น เพื่อดูผวิ หนังด้านหลัง แล้วคลาลูกอัณฑะว่าอยูใ่ นถุงทั้ง 2 ข้างหรื อไม่ ขนาดปกติหรรื อไม่ มีกอ้ น หรื อบวม
หรื อไม่ คลาดูถุงอัฯฑะและท่อทางเดินอสุ จิวา่ มีสิ่งผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ถุงอัณฑะ (Scrotum) เป็ นถุงหนังย่นๆ สี คล้ า ภายในมีลูกอัณฑะลักษณะกลมรี เหมือนไข่

91

ค่อนข้างนุ่ม ไวต่อความรู ้สึก ข้างซ้ายจะห้อยต่ากว่าข้างขวาเล็กน้อย ท่ออสุ จิ (Epididymis) เป็ นอวัยวะรู ปร่ างเครื่ องหมาย
ลูกน้ าต่อกับลูกอัณฑะแต่ละข้าง คลาได้บริ เวณด้านบนของลูกอัณฑะ ลักษณะนิ่มกว่าลูกอัณฑะเล็กน้อย
อาการแสดงที่ผิดปกติ
1) การเปลี่ยนปลงสี ผวิ บริ เวณถุงอัณฑะ มักเกิดจากการอุดตัน หรื อมีการอักเสบของของต่อมไขมันเนื่ องจาก
การหมักหมม และอาจเกิดการติดเชื้อราได้ง่าย
2) การบวมของถุงอัณฑะ อาจเกิดการบวมทัว่ ร่ างกายพบในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ โรคไต ภาวะทุโภชนาการ หรื อ
จากการอุดตันของหลอดเลือดดาและหลอดน้ าเหลือง พบในผูป้ ่ วยโรคเท้าช้าง
3) ถุงน้ า (Hydrocele) ลักษณะเรี ยบตึง กดไม่เจ็บ โปร่ งแสง
(2) ถ้าถุงอัณฑะมีอาการบวม ควรตรวจโดยวิธี Transllumination โดยทาในห้องมืด ใช้ไฟฉายจากดัานหลัง
ของถุงแล้วดูแสงที่ทะลุผา่ นด้านหน้า ดูวา่ โปร่ งแสหรื อทึบแสง
อาการแสดงที่ปกติ ท่อทางเดินอสุ จิ (Vas deferens) มีลกั ษณะเป็ นหลอดเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2
มิลลิเมตร เรี ยบค่อนข้างแข็ง ต่อจากส่ วนปลายของท่ออสุ จิ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) ไส้เลื่อนถุงอัณฑะ (Scrotum hernia) จะมีลกั ษณะบวมคล้ายถุงน้ า คลาไม่พบขอบบนของก้อน ถ้าค่อยๆ บีบ
เคลื่อนขึ้น ก้อนสามารถเลือนหายไปมนช่องท้องได้ เวลาไอหรื อจามจะทาให้กอ้ นนี้ โป่ งมาก
2) ถุงเลือด (Hematocele) จะมีลกั ษณะคล้ายถุงน้ า แต่แข็ง และกดเจ็บ ทึบแสง
3) เนื้องอกของลูกอัณฑะ(Testicular tumor) คลาได้กอ้ นแข็ง กดไม่เจ็บ ทึบแสง
4) ลูกอัณฑะอักเสบ (Orchitis) จะบวม กดเจ็บ
5) ลูกอัณฑะฝ่ อ (Atrophy of the testis) ลูกอัณฑะเล็ก นุ่ม อาจเกิดจากการอักเสบติดเชื้ อโรคต่างๆ การได้รับ
รังสี หรื อเกิดจากความผิดปกติของต่อมใต้สมอง
6) ลูกทองแดง (Cryotochism) ลูกอัณฑะไม่เคลื่อนลงมาในถุงอัณฑะ คลาไม่พบ ถ้าอยูใ่ นช่องท้องหรื อ
Inquinal canal อาจทาให้ลูกอัณฑะฝ่ อ และเป็ นหมันๆ ได้
7) ท่ออสุ จิอกั เสบ (Epididymitis) กรณี เฉี ยบพลัน ท่ออสุ จิจะบวมแดง กดเจ็บ อาจทาให้มีถุงน้ าเกิดขึ้น เป็ น
ถุงน้ าเล็กๆ โปร่ งแสง ถ้าเรื้ อรังจะทาให้ท่ออสุ จิบวม เป็ นปุ่ มขรุ ขระ ก้อนแข็ง กดเจ็บ มักเกิดจากเชื้อกามโรค วัณโรค
13.2) อวัยวะสื บพันธุ์เพศหญิง (Female genitalia)
การตรวจอวัยวะสื บพันธุ์ ในผูป้ ่ วยหญิ ง เป็ นเรื่ องที่น่าอายโดยเฉพาะในผูท้ ี่ไม่เคยผ่านการตรวจ หรื อยังเป็ นโสดอยู่
ฉะนั้นก่อนตวจควรอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจถึงความจาเป็ นว่าทาไมต้องตรวจ และจะทาการตรวจอย่างไรเพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้เข้าใจ
คลายความหวาดกลัวหรื อความวิตกกังวลลง และให้ความร่ วมมือขณะที่ทาการตรวจ ถ้าเป็ นไปได้ผตู ้ รวจควรเป็ นเพศหญิง
ก่อนตรวจให้ผูป้ ่ วยถ่ ายปั สสาวะก่ อน และควรตรวจในห้องที่ มีแสงสว่างพอเพี ยง ให้ผูป้ ่ วยนอนหงาย งอตะโพกและเข่า
ผูต้ รวจใส่ ถุงมือสะอาด เปิ ดเฉพาะส่ วนที่ตอ้ งการตรวจพร้อมทั้งใชผ้าสามเหลี่ยมปิ ดตาผูป้ ่ วย การตรวจใช้การดูและการคลา
ไปพร้อมกัน
13.2.1) ตรวจอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอก ใช้การดูแลการคลาดังนี้
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1) ตรวจดูลกั ษณะภายนอกบริเวณหัวหน่ าว (Mon pubis) ดูการกระจายของ Pubic hair ว่ามีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร มีโลนหรื อการอักเสบหรื อไม่ ถ้าพบก้อนให้คลาดูลกั ษณะของก้อน มีการกดจ็บ หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ในเพศหญิงการกระจายของ Pubic hair เป็ นแบบสามเหลี่ยมมีฐานอยูด่ า้ นบน ไม่มีการ
อักเสบ ต่อมน้ าเหลืองไม่โต คลาไม่ได้
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ พบโลนร่ วมกับการคันบริ เวณหัวหน่าว ถ้าต่อมน้ าเหลืองโตให้นึกถึงการอักเสบของ
อวัยวะสื บพันธุ์ พบในผูป้ ่ วยที่มีแผลฝี กามโรคและมะเร็ ง
2) การดู โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ซา้ ยจับแคมนอกให้แยกจากกัน ดู Clitoris รู เปิ ดท่อปั สสาวะ รู เปิ ดช่อง
คลอด และเยือ่ พรหมจารี ย ์ สังเกตดูวา่ มีความผิดปกติต่างๆ หรื อไม่ ดูวา่ มี Disacharge แผลการอักเสบ บวม และผืน่ หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีDischarge แผล การอักเสบบริ เวณช่องคลอด
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) มี Discharge เป็ นมูกใสคล้ายแป้ งเปี ยก ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่คนั น่าจะเป็ นตกขาวธรรมดา
2) ตกขาว ลักษณะเป็ นหนองมีกลิ่นเหม็น ให้นึกถึงโรคหนองใน
3) ตกขาว ลักษณะข้นขาวคล้ายแป้ งเปี ยก มีคราบนู นร่ วมกับอาการคัน และมีผนื่ แดง รอบๆ ให้นึกถึงช่องคลอด
อักเสบจากเชื้อ Trichomonas
4) เป็ นมูกใสคล้ายแป้ งเปี ยก ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่คนั น่าจะเป็ นตกขาวธรรมดา
3) การคลา
3.1) ให้หงายมือขวา สอดนิ้วเข้าไปในช่องคลอด แล้วรี ดท่อปั สสาวะจากภายในออกมาเบาๆ สังเกตดูวา่
มี discharge ออกมาจากท่อปั สสาวะหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ จะไม่มี Discharge ออกมา
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีหนองไหลออกมาทางช่องคลอด อ่าจเกิดจากการอักเสบของท่อปั สสาวะ พบในโรค
หนองใน
3.2) ถ้าสังเกตเห็นว่ามีการบวมของแคม (Labia) ข้างใดข้างหนึ่งให้สอดนิ้วชี้ เข้าไปในช่องคลอดตรงบริ เวณ
4 และ 8 นาฬิกา แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือ กดผนังด้านหน้าปากช่องคลอด สังเกตการกดเจ็บ หรื อมี Discharge ออกมาหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ตรงตาแหน่ง 4 และ 8 นาฬิกา ของช่องคลอดชิดด้านนอกของเยื่อรอบรู ปากช่องคลอด
(Hymen) จะมีรูเปิ ดของต่อมเมือกของปากช่องคลอด(Bartholine gland) ซึ่งจะสร้างเมือกมาหล่อลื่นบริ เวณปากช่องคลอด
ปกติจะมองไม่เห็น ไม่มีการบวม หรื อ กดเจ็บ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีอาการบวม แดง ร้อน และกดเจ็บมาก อาจมีหนองไหลออกมาจากรู เปิ ดของต่อม
ส่ วนใหญ่เกิดจากโรคหนองใน
3.3) ตรวจดูความแข็งแรงของช่องคลอด โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ซา้ ยจับแคมนอกให้แยกจากกัน แล้วให้
ผูป้ ่ วยเบ่งลงล่าง เหมือนการถ่ายปั สสาวะ สังเกตดูวา่ มีการหย่อนหรื อโป่ งของช่องคลอดหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ จะไม่มีการโป่ งออกขออวัยวะทางช่องคลอด
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อาการแสดงที่ผิดปกติ
1) มีผนังช่องคลอดส่ วนหน้าบนหย่อน เนื่องจากกล้ามเนื้อกระเพาะปั สสาวะย้อยเข้ามาในช่องคลอด
(Cystocele)
2)
มีมดลู กหย่อนตัวลงมาในช่ องคลอด หรื อออกมาที่ ปากช่ องคลอด หรื อยื่นออกมานอกช่ องคลอด
(Prolapse of the uterus) เนื่ องจากมีการหย่อนตัวของเนื้ อเยื่อต่างๆที่มีหน้าที่ในการยึดมดลูก พบได้ในหญิงหลังคลอดที่ตอ้ ง
ออกแรงยกของหนักๆ หรื อในหญิงที่ผา่ นการคลอดบุตรมามาก
13.1.2) ตรวจอวัยวะสื บพันธุ์ภายใน (Per Vagina: PV) ควรให้พยาบาลหรื อพยาบาลเวชปฏิบตั ิ หรื อแพทย์ เป็ น
คนท าการตรวจ (เจ้าหน้าที่ ส าธารณสุ ข เป็ นผูช้ ่ วยตรวจ) เพราะต้องผ่านการอบรมเฉพาะทาง โดยใช้เครื่ องมื อ Vaginal
speculum ช่วยในการถ่างช่องคลอด ใช้ทกั ษะการดูและการคลา ในที่น้ ีจะไม่ขอกล่าวรายละเอียดวิธีการตรวจภายใน (PV)
1) การดู เพื่อดูความผิดปกติของปากมดลูกและรู เปิ ด ดู เยื่อบุช่องคลอด และปากมดลู กมีการอักเสบแดง เป็ น
ตุ่มใส มีกอ้ นเนื้อ งอกหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ
1) รู เปิ ดปากมดลูกในหญิงที่ใม่เคยผ่านการคลอดบุตร รู เปิ ดจะมีขนาดเล็ก เป็ นรู ปกลม หรื อรู ปไข่ และปาก
มดลูกจะดูเรี ยบเป็ นสี ชมพู
2) ไม่มีการอักเสบหรื อ Discharge พบเลือดออกจกช่องคลอดในช่วงเวลามีประจาเดือน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) มีลกั ษณะเป็ นจุดแดง (Erosion) รอบๆ รู เปิ ดปากมดลูก แสดงว่าปากมดลูกมีการอักเสบเรื้ อรัง หรื ออาจเป็ น
โรคมะเร็ งปากมดลูกในระยะเริ้ มแรก
2) มีลกั ษณะเป็ นตุ่มใสขนาดต่างๆ กัน อาจมีตุ่มเดียว หรื อหลาย ๆ ตุ่มก็ได้ บริ เวณปากมดลูก แสดงว่าปาก
มดลูกมีการอักเสบเรื้ อรัง
3) มีลกั ษณะเป็ นก้อนเนื้ องอก แข็ง เลือดออกง่าย ถ้าเป็ นมากจะมีขนาดใหญ่ เหมือนดอกกระหล่า มักเกิดใกล้
รู เปิ ดของปากมดลูก พบในผูป้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูก
4) เยือ่ บุช่องคลอด ปากมดลูกมีการอักเสบ แดง มีฝ้าเป็ นแผ่นสี ขาวหรื อสี เทาติดอยู่ เวลาเขี่ยจะมีเลือดออก
Discharge เป็ นสี ขาวข้นขาวคล้ายแป้ งเปี ยก ให้นึกถึงช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา (Moilia vaginitis)
5) เยือ่ บุช่อคลอดและปากมดลูกอักเสบ แดง มีตุ่มเป็ นจุดแดงๆ (Strawber spot) บางรายมีมีเลือดออก ร่ วมกับ
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มี Discharge สี ขาวเหลืองหรื อเขียวเป็ นฟอง ขังรวมกันที่ด่นหลังปากมดลูกให้นึกถึงช่องคลอด
อักเสบจากเชื้อ Trichomonas
6) รู เปิ ดของปากมดลูก และท่อปั สสาวะอักเสบ แดง บวม และมีหนองสี เหลืองไหล ให้นึกถึง ช่องคลอดอักเสบ
จากเชื้อหนองใน (Early gorrhorhea)
7) ในการณี ต้ งั ครรภ์ จะพบปากมดลูกเห็นเป็ นสี ชมพูอมม่วง
8) มีเลือดออกทางช่องคลอด หลังการตั้งครรภ์ ร่ วมกับการปวดในท้องน้อย อาจเป็ นอาการและอากรแสดงของ
การแท้งบุตร
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2) การคลา ปากมดลูก ปี กมดลูก และรังไข่ เพื่อดูความผิดปกติของปากมดลูก ปี กมดลู และรังไข ว่ามีกอ้ น
กดเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ
1) ส่ วนของด้านหลังของปากมดลูก จะมีเยือ่ บุช่องท้องย้อยลงมา ก่อนที่จะยกไปคลุมผนังหน้าท้อง ตรงส่ วน
Rectum เกิดเป็ นซอก (Cul de sac) ซึ่ งมีลกั ษณะหยุน่ ๆ ไม่โป่ งตึง
2) คอมดลูกยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร นุ่ม และผิวเรี ยบ เคลื่อนไหวไม่ได้
3) ขนาดของมดลูกประมาณ 3 x 2 x 2 เซนติเมตร นุ่มเล็กน้อย ผิวจเรี ยบ ตาแหน่งอยูต่ รงกลางยอดมดลูกส่ วน
ใหญ่จะกระดกโค้งไปทางด้านหน้าของช่องเชิงกรานและอมดลูกจะชี้ไปทางด้านหลัง เคลื่อนไหวจะเสี ยวเล็กน้อย
4) ปกติจะคลาไม่ได้ปีกมดลูกและรังไข่ ไม่พบก้อนหรื อมีอาการกดเจ็บ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) มีการโป่ งตึงและอาการกดเจ็บมากบริ เวณส่ วนต่าสุ ดของช่องคลอดบรเวณส่ วนต่าสุ ดของช่องคลอด
(cul de sac) เมื่อจับคอมดลูกให้เคลื่นรไหวไปมาร่ วมกับมีกล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็ ง ให้นึกถึงการอักเสบภายในช่องคลอด
2) อุณหภูมิภายในร้อนกว่าปกติ ให้นึกถุงการอักเสบในช่องคลอด
3) มดลูกมีขนาดใหญ่ คลาได้ชดั เจน ให้นึกถึงการตั้งครรรภ์ หรื อเนื้ องอกภายในมดลูก
4) ลักษณะของมดลูกที่ผดิ กติไป อาจมีผลต่อการแท้งบุตรคุกคามได้
5) ปี กมดลูกคลาได้กอ้ นนอกอุง้ เชิงกราน ถ้ามีลกั ษณะเป็ นถุงน้ าผิวค่อนข้างเรี ยบและยืดหยุน่ ได้ ให้นึกถึงถุงน้ า
ของรังไข่ (Ovarian cyst) ถ้ามีลกั ษณะเป็ นตะปุ่ มตะป่ า ผิวไม่เรี ยบแข็งให้นึกถึงเนื้องอกของรังไข่ (Obvarian tumor)
14) กล้ามเนื้อ กระดูก และข้ อ (Musculoskeletal)
โครงสร้างของร่ างกายประกอบด้วย กล้ามเนื้อ กระดูก กระดูกอ่อน และข้อต่อต่าง ๆ โดยมีเนื้ อเยือ่ หรื อเส้นเอ็นเชื่อม
ระหว่างกระดู กกับกระดู ก และเชื่ อมกล้ามเนื้ อกับกระดู ท าให้เป็ นรู ป ร่ างของมนุ ษย์และท าให้เกิ ดการเคลื่ อนไหว ดังนั้น
ผูต้ รวจต้องท าความเข้าใจส่ วนประกอบของกล้ามเนื้ อ กระดู กและข้อต่อต่างๆ (ดังภาพที่ 11.41) หลักการตรวจกล้ามเนื้ อ
กระดูกและข้อ และวิธีการตรวจกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ แต่ละส่ วนดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 11.41 ส่ วนประกอบของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่างๆ
14.1) หลักการตรวจกล้ ามเนื้อ กระดูกและข้ อ
หลักการตรวจกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ควรให้ส่วนที่ทาการตรวจอยูใ่ นท่าพักและสามารถเคลื่อนไหวส่ วนนั้นๆ ได้
อวัยวะใดที่มี 2 ข้างควรตรวจทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเพื่อเปรี ยบเทียบกัน ซึ่ งปกติจะมีลกั ษณะเหมือนกัน การตรวจส่ วนใหญ่
จะใช้การสังเกตดูร่วมกับการคลา ดังต่อไปนี้
1. การเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติหรื อความจากัดของการเคลื่อนไหว รวมทั้งข้อแข็ง (Ankylosis) หรื อขาดความ
มัน่ คง (Instability)
2. ข้อบวม พิการ หรื อมีรูปร่ างผิดปกติ เช่น Synovium membrane ที่หนา แดง ร้อน ปวด
และกดเจ็บ เป็ นลักษณะของโรค Rheumatoid arthritis หรื อกะดูกขยายใหญ่ พบได้ในผูป้ ่ วย Osteoarthritis
3. เสี ยงดังกรอบแกรบ (Crepitation) หรื อความรู ้สึกแปลก ขณะเมื่อเคลื่อนไหวข้อต่างๆ
4. ความแข็งแรงของข้อต่างๆ
5. ลักษณะของกล้ามเนิ้อแต่ละส่ วน กล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะเห็นเป็ นมัดๆ กล้มเนื้อที่ฝ่อตัวและ
เหี่ยวจะเห็นเป็ นรอยแฟบหรื อรอยบุ๋มลงไป การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและมีกอ้ นใต้ผวิ หนัง เช่น ผูป้ ่ วย

96

Rheumatoid arthritis หรื อในผ็ป่วย Rheumatoid fever
ในการตรวจกล้ามเนื้ อ กระดู กและข้อ ให้ผูป้ ่ วยถอดเสื้ อผ้าที่คลุ มส่ วนที่ จะตรวจออก ให้ส่วนนั้นอยู่ในท่าพัก และ
สามารถเคลื่ อ นไหวได้ อวัย วะใดที่ มี ท้ งั 2 ข้างต้องตรวจทั้ง ข้า งซ้ ายและข้าขวา เปรี ย บเที ย บกัน ส่ วนใหญ่ จะมี ล ัก ษณะ
เหมื อนกัน ผูต้ รวจจะต้องตรวจทางด้านโครงสร้ าง หน้าที่ และความสามาถในการปฎิ บ ัติกิ จกรรมต่างๆ เช่ น กิ จกรรม
เกี่ ยวกับการเคลื่อนไหว เช่ น ยืน เดิน นัง่ นอน หมุนตัว เหยียด งอแขน เป็ นต้น กิจกรรมอื่นๆ เช่ น ล้างหน้า แปรงฟั น
หวีผม แต่งตัว รับประทานอาหาร ล้างมือ เป็ นต้น ซึ่ งผูต้ รวจจาเป็ นต้องทราบ Range of motion (ROM) ของร่ างกายคนปกติ
และผิดปกติ แม้แต่ ในคนปกติก็มีความแตกต่างกันไปตามวัยและภาวะสุ ขภาพของแต่ละคน และความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
(Muscle strength) โดยดู ก ารออกแรงต้านของกล้ามเนื้ อแต่ล ะส่ วนผูป้ ่ วย ในการตรวจรายละเอี ยดในแต่ ละส่ วนขึ้ นอยู่ก ับ
อาการและสภาพของผูป้ ่ วยแต่ละคน
14.2) วิธีการตรวจกล้ ามเนื้อ กระดูก และข้ อ
วิธีการตรวจกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เริ่ มจากศีรษะ ไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อเท้า ข้อตะโพก และกระดูกสันหลัง
ประกอบด้วยการดู การคลา การขยับหรื อการเคลื่อนไหว ตรวจ Range of motion (ROM) การวัด และตรวจความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ (Muscle strength) โดยวิธีการตรวจข้อต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ศีรษะและลาคอ (Head and neck)
1.1 การดู
สังเกตดูลกั ษณะรู ปร่ างของคอเพื่อหาความผิดปกติหรื อความพิการ
อาการแสดงที่ปกติ คอมีรูปร่ างไม่ผดิ ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ
1) Web Neck ความผิดปกติที่คอ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นสู งขึ้นมาทั้งสองข้าง และลาดไปที่หวั ไหล่
พบในผูป้ ่ วยโรค Teurner’syndrome
2) Wry neck หรื อ torticollis ภาวะคอบิดไปทางด้านใดด้านหนึ่ง เกิดจากการหดรั้งของกล้ามเนื้อ
srernocleidomastoid
1.2 การคลา
1.2.1 คลาบริ เวณคอด้านหลัง (Cervical spine) กล้ามเนื้อ Paravertebral และ Trapezius หาตาแหน่งที่กดเจ็บ
อาจพบว่ามีอาการปวดคอ เกิดจาการเกร็ งของกล้ามเนื้อคอ มีอาการบวม ร้อน กดเจ็บ หรทอมีกอ้ นหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการกดเจ็บหรื อก้อน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีบวมแดง และกดเจ็บ อาจเกิดจากมีการชอกช้ า หรื อมีการอักเสบ
1.2.2 คลาข้อต่อของกระดูกขากรรไกร โดยผูต้ รวจใช้นิ้วกดบริ เวณด้านหน้าของใบหู (Temporomanidibular
joint) ดูวา่ มีการบวม ร้อน แดง และกดเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีอาการกดเจ็บ บวม ร้อน แดง หรื อก้อนบริ เวณหน้าใบหู
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อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีอาการกดเจ็บ บวม ร้อน แดง อาจเกิดจากความผิดปกติของข้อ Temporomanidibular
joint
1.3 การเคลื่อนไหว ตรวจ range of motion (ROM) การเคลื่อนไหวของคอ
1.3.1 ให้ผูป้ ่ วยก้มศีรษะให้คางจรดกับหน้าอก (Flexion) เงยหน้าเอนไปข้างหลัง (Extension) เอียงคอให้หูจรด
กับ ไหล่ ท้ งั ซ้ ายและขวา (Lateral bending)และหมุ น คอให้ ค างจดไหล่ ท้ งั 2 ข้าง (Rotation) โดยไม่ ข ยับ ไหล่ สั งเกตดู ก าร
เคลื่ อนไหวของข้อต่อคอว่าผูป้ ่ วยสามารถทาได้ มากน้อยเพียงใด (ดังภาพที่ 11.42) ถ้าในกรณี ที่ผูป้ ่ วยไม่สามารถทาได้เอง
(Active motion) ให้ผตู ้ รวจเป็ นผูท้ าให้ (Passive motion)

ภาพที่ 11.42 แสดงการเคลื่อนไหวของคอ
อาการแสดงที่ปกติ การเคลื่อนไหวของคอ Flexion ทาได้ 45 องศา Extension ได้ 55 องศา Lateral bending ทา
ได้ 40 องศา และ Rotation ทาได้ 70 องศา
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าผูป้ ่ วยมีการเคลื่อนไหวของคอทาได้นอ้ ยกว่าปกติ แต่เมื่อผูต้ รวจพยายามขยับให้
ได้เท่าปกติ แสดงว่าพยาธิ สภาพไม่ได้เกิดภายในข้อ แต่สาเหตุอาจมาจากเยือ่ หุ ม้ ข้อ (Capsule) เอ็นของข้อ
(Ligament) กล้ามเนื้อ (Muscle)หรื อ เส้นประสาท (Nerve) ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถทาเองได้ หากมี
Hyperflexion หรื อ Hyperextension ของกระดูกคอ มักเกิดจากการได้รับอุบตั ิเหตุ ถูกแรงกระแทกบริ เวณคอ
1.3.2 ในการตรวจผูป้ ่ วยที่มีประวัติ Fracture หรื อ dislocation ของกรระดูกสันหลังช่วงคอ ต้องตรวจด้วย
ความนุ่มนวล ไม่ฝืนเพราะทาให้เกิดอันตรายต่อไขสันหลังจนเป็ นอัมพาต ทั้งแขนและขาได้
อาการแสดงที่ปกติ เอียงคอให้หูจรดกับไหล่ท้ งั ซ้ายและขวา (Lateral bending)
อาการแสดงทีผ่ ิดปกติ ผูป้ ่ วยไม่สามารถก้มหน้าเอาคางจรดหน้าอกได้ แสดงว่ามีการอักเสบของเยือ่ หุ ้มสมอง
หรื อการอักเสบของกระดูกสันหลังบริ เวณคอ
1.4 การวัด
ในการตรวจศีรษะและคอจะเป็ นการวัดมุมว่า การเคลื่อนไหวของข้อที่คอสามารถขยับ+ได้กี่องศา ถึงกี่องศา
โดยจะต้องวัดทั้ง Active และ Passive range of motion
1.5 การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอ (Muscle strength) ทาดังนี้
1) ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ หรื อนอนหงายก้มศีรษะให้คางจรดกับหน้าอก (Flexion) ให้ผปู ้ ่ วยออกแรงต้าน ผูต้ รวจออก
แรงดันที่หน้าผาก
อาการแสดงที่ปกติ มีแรงต้านเต็มกาลังของกล้ามเนื้ อ ที่ทาหน้าที่ที่คอ Neck flexion ปกติ
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อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ อาจจะมีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Sternocleidomastoid
2) ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ หงายศีรษะไปข้างหลัง (Extension) หรื อให้ผปู ้ ่ วยนอนกดศีรษะลงบนหมอน โดยให้ผตู ้ รวจ
ออกแรงต้านที่ Occiput สังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อ
อาการแสดงที่ปกติ มีแรงต้านเต็มกาลังของกล้ามเนื้ อ ที่ทาหน้าที่ที่คอ Neck extension ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ อาจจะมี
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ Trapezius
3) ตรวจ Compression test ตรวจผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดต้นคอ และมีอาการปวดร้าว หรื อชาลง
แขนแขนและมือ โดยให้ผปุ ้ ่ วยนั้งตรงเก้าอี้ ผูต้ รวจใช้มือทั้งสองกดลงตรงกลางศีรษะ ในท่านัง่ ธรรมดา กดบริ เวณด้านหน้า
ตรงหน้าผาก ในท่า Full extension กดลงตรงหลังศีรษะในขณะ Full fflexion และด้านข้างส่ วนบน ในขณะมี Lateral bending
ทั้ง 2 ข้างของคอ
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีการปวดชาบริ เวณคอ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีอาการปวดชาแล้วร้างลงแขนและมือ แสดงว่ามี Nerve root irritation บริ วณ Cervical
ในผูป้ ่ วย Cervical spondylosis หรื อ Cervical disc herniation หรื อ Osteo-arthritis ของ Cervical spines
2. ข้ อไหล่ (Shoulder joint)
ข้อไหล่โดยทัว่ ไปจะหมุนได้โดยรอบ นอกจากด้านที่ติดกับลาตัวและด้านหลัง
2.1 การดู
สังเกตดูลกั ษณะรู ปร่ างของข้อไหล่ทางด้านหน้าดูวา่ มีรูปร่ างผิดปกติ มีบวม แดง เขียว ช้ า
มีการลีบของกล้ามเนื้ อ หรื อความพิการ ทางด้านหลังให้ดูขอ้ ไหล่ กระดูกสะบัก และกล้ามเนื้ อว่าลีบหรื อไม่ หรื อกระดูกโปน
นูนหรื อไม่ เปรี ยบเทียบกันทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งสังเกตท่าทางของผูเป่ วยด้วย เพราะถ้าผูป้ ่ วยข้อไหล่เคลื่อนหลุด มักจะใช้มืออีก
ข้างหนึ่งประคองเอาไว้อย่างระมัดระวัง
อาการแสดงทีป่ กติ หัวไหล่ไม่มีความพิการ หรื อผิดรู ป
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
1) Acromian process โป่ งนูนกว่าอีกข้าง กล้ามเนื้อลีบหัวไหล่แฟบ พบในผูป้ ่ วยไขสันหลังอักเสบ
2) Elevation of scapular กระดูกสะบักนูนสู งขึ้น พบในผูป้ ่ วยโรค Sprengel’s deformity
สันหลังคด (Scoliosis) หรื ออัมพาตของกล้ามเนื้อรอบๆ ไหล่
3) มีการบวมรอบๆ ไหล่ อาจเกิดจากการอักเสบภายในข้อ พบในโรค Rheumatoid arthritis หรื อมีการเลื่อน
หลุดของข้อไหล่ การอักเสบของ Bursa การอักเสบของเอ็น
2.2 การคลา
บริ เวณข้อไหล่ท้ งั 2 ข้าง บริ เวณข้อกระดูกมาบรรจบกันและปุ่ มกระดูกหัวไหล่ มีอาการบวม
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หรื อกดเจ็บหรื อไม่ ที่บริ เวณ Sternoclavicular joint, Acromianclavicular joint ตัวข้อไหล่ตลอดถึง Greater tubercle และ
ร่ อง Biceps (ดังภาพที่ 11.43) คลาผิวหนัง มีบวม แดง ร้อน กดเจ็บหรื อไม่มีการอ่อนแรง การเกร็ งของกล้ามเนื้อหรื อไม่
คลาเอ็นของข้อ คลากระดูก Clavicle, Acromian process, Greater และ Lesser tuberosity, Coracoid process, Bicipital groove,
Sternoclavicular joint และ Acromioclavicular joint ;มีการกดเจ็บหรื อไม่
1. Sternoclavicular joint
2. Acromioclavicular joint
3. ตัวข้อไหล่ตลอดถึง Greater tubercle และร่ อง
Biceps

ภาพที่ 11.43 แสดงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการกดเจ็บ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการบวม แดง ร้อน และกดเจ็บ อาจเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็นยึดข้อ
(Ligament) ถุงน้ า (Bursa) กระดูกหัก การอักเสบของข้อ พบในผูป้ ่ วย Rheumatoid artrutis, Ankylosing
spondylitis หรื อ Septic arthritis
2.3 การเคลื่อนไหว ตรวจ range of motion (ROM) ทาดังนี้
2.3.1 โดยผูต้ รวจยืนค่ อนไปทางด้านหลังของผูป้ ่ วย เพื่ อจะได้สั งเกตการเคลื่ อนไหวของ Scapular ด้วย ถ้า
ต้องการตรวจการเคลื่อนไหวที่ขอ้ Glenohumeral เพียงอย่างเดียวให้ตึงกระดูกสะบักไม่ให้ขยับ โดยให้ผตู ้ รวจใช้นิ้วหัวแม่มือ
ข้างหนึ่ งกดลงบน Spine ของกระดูกสะบักและนิ้วอื่นๆข้ามไหลไปกดที่ กระดูกไหปลาร้า ให้ผปู ้ ่ วยห้อยแขนลง แขนและฝ่ า
มือจะอยูแ่ นบลาตัว ให้นิ้วหัวแม่มืออยูข่ า้ งหน้า จากนั้นยกแขนขึ้นไปข้างหน้า (Flexion) เหวีย่ งแขนไปด้านหลัง (Extension)
กางแขนออกจากข้างลาตัว แล้วยกแขนขึ้ นเหนื อศี รษะ จนมือทั้ง 2 ข้างจบกันเหนื อศี รษะ(Abduction) หุ บแขนที่กางเข้าหา
ลาดัว แล้วเคลื่ อนผ่านไปทางด้านหน้าของทรวงอก (Adduction) กางแขนและอ้อมมือไปทางด้านหลังของศีรษะจนมือแตะ
ด้านหลัง(External rotation) หุ บ แขนแล้วไขว้มือทั้ง 2 ข้างที่ บ ริ เวณหลัง (Internal rotation) จากนั้นให้ผูป้ ่ วยเหวี่ยงมื อเป็ น
วงกลม (Circumduction) ซึ่งเป็ น Combind actions ของ Glenohumeral acspulothoracic scapula-thoracic movement
ให้ผปู ้ ่ วยทาเองและผูต้ รวจเป็ นผูก้ ระทาให้ สังเกตความผิดปกติขณะที่ผปู ้ ่ วยเคลื่อนไหวทาท่าดังกล่าว ดูวา่ มีเสี ยง
ดังกรอบแกรบหรื อไม่ (ดังภาพที่ 11.44)
อาการแสดงที่ปกติ การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ Flexion ทาได้ 40 องศา Abduction ทาได้ 180
องศา Adduction ทาได้ 20-40 องศา Internal rotation ทาได้ 80-90 องศา และ External rotation ทาได้ 90 องศา
อาการแสดงที่ผิดปกติ
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1) การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ผูป้ ่ วยทาเองได้น้อยกว่าปกติ แต่ถา้ ผูต้ รวจช่ วยขยับให้ได้เท่ากับปกติ แสดงว่า
พยาธิ สภาพไม่ได้เกิ ดขึ้นภายในข้อ แต่อาจจะมี สาเหตุมาจากเยื่อหุ ้มข้อ (Capsule) เอ็นยึดข้อ (Ligament)
กล้ามเนื้อ (Muscle) หรื อ เส้นประสาท (Nerve)
2) ยกแขนขึ้นได้เล็กน้อยและในขณะเดียวกัน ไม่สามารถใช้ปลายหัวแม่มือแตะหรื อสัมผัสหลัง
ได้อย่างปกติ (Internal rotation) มัก เกิ ดจากการอัก เสบของ Rotator cuff โดยเฉพาะส่ วนเอ็น ของกล้ามเนื้ อ Supraspinatus
หรื อ Bicipital tendinitis เคลื่อนไหวข้อไหล่เกือบไม่ได้เลย (Froxen shoulder) พบในผูป้ ่ วยที่มีการอักเสบของเอ็นของไหล่
3) เคลื่อนไหวไม่ได้เลย เพราะปวดมาก พบในผูป้ ่ วยโรคข้อไหล่หกั หรื อการเคลื่อนหลุดของข้อไหล่
2.4 การวัด เป็ นการตรวจที่ ช่วยให้การดู การคลา และการเคลื่ อนไหวแน่ นอนชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ งอาจจะวัดขนาด
รอบวงของแขนตอนบนใกล้ๆ หัวไหล่ เพื่ อดู ว่าไหล่ บ วม โตขึ้ น หรื อเล็ ก ลงจากกล้ามเนื้ อลี บ และจะเป็ นการวัดมุ มของ
การเคลื่ อนไหวของข้อไหล่ ว่าสามารถขยับได้กี่องศา ถึ งกี่ องศา โดยต้องวัดทั้ง Active และ Passive range of motion แล้ว
เปรี ยบเทียบกันทั้ง 2 ข้าง

ภาพที่ 11.44 การเคลื่อนไหวของข้อไหล่

ภาพที่ 11.45 การเคลื่อนไหวของข้อศอก

2.5 การตรวจ Muscle strange
1) ให้ผปู ้ ่ วยเหยียดแขนออกไปข้างหน้า ผูต้ รวจพยายามกดแขนลงและดันแขนขึ้น โดยให้ผปู ้ ่ วยออกแรงต้าน
สังเกตความแรงของแรงต้าน และดูการเคลื่อนของสะบัก
อาการแสดงทีป่ กติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Serratus ปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ แรงต้านลดลงปลายล่างของกระดูกสะบักมีการเคลื่อนไหวเข้าในและขยับขึ้น
พบในกรณี ที่กล้ามเนื้อ Anterior serratus อ่อนแรง
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2) ให้ผปู ้ ่ วยชูแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนื อศีรษะ หันฝ่ ามือไปข้างหน้า ประมาณ 20-30 วินาที ดูการทรงตัวของ
ผูป้ ่ วย ผูต้ รวจใช้มือทั้งสองข้างพยายามดันแขนของผูป้ ่ วยลง และให้ผปู ้ ่ วยออกแรงต้านไว้ สังเกตดูการตกลงของแขนขณะ
เหยียด
อาการแสดงทีป่ กติ สามารถชูแขนขึ้นได้ เป็ นปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ มีการออกแรงของแขนขณะเหยียด หรื ออ่อนกาลังลง แสดงว่า ผูป้ ่ วยมีอมั พาตครึ่ ง
ซีก Hemiparesis หรื อมีความผิดปกติของข้อไหล่
3) ให้ผปู ้ ่ วยกางแขนออกจากลาตัว ประมาณ 30 องศา ต้านกับแรงดันที่ผตู ้ รวจกดลงบนแขนสังเกตและคลา
การหดตัวของกล้ามเนื้ อ Deltoid
อาการแสดงทีป่ กติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Deltoid ปกติ (กล้ามเนื้อมัดนี้จะทาหน้าที่กาง
แขนระหว่าง 15-90 องศา)
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อไม่สามารถจะต้านแรงของผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความ
ผิดปกติตวั ของกล้ามเนื้ อ Deltoid หรื อ Circumflex nerve (C5)
4) ให้ผปู ้ ่ วยยืนตรงตามสบาย ห้อยแขน เหยียดตรงลงข้างตัว ผูต้ รวจใช้มือกดที่ลาแขนผูป้ ่ วยใต้ศอกเข้าหา
ลาตัว สังเกตและคลาการหดตัวของกล้ามเนื้ อ Suprsspinstus
อาการแสดงทีป่ กติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Supraspinatus ปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ ไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Supraspinatus หรื อ Suprascapular nerves(C5)
5) ให้ผปู ้ ่ วยยกแขนออกไปข้างๆ ตั้งฉากกับลาตัว งอข้อศอกประมาณ 90 องศา แล้วออกแรงหนีบแขนลง ต้าน
แรงที่ผตู ้ รวจใช้มือยันไว้ที่ขอ้ ศอก สังเกตและคลาการกดตัวของกล้ามเนื้ อ Latissimus dorsi และ Teres major
อาการแสดงทีป่ กติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Latissimus dorsi และ Teres major ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Latissimus dorsi: C6,C7,C8 หรื อ Teres major ที่เลี้ยงโดย Lower acapular nerve
6) ให้ผปู ้ ่ วยยืนหันหน้าเข้าหาฝาพอสมควร เอามือทั้งสองยันฝาแล้วออดแรงดัน โดยไม่ให้ตวั เคลื่อน สังเกต
และคลาการหดตัวของกล้ามเนื้อ Trapezius และ Serrstus anterior
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ Trapezius และ Serrstus anterior ตาแหน่ งของ Medial
border ของ Scapular ยังคงชิดกับ Thoracic wall
อาการแสดงที่ ผิ ด ปกติ มี ก ารอ่ อ นแรงของกล้า มเนื้ อ Trapezius และ Serratus anterior แสดงว่า มี ค วาม
ผิดปกติของเส้นประสาทที่มาสู่ Serratus anterior (C5, C6, C7)
7) ให้ผปู ้ ่ วยยกแขนทั้ง 2 ขึ้นเล็กน้อย ผูต้ รวจจับที่ขอ้ มือทั้ง 2 ข้าง แล้วดันออกจากลาตัว ให้ผปู ้ ่ วยออกแรงเพื่อ
นาแขนห้อยลงตามปกติ สังเกตดูการหดตัวของกล้ามเนื้ อ Pectoris major
อาการแสดงทีป่ กติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Pectoris major ปกติ
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อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Pectoris major หรื อ Lateral and medial pectoral nerves (6, C7.C8, T1)
8) ตรวจ Dugar’s sign เป็ นการตรวจว่ามีการหลุดของข้อไหล่ไปทางข้างหน้าหรื อไม่ โดยให้ผปู ้ ่ วยงอศอกข้าง
นั้นให้เต็มที่แล้วพยายามเอื้อมมือไปจับไหล่ตรงกันข้าม แล้วผูต้ รวจพยายามกดข้อศอก ชิดเข้าหาอกและหน้าท้อง
อาการแสดงที่ปกติ สามารถกดให้ขอ้ ศอกไปชิดกับลาตัวได้
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ไม่สามารถทาได้ แสดงว่ามีการเลื่อนหลุดของข้อไหล่
3. ข้ อศอก (Elbow joint)
ข้อศอกโดยปกติมีการเคลื่อนไหวได้ 2 แนวทางคือ งอข้อศอกขณะเหยียดแขนหรื องอข้อศอกขณะการแขนกับ
บิดแขนเข้าและบิดแขนออก
3.1 การดู
ตรวจดูลกั ษณะของข้อศอกว่ามีรูปร่ างผิดปกติ มีบวม แดง เขียง ช้ า มีแผล มีกอ้ น หรื อมีกล้ามเนื้ อลีบ หรื อไม่
เปรี ยบเทียบกันทั้ง 2 ข้าง
อาการแสดงที่ปกติ ข้อศอกไม่มีความพิการผิดรู ป
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) แขนคอก (Cubitus varus) หรื อแขนที่มองด้านข้าง มีลกั ษณะแบบพานท้ายปื นยาว (Gunstock deformity) ถ้า
ให้งอข้อศอกแขนท่อนปลายจะแออกข้างนอก และถ้าให้เหยียดแขนท่อนปลายจะเฉเข้าใน พบได้ในภาวะแทรกซ้อนของ
Supracondylar fracture ของกระดูกต้นแขนที่ติดผิดปกติ
2) แขนโกง (Cubitus valgus) ถ้าให้งอข้อศอก Rmity) แขนท่อนปลายจะเบนเข้าหาตัว และถ้าให้เหยียดแขน
ท่อนปลายจะกางออก พบได้ในภาวะแทรกซ้อน Lateral condyle ของกระดูกต้นแขนที่ติดผิดปกติ
3) การบวมหรื อนูนบริ เวณข้อศอก มักเกิดจากการอักเสบของข้อใน Rheumatoid arthritis, Septic arthritis หรื อ
Osteoarthritis
3.2 การคลา
3.2.1 ให้ผปู ้ ่ วยงอพับข้อศอกประมาณ 70 องศา คลาผิวว่ามีบวม ร้อน กดเจ็บหรื อไม่ มีการอ่อนแรงของ
กล้ามเนื้ อหรื อไม่ คลาข้อศอกที่ Extensor surface ของ Ulnar olecranon สังเกตดูวา่ มีกอ้ น การบวม ความหนาของผิวหนัง
และตาแหน่ งที่กดเจ็บ คลายึดเอ็นยึดข้อ คลาก้อน คลาปุ่ มกระดู ก Olecranon process, epicondyle ของกระดูกต้นแขน คลา
ปุ่ มกระดูกต้นแขน คลา Paraolecranon groove เส้นประสาท Ulnar อยูร่ ะหว่าง Olecranon และ Medial epicondyle ค่อนไป
ทางด้านหลัง อยูใ่ น Medial paraolecranon groove ว่ามีการกดเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ข้อศอกไม่มีการกดเจ็บ ไม่มีกอ้ น
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) คลาได้กอ้ นที่ Olecranon process อาจเป็ น Nodule หรื อ Trophi ในผูป้ ่ วยโรคเก๊าต์
2) ถ้าพบว่า มีการบวมที่ขอ้ ศอก อาจเกิดจากการอักเสบของ Olecranon bursa การบวมจะอยูต่ ้ืนกว่า Olecranon
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process เรี ยก Olecranon bursitis อาจพบร่ วมกับโรคข้ออักเสบชนิด Rheumatoid และ Gout
3) ถ้าตาแหน่งเส้นประสาท Ulnar นี้กระทบของแข็งจะเกิดอาการเสี ยวแปร๊ บไปตามแขนและปลายนิ้ว
3.2.2 ให้ผปู ้ ่ วยงอพับข้อศอก ผูต้ รวจลากรู ปสามเหลี่ยมจากจุด Tip of olecranon ของ Ulnar,
medial, Lateral epicondyle ของ Humurus ว่าจะฟอร์ มเป็ นรู ปสามเหลี่ยมอะไร
อาการแสดงที่ปกติ Body landmark ทั้งสามจุดฟอร์ มเป็ นรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าเอาฐานขึ้นบน
อาการแสดงที่ผิดปกติ การฟอร์ มรู ปสามเหลี่ยมผิดรู ปร่ างไป พบในการเคลื่อนหลุดของข้อศอก
3.3 การเคลื่อนไหวข้ อศอก
3.3.1 โดยให้ผปู ้ ่ วยเหยียดข้อศอกให้ตรงและชิดกับลาตัว แล้วงอแขน (Flexion) เหยียดแขน(Extension)ให้ผปู ้ ่ วย
flex ข้อศอก 90 องศา แขนอยูข่ า้ งลาตัว โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยูด่ า้ นบน ให้ผปู ้ ่ วยหงายฝ่ ามือขึ้น(Supination) และคว่าฝ่ ามือ
ลง (Pronation) (ดังภาพที่ 11.45) ให้ผปู ้ ่ วยทาเองและผูต้ รวจเป็ นผูท้ าให้ สังเกตความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของข้อศอก
อาการแสดงที่ปกติ การเคลื่อนไหวของศอก Flexion ทาได้ 135-150 องศา Extension ทาได้ 0-5 องศา
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ การเคลื่อนไหวของข้อศอกผูป้ ่ วยทาเองได้นอ้ ยกว่าปกติ แต่ถา้ ผูต้ รวจช่วยขยับให้ได้
เท่ากับปกติ แสดงว่าพยาธิ สภาพไม่ได้เกิดขึ้นภายในข้อ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเยือ่ หุ ม้ ข้อ กล้ามเนื้อหรื อเส้นประสาท
3.4 การวัด วัดความยาวของท่อนแขนส่ วนปลายจาก Olecranon process ถึง Ulnar styloid วัดรอบวงของข้อศอก
และวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อศอกว่ามีความผิดปกติหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบกันทั้ง 2 ข้าง
3.5 การตรวจ Muscle strange
1) ให้ผปู ้ ่ วยงอข้อศอกในลักษณะเบ่งกล้ามเนื้อต้นแขนต้านกับแรงที่ผตู ้ รวจดึงไว้ที่ขอ้ มือ สังเกตและคลาการ
หดตัวของกล้ามเนื้อ Biceps
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Biceps ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Biceps หรื อ Musculocutaneous nerve (C5, C6)
2) ให้ผปู ้ ่ วยเหยียดข้อศอก โดยผูต้ รวจใช้แรงต้านที่ปลายแขน สังเกตและคลาการหดตัวของกล้ามเนื้อ Triceps
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Triceps ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ Triceps หรื อ Radial nerve (C7, C8)
3) ให้ ผูป้ ่ วยพยายามงอข้อศอก โดยให้ ป ลายแขนอยู่ในท่ า Midposition ระหว่าง Supination และ Pronation
ผูต้ รวจออกแรงต้าน เอาไว้ สังเกต และคลาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ Bronchio radialis
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Bronchio radialis ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถตรวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Branchio radialis หรื อ Radial nerve (C5, C6)
4) ให้ผปู ้ ่ วยห้อยแขนข้างลาตัว และพยายาม Supinate ปลายแขนสู ้แรงต้านของผูต้ รวจ สังเกต และคลาการ
หดตัวของกล้ามเนื้อ Brachio radialis
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Supinator ปกติ
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อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Supinator หรื อ Radial nerve (C5, C6)
5) ให้ผปู ้ ่ วยห้อยแขนลงข้างตัวและพยายาม Pronate ปลายแขนสู ้กบั แรงต้านผูต้ รวจ สังเกตและคลาการหดตัว
ของกล้ามเนื้อ Pronator teres
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Pronator teres ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Pronator teres หรื อ Median nerve (C6, C7)
6) ตรวจ Cozen’s test เป็ นการตรวจว่ามี Epicondylitis หรื อไม่ โดยให้ผตู ้ รวจกามือให้แน่น และเกร็ งมือใน
ท่า Dorsi flex ผูต้ รวจใช้มือกาที่ขอ้ มือ และอีกมือหนึ่ งพยายามที่จะดึงมือที่กาแน่นอยูน่ ้ นั ให้ขอ้ มือ Flex ลงมาทาง Volar side
สังเกตการเจ็บบริ เวณ Lateral epicondyle
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีแรงการเจ็บตรงบริ เวณ Lateral epicondyle
อาการแสดงที่ ผิด ปกติ ถ้ามี อ าการการปวดและกดเจ็บ ที่ บ ริ เวณ Lateral epicondyle แสดงว่า ผูป้ ่ วยมี
Epicondylitis มักพบได้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรค Tennis elbow
4. ข้ อมือและข้ อนิว้ มือ (Wrist and phalangeal joints)
ข้ อมือ โดยปกติขอ้ มือมีการเคลื่อนไหวได้หลายแนวทาง คือ งอข้อมือกระดกขึ้นลง และเหวีย่ งมือไปรอบๆ ได้
ในขอบเขตจากัด ส่ วนการบิดมือให้กระดูกแขนอยูน่ ิ่ง ๆ จะทาได้นอ้ ยมาก
ข้ อนิว้ มือ ปกติขอ้ นิ้วมือมีการเคลื่อนไหวได้เพียงงอนิ้วมือและเหยียดนิ้วมือ (ดังภาพ 11.47)
การตรวจข้ อมือและนิว้ มือ ทาได้ดงั นี้
4.1 การดู ตรวจดูลกั ษณะของข้อมือและนิ้วมือ รู ปร่ างผิดปกติ มีบวม แดง เขียง ช้ า มีแผล มีกล้ามเนื้อลีบ หรื อมี
ก้อนโป่ งนูนหรื อ หรื อไม่ เปรี ยบเทียบกันทั้ง 2 ข้าง
อาการแสดงที่ปกติ มือ ข้อมือและนิ้วมือไม่มีความพิการผิดรู ป
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ
1) มีภาวะ Walkmann ischemic contracture จะมีลกั ษณะ Flexion ข้อมือ Extension ที่โคนนิ้วมือ และ Flexion
ที่ ข ้อนิ้ วมื อ เกิ ดจากภาวะที่ มี แรงบี บ อัด เกิ ด ขึ้ น ภายใน Compartment ท่ อนปลาย แรงเบี ย ดอัดนี้ สู ง ท าให้เลื อดไปเลี้ ย ง
กล้ามเนื้อส่ วนปลายไม่พอ เกิดการตายของกล้ามเนื้อ พบในผูป้ ่ วยที่มีกระดูกหักส่ วน Supracondylar
2) Wrist drop จะมีลกั ษณะข้อมือตกอยูใ่ นท่า Flexion พบในรายที่มีประสาท Radial เป็ นอัมพาต
3) Dinner fork deformity ข้อมือจะมีลกั ษณะคล้ายช้อนส้อมจะพบในผูป้ ่ วย Colles fracture ส่ วนล่างของ
กระดูกหักจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
4) Mallet finger เป็ นความพิการที่มีการงอของข้อปลายนิ้วของนิ้วมือ เกิดจากการขาดของ Distal slip ของเอ็น
ของกล้ามเนื้อ Extensor ของนิ้วมือ
5) Swan neck deformity ความพิการนี้จะมี Flexion ที่ปลายนิ้ว และ Extension ที่ขอ้ นิ้วส่ วนต้น(PIP) อาจมี
flexion ที่ขอ้ โคนนิ้วด้วย เกิดจากการที่มีการหดรั้งของกล้ามเนื้อในฝ่ ามือ พบในผูป้ ่ วยโรค Rheumatoid arthritis
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6) Fisiform swelling บวมเป็ นรู ปกระสวย จะเป็ นเฉพาะข้อนิ้วส่ วนต้นและข้อโคนนิ้ว ส่ วนปลายนิ้วจะไม่เป็ น
พบในผูป้ ่ วย Rheumatoid arthritis แต่ถา้ มีการบวมและผิดปกติที่ขอ้ ปลายนิ้ว มักเกิดจากข้ออักเสบในผูป้ ่ วย Osteoarthritis
4.2 การคลา
ใช้นิ้วชี้และนิ้วแม่มือคลาบริ เวณข้อนิ้วมือห้ทวั่ ทั้ง 2 ข้าง ให้ผปู ้ ่ วยคว่าฝ่ ามือ คลาหลังมือบริ เวณ Metacarpophalangeal joints ด้วยนิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้าง แล้วคลาข้อมือด้านหลังโดยใช้นิ้วหัวแม่มือเช่นเดียวกัน(ภาพที่ 11.46 ก )
ถ้าพบข้อปลายนิ้วมีขนาดใหญ่มาก และอาจมีอาการหงิกหงอของนิ้วมือร่ วมด้วย มีลกั ษณะแข็งไม่เจ็บปวด มักพบในผูป้ ่ วยวัย
กลางคนหรื อสู งอายุให้นึกถึงโรค Osteoarthritis (ดังภาพที่ 11.46 ข) แต่ถา้ มีอาการบวมและมีลกั ษณะนุ่ม เจ็บปวด บางรายมี
อาการข้อแข็งร่ วมด้วยมักเป็ นที่ขอ้ ตรงกลาง ข้อโคนของนิ้วมือและข้อมือ ควรคานึงถึงโรค Rheumatoid arthritis (ดังภาพที่
11.46 ค)
Ganglion เป็ นถุงน้ ามีลกั ษณะกลม กดไม่เจ็บอยูบ่ ริ เวณข้อและเยือ่ หุ ม้ เอ็น พบบ่อยที่หลังมือและข้อมือ (ภาพที่
11.46 ง ) อาจพบที่ขอ้ เท้าได้ ถ้าจับข้อตรงตาแหน่งที่เป็ นงอลงจะทาให้ Ganglion ได้ชดั เจนขึ้น ผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าเป็ น Carpal
tunnel syndrome ให้ผปู ้ ่ ววยงอข้อมือเต็มที่นาน 1 นาที ถ้ามีอาการชาหรื อเจ็บแปร๊ บที่ส่วนของ Median nerve ได้แก่ บริ เวณ
นิ้วหัวแม่มือด้านฝ่ ามือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และบางส่ วนของนิ้วนาง แสดงว่าผูป้ ่ วยเป็ นโรคนี้

ก. การคลาข้อนิ้วมือ และคลาข้อมือ

ข. Osteoarthritis

ค. rheumatoid arthritis

ง. ถุงน้ า (gangion)

ภาพที่ 11.46 การคลาข้อนิ้วมือ/ข้อมือ และ ความผิดปกติ
4.3 การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของข้อมือและข้อนิ้วมือ ทาดังนี้
4.3.1 การเคลื่อนไหวของข้อมือ ให้ผปู ้ ่ วยคว่ามือและมืออยูใ่ นแนวเดียวกันแขนส่ วนปลาย ตรวจการเคลื่อนไหว
ท่า flexion โดยให้ผูป้ ่ วยงอฝ่ ามือลง(Palmar flexion) กระดกข้อมือขึ้ นในท่า Extension (Dorsi flex) แล้วบิดมาด้านนิ้ วก้อย
(Ulnar deviation) (ดังภาพที่ 11.47)
อาการแสดงที่ปกติ การเคลื่อนไหวของข้อมือ Flexion ทาได้ 50-60 องศา Extension ทาได้ 35-60 องศา Ulnar
deviation ทาได้ 30-40 องศา และ Radial deviation ทาได้ 25-30 องศา
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อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าการเคลื่อนไหวของมือและข้อนิ้วมือ ผูป้ ่ วยทาเองได้นอ้ ยกว่าปกติ แต่ถา้ ผูต้ รวจช่วย
ขยับให้ได้เท่ากับปกติ แสดงว่าพยาธิ สภาพไม่ได้อยูท่ ี่ขอ้ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเยือ่ หุ ม้ ข้อ กล้ามเนื้อ หรื อเส้นประสาท
4.3.2 การเคลื่ อนไหวของนิ้ วมือ ให้ผปู ้ ่ วยเหยียดนิ้ วในแนวราบ (Extension) งอนิ้ วมือ (Flexion) กางนิ้ วออก
(abduction) หุ บนิ้ ว เข้ า (adduction) ทั้ ง 2 ข้ า ง ทั้ งนิ้ ว หั ว มื อ และข้ อ Metacarpo-phalangeal และข้อ Interphalangeal ทั้ ง
Proximal และ Distal (ดังภาพที่ 11.48) กามือในท่าหงาย ให้นิ้วหัวแม่มือทับบนนิ้ วทั้งสี่ สังเกตดูวา่ การเคลื่อนไหวของข้อ
ผิดปกติหรื อไม่ ให้สังเกตดู วา่ มีบวม แดง เป็ นก้อน และมีการลีบของกล้ามเนื้ อหรื อไม่ ผูป้ ่ วยที่มีการอักเสบของข้อและเอ็น
จะเหยียดนิ้วออกไม่ได้
อาการแสดงที่ปกติ
-การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือที่ 2-5
ข้อโคนนิ้ว (Metacarpophalangeal joint) Flexion ทาได้ 90 องศา Extension ทาได้ 30 องศา
ข้อนิ้วส่ วนต้น (Proximal interphalangeal joint) Flexion ทาได้ 100 องศา และ Extension 0 องศา
ข้อปลายนิ้ว (Distal interphalangeal joint) Flexion ทาได้ 80 องศา และ Extension 0 องศา
-การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วหัวแม่มือ
ข้อ Carpometacarpal abduction ทาได้ 70 องศา และ adduction ทาได้ 0 องศา Palmar flexion ทาได้ 70 องศา
Dorsal flexion ทาได้ 0 องศา
ข้อโคนนิ้ว Metacarpometacarpal joint flexion ทาได้ 50 องศา และ Extension ทาได้ 15 องศา
ข้อนิ้ว Interphalangeal joint ทาได้ 85 องศา และ Extension ทาได้ 15 องศา
อาการแสดงที่ผิดปกติ
Trigger finger เกิดจากการของเอ็นกล้ามเนื้ อส่ วนของ Flexor และ Flexor tendon sheath มักเกิด
Nodule ที่เอ็นกล้ามเนื้อดังลก่าว ทาให้การเหยียดและการงอของนิ้วเกิดติดขัดขึ้น เพราะ Nodule มักจะผ่านไปมาลาบาก ทา
ให้เกิดเสี ยงดัง Snapping ในขณะที่ Nodule ผ่านช่องแคบของ Flexor tendon sheath ที่หนา

ภาพที่ 11.47 การเคลื่อนไหวของข้อมือ
4..4 การวัด

ภาพที่ 11.48 การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือ
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การรวัดความยาวของมือจาก Radial หรื อ Ulna styloid ไปที่ปลายนิ้วกลาง วัดความยาวของนิ้วมือ วัดจากด้านหลัง
ของโคนนิ้ ว ในท่าที่ขอ้ โคนนิ้ วงอเต็มที่ และนิ้ วเหยียดตรงวัดไปที่ ปลายนิ้ ว วัดเส้ นรอบวงของข้อมือหรื อนิ้ วมือ วัดมุมการ
เคลืนไหวของข้อต่างๆ ว่าผิดปกติหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบกันทั้งสองข้าง
4.5 การตรวจ Muscle strange
1) ให้ผูป้ ่ วยพยายาม Flex ข้อมือมาทาง Radial side ต้านกับแรงผูต้ รวจที่ดนั ไว้ในทิศทางตรงข้าม สังเกตและ
คลาการทางานของกล้ามเนื้อ Flexor carpi radialis และเอ็น Palmaris longus
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Flexor carpi radialis ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อCarpi radialis หรื อ Median nerve (C6, C7, C8)
2)ให้ผปู ้ ่ วยมือและกาหมัดแล้วพยายาม Extend ข้อมือมาทาง สู ้กบั แรงต้านของผูต้ รวจ สังเกตและคลาการหดตัว
ของกล้ามเนื้อ Extensor carpi ulnaris และ Digitorum communis
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Extensor carpi radialis longus, Carpi ulnaris
และ Digitorum communis ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Extensor carpi radialis longus, Carpi ulnaris และ Digitorum communis ปกติ
3)ให้ผปู ้ ่ วยวางมือหงายลงบนโต๊ะ ผูต้ รวจกด Proximal phalanx แล้วให้ผปู ้ ่ วยพยายามงอนิ้วดันแรงที่ผปู ้ ่ วยกดไว้
สังเกตรู หดตัวของกล้ามเนื้ อ Flexor digitorum sublimis
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Flexor digitorum sublimis ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Flexor digitorum sublimis หรื อ Median nerve (C7, C8, T1)
4)ให้ผปู ้ ่ วยพยายามวางข้อมือหงายลงบนโต๊ะ ผูต้ รวจกด Middle phalanx แล้วให้ผปู ้ ่ วยพยายามงอปลายนิ้วขึ้น
ดันแรงที่ผตู ้ รวจกดไว้ สังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อ Flexor digitorum profundus
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Flexor digitorum profundus ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Flexor digitorum profundus หรื อ Median nerve (C8, T1)
5) ให้ผตู ้ รวจจับ Proximal phalynx นิ้วหัวแม่มือของผูป้ ่ วยให้อยูก่ บั ที่ ให้ผปู ้ ่ วยงอปลายนิ้วต้านกับแรงที่ผตู ้ รวจ
ยันไว้ สังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อ Flexor pollicis longus
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่กาลังของกล้ามเนื้อ Flexor pollicis longus ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Flexor pollicis longus หรื อ Median nerve (C8, T1)
6)ผูต้ รวจใช้มือข้างหนึ่งประคองข้อมือของผูป้ ่ วยเอาไว้ ให้ผปู ้ ่ วยพยายามเหยียดข้อ Metacarpo-palangeal สู ้กบั
แรงต้านจากมืออีกข้างหนึ่งของผูต้ รวจ สังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อ Extesor digitorum communis
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อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Extensor digitorum communisปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Digitorum communisหรื อ Radial nerve (C7, C8)
7)ให้ผปู ้ ่ วยพยายามกางนิ้วมือออกจากกันขณะที่ผตู ้ รวจพยายามบีบนิ้วเข้าหากัน สังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้ อ
Dorsal interosseous
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Dorsal interosseous ที่ทาหน้าที่ Abduction นิ้ว
มือปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Dorsal interosseous หรื อ Ulnar nerve (C8, T1)
8)ให้ผปู ้ ่ วยหนีบกระดาษไว้ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ผูต้ รวจพยายามดึงกระดาษออก สังเกตการหดตัวของ
กล้ามเนื้อ Adductor pollicis
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงหนีบเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Adductor pollicis ทาหน้าที่ Adduction ของ
นิ้วมือปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามี
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ Adductor pollicis หรื อ Ulnar nerve (C8, T1)
9)ให้ผปู ้ ่ วยใช้นิ้วหัวแม่มือกดกับนิ้วก้อยให้แน่น ผูต้ รวจพยายามดึงให้นิ้วทั้งสองหลุดออกจากกัน สังเกตการหด
ตัวของกล้ามเนื้ อ opponen pollicis
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ กาลังของกล้ามเนื้อ Opponen pollicis ทาหน้าที่ Opposition ของ
นิ้วหัวแม่มือปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Opponen pollicis หรื อ Median nerve (C8, T1)
10) ตรวจ Finkelstein’s test เป็ นการตรวจว่าผูป้ ่ วยมี Stenosing tenosynovitis หรื อ De Quervain disease
หรื อไม่ โดยให้ผปู ้ ่ วยกาหัวแม่มือไว้ในอุง้ มือแน่นๆ แล้วทา Ulnar deviation แรง ๆ เร็ วๆ สังเกตการณ์เจ็บบริ เวณ Radial
styloid process
อาการแสดงที่ปกติ ไม่การเจ็บบริ เวณ Radial styloid process
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้ามีการกดเจ็บบริ เวณ Radial styloid process แสดงว่ามีการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้ อ
Abductor pollicis longus และ Extensor pollicis brevis พบในผูป้ ่ วยโรค De Quervain
5. ข้ อตะโพก
ข้อตะโพก โดยปกติจะเคลื่อนไหวได้โดยรอบเช่นเดียวกับข้อไหล่ ยกเว้นด้านข้างด้านใน และด้านที่ติดกับลาตัว
โดยเฉพาะด้านหลัง
การตรวจข้ อตะโพก ทาได้ดงั นี้
5.1 การดู
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5.1.1 ตรวจดูลกั ษณะของตะโพกว่ามีรูปร่ างผิดปกติ มีบวมแดงเขียวช้ า มีแผล มีกล้ามเนื้ อลีบ กระดูก หรื อก้อน
โป่ งนูนหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ตะโพกไม่มีความพิการผิดรู ป
อาการแสดงที่ผิดปกติ ข้อพิการผิดรู ปร่ าง พบในผูป้ ่ วยที่มีอมั พาตของกล้ามเนื้ อรอบตะโพกหรื อการติดเชื้ อ
ของข้อตะโพก
5.1.2 ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย งอเข่า และตะโพกให้ฝ่าท่าทั้ง 2 ข้างวางลงพื้น และให้เท้าทั้งสองข้างอยูใ่ นลักษณะ
เหมือนกัน สังเกตดูระดับของนยอดเข่าทั้งสองว่าเท่ากันหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ระดับเข่าทั้ง 2 ข้างจะต้องเท่ากัน
อาการแสดงที่ ผิ ด ปกติ ถ้า ระดับ เข่ า ทั้ง 2 ข้า งไม่ อ ยู่ใ นระดับ เดี ย วกัน อาจเกิ ด จากมี ก ารเคลื่ อ นหลุ ด ของ
ข้อตะโพก โดยข้อตะโพกข้างที่หลุดออกจะทาให้ระดับเข่าที่เห็นอยูต่ ่ากว่าอีกข้างหนึ่ง
5.2 การคลา
คลาบริ เวณผิวหนังข้อตะโพกทั้ง 2 ข้าง ว่ามีอาการบวม ร้อน กดเจ็บหรื อไม่ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อคลา
ก้อนโลหิ ตแดง (Femoral) คลา Iliac crest, Head of greater trochanter ของ Femur, ischial tubercles ที่ขอ้ ตะโพกว่ามีการกด
เจ็บหรื อไม่
ตรวจ Neleton’s line เส้นสมมติที่ลากจาก Anterior superior iliac spine ไปที่ Ischial tuberosity ซึ่ งสิ่ งนี้ จะผ่าน
ยอด Greater trochanter
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการกดเจ็บ ไม่พบก้อน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีบวมแดงและกดเจ็บ อาจเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็นยึดข้อ ถุงน้ า กระดูกหัก
การเคลื่อนหลุดของข้อหรื อการอักเสบของข้อ
5.3 การเคลื่อนไหว
5.3.1 ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายเข่าและตะโพกเหยียดตรง งอเข่าและยกไปชิดหน้าท้อง (Flexion) แล้วให้ผปู ้ ่ วยนอน
คว่า ผูต้ รวจจับขาผูป้ ่ วยยกไปด้านหลัง (Extension) ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายกางขาออกจากกัน (Abduction) และหุบขาเข้าข้าง
ในทาง medial ผ่านด้านหน้าของขาอีกข้างหนึ่ง (Adduction) (ดังภาพที่ 11.49)
การตรวจ Rotation ท าทั้ง Flexion rotation และ Extension rotation ส าหรับ Flexion rotation ให้ผูป้ ่ วยนอน
หงายงอตะโพกทามุม 90 องศา ผูต้ รวจมื อหนึ่ งจับที่เข่าและอีกมือหนึ่ งจับที่ฝ่าเท้าหมุนเท้าเข้าหาตัวเป็ น External rotation
และหมุนท้าห่ างจากตัวเป็ น Internal rotation ส่ วนการตรวจในท่า Extension rotation ให้ผปู ้ ่ วยนอนคว่า ผูต้ รวจจับขาผูป้ ่ วย
ให้เข่า Flex ทามุม 90 องศา ถ้าหมุนไปทางด้านนอกเป็ น Internal rotation และหมุนเข้าด้านในเป็ น External rotation สังเกต
การเคลื่อนไหวของข้อว่าผิดปกติหรื อไม่ (ดังภาพที่ 11.51)
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ภาพที่ 11.49 การเคลื่อนไหวของข้อตะโพก
อาการแสดงที่ปกติ
การเคลื่อนไหวของข้อตะโพก Flexion ทาได้ 130 องศา Extension ทาได้ 10 องศา Abduction ทาได้ 40 องศา
adduction ทาได้ 20 องศา ในท่า Flexion rotation มุมของ Internal rotation ท าได้ 30-45 องศา external rotation ทาได้ 40-50
องศา ในท่า Extension rotation มุมของ Internal rotation ทาได้ 40-50 องศา External rotation ทาได้ 30-40 องศา
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
1) ถ้าการเคลื่อนไหวของข้อตะโพกทาได้นอ้ ยกว่าปกติ แต่ผตู ้ รวจช่วยขยับให้ได้เท่าปกติ แสดงว่าพยาธิ สภาพ
ไม่ได้อยูท่ ี่ขอ้ แต่อาจมีสาเหตุมาจากเยือ่ หุ ม้ ข้อ เอ็นยึดข้อ กล้ามเนื้อหรื อเส้นประสาท
2) ข้อตะโพกมี Abduction น้อยกว่าปกติ อาจเกิดเนื่องจากมีการเคลื่อนหลุดของข้อตะโพก มักพบในผูป้ ่ วยเด็ก
ที่มีขอ้ ตะโพกเคลื่อนหลุดกาเนิด
5.4 การวัด
วัดความยาวของขา วัดเส้นรอบวงของตะโพกและโคนขา วัดมุมเคลื่อนไหวของข้อตะโพกว่าผิดปกติหรื อไม่ โดย
เปรี ยบเทียบกันทั้งสองข้าง
5.5 การตรวจ Muscle strength ทาดังนี้
1) ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายงอเข่าชิ ดหน้าอก ผูต้ รวจสอดแขนพยุงขาผูป้ ่ วยไว้ ให้มุมระหว่างขาและลาตัวน้อยกว่ามุม
ฉากเล็กน้อย ให้ผปู ้ ่ วยพยายามงอข้อตะโพกต้านแรงผูต้ รวจไว้ และคลาการหดตัวของกล้ามเนื้อ Ilio-psoas
อาการแสดงที่ป กติ ผูป้ ่ วยมี แรงต้านเต็ม ที่ มี ก ารเกร็ งของกล้ามเนื้ อ Ilio-psoas ท าหน้าที่ ใ นการ Flexion ที่
ตะโพกปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ ไม่สามารถต้านแรงของผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Ilio-psoas หรื อ Femoral nerve (L1, L2, L3)
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2) ให้ ผูป้ ่ วยนอนหงายคว่ าขาเหยีย ด ให้ พ ยายามยกหัวเข่ าให้ พ น้ พื้ น โดยที่ ผูต้ รวจออกแรงกดหัวข้อเข่าไว้
สังเกตและคลาการหดตัวของกล้ามเนื้อ gluteus maximus
อาการแสดงที่ ป กติ ผู ้ป่ วยมี แ รงต้า นเต็ ม ที่ มี ก ารเกร็ ง ของกล้า มเนื้ อ gluteus maximus ท าหน้ า ที่ ใ นการ
Extension ที่ตะโพกปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ ไม่สามารถต้านแรงของผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Gluteus maximus หรื อ Interior gluteal nerve (L5, S1, S2)
3) ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายคว่า พับเข่าข้างที่จะรับการตรวจเป้ นมุมฉาก ออกแรงดันให้เท้ามาทางด้านข้าง (Lateral)
ต้านแรงที่ผตู ้ รวจยึดไว้ สังเกตและคลาการหดตัวของกล้ามเนื้อ Gluteus medius
อาการแสดงทีป่ กติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ มีการเกร็ งของกล้ามเนื้อ gluteus medius ทาหน้าที่ Internal rotation
ที่ตะโพกปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ ไม่สามารถต้านแรงของผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Gluteus medius หรื อ Superior medius gluteal medius หรื อ Superior gluteal nerve (L4, L5, S1)
4) ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย และเหยียดเข่า แล้วพยายามแยกขาออกจากกัน โดยผูต้ รวจใช้แรงต้านไว้ สังเกตและคลา
การหดตัวของกล้ามเนื้อ Gluteus medius และ Tensor fasciae late
อาการแสดงทีป่ กติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ มีการเกร็ งของกล้ามเนื้อ Gluteus medius และ Tensor fasciae latae
ที่ทาหน้าที่ในการ Abduction ที่ตะโพกปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถต้านแรงของผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ Gluteus medius และ Tensor fasciae latae หรื อ Superior gluteal nerve (L4, L5, S1)
5) ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายและเหยียดเข่า แล้วพยายามบีบขาเข้าหากัน โดยผูต้ รวจใช้แรงต้านไว้ สังเกตและคลาการ
หดตัวของกล้ามเนื้ อ Adductor
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านเต็มที่ มีการเกร็ งของกล้ามเนื้ อ Adductors ทาหน้าที่ในการ Adduction ที่
ตะโพกปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ ไม่สามารถต้านแรงของผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกล้าม Adductors หรื อ Obturator nerve (L2, L3, L4)
6)ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย แล้วใช้มือทั้ง 2 ข้างดึงเข่าข้างนั้นไว้ ส่ วนขาอีกข้างหนึ่งเหยียดตรง (ดัง ภาพที่ 11.50 ก) ให้
สังเกตมุมที่งอของข้อตะโพกและเข่าและขาข้างที่อยูต่ รงกันข้ามว่าสามารถเหยียดตรงได้หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ขาข้างที่อยูต่ รงกันข้ามเหยียดตรง แสดงว่าไม่มีการอักเสบของข้อตะโพก
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ขาด้านตรงข้ามงอแสดงว่ามีความผิดปกติที่ขอ้ ตะโพกของข้างที่งอ
7) ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายโดยงอเข่าข้างหนึ่ ง โดยให้วางเท้าอยูท่ ี่กระดูกสะบ้าของเข่าอีกข้างหนึ่ ง แล้วใช้มือผูต้ รวจ
ดันเข่าข้างนั้นลงติดพื้นเพื่อให้ขาหมุนออก (ดังภาพที่ 11.50 ข) ต่อจากนั้นให้หมุนข้อตะโพกเข้าด้านใน โดยการจับ เข่าหมุน
เข้าด้านใน เท้าหมุนออกด้าน สังเกตว่าผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บปวดหรื อไม่ การตรวจข้อตะโพกอีกข้างหนึ่งก็ทาเช่นเดียวกัน
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อาการแสดงทีป่ กติ หากไม่มีการอักเสบที่ขอ้ ตะโพกจะดันเข่าข้างนั้นลงได้มาก ไม่มีอาการเจ็บปวด
อาการแสดงที่ผิด ปกติ ถ้ามี ก ารอัก เสบที่ ข้อ ตะโพกจะดัน เข่ าข้างนั้นลงได้น้อยและจะท าให้มี อาการปวดที่
ตะโพก

ก ท่าที่ 1

ข ท่าที่ 2

ภาพที่ 11.50 วิธีตรวจข้อตะโพกที่สงสัยว่าจะมีการอักเสบ
7) ตรวจ Rolling test เป็ นการตรวจว่ามีพยาธิ สภาพที่ขอ้ ตะโพกหรื อไม่ โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายผูต้ รวจเอามือ
กลิ้งขาของผูป้ ่ วย หมุนไปมา สังเกตการเจบที่ขอ้ ตะโพก
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีการเจ็บบริ เวณข้อตะโพก
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้ามีการเจ็บบริ เวณข้อตะโพกอาจเกิดจากการอักเสบภายในข้อตะโพก หรื อมีการหักส่ วน
คอของกระดูกต้นขา
8) ตรวจ Sign of four หรื อ Patrich’s test เป็ นการตรวจว่ามีพยาธิ สภาพที่ขอ้ ตะโพกอีกวิธีหนึ่ง โดยให้ผปู ้ ่ วย
นอนไขว้ขาเป็ นรู ปเลข 4 แล้วผูต้ รวจกดขาข้างที่งอลงสู่ พ้นื เบาๆ สังเกตการเจ็บที่ขอ้ ตะโพก
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีการเจ็บบริ เวณข้อตะโพก
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ถ้ามีการเจ็บบริ เวณข้อตะโพก อาจเกิดจากการอักเสบภายในข้อตะโพก หรื อบริ เวณ
Sacroiliac joint
10) ตรวจ Telescoping test เป็ นการตรวจว่ามีเคลื่อนหลุดของข้อตะโพกหรื อไม่ โดยผูต้ รวจจับขาข้างที่สงสัย
ว่ามีการเคลื่อนหลุดของข้อตะโพก สังเกตว่าสามารถดันขึ้นลงได้หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ การตรวจอาจให้ผลบวกในเด็กเล็กๆ ได้ แต่ถา้ อายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป ไม่สามารถเคลื่อนขา
ขึ้นลงได้
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าสามารถทาได้มากกว่าปกติ แสดงว่ามีการเคลื่อนหลุดของข้อตะโพกออกจากเบ้า มัก
เกิดขึ้นโดยกาเนิด
11) ตรวจ Ortolani’s test เป็ นการตรวจว่ามี เคลื่ อนหลุ ดของข้อตะโพกหรื อไม่ ต่อจากการตรวจ Telescoping
test โดยผูต้ รวจจับตะโพกข้างนั้นให้กางออกดึงลงล่าง แล้วจึงดันตะโพกไปด้านหน้า เพื่อให้หัวกระดู กด้านต้นขาเข้าสู่ เบ้า
Actetabulum สังเกตว่าจะได้ยนิ เสี ยง Click `หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ถ้าไม่มีการเลื่อนหลุดของข้อตะโพก ก็จะไม่ได้ยนิ เสี ยง Click
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อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้ามีการเลื่อนหลุดของข้อตะโพกเวลาดึงให้หัวกระดู กกลับเข้าสู่ ที่เดิ ม กระดู กต้นขาจะ
เสี ยดสี กบั ขอบล่างของเบ้า ทาให้เกิดเสี ยงดัง Click
12) การตรวจ Anvil’s test เป็ นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติที่ขอ้ ตะโพกโดยการเคาะ โดยให้ผปู ้ ่ วยยกขาขึ้น
ตรงๆ จากพื้ น เล็ ก น้อย ผูต้ รวจใช้สั น มื อเคาะที่ ส้ นเท้าข้างที่ ต้องการตรวจเพี ยงเบาๆ สั งเกตว่าผูป้ ่ วยมี อาการเจ็บ บริ เวณ
ข้อตะโพกหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีอาการกดเจ็บบบริ เวณข้อตะโพก
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ มีอาการกดเจ็บบบริ เวณข้อตะโพก อาจเกิดจากการอักเสบภายในข้อตะโพกหรื อกระดูก
หักส่ วนคอของต้นขา
6. ข้ อเข่ า (Knee joint)
ข้อเข่าโดยปกติจะงอและเหยียดได้เท่านั้น ถ้าใช้ขอ้ เข่าในท่าที่ทาให้เข่าบิดจะทาให้ขอ้ เข่าอักเสบ บวม แดง และ
เจ็บ
การตรวจดูข้อเข่ า ทาดังนี้
6.1 การดู
ตรวจดู ล ัก ษณะทั่วไปของเข่ าว่ามี รูป ร่ างผิด ปกติ มี บ วม แดง เขี ย ว ช้ า มี แผล มี ก ล้ามเนื้ อลี บ หรื อโป่ งนู น
หรื อไม่ เปรี ยบเที ยบข่าทั้งสองข้าง ให้สังเกตแนวของเข่ากับขาส่ วนอื่นๆ และรู ปร่ างลักษณะที่ ผิดปกติ เช่ น มี การลี บของ
กล้ามเนื้ อ Quadriceps รอยบุ๋มรอบกระดู กสะบ้ามีหรื อไม่ ถ้ามีการหนาตัวของเยื่อบุขอ้ หรื อมีน้ าในข้อเข่า รอยบุ๋มที่อยู่เหนื อ
และด้านข้างกระดูกสะบ้าจะหายไป บางรายที่เป็ นมากจะโป่ งยืน่ ออกมา
อาการแสดงทีป่ กติ เข่าไม่มีความพิการผิดรู ป
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
1) ขาโก่งออก (Bowleg) หรื อ Genu varus พบได้ในพวก Severe osteoarthritis ของเข่า โรคกระดูกอ่อน
(Ricket) Blount’s disease หรื อการเจริ ญของเข่าด้านในน้อยกว่าด้านนอก
2) ขาคอก (Knock knee) หรื อ Genu valgas พบได้ในโรคกระดูกอ่อนหรื อการเจริ ญของกระดูก ด้านนอกถูก
ทาลาย
3) รอยบุ๋มที่อยูเ่ หนือและด้านข้างกระดูกสะบ้าหายไปหรื อโป่ งออกมา พบในผูป้ ่ วยที่มีน้ าในข้อเข่ามากหรื อ
การหดตัวของเยือ่ บุขอ้
4) มีบวมแดงและกดเจ็บ อาจเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้ อ เอ็นยึดข้อ ถุงน้ า กระดูกหัก การเคลื่อนหลุด
ของข้อ หรื อการอักเสบของข้อเข่า
6.2 การคลา
6.2.1 ให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่ายืนและเข่าอยูใ่ นแนวตรงจะคลาได้ง่ายยิง่ ขึ้น(ดังภาพที่ 11.53 ก) ให้คลาผิวหนังบริ เวณ
ข้อพับของเข่าว่ามีการบวม ร้อน กดเจ็บหรื อไม่ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ คลาว่ามีกอ้ น มีถุงน้ าหรื อไม่ คลากระดูกสะบ้า
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คลาเอ็นยึดข้อ Patellar ligament, Medial และ Lateral condyle ของกระดู ก ต้นขา คลาและกดตาแหน่ งของ Meniscus ตรง
ช่องของข้อ (Joint line) คลาชีพจรที่หลอดเลือดแดง Popliteal คลาปุ่ มกระดูก Fibula ว่ามีการกดเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ เข่าไม่มีการกดเจ็บ ไม่พบก้อน
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
1) มีบวมแดงและกดเจ็บ อาจเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็นยึดข้อ ถุงน้ า ของเหลวในข้อมาก
การเคลื่อนหลุดของข้อหรื อการอักเสบของข้อ
2) การบวมเฉพาะที่บริ เวณกระดูกสะบ้าและเอ็นยึดข้อ Patellar ligament เวลากดจะปวดไม่ติดต่อกับช่อง
ภายในข้อ จะเป็ น paaatellar bursitis หรื อ house mais knee
3) บวมบริ เวณด้านข้าง ๆของข้อเข่า โดยเฉพาะด้านนอก ซึ่ งเป็ นตาแหน่งของ meniscus คลาได้ปมหรื อ
ถุงน้ า มักเป็ น Cyst ของ Lateral meniscus
4) คลาได้ถุงน้ าหลังข้อเข่า ในแอ่ง Popliteal เป็ น Beaker cyst สามารถแยกจากนื้องอก ไขมัน กระดูก
งอก โดยวิธี Transillmination
6.2.2
การตรวจหาของเหลวที่อยูใ่ นข้อเข่า ในกรณี ที่มีของเหลวซึ่ งอาจจะเป็ น Synovial fluid หนองหรื อ
เลือดเกิดขึ้นภายในข้อเข่า โดยจะมีการบวมบริ เวณ Suprapatellar pouch ก่อน ถ้ามีของเหลวมากขึ้นก็จะกระจายไปโดยรอบ
ในกรณี ของเหลวมีจานวนน้อยอยูใ่ นข้อเข่า ให้ตรวจ Bulge sign (ดังภาพที่ 11.53 ข) โดยผูต้ รวจใช้มือกด
บริ เวณด้านในของกระดู กสะบ้า แล้วไล่น้ าข้อเข่าให้ข้ ึนไปข้างบน สัก 2-3 ครั้ง จากนั้นกดที่ดา้ นนอกของกระดูกสะบ้าแล้ว
ปล่อย สังเกตการโป่ งที่ดา้ นในของกระดูกสะบ้า
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่พบความผิดปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้ามี การโป่ งบริ เวณด้านในของกรดู กสะบ้า แสดงว่ามี การไหลกลับของน้ าในข้อ
ประมาณอย่างน้อย 5-10 มิลลิลิตร
ในกรณี ของเหลวมีจานวนมากๆ อยู่ในข้อเข่า ให้ตรวจ Ballottment (ดังภาพที่ 11.53 ค)โดยให้ผูป้ ่ วยนอน
เหยียดเข่า ผูต้ รวจใช้ฝ่ ามื อกดแรงๆ บน Suprapatellar pouch ที่ เหนื อเข่า เพื่ อไล่ น้ าเข้าสู่ ขอ้ เข่า ใช้นิ้วมื ออี กข้างหนึ่ งกดที่
กระดูกสะบ้าแล้วปล่อย สังเกตการลอยตัวของกระดูกสะบ้า
อาการแสดงทีป่ กติ ถ้าน้ าใข้อเข่าไม่มาก การตรวจวิธีน้ ีจะไม่ได้ผล
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ถ้ารู ้สึกว่ากระดูกสะบ้าลอยขึ้นมี Cystic consistency แสดงว่ามีน้ าในข้อมาก
6.2.3 การตรวจความมัน่ คงของเข่า (Stability) ดังนี้
1) โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายขาเหยียดตรง ผูป้ ่ วยใช้มือพยุงขาไว้บริ เวณเหนื อเข่าอีกมือหนึ่ งจับที่ขอ้ เท้า แล้ว
ดัดขาเข้าทาง Medial เป็ นการทา Brow leg thrust หรื อ Varus test สี งเกตการเคลื่อนไหวของข้อเข่า
อาการแสดงทีป่ กติ ในคนปกติไม่สามารถจะดันให้กางออก และดัดเข้าได้
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้าสามารถกางออกได้ถึง 10-15 องศา แสดงว่ามี การฉี กขาดของ Medial collateral
ligament ถ้าสามารถหักเข่าเข้าไปได้มากกว่าปกติ แสดงว่ามีการฉี กขาดของ Lateral collateral ligament
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2) ให้ผูป้ ่ วยนอนหงายตะโพกงอ 45 องศา เข่างอ 90 องศา ผูต้ รวจนัง่ ทับฝ่ าเท้าคนไข้ ใช้มือทั้งสองกุมใต้
ข้อเข่า แล้วจึงดึ งขาท่อนล่างออกมาขางหน้า เป็ นการทา Anterior drawer sign และดันไปข้างหลังเป็ น Posterior drawer sign
สังเกตการเคลื่อนของกระดูก Tibia (ดังภาพที่ 11.51)
อาการแสดงทีป่ กติ ในคนปกติไม่สามารถจะดันขาท่อนล่าง (Tibia) มาข้างหน้าและไปข้างหลังได้
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้าสามารถดัน Tibia เลื่ อนมาข้างหน้าได้ แสดงว่าผิดปกติ มี การฉี กขาดของ Anterior
cruciate ligament ถ้าสามารถดัน tibia เลื่อนมาข้างหลังได้ แสดงว่าผิดปกติ มีการฉี กขาดของ Posterior cruciate ligament
3) ให้ผูป้ ่ วยนอนหงายงอเข่า ผูต้ รวจอยู่ทางด้านนอกของข่า มื อหนึ่ งจับที่ เหนื อเข่า อี กมื อหนึ่ งจับที่ขอ้ เท้า
แล้วค่อยๆ เหยียดเข่าออกพร้ อมกับหมุนข้อเข่า เป็ นการทา Mc Murray’s sign สังเกตการปวดบริ เวณข้อเข่า เวลาเหยียดขา
ออก
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีอาการปวด สามารถเหยียดเข่าได้ตามปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีอาการปวดบริ เวณข้อเข่า ผูป้ ่ วยพยายามขัดขืนไม่ให้เหยียดเข่า แสดงว่ามีการฉี กขาด
ของ Menicus
6.3 การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวของข้อเข่า โดยปกติจะงอและเหยียดได้เท่านั้น ถ้าใช้ขอ้ เข่าให้บิดจะทาให้ขอ้ เข่าอักเสบ บวม
แดงและเจ็บ
ให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย แล้วเหยียดขา (Extension) และงอขา (Flexion) (ดังภาพที่ 11.55) สังเกตการเคลื่อนไหว
ของข้อว่าผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ การเคลื่อนไหวที่ขอ้ เข่า flexion ทาได้ 120-150 องศา Extension ทาได้0-5 องศา
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ในคนที่มีหวั เข่าเอนไปด้านหลัง (Genucrvatum) จะสามารถเคลื่อนข้อเข่าให้อยูใ่ น
ลักษณะ Hyperextension ในผูป้ ่ วยที่มีการฉีกขาดของ Collateral ligament

ก. การคลาข้อเข่า

ข. Bulge sign
ภาพที่ 11.51 การตรวจข้อเข่า

ค. Ballottement
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ภาพที่ 11.52 การตรวจความมัน่ คงของเข่า

ภาพที่ 11.53 การเคลื่อนไหวของข้อเข่า

6.4 การวัด
วัดความยาว วัดขนาดของรอบวงและวัดมุมการเคลื่อนไหวของเข่าว่าผิดปกติหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบกันสองข้าง
6.5 การตรวจ muscle Strength
1) ให้ผูป้ ่ วยนอนหงายและงอเข่า ผูต้ รวจพยุงใต้เข่าแล้วให้ผูต้ รวจพยายามเหยียดเข่าออก ขณะที่ผตู ้ รวจออกแรง
ต้านไว้ สังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อ Quadriceps femoris
อาการแสดงทีป่ กติ มีแรงต้านเต็มที่ การเกร็ งของกล้ามเนื้อ Quadriceps femoris ทาหน้าที่ Extension ที่เข่าปกติ
อาการแสดงที่ ผิด ปกติ การอ่ อ นแรงของกล้า มเนื้ อ ไม่ ส ามารถต้า นแรงผู ต้ รวจได้ แสดงว่ามี ผิ ด ปกติ ข อง
กล้ามเนื้อ Quadriceps femoris หรื อ Femoral nerve (L2, L3, L4)
2) ให้ผูป้ ่ วยนอนหงายและงอเข่า แล้วกดฝ่ าเท้าลงกับ เตี ยง ผูต้ รวจพยายามเหยียดเข่าออกสั งเกตการหดรั้ งของ
กล้ามเนื้อ Quadriceps femoris
อาการแสดงทีป่ กติ มีแรงต้านเต็มที่ การเกร็ งของกล้ามเนื้อ Sartorius ทาหน้าที่ Flexion ที่เข่าปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ ไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Sartorius หรื อ Femoral nerve (L2, L3, L4)
7. ข้ อเท้าและข้ อนิว้ เท้า (Ankle and interphalangeal joints)
ข้ อ เท้ า โดยปกติ ข ้ อ เท้ า จะงอ (Flexion) และเหยี ย ด (Extension) ตรงได้ เบนออก (Abduction)ละเบนเข้ า
(Adduction) ไปทางซ้ ายหรื อ ทางขวาได้ และหมุ น ปลายเท้าออก(Eversion) และหมุ น ปลายเท้าเข้า (Inversion) ข้างในได้
(ดังภาพที่ 11.54 ก)
ข้อนิ้ วเท้า โดยปกติขอ้ นิ้ วเท้าจะงอและเหยียดได้ แต่มีขอ้ บางข้อเช่ นข้อนิ้ วหัวแม่เท้าอาจะเบนไปมาได้เล็กน้อย
(ดังภาพที่ 11.54 ข)
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ข. การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วเท้า
ก. การเคลื่อนไหวของข้อเท้า
ภาพที่ 11.54 แสดงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและข้อนิ้วเท้า

การตรวจเท้า ข้ อเท้า และ ข้ อนิว้ เท้า ควรให้ผปู ้ ่ วยอยูท่ ่านอนหงาย
7.1 การดู
ตรวจดู ลกั ษณะของเท้า ข้อเท้า และข้อนิ้ วเท้าว่ามี รูปร่ างผิดปกติ มี บวมแดง เขี ยว ช้ า มีแผล มีกล้ามเนื้ อลี บ
กระดูก หรื อก้อนโป่ งนูนหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ เท้า ข้อเท้าและนิ้วข้อเท้า ไม่มีความพิการหรื อผิดรู ป
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
1) เท้ า ปุ ก (Talipes equinovarus หรื อ Club foot) จะพบความพิ ก ารที่ ป ระกอบด้ ว ย Inversion และ Varus
deformity ของ Forefoot มี Varus และ Equinus deformity ของส้นเท้าหรื อ Hindfoot พบในผูป้ ่ วยที่มีอมั พาตของกล้ามเนื้ อ
จากโรคไขสันหลังอักเสบหรื อมีความพิการแต่กาเนิด
2) เท้าแป (Talipes calcaneo valgus) จะพบความพิการที่ประกอบด้วย Eversion และ Pronation ของ Forefoot
มี Calcaneus และ Valgus deformity ของ Hindfoot พบในผูป้ ่ วยที่ มีอมั พาตของกล้ามเนื้ อจากโรคไขสันหลังอักเสบหรื อมี
ความพิการแต่กาเนิด
3) มีบวมแดงบริ เวณข้อเท้าและนิ้วหัวแม่เท้า มักเกิดจากโรคเก๊าท์ โรครู มาตอยด์
4) บวมบริ เวณตาตุ่มด้านใดด้านหนึ่ง มักเกิดจากเท้าแพลง
5) บวมทางด้านหน้าของข้อเท้าหรื อบนหลังเท้าด้านข้าง มักเป็ นการอักเสบของข้อเท้าหรื อ Subtalar
6) บวมที่ส้นท้า และตลอดความยาวของเอ็นร้อยหวาย Tendo achillis มักเกิดจากการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้ อนี้
7) บวมที่ฝ่าเท้าด้านหลังหรื อที่ส้นเท้า จะเป็ นการอักเสบของ Plantar fascia ส่ วนที่ยดึ กับ Calcaneal tuberosity
8) ถ้าบวมทัว่ ๆ ไปรวมทั้งขาข้างนั้นบวมให้นึกถึงโรคหัวใจและโรคไตด้วย
7.2 การคลา
คลาผิวหนังบริ เวณข้อเท้าว่ามีบวม ร้อน กดเจ็บหรื อไม่ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อหรื อการเกร็ งของกล้ามเนื้ อ
หรื อไม่ คลาเอ็นยึดข้อ คลาปุ่ มกระดูกในตาแหน่งต่างๆ ว่ามีการกดเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีบวม หรื อการกดเจ็บ
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีบวมแดงและกดเจ็บ อาจเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้ อ เอ็นกล้ามเนื้ อ เอ็นยึดข้อ
ถุงน้ า กระดูกหัก การเคลื่อนหลุดข้อหรื อการอักเสบภายในข้อ ในผูป้ ่ วย Rheumatoid arthritis หรื อ Gout arthritis
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7.3 การเคลื่อนไหว
ตรวจดูวา่ มีการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและข้อนิ้วเท้าได้เพียงใด ดังนี้
7.3.1 โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย กระดกเท้าขึ้นและกระดกเท้าลงให้ผปู ้ ่ วยวางข้อเท้าอยูน่ ิ่ ง ๆ จับเท้าให้ต้ งั ฉากกับ
ขาท่อนปลาย ผูต้ รวจจับข้อเท้ารอบตาตุ่มยกมือจับส้นปลายเท้าแล้วหมุนเท้าส่ วนหน่ รอบแกนกระดู กฝ่ าเท้า บิดเข้าข้างใน
(Invert) และหงายฝ่ าเท้า ขึ้ น (Supination) (ดัง ภาพที่ 11.55 ก) และบิ ด ฝ่ าเท้า ออกข้างนอก (Evert) และหงายฝ่ าเท้าออก
(Pronation) (ดังภาพที่ 11.55 ข) เพื่อตรวจดู Subtalar joint ต่อจากนั้นให้ผปู ้ ่ วยกระดกนิ้วเท้า เพื่อคลาดู Metatarsophalangeal
joints
อาการแสดงที่ ป กติ การเคลื่ อ นไหวของข้อ เท้ า ivasion ท าได้ 60 องศา eversion ท าได้ 30 องศา ส่ วน
Supination ทาได้ 15 องศา
อาการแสดงที่ผิดปกติ การเคลื่อนไหวของข้อเท้าและนิ้วเท้า ผูป้ ่ วยทาเองได้นอ้ ยกว่าปกติแต่ถา้ ผูต้ รวจช่ วยขยับ
ให้ได้เท่ากับปกติ แสดงว่าพยาธิ สภาพไม่ได้อยูท่ ี่ขอ้ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเอ็นยึดข้อ กล้ามเนื้อหรื อเส้นประสาท

ก. บิดส้นเท้าเข้าข้างในและบิดออก

ข. บิดปลายเท้าาเข้าข้างในและบิดออก

ภาพที่ 11.55 การเคลื่อนไหวของข้อเท้าขวา
7.3.2 ที่โคนนิ้วเท้า (Metatarsophalangeal joint) ให้ผปู ้ ่ วยงุม้ เท้าลง (Flexion) และกระดกเท้าขึ้น (Extension)
กางนิ้วออก (Abduction) และหุ บนิ้วเข้าหากัน (Adduction)
อาการแสดงที่ปกติ ข้อโคนนิ้วเท้า Flexion ทาได้ 20-30 องศา Extension ทาได้ 40-50 องศา Abduction ทาได้
5 องศา และ Abกuction ทาได้ 0 องศา
อาการแสดงที่ผิดปกติ การเคลื่อนไหวของข้อโคนนิ้ วเท้าผูป้ ่ วยทาเองได้น้อยกว่าปกติ แต่ถา้ ผูต้ รวจช่วยขยับให้
ได้เท่ากับปกติ แสดงว่าพยาธิ สภาพไม่ได้อยูท่ ี่ขอ้ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเอ็นยึดข้อ กล้ามเนื้อหรื อเส้นประสาท
7.3.3 ที่ ข ้อนิ้ วเท้า (Interphalangeal joint) ให้ ผูป้ ่ วยงอนิ้ วเท้า (Flexion) และเหยีย ดนิ้ ว (Extension) ให้ผูป้ ่ วย
ทาเองและผูต้ รวจเป็ นผูต้ รวจทาให้สังเกตว่ามีการเคลื่อนไหวของข้อว่าผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ข้อนิ้วเท้าส่ วนต้น Flexion ทาได้ 35 องศา Extension ทาได้ 0 องศา ข้อปลายนิ้ว Flexion
ทาได้ 60 องศา Extension ทาได้ 30 องศา
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วเท้าผูป้ ่ วยทาเองได้นอ้ ยกว่าปกติ แต่ถา้ ผูต้ รวจช่วยขยับให้ได้
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เท่ากับปกติ แสดงว่าพยาธิ สภาพไม่ได้อยูท่ ี่ขอ้ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเอ็นยึดข้อ กล้ามเนื้อหรื อเส้นประสาท
7.4 การวัด
วัดความยาวของเท้าจากส้นเท้าไปยังนิ้ วเท้าที่ยาวที่สุด วัดขนาดเส้นรอบวงข้อเท้า วัดมุมการเคลือนไหวของข้อว่า
ผิดปกติหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบกันสองข้าง
7.5 การตรวจ muscle strength
1)ให้ ผูป้ ่ วยนอนเหยีย ดขาแล้ว พยายามท า Plantar flex ข้อ เท้า ต้า นแรงที่ ผูป้ ่ วยยัน ไว้ สั ง เกตการหดตัว ของ
กล้ามเนื้อ Gastrocnemius
อาการแสดงทีป่ กติ มีแรงต้านเต็มที่ การเกร็ งของกล้ามเนื้อ Gastrocnemius ปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Gastrocnemius หรื อ Sciatic nerve (S1, S2)
2) ให้ผปู ้ ่ วยนอนเหยียดขาแล้วทา Dorsi flex ข้อเท้าที่ผตู ้ รวจต้านไว้ สังเกตและคลาการหดตัวของกล้ามเนื้อ
tibialis anterior
อาการแสดงทีป่ กติ มีแรงต้านเต็มที่ การเกร็ งของกล้ามเนื้อ tibialis anterior ปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ ไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Tibialis anterior หรื อ Sciatic nerve (L4, L5)
3) ให้ผปู ้ ่ วยนอนเหยียดขาแล้วพยายาม แบะฝ่ าเท้าออก โดบผูต้ รวจออกแรงต้านไว้ สังเกตและคลา การหดตัวของ
กล้ามเนื้อ Peroneus longus และ Brevis
อาการแสดงทีป่ กติ มีแรงต้านเต็มที่ การเกร็ งของกล้ามเนื้อ Peroneus longus และ Brevis ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Peroneus longus และ Brevis หรื อ Sciatic nerve (L5, S1)
4)ให้ผปู ้ ่ วยนอนเหยียดขาแล้วพยายามขาแล้ว พยายามแบะฝ่ าเท้าเข้าใน โดยผูต้ รวจออกแรงต้านไว้ สังเกตและ
คลาการหดตัวของกล้ามเนื้อ Tibialis posterior
อาการแสดงที่ปกติ มีแรงต้านเต็มที่ การเกร็ งของกล้ามเนื้ อ tibialis posterior ปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ การอ่อนแรงของลล้ามเนื้ อ ไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Tibialis posterior หรื อ Sciatic nerve (L4, L5)
5) ให้ผปู ้ ่ วยนอนเหยียดขาแล้วพยายาม Flex terminal joint ของนิ้วเท้าทั้งหมดต้านกับแรงที่
ผูต้ รวจยันไว้ สังเกตและคลาการหดตัวของกล้ามเนื้ อ Flexor digitorum longus และ Flexor halluces longus
อาการแสดงที่ปกติ มีแรงต้านเต็มที่ การเกร็ งของกล้ามเนื้ อ Flexor digitorum longus และ Flexor halluces
longus ปกติ
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Flexor digitorum longus หรื อ Sciatic nerve (S1, S2)
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6) ให้ผปู ้ ่ วยนอนเหยียดขาแล้วพยายาม Dorsiflex ของนิ้วเท้าทั้งหมด ต้านกับแรงที่ผตู ้ รวจตั้งไว้ สังเกตและคลา
การหดตัวของกล้ามเนื้ อ Extensor digitorum longus และ Extensor halluces longus
อาการแสดงที่ปกติ มีแรงต้านเต็มที่ การเกร็ งของกล้ามเนื้ อ Extensor digitorum longus และ Extensor halluces
longus ปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อไม่สามารถต้านแรงผูต้ รวจได้แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ Extensor digitorum longus หรื อ Extensor halluces longus หรื อ Sciatic nerve (L5, S1)
8. กระดูกสั นหลังและข้ อสั นหลัง (Spine)
ข้อกระดูกสันหลังโดยปกติทาให้งอหรื อก้ม(Flexio) ได้มาก แต่แอ่นหรื อเงย (Extension) ได้นอ้ ย การบิดตัวก็ทาได้
แต่มีขอบเขตจากัด
8.1 การดู
ตรวจดูลกั ษณะของกระดูกสันหลังและข้อสันหลัง ว่ามีรูปร่ างผิดปกติ มีบวมแดง เขียวช้ า มีแผล มีกล้ามเนื้อ
ลีบ กระดูกหรื อก้อนโป่ งนูนหรื อไม่
การตรวจควรเปิ ดบริ เวณกระดูกสันหลังให้เห็นชัดเจน การดูรูปร่ าง ให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่ายืนตรง ผูต้ รวจยืนด้านข้าง
ของผูป้ ่ วย ให้สังเกตดูแนวกระดู สันหลังว่าเป็ นอย่าไร แล้วให้ผูต้ รวจยืนด้านหลังของผูป้ ่ วยให้สังเกตดูแนวกระดูกสันหลัง
ระดับไหล่และตะโพกว่าเท่ากันหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ กระดูกสันหลังจะมีส่วนโค้ง ดังนี้
ส่ วนคอ (Cervical) จะเว้าเข้าข้างใน
ส่ วนอก (Thoracic curve) จะนูนออกมาข้างนอก (Convex)
ส่ วนเอว (Lumbar curve) จะเว้าเข้าใน (Concave)
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
1) ภาวะสันหลังงอหรื อหลังค่อม (Kyphosis) จะเห็ นสันหลังโก่งออกไปทงด้านหลังมากกว่าปกติ พบได้ใน
ผูป้ ่ วย (Compression fracture) ของกระดูกสันหลังผูป้ ่ วยวัณโรคหรื อ Ankylosing spondylitis
2) ภาวะหลังแอ่น (Lordosis) จะเห็ นหน้าท้องยื่นออกไปข้างหน้าและก้นจะง้อนขึ้ นด้วย พบในผูป้ ่ วยที่ เป็ น
อัมพาตของกล้ามเนื้อหน้าท้องหรื อขาหรื อ Spondylolisthesis ของกระดูกสันหลังช่วงเอว
3) ภาวะสันหลังคด (Scoliasis) จะเห็นกระดูสันหลังคดไปด้านในด้านหนึ่ง พบในผูป้ ่ วยที่เป็ นอัมพาตของ
กล้ามเนื้อหลังหรื อหน้าท้องในผูป้ ่ วยโรคไขสันหลังอักเสบ สมองพิการ Muscular dystrophy
8.2 การคลา
คลาผิวหนังบริ เวณข้อเท้าว่ามีบวม ร้อน กดเจ็บหรื อไม่ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ Paravertebral หรื อไม่
8.2.1 คลาปุ่ มกระดูกสันหลังและปุ่ มกระดูก (Spinous process) ว่ามีการกดเจ็บหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีบวมหรื อการกดเจ็บ
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อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีบวมแดงและกดเจ็บ อาจเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้ อ การเคลื่อนของข้อต่อ หรื อ
การอักเสบภายในข้อ
8.2.2 คลากล้ามเนื้อ Paravertebral ทั้ง 2 ข้างเพื่อหาความปกติ เช่น คด งอ มีกอ้ น และตาแหน่งที่กดเจ็บ
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการคด งอ ไม่มีกอ้ นหรื อการกดเจ็บ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการเกร็ งของกล้ามเนื้ อ Paravertebral บริ เวณหลังอาจทาให้ปวดหลังได้
8.3 การเคลื่อนไหว
การตรวจดูการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง ดังนี้
8.3.1 ให้ผปู ้ ่ วยก้มหัว คอ และ ลาตัวโค้งไปทางด้านหน้า ให้มือทั้งสองข้างห้อยลงตั้งฉากกับผิวพื้น (มือแตะพื้น)
(Flexion) แล้วให้แหงนแอ่นตัวไปทางด้านหลัง (Extension) ให้ผูป้ ่ วยเอียงตัวไปทางด้านซ้ายและไปทางด้านขวา (Lateral
bending) และหมุนตัว (Rotation) สังเกตดูการเคลื่อนไหวของส่ วนโค้งของกระดูกสันหลังบริ เวณเอว และระยะทางระหว่าง
ปลายนิ้วห่างจากพื้น และสังเกต Vetebal column ว่าผิดปกติหรื อไม่ (ดังภาพที่ 11.56)
อาการแสดงที่ปกติ การเคลื่ อนไหวของ Vertebral column flexion ท าได้ 85 องศา Extension ท าได้ 30 องศา
ส่ วน Rotation ทาได้ 45 องศา
อาการแสดงที่ ผิ ด ปกติ ถ้า ผู ้ป่ วยก้ ม ตัว ลงแล้ ว บริ เวณหลัง ส่ ว นล่ า งยัง คงมี Lumbar lordosis แสดงว่ า มี
Limitation ของการเคลื่ อ นไหวของส่ ว น Lumbar พบในผู ้ป่ วยที่ มี ก ารหดเกร็ ง ของ Paravertebral muscles มาก และถ้า
Lumbar lordosis ไม่เพิ่มขึ้นในขณะทา Extension แสดงว่ามี Limitation ในการเคลื่อนไหวของสันหลังส่ วนนี้

ภาพที่ 11.56 แสดงการเคลื่อนไหวของข้อกระดูกสันหลัง
8.3.2 ให้ผูต้ รวจยืนด้านหลังผูป้ ่ วย เอามือจับกระดู กเชิ งกรานทั้ง 2 ข้าง ให้อยู่นิ่ง ให้ผูป้ ่ วยเอนตัวมาข้างหลัง
เอียงไปทางซ้ายและขวา สังเกตอาการปวดบริ เวณกระดูกสันหลัง
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีอาการปวด ขณะมีการเคลื่อนไหว
อาการแสดงที่ ผิ ด ปกติ ผูป้ ่ วยก้ม มี อ าการปวดบริ เวณกระดู ก หลัง อาจเกิ ด จากข้อ กระดู ก สั น หลัง อัก เสบ
(Arthritis of spine หรื อ Spondylosis )
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8.3.3 ให้ผปู ้ ่ วยนอนเหยียดขาตรงและไม่เกร็ ง ให้ผปู ้ ่ วยยกขาขึ้นตรงๆ ทีละข้าง
อาการแสดงทีป่ กติ ขายกขึ้นได้และไม่มีอาการปวด
อาการแสดงที่ ผิดปกติ ผูป้ ่ วยยกขาไม่ ข้ ึ นและปวดมาก แสดงว่ากระดู กสั นหลังกดทับ เส้ นประสาท สาหรับ
Herniated lumbar disc ผูป้ ่ วยมีอาการปวดหลังร้าวไปที่ตน้ ขาด้านหลังลงไปปลายเท้า
8.3 การวัด
วัดมุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง
8.4 การตรวจ Muscle straight
Straight leg rasing test เป็ นการตรวจ Sciatic nerve ว่าถู กกดหรื อไม่ โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายตัวตรงผูต้ รวจ
เอามื อหนึ่ งกดไว้ที่ หน้าขา ป้ องกันการ Flexion ของข้อข่า อี ก มื อหนึ่ งจับที่ ขอ้ เท้าของผูป้ ่ วยแล้วค่ อยๆ ยกขึ้ น สังเกตการ
ปวดร้าวไปตามเส้นประสาท sciatic nerve
อาการแสดงที่ปกติ การเคลื่ อนไหวของ vertebral column flexion ท าได้ 85 องศา extension ท าได้ 30 องศา
ส่ วน Rotation ทาได้ 45 องศา
อาการแสดงที่ผิดปกติ มีอาการปวดร้ าวลงขาตามแนวเส้นประสาท Scatic แสดงว่ามี หมอนกระดู กสันหลัง
กดเบียดรากประสาท
15) ระบบประสาท (Neuroogic system)
การตรวจร่ างกายระบบประสาท จะตรวจละเอียดมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั สภาพและความจาเป็ นของผูป้ ่ วยแต่
ละราย การตรวจเริ่ มจากการสังเกตตั้งแต่ผปู ้ ่ วยเดินเข้ามา ดูท่าเดิน มองหาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่หน้า ลาตัว และเขนขา
ในกรณี ผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว จะต้องตรวจว่าผูป้ ่ วยมีความสามารถในการโต้ตอบการกระตุน้ หรื อสิ่ งแวดล้อมอย่างไร ตรวจดู
ระดับความรู ้สึกตัวว่าปลุกแล้วตื่นหรื อไม่ตื่น ความสามารถในการตอบคาถาม การปฏิบตั ิตามคาสั่งได้
การตรวจระบบประสาทที่ ส าคัญ ที่ ค วรคานึ งถึ ง คื อ ความรู ้ สึ ก ตัว สภาวะจิ ตใจ และการพู ด ประสาทสมอง การ
เคลื่อนไหว การประสานกัน การรับความรู ้สึก และปฏิริริยาตอบสนอง ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ดงั นี้
15.1) ความรู้ สึกตัว สภาวะจิตใจ และการพูด (Consciousness, mental status and speech)
สังเกตดูลกั ษณะการแต่งกาย สุ ขวิทยาส่ วนบุคคล สี หน้า ท่าทาง กิริยามารยาท อารมณ์ และการพูด ควรถาม
ถึงความจา สติปัญญา ไหวพริ บ และการตัดสิ นใจ ว่าพบสิ่ งปกติหรื อไม่ อย่างไร
ผู ป้ ่ วยที่ ไ ม่ ค่ อ ยรู ้ สึ ก ตัว การตรวจต้อ งระบุ ใ ห้ ชัด เจนว่า ผู ป้ ่ วยมี ค วามสามารถโต้ต อบต่ อ การกระตุ ้น หรื อ
สิ่ งแวดล้อมอย่างไร เช่น ปลุกแล้วตื่น หรื อไม่ตื่น ความสามารถในการตอบคาถาม การปฏิบตั ิตามคาสั่ง เป็ นต้น
ระดับความรู้ สึกตัว(Consciousness level) แบ่งออกเป็ น 6 ขั้น ดังนี้
1) Fully awake or alert รู่ สึกตัวเหมือนคนปกติทวั่ ๆ ไป
2) Drowsiness ซึ ม แต่ยงั พูดรู ้เรื่ อง จะนอนหลับอยูเ่ รื่ อบต้องคอยเรี ยก
3) Consusinal state ซึ มมาก พูดผิดๆ ถูก ๆ ความจาเสื่ อม อาจไม่รู้เวลา สถานที่ และบุคคล
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บางทีทาตามคาสั่งได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง ไม่เอะอะ
4) Delirium เอะอะอาละวาดมาขึ้น หงุดหงิด กลัว ตอบคาถามไม่ได้ เอะอะมาก บางครั้งต้อง
จับมัด
5) Stupor ซึ มมาก เรี ยกและเขย่าไม่ตื่นต้องหยิกแรงๆ จึงจะลืมตายกมือขึ้นมาปั ด แล้วหลับตาต่อ
6) Coma ไม่รู้สึกตัว ไม่เคลื่อนไหว และไม่มีการโต้ตอบเมื่อถูกกระตุน้
สภาวะจิตใจ และการพูด (mental status and speech)
ให้สังเกตดูลกั ษณะการแต่งกาย สุ ขวิทยาส่ วนบุคคล สี หน้า ท่าทาง กิริยามารยาท อารมณ์ สานวนการพูด
และควรตั้งคาถามเพื่อประเมินผูป้ ่ วยในด้านความจา สติปัญญา ไหวพริ บ พฤตติกรรม และการตัดสิ นใจ ถ้าพบว่ามีสิ่งปกติ
ให้บนั ทึกไว้ ความผิดปกติที่อาจตรวจพบ ได้แก่
1) Disphasia or Aphasia เกิดจากการทาลายของ Cortical speech center ทาให้เกิดความผิดปกติ
ของการใช้คาพูด พูดได้บา้ งหรื อใช้คาพูดตะกุกตะกัก (Dysphasia) ถ้าเป็ นมากถึงขั้นพูดไม่ออก (Aphasia) mงๆ ที่ ไม่มีพยาธิ
สภาพทางด้าน Motor function ของปาก และ กล่องเสี ยง (Larynx)
2) Dysarthria เป็ นความผิดปกติของกลไกประสาท กล้ามเนื้อ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสี ยง เช่น
ริ ฝีปาก ลิ้น ทาให้พูดช้า เนิบนาบ โยเฉพาะพยัญชนะที่ตอ้ งใช้ริมฝี ปากในการออกเสี ยง เช่น ม. บ. พ. และพยัญชนะที่ตอ้ งใช้
ลิ้นในการออกเสี ยง เช่น ท. ด. ล. แบ่งออกเป็ น
2.1) Cerebellar dysarthria พูดตะกุกตะกักไม่สัมพันธ์กนั
2.2) Parkinsonism พูดเสี งแผ่ว และมีระดัเสี ยงเดียวกันตลอด
2.3) Dysphonia or Aphonia ได้แก่ การพูดไม่มีเสี ยงหรื อเสี ยงผิดปกติไป เนื่องจากกล่องเสี ยงหรื อประสาท
ส่ วนนั้นมีความผิดปกติ ซึ่ งมีรายละเอียดอยูใ่ นการสารวจสภาพทัว่ ไป
15.2) ประสาทสมอง (Cranial nerve)
ประสาทสมองมีท้ งั หมด 12 คู่ (ดังภาพที่ 11.57) วิธีการตรวจประสาทสมองบางคู่ได้กล่าวมาบ้างแล้วตั้งแต่การ
เริ่ มตรวจศีรษะ ในหน้า และคอ
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ภาพที่ 11.57 แสดงตาแหน่งและหน้าที่ของประสาทสมอง
การตรวจประสาทสมองมีรายละเอียดดังนี้
ประสาทสมองคู่ที่ 1 (Alfactory nerve) มีหน้าที่ รับกลิ่ น ก่อนตรวจต้องแน่ ใจว่าผูป้ ่ วยไม่มีความผิดปกติของ
ช่องจมูกขณะตรวจ เป็ นหวัด เยือ่ จมูกอักเสบหรื อรู จมูกตัน เป็ นต้น
การตรวจมห้ผูป้ ่ วยหลับตา ทดสอบการได้กลิ่ นของจมูกทีละข้าง ใช้นิ้วปิ ดรู จมูกข้างที่ไม่ได้ตรวจ แล้วให้ดม
กลิ่นต่างๆ เช่น กาแฟ สบู่ ยาหม่อง ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ เป็ นต้น ให้ผปู ้ ่ วยบอกว่าได้กลิ่นหนือไม่และเป็ นกลิ่นอะไร แล้ว
ทดสอบอีกข้างด้วยวิธีเดียวกัน
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยสามารถบอกกลิ่นที่ดมได้ถูกต้อง แสดงว่า ประสาทสมองคู่ที่ 1 ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ การได้รับกลิ่นข้างใดข้างหนึ่งเสี ยไป ผูป้ ่ วยจะไม่ได้กลิ่น หรื อบอกกลิ่นที่
ทดสอบผิด อาจเกิดจากประสาทสมองคู่ที่ 1 ไม่ทางาน หรื อ มีความผิดปกติที่สมองส่ วนหน้า(Frontal lobe)
ประสาทสมองคู่ที่ 2 (Optic nerve) มีหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น โดยมีการตรวจดังนี้
1) ความชัดของสายตา (Visual acuity) เป็ นการวัดสายตา หรื อความสามารถในการมองเห็น
โดยให้ผปู ้ ่ วยปิ ดตาอ่านหนังสื อทีละข้าง ยืนห่าง 1 ฟุต หรื ออ่านแผ่นป้ ายวัดสายตา (Snellen’s chart) ยืนห่าง 20 ฟุต สังเกตว่า
ผูป้ ่ วยอ่านหนังสื อได้ถูกต้องหรื อไม่
2) ลานสายตา (Visual field) เพื่ อ ตรวจหาความผิ ด ปกติ ข อง optic tract หรรื อ visual cortex โดยใช้ วิ ธี
Confrontation ให้ผปู ้ ่ วยยืนห่างผูต้ รววจ 2 ฟุต ปิ ดตาข้างที่ตรงกันและอยูใ่ นระดับเดียวกัน ผูต้ รวจเหยียดสุ ดแขนกระดิกปลาย
นิ้ วในแนวระนาบกึ่ งกลางด้านบน ด้านข้าง และด้านล่าง หรื อใช้ Opthalmoscope สังเกตว่าผูป้ ่ วยมองเห็ นได้ชดั เจนหรื อไม่
และบอกได้ถูกต้อง
อาการแสดงที่ปกติ ผูป้ ่ วยสามารถอ่านหนังสื อได้ถูกต้อง และมองเห็นได้ขดั เจน
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ถ้ามองไม่เห็น หรื อเห็นเพียงบางส่ วน แสดงว่าเส้นประสาทคู่ที่ 2 หรื อ
สมองส่ วนหน้าที่รับภาพผิดปกติ
ประสาทสมองคู่ ที่ 3, 4 และ 6 (Oculomotor, Trochlea and adducens nerve) ประสาททั้ง 3 คู่ น้ ี ท าหน้ า ที่
เกี่ยวกับการควบคุมการกลอกลูกตา หรื อหันเหไปทิศทางต่างๆ โยการทดสอบปฏิกิริยาขอรู ม่านตาต่อแสง และการมองวัตถุที่
เคลื่ อนเข้าใกล้และการเคลื่ อนไหวของลู กตาใน 6 ทิศทาง และตรวจดู ว่ามีการตกของหนังตาบน และการกระตุกของลู กตา
ปกติจะตรวจไปพร้อมๆ กันทั้ง 3 คู่ ดังนี้
1) Direct light reflex เป็ นปฏิกิริยาของรู ม่านต่อแสงสว่างโดยตรง โดยใช้ไฟฉายส่ องไปที่รูม่านตาทีละข้าง
สังเกตการหดขยายของรู ม่านตาเมื่อถูกแสงสว่าง
2) Concensual light reflex เป็ นการดูปฏิกิริยาของแสงต่อรู ม่านตา โดยส่ องไฟฉายไปที่รูม่านตาข้างหนึ่ง แล้วดู
ปฏิกิริยาต่อแสงของรู ม่านตาอีกข้างหนึ่ง
3) Reaction to convergence และ Accommodation การตรวจให้ผปู ้ ่ วยจ้องดูปลายวัตถุที่มีขนาดเล็ก เช่น ดินสอ
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ปากกา นิ้ วมือ เป็ นต้น อยูร่ ะหว่างตาทั้ง 2 ข้าง ห่ างประมาณ 2 ฟุต แล้วค่อย ๆเ คลื่ อนที่ใกล้เข้า ๆ สังเกตรู ม่านตาและการ
เคลื่อนของตาดา
4) Eye movement or Extraocular movement ให้ผปู ้ ่ วยชาเลืองตาไปขวามสุ ดและซ้ายสุ ดสลับกัน
แล้วให้ชาเลองมองตาขึ้นข้าบน และมอลงล่างสลับกัน ขณะกรอกตาให้สังเกตว่ามีตากระตุกหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ รู ม่านตาจะหดเล็กลงเมื่อถูกแสงสว่าง และจะขยายใหญ่ข้ ึนเมื่ออยูใ่ นที่มืด รตาดาทั้งสอง
ข้างจะเคลื่อนเข้าหากันตรงกลาง เพื่อจะปรับแก้วตาทาให้มองเห็นภาพทุกระยะ
อาการแสดงทีผ่ ิดปกติ ถ้ามีตากระตุกถือว่าผิดปกติ อาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับประสาท ความพิการที่สมอง และหู
ชั้นใน ซึ่ งได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วบ้างไว้แล้วในเรื่ องการตรวจตา
ประสาทสมองคู่ที่ 5 (Trigiminal nerve) มีหน้าที่รับความรู ้สึกที่ใบหน้า เยือ่ บุในจมูก ตา กระพุง้ แก้ม และ
ควบคุมกล้า,นื้อในการเคี้ยวอาหาร ซึ่ งมีอยู่ 3 มัด คือกล้ามเนื้อ Masseter, temporalis และPterygoidโดยมีการตรวจดังนี้
1) การตรวจกล้ามเนื้ อ โดยสังเกตลักษณะของกล้ามเนื้อ 2 มัดคือ Masseter และ Temporalis โดย
ให้ผปู ้ ่ วยกัดฟันแน่น ข้าง สังเกตดูความหดตัวของกล้ามนื้ อทั้ง 2 มัด ว่าดีหรื อไม่ คลาดูที่แก้มของผูป้ ่ วยตรงตาแหน่งฟัน
กรามทั้สอง และขมับทั้งสองข้าง
อาการแสดงที่ปกติ มีการหดเกร็ งของกล้ามเนื้อทั้ง 2 ข้างแข็งเป็ นสันนูนขึ้นมาเท่าๆ กัน
อาการแสดงทีผ่ ิดปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคี้ยวอาหาร อาจเกิดจากพยาธิ สภาพใดที่ใดที่
หนึ่งที่ส่วน Motor pathway ในโรค
2) การตรวจกล้ามเนื้ อ Pterygoid โดยให้ผปู ้ ่ วยอ้าปากเต็มที่และใช้มือข้างหนึ่งยันคางขึ้น และ
อีกข้างหนึ่งกดศีรษะลง พยายามที่จะหุ บปากของผูป้ ่ วย ให้สังเกตว่ามีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ Pterygoid หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ และมีแรงต้านเมื่อพยายามหุ บปากผูป้ ่ วย
อาการแสดงทีผ่ ิดปกติ กล้ามเนื้อ Pterygoid ข้าใดข้างหนึ่งมีการอ่อนแรง คางจะเฉไปข้างนั้น หรื ออ่อนแรงทั้ง
สองข้าง ผูป้ ่ วยจะอ้าปากได้แคบ
3) การตรวจความรู ้สึก (Sensory)ที่สาคัญ คือ สัมผัสและเจ็บ (Touch and pain) โดยใช้สาลี เข็มที่สะอาด หรื อ
เข็มกลัด หรื อไม้จิ้มฟัน โดยใช้ท้ งั ปลายทู่และปลายแหลม เขี่ยหรื อจี้ตามผิวหนังบริ เวณที่บริ เวณหน้าผาก แก้ม ขากรรไกร บน
ใบหน้าทั้งสองข้าง แล้งสังเกตดูวา่ ผูป้ ่ วยสามารถจาแนกปลายทู่ปและปลายแหลมของข็มกลัด เปรี ยบเทียบกันระหว่างซี กซ้าย
และขวาได้หรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีวามผิดปกติ ในการตรวจความรู ้สึกเจ็บ ร้อนหรื อเย็น หรื อการสัมผัส
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้าผูป้ ่ วยไม่รู้สึกด้านใด แสดงว่ามีความผิดปกติของแขนงเส้นประสาทสมองเส้นที่รับ
ความรู ้สึกในด้านนั้นเป็ นอัมพาต
4) การตรวจปฏิ กิริยาตอบสนองของกระจกตดา (Corneal reflex) เป็ นการตรวจที่ สาคัญอีกอย่างหนึ่ ง เพราะ
แก้วตามีการรับความรู ้สึกที่ไวมากว่าการรับความรู ้สึกที่อื่นๆ ก่อนตรวจควรบอกให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าจะตรวจอะไร วิธีตรวจให้
ผูป้ ่ วยมองไปด้านใดด้านหนึ่ง ผูต้ รวจใช้สาลีมว้ นให้ปลายเล็กมากที่สุด เข้าด้านตรงกันข้ามกับผูป้ ่ วยมอง แล้วใช้ปลายแหลม
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ของสาลี แตะไปที่กระจกตาดา ไม่ให้ถูกขนตา รู ม่านตาหรื อเยื่อบุลูกตา ให้สังเกตการกระพริ บของผูป้ ่ วยและเปรี ยบเทียบ
ปฏิกิริยาตอบสนองทั้ง 2 ข้าง
อาการแสดงที่ปกติ เมื่อสาลีถูกกระจกตาดาจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยตาทั้งสองข้างจะ กระพริ บทันทีและ
รู ้สึกเจ็บ
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้าผูป้ ่ วยไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ไม่หลับตา แสดงว่าตาข้างนั้นไม่มีความรู ้สึก แสดงว่า
มีความผิดปกติของประสาทสมองคู่ที่ 5 พบได้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นอัมพาตของใบหน้าซี กนั้น ผูป้ ่ วยที่สายตาสั้นแล้วใช้ Contact
lens เป็ นประจา จะทาให้ Corneal reflex ลดลง หรื อหายไป
ประสาทสมองคู่ที่ 7 (Facial nerve) มีหน้าที่บงั คับกล้ามเนื้อที่ทาหน้าที่แสดงสี หน้าต่าง ๆ
ก่อนตรวจให้สังเกตใบหน้า หน้าผาก ตา โหนกแก้ม มุมปากของผูป้ ่ วยในขณะปกติและระหว่างซักประวัติสุขภาพให้ดูว่า
ใบหน้าทั้งสองข้างว่ามีลกั ษณะเหมือนกันหรื อไม่
1) สังเกตรอยย่นที่ หน้าผาก ร่ องแก้มทั้ง 2 ข้าง (Nasolabial fold) การกระพริ บตา การเคลื่ อนไหวที่ มุ มปาก
ขณะพูดหรื อยิม้ สังเกตดูการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อว่ามีอาการผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่พบความผิดปกติของใบหน้า
อาการแสดงที่ผิด ปกติ บริ เวณร่ องแก้ม ข้างจมู ก หายไปพร้ อ มกับ มี ภาวะของหนังตาล่ างตกแสดงว่ามี ความ
ผิดปกติของกล้ามเนื้อคู่ที่ 7
2) ทดสอบการทางานของกล้ามนื้ อใบหน้า โดยให้ผปู ้ ่ วยมองขึ้นข้างบน ย่นหน้าผากขมวดคิ้ว หลับตาให้แน่ น
แล้วผูต้ รวจพยายามใช้นิ้วมือพยายามเปิ ดตาออก ให้ผปู ้ ่ วยยิงฟัน ทาปากจู๋หรื อผิวปาก ยิงฟั นเต็มที่และเป่ าปากให้แก้มทั้งสอง
ข้างโป่ ง แล้วผูต้ รวจกดแก้มทั้ง 2 ข้างมีอากาศรั่วตรงมุมปากข้างใดหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ ไม่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้า
อาการแสดงทีผ่ ิดปกติ ถ้าพบภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตรงบริ เวณใบหน้า โดยการทดสอบดังกล่าวแล้วแสดง
ว่ามีภาวะผิดปกติที่ประสาทคู่ที่ 7 ที่มาเลี้ยง
ประสาทสมองคู่ที่ 8 (Auditory nerve) ทาหน้าที่ เกี่ยวกับความสามารถในการฟังและการทรงตัว การตรวจดู
ความสามรถในการฟังเสี ยงวมีวธี การตรวจดังนี้
1) ผูป้ ่ วยปิ ดหูขา้ งหนึ่ง ยืนห่างจากผูต้ รวจ 1-2 ฟุต ผูต้ รวจใช้มือป้องปาก และกระซิบเสี ยงสู งต่าที่หูอีกข้างหนึ่ง
แล้วให้พูดตามเสี ยงที่ได้ยนิ เช่ย เบสบอล แล้วถามผูป้ ่ วยว่าผูต้ รวจพูดอะไร
อาการแสดงที่ปกติ สามารถได้ยนิ เสี ยงกระซิ บ ได้เท่ากับคนปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าการได้ยนิ เสี ยงเสี ยไปอาจเกิดจากการอุดตันของรู หูจากขี้หู การอักเสบของหู ช้ นั กลาง
แก้วหู ทะลุหรื อประสาทในการรับเสี ยงเสี ยไป
2) Rinne test เพื่อเปรี ยบเทียบการนาเสี ยงผ่านอากาศและผ่านกระดูก (Air conduction and bene

127

conduction) โดยใช้ส้อมเสี ยงที่มีความถี่ 256 ครั้งต่อวินาที เคาะส้ อมเสี ยงให้สั่นแล้วไปไว้บนกระดู ก Mastoid ให้ผูป้ ่ วยฟั ง
จนกระทัง่ บอกว่าไม่ได้ยนิ เสี ยงที่เกิดจากการสั่น แล้วเอาโคนส้อมเสี ยงไปจ่อไว้ทางด้านหน้าของใบหู ขา้ งเดียวกัน ถามผูป้ ่ วย
ว่าได้ยนิ เสี ยงอีกหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ การได้ยนิ เสี ยงที่ผา่ นอากาศดีกว่าเสี ยงที่ผา่ นกระดูก โดยเมื่อเคาะส้อมเสี ยง
แล้ววางส้อมเสี ยงไว้ตรงบริ เวณกระดูก Mastoid process เสี ยงจะเดินทางผ่านกระดูกเข้าสู่ หูช้ นั ใน ทาให้เกิดการ
ได้ยนิ ถ้าการได้ยนิ หายไปแล้วส้อมเสี ยงมาวางไว้ขา้ งหู กลับจะได้ยนิ เสี ยงขึ้นอีก
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้าหลังจากเสี ยงที่เกิดจากการผ่านกระดูก (Bone conduction) หายไปแล้ว เมื่อนามาจ่อ
ไว้ขา้ งหู (Air conduction) ก็ไม่ได้ยินอีก แสดงว่าส่ วนการนาเสี ยงที่หูช้ นั นอกหรื อส่ วนกลางเสี ยง จากการอุดตันของขี้หู การ
อักเสบของหู ช้ นั กลาง แก้วหู ทะลุ
3) Weber test เคาะส้อมเสี ยงให้เกิ ดความสั่นสะเทือน อาจเคาะตรงข้อศอก สันมือ หรื อ ใช้นิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วชี้บีบส้อมเสี ยงแล้วดึงนิ้วออก แล้ววางบนศีรษะตรงกึ่งกลางพอดี สังเกตการได้ยนิ ของหู ท้ งั 2 ข้าง
อาการแสดงที่ปกติ การได้ยินของหู ท้ งั 2 ข้างจะต้องได้ยนิ เท่ากัน โดยมีกระดูกเป็ นตัวนาเสี ยง (Bone
conduction) ผ่านเข้าสู่ หูช้ นั ในเป็ นระบบประสาทรับเสี ยง(Neuro sensory system)
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าหู ขา้ งไหนไม่ได้ยนิ อาจเกิดจากหู ส่วนในหรื อเส้นประสาทคู่ที่ 8 รับคลื่นเสี ยงไม่ได้ดี
ถ้าหู ขา้ งไหนได้ยนิ ชัดดกว่าอีกข้างหนึ่ง แสดงว่ามีส่วนในการนาเสี ยงของหู ส่วนนอก หรื อส่ วนกลางเสี ยไป ซึ่ งอาจจะเกิดจาก
การอุดตันของขี้หู การอักเสบของหู ช้ นั กลาง แก้วหู ทะลุจึงทาให้เสี ยงจากภายนอกไม่สามารถผ่านเข้าถึงหู ส่วนในรบกวน
การได้ยนิ ของหู ขา้ งนั้น
4) การทดสอบการทรงตัว ให้ผปู ้ ่ วยมองนิ้วมือของผูต้ รวจจากด้านซ้ายสุ ดไปขวาสุ ด ขณะที่ตา
ของผูป้ ่ วยมองตามนิ้วมือไปจนสุ ดด้านใดด้านหนึ่ง สังเกตว่าลูกตานั้น มีการสั่นกระตุก(Nystagmus) หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ เวลามองตามนิ้วจะไม่มีอาการสั่นกระตุก
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เกิดการสั่นกระตุก แสดงว่ามีการอักเสบหรื อการเพิ่มความดันของเหลวในหู ช้ นั ในทาให้
ส่ วนควบคุมการทรงตัวเสี ย พบในหู ช้ นั ในอักเสบ โรค Meiere’s
ประสาทสมองคู่ที่ 9 และ 10 ( Glossopharyngeal nerve and Vasu nerve) มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับรส การได้
กลิ่น และการควบคุมอวัยวะบางอย่าง เช่น ทางเดินอาหารบางส่ วน การตรวจทาดังนี้
1) สังเกตจากเสี ยงพูดของผูป้ ่ วยว่ามีเสี ยงแหบ หรื อมีเสี ยงขึ้นเพดาน การกลืนอาหารหรื อน้ าปกติหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ เสี ยงพูดเป็ นปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีเสี ยงพูดแหบๆ หรื อเสี ยงพูดขึ้นเพดานแสดงว่ามีความผิดปกติของเส้นประสาทสมอง
คู่น้ ี
2) ให้ผปู ้ ่ วยอ้าปากร้องออกเสี ยง “อา” หรื ออ้าปาก “หาว” เพื่อสังเกตดูการเคลื่อนไหว ดูการยกขึ้นของลิ้นไก่
และเพดานอ่อน ว่าสมมาตรหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ลิ้นไก่จะยกขึ้นในแนวกลาง
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อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าลิ้นไก่เฉี ยงไปข้างใดข้างหนึ่ง แสดงว่ามีกล้ามเนื้อข้างใดอ่อนแรง และมีความผิดปกติ
ของประสาทสมองคู่ที่ 10 ด้านตรงข้ามที่เบนไป
3) การตรวจ Gag reflex ผูต้ รวจใช้ไม้กดลิ้นค่อยๆ กดบริ เวณกลางลิ้น หรื อ ที่เพดานปากด้านหลัง ของผนังคอ
(Posterior pharyngeal wall) ทอนซิ ล โคนลิ้น ทีละข้าง สังเกตดูวา่ มีการขย้อนหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ มีปฏิกิริยาขย้อน (Gag reflex) โดยมีการหดตัวของกล้ามเนื้ อ Pharynx เพดานปากยกขึ้น
และลิ้นหดเข้าไป การหดตัวจะเกิดขึ้นอย่างแรงและเท่ากันทั้งสองข้าง
อาการแสดงที่ผิดปกติ ถ้ากล้ามเนื้อข้างใดอ่อนแรง กล้ามเนื้อที่ดีดา้ นตรงกันข้ามจะหดตัวและดึงไปทางข้างดี
แสดงถึงความผิดปกติของเส้นประสาทคู่ที่ 9 ในด้านที่ผิดปกติ
ประสาทสมองคู่ที่ 11 (Spinal accessory nerve) มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ Sternomastoid
และ Trapezius การตรวจทาดังนี้
1) ตรวจกล้ามเนื้อ Trapezius ให้ผปู ้ ่ วยยกไหล่ข้ ึนทั้ง 2 ข้างแล้วผูต้ รวจใช้มือกดที่ไหล่ท้ งั 2 ข้าง
ลง สังเกตดูความแข็งแรงและการหดรัดตัวของกล้ามเนื้ อ Trapezius ที่ตา้ นมือ
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ Trapezius
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ Trapezius แสดงว่าความผิดปกติเส้นประสาทคู่ที่ 11
2) ให้ผปู ้ ่ วยหันหน้าไปด้านตรงกันข้ามกับข้างที่จะตรวจ จะเห็นกล้ามเนื้อ Sternomastoid ชัดเจน
ผูต้ รวจพยายามดันคางผูป้ ่ วยกลับมาทิศทางเดิม ให้ผปู ้ ่ วยออกแรงต้านกับมือของผูต้ รวจ สังเกตการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ
Sternomastoid ด้านตรงกันข้ามและแรงที่ตา้ นมือ
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ Sternocleidomastoid แสดงว่าความผิดปกติเส้นประสาท
คู่ที่ 11
ประสาทสมองคู่ที่ 12 (Hypoglossal nerve) มีหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อลิ้น การตรวจทาดังนี้
1)ให้ผปู ้ ่ วยอ้าปากแลบลิ้นออกมา สังเกตดูลิ้นว่าอยูใ่ นแนวปกติ หรื อไม่ สังเกตว่ามีการเต้นขอลงลิ้น และการฝ่ อ
ตัวของตัวลิ้น หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ลิ้นจะอยูท่ ี่พ้นื ช่องปาก ไม่มีการฝ่ อตัวหรื อการเต้นของลิ้น
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ มีการฝ่ อของลิ้น แสดงว่ามีความผิดปกติของเส้นประสาทคู่ที่ 12
2)ให้ผปู ้ ่ วยอ้าปากแลบลิ้นออกมาตรงๆ สังเกตว่ามีการเฉของลิ้นหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีการเฉของลิ้น
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เวลาแลบลิ้น แล้วเฆ้นลิ้นเฉไปด้านใดด้านหนึ่ง แสดงว่ามีความผิดปกติของประสาท
สมองด้านนั้น
15.3) การเคลื่อนไหว (Motor function)

129

Motor function ท าหน้าที่ ค วบคุ ม การเคลื่ อ นไหวที่ อ ยู่ ในอ านาจจิ ต ใจให้ เป็ นไปอย่างถู ก ต้องและเหมาะสม
การตรวจทาดังนี้
1) ให้ผปู ้ ่ วยเดินธรรมดาด้วยเท้าเปล่าบนพื้นเรี ยบเดินกลับไปกลับมา สังเกตดูท่าทาง การทรงตัว การแกว่งแขน
การก้าวขา ว่าผิดปกติหรื อไม่
อาการแสดงทีป่ กติ การเดินจะอยูใ่ นลักษณะสมดุลกัน แขนจะแกว่งไปมาอยูข่ า้ งลาตัว
อาการแสดงที่ผิดปกติ ท่าเดินผิดปกติเช่น เดินโซเซ ขากางออก เดิ นตัวแข็งหลังโกง แขนตก มือไม่แกว่ง ก้าว
สั่น ขากระเผลก เดินคล้ายเป็ ด เดินตัวเอง ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในส่ วนการสารวจทัว่ ไปแล้ว
2) Walk heel to toe ให้ผปู ้ ่ วยเดินแบบส้นเท้าชิดต่อปลายเท้า สังเกตการเดินและการทรงตัว (ดังภาพที่ 11.58ก)
อาการแสดงทีป่ กติ สามารถเดินได้เป็ นแนวเส้นตรง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ถ้าเดินได้ลาบากและงุ่มง่าม พบในโรคของ Cerebellum

ก. การเดิน: ท่าเดินต่อเท้า

ข. การยืนขาเดียว :ท่า กระโดดอยูก่ บั ที่

ภาพที่ 11.58 ท่าการเดิน และการยืน
3) Romberg test ให้ผปู ้ ่ วยยืนตรงเท้าชิดกันแขนวางข้างลาตัว โดยไม่ตอ้ งเกาะหรื อยึดอะไร
สังเกตความสามารถในการยืนทรงตัวของผูป้ ่ วยในขณะลืมตาและหลับตา แล้วให้ผปู ้ ่ วยยืนหลับตาประมาณ 20-30วินาที ยืน่
แขนออกมาข้างหน้าหงายมือขึ้นสังเกตดูความทรงตัว
อาการแสดงที่ปกติ อาจมีอาการเซเพียงเล็กน้อย (Minimal swaying)
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ การเซทั้งขณะลืมตาและหลับตา อาจเกิดจากโรคของ cerebellum พบในผูป้ ่ วย
Cerebellar ataxia ถ้าเซเฉพาะขณะหลับตาพบใน Sensory ataxia และ Position sense เสี ยไป หากผูป้ ่ วยพยายามควา่ มือข้าง
ใดข้างหนึ่ง(Pronator sign) หรื อมีแขนอาจจตกลงมา หรื อข้อศอกงอ แสดงว่ามีอมั พาตครึ่ งซีก (Hemiparesis)
4) Sensitive test ให้ผปู ้ ่ วยกระโดดขาเดียวอยูก่ บั ที่ กระโดดใช้เท้ายืนสลับกันทีละข้าง (ดังภาพที่ 11.58 ข)
นัง่ ยองๆ แล้วลุกขึ้นโดยไม่ตอ้ งใช้มือยัน เดินเขย่งปลายเท้า หรื อให้เดินด้วยส้นเท้าเพื่อดูกาลังของ Plantar และ Dorsiflexion
ที่ขอ้ เท้า สังเกตการทรงตัวของผูป้ ่ วย (ค้องคอยระวังไม่ให้ผปู ้ ่ วยล้ม)
อาการแสดงที่ปกติ สามารถทาได้ดี แสดงว่า Motor sytem, Cerebellar function และ Position sense ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าไม่สามารถทาได้ แสดงว่าอาจมีความผิดปกติที่ Motor system, Cerebellar function
และ Position sense
นอกจากจะตรวจการควบคุมการเคลื่อนไหวที่อยูใ่ นอานาจจิตใจแล้ว ผู้ตรวจจะต้ องตรวจดูการเคลื่อนไหวนอก
อานาจจิตใจด้ วย โดยการตรวจลักษณะและขนาดของกล้ามเนื้อ ทาดังนี้
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1) ตรวจดูกล้ ามเนื้อของแขน ขา และลาตัวว่ ามีการเคลื่อนไหวนอกอานาจจิตใจหรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าพบว่ามีการลีบของกล้ามเนื้ อและการเต้นของกล้ามเนื้ อ มักพบในโรค Lower motor
neurone
2) ตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (Muscle tone) ที่แขน ให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่าที่ที่ผอ่ นคลาย มือข้างหนึ่งของผูต้ รวจ
ประคองตรงข้อศอกของผูป้ ่ วย ส่ วนมืออีกข้างหนึ่งจับที่ปลายแขนแล้งงอและเหยียดข้อศอกอย่างเต็มที่ ตรวจการเคลื่อนไหว
ในแต่ละข้าง สังเกตว่ามีแรงต้านทานอย่างไร
การตรวจตึงตัวของกล้ามเนื้ อที่ขา ให้ผูป้ ่ วยอยู่ในท่าที่ที่ผ่อนคลาย ผูต้ รวจใช้มือรองรับต้นขาผูป้ ่ วย จับข้อเข่า
ข้อเท้างอ และเหยียดทั้งสองข้าง สังเกตว่าแรงต้านในขณะตรวจอย่างไร
อาการแสดงทีป่ กติ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อขณะไม่ได้เคลื่อนไหวเป็ นปกติ
อาการแสดงที่ ผิ ด ปกติ มี แ รงต้ า นทานต่ อ การตรวจ พบใน Upper neurone lesions และในผู ้ป่ วยโรค
Parkinsonism ถ้าไม่มีแรงต้านเลยหรื อลดลง พบใน Lowewr neurone lesions หรื อพยาธิสภาพของ Cerebellum
3) การตรวจความแข็งแรง (Muscle strength)/การทดสอบกาลังของกล้ามเนื้อ(Muscle power)
3.1) การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ผูต้ รวจจะต้องทราบหน้าที่ของกล้ามเนื้อที่จะตรวจ เพื่อดูความ
ผิด ปกติ เช่ น การงอ (Flexion) การเหยีย ด (Extension) การกางออก (Abduction) การหุ บ เข้า (Adduction) และการหมุ น
(Rotation)
การตรวจจะใช้วธิ ี ให้ผปู ้ ่ วยออกแรงต้าน แรงกด และแรงตึง ให้ทิศทางของการออกแรงต้านอยูท่ างด้านตรงข้าม
กับทิ ศทางที่ผูต้ รวจกดหรื อดึ งไว้ เช่ น กรตรวจกล้ามเนื้ อ Serratus กล้ามเนื้ อแขน การงอและเหยียดข้อศอก กล้ามเนื้ อมื อ
เส้นประสาท Ulnar ความแข็งแรงของนิ้ว การงอของตะโพก การกางออกของตะโพก การหุ บเข้าของตะโพก การงอของเข่า
การเหยียดของเข่า ซึ่ งได้กล่าวรายละเอียดในส่ วนการตรวจกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ แล้ว
3.2) การทดสอบกาลังของกล้ ามเนื้อ(Muscle power)
โดยให้ผูป้ ่ วยเกร็ ง กล้ามเนื้ อไว้ห ลังจากเคลื่ อนไหวอย่างเต็ ม ที่ แล้ว ผูต้ รวจพยายามเอาชนะการหดตัวของ
กล้ามเนื้ อนั้น (Isometric testing) หรื อให้ผูป้ ่ วยพยาบามออกแรงเคลื่ อนไหวข้อต่างๆ ในขณะที่ผตู ้ รวจออกแรงต้านเพื่อที่จะ
ขัดขวาง (Isotonic testing)
อาการแสดงทีป่ กติ กาลังของกล้ามเนื้อนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ และการออกกาลังกาย แขน
ขาข้างที่ถนัดจะแข็งแรงกว่าอีกข้างหนึ่ง
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ การแบ่งระดับกาลังของกล้ามเนื้อ ออกเป็ 5 ระดับ ดังนี้
Grade 0 กล้ามเนื้อเป็ นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวหรื อหดตัวของกล้ามเนื้อได้
Grade 1 กล้ามเนื้ อไม่มีแรงเคลื่ อนไหวข้อ แต่ใยของกล้ามเนื้ อหดตัวได้ ผูป้ ่ วยสามารถเคลื่ อนไหวปลายมื อ
ปลายเท้าได้เล็กน้อย
Grade 2 กล้ามเนื้อมีแรงที่จะเคลื่อนไหวข้อตามแรงโน้มถ่วงได้
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Grade 3 กล้ามเนื้อ มีแรงที่จะเคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้ คือ ยกขาขึ้นได้ แต่ตา้ นแรงที่กดไว้ไม่ได้
Grade 4 กล้ามเนื้อมีแรงทางาน ต้านแรงกดผูต้ รวจได้บา้ ง แต่ไม่เต็มที่
Grade 5 กล้ามเนื้ออยูใ่ นภาวะปกติ
15.4) การประสานกัน (Co-ordination)
การตรวจดู การทางานประสานกันของสมอง มือและแขน ว่ามีการประสานันราบรื่ นและแม่นยาดีหรื อไม่ การ
ตรวจที่สาคัญ มีดงั นี้
1) Rapid rhythmic altenating movements การทดสอบการเคลื่อนไหวสลับกัน โดยให้ผปู ้ ่ วยงอข้อศอกแล้วคว่า
และหงายปลายแขนสลับกันอย่างเร็ วๆ หรื อตบมือเบาๆ และเร็ วๆ ที่ ตน้ ขาของผูป้ ่ วยหรื อพื้นก็ได้หรื อใช้ปลายนิ้ วหัวแม่มือ
แตะปลายนิ้วทท้งสี่ ตามลาดับอย่างเร็ วๆ ให้สัเกตดูวา่ ผูป้ ่ วยสามารถทาได้เร็ วหรื อช้าเพียงใด
อาการแสดงทีป่ กติ มือทั้งสองข้างสามารถประสานกันได้อย่างราบรื่ น
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ มือข้างที่ทาได้ไม่ถนัด หรื อทาได้ชา้ กว่า แสดงว่ามีความผิดปกติของสมองส่ วน
Cerebellum หรื อ Cerebellar hemisphere
2) Point to point testing
2.1) Finger to nose การทดสอบนิ้วแตะจมูก โดยให้ผปู ้ ่ วยใช้ปลายนิ้ วแตะปลายนิ้ วชี้ ของผูต้ รวจแล้วกลับไป
แตะที่ปลายจมูกของตนเอง โดยให้ผปู ้ ่ วยทาหลายๆ ครั้ง ทั้งขณะลืมตา และหลับตา สังเกตดูความแม่นยาในการแตะที่ปลาย
นิ้วหรื อปลายจมูก
อาการแสดงที่ปกติ สามารถทาได้อย่างแม่นยา
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ เมื่อนิ้วมือใกล้จะถึงปลายจมูกหรื อปลายนิ้วผูต้ รวจ มีอาการเขวไปเขวมาและจิม้ ไม่ตรง
แสดงว่ามีความผิดปกติของสมองส่ วน Cerebellar hemisphere ถ้ามีอาการผิดปกติเฉพาะเวลาหลับตาแสดงว่ามีการสู ญเสี ย
Position sense
2.2) Heel to knee การทดสอบส้นเท้าแตะเข่า เพื่อดูการประสานกันของขา โดยให้ผปู ้ ่ วยใช้ส้นเท้าข้างหนึ่ง
วางแตะลงบนเข่าอีกข้างหนึ่ ง แล้วเลื่ อนส้นเท้าไปตามหน้าแข้งถึงหลังเท้า โดยให้ผูป้ ่ วยทาหลายๆ ครั้ง ทั้งขณะลื มตา และ
หลับตา สังเกตดูความแม่นยา การสัน่ หรื องุ่มง่าม ในขณะที่ส้นเท้าแตะหัวเข่าและลากส้นเท้าไปตามหน้าแข้ง หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ สามารถทาได้อย่างแม่นยา
อาการแสดงที่ผิดปกติ เมื่อส้นเท้าแตะบนเข่า มีอาการเขวไปเขวมาและจิ้มไม่ตรง แสดงว่ามีความผิดปกติของ
สมองส่ วน Cerebellar hemisphere ถ้ามีอาการผิดปกติเฉพาะเวลาหลับตาแสดงว่ามีการสู ญเสี ย Position sense
15.5) การรับความรู้ สึก (Sensory system)
การตรวจการรับความรู ้สึก มักจะตรวจเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีอาการทางระบบประสาทเท่านั้น เช่น อาการชา เจ็บ
แปล็บ ๆ เหมื อนเข็มแทง กล้ามเนื้ อสั่น ผิวหนังไม่ มีเหงื่ อออก เป็ นต้น การตรวจต้องให้ผูป้ ่ วยหลับ ตา แล้วใช้สิ่ งกระตุ ้น
การรับความรู ้สึกของผิวหนัง ดังนี้
1) การทดสอบความรู ้สึกสัมผัส (Touch sensation) ใช้สาลีที่ดึงให้ยาวแล้วปั่ นให้ปลายแหลมแตะผิวหนังส่ วน
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ต่างๆ ของร่ างกายเบาๆ แล้วให้ผปู ้ ่ วยบอกความรู ้สึกทุกครั้งที่สาลีแตะถูกผิวหนังและตาแหน่งที่แตะ
อาการแสดงทีป่ กติ บอกได้ เมื่อสาลีแตะถูกผิวหนัง และตาแหน่งที่ถูกแตะ
อาการแสดงที่ผิด ปกติ ไม่ ส ามารถบอกได้ ความรู ้ สึ ก สั ม ผัส เสี ยไปแสดงว่ามี ความผิดปกติ ของสมองส่ วน
Thalamus
2) การทดสอบความรู ้สึกเจ็บ (Pain sensation)ใช้เข็มกลัดซ่อนกลาย โด้ยใช้ปลายแหลมและปลายทู่ตรวจสอบ
ความรู ้สึกของผูป้ ่ วยสลับกันไป ตรงตาแหน่งที่สงสัย แล้วให้ผปู ้ ่ วยบอกว่าแหลมหรื อทู่ เปรี ยบเทียบกับบริ เวณอื่น
อาการแสดงที่ปกติ บอกความรู ้สึกเจ็บ เมื่อถูกเข็มแทงที่ผิวหนังได้
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ไม่สามารถบอกได้ ความรู ้สึกเจ็บเสียี ไป แสดงว่ามีความผิดปกติของสมองส่ วน
Thalamus
3) การทดสอบความรู ้สึกร้อนเย็น (Temperature sensation)
ใช้หลอดแก้วใส่ น้ าร้อน น้ าเย็น อย่างละหลอดแตะที่ตาแหน่งที่สงสัยสลับกัน หรื อสุ่ มๆ แล้วให้ผปู ้ ่ วยบอกว่า
รู ้สึกร้อนหรื อเย็นเปรี ยบเทียบกับบริ เวณอื่น
อาการแสดงที่ปกติ บอกความรู ้สึกร้อนหรื อเย็นได้ถูกต้อง
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ไม่สามารถบอกได้ ความรู ้สึกร้อนเย็นเสี ยไป แสดงว่ามีความผิดปกติของสมองส่ วน
Thalamus
4) การทดสอบความรู ้สึกเกี่ยวกับตาแหน่ง(Position sensation)
ผูต้ รวจใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จบั ด้านข้างนิ้วมือของผูป้ ่ วย แล้วขยับนิ้วเคลื่อนขึ้นหรื อเคลื่อนลง (Flex and
extend) โดยทาทีละข้อให้ผปู ้ ่ วยบอกว่านิ้วเคลื่อนขึ้นหรื อลง การตรวจข้อนิ้วเท้าก็ทาเช่นเดียวกันทีละข้อ
อาการแสดงที่ปกติ บอกได้ เมื่อสาลีแตะถูกผิวหนัง และตาแหน่งที่ถูกแตะ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ไม่สามารถบอกได้ ความรู ้สึกสัมผัสเสี ยงไป แสดงว่ามีความผิดปกติของสมองตรงส่ วน
Thalamus
5) การทดสอบความรู ้สึกสั่นสะเทือน (Vibration sensation)
ใช้ส้อมเสี ยที่มีขนาดความถี่ 128 รอบต่อนาที เคาะลงบนที่รองรับให้สั่นแล้วนาไปวางบนส่ วนโปน
ของกระดูก เช่นที่ขอ้ ปลายนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก และข้อเข่า เป็ นต้น ให้ผปู ้ ่ วบอกถึงการหยุดการสั่นสะเทือนของส้อมเสี ยง
เปรี ยบเทียบความรู ้สึกในส่ วนบนและส่ วนล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา
อาการแสดงที่ปกติ บอกวมรู ้สึกการสั้นสะเทือนได้
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ไม่สามารถบอกได้ ความรู ้สึกเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนเสี ยไป แสดงว่ามีความผิดปกติของ
สมองตรงส่ วน Thalamus
6) การทดสอบความสามารถในการแยกการสัมผัสสองจุด (Two point discrimation)
ผูต้ รวจใช้ปลายทู่ของที่เหมือนกัน 2 อัน อาจเป็ นไม้จิ้มฟันหรื อปลายดินสอ แตะที่ปลายนิ้วของผูป้ ่ วย พร้อมๆ
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กัน โดยให้ปลายทั้งสองห่างเป็ นระยะต่างๆ แล้ว ให้ผปู ้ ่ วบอกความรู ้สึกสัมผัสจุดเดียวหรื อสองจุด (ควรตรวจข้างที่ปกติก่อน
แล้วจึงตรวจในข้างที่ผิดปกติที่ตาแหน่งเดียวกัน)
อาการแสดงที่ปกติ การแยกความรู ้สึกสัมผัสส่ วนปลายนิ้ว จะห่างกันประมาณ 2-3 มม. ที่ฝ่ามือประมาณ 1 ซม.
ที่หลังเท้า ประมาณ 5 มิลลิเมตร
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ถ้าสามารถบอกความรู ้สึกได้ห่างมากกว่าปกติ แสดงว่ามีความผิดปกติของสมองส่ วน
Parietal cortex
7) การทดสอบความสามารถในการบอกตัวเลข หรื อรู ปที่ เขีย นลงบนผิวหนัง (Traced figure identification)
ให้ผูป้ ่ วยหลับตา แล้วผูต้ รวจใช้ดินสอหรื อวัตถุ ปลายทู่เขียนตัวเลขลงบนฝ่ ามือของผูป้ ่ วย แล้วให้ผูป้ ่ วยบอกว่าเขียนตัวเลข
อะไร
อาการแสดงทีป่ กติ สามารบอกตัวเลขที่เขียนได้
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ไม่สามารถบอกได้ ในมือข้างใด แสดงว่ามีความผิดปกติขอสมองส่ วน parietal cortex
8) การทดสอบความสามารถในการบอกรู ปร่ าง ลักษณะของวัตถุ โดยการใช้มือสัมผัส (Stereognosis)
ให้ผูป้ ่ วยหลับตาแล้วผูต้ รวจใช้วตั ถุที่ผปู ้ ่ วยรู ้จกั และคุน้ เคย เช่น ปากกา ดินสอ กุญแจ สาลี เป็ นต้น วางลงในมือผูป้ ่ วยแล้ว
ให้ผปู ้ ่ วยคลาแล้วบอกว่าเป็ นวัตถุใด (ควรตรวจข้างที่ผดิ ปกติก่อนข้างที่ปกติ)
อาการแสดงทีป่ กติ สามารถบอกวัตถุต่างๆ ที่รู้จกั และคุน้ เคยได้
อาการแสดงที่ผิดปกติ ไม่สามารถบอก/จาแนกสิ่ งของต่างๆ ได้ แสดงว่ามีความผิดปกติขอสมองส่ วน Parietal
cortex
9) การทดสอบความรู ้สึกโดยการกระตุน้ พร้อมกัน (Double simulatanrous stimulation)
โดยใช้เข็มปลายแหลมแตะผิวหนังส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ทั้ง 2 ข้าง พร้อม ๆกัน แล้วถามผูป้ ่ วยว่ามีความรู ้สึก
ที่ส่วนใดข้างเดียวหรื อ 2 ข้าง เป็ นความรู ้สึกเช่นใด
อาการแสดงที่ปกติ สามารถบอกความรู ้สึกที่ถูกกระตุน้ พร้อมกัน
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ไม่มีความรู ้สึกในซีกใด แสดงว่ามีความผิดปกติของสมองส่ วน Parietal cortex ของซีก
นั้น หรื อผูป้ ่ วยจะรู ้สึกว่าถูกแตะข้างเดียวกับที่มีพยาธิ สภาพ
10) การตรวจอาการแสดงที่เกิดจากการระคายเคืองเยือ่ หุ ม้ สมอง (Sign of meningitis irritation)
10.1) การตรวจ Stiff neck โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนราบ ผูต้ รวจใช้มือข้างหนึ่ง สอดใต้ศีรษะผูป้ ่ วย
บริ เวณ Occiput ค่อยๆ ยกศีรษะขึ้นและงอให้คางแตะอก สังเกตว่ามีการเจ็บตึงต้นคอ หรื อมีการเกร็ งของกล้ามเนื้ อ Extensor
ที่คอ หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ สามารถงอคอ ให้คางชิดหน้าอกได้
อาการแสดงที่ ผิ ด ปกติ มี ก ารเจ็ บ ตึ ง คอ หรื อ มี ก ารเกร็ ง ของกล้า มเนื้ อ Extensor ท าให้ ง อไม่ ไ ด้ แสดงว่า มี
การระคายเคืองที่ Subarachnoid space ในผูป้ ่ วยเลือดออกมีการอักเสบ หรื อความดันในสมองสู ง
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10.2) การตรวจ Kernig’s sign โดยให้ผูป้ ่ วยนอนหงาย งอต้นขาและเข่าให้ทามุ มประมาณ 90 องศา แล้ว
ค่อยๆ ยืด (Extend) ข้อเข่า (ดังภาพที่ 11.59) สังเกตว่าวสามารถยึดข้อเข่าได้เต็มที่หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ สามารถยึดเข่าได้เต็มที่
อาการแสดงที่ผิดปกติ ไม่สามารถยืดเข่าได้เต็มที่ หรื อผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บตึง
กล้ามเนื้อ Hamstring แสดงว่ามีการระคายเคืองเยือ่ หุ ม้ สมอง

ภาพที่ 11.59 Kernig’s sign
15.6) ปฏิกริ ิยาตอบสนอง (Reflex)
การตรวจ Reflex ให้ได้ผลอย่างถูกต้อง จะต้องจัดท่าให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่าที่ผอ่ นคลายกล้ามเนื้ อไม่เกร็ ง ส่ วนของ
แขนขาข้างที่จะตรวจจะต้อ งอยู่ในท่าที่งอเหมือนกันทั้งสองข้าง การจับไม้เคาะ (Reflex hammer) อยู่ในลักษณะที่ แกว่ง ถ้า
ผูป้ ่ วยยังมีอาการเกร็ งส่ วนที่จะตรวจควรเบนความสนใจผูป้ ่ วยไปทางอื่น
อาการแสดงที่ปกติ Reflex เป็ นอาการกิริยาที่โต้ตอบต่อการกระตุน้ กระแสประสาทความรู ้สึก ซึ่ งอาการ
โต้ตอบนี้ อาจเป็ นการเคลื่อนไหวที่สมองไม่มีส่วนรับความรู ้สึกอันนี้ก็ได้
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ระดับปฏิกิริยาตอบสนองที่บนั ทึก มีความหมาย ดังนี้
0 + ไม่มีปฏิกิริยา, 1+มีเล็กน้อย, 2+ ปกติ, 3+ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย, 4+ เพิ่มขึ้นมาก (ดังภาพที่ 2.60)
0 + = ไม่มีปฏิกิริยา
1+ = มีกระตุกน้อยกว่าปกติ
2+ = มีกระตุกปกติ
3+ = มีกระตุกมากกว่าปกติ อาจเป็ นข้อบ่งชี้วา่ มีความ
ผิดปกติ
4+ = มีกระตุกอย่างแรง มักเป็ นข้อบ่งชี้วา่ มีโรค
บางครั้งพบร่ วมกับการกระตุกเป็ นจังหวะติดๆ กัน (clonus)

ภาพที่ 11.60 การบันทึกระดับปฏิกริ ยาตอบสนอง
การตรวจ Reflex แบ่งออกเป็ น Deep tendon reflex และ Superficial tendon reflex ดังนี้
15.6.1) การตรวจ Deep tendon reflex ทีส่ าคัญ ได้แก่
1) Biceps reflex ให้ผปู ้ ่ วยงอแขน ห้อยลง ไม่เกร็ ง ผูต้ รวจใช้มือข้างหนึ่งรองรับข้อศอกของ
แขนข้างที่จะตรวจ วางหัวแม่มือลงบน Biceps tendon ใช้ไม้เคาะลงบนนิ้วหัวแม่มือของผูต้ รวจข้างที่กด biceps tendon อยู่ ให้
สังเกตการกระตุกงอเข้าของข้อศอกและการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ Biceps ปลายนิ้วของผูป้ ่ วยกระดิกหรื อไม่ ให้ทาทัง่ ท่านัง่
และท่านอน (ดังภาพที่ 11.63 ก)
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อาการแสดงที่ปกติ มีการกระตุกงอเข้าของข้อศอกและการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ biceps ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ความผิดปกติของปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงว่าอาจเกิดจากพยาธิ สภาพของ C5, C6 หรื อ
Musculotaneous nerve
2) Triceps reflex โดยให้ผปู ้ ่ วยงอข้อศอกไปทางลาตัว ผูต้ รวจจับมือผูป้ ่ วยพยุงไว้แล้ว ใช้ไม้
เคาะ เคาะลงบน triceps tendon โดยตรง ซึ่ งอยูเ่ หนื อข้อศอกประมาณ 2 นิ้ว (ดังภาพที่ 11.63 ข) สังเกตการเหยียดออกของ
ข้อศอกและการหดตัวของกล้ามเนื้อ Triceps
อาการแสดงทีป่ กติ มีการเหยียดออกของข้อศอกและการหดตัวของกล้ามเนื้อ Triceps เป็ นปกติ
อาการแสดงที่ผิดปกติ ความผิดปกติของปฏิ กิริยาตอบสนอง แสดงว่าอาจเกิ ดจากพยาธิ สภาพของ C6, C7 หรื อ
Radial nerve
3) Spinator or bracioradialis reflex โดยให้ผปู ้ ่ วยงอข้อศอกเล็กน้อยแล้วคว่าฝ่ ามือลง ผูต้ รวจใช้ไม้เคาะ เคาะ
ลงบนปลายล่างของกระดูก Radius เหนื อข้อมือประมาณ 2 นิ้ว ทางด้าน Raius (ดังภาพที่ 11.63 ค) สังเกตการงอเข้าที่ขอ้ ศอก
และบิดออกเล็กน้อย และการหดตัวของกล้ามเนื้ อ Bracioradialis
อาการแสดงที่ปกติ มีการเหยียดของข้อแขน และมีการหดตัวของกล้ามเนื้ อ Bracioradialis ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ความผิดปกติของปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงว่าอาจเกิดจากพยาธิ สภาพของ C5, C6 หรื อ
Radial nerve
4) Knee หรื อ quadriceps reflex โดยให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่าห้อยเท้าตามสบายที่ขอบเตียง ผูต้ รวจยืนด้านข้าง
ผูป้ ่ วย (อย่ายืนด้านหน้าผูป้ ่ วย) ใช้ไม้เคาะ เคาะลงบนเอ็นข้อเข่า ใต้กระดูกสะบ้า (ดังภาพที่ 11.63 ง) สังเกตดูการหดตัวของ
กล้ามเนื้อ Quadriceps และ การเหยียดออกของข้อเข่า
อาการแสดงที่ปกติ มีการเหยียดออกของข้อเข่าและการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ Quadriceps ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ความผิดปกติของปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงว่าอาจเกิดจากพยาธิ สภาพของ L2, L3, L4
หรื อ Femoral nerve
5) Ankle หรื อ Gastrocnemius reflex โดยให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่าห้อยเท้าที่ขอบเตียง ผูต้ รวจจับ
ปลายเท้ากระดกขึ้น(Dorsi flexion) หรื อท่าผูป้ ่ วยนอนให้จบั เท้าผูป้ ่ วยข้างที่จะตรวจไขว่เป็ นเลขสี่ จับปลายเท้ากระดกขึ้น
เช่นกัน แล้วใช้ไม้เคาะที่เอ็นร้อยหวาย (Anchilles tendon) (ดังภาพที่ 11.63 จ) ให้สังเกตการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ
Gastrocnemius ทาให้เกิดการเหยียดออกและการกระดกกลับของปลายเท้า หรื อไม่
อาการแสดงที่ปกติ มีการเหยียดออกและกระดกกลับของปลายเท้า(Plantar และการหดตัวของ Flexion)
กล้ามเนื้อ Gastrocnemius ปกติ
อาการแสดงที่ผดิ ปกติ ความผิดปกติของปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงว่าอาจเกิดจากพยาธิ สภาพของ S1, S2 หรื อ
Tibial nerve
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ก.วิธีตรวจ biceps reflex

ง.วิธีตรวจ knee reflex

ข.วิธีตรวจ triceps reflex

ค.วิธีตรวจ supinator reflex

จ.วิธีตรวจ ankle reflex

ภาพที่ 11.61 วิธีตรวจ Reflex ชนิดต่าง ๆ
15.6.2) การตรวจ Superficial tendon reflex ทีส่ าคัญ ได้แก่
1) Plantar reflex (Babinski’s sign) โดยให้ผูป้ ่ วยหย่อนกล้ามเนื้ อที่เท้ามากที่สุด ใช้วตั ถุปลายทู่ๆ ขีดเบาๆ ไป
บนด้านนอกของฝ่ าเท้า จนใกล้โคนนิ้วก้อยแล้วขีดโค้งเข้าไปถึงหัวแม่เท้า สังเกตการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่เท้า
อาการแสดงทีป่ กติ อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรื อมี Plantar flexion ของนิ้วเท้า
อาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ ถ้านิ้วหัวแม่เท้ากระดกขึ้นและนิ้วเท้าอื่นๆ กางออก (Babinski’s sign ให้ผลบวก) แสดงถึง
ความผิดปกติที่ Upper neuron ของข้างนั้น หรื อ พยาธิ สภาพของ L5, S1, S2 (ในเด็กทารก ถ้ามี การตอบสนองแบบนี้ ถือว่า
ปกติ)
2) Abdominal reflex โดยให้ผูป้ ่ วยนอนหงายไม่เกร็ งหน้าท้อง ผูต้ รวจใช้วตั ถุ ปลายทู่ๆ ขีดเบาๆและเร็ วๆ บน
หน้าท้องระดับเหนื อสะดื อ และต่ ากว่าสะดื อทั้งซ้ายขวา โดยลากเฉี ยงจากด้านนอกเข้าด้านใน หรื อด้านในออกด้านนอก
สังเกตการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องและสะดือ
อาการแสดงทีป่ กติ มีการหดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ส่ วนที่ถูกกระตุน้ ทาให้สะดือเคลื่อนไปทางด้านนั้น หรื อ
อาจไม่มี abdominal reflex เลย ในคนที่อว้ นมีหน้าท้องหนาๆ
อาการแสดงที่ผิด ปกติ มี ก ารหดตัวข้างเดี ยว แสดงถึ งความผิดปกติของ Uppet motor neurone ข้างนั้น หรื อ
พยาธิสภาพของ T9, T10, T12
3) Cremasteric reflex โดยให้ผปู ้ ่ วยนอน ปลายวัตถุทู่ๆ ขีดลากที่ดา้ นในของต้นขา ในแนว
เฉี ยงลงล่างและเข้าใน สังเกตการหดตัวของถุงอัณฑะที่ถูกกระตุน้
อาการแสดงที่ปกติ มีการหดรัดตัวของกล้ามเนื้ อ Cremasteric ทาให้เห็นถุงอัณฑะด้านที่ตรวจ หดตัว
อาการแสดงที่ผิดปกติ ไม่มีการหดตัวของถุงอัณฑะ แสดงถึงความผิดปกติทีของ Upper motor neuron ของข้าง
นั้น หรื อพยาธิสภาพของ L1, L2
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2. การตรวจร่ างกายในผู้ป่วยเด็ก
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป สาหรับการตรวจร่ างกายเด็ก ต้องอาศัยการเข้าหาเด็กอย่างไม่รีบร้ อน ท่าทางที่สุภาพเป็ นกันเอง
คาพูดที่เรี ยบง่าย จะทาให้เด็กยอมรับการตรวจด้วยดี ตรงข้ามถ้าแสดงท่าทางขึงขัง คาพูดดุ เสี ยงดัง การจับต้อง (Handle) ที่ไม่
ระมัดระวังเด็กจะต่อต้าน
หลักการตรวจร่ างกายเด็ก ควรเริ่ มจาก
1. เพ็งเล็ง ระบบหรื อวัยวะตามปั ญหาที่นาผูป้ ่ วยมาหาแพทย์ และขณะที่เด็กกลัว ควรเว้นการตรวจร่ างกายส่ วนที่ไม่
สัมพันธ์อย่างวิกฤติไปก่อน (ควรตรวจเพิ่มเติมในโอกาสอันใกล้ต่อไป)
2. สังเกตก่อนจับต้องเด็ก ท่าของเด็กควรเป็ นท่าที่สบาย เช่น กรณี เด็กเล็ก (น้อยกว่า 6 เดือน) สามารถตรวจบนเตียง
ตรวจได้ เด็กโตขึ้นอาจตรวจบนตักแม่ กรณี เด็กโตอาจนัง่ หรื อยืน การตรวจดูภายในปากและคอ ควรตรวจเป็ นอันดับท้าย
3. การพูดและแสดงการตอบโต้กบั เด็กและพ่อแม่ ระหว่างการตรวจควรให้เหมาะสมกับอายุเด็ก เพื่อให้ผ่อนคลาย
และพ่อแม่ไม่กงั วลมากเกินไป
4. เนื้อหาการตรวจนอกเหนื อจากการตรวจแบบสมบูรณ์ มาตรฐาน เช่น เดียวกับผูใ้ หญ่แล้ว ในเด็กควรเพิ่มเติมคือ
4.1 การวัดศีรษะในเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และผูป้ ่ วยทางระบบประสาททุกราย
4.2 การชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู งหรื อความยาว เพื่อประเมินการเจริ ญเติบโต และรู ้จกั การใช้ growth chart
4.3 ประเมินดูการพัฒนาการทั้งร่ างกายและ speech เป็ นต้น
ขั้นตอนการตรวจร่ างกายเด็ก ควรทาดังต่อไปนี้ (ฐิติมา สุ ขเลิศตระกูล, 2551 และ ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริ ญ, 2556)
1) ลักษณะทัว่ ไป
เริ่ ม ด้ว ยการสั ง เกต เมื่ อ เห็ น ผู ้ป่ วยว่ า ร่ า เริ ง ดี ซึ ม หรื อ ไม่ รู้ สึ ก ตัว สุ ข อนามัย (Personal hygiene) เป็ นเช่ น ไร
รู ปลักษณะภายนอก (Somatotype) เตี้ ย สู ง อ้วน ผอม หรื อสมส่ วน มี Body symmetrical หรื อไม่ รู ปลักษณะใบหน้า
และ Facial expression สี ผิว เช่ น ซี ด เหลือง (Icteric) เขียว (Cyanosis) การหายใจเป็ นเช่ นไร Motor activity เป็ นเช่ นไร
มี Paralysis หรื อไม่ ท่าทางของเด็ก (Posture) เช่น นัง่ ยอง ๆ (Squatting) ที่พบในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ นัง่ พิงไปข้างหน้าโดยรั้ง
แขนขึ้น ในผูป้ ่ วยกาลังมีอาการหอบหื ด เป็ นต้น
2) การวัดสั ญญาณชีพ (Vital Signs)
การวัดสัญญาณชีพในเด็ก ควรตรวจวัดสิ่ งที่รบกวนน้อยที่สุดก่อน ได้แก่ การนับอัตราการหายใจ การนับชีพจร
การวัดความดันโลหิต และการวัดอุณหภูมิ ตามลาดับ ดังนี้
2.1) การนับอัตราการหายใจ
การนับอัตราการหายใจในเด็กที่อายุต่ากว่า 7 ปี จะดูการเคลื่อนไหวขึนลงบริ เวณหน้าท้องเรพราะมักจะใช้ปก
ระบังลมในการหายใจ ส่ วนเด็กโตจะนับโยการสังเกตการณ์เคลื่อนไหวขงอทรวงอก หรื อใช้มือวางบนหน้าอกเด็กเบาๆ กรณี
ที่นับยาก โยการนับ การหายใจเข้า -ออก เป็ น 1 ครั้ ง เต็ม 1 นาที และสั งเกตลักษณะของการหายใจว่าจังหวะการหายใจ
สม่ าเสมอหรื ไม่ ความลึ ก ความแรง หายใจสะดวกหรื อไม่ หายใจมี เสี ยงผิดปกติ หรื อไม่ การเคลื่ อนไหวของทรวงอก
เท่ากันทั้งสองข้างหรื อไม่ และลักษณะกายใจใช้กล้ามเนื้ อช่ วยในการหายใจหรื อไม่ การหายใจเร็ วกว่าปกติพบได้ในเด็กที่
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เป็ นปอดอักเสบ หรื อจากสาเหตุอื่นๆ เช่ นภาวะวิตกกังวล การติดเชื้ อ ส่ วนการหายใจช้ากว่าปกติ อาจเนื่ องจากประสาทถู ก
กดหรื อถูกทาลาย การได้รับสารพิษ
2.1.1) อัตราการหายใจในเด็ก ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง เร็ ว ช้า หรื อ/และไม่สม่าเสมอตามอายุ ทั้งในขณะ
นอนหลับ และขณะตื่น อัตราการหายใจปกติในเด็กกลุ่มต่างๆ ไม่เท่ากัน (ดังตารางที่ 11.2)
ตารางที่ 11.2 แสดงค่าอัตราการหายใจของเด็กในกลุ่มอายุต่างๆ
กลุ่มอายุ
อัตราการหายใจ (ครั้ง/นาที)
แรกเกิด – 1 เดือน
40-60
1 - 12 เดือน
25-50
1 - 8 ปี
15-30
15 ปี - ผูใ้ หญ่
12-20
2.1.2) ชนิดของการหายใจในเด็ก มีหลายชนิด ได้แก่ Chtyne-stokes, hyperventilation, Apneustic, Cluster,
ataxia เนื่องจากมีพยาธิ สภาพในสมองส่ วน Forebrain, Midbrain, Lower pontine, Tegumentum, Medulla ตามลาดับ
2.2) การนับชีพจร
การนับชี พจร ควรนับชี พจรขณะเด็กพัก ไม่ร้องไห้ ไม่ดูดนม หรื อรับประทานอาหาร และควรทาก่อนการวัด
อุณหภูมิ โดยเฉพาะการวัดทางทวารหนักจะกระตุน้ ให้เด็กรองไห้ ทาให้อตั รากรเต้นขงชีพจรสู งขึ้น ในเด็กโตใช้วธิ ี คลาชี พจร
ที่ Radial artery, femoral artery หรื อ Carotid artery ในเด็กเล็กและทารกนิ ยมจับชี พจรที่ขมับซึ งเป็ นตาแหน่ งที่สะดวกที่สุด
หรื อใช้หูฟังนับอัตราการเต้นของหัวใจ Apical impulse ที่ตาแหน่งช่ องซี่ โครงที่ 4 ตัดกับ Mid clavicular line ด้านซ้ายในเด็ก
อายุต่ากว่า 7 ปี และช่องซี่ โครงที่ 5 ตัดกับ Mid clavicular line ด้านซ้ายในเด็กอายุมากกว่า 7 ปี ให้ นั บ เต็ ม 1 นาที หลั ง นั บ
ชีพจรแล้วควรประเมินอัตรา จังหวะ และความแรงของชีพจรว่าปกติหรื อผิดปกติหรื อไม่ ชีพจรเร็ วกว่าปกติอาจเนื่ องจากภาวะ
ตื่นตกใจ เป็ นไข้ ร้องไห้ ซึ่ งจะสู งไม่เกิน 20-30 ครั้งต่อนาที ชีพจรช้ากว่าปกติอาจเกิดจากการเผาผลาญในร่ างกายต่า ความดัน
ในกะโหลกศีรษะสู ง ถ้าชีพจรไม่สม่าเสมอแสดงถึงการเต้นของหัวใจ
การตรวจความแรง จังหวะการเต้น และอัตราความเร็ วของชี พจรคล้ายคลึงผูใ้ หญ่ สาหรับอัตราความเร็ วของ
ชีพจร เด็กเร็ วกว่าผูใ้ หญ่และยังเปลี่ ยนแปลงตามช่ วงอายุ (ดังตารางที่ 11.3) จึงมีความจาเป็ นต้องทราบค่าปกติ แต่ละช่ วง
อายุ อัตราการเต้นของชีพจรเด็กตามช่วงอายุต้ งั แต่เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 10, 50 และ 90 ในเด็กผูช้ ายมีชีพจร 120, 140 และ 160 ครั้ง
ต่อนาทีตามลาดับ และในเด็กหญิง ชีพจร 100, 140 และ 160 ครั้งต่อนาที ตามลาดับ
ตารางที่ 11.2 แสดงค่าอัตราการหายใจของเด็กในกลุ่มอายุต่างๆ
กลุ่มอายุ
อัตราการหายใจ (ครั้ง/นาที)
แรกเกิด – 1 เดือน
120-160
1 - 12 เดือน
100-120
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1 - 8 ปี
80-100
15 ปี – ผูใ้ หญ่
60-100
2.3) ความดันโลหิต
2.3.1) การวัดความดันโลหิตในเด็ก
เป็ น Routine ในการวัดดความดันโลหิตในเด็กอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปทุกราย และในเด็กกรณี มีอาการ และ/หรื อ
อาการแสดงของระบบหัวใจ โรคไต เด็กที่ไม่รู้สึกตัวหรื อเด็กป่ วยในภาวะวิกฤต ควรวัดความดันโลหิ ตทุกราย ต้องวัดทั้ง
แขน และขา ทั้ง 2 ข้าง 4 ตาแหน่ง
2.3.2) ความสาคัญ การวัดความดันโลหิตในเด็ก
การวัดความดันโลหิ ตในเด็ก ต้องเลือก Arm-cuff ให้เหมาะสมกับแขนหรื อขา คือ Cuff ต้องมีขนาด 2/3 ของ
ต้นแขนหรื อต้นขา จึงจะได้ค่าที่เชื่อถือได้ ขนาดของ Arm-cuff (ดังตารางที่ 11.3)
และความดันโลหิ ตตามอายุต่าง ๆ และ ตารางที่ 11.3 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 11.3 ขนาดของ Arm – cuffจาแนกตามอายุและลักษณะเด็ก
อายุ/ลักษณะเด็ก
ขนาดของ arm - cuff
เด็กคลอดก่อนกาหนด - เด็กเกิดใหม่
2 – 3.5 เซนติเมตร
อายุ 1 - 5 ปี
2 – 8 เซนติเมตร
อายุ 6 - 10 ปี
8 – 10 เซนติเมตร
อายุ 11 ปี
12 เซนติเมตร
เด็กอ้วน
14 เซนติเมตร
2.3.3) ค่ าความดันโลหิตในเด็ก
ค่าความดันโลหิ ตในเด็กหญิงและเด็กชาย ปกติในเด็กกลุ่มต่างๆ จะไม่ท่าเกัน ในเด็กอายุระหว่าง 1- 8 ปี มีค่า
Systolicc blood pressure อยู่ระหว่าง 80-110 มิลลิ เมตรปรอท Diastolic blood pressure อยู่ระหว่าง 60-75 มิลลิ เมตรปรอท
หรื อเขียนว่ามีค่าความดันโลหิ ต ระหว่าง 80/60 มม.ปรอท - 110/75 มมปรอท (ดังตารางที่ 11.4 )
ตารางที่ 11.4 แสดงค่าความดันโลหิ ตในเด็กกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอายุ
ความดัน Systolic (มม.ปรอท) ความดันDiastolic(มม.ปรอท)
แรกเกิด – 1 เดือน
> 60
> 50
อายุ 1 - 12 เดือน
70-95
50-60
อายุ 1 - 8 ปี
80-110
60-75
อายุ 10 ปี -ผูใ้ หญ่
90-140
60-90
2.4) การวัดอุณหภูมิ
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การวัดอุณหภูมิร่างกายมีได้5 วิถีทาง คือ ทางปาก รักแร้ ผิวหนัง ทวารหนัก และ Tympanic membrane ซึ่งการจะ
เลื อกวัดวิถีทางผูว้ ดั จะต้องเลื อกวัดให้เมาะสมกับอายุ พัฒนาการ ระดับสติปัญญา ปั ญหาสุ ขภาพและความเจ็บป่ วยของเด็ก
อุณหภูมิร่างกายทางปาก ปกติมีค่าระหว่าง 36.8-37.4 องศาเซลเซี ยส หลังจากวัดอุณหถูมิแล้วควรประเมิ นว่าเด็กมีอุณหภูมิ
ร่ างกายผิดปกติหรื อไม่ ถ้าเด็กมีอุณหภูมืร่างกายผิดปกติจะได้ให้การช่วยเหลือได้ทนั ที
การวัดอุณหภูมิในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 ปี ไม่ควรวัดอุณหภูมิทางปาก เพราะอาจเกิ ดอันตรายจากเด็กกัดปรอทแตก
ได้ อาจวัดทางรักแร้นาน 3 นาที หรื อในเด็กเล็กอาจวัดทางทวารหนักได้ วิธีวดั ให้วางผูป้ ่ วยพาดตัวบนตักแม่และใส่ ปรอทที่
หล่อลื่นดีแล้ว เข้าไปอีกประมาณ 2.5 เซนติเมตร นาน 1 นาที
การแปลความสาคัญของไข้
2.4.1) ใช้ สิ่งตรวจพบอื่นช่ วย
(1) ชีพจรเร็ วขึ้น 15-18 ครั้งต่อไข้ 1 องศาเซลเซี ยส หรื อมากกว่านี้เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรี ย ยกเว้นในกรณี มี
ความดันในสมองสู งขึ้น เช่นเยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบ โรคไทฟอยด์เป็ นต้น
(2) อัตราการหายใจ เพิ่มประมาณ 4 ครั้ง/นาที/ไข้ 1 องศาเซลเซี ยส ถ้าการหายใจเร็ วไม่สมดุลกับไข้แสดงว่ามี
โรคในระบบหายใจ ความดันในสมองเพิ่มหรื อภาวะกรด ด่างไม่ปกติ
(3) ความผิดปกติอื่น ๆ เช่นความผิดปกติของผิวหนังใน Chondroectodermal dysplasia
2.4.2) อายุของเด็ก
(1) เด็กแรกเกิด เมื่อมีการติดเชื้อรุ่ นแรงเด็กอาจมีไข้หรื อมีอุณหภูมิต่ากว่าปกติได้
(2) เด็กต่ากว่า 6 เดือน เมื่อมีไข้และมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ซึ ม กวนมากร่ วมด้วย ต้องพยายามตรวจหา
สาเหตุของไข้ให้ละเอียด เพราะอาจมีโรคร้ายแรง เช่น เยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบ หรื ออาจเกิดจากการติดเชื้อต่าง ๆ
(3) เด็กโตกว่า 6 เดือน อาจเป็ นไข้จากการติดเชื้ อ ซึ่ งส่ วนมากจากไวรัส เด็กมักมี Primary infection ประมาณ
100 ครั้ง กว่าจะอายุถึง 10 ปี ประวัติการสัมผัสโรค และการมีโรคระบาดในระยะเวลาใกล้เคียงจะช่วยการวินิจฉัยได้ในหน้า
ฝน ถ้ามีอาการไข้ร่วมกับ Petechiae น่าจะนึกถึงโรคไข้เลือดออก
2.4.3) ไข้ ทเี่ ป็ นนานเกิน 10 วัน สาเหตุส่วนใหญ่คือ ประมาณร้อยละ 50 เกิดจากการติดเชื้ อ Bacteria เช่น
ไทฟอยด์หรื อการติดเชื้ อทางระบบต่าง ๆ ที่ได้รับการรักษาไม่เพียงพอ ร้อยละ 20 เกิดจาก Collagen disease อีกร้อยละ 6 เกิด
จากโรคมะเร็ ง และที่เหลือไม่ทราบสาเหตุ
2.4.4) ไข้ ทที่ าขึน้ เกิดจากสาเหตุอื่น เช่น การสลัดปรอทไม่ดี ผูป้ ่ วยดื่มน้ าร้อนก่อนวัดหรื อเอาปรอทใส่ ใน
น้ าร้อนก่อนวัดทาให้ไข้มีรูปร่ างแปลกๆ ไม่มีรูปลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น
3) การวัดขนาดรอบศีรษะ
เนื่ องจากการเจริ ญเติบโตของศีรษะมีความสัมพันธ์ กบั ขนาดสมอง การวัดรอบศีรษะจึงเป็ นการวัดการเติบโต
ของสมองทางอ้อม โดยทัว่ ไปขนาดรอบศีรษะของคนชาติต่างๆ มีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เด็กชายจะมีขนาดศีรษะโตกว่า
เด็ ก หญิ ง แต่ ไม่ เกิ น 1 เซนติ เมตร ในเด็ กอายุต่ ากว่า 2 ปี ควรวัดรอบศี รษะเสมอ เพราะเป็ นช่ วงที่ ส มองยังเติ บ โตเร็ ว ค่ า
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ความผิดปตกิของรอบศีรษะจะเป็ นเครื่ องช่วยบอกถึงความผิดปกติของสมองได้เร็ วและง่ายกว่าการตรวจทางระบบประสาท
อื่นๆ
วิธีวดั รอบศีรษะเด็ก นิยมวัด occipitals-frontal circumference (ดังภาพที่
2.62) คือ วัดรอบศีรษะ ตั้งแต่ ขอบบนของกระดูกเบ้าตา (supra-orbital
orbital ridge) ไปยังส่ วนนูนที่สุดของท้ายทอย (occipital prominence )
ภาพที่ 11.62 การวัดขนาดรอบศีรษะ

โดยใช้ค่าที่ใหญ่ที่สุด

ตัวอย่างเช่น ขนาดศีรษะที่เพิ่มอย่างรวดเร็ วแม้จะไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยมาตรฐาน อาจพบได้
ในภาวะหัวบาตร (Hydrocephalus) ได้ ในทางตรงข้าม ถ้าค่าที่วดั ได้นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานเกิน 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบน
อาจแสดงว่ามีหวั เล็กผิดปกติ (Microcephaly) หรื อทีโอกาสเป็ นแด็กปั ญญาอ่อนในเปอร์ เซ็นต์สูง เป็ นต้น
4) การประเมินภาวะการเจริญเติบโตด้ วยการชั่งนา้ หนัก การวัดส่ วนสู งหรื อความยาว และการใช้ growth chart
4.1) การชั่งนา้ หนัก
การชัง่ น้ าหนักเป้นวิธีการประเมินการเจริ ญเติบโตท่รีนิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากเป็ นนวิธีที่สะดวกและผิด
พลาดน้อยที่สุด รวมทั้งนิ ยมใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กด้วย เนื่ องจากน้ าหนักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
เมื่อเกิดการขาดอาหาร ในการชัง่ น้ าหนักเด็กแรกเกิด-อายุ 2 ปี ใช้เครื่ องชัง่ เด็กเล็ก สาหรับเด็กโตใช้เครื่ องชัง่ แบบยืน
4.2) การวัดส่ วนสู งหรื อความยาว
เป็ นการตัวชี้วดั การเจริ ญเติบโตโดยทัว่ ไปได้ดีที่สุดเพราะได้มาจากผลของการเจริ ญเติบโตของกระดูกอย่าง
เดี ย วท าให้ มี ก ารผัน แปรน้อ ย การวัดความยาวและส่ วนสู งส าหรั บ เด็ ก แรกเกิ ด – 2 ปี ใช้เครื่ องวัด ความยาวของเด็ ก เล็ ก
(ดังภาพที่ 11.63 ) ในกรณี ที่เด็กดิ้นมากหรื อไม่ให้ความร่ วมมือให้วดั โยใช้สายวัดความยาวทาบจากส่ วนสู งที่สุดของศีรษะถึง
ส้นเท้า โดยให้สายวัเวางแนบส่ วนคอ หลัง ก้น และข้อพับ ขาโดยตลอด สาหรับเด็กโตที่สามารถยืนได้ ใช้เครื่ องวัดส่ วนสู ง
ชนิดตั้ง หรื อใช้สายวัดความยาว หรื อไม่บรรทัดติดกับฝาผนังที่เรี ยบ

ภาพที่ 11.63 การวัดความยาวของเด็กเล็ก
4.3) การประเมินภาวะการเจริญเติบโตด้ วย Growth chart
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ภายหลังจากชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งแล้วจะทราบว่าเด็กมีการเจริ ญเติบโตที่ปกติหรื อไม่สามารภทาได้โดย
เปรี ย บเที ย บกับ บ Growth chart ได้แ ก่ ความสู ง เที ย บกับ อายุ ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งชี้ ภาวะโภชนาการระยะที่ ผ่ ามา ว่า ส่ ว นสู ง
เหมาะสมกับอายุหรื อไม่ สามารถช่วยชี้ ถึงการขาดอาหารแบบเรื้ อรังเป็ นระยะเวลานาน มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทาง
โครงสร้ างกระดู กทาให้เด็กเตี้ยกว่าเด็กสัยเดี ยวกัน น้ าหนักเที ยบกับอายุใช้บอกภาวะโภชาการปั จจุบนั ของเด็กว่าน้ าหนัก
เหมาะสมกับอายุหรื อไม่ เป็ นวิธีการที่ใช้แพร่ หลายที่สุดในการประเมินภาวะโภนาการชุมชน เพราะครอบคลุมปั ญหาการขาด
สารอาหารโดยรวม และน้ าหนักเทียบกับส่ วนสู งใช้บอกถึงภาวะขาดสารอาหารหรื อภาวะอ้วนได้ดีได้ดี

5) การประเมินพัฒนาการเด็ก
หลักของพัฒนาการ มีดงั นี้
1. พัฒนาการเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปฏิสนธิ จนบรรลุวฒ
ุ ิภาวะ
2. พัฒนาการจะมี ได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กบั วุฒิภาวะของระบบประสาทและสภาวะของร่ างกาย โดยมีอารมณ์
และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น เศรษบฐานะ การเลี้ยงดู และการฝึ กฝน เป้ นตัวแปร
3. พัฒนาการเริ่ มจากศีรษะไปเท้า (ceo\palocaudal direction) เช่น ชันคอได้ก่อนนัง่ และยืน เป็ นต้น
4. ขั้นตอนของพัฒนาการเป็ นไปตามลาดับขั้น (Sequence) จะเหมือนกันในเด็กทุกคน ต่างกันที่เวลาเริ่ มต้น
ของขั้นตอนต่างๆ เช่น เด็กต้องนัง่ ได้ก่อนยืน แต่เวลาที่เด็กแต่ละคนหัดนัง่ หรื อยืนจะต่างกัน
5. พัฒนาการจะเปลี่ยนจากการแสดงออกโดยทัว่ ๆไป มาเป็ นการแสดงออกอย่างเฉพาะเจาะจง (General to
specific action) เช่น เด็กเล็กแสดงความดีใจด้วยการเลื่อนไหวทั้งตัว เบิกตากว้าง ใช้แขนตะกุยตะกาย ในขณะที่เด็กโตอาจจะ
แสดงสี หน้าหรื อคาพูดเท่านั้น
การศึกษาพัฒนาการ อาศัยสิ่ งต่อนี้เพื่อประกอบการพิจารณา
1. Gross motor ดูจากท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่ างกาย เช่น นัง่ เดิน เป็ นต้น
2. Fine motor ดูจากการใช้มือและนิ้วหยิบจับวัตถุ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวทั้ง 2 นี้ แสดงเพียงความสามารถในการทางานและระบบประสาท แต่ไม่บอกถึง
พัฒนากากรทางสติปัญญา เช่น เด็กเดินได้ไม่ได้หมายความว่าเป็ นเด็กฉลาด
3. Adaptive พฤติกรรมนี้นบั ว่าสาคัญในการบ่งชี้สติปัญญา เพราะเป็ นการกระทาที่มีการเรี ยนรู ้ร่วมด้วย
สามารถพัฒนา วิธีการ เวลา ความแม่นยาขึ้นได้ เช่ น การจับดิ นสอเขียน ซึ่ งพัฒนามาจากการกาดินสอทั้งฝ่ ามือเป็ นจับด้วย
นิ้วชี้ และนิ้ วหัวแมมือ และจับโดยใช้นิ้ว 3 นิ้ว ควบคุมการขีดเขียน การเขียนเริ่ มจากเส้นขยุกขยิกไปจนเขียนตามแบบต่าง ๆ
ผรื อวาดรู ปได้ เป็ นต้น
4. Language เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อความเข้าใจซึ่ งกันและกัน อาจแสดงโยสี หน้า ท่าทาง หรื อ
ภาษาพูดได้
5. Personal social เกี่ยวกับความสามารถในการดูแลตนเอง ตลอดจนความสัมพันธ์กบั ุคคลอื่น และสังคม
เช่น การกิน นอน ขับถ่าย การรู ้จกั เล่นหรื อทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น พฤติกรรมนี้เปลี่ยนแปลงได้มากตามสิ่ งแวดล้อมและสังคม
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6. พัฒนาการจะเปลี่ยนจากการแสดงออกโดยทัว่ ๆ ไป มาเป็ นการแสดงออกอย่างเฉพาะเจาะจง (General
การพัฒนาการ (Development) เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่และทักษะ ตลอดจนการปรับให้รับกับ
สภาพแวดล้อ ม (Adaption) ได้แ ก่ พัฒ นาการทางร่ า งกาย ทางสมองและสติ ปั ญ ญา และทางอารมณ์ แ ละบุ ค ลิ ก ภาพ
ดังต่อไปนี้
5.1) พัฒนาการทางร่ างกาย (Physical development) เริ่ มตั้งแต่การจาแนกชนิดเนื้อเยื่อของทารรกในครรภ์จน
เกิ ดเป็ นอวัยวะที่ ทาหน้าที่ ได้อย่างสมบู รณ์ ในเวลาต่อมา เช่ น การที่ เนื้ อเยื่อของจต่อเพศ เปลี่ ยนแปลงเป็ นรังไข่ และสร้ าง
ฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้นในวัยรุ่ นหรื อการที่ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุม้ กันต่อโรคได้ เป็ นต้น
5.2) พัฒนาการทางสมองและสติปัญญา (Mental and intellectual development) เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทา
หน้าที่ของระบบประสาท โดยแสดงออกในรู ปของพฤติกรรมต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว นัง่ ยืน เดิน การใช้มือและนิ้ว การ
พูด เป็ นต้น
5.2.1) พัฒนาการตามหลักของการเห็น ประกอบด้วย 3 อย่าง คือ
(1) การรับแสง (light perception) โดยที่ Retina มีจานวน Rod เกื อบเต็มที่ต้ งั แต่ทารกในครรภ์อายุ
ได้ 7 เดือน ดังนั้น ม่านตาจะมีการตอบสนองต่อแสงสว่างได้ต้ งั แต่ใกล้คลอด แม้แต่เด็กคลอดก่อนกาหนดก็ยงั พแยกความ
สว่างและคงามมืดได้ เทื่อแรกเกิดจะมี Pheripheral vision โดยสมบูรณ์เห็นแสงได้
(2) การจ าแนกสี (color discrimination) เป็ นหน้าที่ ข อง Cone ซึ่ งมี มากที่ Macula lutea และยัง ไม่
เจริ ญเต็มที่จนอายุ 6 เดือน อย่างไรก็ตามภายใน 2-3 สัปดาห์ เด็กจะสามารถตอบสนองต่อวัตถุสีสดใส เช่ น สี แดง ที่มีขนาด
ใหญ่พอควร และอยูใ่ นที่เห็นได้ชดั ไม่ไกลจากตาเกิน 2- 3 ฟุต ด้วยการจ้องที่วตั ถุและหยุดการเคลื่อนไหวชัว่ ขณะ ภายในอายุ
3-5 เดือน เชื่ อว่าเด็กสามารถแสดงการรับรู ้ต่อสี แดง เหลือง เขียว และฟ้าได้ แต่กว่าจะบอกชื่ อ สี ได้ตอ้ งอายุประมาณ 4-5 ปี
แล้วทั้งนี้ข้ ึนกัยพัฒนาการทางภาษาและการเรี ยนรู ้ของเด็กด้วย
(3) การจาแนกขนาด ความลึก และรู ปร่ างของภาพ เกิดจากการประสานหน้ าทีร่ ะหว่างกล้ามเนื้อที่
ควบคุมการเคลื่อนไหวของตาและศูนย์การเห็นในสมอง ตาข้างเดียวอาจจะมองภาพ (Momovision) ได้ชดั แต่จะไม่เห็นความ
ลึกของภาพอย่างสมบูรณฺ จนกว่าสมอจะรวมภาพของวัตถุเดียวกันที่ Focus อยูบ่ น Macula ของตาทั้ง 2 ข้าง ให้เป็ นภาพ
เดียวกันได้ นาการด้านนี้จะเกิดเมื่ออายุ 6-8 เดือน เด็กสามารถมองรอบทิศได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน การเห็นภาพโดยตา
ทั้ง 2 ข้าง (Binocular vision) ควรมีโดยสมบูรณ์ เมื่อเด็กนัง่ ได้เอง ถ้ายังมี Monovosion จนถึง 2 ปี ควรจะปรึ กษาจักษุแพทย์
นอกจากนี้ การจาภาพทีเ่ คยเห็นได้ (Recognition) เป็ นพัฒนาการของการเห็นที่สาคัญอย่างหนึ่ คือ ต้อง
อาศัยการทางานของสมอง เด็กจะแสดงการตอบสนองต่อหน้าคนหรื อวัตถุที่เห็นบ่อย ๆ ได้ เช่น หน้าของมารดา ภายในอายุ
3-4 เดือน และเริ่ มรู ้จกั กลัวคนแปลกหน้าเทื่ออายุ 5-6 เดือน เป็ นต้น
สายตา (Vision) สายตาที่ปกติและผิดปกติมีลกั ษณะ ดังนี้
(1) สายตาปกติ (Emmetropia) สายตาที่ได้มาตรฐานของการตรวจสายตา คือ 20/20 จะมีเมื่ออายุ 7 ปี โดยมี
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พัฒนาการของ visual acuity ตามลาดับอายุ ดังนี้ อายุ 4 เดือน 20/200 อายุ 1 ปี 20/100 อายุ 2 ปี 20/70 อายุ 5 ปี 20/30 อายุ 7 ปี
20/20 แต่ถา้ เด็กอายุ 8 ปี ยังมีสายตา 20/30 ก็ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้ เมื่อไรก็ตามที่สายตาทั้ง 2 ข้าง ไม่เท่ากัน ควรได้รับการ
ตรวจรักษาโยจักษุแทย์
(2) สายตาสั้น (Myopia) เป็ นความผิดปกติของสายตาที่ตอ้ งได้รับการแก้ไข ถ้าต้องการเห็นภาพชัด
(3) สายตายาว (Hyperopia) เกิดขึ้นได้ระหว่างที่มีการพัฒนาของการเห็นใน 8 ปี แรก ถ้าไม่ยาวมากนัด ตาทั้ง
2 ข้างจะปรับให้เป็ นสายตาที่ปกติได้ แต่ถา้ ตาทั้ง 2 ข้างยาวไม่เท่ากัน หรื อสายตาแต่ละข้างยาวกว่ 2 Diopers ต้องแก้ไขโดย
การใส่ แว่น
(4) สายตาไม่ เท่ ากัน (Anisometropia) ต้องได้รับการแก้ไข หากปล่อยทิ้งไว้จะทาให้ตาข้างที่ดีกว่าจะทา
หน้าที่แทนตาข้างที่มองใกล้ไม่ชดั มากขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้เกิด Amblyopia ของตาข้างผิดปกติได้
สาหรับ ตาเข (Strabismus) ในเด็กแรกเกิดมีได้ชวั่ คราว เนื่ องจากกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวตายัง
ประสานงานกันไม่สมบูรณ์ ถ้าตาเขหลังอายุ 6 เดือนไปแล้วควรปรึ กษาจักษุแพทย์
5.2.2) พัฒนาการของการได้ ยิน ในทันทีที่น้ าทูนหัวไหลอกจากหู ส่วนกลางชองเด็กแนกเกิดจะสามารถได้ยนิ
เสี ยงดังขนาด 80-90 เดซิเบลได้ สังเกตได้จากการที Reflex กระพริ บตาหรื อผวา (Moro reflex)
เมื่ออายุประมาร 2 - 3 เดือนจะรู ้จกั หันศีรษะหรื อตะกายแขนขา ไขว่คว้าหาจุดที่มาของเสี ยง
ระหว่างอายุ 4 - 10 เดือน พัฒนาการในการหาจุดที่มาของเสี ยงก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก จากการที่ตอ้ งหันหา
มาเป็ นสามารถหันตรงไปยังจุดที่มาของเสี ยงได้ถูกต้อง
เด็กอายุ ประมาณ 1 ปี จะทาท่าว่ารู ้จกั ชื่อสิ่ งของที่เห็นบ่อยๆ หรื อรู ้จกั ชื่อตนเอง เช่น จะหันมองเมื่อถูก
เรี ยกชื่อ
หลังจาก 1 ปี ทักษะในการฟังซึ่ งรวมทั้งการพูดตาม การควบคุมกล้ามเนื้อในการเปล่งเสี ยง ความสามารถ
ในการแยกระดับเสี ยงพูด ตลอดจนนระยะเวลาที่สนใจฟังจะพัฒนาขี้เป็ ฯอย่างมาก จนมีพ้นื ฐานของการพูดอย่าง สมบูรณ์
เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ต่อจากนี้ประสาบการร์ จะทาให้การพูพฒั นาได้ดียงิ่ ขึ้น
ปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้เด็กคุน้ เคยกับเสี ยงดีข้ ึร ที่สาคัญคือ การได้ยนิ ซ้ าๆ โยเฉพาะถ้าเสี ยงนั้นเกิดความพร้อม
กับความพอใจ เช่นเสี ยงของมารดาพร้อมกับการลูบไล้ ความอบอุ่นหรื อกลิ่นหอม หรื อเสี ยงการเตรี ยมอาหาร แสดงว่าจะได้
รับประทานอาหาร เป็ นต้น
5.2.3) พัฒนาการของการพูด (Development of Speech) การพูดเริ่ มแรกเป็ น Reflex sounds มีเสี ยงสระเป็ น
ส่ วนใหญ่ เช่น อา อี โอ จนอายุประมาณ 2 เดือน จะสามารถเปล่งเสี ยงเรี ยกความสนใจ (Babbling) โดยใช้ริมฝี ปากช่วย
เช่น คาออกเสี ยง มะ ผะ เป็ นต้น ถ้าทาได้แสดงว่าไม่มีความพิการทางสมอง
อายุ 2- 6 เดือนรู ้จกั เล่นสี ยงคุย (Socialized vocal play) แสดงว่าได้ยนิ เสี ยง
อายุ 1 -1 ½ ปี เริ่ มหัดพูดเป็ นคาๆ ที่มีความหมาย เช่น จ๋ า จ๊ะ หม่าๆ เป็ นต้น
อายุ 1 ½ -2 ปี เดือน เด็กพูดคาที่มีความหมายรู ้กนั เฉพาะในครอบครัวหรื อผูใ้ กล้ชิด (Jargons) เช่น โจ๊ะ แทน
เรี ยกชวด
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ถ้าอายุเกิน 2 ปี แล้วยังทาไม่ได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของการพูด ควรปรึ กษาแพทย์
การพูดได้ชดั (Articulation) พัฒนาในระยะ 1-8 ปี เมื่ออายุ 8 ปี เด็กควรพูดได้ชดั
การควบคุมเสี ยง (Voice control) พัฒนาในช่วงอายุ 2 -5 ปี เป็ นเสี ยงสู งต่าของวรรณยุกต์ เอกโท ตรี จัตวา
พูดอย่างมีจงั หวะ (Rhythm control) เมื่ออายุ 2 ปี ขึ้นไป และพูดไม่ติดอ่างภายในอายุ 4 ปี
5.2.4) พัฒนาการทางด้ านภาษา (Language Development) เริ่ มจาก 2- 5 ปี ขึ้นไป โดยการประสานงานกับ
ประสาทรับความรู ้สึกต่างๆ คือ การเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู ้รสและสัมผัส ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้จากคาง่ายๆ เช่น แม่ เป็ นคายาก
ขึ้น เช่ น แม่คา้ แม่น้ า เป็ นต้น ประกบการใช้ความนึ กคิดจากสมองก็สามารถใช้พ้ืนฐานของการพูดที่มีอยูแ่ สดงออกในรู ป
ต่างๆ เช่น สนทนาโต้ตอบ อ่านดังๆ และร้องเพลง หรื อใช้ท่าทาง การวาดรู ป การเขียนเป็ นสื่ อภาษา นอกเหนื อจากการพูด
เป็ นต้น
เมื่ออายุประมาณ 2 ปี เด็กสามารถเข้าใจคาพูดมากมายกว่าที่ตนเองจะพูดได้ ซึ่ งเป็ นคาพูดเดี่ยวๆ ประมาณ 2050 คา และจะเริ่ มพูดประโยค 2-3 คาได้ แต่กบั คนไม่คุน้ เคยอาจฟังไม่เข้าใจ การพูดมีลกั ษณะเลียนแบบหรื อซ้ าคาพูดท้ายๆ
ของคนที่พูดด้วย (Echolalia)
อายุประมาณ 3-4 ปี พูดเป็ นประโยค 3-5 คาได้รู้จกั ใช้คาสรรพนามและบุรพบท ส่ วนใหญ่ชอบถามคาถาม และ
สามารถพูดให้คนไม่คุน้ เคยเข้าใจได้เนื่ องจากเรี ยนรู ้คาพูดหลายคา แต่พูดไม่ได้ทนั ทีที่นึกจึงอาจพูดติดอ่างได้ชวั่ คราว
เพราะฉะนั้นผูใ้ หญ่ไม่ควรดุหรื อล้อเลียน แต่ควรให้โอกาสพูดใหม่อย่างช้าๆ
เมื่ออายุประมาณ 6 ½ ปี เด็กจะพูดได้คล่องอย่างถูกไวยากรณ์และสื่ อความหมายได้ดี
5.3) พัฒนาการทางอารมณ์ และบุคลิกภาพ (Emotional and personality development)
พัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพเกิดจากพื้นฐานทางนิสัยร่ วมกับการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กตามทฤษฎีของ
Erickson แบ่งระยะพัฒนาในวัยเด็กได้ดงั นี้
5.3.1) อายุ 1 ปี แรก (Sense of trust) เป็ นระยะที่แด็กช่วยตนเองไม่ได้เลย ต้องพึ่งมารดาหรื อบุคคลรอบข้างเกือบ
ตลอดเวลา เด็กจึงต้องการความอบอุ่น ความมัน่ ใจ และไว้วางใจจากผูเ้ ลี้ยงดู ถ้าขาดสิ่ งเหล่านี้เด็กจะว้าเหว่ และแสดงออกด้วย
การร้ องกวน นั่งโยกตัวหรื อไม่สบายบ่อยๆ โดยไม่มีสาเหตุ ทางกายและเจริ ญเติ บโตเป็ นคนขี้ระแวง ไม่ไว้ใจผูอ้ ื่น หรื อ
เรี ยกร้องความรักและความสนใจจากผูฃ่ อ้ ื่นมากเกินไป คววามรู ้สึกเช่นนี้ทาให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยาก
5.3.2) อายุ 1 – 1 ½ ปี (Sense of autonomy) เด็กเจริ ญเติบโตทางกายทางกายจนสามารถพึ่งตนเองได้บา้ งแล้ว
เริ่ มซนและชอบสารวจสิ่ งรอบตัว ชอบปี นป่ าย รื้ อของ อยากให้รับรู ้วา่ มีความสามารถ แต่ก็ยงั ต้องการประสบการณ์และการ
ควบคุ มอย่างพอเหมาะจากผูท้ ี่ เลี้ ยงดู เป็ นเวลาที่ ควรฝึ กนิ สั ยเกี่ ยวกับ การกิ น นอน ขับถ่ าย แต่ไม่ควรเข้มงวดจนเกิ นไป
มิฉะนั้นเด็กจะเจริ ญเติบโตเป็ นคนเจ้าอารมณ์ เจ้าระเบียบ หรื ขาดความมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง
5.3.3) อายุ 3-5 ปี (Sense of initiative) เป็ นระยะที่เด็กเริ่ มทาอะไรด้วยตนเอง แสดงตวามต้องการของตนเองมาก
ขึ้ น อยากรู ้ อยากเห็ น มี อารมณ์ รุน แรง รู ้ จกั อิ จฉาน้องหรื อ คนอื่ น ดัง นั้น ผู เ้ ลี้ ย งดู ค วรสอนหรื อเน้น แบบอย่างในการ
แสดงออก ไม่กวดขันหรื อทาให้เด็กรู สึกว่าความอยากรู ้อยากเห็ นหรื อความคิดริ เริ่ ใมของเขขาเป้ นสิ่ งิด เด็กจะกลายเป็ นคน
ขาดความคิดริ เริ่ มและไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
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5.3.4) อายุ 6-12 ปี แรก (Sense of industry) เป็ นระยะที่ เด็กเริ่ มเข้าใจในเหตุ ผล สนใจเล่นกับเด็กเพศเดี ยวกัน
เริ่ มเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ และเลี ยนแบบผูใ้ หญ่ในเรื่ องความคิ ดและนิ สัย ความรับผิดชอบ และขยันขันแข็ง ดังนั้น ครู จึงเป็ น
แบบอย่างที่ โรงเรี ยน ในขณะที่ ผูด้ ู แลทางบ้านก็ ต้องเป็ นตัวอย่างที่ บ ้านในควมรั บ ผิดชอบต่ อหน้าที่ และพยายามแก้ไ ข
อุปสรรคที่มีจะทาให้เด็กรู ้จกั มีความรับผิดชอบ สนใจในสิ ธิ มีการตัดสิ นใจที่ดี และไม่เกิดปมด้อยในภายหลัง
5.3.5) อายุ 13-17 ปี แรก (Sense of identity) เริ่ มค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง เป็ นระยะที่เด็กมีความต้องการเป็ น
ตัว เอง ปรารถนาจะมี ว ามสามารถในการท างาน และเป็ นที่ ย อมรั บ ของครอบครั ว และสั งคม เนื่ อ งจากเป็ นระย ะที่ มี
การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายเกิดขึ้นด้วยหลายอย่าง ร่ วมกับลักษณะอารมณ์ไม่คงที่ ถ้าขาดการสนับสนุ นหรื อผูใ้ ห้คาปรึ กษา
แนะแนวทางที่ถูกต้อง เด็กจะเกิดความสับสน ว้าวุน่ ใจหรื อล้มเหลวในการค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง
พัฒนาการแต่ละระยะดังกล่าวนี้ต่างก็เป็ นพื้นฐานรองรับพัฒนาการขั้นถัดๆ ไป ถ้าเด็กไม่ได้รับการเอาใจใส่ เลี้ยง
ดู ดว้ ยความรัก ความเข้าใจ และอบรมให้ถูกต้อง ก็อาจจะเริ่ มมีปัญหาในวัยรุ่ นในรู ปของการเรี ยนเลวลง แยกตัวจากเพื่อน
หรื อมีความประพฤติไม่เหมาะสม เป็ นต้น และจะเป็ นจุดอ่อนให้เกิดโรคจิตได้ง่าย
ระยะต่ างๆ ของการจริ ญเติบโตและพัฒนาการ แบ่งออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
(1) วัยทารกในครรภ์ (Prenatal period) นับตั้งแต่ปฏิสนธิ จนอายุครรภ์ 40 สัปดาห์
(2) วัยทารก (Infancy period) ช่วงอายุ 2 ปี แรก แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ อายุแรกเกิดถึง 1 เดือน (Neonatal) อายุ
1 เดือนถึง 1 ปี (Infancy proper) และ อายุ 1-2 ปี (Late infancy)
(3) วัยเด็ก (Childhood) อายุ 2-10 ปี ในเด็กหญิง และ 2-12 ปี ในเด็กชาย แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ
(3.1) วัยก่อนเรี ยน (Preschool หรื อ Early childhood) อยูร่ ะหว่างอายุ 2-5 ปี
(3.2) วัยเรี ยน (School หรื อ Late childhood) อายุ 6-10 ปี ในเด็กหญิง และ 6-12 ปี ในเด็กชาย
(4) วัยรุ่ น (Adolescence) คืออายุ 10-18 ปี ในเด็กหญิง และ 12-20 ปี ในเด็กชาย โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
(4.1) ก่อนวัยรุ่ น (Prepubescence) คือ อายุ 10-12 ปี ในเด็กหญิง และ 12-14 ปี ในเด็กชาย
(4.2) วัยรุ่ น (Pubescence) คือ อายุ 12-14 ปี ในเด็กหญิง และ 14-16 ปี ในเด็กชาย
(4.3) หลังวัยรุ่ น (Postpubescence) คือ อายุ 14-18 ปี ในเด็กหญิง และ 16-20 ปี ในเด็กชาย
อัตราการเจริ ญเติบโตในช่ วงต่ างๆ ร่ างกายเด็กปกติมีการเจริ ญเติบโตในช่วงอายุต่างๆ ช้า-เร็ วไม่เท่ากัน โดยมี
ระยะการเจริ ญเติบโตเร็ วอยู่ 2 ระยะคือ ระยะแรกในขณะเป็ นทารกในครรภืจนถึง 2 ปี หลังเกด และ ระยะที่ 2 ในช่วงตอนต้น
และกลางของวัยรุ่ น ส่ วนวัยก่อนเรี ยนและวัยเรี ยนการเจริ ญเติบโตเป็ นไปอย่างช้าๆ และในอัตราเกือบคงที่
การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนของร่ างกาย การเจริ ญเติบโตของศีรษะ ลาตัว แขนและขา ในอายุต่างๆ มีดงั นี้
(1) ศีรษะ เจริ ญเติบโตเร็ วที่สุดระหว่างที่อยูใ่ นครรภ์เทิ่อแรกเกิดจะมีขนาดประมาณว่าร้อยละ 60 ของ
ขนาดศีรษะที่โตเต็มที่
(2) ลาตัว เจริ ญเติบโตเป็ น 2 ระยะ คือระหว่างขวบปี แรกและช่วงวัยรุ่ น ร้อยละ 60 ของความสู งที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงนั้น ๆ
(3) แขนและขา เจริ ญเติบโตเร็ วระหว่างอายุ 1 ปี จนเริ่ มเข้าวัยรุ่ น ร้อยละ 66 ของความสู งที่เพิ่มขึ้น
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ในช่วงนั้น ๆ
การที่ ศีรษะ ลาตัว แขน และขา มีการเจริ ญเติบโตต่างกัน ทาให้อตั ราส่ วนระหว่างช่วงสัดส่ วนตัวส่ วนบน (วัด
จากกระดูหวั หน่าวถึงศีรษะ) กับช่วงตัวส่ วนล่าง (วัดจากกระดูกหัวหน่าวถึงส้นเท้) เปลี่ยนจาก 1.4 เมื่อแรกเกิดเป็ น 1.0 เมื่อ
อายุประมาณ 10 ปี
แม้วา่ ความหมายของการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาการจะแตกต่างกัน แต่กระบวนการทั้งสองนี้มีความสาคัญ
ควบคู่กนั จนบางครั้งแยกกันไม่ได้ชดั เจน การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางกายเริ่ มตั้งแต่การปฏิสนธิ เรื่ อยไปจนตลอดชีวิต
พร้ อมกับ พัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาและอารมณ์ ภายใต้อิท ธิ พ ลของพันธุ ก รรมและสิ่ งแวดล้อมต่ างๆ โดยมี ความต่างกัน
อยูบ่ า้ งระหว่างเพศชายและเพศหญิง
การตรวจร่ างกายเด็ก จากศีรษะจรดเท้า
การตรวจร่ างกายเด็กเป็ นการประเมินภาวะสุ ขภาพของเด็ก โดยตรวจร่ างกายจากศีรษะจรดเท้า โดยใช้เทคนิคการ
ดู คลา เคาะ ฟัง ยกเว้นการตรวจท้องใช้เทคนิคการดู ฟัง เคาะ คลา ซึ่ งในขั้นตอนของการตรวจร่ างกายผูต้ รวจสามารถ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปพร้อมๆ กับความผิดปกติของร่ างกาย
การตรวจร่ างกายเด็กควรสร้างสัมพันธภาพกับเด็กให้เวลาเด็กคุน้ เคยกับผูต้ รวจก่อนและตรวจขณะเด็กสงบไม่ร้อง
ตรวจด้วยความรวดเร็ วแต่ไม่เร่ งรี บ สาหรับขั้นตอนในการตรวจร่ างกาย เทคนิคและวิธีการตรวจร่ างกาย อาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยูก่ บั วัยและพัฒนาการเด็ก เช่น ในการตรวจร่ างกายเด็กที่มีอายุต่ากว่า 1 ปี ควรตรวจภายหลังมื้อนมอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง
และควรให้ผปู ้ กครองเป็ นผูอ้ ุม้ ทารก ส่ วนเด็กอายุ 1-3 ปี อาจใช้เทคนิคการตรวจไปพร้อมๆ กับการตรวจตุก๊ ตา เพื่อลดความ
กลัว ในเด็กโต ควรบอกเด็กว่าจะทาอะไร ให้เด็กมีโอกาสจับอุปกรณ์ หรื อลองใช้ก่อนตรวจได้ การตรวจในทารกควรเลือก
การตรวจที่รบกวนหรื อก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดก่อน เช่น ควรฟั งหัวใจ ปอด และลาไส้ ก่อนที่จะคลาท้องเด็ก การ
ตรวจด้วยเครื่ องมือหรื อการกระทาที่ทาให้เกิดการระคายเคือง เช่น การตรวจหู ดว้ ย Otoscope การตรวจรี เฟลกซ์ ให้ตรวจ
เป็ นลาดับสุ ดท้าย ในวัยทารก –วัยก่อนเรี ยน สาหรับวัยเรี ยน และวัยรุ่ น ควรตรวจอวัยวะสื บพันธุ์เป็ นอันดับสุ ดท้าย
อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการตรวจร่ างกายเด็กก็เช่นเดียวกับการตรวจผูใ้ หญ่ ได้แก่ ไม้กดลิ้น หู ฟั ง ไฟฉาย ส้อมเสี ยง แผ่น
วัดสายตา นาฬิ กาที่มีเข็มวินาที เครื่ องชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง ไม้เคาะรี เฟลกซ์ สายวัด สาลี เข็มหมุหรื อเข็มส่ วนปลาย
ปรอทวัด อุ ณ หภู มิ เครื่ องวัด ความดั น โลหิ ต ผ้า ส าหรั บ คลุ ม เครื่ องสองหู และเครื่ องส่ องตา (Othalmoscope and
opthalmoscope) ถุงมือ ผ้าปิ ดปากและจมูก กรณี จาเป็ น ก่อนใช้อุปกรร์ ตรวจร่ างกาย ควรตรวจสอบสภาพของเครื่ องมือให้
อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดีและก่อนตรวจร่ างกายเด็กต้องล้างมือทุกครั้ง ทาอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจและมือผูต้ รวจให้อุ่นก่อนเสมอ
ขั้นตอนการตรวจร่ างกายเด็ก จากศีรษะจรดเท้า มีรายละเอียดดังต่อไปดังนี้
6.1) การสั งเกตลักษณะทัว่ ไป
การสังเกตลักษณะทัว่ ไปที่ปรากฏของเด็ก โดยสังเกตภาวะสุ ขภาพทัว่ ไป แข็งแรงดี หรื ออยู่ในภาวะเจ็บป่ วย
อาการแสดงของภาวะไม่สุขสบาย สุ ขอนามัยของเด็ก เช่น ความสะอาดของร่ างกายและเสื้ อผ้า ส่ วนสู งและน้ าหนักของเด็ก
สมส่ วนหรื อไม่ ลักษณะท่าทางของเด็ก เช่น เด็กที่ปวดท้องจะงอตัว ท่าเดิน การเคลื่อนไหวและการทรงตัว สี ผิว กลิ่ นตัว
และกลิ่นลมหายใจ พฤติกรรมและการแสดงออกทางอารมณ์ เช่น แขนขากระตุก ซึ ม หน้านิ่วคิ้วขมวด เป็ นต้น
6.2) การตรวจผิวหนัง
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ใช้เทคนิคการดูและการคลา เพื่อตรวจดูสีผิว ความยืดหยุน่ อุณหภูมิ ความชุ่มชื้น และลักษณะผิดปกติตา่ งๆ
สี ผวิ : ผิวสีซีด (Pallor) ดูบริ เวณเยือ่ บุตา (เลิกดูเปลือกตาล่าง) ใบหน้า ริ มฝี ปาก ลิ้น ฝ้า มือ และเล็บ ถ้าซี ดพร้อมกันทุก
ส่ วนพบในโรคโลหิ ตจาง ถ้าซี ดหรื อฝ่ ามือซี ดโยที่ส่วนอื่นๆ ไม่ซีด ก็ไม่ใช่ภาวะโลหิ ตจาง
ผิวสีเหลือง (Jaundice) ดูบริ เวณตาขาว เยือ่ บุตา และหน้าท้อง จะเห็นชัดเจน ตรวจดูตาขาว (Sclera) โดยเลิกเปลือกตา
บนและให้เด็กมองลงล่าง จะเห็นตาขาวมีสีเหลือง ควรตรวจโยใช้แสงส่ างจากจากแสงแดด (ริ มหน้าต่าง) ไม่ควรใช้แสงไฟ
นีออน หรื อแสงไฟ เพราะอาจบอกได้ไม่ชดั เจน ผิวสี เหลืองพบได้ในโรคตับ ถุงน้ าดีอุดตัน หรื อติดเชื้อรุ นแรงในทารก
ผิวสีเขียวคลา้ (Cyanosis) ตรวจบริ เวณริ มฝี ปาก ใบหน้า ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า และเล็บ เป็ นลักษณะของการขาดออกซิเจน
พบได้ในเด็กที่เป็ นโรคหัวใจแต่กาเนิ ดชนิดเขียว และแด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ผิวสีแดง (Erythema) ตรวจบริ เวณใบหน้า หน้าอกส่ วนบน พบได้ในเด็กที่มีไข้ อาย การอักเสบเฉพาะที่ หรื อดื่ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ความยืดหยุ่น: การตรวจ Skin tugor บริ เวณแขนส่ วนบน หน้าท้อง ใต้กระดูกไหปลาร้า โดยใช้นิ้วชี้ และนิ้ วหัวแม่มือหยิบ
ผิวหนังและไขมันใต้ผิวหนังขึ้นมาแล้วปล่อยลงอย่างรวดเร็ ว (ดังภาพที่ 11.64) ถ้าผิวหนังยืดหยุ่นดี จะกลับสู่ ปกติ ทนั ที ถ้า
นานเกิน 2 วินาทีอาจเกิดจากภาวะขาดน้ าหรื อภาวะขาดสารอาหาร
ความชุ่ มชื้ น: ถ้าผิวหนังแห้งมากขาดความชุ่ มชื้ นอาจแสดงถึ งการไหลเวียนโลหิ ตไม่ดี ผิวหนังหยาบแห้งและเย็น พบใน
ภาวะต่อมไทรอยด์ทไงานน้อย ถ้าเหงื่ออกมากทัง่ ร่ างกาย อาจพบในภาวะคอพอกเป็ นพิษ ผิวหนังแห้งเป็ นเกล็ด (Toad skin)
จากการได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอ
อุณหภูมิของผิวหนัง: ใช้ฝ่ามือคลาหรื อใช้หลังมือแตะที่ผวิ หนัง ปกติจะอุ่นทัว่ กาย ถ้าผิวหนังร้อนพบนายที่มีไข้ ถ้าผิวหนัง
บริ เวณมือและเท้าเย็นชืf อาจแสดงถึงภาวะช็อคหรื อการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่ วนปลายไม่ดี
ผื่นหรื อตุ่ม: ตรวจดูตาแหน่ งที่เกิ ดการกระจาย รู ปร่ าง สี ขนาด ปริ มาณ และความสม่ าเสมอ การตรวจผื่นหรื อจุดบริ เวณ
ผิวหนัง ใช้นิ้วมือดึงรั้งผิวหนังในบริ เวณที่มีผื่นหรื อจุดให้ตึง ถ้าเป็ นจุดแดงหรื อจุดแดงจ้ าเขียว (Petichiae/ Purpura) ลักษณะ
กลมแบนจะไม่จางหาย สงสัยเป็ นไข้เลื อดออก โรคเลื อด แต่ถา้ จางหาย มักเป็ นจุดแดงรอยยุงกัด หรื อโรคหัด หัดเยอรมัน
ลักษณะผื่นเป็ น Maculo papular rash (ดังภาพที่ 11.65) หรื อหิ ดจะพบตุ่มน้ าใสและเป็ นตุ่มหนอง คัน ขึ้นกระจายเหมือนกัน
ทั้งสองข้าง ของร่ างกาย บริ เวณง่ามมือ นิ้วเท้า ข้อศอก โรคเชื้ อราของผิวหนัง เช่น กลากที่ศีรษะ พบมากในเด็กลักษณะเป็ น
วงๆ สี เทาๆ หนังศีรษะเป็ นขุยขาว กลากตามลาตัวจะเป็ นตุ่มแดงลามเป็ นวงมีขอบเขตชัดเจนและขอบมีสีแดง มักมีตุ่มน้ าใส
เล็กๆ หรื อขุยขาวๆ อยูร่ อบวง สาหรับเกลื้อนมีลกั ษณะเป็ นผืน่ ขึ้นเป็ นวงกลมเล็กๆ หลายดวง เห็นเป็ นรอยด่าง ผืน่ ที่แก้มทั้ง 2
ข้าง พบบ่อยในเด็ก 2-12 ปี ลักษณะผื่นเป็ น Erythematous maculopapular ในโรค Erythemma Infectiosum(ดังภาพที่ 11.66)
หากลักษณะผืน่ เป็ นตุ่มน้ าใส ฐานสี แดงรอบตุ่ม มักเป็ นโรคสุ กใส หรื อเริ ม
บวม: เมื่อพบอาการบวมตรวจดูวา่ บวมกดบุ๋มหรื อไม่ ตรวจโดยใช้นิ้วมือกดลงบริ เวณที่ตรวจแรงและนานพอควรประมาณ
5-10 วินาที ถ้าบวมเฉพาะที่มกั กดไม่บ๋ ุมอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหลอดเลือดฝอย เช่น ลมพิษ หรื อการอุดตันของ
ท่อน้ าเหลือง ถ้าบวมทัว่ ไปมักกดบุ๋ม(Pitting edema) พบในเด็กโรคไต พวก Nephrotic syndrome โรคหัวใจ
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ภาพที่ 11.64 การตรวจ skin tugor ใน
เด็ก

ภาพที่ 11.65 ลักษณะผืน่
maculopaupalar บริ เวณหน้าและ
หน้าอกพบในโรคหัด หัดเยอรมัน

ภาพที่ 11.66 ลักษณะผื่นบริ เวณ
ใบหน้าในเด็ก Erythema
Infectiosum

6.3) การตรวจเล็บ เทคนิ คการตรวจ คือ ดู และคลา เพื่อดูลกั ษณะเล็บ สี รู ปร่ าง มุมระหว่างเล็บ เนื้ อที่หุ้มรอบ
เล็บ และค้นหาความผิดปกติต่างๆ เช่ น นิ้ วปุ้ม (Clubbing finger) เป็ นลักษณะสาคัญที่พบในเด็กที่มีปัญหาเนื้ อเยื่อร่ างกาย
ขาดออกซิ เจนเรื้ อรัง เช่ น โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั้ง โรคหัวใจพิการ แต่กาเนิ ด ที่มีภาวะเขียว วิธีการตรวจ คือ ประคองนิ้ วของ
ผูป้ ่ วยด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลาง ดูและใช้นิ้วชี้ คลาผิวหนังท่ที่โคนเล็บ เนื้ อเยื่อโคนเล็บจะนุ่มและหยุน่ มาก มุมระหว่าง
เล็บและโคนเล็บมากว่า 160 องศา เล็บโค้งนูนมากกว่าปกติ ถ้าพบเล็บมีลกั ษณะโค้งเว้าตรงกลาง ส่ วนปลายกระดูกชิ้นทุก ๆ
เล็บ เรี ยกว่าเล็บรู ปช้อน (Spooning) หรื อเล็บอ่อนแบน มักพบในโรคโลหิ ตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
6.4) การตรวจผม เทคนิคการตรวจคือ ดู คลา และดมกลิ่น เพื่อดูปริ มาณ การกระจายของผม ลักษณะของผม
สุ ขวิทยาของผม ปกติผมควรนิ่มไม่หยาบและหักง่าย หนังศีรษะควรสะอาด ลักษณะผมที่ผดิ ปกติ ได้แก่ สี ผมเปลี่ยนไป
ผมร่ วงมาก ผมหยาบ เปราะ แตกง่าย ผมสกปรก มีรังแค มีกลิ่น บาดแผล และตุ่ม ไข่เหาติดตามเส้นผมโดยเฉพาะตาม
ชายผมด้านหลังและแถบหลังหู การเปลี่ยนของเส้นผมเช่น บาง สี ผมซีด เปราะและถอนออกง่ายกว่าปกติ พบในเด็กที่
ขาดสารอาหาร
6.5) การตรวจศีรษะ เทคนิคการตรวจคือ ดู และคลา โดยดูรูปร่ างและความสมมาตรของศีรษะ คลาดูรอยต่อของกะโหลก
ศีรษะ ดูและคลาขม่อมหน้าและขม่อมหลัง ขม่อมหน้าควรจะนุ่ม แบน เต้นเป็ นจังหวะตามการเต้นของชี พจร ถ้าขม่อมหน้า
โป่ งตึง อาจจะมีการเพิ่มความดันในกะโหลกศีรษะ พบได้ในภาวะเยื่อหุ ้มสมองอักเสบ ภาวะน้ าคัง่ ในกระโหลกศีรษะ ถ้า
หม่อมหน้าบุ๋ม อาจเกิ ดจากภาวะขาดน้ า ดู บาดแผล แผลพุพอง คลาหาก้อนโยใช้ปลายนิ้ วคลาวนเป็ นวงกลมและเบาๆ ทัว่
ศีรษะ
6.6) การตรวจคอ สังเกตดูวา่ คอว่ามีบวม คอเป็ นปี ก (Webbing) และหลอดเลือดดาข้างคอโป่ งพองหรื อไม่ ถ้ามีคอ
บวม อาจจะเป็ นคางทูมหรื อมีการติดเชื้อที่ปากและคอ
6.6.1) การคลาท่ อหลอดลม (Trachea) โดยใช้นิ้วชี้ และนิ้ วกลางแยงที่ Suprasternal notch และเลื่ อนนิ้ วมือขึ้น
ลง ขณะที่คอแหงนเล็กน้อย ท่อหลอดลมควรอยูต่ รงกลาง ถ้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ งมากอาจเกิดจากน้ า หนอง หรื อลมใน
โพรงเยือ่ หุ ม้ ปอดดันให้ท่อหลอดลมเบี้ยว
6.6.2) การคลาต่ อมไทรอยด์ ในทารกและเด็กเล็กจะคลาได้ยาก เพราะคอของเด็กสั้น ควรจะตรวจขณะเด็กนอน
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หงายอยูบ่ นตักมารดา การตรวจต่อมไทรอยด์โดยการดูและคลา จะฟังเมื่อพบต่อมไทรอยด์โต ซึ่ งจะได้ยนิ เสี ยงฟู่ (Bruit)
และได้ยนิ ตามจังหวะชีพจร ถ้าต่อมไทรอยด์โตจะเห็นก้อนนูนชัดเจน การคลาสามารถคลาได้ท้ งั ทางด้านหน้าและด้านหลัง
การคลาต่อมไทรอยด์ดา้ นหลังโดยยืนด้านหลังแด็ก ถ้าตรวจไทรอยด์ดา้ นขวา จับคอเด็กเอียงไปทางด้านขวาเล็กน้อย วางนิ้ ว
มือบริ เวณคอดhานหลัง ใช้นิ้วชี้ และนิ้ วกลางข้างซ้ายผลัก Thyroid gland ไปทางด้านขวา แล้วใช้นิ้วชี้ และนิ้ วกลางข้างขวา
คลาต่อมไทรอยด์ ขณะที่บอกให้เด็กกลืนน้ าลายหรื อกลื นน้ าจากแก้ว จากนั้นคลาต่อมไทรอยด็ดา้ นซ้ายด้วยวิธีเดี ยวกัน แต่
เปลี่ยนทิศทางการคลา ถ้าต่อมไทรอยด์โตเมื่อใช้มือคลาจะรู ้สึกได้กอ้ นซ่ งเคลื่อนไหวขึ้นลงตามจังหวะการกลืนของเด็ก พบ
ได้ในเด็กที่คอพอกจาการขาดธาตุไอโอดีน
6.7) การตรวจต่ อมนา้ เหลือง เทคนิคการตรวจคือ ดู และคลา โดยดูวา่ มีกอ้ นนู นโตหรื อไม่ กดเจ็บหรื อไม่ ถ้าพบ
ก้อนนูนโตยืนยันด้วยการคลา ใช้ปลายนิ้วมือคลาโดยคลึงหรื อหมุนวนอย่างเบามือตามผิวหนังตรงท้ายทอย หลังหู หน้าหู
หลังคอข้างคอ ใต้คาง เหนือไหปลาร้า รักแร้ ขาหนีบ ถ้าต่อมน้ าเหลืองโตจะมีขนาด 0.5-2 เซนติเมตร (ขนาดเท่าเม็ดถาว
เขียว) แข็ง ขรุ ขระ ไม่เคลิ่นที่ อาจมีแดงและเจ็บ พบในเด็กที่มีการอักเสบของต่อมน้ าเหลือง
6.8) การตรวจตา เทคนิคการตรวจคือ ดู คลา และการทดสอบการทาหน้าที่เพื่อประเมินควมสามารถในการ
มองเห็น การเคลื่อนไหวลูกตา ความสมมาตร สี ของ Sclera และ Pupil และความผิดปกติต่างๆ
การตรวจความสามารถในการมองเห็น โดยการอ่านหนังสื อ หรื อใช้แผ่นทดสอบ Snellen chart เช่นเดียวกับการ
ตรวจในผูใ้ หญ่
การตรวจลักษณะผิดปกติต่างๆ เช่น
(1) ตาเข (Strabismus) หรื อตาเหล่ คืออาการที่ตาทั้ง 2 ข้างไม่อยูแ่ นวตรง ตาดาข้างใดข้างหนึ่งมีการเข เข้าด้าน
ใน (ทางหัวตา) เขออกทางด้านนอก (ทางหางตา) เฉี ยงขึ้นนหรื อเฉี ยงลง พบบาอยในทารกและเด็กเล็ก อาจพบในเด็กโต
เด็กอายุมากกว่า 6 เดือน ยังมีอาการตาเขถือว่าผิดปกติอาจเกิดจากสายตาผิดปกติ หรื อมะเร็ งลูกตา
(2) สายตาเอียง (Astigmatism) จะมีอาการสายตามัว มองเห็นไม่ชดั ต้องหยีตา อาจมีอาการคอเอียงเพื่อให้เห็น
ดีข้ ึน
(3) มะเร็ งลูกตา(Retinoblastoma) ลักษณะรู ม่านตา (Pupil) มีสีเหลือง มีการมองเห็นภาพซ้อน ปวดศีรษะ มีไข้
อาเจียน
(4) Osteogenesis imperfect จะพบ Sclera บาง และเป็ นสี ฟ้า (ปกติขาวเรี ยบ)
(5) Conjuctivitis เยือ่ ตาขาวอักเสบ จากเชื้อแบบคีเรี ย จะมีตาแดง หนังตาบวม ขี้ตามากสี เหลืองหรื อสี เขียว
จากเชื้อไวรัส (โรคตาแดง) จะมีตาแดง เห็นเป็ นปื้ นแดงคล้ายเลือดออก หนังตาบวมเล็กน้อย เคื่องตา น้ าตาไหล มีข้ ีตา
เล็กน้อย และเยือ่ ตาขาวอักเสบ จากการแพ้ จะมีตาแดงเล็กน้อย หนังตาบวม คันตามาก ตันตรงหัวตา
6.9) การตรวจหู
6.9.1) โครงสร้ างภายนอกหู ดูความสะอาด ลักษณะรู ปร่ าง ตาแหน่ง
ปกติส่วนบนของใบหู ควรอยูร่ ะดับเดียวกับหางตา แตถ้าส่ วนบนของใบหู ต่ากว่าระดับหางตา พบ
ในเด็กที่มีความผิดปกติทาง Chromosome ที่เรี ยกว่า Down sybdrome หรื อ Trisomy 21 syndrome
ใช้ปลายนิ้วคลาใบหู เพื่อดูการกดเจ็บ มีกอ้ น หรื อตุ่ม
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6.9.2) โครงสร้ างภายในหู ใช้ไฟฉายหรื อเครื่ องส่ องหู (Otoscope) ส่ องในรู หูจนถึงเยือ่ แก้วหู ควรทาให้รูหู
อยูใ่ นแนวตรง โดยในเด็กอายุต่าวก่า 3 ปี ให้ดึงใบหู ลงล่างและไปข้างหลัง เด็กอายุมากกว่า 3 ปี ให้ดึงใบหู ข้ ึนและไปข้างหลัง
ดู ว่ามีเชื้ อรา (เป็ นขุยขาว ๆ ติดติดบนผิวหนังในรู หู) มี รอยแผลหรื อเป็ นฝี หรื อไม่ ตรวจดู ว่าหู ชชั้นอกมีการอักเสบ (Otitis
external) หรื อไม่ ถ้ามีกลิ่ นเหม็นมีหนองไหล อาจจะชี้ ให้เห็ นว่ามีสิ่งแปลกปลอมในหู หรื อมีการติดเชื้ อของหู ช้ นั นอก ใน
เด็กที่ปวดในรู หู หู อ้ือ ให้ดึงใบหู เด็กแรงพอควร ถ้าปวดหู มากขึ้นมักเป็ นการอักเสบของหู ช้ นั นอก เมื่อใช้ไฟฉายส่ องดูจะพบ
การอักเสบหรื อฝี ในช่องหู ตรวจดูเยือ่ แก้วหู มีการอักเสบหรื อมีรูทะลุหรื อไม่ ปกติเยือ่ แก้วหุ เป็ นแผ่นสี เทา มีแสงสะท้อนเป็ น
รู ปกรวย แต่ถา้ หู ช้ นั กลางอักเสบเฉี ยบพลัน (Acute otitis media) จะเห็ นเยื่อแก้วหู โป่ งออก เป็ นสี แดงเรื่ อ ๆ ไม่สะท้อนแสง
กดหน้ารู หูจะปวดมาก ต่อมาจะทะลุเป็ นรู กว้าง หู หนวกสนิทได้
6.9.3) การตรวจการได้ ยิน ควรทาเมื่อมีขอ้ สงสัย เช่น พูดเสี ยงดัง หัน หรื อตะแคงศีรษะฟัง
การทดสอบในทารก ให้ผตู ้ รวจยืนข้างหลังทารกและสัน่ กระดิ่งหรื อปรบมือหรื อเรี ยกชื่อ ถ้าทารก
ได้ยนิ ปกติจะหันหาเสี ยง
การทดสอบในเด็กวัยก่อนเรี ยน ให้ผตู ้ รวจยืนข้างหน้าห่งจากเด็ก 2- 3 ฟุต และออกคาสั่งเป็ นเสี ยง
กระซิ บ เช่น ให้เด็กเอาตุก๊ ตามา ถ้าเด็กได้ยนิ ปกติจะรี บเอาตุก๊ ตามา
การทดสอบในเด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ น ให้ทดสอบด้วยเสี ยงกระซิบ โดยให้เด็กปิ ดหูขา้ งหนึ่งไว้ แล้ว
ผูต้ รวจกระซิ บที่หูอีกข้าง เด็กพูดตามเสี ยงที่ได้ยิน หรื อทดสอบโดยใช้นิ้วขยี้ผม ฟั งเสี ยงนาฬิการเดิ นห่ างจากหู ประมาณ 1
นิ้ว หรื อตรวจโดยวิธี Rinne test โดยเคาะส้อมเสี ยงให้สั่นแล้ววางบนกระดูก Mastoid หลังจากเด็กบอกว่าเสี ยงหายไป ให้นา
ส้อมเสี ยงมาจ่อด้านหน้าใบหู ขา้ งเดียวกัน ถ้ายังได้ยนิ เสี ยงแสดงว่าปกติ หรื อใช้วิธี Weber test โดยเคาะส้อมเสี ยงให้สั่นแล้ว
แล้ววางไว้กลางศี รษะเด็ก ปกติ หูท้ งั 2 ข้าง จะได้ยินเท่ ากัน ถ้าได้ยินไม่เท่ ากัน อาจเกิ ดจากความผิดปกติ เช่ น หู ช้ นั กลาง
อักเสบ
6.10) การตรวจจมูก
6.10.1) ดูโครงสร้างภายนอกจมูก ดูความสมมาตร สังเกตลักษณะของปี กจมูกเวลาหายใจ ถ้าปี กจมูกบานขณะ
หายใจเข้าหรื อหุ บบบานมากเกินขณะหายใจแสดงถึงภาวะหายใจลาบาก
6.10.2) ดูขา้ งในจมูก ใช้นิ้วหัวแม่มือ แตะที่ยอดจมูก มืออีกข้างหนึ่งถือไฟฉายส่ องเข้าไปในรู จมูก ตรวจดูเยื่อบุ
ลักษณะสิ่ งคัดหลัง่ บวม ความตรงของหนังกั้นจมูก ปกติเยือ่ บุจมูกเป็ นสี ชมพู ไม่บวม ไม่มีสิ่งคัดหลัง่ ผนังกั้นจมูกตรง
6.10.3) การตรวจไซนัส โดยใช้นิ้วกดหรื อเคาะบริ เวณโพรงไซนัส คือ หัวตาหน้าผาก โหนกแก้ม ถ้าไซนัส
อักเสบ จะมีอาการปวดและกดเจ็บ
6.10.4) ทดสอบในเด็กโต ให้เด็กหลับตาและดมกลิ่น เช่น กลิ่นมะนาว แล้วให้เด็กบอกว่ากลิ่นอะไร
ติผมควรนิ่มไม่หยาบและหักง่าย หนังศีรษะควรสะอาด ลักษณะ
6.11) การตรวจปากและช่ องปาก สังเกตดูริมฝี ปาก มีสีเขียวคล้ า ซี ดหรื อมีแผลเริ ม แผลมุมปากทั้ง 2 ข้าง (โรค
ปากนกกระจอก) แผลในช่องปาก หรื อไม่ ความพิการต่างๆ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ และความผิดปกติต่าง ๆ
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ตรวจภายในช่องปาก โดยให้เด็กเงยหน้าขึ้น อ้าปาก ใช้ไฟฉายและไม้กดลิ้น ตรวจดู ฟั น เหงือก ลิ้น
กระพุง้ แก้ม เยือ่ บุปาก เพดานปาก ลิ้นไก่ ทอนซิล และผนังคอหอย (Pharnyx) ดูฟันมีคราบหินปูน ฟันผุ เหงือกสี ซีด
บวมแดง หรื อมีแผลหรื อไม่ ลิ้นเลี่ยนแดงหรื อมีฝ้าขาวหรื อไม่
โดยใช้ไม้กดลิ้นกดแตะที่บริ เวณ Posterior pharyngeal wall แล้วสังเกตอาการขย้อน (gag reflex) (ในเด็กที่มี
การเคี้ยว กลืนที่ปกติไม่ตอ้ งตรวจ Gag reflex เพราะจะทาให้เด็กไม่สุขสบาย)
ใช้ไฟฉายส่ องที่กระพุง้ แก้มตรงซอกเหงือกล่าง แล้วเห็ นจุดขาวๆ เหลื องๆ ขนาดเท่าเมล็ดงา (Koplik spot)
พบได้ในเด็ก ที่ เป็ นหัด (ดังภาพที่ 11.67 ก ) ดู ต่อมทอนซิ ล ถ้าอักเสบจะบวมแดง เป็ นหนองขาวๆ เหลื อง ๆ เป็ นจุดบน
ทอนซิ ลเขี่ยออกง่าย (ดังภาพที่ 11.67 ข ) ถ้าทอนซิ ลโตมาก ๆ จนดันลิ้นไก่เบี้ยว ควรนึ กถึ งโรคฝี ของต่อมทอลซิ ล ถ้าพบ
แผ่นฝ้าขาวในลาคอ ซึ่ งเป็ นแผ่นหนองสี ขาวปนเทา ติดอยูบ่ นทอนซิ ลและผนังคอ (ดังภาพที่ 11.67 ค ) เขี่ยออกยาก (พบได้
ในเด็กที่เป็ นคอตีบ

ก. Koplik’ s spot พบใน
โรคหัด

ข. จุดขาวที่เทอนซิลและ
เพดานปาก ทอนซิลอักเสบ

ค. แผ่นฝ้าขาวที่ทอนซิลและ
ผนังคอเขี่ยพบในโรคคอตีบ

ภาพที่ 11.67 แสดงการเกิดแผลที่กระพุง้ แก้ม เยือ่ บุปาก และเพดานปาก
6.12) การตรวจทรวงอก สังเกตดูรูปร่ าง ลักษณะของทรวงอก ว่าผิดปกติหรื อไม่ เช่น อกถังเบีนร์ (Barrel chaest)
พบในเด็กโรคปอดเรื้ อรัง อกไก่ (Pigeon chest) พบในเด็กหัวใจโต ขาดวิตามิน ดี เป็ นต้น ความสมมาตร สี ผิว การบวม
รอยโรค การขยายของทรวงอก ความพิการผิดรู ป เช่น หลังแอ่น หลังโกง เป็ นต้น
การตรวจอวัยวะในช่องอก ได้แก่ ปอดและหัวใจ
6.12.1) การตรวจปอด
ในเด็กการหายใจเป็ นชนิดหายใจด้วยท้อง (Abdominal or diaphragmatic type)จนอายุ 6-7 ปี
การหายใจแบบ Periodic breathing มีลกั ษณะคือมีช่วงหยุดหายใจ โดยไม่มีเขียว (Acyanotic apnea) 8 ถึง 10
วินาที (ไม่เกิน 20 วินาที) แล้วจะหายใจสลับกันไป พบได้ปกติในเด็กแรกเกิดก่อนกาหนด
จุดมุ่งหมายสาคัญของการตรวจระบบหายใจ เพื่อดูลกั ษณะของการหายใจ มีการแลกเปลี่ยนก๊าซของปอด
เพียงพอหรื อไม่ พยายามหาตาแหน่งของรอยโรค
วิธีการตรวจ ใช้เทคนิคการดู การคลา การเคาะ และการฟังดังนี้
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(1) การดู สั ง เกตการหายใจว่า สม่ าเสมอ ติ ด ขัด หรื อ ยากล าบากหรื อไม่ ลัก ษณะการบุ๋ ม (Retraction) ของ
ช่ องซี่ โครง ขณะหายใจเข้า ซึ่ งเป็ นลักษณะของการหายใจลาบาก และนับอัตราการหายใจ ซึ่ งช่ วยวินิจฉัยโรคปอดอักเสบ
ซึ่ งขะพบว่า หายใจเร็ วกว่าปกติ โดยเที ยบตามอายุ ดังนี้ อายุ 0-2 เดื อน หายใจมากกว่า 60 ครั้งต่อนาที อายุ 2 เดือน – 1 ปี
หายใจมากกว่า 50 ครั้งต่อนาที อายุ 1-5 ปี หายใจมากกว่า 40 ครั้ง/นาที
(2) การคลา เพื่อดูวา่ ปอดทั้ง 2 ข้างทางานเท่ากันหรื อไม่ โดยการคลาการขยายตัวของทรวงอก โดยวางมือทั้ง 2
ข้างวางทาบกับชายโครงด้านหน้า นิ้วหัแม่มือ จรดกันที่ Xiphoid process สังเกตการเคลื่อนที่ของนิ้วหัวแม่มือขณะหายใจเข้า
ออกลึ กๆ ถ้านิ้ วหัวแม่มือเคลื่อนไหวข้างใดข้างหนึ่ งเคลื่อนไวได้น้อยกว่าก็แสดงว่าปอดข้างนั้นอาจมีการอักเสบหรื อมีกอ้ น
ในปอดข้างนั้น หรื อมีน้ าหรื อมีหนองหนัก ขังในโฑรงเยือ่ หุ ม้ ปอดข้างนั้น
(3) การเคาะ การเคาะปอดจะเคาะเฉพาะในเด็กโตเท่านั้น และเคาะเหมือนในผูใ้ หญ่ เคาะจากยอดปอดโดยเคาะ
บริ เวณซี่ โครงทั้ง 2 ข้างเทียบด้านซ้ายและขวา เคาะจากบนลงล่าง ควรเคาะทั้งด้านหน้าและด้านหลังทรวงอก บริ เวณเนื้ อ
ปอดปกติ จะได้ยินเสี ยงโปร่ ง(Resonance) ถ้าเคาะได้เสี ยงโปร่ งมาก แสดงว่ามี ลมในโพรงเยื่อหุ ้มปอด ถ้าเคาะได้เสี ยงทึ บ
แสดงว่ามีน้ าหรื อหนองในโพรงเยือ่ หุ ม้ ปอด
(4) การฟัง
ควรเริ่ มจากการสังเกต ถ้ามีเสี ยงหายใจดังผิดปกติ ควรฟังว่าเสี ยงมาจากบริ เวณใด เช่น ในจมูกกรณี เด็กเล็ก
เป็ นหวัดมีน้ ามูกในลาคอ เช่น จาก Congenital laryngeal strider และควรสังเกตลักษณะเสี ยงไอ เช่น ไอเสี ยงแห้งเรี ยก
brassy ไอเสี ยงก้องเรี ยก Barking cough ไอติด ๆ กัน เรี ยก Spasmodic cough เป็ นต้น การฟังโดยใช้หูฟังช่วยควรใช้หูฟัง
ขนาดเล็กพอเหมาะกับเด็ก เพื่อให้หูฟังแนบสนิทกับหน้าอก หรื อหลังเด็ก
โดยทัว่ ไปจะใช้หูฟังด้าน Diaphragm แนบผนังทรวงอก เพราะเสี ยงหายใจมีความถี่สูง ฟังเปรี ยบเทียบทั้ง 2 ด้าน
ฟังจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง เช่นเดียวกับการเคาะ โดยเฉพาะบริ เวณใต้สะบักทั้ง 2 ข้าง มักได้ยนิ เสี ยงผิดปกติ ในเด็กที่
พูดคุยรู ้เรื่ องควรบอกให้เด็กหายใจเข้าออก ลึกๆ ช้าๆ ทางปาก กรณี ตรวจเด็กกาลังกลัวอยู่ ควรเริ่ มฟังจากด้านหลังก่อนฟัง
เสี ยงลมเข้าออกปอด ควรฟังอย่างน้อย 1 วงรอบของการหายใจเข้าออก โดยบรรยายลักษณะเสี ยง และเปรี ยบเทียบความดัง
ของเสี ยงว่าสองข้างของปอดเท่ากันหรื อไม่ ฟังเสี ยงหายใจดังนี้
1. ลักษณะเสี ยง Breath sounds และตาแหน่งที่ได้ยิน เช่น Tubular breath sound จะได้ยนิ บริ เวณ Trachea เหนือ
Sternum เป็ นเสี ยงหายใจเข้าสั้น หายใจออกยาว และมีช่วงหยุดระหว่าง Breath sound เป็ นเสี ยงปกติได้ยนิ ทัว่ ๆ ไปของทรวง
อก
2. Bronchovesicular breath sound เป็ นเสี ยงหายใจเข้าออกเท่า ๆ กัน และไม่มีช่วงหยุด ได้ยนิ บริ เวณใต้กระดูก
Manubrium และด้านหลังระหว่างกระดูก Scapula เสี ยงลมหายใจเข้าออกดังต่อกัน ไม่มีช่วงหยุดระหว่างหายใจ
3.Bronchial breath sounds เป็ นเสี ยงหายใจเข้าหายใจเข้าออก เช่น ได้ยนิ กรณี ที่มี Consolidation ของปอด ทาให้มี
การนาเสี ยงจาก Bronchial tree ได้ดีข้ ึน
4.Vocal resonance โดยให้ผปู ้ ่ วยเปล่งเสี ยงปกติจะไม่ได้ยนิ ชัดเจน เมื่อใช้หูฟัง แต่ถา้ ได้ยนิ กังวานชัดเจน มักแสดง
ว่ามี Atelectasis หรื อ Consolidation ของปอด ถ้าได้ยินเสี ยงนี้ ลดลงเมื่ อเที ยบกับเสี ยงอี กข้างหนึ่ ง แสดงว่ามี การอุ ดกั้นของ
ทางเดินลมหรื อมีลมในช่องเยื้อหุ ม้ ปอดข้างนั้น
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5. เสี ยงหายใจผิดปกติ เสี ยงหายใจค่vยทัว่ ไปทั้ง 2 ข้าง อาจเกิดจากถุงลมพอง หลอดลมอักเสบเรื้ อรัง หายใจแรงๆ
ไม่ได้ เช่ น กระดู กซี่ โครงหัก ถ้าเสี ยงหายใจค่อยหรื อไม่ได้ยินเฉพาะบางส่ วน อาจเกิ ดจากปอดอักเสบ ปอดแฟบ มีน้ าหรื อ
หนองในโพรงเยือ่ หุม้ ปอด
6. เสี ยงหายใจผิดปกติ Adventitious sounds (Abnormal breath sounds) เรี ยนรู ้และฝึ กฝนจากการฟังจริ ง เช่น
6.1 Crepitation (Rales) ได้ยินเสี ยงกรึ บๆ หรื อเสี ยงหายใจกรอบแกรบคล้ายใบไม้ หรื อเสี ยงขยี้ผม ตอนใกล้จะ
สุ ดเสี ยงหายใจเข้า พบได้ในโรคปอดอักเสบ วัณโรคปอด ปอดบวมน้ า หัวใจวาย
6.2 Rhonchi ได้ยินเสี ยงอี๊ดๆ ตอนใกล้จะสุ ดเสี ยงหายใจเข้า หรื อช่วงต้นเสี ยงหยใจออก พบได้ในโรคหลอดลม
อักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ
6.3 Wheezes ได้ยนิ เสี ยงวีด๊ ๆ ได้ยนิ เสี ยงหายใจออกชัดและดัง พบในภาวะหลอดลมตีบ โรคหืด
6.4 Stridor ได้ยนิ เสี ยงหวีด ในขณะหายใจเข้า โดยไม่ตอ้ งใช้หูฟัง เกิดจากการตีบแคบของกล่องเสี ยงหรื อ
หลอดลม พบได้ในเด็กที่เป็ นครู ้ป (Croup) เป็ นการอักเสบของทางเดินหายใจส่ วนต้น
6.12.2) การตรวจหัวใจ เทคนิคการตรวจคือ ดู คลาและฟัง
(1) การดู สังเกตสี ผวิ บริ เวณทรวงอก ปลายมือปลายเท้า ฝ่ ามือ เล็บ และเยือ่ บุเปลือกตาล่าง มีซีดหรื อเขียว
คล้ าหรื อไม่ สังเกตนิ้วปุ้มมีหรื อมไ หลอดเลือดดาข้างคอโป่ งพอใหรื อไม่ บวมปลายเท้า
(2) การคลา คลาผิวหนังและคลาปลายมือปลายเท้า เพื่อประเมินอุณหภูมิเย็นหรื ออุ่น ตรวจ Capillary filling
time โดยใช้นิ้วกดโคนเล็บจนซี ดแล้วปล่อย สังเกตระยะเวลาที่สีเล็บกลับคืนมาปกติภายใน 2 วินาที
การคลาตาแหน่ง Apical impulse หรื อ Point of maximal impulse (PMI) แตกต่างกันในเด็ก
( 2.1) ในทารก ให้คลาตรงช่องซี่ โครงที่ 3 หรื อ 4 และอยูน่ อกต่อ Mid-clavicular line (MCL)ข้างซ้ายเพียง
เล็กน้อย
( 2.2) เด็กอายุ 2-5 ปี ให้คลาตรงช่องซี่ โครงที่ 4 ตรงกับ MCLข้างซ้าย
( 2.3) เด็กอายุมากกว่า 5 ปี ให้คลาตรงช่องซี่ โครงที่ 5 ตรงหรื ออยูด่ า้ นในต่อ MCL ข้างซ้าย
(2.4) ในเด็กอายุต่ากว่าและเด็กอายุ 7 ปี ให้คลาตรงตาแหน่ง ICS (Inter costal space) ที่ 4
( 2.5) เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ให้คลาตรงตาแหน่ง ICS ที่ 5 ในแนว MCL ข้างซ้าย
ถ้าคลา PMI ได้แรงกว่าปกติและตาแหน่งที่คลาอยูห่ ่างจากจุดปกติค่อนมาซ้ายหรื อขวามากกว่า 2 เซนติเมตร
อาจมีภาวะหัวใจโต
(3) การฟัง heart rate ต้องประเมินอัตราจังหวะ ลักษณะเสี ยงและเสี ยงผิดปกติ เช่น Murmur ต้องฟังทั้ง
Aortic valve, Pulmonary valve, Tricuspid valve และ Mitral valve สาหรับทารกแรกเกิด ทารก และเด็กวัยหัดเดิน ควรฟัง
เสี ยงหัวใจก่อนตรวจร่ างกายตามระบบ
6.13) การตรวจท้อง เทคนิคการตรวจคือ ดู ฟัง เคาะ และคลา
(1) การดู ดูลกั ษณะท้อง เมื่อนอนหงาย ทารกจะมีส่วนท้องนู นกว่าทรวงอก เมื่ออายุ 1 ปี ขึ้นไปท้องและอยูต่ ่า

155

กว่าทรวงอก ยกเว้นเด็กอ้วน ในเด็กที่มีทอ้ งนูนเด่นมากกว่าปกติ อาจมีภาวะท้องมานน้ า (Ascitis) หรื อมีกอ้ น ดู รู ปร่ างว่ามีอืด
(Distension), แฟบ (Flat) เด็กที่มีทอ้ งแฟบมากๆ คือท้องจะโค้งเว้าเข้าด้านใน เมื่อมองจากด้านข้าง พบในเด็กขาดน้ ารุ นแรง
Superficial dilated vein ของผนังท้อง (ในเด็กเล็กและเด็กผอมจะเห็นเส้นเลือดดาได้บา้ ง) Scaphoid abdomen ดูวา่ รอยมี
แผลเป็ นบริ เวณท้อง เป็ นต้น หนังหน้าท้อง ดูความดึงตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง เช่น ไม่มีความดึงตัวจากมีอมั พาตหรื อไม่มี
กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Prune belly syndrome) ดูมีรอยแยกระหว่างกล้ามเนื้อซ้ายและขวา (Diastalsis recti)
ดู สิผิวที่ ผิดปกติ เช่ น ผิวเหลื องในโรคดี ซ่าน รอยแผลเป็ น รอยแตกที่ผนังหน้าท้องซึ่ งอาจเป็ นผลจากโรค
อ้วน ดู การเคลื่ อนไหวหน้าท้อง การเห็ นการเคลื่ อนไหวของลาไส้ (Visible peristalsis) มักพบในการอุ ดกั้นของทางเดิ น
อาหาร เช่ น ใน Congenital pyloric stenos, Intussusception ถ้าเห็ น การเคลื่ อนไหวของล าไส้ เกื อบตลอดเวลาและชัดเจน
อาจเป็ นผลมาจากการอุดตันของลาไส้และในทารกน้อกว่า 2 เดือนอาจมีภาวะกระเพาะอาหารตีบตัน
ดูสะดือในเด็ก จะพบไส้เลื่อนที่สะดือบ่อยซึ่ งเป็ นภาวะปกติ เรี ยกว่า “สะดือจุ่น” เห็นชัดเวลาร้องไห้ แกร็ ง
หน้าท้องหรื อไอ
ถ้าพบมีควรตรวจดู วา่ กระแสเลือดไหลไปทางใด โดยใช้นิ้วมือ 2 นิ้ ว (มือละ 1 นิ้ ว) รี ดไล่เลือดออกจากกัน
ประมาณ 1 นิ้ว แล้วปล่อยนิ้วทีละนิ้ว เพื่อดูวา่ กระแสเลือดไหลไปทิศทางใด ถ้ามีการอุดกั้นของ Superior vena cava เลือดใน
เส้นเลือดบริ เวณเหนื อสะดือจะไหลลงล่าง ถ้ามีกาiอุดกั้นของ Inferior vena cava เลือดในเส้นเลือดบริ เวณใต้สะดือจะไหลขึ้น
บน
(2) การฟัง ใช้หูฟัง ฟังเสี ยงการเคลื่อนไหวของลาไส้ (Bowel sounds) ปกติจะได้ยินทุก 10-30 วินาที ซึ่ งจะได้ยิน
5-30 ครั้งต่อนาที การตัดสิ นว่า Bowel sounds หายไปหรื อไม่มีตอ้ งฟั งอย่างน้อย 5 นาที ถ้าเสี ยงบีบตัวของลาไส้เพิ่มขึ้นทั้ง
ความถี่และความแรง พบได้ในรายที่ทอ้ งร่ วง ลาไส้อกั เสบหรื อลาไส้อุดตัน ถ้าเสี ยงบีบตัวของลาไส้ลดลงหรื อหายไป พบได้
ในรายเยือ่ บุช่องท้องอักเสบ ลาไส้ไม่ทางาน
(3) การเคาะ เพื่ อหาตาแหน่ ง ขนาดของตับ ม้าม ตรวจหาน้ า และก้อนในช่ องท้อง ปกติจะเคาะได้ยินเสี ยงทึ บ
บริ เวณตับและม้าม ถ้าเคาะทึบเหนือบริ เวณหัวหน่าวอาจเป็ นผลมาจากกระเพาะปั สสาวะเต็ม ซึ่ งเป็ นภาวะปกติ เสี ยงโปร่ ง
(Tympany) เป็ นเสี ยงที่ได้ยินทัว่ ไป เพราะมีลมในกระเพาะอาหารและลาไส้ กรณี ที่เด็กมีทอ้ งบวม อืดแน่นท้อง เท้าบวมหรื อ
สงสัยมีน้ าในช่องท้อง(เห็นสะดือตื้นและท้องพองออกด้านข้าง) ให้เคาะโดยวิธี Shifting dullness ให้เด็กนอนหงายและเคาะ
จากด้านข้างลาตัวที่ชิดที่นอนขึ้นไปทางสะดือ เมื่อเสี ยงเคาะเปลี่ยนจากเสี ยงทึบ(ส่ วนของน้ า)เป็ นเสี ยงโปร่ ง(ส่ วนของอากาศ)
ใช้ปากกาทาเครื่ องหมายตาแหน่ งนั้นไว้ และให้เด็กนอนตะแคงเริ่ มเคาะจากแนวหน้าท้องที่ชิดที่นอนขึ้นไปใหม่ ถ้ามีน้ าใน
ช่องท้องจะพบตาแหน่งเสี ยงทึบที่ทาเครื่ องหมายไว้เปลี่ยนไปจากตาแหน่งเดิม โดยเลื่อนจากตาแหน่งเดิมไปทางสะดือ
(4) การคลา
ในเด็กเล็ก ถ้าเบนความสนใจโดยให้ดูดนม หรื อให้ของเล่น จะทาให้การคลาหน้าท้อง ได้สะดวก กรณี เด็ก
กลัว มากไม่ ร่ ว มมื อ อาจต้อ งตรวจเมื่ อ เด็ ก หลับ หรื อ บางกรณี อ าจให้ ย านอนหลับ เช่ น Chloral hydrate ได้ การแปลผล
โดยเฉพาะการกดเจ็บต้องอาศัย การสังเกตสี หน้าและท่าทางที่ตอบสนองการคลา เพราะเด็กที่กลัวอาจบอกเจ็บทุกแห่งที่ตรวจ
ได้และการคลาควรเริ่ มจากบริ เวณที่ไกลจากบริ เวณที่เด็กชี้บอกว่าเจ็บก่อน
วิธีคลามี 2 วิธี คือ คลาเบาและคลาลึก
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คลาเบาเพื่อหาสิ่ งผิดปกติเช่น ก้อน กดเจ็บ แรงต้านของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ทดสอบโดยใช้มือกดท้องเบาๆ
กดปล่อยแล้วเจ็บให้ใช้มือค่อยๆ กดลงลึกๆ ตรงบริ เวณที่ปวดแล้วปล่อยมือให้ผนังหน้าท้องเด้งกลับทันที ถ้าเจ็บมากขึ้นขณะ
ปล่อยมือ นึกถึงไส้ติ่งอักเสบ เยือ่ บุช่องท้องอักเสบ
คลาลึก เพื่อตรวจดูอวัยวะในช่องท้อง ควรเริ่ มคลาเบาก่อนและไม่คลาตาแหน่งที่เจ็บก่อน โดยมือผูต้ รวจจะ
ต้องอุ่นและแห้ง วางมือหน้าท้องสักครู่ แล้วเริ่ มตรวจ ถ้าเด็กจัก๊ จี้บริ เวณหน้าท้องจะทาให้เกร็ งหน้าท้องได้ เมื่อกดให้ใช้ฝ่ามือ
วางแนบท้องตัวเอง ฝ่ ามือผูต้ รวจอยูด่ า้ นบน ใช้ปลายนิ้วยืน่ เลยมือเด็กไปเล็กน้อยให้เด็กเคลื่อนฝ่ ามือไปบริ เวณที่ตอ้ งการตรวจ
แล้วสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือให้เด็กอยูใ่ นท่าผ่อนคลาย โดยให้เด็กนอนหงายชันเข่าทั้ง 2 ข้างหรื อให้เด็กแลบลิ้น
การคลาตับและคลาม้าม คลาได้ง่ายในเด็กส่ วนใหญ่ วิธีคลาตับ ให้ผตู ้ รวจต้องเข้ามาอยูท่ างด้านขวาของเด็ก
สอดมือซ้ายเข้าใต้ลาตัววางขนานตรงซี่ โครงที่ 11 และ 12 พร้ อมดันมื อขึ้นบน วางมือขวาใต้ชายโครงขวาให้ปลายนิ้ วชี้ ไป
ด้านศีรษะเด็ก คลาขึ้นไปหาชายโครงขวา ออกแรงกดที่ปลายนิ้ วแล้วช้อนขึ้น ขอบล่างของตับปกติจะอยูต่ ่ากว่าชายโครง
ด้านขวา 1-2 เซนติเมตร อาจคลาได้ในระหว่างหายใจเข้าลึกๆ มีลกั ษณะนุ่มและขอบเรี ยบ ถ้าคลาได้มากกว่า 2 เซนติเมตรต่า
จากชายโครงด้านขวาถือว่าตับโต ถ้าตับโตและกดเจ็บนึกถึงตับอักเสบ มะเร็ งตับ
วิธีคลาม้าม ให้ผูต้ รวจต้องเข้ามาอยูท่ างด้านขวาของเด็ก เอื้อมมือซ้ายไปสอดด้านหลังเด็กใกล้ๆ บั้นเอว แล้ว
ดันขึ้น ใช้มือขวาคลาเฉี ยงขึ้นตั้งแต่ทอ้ งน้อยข้างขวาแล้วคลาไปจรดชายโครงซ้าย ปกติขอบล่างของม้ามจะอยูต่ ่ ากว่าใต้ชาย
โครงซ้าย 1-2 เซนติเมตร ในขณะหายใจเข้าลึกๆ ซึ่ งอาจคลาได้แต่ปกติจะคลาไม่ได้ ยกเว้น ม้ามโตกว่าปกติ 3 เท่า ม้ามโตนึก
ถึงมะเร็ งเม็ดเลือดขาวหรื อธาลัสซีเมีย
6.14) การตรวจอวัยวะสื บพันธุ์ และทวารหนัก ใช้เทคนิคการตรวจ คือ ดูและคลา ควรใส่ ถุงมือตรวจ
6.14.1) การตรวจอวัยวะสื บพันธุ์ ในเด็กชาย ตรวจสอบปลาย Penis รู เปิ ดของ Urethral ลักษณะของ
scrotum และ testis การรกะจายของ pubic hair ในเด็ ก หญิ ง ดู โครงสร้ างภายนอก Vulva, Labia majora ควรปิ ด Labia
minor,Clitolis, Urethral และ Vaginal orifice สังเกตภาวะผิดปกติต่างๆ เช่น สิ่ งคัดหลัง่ บวม กลิ่น แผล รู เปิ ดท่อปั สสาวะอยู่
ด้านบนของอวัยวะเพศ(Epispadia) รู เปิ ดท่อปั สสาวะ(Phimosis) เป็ นหน่มเป็ นสาวก่อนวัยหรื อช้ากว่าวัย เป็ นต้น
6.14.2) การตรวจทวารหนัก ในเด็กเล็กเพื่อให้เด็กผ่อนคลาย ควรให้เด็กพยายามหายใจเข้าออกเร็ วๆ ตรวจดู
รู เปิ ดทวารหนัก ดู สิ่งผิดปกติ เช่ น รู ทวารหนักตีบตัน แผลปริ ที่ปากทวารหนัก ซึ่ งพบได้ในเด็กท้องผูกเรื้ อรัง ริ ดสี ดวงทวาร
ซึ่ งคลาได้กอ้ นเนื้อนุ่มๆ สี คล้ าๆ ปี่ ปากทวารหนัก
6.15) การตรวจกล้ ามเนื้อและกระดูก เทคนิคการตรวจคือ ดู และคลา โดยสังเกตการเล่นของเด็กจะได้
ข้อมูลสาคัญของลักษณะกระดูกและกล้ามเนื้อ เด็กที่สามารถเดินได้ให้สังเกตลักษณะการเดิน ในทารกและวัยหัดเดิน
จะมีลกั ษณะการเดิ นแบบขาโก่ง ซึ่ งสภาวะปกติ ถ้าเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ในท่ายืนเข่าห่ างกันมากกว่า 5 เซนติเมตร
แสดงว่ามีภาวะขาโก่ง (ผิดปกติ) สาหรับเด็กบางรายที่เดินแบบขาโก่ง (Bowlegs) และเข่าโก่ง (Knock knee) อาจเกิ ด
จากขาดวิตมินดี สังเกตดูความโค้งของกระดูกสันหลัง ทดสอบว่ากระดูกสันหลังคดหรื อโก่งหรื อไม่ โดยให้เด็กก้ม
ไปข้างหน้าให้มือแตะปลายเท้าและสังเกตจากทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง หลังแอ่นพบได้ในเด็กเล็ก
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ Spine โดยเฉพาะ Cervical spine ให้เด็กนอนหงายจับศีรษะเด็กให้กม้ ลงข้างหน้า
ให้คางชิดอก ถ้าเด็กร้องปวดหรื อต้านให้นึกถึงอาการคอแข็งที่พบในเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
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ดู และคล าแขนและขา โดยดู ข นาด สี จานวนนิ้ ว อุ ณ หภู มิ กดเจ็บ บวม การเคลื่ อ นไหวของข้อ ต่ อ และ
ความผิดปกติของแขนและขา ประเมินความแข็งแรงของแขน โดยให้เด็กกานิ้วมือผูต้ รวจหรื อหยิกที่แขนผูต้ รวจ ถ้าทาไม่ได้
หรื ออ่อนแรง เด็กอาจปวดมือหรื อมืออัมพาตเล็กน้อย ประเมินความแข็งแรงของขาให้เด็กใช้ขาผลักต้านกับมือผูต้ รวจที่ดนั
ขาไว้ สังเกตความผิดปกติเกี่ยวกับข้อต่อและการเคลื่อนไหวว่ามีขอ้ จากัดในการเคลื่อนไหวหรื อไม่ โดยในทารกและเด็กเล็ก
ให้สังเกตขณะเด็กเล่นและมีการเคลื่ อนไหวตามธรรมชาติ ในเด็กโตจะทดสอบโดยให้เด็กนัง่ จับเข่า นัง่ พับขาแล้วยืดตัวขึ้น
ตรง มือสองข้างวางประสานกันที่ทา้ ยทอย มือทั้งสองข้างไพล่หลัง สังเกตการกามือ แบมือหรื อโบกมือ เป็ นต้น
6.16) การตรวจระบบประสาท ประกอบการตรวจส่ วนต่าง ๆ ดังนี้ คือ
6.16.1) ประเมิ นระดับ ความรู้ สึกตัว ประเมิ นในทารกและเด็กจะประเมินได้ยาก ให้สังเกตดู พ ฤติ กรรม ท่าทาง
อิริยาบถต่าง ๆ ของเด็ก ขณะเล่นหรื อขณะที่ตรวจอยู่ และการตอบสนองของเด็กต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเช่น ซึ มหรื อไม่อยูน่ ิ่ ง
อารมณ์ เชาว์ปัญญา การพูดจาโต้ตอบ การยิม้ ให้แม่ การเล่นกับผูต้ รวจ สาหรับเด็กโตอายุ 5 ปี ขึ้นไป สามารถพูดได้ประเมิน
โดยเด็กสามารถตอบคาถามได้และใช้คาพูดที่เหมาะสม รู ้จกั เวลา บุคคล สถานที่
ระดับ ความรู ้ สึก (Level of conscious ness) แบ่งเป็ น 6 ระดับคือ Alert ปกติ , Drowsiness หรื อ Lethargy
ง่วง จะหลับ อยู่ตลอดเวลา แต่ ป ลุ ก พอได้ตอบคาถามได้, Confusion ซึ ม มาก ความจาเสื่ อม ไม่รู้จกั เวลา สถานที่ บุ ค คล
,Delirium เอะอะอาละวาด, Stupor ซึ มมาก ตอบสนองต่อ deep pain stimulus โดยร้ องออกเสี ยงและหลับต่อ และ Coma ไม่
รู ้สึกตัว ไม่เคลื่อนไหว และไม่มีการโต้ตอบเมื่อกระตุน้
6.16.2) ประเมิ นการทรงตัว โดยให้เด็ก เดิ น ต่อเท้าเป็ นแนวเส้ นตรง เดิ นเขย่งปลายเท้า เดิ นด้วยส้ นเทท้า และ
การตรววจ Romberg’s test โดยบอกให้ยืนนิ่ งๆ ไม่ให้เกาะหรื อยึดอะไรไว้ สังเกตความสามารถในการทรงตัวขณะลื มตา
และหลับตา จากนั้นให้เด็กหลับตาประมาณ 20 วินาที ยื่นแขนออกไปข้างหน้าและหงายมือขึ้น ผูต้ รวจควรยืนใกล้ๆ คอยจับ
ถ้าเด็กจะเอียงตัวล้ม สังเกตการทรงตัวได้ดีเพียงใด
6.16.3) ประเมิ น Cranial nerve function ในทารกและเด็ก เล็ก ประเมิ น โดยการสั งเกตซึ่ งการประเมิ น ขึ้ น กับ
ความสามารถของเด็กในการเข้าใจการให้ความร่ วมมือ ดังนั้น จึงไม่สามารถประเมินหน้าที่ในทารกหรื อเด็กเล็กได้ สาหรับ
เด็กวัยเรี ยนหรื อเด็ก โตจะทดสอบเหมื อนผูใ้ หญ่ ซึ่ งจะทดสอบการท างานของเส้ นประสาทที่ ส มองพร้ อมๆ กับ การตรวจ
ร่ างกายส่ วนต่างๆ เช่น Cranial nerve คู่ที่ 8 ทดสอบการได้ยนิ ในการตรวจหู เป็ นต้น
6.16.4) ประเมิน deep tendon refdlex โดยการทดสอบ Triceps, biceps, Patellar และ Ankle reflexes
เพื่ อ
ดูปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติของระบบประสาท ในการตรวจ Reflex เด็กอาจจะเกร็ ง ให้เด็กดึงนิ้วของตัวเองเกี่ยวเข้าหากัน
เพื่อลดการเกร็ ง การตรวจ Barbinski reflex ใช้มือซ้ายจับหลังเท้าเด็กและใช้มือขวาขูดฝ่ าเท้าด้วยกุฐแจ โดยลากเส้นเบาๆ
ตั้งแต่ส้นเท้าตรงขึ้นไปทางด้านนอกของฝ่ าเท้าแล้วโค้งมาทางด้านในจนถึ งโคนห้วแม่เท้า หัวแม่เท้าจะกระดกขึ้น นิ้ วอื่นๆ
กางออก (positive) พบได้ในทารกแรกเกิดจนถึ งอายุประมาณ 2 ปี ถ้าอายุมากกว่า 2 ปี แล้วยังให้ผล Positive แสดงว่ามีรอย
โรคบริ เวณเส้นทางเดินประสาทไขสันหลัง สาหรับทารกแรกเกิดและทารก จะมี พeflex มากมาย เช่น Sucking reflex, Moro
reflex เป็ นต้น
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6.16.5) ประเมิน Motor system มีการตรวจที่สาคัญ 3 อย่างคือ กาลังกล้ามเนื้อ ความตึงตัวของกล้ามเนื้ อ และ
ขนาดของกล้ามเนื้อ
(1) กาลังของกล้ามเนื้อ (Muscle power) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ
ระดับ 0 ไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการหดตัวของกล้ามเนื้ อเลย
ระดับ 1 มีการหดตัวของกล้ามเนื้อบ้างเล็กน้อย ทาให้แขนขาขยับได้เล็กน้อย
ระดับ 2 มีการหดตัวของกล้ามเนื้อ ทาให้แขนขาขยับได้ในแนวราบ
ระดับ 3 มีแรงพอจะยกแขนขาขึ้นได้เอง (ด้าน Gravity) โดยไม่ลา้
ระดับ 4 มีแรงพอด้านแรงของผูต้ รวจได้บา้ ง แต่ยงั ไม่ปกติ
ระดับ 5 กล้ามเนื้อแข็งแรงปกติเหมือนคนทัว่ ไป
การตรวจ Parachute response เพื่ อ ดู Motor system โดยผู ้ต รวจอุ ้ม เด็ ก คว่ าหน้ า แล้ว ลดตัว เด็ ก ลงเร็ ว ๆ
เด็กจะกางแขนออกและพร้อมจะยันได้ แสดงว่าปกติ ถ้าแขนอ่อนแรงจะขยับน้อยหรื อไม่ขยับเลย แสดงว่ามีความผิดปกติของ
Motor และการตรวจ Placing reflex จะเห็นนิ้วเท้ากางออก)
6.16.6) ประเมิน sensory function โดยบอกให้เด็กหลับตา ทดสอบโดยใช้สิ่งกระตุน้ การรับความรู ้สึกของแขน ขา
ลาตัว เพื่อประเมินประสาทรับความรู ้สึก เช่น ความรู ้สึกเกี่ยวกับการสัมผัสเบา (Light touch) ใช้สาลีมว้ นปลายให้แหลมแตะ
ผิวหนังในที่ต่างๆ แล้วให้เด็กบอกว่ารู ้สึกมีอะไรมาสัมผัสหรื อไม่ หรื อความรู ้สึกเกี่ยวกับความเจ็บปวด (Pain touch) โดยใช้
เข็ม กลัดซ่ อนปลายด้านปลายแหลมและปลายทู่ แตะเบาๆ โดยสลับ ปลายแหลมและปลายทู่ ให้เด็ กบอกว่า แหลมหรื อทู่
เป็ นต้น ปกติเด็กจะมีความรู ้สึกไวต่อกรกระตุน้ อยูแ่ ล้วจึงไม่ค่อยทดสอบ Sensory function ในเด็ก
6.16.7) Signs of meningeal irritation
การตรวจ Stiff neck ว่ามีหรื อไม่ โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนราบ ผูต้ รวจชัอนยกศีรษะผูป้ ่ วยขึ้นให้คางชิดหน้าอก ปกติจะ
ทาให้ ถ้ามี Stiff neck จะไม่สามารถทาได้ และผูป้ ่ วยจะเจ็บ ในเด็กเล็กการตรวจโดยช้อนยกศีรษะให้คางมาชิดอกจะพบมีการ
งอขา (Flex hip and knee joint) เข้าหาตัว ในรายมี Meningeal irritation เรี ยกว่ามี Brudzinski sign positive
การตรวจ Kernig’s sign ตรวจโดยผูป้ ่ วยนอนหงายงอต้นขา (Flex hip joint) และเข่า แล้วผูต้ รวจจับบริ เวณข้อเท้า
เหยียดข้อเขาออกตรง ในรายมี Meningeal irritation จะมี Reflex spasm ของ Hamstring muscles ทาให้เหยียดได้ไม่ตรงและ
ผูป้ ่ วยจะเจ็บได้
กิจกรรม 11.2.3
จงอธิ บายขั้นตอนการตรวจร่ างกายเบื้องต้นในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่และผูป้ ่ วยเด็กเหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 11.2.3
สิ่ งที่เหมือนกัน คือ ขั้นตอนของการตรวจร่ างกายเบื้องต้นในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่และผูป้ ่ วยเด็ก เป็ นตรวจร่ างกายจากศีรษะ
จรดเท้า เริ่ มจากการสังเกตทัว่ ไป การตรวจผิวหนัง เล็บ ผม ศีรษะ คอ ต่อมน้ าเหลือง ตา หู จมูก ปาก ทรวงอก ปอด หัวใจ
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ท้อง อวัยวะสื บพันธุ์และทวารหนัก กล้ามเนื้ อและกระดูกและระบบประสาท โดยใช้เทคนิคการดู คลา เคาะและ ฟัง ยกเว้น
การตรววจท้องใช้เทคนิคการดู ฟัง เคาะ และคลา
สิ่ งที่แตกต่างกัน คือ ในการตรวจร่ างกายเด็กต้องอาศัยการเข้าหาเด็กอย่างไม่รีบร้อน ท่าทางที่สุภาพเป็ นกันเอง คาพูด
ที่เรี ยบง่าย จะทาให้เด็กยอมรับการตรวจด้วยดี ให้ตรวจระบบหรื ออวัยวะตามปั ญหาที่นาผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาล สังเกตก่อนจับ
ต้องตัวเด็ก พูดคุยกับพ่อแม่และผูป้ ่ วยเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวล การตรวจที่นอกเหนื อจากผูใ้ หญ่ คือ การวัดศีรษะในเด็ก
อายุต่ ากว่า 2 ปี และผูป้ ่ วยทางระบบประสาททุกราย การชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู งหรื อความยาว เพื่อประเมินการเจริ ญเติบโต
และใช้ Growth chart และประเมินดูการพัฒนาการทั้งร่ างกาย และการพูด

เรื่องที่ 11.2.4
การบันทึกผลการตรวจร่ างกาย
การเขียนบันทึ กสิ่ งที่ตรวจพบหรื อผลการตรวจร่ างกาย ควรเขียนให้เป็ นระเบี ยบตามลาดับขั้นตอนการตรวจ จาก
ศีรษะจรดเท้า ตามวิธีการที่ทาการตรวจร่ างกาย เพื่อให้เกิดความเคยชิน สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็ วและไม่หลงลืม
สาหรับผูท้ ี่ เริ่ มฝึ กหัดบันทึ ก ควรบันทึ กให้ละเอี ยดที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อจะได้มีความชานาญในการบันทึกและ
การจดจาขั้นตอนของการตรวจร่ างกายได้แม่นยา ยกเว้นในเวลาจากัดหรื อมีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง จาเป็ นต้องรวบรัดหรื อ
ปรับปรุ งให้เมาะสมกับสถานการณ์
หลักเกณฑ์ ในการบันทึกผลการตรวจร่ างกาย
หลักเกณฑ์ที่จะช่วยในการตัดสิ นใจว่าสิ่ งไหนควรบันทึกหรื อไม่ควรบันทึก มีดงั ต่อไปนี้
1. บันทึกสัญญาณชีพ (Vital signs) ทุกราย ไม่วา่ ปกติหรื อไม่
2. บันทึกรายละเอียดของสิ่ งผิดปกติทุกอย่างที่ตรวจพบ
3. ในกรณี ที่มีประวัติสนับสนุ นว่า น่ าจะมีสิ่งผิดกติในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ตรวจร่ างกายแล้วปรากฏไม่พบสิ่ งผิดปกติ
ในกรณี เช่นนี้ควรบันทึกสิ่ งปกติน้ นั ลงไปด้วย เพื่อช่วยในการวินิจฉัย
4. ไม่ละเว้นบันทึกข้อมูลที่คิดว่าเป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ว เพราะถ้าไม่บนั ทึกไว้อาจหลงลืมทาให้ขอ้ มูลสู ญหายไปได้
5.บันทึกที่ละเอียดจนเกินไปและมีขอ้ มูลที่สาคัญปะปนด้วย แต่ไม่สามารถแยกออกได้ชดั เจน ทาให้เสี ยเวลาในการ
อ่านมาก ควรหลีกเลี่ยงการบันทึกสิ่ งปกติหรื อไม่พบสิ่ งปกติที่ละเอียดจนเกินไป
6. สิ่ งตรวจพบที่มีความสาคัญ การบันทึกควรทาเครื่ องหมายเน้นให้เห็นเด่นชัด เช่น ขีดเส้นใต้หรื อทาเครื่ องหมาย
ดอกจันทร์ หรื อวาดรู ป เป็ นต้น
ตัวอย่างการบันทึกการตรวจร่ างกายในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่และผูป้ ่ วยเด็ก ดังต่อไปนี้
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1. แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย (ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก)
อุณหภูมิ .......oซ ชีพจร.................ครั้ง/นาที หายใจ .................ครั้ง/นาที ความดันโลหิ ต..................มม.ปรอท
น้ าหนัก.......ก.ก. ส่ วนสู ง .......ซม. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ……………ก.ก./ม2
อาการทัว่ ไป การรู ้สึกตัว
ดี
ง่วง ซึม
เอะอะ ไม่รู้ตวั
รู ปร่ าง
อ้วน ปานกลาง ผอม
ศีรษะ
เด็กเล็ก ความยาวรอบศีรษะ .....................ซม.
กระหม่อม
ปกติ
บุ๋ม
โป่ งตึง
บาดแผล/แผลพุพอง/ฝี
ไม่มี
มี พบที่.........................................
ผิวหนัง
สี
ปกติ
ซีด เหลือง เขียว
ผืน่ ตุ่มหรื อจ้ า ไม่มี
มี พบที่ ...............................................................
แผลหรื อฝี
ไม่มี
มี พบที่ ...............................................................
ผิวหนังเหี่ ยวย่น ไม่มี
มี ขนาด ...............................................................
อื่น ๆ........................................................................................................................................
หน้า
สี
ปกติ
ซีด แดง
เหลือง
บวม
ไม่มี
มี พบที่ ...............................................................
ปากเบี้ยว
ไม่มี
มี พบที่ ...............................................................
อื่น ๆ........................................................................................................................................
ตา
สี
ปกติ
เหลือง
แดง
บวม
ไม่มี
มี พบที่ ...............................................................
ขี้ตา
ไม่มี
มี พบที่ ...............................................................
กุง้ ยิง
ไม่มี
มี ขนาด ...............................................................
กระจกตา
ใส
ขุ่น
เป็ นแผล
แก้วตา
ใส
ขุ่น
รู ม่านตา
เท่ากันทั้ 2 ข้าง ขนาด .........ม.ม.
ไม่เท่ากัน ขนาด ซ้าย............ม.ม ขวา ..............ม.ม.
ไวต่อแสง
ช้า
ไม่มีปฏิกริ ยาต่อแสง
เปลือกตา
ปกติ
แดง
ซีด
อื่น ๆ........................................................................................................................................
หู
หู อ้ือ
ไม่มี
มี พบข้าง ...............................................................
หูหนวก
ไม่มี
มี พบข้าง ...............................................................
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หู น้ าหนวกไหล ไม่มี
มี พบข้าง ...............................................................
เยือ่ แก้วหู
ปกติ
แดง พบข้าง ....................... ทะลุ พบข้าง..................
อื่น ๆ..........................................................................................................................................
จมูก
น้ ามูก
ไม่มี
ใส
ข้น สี ........................................
เลือดกาเดา
ไม่มี
มี พบข้าง...............................................................
เยือ่ จมูก
ปกติ
บวมแดง บวมซีด
อื่น ๆ..........................................................................................................................................
ปากและคอ ริ มฝี ปาก
ปกติ
ซีด
แดง
บวม เป็ นแผล
ฟัน
ปกติ
ฟันผุ
ฟันคุด
เหงือก
ปกติ
อักเสบ เป็ นแผล
ลิ้น
ปกติ
ฝ้าหนา มันเลี่ยน
จุดแดงที่กระพุง้ แก้ม เพดานปาก ลิ้นไก่ ไม่มี มี พบที่ ..............................................
จุดค็อปลิก
ไม่มี
มี พบที่ .....................................................
รู เปิ ดท่อน้ าลาย ปกติ
บวมแดง พบที่ ..............................................
เยือ่ บุคอ
ปกติ
แดง ขนาด............เล็ก..............ปานกลาง.................มาก
ทอนซิล
ปกติ
โต
เป็ นหนอง
ต่อมไทรอยด์
ปกติ
โต ………. ซม.
มีเสี ยงฟู่ (bruit)
แผ่นฝ้าขาวบนคอและทอนซิล (white-graywish patch)
ไม่มี
มี พบที่ .....................................................
ขากรรไกรแข็ง
ไม่มี
มี พบที่ .....................................................
คอแข็ง
ไม่มี
มี พบที่ .....................................................
คางบวม
ไม่มี
มี พบข้าง....................................................
ก้อนที่คอ
ไม่มี
มี พบที่ .....................................................
หลอดเลือดที่คอ ปกติ
โป่ ง .....................................................
ต่อมน้ าเหลือง
ปกติ
โต พบที่........................ขนาด................ซม.
อื่น ๆ........................................................................................................................................
ปอด
หอบ
ไม่มี
มี
หลอดลม
อยูต่ รงกลาง
เบี้ยวไปข้าง...............................................................
การเคลื่อนไหวของปอด เท่ากันทั้ง 2 ข้าง
ไม่เท่ากัน................................................
เสี ยงเคาะ
ปกติ
ทึบ (Dullness)
โปร่ ง (Hypersonant)
เสี ยงหายใจ
ปกติ
เสี ยงค่อย พบที่...................................................................
เสี ยงอี๊ด (Rhochi) พบที่........................................................
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เสี ยงกรอบแกรบ (Crepitation) พบที่...................................
เสี ยงวีด๊ (Wheezing) พบที่....................................................
อื่น ๆ..........................................................................................................................................
หัวใจ

ท้อง

แขนขา

จังหวะการเต้น

สม่าเสมอ ...............ครั้ง/นาที
ไม่สม่าเสมอ ...............ครั้ง/นาที
เสี ยงฟู่ (Murmur)
ไม่มี
พบที่บริ เวณ.................................................................
อื่น ๆ................................................................................................................................................
รู ปร่ าง
ปกติ
อืด
หลอดเลือดพองที่หน้าท้อง
ไม่มี มี พบที่.........................................................................
รอยผ่าตัด
ไม่มี
มี พบที่.........................................................................
ท้องมาน
ไม่มี
มี ขนาด........................................................................................
ท้องแข็ง
ไม่มี
พบที่...............................................................................................
อาการกดเจ็บ (Tenderness)
ไม่มี
มี พบที่.........................................................................
อาการกดปล่อยแล้วเจ็บ (Rebound tenderness) ไม่มี
มี พบที่............................................... ....
ตับ
คลาไม่ได้
โต.....................ซม.
กดเจ็บ
นุ่ม แข็ง
ผิวเรี ยบ
ผิวขรุ ขระ
ม้าม
คลาไม่ได้
โต.....................ซม.
กดเจ็บ
ก้อน
ไม่มี
มี พบที่.....................................................ขนาด................ซม.
กดเจ็บ
เสี ยงเคาะ
ปกติ
โปร่ ง ทึบ
เสี ยงโครกคราก (Bowel sound)
ปกติ มาก
น้อย ไม่ได้ยนิ
อื่น ๆ.................................................................................................................................................
อาการพิการ
ไม่มี
มี พบที่................................................................................
บวม
ไม่มี
บวมขนาด.................................................................... .........
ข้อ
ปกติ
บวม
แดง พบที่ .................................................
กาลังกล้ามเนื้อ
แข็งแรง
อ่อนแอ
พบที่ .......................................................................................
อัมพาต (ยกไม่ได้) พบที่ ...............................................................................
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เข็มแทง
รี เฟลกซ์ของข้อ

เจ็บ
ไม่เจ็บ พบที่ .....................................................................
ปกติ
ไว
ช้า
ไม่มี
มี ระบุขอ้ ที่มีรีเฟลกซ์ผดิ ปกติ...........................................................................
นิ้วมือ
ไม่ปุ้ม
ปุ้ม
ฝ่ ามือ
ปกติ
ซีด
แดง
อื่น ๆ.....................................................................................................................................................
2. ตัวอย่ างการบันทึกการตรวจร่ างกายในผู้ป่วยผู้ใหญ่
ลักษณะทัว่ ไป

ควรใช้คาที่มีความหมายชัดเจน กะทัดรัด เพื่อบรรยายลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ่ วย คาบรรยายที่ดี
จะทาให้ผอู ้ ่านนึกถึงภาพพจน์ของผุป้ ่ วยได้ดี เช่น ชายไทยวัยกลางคน รู ปร่ างสันทัด ร่ างกายสม
บุรร์แข็งแรงดี ร่ าเริ ง และให้ความร่ วมมือในการตรวจดี

สัญญาณชีพ

อุณหภูมิ 37.2 o C ชีพจร 72 ครั้งต่อนาที หายใจ 16 ครั้งต่อนาที สม่าแสมอ ความดันโลหิ ต
120/80 มิลลิเมตรปรอททั้ง 2 ข้าง น้ าหนัก 50 กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร BMI = 19.5
ปกติ

ผิวหนังและเล็บ

สี ผิวปกติตามเชื้อชาติ ผูป้ ่ วยผิวสี แทน ลักษณะผิวละเอียด ผิวหนังอุ่นเมื่อสัมผัส
หยืดหยุน่ ดี ไม่มีแผล ไม่มีตุ่มและก้อน และลักษณะเล็บปกติ

ศีรษะ

เส้นผมสี ดา มีการกระจายปกติ ไม่มีเส้นสี ขาว หนังศีรษะไม่บวม ไม่มีกอ้ น และ แผล กะโหลก
ศีรษะขนาดปกติ สมมาตร ไม่มีกอ้ น กดไม่เจ็บ ไม่พิการไม่มีกะโหลกยุบ

ใบหน้า

ไม่มีใบหน้าผิดปกติ สมมาตรเท่ากันทั้ง 2 ข้าง สิ แทน ไม่มีแผล/ก้อน กดไม่เจ็บ ต่อมน้ าลายไม่
โต ไม่มีกระดูกผิดรู ป กดไม่เจ็บบริ เวณไซนัส

ตา

รู ปร่ างภายนอกปกติ คิ้ว และหนังตา ไม่บวม กดไม่เจ็บ ไม่มีตากุง้ ยิง ไม่มีหนังตาม้วนเข้า
และม้วนออก ไม่มี หนังตาไม่ตก และต้อกระจก เยือ่ บุตาสี ชมพู ตาขาวไม่เหลือง ท่อน้ าตาติด
แน่นและมีการระบายดี รู ม่านตามีปฏิกิริยาต่อแสงเท่ากันทั้ง 2 ข้าง ขนาด 0.2 มม. การ
เคลื่อนไหวปกติ ไม่มีตากระตุก ลานสายตาปกติ และวัดสายตาปกติ วัดได้ 6/6 ทั้ง 2 ข้าง

หู

รู ปร่ างใบหูปกติ ไม่มีกอ้ น ไม่มีแผล และกดไม่เจ็บ ตาแหน่งใบหูปกติ รู หูปกติ ขี้หูสีน้ าตาล
เหลือง ไม่มีสิ่งผิดปกติ แก้วหูปกติ ไม่มีการทะลุ ได้ยนิ เสี ยงกระซิบชัดเจน

จมูก

ลีักษณะภายนอกปกติ สมมาตร ผนังกั้นจมูกอยูต่ รงกลาง เยือ่ บุจมูกสี ชมพู ไม่มีกอ้ น ไม่
บวม ไม่มีเลือดออก และไม่มีน้ ามูก บริ เวณโพรงกระดูกบริ เวณหัวคิ้ว และโหนกแก้ม กดไม่
เจ็บ

ปาก

ริ มฝี ปาก เยือ่ บุช่องปาก และเหงือก ปกติสีชมพู ไม่มีจุดแดงแผล และไม่บวม น้ าลายปกติ
ลิ้น มีจนาดปกติ ฟันข้างบน 10 ซี่ และ ข้างล่าง 10 ซี่ กรามซ้ายข้างล่างขวา มีฟันผุ 2 ซี่
เพดานปาก ทั้งเพดานอ่อนและเพดานแข็งปาก ปกติ ไม่มีแผล ทอนซิลไม่โต คอไม่แดง ช่อง

มีความ
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คอไม่พบสิ่ งผิดปกติ ลิน้ ไก่อยูต่ รงกลาง ทอนซิลโตและแดงเล็กน้อย คอแดงเล็กน้อย และมี
ปฏิกิริยาขย้อน (Gag reflex ให้ผลบวก)
คอ

หลอดลมอยูต่ รงกึ่งกลาง เคลื่อนไหวได้ ไม่มีเส้นเลือดดาโป่ งพอ คอไม่แข็ง ไม่มีกอ้ นและถุง
น้ า คลาต่อมน้ าเหลืองบริ เวณคอและใต้คางไม่โต การเคลื่อนไหวคอ ปกติ คลาต่อมธัยรอยด์
ไม่โต

เต้านม

ขนาดปกติของผูช้ าย เท่ากันทั้ง 2 ข้าง ไม่มีกอ้ น และกดไม่เจ็บ หัวนมปกติ ต่อมน้ าเหลืองที่
รักแร้ท้ งั 2 ข้าง คลาไม่พบก้อนแ ละกดไม่เจ็บ

ทรวงอกและปอด

รู ปร่ างทรวงอกปกติ สมมาตรทั้ง 2 ข้าง ไม่มีหลังโก่ง หลังโค้ง และหลังคด ปอดขยายตัวได้ดี
เท่ากันทั้งซ้ายและขวา หายใจปกติ อัตราการหายใจ 16 ครั้ง/นาที คลาไม่พบก้อน และกดไม่
เจ็บ เคาะปอดได้เสี ยงโปร่ งทั้ง 2 ข้าง ฟังเสี ยงหายใจจากถุงลม (vesicular breath sound)
ไม่มีเสี ยง กร็ อบแกรบ(crepitation) หรื อ วีด๊ (wheeze)

หัวใจ

ไม่ เส้นเลือดดาที่คอโป่ งพอง ไม่มีการสัน่ สะเทือนจากการเต้นของหัวใจมากระทบมือ ที่ลิ้น
ของหัวใจ ( thrill) หัวใจเต้นแรง ระยะสม่าเสมอ ฟังเสี ยง apical impulse อยูท่ ี่ช่องซี่โครง
ที่ 5 ไม่มีเสี ยงฟู่ ( murmur) อัตราการเต้นของหัวใจปกติ 80 ครั้ง/นาที

ท้อง

หน้าท้องราบเหมือนกันทั้งสองข้าง ไม่อืด ไม่แข็งตึง และ กดไม่เจ็บ ไม่มีแผลเป็ น ผื่น และรอย
แผล สะดืออยูต่ รงกลาง ปกติ ไม่มีไส้เลื่อนและการอักเสบ ฟังเสี ยงการเคลื่อนไหวของลาไส้
ปกติ ไม่มีเสี ยงฟู่ (bruit) เคาะได้เสี ยงท้องได้เสี ยงโปร่ ง แต่ที่ตบั และม้ามได้เสี ยงทึบ คลา
ไม่ได้กอ้ น ตับและม้ามไม่โต ไตทั้ง 2 ข้างคลาไม่ได้ ไม่มีไส้เลื่อนและ ต่อมน้ าเหลืองขาหนีบ
ไม่โต

อวัยวะเพศ

ถุงอันฑะและองคชาติรูปร่ างปกติ ไม่ตีบ ไม่มีแผล และ ไม่มีไส้เลื่อน

ทวารหนัก

ไม่มีกอ้ น ไม่มีการอักเสบ ไม่มีแผล ผื่นคัน และไม่พบริ ดสี ดวงทวาร ฝี กล้ามเนื้อหูรูดของ
ทวารหนักปกติ ต่อมลูกหมากโตเล็กน้อย กดไม่เจ็บ

กล้ามเนื้อและกระดูก

ไม่มีลกั ษณะผิดปกติของข้อ การเคลื่อนไหวของข้อนิ้ว ข้อมือ ข้อศอก ข้อไหล่ กระดูกสันหลัง
ตะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และนิ้วเท้าปกติ กล้ามเนื้อไม่ลีบ แข็งแรงดี

ระบบประสาทและ
ภาวะจิตใจ

ประสาทสมองคูท่ ี่ 1-12 ไม่พบสิ่ งปกติ
กล้ามเนื้อไม่ผอ่ หรื อเต้น แขนขาไม่สนั่ ท่าเดินปกติ เดินนได้ดว้ ยส้นเท้า-ปลายเท้า ง่อเข่า
กระโดดได้ มือและแขนไช้การได้ดี สมอง มือ และแขน มีการทางานประสานกันดี ประสาท
สัมผัส การรับความรู ้สึกเจ็บปวด สัน่ สะเทือน และสัมผัสเบาๆ พบว่าปกติ
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflex)
Reflex Biceps Triceps Supinator
Abdomen
Knee Angel Plantar
Upper Lower
ซ้าย
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
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ขวา

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

การประเมินภาวะจิตใจ: รู ้สึกตัวดี ความคิดต่อเนื่อง รับรู ้สิ่งต่างๆ ได้ดี อารมณ์ ความจาปกติ
ให้ความร่ วมมือดี

ทั้งนี้ เพื่อให้คุน้ เคยกับการบันทึกรายงานการตรวจร่ างกายซึ่ งส่ วนใหญ่นิยมบันทึกเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
General appearance

A Thai male with middle age, the figure is proficient, healthy, sheerful and good
cooperation.

Vital signs

Temperature, T = 37.2 o C, 2. Pulse rate, PR = 72 /min., Respiratoryrate, RR =
20/min, regular, BP = 120/80 mmHg both arms, Body weight = 50 kgs., Height
= 160 cm, BMI = 19.5 wt /ht(m2 ), normal

Skin

Normal skin color for race ( tan color), smooth texture, warm to touch.
Good skin turgor, no skin lesion, edema and palpable node and normal nail.

Head

Black color hair, normal distribution. No scalp swelling, alpable nodes and lesions.
Skull: normal shape and size, symmetry, no mass and tenderness, no deformities,
and no depresses skull.

Face

No abnormal facies, symetry, tan colour, no lesion, no mass, no tenderness.
Parotid gland not enlargement, no bony defect, no sinus tenderness.

Eyes

Normal eye contour, eyelids no ptosis, edema and tenderness. Pink conjunctiva.
Sclera: white, no jaundice,and not injected. Lacrimal ducts intact and drainage.
Pupils react to light both eyes equal 0.2 mm. Normal eye convergence and normal
extraocular eye movement no nystagmus. Visual field equal to examiner. Visual
acuity normal both eyes (6/6).

Ears

External: normal shape and size, no mass, lesions and tenderness. Pinna : normal
position. Normal ear canal. yellow brown eye wax and no discharge. Tympanic
membrane not perforated or injected, and normal light reflex. Clear whisper
sound.

Nose

Normal external configuration and symmetry. Midline septum , no deviation Pink
and normal mucosa, no polyps swelling, bleeding and discharge. No tenderness at
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frontal sinus and maxillary sinus.
Mouth

Normal lips, oral mucosa and gingiva pink. No Koplik’s spot and swelling.
Normal salivation. Tongue: normal coating, frenulum intact, normal size and
texture. Teeth: 10 upper teeth and 10 lower teeth, no dental caries. Hard and soft
palate intact, no lesion. Uvula midline slightly deviated to the right on phonation.
No injected pharynx and tonsils not enlargement. Gag reflex positive.

Neck

Symmetrical from all angles, no distended vein. , no stiff neck. No mass and cysts,
no palpable lymph nodes. Full rang of motion, good muscle strength to resistance.
Trachea in midline, movable. Palpable cricoid, cartilage and hyoid bone.
No enlargement of thyroid gland.

Breast

Symmetrical breast size bilaterally, no mass and tenderness. Normal nipples. Right
and left axillary lymphnodes non palpable, no mass and tenderness.

Thorax and lung

Chest: Normal chest contour and symmetry. No kyphosis, scoliosis and lordosis.
Normal lung expansion and symmetrical chest movement Rt=Lt. Normal
respiratory rate 20/min. No mass palpable and tenderness. Lung: Normal range
and symmetry of respiratory excursion, symmetrical tactile fremitus in all areas.
Symmetrical resonance sound in chest wall bilaterally on percussion. Normal
vescicular breath sounds. No rhonchi, wheezing and crepitation.

Cardiovascular

No bulging, retraction. No neck vein engorge, no heave, no thrill at aortic valve,
pulmonic valve, tricuspid valve, mitral valve, PMI at 5th ICS MCL. Normal heart
sound (S1, S2), no murmur. Normal Pulse rate = 80/min., regular.

Abdomen

Normal shape, no distension, no guarding and tenderness. No mass, no scars, rash
an lesions. Umbilicus deep inverted, no visible hernia and signs of inflammation.
Bowl sounds positive, no bruit and friction rub. Abdominal tympany to percussion
dull of liver and spleen. No palpable liver, spleen and both kodneys. No inquinal
hernia and no enlargement inquinal lymph node.

Genitalia

Normal pubic hair. Normal scrotums and pennis, no phimosis, no scrotal swelling,
no undescended testis no lesion and hernia. No sign of venereal disease.
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Rectum

Sacroccygeal perianal and anus no lumps, inflammation, rashes and haemorrhoid.
Normal anus muscle sphincter. Mild prostate glan enlargement but no tenderness.

Extremities

Normal configuration in shape, normal muscle power, no abnormality.
No pitting edema, no deformities, no varicoae vein of lower limbs.

Neurologic & psycho
status

Cranial nerve 1-12 intact and function well bilaterally. Motor function and
strength: equal bilaterally, no atrophy, fasciculation, tremor. Normal gait and
posture, normal heel to toe, heel walking, normal rapid
rhythmic alternating
movement. Normal pint to pint coordination. Sensory function: intact in all areas
(pain, light touch, vibration, position and sterognosis intact.) Normal reflex of
biceps, triceps, supinator, upper and lower abdomen, knee] angle, and plantar (+2)
Mental status: Oriented to place time and person memory intact, no mood swing
and normal speech.

3. ตัวอย่างการบันทึกการตรวจร่ างกายในผู้ป่วยเด็ก
เด็กชาย................อายุ 8 ปี
General appearance

A boy, look ill, irritable, restless, sweates, chill and fever.

Vital signs

Temperature, T = 37.2 o C, 2. Pulse rate, PR = 72 /min., Respiratoryrate, RR =
20/min, regular, BP = 100/70 mmHg both arms, Body weight = 19 kgs., Height
= 120 cm, BMI = 13.2 wt /ht(m2 ), low weight level 3

Skin

Normal skin color for race ( white color), smooth texture, warm to touch.
Good skin turgor, no skin lesion, edema and palpable node and normal nail.

Head

Black color hair, normal distribution., no white steak, mits and pediculi.
Scalp: dry, no swelling, np palpable nodes and lesions.
Skull: normal shape and size, symmetry, no mass and tenderness, no deformities,
and no depresses skull. No atraumatic and no abnormal movement.

Face

No abnormal facies, symetry, tan colour, no lesion, no mass, no tenderness.
Parotid gland not enlargement, no bony defect, no sinus tenderness.

Eyes

Normal eye contour, eyelids no ptosis, edema and tenderness. Pink conjunctiva.
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Sclera: white, no jaundice,and not injected. Lacrimal ducts intact and drainage.
Pupils react to light both eyes equal 0.2 mm. Normal eye convergence and normal
extraocular eye movement no nystagmus. Visual field equal to examiner. Visual
acuity normal both eyes.
Ears

External: normal shape and size, no mass, lesions and tenderness. Pinna : normal
position. Normal ear canal. yellow brown eye wax and no discharge. Tympanic
membrane not perforated or injected, and normal light reflex. Clear whisper
sound.

Nose

Normal external configuration and symmetry. Septum : no deviation Pink and
normal mucosa, no polyps swelling, bleeding and discharge. No tenderness at
frontal sinus and maxillary sinus.

Mouth

Normal lips, oral mucosa and gingiva pink. No Koplik’s spot and swelling.
Normal salivation. Tongue: normal coating, frenulum intact, normal size and
texture. Teeth: 10 upper teeth and 10 lower teeth, dental caries at Rt.lower 4-5.
Hard and soft palate intact, no lesion. Uvula midline slightly deviated to the right
on phonation. No injected pharynx and tonsils not enlargement. Gag reflex
positive.

Neck

Trachea in midline, movable. Symmetrical from all angles, no distended vein. , no
stiff neck. No mass and cysts, no palpable lymph nodes. Full rang of motion, good
muscle strength to resistance. Palpable cricoid, cartilage and hyoid bone.
No enlargement of thyroid gland.

Breast

Symmetrical breast size bilaterally, no mass and tenderness. Normal nipples. Right
and left axillary lymphnodes non palpable, no mass and tenderness.

Thorax and lung

Chest: Normal chest contour and symmetry. A-P diameter: Transverse diameter
= 1:2. No kyphosis, scoliosis and lordosis. Normal lung expansion and
symmetrical chest movement Rt=Lt. Normal respiratory rate 24/min. No mass
palpable and tenderness.
Lung: Normal range and symmetry of respiratory excursion, symmetrical tactile
fremitus in all areas. Symmetrical resonance sound in chest wall bilaterally on
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percussion. Normal vescicular breath sounds. No rhonchi, wheezing and
crepitation.
Cardiovascular
(Heart)

Normal heart sound, no sp;itting and no murmur. PMI heard at 4th ICS MCL
and no thrill. Normal Pulse rate = 90/min., regular.

Abdomen

Normal shape, no distension, no guarding and tenderness. No mass, no scars, rash
an lesions. Umbilicus deep inverted, no visible hernia and signs of inflammation.
Bowl sounds positive, no bruit and friction rub. Abdominal tympany to percussion
dull of liver and spleen. No palpable liver, spleen and both kodneys. No inquinal
hernia and no enlargement inquinal lymph node.

Genitalia

Normal scrotums and pennis, no phimosis, no lesion and hernia.

Rectum

Sacroccygeal perianal and anus no lumps, inflammation, rashes and haemorrhoid.

Extremities

Normal configuration in shape, normal muscle power, no abnormality.
No pitting edema, no deformities, no varicoae vein of lower limbs.

Neurologic & psycho
status

Cranial nerve 1-12 intact and function well bilaterally.
Motor function and strength: equal bilaterally, no atrophy, fasciculation, tremor.
Normal gait and posture, normal heel to toe, heel walking, normal rapid
rhythmic alternating movement. Normal pint to pint coordination.
Sensory function: intact in all areas (pain, light touch, vibration, position and
sterognosis intact.) Normal reflex of biceps, triceps, supinator, upper and lower
abdomen, knee] angle, and plantar (+2)
Mental status: Oriented to place time and person memory intact, no mood swing
and normal speech.

กิจกรรม 11.2.4
จงอธิ บายการบันทึกการตรวจร่ างกายเบื้องต้นในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่และผูป้ ่ วยเด็กว่าเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 11.2.4
การบันทึกการตรวจร่ างกายเบื้องต้นในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่และผูป้ ่ วยเด็กว่าใช้แบบบันทึกการตรวจร่ างกายแบบเดียวกัน
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เริ่ มจากการบันทึก สัญญญาณชีพ อุณหภูมิ ชีพจร หายใจ ความดันโลหิ ต ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู งหรื อวัดความยาวในเด็ก
ค่าดัชนี มวลกาย (BMI) และ บันทึกเหมือนการตรวจร่ างกายจากศีรษะจรดเท้า เริ่ มจากอาการทัว่ ไป ผิวหนัง ใบหน้า ตา หู
จมูก ปาก คอ เต้านม ทรวงอก ปอด หัวใจ ท้อง อวัยวะเพศ ทวารหนัก กล้ามเนื้อ และกระดูก ประสาทและสภาวะจิตใจ
แต่ต่างกันตรงที่ ในเด็กเล็กต้องเพิ่มการบันทึ กการวัดรอบศีรษะ การประเมินภาวะการเจริ ญเติบโตโดยใช้ Growth
chart และการบันทึกพัฒนาการเด็ก

ตอนที่ 11.3
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้ นสาหรับผู้ใหญ่
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4

ความหมายและความสาคัญของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่
หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่
ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่
การบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่

แนวคิด
1. การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ หมายถึง การตีความหมายทั้งที่ประจักษ์ชดั และซ่อนแฝงในข้อมูลต่างๆ ที่
ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกายเพื่อให้ได้ออกมาเป็ นชื่อโรค หรื อชื่ อความเจ็บป่ วย การวินิจฉัยโรค
เบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ มีความสาคัญต่อทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การประโยชน์ต่อผูใ้ ห้บริ การคือ เพื่อค้นหา
สาเหตุของปั ญหาการเจ็บป่ วยได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกาย โดยใช้หลักตรรกวิทยาอาศัยเหตุผลตาม
หลักวิทยาศาสตร์และความรู ้ทางการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลการเจ็บป่ วย การตีความหมายเพื่อให้ได้ออกมา
เป็ นชื่อโรคหรื อชื่อความเจ็บป่ วย เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคเพื่อวางแผนแก้ไขปั ญหาการเจ็บป่ วย กาหนดแนวทาง
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ให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม และได้ผลดี ส่ วนประโยชน์ต่อผูร้ ับริ การคือผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นและ
ได้รับการรักษาโรคเบื้องต้นถูกต้องเหมาะสมต่อไป
2. หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ในการแพทย์แผนปัจจุบนั ใช้การสังเคราะห์ขอ้ มูลของผูป้ ่ วย จากการ
ซักประวัติ บันทึกผลการตรวจร่ างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และวิธีการทางสถิติมาช่วยในการตีความหมายและสรุ ปความ
3. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ มี 6 ขั้นตอน คือ (1) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (2) รวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ (3) สังเคราะห์สมมติฐานจากทางข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (4) เขียนรายการปั ญหาทั้งหมดของ
ผูป้ ่ วยโดยใช้ศพั ท์แพทย์ (5) จัดกลุ่มปั ญหาที่เข้าตามคานิยามของโรคหรื อเกณฑ์การวินิจฉัยโรคออกมาเป็ นชื่ อ
โรคหรื อความเจ็บป่ วยและ (6) จัดลาดับความสาคัญของการเกิดโรค
4. การบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น หมายถึง การบันทึกสรุ ปผลการตีความหมายหรื อนัยยะทั้งที่ประจักษ์ชดั
และซ่อนแฝงในข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกายเพื่อให้ได้ออกมาเป็ นชื่อโรค หรื อชื่อ
ความเจ็บป่ วย เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนการกาหนดหลักการรักษา และเลือกวิธีการในการดูแลรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายความหมายและความสาคัญของการการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ได้
2. อธิบายหลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ได้
3. อธิบายขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ได้
4. อธิบายการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคสาหรับผูใ้ หญ่ได้
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เรื่ องที่ 10.3.1
ความหมายและความสาคัญของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้ นสาหรับผู้ใหญ่
จุดมุ่งหมายที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น คือ การรักษาผูป้ ่ วยให้หาย แต่ก่อนที่จะรักษาผูป้ ่ วย
ผูใ้ ห้การรักษาจาเป็ นจะต้องรู ้วา่ ผูป้ ่ วยเป็ นโรคอะไร จึงจะรักษาได้ถูกต้อง เรื่ องราวที่ผปู ้ ่ วยบอกนั้นมิใช่โรคแต่เป็ นอาการที่ทา
ให้เขารู ้สึกไม่สบายหรื อผิดปกติ ดังนั้น การรักษาโรคได้อย่างถูกวิธีน้ นั ต้องอาศัยการวินิจฉัยที่ถูกต้องซึ่งเป็ นกระบวนการ ซึ่ง
ประกอบด้วยวิธีการหลายขั้นตอน คือ การถามประวัติ การตรวจร่ างกาย (การตรวจกายภาพ) การสื บค้นตลอดจนการรักษา
และการป้ องกันโรค
ดังนั้น จึงควรทาความเข้าใจความหมายและความสาคัญของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ ดังต่อไปนี้
1. ความหมายการวินิจฉัยโรคเบื้องต้ นสาหรับผู้ใหญ่
คาว่า “การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)” หมายถึง การตีความหมายหรื อนัยยะทั้งที่ประจักษ์ชดั และซ่อนแฝงใน
ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกายเพื่อให้ได้ออกมาเป็ นชื่อโรค (Disease) หรื อชื่อความเจ็บป่ วย
(Illness) เนื่ องจากข้อมูลที่รวบรวมมานั้น ส่ วนหนึ่งสามารถจัดเข้ากลุ่มตามคานิยามของโรค (Definition of Disease) จึงสรุ ป
ออกมาเป็ นชื่อโรค (Disease Name) ได้ แต่ส่วนหนึ่งไม่สามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นโรคตามคานิยามของโรคก็ให้สรุ ปออกมาเป็ น
ชื่อความเจ็บป่ วย (Illness Name) และเป็ นเพราะผูป้ ่ วยต้องได้รับความทุกข์ทรมานหรื อไม่สบายกายไม่สบายใจจากอาการ
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ดังกล่าว จึงไม่สามารถตัดข้อมูลนี้ไปได้เพราะแพทย์ไม่เพียงแต่ตอ้ งรักษาโรค (Disease) แต่ยงั ต้องรักษาอาการหรื อปัญหา
ต่างๆของผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นโรคตามคานิยามของโรค (Illness) อีกด้วย
คาว่า “สาหรับผูใ้ หญ่” หมายความว่า ผูท้ ี่อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
ในบทนี้เน้นไปที่การวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นในผูใ้ หญ่เป็ นสาคัญ
ส่ วนคาว่า “เบื้องต้น” มีความหมายว่า ชื่อโรคหรื อชื่ อความเจ็บป่ วยนี้สามารถนาไปใช้เป็ นหลักเบื้องต้นในการเลือก
วิธีการรักษาในระยะแรกที่ขอ้ มูลยังได้มาไม่ครบถ้วน เมื่อการดาเนิ นของโรคเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่ผา่ นไปก็จะได้ขอ้ มูล
เพิ่มเติมจากการซักประวัติใหม่หรื อจากการตรวจร่ างกายใหม่แล้วพบอาการและอาการแสดงใหม่ๆที่มายืนยัน (Confirmed)
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น หรื อมาหักล้างคัดค้าน (Against) การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แพทย์ผทู ้ าการรักษาหรื อแพทย์เจ้าของไข้ก็
จะปรับเปลี่ยนแก้ไขการวินิจฉัยโรคเสี ยใหม่ ข้อวินิจฉัยโรคที่ได้รับภายหลังจากการยืนยันหรื อถูกปรับเปลี่ยนไปจากข้อ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้น (Working Diagnosis) ไปแล้วนี้จะนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนทั้งหลักการรักษา (Therapeutic Principle) และ
การเลือกวิธีที่ใช้ในการรักษา (Therapeutic Modality) ให้ถูกต้องกับโรคและความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยต่อไป อาจเรี ยกขั้นตอนนี้
ว่า กาลังอยูร่ ะหว่างการรักษา (Therapeutic in Process) หรื ออยูร่ ะหว่างการทดลองรักษา (Therapeutic Trial) ขั้นตอนดังกล่าว
นี้อาจเกิดขึ้นซ้ าไปซ้ ามาหลายๆครั้ง จนกว่าจะปรากฏว่าสามารถรักษาได้ผลจนผูป้ ่ วยหายดีเป็ นปกติ (Curative) จึงจะเรี ยกว่า
การวินิจฉัยสุ ดท้าย (Final Diagnosis) ถ้าหากเพียงแค่สามารถรักษาได้ผลจนผูป้ ่ วยดีข้ ึน (Improvement) ก็ยงั ไม่อาจสรุ ปว่าเป็ น
การวินิจฉัยสุ ดท้ายได้
กล่าวโดยสรุ ป การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น หมายถึง การตีความหมายหรื อนัยยะ ทั้งที่ประจักษ์ชดั และซ่อนแฝง
ในข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกายเพื่อให้ได้ออกมาเป็ นชื่ อโรค (Disease) หรื อชื่อความเจ็บป่ วย
(Illness) เพราะผูป้ ่ วยต้องได้รับความทุกข์ทรมานหรื อไม่สบายกายไม่สบายใจจากอาการดังกล่าว เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลเพื่อ
กาหนดหลักและวิธีการรักษาโรคและรักษาอาการหรื อปั ญหาความเจ็บป่ วยต่างๆ ของผูป้ ่ วยเบื้องต้นที่เหมาะสมต่อไป
2. ความสาคัญของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้ นสาหรับผู้ใหญ่
จากการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นเป็ นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญตอนหนึ่งในการรักษาโรค เพื่อจะหาสาเหตุของปั ญหา
การเจ็บป่ วย อันจะนาไปสู่ การแก้ปัญหาเพื่อผูป้ ่ วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและได้ผลดี โดยการวินิจฉัยโรคต้องอาศัยเหตุผล
ตามหลักวิทยาศาสตร์ กล่าวคือเมื่อรวบรวมข้อมูลจากการซักประวัติ การตรวจร่ างกายเบื้องต้น ตลอดจนการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการแล้ว ผูต้ รวจจะต้องทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ตรรกวิทยา (Logic) และความรู ้ทางการแพทย์มาพิจารณา
เพื่อให้ทราบว่าผูป้ ่ วยมีปัญหาอะไรบ้าง มีสิ่งใดผิดปกติหรื อไม่ ความผิดปกติน้ นั มีความหมายหรื อความสาคัญ หรื อมีน้ าหนัก
เพียงใด ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยูห่ ลากหลายนั้นมีความสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด เพื่อนามาตั้งสมมติฐาน การพิสูจน์ วิเคราะห์ผล
จึงจะสามารถบอกได้วา่ พยาธิ สภาพในผูป้ ่ วยเป็ นอย่างไร
ดังนั้น การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ มีความสาคัญต่อทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การดังต่อไปนี้
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2.1 ความสาคัญต่ อผู้ให้ การรักษา (Povider)
2.1.1 เพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาการเจ็บป่ วย ซึ่ งจากการซักประวัติและการตรวจร่ างกาย รวมทั้งการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น
2.1.2 เพื่อวิเคราะห์หรื อวินิจฉัยโรคโดยใช้ตรรกวิทยา (Logic) และอาศัยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์โดยการ
ตีความหมายทั้งที่ประจักษ์ชดั และซ่อนแฝงในข้อมูลต่างๆที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกาย
เพื่อได้ออกมาเป็ นชื่อโรค (Disease) หรื อชื่อความเจ็บป่ วย (Illness) รวมทั้งสามารถบอกตาแหน่งที่เป็ น
โรค สาเหตุของโรคและลักษณะของโรค เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคที่ถูกต้องต่อไป
2.1.3 เพื่อวางแผนแก้ไขปั ญหาการเจ็บป่ วย กาหนดแนวทางให้การรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลดี
2.2 ความสาคัญต่ อผู้ป่วยหรื อผู้รับการรักษา (Customer)
2.2.1 ผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (Early diagnosis) ที่ถูกต้อง จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกาย
รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น
2.2.2 ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาโรคเบื้องต้น (Early treatment) ที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที รวมทั้งช่วยลด
ปั ญหาแทรกซ้อนของโรคและลดความพิการที่จะเกิดขึ้นได้

กิจกรรม 10.3.1
จงอธิบายความหมายและความสาคัญของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้
แนวตอบกิจกรรม 10.3.1
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น หมายถึง การตีความหมายหรื อนัยยะ ทั้งที่ประจักษ์ชดั และซ่อนแฝงในข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
การซักประวัติและการตรวจร่ างกายเพื่อให้ได้ออกมาเป็ นชื่อโรค (Disease) หรื อชื่อความเจ็บป่ วย (Illness) เพราะผูป้ ่ วยต้อง
ได้รับความทุกข์ทรมานหรื อไม่สบายกายไม่สบายใจจากอาการดังกล่าว เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลเพื่อกาหนดหลักและวิธีการ
รักษาโรคและรักษาอาการหรื อปั ญหาความเจ็บป่ วยต่างๆ ของผูป้ ่ วยเบื้องต้นที่เหมาะสมต่อไป
ความสาคัญของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ มีความสาคัญต่อทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ดังนี้
1) ต่อผูใ้ ห้บริ การ เพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาการเจ็บป่ วย วิเคราะห์ขอ้ มูลการเจ็บป่ วย การตีความหมาย วินิจฉัยแยก
โรค เพื่อวางแผนแก้ไขปั ญหาการเจ็บป่ วย และกาหนดแนวทางให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ได้ผลดี
2)ต่อผูร้ ับบริ การ คือ ผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นและได้รับการรักษาโรคเบื้องต้นที่ถูกต้องเหมาะสม
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เรื่ องที่ 10.3.2
หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้ นสาหรับผู้ใหญ่
ในศาสตร์ การแพทย์ของชนชาติต่างๆมีรายละเอียดของหลักการวินิจฉัยโรคแตกต่างกันไปตามองค์ความรู ้ แนวคิด
ปรัชญาและทฤษฎีทางการแพทย์ของชนชาติน้ นั ๆ ตัวอย่างเช่น ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ศาสตร์ การแพทย์แผนปั จจุบนั ดังนี้
ศาสตร์ การแพทย์แผนไทย (Traditional Thai medicine) มีหลักการวินิจฉัยที่ไม่เหมือนการแพทย์แผนปั จจุบนั
กล่าวคือ โรคเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุท้ งั สี่ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ จึงมีชื่อโรค (Disease Name) หรื อคาวินิจฉัยที่ต่างออกไป
แต่ให้ความหมายอย่างเดียวกัน เช่น โรคท้องผูกใช้ศพั ท์วา่ เป็ น พรรดึก (อ่านว่า พัน-ระ-ดึก) เป็ นชื่อโรค (Disease Name) ที่ใช้
เรี ยกโรคทางแผนโบราณชนิ ดหนึ่งที่เกิดจากการที่มีอาหารคัง่ ค้างอยูภ่ ายในท้อง ทาให้เกิด อาการท้องผูกอย่างแรง ผูป้ ่ วยจะมี
อุจจาระที่แข็งมาก และมีลกั ษณะเป็ นเม็ดๆ คล้ายกันกับมูลแพะ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine ย่อว่า TCM) ก็มีหลักการวินิจฉัยที่ไม่เหมือนการแพทย์แผน
ปัจจุบนั กล่าวคือ โรคเกิดจากความไม่สมดุลของยิน-หยางและธาตุท้ งั ห้า คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ า ตลอดจนสิ่ งสาคัญในร่ างกาย
มนุษย์ตามหลักการแพทย์จีนอันได้แก่ สารจิง เลือด สารน้ าหรื อจินเย่ พลังหรื อชี่ สติสัมปชัญญะหรื อเสิ น มีการทางานที่
ผิดปกติไป และปั จจัยภายนอกที่มาก่อเกิดโรคที่สาคัญ 6 อย่างคือ ลม ความเย็น ความแห้ง ความร้อนอบอ้าว ความชื้ น และไฟ
ทาให้มีชื่อโรค (Disease Name) หรื อคาวินิจฉัยที่ต่างออกไปแต่ให้ความหมายอย่างเดียวกันกับแพทย์แผนปั จจุบนั เช่น โรค
ท้องผูก การแพทย์แผนจีนจะใช้ศพั ท์วา่ เปี้ ยนมี่ เป็ นชื่อโรค (Disease Name) ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้
1. การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม เช่น อาหารที่มีรสเผ็ดจัด มันจัดหรื อดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์มากเกินไป ทาให้มีความร้อนซึ่ งเป็ นปั จจัยก่อโรคสะสมขึ้นในระบบกระเพาะอาหารและลาไส้ใหญ่ ทาให้สูญเสี ย
สารน้ าไป อุจจาระจึงแห้งผาก ทาให้การเคลื่อนไหวของลาไส้ใหญ่ไม่เป็ นปกติ เกิดเป็ นอาการท้องผูกขึ้น
2. อารมณ์เปลี่ยนแปลงหรื อท่าทางการทางานที่อยูใ่ นท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป ทาให้ชี่ของ
ลาไส้ใหญ่ไหลเวียนไม่สะดวก ทาให้การเคลื่อนไหวของลาไส้ใหญ่ไม่เป็ นปกติเกิดเป็ นอาการท้องผูกขึ้น
3. เข้าสู่ วยั ชรา หรื อร่ างกายมีความอ่อนแอลงจากสาเหตุต่างๆ เช่น ช่วงพึ่งฟื้ นจากไข้ช่วงหลัง
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คลอดลูกหรื อหลังการเสี ยเลือดจากอุบตั ิเหตุ หลังการผ่าตัดต่างๆหรื อภายหลังการให้เคโมเพื่อรักษาโรคมะเร็ ง ทาให้เกิดการ
พร่ องลงหรื อมีปริ มาณลดน้อยลงไปของเลือดและยิน ชี่และหยาง
 เลือดและยินที่พร่ องลงทาให้หน้าที่ของระบบลาไส้ในการทาให้อุจจาระชุ่มชื้นเสี ยไป อุจจาระจึง
แห้งแข็ง ทาให้การเคลื่อนไหวของลาไส้ใหญ่ไม่เป็ นปกติ เกิดเป็ นอาการท้องผูกขึ้น
 ชี่ที่พร่ องลงทาให้ทาให้การเคลื่อนไหวของลาไส้ใหญ่ไม่เป็ นปกติเกิดเป็ นอาการท้องผูกขึ้น
 หยางที่พร่ องลงทาให้เกิดความเย็นขึ้นภายในจนร่ างกายไม่สามารถรักษาอุณหภูมิของระบบลาไส้
ให้มีความอบอุ่นเป็ นปกติได้ ทาให้ทาให้การเคลื่อนไหวของลาไส้ใหญ่ชา้ กว่าปกติเกิดเป็ นอาการ
ท้องผูกขึ้น
4. เป็ นโรคที่ก่อให้เกิดความร้อนที่ปอดอย่างมาก จนเกิดการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นทิศทาง
จากปอดลงสู่ ระบบกระเพาะอาหารและลาไส้ ทาให้ทาให้การเคลื่อนไหวของลาไส้ใหญ่ชา้ กว่าปกติเกิดเป็ นอาการท้องผูกขึ้น
สาหรับ การแพทย์ แผนปัจจุบัน เป็ นการแพทย์ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดและมีความเป็ นวิทยาศาสตร์ มากที่สุด โดยใช้
หลักการวินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการทางสถิติมาช่วยในการตีความหมายและสรุ ปความ ทาให้ได้ขอ้ วินิจฉัยที่มีความ
เป็ นวิทยาศาสตร์ มากกว่าศาสตร์ การแพทย์อื่น ๆซึ่ งไม่ได้ใช้หลักการและวิธีการทางสถิติ ซึ่ งการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นใน
การแพทย์แผนปั จจุบนั มีหลักการดังต่อไปนี้
1. การวินิจฉัยโรคทางวิทยาศาสตร์ ข้อวินิจฉัยที่เป็ นวิทยาศาสตร์จาเป็ นต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อัน
ได้แก่ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน และการสรุ ปผลการทดลองไว้ใช้อา้ งอิงต่อไป แพทย์
แผนปั จจุบนั ก็ใช้ทกั ษะการดู (inspection) เพื่อสังเกตหาสิ่ งผิดปกติในร่ างกายผูป้ ่ วย หากพบความผิดปกติก็จะตั้งสมมติฐานว่า
ความผิดปกติที่สังเกตได้น้ ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโรคที่ผปู ้ ่ วยเป็ นอยู่ เมื่อรวมเข้ากับข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่รวบรวมได้ใน
ขณะนั้น ประกอบกันเข้าจนได้ขอ้ วินิจฉัยเบื้องต้น (Provisional Diagnosis or Impression) ซึ่ งได้มาจากสาเหตุที่แพทย์คิดว่า
น่าจะเป็ นไปได้มากที่สุดออกมา ส่ วนสาเหตุรองๆลงไปที่อาจเป็ นไปได้ ก็เป็ นข้อวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis) ที่
จะนามาพิจารณาในภายหลังถ้าข้อวินิจฉัยเบื้องต้นที่ได้จากสาเหตุที่น่าจะเป็ นไปได้มากที่สุดถูกข้อมูลอื่นๆมาหักล้างไป
หลังจากตั้งสมติฐานหรื อได้ขอ้ วินิจฉัยเบื้องต้นแล้ว
แพทย์แผนปัจจุบนั จะทาการสื บค้นข้อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆที่มีอยู่ ณ
ขณะเวลาปั จจุบนั ว่าความผิดปกติที่สังเกตได้ในผูป้ ่ วยบ่งชี้ วา่ เป็ นโรคใดได้บา้ ง ซึ่ งย่อมได้ชื่อโรค (Disease Name) ออกมา
จานวนหนึ่ง แต่จะเป็ นโรคใดนั้นก็ตอ้ งผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจากข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากผูป้ ่ วยผ่านทางการซัก
ประวัติ (Subjective Data) การตรวจร่ างกาย (Objective Data) และการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory Data) ด้วย ซึ่ง
มีคาศัพท์สาคัญที่ควรรู ้ดงั นี้
 อาการ (Symptom) เป็ นข้อมูลที่แพทย์ได้จากการซักประวัติ หากข้อมูลนี้สนับสนุนข้อวินิจฉัยเบื้องต้น เรา
เรี ยกว่า Positive Symptom แต่ถา้ หากข้อมูลนี้หกั ล้างข้อวินิจฉัยเบื้องต้น เราเรี ยกว่า Negative Symptom
 อาการแสดง (Sign) เป็ นข้อมูลที่แพทย์ได้จากการตรวจร่ างกาย หากข้อมูลนี้สนับสนุนข้อ
วินิจฉัยเบื้องต้น เราเรี ยกว่า Positive Sign แต่ถา้ หากข้อมูลนี้หกั ล้างข้อวินิจฉัยเบื้องต้น เราเรี ยกว่า Negative Sign
 อาการและอาการแสดง (Sign and Symptom) หากเป็ นข้อมูลสนับสนุนข้อวินิจฉัยเบื้องต้น
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เราเรี ยกว่า Positive Sign and Symptom แต่ถา้ หากข้อมูลนี้ หกั ล้างข้อวินิจฉัยเบื้องต้น เราเรี ยกว่า Negative Sign and Symptom
หลังจากได้กลัน่ กรองความถูกต้องของข้อวินิจฉัยเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลทั้งทางปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้วจึงเริ่ มทา
การทดลองให้รักษาไปตามข้อวินิจฉัยเบื้องต้นนั้น(Therapeutic Trial) ภายหลังจากสิ้ นสุ ดการรักษาแล้วแพทย์แผนปั จจุบนั ก็
จะสรุ ปผลการรักษา(Clinical Summary) ในผูป้ ่ วยรายนั้นๆ เพื่อเก็บเป็ นประสบการณ์และองค์ความรู ้ในการรักษาผูป้ ่ วยราย
อื่นๆต่อไป
นอกจากนี้ การวินิจฉัยในการแพทย์แผนปั จจุบนั ยังแบ่งออกเป็ น การวินิจฉัยมาตรฐาน (Gold Standard) ได้แก่ การ
วินิจฉัยใหม่ๆ หรื อการวินิจฉัยตามความชานาญและประสบการณ์ของแพทย์แต่ละท่านซึ่ งต่างล้วนมีประโยชน์ในการหาข้อ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้น เมื่อการวินิจฉัยใหม่ๆได้รับการวิจยั จนมีผลเป็ นที่ยอมรับและดีกว่าการวินิจฉัยมาตรฐานก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยมาตรฐานใหม่ไปตามการวินิจฉัยใหม่ๆนั้น
2. วิธีการวินิจฉัยโรคทางสถิติ ในการวินิจฉัยโรคแผนปั จจุบนั ต้องใช้วธิ ีการสถิติ ซึ่งทางสถิติการแพทย์ มีการใช้
ศัพท์ที่สาคัญๆ ในการหาค่าสถิติเพื่อนามาใช้ในการวินิจฉัยโรคให้มีความเป็ นเหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่
 ใช้ศพั ท์วา่ ผลบวกจริ ง (True Positive ย่อว่า TP) สาหรับโอกาสที่จะวินิจฉัยถูกว่าเป็ นโรค (ผูป้ ่ วยเป็ นโรค
จริ ง) เมื่อผลการตรวจร่ างกายให้ผลบวก
 ใช้ศพั ท์วา่ ผลบวกปลอม (False Positive ย่อว่า FP) สาหรับโอกาสที่จะวินิจฉัยผิดว่าเป็ นโรคเมื่อผลการตรวจ
ร่ างกายให้ผลบวก
 ใช้ศพั ท์วา่ ผลลบจริ ง (True Negative ย่อว่า TN) สาหรับโอกาสที่จะวินิจฉัยถูกว่าไม่เป็ นโรค (ผูป้ ่ วยไม่ได้
เป็ นโรค) เมื่อผลการตรวจร่ างกายให้ผลลบ
 ใช้ศพั ท์วา่ ผลลบปลอม (False Negative ย่อว่า FN) สาหรับโอกาสที่จะวินิจฉัยผิดว่าไม่เป็ นโรคเมื่อผลการ
ตรวจร่ างกายให้ผลลบ
ค่ าสถิติทสี่ าคัญๆทีถ่ ูกนามาใช้ ในการวินิจฉัยโรคในศาสตร์ การแพทย์ แผนปัจจุบัน ได้แก่
1. ความไว (Sensitivity) ของการวินิจฉัย
 เป็ นค่าทางสถิติที่บอกโอกาสที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคจริ งเมื่อผลการตรวจร่ างกายให้ผลบวก กรณี ที่ไม่มี
ผลบวกปลอมเลย หรื อผลบวกปลอมเป็ น 0 ค่าความไว (Sensitivity) จะเท่ากับ 100%
2. ความจาเพาะ (Specificity) ของการวินิจฉัย
 เป็ นค่าทางสถิติที่บอกโอกาสที่จะวินิจฉัยถูกว่าผูป้ ่ วยไม่ได้เป็ นโรคเมื่อผลการตรวจร่ างกายให้ผลลบ
กรณี ที่ไม่มีผลลบปลอมเลย หรื อผลลบปลอมเป็ น 0 ค่าความจาเพาะ (Specificity) จะเท่ากับ 100%
3. ค่าการทานายโรคของการวินิจฉัย(Predictive Value)
 เป็ นค่าทางสถิติที่บอกว่าเมื่อผลการตรวจให้ผลบวกหรื อผลลบแล้ว ผูป้ ่ วยมีโอกาสเป็ นโรคหรื อไม่
เป็ นโรค มากน้อยเพียงใด
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 Positive Predictive Value ย่อว่า PPV เป็ นค่าทางสถิติที่บอกโอกาสที่จะวินิจฉัยถูกว่า
เป็ นโรคเมื่อผลการตรวจร่ างกายให้ผลบวก กรณี ที่ไม่มีผลบวกปลอม (False Positive) เลย หรื อผลบวกปลอมเป็ น 0 ค่า PPV
จะเท่ากับ 100%
 Negative Predictive Value ย่อว่า NPV เป็ นค่าทางสถิติที่บอกโอกาสที่จะวินิจฉัยถูกว่า
เป็ นไม่โรคเมื่อผลการตรวจร่ างกายให้ผลลบ กรณี ที่ไม่มีผลลบปลอม (False Negative) เลย หรื อผลลบปลอมเป็ น 0 ค่า NPV
จะเท่ากับ 100%
4. ความถูกต้องทั้งหมดของการวินิจฉัย (Accuracy)
 เป็ นค่าทางสถิติที่บอกว่าการวินิจฉัยนั้นๆตรงกับการตรวจมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
5. ความน่าเชื่ อถือ (Reliability) ของการวินิจฉัย
 เนื่องจากแพทย์แต่ละท่านเมื่อตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยคนเดียวกัน อาจให้ความเห็นไม่ตรงกันได้ เช่น
แพทย์ท่านหนึ่งตรวจร่ างกายแล้วพบอาการแสดง แต่แพทย์อีกท่านหนึ่งกลับตรวจไม่พบอาการแสดง ซึ่ งไม่อาจตีความว่า
แพทย์ท่านหลังไม่มีความสามารถจึงตรวจไม่พบอาการแสดง ปั ญหานี้ในทางสถิติ เรี ยกว่า ความเห็นระหว่างผูส้ ังเกตไม่
ตรงกัน (interobserver Disagreement) ทาให้ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของการวินิจฉัยโรคของแพทย์ลดน้อยลงไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมปั จจุบนั ที่ผปู ้ ่ วยนิยมขอความเห็นที่สองจากแพทย์อีกท่าน (Second Opinion) หรื อในผูป้ ่ วยที่นิยม
การเปลี่ยนแพทย์ไปเรื่ อยๆไม่ชอบรักษากับแพทย์ท่านเดิมอยูเ่ สมอ (Shopping Around) ส่ งผลให้ขาดความมัน่ ใจในการรักษา
กับแพทย์ ผูป้ ่ วยจึงไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ แพทย์ (Poor Compliance) มากขึ้น
 ปั ญหาดังกล่าวแก้ไขได้ดว้ ยค่าทางสถิติที่เรี ยกว่า ค่าแก๊ปป้ า (Kappa Statistic) ซึ่งในการใช้งานจริ งมี
นักสถิติทางการแพทย์ได้คานวณค่าแก๊ปป้ า ไว้ให้แล้ว พบว่าอาการแสดง (Physical Sign) ส่ วนใหญ่ มีค่าแก๊ปป้ ามากกว่า 0.4
แสดงว่า แพทย์ส่วนใหญ่มีความเห็นที่ตรงกันปานกลาง และไม่ใช่เป็ นการเห็นที่ตรงกันโดยบังเอิญในการตรวจพบอาการ
แสดงหนึ่งๆ ผูป้ ่ วยจึงสามารถไว้วางใจแพทย์ได้วา่ ตรวจร่ างกายกับแพทย์ท่านใดก็พบอาการแสดงได้ใกล้เคียงกันและได้ผล
การตรวจร่ างกายที่แตกต่างไปจากการตรวจกับผูไ้ ม่ใช่แพทย์ซ่ ึ งเทียบเท่ากับการเห็นที่ตรงกันโดยบังเอิญ
 ค่าแก๊ปป้ าน้อยกว่า0 หรื อเป็ นค่าติดลบ แสดงว่า ความเห็นที่ตรงกันนั้นแย่กว่าโดย
บังเอิญเสี ยอีก (Agreement by Chance)
 ค่าแก๊ปป้ า เท่ากับ 0 หมายความว่า ความเห็นที่ตรงกันนั้นเทียบเท่ากับการมีความเห็นที่
ตรงกันโดยบังเอิญ (Agreement by Chance)
 ค่าแก๊ปป้ า เท่ากับ 1 หมายความว่า ความเห็นที่ตรงกันนั้นเป็ นความเห็นที่ตรงกันอย่าง
สมบูรณ์แบบ (Perfect Agreement)
 ค่าแก๊ปป้ าที่อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 หมายความว่า ความเห็นที่ตรงกันนั้นเป็ นความเห็นที่
ตรงกันมากบ้างน้อยบ้าง กล่าวคือ
 ค่าแก๊ปป้ าที่อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 0.2 หมายความว่า ความเห็นที่ตรงกันนั้นเป็ น
ความเห็นที่ตรงกันเพียงเล็กน้อย (Slightly Agreement)
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 ค่าแก๊ปป้ าที่อยูร่ ะหว่าง 0.2 ถึง 0.4 หมายความว่า ความเห็นที่ตรงกันนั้นเป็ น
ความเห็นที่ตรงกันพอสมควร (Fair Agreement)
 ค่าแก๊ปป้ าที่อยูร่ ะหว่าง 0.4 ถึง 0.6 หมายความว่า ความเห็นที่ตรงกันนั้นเป็ น
ความเห็นที่ตรงกันปานกลาง (Moderate Agreement)
 ค่าแก๊ปป้ าที่อยูร่ ะหว่าง 0.6 ถึง 0.8 หมายความว่า ความเห็นที่ตรงกันนั้นเป็ น
ความเห็นที่ตรงกันอย่างมีน้ าหนัก (Substantial Agreement)
 ค่าแก๊ปป้ าที่อยูร่ ะหว่าง 0.8 ถึง 1 หมายความว่า ความเห็นที่ตรงกันนั้นเป็ น
ความเห็นที่ตรงกันเกือบจะสมบูรณ์แบบ (almost Perfect Agreement)
6. ความสามารถในการวินิจฉัยหรื ออัตราส่ วนความเป็ นไปได้ของการวินิจฉัย (Likelihood Ratio คาย่อ LR)
 เป็ นอัตราส่ วนระหว่างความน่าจะเป็ นที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเมื่อตรวจร่ างกายพบหรื อไม่พบอาการแสดง
เทียบกับความน่าจะเป็ นที่ผปู ้ ่ วยไม่เป็ นโรคเมื่อตรวจร่ างกายพบหรื อไม่พบอาการแสดงอย่างเดียวกัน ค่าทางสถิติน้ ีจึงเป็ นค่าที่
บอกอานาจในการแยกแยะว่าผูป้ ่ วยเป็ นโรคหรื อไม่เป็ นโรคเมื่อตรวจร่ างกายพบหรื อไม่พบอาการแสดงหนึ่งๆ
(Discriminatory Power of a physical Sign)
 หากอัตราส่ วนนี้มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า อาการแสดงที่ตรวจพบหรื อไม่พบนั้นไม่มี
ความสามารถหรื อไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรค
 หากอัตราส่ วนนี้มีค่าไม่เท่ากับ 1 แสดงว่า อาการแสดงที่ตรวจพบหรื อไม่พบนั้นมี
ความสามารถหรื อช่วยในการวินิจฉัยโรค
 อัตราส่ วนระหว่างความน่าจะเป็ นที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเมื่อตรวจร่ างกายพบอาการแสดงเทียบกับความ
น่าจะเป็ นที่ผปู ้ ่ วยไม่เป็ นโรคเมื่อตรวจร่ างกายพบอาการแสดงอย่างเดียวกัน เรี ยกว่า Positive Likelihood Ratio
 อัตราส่ วนระหว่างความน่าจะเป็ นที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเมื่อตรวจร่ างกายไม่พบอาการแสดงเทียบกับ
ความน่าจะเป็ นที่ผปู ้ ่ วยไม่เป็ นโรคเมื่อตรวจร่ างกายไม่พบอาการแสดงอย่างเดียวกัน เรี ยกว่า Negative Likelihood Ratio
 ในการใช้งานจริ ง มีนกั สถิติทางการแพทย์ได้คานวณค่าอัตราส่ วนความเป็ นไปได้ของการวินิจฉัย
(Likelihood Ratio) ไว้แล้ว แพทย์ไม่ตอ้ งคานวณอีก เพียงแต่ดูวา่ ค่า LR เป็ นเท่าไร กล่าวคือ
 ค่า LR มากกว่า 1 แสดงว่า โอกาสที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเมื่อตรวจร่ างกายพบหรื อไม่พบอาการ
แสดงมีมากกว่าโอกาสที่ผปู ้ ่ วยจะไม่เป็ นโรค ยิง่ ค่า LR มากกว่า 1 มากเท่าไร โอกาสที่ผปู ้ ่ วยจะเป็ นโรคก็ยงิ่ มากขึ้นๆไปเท่านั้น
 ค่า LR ระหว่าง 0 กับ 1 แสดงว่า โอกาสที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเมื่อตรวจร่ างกายพบหรื อไม่พบ
อาการแสดงมีนอ้ ยกว่าโอกาสที่ผปู ้ ่ วยจะไม่เป็ นโรค ยิง่ ค่า LR เข้าใกล้ 0 มากเท่าไร โอกาสที่ผปู ้ ่ วยจะเป็ นโรคก็ยงิ่ น้อยลงๆไป
เท่านั้น
 ค่า LR เท่ากับ 1 หรื อที่เรี ยกกันว่า LR คร่ อม 1 แสดงว่า โอกาสที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเมื่อตรวจ
ร่ างกายพบหรื อไม่พบอาการแสดงมีพอๆกับหรื อเท่ากันกับโอกาสที่ผปู ้ ่ วยจะไม่เป็ นโรค หรื อกล่าวได้วา่ อาการแสดงที่ตรวจ
พบหรื อไม่พบนั้นไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรค
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กิจกรรม 10.3.2
จงอธิ บายหลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่
แนวตอบกิจกรรม 10.3.2
หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ในการแพทย์แผนปัจจุบนั ใช้การสังเคราห์ขอ้ มูลของผูป้ ่ วยจากการซัก
ประวัติ บันทึกผลการตรวจร่ างกาย และผลการตรวทางห้องปฏิบตั ิการ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการทาง
สถิติมาช่วยในการตีความหมายและสรุ ปความ

เรื่ องที่ 10.3.3
ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคเบื้องต้ นสาหรับผู้ใหญ่

ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1.
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย และการส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ
2.
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากแหล่งความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ต่างๆ อาทิเช่น ตารา
ทางการแพทย์ วารสารทางการแพทย์ เอกสารงานวิจยั ทางการแพทย์ ข้อมูลที่ได้จาการสื บค้นทางอินเตอร์เน็ต เอกสารการ
บรรยายที่แพทย์เคยจดบันทึกไว้จากห้องเรี ยนและจากการประชุมวิชาการทางการแพทย์ต่างๆ หรื อจากประสบการณ์ของ
แพทย์อาวุโสที่ชานาญในการรักษา เป็ นต้น
3.
สังเคราะห์สมมติฐาน (Hypothesis Synthesis) ขึ้นมาในใจจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ทั้งจากทางปฐมภูมิใน
ข้อแรกและจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิในข้อที่สอง
4.
นาสมมติฐานในใจที่ได้จากข้อสามมาเขียนลงเป็ นรายการปัญหา (Problem List) ทั้งหมดของผูป้ ่ วย ปั ญหาที่
เขียนขึ้นควรใช้ศพั ท์แพทย์ (Medical Term) แทนศัพท์ทวั่ ๆไป เพื่อให้สามารถนาไปจัดกลุ่มปั ญหาให้เข้ากับคานิยามของโรค
หรื อเกณฑ์การวินิจฉัยโรคในข้อห้าได้ เช่น ใช้คาว่า Syncope แทนการใช้คาว่า Fainting เป็ นต้นและมีความจาเพาะ เช่น ใช้คา
ว่า Epigastric Pain แทนการใช้คาว่า Stomach Pain เป็ นต้น
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5. จัดกลุ่มปั ญหาที่เข้าตามคานิยามของโรค (Definition of Disease) หรื อเกณฑ์การวินิจฉัยโรค (Diagnostic Criteria
of Disease) ออกมาเป็ นชื่อโรค (Disease Name) ส่ วนปั ญหาอื่นๆที่ไม่เข้าตามคานิยามและเกณฑ์ดงั กล่าวให้แยกไว้ในส่ วน
ของความเจ็บป่ วย
 ชื่อของความเจ็บป่ วย (illness Name) จะใช้ศพั ท์ทวั่ ๆไป หรื อศัพท์แพทย์ (Medical Term) ก็ได้ เนื่องจาก
ไม่ได้ใช้ในการวินิจฉัยแล้ว แต่แพทย์จะนาความเจ็บป่ วยเหล่านี้ไปใช้ในขั้นตอนการดูแลรักษา
6. จัดลาดับความสาคัญหรื อตามลาดับการเกิดของชื่อโรคที่ได้มาจากข้อห้า หาความสัมพันธ์ระหว่างชื่อโรคว่าอะไร
เป็ นต้นเหตุหรื อปลายเหตุ หรื อไม่เกี่ยวข้องกัน ในทางปฏิบตั ิจริ ง แพทย์จะใช้วธิ ีสร้างเรื่ องราวทางคลินิกหรื อภาพทางคลินิก
(Clinical Picture) ขึ้นในใจก่อนแล้วจึงจัดลาดับของปัญหาทางคลินิก (Clinical problems) เช่น มีปัญหาทางคลินิกหลายอย่าง
คือ Acute Respiratory Failure, Pneumonia, prolong Hypoxemia, HIV infection
 เรื่ องราวทางคลินิกหรื อภาพทางคลินิก (Clinical Picture) ในผูป้ ่ วยรายนี้คือ
ผูป้ ่ วยเอดส์เป็ นปอดบวมต้องนอนในโรงพยาบาลเพื่อให้ออกซิเจนและยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาอยูห่ ลายวัน แต่
อาการไม่ดีข้ ึน วันนี้พยาบาลตามแพทย์มาตรวจเพื่อพิจารณาการใส่ ท่อช่วยหายใจ”
หลังจากแพทย์ใช้วธิ ี สร้างเรื่ องราวทางคลินิกหรื อภาพทางคลินิกขึ้นในใจแล้วจึงสามารถจัดลาดับปั ญหาทางคลินิก
ออกมาเป็ นลาดับของการวินิจฉัยได้ดงั นี้
HIV Patient with Pneumonia  prolong Hypoxemia  Acute Respiratory Failure  Need for ET-intubation
กิจกรรม 10.3.3
จงอธิบายขั้นตอนการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ได้
แนวตอบกิจกรรม 10.3.3
ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ มี 6 ขั้นตอน คือ (1) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (2) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
(3) สังเคราะห์สมมติฐานจากทางข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (4เขียนรายการปั ญหาทั้งหมดของผูป้ ่ วยโดยใช้ศพั ท์ทางแพทย์(5)
จัดกลุ่มปั ญหาที่เข้าตามคานิยามของโรคหรื อเกณฑ์การวินิจฉัยโรคออกมาเป็ นชื่อโรค หรื อความเจ็บป่ วย และ (6) จัดลาดับ
ความสาคัญของการเกิดโรค

เรื่องที่ 10.3.4
การบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเบื้องต้ นสาหรับผู้ใหญ่
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การบันทึกผลการวินิจฉัยโรค หมายถึง การบันทึกสรุ ปผลการตีความหมายหรื อนัยยะทั้งที่ประจักษ์ชดั และซ่อนแฝง
ในข้อมูลต่างๆที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกายเพื่อให้ได้ออกมาเป็ นชื่ อโรค (Disease) หรื อชื่อความเจ็บป่ วย
(illness) เพื่อใช้ในขั้นตอนการกาหนดหลักการรักษาและเลือกวิธีการในการดูแลรักษาต่อไป
ในการบันทึกข้อมูล หากไม่แน่ใจว่ารอยโรคหรื อปั ญหาทางคลินิกที่พบมีชื่อเฉพาะที่เป็ นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์
(Medical Term) หรื อไม่ ก็ไม่ควรรวบรัดสรุ ปว่าเป็ นรอยโรคหรื อปั ญหาทางคลินิกชื่อนั้นๆ เพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย จึง
ควรจะบันทึกไปตามที่ตรวจพบจริ ง
ปั ญหาที่พบบ่อยในการบันทึกผลการวินิจฉัยโรค คือ นักศึกษาไม่สามารถตีความหมายหรื อนัยยะทั้งที่ประจักษ์ชดั
และซ่อนแฝงในข้อมูลต่างๆที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกายเพื่อให้ได้ออกมาเป็ นชื่อโรค (Disease) หรื อชื่อความ
เจ็บป่ วย (illness) ได้ ทาให้ไม่ทราบว่าจะบันทึกอะไร จึงไปเปิ ดเวชระเบียนของผูป้ ่ วยและทาการคัดลอกผลการวินิจฉัยที่
ปรากฎในเวชระเบียนของผูป้ ่ วยที่ทาการศึกษาลงในรายงานการศึกษาผูป้ ่ วยของตนเอง ปั ญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ขาดความ
เชื่อมโยงของข้อมูลว่า เหตุใดจึงได้ผลสรุ ปเป็ นการวินิจฉัยนี้ เนื่ องจากแพทย์ที่ทาการรักษาหรื อแพทย์เจ้าของไข้จะไม่บนั ทึก
ความเชื่อมโยงนี้ในเวชระเบียน แต่หากเป็ นแพทย์ท่านอื่นๆหรื อบุคลกรการแพทย์ที่มีความรู ้ในการวินิจฉัยโรคแล้วได้อ่านเวช
ระเบียน ก็จะสามารถสร้างเรื่ องราวทางคลินิกหรื อภาพทางคลินิกขึ้นในใจได้เองจากข้อมูลที่บนั ทึกในเวชระเบียน แล้วจึง
จัดลาดับปั ญหาทางคลินิกในใจออกมาเป็ นลาดับของการวินิจฉัย ทาให้ทราบความเชื่อมโยงของข้อมูลว่า เหตุใดจึงได้ผลสรุ ป
เป็ นการวินิจฉัยนี้
แนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการเชื่อมโยงข้อมูลก็คือการฝึ กสร้างเรื่ องราวทาง
คลินิกหรื อภาพทางคลินิกขึ้นบนกระดาษไม่ใช่สร้างขึ้นมาในใจเหมือนแพทย์ที่ชานาญแล้ว และการยกตัวอย่างประกอบแทน
การสร้างความเข้าใจเอาเองในจินตนาการ เป็ นการเปลี่ยนสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรม ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถฝึ ก
จัดลาดับปัญหาทางคลินิกของผูป้ ่ วยออกมาเป็ นลาดับของการวินิจฉัยได้
กล่าวโดยสรุ ป หลักการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคสาหรับผูใ้ หญ่ คือ 1) ใช้วธิ ีสร้างเรื่ องราวทางคลินิกหรื อภาพทาง
คลิกนิกขึ้นในใจ 2) จัดลาดับความสาคัญหรื อตามลาดับการเกิดปั ญหาทางคลิกนิกก่อนออกมาเป็ นลาดับการวินิจฉัยโรค และ
3) ใช้ศพั ท์แพทย์ (Medical term) ในการระบุชื่อของปั ญหาทางคลินิกแทนการใช้ศพั ท์ทวั่ ๆไป
ตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วยเด็กชายไทย อายุ 21 ปี มาพบแพทย์วนั นี้ ดว้ ยปั ญหาสาคัญ คือ มีไข้สูงมา 4 วัน
1.ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมจากการซักประวัติ คือ มีไข้สูงทั้งกลางวันและกลางคืนจนหน้าแดง ริ มฝี ปากแดงและแห้ง หิ วน้ า
บ่อย ไอเล็กน้อย ไม่มีเสมหะเมื่อวานซื นเริ่ มมีอาการเบื่ออาหาร มีคลื่นไส้แต่ไม่อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลวแต่ซึมลง ไม่สนใจทา
อะไร ไม่ดูทีวหี รื อทาอย่างอื่น เอาแต่นอนอยูก่ บั เตียง มารดาพาไปคลินิกแพทย์ใกล้บา้ น ได้ยามาทาน อาการไม่ดีข้ ึนเลย จึงพา
มาตรวจที่โรงพยาบาล แพทย์ถามถึงเรื่ องยุง มารดาจึงค่อยให้ประวัติเพิ่มเติมว่า ที่บา้ นช่วงนี้มียงุ เยอะ
1.1 Positive Symptom ได้แก่ ไข้สูงหน้าแดง ริ มฝี ปากแดงและแห้ง หิ วน้ าบ่อย ซึ มลง เบื่ออาหาร ที่บา้ นมียงุ เยอะ
1.2Negative Symptom ได้แก่ ไอเล็กน้อย ไม่มีเสมหะ ไม่อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว
2.ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมจากการตรวจร่ างกาย
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2.1Positive Sign ได้แก่ พบ Petichiae ที่ตน้ แขนขวาภายหลังการวัดความดันโลหิ ต, T = 390C, P = 130 /min
Regular Rhythm but not full, BP 100/80 mmHg, RR= 24/min, Mild skin turgor, Pharynx and tonsil mild injected,
Mild tender at epigastrium area, mild distend
2.2Negative Sign ได้แก่ No sunken eye ball, Lymph Node not palpable,No oral patch or oral ulcer, Lung:
Clear, Heart: Normal S1S2 no murmur, Abdomen: soft, no guarding, Normal Bowel sound
3.ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมจากการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
3.1CBC พบ Leukopenia with Lymphocytosis, Thrombocytopenia
3.2UA พบ dark yellow urine, Specific gravity 1.030, No WBC, No RBC
3.3 Chest X-Ray: Normal chest, No cardiomegaly
4.สามารถสรุ ปรายการปั ญหา (Problem List) ทั้งหมดของผูป้ ่ วยรายนี้คือ
4.1รายการปัญหาที่ได้จากการซักประวัติ
H1 = High grade fever, H2 = Lethargy ,H3 = Anorexia, H4 = Mild Dehydration,H5 = many Mosquitoes in
house
4.2รายการปั ญหาที่ได้จากการตรวจร่ างกาย
P1 = High grade Fever, P2 = Narrow Pulse Pressure, P3 = Petichiae, P4 = Tachycardia, P5 = Mild
Dehydration, P6 = Mild Pharyngitis & Tonsilitis, P7 = Mild Epigastric pain, P8 = Mild Abdominal distention
4.3 รายการปั ญหาที่ได้จากการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
L1 = Leukopenia (จากผล CBC), L2 = Lymphocytosis (จากผล CBC), L3 = Thrombocytopenia (จากผล
CBC), L4 = Mild Dehydration (จากผล UA)
5.จัดกลุ่มปัญหาทีเ่ ข้ าตามคานิยามของโรค (Definition of Disease) หรื อเกณฑ์การวินิจฉัยโรค (Diagnostic Criteria
of Disease) ออกมาเป็ นชื่อโรค (Disease Name) ส่ วนปั ญหาอื่นๆที่ไม่เข้าตามคานิยามและเกณฑ์ดงั กล่าวให้แยกไว้ในส่ วน
ของความเจ็บป่ วย
5.1จัดกลุ่มที่เหมือนกันแต่ได้มาจากคนละแหล่งก่อน
H1 = P1 = High grade Fever
H4 = P5 = L4 = Mild Dehydration
5.2จัดกลุ่มที่สามารถรวมกันเป็ นปั ญหาเดียวกันได้
P2 = Narrow Pulse Pressure + P4 = Tachycardia => impending Shock
H2 = Lethargy + H3 = Anorexia => plasma leakage into tissue
P3 = Petichiae + L3 = Thrombocytopenia=> Thrombocytopenia
L1 = Leukopenia (จากผล CBC) + L2 = Lymphocytosis (จากผล CBC) => Viral infection
5.3พยายามสร้างเรื่ องราวหรื อภาพทางคลินิกตามเหตุผลความเป็ นไปได้
P6 = Mild Pharyngitis & Tonsilitis พบได้ใน High grade Fever
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H1 = P1 = High grade Fever พบได้ใน Viral infection
P7 = Mild Epigastric pain พบได้ในโรคไข้เลือดออก
P8 = Mild Abdominal distention พบได้ใน plasma leakage into tissue
H4 = P5 = L4 = Mild Dehydration พบได้ใน impending Shock
H5 = many Mosquitoes in house สัมพันธ์กบั โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) => Dengue
Viral infection
Thrombocytopenia และ plasma leakage into tissue เป็ นพยาธิสภาพที่สาคัญของ Dengue Viral infection ซึ่ง
ถ้ามีการรั่วของพลาสมาออกมามาก อาจเกิด impending Shock ได้
6.ใช้ วธิ ีสร้ างเรื่ องราวทางคลินิกหรื อภาพทางคลินิกขึน้ บนกระดาษแล้วจึงสามารถจัดลาดับปัญหาทางคลินิกออกมา
เป็ นลาดับของการวินิจฉัยได้ดงั นี้
many Mosquitoes in house  Dengue Viral infection  high grade fever with Thrombocytopenia
Mild Pharyngitis & Tonsilitis & Mild Epigastric pain  plasma leakage into tissue  Mild Abdominal
distention impending Shock
สรุ ปการวินิจฉัยว่ า Dengue Shock Syndrome (DSS)
ในกรณี น้ ีสามารถนาข้อมูลทั้งหมดมาสรุ ปตามเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคได้ท้ งั หมด จึงไม่มีความเจ็บป่ วย
(illness) ให้พิจารณาต่อ
สาหรับ แบบบันทึกประวัติผปู ้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่ได้จากการซักประวัติ การตรวจร่ างกายจากศีรษะจรดเท้า การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ การวินิจฉัยโรค การรักษา ลายเซ็นต์ผทู ้ าการตรวจรักษา และวันที่มาตรวจรักษา ซึ่งนิยมบันทึก
เป็ นภาษาอังกฤษดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบบันทึกการตรวจร่ างกายผู้ป่วย
Patient Profile

Patient name……………………………………………..HN……………Age………
Gender………………………..Marital status………………….Religion………….....
Educational level………………………………..Occupation…………………………
Family income (Baht/month)……………………….Habitat………………………….
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Present residence……………………………………………………………………….
History of present illness
Chief complaint…………………………………………………………………………
Present illness…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
Past illness……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
Allergy………………………………………………………………………………….
Family history……………………………………….....................................................
…………………………………………………………………………………………..
History of illness in neighborhood……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
Personal history (habit, addictive agent, home situation)……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Menstruation history in female………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Pediatric history in the child lower 6 years old (birth history, growth history, development history and immunization
etc.)……………………………………….......
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…………………………………………………………………………………………..
Physical examination
Vital sign………………………………………………………………………………..
Weight……………………Height…………………………….BMI…………………..
General appearance……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Skin……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Lymph nodes…………………………………………………………………………..
Skull and face…………………………………………………………………………...
Eyes……………………………………………………………………………………
Ears……………………………………………………………………………………...
Nose…………………………………………………………………………………….
Mouth, throat and teeth………………………………………………………………….
Neck……………………………………………………………………………………
Breast…………………………………………………………………………………….
Respiratory…………………………………………………………………………….
Cardiovascular…………………………………………………………………………..
Abdomen………………………………………………………………………………..
Extremities……………………………………………………………………………
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Neurological……………………………………………………………………………..
Genitalia………………………………………………………………………………
Laboratory
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Diagnosis………………………………………………………………………………
Treatment………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
Suggestion for patients about disease and side effect of medicine…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
Date of follow up visit………………………………………………………………….
Suggestion of instructor………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Instructor………………………………..
Date……………………………………..
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กิจกรรม 10.3.4
จงอธิบายหลักการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่
แนวตอบกิจกรรม 10.3.4
หลักการบันทึกผลการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่ มีดงั นี้
1.ใช้วธิ ี สร้างเรื่ องราวทางคลินิกหรื อภาพทางคลินิกขึ้นในใจ
2.จัดลาดับความสาคัญหรื อตามลาดับการเกิดปั ญหาทางคลินิกก่อนออกมาเป็ นลาดับการวินิจฉัยโรค
3.ใช้ศพั ท์แพทย์ (Medical term) ในการระบุชื่อของปั ญหาทางคลินิกแทนการใช้ศพั ท์ทวั่ ๆ ไป
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หน่ วยที่ 12
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส

ชื่อ
วุฒิ

ตาแหน่ง
หน่วยที่ผลิต

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรี โอภาส
พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ปรด. (สาธารณสุขศาสตร์)
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วยที่ 12
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แผนการสอนประจาหน่ วย

ชุดวิชา การส่ งเสริม การตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้น
หน่ วยที่ 12 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
ตอนที่
12.1 แนวคิดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
12.2 การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากสิ่ งมีพิษ
12.3 การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
แนวคิด
1.

2.

3.

การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการเป็ นการให้ความช่ วยเหลือเบื้องต้นแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่
ได้รั บ บาดเจ็บ หรื อ เจ็บ ป่ วยกะทัน หั น จากการท างานก่ อ นที่ จ ะส่ ง ไปยัง โรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ปฐมพยาบาลจะต้องมีความรู ้ในการปฐม
พยาบาล การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย และปฏิบตั ิการกูช้ ีพได้อย่างถูกต้อง
การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ ได้รับอันตรายจากสิ่ งมีพิ ษในสถานประกอบกิ จการแบ่ งเป็ น การได้รับ
อันตรายจากสารพิษทางการหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง การได้รับอันตรายจากสัตว์จากการ
ถูกสัตว์กดั หรื อต่อย และการได้รับอันตรายจากพืชโดยการรับประทานพืชมีพิษ ซึ่ งมีหลักการ
และวิธีการปฐมพยาบาลแตกต่างกัน
อุบตั ิเหตุในสถานประกอบกิจการทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิ ดอันตรายได้หลายประการไม่วา่ จะเป็ น
การเกิ ด บาดแผลฟกช้ า บาดแผลฉี ก ขาด บาดแผลไหม้พ อง การบาดเจ็บ ที่ ก ระดู ก ข้อ และ
กล้ามเนื้ อ การถูกกระแสไฟฟ้าช็อต และการจมน้ า ซึ่ งมีหลักการและวิธีการปฐมพยาบาลเฉพาะ
แต่ละกรณี

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 12 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการได้
2. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากสิ่ งมีพิษได้
3. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุได้

3

กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 12
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 12.1-12.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ชมวีดิทศั น์ประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง (ถ้ามี)
6. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริ ม (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 12
สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
วีดิทศั น์ประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
เทปเสี ยงประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
การสอนเสริ ม(ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 12 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 12.1
แนวคิดเกีย่ วกับการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
12.1.1 ความหมาย ความสาคัญของการปฐมพยาบาล และบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฐมพยาบาลในสถาน
ประกอบกิจการ
12.1.2 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
12.1.3 การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
12.1.4 การปฏิบตั ิการกูช้ ีพ
แนวคิด
1. การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิ จการเป็ นการให้ความช่ วยเหลื อเบื้ องต้นแก่ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่
ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอย่างกะทันหันจากการทางานเพื่อช่วยเหลือชีวติ บรรเทาอาการบาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วย ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพื่อให้ฟ้ื นตัวได้เร็ ว ก่อนที่ จะส่ งไปยังโรงพยาบาล
หรื อสถานบริ การทางการแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป
2. ขั้นตอนการปฐมพยาบาลประกอบไปด้วยการประเมินสภาพผูป้ ่ วย ประเมินสภาพแวดล้อม
ดาเนินการปฐมพยาบาล บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ และนาผูป้ ่ วยส่ งต่อเพื่อรับการรักษาต่อไป
3. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจะทาในกรณี จาเป็ นเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและผูป้ ฐมพยาบาล โดยการ
เคลื่อนย้ายจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การเคลื่อนย้ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายโดยใช้
อุปกรณ์ ได้แก่ เก้าอี้ ผ้าห่ม เปลหาม
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิการกูช้ ี พจะทาในผูป้ ่ วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่ งมี 3 ขั้นตอนคือ การช่วยการ
ไหลเวียนเลือดโดยการกดหน้าอก การเปิ ดทางเดินหายใจให้โล่งโดยวิธีกดหน้าผากยกคางขึ้นและ
วิธียกกระดู กขากรรไกรล่างขึ้น และการช่ วยหายใจหรื อการผายปอดโดยการเป่ าปาก ซึ่ งในการ
ปฏิบตั ิการกูช้ ีพอาจทาเพียงคนเดียวหรื อสองคนก็ได้
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.1 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญของการปฐมพยาบาล และบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฐมพยาบาลใน
สถานประกอบกิจการ
2. อธิบายขั้นตอนการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการได้
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3. อธิบายวิธีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยได้
4. อธิบายวิธีปฏิบตั ิการกูช้ ีพได้

เรื่องที่ 12.1.1
ความหมาย ความสาคัญของการปฐมพยาบาล และบทบาทหน้ าที่ของผู้ปฐมพยาบาลใน
สถานประกอบกิจการ
การประสบอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุ จากการปฏิ บตั ิ งานในสถานประกอบกิ จการต่ างๆ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการผลิตเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่ งอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็ก ๆ
น้อย ๆ ไปจนถึ งการบาดเจ็บขั้นรุ นแรงต้องนาส่ งโรงพยาบาลหรื อทาให้เสี ยชี วิต บ่อยครั้งที่พบว่าหากเกิดการ
บาดเจ็บ ไม่ ว่า จะเป็ นการบาดเจ็บ เล็ ก น้ อยจนถึ งการบาดเจ็บ ที่ รุน แรง ถ้าผูป้ ฏิ บ ัติ งานสามารถที่ จะให้ ก าร
ช่ วยเหลื อเบื้ องต้นหรื อให้การปฐมพยาบาลที่ ถูกต้องกับผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ จะเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ช่วยทาให้อาการ
บาดเจ็บต่าง ๆ ลดความรุ นแรงลงหรื อลดอันตรายที่อาจทาให้พิการหรื อเสี ยชีวติ ได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจะต้องเรี ยนรู ้หลักการและวิธีปฏิบตั ิในการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผูป้ ระสบอันตราย
ความหมายของการปฐมพยาบาล
มีผใู ้ ห้ความหมายของการปฐมพยาบาล (First aids) ไว้มากมาย ได้แก่
การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในขณะนั้นก่อน
นาส่ งโรงพยาบาล (ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุ ขภาพอนามัย สภากาชาดไทย, 2559)
การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผปู ้ ่ วยเจ็บก่อนที่จะนาส่ งสถานพยาบาลหรื อได้รับการ
ดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป (กรมแพทย์ทหารเรื อ, 2561)
การปฐมพยาบาล คื อ การให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น เมื่ อ พบอุ บ ั ติ เหตุ แ ก่ ผู ้บ าดเจ็ บ ก่ อ นน าส่ ง
โรงพยาบาล เพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ เกิ ด การบาดเจ็ บ เพิ่ ม ขึ้ น พิ ก าร หรื อ เสี ย ชี วิ ต (กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2560)
การปฐมพยาบาล คือ การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นที่เริ่ มต้นกระทาเพื่อรักษาชีวิต หรื อช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น
ขณะรอคอยปฏิบตั ิการแพทย์จากผูป้ ระกอบวิชาชีพหรื อผูช้ ่วยเวชกรรม ซึ่ งต้องไม่มีการทาหัตถการในร่ างกาย
เว้นแต่การให้ยาสามัญประจาบ้านหรื อยาของผูป้ ่ วยตามที่แพทย์สั่งไว้ และหมายรวมถึงการแจ้งการเจ็บป่ วย
ฉุกเฉิน การปฏิบตั ิการฉุกเฉินที่กระทาตามคาแนะนาของแพทย์ หรื อผูช้ ่วยเวชกรรม และการช่วยบุคลากร
สาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ณ ที่เกิดเหตุและขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น รวมทั้งการกระทาอื่นใดที่
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกาหนดเพิ่มเติมให้เป็ นการปฐมพยาบาล (คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน,
2554)
การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บโดยเร็ วที่สุดจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์
จะมาถึง ซึ่ งการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยไม่ได้คานึงถึงเฉพาะการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยทางด้านร่ างกายเท่านั้นแต่ยงั
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รวมถึงการดูแลเบื้องต้นทางด้านจิตใจให้กบั ผูท้ ี่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เลวร้าย
(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2016).
การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย (St John Ambulance, St
Andrew’s First Aid and The British Red Cross Society, 2014)
จากความหมายของการปฐมพยาบาลดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นพอจะสรุ ปได้วา่
การปฐมพยาบาล
หมายถึง การให้ การช่ วยเหลือเบือ้ งต้ นแก่ ผ้ ทู ี่ได้ รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย
ก่ อนที่จะส่ งไปยังสถานพยาบาลหรื อได้ รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรั บการรั กษาต่ อไป
ความสาคัญของการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะในขณะปฏิบตั ิงานแต่ถา้ หากได้รับการ
ช่วยเหลื อในเบื้องต้นก่อนเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยนั้น ย่อมส่ งผลดีต่อการรักษาพยาบาลในขั้น
ต่อไป ดังนั้น การปฐมพยาบาลจึงมีความจาเป็ นสาหรับผูป้ ฏิบตั ิง านทุกคนที่จะต้องเรี ยนรู ้หลักและวิธีการปฐม
พยาบาลทั้งสิ่ งที่ควรปฏิ บตั ิและสิ่ งที่ไม่ควรปฏิ บตั ิในการปฐมพยาบาล เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทั้ง
ตนเองและผูร้ ่ วมงานได้อย่างถูกต้อง
ความสาคัญของการปฐมพยาบาลมีดงั นี้
1. ช่ วยรั กษาชี วิตของผู้ป่วย การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและรวดเร็ ว สามารถช่วยลดอันตรายที่รุนแรงหรื อ
ลดความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยได้ ก่อนที่จะส่ งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล เช่น การช่วยหายใจใน
รายที่ ห ยุดหายใจ การช่ วยกระตุ ้นหัวใจในรายที่ หัวใจหยุดเต้น การห้ามเลื อดเพื่ อไม่ ให้ เลื อดไหลออกจาก
บาดแผลมากจนเกิดภาวะช็อคจากการเสี ยเลื อดจานวนมาก การเคลื่ อนย้ายผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บกระดู กซี่ โครงหัก
อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระดูกที่หกั ไปทิ่มทะลุหวั ใจหรื อปอด เป็ นต้น
2. ช่ วยป้ องกันไม่ ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับอันตรายมากขึน้ โดยการปฐมพยาบาลจะเป็ นการลดอันตรายจากการ
บาดเจ็บ ตลอดจนช่ วยป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหรื อความพิการ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นหลังจากประสบอุ บ ตั ิ เหตุ หรื อ
เจ็บป่ วย เช่ น การช่ วยเหลื อผูท้ ี่ หมดสติ โดยจัดท่านอนให้ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ ง เพื่อป้ องกันไม่ให้
สาลักเอาน้ าลายหรื อเสมหะเข้าสู่ ทางเดิ นหายใจ ซึ่ งอาจไปอุดกั้นทางเดิ นหายใจได้ การเคลื่ อนย้ายผูท้ ี่ได้รับ
บาดเจ็บกระดูกสันหลังหักอย่างถูกต้อง เพื่อป้ องกันกระดูกสันหลังส่ วนที่หกั ไปตัดเส้นประสาทไขสันหลังจน
เกิ ดอัมพาต การปฐมพยาบาลผูท้ ี่อวัยวะถู กตัดขาดโดยการห้ามเลื อดและเก็บรักษาอวัยวะส่ วนที่ถูกตัดขาดได้
อย่างถูกต้อง จะทาให้อวัยวะส่ วนที่ถูกตัดขาดยังมีเลือดมาเลี้ยง และสามารถต่ออวัยวะส่ วนนั้นกลับคืนได้ เป็ น
ต้น
3.ช่ วยบรรเทาอาการเจ็บปวด โดยการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องจะช่วยลดอาการเจ็บปวดและทรมาน
จากการได้รับบาดเจ็บต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ถูกสารเคมีกระเด็นเข้าตาโดยการให้ลา้ งตาด้วยน้ าสะอาด
ไหลผ่านจานวนมากอย่างน้อย 15-20 นาที เพื่ อชะล้างสารเคมี ออกจากตาให้ม ากที่ สุด ซึ่ งจะช่ วยลดอาการ
ระคายเคื องและลดความเจ็บ ปวดลงได้ การเข้าเฝื อกชั่วคราวในรายที่ ก ระดู ก ขาหัก เพื่ อให้ ข าส่ วนที่ หัก ได้
เคลื่อนไหวน้อยที่สุด ซึ่ งนอกจากจะช่ วยไม่ให้กระดู กส่ วนที่หักไปทาอันตรายกับเนื้ อเยื่อที่อยู่รอบๆ แล้ว ยัง
เป็ นการลดความเจ็บปวดลงได้อีกด้วย เป็ นต้น
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4.ช่ วยให้ ผ้ ปู ่ วยฟื ้ นตัวและกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ ว เนื่องจากผูป้ ่ วยมักมีความกังวลเกี่ยวกับอาการ
บาดเจ็บของตนเอง ดังนั้น นอกจากการช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลทางด้านร่ างกายแล้ว การดูทางด้านจิตใจ
ก็เป็ นสิ่ งสาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นการให้กาลังใจ ปลอบโยน การอยูเ่ ป็ นเพื่อนโดยไม่ละทิ้งผูป้ ่ วยหรื อเจ็บป่ วยไว้ตาม
ล าพัง ตลอดจนการเคลื่ อนย้ายอย่า งถู ก ต้อ งและรวดเร็ ว เพื่ อส่ ง ต่ อผูป้ ่ วยหรื อเจ็บ ป่ วยไปสู่ ส ถานที่ รัก ษาที่
เหมาะสม จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยหรื อเจ็บป่ วยฟื้ นตัวได้เร็ วขึ้น
บทบาทหน้ าที่ของผู้ปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
ผูป้ ฐมพยาบาล (First aider) คือ บุคคลที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเพื่อ
ไม่ให้เกิ ดอันตรายมากไปกว่าเดิ มก่ อนนาส่ งสถานพยาบาลหรื อ บุคลากรทางการแพทย์เพื่ อไปรับการรักษา
ต่ อไป (St John Ambulance, St Andrew’s First Aid and The British Red Cross Society, 2014) ทั้ง นี้ บุ คคล
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ แต่จะต้องมีความรู ้เรื่ องการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง และได้รับ
การฝึ กอบรมวิชาการปฐมพยาบาลจากหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องมาเป็ นอย่างดี เช่ น ได้รับการฝึ กอบรมการ
ปฐมพยาบาลจากสภากาชาดไทย เป็ นต้น
ผูป้ ฐมพยาบาลในสถานประกอบกิ จการ คือ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ปฐมพยาบาลในสถาน
ประกอบกิจการ โดยจะต้องผ่านการฝึ กอบรมด้านการปฐมพยาบาลมาเป็ นอย่างดี โดยทัว่ ไปนอกจากแพทย์หรื อ
พยาบาลแล้วผูท้ ี่ ได้รับ มอบหมายให้ ทาหน้าที่ ปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิ จการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ความ
ปลอดภัย ในการท างานระดับ วิช าชี พ (จป.วิช าชี พ ) เนื่ อ งจากเป็ นผูท้ ี่ ค วบคุ ม ดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภัย ใน
การทางานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน หัวหน้างานเพราะเป็ นผูค้ วบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิดของผูป้ ฏิบตั ิงาน
พนักงานที่ได้รับมอบหมายซึ่ งอาจเป็ นพนักงานในฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อพนักงานในแผนกหรื อฝ่ ายต่าง ๆ
ในสถานประกอบกิ จการ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั หลายหน่ วยงานไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชนจะส่ งเสริ มให้
พนักงานที่ ทางานในหน่ วยงานนั้น ๆ ทุ กคนเข้ารับ การฝึ กอบรมการปฐมพยาบาลเพื่ อให้สามารถช่ วยเหลื อ
เบื้องต้นกับผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยได้อย่างทันท่วงที เนื่ องจากอุบตั ิเหตุหรื อความเจ็บป่ วยอาจเกิดขึ้นได้
ในทุกเวลา
สาหรับบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ ง บางแห่ งอาจมีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขนาดของสถานประกอบกิ จการ ลักษณะ
งานของผูป้ ฏิ บ ัติงาน และสิ่ ง อานวยความสะดวกในการเพิ่ ม ขี ดความสามารถส าหรั บ ดู แลผูป้ ่ วยในสถาน
ประกอบกิ จการ อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฐมพยาบาลในสถานประกอบกิ จการต่าง ๆ ที่สาคัญควร
ดาเนินการได้ดงั ต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ สาเหตุและความรุ นแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการช่วยเหลื อผูป้ ่ วยได้
อย่างถูกต้อง โดยควรดาเนินการดังนี้
1.1 ซักประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุจากผูท้ ี่อยูใ่ นเหตุการณ์หรื อผูป้ ่ วยที่รู้สึกตัวดี เพื่อจะได้
ประเมินว่าอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดขึ้นก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อผูป้ ่ วยมากน้อยเพียงใดและก่อให้เกิ ดอันตรายที่ระบบหรื อ
อวัยวะใดของร่ างกายเพื่อจะได้วางแผนการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
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1.2 ซักถามผูป้ ่ วยถึงอาการผิดปกติหลังได้รับอุบตั ิเหตุในกรณี ที่ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี เพื่อดาเนินการ
ช่ วยเหลื อได้อย่างเหมาะสม เช่ น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมากที่บริ เวณใดของร่ างกาย อาการชาตาม
ส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย เป็ นต้น
1.3 ตรวจประเมินร่ างกายผูป้ ่ วยทุกครั้งก่อนให้การปฐมพยาบาลไม่วา่ ผูป้ ่ วยจะรู ้สึกตัวหรื อไม่
ก็ ตาม โดยการส ารวจร่ างกายผูป้ ่ วยตั้งแต่ ศี รษะจรดปลายเท้า เพื่ อ ค้น หาสิ่ ง ผิดปกติ ที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งการตรวจ
ประเมินร่ างกายก่อนให้การปฐมพยาบาลหรื อช่วยเหลือเบื้องต้นแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
1.3.1 การตรวจประเมินสัญญาณชีพ ได้แก่
1) การหายใจ โดยสังเกตที่หน้าอกผูไ้ ด้รับบาดเจ็บว่าดูความสม่าเสมอของ
การหายใจเข้า-ออก ความเร็ ว แรง ลึกของการหายใจ โดยการหายใจปกติของผูใ้ หญ่จะมีอตั ราประมาณ 16-20
ครั้งต่อนาที ถ้าหายใจลึก ไม่สะดวกจนต้องหายใจทางปากอาจบ่งชี้วา่ มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ เป็ นต้น
2) ชีพจร จะเป็ นตัวบ่งชี้การเต้นของหัวใจ โดยชีพจรปกติในผูใ้ หญ่ประมาณ
60-100 ครั้งต่อนาที การตรวจชี พจรให้ตรวจชีพจรบริ เวณข้อมือก่อนหากคลาไม่ชดั เจนให้คลาบริ เวณข้างลาคอ
หากการเต้นของชีพจรเบาและเร็ ว อาจแสดงถึงภาวะช็อคหรื อเป็ นลม หากคลาไม่พบชีพจรที่ขา้ งลาคอ แสดงถึง
ภาวะหัวใจหยุดเต้น ต้องรี บทาการกูช้ ีพทันที
3) สี ของผิวหนัง สังเกตง่ายที่สุดคือบริ เวณผิวหน้า หากผิวหนังมีสีซีด ขาว
แสดงถึงปริ มาณเลือดในระบบไหลเวียนโลหิ ตไม่เพียงพอ อาจอยูใ่ นภาวะตกเลือดหรื อช็อค แต่ถา้ ผิวหนังมีสี
แดง อาจเกิดจากภาวะความดันโลหิ ตสู ง หรื อการได้รับความร้อนหรื อแสงแดดจัดทาให้เกิดภาวะลมแดด หาก
ผิวหนังบริ เวณที่ได้รับบาดเจ็บมีสีซีดเขียว แสดงถึงภาวะที่เซลล์บริ เวณนั้นได้รับออกซิ เจนไม่เพียงพอ
4) อุณหภูมิของร่ างกาย โดยการสัมผัสผิวของผูบ้ าดเจ็บ หากผิวหนังเย็นชื้ น
อาจบ่งชี้ได้วา่ ผูบ้ าดเจ็บอยูใ่ นภาวะสู ญเสี ยความร้อนหรื ออยูใ่ นภาวะช็อค
1.3.2 การตรวจประเมิ น ร่ างกายทัว่ ไป เช่ น สังเกตอาการบวม บาดแผลฉี ก ขาด มี
เลือดออก กระดูกหัก เป็ นต้น
2. ทาการช่ วยเหลือผู้ป่วย โดยหลังจากประเมินความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุและการได้รับบาดเจ็บ
ที่ ส่ วน ต่ างๆ ข อ งร่ างก าย แ ล้ ว ค ว รท าก ารช่ ว ย เห ลื อ อ ย่ า งเร่ งด่ วน เป็ น ล าดั บ ขั้ น ดั ง ต่ อ ไป นี้
2.1 เคลื่ อนย้ายผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ ที่อยู่ในบริ เวณที่มีอนั ตรายออกมาสู่ ที่ปลอดภัย ยกเว้น เมื่อ
ประเมินร่ างกายของผูบ้ าดเจ็บในเบื้องต้นแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย เช่น ผูบ้ าดเจ็บที่กระดูก
คอหรื อกระดู กสันหลังหัก จะต้องเคลื่ อนย้ายโดยมี อุป กรณ์ และจานวนผูช้ ่ วยเหลื อที่ มีความรู ้ พ ร้ อมสาหรั บ
การเคลื่ อนย้ายได้อย่างปลอดภัย หากเกิ ดกรณี ไม่ ส ามารถเคลื่ อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ ได้ ก็ ต้องจัดสถานที่ น้ ันให้
ปลอดภัยต่ อผูบ้ าดเจ็บ ให้ ม ากที่ สุ ดระหว่างรอรั บ การช่ วยเหลื อที่ ถู ก ต้องต่ อไป แต่ ถ้าหากประเมิ น ร่ างกาย
ผูบ้ าดเจ็บแล้วว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ดว้ ยอุปกรณ์ และผูช้ ่วยเหลือที่มีอยูไ่ ด้อย่างปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
บริ เวณนั้นเสี่ ยงอันตราย เช่ น บริ เวณที่ มีส ารเคมี รั่วไหล บริ เวณที่ ตึกพังถล่ ม ลงมา บริ เวณที่ ไฟไหม้ลุกลาม
เป็ นต้น ก็ ให้ เคลื่ อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ ออกมาในที่ ที่ ป ลอดภัย เพื่ อป้ องกันอัน ตรายที่ อาจเกิ ดขึ้ นทั้งกับ ผูท้ าการ
ช่ ว ยเหลื อ และผูท้ ี่ ไ ด้รั บ บาดเจ็บ แต่ ถ้า หากอยู่ใ นบริ เวณที่ ป ลอดภัย และสามารถท าการปฐมพยาบาลได้
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โดยสะดวก ก็ไม่จาเป็ นต้องเคลื่ อนย้าย เพราะการเคลื่ อนย้ายอาจทาให้ผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ เกิ ดอันตรายรุ นแรง
เพิ่มขึ้น
2.2 ดาเนิ นการช่ วยชี วิต จากการตรวจประเมินลักษณะการหายใจและชี พจร โดยการตรวจดู
การหายใจก็เพื่อประเมินว่ามีการอุดกั้นของทางเดินหายใจหรื อไม่ และการตรวจดูชีพจรก็เพื่อประเมินการเต้น
ของหัวใจว่ามี การหยุดเต้น ของหัวใจหรื อไม่ ซึ่ งหากตรวจพบว่ามี ก ารหยุดหายใจและ/หรื อหัวใจหยุดเต้น
จ ะ ต้ อ ง รี บ ท า ก า ร กู้ ชี พ ต า ม ขั้ น ต อ น ต่ า ง ๆ ดั ง จ ะ ไ ด้ ก ล่ า ว ต่ อ ไ ป ใ น เรื่ อ ง ที่ 12 .4.4
2.3 ช่ วยไม่ ให้ เกิ ด อัน ตรายมากขึ้ น ทั้ง นี้ เพราะการปฐมพยาบาลเป็ นการช่ ว ยชี วิ ตและลด
อัน ตรายรุ น แรงที่ อาจเกิ ดขึ้ น ดังนั้น จึ ง ต้องระมัดระวังอย่า งยิ่งที่ จะไม่ ใ ห้ ผูป้ ่ วยได้รับอัน ตรายรุ น แรงหรื อ
เกิดภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการปฐมพยาบาล เช่น ถ้าพบว่าผูป้ ่ วยมีกระดูกหักจะต้องรี บเข้าเฝื อกชัว่ คราว
ก่อน เพื่อมิให้มีการฉี กขาดของเนื้ อเยื่อมากขึ้น ถ้ามีบาดแผลต้องปิ ดคลุ มบาดแผลด้วยผ้าสะอาด เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ฝนละอองเข้
ุ่
าไปทาให้บาดแผลติดเชื้ อ สาหรับผูป้ ่ วยที่สงสัยว่ามีการหักของกระดูกสันหลัง ต้องให้อยูน่ ิ่ ง
ที่สุด และถ้าจะต้องเคลื่อนย้าย จะต้องให้แนวกระดูกสันหลังตรง โดยนอนราบบนพื้นไม้แข็ง มีหมอนหรื อผ้า
ประคองศีรษะไม่ให้เคลื่อนไหว นอกจากนี้ ควรให้คาปลอบโยนผูป้ ่ วย ให้กาลังใจ และอยูก่ บั ผูป้ ่ วยตลอดเวลา
การพลิกตัวหรื อจับต้องผูป้ ่ วยจะต้องทาด้วยความอ่อนโยนและระมัดระวังไม่เพิ่มความเจ็บปวดมากขึ้นให้กบั
ผูป้ ่ วย และไม่ควรละทิ้งผูป้ ่ วยให้อยูค่ นเดียว
3. น าส่ ง ผู ป้ ่ วยเพื่ อ รั บ การรั ก ษาต่ อ โดยอาจน าส่ ง ผู ป้ ่ วยไปยังสถานพยาบาลหรื อ ติ ด ต่ อ ขอความ
ช่วยเหลื อจากสถานพยาบาลเพื่อมารับผูป้ ่ วย ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ และสภาพของผูป้ ่ วยขณะนั้น โดยผู ้
ปฐมพยาบาลพึงระลึกอยูเ่ สมอว่า ผูป้ ฐมพยาบาลเป็ นเพียงผูใ้ ห้การช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ใช่ผทู ้ าการรักษา ดังนั้น
ภายหลังให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ควรรี บดาเนินการให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาต่ออย่างเหมาะสมต่อไป
4. ติ ด ตามดู แ ลให้ ไ ด้รั บ การรั ก ษาความเจ็บ ป่ วยตามแผนการรั ก ษาของแพทย์อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ ส่ วนใหญ่จะยังคงปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ แต่จาเป็ นต้องได้รับการดูแล
ทาความสะอาดบาดแผลอย่างต่อเนื่ องจนกว่าบาดแผลจะหายเป็ นปกติ ดังนั้น หากสถานประกอบกิ จการไม่มี
บุ ค ลากรทางการแพทย์ป ระจ า ก็ เป็ นหน้าที่ ข องผูป้ ฐมพยาบาลที่ จะต้อ งติ ด ตามดู แ ลผู ้ป่ วยให้ ไ ด้รั บ การ
ทาความสะอาดบาดแผลทุกวันตามความเหมาะสม เพื่อป้ องกันการติ ดเชื้ อ หรื อติดตามดู แลให้ผูป้ ่ วยไปรับ
การรั ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ งในกรณี ที่ แ พทย์ไ ด้สั่ ง การรั ก ษาต่ อ เนื่ อ งไว้ เช่ น การไปรั บ การฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกัน
บาดทะยักตามระยะเวลาที่กาหนด เป็ นต้น
5. บันทึ กและเก็บรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่ วยของผูป้ ฏิ บตั ิงาน ในกรณี ที่ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์
รับผิดชอบงานรักษาพยาบาลในสถานประกอบกิ จการโดยตรง ผูป้ ฐมพยาบาลควรทาหน้าที่ บนั ทึ กและเก็บ
รวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกับ การเจ็บ ป่ วยของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานไว้ด้วย เพื่ อเป็ นข้อมู ลพื้ นฐานของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานซึ่ งเป็ น
สิ่ งจาเป็ นต่องานด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
6. ดูแลรักษาเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ปฐมพยาบาลให้ได้มาตรฐานและเพียงพออย่างน้อยตามที่กฎหมาย
กาหนด ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดของหน่วยปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
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7. ศึ ก ษาหาความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป่ วย เช่ น ความรู ้ เกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมในการทางาน กระบวนการผลิตของสถานประกอบกิ จการ สถานที่ต้ งั และเบอร์ โทรศัพท์ของ
สถานพยาบาลหรื อโรงพยาบาลที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด เพื่ อ การติ ด ต่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ความรู ้ เกี่ ย วกั บ
การปฐมพยาบาลโดยการศึกษาเพิม่ เติมและเข้ารับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
กิจกรรม 12.1.1
การปฐมพยาบาลมีความสาคัญอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 12.1.1
การปฐมพยาบาลมีความสาคัญ ดังนี้
1. ช่วยรักษาชีวติ ของผูป้ ่ วย
2. ช่วยป้ องกันไม่ให้ผปู ้ ่ วยได้รับอันตรายมากขึ้น
3. ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด
4. ช่วยให้ผปู ้ ่ วยฟื้ นตัวและกลับสู่ สภาพเดิมโดยเร็ ว
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เรื่องที่ 12.1.2
ขัน้ ตอนการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการเป็ นการช่วยรักษาชีวิตของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบตั ิงาน ลดอันตรายที่รุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น บรรเทาอาการเจ็บปวดและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิ ดขึ้น ตลอดจนเป็ นการช่ วยให้ผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บฟื้ นคืนสภาพปกติเร็ วที่ สุด ดังนั้น ผูท้ าการปฐมพยาบาลจึง
ควรเรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนของการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิ จการเพื่อให้การช่ วยเหลื อผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ได้รับ
บาดเจ็บเป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และปลอดภัยมากที่สุด
ขั้นตอนการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
1. ประเมินสภาพผู้ป่วย
หลังเกิดอุบตั ิเหตุและมีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ ผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นเหตุการณ์ควรรี บดาเนินการช่วยเหลือผูท้ ี่
ได้รับบาดเจ็บทันที โดยสิ่ งแรกที่ตอ้ งดาเนินการคือ การประเมินความรุ นแรงและลักษณะของการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นว่ามีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องรับการรักษาพยาบาลเร่ งด่วนมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ ควรสังเกตอาการที่สาคัญได้แก่ ระดับความรู ้สติ ความรู ้สึกตัว ปฏิกิริยาโต้ตอบโดยการใช้คาถามสั้นๆ
เพียง 2-3 วินาที เช่น การซักถาม ชื่อ-สกุล วันเดือนปี สถานที่ขณะเกิดเหตุ ซึ่งหากผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถ
ตอบคาถามได้หรื อมีความสับสน อาจแสดงว่าได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุ นแรง นอกจากนี้
อาการต่างๆ ที่ควรสังเกตเพิ่มเติมได้แก่ ลักษณะการหายใจ การเต้นของชีพจร ลักษณะบาดแผล ตาแหน่งและ
ปริ มาณเลือดที่ออก ฯลฯ เพื่อจะได้วางแผนการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ในการช่วยเหลือผูท้ ี่
ได้รับบาดเจ็บไม่ควรดาเนินการเพียงลาพังคนเดียว ควรขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่อยูใ่ นเหตุการณ์หรื อผูท้ ี่
อยูใ่ กล้เคียงและช่วยกันดาเนิ นการปฐมพยาบาลแก่ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่ งจะทาให้การช่วยเหลือเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ในขณะเดียวกันหากในสถานประกอบกิจการมีพยาบาลประจาการอยู่ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
คนอื่นๆ รี บแจ้งพยาบาลเพื่อมาดาเนินการช่วยเหลือต่อไป
2. ประเมินสภาพแวดล้อม
การประเมิ น สภาพแวดล้อ มท าได้ โดยสั งเกตสภาพแวดล้อ มที่ อ ยู่ร อบ ๆ ตัวให้ ป ลอดภัย มี ค วาม
เหมาะสมส าหรับ ท าการช่ วยเหลื อ มี อากาศถ่ ายเทได้ส ะดวก มี แสงสว่างเพี ย งพอ และมี บริ เวณกว้างขวาง
เพียงพอสาหรับการปฐมพยาบาล ในบางกรณี หากพบว่าบริ เวณที่ เกิ ดเหตุไม่มีความปลอดภัย เช่ น มี ก๊าซพิษ
มีวสั ดุสิ่งของกีดขวางการให้การช่วยเหลือ ฯลฯ ให้รีบทาการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกมาในที่ที่ปลอดภัยก่อน แล้ว
จึงดาเนิ นการช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยควรทาในกรณี ที่มีความจาเป็ นจริ งๆ เพราะอาจทาให้
เกิ ดอันตรายกับผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นได้ และในการเคลื่อนย้ายต้องประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนว่าสามารถเคลื่ อนย้ายได้
อย่างปลอดภัยหรื อไม่ เช่น การเคลื่ อนย้ายผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง หากเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องอาจทา
ให้ผปู ้ ่ วยเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หรื อเกิดความพิการตามมาได้
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นอกจากนี้ สิ่งที่พบอยูบ่ ่อยๆ คือ เมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นมักพบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานที่เห็นเหตุการณ์หรื อผูท้ ี่อยู่
ใกล้เคียงหรื อผูท้ ี่ได้ทราบข่าวจะมามุงดูเหตุการณ์ ซึ่ งอาจมีท้ งั ผูท้ ี่มามุงดูเพื่อให้การช่วยเหลือและผูท้ ี่มามุงดูวา่ มี
เหตุ ก ารณ์ อ ะไรเกิ ด ขึ้ น บ้า ง ดัง นั้น ผูท้ าการปฐมพยาบาลควรจะต้องอธิ บ ายและบอกกล่ าวกับ ผูท้ ี่ ม ามุ ง ดู
เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ เข้า ใจว่ า การที่ มี ผู ้ม ามุ ง ดู เหตุ ก ารณ์ เป็ นจ านวนมากอาจท าให้ เกิ ด ผลเสี ยต่ อ ผู ้ป่ วยได้ เช่ น
ท าให้ ก ารระบายอากาศไม่ ดี ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุ ท าให้ ผู ้ป่ วยเกิ ด ภาวะขาดอากาศหายใจ นอกจากนี้
ยั ง อ าจ ท าใ ห้ เกิ ด ค ว าม ไ ม่ ส ะ ด ว ก ใ น ก าร ช่ ว ย เห ลื อ ผู ้ ป่ ว ย ซึ่ ง จ ะ เป็ น อั น ต ร าย กั บ ผู ้ ป่ ว ย ไ ด้
3. ดาเนินการปฐมพยาบาล
หลัง จากประเมิ น สภาพผู ้ป่ วยและสภาพแวดล้อ มที่ เหมาะสมแล้ว ให้ จ ัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น
สาหรับการปฐมพยาบาลที่หาได้ในบริ เวณนั้น ได้แก่ อุปกรณ์ ที่สามารถนามาทาเป็ นเฝื อกชัว่ คราวได้ สาหรับ
การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่กระดู กหัก เช่ น ไม้บรรทัด ไม้กระดาน ม้วนกระดาษหนังสื อพิมพ์ เชื อกฟาง ฯลฯ
จากนั้น ควรดาเนิ นการช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยทันที โดยจะต้องช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยที่ อาจมีอนั ตรายถึ งแก่ ชีวิตก่อน เช่ น
เมื่อมีอุบตั ิเหตุจากการทางานแล้วทาให้มีผู ไ้ ด้รับบาดเจ็บกระดูกแขนหักกับผูท้ ี่หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
จะต้องทาการช่วยเหลือผูท้ ี่หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นก่อน เพื่อไม่ให้สมองและร่ างกายขาดออกซิ เจนอันจะ
เป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ เป็ นต้น
นอกจากนี้ สิ่ งที่ ตอ้ งคานึ งถึ งอี กอย่างในการปฐมพยาบาล คือ การจัดให้ผูป้ ่ วยอยู่ในท่ าที่ เหมาะสม
สาหรับการปฐมพยาบาล โดยไม่เป็ นการเพิ่มอันตรายให้แก่ผปู ้ ่ วย โดยควรจัดให้ผปู ้ ่ วยนอนพักนิ่ งๆ อยูใ่ นท่าที่
สบายเหมาะแก่การปฐมพยาบาล ถ้าไม่มีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอควรจัดให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่านอนหงายเพื่อช่วย
ให้ท างเดิ นหายใจโล่ ง พร้ อมทั้งสั งเกตอาการต่ างๆ ของผูป้ ่ วย และวางแผนการให้ก ารช่ วยเหลื ออย่างมี ส ติ
ไม่ตื่นเต้นตกใจ และให้การปฐมพยาบาลตามความจาเป็ นอย่างถู กต้องเหมาะสม เช่ น เข้าเฝื อกชัว่ คราวกรณี
กระดู ก หัก ท าการห้ามเลื อดกรณี มี เลื อดออก ฯลฯ และในขณะท าการปฐมพยาบาลควรให้ ก าลัง ใจผูป้ ่ วย
ปลอบโยนเพื่ อ ให้ ผู ้ป่ วยคลายความกัง วลใจในอาการบาดเจ็บ ของตนเอง และควรตระหนั ก อยู่เสมอว่ า
การปฐมพยาบาลเป็ นเพี ยงการบรรเทาอาการบาดเจ็บ ที่ เกิ ดขึ้ นเท่ านั้น ไม่ ใช่ ก ารรั ก ษาพยาบาลเพื่ อ ให้ห าย
จากการบาดเจ็บ ดังนั้น อย่าทาการรักษาด้วยตนเอง ให้เพียงการปฐมพยาบาลที่จาเป็ นอย่างถู กต้อง แล้วรี บนา
ผูป้ ่ วยส่ งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลโดยเร็ วที่สุด
4. บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์
ผูท้ าการปฐมพยาบาลควรจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ อาการ
ของผูป้ ่ วยตั้งแต่ก่อนทาการปฐมพยาบาล จนกระทัง่ ได้รับการปฐมพยาบาลแล้ว เช่น ระดับการรู ้สึกตัว หมดสติ
สับสน ฯลฯ ลักษณะและความรุ นแรงของการบาดเจ็บที่ส่วนต่างๆ ของร่ างกาย เช่น กระดูกแขนหัก มีบาดแผล
ฉี กขาดที่ตน้ ขา ศีรษะแตก ปริ มาณเลือดที่ออกจากบาดแผลที่หน้าท้อง ฉลากสารเคมีหรื อภาชนะใส่ สารเคมีที่
ผูบ้ าดเจ็บรับประทานเข้าไป ฯลฯ ตลอดจนการปฐมพยาบาลที่ได้ดาเนินการไป พร้อมทั้งนาติดตัวไปกับผูป้ ่ วย
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ผทู ้ าการรักษาประเมินอาการของผูป้ ่ วยได้วา่ เป็ นอย่างไรและได้รับการช่วยเหลืออะไร
ไปแล้วบ้าง อันจะเป็ นประโยชน์ในการรักษาต่อไป
5. นาผู้ป่วยส่ งต่ อเพื่อรับการรักษา
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หลังจากดาเนิ นการปฐมพยาบาลเท่าที่จาเป็ นอย่างถูกต้องแล้ว ควรรี บนาผูป้ ่ วยส่ งสถานพยาบาลหรื อ
โรงพยาบาลที่ ใกล้ที่ สุ ด หากในสถานประกอบกิ จการมี แพทย์ห รื อ พยาบาลประจาและผูป้ ฏิ บ ัติงานได้รับ
บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เช่น ถูกของมีคมบาด หลังจากปฐมพยาบาลโดยการห้ามเลือดแล้ว ก็ให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ งไป
รับการรักษาต่อโดยแพทย์หรื อพยาบาลประจาสถานประกอบกิจการ แต่หากกรณี ที่ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับบาดเจ็บ
รุ นแรง หลังจากได้รับการปฐมพยาบาลแล้ว แพทย์หรื อพยาบาลประจาสถานประกอบกิจการจะเป็ นผูป้ ระเมิน
อาการของผูป้ ่ วยว่าควรดาเนิ นการส่ งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยการนาส่ งเองหรื อเรี ยกรถพยาบาล
มารับตัวผูป้ ่ วยไป แต่ในกรณี ที่ไม่มีแพทย์หรื อพยาบาลประจาในสถานประกอบกิจการ ผูป้ ฐมพยาบาลจะเป็ น
ผูป้ ระเมินอาการต่าง ๆ ของผูป้ ่ วยในการนาส่ งไปยังโรงพยาบาลเองหรื อเรี ยกรถพยาบาลมารับตัวผูป้ ่ วยไป
สิ่ งสาคัญในการนาผูป้ ่ วยส่ งไปรับการรักษาต่อ คือ ให้รีบส่ งต่อไปยังสถานพยาบาลหรื อโรงพยาบาล
ที่ ใ กล้ ที่ สุ ดทั น ที โ ดยมี แ พทย์แ ละ/หรื อพยาบาลและ/หรื อผู ้ท าการปฐมพยาบาลและ/หรื อเจ้า หน้ า ที่
ความปลอดภัยในการทางานระดับ วิชาชี พ และ/หรื อ หัวหน้างานที่ควบคุ มดู แลการปฏิ บตั ิงานของผูป้ ่ วยไป
พร้ อมกับ ผูป้ ่ วย พร้ อมทั้ง นารายละเอี ยดบันทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต่าง ๆ ไปด้วย และสิ่ งที่ ต้องค านึ งถึ งในระหว่าง
การเดินทางเพื่อนาผูป้ ่ วยส่ งไปรับการรักษาต่อ นอกจากการดู แลทางด้านร่ างกายแล้ว การดู แลทางด้านจิตใจ
ของผู ป้ ่ วยก็ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ เช่ น กัน ถ้า ผูป้ ่ วยรู ้ สึ ก ตัว ดี ผูป้ ฐมพยาบาลควรปลอบโยนและให้ ก าลัง ใจผู ป้ ่ วย
เพื่อให้คลายความกังวลใจจากอาการบาดเจ็บ ซึ่ งจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยไม่อยูใ่ นภาวะเครี ยดอันจะส่ งผลต่อการฟื้ นฟู
สภาพร่ างกายและจิตใจภายหลังการรักษาได้
กิจกรรม 12.1.2
เมื่อพบผูป้ ฏิ บตั ิ งานนอนหมดสติอยู่บนพื้นห้องในห้องเก็บสารเคมีซ่ ึ งเป็ นวัตถุ ดิบสาหรับใช้ผลิ ตสี ทา
บ้าน จะต้องดาเนินการขั้นตอนใดเป็ นขั้นตอนแรกในการปฐมพยาบาล
ก. ประเมินสภาพผูป้ ่ วย
ข. ประเมินสภาพแวดล้อม
ค. ดาเนินการปฐมพยาบาล
ง. บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์
จ. นาผูป้ ่ วยส่ งต่อเพื่อรับการรักษา
แนวตอบกิจกรรม 12.1.2
ก. ประเมินสภาพผูป้ ่ วย
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เรื่องที่ 12.1.3
การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผูป้ ่ วย การเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยอาจกระทาก่อนให้การปฐมพยาบาลหรื อหลังจากให้การปฐมพยาบาลก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ ที่
เกิดขึ้น ในหลายกรณี พบว่ามีผปู ้ ่ วยจานวนมากได้รับอันตรายจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกวิธี ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้
ผูป้ ่ วยเสี ยชี วิตหรื อมีความพิการตามมา ดังนั้น ก่อนที่จะทาการเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วย ควรพิจารณาถึงความจาเป็ น
ในการเคลื่อนย้าย ถ้าเป็ นไปได้อย่าพยายามเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย แต่ถา้ หากมีความจาเป็ น เช่น ผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรง
ต้อ งรี บ น าส่ ง โรงพยาบาลโดยเร็ ว หรื อ ผู ้ป่ วยอยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้
การปฐมพยาบาลได้ เช่ น ผูป้ ่ วยอยู่ในบริ เวณที่เกิ ดเพลิ งไหม้ หรื ออยู่ใกล้บริ เวณที่ สิ่งของอาจตกลงมาทับได้
ก็ให้รีบ ดาเนิ น การเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยโดยเร็ ว ทั้งนี้ เพื่ อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและผูท้ ี่ ท าการปฐมพยาบาล
ดังนั้น ผูท้ าการปฐมพยาบาลจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้วธิ ีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างถูกต้องไปยังสถานที่ที่
ปลอดภัย
1. หลักทัว่ ไปในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยมี หลัก ส าคัญ ที่ ตอ้ งคานึ งถึ ง ได้แก่ ไม่ พ ยายามเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยโดยไม่ จาเป็ น
ยกเว้น กรณี ที่ ต้องเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยโดยเร่ ง ด่ วนเพื่ อความปลอดภัย เช่ น อาจเกิ ดอัน ตรายจากไฟไหม้ห รื อ
การระเบิด ผูป้ ่ วยอยูใ่ นบริ เวณที่มีก๊าซพิษหรื อที่อบั อากาศ อยูใ่ นบริ เวณที่ร้อนจัดหรื อเย็นจัด เสี่ ยงต่อตึกถล่มพัง
ทับ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า อันตรายจากเครื่ องจักรกล เป็ นต้น
หลักทัว่ ไปในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย คือ
1. ก่ อ นท าการเคลื่ อ นย้า ยผู ้ป่ วย ต้อ งปฐมพยาบาลส่ ว นของร่ า งกายผู ้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ก่ อ น
ตามความจาเป็ น เช่ น ถ้าผูป้ ่ วยมี อาการหายใจลาบากต้องทาการช่ วยหายใจก่อน ถ้าบาดแผลมีเลือดออกมาก
ผูป้ ฐมพยาบาลจะต้องทาการห้ามเลือดก่อน ฯลฯ สาหรับผูป้ ่ วยที่ได้รับอุบตั ิเหตุที่เสี่ ยงต่อการบาดเจ็บที่กระดูก
สันหลัง เช่ น ตกจากที่ สูง ถู กสิ่ งของตกลงมาทับ ถู กรถชน ฯลฯ ผูท้ าการปฐมพยาบาลจะต้องประเมินอาการ
บาดเจ็บให้แน่ใจเสี ยก่อน จากนั้นจึงค่อยทาการเคลื่อนย้ายโดยระวังไม่ให้เกิดอันตรายต่อกระดูกสันหลังเพิ่มขึ้น
2. ขณะทาการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย ต้องดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดโดยสังเกตอาการต่างๆ เช่ น สังเกตการ
หายใจ ตรวจวัดชี พจร สังเกตปริ มาณเลือดที่ออก และอย่าปล่อยให้ผูป้ ่ วยที่หมดสติ อยู่ตามลาพังเพราะอาจมี
อาการแย่ลงทันทีทนั ใด ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที
3. วิธี ก ารเคลื่ อ นย้า ยผูป้ ่ วยขึ้ น อยู่ก ับ เหตุ ก ารณ์ ใ นขณะนั้น สถานที่ เกิ ด เหตุ จานวนผู ช้ ่ วยเหลื อ
ตลอดจนวัส ดุ อุป กรณ์ ที่ จะใช้ส าหรับ การเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยที่ ส ามารถหาได้ในขณะนั้น โดยผูป้ ฐมพยาบาล
จะต้องตัดสิ นใจเลือกวิธีที่สะดวกรวดเร็ วและปลอดภัยต่อผูป้ ่ วยมากที่สุด
2. ประเภทของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
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การเคลื่ อ นย้า ยผู ้ป่ วยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ การเคลื่ อ นย้า ยโดยไม่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ แ ละ
การเคลื่อนย้ายโดยใช้อุปกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การเคลื่ อนย้ ายโดยไม่ ใช้ อุปกรณ์ เป็ นการเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยโดยผูท้ าการปฐมพยาบาล โดยไม่ใช้
อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้าย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.1.1 การเคลื่ อนย้ ายผู้ ที่ ไ ด้ รั บบาดเจ็ บ เพี ย งเล็ ก น้ อยหรื อ ผู้ ป่ วยที่ ร้ ู สึ กตั ว ดี โดยใน
การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยดังกล่าว แบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี ตามจานวนผูท้ าการปฐมพยาบาล คือ
1) กรณี ผ้ ูปฐมพยาบาลคนเดี ยว เป็ นการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยในระยะทางใกล้ๆ โดยมีผชู ้ ่ วยเหลื อ
ผูป้ ่ วยเพียงคนเดียว แบ่งออกได้เป็ น 3 วิธี ดังนี้
ก. วิธีพยุงเดิน (Human crutch) หรื อ (Walking assist) เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่
รู ้สึกตัวดี และได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เช่น ข้อเท้าเคล็ด แขนหัก หรื อได้รับบาดเจ็บที่ตา
วิธีการเคลื่ อนย้ าย ผูป้ ฐมพยาบาลจะยืนข้างผูป้ ่ วยโดยหันหน้าไปทางทิศเดี ยวกัน จับ
แขนข้า งหนึ่ ง ของผูป้ ่ วยพาดบ่ า แล้ว ใช้มื ออี ก ข้างหนึ่ ง ของผู ป้ ฐมพยาบาลโอบเอวและพยุง เดิ น โดยก่ อ น
เคลื่อนย้ายต้องบอกผูป้ ่ วยเสมอว่าจะต้องทาอย่างไรบ้างและเคลื่อนย้ายไปทางด้านใด (ภาพที่ 12.1)

ภาพที่ 12.1 วิธีพยุงเดิน
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ข. วิธีอ้ ุมกอดด้ านหน้ า (Carrying in arms) หรื อ (Shoulder knee arms carry) เป็ นวิธี
ที่เหมาะสาหรับ ผูป้ ่ วยที่ รู้สึกตัวดี แต่ไม่สามารถเดิ นได้ โดยผูป้ ่ วยจะต้องมี น้ าหนักน้อยหรื อมี รูปร่ างเล็กกว่า
ผูป้ ฐมพยาบาล และต้องใช้แขนข้างใดข้างหนึ่ งได้ สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่ ง คือ ผูป้ ่ วยจะต้องไม่มีกระดู กหัก
ที่ ส่วนใดๆ ของร่ างกาย สาหรับผูป้ ฐมพยาบาลที่ จะใช้วิธีน้ ี ตอ้ งแน่ ใจว่าตนเองมี ความแข็งแรงเพียงพอที่ จะ
สามารถยกตัวผูป้ ่ วยได้
วิธีการเคลื่ อนย้ าย เริ่ มตั้งแต่การยกตัวผูป้ ่ วย โดยในการยกตัวผูป้ ่ วย ผูป้ ฐมพยาบาล
จะต้องย่อตัวลงนัง่ ในท่าคุกเข่า แล้วสอดแขนข้างหนึ่ งเข้าใต้เข่าของผูป้ ่ วย พร้อมกับโอบแขนข้างหนึ่ งไปทาง
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ด้านหลังผูป้ ่ วย แล้วสอดเข้าใต้รักแร้ของผูป้ ่ วย จากนั้นให้ยกตัวผูป้ ่ วยขึ้นพักไว้บนเข่าของผูป้ ฐมพยาบาลก่อน
แล้วจึงยกตัวผูป้ ่ วยขึ้นในท่ายืน ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันอันตรายที่จะเกิดกับกระดูกสันหลังของผูป้ ฐมพยาบาล (ภาพที่
12.2)

ภาพที่ 12.2 วิธีอ้ มุ กอดด้ านหน้ า
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ค. วิธีอ้ ุมกอดคอขีห่ ลัง (Pack a back carry) เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่
รู ้สึกตัวดีแต่ขาเจ็บ เดินไม่ได้ และจะต้องไม่มีกระดูกหักที่ส่วนใดๆ ของร่ างกาย
วิ ธี ก ารเคลื่ อ นย้ าย กรณี ที่ ผูป้ ่ วยสามารถยืน ได้ ให้ ผูป้ ่ วยยืน ทาบหลังและกอดคอ
ผูป้ ฐมพยาบาล แต่กรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถยืนทรงตัวได้ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ บนโต๊ะหรื อเก้าอี้ จากนั้นให้ผปู ้ ฐมพยาบาล
ย่อตัวลงพร้อมกับสอดมือทั้งสองข้างเข้าใต้เข่าของผูป้ ่ วย ดึงมือทั้งสองข้างของผูป้ ่ วยมายึดไว้ในลักษณะไขว้กนั
แล้วทรงตัวขึ้นยืน (ภาพที่ 12.3)

ภาพที่ 12.3 วิธีอ้ มุ กอดคอขี่หลัง
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
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2) กรณี ผ้ ปู ฐมพยาบาล 2 คน เป็ นการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยในระยะทางใกล้ๆ โดย
มีผชู ้ ่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย 2 คน แบ่งออกเป็ น 4 วิธี ดังนี้
ก.วิ ธี พ ยุง เดิ น ด้ วย 2 คน (Human crutch) เป็ นวิธี ที่ มี โอกาสใช้บ่ อย เหมาะส าหรั บ
ผูป้ ่ วยที่รู้สึกตัวดี ผูป้ ่ วยมีรูปร่ างใหญ่ แต่ไม่มีบาดแผลรุ นแรงหรื อกระดูกหัก วิธีปฏิบตั ิจะคล้ายกับการพยุงเดิน
ด้วยผูป้ ฐมพยาบาลคนเดียว
วิ ธี ก ารเคลื่ อนย้ าย ผูป้ ฐมพยาบาลทั้ง 2 คน จะยืน ขนาบข้างผูป้ ่ วยโดยหัน หน้าไป
ทางทิ ศเดี ยวกัน ให้ผูป้ ฐมพยาบาลจับแขนแต่ละข้างของผูป้ ่ วยพาดบ่าของผูป้ ฐมพยาบาล แล้วใช้มือที่เหลื อ
อีก ข้างของผูป้ ฐมพยาบาลแต่ ล ะคนโอบเอวผูป้ ่ วยและพยุงเดิ น โดยก่ อนเคลื่ อนย้ายต้องบอกผูป้ ่ วยสมอว่า
จะต้องทาอย่างไรบ้างและเคลื่อนย้ายไปทางด้านใด (ภาพที่ 12.4)

ภาพที่ 12.4 วิธีพยุงเดินด้ วย 2 คน
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ข.วิธีอ้ ุมคู่กอดหลัง เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่มีอาการบาดเจ็บไม่รุนแรง
และจาเป็ นต้องเคลื่อนย้ายผ่านทางแคบๆ เช่น บาดเจ็บที่ขอ้ เท้า ศีรษะ หรื อตาเจ็บ แต่ไม่ควรใช้วิธีน้ ี กบั ผูป้ ่ วยที่
ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและได้รับบาดเจ็บบริ เวณลาตัว
วิธีการเคลื่ อนย้ าย ให้ผูป้ ่ วยอยู่ตรงกลางระหว่างผูป้ ฐมพยาบาลทั้งสอง โดยผูป้ ฐม
พยาบาลคนแรกยืนข้างหลังผูป้ ่ วย แล้ว สอดแขนทั้งสองข้างเข้าไปใต้รักแร้ ของผูป้ ่ วย โดยโอบพยุงที่ไหล่ท้ งั
สองข้างของผูป้ ่ วยไว้ ส่ วนผูป้ ฐมพยาบาลคนที่ 2 ยืนข้างหน้าผูป้ ่ วยโดยหันหน้าไปในทิศทางเดียวกับผูป้ ่ วย แล้ว
สอดแขนเข้าใต้เข่าทั้งสองข้างของผูป้ ่ วยและพยุงไว้ จากนั้นยกตัวผูป้ ่ วยขึ้นพร้อมๆ กัน (ภาพที่ 12.5)
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ภาพที่ 12.5 วิธีอ้ มุ คู่กอดหลัง
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ในเอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ค. วิธีอ้ ุมประสานมือ (Two man scat carry) เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่สามารถ
ใช้มือสองข้างได้ เพราะต้องกอดคอผูใ้ ห้การปฐมพยาบาล
วิธีการเคลื่อนย้ าย ให้ผูป้ ฐมพยาบาลหันหน้าเข้าหากัน พยุงให้ผูป้ ่ วยนัง่ โดยแขนข้าง
หนึ่ งของผูป้ ฐมพยาบาลแต่ละคนโอบคอซึ่ งกันและกันไว้เพื่อโอบด้านหลังและยึดผูป้ ่ วยไว้ ส่ วนแขนอีกข้าง
หนึ่งของผูป้ ฐมพยาบาลแต่ละคนจับข้อมือประสานกันแบบมัดข้าวต้ม (Lock wrist) จากนั้นสอดเข้าใต้เข่าของ
ผูป้ ่ วย แล้วยกตัวผูป้ ่ วยขึ้นพร้อมกัน โดยในการยก ให้วางผูป้ ่ วยพักบนเข่าเป็ นจังหวะที่ 1 และอุม้ ยืนเป็ นจังหวะ
ที่ 2 แล้วจึงเดินไปพร้อมกัน (ภาพที่ 12.6)

ภาพที่ 12.6 วิธีอ้ มุ ประสานมือ
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
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ง. วิธีอ้ ุมประสานแคร่ (Four-handed seat) คล้ายกับวิธีอุม้ ประสานมือแต่ต่างกันตรง
การจับมือประสานกันของผูป้ ฐมพยาบาลเพื่อเป็ นที่รองนัง่ ของผูป้ ่ วย วิธีการนี้เป็ นวิธีการที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วย
ที่สามารถใช้มือสองข้างได้เช่นกัน เพราะต้องกอดคอผูใ้ ห้การปฐมพยาบาล
วิธีการเคลื่อนย้ าย ให้ผปู ้ ฐมพยาบาลหันหน้าเข้าหากัน ใช้มือขวาจับข้อมือซ้ายของตน
และใช้มือซ้ายจับข้อมือขวาของผูป้ ฐมพยาบาลอีกคนคล้ายแคร่ แล้วให้ผปู ้ ่ วยนัง่ บนมือที่จบั ประสานกันโดยใช้
แขนทั้งสองโอบรอบคอผูป้ ฐมพยาบาล ในการยก ให้วางผูป้ ่ วยพักบนเข่าเป็ นจังหวะที่ 1 และอุม้ ยืนเป็ นจังหวะ
ที่ 2 แล้วจึงเดินไปพร้อมกัน (ภาพที่ 12.7)

ภาพที่ 12.7 วิธีอ้ มุ ประสานแคร่
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
2.1.2 การเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ที่ ไ ด้ รั บบาดเจ็ บ รุ น แรงทั้ ง ที่ ยั ง รู้ สึ กตั ว ดี แ ละไม่ ร้ ู สึ กตั ว โดยใน
การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยดังกล่าว แบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี ตามจานวนผูท้ าการปฐมพยาบาล คือ
1) กรณี ผ้ ปู ฐมพยาบาลคนเดียว แบ่งออกเป็ น 3 วิธี ดังนี้
ก. วิธีลาก (Drag) เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับ ผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัวและมีรูปร่ างใหญ่ มักใช้
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ จ าเป็ นต้อ งเคลื่ อ นย้ายผูป้ ่ วยออกจากที่ เกิ ด เหตุ โดยเร็ วที่ สุ ด เช่ น กรณี เกิ ด เหตุ เพลิ ง ไหม้
อุบตั ิเหตุรถชน เป็ นต้น ในการลากผูป้ ่ วยควรลากไปทางด้านศีรษะหรื อปลายเท้าของผูป้ ่ วย และต้องระวังไม่ให้
ส่ วนของร่ างกายโค้งงอโดยเฉพาะคอและลาตัว การใช้ผา้ ห่ มหรื อเสื่ อหรื อไม้กระดานรองใต้ลาตัวผูป้ ่ วยจะเป็ น
การลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการลากได้ การเคลื่อนย้ายวิธีน้ ีแบ่งออกเป็ น 4 วิธียอ่ ยๆ คือ
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วิธีที่ 1 ให้ผปู ้ ฐมพยาบาลยืนหรื อนัง่ ยองๆ ทางด้านศีรษะของผูป้ ่ วย จับแขน
ทั้งสองของผูป้ ่ วยพาดทรวงอก จากนั้นสอดแขนเข้าไปใต้ไหล่ของผูป้ ่ วยและยึดรักแร้ไว้ให้ศีรษะของผูป้ ่ วยอยู่
ระหว่างช่วงปลายแขนทั้งสองข้างของผูป้ ฐมพยาบาล จากนั้นลากผูป้ ่ วยไปตามพื้น (ภาพที่ 12.8)

ภาพที่ 12.8 แสดงวิธีลากวิธีที่ 1
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
วิธีที่ 2 ผูป้ ฐมพยาบาลจับที่บริ เวณข้อเท้าทั้งสองของผูป้ ่ วยแล้วลากไปตาม
พื้น (ภาพที่ 12.9)

ภาพที่ 12.9 แสดงวิธีลากวิธีที่ 2
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
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วิธีที่ 3 ผูป้ ฐมพยาบาลจับ ผูป้ ่ วยพลิ กตะแคง แล้วสอดผ้าห่ มรองใต้ลาตัวของ
ผูป้ ่ วย จากนั้นพันผ้าห่ มให้ โอบรอบตัวผูป้ ่ วย แล้วจับ ชายผ้าเหนื อศี รษะของผูป้ ่ วยลากไปตามพื้ น (ภาพที่
12.10)

ภาพที่ 12.10 แสดงวิธีลากวิธีที่ 3
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
วิธีที่ 4 เป็ นวิธีคลานลากด้วยคอ โดยผูป้ ฐมพยาบาลจับผูป้ ่ วยนอนหงายและ
ผูกข้อมือทั้งสองของผูป้ ่ วยให้ติดกัน แล้วให้ผปู ้ ฐมพยาบาลคล่อมตัวผูป้ ่ วยในท่าคลาน แล้วสอดศีรษะเข้าไปใน
ระหว่างแขนทั้งสองข้างที่ผกู ข้อมือไว้ จากนั้นผูป้ ฐมพยาบาลจะคลานโดยใช้คอลากผูป้ ่ วย (ภาพที่ 12.11)

ภาพที่ 12.11 แสดงวิธีลากวิธีที่ 4
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ข. วิธีอ้ ุมแบก (Fireman’s carry) เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่หมดสติและมีรูปร่ าง
เล็ก โดยผูป้ ฐมพยาบาลจะต้องมีกาลังเพียงพอที่จะแบกผูป้ ่ วยได้
วิธีการเคลื่อนย้ าย แบ่งออกเป็ น 2 วิธี ดังนี้
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วิ ธีที่ 1 กรณี ที่ ผูป้ ่ วยนอนหงาย ให้ ผูป้ ฐมพยาบาลใช้มื อทั้งสองข้างจับ มื อ
ผูป้ ่ วย ออกแรงพยุงให้ผปู ้ ่ วยยืนพิงผูป้ ฐมพยาบาล พร้อมกับจับมือผูป้ ่ วยอ้อมศีรษะผูป้ ฐมพยาบาล จากนั้นย่อตัว
เล็กน้อยแล้วยกผูป้ ่ วยขึ้นพาดบ่า (ภาพที่ 12.12)

ก

ข

ค
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ภาพที่ 12.12 แสดงวิธีอ้ มุ แบกวิธีที่ 1
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
วิ ธีที่ 2 กรณี ที่ผูป้ ่ วยนอนคว่า ให้ผูป้ ฐมพยาบาลคุ กเข่าลงเหนื อศีรษะผูป้ ่ วย
สอดแขนทั้งสองข้างเข้าใต้รักแร้ของผูป้ ่ วย ค่อยๆ ยกตัวผูป้ ่ วยให้ลุกขึ้นในท่าคุกเข่า แล้วค่อยๆ พยุงตัวผูป้ ่ วยให้
ลุกขึ้นยืนพิงตัวผูป้ ฐมพยาบาลโดยผูป้ ฐมพยาบาลใช้เข่าช่วยประคองผูป้ ่ วยไว้ จากนั้นผูป้ ฐมพยาบาลใช้มือซ้าย
จับแขนขวาของผูป้ ่ วยอ้อมศีรษะพร้อมกับสอดมือขวาเข้าใต้เข่าขวาและรวบข้อมือขวาของผูป้ ่ วยไว้ดว้ ย แล้วยก
ผูป้ ่ วยขึ้นพาดบ่า (ภาพที่ 12.13)

23

ภาพที่ 12.13 แสดงวิธีอ้ มุ แบกวิธีที่ 2
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
2)
กรณี ผ้ ปู ฐมพยาบาล 2 คนขึน้ ไป แบ่งออกเป็ น 3 วิธี คือ
ก.
วิธีอ้ ุมเคียง (Two man arms carry) เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่ไม่
รู ้สึกตัว หรื อต้องการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่านทางแคบๆ
วิธีเคลื่อนย้ าย ให้ผปู ้ ฐมพยาบาลทั้งสองคนอยูข่ า้ งเดียวกัน นัง่ คุกเข่าลงในท่าเตรี ยมยก
ผูป้ ฐมพยาบาลคนแรกสอดแขนข้างหนึ่งเข้าไปใต้ศีรษะผูป้ ่ วยโดยใช้ช่วงข้อพับแขนรองรับศีรษะและใช้มือรับ
น้ าหนักที่ไหล่ไว้ และใช้แขนอีกข้างหนึ่ งสอดเข้าใต้หลังผูป้ ่ วย ส่ วนผูป้ ฐมพยาบาลคนที่ 2 สอดแขนข้างหนึ่ ง
เข้าใต้เอวผูป้ ่ วย ส่ วนแขนอีกข้างหนึ่ งสอดเข้าใต้ขาและเข่าผูป้ ่ วย จากนั้นจึงยกผูป้ ่ วยขึ้นพร้อมๆ กัน โดยจังหวะ
ที่หนึ่งให้ยกผูป้ ่ วยวางบนเข่า จังหวะที่สองให้ผปู ้ ฐมพยาบาลลุกขึ้นยืนพร้อมๆ กัน (ภาพที่ 12.14)
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ภาพที่ 12.14 วิธีอ้ มุ เคียง
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ข. วิธีอ้ ุมเรี ยง 3 คน (Flat lift and carry) เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่ไม่
รู ้ สึ ก ตัวและมี รูป ร่ างใหญ่ ม าก หรื อต้องการอุม้ ผูป้ ่ วยขึ้ นวางบนเตี ยง หรื อเคลื่ อนย้ายผ่านทางแคบๆ มัก ใช้
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยในรายที่กระดูกแขน ขาหัก หรื อได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
วิธีการเคลื่อนย้ าย ให้ผปู ้ ฐมพยาบาลทั้ง 3 คนนัง่ คุกเข่าเรี ยงกัน สอดแขนเข้าใต้
ลาตัวผูป้ ่ วย โดยให้ผปู ้ ฐมพยาบาลอุม้ พยุงส่ วนต่างๆ ดังนี้
คนที่ 1 สอดแขนเข้าบริ เวณศีรษะ คอ และหลังส่ วนบน
คนที่ 2 สอดแขนเข้าบริ เวณหลังส่ วนกลางและก้น
คนที่ 3 สอดแขนรองรับบริ เวณใต้เข่าและปลายเท้า
จากนั้นให้ผปู ้ ฐมพยาบาลยกผูป้ ่ วยวางบนเข่าพร้อมๆ กันเป็ นจังหวะ แล้วอุม้ ผูป้ ่ วยให้
นอนตะแคง การเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยวิธีน้ ี ในการเคลื่ อนที่ ตอ้ งให้ลาตัว ผูป้ ่ วยอยู่ในแนวตรงทอดขนานพื้ น
ตลอดเวลา เพราะถ้าผูป้ ่ วยได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังแล้วได้รับการช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง
อาจทาให้เส้นประสาทไขสันหลังถูกกดและถูกทาลายมากขึ้น (ภาพที่ 12.15)
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ภาพที่ 12.15 วิธีอ้ มุ เรียง 3 คน
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ค. วิธีอ้ ุมเรี ยง 8 คน (Flat lift and carry) เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่ได้รับ
บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหรื อกระดูกเชิงกรานซึ่งจาเป็ นต้องเคลื่อนย้าย
วิธีการเคลื่อนย้ าย ให้ผกู เท้าผูป้ ่ วยทั้งสองข้างให้ติดกันด้วยผ้าสามเหลี่ยมผืนเล็ก
และผูกเข่าทั้งสองข้างให้ติดกันด้วยผ้าสามเหลี่ยมผืนใหญ่ (หากไม่สามารถหาผ้าสามเหลี่ยมได้ก็ให้ดดั แปลงใช้
เสื้ อหรื อผ้าที่ พอจะหาได้ในสถานที่เกิ ดเหตุ) แล้วให้ผูป้ ฐมพยาบาลทั้ง 8 คนเข้าประจาที่ โดยสองคนแรกเข้า
ประคองศี ร ษะและเท้ า ของผู ้ป่ วย ส่ วนอี ก 6 คนเข้ า ประคองด้ า นข้า งผู ้ป่ วยข้ า งละ 3 คน จากนั้ นให้
ผูป้ ฐมพยาบาลทุ ก คนคุ ก เข่าลงและเตรี ยมวางมื อดังภาพที่ 14.16 ก. ผูป้ ฐมพยาบาลคนที่ ประคองศีรษะและ
ประคองเท้ามีหน้าที่ค่อยๆ จับผูป้ ่ วยให้เหยียดออก ส่ วนอีก 6 คนค่อยๆ สอดมือเข้าใต้ลาตัวผูป้ ่ วยพร้ อมๆ กัน
แล้วผูป้ ฐมพยาบาลคนหนึ่ งจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบออกคาสั่งให้ยกผูป้ ่ วยขึ้นด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
เมื่อเห็นว่าทุกคนพร้อม แล้วเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยให้ผปู ้ ฐมพยาบาลก้าวเดินทางด้านข้าง ข้อควรระวังในขณะยก
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย ผูป้ ฐมพยาบาลจะต้องยกเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างพร้ อมเพรี ยงกันและให้ลาตัวของผูป้ ่ วยทอด
ขนานกับพื้นตลอดเวลาไม่วา่ จะยกขึ้นหรื อยกลง (ภาพที่ 12.15 ข.)
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ภาพที่ 12.16 วิธีอ้ มุ เรียง 8 คน
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
2.2 การเคลื่อนย้ ายโดยใช้ อุปกรณ์ (Stretcher and carriers)
การใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
2.2.1 การเคลื่ อนย้ ายโดยใช้ เก้ าอี ้ (Chair carry) เป็ นวิธีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยที่รู้สึกตัวดี มักใช้
เคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ทรวงอกและท้อง แขน หรื อตา หรื อต้องการเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยขึ้ นลงบันได
ผ่านมุมหรื อทางแคบๆ
วิธีการเคลื่ อนย้ าย ให้ผูป้ ่ วยนัง่ พิงเก้าอี้ที่แข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักของผูป้ ่ วยได้ และไม่ควร
ใช้เก้าอี้ชนิ ดที่พบั ได้หรื อชนิ ดที่หมุนได้ ผูป้ ฐมพยาบาลคนแรกยืนอยูด่ า้ นหลังเก้าอี้ แล้วจับพนักเก้าอี้เอียงไป
ทางด้านหลัง ส่ วนผูป้ ฐมพยาบาลคนที่สองยืนหันหน้าไปทิศทางเดียวกับผูป้ ่ วย แล้วย่อตัวจับขาเก้าอี้ดา้ นหน้า
จากนั้นให้ผปู ้ ฐมพยาบาลทั้งสองคนยกเก้าอี้ข้ ึนพร้อมๆ กัน แล้วเดินไปข้างหน้า (ภาพที่ 12.17)
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ภาพที่ 12.17 การเคลื่อนย้ายโดยใช้ เก้าอี้
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
2.2.2 การเคลื่ อนย้ ายผู้ป่วยโดยใช้ ผ้าห่ ม (Blanket stretcher) เป็ นวิธีการเคลื่อนย้ายที่จะใช้ใน
กรณี ที่ไม่มีเปลหาม แต่ไม่เหมาะกับผูไ้ ด้รับบาดเจ็บที่หลัง
วิธีการเคลื่อนย้ าย พับผ้าห่มตามความยาวให้ทบกันเป็ นชั้นๆ 2-3 ทบ วางผ้าห่มให้ขนานชิดตัว
ผูป้ ่ วยทางด้านข้าง ให้ผปู ้ ฐมพยาบาลนัง่ ลงอีกด้านหนึ่ งของผูป้ ่ วย จับผูป้ ่ วยพลิกตะแคงตัวเพื่อให้นอนทับบน
ผ้าห่ม ดึงชายผ้าห่มทั้งสองด้านออก เสร็ จแล้วจึงม้วนชายผ้าทั้ง 2 ด้าน เพื่อเป็ นที่จบั ในการยกผูป้ ่ วยขึ้น

ภาพที่ 12.18 การเคลื่อนย้ายโดยใช้ ผ้าห่ ม
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ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
2.2.3 การเคลื่ อนย้ ายผู้ป่วยโดยใช้ เปลหาม (Stretcher carry) การเคลื่อนย้ายวิธีน้ ี เป็ น
วิธีที่ดีที่สุด เนื่ องจากผูป้ ่ วยจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยสามารถใช้เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยได้ทุก
กรณี โดยในการเคลื่อนย้ายให้เคลื่ อนย้ายโดยเอาปลายเท้าไปก่อนเสมอ ยกเว้นตอนขึ้นบันไดหรื อขึ้นที่สูงชัน
ให้เอาด้านศีรษะไปก่อน การเคลื่ อนย้ายด้วยวิธีน้ ี อาจใช้เปลสนามหรื อถ้าไม่มีก็สามารถใช้วสั ดุ อื่นดัดแปลงทา
เป็ นเปลได้หลายชนิ ด แล้วแต่จะหาได้ในสถานที่เกิ ดเหตุ ซึ่ งวัสดุหรื ออุปกรณ์ ที่ สามารถใช้ดดั แปลงเป็ นเปล
หามได้ ได้แก่
1) บานประตู เหมาะสาหรับเคลื่ อนย้ายผูท้ ี่ ได้รับบาดเจ็บที่กระดู ก สันหลัง โดยให้
ผูป้ ่ วยนอนบนบานประตู อยูใ่ นท่านอนราบ แล้วมัดตัวผูป้ ่ วยให้ติดกับบานประตูให้แน่นพอดี พร้อมกับนาวัสดุ
เช่น ถุงทราย 2 ถุง มาประกบที่ศีรษะทั้ง 2 ข้าง เพื่อยึดให้ศีรษะและคออยูน่ ิ่งไม่ให้เคลื่อนไหว
2) ผ้ าห่ มและไม้ ยาว 2 อัน ใช้ทาเป็ นเปลหาม โดยปูผา้ ห่ มลงบนพื้น แล้วใช้ไม้ยาว 2
อัน ยาวประมาณ 2.20 เมตร วางห่ างกันให้มีความกว้างพอสาหรับผูป้ ่ วยโดยกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร แล้ว
พับผ้าห่มทบไปทบมาให้ทบั ไม้ท้ งั 2 ข้าง (ภาพที่ 12.19)

ภาพที่ 12.19 การทาเปลหามโดยใช้ ผ้าห่ ม
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
3) เสื ้ อ และไม้ ยาว 2 อั น สามารถดัดแปลเป็ นเปลหามได้ โดยให้ น าเสื้ อขนาดใหญ่ เท่ าๆ กัน 3 ตัว
ติดกระดุมให้เรี ยบร้อย หรื อจะใช้เสื้ อที่ไม่มีกระดุมก็จะมีความแข็งแรงกว่า ตัดแขนเสื้ อให้เท่ากัน แล้วสอดไม้ 2
อัน เข้าไปที่แขนเสื้ อทั้ง 2 ด้าน (ภาพที่ 12.20)
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ภาพที่ 12.20 การทาเปลหามโดยใช้ เสื้ อ
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
4) ผ้ าขาวม้ าและไม้ ยาว 2 อัน สามารถดัดแปลงทาเป็ นเปลหามได้โดยนาผ้าขาวม้า 3
ผืน ผูกชายทั้ง 2 ด้านให้ติดกัน แล้วสอดไม้เข้าไป (ภาพที่ 12.21)

ภาพที่ 12.21 การทาเปลหามโดยใช้ ผ้าขาวม้ า
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
5) ผ้ าและไม้ ยาว 2 อัน สามารถดัดแปลงทาเป็ นเปลหามได้โดยนาผ้าอย่างน้อย 5 ผืนมาผูกไว้
กับไม้ยาว 2 อัน (ภาพที่ 12.22)
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ภาพที่ 14.22 การทาเปลหามโดยใช้ ผ้า
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
6) เข็มขัดและไม้ ยาว 2 อัน สามารถดัดแปลงทาเป็ นเปลหามได้โดยนาเข็มขัด
อย่างน้อย 5 เส้น มาผูกคาดไว้กบั ไม้ยาว 2 อัน (ภาพที่ 12.23)

ภาพที่ 12.23 การทาเปลหามโดยใช้ เข็มขัด
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
กิจกรรม 12.1.3
วิธีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยวิธีใดที่เหมาะกับผูป้ ่ วยที่รู้สึกตัวดี มีรูปร่ างใหญ่ และไม่มีการบาดเจ็บที่กระดูก
สันหลัง
ก. วิธีลาก
ข. วิธีอุม้ แบก
ค. วิธีอุม้ เรี ยง 8 คน
ง. อุม้ กอดด้านหน้า
จ. วิธีพยุงเดินด้วย 2 คน
แนวตอบกิจกรรม 12.1.3
ข้อ จ. วิธีพยุงเดินด้วย 2 คน
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เรื่องที่ 12.1.4
การปฏิบัติการกู้ชีพ
การสู ญ เสี ย การท างานของอวัย วะที่ ส าคัญ ของร่ างกาย คื อ ปอดและหัวใจ เป็ นสาเหตุ ส าคัญ ของ
การเสี ย ชี วิ ต ที่ พ บได้บ่ อ ย เนื่ อ งจากปอดจะท าหน้าที่ แ ลกเปลี่ ย นก๊ า ซออกซิ เจนกับ คาร์ บ อนไดออกไซด์
ด้วยการรับก๊าซออกซิ เจนไปเลี้ยงเนื้ อเยื่อและเซลล์ต่างๆ ของร่ างกายผ่านทางเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือด และ
กาจัดก๊าซคาร์ บอนได้ออกไซด์ออกจากร่ างกาย ในขณะที่หัวใจจะทาหน้าที่สูบฉี ดเลื อดที่มีก๊าซออกซิ เจนไป
เลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายและนาเลือดที่ก๊าซออกซิ เจนถูกนาไปใช้แล้วและมีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ปริ มาณ
มาก กลับเข้าไปสู่ ปอดเพื่อรับก๊าซออกซิ เจนและกาจัดก๊าซคาร์ บอนได้ออกไซด์ออกไปจากร่ างกาย หากผูป้ ่ วย
หยุดหายใจ (Respiratory arrest) ซึ่ งหมายถึง ภาวะที่บุคคลมีการหยุดหายใจอย่างสมบูรณ์โดยอากาศไม่สามารถ
ผ่านเข้าและออกจากร่ างกายได้เลย จะทาให้ร่างกายขาดก๊าซออกซิ เจนไปเลี้ยงอวัยวะที่สาคัญโดยเฉพาะสมอง
ซึ่งจะส่ งผลให้หวั ใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) ซึ่ งหมายถึง ภาวะที่หวั ใจหยุดการสู บฉี ดโลหิ ตไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ
ของร่ างกาย อันเป็ นสาเหตุทาให้เสี ยชีวติ ในที่สุด ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ของการทางานของหัวใจ ปอด
และ สมอง ดังนี้
1) กรณี ที่ผปู ้ ่ วยหยุดหายใจ หัวใจจะยังคงส่ งเลือดไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายได้ประมาณ 2-3 นาที
อย่างไรก็ ต ามเลื อดที่ ส่ ง ไปยัง สมองก็ จ ะมี ป ริ ม าณก๊ า ซออกซิ เจนไม่ เพี ย งพอต่ อสมอง ท าให้ ศู น ย์ค วบคุ ม
การทางานของหัวใจในสมองทางานผิดปกติและหยุดส่ งสัญญาณไปยังหัวใจ พร้อมๆ กับการที่กล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดออกซิ เจน ซึ่ งจะท าให้หัวใจเต้นผิดปกติและหยุดเต้นในที่ สุด และเมื่ อไม่มีก๊าซออกซิ เจนในเลื อดไปยัง
สมองก็จะทาให้สมองตาย
2) กรณี ที่ผูป้ ่ วยหายใจปกติ แต่เมื่ อหัวใจหยุดเต้น การหายใจก็จะหยุดชะงักทันที เลื อดก็จะไม่ได้ถูก
ส่ งไปยังปอดเพื่ อรั บ ก๊ าซออกซิ เจนและเลื อดก็ จะไม่ ไ ด้ถู ก ส่ งไปยังเนื้ อเยื่อต่ างๆ ของร่ างกาย ศู นย์ค วบคุ ม
การหายใจของสมองก็ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ก๊ า ซออกซิ เจน ท าให้ ห ยุ ด ส่ ง สั ญ ญาณ ผู ้ป่ วยก็ จ ะหยุ ด หายใจ และ
เมื่อไม่มีก๊าซออกซิเจน สมองก็จะตายในที่สุด
3) กรณี ที่หัวใจของผูป้ ่ วยยังเต้นตามปกติและผูป้ ่ วยยัง หายใจได้ตามปกติ แต่มีการอุ ดกั้นที่เส้ นเลื อด
หัวใจและศูนย์ควบคุมการหายใจที่สมองถูกทาลาย ในไม่ชา้ ทั้งหัวใจและปอดจะหยุดทางาน และสมองก็จะตาย
สาเหตุของการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้ น
สาเหตุสาคัญที่พบมีหลายประการ คือ
1. การหดตัวของท่อทางเดินหายใจและปอดอย่างรุ นแรง เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ ทางเดิน
หายใจ เช่ น เศษอาหารชิ้ นเล็กๆ การสาลักน้ าในขณะจมน้ า การสู ดดมก๊าซที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดิ น
หายใจ เป็ นต้น
2. ทางเดินหายใจอุดตันเนื่องจากมีสิ่งแปลมปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ เช่น ลิ้นตกไปกั้นทางเดิน
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หายใจในรายที่ หมดสติในท่านอนหงาย เศษอาหารหรื อฟั นปลอมอุดกั้นทางเดิ นหายใจ การอักเสบและบวม
บริ เวณเนื้อเยือ่ ของลาคอจากการแพ้พิษแมลง การกินสารพิษประเภทกรด เป็ นต้น
3. การกระทบกระเทือนอย่างแรงบริ เวณศีรษะ คอ ทรวงอก และปอด โดยการบาดเจ็บที่ศีรษะอาจ
กระทบกระเทื อนต่ อศู นย์ค วบคุ ม การหายใจที่ ส มองโดยตรง การบาดเจ็บ ที่ ก ระดู กคออาจท าให้ กระดู ก คอ
แตกหัก แล้วไปกดทับ เส้ นประสาทไขสั นหลังบริ เวณที่ ควบคุ ม กล้ามเนื้ อที่ ใช้ในการหายใจ การบาดเจ็บ ที่
ทรวงอกและปอด อาจทาให้มีเลือดหรื อลมออกในช่ องเยื่อหุ ้มปอดหรื อมีเลื อดออกในเนื้ อปอด ซึ่ งมีผลทาให้
การแลกเปลี่ยนก๊าซของปอดไม่ดี
4. ศูนย์ควบคุมการหายใจและการเต้นของหัวใจที่สมองถูกกดจากสาเหตุใดๆ ที่มีผลต่อระบบ
ประสาทส่ วนกลาง เช่น ผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ได้รับสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
5.
ภาวะที่ ร่ างกายไม่ ส ามารถน าออกซิ เจน ไปใช้ ไ ด้ ได้ แ ก่ ภาวะพิ ษ ที่ เกิ ดจากก๊ า ซ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ พิ ษ จากสารไซยาไนด์ การท างานในที่ ที่ มี ค วามเข้ม ข้น ของก๊ า ซออกซิ เจนต่ า เช่ น
การทางานในอุโมงค์ เป็ นต้น
ดังนั้น หากพบว่าผูป้ ่ วยหยุดหายใจโดยการสังเกตที่หน้าอกผูป้ ่ วย ซึ่ งจะพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวขึ้น
ลงของหน้าอกหรื อฟั งเสี ยงลมหายใจออก ซึ่ งจะพบว่าไม่มีการหายใจ หรื อหัวใจหยุดเต้นโดยการคลาชีพจรที่
เส้นเลือดแดงใหญ่ขา้ งคอหรื อที่ขาหนี บโดยจะพบว่าไม่สามารถคลาชี พจรได้ ผูป้ ฐมพยาบาลจะต้องดาเนินการ
ช่ ว ยชี วิ ต ทั น ที ซึ่ งการช่ ว ยชี วิ ต ในเบื้ อ งต้ น นี้ เรี ยกว่ า การช่ วยชี วิ ต ขั้ น พื ้ น ฐาน (Basic life support) ซึ่ ง
การช่ ว ยชี วิ ต ขั้น พื้ น ฐานก็ คื อ การท าให้ ฟ้ื นคื น ชี วิ ต โดยการช่ ว ยแก้ไ ขระบบไหลเวี ย นเลื อ ดและระบบ
การนาก๊าซออกซิ เจนเข้า-ออกจากร่ างกาย ทาให้ร่างกายทางานต่อไปได้ ดังนั้นผูป้ ฐมพยาบาลจะต้องเรี ยนรู ้
วิธีการช่วยชี วติ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเรี ยกว่า การกู้ชีพหรื อการช่ วยฟื ้ นคื นชีพ (Cardiopulmonary resuscitation, CPR)
โดย CPR คือ การช่ วยหายใจโดยการผายปอด ซึ่ งกระทาร่ วมกับการกดหน้าอกภายนอกอันเป็ นการนวดหัวใจ
เพื่อช่วยให้หัวใจที่หยุดเต้นสามารถทางานสู บฉี ดเลือดไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายได้ โดยต้องรี บทาภายใน
เวลา 4 นาที เพื่อไม่ให้สมองขาดก๊าซออกซิ เจนนานเกินไป โดยการทา CPR มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR)
การปฏิบตั ิการกูช้ ีพประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนโดยเรี ยงตามลาดับคือ C (Circulation), A (Airway) และ
B (Breathing) (American Heart Association, 2015) ปั จ จุ บ ัน การปฏิ บ ัติ ก ารกู้ ชี พ ได้อ้า งอิ ง ตามวิ ธี ก ารของ
American Heart Association (AHA) ปี 2015 ซึ่ งปรับปรุ งมาจากปี 2010 โดยมีหลักการที่สาคัญเพิ่มเติมคือ เมื่อ
ต้องกูช้ ี พให้เริ่ มจากการกดหน้าอกอย่างต่อเนื่ องด้วยอัตรา 100-120 ครั้งต่อนาที โดยกดให้หน้าอกยุบตัว 5-6
เซนติเมตร (2-2.4 นิ้ว) กรณี ที่ผชู ้ ่วยเหลือไม่ได้ผา่ นการอบรมการกูช้ ีพมาก่อนให้กดหน้าอกผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ อง
ดังกล่ าวจนกว่าจะมี การนาเครื่ องกระตุ น้ ไฟฟ้ าหัวใจอัตโนมัติ หรื อ AED (Automatic External Defibrillator)
มาใช้ในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยหรื อมีบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยเหลือต่อ ทั้งนี้ หากผูช้ ่วยเหลือได้รับการฝึ กฝน
การกูช้ ี พมาเป็ นอย่างดีและทราบว่าผูป้ ่ วยไม่มีโรคติดต่อใด ๆ การปฏิบตั ิการกูช้ ีพจะใช้อตั ราการกดหน้าอกต่อ
การช่วยหายใจโดยการเป่ าลมเข้าปากของผูป้ ่ วยในอัตรา 30: 2 (1 รอบ) และเมื่อครบ 4 รอบ จึงจะตรวจดูชีพจร
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ของผูป้ ่ วย โดยหากมี ผู ป้ ฐมพยาบาลมากกว่า 1 คน ก็ ให้ ส ลับ กัน ท าการกู้ชี พ เมื่ อ ครบ 4 รอบ โดยวิธี ก าร
ปฏิบตั ิการกูช้ ีพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เมื่อพบผูป้ ่ วยหมดสติ ให้เรี ยกและตีเบาๆ ที่แขนหรื อบ่าของผูป้ ่ วย เพื่อดูการตอบสนองว่ายัง
รู ้สึกตัวดีหรื อไม่ ถ้าไม่รู้สึกตัวจะไม่มีการตอบสนองใดๆ แล้ว สังเกตดูหน้าอกของผูป้ ่ วยว่าหยุดหายใจหรื อไม่
ถ้าผูป้ ่ วยไม่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้อง แสดงว่าผูป้ ่ วยไม่หายใจ
2.เรี ยกให้คนช่วยเหลือเพิ่มและรี บโทรศัพท์แจ้งหน่วยพยาบาลฉุ กเฉิ นเพื่อขอความช่วยเหลือ
3.หากพบว่าผูป้ ่ วยหยุดหายใจ ให้จดั ท่าผูป้ ่ วยให้นอนหงายบนพื้นราบที่แข็งพอควร จากนั้นรี บช่วย
การไหลเวียนเลือดโดยการกดหน้าอกภายนอกในขั้นตอนที่ 1 คือ C (Circulation) ซึ่ งเป็ นการช่ วยให้มีการ
ไหลเวีย นเลื อ ดหลัง จากที่ หัวใจหยุด เต้น โดยการกดหน้าอกภายนอก (External cardiac compression) หรื อ
เรี ยกว่า การนวดหัวใจ โดยการกดหน้าอกภายนอกจะทาให้หัวใจที่หยุดเต้นสามารถกลับมาสู บฉี ดเลือดได้อีก
แต่จะต้องทาอย่างรวดเร็ วภายในเวลาไม่เกิ น 4 นาที เพื่อไม่ให้สมองถูกทาลาย และถ้าเนื้ อเยื่อสมองถูกทาลาย
ไปแล้วนานถึง 8-10 นาที จะไม่สามารถแก้ไขให้ฟ้ื นเป็ นปกติได้ การกดหน้าอกภายนอกดาเนินการดังนี้
3.1ให้ผูป้ ฐมพยาบาลคุ ก เข่ าลงข้างตัวผูป้ ่ วย ใช้สั นมื อวางลงบนตาหน่ งหรื อจุ ดที่ บ ริ เวณกลาง
กระดูกหน้าอกส่ วนล่าง (เหนือปลายกระดูกหน้าอกขึ้นมาข้างบนประมาณ 1-1.5 นิ้ว) (ภาพที่ 12.30)

ภาพที่ 12.30 ตาแหน่ งกดหน้ าอกภายนอก
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
3.2ใช้ส้ น มื อ ทั้งสองข้า งวางซ้ อนกัน พร้ อมกับ โน้ม ตัวไปข้างหน้า เหยียดแขนตรง จากนั้น ใช้
น้ าหนักตัวผ่านแขนทั้งสองข้างลงสู่ ส้นมือที่ซอ้ นกันลงบนกระดูกหน้าอก ความแรงที่กดต้องให้กระดูกหน้าอก
ยุบลงไปประมาณ 5-6 เซนติเมตร (2-2.4 นิ้ว) (ภาพที่ 12.31)
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ภาพที่ 12.31 การประสานมือกดหน้ าอกทีถ่ ูกต้ อง
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
3.3ผ่อนมือที่กดทรวงอกขึ้นเพื่อให้ทรวงอกมีโอกาสขยายตัวกลับ เพื่อให้เลือดไหลกลับเข้าสู่ หวั ใจ
ก่อนถู กบี บออกไปอีกครั้งหนึ่ ง ขณะผ่อนมื อไม่จาเป็ นต้องยกขึ้ นสู ง มื อยังคงสัมผัสอยู่ที่กระดู กหน้าอกเพื่ อ
ไม่ให้ตาแหน่งเลื่อนไป
3.4การกดหน้าอกเพื่อกระตุน้ หัวใจต้องทาเป็ นจังหวะที่สม่าเสมออย่างต่อเนื่องในอัตราประมาณ
100-120 ครั้งต่อนาที โดยในการกดแต่ละครั้งควรรอให้หน้าอกคืนตัวขยายกลับสู่ สภาพปกติก่อนจะทาการกด
ครั้งต่อไป เพราะถ้าการกดซ้ า ๆ กันเร็ วจนเกินไปจะทาให้หวั ใจไม่มีเวลาคลายตัวเพื่อรับเลือดที่มีก๊าซออกซิเจน
และหยุดการกดให้นอ้ ยที่สุด
กรณี ที่ ผูช้ ่ วยเหลื อไม่ ไ ด้ผ่านการอบรมการกู้ชี พ มาก่ อนให้ก ดหน้าอกผูป้ ่ วยอย่างต่ อเนื่ องดัง กล่ าว
จนกว่าจะมีการนาเครื่ องกระตุ น้ ไฟฟ้ าหัวใจอัตโนมัติ หรื อ AED (Automatic External Defibrillator) มาใช้ใน
การช่วยเหลือผูป้ ่ วยหรื อมีบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยเหลือต่อ
หากผู ้ช่ ว ยเหลื อ ได้รั บ การฝึ กฝนการกู้ชี พ มาเป็ นอย่า งดี แ ละทราบว่า ผู ้ช่ ว ยเหลื อ และผู ้ป่ วยไม่ มี
โรคติดต่อใด ๆ หรื อมีผชู ้ ่วยเหลือ 2 คน ให้เปิ ดทางเดินหายใจของผูป้ ่ วยในขั้นตอนที่ 2 เพื่อช่วยหายใจด้วยการ
เป่ าปากของผูป้ ่ วย โดยกดหน้าอกของผูป้ ่ วยดังที่ ได้กล่ าวมาแล้ว จานวน 30 ครั้ง โดยนับจังหวะ 1 2 3 ถึง 30
โดยไม่ตอ้ งมีคาว่า “และ” ระหว่างการนับ แล้วช่วยหายใจด้วยการเป่ าปากของผูป้ ่ วยอีก 2 ครั้ง
4.ขั้นตอนที่ 2 คื อ A (Airway) เป็ นการเปิ ดทางเดิ น หายใจของผูป้ ่ วยให้ โล่ ง เนื่ องจากผูท้ ี่ ไม่ รู้สึ ก ตัว
กล้ามเนื้ อจะคลายตัว ทาให้ลิ้นตกไปปิ ดทางเดินหายใจซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญของการอุดตันทางเดินหายใจ (ภาพ
ที่ 12.24 ก.) และเมื่อเปิ ดทางเดินหายใจ อากาศจะสามารถผ่านทางเดินหายใจได้ (ภาพที่ 12.32ข.)
ลิ้นอุดกั้น
ทางเดินหายใจ

อากาศผ่านทางเดิน
หายใจไม่ได้

ลิ้นไม่อุดกั้น
ทางเดินหายใจ

อากาศผ่านทางเดิน
หายใจได้
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ก.
ข.
ภาพที่ 12.32 ก. ทางเดินหายใจของผู้ป่วยหมดสติก่อนเปิ ดทางเดินหายใจ
ข.ทางเดินหายใจของผู้ป่วยหมดสติหลังเปิ ดทางเดินหายใจ
ที่ ม า : St John Ambulance, St Andrew’s First Aid and The British Red Cross Society and The British Red
Cross Society. (2014). First Aid Manual (10th ed.). London :Dorling Kindersley Limited.
วิธีเปิ ดทางเดินหายใจของผูป้ ่ วยมี 2 วิธี คือ
1) วิธีกดหน้ าผากและดันคางขึน้ (Head tilt-chin lift) เป็ นวิธีที่ทาให้ทางเดินหายใจเปิ ด
ได้ดีที่สุด ทาได้โดยผูป้ ฐมพยาบาลนัง่ ด้านข้างศีรษะของผูป้ ่ วย และจัดท่าให้ผูป้ ่ วยนอนหงายบนพื้นแข็ง จับ
ศีรษะผูป้ ่ วยให้หงายโดยการช้อนมือหนึ่ งเข้าไปใต้คาง และอีกมือหนึ่ งวางลงบนหน้าผาก ยกมือที่ชอ้ นคางขึ้น
พร้ อมกับ กดหน้าผากลงไปเล็ก น้อย (ภาพที่ 12.33) วิธีก ารดังกล่ าวจะท าให้ คอตรงส่ วนคอหอย (Pharynx)
เหยียดตรงออกไป ลิ้นปิ ดกล่องเสี ยง (Epiglottis) และลิ้นจะถูกดึงไปข้างหน้าตามกระดูกขากรรไกรและกระดูก
โคนลิ้น ไม่ตกลงมาปิ ดทางเดินหายใจ แต่วธิ ี น้ ีจะใช้กบั ผูท้ ี่ไม่มีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังเท่านั้น

ภาพที่ 12.33 วิธีกดหน้ าผากและดันคางขึน้
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
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2)
วิธียกกระดู กขากรรไกร (Jaw thrust) เป็ นวิธีเปิ ดทางเดิ นหายใจให้โล่ งอี กวิธีหนึ่ ง
โดยการยกกระดู กขากรรไกรล่ าง ซึ่ งเป็ นวิธีที่ ป ลอดภัยส าหรั บ ผูท้ ี่ มี การบาดเจ็บ ที่ ก ระดู ก สั นหลังร่ วมด้วย
วิธีการปฏิ บตั ิทาได้โดยให้ผูป้ ฐมพยาบาลอยู่ทางด้านศีรษะของผูป้ ่ วย ใช้มือทั้งสองข้างประคองหน้า แล้วใช้
นิ้วหัวแม่มือวางบนริ มฝี ปากล่างใกล้ๆ มุมปาก แล้วใช้นิ้วอื่นๆ ยกมุมขากรรไกรล่างขึ้น จากนั้นใช้มือทั้งสองดึง
คอให้หงายเล็กน้อยพร้ อมกับยกขากรรไกรล่างขึ้นให้ยื่นไปข้างหน้า และนิ้ วหัวแม่มือรั้งริ มฝี ปากล่างให้เปิ ด
ออก (ภาพที่ 12.34) วิธีน้ ี สามารถเปิ ดทางเดิ นหายใจได้ดี แต่ไม่เหมาะที่จะเป่ าลมเข้าปอดเพื่อช่ วยการหายใจ
เนื่องจากจะทาได้ไม่ถนัด

ภาพที่ 12.34 วิธียกกระดูกขากรรไกรล่ าง
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
5. หลังจากเปิ ดทางเดินหายใจของผูป้ ่ วยแล้ว ให้ดาเนิ นการในขั้นตอนที่ 3 คือ B (Breathing) ซึ่ งเป็ น
การช่ วยหายใจ โดยช่วยให้อากาศที่มีออกซิ เจนผ่านเข้าทางปากเข้าไปสู่ ปอดได้อย่างเพียงพอเพื่อให้ได้เลือดที่มี
ปริ มาณออกซิ เจนเพียงพอแล้วไหลกลับเข้าสู่ หวั ใจ และหัวใจจะสู บฉี ดไปเลี้ยงสมองและร่ างกายตามปกติ การ
ช่วยหายใจจะต้องทาอย่างรวดเร็ วภายในเวลา 4 นาที เพราะการหยุดหายใจชัว่ คราวเกิน 4 นาที จะทาให้สมอง
ขาดออกซิเจน ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้
เมื่อจัดทางเดินหายใจให้โล่งแล้วให้ช่วยหายใจทันที โดยใช้หลักการช่วยหายใจหรื อที่เรี ยกว่า การผาย
ปอด คือ การช่ วยหายใจด้ วยวิธีเป่ าปาก (Mouth to mouth)
การช่ วยหายใจด้ วยวิธีเป่ าปาก (Mouth to mouth) เป็ นการช่ วยหายใจโดยการเป่ าลมเข้าทางปากของ
ผูป้ ่ วย ทั้งนี้ จะต้องทราบว่าผูช้ ่วยเหลือและผูป้ ่ วยไม่มีโรคติดต่อใด ๆ หากไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว ให้กดหน้าอก
อย่างเดี ยวเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวผูช้ ่วยเหลื อและตัวผูป้ ่ วยเอง การช่วยหายใจด้วยวิธีน้ ี ให้ผปู ้ ฐมพยาบาล
กดหน้าอกของผูป้ ่ วยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จานวน 30 ครั้ง โดยนับจังหวะ 1 2 3 ถึง 30 โดยไม่ตอ้ งมีคาว่า “และ”
ระหว่างการนับ แล้วช่ วยหายใจด้วยการเป่ าปากของผูป้ ่ วยอีก 2 ครั้ง โดยใช้นิ้วชี้ และนิ้ วหัวแม่มือของมือข้าง
หนึ่ งบี บ จมู ก ผูป้ ่ วยไว้ จากนั้นผูป้ ฐมพยาบาลสู ดลมหายใจเข้าทางจมู ก ของตนเองให้เต็ม ปอด แล้วก้มหน้า
อ้าปากประกบลงบนปากของผูป้ ่ วยให้สนิ ทแล้วเป่ าลมเข้าปากผูป้ ่ วยอย่างแรง 2 ครั้ง หากลมเข้าเต็มปอดผูป้ ่ วย
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จะสังเกตได้จากทรวงอกที่กระเพื่อมขึ้น-ลง และเมื่อถอนปากออกมาจะรู ้สึกว่ามีลมออกทางปากหรื อจมูกของ
ผูป้ ่ วยแสดงว่าทาได้ถูกวิธี

ภาพที่ 12.35 การช่ วยหายใจด้ วยวิธีเป่ าปาก
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
สาหรับสัดส่ วนของการกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการเป่ าลมเข้าปอดของผูป้ ่ วย 2 ครั้งคิดเป็ นอัตรา
30:2 คื อ 1 รอบ (Cycle) โดยปฏิ บตั ิ ติดต่ อกันไปอย่างต่อเนื่ องจนครบ 4 รอบ แล้วจึงตรวจการหายใจ และ
ตรวจสอบชี พจรที่คอ (คลาชี พจรที่ เส้นเลื อดแดงใหญ่ขา้ งคอ (Carotid artery) ดังภาพที่ 12.36 ถ้าผูป้ ่ วยยังไม่มี
การตอบสนองก็ให้ปฏิ บตั ิการกู้ชีพดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่ องโดยทุ กๆ 4 รอบ จะต้องตรวจการหายใจและ
ตรวจชีพจร ทาเช่นนี้ ต่อไปจนกว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการช่วยชี วิตมาถึงหรื อ
จนกว่าผูป้ ่ วยจะเริ่ มเคลื่อนไหว กรณี ที่มีผชู ้ ่วยเหลือมากกว่า 1 คน ก็ให้สลับกันทาการกูช้ ีพเมื่อครบ 4 รอบ แล้ว
จึงตรวจการหายใจ และตรวจสอบชีพจรที่คอผูป้ ่ วยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ภาพที่ 12.36 แสดงการจับชีพจรเส้ นเลือดแดงใหญ่ ข้างคอ (Carotid pulse)
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
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6. กรณี ที่มีเครื่ องกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เนื่องจากเครื่ องกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัติเป็ นเครื่ องมือที่สามารถอ่านคลื่นหัวใจขณะที่หวั ใจหยุดเต้นกระทันหัน และสามารถกระตุน้ ให้หวั ใจ
กลับมาเต้นเป็ นปกติได้ เมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน หัวใจจะบีบตัวผิดจังหวะอย่างรุ นแรงหัวใจห้อง
ล่างเต้นแผ่วระรัวไม่สามารถสู บฉี ดเลือดได้ การกระตุน้ ด้วยไฟฟ้าจะทาให้หวั ใจกลับมาเต้นเป็ นจังหวะปกติอีก
ครั้ง การใช้เครื่ องกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ผูช้ ่วยเหลือต้องปฏิบตั ิดงั นี้
6.1 เปิ ดสวิตช์การทางานของเครื่ องกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จะมีเสี ยงบอกขั้นตอน
ในการใช้เครื่ อง
6.2 ติดแผ่นขั้วไฟฟ้า (Electrode pad) บนตัวผูป้ ่ วย โดยแผ่นที่ 1 ติดตรงตาแหน่งใต้
กระดูกไหปลาร้าข้างขวา และติดแผ่นที่ 2 ใต้รักแร้ซา้ ยระดับราวนม (ภาพที่ 12.32)และต่อสายเข้ากับตัวเครื่ อง
6.3 สัง่ ให้ทุกคนอยูห่ ่างจากผูป้ ่ วย ไม่ให้สัมผัสถูกตัวผูป้ ่ วย รอเครื่ องวิเคราะห์โดยใน
ระหว่างนี้ เครื่ องจะทาการวิเคราะห์คลื่ นไฟฟ้ าหัวใจของผูป้ ่ วย และวิเคราะห์จงั หวะการเต้นของหัวใจผูป้ ่ วยว่า
เป็ นจังหวะใด กรณี ที่ จงั หวะการเต้นของหัวใจมี ภาวะหัวใจห้องล่ างเต้นแผ่วระรั ว (Ventricular fibrillation)
เครื่ องจะมีเสี ยงบอกให้ทาการช็อกหัวใจ ผูช้ ่วยเหลือจะทาการกดปุ่ มช็อก
6.4 จากนั้นให้รีบกดหน้าอกและช่วยหายใจต่อทันทีอีก 2 นาที แล้วจึงดูวา่ การช็อกหัวใจ
ได้ผลหรื อไม่ ถ้ายังไม่ได้ผลให้กดหน้าอกและช่วยหายใจต่อไปจนกว่าหน่วยกูช้ ีพจะมาถึงเพื่อทาการช่วยชีวติ
ขั้นสู งต่อไป
6.5 รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลให้เร็ วที่สุด

ภาพที่ 12.37 วิธีปฏิบัติการกู้ชีพ
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
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กิจกรรม 12.1.4
ขั้นตอนการปฏิบตั ิการกูช้ ีพประกอบไปด้วยกี่ข้ นั ตอน อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 12.1.4
ลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิการกูช้ ีพประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนที่สาคัญคือ
1. C (Circulation) การช่วยการไหลเวียนเลือด โดยการกดหน้าอกภายนอกหรื อเรี ยกว่า การนวดหัวใจ
ในอัตรา 100-120 ครั้งต่อนาที
2. A (Airway) คือ การเปิ ดทางเดินหายใจของผูป้ ่ วยให้โล่ง ซึ่ งมี 2 วิธี คือ วิธีกดหน้าผากและดันคาง
ขึ้น และวิธียกกระดูกขากรรไกร
3. B (Breathing) คือ การช่วยหายใจโดยการเป่ าลมเข้าปอดทางปากของผูป้ ่ วย
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ตอนที่ 12.2
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสิ่งมีพษิ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
12.2.1 การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากสารพิษ
12.2.2 การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากสัตว์
12.2.3 การปฐมพยาบาลผูท้ ่ีได้รับอันตรายจากพืช
แนวคิด
1.
หลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับสารพิษเข้าสู่ ร่างกายทั้ง 3 ทาง คือ ทางการหายใจทาได้โดยให้
การนาผูป้ ่ วยออกมาสู่ ที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้ได้รับก๊าซออกซิ เจนอย่างเพียงพอ ทางปากทาได้โดย
การทาให้สารพิษเจือจาง รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลภายใน 15 นาที การทาให้อาเจียน การใช้สารดูดซับสารพิษ
ในระบบทางเดินอาหาร ทางผิวหนังโดยการล้างบริ เวณที่ถูกสารพิษด้วยน้ าไหลผ่านจานวนมาก
2.
สัตว์มีพิษที่พบบ่อยในสถานประกอบกิ จการ ได้แก่ ผึ้ง ต่อ แตน ให้ทาการปฐมพยาบาลโดย
การรัดเหนื อแผลที่ถูกต่อยแล้วดึงเอาเหล็กไนออก แมงป่ องและตะขาบให้ทาการปฐมพยาบาลโดยรัดเหนือแผล
แล้วประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดและบวม งูพิษให้ทาการปฐมพยาบาลโดยให้ผปู ้ ่ วยพักอยูน่ ิ่ง ล้างแผลให้
สะอาด ใช้ผา้ ยืดหรื อผ้าสะอาดที่พนั รอบอวัยวะส่ วนที่ถูกงู กดั ทั้งส่ วนให้กระชับและไม่แน่ นจนเกิ นไป แล้ว
ดามอวัยวะส่ วนที่ถูกกัดด้วยของแข็งเพื่อไม่ให้อวัยวะส่ วนที่ถูกกัดเคลื่อนไหว แล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล
ทันที สุ นัขกัดให้ท าการปฐมพยาบาลโดยล้างบาดแผลด้วยน้ ากับสบู่ ให้ส ะอาด ห้ามเลื อด และนาผูป้ ่ วยส่ ง
โรงพยาบาลเพื่อรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและบาดทะยัก
3. ผูป้ ฏิ บ ตั ิงานจะได้รับอันตรายจากพืชมี พิษ เช่ น เห็ ดพิ ษ ผักหวานป่ า โดยการรับประทานเข้าไป
การปฐมพยาบาลทาได้โดยการทาให้อาเจียน ทาให้สารพิษเจือจางด้วยการให้ดื่มนมหรื อน้ าการให้รับประทาน
ผงถ่านเพื่อดูดซับสารพิษ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.2 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากสารพิษได้
2. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากสัตว์ได้
3. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากพืชได้
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ความนา
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการส่ วนใหญ่มกั มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต โดยสารเคมี
ที่พบใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ได้แก่ กรด ด่าง และตัวทาละลายอินทรี ย ์ ซึ่ งสารเคมีเหล่านี้สามารถเข้าสู่ ร่างกายของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ 3 ทาง ไม่วา่ จะเป็ นทางการหายใจโดยการสู ดดมเข้าไป ทางผิวหนังไม่วา่ จะเป็ นการถูกสารเคมี
หกรด กระเด็นถูกผิวหนัง หรื อแม้กระทัง่ การกระเด็นเข้าตา และการได้รับสารเคมีเข้าไปทางปาก อาจโดยการ
กินทั้งที่ต้ งั ใจและไม่ต้ งั ใจ ผูป้ ฏิบตั ิงานจึงมีโอกาสเสี่ ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้
นอกจากผูป้ ฏิ บตั ิงานจะได้รับพิษจากสารเคมีในการทางาน ผูป้ ฏิ บตั ิงานในสถานประกอบกิ จการยัง
อาจเสี่ ยงต่อการได้รับอันตรายจากสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณสถานประกอบกิ จการอันได้แก่ งูพิษ ผึ้ง แมงป่ อง
สุ นขั หรื อการได้รับอันตรายจากพืชมีพิษต่าง ๆ โดยการสัมผัสผิวหนังหรื อรับประทานเข้าไป
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ผูป้ ฏิ บตั ิงานจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลในกรณี ที่ได้รับ
อันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้ การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์ทาอันตรายตลอดจนการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
พิษจากพืช เพื่อจะได้ช่วยเหลือตนเองและผูป้ ฏิบตั ิงานคนอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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เรื่องที่ 12.2.1
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารพิษ
สารพิษ (Poisons) หมายถึง สารเคมีที่มีสภาพเป็ นของแข็ง ของเหลว หรื อก๊าซ ซึ่ งเข้าสู่ ร่างกายทางปาก
ทางเดินหายใจหรื อทางผิวหนัง แล้วทาให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างและหน้าที่ของร่ างกายด้วยปฏิกิริยาทางเคมี
โดยอันตรายที่เกิดขึ้นจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติ ปริ มาณ และทางเข้าสู่ ร่างกาย
สารที่ทาให้เกิดพิษต่อมนุ ษย์อาจเป็ นสารพิษจากแร่ ธาตุต่าง ๆ เช่น สารตะกัว่ สารหนู และพิษจากสาร
สังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง รวมทั้งสารสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้น เช่น น้ ายาฟอกขาว ทินเนอร์ หรื อเป็ นสารพิษ
จากสัตว์ เช่น งูพิษ แมงป่ อง หรื อพิษจากพืช เช่น เห็ดพิษ ผักหวานป่ า เป็ นต้น ดังนั้นจึงสามารถจาแนกสารพิษ
ตามลักษณะการออกฤทธิ์ ได้เป็ น 4 ชนิด คือ
1. ชนิดกัดเนื้อ (Corrosive) โดยสารพิษชนิดนี้จะทาให้เนื้อเยือ่ ของร่ างกายไหม้พอง ได้แก่ กรด
ด่าง น้ ายาฟอกขาว เป็ นต้น
2. ชนิดทาให้ระคายเคือง (Irritants) โดยสารพิษชนิดนี้จะทาให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน และ
อักเสบในระยะต่อมา ได้แก่ สารหนู ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ก๊าซแอมโมเนี ย ก๊าซคลอรี น น้ ามันปิ โตรเลี ยม
สารตัวทาละลายอินทรี ย ์ เป็ นต้น
3. ชนิดที่กดระบบประสาท (Narcotics) โดยจะทาให้หมดสติ หลับลึก ปลุกไม่ตื่น ม่านตาหดเล็ก
ได้แก่ มอร์ ฟีน แอลกอฮอล์ ยานอนหลับ พิษจากงูเห่า พิษจากงูจงอาง เป็ นต้น
4. ชนิดที่กระตุน้ ระบบประสาท (Deliriants) โดยจะทาให้เกิดอาการเพ้อคลัง่ ใบหน้าและผิวหนังแดง
ตื่นเต้น ชีพจรเต้นเร็ ว ม่านตาขยาย ได้แก่ สารอะโทรปี น แอมเฟตามีน คาเฟอีน เป็ นต้น
เมื่อทราบชนิ ดของการเกิดพิษต่อร่ างกายแล้ว จะได้กล่าวถึงการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับพิษต่าง ๆ โดย
รายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในเรื่ องนี้ จะเน้นเฉพาะการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับพิษจากสารเคมีที่มกั พบในสถาน
ประกอบกิ จการ ส่ วนการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับพิษจากสัตว์และพืช จะได้กล่าวในเรื่ องที่ 12.2.2 และ 12.2.3
ต่อไป
การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับสารพิษนั้นในที่น้ ี จะแบ่งเป็ นการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย
ทางการหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับสารพิษทางการหายใจ
สารพิษที่เข้าสู่ ร่างกายทางการหายใจแล้วทาให้เกิดอาการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจที่ตอ้ งรี บทา
การปฐมพยาบาล ได้แก่ ก๊าซพิษต่าง ๆ ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ก๊าซที่ทาให้ร่างกายขาดออกซิ เจน (Asphyxiants gases) จะทาให้เกิดอาการวิงเวียน หน้ามืด เป็ นลม หมด
สติ และเสี ย ชี วิต ได้ เช่ น ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ก๊ า ซมี เทน ก๊ าซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ ก๊ าซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ เป็ นต้น
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2. ก๊าซที่ ท าให้ เกิ ดการระคายเคื องต่ อทางเดิ นหายใจ (Irritant gasses) เช่ น ก๊ าซแอมโมเนี ย ก๊าซคลอรี น
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ เป็ นต้น
3. ก๊าซที่ทาให้เกิดอันตรายต่อระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย เช่น ก๊าซอาร์ ซีน ก๊าซฟอสฟี น เป็ นต้น
การปฐมพยาบาล
1) ให้รีบนาผูป้ ่ วยที่สูดดมก๊าซพิษเข้าไปออกจากบริ เวณที่มีก๊าซพิษเหล่านั้น ไปยังบริ เวณที่มี
อากาศถ่ายเทสะดวก หรื อถ้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยได้ ให้ผปู ้ ฐมพยาบาลรี บเปิ ดประตู หน้าต่าง เพื่อระบาย
ก๊าซพิษและให้อากาศบริ สุทธิ์ เข้ามาในห้อง
2) คลายเสื้ อผ้าของผูป้ ่ วยให้หลวมเพื่อให้สามารถหายใจได้สะดวก
3) ถ้าผูป้ ่ วยหมดสติแต่การหายใจปกติ ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง และจัดให้นอนตะแคงกึ่ง
คว่าเพื่อป้ องกันลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจ
4) ถ้าผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว หยุดหายใจหรื อหัวใจหยุดเต้น ให้รีบปฏิบตั ิการกูช้ ีพทันที
5) นาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลให้เร็ วที่สุด
2. การปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับสารพิษทางปาก
ผูป้ ฐมพยาบาลต้องประเมินให้ได้วา่ ผูป้ ่ วยได้รับสารพิษเข้าไปในร่ างกายหรื อไม่ โดยการสังเกตอาการ
และอาการแสดง ถ้าผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวให้สอบถามชนิดและปริ มาณของสิ่ งที่รับประทานเข้าไป รวมทั้งประวัติ
สุ ขภาพ เช่น การเป็ นโรคหัวใจ เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม แต่ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่รู้สึกตัว ให้ประเมิน
จากอาการและอาการแสดง เช่น อัตราการหายใจ ชีพจร กลิ่นลมหายใจ รอยไหม้พองบริ เวณปาก ขนาดรู ม่านตา
และควรสังเกตสิ่ งแวดล้อมรอบตัวผูป้ ่ วยด้วย เช่น ภาชนะบรรจุสารพิษ นอกจากนี้ ถา้ มีผเู ้ ห็นเหตุการณ์ควร
สอบถามผูท้ ี่อยูใ่ นเหตุการณ์ดว้ ย
การปฐมพยาบาล
1) ทาให้สารพิษเจือจาง ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัวดีและไม่มีอาการชัก ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ าสะอาด ซึ่งหาได้
ง่ายที่สุดเพื่อช่วยเจือจางสารพิษ แต่ถา้ มีนมควรให้ดื่มนมเพราะจะช่วยเจือจางสารพิษและช่วยเคลือบป้ องกัน
อันตรายต่อเยือ่ บุทางเดินอาหารได้
2) รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลภายใน 15 นาที ถ้าสามารถทาได้ เพื่อให้แพทย์ได้ลา้ งท้องเอาสารพิษ
นั้นออกจากกระเพาะอาหารเพื่อลดการดูดซึ มเข้าสู่ ร่างกาย
3) ทาให้ผปู ้ ่ วยอาเจียนในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัวดี เพื่อเอาสารพิษออกจากร่ างกายในกรณี ที่ตอ้ งใช้
เวลานานในการนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล โดยผูป้ ฐมพยาบาลจะต้องขจัดสารพิษออกจากกระเพาะอาหารเพื่อลด
การดูดซึ มเข้าสู่ ร่างกายของผูป้ ่ วย โดยการทาให้อาเจียน ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ การใช้นิ้วมือล้วงคอหรื อใช้ไม้พนั
สาลีกวาดคอ ซึ่งจะกระตุน้ ให้อยากอาเจียนหรื อการใช้สารบางชนิดที่ทาให้อาเจียน เช่น ไอพิแขกน้ าเชื่ อม
(Syrup of Ipecac) โดยให้ผปู ้ ่ วยรับประทาน 2 ช้อนโต๊ะ แล้วให้ดื่มน้ าตามทันทีอย่างน้อย 1- 1 ½ แก้ว แต่หา้ ม
ดื่มนมเพราะจะทาให้ยาออกฤทธิ์ ชา้ โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วยจะอาเจียน 3-4 ครั้ง ภายในเวลา 15 นาทีหลังได้รับยา แต่
ถ้าไม่อาเจียนสามารถให้ยาซ้ าได้อีก 1 ครั้ง นอกจากนี้การให้ผปู ้ ่ วยรับประทานมัสตาดผง 1 ช้อนชา – 1 ช้อน
โต๊ะ ผสมกับน้ าอุ่นจะช่วยกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยอาเจียนได้
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เมื่อผูป้ ่ วยอาเจียนออกมา ควรจัดท่าให้ศีรษะอยูต่ ่ากว่าส่ วนอื่นของร่ างกาย เพื่อป้ องกันการ
สาลักสารพิษเข้าสู่ ปอดและสาลักเศษอาหารตกลงไปในหลอดลม และควรใช้ภาชนะรองรับอาเจียนแล้วเก็บส่ ง
โรงพยาบาลพร้อมผูป้ ่ วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยต่อไป
4) ห้ามทาให้ผปู ้ ่ วยอาเจียนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- ผูป้ ่ วยที่หมดสติหรื อไม่ค่อยรู ้สึกตัว เพราะจะทาให้สาลักเอาสารพิษเข้าสู่ ปอดและสาลักเศษอาหารตก
ลงไปในหลอดลมได้ แต่ถา้ ผูป้ ่ วยอาเจียนเอง ต้องให้การช่วยเหลือโดยหันศีรษะผูป้ ่ วยให้เอียงไปทางด้านใด
ด้านหนึ่งให้สิ่งอาเจียนไหลออกมา
- ผูท้ ี่ รับ ประทานสารพิ ษ ชนิ ดกัดเนื้ อ เช่ น กรด ด่ าง สารพิ ษ พวกน้ ามัน ปิ โตรเลี ย ม เช่ น น้ ามันก๊ าด
น้ ามันเบนซิ น น้ ามันสน สารพิษจาพวกตัวทาละลายอินทรี ย ์ เช่ น ทิ นเนอร์ เพราะการทาให้อาเจียนจะทาให้
สารพิษย้อนกลับมาทาอันตรายต่อเนื้อเยือ่ ของหลอดอาหารและปาก ทาให้อาการรุ นแรงมากขึ้น
5) ดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร เป็ นการลดปริ มาณการดูดซึ มสารพิ ษเข้าสู่ ร่างกาย โดยใช้ผง
ถ่าน (Activated charcoal) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นผงถ่านสี ดา 1 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ า 1 แก้ว ให้ผปู ้ ่ วยดื่ม ถ้าไม่มีให้ใช้
ไข่ขาว 3-4 ฟองตีให้เข้ากัน หรื อแป้ งสาลีละลายน้ า หรื อน้ ามันมะกอก หรื อน้ ามันสลัดอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
ให้ผปู ้ ่ วยดื่มแทน โดยให้ดื่มหลังจากให้ไอพิแขกและผูป้ ่ วยอาเจียนแล้ว
โดยทัว่ ไปการให้ผปู ้ ่ วยรับประทานผงถ่านจะใช้ในกรณี ต่าง ๆ เช่น การที่ผปู ้ ่ วยรับประทานสารพิษเข้า
ไปนานเกินครึ่ งถึงหนึ่ งชัว่ โมง ซึ่ งสารพิษจะผ่านกระเพาะอาหารลงไปยังลาไส้แล้ว ดังนั้นการทาให้อาเจียนจึง
ไม่สามารถกาจัดสารพิษได้หมด จึงต้องรับประทานผงถ่านเพื่อดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร หรื อจะ
ให้ ผูป้ ่ วยรั บ ประทานผงถ่ า นเพื่ อ ดู ดซับ สารพิ ษ ในกรณี ที่ ไ ม่ แน่ ใจว่าสารพิ ษ ได้ถู ก ขับ ออกมาทางอาเจี ย น
หมดแล้ว หรื อกรณี ที่ไม่สามารถทาให้ผปู ้ ่ วยอาเจียนได้
6) การปฐมพยาบาลเฉพาะสาหรับผูท้ ี่รับประทานสารพิษชนิดกัดเนื้อ ได้แก่ กรด ด่าง ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่ น กรดไฮโดรคลอริ ก กรดซัลฟิ วริ ก แอมโมเนี ยมคลอไรด์ ฯลฯ จะพบรอยไหม้ที่ปาก โดยมี
อาการไหม้ พอง ออกร้อนบริ เวณริ มฝี ปาก ลาคอ ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน กระหายน้ า และมีอาการของภาวะช็อค
ได้แก่ ชี พจรเบาเร็ ว ผิวหนังเย็นชื้น ถ้าผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีให้ดื่มนมเพื่อช่วยเจือจางกรดและด่าง และเคลือบทางเดิน
อาหาร แต่ถา้ ไม่มีนม อาจให้ดื่มน้ าแทนเพื่อช่วยในการเจือจางสารพิษ และห้ามทาให้อาเจียนโดยเด็ดขาด
7) รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลโดยเร็ วที่สุด โดยหลังจากให้การปฐมพยาบาลแล้ว ให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ ง
โรงพยาบาล และขณะน าส่ ง ให้ เฝ้ า สั ง เกตอาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วยตลอดเวลา เพื่ อ จะได้ใ ห้ก าร
ช่วยเหลือได้ทนั ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการเปลี่ยนแปลง เช่น หมดสติ หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น เป็ นต้น
3. การปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับสารพิษทางผิวหนัง
การได้รับสารพิษทางผิวหนัง อาจเกิ ดจากสารพิษหกรดผิวหนังหรื อกระเด็นเข้าตา โดยจะแบ่งวิธีการ
ปฐมพยาบาลออกเป็ น 2 วิธี ดังนี้
3.1 สารพิษถูกผิวหนัง ได้แก่ การถูกกรดหรื อด่างเข้มข้นหกรดหรื อกระเด็นถูกผิวหนัง
การปฐมพยาบาล
1) เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกจากบริ เวณที่มีสารพิษโดยระวังไม่ให้สารพิษถูกตัวผูป้ ฐมพยาบาล
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2) หากสารพิษเปรอะเปื้ อนเสื้ อผ้าของผูป้ ่ วยให้ตดั เสื้ อผ้าส่ วนนั้นออก แล้วล้างบริ เวณที่ถูก
สารพิษทันทีดว้ ยน้ าสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย 15-20 นาทีจากฝักบัวฉุ กเฉิ นหรื อน้ าจากก๊อกน้ า โดยให้บริ เวณ
ผิวหนังส่ วนที่ ถู ก สารพิ ษ อยู่ต่ ากว่าส่ วนที่ ไม่ ถู ก สารพิ ษ เพื่ อป้ องกัน สารพิ ษ ไปเปรอะเปื้ อนท าอันตรายต่ อ
ผิวหนังส่ วนอื่น
3) กรณี ที่ไม่สามารถตัดเสื้ อผ้าที่เปรอะเปื้ อนสารพิษออกได้ ให้ลา้ งบริ เวณที่ถูกสารพิษด้วยน้ า
สะอาดไหลผ่านเป็ นจานวนมาก เพื่อชะล้างสารพิษออกไปให้มากที่สุด แต่ถา้ หากถอดเสื้ อผ้าออก ต้องระวัง
ไม่ให้สารพิษนั้นไปเปรอะเปื้ อนและทาอันตรายกับผิวหนังส่ วนอื่น
4) กรณี ที่ไม่สามารถหาน้ าสะอาดชะล้างสารพิษได้ทนั ให้ใช้สาลีหรื อผ้าสะอาดซับผิวหนัง
บริ เวณที่ถูกสารพิษเบา ๆ เพื่อลดการสัมผัสสารพิษ และไม่ควรพัดโบกให้สารเคมีน้ นั แห้ง เนื่ องจากอาจทาให้
สารพิษเพิ่มความรุ นแรงในการทาลายผิวหนังมากขึ้น
5) ปิ ดคลุมผิวหนังบริ เวณที่ถูกสารพิษด้วยผ้าก๊อซสะอาด แล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล
ทันที
3.2 สารพิษกระเด็นเข้ าตา ได้แก่ สารเคมีต่าง ๆ กรด ด่าง ฝุ่ น ควัน
การปฐมพยาบาล
1) เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกจากบริ เวณที่มีสารพิษโดยระวังไม่ให้สารพิษถูกตัวผูป้ ฐมพยาบาล
2) กรณี ที่ผปู ้ ่ วยสวมใส่ เลนส์สัมผัสที่ตา ห้ามถอดเลนส์สัมผัสออกจากดวงตา เพราะอาจทา
ให้เกิดบาดแผลที่ดวงตาขณะถอดได้
3) ถ้าสารพิษนั้นอยูใ่ นรู ปของฝุ่ นเล็ก ๆ ห้ามขยี้ตาหรื อพยายามนาสิ่ งแปลกปลอมนั้นออกเอง
เพราะอาจทาให้เกิดบาดแผลที่ดวงตาเพิม่ ขึ้น
4) รี บล้างตาทันทีดว้ ยน้ าสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย 15-20 นาที โดยใช้ฝักบัวล้างตาฉุ กเฉิ นหรื อน้ า
จากก๊อกน้ าโดยเปิ ดก๊อกน้ าไม่แรงจนเกินไป ในขณะล้างตาให้ตะแคงศีรษะด้านที่สารพิษกระเด็นเข้าตา แล้วให้
น้ าไหลผ่านจากหัวตาไปหางตาข้างที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อไม่ให้น้ าล้างตาไหลไปถูกตาข้างปกติ
5) กรณี ที่ผปู ้ ่ วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคงข้างที่ตาได้รับบาดเจ็บหรื อนัง่ หงาย
ศีรษะไปด้านหลังและเอียงศีรษะไปทางด้านที่ตาได้รับบาดเจ็บ จากนั้นให้ผปู ้ ฐมพยาบาลใช้ผา้ สะอาดปิ ดตาข้าง
ที่ปกติไว้ แล้วทาการล้างตาให้ ผูป้ ่ วย โดยค่อย ๆ เทน้ าสะอาดไหลผ่านหัวตาเบา ๆ เพื่อชะล้างสารพิษออกไป
ทางหางตา โดยล้างตาด้วยน้ าสะอาดเป็ นจานวนมากอย่างน้อย 15-20 นาที (ภาพที่ 14.38)
6) หลังจากล้างตาด้วยน้ าสะอาดจานวนมากแล้ว ให้ปิดตาข้างที่บาดเจ็บด้วยผ้าก๊อซสะอาด แล้ว
รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
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ภาพที่ 12.38 การล้ างตาในผู้ทสี่ ารพิษกระเด็นเข้ าตา
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
กิจกรรม 12.2.1
จงกาเครื่ องหมาย √ หน้าข้อที่เห็นว่าถูก และเครื่ องหมาย X หน้าข้อที่เห็นว่าผิด
......... 1. เมื่ อ กิ น สารพิ ษ พวกทิ น เนอร์ เ ข้า ไป รี บ นาส่ ง โรงพยาบาลและห้ า มทาให้ อ าเจี ย น
..........2. เมื่ อ ได้รั บ กรดซัล ฟิ วริ ก เข้า ไปทางปากให้รี บ ทาให้อ าเจี ย นด้ว ยการกิ น ไอพิ แ ขกน้ า เชื่ อ ม
..........3. เมื่ อ ได้รั บ สารแอมโมเนี ย มคลอไรด์ เ ข้า ไปทางปากควรให้ดื่ ม นมเพื่ อ ให้อ าเจี ย นโดยเร็ ว ที่ สุ ด
..........4. ถ้า กรดไนตริ ก เข้ม ข้น หกรดลาตัว ให้ รี บ ถอดเสื้ อ ออกทางศี ร ษะ แล้ว ล้า งบริ เ วณลาตัว ด้ว ยน้ า
สะอาดไหลผ่า น
........5. ถ้า สารละลายโซเดี ย มไบคาร์ บ อเนตกระเด็ น เข้า ตาผูป้ ฏิ บ ัติ ง านที่ ส วมคอนแทคเลนส์ ห้า ม
ถอดคอนแทคเลนส์ อ อก แต่ ใ ห้รี บ ล้า งตาด้ว ยน้ า สะอาดไหลผ่า นอย่า งน้อ ย 20 นาที
แนวตอบกิจกรรม 12.2.1
... √...1. เมื่ อ กิ น สารพิ ษ พวกทิ น เนอร์ เ ข้า ไป รี บ นาส่ ง โรงพยาบาลและห้ า มทาให้ อ าเจี ย น
.... X...2. เมื่ อ ได้รั บ กรดซัล ฟิ วริ ก เข้า ไปทางปากให้รี บ ทาให้อ าเจี ย นด้ว ยการกิ น ไอพิ แ ขกน้ า เชื่ อ ม
.... X...3. เมื่ อ ได้รั บ สารแอมโมเนี ย มคลอไรด์ เ ข้า ไปทางปากควรให้ดื่ ม นมเพื่ อ ให้อ าเจี ย นโดยเร็ ว ที่ สุ ด
... X....4. ถ้า กรดไนตริ ก เข้ม ข้น หกรดลาตัว ให้ รี บ ถอดเสื้ อ ออกทางศี ร ษะ แล้ว ล้า งบริ เ วณลาตัว ด้ว ยน้ า
สะอาดไหลผ่า น
... √...5. ถ้า สารละลายโซเดี ย มไบคาร์ บ อเนตกระเด็ น เข้า ตาผูป้ ฏิ บ ัติ ง านที่ ส วมคอนแทคเลนส์ ห้า ม
ถอดคอนแทคเลนส์ อ อก แต่ ใ ห้ รี บ ล้า งตาด้ว ยน้ า สะอาดไหลผ่า นอย่า งน้อ ย 20 นาที
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เรื่องที่ 12.2.2
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสัตว์
สัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นสถานประกอบกิ จการมีท้ งั สัตว์มีพิษที่โดยธรรมชาติแล้วมักอาศัยอยูต่ ามต้นไม้ เช่ น
ผึ้ง ต่ อ แตน หรื อบางชนิ ดชอบหลบซ่ อนอยู่ตามเศษไม้ สิ่ งของ พื้ นดิ นหรื อบริ เวณที่ รกครึ้ ม เช่ น แมงป่ อง
ตะขาบ งู ตลอดจนสุ นขั ซึ่ งบางครั้งก็ถูกเลี้ยงไว้ในสถานประกอบกิจการหรื อเป็ นสุ นขั จรจัดที่เข้ามาอาศัยอยูใ่ น
สถานประกอบกิ จการ โดยทัว่ ไปสัตว์ต่างๆ เหล่านี้ จะไม่ทาอันตรายกับมนุ ษย์ยกเว้นกรณี ที่ถูกรุ กราน ซึ่ งมัก
เกิดขึ้นโดยที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่ได้ต้ งั ใจ เช่ น เดินผ่านบริ เวณที่มีรังผึ้งแล้วถู กผึ้งต่อย การค้นหาสิ่ งของในห้องเก็บ
ของแล้วถู กตะขาบกัด เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากถูกสัตว์เหล่านี้ กดั หรื อต่อย ก็จะได้รับพิษหรื อเกิ ดบาดแผลที่
สามารถทาอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานได้ ทั้งนี้ การเกิดอันตรายมากหรื อน้อยก็ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของสัตว์มีพิษ ปริ มาณ
ของพิษที่เข้าสู่ ร่างกาย ตาแหน่ งของบาดแผลที่ถูกกัดหรื อต่อย ความไวต่อการตอบสนองพิษของแต่ละบุคคล
เป็ นต้น
1. การปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับพิษจากผึง้ ต่ อ แตน
ผึ้ง ต่อ แตน เป็ นแมลงที่มีเหล็กไนอยูบ่ ริ เวณส่ วนปลายของลาตัวหรื อก้น โดยข้างๆ ถุงเหล็กไนจะมีถุง
ที่ใช้สาหรับเก็บน้ าพิษ ซึ่ งน้ าพิษจะถู กฉี ดผ่านรู ตรงกลางของเหล็กไนไปยังเนื้ อเยื่อของศัตรู ยกเว้นผึ้งซึ่ งจะ
ปล่อยเหล็กไนฝั งคาอยู่ในเนื้ อเยื่อของศัตรู พร้ อมกับถุ งเก็บน้ าพิษ โดยทัว่ ไปพิษของแมลงเหล่านี้ จะทาให้เกิ ด
อาการคัน บวม แดง และปวดบริ เวณที่ ถูกต่อย หรื อในบางรายที่มีอาการรุ นแรง อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเดิน เป็ นลม หายใจลาบาก หัวใจเต้นผิดปกติ มีไข้และชัก หมดสติ และเสี ยชี วิตได้จากการช็อคที่เรี ยกว่า
ช็อคจากการแพ้สาร (Anaphylactic shock) อย่างไรก็ตามความรุ นแรงของอาการพิษที่ได้รับขึ้ นอยู่กบั จานวน
แมลงที่ต่อย บริ เวณที่ถูกต่อย เช่น ถ้าถูกต่อยที่คอจะมีอาการรุ นแรงกว่าที่มือ เนื่ องจากจะไปรบกวนการหายใจ
เป็ นต้น และความไวต่อพิษของแมลง โดยคนที่ไวต่อพิษของแมลงสู งจะมีอาการรุ นแรงมากกว่า
วิธีการปฐมพยาบาล
1.1 กรณี ผทู ้ ี่มีประวัติมีความไวต่อพิษของแมลง ซึ่ งจะมีอาการบวมทันทีตรงบริ เวณที่ถูกต่อยหรื อมี
อาการหายใจลาบาก ให้รีบทาการปฐมพยาบาล ดังนี้
1) ใช้ผา้ หรื อสายยางแบนๆ หรื อเชือกรัดเหนือบาดแผลที่ถูกแมลงต่อยประมาณ 5-10
เซนติเมตร โดยรัดให้แน่นแต่ให้สามารถสอดนิ้วมือเข้าไปได้และสามารถจับชี พจรส่ วนปลายนั้นได้ และคลาย
ผ้าที่รัดไว้ทุก 15 นาที ระยะเวลาที่คลายผ้านานประมาณ ½ - 1 นาที เพื่อลดการแพร่ กระจายของพิษ
2) เอาเหล็กไนออกโดยใช้วตั ถุที่มีรูตรงกลาง เช่น ลูกกุญแจ ปลายปากกาลูกลื่นชนิดกด
วางให้รูอยูต่ รงบริ เวณเหล็กใน กดให้เหล็กในโผล่ออกมาแล้วค่อยๆ ดึงเหล็กในออก ห้ามบีบเค้นเพราะจะทาให้
ถุ งน้ าพิษที่ ติดอยู่กบั เหล็กไนแตก และทาให้ร่างกายจะได้รับพิษมากขึ้น หรื อใช้สกอตเทป (Scotch tape) ปิ ด
ทาบบริ เวณที่ถูกต่อย แล้วดึงสกอตเทปออก เหล็กไนจะติดออกมาด้วย
3) ถ้าผูป้ ่ วยมีภาวะหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจโดยการผายปอด และถ้าหัวใจหยุดเต้นให้รีบ
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ทาการนวดหัวใจทันที
4) รี บนาส่ งโรงพยาบาลทันที
1.2 กรณี ผทู ้ ี่ไม่มีประวัติมีความไวต่อพิษของแมลงและถูกแมลงต่อยไม่มาก
1) เอาเหล็กไนออกตามวิธีดงั กล่าวข้างต้น
2) ล้างทาความสะอาดบริ เวณที่ถูกแมลงต่อยด้วยน้ าและสบู่
3) ประคบเย็นโดยวางถุงน้ าแข็งบนตาแหน่งที่แมลงต่อยเพื่อลดอาการบวมและลดการดูดซึม
พิษเข้าสู่ ร่างกาย
4) ทาบริ เวณที่ถูกแมลงต่อยด้วยน้ ายาแอมโมเนียหอมเพราะพิษของแมลงเหล่านี้มีฤทธิ์ เป็ น
กรด หรื อทาด้วยครี มแก้แพ้พิษพวกแอนติฮิสตามีนหรื อคาลามายด์โลชัน่
5) ให้รับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม จานวน 2 เม็ด เมื่อมีอาการ
ปวด
6) ถ้าแมลงต่อยในปาก ให้ผปู ้ ่ วยบ้วนปากด้วยน้ ายาโซดาไบคาร์ บอเนต (โซดาไบคาร์ บอเนต
1 ช้อนโต๊ะผสมในน้ า 1 แก้ว) แล้วให้อมก้อนน้ าแข็ง แล้วรี บนาส่ งโรงพยาบาลทันที
2. การปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับพิษจากแมงป่ องและตะขาบ
แมงป่ องและตะขาบเป็ นสัตว์ที่มกั อาศัยอยู่ในที่ รก เช่ น ซอกหิ น กองไม้ โดยแมงป่ องจะใช้หางซึ่ งมี
เหล็กไนต่อยและฉี ดพิษเข้าสู่ เนื้ อเยือ่ ของศัตรู ส่ วนตะขาบจะใช้เขี้ยวกัด ซึ่ งจะมองเห็นเป็ นจุด 2 จุด อาการที่เกิด
จากแมงป่ องต่อยและตะขาบกัด จะคล้ายกับอาการที่เกิดจากผึ้ง แตน ต่อ ต่อยแต่จะรุ นแรงกว่า โดยเฉพาะแมง
ป่ องซึ่ งจะทาให้เกิดอาการเจ็บปวดที่รุนแรงกว่า
วิธีการปฐมพยาบาล
1) ใช้ผา้ หรื อสายยางแบน ๆ หรื อเชือกรัดเหนือบาดแผลที่ถูกต่อยหรื อกัดประมาณ 5-10 เซนติเมตร
โดยรัดให้แน่นแต่ให้สามารถสอดนิ้วมือเข้าไปได้และสามารถจับชีพจรส่ วนปลายนั้นได้ และคลายผ้าที่รัดไว้
ทุก 15 นาที ระยะเวลาที่คลายผ้านานประมาณ ½ - 1 นาที เพื่อลดการแพร่ กระจายของพิษ
2) ล้างทาความสะอาดบริ เวณที่ถูกต่อยหรื อกัดด้วยน้ าและสบู่
3) ประคบเย็นโดยวางถุงน้ าแข็งบนตาแหน่งที่ถูกต่อยหรื อกัดเพื่อลดอาการบวมและลดการดูดซึมพิษ
เข้าสู่ ร่างกาย
4) ทาบริ เวณที่ถูกต่อยหรื อกัดด้วยน้ ายาแอมโมเนียหอม หรื อครี มแก้แพ้พิษพวกแอนติฮิสตามีนหรื อ
คาลามายด์โลชัน่
5) ให้รับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม จานวน 2 เม็ด เมื่อมีอาการปวด
6) ในรายที่มีอาการรุ นแรง ซึ่งพบได้นอ้ ยมาก เช่น มีภาวะการหายใจและหัวใจล้มเหลว ให้ทาการกู้
ชีพแล้วรี บนาส่ งโรงพยาบาลทันที
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3. การปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับพิษจากงู
การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ถูกงูกดั ผูป้ ฐมพยาบาลจะต้องประเมินภาวะการได้รับพิษงูก่อนเพื่อที่จะได้ให้การ
ช่ วยเหลื อได้อย่างถู กต้อง โดยการประเมิ นจากรอยกัด ลักษณะของงู ท้องถิ่ นที่ ถูกงู กดั ตลอดจนอาการและ
อาการแสดงของการได้รับพิษงูอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทั้งหมดประกอบกัน ดังนี้
3.1รอยกัด เนื่องจากงูพิษจะมีเขี้ยว 2 เขี้ยวอยูต่ อนบนของขากรรไกร ในขณะที่งูไม่มีพิษจะไม่มี
เขี้ยว ดังนั้นบาดแผลที่ถูกงูพิษกัดจะต้องมีรอยเขี้ยวปรากฏอยูด่ ว้ ย ดังภาพที่ 12.39

ภาพที่ 12.39 เปรียบเทียบรอยกัดของงูพษิ และงูไม่ มีพษิ
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
3.2ลักษณะงูและท้ องถิ่นที่ถกู งูกัด ในกรณี ที่มองเห็นงูก็อาจประเมินได้จากลักษณะของงูวา่ เป็ นงูมี
พิษหรื อไม่และเป็ นงูชนิดใด แต่ถา้ หากไม่เห็นงูเนื่ องจากอยูใ่ นที่มืดหรื อลืมสังเกต ก็อาจอาศัยข้อมูลท้องถิ่นนั้น
ๆ ว่ามีงูชนิดใดชุกชุมซึ่ งพอจะสรุ ปได้ดงั นี้
3.2.1งูเห่ า มีหวั กลม เกล็ดสี ดาหรื อสี น้ าตาลแก่ ตรงคอแผ่แม่เบี้ยและมีเครื่ องหมายดอก
จันทร์ พบได้ทวั่ ไปในภาคกลาง
3.2.2งูจงอาง มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดางูพิษในประเทศไทย มีหวั กลมเป็ นขีดบั้ง พบชุก
ชุมในป่ าลึกภาคใต้และภาคกลาง
3.2.3 งูสามเหลี่ยม มีหวั กลมเหมือนงูเห่า ลาตัวเป็ นรู ปสามเหลี่ยม มีลายดาสลับขาวเป็ น
ปล้องจากหัวถึงหาง ชอบหากินตามริ มน้ า พบมากในภาคกลาง
3.2.4 งูกะปะ มีหวั เป็ นรู ปสามเหลี่ยม พบชุกชุมในบริ เวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกและ
ในสวนยางภาคใต้
3.2.5งูแมวเซา มีหวั เป็ นรู ปสามเหลี่ยม ตัวสี เขียวอ่อน เวลาโกรธจะส่ งเสี ยงคล้ายเสี ยงแมว
กรน พบมากแถวภาคกลาง
3.2.6 งูเขียวหางไหม้ มีหวั เป็ นรู ปสามเหลี่ยม ลาตัวสี เขียวสด ส่ วนปลายหางมีสีน้ าตาล
ไหม้ มักเกาะอยูต่ ามต้นไม้สีเขียว หรื อในน้ าที่มีพืชน้ าขึ้นรกเรื้ อ พบมากแถวภาคกลาง งูชนิดนี้มีพิษน้อยที่สุดที่
พบในประเทศไทย
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3.2.7 งูทะเล มีหวั เล็ก หางเป็ นรู ปใบพาย เคลื่อนไหวในน้ าได้รวดเร็ ว มีหลายชนิด เช่น งู
คออ่อน งูแสมรัง งูชายธง พบมากตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
3.3อาการและอาการแสดงของพิษงู มีดงั นี้
3.3.1 พิษต่ อระบบประสาท (Neurotoxin) ได้แก่ พิษงูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม และงูทะเล
โดยท าให้มี อาการง่ วงนอน ซึ ม ภายใน 15 นาที ถึง 15 ชั่วโมง และมี อาการชาบริ เวณที่ ถูก กัดร่ วมกับ อาการ
อ่อนเพลี ย อ้าปากไม่ ข้ ึ น ขากรรไกรแข็ง พู ดไม่ ชัด ตามัว ลื ม ตาล าบากเพราะหนังตาตก กลื นล าบาก แน่ น
หน้าอก เป็ นอัมพาตทัว่ ร่ างกาย หยุดหายใจ และเสี ยชีวติ ในที่สุด
3.3.2 พิ ษต่ อระบบไหลเวียนเลื อด (Haemotoxin) ได้แก่ พิษของงู กะปะ งู แมวเซา งู เขียว
หางไหม้ งูทะเล โดยจะมีอาการปวดบวมบริ เวณที่ถูกกัด พิษของงูจะไปทาลายกลไกการแข็งตัวของเลือด ทาให้
มีเลื อดออกตามผิวหนัง เห็ นเป็ นรอยจ้ าเลื อด มีเลื อดออกตามไรฟั น เลื อดออกในปอดทาให้ไอเป็ นเลื อด และ
เสี ยชีวติ จากการเสี ยเลือด
3.3.3 พิ ษต่ อระบบกล้ ามเนื อ้ (Myotoxin) ได้แก่ พิษของงู ทะเลทั้งหมดซึ่ งมีพิษชนิ ดที่มีผล
ต่อระบบประสาทด้วย สาหรับพิษต่อกล้ามเนื้ อจะทาให้เกิ ดอาการหลังจากถู กกัด 30 นาทีถึง 1 ชัว่ โมง โดยมี
อาการปวดกล้ามเนื้อ เคลื่อนไหวแขนขาไม่ได้ ปั สสาวะเป็ นสี น้ าตาล และมีภาวะไตล้มเหลว
วิธีการปฐมพยาบาล
1) พยายามทาให้ผูป้ ่ วยคลายกังวลและมีสติ จากนั้นถอดเครื่ องประดับ และเสื้ อผ้าที่อาจกดรัดอวัยวะ
ส่ วนที่ถูกกัดออก แล้วจัดให้ผปู ้ ่ วยนัง่ หรื อนอนนิ่ง ๆ ในท่าที่สบายและให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุด โดยให้บริ เวณที่
ถูกกัดอยูต่ ่ากว่าระดับหัวใจ และห้ามให้สารกระตุน้ ระบบประสาท เช่น สุ รา ชา กาแฟ เพราะจะทาให้ประเมิน
อาการของผูป้ ่ วยไม่ได้ แต่ถา้ ผูป้ ่ วยมีอาการปวดมากให้รับประทานยาพาราเซตามอลระงับอาการปวดได้
2) ล้างแผลที่ถูกงูกดั ด้วยน้ าสะอาดเพื่อตรวจดูวา่ มีรอยเขี้ยวพิษงูหรื อไม่ ถ้าเป็ นงูพิษจะมีรอยเขี้ยวเป็ น
รอยลึก 1 หรื อ 2 รอยถ้ากัดเพียงครั้งเดียว ถ้าเป็ นงูไม่มีพิษกัดจะเห็นรอยฟันเป็ นแถว ๆ เรี ยงกัน
3) เมื่อพบว่าเป็ นรอยเขี้ยวให้ใช้ผา้ ยืดหน้ากว้าง 10 – 15 ซม. และมีความยาวอย่างน้อย 4.5 เมตร หรื อ
ใช้ผา้ สะอาดพันรอบอวัยวะส่ วนที่ถูกงูกดั ทั้งส่ วนให้กระชับและไม่แน่นจนเกินไป โดยเริ่ มจากส่ วนปลายหรื อ
บริ เวณรอบนิ้วมือ หรื อนิ้วเท้ายาวต่อเนื่ องมาจนสุ ดอวัยวะ แล้วทาการดามอวัยวะส่ วนที่ถูกกัดด้วยของแข็งเพื่อ
ไม่ให้อวัยวะส่ วนที่ถูกกัดเคลื่อนไหว เนื่ องจากการเคลื่อนไหวหรื อการหดตัวของกล้ามเนื้อจะทาให้พิษงูถูกดูด
ซึ มเข้าสู่ ร่างกายได้เร็ วขึ้น (ภาพที่ 12.40 ก. และ ข.)
4) ให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับเซรุ่ มแก้พิษงู โดยถ้าสามารถนางูไปได้ก็ให้นาไปด้วยเพื่อ
จะได้รับเซรุ่ มแก้พิษงูที่เฉพาะเจาะจง
5) ถ้าผูป้ ่ วยมีภาวะหายใจหรื อหัวใจล้มเหลวให้ปฏิบตั ิการกูช้ ีพก่อนแล้วรี บนาส่ งโรงพยาบาลทันที
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รอยเขี้ยวงู

ก.

ข.

ค.

ง.

ภาพที่ 12.40 การพันแผลทีถ่ ูกงูกดั ก-ง.
ที่มา : Winkel, K., & Tibballs, J. (2016). Envenomation Syndromes. . Retrieved March 3, 2018, from
https://www.researchgate.net/figure/Pressure-immobilization-first-aid-A-C-Commencing-distal-to-biteapply-bandage-as_fig1_295595429
4. การปฐมพยาบาลผู้ทถี่ ูกสุ นัขกัด
โรคพิษสุ นขั บ้าหรื อโรคกลัวน้ าเกิดจากเชื้ อไวรัสพิษสุ นขั บ้า (Rabies virus) ซึ่ งทาอันตรายต่อระบบ
ประสาทส่ วนกลาง โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ จะอยูใ่ นน้ าลายของสัตว์ เช่น สุ นขั แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ
เช่น หมู ลิง ชะนี ฯลฯ
เนื่องจากสุ นขั เป็ นสัตว์ที่อยูใ่ กล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและพบได้บ่อยในสถานประกอบกิจการทั้งที่มีผู ้
เลี้ยงไว้หรื อเป็ นสุ นขั จรจัดที่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นสถานประกอบกิจการ ถ้าสุ นขั ไม่ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้าและได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปก็จะทาให้สุนขั เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้ โดยจะพบเชื้อไวรัสชนิดนี้
ในน้ าลายสุ นขั ในช่วง 4-5 วัน ก่อนที่สุนขั จะแสดงอาการของโรคและจะมีเชื้ออยูต่ ลอดเวลาที่สุนขั ป่ วยจนถึง
เสี ยชีวติ รวมระยะเวลาประมาณ 10 วัน และหากในช่วงนี้สุนขั ไปกัดคน เชื้อไวรัสก็จะเข้าไปทางบาดแผลที่ถูก
กัด หรื อเข้าสู่ ร่างกายโดยน้ าลายที่สัมผัสกับผิวหนังที่มีแผล ทาให้ผทู ้ ี่ถูกสุ นขั บ้ากัดป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าและ
เสี ยชีวติ ทุกราย
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อาการของสุนัขบ้ า แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
4.1 ชนิดดุร้าย (Furious type) อาการนี้จะพบได้ทวั่ ไป โดยแบ่งอาการออกเป็ น 2 ระยะคือ
ระยะเริ่ มเป็ น จะพบว่าสุ นขั มักจะซึ ม ไม่ยอมกินอาหารเนื่องจากกลืนไม่ได้ น้ าลายฟูมปาก ขากรรไกรห้อย ม่าน
ตาขยายกว้าง นัยน์ตาแวววาวน่ากลัว ระยะต่อมา สุ นขั จะวิง่ เพ่นพ่านและกัดทุกอย่างที่ขวางหน้า บางตัวจะซุ ก
อยูใ่ นที่สงบและเย็นและจะกัดคนเมื่อถูกรบกวน เวลาเดินหรื อวิ่ง หางตก ตัวแข็ง เซไปด้านใดด้านหนึ่ง และมัก
เสี ยชีวติ ภายใน 5-10 วัน
4.2 ชนิดเงียบ (Dump type) สุ นขั จะมีอาการซึ ม อาจมีอาการเหมือนปอดบวม ไม่กิน
อาหารค่อย ๆ เป็ นอัมพาต น้ าลายไหลมาก เห่าไม่ได้ มักไปซุ กตัวอยูข่ า้ งโอ่งน้ า และจะตายภายใน 1-3 วัน
อาการของผู้ที่เป็ นโรคพิษสุนัขบ้ า มีอาการได้ 2 แบบ คือ
1)แบบสปาสติก (Spastic paralysis) ภายหลังจากถูกสุ นขั กัดประมาณ 30-90 วัน ผูป้ ่ วยจะ
เริ่ ม มี อาการคัน หรื อชาบริ เวณแผลที่ ถู ก กัด อาจมี อาการครั่ น เนื้ อครั่ น ตัว ปวดศี รษะ เบื่ ออาหาร ต่ อมาจะมี
อาการสปาสติก คือ สะดุง้ ผวา ตื่นเต้น เมื่อถูกลมหรื อมีเสี ยงรบกวน ผูป้ ่ วยจะกลื นอาหารและน้ าไม่ได้เพราะ
กลื นไม่ลง ถ้าฝื นดื่มน้ าเข้าไปเพราะกระหายน้ าจะสาลัก จึงทาให้โรคนี้ ได้ชื่อว่า โรคกลัวน้ า ผูป้ ่ วยจะมีอาการ
หงุดหงิ ดและกระสับกระส่ ายตลอดเวลา เพ้อคลัง่ ทุรนทุราย บางคนจะทาเสี ยงร้องเหมือนสุ นขั แต่ผูป้ ่ วยจะมี
สติอยูต่ ลอดเวลา และมักเสี ยชีวติ ภายใน 24-48 ชัว่ โมง หลังจากมีอาการกลืนน้ าไม่ได้
2)แบบอัมพาต (Flaccid paralysis) มักเป็ นอาการที่ เกิ ดตามหลังอาการสปาสติก บางคน
อาจไปหาแพทย์โดยมีอาการของอัมพาตที่ขา บางคนเป็ นอัมพาตทั้งแขน ขา กะบังลม และกล้ามเนื้ อที่เกี่ยวข้อง
กับการหายใจ ทาให้หยุดหายใจ และเสี ยชีวติ ในที่สุด
เนื่ องจากไม่เคยมีผปู ้ ่ วยด้วยโรคพิษสุ นขั บ้ารอดชี วิต ดังนั้นวิธีการป้ องกันที่ดีที่สุดก็คือ พาสุ นขั ไปฉี ด
วัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าตามระยะเวลาที่กาหนด และระมัดระวังไม่ให้ถูกสุ นขั ที่ไม่มีเจ้าของหรื อสุ นขั จร
จัดกัด ข่วน หรื อเลียผิวหนัง แต่ถา้ หากถูกสุ นขั กัดหรื อข่วนทาให้มีบาดแผล จะต้องรี บทาการปฐมพยาบาล ดังนี้
วิธีการปฐมพยาบาล
1) ล้างบาดแผลที่ถูกสุ นขั กัดหรื อข่วนให้สะอาดด้วยน้ ากับสบู่ทนั ที เพราะจะช่วยชะล้างเชื้อโรคที่อยู่
ในน้ าลายให้ออกไปมากที่สุด โดยล้างบาดแผลอย่างน้อย 20 นาที
2) ถ้ามีเลือดออกจากบาดแผลให้หา้ มเลือดโดยใช้ผา้ ก๊อซหรื อผ้าสะอาดปิ ดปากแผลไว้จนกว่าเลือดจะ
หยุดไหลหรื อออกน้อยลง
3) ใช้ผา้ ก๊อซปิ ดปากแผลไว้แล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลเพื่อรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้าและวัคซี นป้ องกันบาดทะยัก
4) ให้จบั สุ นขั ขังไว้โดยให้อาหารและน้ าตามปกติ และควรเฝ้าดูสุนขั ไว้เป็ นเวลา 15 วัน โดยทัว่ ไป
สุ นขั ที่เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าจะเสี ยชีวติ ภายใน 5 วัน และหากสุ นขั เสี ยชีวติ ภายใน 15 วัน ก็ให้ตดั หัวสุ นขั ส่ ง
สถานเสาวภาหรื อกรมปศุสัตว์หรื อศูนย์วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโรคพิษสุ นขั บ้า
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กิจกรรม 12.2.2
จงอธิ บายวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมงป่ องต่อย
แนวตอบกิจกรรม 12.2.2
วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมงป่ องต่อย มีดงั นี้
1. ใช้ผา้ หรื อสายยางแบน ๆ หรื อเชือกรัดเหนื อบาดแผลที่ถูกต่อยหรื อกัดประมาณ 5-10 เซนติเมตร
โดยรัดให้แน่นแต่ให้สามารถสอดนิ้วมือเข้าไปได้และสามารถจับชีพจรส่ วนปลายนั้นได้ และคลายผ้าที่รัดไว้
ทุก 15 นาที ระยะเวลาที่คลายผ้านานประมาณ ½ - 1 นาที เพื่อลดการแพร่ กระจายของพิษ
2. ล้างทาความสะอาดบริ เวณที่ถูกต่อยหรื อกัดด้วยน้ าและสบู่
3. ประคบเย็นโดยวางถุงน้ าแข็งบนตาแหน่งที่ถูกต่อยหรื อกัดเพื่อลดอาการบวมและลดการดูดซึ ม
พิษเข้าสู่ ร่างกาย
4. ทาบริ เวณที่ถูกต่อยหรื อกัดด้วยน้ ายาแอมโมเนียหอม หรื อครี มแก้แพ้พิษพวกแอนติฮิสตามีนหรื อ
คาลามายด์โลชัน่
5. ให้รับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม จานวน 2 เม็ด เมื่อมีอาการปวด
6. ในรายที่มีอาการรุ นแรง เช่น มีภาวะการหายใจและหัวใจล้มเหลว ให้ทาการกูช้ ีพแล้วรี บนาส่ ง
โรงพยาบาลทันที
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เรื่องที่ 12.2.3
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากพืช
ประเภทสารพิษจากพืช
พืชหลายชนิ ดมีสารพิษซึ่ งสามารถทาให้เกิดอันตรายต่อมนุ ษย์ได้เมื่อรับประทานเข้าไป บางชนิดต้อง
นาไปต้มเป็ นเวลา 10 นาที ก่อนซึ่ งจะช่ วยลดความเป็ นพิ ษลงได้ร้อยละ 86 เช่ น เมล็ดลู กเนี ยง ดังนั้นจึ งได้มี
การจาแนกสารพิษจากพืชตามการออกฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. สารพิษจากพืชที่ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร โดยจะทาให้เกิดอาการคัน
ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนในปาก คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่ วง ได้แก่ เผือก บอน ผลมะคาดีควาย เป็ นต้น
2. สารพิษจากพืชที่ออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทส่ วนกลางและจิตใจ โดยการออกฤทธิ์ ของ
สารพิ ษ จะมี ท้ งั การกดระบบประสาทส่ วนกลางและการกระตุ น้ ท าให้เกิ ดอาการชัก และหลอนจิตประสาท
ได้แก่ เห็ด ฝิ่ น ใบและเปลือกของต้นกระท่อม สะเดาอินเดีย หัวกลอย กัญชา เป็ นต้น
3. สารพิษจากพืชที่มีฤทธิ์ ต่อหัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิ ต ได้แก่ ยีโ่ ถ เมล็ดปอกระเจา เมล็ด
ราเพย เป็ นต้น
4. สารพิษจากพืชที่มีอนั ตรายต่อตับและอวัยวะอื่นๆ โดยตรง ได้แก่ หญ้างวงช้าง พระยาไร้ใบ
ยางจากต้นรัก ต้นหิงหาย เมล็ดลูกเนียง เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การได้รับสารพิษจากพืชที่เกิ ดขึ้นกับผูป้ ฏิ บตั ิงานในสถานประกอบกิ จการมักเกิ ดจาก
การการนาพืชมี พิษมาปรุ งอาหารรับ ประทานโดยรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ โดยพืชมี พิษที่ มกั พบก่ อให้เกิ ดอันตราย
บ่อยครั้งได้แก่ เห็ดพิษ และผักหวานป่ า
เห็ดพิษ มีหลายชนิด เช่น เห็ดไข่ห่าน เห็ดตีนตัน เห็ดปอดม้า เห็ดหลังเขียว โดยลักษณะของเห็ดพิษ
โดยทัว่ ไปจะมีวงแหวนที่ ตน้ เห็ ดตรงตาแหน่ งต่ ากว่าหมวกเห็ ดเล็กน้อย เห็ ดมีสี หมวกเห็ ดมี ลกั ษณะไม่เรี ยบ
และบนหมวกเห็ดมีผงหยาบๆ หมวกเห็ ดมักจะเปราะแตกง่ายเมื่อแตะเบาๆ บางชนิ ดมีกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดม
กลิ่นอาจทาให้ปวดศีรษะ เช่น เห็ดกระโดงต้นต่ า เห็ดร่ างแห เป็ นต้น บางชนิ ดเมื่อหักก้านเห็ ดด้านที่ติดดิน จะ
เห็นน้ าลักษณะเป็ นยางเหนียวเยิม้ ที่กา้ นเห็ด เช่น เห็ดร่ างแห
อาการและอาการแสดง พิษของเห็ดพิษจะมีความรุ นแรงแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของเห็ดพิษนั้น
แต่พอสรุ ปได้วา่ โดยทัว่ ไปจะทาให้เกิดอาการดังต่อไปนี้
1. คลื่นไส้ อาเจียน
2. ท้องร่ วงอย่างรุ นแรง
3. ปวดท้องมาก
4. ปวดศีรษะ
5. เหงื่อและน้ าลายออกมากผิดปกติ
6. อาจพบมีอาการเต้นของหัวใจผิดปกติ
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7. ความดันโลหิตต่า
8. หายใจลาบาก
9. รู ม่านตาเล็กลง
10. อาจเสี ยชีวติ ได้
ผักหวานป่ า มีอยูแ่ ทบทุกภาคของประเทศไทย จะแตกยอดอ่อนในต้นฤดูแล้งประมาณเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม
อาการและอาการแสดง ผักหวานที่เป็ นพิษจะทาให้เกิดอาการและอาการแสดง ดังนี้
1. คลื่นไส้ อาเจียน
2. มึนเมา
3. กระหายน้ า
4. ทุรนทุราย
5. ถ้ามีอาการมากจะหมดสติ
6. อาจเสี ยชีวติ ได้
การปฐมพยาบาลผู้ทรี่ ับประทานพืชมีพษิ เข้ าไป
หลักปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในการปฐมพยาบาลผูท้ ี่รับประทานพืชมีพิษเข้าไป มีดงั ต่อไปนี้
1. ทาให้ผปู ้ ่ วยอาเจียนในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัวดี เพื่อเอาสารพิษออกจากร่ างกาย โดยผูป้ ฐมพยาบาล
จะต้องขจัดสารพิษออกจากกระเพาะอาหารเพื่อลดการดูดซึ มเข้าสู่ ร่างกายของผูป้ ่ วยโดยการทาให้อาเจียน ซึ่ งมี
หลายวิธี ได้แก่ การใช้นิ้วมือล้วงคอหรื อใช้ไม้พนั สาลีกวาดคอ ซึ่ งจะกระตุน้ ให้อยากอาเจียน หรื อการใช้สาร
บางชนิ ดที่ทาให้อาเจียน เช่น ไอพิแขกน้ าเชื่อม หรื อมัสตาดผงผสมกับน้ าอุ่น ซึ่ งจะช่วยกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยอาเจียน
ได้ และควรใช้ภาชนะรองรับอาเจียนแล้วเก็บส่ งโรงพยาบาลพร้อมกับผูป้ ่ วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยต่อไป
2. ให้ดื่มนมเพื่อช่วยเจือจางสารพิษและเคลือบกระเพาะอาหาร แต่ถา้ ไม่มีนม ให้ดื่มน้ ามากๆ เพื่อ
ช่วยเจือจางสารพิษ ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยรับประทานพืชมีพิษเข้าไปไม่นาน
3. ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานผงถ่านเพื่อช่วยดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร
4. ให้การปฐมพยาบาลตามอาการ เช่น หากมีภาวะหายใจลาบากต้องช่วยการหายใจ หรื อถ้าหยุด
หายใจหรื อหัวใจหยุดเต้นต้องรี บนวดกระตุน้ หัวใจ
5. รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
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กิจกรรม 12.2.3
1. จงอธิบายลักษณะของเห็ดพิษมาพอเข้าใจ
2. จงระบุหลักปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในการปฐมพยาบาลผูท้ ี่รับประทานพืชมีพิษเข้าไป
แนวตอบกิจกรรม 12.2.3
1. ลักษณะของเห็ดพิษ ได้แก่
1.1 มีวงแหวนที่ตน้ เห็ดตรงตาแหน่งต่ากว่าหมวกเห็ดเล็กน้อย
1.2 หมวกเห็ดมีลกั ษณะไม่เรี ยบ
1.3 บนหมวกเห็ดมีผงหยาบๆ
1.4 หมวกเห็ดมักจะเปราะแตกง่ายเมื่อแตะเบา ๆ
1.5 บางชนิดเมื่อหักก้านเห็ดด้านที่ติดดิน จะเห็นน้ าลักษณะเป็ นยางเหนียวเยิม้ ที่กา้ นเห็ด
2. หลักปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในการปฐมพยาบาลผูท้ ี่รับประทานพืชมีพิษเข้าไป มีดงั นี้
2.1 ทาให้อาเจียนในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัวดี เพื่อเอาสารพิษออกจากร่ างกาย
2.2 ให้ดื่มนมเพื่อช่วยเจือจางสารพิษและเคลือบกระเพาะอาหาร แต่ถา้ ไม่มีนม ให้ดื่มน้ ามากๆ เพื่อ
ช่วยเจือจางสารพิษ
2.3 ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานผงถ่านเพื่อช่วยดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร
2.4 ให้การปฐมพยาบาลตามอาการ เช่น หากมีภาวะหายใจลาบากต้องช่วยการหายใจ หรื อถ้าหัวใจ
หยุดเต้นต้องรี บนวดกระตุน้ หัวใจ
2.5 รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
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ตอนที่ 12.3
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5

การปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีบาดแผลฟกช้ าและบาดแผลฉี กขาด
การปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีบาดแผลไหม้พอง
การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ถูกกระแสไฟฟ้า
การปฐมพยาบาลผูท้ ี่จมน้ า

แนวคิด
1. บาดแผลแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คือบาดแผลฟกช้ าหรื อบาดแผลเปิ ด ซึ่งให้การปฐมพยาบาลโดย
ให้ประคบเย็นเพื่อลดอาการปวดและบวมแล้วประคบร้อนเพื่อสลายก้อนเลือดที่คงั่ ใต้ผิวหนัง บาดแผลผิวหนัง
ฉีกขาดหรื อบาดแผลปิ ด คือ บาดแผลถลอก ถูกตัด ฉีกขาด ถูกแทง ซึ่ งให้การปฐมพยาบาลโดยการล้างทาความ
สะอาดบาดแผล ถ้ามีวตั ถุขนาดใหญ่ปักคาแผลห้ามดึงออก ทาการห้ามเลือด และทาความสะอาดรอบบาดแผล
ด้วยแอลกอฮอล์ แล้วปิ ดแผลไว้ก่อนนาส่ งโรงพยาบาล
2. หลักการปฐมพยาบาลบาดแผลไหม้พอง โดยถ้าเป็ นแผลลึกระดับที่ 1 และแผลมีขนาดเล็ก ให้
ใช้ความเย็นประคบบริ เวณบาดแผลเพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนและลดความร้อนที่จะทาลายที่เนื้ อเยื่อ ถ้า
แผลมีตุ่มพองห้ามเจาะแต่ให้ปิดแผลไว้ดว้ ยผ้าสะอาด ถ้ามีอาการช็อกให้รีบปฐมพยาบาลอาการช็อก และถ้า
หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นให้ทาการกูช้ ีพแล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
3. ผูท้ ี่ ได้รับ บาดเจ็บ ที่ ก ระดู ก ข้อ และกล้ามเนื้ อ มี ห ลัก การปฐมพยาบาลคื อ ให้ อ วัย วะหรื อ
บริ เวณที่ได้รับบาดเจ็บพักโดยการเข้าเฝื อกในรายที่กระดูกหักหรื อพันผ้าเพื่อพยุงอวัยวะส่ วนที่ได้รับบาดเจ็บให้
เคลื่ อ นไหวน้อยที่ สุ ด หากบาดแผลมี เลื อ ดออกให้ ห้ ามเลื อ ด และเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างถู ก ต้อ งเพื่ อน าส่ ง
โรงพยาบาล
4. กระแสไฟฟ้ าทาให้เกิดอันตรายที่สาคัญคือ ระบบหายใจและหัวใจ ในการปฐมพยาบาลควร
ตรวจดูการหายใจและการเต้นของชีพจร และเตรี ยมปฏิบตั ิการกูช้ ีพในกรณี ที่หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
5. หลังการช่วยเหลือผูท้ ี่จมน้ าขึ้นมาจากน้ าได้ สิ่ งสาคัญคือ การตรวจการหายใจและชี พจร โดย
หากพบผูป้ ่ วยมีภาวะการหายใจและหัวใจล้มเหลวให้รีบปฏิบตั ิการกูช้ ีพก่อนที่จะเอาน้ าออกจากปอด หากไม่มี
น้ าคัง่ ในปอดมากจนขัดขวางการปฏิบตั ิการกูช้ ีพ

58

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.3 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีบาดแผลฟกช้ าและบาดแผลฉีกขาดได้
2. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีบาดแผลไหม้พองได้
3. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อได้
4. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ถูกกระแสไฟฟ้าได้
5. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่จมน้ าได้
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ความนา
จากสถิติการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางานจาแนกตามความรุ นแรงและผลของการ
ประสบอันตราย ปี 2559 (สานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2560) แสดงให้เห็นว่าผลของการประสบอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ า หรื ออุบตั ิเหตุที่ทาให้เกิ ดกระดูกหัก/แตก/ร้าว บาดแผลลึก การได้รับสารพิษ สารเคมี บาดแผล
ไหม้ ตลอดจน การฟกช้ า และการถู กชน การถู กเบียด ทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานจานวนมากเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ
บางส่ วน ทางานไม่ได้ชวั่ คราวและต้องหยุดงานเป็ นจานวนมาก และจากสถิติการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย
เนื่ องจากการท างาน จาแนกตามความรุ น แรงและสาเหตุ ที่ ป ระสบอัน ตรายปี 2559 พบว่าอุ บ ัติเหตุ ที่ ท าให้
ผูป้ ฏิ บตั ิงานเสี ยชี วิต 5 อันดับแรกเรี ยงตามลาดับดังนี้ อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ ตกจากที่ สูง ไฟฟ้ าช็ อต วัตถุ
หรื อสิ่ งของพังทลาย/หล่นทับ และวัตถุหรื อสิ่ งของกระแทก/ชน จากสถิ ติการประสบอันตรายดังกล่าวข้างต้น
สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ ฏิบตั ิงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู ้เรื่ องของการปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีบาดแผลต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นบาดแผลฟกช้ า บาดแผลผิวหนังฉี ก ขาด บาดแผลไหม้พ อง ตลอดจนการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ ไ ด้รับ
บาดเจ็บที่กระดู ก ข้อ และกล้ามเนื้ อ และผูท้ ี่ถูกกระแสไฟฟ้ า ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความรุ นแรงของอาการบาดเจ็บ
และลดการเสี ยชี วิตของผูป้ ระสบอุ บ ัติเหตุ นอกจากนี้ ห ากสถานประกอบกิ จการใดที่ มี แหล่ งน้ าในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่วา่ จะเป็ นบ่อน้ าทัว่ ไปหรื อบ่อบาบัดน้ าเสี ยหรื ออยูใ่ กล้แหล่งน้ าสาธารณะ ผูป้ ฏิบตั ิงานก็ควร
มีความรู ้เรื่ องการปฐมพยาบาลผูท้ ี่จมน้ าด้วยเช่นกัน
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เรื่องที่ 12.3.1
การปฐมพยาบาลผู้ที่มบี าดแผลฟกช้าและบาดแผลผิวหนังฉีกขาด
เมื่ อเกิ ด อุ บ ัติเหตุ จากการท างาน ส่ วนใหญ่ ผูป้ ฏิ บ ัติ งานมัก ได้รับ บาดเจ็บ ไม่ ว่า จะเป็ นการบาดเจ็บ
เล็กๆน้อยๆ ตั้งแต่การฟกช้ า เกิดบาดแผลผิวหนังฉี กขาดตั้งแต่บาดแผลขนาดเล็กไปจนถึงบาดแผลขนาดใหญ่
บางกรณี อาจสู ญ เสี ย อวัย วะและท าให้ เกิ ด ความพิ ก ารหรื อ การบาดเจ็บ ที่ รุน แรงจนถึ ง ขั้น เสี ย ชี วิต ดัง นั้น
ผูป้ ฏิ บตั ิงานจึงควรเรี ยนรู ้วิธีการปฐมพยาบาลเพื่อช่ วยลดความรุ นแรงของบาดแผลและส่ งเสริ มการหายของ
แผลให้เร็ วขึ้น
1. ชนิดของบาดแผล
บาดแผล (Wound) หมายถึง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากแรงทางกายภาพหรื อสารเคมีต่อเนื้ อเยือ่ ต่าง ๆ
(ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์, 2561) บาดแผลจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งได้รับการปฐมพยาบาลตั้งแต่เริ่ มแรก เพราะอาจทาให้
เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้ เช่น การตกเลือด ติดเชื้อ บาดทะยัก เป็ นต้น
บาดแผลแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ บาดแผลฟกช้ าหรื อบาดแผลปิ ดและบาดแผลผิวหนังฉีกขาดหรื อ
บาดแผลเปิ ด ดังนี้
1.1 บาดแผลฟกช้าหรื อบาดแผลปิ ด (Contused wounds หรื อ Closed wounds) คือ บาดแผลที่ไม่มีการ
ฉี กขาดของผิวหนัง เกิดจากการถู กของไม่มีคมกระแทก ทาให้มีเลื อดคัง่ อยูใ่ ต้ผิวหนังและจะมีรอยฟกช้ ามาก
อาจเกิ ดการบวมแดงภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากได้รับบาดเจ็บ ส่ วนที่บวมนี้ จะมีเลื อดและซี รั่ม (Serum) คัง่ อยู่
ภายใน แผลฟกช้ านี้ อาจกลายเป็ นก้อนเลื อดคัง่ อยู่ใต้ผิวหนังที่เรี ยกว่า ฮีมาโตมา (Hematoma) ซึ่ งเกิ ดจากเส้ น
เลือดที่อยูร่ อบๆ เนื้อเยือ่ และผิวหนังแตกทาให้เห็นเป็ นสี แดงคล้ า
1.2 บาดแผลผิวหนั งฉี กขาดหรื อ บาดแผลเปิ ด (Open wounds) คือบาดแผลที่ มีรอยแยกของผิวหนัง
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน โดยทัว่ ไปเกิดจากของมีคม เช่น มีด กระจก แก้วบาด หรื อถูกวัตถุสิ่งของอย่างหนึ่ ง
อย่างใดทาให้ผวิ หนังฉี กขาด บาดแผลชนิดนี้แบ่งได้เป็ น 5 ประเภท คือ
1.2.1 บาดแผลถลอก (Abrasion wounds) เป็ นบาดแผลที่เกิดกับผิวหนังชั้นตื้น โดยการฉี ก
ขาดของหนังกาพร้ า อาจมี น้ าเหลื องหรื อเลื อดซึ ม ออกมาภายหลัง 24 ชั่วโมงไปแล้ว ถ้าไม่ มี ก ารติ ดเชื้ อจะ
กลายเป็ นสะเก็ดสี น้ าตาลแข็งและแห้ง ถ้ามีการติดเชื้ อหรื ออักเสบจะมีหนองเป็ นคราบสี เหลืองติดอยู่ และมีน้ า
แฉะๆ เยิม้ ที่แผล สาเหตุของบาดแผลชนิดนี้ เกิดจากการการเสี ยดสี ระหว่างผิวหนังกับขอบแข็งที่หยาบหรื ออาจ
เกิดจากการขีดข่วนของของแหลม
1.2.2 บาดแผลตัด (Incised wounds or Cut wounds) เป็ นบาดแผลที่เกิดจากของมีคม เช่น มีด
กระจก ทาให้มีการฉี กขาดของผิวหนัง โดยขอบแผลจะมีลกั ษณะเป็ นแนวเรี ยบชิ ดกัน แผลแคบแต่ยาว ถ้าแผล
ลึกจนผิวหนังขาดทุกชั้น จะทาให้มีเลือดออกมาก กล้ามเนื้อและหลอดเลือดถูกตัดขาดด้วย
1.2.3 บาดแผลฉีกขาด (Lacerated wounds) คือบาดแผลที่มีผวิ หนังขาดในลักษณะขอบแผล
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กะรุ่ งกะริ่ งหรื อขอบแผลไม่เรี ยบ แผลอาจลึกจากผิวหนังลงไปจนทาให้กล้ามเนื้ อและเยื่อเกี่ยวพันฉี กขาดด้วย
สาเหตุเกิดจากถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกทาให้ผิวหนังขาด หรื อผิวหนังถูกอัดด้วยแรงหนักๆ หรื อผิวหนังถูก
ของไม่ค่อยคมตัด เช่น เลื่อย เป็ นต้น
1.2.4 บาดแผลถูกแทง (Punctured wounds or Stab wounds) เป็ นบาดแผลที่มีการฉีกขาด
ของผิวหนังเป็ นรู ลึกลงไป ทาให้อวัยวะภายในได้รับอันตราย มักเป็ นแผลที่ มีความลึ กมากกว่าความยาวของ
แผล รู ป ร่ างของบาดแผลถู กแทงจะมี ล ักษณะเช่ นเดี ยวกับ อาวุธ สาเหตุ เกิ ดจากการทิ่ มแทงของของแข็งที่ มี
ลักษณะเป็ นแท่งหรื อเกิดจากวัตถุปลายแหลม เช่น เศษไม้ มีด เป็ นต้น
1.2.5 บาดแผลถูกยิง (Gunshot wounds) บาดแผลชนิดนี้มีลกั ษณะเป็ นรู ลึกเข้าไปในร่ างกาย
เช่นเดียวกับถูกแทง แต่บาดแผลถูกยิงมีลกั ษณะพิเศษหลายอย่าง เช่น มักจะเห็นเป็ นรอยทางกระสุ นปื นเข้าและ
ออกหรื อกระสุ นฝังในบาดแผลที่ถูกกระสุ นปื น รู กระสุ นปื นเข้าจะเล็กกว่ารู กระสุ นปื นออก
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุที่พบโดยทัว่ ไปในสถานประกอบกิ จการมักทาให้เกิ ดบาดแผลฟกช้ าและ
บาดแผลผิวหนังฉี กขาดประเภทบาดแผลถลอก ถู กตัด ฉี กขาด และถู กวัตถุ ทิ่มแทง ดังนั้นในที่น้ ี จะกล่ าวถึ ง
เฉพาะการปฐมพยาบาลบาดแผลเหล่านี้เท่านั้น
2. หลักสาคัญในการปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้าและบาดแผลผิวหนังฉีกขาด
การปฐมพยาบาลบาดแผลชนิ ดต่างๆ มีหลักสาคัญในการดาเนินการปฐมพยาบาล ดังนี้
2.1 หลักการปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้าหรื อบาดแผลปิ ด
ผูท้ ี่มีบาดแผลฟกช้ าแสดงถึงการถูกกระแทกจนมีเลือดออกใต้ผวิ หนัง ดังนั้นจึงควรพักบริ เวณ
นั้นให้อยูน่ ิ่งๆ แล้วประคบเย็นภายใน 24 ชัว่ โมงเพื่อไม่ให้เลือดออกใต้ผวิ หนังมากขึ้น จากนั้นจึงค่อยประคบ
ร้อนเพื่อสลายก้อนเลือดที่คงั่ อยูใ่ ต้ผวิ หนัง
2.2 หลักการปฐมพยาบาลบาดแผลผิวหนังฉีกขาดหรื อบาดแผลเปิ ด
1) ห้ามเลือดในกรณี ที่มีเลือดออก
2) ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการช็อกหรื อเป็ นลม ควรแก้ไขอาการช็อกหรื อเป็ นลมทันที
3) เมื่อทาการห้ามเลือดจนเลือดหยุดไหลออกจากบาดแผล ให้ทาความสะอาดบาดแผลโดย
ล้างมือให้สะอาดหรื อสวมถุงมือยาง บาดแผลที่มีเลือดแข็งตัวอุดปากแผลอยูไ่ ม่ตอ้ งเอาออก เพราะอาจทาให้
เลือดไหลออกมาอีก
4) ขณะทาความสะอาดบาดแผลให้ตรวจสอบบาดแผลไปด้วยว่าแผลมีลกั ษณะเป็ นชนิดใด
ความกว้างยาวลึกเท่าใด ถ้ามีเศษวัสดุสิ่งใดติดหรื อหักคาอยูไ่ ม่ควรเอาออก เช่น แท่งไม้ เพราะจะทาให้เลือด
ไหลออกมาทางบาดแผลได้อีก ยกเว้นเศษวัสดุน้ นั มีขนาดเล็กมากและสามารถเอาออกได้ง่าย
5) ควรบันทึกเหตุการณ์และการตกแต่งบาดแผลเพื่อเป็ นการสะดวกแก่แพทย์ในการประกอบ
คดีหรื อทาการรักษาต่อไป
6) กรณี ที่บาดแผลมีขนาดใหญ่หรื อลึกมากให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
3. วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้าและบาดแผลผิวหนังฉีกขาด
ขั้นตอนการปฐมพยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1 การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้าหรื อบาดแผลปิ ด
1) ประคบบริ เวณที่มีอาการฟกช้ าด้วยความเย็น เช่น น้ าแข็ง ภายใน 24 ชัว่ โมงแรก เพื่อห้าม
เลือดที่ออกใต้ผวิ หนังและระงับความเจ็บปวด
2) หลังจาก 24 ชัว่ โมงไปแล้ว ให้ประคบบริ เวณที่ฟกช้ าด้วยความร้อน เช่น กระเป๋ าน้ าร้อน
หรื ออาจใช้ยาที่ทาให้เกิดความร้อน เช่นขี้ผ้ งึ บาล์ม ทาบริ เวณที่มีอาการฟกช้ า
3) ถ้ามีอาการฟกช้ าบริ เวณข้อ ควรให้อวัยวะส่ วนนั้นอยูน่ ิ่ งๆ โดยพันผ้าเอาไว้
4) ถ้าการกระแทกไม่รุนแรง รอยฟกช้ าจะหายได้เองภายในเวลาไม่นาน
5) ถ้าการกระแทกนั้นรุ นแรงอาจเป็ นอันตรายถึงอวัยวะภายใน และทาให้มีอาการตกเลือด
ภายในได้ โดยสังเกตว่าผูป้ ่ วยจะมีอาการซี ดลง กระหายน้ า ตัวเย็น ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ ว หายใจแรง คลื่นไส้
อาเจียน เป็ นลมหมดสติ ช็อก ความดันโลหิตต่าลง ดังนั้น ให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที ไม่เช่นนั้นผูป้ ่ วย
อาจเสี ยชีวติ ได้จากการตกเลือดภายใน
3.2 การปฐมพยาบาลบาดแผลผิวหนังฉีกขาดหรื อบาดแผลเปิ ด
หากเป็ นบาดแผลที่ไม่รุนแรงมากผูป้ ฐมพยาบาลอาจทาการตกแต่งบาดแผลก่อนนาผูป้ ่ วยส่ ง
โรงพยาบาลได้ โดยการตกแต่งบาดแผลคือ การทาความสะอาดบาดแผล ใส่ ยาฆ่าเชื้ อ แล้วปิ ดบาดแผลด้วยผ้าที่
สะอาดปราศจากเชื้ อโรค ซึ่ งการตกแต่งบาดแผลผิวหนังฉี ดขาดมีดงั นี้
3.2.1 แผลถลอก ให้ชาระล้างบาดแผลด้วยน้ าสะอาดและสบู่โดยล้างสิ่ งสกปรกที่ติดอยู่ เช่น
เศษดิน ฝุ่ น ให้เรี ยบร้อย จากนั้นเช็ดแอลกอฮอล์ 70% รอบๆ บาดแผล โดยเช็ดวนเป็ นวงกลมจากบริ เวณรอบๆ
ปากแผลวนออกด้านนอก และห้ามเช็ดแอลกอฮอล์ที่แผลโดยเด็ดขาดเพราะแอลกอฮอล์จะกัดเนื้อเยือ่ ทาให้แผล
รุ นแรงมากขึ้น จากนั้นให้ทายาฆ่าเชื้อที่แผล เช่น โพวิโดนไอโอดีน (Povidone iodine) แล้วปิ ดบาดแผลไว้
ชัว่ คราว ปล่อยให้แผลหายเอง
3.2.2 แผลตัด ถ้าแผลไม่ลึกมาก ค่อยทาการตกแต่งบาดแผลโดยมีวธิ ี การเหมือนแผลถลอก แต่
ใช้ผา้ ก๊อซปิ ดบาดแผลไว้แล้วระวังอย่าให้แผลถูกน้ า แต่ถา้ แผลตัดมีขนาดลึกมากจะมีเลือดออกมาก ให้ทาการ
ห้ามเลือดโดยใช้ผา้ สะอาดอุดปากแผลไว้จนกว่าเลือดจะหยุดไหลออกจากแผลหรื อเลือดออกน้อยลง แล้วรี บนา
ผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลโดยเร็ ว
กรณี ที่อวัยวะของร่ างกายขาดออก เช่น นิ้วขาด มือขาด ให้รีบห้ามเลือดทันทีโดยใช้
ผ้าสะอาดกดที่ปากแผลไว้และให้อวัยวะนั้นอยูต่ ่ากว่าหัวใจ แล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที สาหรับ
ชิ้นส่ วนที่ขาดให้นาใส่ ถุงพลาสติกที่สะอาด มัดปากถุงให้แน่น ใส่ ในภาชนะที่มีน้ าแข็งทุบละเอียด เช่น กระติก
น้ าแข็ง โดยให้น้ าแข็งปกคลุมถุงใส่ ชิ้นส่ วนให้หมด แล้วรี บนาภาชนะใส่ ชิ้นส่ วนดังกล่าวส่ งโรงพยาบาลภายใน
เวลาไม่เกิน 6 ชัว่ โมง เพื่อไม่ให้เนื้อเยือ่ ของชิ้นส่ วนตาย เพื่อที่แพทย์จะได้ทาการต่อชิ้นส่ วนนั้นกลับคืนได้
3.2.3 แผลฉีกขาด ให้ตกแต่งบาดแผลเหมือนแผลถลอก แต่ถา้ บาดแผลรุ นแรงมากจะมีเลือด
ไหลออกจากบาดแผลมาก หลังทาความสะอาดบาดแผลด้วยน้ าและสบู่เพื่อชะล้างสิ่ งสกปรกออกให้มากที่สุด
แล้ว ให้ทาการห้ามเลือด แล้วปิ ดบาดแผลไว้ จากนั้นให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลให้เร็ วที่สุด เพราะอาจเกิด
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การติดเชื้อได้ ผูป้ ฐมพยาบาลไม่ควรตัดหรื อดึงส่ วนที่รุ่งริ่ งของบาดแผลออก เพราะอาจทาให้บาดแผลมีขนาด
ใหญ่ข้ ึนหรื อเกิดการติดเชื้อได้
3.2.4 แผลถูกแทง ถ้ามีสิ่งใดหักหรื อปั กคาอยู่ ห้ามดึงออกเพราะจะทาให้เลือดออกมากขึ้น ถ้า
มีเลือดไหลออกจากบาดแผลมาก ให้ทาการห้ามเลือด แล้วปิ ดบาดแผลไว้ดว้ ยผ้าสะอาด จากนั้นให้รีบนาผูป้ ่ วย
ส่ งโรงพยาบาลทันที
กิจกรรม 12.3.1
1. จงอธิ บายวิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้ ามาพอสังเขป
2. กรณี ที่นิ้วชี้มือขวาถูกใบมีดตัดขาด จะมีวธิ ี การปฐมพยาบาลอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 12.3.1
1. การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้า มีดังนี้
1.1 ประคบบริ เวณที่มีอาการฟกช้ าด้วยน้ าแข็ง ภายใน 24 ชัว่ โมงแรก เพื่อห้ามเลือดที่ออกใต้
ผิวหนังและระงับความเจ็บปวด
1.2 หลังจาก 24 ชัว่ โมงไปแล้ว ให้ประคบบริ เวณที่ฟกช้ าด้วยกระเป๋ าน้ าร้อน หรื อใช้ข้ ีผ้ งึ
บาล์มทาบริ เวณที่มีอาการฟกช้ า
1.3 ถ้ามีอาการฟกช้ าบริ เวณข้อ ควรให้อวัยวะส่ วนนั้นอยูน่ ิ่ง ๆ โดยพันผ้าเอาไว้
1.4 ถ้าการกระแทกนั้นรุ นแรงอาจเป็ นอันตรายถึงอวัยวะภายใน และทาให้มีอาการตกเลือด
ภายในได้ โดยสั งเกตว่าผูป้ ่ วยจะมี อาการซี ดลง กระหายน้ า ตัวเย็น ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ ว หายใจแรง คลื่ นไส้
อาเจียน เป็ นลมหมดสติ ช็อก ความดันโลหิ ตต่าลง ดังนั้น ให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที ไม่เช่นนั้นผูป้ ่ วย
อาจเสี ยชีวติ ได้จากการตกเลือดภายใน
2. กรณี ที่นิ้วชี้มือขวาถูกใบมีดตัดขาด จะมีวธิ ี การปฐมพยาบาลดังนี้
2.1 ให้รีบห้ามเลือดทันทีโดยใช้ผา้ สะอาดกดปากแผลที่นิ้วชี้มือขวาไว้ให้แน่น และวางมือ
ขวาให้อยูต่ ่ากว่าหัวใจ
2.2 นาส่ วนของนิ้วที่ขาดใส่ ถุงพลาสติกที่สะอาด มัดปากถุงให้แน่น แล้วใส่ ในกระติกน้ าแข็ง
ที่มีน้ าแข็งทุบละเอียด โดยให้น้ าแข็งปกคลุมถุงใส่ ชิ้นส่ วนให้หมด
2.3 รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันทีพร้อมกับกระติกน้ าแข็งใส่ ชิ้นส่ วน
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เรื่องที่ 12.3.2
การปฐมพยาบาลผู้ที่มบี าดแผลไหม้ พอง
บาดแผลไหม้พองที่เกิดกับผูป้ ฏิบตั ิงานอาจเกิดจากความร้อนหรื อสารเคมีพวกกรด ด่าง เข้มข้น แต่ใน
ที่น้ ี จะขอกล่าวถึงบาดแผลไหม้พองจากความร้อนเท่านั้นเนื่ องจากหากถูกกรดหรื อด่างให้ปฐมพยาบาลโดยใช้
หลักการของการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ถูกสารพิษในเรื่ องที่ 12.2.1 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
1. ลักษณะของบาดแผลไหม้ พอง
ความร้อนที่ทาให้เกิดบาดแผลไหม้พองอาจเป็ นความร้อนแห้ง (Dry heat) ได้แก่ ไฟ กระแสไฟฟ้า รังสี
ส่ วนความร้ อนเปี ยก (Moist heat) ได้แก่ น้ าร้ อน ไอน้ าร้ อน โดยในที่น้ ี จะเน้นเรื่ องของบาดแผลที่ เกิ ดจากไฟ
ไหม้และน้ าร้อนลวก (Burns and Scalds) โดยบาดแผลไฟไหม้ (Burns) หมายถึงการถู กทาลายของผิวหนังหรื อ
เนื้ อเยือ่ เนื่ องจากถูกความร้อนแห้ง ส่ วนบาดแผลน้ าร้อนลวก (Scalds) หมายถึง การถูกทาลายของผิวหนังหรื อ
เนื้อเยือ่ เนื่องจากถูกความร้อนชนิดเปี ยก
ขนาดของบาดแผลที่ถูกไฟไหม้และน้ าร้อนลวกเป็ นสิ่ งสาคัญที่ใช้ทานายความรุ นแรงและการให้การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถพิจารณาได้จากความลึกและความกว้างของบาดแผล ดังนี้
1) การพิจารณาตามความลึกของแผล
การจาแนกตามความลึกนั้น พิจารณาได้ตามความลึกของชั้นผิวหนังและเนื้อเยือ่ ที่ถูกทาลาย ซึ่ ง
เรี ยกชนิดของการถูกทาลายเป็ นระดับ โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามลักษณะของผิวหนัง (ภาพที่ 12.41) ดังนี้
บาดแผลลึ ก ระดับ ที่ 1 (First degree burn) บาดแผลไหม้ในลักษณะนี้ ไ ม่รุน แรงนัก การเผา
ไหม้เกิ ดขึ้นเฉพาะชั้นหนังกาพร้า (Epidermis) โดยจะสังเกตเห็ นผิวหนังมีสีแดงแต่ไม่พุพอง มีอาการเจ็บแสบ
เล็กน้อยซึ่ งมักหายได้เองภายใน 48 ชัว่ โมง เช่น ผิวหนังเกรี ยมแดด (Sunburn)
บาดแผลลึกระดับที่ 2 (Second degree burn) การเผาไหม้ในลักษณะนี้ทาลายถึงชั้นหนังแท้
(Dermis) โดยผิวหนังบริ เวณนั้นจะบวมเล็กน้อย มีน้ าเหลืองไหลเยิม้ ตอนบนๆ ของผิวหนังจะพุพอง อาการ
รุ นแรงกว่าการเผาไหม้ข้ นั ที่ 1 บาดแผลชนิดนี้ถา้ ไม่มีการติดเชื้ อจะหายได้เองภายใน 10-14 วัน
บาดแผลลึกระดับที่ 3 (Third degree burn) การเผาไหม้ชนิดนี้ทาลายชั้นหนังแท้ ลึกลงไปถึง
ชั้นกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาทบริ เวณนั้น ผูป้ ่ วยจะมีอาการเจ็บปวดมาก อาจมีอาการช็อกได้ จะมี
อาการบวมรอบๆ บริ เวณเผาไหม้ ทั้งนี้เนื่ องจากมีการซึ มของน้ าเหลืองออกมาจากเส้นเลือดจานวนมาก และ
บาดแผลชนิดนี้มีการทาลายของเส้นเลือดร่ วมด้วย จึงเป็ นบาดแผลที่รุนแรงและอันตรายที่สุด ถ้าแผลหายแล้ว
จะเกิดการตึงรั้งของผิวหนังหรื ออวัยวะผิดรู ป ต้องใช้การตบแต่งแก้ไขผิวหนัง (Skin graft)
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ภาพที่ 12.41 ชั้นของผิวหนัง
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
2) การพิจารณาตามความกว้างของแผล
การพิจารณาตามความกว้างของบาดแผล (Extenser size) ในผูใ้ หญ่ คานวณโดยใช้กฎของเก้า
(Rule of nine) โดยคิดผิวหนังที่เผาไหม้แต่ละส่ วนเป็ นร้อยละ 9 (ภาพที่ 12.42)

ภาพที่ 12.42 พืน้ ทีข่ องผิวหนังตามกฎของเก้า
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
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การพิจารณาความรุ นแรงของบาดแผล เมื่อใช้การจาแนกความรุ นแรงโดยพิจารณาตามความลึกและ
ความกว้างของบาดแผลร่ วมกัน จะสามารถจาแนกความรุ นแรงได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
1) บาดแผลรุ นแรงน้อย คือ บาดแผลไหม้พองลึกระดับที่ 1 ถือเป็ นการลวกไหม้เล็กน้อยทั้งหมด
รวมทั้งการไหม้พองระดับ 2 ที่ ครอบคลุ มพื้นผิวน้อยกว่าร้ อยละ 15 และการไหม้พ องระดับ 3 ที่ครอบคลุ ม
พื้นผิวน้อยกว่าร้อยละ 2
2) บาดแผลรุ นแรงปานกลาง คือ บาดแผลไหม้พองลึกระดับที่ 2 ถึงชั้นหนังกาพร้า และครอบคลุม
พื้นผิวกายมากกว่าร้อยละ 15 หรื อลึกถึงชั้นหนังแท้ และครอบคลุมผิวกายร้อยละ 15-30 และบาดแผลไหม้พอง
ลึกระดับที่ 3 ที่ครอบคลุมพื้นผิวกายน้อยกว่าร้อยละ 10 และไม่รวมบริ เวณมือ ใบหน้า หรื อเท้า
3) บาดแผลรุ นแรงมาก คือ บาดแผลไหม้พองลึกระดับที่ 2 ที่ครอบคลุมพื้นผิวกายมากกว่าร้อยละ 30
และบาดแผลไหม้พ องลึ กระดับที่ 3 ที่ ครอบคลุ มพื้นผิวกายมากกว่าร้ อยละ 10 รวมทั้งบาดแผลไหม้พองลึ ก
ระดับที่ 3 ขนาดเล็กๆที่บริ เวณมือ ใบหน้า หรื อเท้า เนื่ องจากมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อสู ง นอกจากนี้ การไหม้
พองที่มีการบาดเจ็บของอวัยวะอื่นๆร่ วมด้วย เช่ น กระดู กหัก เนื้ อเยื่ออ่อนบาดเจ็บ เป็ นต้น ก็จดั เป็ นบาดแผล
ไหม้พองรุ นแรงมาก
2. หลักสาคัญในการปฐมพยาบาลบาดแผลไหม้ พอง
2.1 ถ้าเป็ นแผลลึกระดับที่ 1 และแผลมีขนาดเล็ก จะมีอาการปวดแสบปวดร้อน ให้ใช้ความเย็นประคบ
บริ เวณบาดแผลเพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนและลดความร้อนที่จะทาลายที่เนื้อเยื่อ
2.2 ถ้าแผลมีตุ่มพอง (Blister) ขนาดเล็กไม่เกิน 2-3 เซนติเมตร ห้ามเจาะ แต่ให้ปิดแผลไว้ดว้ ยผ้าสะอาด
2.3 ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการช็อก ให้รีบปฐมพยาบาลอาการช็อก โดยให้นอนศีรษะต่า ให้ความอบอุ่นร่ างกาย
ถ้าผูป้ ่ วยมีภาวะการหายใจลาบากให้ช่วยหายใจ และถ้าหัวใจหยุดเต้นให้กดหน้าอกเพื่อนวดหัวใจ แล้วรี บนา
ผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
3. วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลไหม้ พอง
3.1 บาดแผลไหม้ พองระดับที่ 1 ในกรณี ที่ผิวหนังเป็ นสี คล้ า จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนให้ประคบ
ด้วยความเย็นตรงบริ เวณบาดแผล เช่ น ผ้าชุ บน้ าเย็นหรื อน้ าแข็ง หรื อถุงพลาสติกใส่ น้ าแข็งผสมน้ าหรื อใช้น้ า
เย็นจากก๊อกน้ าไหลผ่านบริ เวณบาดแผล จะช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนได้และทาให้เนื้ อเยือ่ ถูกทาลายด้วย
ความร้อนลดลง หรื ออาจใช้วนุ ้ จากว่านหางจระเข้ทาทันทีจะช่วยลดความเจ็บปวดและอาการพองได้ ห้ามใช้ยา
หม่อง ราดด้วยน้ าปลา หรื อทาด้วยยาสี ฟัน เพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้ ถ้าเกิดตุ่มพองจากความร้อนไม่ควรเจาะ
ออกเพราะจะหายไปได้เองภายใน 3-7 วัน ให้ทายาฆ่าเชื้อแล้วปิ ดแผลด้วยผ้าก๊อซ
3.2 บาดแผลไหม้ พองระดับที่ 2 ถ้าแผลไม่ใหญ่มากโดยกว้างไม่เกิ น 3 ฝ่ ามือ ให้ใช้การปฐมพยาบาล
แบบบาดแผลระดับที่ 1 แต่ถา้ เกิ ดเป็ นบริ เวณกว้างเกิ นกว่าร้อยละ 10 ของร่ างกาย หรื อเกิ ดบริ เวณหน้าจะเป็ น
อันตรายจากการสู ญเสี ยอิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte) ออกจากร่ างกายตามบาดแผลไฟไหม้ในระยะแรก ทาให้
เกิ ด อาการช็ อ กได้ ดัง นั้ น ต้อ งรี บ น าส่ ง โรงพยาบาลทัน ที โ ดยให้ ก ารปฐมพยาบาลผู ้ป่ วยระหว่ า งน าส่ ง
โรงพยาบาลดังนี้
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1) ถอดหรื อตัดเสื้ อผ้าบริ เวณที่ ติดกับบาดแผลออกอย่างเบาๆ เพราะจะทาให้เจ็บปวดมาก และใช้ผา้
สะอาดปกคลุมบาดแผล พร้อมทั้งถอดเครื่ องประดับ เช่น แหวน กาไล ออก เพราะถ้านิ้วหรื อข้อมือบวมจะถอด
ไม่ออก
2) ให้ผปู ้ ่ วยนอนยกปลายเท้าสู งเล็กน้อย ถ้ากระหายน้ าให้ดื่มได้เล็กน้อย และห่ มผ้าให้ความอบอุ่นกับ
ร่ างกายผูป้ ่ วย
3) ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการปวดมากและรู ้สึกตัวดี อาจให้ยาระงับความเจ็บปวดได้ เช่น พาราเซตามอล
3.3 บาดแผลไหม้ พองระดับที่ 3 เป็ นบาดแผลที่รุนแรงและอันตรายมาก การช่วยเหลือผูป้ ่ วยทาได้โดย
ให้ตดั เสื้ อผ้าที่ ติดกับบาดแผลออก แล้วคลุมบาดแผลด้วยผ้าบางที่สะอาดพร้ อมกับห่ มผ้าให้ความอบอุ่นกับ
ร่ างกายผูป้ ่ วย ถ้าผูป้ ่ วยมีภาวะการหายใจลาบากให้ช่วยหายใจ และถ้าหัวใจหยุดเต้นให้กดหน้าอกเพื่อนวดหัวใจ
แล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
กิจกรรม 12.3.2
จงกาเครื่ องหมาย √ หน้าข้อที่เห็นว่าถูก และเครื่ องหมาย X หน้าข้อที่เห็นว่าผิด
.......... 1. ถ้าแผลมีตุ่มพองให้ใช้เข็มสะอาดเจาะให้แตก
...........2. แผลไหม้พองระดับที่ 1 ที่มีขนาดเล็กให้ประคบเย็น
...........3. แผลไหม้พองระดับที่ 1 ให้ทาด้วยวุน้ ของว่านหางจระเข้
...........4. ห้ามผูท้ ี่มีแผลไหม้พองระดับที่ 2 ดื่มน้ าเมื่อกระหายน้ า
...........5. คลุมบริ เวณที่มีบาดแผลไหม้พองระดับที่ 3 ด้วยผ้าบางที่สะอาดขณะนาส่ งโรงพยาบาล
แนวตอบกิจกรรม 12.3.2
.....X..... 1. ถ้าแผลมีตุ่มพองให้ใช้เข็มสะอาดเจาะให้แตก
...... √.....2. แผลไหม้พองระดับที่ 1 ที่มีขนาดเล็กให้ประคบเย็น
........ √...3. แผลไหม้พองระดับที่ 1 ให้ทาด้วยวุน้ ของว่านหางจระเข้
....... X....4. ห้ามผูท้ ี่มีแผลไหม้พองระดับที่ 2 ดื่มน้ าเมื่อกระหายน้ า
...... √.....5. คลุมบริ เวณที่มีบาดแผลไหม้พองระดับที่ 3 ด้วยผ้าบางที่สะอาดขณะนาส่ ง
โรงพยาบาล
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เรื่องที่ 12.3.3
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูก ข้อ และกล้ ามเนื้อ
กระดูกหัก หมายถึง ภาวะที่ส่วนประกอบของกระดูกแตกแยกออกจากกัน อาจเป็ นการแตกแยกโดย
สิ้ นเชิ ง หรื ออาจมีบางส่ วนติดกันอยูบ่ า้ ง ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของแรงที่มากระแทกต่อกระดู ก ทาให้แนว
การหักของกระดูกแตกต่างกัน
1. การบาดเจ็บทีก่ ระดูก
การบาดเจ็บที่กระดูกมีหลายอย่าง เช่น กระดูกหัก กระดูกร้าว กระดูกแตก ซึ่ งการปฐมพยาบาลก็จะใช้
วิธีเดียวกัน ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงเฉพาะภาวะกระดูกหักเท่านั้น
1.1 ชนิดของกระดูกหัก
ชนิดของกระดูกหักโดยทัว่ ไปแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ กระดูกหักชนิดปิ ด และกระดูกหักชนิดเปิ ด
ดังนี้
1.1.1กระดูกหักชนิดปิ ด (Closed fracture หรื อ Simple fracture) คือ การแตกหักของ
กระดูกที่หกั แต่ไม่ทะลุผวิ หนังและไม่มีบาดแผลบนผิวหนังตรงบริ เวณที่หกั
1.1.2 กระดูกหักชนิดเปิ ด (Opened fracture หรื อ Compound fracture) คือ การแตกหักของกระดูกที่หกั
แล้วทิ่มแทงทะลุผวิ หนัง ทาให้มีบาดแผลตรงบริ เวณที่กระดูกหัก โดยอาจไม่มีกระดูกโผล่ออกมานอกผิวหนังก็
ได้ แต่มีแผลเห็นได้ชดั เจน
โดยทัว่ ไปกระดูกส่ วนต่างๆ ที่พบการแตกหักได้ง่าย คือ
1) กระดูกเชิงกรานหัก (Pelvic fracture)
2) กระดูกกระโหลกศีรษะแตก (Skull fracture)
3) กระดูกขากรรไกรล่างหัก (Lower jaw fracture)
4) กระดูกไหปลาร้าหัก (Clavicle fracture)
5) กระดูกซี่โครงหัก (Ribs fracture)
6) กระดูกข้อมือหัก (Wrist fracture หรื อ Colle' s fracture)
7) กระดูกต้นแขนหัก (Humerus fracture)
8) กระดูกสันหลังหัก (Spinal fracture)
9) กระดูกต้นขาหัก (Femur fracture)
10) กระดูกปลายขาหัก (Lower leg fracture)
1.2 หลักสาคัญของการปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก
1) ให้ส่วนที่หกั อยูน่ ิ่งๆ โดยการเข้าเฝื อกชัว่ คราวหรื อการพันผ้ายึดให้นิ่ง
2) หากต้องเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยให้ทาด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่กระดูกสันหลังหัก
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3) หากกระดูกหักชนิดเปิ ด มีบาดแผลและมีเลือดออกมากให้หา้ มเลือดโดยใช้ผา้ สะอาดกดที่
บาดแผล ปฐมพยาบาลบาดแผลเหมือนกับบาดแผลฉี กขาด แล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
1.3 วิธีการปฐมพยาบาลผู้ทกี่ ระดูกหัก
1.3.1 กระดูกเชิ งกรานหัก ส่ วนใหญ่ในสถานประกอบกิจการ จะเกิดจากการตกจากที่สูง ใน
รายผูส้ ู งอายุการหักของกระดูกชนิดนี้มีอนั ตรายมาก ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนร่ วมด้วย เช่น มีการบาดเจ็บที่
กระเพาะปั สสาวะ ท่อปั สสาวะ ลาไส้ และอวัยวะสื บพันธุ์
อาการและอาการแสดง
ปวดบริ เวณอุง้ เชิงกรานหลังจากได้รับอุบตั ิเหตุ มีอาการเคล็ดหรื อรอยฟกช้ าบริ เวณเชิงกราน
ยกขาข้างที่กระดูกเชิงกรานหักไม่ได้ ขณะนอนหงาย ขาและเท้าข้างที่หกั จะแบะออกข้างๆ และอาจจะสั้นกว่า
อีกข้างหนึ่ง และเวลาถ่ายปั สสาวะอาจมีเลือดปนออกมาด้วย
การปฐมพยาบาล
1) เข้าเฝื อกชัว่ คราวป้ องกันไม่ให้บริ เวณกระดูกเชิงกรานเคลื่อนไหว ด้วยการวางผ้านุ่ม ๆ
ระหว่างขาทั้งสองข้างตั้งแต่หวั เข่าถึงปลายเท้า ใช้ผา้ พันไขว้กนั เป็ นเลข 8 บริ เวณเท้าและพันเข่าทั้ง 2 ข้างให้ชิด
กัน
2) เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล ในท่านอนหงาย โดยให้ลาตัวตรง

ภาพที่ 12.43 การเข้ าเฝื อกกระดูกเชิ งกรานหัก
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
1.3.2 กะโหลกศีรษะแตก เป็ นอวัยวะที่ป้องกันเนื้อสมอง กะโหลกศีรษะแตกอาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อการทางานของสมอง
อาการและอาการแสดง
ถ้ามีกระดูกแตกหรื อร้าวเพียงอย่างเดียวผูป้ ่ วยมักจะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน
แต่ถา้ กระดูกแตกแล้วบุ๋มไปกดสมอง ผูป้ ่ วยก็จะมีอาการทางสมอง คือ ซึ มลง อาเจียนพุง่ พฤติกรรมเปลี่ยนไป
ขนาดของรู ม่านตาไม่เท่ากัน แขนขาไม่มีแรงซี กใดซี กหนึ่ ง อาจมีเลือดหรื อน้ าไขสันหลังออกทางจมูกหรื อหู
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และไม่รู้สึกตัว หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
การปฐมพยาบาล
1) ประเมินบาดแผลและอาการของผูป้ ่ วย กรณี ที่กระโหลกศีรษะแตกเล็กน้อย มีเลือดซึ มไม่
มาก หลังจากทาแผลแล้ว แนะนาให้ญาติสังเกตอาการทางสมองต่ออีก 24-48 ชัว่ โมง โดยในระยะนี้ไม่ควรให้
ยาแก้ปวดเพราะอาจทาให้การประเมินอาการทางสมองผิดพลาดได้ และถ้ามีอาการทางสมองให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ ง
โรงพยาบาลทันทีเพื่อรับการรักษาในขั้นต่อไป
2) พยายามช่วยเหลือให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่าสุ ขสบายที่สุด ถ้าผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี จัดให้อยูใ่ นท่าครึ่ งนัง่
ครึ่ งนอน หาเบาะรองศีรษะและไหล่ไว้ ถ้ามีเลือดหรื อน้ าไขสันหลังออกจากหู ให้เอียงศีรษะมาทางด้านที่
บาดเจ็บ โดยใช้ผา้ สะอาดปิ ดหูไว้เพื่อซับเลือดหรื อน้ าไขสันหลังแต่อย่าอุดหู แน่นเกินไป แต่ถา้ ผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว
ให้จดั อยูใ่ นท่านอนราบเอียงศีรษะไปทางด้านที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งตรวจนับอัตราการหายใจ การเต้นของ
ชีพจร ระดับความรู ้สึกตัวของผูป้ ่ วย ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจหรื อหัวใจหยุดเต้นให้รีบทาการกูช้ ีวติ ทันที
3)ในรายที่มีอาการทางสมองหรื อไม่รู้สึกตัวให้งดอาหารและน้ าดื่มทางปาก และรี บนาส่ ง
โรงพยาบาลทันที
1.3.3 กระดูกขากรรไกรล่างหัก อาจเกิดจากการถูกกระแทกที่ใบหน้า หกล้มคางกระแทกพื้น
อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดเมื่ออ้าปากหรื อหุบปาก และพูดลาบาก คางผิดรู ป อาจมีเลือดและ
น้ าลายไหลออกจากปาก เหงือกฉี กเป็ นแผล ฟั นหักหรื อโย้เย้ผดิ รู ป ฟันไม่สบกัน อาจมีแผลบริ เวณคางหรื อ
ภายในช่องปาก
การปฐมพยาบาล
1) ค่อยๆ จับขากรรไกรทั้งสองหุ บ เพื่อให้ขากรรไกรล่างที่หกั ยันขากรรไกรบนไว้ จากนั้นใช้
ผ้าประคองไว้โดยผูกปลายผ้าแบบหู กระต่าย เพื่อจะได้แก้ออกได้ง่ายเมื่อผูป้ ่ วยอาเจียน และจัดให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ น
ท่าศีรษะสู งหรื อนอนตะแคงเพื่อป้ องกันการสาลักเลือด
2) ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง เนื่องจากทางเดินหายใจอาจถูกปิ ดกั้นจากน้ าลาย เลือด หรื อฟัน
ที่หกั หลุดเข้าไปในหลอดลม
3) รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที

ภาพที่ 12.44 การพันผ้ าพยุงขากรรไกรล่ างหัก
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ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
1.3.4 กระดูกไหปลาร้ าหัก อาจเกิดจากการถูกกระแทกที่ไหปลาร้าโดยตรง หรื อหกล้มเอาไห
ปลาร้าไปกระแทกวัตถุของแข็ง หรื อหกล้มในท่าใช้มือยันพื้นและแขนเหยียดตรง
อาการและอาการแสดง
บริ เวณไหปลาร้าที่หกั จะบวมและเจ็บปวด กดเจ็บ เมื่อคลาจะพบรอยหักหรื อปลายกระดูกที่
หัก ถ้าจับกระดูกไหปลาร้าโยกดูจะพบเสี ยงกรอบแกรบ ยกแขนข้างนั้นไม่ได้ ผูป้ ่ วยจะอยูใ่ นลักษณะหัวไหล่
ข้างที่กระดูกไหปลาร้าหักจะตกห้อยลงและแกว่งไปข้างหน้าเห็นได้ชดั เจน
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยผูท้ ี่กระดูกไหปลาร้าหัก มี 2 วิธี คือ
1) วิธีที่ 1 ใช้ผา้ ผืนใหญ่ 2 ผืน ผืนหนึ่งทาเป็ นผ้าคล้องคอให้หอ้ ยแขนข้างที่มีกระดู ก
ไหปลาร้าหักนั้นเอาไว้ ให้ตน้ แขนแนบกับทรวงอก แล้วใช้ผา้ อีกผืนหนึ่งพันรอบใต้แขนนั้นให้อยู่
ติดกับทรวงอก และสอดผ้าลอดผ่านใต้รักแร้ขา้ งดี เพื่อไม่ให้แขนข้างนั้นเคลื่อนไหว ซึ่งจะทาให้
กระดูกไหปลาร้าที่หกั อยูน่ ิ่ง

ภาพที่ 12.45 วิธีเข้ าเฝื อกกระดูกไหปลาร้ าหัก
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.

2) วิธีที่ 2 ใช้ผา้ ยืดพันเป็ นรู ปเลขแปดบริ เวณหัวไหล่ เพื่อยึดพยุงกระดูกไหปลาร้าที่หกั
ไว้ให้อยูน่ ิ่งโดยใช้ผา้ พันพาดบนกระดูกไหปลาร้าอีกข้างหนึ่งและอ้อมลอดรักแร้เช่นกัน ให้ยกไหล่
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ขึ้นอยูใ่ นลักษณะไหล่แอ่นไปข้างหน้า ใช้วสั ดุนิ่มรองบนไหล่และใต้รักแร้ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสบายขึ้น
และป้ องกันแผลกดทับบริ เวณรักแร้ที่เกิดจากผ้าพันรัดแน่นเกินไป เสร็ จแล้วใช้ผา้ พันคล้องคอ
รองรับแขนข้างที่กระดูกไหปลาร้าหักด้วย

ภาพที่ 12.46 การใช้ ผ้ายืดพยุงกระดูกไหปลาร้ าที่หกั
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
1.3.5 กระดูกซี่โครงหัก มักเกิดจากแรงอัดกระแทกบริ เวณซี่ โครงโดยตรง เช่น ถูกตี ถูกชนหก
ล้ม พวงมาลัยรถกระแทกหน้าอก ซึ่ งแบ่งออกได้ 2 แบบด้วยกัน คือ 1) หักอย่างธรรมดา คือ กระดูกหักแล้วไม่มีการ
ทิ่มตาอวัยวะอื่นที่สาคัญ และ 2) กระดูกหักแล้วปลายที่หกั นั้นทิ่มแทงอวัยวะภายใน เช่น ทิ่มทะลุเยือ่ หุ ม้ ปอด เนื้ อปอด
หัวใจ หรื อหลอดเลือดเป็ นเหตุให้มีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงยิง่ ขึ้น
อาการและอาการแสดง
ถ้ากระดูกซี่โครงหักอย่างธรรมดา จะมีอาการเจ็บหน้าอกบริ เวณที่ถูกกระแทก และจะเจ็บอย่าง
มากเมื่อให้หายใจเข้าออกแรงๆ หรื อเมื่อไอ หายใจจะมีลกั ษณะหายใจตื้นๆ สั้นๆ และถี่ ๆ เพราะหายใจแรง ๆ
จะเจ็บอกมาก แต่ถา้ กระดูกซี่ โครงหักแล้วปลายที่หกั ทิ่มแทงอวัยวะภายในจะมีอาการรุ นแรงขึ้น คือ หน้าซี ด
เหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ ว ซึ่ งบ่งบอกถึงการตกเลือดภายใน ไอเป็ นเลือด หายใจขัด หรื อมีบาดแผลเปิ ด
บริ เวณหน้าอก เป็ นปากแผลมีลกั ษณะดูดเข้าขณะหายใจเข้า
การปฐมพยาบาล
1) ใช้ผา้ แถบยาว 3 ผืน แต่ละผืนกว้างประมาณ 4 นิ้ว พันรอบทรวงอก โดยหาผ้าพับตามยาววาง
ใต้รักแร้ก่อนเพื่อรองรับปมผ้าที่ผกู และป้ องกันปมผ้ากดเนื้ อบริ เวณใต้รักแร้
2) วางผ้าผืนที่ 1 ตรงกลางใต้ราวนมเล็กน้อยแล้วผูกปมให้แน่นพอควรใต้รักแร้ขา้ งที่กระดูก
ซี่ โครงไม่หกั โดยขณะผูกผ้าให้ผปู ้ ่ วยหายใจออกแล้วจึงผูกปมให้แน่นเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด
3) ผูกผ้าผืนที่ 2 เหนือผ้าผืนแรก และผูกผ้าผืนที่ 3 ใต้ผา้ ผืนแรก โดยขณะผูกผ้าให้ผปู ้ ่ วยหายใจออก
แล้วจึงผูกปมให้แน่น
4) กรณี กระดูกซี่ โครงหักแล้วแทงทะลุออกมานอกผิวหนัง ให้ใช้ผา้ ผืนที่ 1 พันทับลงไปตรงตาแหน่ง
ที่หกั แล้วตามด้วยผืนที่ 2 และ 3 เช่นเดียวกับข้อ 3)
5) เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลโดยให้ผปู ้ ่ วยนอนบนไม้กระดานแผ่นเดียวหรื อเปลพลาสติกแข็ง
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โดยนอนตะแคงข้างที่กระดูกซี่โครงหักเพื่อให้ปอดด้านดีทางานได้เต็มที่

ภาพที่ 12.47 การเข้ าเฝื อกกระดูกซี่โครงหัก
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
1.3.6 กระดูกข้ อมือหัก โดยมากเกิดจากการหกล้มแล้วเอามือยันพื้น
อาการและอาการแสดง
ปวด บวม และข้อมือผิดรู ปทันที เคลื่อนไหวข้อมือไม่ได้ หรื อเจ็บปวดมากเมื่อเคลื่อนไหว
คว่าหรื อหงายมือไม่ได้ และเจ็บปวดมากเมื่อเคลื่อนไหวข้อมืออาจได้ยนิ เสี ยงกรอบแกรบจากปลายกระดูกที่ถู
กัน ลักษณะข้อมืองอเหมือน "ส้อม" ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร

ภาพที่ 12.48 กระดูกข้ อมือหัก
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
การปฐมพยาบาล
1) อย่าพยายามดึงข้อมือให้เข้าที่เพราะอาจทาให้เกิดอันตรายมากขึ้น
2) ใช้แผ่นไม้บาง ๆ หรื อหนังสื อพิมพ์พบั หนา ๆ 2 อันทาเป็ นเฝื อกชัว่ คราว โดยให้ความยาว
ของเฝื อกเท่ากับความยาวตั้งแต่ปลายนิ้วถึงข้อศอก ควรหุ ้มเฝื อกด้วยผ้าให้เรี ยบร้อย
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3) วางเฝื อกไว้ดา้ นนอกและด้านในของปลายแขน แล้วผูกเฝื อกทั้ง 2 อันด้วยผ้าหรื อเชือกให้
กระชับ
4) คล้องคอด้วยผ้าคล้องคอขนาดใหญ่หอ้ ยแขนข้างที่หกั ไว้
5) ให้พยุงแขนและข้อมือให้ตรง แล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที

ภาพที่ 12.49 การเข้ าเฝื อกชั่วคราวในผู้ป่วยกระดูกข้ อมือหัก
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
1.3.7 กระดูกต้ นแขนหัก มักเกิดจากแรงกระแทกโดยตรงที่ตน้ แขน ตกจากที่สูง หรื อล้มในท่า
แขนเหยียดตรง
อาการและอาการแสดง
ปวดบริ เวณต้นแขนที่หกั และปวดมากเวลาขยับ กดเจ็บ และมีเสี ยงกรอบแกรบ บริ เวณที่หกั จะ
โก่งนูน ยกแขนไม่ได้และเหยียดข้อศอกไม่ได้ อาจทาให้ขอ้ มือตก กระดกนิ้วมือไม่ได้ มือชา
การปฐมพยาบาล
กรณี ที่กระดูกต้ นแขนหักใกล้ ไหล่
1) ให้ผปู ้ ่ วยค่อย ๆ วางแขนข้างที่บาดเจ็บที่หน้าอกในตาแหน่งที่ทาให้เจ็บน้อยที่สุด ถ้าทาได้
ขอให้ผปู ้ ่ วยช่วยประคองแขนตัวเอง
2) ใช้ผา้ สามเหลี่ยมคล้องแขนช่วยพยุงยึดแขนกับหน้าอกเพื่อให้แขนอยูน่ ิ่ง วางผ้านุ่มๆ
ระหว่างแขนกับหน้าอก และผูกผ้าทับผ้าคล้องแขนรอบหน้าอก
3) เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลในท่านัง่ หรื อนอนหงาย

75

ภาพที่ 12.50 วิธีเข้ าเฝื อกกระดูกต้ นแขนหักใกล้ไหล่
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.

กรณี ที่กระดูกต้ นแขนหักตอนกลาง
1) ใช้แผ่นไม้บางๆ หรื อหนังสื อพิมพ์พบั หนาๆ 2 อันทาเป็ นเฝื อกชัว่ คราว โดยให้ความยาว
ของเฝื อก 1 อันยาวตั้งแต่ไหล่ถึงใต้ศอกลงไปประมาณ 3 นิ้ว อีกอันหนึ่งยาวตั้งแต่รักแร้ถึงใต้ศอกลงไป
ประมาณ 3 นิ้ว เช่นเดียวกัน ควรหุม้ เฝื อกด้วยผ้าให้เรี ยบร้อย
2) วางเฝื อกอันสั้นใต้รักแร้โดยหาผ้ารองรับปลายเฝื อกที่ยนั ใต้รักแร้ไว้ แล้ววางเฝื อกอันยาวไว้
ด้านนอกต้นแขนข้างที่หกั
3) ใช้ผา้ หรื อเชื อกผูกเฝื อกทั้ง 2 อันให้แน่นพอควร ประมาณ 3 เปลาะ แล้วคล้องแขนด้วยผ้า
สามเหลี่ยม

ภาพที่ 12.51 วิธีเข้ าเฝื อกกระดูกต้ นแขนหักตอนกลาง
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
1.3.8 กระดูกสั นหลังหัก ผูป้ ่ วยที่กระดูกสันหลังหักถือว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงที่สุด
การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายจะต้องทาอย่างถูกต้อง เพราะภายในกระดูกสันหลังมีไขสันหลังซึ่งเป็ น
ทางผ่านของประสาทสมองและประสาทอื่นๆ ทั้งหมด การได้รับแรงกดหรื อกระแทกจะทาให้กระดูกสันหลัง
เคลื่อนและหักงอยุบไปกดทับหรื อทาให้เส้นประสาทไขสันหลังฉีกขาดได้ ในรายที่รุนแรงจะทาให้ผปู ้ ่ วยเป็ น
อัมพาตหรื อถึงแก่ชีวิตได้ กระดูกสันหลังหักที่พบบ่อย คือ บริ เวณคอและส่ วนเอว สาเหตุมกั เกิดจากการตกจาก
ที่สูงด้วยท่าก้นกระแทก ซึ่งมักเป็ นความสู งเกิน 2 เมตร
อาการและอาการแสดง
1) ถ้ากระดูกสันหลังหักส่ วนคอ จะปวดคอ หลัง แขนขาชาหรื ออ่อนแรง อาจมีอาการหายใจ
ขัด อึดอัดหายใจลาบาก
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2) ถ้ากระดูกสันหลังหักส่ วนเอวหักจะมีอาการปวดเอว ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง กลั้นอุจจาระ
หรื อปั สสาวะไม่ได้
การปฐมพยาบาล
1) ต้องใช้ผปู ้ ฐมพยาบาลหลายคนอย่างน้อย 4 คนในการเข้าเฝื อกชัว่ คราว
2) ใช้ไม้กระดานยาวเท่ากับตัวผูบ้ าดเจ็บหรื อบานประตู วางให้ขนานกับตัวผูป้ ่ วย
3) กรณี ที่ใช้ผปู ้ ฐมพยาบาล 4 คน ให้ผปู ้ ฐมพยาบาล 3 คน ยืนเรี ยงกันแล้วคุกเข่าลงข้างตัวผูป้ ่ วย
ผูป้ ฐมพยาบาลคนที่ 4 คุกเข่าลงเหนือศีรษะผูป้ ่ วย โดยมีหน้าที่ช่วยประคองศีรษะผูป้ ่ วยให้หนั ตาม ในขณะที่ผู ้
ปฐมพยาบาลทั้ง 3 คนจับผูป้ ่ วยตะแคงพลิกตัวแบบท่อนซุ ง (Log rolling) เพื่อสอดเฝื อกไม้กระดาน
4) ผูป้ ฐมพยาบาลทุกคนต้องช่วยกันประคองร่ างผูป้ ่ วยทุกส่ วนขณะที่จบั ผูป้ ่ วยตะแคง คนที่อยู่
ตรงกลางจะเป็ นผูเ้ ลื่อนไม้กระดานเฝื อก จากนั้นผูป้ ฐมพยาบาลทุกคนจะค่อย ๆ ประคองผูป้ ่ วยนอนบนไม้
กระดานเฝื อกอย่างระมัดระวัง
5) ให้หาผ้าหนา ๆ สอดเข้าใต้คอและห่อคอไว้เพื่อป้ องกันการเคลื่อนไหว ส่ วนปลายเท้าทั้งสอง
ข้างให้จบั ตั้งขึ้น แล้วใช้หนังสื อหรื อหนังสื อพิมพ์พบั รองรับฝ่ าเท้าทั้งสองข้างและผูกยึดไว้ จากนั้นใช้ผา้ หรื อ
เชือกผูกให้ผปู ้ ่ วยติดกับเฝื อกหลายๆ เปลาะ

ก

ข

ภาพที่ 12.52 ก. การพลิกตัวแบบ log rolling และ ข. วิธีเข้ าเฝื อกหลังโดยใช้ ไม้ กระดานแผ่นยาว
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
1.3.9 กระดูกต้ นขาหัก มักเกิดจากการตกจากที่สูง ถูกชนหรื อถูกกระแทกอย่างแรงที่ตน้ ขา
อาการและอาการแสดง
บริ เวณที่สงสัยว่ากระดูกหักจะปวด บวม คลาเบาๆ มีเสี ยงกรอบแกรบ ขาข้างที่หกั มักจะสั้น
กว่าข้างดี อาจมีการบิดงอหรื อผิดรู ปของขา ลุกขึ้นยืน เดินไม่ได้
การปฐมพยาบาล
1) ใช้ไม้กระดาน 2 อัน กว้างประมาณ 4 นิ้ว เข้าเฝื อกชัว่ คราว โดยไม้กระดานอันแรกมีความ
ยาวตั้งแต่รักแร้ถึงส้นเท้าวางทาบไว้บนด้านนอกของขา
2) ไม้กระดานอีกอันหนึ่งยาวตั้งแต่โคนขาถึงส้นเท้า วางไว้ดา้ นในของต้นขาผูบ้ าดเจ็บ ใช้ผา้
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ผูกเฝื อกทั้ง 2 อันกับขาเหนือข้อเท้าและข้อเข่าให้กระชับ
3) จากนั้นผูกขาข้างที่เจ็บที่เข้าเฝื อกชัว่ คราวแล้วเข้ากับขาข้างที่ดี โดยผูกเชื อกหรื อผ้าตรง
บริ เวณเหนื อข้อเท้า ข้อเข่า และลาตัวให้แน่น
4) เคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บส่ งโรงพยาบาลโดยให้ผบู ้ าดเจ็บนอนบนไม้กระดานแผ่นเดียวหรื อ
เปลพลาสติกแข็ง

ภาพที่ 12.53 การเข้ าเฝื อกกระดูกต้ นขาหัก
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
1.3.10 กระดูกปลายขาหัก หรื อกระดูกบริ เวณหน้าแข้งหัก โดยทัว่ ไปมักเกิดจากการตกจากที่สูง ถูกชน
หรื อถูกกระแทกอย่างแรงที่หน้าแข้ง
อาการและอาการแสดง
ลักษณะอาการเหมือนกับกระดูกต้นขาหัก
การปฐมพยาบาล
1) ให้ใช้ไม้กระดาน 2 อัน ยาวตั้งแต่ขอ้ เท้าขึ้นมาจนสู งเหนื อเข่า กว้างประมาณ 3 นิ้ว ทา
เป็ นเฝื อกชัว่ คราว
2) ใช้ไม้กระดานทั้งสองอันวางประกบขาด้านนอกและด้านในของผูบ้ าดเจ็บ แล้วใช้ผา้ หรื อ
เชือกผูกเฝื อกทั้ง 2 อันกับขาข้างที่บาดเจ็บให้กระชับ
3) เคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บส่ งโรงพยาบาลโดยให้ผบู ้ าดเจ็บนอนบนไม้กระดานแผ่นเดียวหรื อ
เปลพลาสติกแข็ง

ภาพที่ 12.54 การเข้ าเฝื อกกระดูกหน้ าแข้ งหัก
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ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
2. การบาดเจ็บทีข่ ้ อ
ข้อต่อ (Joint) เป็ นส่ วนของกระดูกที่มาต่อกันระหว่างกระดูกสองชิ้นหรื อมากกว่า โดยมีเอ็นยึดและหุ ม้
อยูโ่ ดยรอบเพื่อเสริ มความแข็งแรงและช่วยในการเคลื่อนไหวไม่ให้กระดูกหลุดออกจากกัน
ข้อต่อที่
เคลื่อนไหวมากและพบการบาดเจ็บได้บ่อยๆ ได้แก่ ข้อหัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า
2.1 ชนิดของการบาดเจ็บทีข่ ้ อ
เมื่อมีแรงมากระทาให้ขอ้ เคลื่อนไหวออกนอกวิถีทางปกติ จะทาให้ขอ้ นั้นๆ เกิดการบาดเจ็บ โดยการ
บาดเจ็บที่พบบ่อย ได้แก่ ข้อเคล็ดหรื อข้อแพลง ข้อเคลื่อนบางส่ วน และข้อหลุด (ภาพที่ 14.48) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
2.1.1 ข้ อเคล็ดหรื อข้ อแพลง (Sprain) คือ ความผิดปกติของข้อที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อนั้นมีการ
เคลื่อนไหวมากเกินไปกว่าที่ขอ้ นั้นจะเคลื่อนไหวได้ตามปกติ เป็ นเหตุให้มีการฉี กขาดของเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่
รอบๆ ข้อ ได้แก่ เยือ่ หุ ม้ ข้อ เอ็นรอบข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อรอบๆ ข้ออาจเกิดการฉี กขาด ทาให้มีเลือดออกมาคัง่
อยูบ่ ริ เวณที่มีแผลฉี กขาดหรื อรอบๆ ข้อ โดยข้อที่พบบ่อย ได้แก่ ข้อเท้า ข้อนิ้วมือ หัวแม่มือ และข้อมือ
2.1.2 ข้ อเคลื่อนบางส่ วน (Subluxation) คือ การที่ผวิ ของข้อเคลื่อนออกจากที่เคยอยูต่ ามปกติ
แต่ยงั มีบางส่ วนที่สัมผัสกันอยู่ มักเกิดจากการหกล้ม หรื อถูกกระชากเต็มแรง
2.1.3 ข้ อหลุด (Dislocation) คือ การที่ผวิ ของข้อไม่มีการสัมผัสกัน ซึ่ งข้อที่พบได้มาก
ประมาณร้อยละ 50 ของข้อหลุดทั้งหมด คือ ข้อไหล่หลุด (Sholder dislocation) โดยส่ วนหัวของกระดูกต้น
แขนหลุดออกจากเบ้า ส่ วนใหญ่มกั จะหลุดและเคลื่อนไปทางด้านหน้าของข้อไหล่ ส่ วนมากพบว่าเกิดจากแรง
กระแทกที่แขนขณะที่แขนกางออกจากลาตัว และแขนบิดออกด้านนอก

ภาพที่ 12.55 แสดงภาวะข้ อปกติ ข้ อเคลื่อนบางส่ วน และข้ อหลุด
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
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2.2 หลักสาคัญในการปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับบาดเจ็บทีข่ ้ อ
1) งดการใช้อวัยวะนั้นเพื่อให้ขอ้ อยูน่ ิ่ง
2) ประคบเย็นเพื่อลดบวมและลดความเจ็บปวด
3) ยึดพยุงอวัยวะนั้นด้วยการใช้ผา้ พัน
4) นาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
2.3 วิธีการปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับบาดเจ็บทีข่ ้ อ
ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่ขอ้ ตามลักษณะการบาดเจ็บมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 ข้ อเคล็ดหรื อข้ อแพลง
อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยจะปวดข้อมาก ถ้ากดบริ เวณข้อจะยิง่ ปวดมากขึ้น ข้อบวม ช้ า เคลื่อนไหวข้อได้นอ้ ยหรื อ
ไม่ได้เลยเนื่องจากปวดมากเวลาเคลื่อนไหว อาจมีอาการชา ซึ่ งแสดงว่ามีเส้นประสาทบริ เวณนั้นช้ าหรื อฉี กขาด
ด้วย
การปฐมพยาบาล
1) งดการใช้ขอ้ หรื ออวัยวะนั้นเพื่อให้ขอ้ ได้พกั
2) ประคบบริ เวณที่บาดเจ็บด้วยความเย็นเพื่อลดการปวด บวม โดยประคบเย็นนาน 20 นาที
ทุก 2-3 ชัว่ โมง หลังจาก 24 ชัว่ โมงไปแล้วให้ประคบร้อนได้
3) ใช้ผา้ ยืดพันไว้เพื่อให้มีแรงกดรัดบริ เวณที่บาดเจ็บ ซึ่งจะช่วยลดอาการบวมและให้ขอ้ อยู่
นิ่ง
4) ยกบริ เวณที่บาดเจ็บให้สูง ถ้าเป็ นที่ขอ้ มือ ใช้ผา้ สามเหลี่ยมคล้องข้อมือกับคอไว้
5) นาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป
2.3.2 ข้ อเคลื่อนบางส่ วน
อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยจะเคลื่อนไหวข้อนั้นไม่ได้ บริ วเณข้อจะมีอาการบวม ปวดมาก และจะปวดมากขึ้นเมื่อ
ขยับข้อนั้น รู ปร่ างของข้อจะผิดไปจากเดิมอย่างชัดเจน อาจคลาพบปุ่ มหรื อหัวกระดูกที่เคลื่อนหลุดออกมาได้
ความยาวของแขนหรื อขาข้างนั้นจะสั้นหรื อยาวกว่าปกติ อาจมีอาการชาถ้าเส้นประสาทบริ เวณนั้นถูกทาลาย
การปฐมพยาบาล
1) งดการใช้ขอ้ หรื ออวัยวะนั้นเพื่อให้ขอ้ ได้พกั และอยูน่ ิ่งที่สุด
2) อย่าพยายามดึงข้อให้เข้าที่เพราะอาจเกิดอันตรายมากขึ้น
3) ประคบบริ เวณที่บาดเจ็บด้วยความเย็นเพื่อลดการปวด บวม
4) ใช้ผา้ พันให้ส่วนนั้นอยูน่ ิ่งที่สุด
5) รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล เพราะการทิง้ ไว้นานจะทาให้การดึงข้อเข้าที่โดยแพทย์ ทา
ได้ลาบาก และอาจต้องผ่าตัดซึ่ งยุง่ ยากมาก
2.3.3 ข้ อหลุด
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อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยจะปวดบริ เวณข้อนั้นมาก ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อได้ และมีอาการปวดบวม อาการจะ
เหมือนกับข้อเคลื่อนบางส่ วนคือ รู ปร่ างของข้อจะผิดไปจากเดิมอย่างชัดเจน จะคลาพบปุ่ มหรื อหัวกระดูกที่
เคลื่อนหลุดออกมาได้ ความยาวของแขนหรื อขาข้างนั้นจะสั้นหรื อยาวกว่าปกติ และอาจมีอาการชาถ้า
เส้นประสาทบริ เวณนั้นถูกทาลาย
การปฐมพยาบาล
1) งดการใช้ขอ้ หรื ออวัยวะนั้นเพื่อให้ขอ้ ได้พกั และอยูน่ ิ่งที่สุด
2) ห้ามดึงข้อให้เข้าที่ เพราะจะทาให้เส้นเอ็น เส้นประสาท เส้นเลือด และเนื้ อเยื่อบริ เวณรอบ
ข้อได้รับอันตรายหรื ออาจเกิดความพิการอย่างถาวรได้
3) ใช้ผา้ พันและพยุงให้ส่วนนั้นอยูน่ ิ่งที่สุด
4) รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาต่อไป
3. การบาดเจ็บทีก่ ล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อ (Muscle) แบ่งออกเป็ นกล้ามเนื้อที่ไม่อยูใ่ นอานาจจิตใจ ควบคุมหรื อสั่งการไม่ได้ คือ
กล้ามเนื้อเรี ยบ (Smooth muscle) เช่น กล้ามเนื้ อหัวใจ กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารและลาไส้ ส่ วนกล้ามเนื้อลาย
(Skeletal muscle หรื อ Striated muscle) เป็ นกล้ามเนื้ อที่อยูใ่ นอานาจจิตใจ สามารถควบคุมสั่งการได้ เช่น
กล้ามเนื้อลาตัว แขน ขา มือ เท้า เป็ นต้น โดยกล้ามเนื้ อชนิ ดนี้จะยึดติดกับกระดูก
ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะกล้ามเนื้อลายซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการเคลื่อนไหวออกกาลัง โดยกล้ามเนื้อลาย
จะมีความสัมพันธ์กบั กระดูก เพราะกล้ามเนื้อชนิดนี้ ตอ้ งอาศัยกระดูกเป็ นแกนยึดเกาะ โดยในการยึดเกาะ
จะต้องอาศัยเอ็นกล้ามเนื้อ (Tendon) เอ็นข้อต่อ (Ligament) เส้นประสาท หลอดเลือด และข้อต่อ ดังนั้นถ้า
กล้ามเนื้อมัดหนึ่งได้รับอันตราย ก็จะทาให้อวัยวะใกล้เคียงหรื อเกี่ยวข้องได้รับอันตรายด้วย
1. ลักษณะการบาดเจ็บทีก่ ล้ามเนื้อ
การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้บ่อยๆ จากการใช้กาลังกล้ามเนื้อมากเกินไป หรื อเกิดจากการถูก
กระแทก ซึ่งการบาดเจ็บที่พบได้บ่อย คือ กล้ามเนื้ อช้ าและกล้ามเนื้อฉี กขาด
1.1 กล้ามเนื้อช้า (Contusion) คือ การที่ส่วนใดส่ วนหนึ่งของกล้ามเนื้อได้รับแรงกระทบโดยตรงจน
เกิ ดการฟกช้ า เนื่ องจากเส้นเลื อดฝอยบริ เวณนั้นฉี กขาด เลื อดจึงออกมาคัง่ อยู่ภายในกล้ามเนื้ อ โดยที่ผิวหนัง
บริ เวณนั้นไม่มีการฉี กขาด ทาให้มีอาการเจ็บปวด บวม เป็ นผลทาให้กล้ามเนื้ อขาดคุณสมบัติในการหดตัว จึง
ทางานไม่สะดวก มักเกิดจากการถูกกระทบกระแทกอย่างรุ นแรงจากวัตถุที่ไม่มีคม
1.2 กล้ามเนื้อฉีกขาด (Muscle strain) คือ การที่กล้ามเนื้อหรื อเอ็นกล้ามเนื้อถูกยืดออก หรื อถูกใช้
งานมากเกินไป ซึ่ งสามารถแบ่งความรุ นแรงได้ 3 ระดับ คือ กล้ามเนื้อฉี กขาดเล็กน้อย (Mild strain) กล้ามเนื้อ
ฉีกขาดปานกลาง (Moderate strain) และกล้ามเนื้อฉี กขาดอย่างรุ นแรง (Severe strain) มักเกิดจากการยกของ
หนักมากเกินไป การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ ว
2. หลักสาคัญในการปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับบาดเจ็บทีก่ ล้ามเนื้อ
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1) หยุดพักการใช้กล้ามเนื้อนั้นทันที
2) ยกบริ เวณที่บาดเจ็บให้สูง เพื่อลดการบวม
3) ประคบเย็นบริ เวณที่บาดเจ็บเพื่อลดอาการปวด บวม
4) ใช้ผา้ ยืดพันบริ เวณที่บาดเจ็บเพื่อให้เลือดหยุดคัง่ และจากัดการเคลื่อนไหว
3. วิธีการปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้ รับบาดเจ็บทีก่ ล้ามเนื้อ
การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้ อแบ่งตามลักษณะการบาดเจ็บได้ ดังนี้
3.1 กล้ามเนื้อช้า
อาการและอาการแสดง
กล้ามเนื้อบริ เวณที่ช้ าจะมีอาการปวด บวม และเขียวคล้ าเป็ นจ้ า กล้ามเนื้อมีการเกร็ ง
การปฐมพยาบาล
1) หยุดพักการใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นทันที
2) ยกหรื อหนุนส่ วนที่บาดเจ็บให้สูง
3) ใช้ผา้ ชุบน้ าเย็นหรื อประคบด้วยผ้าห่อน้ าแข็งนาน 1-2 ชัว่ โมง เพื่อไม่ให้บวมมากขึ้น และยังช่วย
ลดความเจ็บปวดและการเกร็ งของกล้ามเนื้อ
4) ใช้ผา้ ยืดพันบริ เวณที่ได้รับบาดเจ็บให้แน่นพอควร เพื่อให้เลือดหยุดและช่วยจากัดการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อ
3.2 กล้ามเนื้อฉีกขาด
อาการและอาการแสดง
ถ้าเป็ นการฉี กขาดของกล้ามเนื้ อเพียงเล็กน้อย จะมี อาการปวดเฉพาะบริ เวณที่ ได้รับบาดเจ็บ กดเจ็บ
และกล้ามเนื้ อแข็งเกร็ ง ถ้าเป็ นการฉี กขาดของกล้ามเนื้ อระดับปานกลางจะมีอาการกดเจ็บเฉพาะที่ ปวดมาก
บวม และสี ผิวเปลี่ยนไปเป็ นม่วงคล้ าหรื อเขียวคล้ า และใช้อวัยวะส่ วนนั้นได้จากัด และถ้าเป็ นการฉี กขาดของ
กล้ามเนื้อระดับรุ นแรง จะมีอาการเหมือนการฉี กขาดระดับปานกลางแต่จะปวดและบวมมาก
การปฐมพยาบาล
1) พันบริ เวณที่ได้รับบาดเจ็บด้วยผ้ายืดให้กระชับ เพื่อให้ส่วนนั้นได้พกั ช่วยป้ องกันการบวมเพิม่ ขึ้น
และลดอาการปวดและเกร็ งของกล้ามเนื้อ
2) ยกบริ เวณที่บาดเจ็บให้สูงนาน 12-48 ชัว่ โมง
3) ถ้ากล้ามเนื้อฉี กขาดเล็กน้อยให้ลงน้ าหนักที่อวัยวะส่ วนนั้นได้ แต่ถา้ ฉี กขาดปานกลางให้ลง
น้ าหนักได้เล็กน้อย และถ้าฉี กขาดระดับรุ นแรงห้ามลงน้ าหนัก 48 ชัว่ โมง ควรลดหรื องดการออกกาลังกายที่ใช้
กล้ามเนื้อส่ วนนั้น
4) ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีอาการรุ นแรง ให้นาส่ งโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดเย็บกล้ามเนื้อต่อไป
กิจกรรม 12.3.3
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จงอธิบายหลักสาคัญของการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บกระดูกหัก บาดเจ็บที่ขอ้ และบาดเจ็บที่
กล้ามเนื้อมาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 12.3.3
1. หลักสาคัญของการปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยกระดูกหัก คือ
1.1 ให้ส่วนที่หกั อยูน่ ิ่ง ๆ โดยการเข้าเฝื อกชัว่ คราวหรื อการพันผ้ายึดให้นิ่ง
1.2 หากต้องเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยให้ทาด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่กระดูกสันหลังหัก
1.3 หากกระดูกหักชนิดเปิ ด มีบาดแผลและมีเลือดออกมากให้หา้ มเลือดโดยใช้ผา้ สะอาดกดที่
บาดแผล ปฐมพยาบาลบาดแผลเหมือนกับบาดแผลฉี กขาด แล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
2. หลักสาคัญในการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่ขอ้ คือ
2.1 งดการใช้อวัยวะนั้นเพื่อให้ขอ้ อยูน่ ิ่ง
2.2 ประคบเย็นเพื่อลดบวมและลดความเจ็บปวด
2.3 ยึดพยุงอวัยวะนั้นด้วยการใช้ผา้ พัน
2.4 รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
3. หลักสาคัญในการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ คือ
3.1 หยุดพักการใช้กล้ามเนื้อนั้นทันที
3.2 ยกบริ เวณที่บาดเจ็บให้สูง เพื่อลดการบวม
3.3 ประคบเย็นบริ เวณที่บาดเจ็บเพื่อลดอาการปวด บวม
3.4 ใช้ผา้ ยืดพันบริ เวณที่บาดเจ็บเพื่อให้เลือดหยุดคัง่ และจากัดการเคลื่อนไหว
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เรื่องที่ 12.3.4
การปฐมพยาบาลผู้ที่ถกู กระแสไฟฟ้า
อันตรายจากไฟฟ้ าที่ มีต่อร่ างกายมนุ ษย์อาจเกิ ดจากการสัม ผัสโดยตรง เช่ น การสัมผัสกับ สายไฟที่
หมดอายุการใช้งาน ทาให้สภาพฉนวนอยูใ่ นสภาพไม่ปลอดภัยอาจหลุดร่ อนเหลือแต่สายทองแดงตัวนาภายใน
และเมื่อร่ างกายมาสัมผัสถูกบริ เวณที่ชารุ ด ร่ างกายก็จะเป็ นส่ วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่าน
ร่ างกายและเกิดอันตรายได้ หรื อเกิดจากการสัมผัสโดยอ้อม เช่น การสัมผัสเปลือกนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็ น
ตัวนาไฟฟ้ า เช่น ตูส้ วิทซ์บอร์ ดที่เป็ นโลหะ รั้วสังกะสี เครื่ องจักร ซึ่ งเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว พื้นผิวที่เป็ นโลหะ
เหล่ านี้ จะนาไฟฟ้ าท าให้ ก ระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมายังผูท้ ี่ สั ม ผัส กับ วัตถุ เหล่ านี้ กระแสไฟฟ้ าก็จะท าให้ เกิ ด
อันตรายได้
1. อันตรายจากกระแสไฟฟ้ า
ความรุ นแรงของการประสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้าขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสาคัญต่างๆ ดังนี้
1) ปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่ างกาย อันตรายจากกระแสไฟฟ้าจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
ปริ ม าณกระแสไฟฟ้ าที่ ไหลผ่านร่ างกายซึ่ งก็ ข้ ึ นอยู่ก ับ แรงดันไฟฟ้ าและความต้านทานของผิวหนังโดยถ้า
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านร่ างกายมากจะทาให้เกิดอันตรายมาก โดยกระแสไฟฟ้า 0.5-2 มิลลิแอมแปร์ จะ
ทาให้รู้สึกจัก๊ จี้หรื อกระตุ กเล็กน้อย กระแสไฟฟ้ า 100-1,000 มิลลิแอมแปร์ อาจทาให้หัวใจเต้นผิดปกติหรื อ
หยุดหายใจ ผิวหนังไหม้หรื อเนื้ อเยื่อไหม้อย่างรุ นแรง และถ้าเกิ น 10 แอมแปร์ จะท าให้หัวใจหยุดเต้นและ
เสี ยชีวติ ได้
2) ระยะเวลาที่สัมผัสหรื อระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เนื่องจากผูท้ ี่ถูกไฟฟ้าช็อตส่ วนมากไม่
สามารถควบคุมตัวเองให้หลุดพ้นจากไฟฟ้าได้ จึงถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็ นเวลานาน ถ้าไม่มีบุคคลอื่น
ช่วยเหลืออาจได้รับอันตรายถึงชีวติ ได้
3) ความต้านทานของร่ างกายต่อกระแสไฟฟ้า โดยผิวหนังของมนุษย์จะมีความต้านทานการไหลของ
กระแสไฟฟ้าต่างกันบริ เวณผิวหนังที่หนาและแห้งสนิทจะมีความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าได้
มากกว่าหรื อดีกว่าผิวหนังที่บางและเปี ยกชื้น
4) ขนาดของแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยคือแรงดันที่ต่ากว่า 24-25 โวลต์ เนื่องจากแรงดัน
ดังกล่าวเมื่อร่ างกายไปสัมผัสถูก ปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่ างกายจะมีปริ มาณไม่มากนัก เนื่องจาก
ผิวหนังหรื อร่ างกายมนุษย์มีค่าความต้านทานอยูป่ ริ มาณหนึ่ง
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5) เส้นทางหรื ออวัยวะภายในของร่ างกายที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยกระแสไฟฟ้าจะมีผลกระทบ
ต่อระบบการหายใจ การทางานของหัวใจและระบบประสาท ดังนั้นถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านสมอง หัวใจ และ
ปอด ย่อมเป็ นอันตรายมาก หรื อจะกล่าวได้วา่ ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าทางศีรษะและออกทางฝ่ าเท้าทั้งสอง
ข้างจะมีอนั ตรายมากที่สุด
โดยทัว่ ไปผลของกระแสไฟฟ้าที่ทาอันตรายต่อร่ างกาย มีดงั นี้
1) กล้ามเนื้อกระตุกหรื อเกิดการหดตัว
2) ระบบประสาทชะงักหรื อเป็ นอัมพาตชัว่ คราว
3) หัวใจเกิดการเต้นกระตุกหรื อเต้นถี่รัว
4) หัวใจหยุดทางานทันที
5) เนื้อเยือ่ และเซลล์ภายในร่ างกายถูกทาลาย
2. หลักสาคัญในการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้ า
2.1 ห้ามสัมผัสผูท้ ี่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรื อช๊อตอยู่
2.2 ตัดกระแสไฟฟ้าหรื อใช้วธิ ี การที่ปลอดภัยในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยออกมาจากการเป็ นส่ วนหนึ่งของ
วงจรไฟฟ้า
2.3 เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย
2.4 ถ้ามีการหยุดหายใจหรื อหัวใจหยุดเต้นให้ทาการกูช้ ีพทันทีแล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล
3. วิธีการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้ า
การปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ามีรายละเอียด ดังนี้
1) รี บช่วยเหลือผูป้ ่ วยออกมาจากการเป็ นส่ วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าโดยการตัดกระแสไฟฟ้าหรื อ
ใช้วิธีการที่ปลอดภัย ได้แก่ ยืนบนวัตถุที่เป็ นฉนวนแห้ง เช่น กองหนังสื อพิมพ์หนาๆ แล้วใช้ไม้ยาวๆ และแห้ง
ผลักแขนขาหรื ออวัยวะของผูป้ ่ วยส่ วนที่สัมผัสกับสายไฟออกจากการเป็ นส่ วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า หรื ออาจใช้
เชือกคล้องเท้าหรื อแขนของผูป้ ่ วยแล้วดึงออกมาโดยห้ามสัมผัสตัวผูป้ ่ วย
2) เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกมาในที่ปลอดภัย โดยทาการเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผูท้ ี่อาจ
ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหรื อกระดูกคอ
3) ถ้าผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว ตรวจการหายใจหรื อชีพจร ถ้าพบมีการหายใจลาบากหรื อหยุดหายใจให้รีบ
ช่วยหายใจ และถ้าหากคลาชีพจรที่ขา้ งลาคอไม่พบ แสดงว่าหัวใจหยุดเต้น ให้รีบทาการกดหน้าอกเพื่อนวด
หัวใจทันที จากนั้นให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลโดยเร็ วที่สุด
4) หากผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีแต่มีบาดแผลไหม้ ให้ทาการปฐมพยาบาลโดยใช้วธิ ีการปฐมพยาบาลบาดแผล
ไหม้พอง และให้ความอบอุ่นกับร่ างกายผูป้ ่ วย จากนั้นให้รีบนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที

กิจกรรม 12.3.4
1. ผลของกระแสไฟฟ้าทาอันตรายกับร่ างกายอย่างไรบ้าง
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2. จงอธิบายหลักสาคัญในการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ามาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 12.3.4
1. ผลของกระแสไฟฟ้าที่ทาอันตรายต่อร่ างกาย คือ
1.1 กล้ามเนื้อกระตุกหรื อเกิดการหดตัว
1.2 ระบบประสาทชะงักหรื อเป็ นอัมพาตชัว่ คราว
1.3 หัวใจเกิดการเต้นกระตุกหรื อเต้นถี่รัว
1.4 หัวใจหยุดทางานทันที
1.5 เนื้อเยือ่ และเซลล์ภายในร่ างกายถูกทาลาย
2. หลักสาคัญในการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า คือ
2.1 ห้ามสัมผัสผูท้ ี่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรื อช๊อตอยู่
2.2 ตัดกระแสไฟฟ้าหรื อใช้วธิ ี การที่ปลอดภัยในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยออกมาจากการเป็ นส่ วน
หนึ่งของวงจรไฟฟ้า
2.3 เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย
2.4 ถ้ามีการหยุดหายใจหรื อหัวใจหยุดเต้นให้ทาการกูช้ ีพทันทีแล้วรี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล
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เรื่องที่ 12.3.5
การปฐมพยาบาลผู้ที่จมน้า
การจมน้ า (Drowning) คือการเสี ยชีวติ เนื่องจากการสาลักน้ าที่จมเข้าไปในปอด โดยการเสี ยชีวติ จาก
การจมน้ าโดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
1. เสี ยชีวติ เนื่ องจากน้ าเข้าไปแทนที่ปอด ทาให้หายใจไม่ออก โดยเกิดการสาลักน้ าเข้าไปใน
ระยะแรกเพราะดื่มน้ าเข้าไปจนเต็มกระเพาะอาหาร ต่อมาน้ าจะเข้าไปเต็มหลอดลมและเต็มปอด ทาให้มีน้ าคัง่
ในหัวใจและในปอด ของเหลวที่คงั่ เป็ นจานวนมากในปอดจะทาลายผนังหลอดเลือดในถุงลมที่ปอดและทาลาย
สารตึงผิวของปอด (Surfactant) ทาให้ปอดแฟบ โดยผูจ้ มน้ าจะแสดงอาการซี ด ลิ้ นบวม หน้าบวม ชี พจรเบา
หายใจติดขัดและหยุดหายใจ เนื่ องจากปอดไม่มีที่แลกเปลี่ ยนก๊าซออกซิ เจน ทาให้ผูจ้ มน้ าขาดออกซิ เจนและ
เสี ยชีวติ
2. เสี ยชีวติ เนื่ องจากการปิ ดและเกร็ งตีบของฝาปิ ดกล่องเสี ยง โดยจะไม่มีน้ าอยูใ่ นปอดเลย เรี ยกว่า
Dry drowning ลัก ษณะคื อ ฝาปิ ดกล่ องเสี ยงจะตี บ เมื่ อถู กกระตุ ้นด้วยน้ าครั้ งแรก ท าให้อากาศเข้าออกไม่ ได้
ผูป้ ่ วยจะเสี ยชีวติ จากการขาดอากาศหายใจคล้ายกับผูท้ ี่ถูกรัดคอเสี ยชีวติ
1. อาการและอาการแสดงของการจมนา้
ผูท้ ี่จมน้ าจะมีอาการและอาการแสดงของการจมน้ า โดยแบ่งออกเป็ นระยะต่างๆ 11 ระยะ จนกระทัง่
เสี ยชีวติ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผูจ้ มน้ าจะเกิ ดอาการตกตะลึ ง (Panic) และเริ่ ม รู ้ ตวั ว่าจะไม่ รอดชี วิต ผูจ้ มน้ าจะมี การกลั้น
หายใจ
ระยะที่ 2 จะเกิดอาการเริ่ มตะเกียกตะกายอยูใ่ นน้ าอย่างรวดเร็ ว (Violent struggle)
ระยะที่ 3 แสดงอาการว่ายน้ าได้เองโดยอัตโนมัติ (Automatic swimming movement) เพื่อจะทาให้
ตนเองรอดชีวิต
ระยะที่ 4 เริ่ มมีอาการหยุดหายใจ (Apnea or Breath holding) ทั้งนี้เนื่ องจากได้พยายามกลั้นหายใจไว้
และออกซิ เจนในร่ างกายเริ่ มลดต่าลง
ในการกลั้นหายใจดังกล่าวจะทาให้มีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์คงั่ ใน
กระแสเลือด และจะกระตุน้ ศูนย์การหายใจเพื่อให้ร่างกายเกิดการหายใจตามปกติ จึงเป็ นผลให้ผทู ้ ี่จมน้ ามีการ
สู ดหายใจเข้าอีกครั้ง
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ระยะที่ 5 สาลักและกลืนน้ า (Water swallowing) ขณะสู ดหายใจเข้าก็จะเริ่ มสาลักน้ าและกลืนน้ าเข้าไป
ระยะที่ 6 อาเจียน (Vomiting) จะเกิดอาการไอและอาเจียน
ระยะที่ 7 พยายามที่จะหายใจเอาออกซิเจนให้ได้มากที่สุด (Gasping) ผูจ้ มน้ าจะกระเสื อกกระสน
พยายามถีบตัวเองให้ใบหน้าและจมูกพ้นจากผิวน้ า เมื่อใบหน้าพ้นจากผิวน้ าก็จะสู ดลมหายใจเข้าไปอีกเฮือกซึ่ ง
เป็ นเฮือกสุ ดท้ายแล้วเข้าสู่ ระยะที่ 8
ระยะที่ 8 สาลักน้ าเข้าปอด (Aspiration of water) เกิดอาการสาลักน้ าอีกครั้งและมีน้ าเข้าไปในปอด
ระยะที่ 9 มีอาการพ่นน้ าลายออกมาทางปากเป็ นฟองและมีเลือดปน (Airway bloody froth)
ระยะที่ 10 เกิดอาการชัก ไม่รู้สติ (Convulsions)
ระยะที่ 11 เสี ยชีวติ (Death)
การจมน้ าตั้งแต่ระยะที่ 1-11 จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วมาก โดยในน้ าจืดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4
นาที ส่ วนในน้ าเค็มจะใช้เวลาประมาณ 7-8 นาที ดังนั้นการช่วยเหลือผูท้ ี่จมน้ าให้ข้ ึนจากน้ าโดยเร็ วที่สุด จะช่วย
ป้ องกันการเสี ยชีวิตได้ โดยวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือผูจ้ มน้ าให้เข้าหาฝั่งเพื่อนาขึ้นจากน้ าคือ วิธีการดึงเข้ าหา
ฝั่ งโดยการกอดไขว้ หน้ าอก โดยมีวธิ ี ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ผูช้ ่วยเหลือต้องเป็ นผูท้ ี่วา่ ยน้ าเก่งและผ่านการฝึ กฝนทักษะการช่วยเหลือผูจ้ มน้ ามาอย่างดี โดย
ผูช้ ่วยเหลือจะต้องเข้าทางด้านหลังของผูจ้ มน้ า
2. ให้ผชู ้ ่วยเหลือใช้มือข้างหนึ่งพาดบ่าไหล่ดา้ นหลังไขว้ทะแยงหน้าอกของผูจ้ มน้ า และจับข้างลาตัว
ด้านตรงข้ามของผูจ้ มน้ า ในขณะเดียวกันมืออีกข้างหนึ่งของผูช้ ่วยเหลือจะใช้วา่ ยน้ าเข้าหาฝั่ง
3. ในขณะที่พยุงตัวผูจ้ มน้ าเข้าหาฝั่ง ต้องให้ใบหน้าโดยเฉพาะปากและจมูกของผูจ้ มน้ าอยูพ่ น้ เหนือ
ผิวน้ า (ภาพที่ 12.56)

ภาพที่ 12.56 วิธีดึงผู้จมนา้ เข้ าหาฝั่งโดยการกอดไขว้ หน้ าอก
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
2. หลักสาคัญของการปฐมพยาบาลผู้ทจี่ มนา้
1) หลังจากช่วยเหลือผูป้ ่ วยขึ้นมาจากน้ าได้แล้ว ให้ตรวจการหายใจและการเต้นของหัวใจดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจหรื อหัวใจหยุดเต้น ให้รีบทาการกูช้ ีพทันที
2) ให้ความอบอุ่นกับร่ างกายผูป้ ่ วย
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3) ปฐมพยาบาลตามอาการบาดเจ็บ เช่น มีบาดแผล เลือดออก กระดูกหัก
4) รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล
3. วิธีการปฐมพยาบาลผู้ทจี่ มนา้
กรณี ที่มีผจู ้ มน้ าให้รีบช่วยเหลือผูจ้ มน้ าให้ข้ ึนจากน้ าโดยเร็ วที่สุด โดยหากช่วยเหลือได้ทนั ก่อนที่จะถึง
ระยะที่ 7 ซึ่งเป็ นระยะลมหายใจเฮือกสุ ดท้าย ผูป้ ่ วยอาจกลับสู่ ภาวะปกติได้เอง โดยทัว่ ไปของการประสบเหตุ
พบผูจ้ มน้ าจะต้องรี บช่วยเหลือผูท้ ี่จมน้ าขึ้นสู่ ฝั่งให้เร็ วที่สุด และหลังจากช่วยเหลือได้แล้วให้รีบทาการปฐม
พยาบาลผูป้ ่ วย ดังนี้
1) รี บตรวจสอบการหายใจและคลาชีพจรที่ขา้ งลาคอเพื่อตรวจสอบการเต้นของหัวใจ หากพบว่าผูป้ ่ วย
มี ก ารหายใจลาบากหรื อหยุดหายใจให้ รีบ เป่ าปากหรื อจมู ก เพื่ อช่ วยหายใจ และถ้าหัวใจหยุดเต้นให้รีบ กด
หน้าอกเพื่ อนวดหัวใจทันที โดยไม่ควรเสี ยเวลากับการพยายามเอาน้ าออกจากปอดหรื อกระเพาะอาหารใน
ระหว่างการกูช้ ีพ
2) จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าที่ศีรษะต่าประมาณ 15 องศา ให้ปลายเท้าสู งเล็กน้อย กรณี ที่มีน้ าในกระเพาะ
อาหารมากจะทาให้ลาบากในการช่ วยกูช้ ี พ ให้นาน้ าออกโดยการจัดให้ผูป้ ่ วยตะแคงตัวแล้วกดท้องให้ดนั มา
ทางด้านยอดอก น้ าก็จะไหลออกมาได้ หรื อถ้าต้องการเอาน้ าออกจากปอด อาจทาได้โดยจัดให้ผูป้ ่ วยนอนคว่า
ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ ง ผูป้ ฐมพยาบาลก้มตัวลงโดยใช้มือทั้งสองข้างจับบริ เวณชายโครงทั้งสองข้าง
ของผูป้ ่ วยยกขึ้นและลง น้ าจะไหลออกจากปากและจมูก แต่ก็ไม่ควรเสี ยเวลากับสิ่ งดังกล่าวมากนัก
2) กรณี ที่ผจู ้ มน้ าถูกกระแทกก่อนตกน้ า การช่วยเหลือต้องระวังเรื่ องกระดูกหัก โดยเฉพาะการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยที่จมน้ าให้ข้ ึนสู่ ฝั่ง เมื่อนาผูจ้ มน้ าถึงน้ าตื้นพอที่ผูช้ ่วยเหลือจะยืนได้สะดวก ให้ใช้ไม้กระดาน
แข็งสอดใต้น้ ารองรับตัวผูจ้ มน้ า ใช้ผา้ รัดตัวผูจ้ มน้ าให้ติดกับไม้ไม่ให้เคลื่อนที่ (ภาพที่ 12.57)
3) ให้ความอบอุ่นกับร่ างกายผูป้ ่ วยโดยเช็ดตัวให้แห้งและใช้ผา้ คลุมร่ างกาย
4) ถ้าผูป้ ่ วยมีบาดแผลเลือดออก ให้ทาการห้ามเลือดและปฐมพยาบาลบาดแผล
5) รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที

ภาพที่ 12.57 การเคลื่อนย้ ายผู้จมนา้ ทีม่ ีการบาดเจ็บทีก่ ระดูกสั นหลัง
ที่มา: อภิรดี ศรี โอภาส. (2552). หน่ วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุ ด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ . นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
กิจกรรม 12.3.5
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จงอธิบายหลักสาคัญของการปฐมพยาบาลผูท้ ี่จมน้ ามาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 12.3.5
หลักสาคัญของการปฐมพยาบาลผูท้ ี่จมน้ า คือ
1. หลังจากช่วยเหลือผูป้ ่ วยขึ้นมาจากน้ าได้แล้ว ให้ตรวจการหายใจและการเต้นของหัวใจ
ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจหรื อหัวใจหยุดเต้น ให้รีบทาการกูช้ ีพทันที
2. ให้ความอบอุ่นกับร่ างกายผูป้ ่ วย
3. ปฐมพยาบาลตามอาการบาดเจ็บ เช่น มีบาดแผล เลือดออก กระดูกหัก
4. รี บนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล
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หน่ วยที่ 13
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นในผู้ประกอบอาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริ ศักดิ์ สุ นทรไชย

ชื่ อ
วุฒิ
ตาแหน่ ง
หน่ วยที่เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. ศริ ศกั ดิ์ สุนทรไชย
วทบ., วทม. (สรี รวิทยา)
วท.ด. (โภชนศาสตร์พิษวิทยา)
รองศาสตราจารย์ประจาสาาาวิชาวิทยาศาสตร์สุาภาพ
หน่วยที่ 13

2
แผนการสอนประจาหน่ วย

ชุ ดวิชา
การส่ งเสริ มสุ าภาพ การตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้น
หน่ วยที่ 13
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในผูป้ ระกอบอาชีพ
ตอนที่
15.1 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ
15.2 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุทางเคมี
15.3 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพ
15.4 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุทางการยศาสตร์ และจิตสังคม
แนวคิด
1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคสาหรับผูป้ ระกอบอาชี พที่ เกิ ดจากสาเหตุทางกายภาพจะาึ้นกับ
สาเหตุ อาการและความผิดปกติที่เกิดจากการทางานหรื อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ไม่เหมาะสมเนื่องจากความร้อน ความเย็น เสี ยง ความสั่นสะเทือน แสงหรื อรังสี ความกดอากาศ
สู ง และต่ า เจ้า าองหรื อ ผูบ้ ริ ห ารสถานประกอบกิ จ การควรให้ ค วามสนใจในการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมดังกล่าวให้เหมาะสม
2. การรั ก ษาพยาบาลเบื้ องต้น ส าหรับ ผูป้ ระกอบอาชี พ ที่ เกิ ดจากสาเหตุ ท างเคมี า้ ึ น กับ ชนิ ดและ
ความเป็ นพิษาองสารโลหะหนัก ตัวทาละลาย แก๊ส ฝุ่ นสารอนินทรี ยแ์ ละอินทรี ย ์ รวมถึงสารเคมี
ทางการเกษตร การใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลจะช่วยลดความผิดปกติได้
3. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคสาหรับผูป้ ระกอบอาชี พที่เกิดจากสาเหตุทางชี วภาพาึ้นกับชนิ ด
าองจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิ ดโรคและอาการผิดปกติที่มีผลต่อร่ างกาย จุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิ ดโรคอาจ
ติดต่อมาจากสัตว์ที่ผูป้ ระกอบอาชี พต้องสัมผัสในระหว่างการทางานหรื อเกิ ดจากสิ่ งแวดล้อม
าองสถานประกอบกิจการ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นมักจะรักษาตามอาการ ถ้ามีอาการรุ นแรง
ต้องรี บส่ งต่อแพทย์เพื่อการรักษาต่อไป
4. การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้น โรคที่ เกิ ด จากสาเหตุ ท างการยศาสตร์ แ ละจิ ต สั ง คมาึ้ นอยู่ ก ั บ
ความสะดวกสบายในการทางานาองผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งความสะดวกสบายในการทางานนั้นอาจ
เกิ ดาึ้ นได้โดยการออกแบบหรื อปรั บปรุ งสถานที่ ทางาเครื่ องจักร เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ อิ ริยาบถ
ท่ า ทางการท างาน ตลอดจนการจัด สภาพแวดล้อ มและระบบการท างานให้ เหมาะสมกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน โรคจากการประกอบอาชี พที่เกิ ดจากปั ญหาทาง การยศาสตร์ และจิตวิทยาสังคมที่
พบบ่ อยคื อ การบาดเจ็บ สะสมจากการท างานาองระบบกล้ามเนื้ อและกระดู ก โครงร่ าง การ

3
บาดเจ็บ สะสมจากการทางานาองระบบหรื อส่ วนอื่ นๆ าองร่ าง กาย ความเครี ยดและปั ญ หา
สุ าภาพจิตอื่นๆ จากการทางาน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 13 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายสาเหตุ บุคคลที่เสี่ ยง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการป้ องกันโรค
ที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพในผูป้ ระกอบอาชีพได้
2. อธิ บายสาเหตุ บุคคลที่เสี่ ยง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการป้ องกันโรค
ที่เกิดจากสาเหตุทางเคมีในผูป้ ระกอบอาชีพได้
3. อธิ บายสาเหตุ บุคคลที่เสี่ ยง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการป้ องกันโรค
ที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพในผูป้ ระกอบอาชีพได้
4. อธิ บายสาเหตุ บุคคลที่เสี่ ยง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการป้ องกันโรค
ที่เกิดจากสาเหตุทางการยศาสตร์ และจิตสังคมได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 13
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 13.1-13.4
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ามี)
6. เา้ารับบริ การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเา้ม (ถ้ามี)
7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตอนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 13
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์/ดีวีดี (ถ้ามี)
5. การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเา้ม (ถ้ามี)
6. E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
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การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการเา้ารับการสอนเสริ มแบบเา้ม (ถ้ามี)
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 13 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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บทนำ
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทาให้เศรษฐกิ จาองประเทศเจริ ญเติบโตาึ้น ส่ งผลให้
สัดส่ วนาองประชากรที่เดิมประกอบอาชี พเกษตรกรรม เปลี่ยนไปประกอบอาชี พในอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมบริ การมากาึ้น ทาให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
โรคจากการประกอบอาชี พ (Occupational Disease) หมายถึ ง โรคหรื อความเจ็บ ป่ วยที่ เกิ ดาึ้ น กับ
ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านโดยมี ส าเหตุ จ ากการได้ รั บ สั ม ผัส สิ่ งคุ ก คามหรื อสภาวะแวดล้ อ มในการท างานที่ ไ ม่
เหมาะสม โดยที่อาการาองความเ เจ็บป่ วยนั้นๆ อาจเกิ ดาึ้ นกับผูป้ ระกอบอาชี พ หรื อ ผูป้ ฏิ บตั ิงานในาณะ
ทางานหรื อหลังจากการทางานเป็ นเวลานาน โรคบางอย่างอาจเกิดาึ้นกับผูป้ ฏิบตั ิงานภายหลังหยุดการทางาน
หรื อออกจากงานนั้นๆ แล้ว โดยที่การเกิ ดโรคดังกล่าวสามารถพิสูจน์หาสารก่อโรคได้ในเชิ งสาเหตุ - ผล
(Cause - Effect) และ/หรื อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปริ ม าณที่ ไ ด้ รั บ กับ การตอบสนอง (Dose – Response
Relationship)
การรัก ษาพยาบาลเบื้ องต้น ในผูป้ ระกอบอาชี พ จึ ง เป็ นสิ่ งส าคัญ ก่ อนที่ จะส่ งต่ อผูป้ ระกอบอาชี พ ที่
ประสบอันตราย การบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยเพื่อไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลที่มีศกั ยภาพ
ต่อไป การรักษาพยาบาลเบื้องต้นนี้ อาจแบ่งออกได้เป็ นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิ ดจากสาเหตุทาง
กายภาพ ทางเคมี ทางชี วภาพ และทางการยศาสตร์ และจิ ตสั งคมตามปั จจัยที่ ผูป้ ระกอบอาชี พ ได้รับ ใน
สถานประกอบกิจการ
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ตอนที่ 13.1
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุทางกายภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์าองตอนที่ 13.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
13.1.1 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองอุณหภูมิ
13.1.2 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองเสี ยงและความสั่นสะเทือน
13.1.3 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองความกดอากาศ
13.1.4 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองรังสี และไฟฟ้า
แนวคิด
1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองความร้อนต้องรักษาตามอาการทันทีและต้อง
ส่ ง ต่ อ ผูป้ ่ วยไปพบแพทย์ห ากมี อาการเป็ นลม โรคที่ เกิ ดจากสาเหตุ า องความเย็น ต้องอบอุ่ น
ร่ างกายาองผูป้ ่ วยก่อนนาส่ งโรงพยาบาล
2. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองเสี ยงาึ้นกับอาการและอาการแสดงาองเสี ยงที่
ทาให้เกิดอันตรายแบบเฉี ยบพลัน แบบชัว่ คราวและแบบถาวร การแยกผูป้ ่ วยออกจากสิ่ งแวดล้อม
ที่ มี เสี ย งดังและการสวมอุ ป กรณ์ คุ้ม ครองความปลอดภัย เสี ย งจะลดความผิดปกติ ล งได้ การ
ป้ องกันเป็ นวิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองความสั่นสะเทือนที่ดีที่สุดโดย
การออกแบบเครื่ องมือให้สั่นสะเทือนน้อยลง การบารุ งรักษาเครื่ องมือที่ใช้ทางาน การใช้อุปกรณ์
คุม้ ครองความปลอดภัย การลดเวลาการสัมผัส
3. การรักษาพยาบาลเบื้ องต้นโรคที่เกิ ดจากสาเหตุาองความกดอากาศสู งควรทาการช่ วยเหลือผาย
ปอดหรื อนวดหัวใจอย่างเร่ งด่วน แล้วเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยไปพบแพทย์ โรคที่เกิ ดจากสาเหตุ าอง
ความกดอากาศต่าอาจให้ผปู ้ ่ วยพักให้ออกซิเจนหรื อลดระดับความสู ง
4. โรคที่ เกิ ดจากสาเหตุ า องรั ง สี และไฟฟ้ าส่ วนใหญ่ ม ัก เกี่ ยวา้องกับ อาการผิด ปกติ ท างตาและ
ผิวหนัง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นควรรักษาตามอาการก่อนส่ งไปพบแพทย์ต่อไป การป้ องกัน
เป็ นวิธีที่ดีที่สุดโดยการสวมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 13.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายบุคคลที่เสี่ ยง อาการ อาการแสดง และการรักษาพยาบาลเบื้ องต้นและการป้ องกันโรคที่
เกิดจากสาเหตุาองอุณหภูมิได้
2. อธิ บายบุคคลที่ เสี่ ยง อาการ อาการแสดง และการรักษาพยาบาลเบื้ องต้นและการป้ องกันโรคที่
เกิดจากสาเหตุาองเสี ยงและความสั่นสะเทือนได้
3. อธิ บายบุคคลที่เสี่ ยง อาการ อาการแสดง และการรักษาพยาบาลเบื้ องต้นและการป้ องกันโรคที่
เกิดจากสาเหตุาองความกดอากาศได้
4. อธิบายบุคคลที่เสี่ ยง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการป้ องกันโรคที่เกิดจาก
สาเหตุาองรังสี และไฟฟ้าได้
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เรื่องที่ 13.1.1
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของอุณหภูมิ

สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพซึ่ งมักเป็ นปั ญหาสาคัญในสถานประกอบกิ จการ คือ ความร้อนและความ
เย็น สถานประกอบกิจการหรื อโรงงานที่มีระบบระบายอากาศไม่ดี หรื อมีเครื่ องจักรกลที่ก่อให้เกิดความร้อน
หรื อปฏิ กิ ริย าทางเคมี ที่ ก่ อให้เกิ ดความร้ อน มัก จะเกิ ด ปั ญ หาสุ าภาพจากความร้ อนในผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน ส่ วน
ลักษณะงานที่ ตอ้ งใช้ความเย็นจะทาให้เกิ ดปั ญหาสุ าภาพาองผูป้ ฏิ บตั ิ งานจากการอยู่ในที่ อุณหภู มิต่ าเป็ น
เวลานานๆ ได้
1. ความร้ อน
ความร้อนเป็ นพลังงานรู ปหนึ่ งที่มนุ ษย์รับรู ้ได้โดยประสาทสัมผัส ความร้อนที่ร่างกายได้รับมีอยู่ 2
ทางคื อ ความร้ อนจากการเผาผลาญอาหารในร่ างกาย และความร้ อนที่ ได้รับ จากสิ่ งแวดล้อม เมื่ อร่ างกาย
ได้รับความร้อนจะเกิดการถ่ายเทความร้อนนั้นออกจากร่ างกายเพื่อให้ความร้อนในร่ างกายคงที่ที่ประมาณ 37
องศาเซลเซี ยส การถ่ายเทความร้อนออกจากร่ างกายจะทาได้โดยการายายรู าุมานตามผิวหนังแล้วาับเหงื่อ
ออกมา เมื่ อเหงื่ อระเหยไปจากผิวหนังจะพาเอาความร้ อนไปด้วย หลอดเลื อดฝอยที่ อยู่บ ริ เวณผิวหนังจะ
ายายตัวเพื่อให้เลือดไหลมาที่บริ เวณผิวหนังที่ถ่ายเทความร้อนได้ เมื่อลมพัดจะพาความร้อนที่บริ เวณผิวหนัง
นั้นไป ร่ างกายมีศูนย์ควบคุ มอุณหภูมิาองร่ างกายที่สมองส่ วนไฮโปธาลามัส โดยมีส่วนหน้าทาหน้าที่เป็ น
ศูนย์ระบายความร้อน ส่ วนหลังทาหน้าที่รักษาความร้อนทาให้ร่างกายควบคุมอุณหภูมิให้อบอุ่นอยูเ่ สมอ
1.1 บุ คคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง ผูป้ ฏิ บตั ิงานในโรงงานหล่อหลอมโลหะ รี ดโลหะเพื่อเป็ นเส้ น ก้อน
หรื อแผ่นเรี ยบ คนที่ทางานในโรงงานทาแก้ว ฟอกหนัง ยาง เครื่ องเคลือบ งานหน้าเตาไฟ ผูป้ ฏิบตั ิงานในที่มี
การระบายอากาศ ไม่ ดี เช่ น ในเหมื องใต้ดิน ใต้ท ้องเรื อ เป็ นต้น รวมถึ งผูท้ ี่ ท างานในที่ โล่ งแจ้งแต่ ได้รับ
ความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์
1.2 อำกำรและอำกำรแสดง คนที่ตอ้ งทางานในสถานประกอบกิ จการที่สัมผัสกับความร้อนสู งเป็ น
ระยะเวลาสั้นๆ หรื อระยะยาวติดต่อกันจะเกิดผลเสี ยต่อร่ างกาย
1.2.1 ผลของความร้ อนต่ อระบบร่ างกาย
1) อาการเป็ นลมปั จจุบนั ที่เกิดจากความร้ อน (Heat Stroke) เมื่อร่ างกายได้รับความร้ อนสู ง
จะทาให้อุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากระบบควบคุมอุณหภูมิาองร่ างกายในสมองส่ วนไฮโปธาลามัสเสี ย
ไป ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานที่ทางานในสถานประกอบกิจการที่ไม่สามารถปรับตัวต่อความร้อน เช่น
(ก) ใส่ เสื้ อผ้าที่ดูดความร้อนหรื อไม่ระบายความร้อน
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(า) ร่ างกายาาดน้ า
(ค) ดื่มสุ รา
(ง) อ้วน
(จ) มีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือด จะเกิดอาการไา้ อุณหภูมิสูงาึ้นเป็ น 40 องศา
เซลเซี ย ส ปวดศี รษะ วิง เวี ย น รู ้ สึ ก จะเป็ นลม ปวดท้อง สั บ สน เพ้อ ดิ้ น รน ผิว หนัง ไม่ มี เหงื่ อ แห้ ง ร้ อ น
หัวใจเต้นเร็ ว ความดันเลือดต่า ชักและหมดสติ อาจเสี ยชี วิตใน 24 ชัว่ โมง เนื่ องจากอุณหภูมิสูง สมอง หัวใจ
และหลอดเลือด ตับและไตถูกทาลาย
คนที่ ร่างกายไม่แา็งแรง ไม่ส ามารถปรั บ ตัวให้เา้ากับ ความร้ อนได้ จะเกิ ดเป็ นลมได้ง่าย
เนื่องจากระบบการไหลเวียนโลหิ ตผิดปกติ เลือดส่ วนใหญ่เลี้ยงบริ เวณผิวหนังและกล้ามเนื้ อบริ เวณแานาา
และมีการเสี ยเหงื่อ ทาให้ความดันเลือดต่าลง เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเพียง เกิดอาการหมดสติ ผูป้ ่ วยอาจมี
อาการเหนื่อย วิงเวียน คลื่นไส้ หาว ผิวหนังเย็นและชื้น ชีพจรเบา ความดันเลือดต่าและมีอาการเป็ นลม
2) อาการอ่อนเพลี ยหรื อหมดแรงเนื่ องจากความร้ อน (Heat Exhaustion) เป็ นกลุ่ มอาการที่
พบบ่อย เกิ ดได้จากอาการาาดน้ าเนื่ องจากอยู่ในที่มีอากาศร้ อนนาน ร่ างกายจะสู ญเสี ยน้ าไปทางเหงื่ อหรื อ
ปั สสาวะและลมหายใจ าณะเดี ยวกันจะเสี ยเกลือที่ออกไปพร้ อมกับเหงื่ อด้วย ถ้าาาดน้ าน้อยกว่าร้อยละ 10
าองน้ าหนักตัวจะมีอาการกระหายน้ า เมื่อยล้า กระสับกระส่ าย ชีพจรเต้นเร็ ว ปั สสาวะน้อย ถ้าาาดน้ าเกินร้อย
ละ 10 จะไม่สามารถทางานได้ ถ้าาาดน้ าเกินร้อยละ 15 จะเสี ยชีวติ ได้
3) อาการเป็ นตะคริ วเนื่ องจากความร้อน (Heat Cramps) เมื่ อได้รับ ความร้ อนและร่ างกาย
สู ญเสี ยน้ าและเกลืออกมากับเหงื่อ ทาให้กล้ามเนื้ อเกิดการหดเกร็ งมากกว่าปกติ มักเกิดเมื่อผูป้ ่ วยทางานในที่
มีอากาศร้อนและการใช้กาลังมากหรื อภายหลังจากการออกกาลังกายและมักเกิดในช่วงที่เริ่ มสัมผัสกับความ
ร้อนร่ างกายยังปรับตัวไม่ทนั ตะคริ วมักเกิ ดกับกล้ามเนื้ อน่ อง หน้าท้องและกล้ามเนื้ อที่ใช้บ่อย อาการปวด
อาจเป็ นชัว่ าณะแล้วหายได้เอง บางรายอาจนานเป็ นชัว่ โมง วันหรื อสัปดาห์
บางคนที่ทางานสัมผัสกับความร้ อนแล้วปรับตัวไม่ได้ ประกอบกับต้องยืนหรื อนัง่ ทางาน
เป็ นเวลานานๆ จะเกิดการายายตัวาองหลอดเลือดและมีเลือดคัง่ ทาให้มีอาการบวมที่เท้าได้
1.2.2 ผลของความร้ อนต่ อผิวหนัง
1) อาการเป็ นผื่นจากความร้อน (Heat Rash) คนที่ทางานในที่สัมผัส กับความร้ อนสู งอาจมี
อาการเป็ นผื่นหรื อเม็ดผิดบริ เวณลาตัว แาน าา มีอาการปวดแสบร้อน อันเกิดเนื่ องจากมีการอุดตันาองต่อม
เหงื่อและรู เปิ ดาองต่อมาับเหงื่อออกไม่ได้ บริ เวณใต้ต่อมจึงเกิดการบวมแตก เกิดเป็ นตุ่มนู นแดงหรื อตุ่มน้ า
ใส ถ้าเกาจะทาให้ผวิ หนังอักเสบติดเชื้อได้
2) ผิวหนังหนาและมีสีเา้มาึ้น ผูท้ ี่ทางานในที่มีความร้อนสู งอาจมีอาการผิวหนังชั้นบนสุ ด
หนาตัวาึ้น หลอดเลือดที่ผวิ ายายตัว เป็ นผืน่ แดง ถ้าสัมผัสความร้อนไปนานๆ ต่อเนื่ องจะเกิดสี เา้มาึ้นจนเป็ น
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สี น้ าตาล จากแสงเหนื อม่วงร่ วมกับความร้ อน บางรายอาจเกิดเป็ นมะเร็ งผิวหนังได้ ผูป้ ่ วยบางคนอาจมีการ
เจ็บปวดผิวหนังมาก ผิวหนังพุพองกลายเป็ นถุงน้ าได้
1.2.3 ผลของความร้ อนต่ อ ภาวะจิ ต ใจและการปฏิ บั ติ งาน ท าให้ เมื่ อ ยล้า เฉื่ อ ยชา าาดความ
กระตื อรื อร้ น เกิ ดความเครี ยด ประสิ ทธิ ภาพการทางานลดลง เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ เล็กน้อยได้บ่ อย หยุดงานบ่อย
อัตราการเา้าออกสู ง
1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1.3.1 แยกผูป้ ่ วยออกมาจากบริ เวณที่มีความร้อน โดยให้พกั ในที่เย็นมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
1.3.2 ให้ผปู ้ ่ วยนอนราบแล้วใช้ผา้ เย็นเช็ดหน้าลาตัว
1.3.3 ให้ดื่มน้ าอย่างเพียงพอ อาจให้ดื่มน้ าเกลือหรื อเกลือเม็ดเพื่อชดเชยเกลือที่เสี ยไป แล้วนาส่ ง
ต่อแพทย์เพื่อรักษาต่อไป
1.3.4 ถ้าเป็ นตะคริ วให้นวดเบาๆ
1.3.5 ถ้ามีอาการบวมให้ยกเท้าสู งาึ้น อาการจะหายไปเอง
1.3.6 ถ้ามีอาการเป็ นผืน่ ให้ใช้คาลาไมน์โลชัน่ หรื อครี มแก้คนั ทา
1.3.7 ถ้ามีอาการเครี ยดจากความร้อนให้สลับเปลี่ยนผูป้ ฏิบตั ิงานไปทางานที่ไม่สัมผัสกับความ
ร้อน
1.4 กำรป้ องกัน
1.4.1 ระดับบุคคล
1) สวมอุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัย ส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวา้องกับ ความร้ อน เช่ น เสื้ อกัน
ความร้อน ถุงมือ
2) ดื่มน้ าหรื อน้ าเกลือเมื่อเสี ยเหงื่อไปมาก
1.4.2 ระดับองค์ กร
1) จัดระบบป้ องกันและควบคุมจุดต้นกาเนิดาองความร้อน เช่น การใช้ฉนวนบุตามท่อร้อน
ต่างๆ การใช้ฉากป้ องกันรังสี การใช้ฉากอลู มิเนี ยมบางๆ การใช้ระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ มี การ
ระบายอากาศเฉพาะที่ เป็ นต้น
2) คัด เลื อกผูป้ ฏิ บ ัติ งานที่ ท างานเกี่ ย วกับ ความร้ อนให้ เหมาะสม เช่ น เลื อกคนหนุ่ ม ซึ่ ง
แา็งแรงกว่าคนแก่ คนผอมจะทนความร้อนได้ดีกว่าคนอ้วน ไม่เลือกคนเป็ นโรคท้องเสี ยบ่อยๆ ดื่ มสุ ราเป็ น
ประจาและคนที่ เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง ควรให้ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานใหม่ ไ ด้คุ ้น เคยกับ การท างานที่ มี ส ภาวะ
แวดล้อมที่ร้อนก่อนให้ทางานนั้นเป็ นประจา
3) จัด ให้ มี น้ าสะอาดไว้ใ ห้ ผูป้ ฏิ บ ัติ งานในที่ มี ค วามร้ อนได้ดื่ม อย่างเพี ย งพอ โดยให้ ดื่ ม
บ่อยครั้งๆ ละปริ มาณน้อยๆ
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4) จัด ให้ มี อุ ป กรณ์ คุ้ม ครองความปลอดภัย ส่ วนบุ ค คลที่ เกี่ ย วา้ อ งกับ ความร้ อ นแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างทัว่ ถึงและวางกฎระเบียบให้มีการใช้อย่างเา้มงวด
5) กาหนดระยะเวลาทางานที่สัมผัสกับความร้อนให้พอเหมาะ สับเปลี่ยนไปทางานในฝ่ าย
อื่นที่ไม่ตอ้ งเกี่ยวา้องกับความร้อนบ้าง
6) จัดให้มีหอ้ งปรับอากาศสาหรับพักผ่อน
2. ความเย็น
เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ มีความเย็นนานๆ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะมี ภาวะอุ ณหภู มิาองร่ างกายต่ าซึ่ งเกิ ด
เนื่ องจากร่ างกายไม่สามารถปรับตัวเา้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงานสู งอายุ สุ าภาพไม่ดีหรื อดื่ม
สุ รา
อุณหภูมิาองร่ างกายต่า (Hypothermia) หมายถึงการที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ากว่า 35 องศาเซลเซี ยส (95
ฟาเรนไฮต์) ซึ่ งเกิดได้ท้ งั ในสิ่ งแวดล้อมที่ปกติและเย็น เมื่ออุณหภูมิาองร่ างกายต่ าลง ร่ างกายพยายามสร้าง
ความร้ อนาึ้ นจึ งเกิ ดการสั่น ร่ างกายลดการเสี ยความร้ อนโดยการลดเลื อดที่ หมุ นเวียนตามผิวหนัง การลด
อุ ณ หภู มิ แ กนกลางาองร่ างกาย ลดอัต ราาองปฏิ กิ ริย าเคมี เพื่ อ เา้า สู่ ส มดุ ล าองอุ ณ หภู มิ า องร่ างกายและ
สิ่ ง แวดล้อม าณะที่ อุณ หภู มิ ร่างกายต่ าจะเกิ ด การลดเลื อดไปที่ ส มองท าให้ เมแทบอลิ ซึ ม าองสมองาาด
สารอาหาร คนสู งอายุมกั มีอาการอุณหภูมิาองร่ างกายต่า หายใจเร็ ว ความดันโลหิ ตต่าและเกร็ ดเลือดต่า ซึ่ งมัก
เป็ นอาการาองการติดเชื้อแบคทีเรี ยในเลือดและโลหิ ตเป็ นพิษ
2.1 บุ ค คลหรื อ อำชี พ ที่เสี่ ยง คนที่ ต้องปฏิ บ ัติงานในที่ มี ค วามเย็น เช่ น ในโรงงานอาหารแช่ แา็ ง
โรงงานผลิ ต อาหารสด ผัก อาหารทะเล อาหารกระป๋ องที่ ตอ้ งควบคุ มความเย็นไม่ให้เกิ ดการเน่ าเสี ยาอง
ผลิตภัณฑ์ ผูท้ ี่ตอ้ งทางานเกี่ยวา้องกับอุปกรณ์ทาความเย็น
2.2 อำกำรและอำกำรแสดง พยาธิ สภาพจากความเย็นแบ่งเป็ น 4 าั้นตอน
ระยะก่ อนความเย็นแข็ง (Prefreeze Phase) เกิดหลังจากการสั่นเพราะความเย็น ก่อนจะเกิดการสร้าง
ผลึ กน้ าแา็ง การเปลี่ยนแปลงเกิ ดจากการกระตุกาองหลอดเลือด และมีการรั่วาองพลาสมาจากหลอดเลือด
อุณหภูมิาองเนื้อเยือ่ มีช่วงระหว่าง 3-10 องศาเซลเซียส มีอาการหมดความรู ้สึกที่ผวิ
ระยะความเย็นแข็ง-ละลาย (Freez-thaw phase) เกิดการสร้างผลึ กน้ าแา็ง อุณหภูมิาองเนื้ อเยื่อลดลง
ต่ากว่าจุดเยือกแา็ง ผนังหลอดเลือด เนื้ อเยื่อประสาท และไากระดู กจะไวกว่ากล้ามเนื้ อกระดู กหรื อกระดู ก
อ่อน
ระยะหลอดเลือดแข็ง (Vascular stasis phase) การเปลี่ยนแปลงาองหลอดเลือด มีการคลายตัวาอง
เลือดพร้อมกับการไหลรั่วาองพลาสมา การแา็งตัวาองเลือดและการลัดวงจราองเลือด
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ระยะขาดเลือดไปเลี้ยง (Late ischemic phase) เกิ ดจากการอุ ดตันและการลัดวงจราองหลอดเลื อด
แดงและหลอดเลือดดา (A-V shunt, Arteriovenous shunt) าาดเลื อดไปเลี้ ยงและระบบประสาทอัตโนมัติไม่
ทางาน เกิดเป็ นแผลเน่าเนื่องจากาาดเลือดมาเลี้ยง (Gangrene)
การที่ร่างกายสัมผัสกับความเย็นจัดเป็ นเวลานานๆ จะมีผลเสี ยต่อร่ างกายดังนี้
2.2.1 ผลเสี ย ของความเย็น ต่ อ ร่ างกายทั่ วไป ความเย็น จะท าให้ อุ ณ หภู มิ า องร่ า งกายต่ า มาก
(Systemic hypothermia) จะท าให้ มี อ าการอ่ อ นเพลี ย เหนื่ อ ยง่ า ย เซื่ อ งซึ ม ผิ ว กายเย็น ซี ด ตัว แา็ ง ทื่ อ ถ้า
เป็ นมากทาให้มีอาการทางสมอง เพ้อคลัง่ หมดสติ หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันเลือดต่า
2.2.2 ผลเสียของความเย็นต่ อร่ างกายเฉพาะที่
1) ผิวแห้งและแตก เกิดจากความเย็นาองลม ทาให้ความชุ่มชื่ นบริ เวณผิวแห้งไป พบมากที่
ริ มฝี ปาก แาน าา รักษาได้โดยการทาครี มที่เหมาะสม
2) ชิลเบลนส์ (Chilblaine) เกิดจากการสัมผัสกับความเย็นชื้ นนานๆ ทาให้หลอดเลือดหดตัว
อาจพบหลอดเลือดแดงอักเสบ บวม ถ้าเป็ นนานๆ จะมีพงั ผืดบริ เวณส่ วนปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า ใบหู จะมีอาการ
าาดเลือด คัน บวมแดงแล้วเาียวคล้ า มีตุ่มน้ าใส ถ้าเป็ นเรื้ อรังผิวหนังจะเป็ นก้อนนู น แดงคล้ า เจ็บปวด ตุ่มน้ า
เลือดอาจแตกเป็ นแผลตื้นๆ ควรส่ งไปรับการรักษากับแพทย์ต่อไป
3) อิ ม เมอร์ ชันฟุ ต (Immersion foot) เกิ ดบริ เวณเท้าจากความเย็นชื้ น เป็ นเวลานาน มี ก าร
เคลื่อนไหวน้อยอยูใ่ นเนื้ อที่จากัดทาให้หลอดเลือดหดตัว เลือดไหลช้าลงทาให้าาดออกซิ เจนเกิดอันตรายต่อ
หลอดเลือดฝอยาองผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาท เป็ นต้น
4) ฟรอสไบท์ (Frostbite) เกิ ดจากเนื้ อเยื่อกระทบความเย็นจัดจะแา็งตัวเป็ นเกล็ ดน้ าแา็ง
เซลล์จะแตกและมีการสลายตัวาองโปรตีน ทาให้เนื้ อเยื่อตายจากการาาดเลื อด ในระยะแรกมักเกิ ดบริ เวณ
ปลายจมู ก ติ่งหู คาง แก้ม ปลายนิ้ วมือ นิ้ วเท้าจะมีสีซีดชา เรี ยกว่า ฟรอสท์นิพ (Frostnip) ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะ
เป็ นมากาึ้นเรี ยกว่า ฟรอสไบท์ ทาให้ผิวหนังมีสีาาว สี เหลื อง เกิดผิวหนังเาียวจ้ าๆ บวมแดง และเป็ นตุ่มน้ า
ใน 24-48 ชั่วโมง เกิ ดเนื้ อ เยื่อ แห้ ง ตายได้ เมื่ อ เกิ ด ฟรอสท์นิ พ ควรน าผู ป้ ่ วยไปอยู่ใ นที่ อบอุ่ น และส่ ง ต่ อ
โรงพยาบาล
2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
2.3.1 รี บนาผู้ป่วยมาทาให้ ร่างกายอบอุ่น โดยการห่อตัวด้วยผ้านิ่มที่อุ่นและแห้ง
2.3.2 ทาการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยไปพบแพทย์ ด้วยความระมัดระวัง ไม่กระแทกกระทั้น เพราะอาจ
เกิดหัวใจเต้นผิดปกติจนหยุดเต้นได้
2.4 การป้ องกัน
2.4.1 ระดับบุคคล
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1) สวมเสื้ อผ้าที่ เป็ นฉนวนและกันน้ าได้หลายชั้น ชั้นนอกสุ ดควรมี ช่องระบายอากาศ ที่
บริ เวณคอและา้อมือเพื่อลดเหงื่อ เสื้ อผ้าควรหลวมและไม่รัดจนเกิดการอุดตันระบบหมุนเวียนโลหิ ต รองเท้า
ควรเป็ นรองเท้าพิเศษและถุงมือ
2) ไม่ควรทางานคนเดียวในที่เย็น ควรตรวจสอบผิวหนังาองเพื่อนร่ วมงานทุกๆ 20 นาที
2.4.2 ระดับองค์ กร
1) ให้ความรู ้เรื่ องอาการและสาเหตุาองการบาดเจ็บจากความเย็น
2) สอนให้อบอุ่นนิ้ วมื อ นิ้ วเท้า หู จมู กและใบหน้าให้อบอุ่น การถอดเสื้ อผ้าาองผูป้ ่ วยที่
เปี ยกและเปลี่ ย นใส่ เสื้ อผ้า ที่ แ ห้ ง และอบอุ่ น เคลื่ อ นย้า ยผู ้ป่ วยไปในถุ ง นอนที่ อ บอุ่ น เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ไปยัง
โรงพยาบาล
3) คัดเลื อดผูป้ ฏิ บตั ิงานโดยไม่ให้ผูท้ ี่เป็ นเบาหวานทางานในที่เย็นรวมทั้งคนที่มีอาการเจ็บ
หน้าอกเนื่องจากหัวใจาาดเลือด (Angina pectoris) ความทนต่อความเย็นจะลดลงตามอายุ คนที่เคยทางานกับ
ความเย็นมาก่อนจะทางานได้ดี ไม่ควรให้คนที่มีอายุมากกว่า 45 ปี เา้าทางานใหม่ในที่ที่มีความเย็นจัด คนที่
เป็ นโรคเรย์นอดฟี นอมินอนหรื อโรคนิ้วซี ดจะมีอตั ราการเสี่ ยงต่อการเกิดโรคจากความเย็นจัด
คนที่มีอาการหัวใจาาดเลื อด (Myocardial infarction) ความเย็นจะทาให้เกิ ดอาการเป็ นลม
หน้ามื ดได้อากาศเย็นจะมี ผลต่อคนเป็ นหื ด ไา้ละอองฟาง (Hayfever) และคนที่ มีโรคเกี่ ยวกับ หลอดเลื อด
ส่ วนปลายบริ เวณแานาา คนที่มีประวัติาองการควบคุ มอุณหภูมิาองร่ างกายไม่ดีตอ้ งได้รับความใส่ ใจเป็ น
พิเศษเมื่อจะรับเา้าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวา้องกับความเย็น
กิจกรรม 13.1.1
จงบอกวิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองความร้อนและความเย็นโดยสังเาป
แนวตอบกิจกรรม 13.1.1
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองความร้อน
1. แยกผูป้ ่ วยออกมาจากบริ เวณที่มีความร้อนโดยให้พกั ในที่เย็นมีอากาศถ่ายเทสะดวก
2. ให้ผปู ้ ่ วยนอนราบแล้วใช้ผา้ เย็นเช็ดหน้า ลาตัว
3. ให้ดื่มน้ าหรื อน้ าเกลือเพื่อชดเชยน้ าและเกลือที่ร่างกายเสี ยไปก่อนนาส่ งแพทย์รักษาต่อไป
4. นวดเบาๆ ถ้าเป็ นตะคริ ว
5. ยกเท้าสู งาึ้น เมื่อมีอาการเท้าบวม
6. ใช้คาลาไมน์โลชัน่ หรื อครี มแก้คนั ทาถ้ามีอาการเป็ นผืน่
7. สลับเปลี่ยนผูป้ ฏิบตั ิงานที่สัมผัสกับความร้อน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองความเย็น
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1. รี บอบอุ่นร่ างกายผูป้ ่ วย
2. นาส่ งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รักษา
เรื่องที่ 13.1.2
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของเสี ยงและความสั่ นสะเทือน

เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ นจัด เป็ นปั จจัย ทางกายภาพที่ มี ล ัก ษณะเป็ นคลื่ น ซึ่ งมี ค วามส าคัญ ต่ อ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานในสถานประกอบการที่ มี แหล่ งก าเนิ ดเสี ยงที่ ดังเกิ น มาตรฐานและที่ มี ค วามสั่ นสะเทื อนใน
ระหว่างการทางาน
1. เสี ยง
เสี ยงเป็ นพลังงานที่ เกิ ดจากการสั่ นสะเทื อนาองวัตถุ ค นสามารถได้ยินเสี ยงโดยการน าเสี ยงทาง
อากาศและการนาเสี ยงทางกระดูก โดยเสี ยงจะถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้าและถูกส่ งต่อไปยังสมองเกิดการ
แปลความหมายที่ ส มองส่ วนที่ ท าหน้าที่ เกี่ ยวยกับ การได้ยินท าให้ค นเา้าใจความหมายาองเสี ยงที่ ไ ด้ยิน
คนสามารถรับฟังเสี ยงที่มีความถี่ระหว่าง 16-20,000 เฮิรตซ์ (Hertz; HZ)
1.1 องค์ ประกอบทีท่ ำให้ เกิดควำมผิดปกติเนื่องจำกเสียง
1.1.1 ควำมเข้ มของเสี ยง (Intensity) มีหน่ วยที่เดซิ เบล เสี ยงยิ่งมีความเา้มสู ง หรื อเดซิ เบล เสี ยงยิ่งมี
ความเา้มสู ง หรื อเสี ยงดังมากจะยิง่ ทาลายประสาทหู ได้มาก
1.1.2 ควำมถี่ของเสี ยง (Frequency) มีหน่วยเป็ นเฮิรตซ์ เสี ยงที่มีความถี่สูงหรื อเสี ยงแหลมจะทาลาย
ประสาทหู มากกว่าเสี ยงบที่มีความถี่ต่า
1.1.3 ระยะเวลำทีไ่ ด้ ยนิ เสียง (Duration) ถ้าสัมผัสกับเสี ยงเป็ นเวลานาน ประสาทหูจะเสื่ อมมาก
ลักษณะาองเสี ยง (Nature of sound) เสี ยงที่ดงั เป็ นระยะๆ ทาให้มีการสู ญเสี ยการได้ยนิ น้อยกว่าเสี ยง
ที่ดงั อยูต่ ลอดเวลา เสี ยงที่ดงั อยูต่ ลอดเวลาจะทาลายประสาทหู นอ้ ยกว่าเสี ยงที่กระแทกไม่เป็ นจังหวะ
1.1.4 ควำมไวต่ อ กำรเสื่ อมของหู (Individual Susceptibility) เป็ นลัก ษณะเฉพาะตัวาองแต่ ล ะคน
บางคนเสื่ อมง่าย บางคนเสื่ อมยาก คนที่มีประวัติเยื่อหุ ้มสมองอักเสบ เคยได้รับการรักษาด้วยยาที่มีผลต่อหู
(Ototoxie drug) ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งจะเกิดประสาทหู เสื่ อมเนื่องจากเสี ยงดังได้ง่าย
1.1.5 อำยุทเี่ ริ่ มเข้ ำทำงำนในทีม่ ีเสียงดัง จะมีโอกาสเสื่ องาองหูสูง
1.1.6 กำรมีโรคหู จะเกิดการเสื่ อมาองหู ได้ง่าย
1.1.7 สภำพแวดล้ อมของแหล่ งเสี ยง ระยะทางและตาแหน่ งจากหู ถึงแหล่งเสี ยง ถ้าใกล้จะเกิ ดการ
เสื่ อมาองหู ได้สูงกว่าไกล
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1.2 บุ คคลหรื ออำชี พ ที่เสี่ ยง ผูท้ ี่ทางานในที่มีเสี ยงดังมักเสี่ ยงต่อการเกิ ดประสาทหู เสื่ อมเนื่ องจากการ
ทางาน ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานทอผ้า โรงงานเฟอร์ นิเจอร์ โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานผลิตแก้ว โรงเลื่อย
โรงกลึง นายท้ายเรื อหางยาว คนาับรถตุก๊ ตุก๊ ตารวจจราจร นักจัดรายการดนตรี
1.3 อำกำรและอำกำรแสดง
1.3.1 อันตรำยต่ อกำรได้ ยินอย่ำงเฉียบพลันจำกเสียง (Acoustic Trauma) การได้รับฟังเสี ยงดังมาก
ในระยะเวลาสั้นๆ หรื อเสี ยงดังมากเพียงครั้งเดียว เช่น เสี ยงระเบิดาองปื นจะทาให้แก้วหู ทะลุฉีกาาดได้หรื อ
เกิดการชารุ ดาองกระดูกเล็กๆ ในหู ช้ นั กลางหรื อเกิดการชารุ ดในหู ช้ นั ในด้วย เป็ นต้น ผูท้ ี่ได้รับเสี ยงดังมาก
จะเกิดการสู ญเสี ยการได้ยนิ หรื อหู ้อ้ือหรื อมีเสี ยงในหู ตลอดเวลาทันทีหลังการได้รับฟังเสี ยงดัง
1.3.2 กำรสู ญเสี ยกำรได้ ยินแบบชั่ วครำว (Temporary Hearing Loss) เมื่อได้รับฟังเสี ยงดังต่อเนื่ องที่
มากกว่า 85 เดซิ เบล ในช่วงความถี่ 250-4,000 เฮิรตซ์ การได้ยนิ จะลดลงภายใน 2 ชัว่ โมงแรกาองการทางาน
ในที่มีเสี ยงดังอาการเริ่ มด้วยมีเสี ยงดังรบกวนในหู หรื อการรับฟังเสี ยงลดลง การสู ญเสี ยอาจคงอยูเ่ ป็ นระยะ
เวลาหนึ่งหลังจากการหยุดรับฟังเสี ยงแล้ว คนที่เป็ นใหม่จะกลับคืนสู่ ระดับเดิมเร็ วแต่ถา้ เป็ นซ้ าๆ หลายหน
แล้วการกลับคืนสู่ สภาพเดิมจะช้าลง
1.3.3 กำรสู ญเสี ยกำรได้ ยินแบบถำวร (Permanent Hearing Loss) การได้รับฟั งเสี ยงดังต่อเนื่ อง เมื่อ
เสี ยงดังหยุดหายไปแล้วการได้ยินไม่กลับคืนดังเดิมเหลือความพิการบางส่ วนแม้จะได้พกั จากการรับฟั งเสี ยง
ดังมาเป็ นเวลาพอสมควร เสี ยงดังจะกระตุ ้นทาให้เกิดการหดตัวาองหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะรับเสี ยงซ้ าๆ
กันโดยเร็ วทาให้เกิดการชารุ ดหรื อการทาลายหรื อฉี กาาดาองอวัยวะรับเสี ยง การทางานที่เสี ยงดังมากๆ จะทา
ให้การได้ยินเสื่ อมลง ระยะแรกมีเสี ยงดังรบกวนในหู (Tinnitus) หรื อความรู ้ สึกอื้ อในหู อาการมักหายไป
หลังเลิกงาน 2-3 ชัว่ โมง เมื่อได้รับเสี ยงติดต่อกันนานๆ จะเกิดอาการผิดปกติแบบถาวรได้
1.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1.4.1 แยกผู้ป่วยออกมำจำกสิ่ งแวดล้ อมทีม่ ีเสี ยงดัง ผูป้ ่ วย จะมีการได้ยนิ กลับสู่ ภาวะปกติได้ถา้
ประสาทหู ยงั ไม่เสื่ อมอย่างถาวร
1.4.2 ถ้ ำผู้ป่วยยังมีอำกำรผิดปกติ ให้ส่งต่อผูป้ ่ วยไปพบแพทย์ที่เกี่ยวา้องกับหู และการได้ยนิ
1.4.3 เมื่อพบว่ ำมีผ้ ปู ่ วยที่ประสำทหูเสื่ อมเนื่องจำกเสี ยงดังในโรงงำนอุตสำหกรรม ควรแจ้ง
หน่วยงานตรวจความปลอดภัยในการทางานให้ไปตรวจสภาพการทางานตรวจวัดระดับเสี ยงเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานอื่นมีอาการผิดปกติ
1.5 กำรป้ องกัน
1.5.1 ระดับ บุคคล ผูป้ ฏิ บ ตั ิงานต้องใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัย ส่ วนบุ คคล เช่ น ปลัก๊ อุ ดหู
ครอบหู เพื่อลดความดังาองเสี ยง เป็ นต้น ปลัก๊ อุดหู สามารถลดความดังาองเสี ยงได้ต้ งั แต่ 8-30 เดซิเบล ครอบ
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หู ส ามารถลดเสี ย งได้ต้ ัง แต่ 20-40 เดซิ เบล ทั้ง นี้ าึ้ น กับ วัส ดุ ที่ เป็ นส่ ว นประกอบาองอุ ป กรณ์ คุ้ม ครอง
ความปลอดภัยเสี ยง
1.5.2 ระดับองค์ กร
1) ให้ความรู ้ถึงอันตรายาองเสี ยงต่อร่ างกายแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะผลาองเสี ยงดังต่อหู
เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติาองผูป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่สนใจต่ออันตรายาองเสี ยง
2) จัด ให้ มี ก ารตรวจร่ างกายผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านก่ อ นท างานเพื่ อ เลื อกคนให้ เหมาะกับ งานซึ่ ง
ประกอบด้วยการซัก ประวัติ การตรวจร่ างกายที่ เน้น การตรวจระดับ การได้ยิน โดยการตรวจการได้ยิน
(Audiometry)
3) จัดให้มีการตรวจร่ างกายซ้ าทุก 6 เดือนเพื่อติดตามดูการเปลี่ยนแปลงในการได้ยนิ าอง
ผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการที่มีเสี ยงดัง
2. ความสั่ นสะเทือน
ความสั่นสะเทื อนทาให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ฏิ บตั ิงานมักเกิดจากการเคลื่ อนไหวาองมือและอุปกรณ์
เครื่ องมื อ เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ต่างๆ ซึ่ งอาจเกิ ดได้ท้ งั ในแนวดิ่ งหรื อแนวราบ ลักษณะสาคัญ าองความ
สัน่ สะเทือน คือความถี่วดั เป็ นเฮิร์ทซ์และความเา้มา้นหรื อความรุ นแรงวัดเป็ นแอมพลิจูด ความเร็ วและความ
แรง ความสั่นสะเทือนจะถูกส่ งผ่านไปทัว่ ร่ างกาย หรื อเพียงแต่เกิดที่บริ เวณแานเมื่อใช้เครื่ องมือสั่นสะเทือน
เครื่ องมื อที่ ทาให้เกิ ดความสั่นสะเทื อนมักใช้ในงานที่ เกี่ ยวกับโลหะ การต่อเรื อ และอุ ตสาหกรรมรถยนต์
เหมืองแร่ ป่ าไม้ และการก่อสร้าง
2.1 ลักษณะควำมสั่ นสะเทือนทีม่ ีผลต่ อสุ ขภำพของผู้ปฏิบัติงำน
2.1.1 ควำมสั่ นสะเทือนทั่วร่ ำงกำย (Whole Body Vibration) เป็ นความสั่นสะเทือนที่เกิ ดจากพื้นที่
ท างานหรื อ โครงสร้ า งาองวัต ถุ ส่ ง ผ่านมายัง ทุ ก ส่ วนาองร่ า งกายซึ่ งมัก จะท าให้ เกิ ดอุ บ ัติก ารณ์ า องโรค
กล้ามเนื้ อกระดูก ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิ ตและระบบย่อยอาหาร ผลจากความสั่นสะเทือนทัว่
ร่ างกายมัก เกิ ดความถี่ น้อยกว่า 20 เฮิรตซ์ จนอาจถึ ง 100 เฮิ รตซ์ ไ ด้ ซึ่ งาึ้ นกับ ปั จจัยอื่ นๆ เช่ น แอมพลิ จูด
ความเร็ ว ช่ วงเวลาและทิ ศทางในแนวดิ่ งหรื อแนวราบ ผูท้ ี่ ป ฏิ บ ตั ิ งานควรหลี ก เลี่ ยงความสั่นสะเทื อนทัว่
ร่ างกายให้นอ้ ยที่สุดโดยการจากัดช่วงเวลาาองการสัมผัสและเลือกเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ป้องกันตนเองจาก
ความสัน่ สะเทือน
2.1.2 ควำมสั่ นสะเทือนที่เกิดเฉพำะที่ (Localized Vibration) มักเกิ ดจากแานและมือที่สั่นสะเทือน
จากการใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีความสั่นสะเทือน เช่ น สว่านเจาะถนน เครื่ องย้ าหมุด เลื่อย ค้อน
เป็ นต้น และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างเหมืองแร่ ความผิดปกติมกั เกิ ดในช่ วงที่ความถี่ 10 เฮิรตซ์ไป
จนถึง 1,500 เฮิรตซ์ โดยเฉพาะช่วง 155-300 เฮิรตซ์ ปั จจัยอื่นที่มีผลคือ แอมพลิจูดความเร็ วาองอุปกรณ์ที่ใช้
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และช่วงเวลาาองการใช้ ความผิดปกติสะสมมักเกิดในคนที่ทางานอย่างน้อย 2,000 ชัว่ โมงาึ้นไปและมักพบ
บ่อยในคนที่ทางานสัมผัสกับอุปกรณ์สั่นสะเทือนมากกว่า 800 ชัว่ โมง
2.2 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง
คนาับรถบรรทุกและรถประจาทาง รถแทรกเตอร์ รถยก ปั้ นจัน่ ผูท้ างานในเหมืองแร่ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทอผ้า ผูท้ ี่ทางานเกี่ยวา้องกับเครื่ องมือหนักที่ตอ้ งใช้ป้ ั มโลหะ เครื่ องเจาะต่างๆ เครื่ องเจียรไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า
เพื่อตัดไม้ เป็ นต้น
2.3 อำกำรและอำกำรแสดง
ผลาองการสั่นสะเทือนมักจะทาให้มีอาการหลายอย่างรวมกันจัดเป็ นกลุ่มอาการที่เกิดจากการ
สัน่ สะเทือน (Vibration syndrome) อาการผิดปกติที่มกั พบคือ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทและ
ระบบกล้ามเนื้อกระดูก
2.3.1 ควำมผิ ด ปกติ ข องหลอดเลื อ ดนิ้ ว มื อ (Angioneurosis of the fingers) อาการที่ พ บบ่ อ ยคื อ
ปรากฏการณ์ เรย์นอด (Raynaud’s phenomenon) ซึ่ งมีอาการนิ้ วซี ดาาว (White finger) เกิ ดเนื่ องจากการาาด
ออกซิ เจนที่ ไ ปเลี้ ย งปลายนิ้ วมื อเพราะมี ก ารใช้มื อจับ เครื่ องมื อหรื ออุ ป กรณ์ ต่างๆ ที่ มี ค วามสั่ น สะเทื อ น
ตลอดเวลาทาให้การไหลเวียนาองเลือดบริ เวณปลายนิ้วมือผิดปกติ มักเกิดในภาวะอากาศเย็นและจะกลับเป็ น
ปกติภายใน 15-30 นาที หลังจากทาการอบอุ่นมือ ถ้าต้องทางานที่มีความสั่นสะเทือนนี้ ไปนานๆ อาจทาให้มี
อาการชาและสู ญเสี ยความรู ้สึกบริ เวณนิ้วมือ นิ้ วมือบางนิ้วอาจใช้งานไม่ได้และถ้ารุ นแรงมากอาจทาให้เนื้ อ
บริ เวณนิ้วมือตายได้
2.3.2 ควำมผิดปกติของกระดูก ข้ อต่ อและกล้ ำมเนื้อ อาการผิดปกติที่พบบ่อยมักเกิดที่กระดูกา้อมือ
า้อต่อาองกระดูกเรเดียส (Radius) และอุลนา (Ulna) และา้อศอกทาให้าอ้ ต่อเหล่านี้ไม่สามารถทางานได้
ตามปกติเกิดการอักเสบ หรื ออาจเกิดกระดูกร้าวหรื อแตกได้ บางครั้งอาจเกิดอาการปวดหรื ออักเสบบริ เวณ
กล้ามเนื้อที่ลอ้ มรอบกระดูกและา้อต่อเหล่านี้
2.3.3 ควำมผิ ด ปกติ ข องระบบประสำท (Neuropathy) อาการผิ ด ปกติ ที่ เกิ ด าึ้ น มัก เกิ ด กับ ระบบ
ประสาทอัตโนมัติที่ไปเลี้ยงหลอดเลือด เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกระดูกอุลนา มีเดียล เรเดียส ความผิดปกติมกั
เกิ ดเนื่ องจากการาาดเลื อดไปเลี้ ยงหรื อมีปัจจัยอื่นร่ วมด้วย เช่ น การกดทับาองเส้ นประสาท การเกิ ดความ
ผิดปกติาองเส้นประสาทสัมผัสจะทาให้เกิดอาการชาหมดความรู ้สึก หรื อลดการทางานาองเส้นใยประสาทที่
ไปเลี้ยงกล้ามเนื้ อและเกิดการท่องเที่ยวาองเส้นประสาทในที่สุด เป็ นต้น บางครั้งความผิดปกติจะเกิดร่ วมกัน
ระหว่างกล้ามเนื้อ เช่น กระดูก หลอดเลือดและเส้นประสาทส่ วนปลาย เป็ นต้น
2.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
2.4.1 เมื่อเกิดอำกำรผิดปกติในคนงำน เนื่องจากความสั่นสะเทือน ควรสับเปลี่ยนคนงานนั้นให้หยุด
ทางานที่มีความสัน่ สะเทือน
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2.4.2 ในรำยทีม่ ีกำรเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด ควรส่ งต่อผูป้ ่ วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา
ต่อไป
2.5 กำรป้ องกัน
2.5.1 ระดับบุคคล ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยจากความสั่นสะเทือน เช่น ถุงมือกันการ
สั่นสะเทือน (Antivibration gloves) เป็ นต้น
2.5.2 ระดับองค์ กร
1) ออกแบบเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสัน่ สะเทือนน้อยลง
2) ดูแลบารุ งรักษาอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน
3) สับเปลี่ยนคนงบานที่ตอ้ งทางานสัมผัสกับความสั่นสะเทือนอย่างสม่าเสมอ
4) ตรวจร่ างกายคนงานก่อนเา้าทางานและการตรวจร่ างกายเป็ นระยะๆ เพื่อค้นหาและ
ป้ องกันคนงานที่ไวต่อการเกิดอันตรายจากความสั่นสะเทือน
กิจกรรม 13.1.2
1. จงบอกการรักษาพยาบาลเบื้องต้นาองอาการผิดปกติในผูป้ ฏิบตั ิงานเนื่ องมาจากเสี ยงโดยสังเาป
2. จงบอกการรักษาพยาบาลเบื้องต้นาองอาการผิดปกติในผูป้ ฏิบตั ิงานเนื่ องมาจากความ
สั่นสะเทือนโดยสังเาป
แนวตอบกิจกรรม 13.1.2
1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นาองอาการผิดปกติในผูป้ ฏิบตั ิงานเนื่องมาจากเสี ยงคือ
1.1 แยกผูป้ ่ วยออกมาจากบริ เวณที่มีเสี ยงดัง ซึ่ งผูป้ ่ วยอาจกลับมาปกติได้ถา้ ประสาทหู ยงั ไม่เสื่ อม
อย่างถาวร
1.2 ถ้าผูป้ ่ วยยังมีอาการผิดปกติอยูแ่ ม้จะแยกผูป้ ่ วยออกมาจากบริ เวณเสี ยงดังแล้วให้ส่งต่อพบ
แพทย์เพื่อการรักษาต่อไป
2. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นาองอาการผิดปกติในผูป้ ฏิบตั ิงานเนื่องจากความสั่นสะเทือนคือ
2.1 ควรสับเปลี่ยนคนงานนั้นให้หยุดทางานที่มีความสั่นสะเทือน
2.2 ควรส่ งผูป้ ่ วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงาองหลอดเลือดให้พบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป
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เรื่องที่ 13.1.3
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของความกดอากาศ
ลักษณะาองงานบางชนิดจะมีสิ่งแวดล้อมผิดแปลกไปจากสิ่ งแวดล้อมปกติทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานอาจเกิด
อันตรายหรื อโรคาึ้นได้ ระดับาองความกดอากาศทั้งสู งและต่ากว่าระดับความกดดันปกติจะมีผลต่อร่ างกาย
าองผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิงานนั้นเป็ นประจา บางครั้งอาจเห็ นได้ชดั เจนทันที หรื อบางครั้งอาจเห็ นได้ภายหลังจากการ
ปฏิบตั ิงานไปในช่วงเวลาหนึ่ง
1. ความกดอากาศสู ง
1.1 บุคคลหรืออำชี พที่เสี่ ยง ผูท้ ี่ตอ้ งทางานใต้น้ า เช่น ชาวประมง นักดาน้ า นักกูเ้ รื อ เจ้าหน้าที่ในเรื อ
ดาน้ าคนงานก่อสร้างใต้น้ าต้องทางานใต้น้ า ณ ระดับความลึกต่างๆ กัน เป็ นต้น ระดับน้ าลึกน้อยกว่า 35 ฟุต
จัดเป็ นระดับน้ าตื้น ระดับน้ าลึกกว่า 35 ฟุตจัดเป็ นระดับน้ าลึกปกติที่ระดับน้ าทะเลมีค่าความดัน 1 บรรยากาศ
หรื อ 760 มิลลิเมตรปรอท ถ้าดาน้ าลงไปทุกๆ 36 ฟุต ความกดจะเพิ่มาึ้น 1 บรรยากาศ
1.2 อำกำรและอำกำรแสดง เมื่ อความกดเพิ่ ม มากาึ้ นอากาศที่ หายใจเา้าไปในปอดจะถู ก กดให้ มี
ปริ มาตรเล็กลงละลายในเลือดหรื อาองเหลวต่างๆ ในร่ างกายได้มากาึ้น ในระหว่างอยูใ่ ต้น้ าความกดอากาศ
รอบตัวจะมีค่าสู งกว่าความกดอากาศที่มีอยูใ่ นตัวาองผูอ้ ยูใ่ ต้น้ า อากาศที่มีความกดอากาศสู งกว่าจะเคลื่อนไป
ยังบริ เวณที่มีความกดอากาศต่ ากว่าเพื่อทาให้มีความกดอากาศเท่าๆ กันจึงเกิดการบีบกดาึ้น ผูอ้ ยู่ใต้น้ าจะมี
อาการไม่สบายปวดที่ช่องหู ช้ นั นอก ชั้นกลาง ชั้นใน ปวดในลูกตา ผิวหนัง ปวดศรี ษะ ปวดในโพรงจมูก เจ็บ
ที่ผิวหนัง จึงพยายามกลั้นลมหายใจและพาตัวาึ้นสู่ ผิวน้ า ถ้าาึ้นอย่างรวดเร็ วอากาศในปวดจะายายตัวและ
หากมีการกลั้นลมหายใจจะทาให้แก๊สเพิ่มปริ มาตรมากาึ้นในปอดจนอาจเกิดถุงลมแตกได้ ในาณะที่า้ ึนสู่ ผิว
น้ าเร็ วมากเกิ นไปแก๊สไนโตรเจนที่เดิมอยูใ่ นสภาพสารละลายในเลือดเมื่อความกดอากาศสู งจะเปลี่ยนมาอยู่
ในรู ป ฟองแก๊ ส (Air embolism) เมื่ อมี ค วามกดอากาศต่ าลงในหลอดเลื อดที่ ไปเลี้ ยงอวัยวะต่ างๆ ท าให้ มี
อาการผิดปกติ าองระบบประสาทเนื้ อเยื่อต่างๆ และรบกวนการไหลเวียนาองเลื อด อาการเหล่านี้ เรี ยกว่า
โรคเคซอง (Caisson’s disease)
การเกิ ดอาการรุ นแรงคือ ฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดสมอง อาการที่บ่งบอก คือ การไม่รู้สึกตัว
ชัก เป็ นอัมพาตและ/หรื อเลือดออกจากปากที่เป็ นอาการาองฟองอากาศอุดตัน อาการอื่นๆ ที่อาจเกิดทีหลังคือ
ลิ้นห้อย รู ม่านตาไม่เท่ากัน ถุ งลมปอดอักเสบ การตรวจร่ างกายาั้นแรกคือ คลาชี พจร บางครั้งมีการเปลี่ ยน
าองเสี ยงเนื่ องจากความกดอากาศต่อกล่องเสี ยงหรื อประสาทที่ไปเลี้ ยงกล่ องเสี ยง ผูป้ ่ วยจะบ่นเจ็บหน้าอก
ควรสังเกตว่า เกิ ดอาการหายใจที่ จะบอกถึ งถุ งลมแตก (Pneumothorax) ได้อาจมีอาการตัวเาี ยว (Cyanosis)
และมีการหายใจไม่สม่าเสมอ การเกิดอาการปวดจากความกดอากาศเปลี่ยนแปลง (Decompression sickness)
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จะเกิ ดช้ากิ นเวลาเป็ นนาทีหรื อชัว่ โมง ปกติมกั เกิ ด 3-4 ชัว่ โมง หลังจากกลับสู่ ความกดอากาศปกติ บางครั้ง
อาจเกิดช้าถึง 12-24 ชัว่ โมง ถ้าอาการรุ นแรงอาจถึงตายได้ในที่สุด
1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1.3.1 การช่ วยเหลืออย่างเร่ งด่วน ผูท้ ี่มีอาการไม่สบายจากการเปลี่ ยนแปลงความกดอากาศ
จะมีอาการทรมานจากฟองอากาศอุดตัน หลอดเลือด หัวใจาาดเลื อดชัก ก่อนอื่นต้องนาผูป้ ่ วยนอนหงายราบ
ลงทันที เมื่อผูป้ ่ วยจะอาเจียนให้ตะแคงเพื่อหลี กเลี่ยงการสาลักปิ ดหลอดลมในคนที่หยุดหายใจให้ใช้อาการ
ผายปอดโดยปากต่อปาก (Mouth to mouth resuscitation) และถ้าไม่พบชี พจรให้ทาการนวดหัวใจ (External
cardiac massage) ถ้าผูป้ ่ วยอยูใ่ นอาการช็อคควรรี บนาผ้าห่ มมาห่ มเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความร้ อน การยก
ศีรษะผูป้ ่ วยต่ าลงจะช่ วยลดปั ญ หาฟองอากาศในหลอดเลื อดเนื่ องจากการเพิ่ มความดันเลื อด (Hemostatic
pressure) ที่ ศีรษะท าให้ ห ลอดเลื อดคลายตัว แต่ต้องท าไม่ นานเพราะมิ ฉ ะนั้นจะเกิ ดสมองบวม (Cerebral
edema)
1.3.2 การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย ควรรี บนาผูป้ ่ วยไปพบแพทย์โดยเร็ ว ไม่ควรานส่ งผูป้ ่ วยโดยทาง
อากาศเพราะในบรรยากาศสู งความดันยิง่ น้อย ฟองอากาศในร่ างกายยิง่ มากผูป้ ่ วยยิง่ มีอาการแย่มากเร็ วาึ้น
การใช้ยาช่ วยในการรักษาอาจใช้เฮพาริ น 7,500 หน่ วยเา้าทางหลอดเลือดดา ตามด้วยานาด 5,000
หน่วยเป็ นระยะๆ
1.4 กำรป้ องกัน
1.4.1 ระดับบุคคล
1) ฝึ กหัดการดาน้ าหรื อการใช้อุปกรณ์ดาน้ าอย่างถูกวิธี
2) ผูท้ ี่ตอ้ งให้ความสนใจตรวจสอบร่ างกายคือ ผูท้ ี่เป็ นเบาหวาน โดยเฉพาะคนที่
ต้องใช้อินซู ลินและมีอาการโคม่า ความดันโลหิ ตสู ง มีประวัติผา่ ตัดหน้าอก (Thoracotomy) เคยมีประวัติ
กระดูกฮิวเมอรัส (Humerus) หรื อฟี เมอร์ (Femur) หัก เป็ นที่ทราบกันดีวา่ อาจเกิดการกระดูกเน่า (Aseptic
necrosis) ได้หลังจากมีการหัก ผูม้ ีอาการปวดศีรษะไมเกรน กินยาสเตียรอยด์
1.4.2 ระดับองค์ กร ควรตรวจร่ างกายผูท้ ี่ตอ้ งทางานอยูใ่ นที่ความกดอากาศสู งก่อนรับเา้า
ทางาน ผูท้ ี่ไม่เหมาะทางานในที่ความกดอากาศสู งคือ
1) คนที่มีประวัติวา่ มีกาเรกิดถุงลมแตก (Pneumothorax) ได้เองโดยการตรวจจาก
ฟิ ล์มเอ๊กซเรย์ปอดอาจบอกได้วา่ ผูป้ ่ วยมีกอ้ นเนื้ อหรื อความผิดปกติที่ปอดหรื อไม่ คนที่เคยมีประวัติถุงลม
แตกจากการเกิดบาดเจ็บแต่หายแล้วสามารถทางานนี้ได้
2) คนที่ มี ป ระวัติ า องการผ่าตัดหู ในกรณี ที่ มี ก ารติ ดเชื้ อาองกระดู ก มาสตอยด์
(Mastoid infection) และมีการผ่าตัดออกแล้วสามารถทางานได้ แต่คนที่มีประวัติผา่ ตัดเพื่อปรับปรุ งการได้ยิน
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นอกเหนื อจากกระดู กสเตเปส (Stapes) ไม่ควรทางานนี้ รวมทั้งผูท้ ี่ ผ่าตัดเยื่อแก้วหู (Tympanic membrane)
ส่ วนผูท้ ี่หูหนวกเพราะทางานที่มีอุปกรณ์เสี ยงดังนานยังทางานนี้ได้
3) คนเป็ นหื ด ไม่ควรทางานนี้ เช่น ในคนที่มีประวัติเป็ นไา้ฟาง (Hayfever) หรื อ
ประวัติเป็ นหืดในวันเด็ก
4) คนเป็ นพิษสุ ราเรื้ อรังในคนเหล่านี้จะมีการเกิดก้อนไามันอุดตัน (Fat emboli) ทา
ให้เกิดเนื้ อเยื่อเน่าได้
5) ผูต้ ิดสารเสพติดหรื อยากระตุน้
6) ผูม้ ีอาการชักบ่อยจะมีโอกาสเกิดฟองอากาศในหลอดเลือดได้ง่าย
7) ผูม้ ีอาการตับอ่อนอักเสบในคนมีประวัติเป็ นโรคนี้ ตอ้ งตรวจสอบว่า มีโรคถุง
น้ าดีหรื อพิษสุ ราเรื้ อรังหรื อไม่ การเป็ นตับอ่อนอักเสบอาจเกี่ยวา้องกับการเกิดเนื้ อเยือ่ เน่าได้
8) ผูม้ ีอาการทางจิต ถ้ามีอาการใน 5 ปี ที่ผา่ นมาไม่เหมาะทางานนี้
9) คนอ้วนมาก จะเกิดอาการป่ วยจากความกดอากาศได้ง่าย ไามันในร่ างกายที่ 37
องศาเซลเซียส (98.6 ฟาเรนไฮต์) จะดูดซึ มไนโตรเจนได้เร็ วกว่าโปรตีนในเลือดและเนื้ อเยือ่ 5 เท่า
10) คนสู งอายุจะยิง่ เกิดอาการป่ วยได้ง่าย ดังนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานใสนความกดอากาศสู ง
จึงควรมีอายุไม่เกิน 50 ปี
2. ความกดอากาศต่า
2.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง ผูท้ ี่ตอ้ งทางานบนบรรยากาศสู งๆ เช่น นักบิน พนักงานต้อนรับบน เป็ น
ต้น เครื่ องบิ นจะมี อาการผิดปกติ ต่อร่ างกายเนื่ องจากความลดความดันบรรยากาศาองออกซิ เจน ซึ่ งการ
เปลี่ ยนแปลงจะเริ่ มเกิ ดที่ระดับ 8,000-10,000 ฟุต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะเห็ นชัดเจนที่ระดับ 10,000 ฟุต
เนื่ อ งจากความดัน ออกซิ เจนจะมี เพี ย ง 60 มิ ล ลิ เมตรปรอท ที่ ระดับ 18,000 ฟุ ต (5,486 เมตร) ความดัน
ออกซิ เจนในแอลวีโอลัสมีค่า 40 มิลลิเมตรปรอทจึงเกิดอาการหมดสติได้ ปกติเครื่ องบินจะบินในระดับความ
สู ง 8,000 ฟุ ต ในคนที่ มี ค วามผิ ด ปกติ า องปอดจะเกิ ด อาการผิ ด ปกติ แม้มี ก ารลดลงาองความดัน าอง
ออกซิ เจนเพียงเล็กน้อย ตามกฎการบิน คือ ลูกเรื อจะต้องได้ออกซิ เจนเมื่ออยูร่ ะดับ 10,000 ฟุตและผูโ้ ดยสาร
ต้องได้ออกซิเจนเมื่อบินที่ระดับ 15,000 ฟุต
2.2 อำกำรและอำกำรแสดง
2.2.1 การเมาคลื่นภูเขาเฉียบพลัน (Acute Mountain Sickness; AMS) จะมีอาการปวดศีรษะ
เบื่ออาหารและไม่สบายหลังจากาึ้นไปที่ระดับความสู งมากกว่า 8,000 ฟุต อาการาาดออกซิ เจนและอาการ
ผิดปกติจะมากน้อยาึ้นกับความทนทานาองแต่ละคน
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2.2.2 การเกิ ดปอดบวมเมื่ออยู่บนที่สูง (High Attitude Pulmonary Edema; HAPE) มีอาการ
ปอดบวมที่ไม่เกี่ยวา้องกับโรคหัวใจจึงมีอาการหายใจลาบากและหายใจเร็ วเมื่อยูใ่ นาณะพัก มักจะเกิดอาการ
ที่ความสู งมากกว่า 9,500 ฟุต โดยอาการจะเกิ ดหลังจาก 6-36 ชัว่ โมง อาการเริ่ มต้นเหมือน AMS ถ้ารุ นแรง
อาจตายได้จากตัวเาียว อาการปอดบวมอาจเนื่ องมาจากการเพิ่มความดันในหลอดเลื อดฝอยที่ ไปเลี้ ยงปอด
หรื อการเพิ่มการซึ มผ่านาองหลอดเลือดฝอยาองปอด
2.2.3 การเกิ ดสมองบวมเมื่ ออยู่บนที่สูง (High Altitude Cerebral Edema; HACE) มีอาการ
ผิดปกติ าองระบบประสาทส่ วนกลางอย่างรุ นแรงหลังจากเกิ ดอาการเหมื อน AMS ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวด
ศีรษะอย่างรุ นแรง สู ญเสี ยความจา เดินเซ ประสาทหลอน และสับสนมึนงง อาจมีอาการโคม่าและตายได้ การ
าาดออกซิ เจนในเลื อดทาให้หลอดเลื อดในสมองคลายตัวและเพิ่มกระแสเลื อดไปเลี้ ยงสมองซึ่ งทาให้เกิ ด
สมองบวมและมีอาการเหมือน AMS
2.2.4 การเกิดเลือดออกในจอรั บภาพเมื่ออยู่บนที่สูง (High Altitude Retinal Hemorrhage;
HARH) หลอดเลือดาองเรตินาายายตัวและทาให้เลือดออกเป็ นจุด ซึ่ งทาให้มีอาการ ตามัวมองไม่ชดั
2.2.5 การเมาคลื่นภูเขาเรื ้อรั ง (Chronic Mountain Sickness, Monge’s Disease) มีอาการ
ผิดปกติาองปอดเนื่องจากการาาดออกซิ เจนมักเกิดกับผูท้ ี่ตอ้ งอยูบ่ นที่สูงในระยะนาน
2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
2.3.1 AMS ควรให้ผปู ้ ่ วยพักและให้ยาแก้ปวด
2.3.2 HAPE HACE และ HARH ควรให้ออกซิเจนและลดระดับความสู ง
2.3.3 การเมาคลื่นภูเาาเรื้ อรังควรนาผูป้ ่ วยลงมาสู่ ระดับต่ากว่า
2.4 กำรป้ องกัน
2.4.1 ระดับบุคคล
1) ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลในาณะทางาน เช่น แว่นตา ถุงมือ
หน้ากากกรองอากาศ เป็ นต้น
2) หมุนเวียนปฏิบตั ิงานกัน
3) ค่อยๆ าึ้นไปสู่ ความสู งอย่างช้าๆ และลงมาเมื่อเกิดอาการ การาึ้นอย่างช้าๆ จะ
ช่วยทาให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัวย ในทางปฏิบตั ิควรเพิ่มระดับความสู งประมาณ 1,000 ฟุตต่อวัน ใน
ช่วงความสู ง 7,000 ถึง 10,000 ฟุต ถ้าเกิน 10,000 ฟุต ควรเพิ่ม 500 ฟุตต่อวัน
4) ใช้อะเซตาโซลาไมด์ (Acetazolamide) ซึ่ งจะเพิ่มการาับไบคาร์ บอเนตที่ไต ควร
ให้ 250 มิลลิกรัมทุกๆ 8 ชัว่ โมง วันก่อนจะเริ่ มาึ้นที่สูงและให้ระหว่างนั้นและ 1 วันหลังจากาึ้นที่สูงแล้ว
5) ควรดื่มน้ ามากๆ เพื่อเพิ่มการาับไบคาร์ บอเนตและป้ องกันเลือดา้น
2.4.2 ระดับองค์ กร
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1) ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะผูเ้ า้า
ทางานใหม่
2) ทาการตรวจสุ าภาพผูเ้ า้าปฏิบตั ิงานในระยะก่อนเา้าทางาน ระยะทางานเพื่อหา
ความผิดปกติแล้วจะได้หาแนวทางแก้ไาต่อไป
กิจกรรม 13.1.3
ผูใ้ ดที่ไม่เหมาะกับการทางานในบริ เวณที่มีความกดอากาศสู ง

แนวตอบกิจกรรม 13.1.3
ผูท้ ี่ไม่เหมาะกับการทางานในบริ เวณที่มีความกดอากาศสู ง คือ
1. คนที่มีประวัติวา่ มีการเกิดความผิดปกติที่ปอด
2. คนที่มีประวัติาองการผ่าตัดหู
3. คนเป็ นหื ด
4. ผูเ้ ป็ นพิษสุ ราเรื้ อรัง
5. ผูต้ ิดสารเสพติดหรื อยากระตุน้
6. ผูม้ ีอาการชักบ่อย
7. ผูม้ ีอาการตับอ่อนอักเสบ
8. ผูม้ ีอาการทางจิต
9. คนอ้วนมาก
10. ผูส้ ู งอายุ
เรื่องที่ 13.1.4
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของรังสี และไฟฟ้ า
แสงและรังสี ที่ทาให้เกิ ดความผิดปกติในผูป้ ระกอบอาชี พ แบ่งออกเป็ น แสง หรื อรังสี ที่ไม่แตกตัว
และรังสี ที่แตกตัว ไฟฟ้าอาจทาให้เกิดอันตรายในผูป้ ระกอบอาชีพทั้งในการทางานและการใช้ชีวติ ประจาวัน
ซึ่งมักจะเกิดจากความประมาท
1. รังสี ทไี่ ม่ แตกตัว
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รังสี ที่ไม่แตกตัว (Non-ionizing Ray) ที่ก่อให้เกิ ดโรคจากการประกอบอาชี พ ได้แก่ แสงเหนื อม่วง
(Ultraviolet) แสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้ (Visible light) แสงใต้แดง (Infra red) และแสงในช่วงคลื่นวิทยุ
และไมโครเวฟ (Microwave)
แสงเหนื อ ม่ ว ง มี ค วามยาวคลื่ น 0.1-0.4 ไมโครเมตรสร้ า งจากดวงอาทิ ต ย์แ ละถู ก ดู ด ซั บ โดย
บรรยากาศาองโลกสามารถทะลวงผ่านเนื้อเยือ่ มนุษย์ได้นอ้ ย แต่มีอนั ตรายต่อตาและผิวหนัง
แสงในช่ วงคลื่นทีต่ ามองเห็นได้ สถานประกอบการควรจัดให้มีความสว่างาองแสงไฟให้เหมาะสม
แสงควรใช้อยูร่ ะหว่าง 200-1,500 ลักซ์ แล้วแต่ลกั ษณะงานว่าต้องการความละเอียดในการใช้สายตามากหรื อ
น้อย
แสงใต้ แดง มีความยาวคลื่ น 0.75-300 ไมโครเมตรทาให้เกิ ดพลังงานความร้ อนได้มากจึ งมี ผลต่อ
นัยน์ตาและผิวหนังร่ วมกับแสงเหนือม่วงและแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้
แสงในช่ วงบไมโครเวฟและแสงในช่ วงคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟมีความยาวคลื่น 103-104 ไมโครเมตร
คลื่นวิทยุมีความยาวคลื่น 10-108 ไมโครเมตร พลังงานาองแสงจะถูกดูดกลืนเา้าไปในเนื้ อเยื่อทาให้เกิดเป็ น
ความร้ อนความยาวคลื่ นาองคลื่ นวิทยุที่มีช่วงสั้นจะถู กดู ดกลื นในเนื้ อเยื่อชั้นแรกๆ าองผิวหนัง ความยาว
คลื่นที่ยาวกว่าจะถูกดูดกลืนลึกลงไปอีกเรื่ อยๆ จนถึงอวัยวะภายในได้
1.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงหลอมเชื่อมโลหะ ผลิตแก๊ส
1.2 อำกำรและอำกำรแสดง
1.2.1 โรคเปลือกตาอักเสบ เยื่อบุนัยตา อักเสบกระจกตาอักเสบ เกิดจากแสงเหนื อม่วง มักมี
อาการอักเสบาองเปลือกตาเยือ่ บุนยั น์ตาและกระจกตา อาจเกิดอาการภายใน 30 นาทีหรื อหลังการเชื่อมโลหะ
โดยไม่ ใช้อุป กรณ์ คุ้ม ครองความปลอดภัย ผูป้ ่ วยมี อาการแสบตา ปวดตาคล้ายมี ท รายอยู่ในตา กลัวแสง
เปลือกตากระตุกน้ าตาคลอ มองเห็นไม่ชดั
1.2.2 ต้ อ กระจก เกิ ด จากแสดงเหนื อ ม่ ว ง แสงในช่ ว งคลื่ น วิท ยุแ ละไมโครเวฟมัก เกิ ด
ความร้อนที่เลนส์ นยั น์ตาซึ่ งไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงจึงไม่มีการถ่ายเทความร้อนทาให้เลนส์ า่นุ มัวสายตาจะมัว
ลงอย่างช้าๆ ไม่มีอาการเจ็บปวดบางรายอาจสายตาสั้น
1.2.3 จอประสาทรั บภาพอักเสบ เกิ ดจากแสงเหนื อม่วง มักทาให้มองเห็ นไม่ชดั ในรายที่
เป็ นมากๆ อาจตาบอดได้
1.2.4 จอประสาทรั บภาพถูกทาลาย เกิ ดจากแสงในช่ วงคลื่ นที่ ตามองเห็ นได้ที่เป็ นแสงจ้า
เช่ น แฟลชถ่ายรู ป เครื่ องฉายา้ามศีรษะ แสงจ้าจะทะลุ ผา่ นกระจกตา เลนส์ ตาไปจอประสาท (Retina) เป็ น
ต้น ถ้า เป็ นเฉี ย บพลัน จะตามื ด หรื อบอดไปทัน ที และเป็ นชั่วคราวตามัวเมื่ อมองแสงจ้า ไม่ มี อาการปวด
คลื่นไส้ ถ้าเป็ นเรื้ อรังจะเห็นภาพไม่ชดั หรื อมองไม่เห็น การรับภาพเกี่ยวกับสี และรู ปร่ างผิดไป
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1.2.5 ตากระตุก เกิดจากแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้ ซึ่ งเกิดจากการได้รับแสงสว่างไม่
เพี ย งพอและร่ วมกัน ท างานในเนื้ อ ที่ ค ับ แคบ เช่ น ในเหมื อ งแร่ เป็ นต้น มัก มี อ าการปวดศี รษะ วิงเวีย น
ตากระตุกโดยลูกตากระตุกไปช้าๆ ในแนวนอนและกลับมาจุดเริ่ มต้นอย่างรวดเร็ ว เปลือกตากระตุก
1.2.6 ตาดาขุ่น เกิดจากแสงใต้แดง ทาให้เกิดการตกตะกอนาองโปรตีนและสารประกอบใน
เซลล์ทาให้เซลล์าองตาดาและเลนส์ ตาาุ่นมัว จะเกิ ดช้าหรื อเร็ วาึ้นกับแต่ละคน อาการจะไม่แตกต่างจากต้อ
กระจกในผูส้ ู งอายุคือมีอาการตามัวเห็นไม่ชดั ไม่มีอาการเจ็บปวด
1.2.7 ผิ วหนั งไหม้ และผิ วสี คล ้าขึ น้ เกิ ดจากแสงเหนื อม่ วง มัก เกิ ดอาการทัน ที หลังการ
สัมผัสแสงจะมีอาการปวด กดเจ็บ ถ้าเป็ นมากอาจมีไา้หนาวสัน่ คลื่นไส้ ผิวหนัง เปลี่ยนเป็ นสี แดงภายใน 1420 ชัว่ โมง ถ้าสัมผัสนานอาจบวมและพองเป็ นตุ่มน้ า หลัง 24-72 ชัว่ โมงผิวหนังจะลอกบางรายผิวมีสีคล้ าาึ้น
ภายใน 4-7 วัน
1.2.8 ผิ วหนังอักเสบจากการแพ้ แสงแดด เกิ ดจากแสงเหนื อม่วง มักเกิ ดอาการเมื่ อสัมผัส
แสงกับสารเคมีหรื อกินยาพวกเตตระซัยคลิน ซัลโฟนาไมด์ โดยมีผนื่ แดงแบบแดดเผาหรื อผืน่ แดงมีน้ าเหลือง
มีอาการคัน
1.2.9 ผิวหนังไหม้ และอักเสบ เกิดจากแสงใต้แดงโดยความร้อนที่เกิดในเซลล์ผิวหนังทาให้
เกิดอาการไหม้อย่างเฉี ยบพลัน เกิดพองเป็ นตุ่มฉ่ าและผิวหนังสี เา้มาึ้นอาจเกิดอาการคันเป็ นผืน่ และอักเสบ
1.2.10 อันตรายต่ ออัณฑะ เกิดจากแสงในช่วงคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ ทาให้เกิดการทาลาย
าองต่อมในอัณฑะซึ่ งเกิดอาการบวมและเหี่ ยวได้ การสร้างสเปิ ร์ มจะลดลงและมีการไหวช้า
1.2.11 อันตรายต่ อระบบอื่นๆ เกิดจากแสงในช่วงคลื่นวิทยุและไมโครเวฟทาให้เลือดที่ไป
เลี้ยงสมองน้อยลงมีผลต่อระบบประสาทส่ วนกลางรบกวนการทางานาองต่อมธัยรอยด์ หัวใจเต้นผิดปกติมี
ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1.3.1 อาการผิดปกติที่ตา ทาโดยการปิ ดตาด้วยผ้าที่สะอาดปราศจากเชื้ อแล้วส่ งต่อไปพบ
จักษุแพทย์โดยเร็ ว
1.3.2 อาการผิ วหนั งไหม้ ให้ ท าการรั ก ษาแบบไฟไหม้ห รื อ น้ า ร้ อนลวก อาการผิ วหนัง
อักเสบอาการแพ้แสงแดดให้หยุดยาพวกเตตระซัยคลิ น ซัลไฟนาไมด์ แล้วอาบน้ า ทายาแก้คนั กิ นยาแก้แพ้
ถ้าเป็ นมากให้ส่งต่อไปพบแพทย์
1.3.3 อาการผิดปกติต่อระบบอื่ นๆ ให้แยกผูป้ ่ วยออกจากบริ เวณสัมผัส หากมีอาการมากให้
ส่ งต่อไปรักษากับแพทย์
1.4 กำรป้ องกัน
1.4.1 ระดับบุคคล
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1) การป้ องกันความผิดปกติที่ตาให้สวมใส่ แว่นกรองแสงหรื อกรอบหน้ากรองแสง
2) การป้ อ งกัน ความผิ ด ปกติ ที่ ผิ ว หนั ง ให้ ส วมใส่ เสื้ อผ้า ปกติ ปิ ดผิ ว หนั ง หรื อ
ทาผิวหนังด้วยครี มดันแดด งดยาที่ทาให้เกิดอาการแพ้แสงแดด
3) การป้ องกันความผิดปกติต่อระบบอื่นๆ ทาโดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสง
หรื อรังสี ที่ไม่แตกตัว
1.4.2 ระดับองค์ กร
1) จัดแสงสว่างให้เพียงพอและจัดทิศทางาองแสงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
2) จัดเสื้ อผ้าให้สวมใส่ เวลาปฏิบตั ิโดยเฉพาะ
2. รังสี ที่แตกตัว
รังสี ที่แตกตัว (Ionizing rays) เป็ นรังสี ที่วิ่งผ่านวัตถุใดจะทาให้อะตอมาองวัตถุน้ นั แตกตัวได้ ได้แก่
รั ง สี เอกซ์ (X-ray) รั ง สี แกมมา (Gamma ray) อนุ ภ าคแอลฟา (α – particle) อนุ ภ าคเบต้า ( - particle)
อนุภาคนิวตรอน (Neutron particle)
2.1 องค์ ประกอบของรังสี ทแี่ ตกตัวแล้ วทำให้ เกิดอันตรำยต่ อร่ ำงกำย
2.1.1 ปริ มาณของรั งสีและความถีข่ องการได้ รับรั งสี
2.1.2 ชนิ ด ของรั ง สี ถ้า เป็ นรั ง สี ที่ มี อ านาจทะลุ ท ะลวงมาก เช่ น รั ง สี แกมมา รั ง สี เอกซ์
อนุ ภาคนิ วตรอนจะมี ผลร้ ายต่ออวัยวะและเนื้ อเยื่อที่ลึกลงไป เป็ นต้น ส่ วนรังสี ที่มีอานาจทะลุ ทะลวงน้อย
ได้แก่ รังสี แอลฟาและรังสี เบต้าจะมีผลร้ายต่อเนื้อเยือ่ ผิวบนซึ่ งมกัเกิดแก่ผิวหนัง สารกัมมันตรังสี จะให้รังสี ที่
เกิดจากการสลายตัวต่างกัน
2.1.3 ความทนต่ อรั งสี ในแต่ ละบุคคลและอวัยวะจะแตกต่ างกัน ถ้าบริ เวณที่ถูกรังสี ไม่กว้าง
จะฟื้ นสภาพได้เร็ วถ้าถูกรังสี ท้ งั ตัวอวัยวะหลายแห่ งถูกทาลายอาจเสี ยหายถึงพิการหรื อตายได้ ปริ มาณรังสี ที่
ได้รับในานาดมากกว่า 1 เกรย์ (Gray) เพียงครั้งเดียวหรื อ 1-2 วัน จะทาให้เกิดกลุ่มอาการเป็ นพิษเฉี ยบพลัน
(Acute radiation syndrome) ได้
2.2 บุ คคลหรื ออำชี พ ที่เสี่ ยง ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวา้องกับสารกัมมันตรั งสี คนงานเหมื องแร่ ที่มี สาร
กัมมันตรังสี พนักงานในโรงงานผลิตปฏิกรณ์ปรมาณู
2.3 อำกำรและอำกำรแสดง
2.3.1 อาการเฉี ยบพลัน แบ่งเป็ น 3 ระยะ
ระยะแรก คลื่นไส้ อาเจียน อาจเกิดท้องเสี ยภายใน 1 ชัว่ โมงหลังการสัมผัส อาการอาจดีา้ ึน
ภายใน 1 วัน
ระยะที่สอง ไม่มีอาการผิดปกติประมาณ 1-6 สัปดาห์
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ระยะที่สาม มีอาการรุ นแรง ไา้ เกิดแผลในปากและคอ ผมร่ วง มีจุดเลือดออกตามตัวหรื อ
เลือดออกในลาไส้
ผิวหนังอักเสบ มักเกิดที่บริ เวณมือ ผิวหนังนู นแดงถ้าได้รับน้อยจะมีอาการน้อย ต่อมาจะบวมและมี
เลื อดคัง่ ถ้าได้รับรังสี น้อยกว่า 10 เกรย์ อาการบวมและเลื อดคัง่ จะค่อยๆ หายไปและจะมีสีผิวเา้มาึ้น ถ้าได้
รังสี มากกว่า 20 เกรย์จะเกิ ดอาการบวมและเลื อดคัง่ เร็ วาึ้น ต่อมาผิวหนังจะเกิดตุ่มใสและแตก ถ้าได้รับรังสี
25-50 เกรย์จะเกิดการบวม เลือกคัง่ และเกิดการตายาองเนื้อเยือ่ ได้
2.3.2 อาการเรื้ อรัง เกิดจากการได้รับรังสี บ่อยๆ ติดต่อกันนานหลายปี จนมีปริ มาณรังสี รวม
1.5-4 เกรย์จะมีผลเสี ยดังนี้
1) ผลต่อระบบหมุนเวียนโลหิ ต ไากระดู กไม่ทางานทาให้การสร้ างเม็ดเลื อดาาว
เม็ดเลือดแดงและเกร็ ดเลือดลดลง ถ้ามีปริ มาณเกร็ ดเลือดต่าจะมีจุดเลือดออกบริ เวณผิวหนัง ถ้ารุ นแรงอาจมี
จุดเลือดออกในกล้ามเนื้อและสมอง ซี ด อ่อนเพลีย ซึ ม ติดเชื้อง่าย
2) ผลต่อระบบประสาท ทาให้มีอาการทางสมอง ปวดศีรษะ เยือ่ สมองถูกรบกวน
การควบคุมสมดุลาองระบบประสาทอัตโนมัติผดิ ปกติทาให้เกิดความดันเลือดต่า หัวใจเต้นผิดปกติ การ
เคลื่อนไหวาองระบบทางเดินอาหารเร็ วอาจมีอาการท้องเสี ย น้ าย่อยจากกระเพาะอาหารลดลง
3) ผลต่อผิวหนัง เกิดการอักเสบถ้าได้รังสี รวม 20-30 เกรย์ มีความชา เจ็บปวด คัน
ผิวแห้ง เล็บจะฝ่ อถ้าได้รับปริ มาณรังสี รวม 40 เกรย์จะมีอาการผิวหนังแห้งแตก ผิวหนังหนาเป็ นหย่อมๆ บาง
แห่ ง จะบวมแดงและมี เลื อ ดคั่ง เจ็ บ ปวด ถ้าปริ ม าณรั ง สี ม ากกว่า 50 เกรย์จ ะเกิ ด เนื้ อ เยื่ อ ผิ วหนัง ตายจน
กลายเป็ นมะเร็ งผิวหนังได้
4) การเกิดต้อกระจก อาจเกิดจากรังสี เอกซ์รังสี แกมมาและอนุภาคนิ วตรอน
5) การเกิ ดมะเร็ ง อาจทาให้เกิ ดมะเร็ งผิวหนังในผูท้ ี่ ทางานเกี่ ยวกับรังสี โดยไม่ได้
ป้ องกัน เช่ น รังสี แพทย์มะเร็ งกระดู กพบในผูท้ างานเกี่ ยวกับการรักษาผูป้ ่ วยด้วยแร่ เรเดี ยม มะเร็ งเม็ดเลื อด
าาว มะเร็ งปอด เป็ นต้น
6) ผลอื่ น ๆ อาจมี ผ ลต่ อ ทารกในครรภ์ ท าให้ เจริ ญ เติ บ โตผิ ด ปกติ เกิ ด มะเร็ ง
เม็ดเลือดาาวในเด็ก ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครโมโซม
2.4 กำรรั กษำพยำบำลเบื้องต้ น โรคเหล่านี้ รักษาให้หายไม่ได้ ควรส่ งต่อผูป้ ่ วยไปพบแพทย์ซ่ ึ งจะ
รักษาให้หายไม่ได้ ควรส่ งต่อผูป้ ่ วจยไปพบแพทย์ซ่ ึ งจะรักษาตามอาการและบาบัดโรคโดยการใช้เคมีรักษา
ไม่ให้โรคลุกลามต่อไป
2.5 กำรป้ องกัน
2.5.1 ระดับบุคคล คนที่ทางานเกี่ยวา้องกับสารกัมมันตรังสี ควรใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่น ถุงมือ เสื้ อผ้า หมวกคลุมผม รองเท้ายาง เครื่ องปิ ดจมูกที่ปกป้ องรังสี เป็ นต้น
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2.5.2 ระดับองค์ กร
1) ควรจัดให้มีการตรวจวัดปริ มาณรังสี โดยเครื่ องบันทึกรังสี ประจาบุคคลอย่าง
สม่าเสมอ
2) ควรจัดให้มีการอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีความรู ้และความเา้าใจเกี่ยวกับอันตราย
จากรังสี การระมัดระวังตนเอง
3) ควรจัดให้มีการตรวจร่ างกาย โดยเฉพาะระบบาองร่ างกายที่เสี่ ยงต่อการสัมผัส
รังสี
4) ควรจัดให้มีการตรวจาั้นตอน และบริ เวณที่ทางานไม่ให้เสี่ ยงต่อการรั่วไหลหรื อ
สัมผัสรังสี โดยตรง
3. ไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าจะไหลได้ต่อเมื่ อมี เส้นทางให้กระแสไฟฟ้ าไหลอย่างครบวงจร อันตรายจากกระแส
ไฟฟ้ าเกิ ดาึ้นเมื่ อบุคคลสัมผัสแตะต้องวัสดุ ตวั นาที่ มีกระแสไฟฟ้ า และสัมผัสแตะต้องพื้นหรื อวัตถุอื่นๆ ที่
กระแสไฟฟ้ าสามารถไหลลงสู่ พ้ืนในเวลาเดียวกัน การป้ องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ าจึงทาได้โดยการเอา
ฉนวนห่ อหุ ้มวัสดุตวั นา ห่ อหุ ้มร่ างกายหรื อส่ วนาองร่ างกายาองบุคคล หรื อการแยกส่ วนที่เป็ นอันตรายออก
ห่างจากบุคคล
การสัมผัสแตะต้องวงจรกระแสไฟฟ้ าจะทาให้กระแสไฟฟ้ าไหลลงสู่ พ้ืนดิ น การนากระแสไฟฟ้ า
าองร่ างกายจะาึ้นกับความชื้ นาองผิวหนังและความชื้ นาองพื้นผิวที่ ร่างกายแตะต้อง ปั จจัยที่มีผลต่อความ
รุ นแรงาองอันตรายาึ้นกับกาลังไฟฟ้าหรื อความต่างศักย์ ความเา้มา้นาองกระแสไฟฟ้ า ประเภทาองกระแส
ว่า เป็ นกระแสสลับหรื อกระแสตรง ระยะเวลาที่สัมผัส พื้นที่ที่สัมผัส เส้นทางที่กระแสไหลผ่านร่ างกาย และ
ความต้านทานกระแสไฟฟ้าาองเนื้อเยือ่
กระแสไฟฟ้ าสลับจะมีอนั ตรายมากกว่ากระแสตรง กระแสสลับจะทาให้เกิ ดกล้ามเนื้ อชักกระตุ ก
และเหงื่อออก าณะที่กระแสตรงจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้ าในเนื้ อเยื่อ การทาลายเนื้ อเยื่อส่ วน
ใหญ่เกิดจากความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ า และความต้านทานกระแสไฟฟ้ าาองเนื้ อเยื่อจะาึ้นกับปริ มาณ
น้ าในเนื้ อเยื่อ ระบบไหลเวียนเลือดและกล้ามเนื้ อจะสามารถนากระแสไฟฟ้ าได้ดีาณะที่กระดูก เส้นประสาท
ส่ วนปลายและผิวหนังที่แห้งจะมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าสู ง
การสัมผัสกระแสไฟฟ้าแรงสู งทันทีไม่เพียงแต่ทาให้เนื้อเยือ่ ถูกทาลายหรื อตายจากความร้อนและการ
ไหม้เท่านั้นแต่ยงั ทาให้เนื้ อเยื่อมีความไวต่อกระแสไฟฟ้ า เช่น เส้นประสาท หัวใจ เป็ นต้น กระแสสลับที่มี
ความต่างศักย์และความถี่ ต่ าเท่ากับกระแสไฟฟ้ าในบ้านเรื อนสามารถทาให้เกิ ดกล้ามเนื้ อหัวใจทางานผิด
ปกติ ไฟฟ้ าแรงสู งทาให้ระบบการหายใจเป็ นอัมพาตได้ การหมดสติส่วนใหญ่เกิดจากกระแสไฟฟ้ าสู งกว่า
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10,000 โวลต์ ซึ่ งจะมีแรงผลักให้ผูป้ ระสบเหตุกระเด็นออกจากแหล่ งกระแสไฟฟ้ าและได้รับอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ าลดลงแต่มกั จะทาให้เกิดการบาดเจ็บจากการกระทบกระแทก การชักกระตุกาองกล้ามเนื้ อจะ
สู งสุ ดเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้ าความถี่ ระหว่าง 15 ถึ ง 150 เฮิรตซ์ การยึดจับสายตัวนาไฟฟ้ ามักไม่เกิ ดาึ้นกับ
ไฟฟ้าแรงสู ง เนื่องจากผูป้ ระสบเหตุจะถูกช็ อตาึ้นก่อนที่จะจับสายตัวนาและชักตัวหนีออกมา กระแสไฟฟ้ า
านาดตั้ง แต่ 20 มิ ล ลิ แ อมแปร์ สามารถท าให้ ก ล้า มเนื้ อ ระบบการหายใจกระตุ ก อย่า งต่ อ เนื่ อ ง าณะที่
กระแสสลับานาดตั้งแต่ 30-40 มิลลิแอมแปร์ สามารถทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจสั่นพลิ้ว าณะที่กระแสตรงมัก
ทาให้หวั ใจหยุดเต้น
3.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ยง ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวา้องกับกระแสไฟฟ้า
3.2 อำกำรและอำกำรแสดง การสัมผัสกระแสไฟฟ้ าสามารถทาให้เกิ ดการหมดสติ การไหม้ และ
เนื้ อเยื่อตาย บาดแผลเนื้ อตายที่ ผิวหนังที่ เกิ ดจากความร้ อน มัก จะมี ล ัก ษณะกลมรี และมี าอบเาตชัดเจน
มี ล ัก ษณะสี เหลื อ งน้ าตาล การตรวจร่ า งกายต้อ งมองหาทั้ง บาดแผลที่ เป็ นทางเา้า และทางออกาอง
กระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะบอกทางเดินาองกระแสผ่านร่ างกาย อวัยวะส่ วนที่ได้รับอันตรายจะาึ้นกับทางเา้าและ
เส้นทางการไหลาองกระแส ซึ่ งอาจจะมีเส้นประสาทและกล้ามเนื้ อ หรื ออวัยวะสาคัญอื่นๆ เช่น หัวใจ สมอง
ดวงตา ไต ทางเดิ น อาหาร เป็ นต้น การบาดเจ็ บ จากกระแสไฟฟ้ า จะท าให้ ป ริ ม าณสารน้ าในระบบ
ไหลเวียนเลือดลดลง และมีสารน้ าาังอยูใ่ นบริ เวณที่บาดเจ็บภายในร่ างกาย ดังนั้น จึงควรมีการตรวจติดตาม
วัด ความเา้ม า้น าองเลื อ ด ปริ ม าณสารน้ าในเลื อ ดและปริ ม าณปั ส สาวะอย่า งใกล้ชิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น
เฉี ยบพลันและเรื้ อรังาองระบบประสาทส่ วนกลางและส่ วนปลายเป็ นสิ่ งที่พบบ่อยที่สุดาองการบาดเจ็บจาก
กระแสไฟฟ้ า ภาวะแทรกซ้อนที่หัวใจประกอบด้วยจังหวะการเต้นและการส่ งกระแสควบคุ มการเต้นาอง
หัวใจผิดปกติ ส่ วนกล้ามเนื้อหัวใจตายพบได้นอ้ ย การติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวชก็พบได้เช่นกัน
3.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
3.3.1 ก่อนการปฐมพยาบาลหรื อปฏิบตั ิการช่วยชี วิตจะต้องแยกผูป้ ระสบเหตุจากกระแสไฟฟ้ า
ก่อน ควรปิ ดวงจรไฟฟ้าหรื อใช้วสั ดุที่เป็ นฉนวนไฟฟ้ าเาี่ยหรื อดึงผูป้ ระสบเหตุออกมาจากกระแสไฟฟ้ า โดย
ต้องมี การป้ องกันตัวผูช้ ่ วยชี วิตด้วย หากจาเป็ นควรมี การท าปฏิ บ ตั ิ ก ารกู้ชี วิตจนกว่าที ม ผูร้ ั ก ษาพยาบาล
เดิ นทางมาถึ ง เนื่ องจากผูป้ ระสบเหตุ อาจมี ก ารบาดเจ็บ ที่ ก ระดู ก สั น หลังด้วย ดัง นั้น จึ งควรเคลื่ อนย้ายผู ้
ประสบเหตุอย่างระมัดระวัง ควรถอดเสื้ อผ้าที่ไหม้ออก
3.3.2 หากสงสัยว่า มีการบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า ควรนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลและสังเกตอาการ
แทรกซ้อนที่อวัยวะต่างๆ การทางานาองไตสู ญเสี ย เลือดออกผิดปกติ เลือดเป็ นกรด และ กล้ามเนื้อถูกทาลาย
ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะชัดเจน หรื อคลื่ นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
มีแผลจากการไหม้ในบริ เวณกว้าง หมดสติ ระบบประสาทผิดปกติ อาการทางระบบการหายใจและหัวใจ
หรื อมีสิ่งบ่งบอกว่าอวัยวะภายในถูกทาลาย อาจพิจารณาให้วคั ซี นป้ องกันบาดทะยักหากมีาอ้ บ่งชี้
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3.3.3 ควรให้การรักษาเนื้ อเยื่อพื้นผิวถู กทาลายเช่ นเดี ยวกับการรักษาภาวะถู กความร้อนลวกไหม้
หากสงสัยว่า เนื้ อเยื่ออ่อนถู กทาลายอย่างรุ นแรงอาจต้องผ่าตัดสารวจตามความจาเป็ น ควรมีการให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดในปริ มาณเพียงพอที่จะทาให้มีปัสสาวะออกประมาณ 50-100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ควรตรวจ
ติดตามและปรับแก้ไาการเสี ยสมดุลาองกรด-ด่างและ/หรื อเกลื อแร่ ในกระแสเลื อดหากมีภาวะกล้ามเนื้ อถู ก
ทาลายเกิดาึ้นด้วย
3.4 กำรป้ องกัน
3.4.1 ระดับบุคคล
1) ผูป้ ฏิบตั ิงานควรได้รับการอบรมด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุออกจากการถูกไฟฟ้าช็อต
โดยควรตัดวงจรไฟฟ้าก่อนหากกระทาได้
2) หากตัดวงจรไฟฟ้ าไม่ได้ควรใช้วสั ดุ ที่ไม่นาไฟฟ้ า เช่ น เชื อก ไม้กวาด หรื อสิ่ งที่ทาด้วยไม้
อื่นๆ เป็ นต้น ในการดึงหรื อเาี่ยผูป้ ระสบเหตุออกจากกระแสไฟฟ้าและป้ องกันผูช้ ่วยเหลือจากอันตรายด้วย
3.4.2 ระดับองค์ กร
1) อันตรายจากกระแสไฟฟ้ าในงานอุตสาหกรรมป้ องกันโดยการคัดเลือกช่างไฟฟ้ าที่ได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการหุ ้มฉนวน ต่อสายดินและการตัดวงจรไฟฟ้ าอย่างเหมาะสม
เพียงพอ
2) ควรให้ความสาคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็ นพิเศษในาณะทางานกับเครื่ องจักร
อุปกรณ์ที่กาลังมีกระแสไฟฟ้าอยู่
3) ควรใช้เสื้ อผ้าหรื อเครื่ องมือที่ไม่นากระแสไฟฟ้า
4) ควรมีร้ ัวหรื อป้ ายเตือนบริ เวณที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสู ง และกันมิให้บุคคลเา้าไปยังบริ เวณ
ดังกล่าว
กิจกรรม 13.1.4
1. ยกตัวอย่างอาการและอาการแสดงาองความผิดปกติที่เกิดจากสาเหตุมาาองแสงหรื อรังสี ที่ไม่แตก
ตัว
2. จงบอกอาการและอาการแสดงเฉียบพลันเนื่องมาจากการสัมผัสรังสี ที่แตกตัว
3. ก่อนการปฐมพยาบาลหรื อปฏิบตั ิการช่วยชีวติ จากไฟฟ้า ควรทาอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 13.1.4
1. อาการและอาการแสดงาองความผิดปกติที่เกิดจากสาเหตุาองแสงหรื อรังสี ที่ไม่แตกตัว เช่น
1.1 เปลือกตา เยื่อบุนยั น์ตาและกระจกตาอักเสบ
1.2 ต้อกระจก
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1.3 จอประสาทรับภาพอักเสบ
1.4 จอประสาทรับภาพถูกทาลาย
1.5 ตากระตุก
1.6 ตาดาาุ่น
1.7 ผิวหนังไหม้และผิวสี คล้ าาึ้น
1.8 ผิวหนังอักเสบจากการแพ้แสงแดด
1.9 ผิวหนังไหม้และอักเสบ เป็ นต้น
2. อาการและอาการแสดงเฉียบพลันเนื่องมาจากการสัมผัสรังสี ที่แตกตัวมี 3 ระยะ คือ
ระยะแรก คลื่นไส้ อาเจียน อาจเกิดท้องเสี ยภายใน 1 ชัว่ โมงหลังจากการสัมผัส อาการอาจดี
าึ้นภายใน 1 วัน
ระยะที่สอง ไม่มีอาการผิดปกติ ประมาณ 1-6 สัปดาห์
ระยะที่สาม มีอาการรุ นแรง มีไา้ เกิดแผลในปากและคอ ผมร่ วง มีจุดเลือดออกตามตัวหรื อ
เลือดออกในลาไส้ ผิวหนังอักเสบ บวม เลือดคัง่ และอาจเกิดการตายาองเนื้ อเยือ่ ได้
3. ต้องแยกผูป้ ระสบเหตุจากกระแส ไฟฟ้ าก่อน ควรปิ ดวงจรไฟฟ้ า หรื อใช้วสั ดุ ที่เป็ นฉนวนไฟฟ้ า
เาี่ยหรื อดึงผูป้ ระสบเหตุออกมาจากกระแสไฟฟ้ า โดยต้องมีการป้ องกันตัวผูช้ ่วยชี วิตด้วย หากจาเป็ นควรมี
การทาปฏิ บตั ิการกูช้ ี วิตจนกว่าทีมผูร้ ักษาพยาบาลเดิ นทางมาถึ ง เนื่ องจากผูป้ ระสบเหตุอาจมีการบาดเจ็บที่
กระดูกสันหลังด้วย จึงควรเคลื่อนย้ายผูป้ ระสบเหตุอย่างระมัดระวัง ควรถอดเสื้ อผ้าที่ไหม้ออก
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ตอนที่ 13.2
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุทางเคมี
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์าองตอนที่ 13.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
13.2.1 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองสารโลหะหนัก
13.2.2 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองสารตัวทาละลาย
13.2.3 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองก๊าซและสารกัดกร่ อน
13.2.4 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองฝุ่ น
13.2.5 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองสารเคมีทางการเกษตร
แนวคิด
1. การรักษาพยาบาลเบื้ องต้นโรคที่เกิ ดจากสาเหตุ มาาองสารโลหะหนักที่สาคัญคือ ตะกัว่ โครเมี ยม
สารหนู แมงกานี ส แคดเมียมและสังกะสี ทาได้โดยการหยุดสัมผัสสารโลหะ รักษาตามอาการ ถ้ามี
อาการรุ นแรงต้องส่ งผูป้ ่ วยไปพบแพทย์
2. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองสารตัวทาละลายเป็ นเรื่ องสาคัญเนื่องจากมีการใช้
มากในเกือบทุกอุตสาหกรรม ลักษณะสาคัญาองพิษคือ ทาให้บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง ซึ่ งเป็ นผลต่อ
สมองและจะแสดงออกมาภายหลังการสัมผัสเป็ นระยะเวลานาน
3. โรคที่เกิดจากสาเหตุาองก๊าซและสารกัดกร่ อนจะาึ้นกับสมบัติาองการละลายน้ า พวกที่ละลายน้ าได้
ดีจะทาให้เกิดการระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินหายใจส่ วนบนลงไป มีสารบางตัวทาให้เกิ ดอันตรายต่อ
ทางเดินหายใจภายหลังจากสัมผัสเป็ นเวลานาน
4. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่ เกิ ดจากฝุ่ นสารอินทรี ยแ์ ละสารอนิ นทรี ยท์ าได้โดยการลดอาการ
แทรกซ้อนต่างๆ แยกผูป้ ่ วยจากบริ เวณมีฝนุ่ การป้ องกันเป็ นมาตรการสาคัญในการลดอุบตั ิการณ์การ
เกิดโรคปอด
5. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิ ดจากสารเคมีทางการเกษตรทาได้โดยการแยกเครื่ องนุ่ งห่ มาอง
ผูป้ ่ วยออก ทาความสะอาดร่ างกายผูป้ ่ วยทันที ทาให้อาเจียน ล้างท้องแล้วนาส่ งต่อเพื่อไปพบแพทย์
โดยเร็ ว
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 13.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
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1. อธิ บายบุคคลที่เสี่ ยง ทางเา้าสู่ ร่างกาย อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการ
ป้ องกันโรคที่เกิดจากสาเหตุาองสารโลหะหนักได้
2. อธิ บ ายบุ ค คลที่ เสี่ ย ง ทางเา้า สู่ ร่ า งกาย อาการ อาการแสดง การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้น และ
การป้ องกันโรคที่เกิดจากสาเหตุาองสารตัวทาละลายได้
3. อธิ บ ายบุ ค คลที่ เสี่ ย ง ทางเา้า สู่ ร่ า งกาย อาการ อาการแสดง การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้น และ
การป้ องกันโรคที่เกิดจากสาเหตุาองก๊าซและสารกัดกร่ อนได้
4. อธิ บ ายบุ ค คลที่ เสี่ ย ง ทางเา้า สู่ ร่ า งกาย อาการ อาการแสดง การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้น และ
การป้ องกันโรคที่เกิดจากสาเหตุาองฝุ่ นได้
5. อธิ บ ายบุ ค คลที่ เสี่ ย ง ทางเา้า สู่ ร่ า งกาย อาการ อาการแสดง การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้น และ
การป้ องกันโรคที่เกิดจากสาเหตุาองสารเคมีทางการเกษตรได้
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เรื่องที่ 13.2.1
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของสารโลหะหนัก
โลหะหนักทาให้เกิดอาการเจ็บป่ วยได้ในผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานสัมผัสอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน โลหะหนัก
จะสะสมและทาปฏิ กิริยากับอวัยวะาองร่ างกายจนในที่สุดร่ างกายไม่สามารถสร้ างภูมิตา้ ทานและต่อสู ้กบั
ความเป็ นพิ ษ ได้จึง เกิ ด อาการเจ็ บ ป่ วย พิ ษ าองโลหะหนัก มี ท้ งั เฉี ย บพลัน และเรื้ อรั งโลหะหนัก ที่ ใ ช้ใ น
สถานประกอบกิ จการมีหลายชนิด แต่ที่มกั เป็ นปั ญหาคือ ตะกัว่ โครเมียม สารหนู แมงกานี ส แคดเมียมและ
สังกะสี
1. ตะกัว่
ตะกัว่ หรื อสารประกอบาองตะกัว่ เา้าสู่ ร่างกายจนก่อให้เกิดอาหารเป็ นพิษาึ้น ตะกัว่ ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ตะกัว่ อนิ นทรี ย ์ (Inorganic lead) เช่ น ตะกัว่ ออกไซด์ (Pb2O4) ที่ใช้ใน
โรงานทาแบตเตอรี สี ตะกัว่ โครเมต (PbCO4) ที่ ใช้ในโรงงานทาสี ทาบ้าน เป็ นต้น ตะกัว่ อิ นทรี ย ์ (Organic
lead) เช่ น เตตระเมทิ ล เลต (Tetramethyl lead) และเตตระเอทิ ล เลด (Tetraethyl lead) ใช้ เป็ นสารท าให้
เครื่ องยนต์เดินเรี ยบ เป็ นต้น
1.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี ยง ผูท้ ี่เสี่ ยงสู งต่อโรคพิษตะกัว่ คือ ผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานในโรงงานหลอมตะกัว่
โรงงานหลอมโลหะผลิตสี ผสมตะกัว่ พ่นสี มีตะกัว่ ผลิตแบตเตอรี เคาะาัดสี ลอกสี ผสมตะกัว่ ซ่ อมหม้อน้ า
เชื่ อม บัดกรี แผ่นโลหะ บัดกรี ตะกัว่ ผลิตวงจรไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิ กส์ หล่อตะกัว่ เรี ยงพิมพ์ในโรงพิมพ์
ชุบตะกัว่
ผูท้ ี่เสี่ ยงปานกลางและเล็กน้อยคือ ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานในเหมื องตะกัว่ งานท่อ ผลิ ตเคเบิ ล ประกอบรถ
ซ่อมรถเชื่อมและตัดโลหะซึ่ งทาสี มีตะกัว่ ผลิตลูกปื น บัดกรี งานเป่ าแก้วที่ผสมตะกัว่ ผลิตเครื่ องเคลือบ
1.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
1.2.1 ทางการหายใจ โดยหายใจเอาฝุ่ นละอองไอระเหยหรื อควันตะกัว่
1.2.2 ทางปาก โดยการกินตะกัว่ ที่ปนเปื้ อนในอาหาร น้ าดื่ม ภาชนะ
1.2.3 ทางผิวหนัง โดยถู กน้ ามันที่มีสารตะกัว่ หกรดผิวหนัง การใช้น้ ามันเบนซิ น ล้างมือ ตะกัว่
อินทรี ยม์ กั จะละลายในไามันได้ดีกว่าตะกัว่ อนิ นทรี ยท์ าให้ตะกัว่ อินทรี ยส์ ามารถซึ มผ่านผิวหนังและจะเา้าสู่
ระบบหมุนเวียนโลหิต
ตะกัว่ ที่ถูกดูดซึ มเา้าในร่ างกาย จะอยูใ่ นรู ปเลดไดฟอสเฟต (Lead diphosphate) ซึ่ งกระจายไปอยูใ่ น
เส้นผมและตามเนื้ อเยื่อาองอวัยวะที่อ่อนนุ่ม เช่น สมอง ปอด ตับ ม้าม ไากระดูก เป็ นต้น และบางส่ วนจะถูก
ส่ งไปสะสมที่กระดูกยาวในรู ปเลดไตรฟอสเฟต (Lead triphosphate) ตะกัว่ ร้อยละ 30 จะเก็บในเนื้ อเยื่อาอง
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อวัยวะที่อ่อนนุ่มอีกร้ อยละ 70 จะสะสมที่กระดูกยาว การเกิดพิษาองตะกัว่ จะาึ้นกับปริ มาณมากน้อยที่มีอยู่
ในเนื้ อเยือ่ ที่อ่อนนุ่ม ในสภาวะที่ร่างกายมีความผิดปกติ เช่น มีไา้หรื อมีภาวะเป็ นกรด-ด่างที่ผดิ ปกติ ตะกัว่ ที่
สะสมจะออกมาจากกระดู ก ไปที่ เนื้ อเยื่ออ่ อนนุ่ ม มากาึ้ นท าให้ ผูป้ ่ วยที่ ไม่ เคยมี อาการเกิ ดอาการเป็ นพิ ษ
กะทันหันจากตะกัว่ ได้
1.3 อำกำรและอำกำรแสดง
1.3.1 พิ ษเฉี ยบพลัน ผูท้ ี่ได้รับตะกัว่ ในปริ มาณมากทันทีจะเกิ ดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
อย่างรุ นแรง มีอาการทางระบบประสาท เช่ น ความคิดสับสนการทางานาองร่ างกายไม่ประสานงานกัน ชัก
หมดสติ มีอาการผิดปกติทางสมองเฉียบพลัน (Acute lead encephalopathy) ซึ่ งพบในเด็กบ่อยกว่าผูใ้ หญ่
1.3.2 พิษเรื ้อรั ง
1) อาการทางระบบประสาทส่ วนกลาง มีอาการซึ ม คิดช้า ปวดศีรษะ มึนศีรษะ เวียนศีรษะ
การทรงตัวไม่ดี หงุดหงิด สั่นเวลาเคลื่อนไหว ซึ ม หลับ ชักและหมดสติ ประสาทตาฝ่ อ กล่องเสี ยงผิดปกติ
2) อาการทางระบบทางเดิ น อาหาร เบื่ ออาหาร คลื่ นไส้ อาเจีย น ปวดท้อง ท้องผูก หรื อ
ท้องเดิน น้ าหนักลด
3) อาการทางระบบหมุ นเวียนโลหิ ต มี อาการซี ดจากการาาดเหล็ก อาจมี ก ารเลื อดออก
เฉียบพลันได้
4) อาการทางระบบทางเดิ นปั สสาวะ เกิ ดภาวะไตเรื้ อรังหรื อกรดยูริกคัง่ ในร่ างกายจนเกิ ด
อาการาองโรคเก๊าท์
นอกจากนี้ ยงั มี ลกั ษณะเส้ นสี น้ าเงินเทาเา้มที่ เหงื อกซึ่ งเกิ ดจากปฏิ กิริยาระหว่างไฮโดรเจนซัลไฟด์
าองแบคทีเรี ยในช่องปากกับตะกัว่
1.4 กำรวินิจฉัยโรค
1.4.1 ประวัติการทางานสัมผัสกับสารตะกัว่
1.4.2 อาการและอาการแสดงทั้งเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง
1.4.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ระดับตะกัว่ ในเลือดที่ทาให้เป็ นพิษนั้นอาจมีระดับสู งหรื อต่าก็ได้เพราะระดับตะกัว่ ในเลือดเพียงแต่
แสดงระดับตะกัว่ ที่ร่างกายได้รับไปในระยะเวลาไม่นาน
กรณี ที่ยา้ ยคนงานออกจากงานที่เกี่ยวา้องกับตะกัว่ จะให้คนงานกลับเา้าทางานดังเดิมได้เมื่อตะกัว่ ใน
เลือดน้อยกว่า 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าควรเก็บตัวอย่างเลื อดเพื่อส่ งตรวจหาระดับตะกัว่ ซึ่ งบอกถึ งการดู ดซึ มตะกัว่
าองร่ างกายและภาวะสมดุลาองตะกัว่ ในเลือด กระดูกและการาับถ่ายฃ
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การส่ งปั สสาวะตรวจหาระดับตะกัว่ หากพบว่ามีระดับสู งอาจเป็ นา้อบ่งชี้าองการได้รับตะกัว่ เา้าไป
ในร่ างกายได้ดีที่สุดโดยเฉพาะปั สสาวะ 24 ชัว่ โมงละหลังการได้รับสารจับโลหะ (Chelating agent) การเก็บ
ปั สสาวะส่ งไปตรวจโดยการสุ่ มครั้งเดียวอาจให้ผลไม่แน่นอนนักเพราะระดับตะกัว่ มีการเปลี่ยนแปลงในแต่
ละช่วงเวลาได้มาก
ถ้าสุ่ มปั สสาวะตรวจแล้วมีค่าสู งแสดงว่า มีการดูดซึ มตะกัว่ สู งมากหรื อถ้าเก็บปั สสาวะหลังใช้สารจับ
โลหะแล้วยังมีค่าตะกัว่ สู ง แสดงว่า มีการสะสมตะกัว่ ในร่ างกายสู งถ้าสุ่ มปั สสาวะตรวจแล้วมีค่าปกติไม่ได้
แสดงว่าไม่มีภาวะการดูดซึ มตะกัว่ สู ง
การวัดระดับตะกัว่ ในเนื้ อเยือ่ ใช้บอกถึงการได้รับตะกัว่ เป็ นเวลานานโดยเฉพาะผมและเล็บ ส่ วนฟั น
พิจารณาเฉพาะฟันน้ านมาองเด็ก
1.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1.5.1 การล้างท้องได้ผลดีมากถ้าทาภายใน 4 ชัว่ โมงหลังจากได้รับตะกัว่ เา้าไป
1.5.2 การให้ยาระบาย เช่ น แมกนี เซี ยมซัล เฟตให้ส ารน้ าทางหลอดเลื อดในผูป้ ่ วยที่ มี อาการ
คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ให้อะโทรปี นและแคลเซียมกลูโคเนตร้อยละ 10 ในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดท้องมาก
1.6 กำรป้ องกัน
1.6.1 ระดับบุคคล
1) ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลอย่างเคร่ งครัดในการปฏิบตั ิงาน
2) ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารไม่กินอาหารหรื อเครื่ องดื่มในาณะปฏิบตั ิงาน
3) เปลี่ยนเสื้ อผ้าและชาระล้างร่ างกายเมื่อมีสารตะกัว่ หกรดเสื้ อผ้า หลังเสร็ จงานทุกวันและ
เปลี่ยนใส่ ชุดปฏิบตั ิงานทุกครั้งและให้เก็บชุดปฏิบตั ิงานไว้ที่โรงงานไม่นากลับบ้าน
1.6.2 ระดับองค์ กร
1) จัดให้มีระบบระบายอากาศในสถานที่ทางานที่เหมาะสม เพื่อกาจัดควัน ไอหรื อฝุ่ นาอง
ตะกัว่ ออกไปจากจุดที่เกิด
2) จัดให้ มี ก ารเก็ บ รวบรวม ควัน ไอหรื อ ฝุ่ นตะกั่วให้ รวมอยู่ที่ เดี ย วกัน เพื่ อ ป้ องกัน การ
กระจายไปในบรรยากาศ
3) แยกกระบวนการทางานที่เกี่ยวา้องกับตะกัว่ ให้ออกห่ างที่ทางานทัว่ ไปหรื อกันบริ เวณให้
เป็ นสัดส่ วนเพื่อป้ องกันคนงานแผนกอื่นๆ ไม่ให้ได้รับไอหรื อฝุ่ นตะกัว่
4) ให้มีการทาความสะอาดบริ เวณที่ทางานตลอดจนอุปกรณ์ในการทางานให้ปราศจากฝุ่ น
ละอองาองตะกัว่
5) ตรวจระดับตะกัว่ ในบรรยากาศการทางานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ให้เกิ น 0.15 มิ ลลิ กรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
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6) จัดหาที่ ล้างมื อ ห้ องเปลี่ ย นเสื้ อผ้า ห้ องอาบน้ าให้ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานได้ใช้เมื่ อเสร็ จจากการ
ปฏิบตั ิงานประจาวัน
7) ให้ความรู ้เรื่ องสุ าวิทยาส่ วนบุคคลในการทางานแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและดูแลให้ปฏิบตั ิตวั ให้
ถูกต้อง
8) จัดหาเครื่ องป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้สวมใส่ เช่น เครื่ องกรองอากาศ
ถุงมือ ชุดปฏิบตั ิงาน เครื่ องช่วยหายใจ รองเท้าบูท๊ เป็ นต้น
9) ตรวจสุ าภาพผูป้ ฏิบตั ิงานที่สัมผัสกับตะกัว่ เป็ นพิเษเป็ นประจาทุกปี ไม่ควรนาเด็กอายุต่า
กว่า 10 ปี สตรี ต้ งั ครรภ์ ผูเ้ ป็ นโรคโลหิ ตจาง ฟั นผุ เหงือกอับเสบ หรื อโรคไตเา้าทางานที่สัมผัสกับตะกัว่ ให้มี
การตรวจสอบระดับตะกัว่ ในเลือดและปั สสาวะ ถ้าพบผูใ้ ดมีระดับตะกัว่ ในเลือดและปั สสาวะสู งโดยเฉพาะ
ตะกัว่ ในเลือดมากกว่า 60 ไมโครกรัมต่อเดซิ ลิตร แม้ไม่มีอาการจะต้องย้ายคนงานนั้นออกจากงานไปทางาน
ในหน้าที่อื่นจนกว่าระดับตะกัว่ จะถูกกาจัดออกไปจนต่ากว่า 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรหรื อได้รับการรักษาที่
เหมาะสม
2. โครเมียม
โครเมียมพบบ่อยในธรรมชาติอาจอยูใ่ นสถานะที่เป็ นธาตุอิสระ โครเมียมวาเลนซี + 3 หรื อ + 6 พิษ
าองโครเมียมาึ้นกับวาเลนซี เป็ นสาคัญ โดยทัว่ ไป Cr+3 และ Cr+6 จะมีพิษค่อนา้างมากโดยเฉพาะ Cr+6 เป็ น
สาระก่อมะเร็ งได้
2.1 บุ คคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง คนงานในงานเชื่ อมโลหะผสม เหล็กกล้า โรงงานโลหะ โรงงานผลิ ต
โลหะผสมงานที่เกี่ยวา้องกับสี ที่มีโครเมียมงานล้างฟิ ล์ม งานฟอกหนัง งานทอผ้า โรงงานปูนซิ เมนต์
2.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
2.2.1 ทางการหายใจ ฝุ่ นและฟูมาองโครเมียมจะถูกสู ดดมได้
2.2.2 ทางผิวหนัง จากการสัมผัสสารประกอบโครเมียมระหว่างการผลิตหรื อการนาไปใช้ในงาน
อุตสาหกรรม
2.2.3 ทางปาก เกิดน้อยกว่าการหายใจและทางผิวหนัง
โครเมียมจะถู กดู ดซึ มผ่านลาไส้ ได้น้อย Cr+6 ถู กดู ดซึ มได้ดีกว่า Cr+3 โครเมียมอินทรี ยถ์ ู ก ดูดซึ มได้
ดีกว่าโครเมียมอนิ นทรี ย ์ Cr+6 จะถูกดูดซึ มผ่านปอดได้ดีกว่า Cr+3 สาร Cr+6 ถูกดูดซึ มผ่านผิวหนังปกติได้โดย
ไม่จาเป็ นต้องมีแผลที่ผวิ หนัง
2.3 อำกำรและอำกำรแสดง
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2.3.1 พิ ษ เฉี ยบพลัน สารประกอบโครเมี ยมถ้ากิ นเา้าไปมากๆ อาจถึ งตายได้เนื่ องจากระบบ
หมุนเวียน โลหิ ตล้มเหลว บางรายที่ไม่ตายจะมีการเน่าตายาองไตและดับภายใน 1-4 วันหลังจากการกิน บาง
รายอาจเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร
2.3.2 พิษเรื ้ อรั ง ในผูป้ ระกอบอาชี พที่สัมผัสโครเมียมอย่างเรื้ อรังจะเกิดผิวหนังอักเสบ (Contact
dermatitis) การระคายเคื องและการกัดกร่ อนาองเซลล์เยื่อบุ า องระบบทางเดิ น หายใจ บางรายอาจมี ก าร
ทาลายตับและไตและอันตรายที่ร้ายที่สุดคือ มะเร็ งปอด พิษจากโครเมียมมักเป็ นแบบเรื้ อรังเป็ นส่ วนใหญ่
2.4 กำรวินิจฉั ยโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าควรส่ งเลือดตรวจหาระดับโครเมียม ปั สสาวะ 24 ชัว่ โมง
และปั สสาวะในระหว่างทางานเพื่อหาปริ มาณโครเมียม
2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
2.5.1 พิษเฉียบพลัน ให้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ ยังไม่มียาแก้พิษที่ได้ผล ในราย
ที่ได้รับานาดสู งมากจะเสี ยชีวติ ทุกราย
2.5.2 พิษเรื ้ อรั ง ให้คนงานหยุดสัมผัสสารโคเมียม เช่น ย้ายแผนก เป็ นต้น อาการผิวหนังอักเสบ
ความผิดปกติาองตับและไตจะดีา้ ึนโดยไม่ตอ้ งรักษา
เนื่ องจากโครเมียมเป็ นสารก่อมะเร็ งโดยเฉพาะ Cr+6 จึงควรป้ องกันการสัมผัสโดยเฉพาะการหายใจ
ถ้าผิวหนังถู กสารละลายโครเมียมควรถอดเสื้ อผ้าออก ถ้าแผลบาดเจ็บหรื อถลอกได้รับสารละลายโครเมียม
ควรล้างทาความสะอาด
2.6 กำรป้ องกัน
2.6.1 ระดับบุคคล
1) ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโครเมียมโดยเฉพาะผูท้ ี่เป็ นแผลและมีหลอดลมตีบ
2) ควรชะล้างทาความสะอาดผิวทุกครั้งที่สัมผัสโครเมียม
3) ป้ องกันการระคายเคืองโดยใช้แคลเซี ยมร้อยละ 10 EDTA ทาที่ผนังจมู กกันการถลอก
หรื อเป็ นแผล
4) ควรใช้อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัย ส่ วนบุคคล เช่น หน้ากากกรองฝุ่ นที่ก้ นั ฝุ่ นานาด
0.5 ไมโครเมตรได้
5) ทาความสะอาดบริ เวณที่ทางานโดยการดูดฝุ่ นหรื อป้ องกันฝุ่ นฟุ้งกระจายโดยระบบเปี ยก
2.6.2 ระดับองค์ กร
1) จัดให้มีการตรวจร่ างกายผูป้ ฏิ บตั ิงานก่อนเา้าทางานและหลังเา้าทางานแล้วเป็ นระยะๆ
โดยเฉพาะการเอ๊กซเรย์ปอด ตรวจระดับโครเมียมในปัสสาวะและเลือด
2) ตรวจสอบระดับโครเมียมในบรรยากาศที่ทางานอย่างสม่าเสมอ
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3) จัด ให้มี ก ารใช้ อุป กรณ์ คุ้ม ครองความปลอดภัย ส่ วนบุ ค คลและดู แลให้ มี ก ารใช้อ ย่า ง
เคร่ งครัด
3. สารหนู
สารหนู เป็ นโลหะมีลกั ษณะมันวาววัลคล้ายเงิน โดยมากจะพบสารหนู 3 เวเลนซี คือ 0 + 3 และ +5
สารหนู เมื่อถู กเผาในอากาศจะเกิ ดควันสี าาวาองสารประกอบสารหนู ชนิ ดอนิ นทรี ย ์ เรี ยกว่า อาร์ เซนิ กไตร
ออกไซด์ (As2O3) ซึ่ งเป็ นรู ปที่พบบ่อยมีพิษมากกว่าเวเลนซี +5 เช่ น อาร์ เซนิ กเพนดอกไซด์ (AS2O5) ซึ่ งพบ
มากในสิ่ งแวดล้อม สารประกอบสารหนู พบได้ 3 ประเภท คือ สารหนู อนิ นทรี ยส์ ารหนู อนิ นทรี ยแ์ ละแก๊ส
อาร์ซีน
ประเทศไทยมี ก ารใช้ส ารหนู อย่างมากมายในโรงงานอุ ตสาหกรรม แต่ ต่อมาการใช้ส ารหนู เริ่ ม
ลดน้อยลง เนื่ องจากสารหนูมีพิษต่อร่ างกายค่อนา้างมาก มีรายงานการเกิดโรคพิษสารหนูจากการกินยาหม้อ
เพื่อรักษาโรค มีรายงานผูป้ ่ วยพิษสารหนู จานวนมากที่อาเภอร่ อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราชเนื่ องจาก
การกินน้ าบ่อที่ปนเปื้ อนด้วยสารหนู
3.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง เกษตรกรที่ใช้สารเคมีกาจัดแมลงหรื อปราบวัชพืชที่มีส่วนผสมาองสาร
หนู คนงานในโรงงานผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ คนงานถลุงโลหะคนงานผลิตไม้สาเร็ จรู ปที่ใช้น้ ายาถนอม
เนื้อไม้ที่ใช้สารหนูคนงานโรงงานชุบโลหะ คนงานทาสี ใต้ทอ้ งเรื อ
สารประกอบสารหนู อ นิ น ทรี ย ์ที่ มี เวเลนซี +3 มัก ใช้ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมเคลื อ บดิ น เผา
อุตสาหกรรมแก้วผลิ ตยาฆ่าแมลงและวัชพืช ยารักษาเนื้ อไม้ สารประกอบาองสารหนู อนิ นทรี ยท์ ี่มีเวเลนซี
+5 ใช้ผลิตสารกาจัดแมลงและศัตรู พืช
สารประกอบสารหนู อินทรี ยใ์ ช้ผลิ ตยาฆ่าแมลงและวัชพืช แก๊สอาร์ ซีนใช้ในโรงงานผลิ ตชิ้ นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ แก๊สอาร์ ซีนจะเกิดจากแก๊สไฮโดรเจนรวมกับสารประกอบสารหนู ชนิ ดอนิ นทรี ยเ์ ป็ นอันตราย
ต่อร่ างกาย
3.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
3.2.1 ทางการหายใจ โดยหายใจเอาฝุ่ นและฟูมาองสารหนู เา้าปอด ปริ มาณสารหนู ที่ถูกดูดซึ ม
ทางปอดยังไม่ทราบแน่ชดั
3.2.2 ทางปาก โดยการกิ นอาหารและดื่ มน้ าที่ มีสารหนู ปะปนอยู่โดยสารหนู จะถุ กดู ดซึ มผ่าน
ผนังลาไส้ได้ประมาณร้อยละ 60-90
3.2.3 ทางผิวหนัง โดยการดู ดซึ มผ่านผิวหนังเมื่อสัมผัสกับสารหนู แต่สารหนู จะถูกดู ดซึ มผ่าน
ผิวหนังปกติได้นอ้ ยมาก
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สารหนูเมื่อเา้าสู่ ร่างกายจะไปสะสมที่ตบั ม้าม ไต ปอด และลาไส้ภายใน 2-4 สัปดาห์แล้วถูกาับออก
จากเนื้อเยือ่ ในอวัยวะเหล่านี้ไปสะสมในาน ผม ผิวหนังและเล็บ มีส่วนน้อยไปสะสมในกระดูกและฟัน
สารหนู อนิ นทรี ยเ์ วเลนซี +5 จะถู กเปลี่ ยนเป็ นเวเลนซี +3 ได้ภายในร่ างกายโดยเอนไซม์ในตับได้
สารประกอบอินทรี ยและมีพิษน้อยมาก ถ้าร่ างกายได้รับสารหนู อนิ นทรี ยม์ ากเกินที่ตบั จะทางานได้จะทาให้
สารหนู อนิ นทรี ยท์ ี่ เหลื อเา้าไปสะสมในส่ วนต่างๆ าองร่ างกายเกิ ดเป็ นพิษได้ สารหนู ในร่ างกายจะถู กาับ
ออกทางปั สสาวะเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนน้อยจะาับออกทางเหงื่อ าี้ไคล ผม านและเล็บระดับค่าสารหนู ถูกาับ
ออกจากเลือดได้อย่างรวดเร็ วแต่จะพบในปั สสาวะมากและสะสมในอวัยวะต่างๆ
สารหนู เวเลนซี +3 สามารถยับ ยั้ง เอนไซม์ทุ ก ชนิ ด ที่ มี ห มู่ ซั ล ฟ์ ไฮดริ ล (Sulfhydryl group) เป็ น
องค์ประกอบส่ วนสารหนู เวเลนซี +5 สามารถเา้าไปแทนที่หมู่ฟอสเฟตในโมเลกุลาอง ATP ทาให้เกิ ดการ
สลายตัวาอง ATP ซึ่ งเป็ นแหล่งพลังงานในกระบวนการเมแทบอลิซึมาองเซลล์ทาให้มีผลต่อการทางานาอง
อวัยวะภายในร่ างกาย
3.3 อำกำรและอำกำรแสดง
3.3.1 พิ ษเฉี ยบพลัน พบน้อยมากในการประกอบอาชี พ โดยมากจะเกิ ดจากการกิ นสารหนู โดย
การรู ้เท่าไม่ถึงการณ์หรื อเพื่อฆ่าตัวตาย ปริ มาณที่กินแล้วทาให้ตายคือ 50-300 มิลลิกรัมาึ้นไป
1) อาการทางระบบทางเดิ นอาหาร มีอาการปวดท้อง คลื่ นไส้ อาเจียน ถ่ายน้ าเป็ นน้ าาาว
หรื อถ่ายเป็ นเลือด
2) อาการทางระบบประสาท ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เพ้อคลัง่ ชัก ไม่รู้สึก
3) อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตต่า ช็อก หัวใจเต้นผิดจังหวะ
4) อาการทางระบบทางเดินหายใจ มีอาการระคายเคืองาองทางเดินหายใจ ปอดบวม
5) ตับ ระดับาองเอนไซม์ตบั สู งาึ้น
6) ไต ปั สสาวะออกน้อย ปั สสาวะเป็ นเลือด มีไา่าาวในปั สสาวะ
7) เล็ บ อาจพบเส้ น สี า าวจางๆ อยู่ต ามาวางาองตัว เล็ บ เรี ย กว่า มี ส์ ไ ลน์ (Mee’s lines)
เนื่ องจากสารหนู ทาให้รากเล็บหยุดเจริ ญชัว่ คราว จะเกิ ดเห็ นได้ถ้าได้รับสารหนู เฉี ยบพลันเป็ นเวลาหลาย
เดือน
3.3.2 พิ ษเรื ้ อรั ง อาการจะเกิ ดช้าหรื อเร็ วาึ้นกับปริ มาณสารหนู ที่กินเา้าไป ถ้ากิ นวันละหลายๆ
มิ ล ลิ ก รั ม อาการจะเด่ น ชัดในเวลาไม่ น าน จะมี อาการระบบประสาทผิดปกติ และมี พิ ษ ต่ อตับ อาการทาง
ผิวหนังจะเกิดช้ากว่าประมาณ 3-7 ปี จะเริ่ มพบว่ามีรงควัตถุหรื อเม็ดสี ที่ผวิ หนังมาก (Hyperpigmentation) จน
อาจเกิ ดมะเร็ งผิวหนังซึ่ งต้องใช้เวลานานนับ สิ บปี มี อาการระคายเคื องาองระบบทางเดิ นหายใจ อาจเกิ ด
มะเร็ งปอดได้ มีอาการชาปลายมือปลายเท้า อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
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3.4 กำรวินิจฉั ยโรค เก็บปั สสาวะ 24 ชัว่ โมงส่ งตรวจหาสารหนู หรื อเลื อดครบส่ วนเพื่อตรวจ CBC
(Complete blood count) ตรวจการทางานาองตับ ฯลฯ
3.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
3.5.1 พิษสารหนูเฉียบพลัน
1) ล้างท้องทันทีโดยใช้ผงถ่านร่ วมกับการให้ยาระบาย เช่น ซอร์ บิทอล (Sorbitol) เป็ นต้น
2) ให้เกลือแร่ และน้ าทดแทนอาการระบายหรื อท้องร่ วง
3) ถ้ามีอาการรุ นแรงต้องส่ งต่อไปพบแพทย์
4) ผูท้ ี่ได้รับแก๊สพิษอาร์ ซีนควรรักษาแบบประคับประคองแล้วส่ งต่อไปรักษากับแพทย์
3.5.2 พิษสารหนูเรื ้ อรั ง แยกผูป้ ่ วยออกมาจากบริ เวณที่มีสารหนู เพื่อป้ องกันไม่ให้รับสารหนู เา้า
ไปอีก ผูป้ ่ วยที่มีอาการทางผิวหนังควรส่ งไปพบแพทย์โรคผิวหนังต่อไป
3.6 กำรป้ องกัน
3.6.1 ระดับบุคคล
1) ควรชาระล้างเสื้ อผ้า มือให้สะอาดก่อนออกจากสถานประกอบการ
2) ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า บูท๊ หน้ากาก เป็ นต้น
3) ห้ามสู บบุหรี่ ดื่มน้ า ทานอาหารในบริ เวณที่ทางาน
3.6.2 ระดับองค์ กร
1) ควรวัดระดับสารหนูในบรรยากาศเสมอ
2) ตรวจร่ างกายคนงานเพื่อเฝ้าระวังสารหนู เป็ นระยะๆ
4. แมงกานีส
แมงกานี ส เป็ นโลหะมี สี า าวเงิ น พบในสิ น แร่ แมงกานี ส ไดออกไซด์ (MnO2) หรื อ ที่ เรี ย กว่ า
ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) สารประกอบแมงกานี ส อาจอยู่ใ นรู ป สารประกอบอนิ น ทรี ย ์แ ละสารประกอบ
อินทรี ย ์ แมงกานี สเป็ นสารสาคัญตัวหนึ่ งในร่ างกายมนุ ษย์ มีความสาคัญเกี่ ยวกับการสร้างกระดูก เมลาโน
ไซด์และกระบวนการเมแทบอลิซึมาองฮอร์ โมนแคทีโคลามีน (Catecholamines) มีมากในไมโทคอนเดรี ย
แต่ถา้ ร่ างกายได้รับมากเกินไปจะเกิดพิษได้
4.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี ยง คนงานทาเหมืองแร่ ไพโรลูไซต์ โรงงานทาถ่านไฟฉาย โรงงานหลอม
โลหะที่มีแมงกานีสเป็ นส่ วนผสม โรงงานทายาไฮโดรควิโนนภาชนะเคลือบ โรงงานทาน้ ามันชักเงา ช่างทาสี
ที่ผสมแมงกานีส
4.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
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4.2.1 ทางการหายใจ โดยการสู ดเอาฝุ่ นหรื อไอระเหยาองแมงกานี สเา้าปอดซึ่ งเป็ นปั ญหาบ่อย
ที่สุด
4.2.2 ทางปาก โดยการกินอาหารและน้ าที่มีแมงกานีสปนเปื้ อน
4.2.3 ทางผิวหนัง แมงกานีสจะซึ มผ่านผิวหนังได้ดีโดยไม่รู้สึกระคายเคืองที่ผวิ หนัง
4.3 อำกำรและอำกำรแสดง
4.3.1 พิ ษ เฉี ย บพลัน สารประกอบแมงกานี ส มี ฤ ทธิ์ ระคายเคื อง การสู ด หายใจจะท าให้ ป อด
อักเสบ ถ้าสัมผัสบริ เวณตา ผิวหนังและเยือ่ บุจะทาให้เกิดการอักเสบ
4.3.2 พิษเรื ้อรั ง
1) อาการทางระบบประสาทส่ วนกลาง เมื่ อเา้าสู่ ส มองจะสะสมนานและท าลายระบบ
ประสาท
ระยะแรก จะเหนื่ อ ย เบื่ อ อาหาร ปวดศี ร ษะ วิ ง เวี ย น ง่ ว งนอน เฉื่ อ ยชา เกิ ด อาการทางจิ ต
(Manganese psychosis) คื อ พู ด มากไม่ ไ ด้ส าระ การเคลื่ อ นไหวาองกล้า มเนื้ อ ไม่ ป ระสานกัน ปวดหลัง
กล้ามเนื้อหดเกร็ ง
ระยะกลาง การพูดผิดปกติ พูดช้า ติดอ่าง การเคลื่อนไหวผิดปกติ อารมณ์แปรปรวน
ระยะท้าย จะเกิดอาการคล้ายโรคพาร์ กินสัน การเดินผิดปกติ มีอาการสัน่ าองแาน าาและศีรษะ
2) อาการทางระบบทางเดิ นหายใจ ท าให้ป อด บวม ไอ เจ็บ หน้าอก เหนื่ อยและหายใจ
ลาบาก
3) อาการทางระบบสื บพันธุ์ เกิดเสื่ อมสมมรถภาพทางเพศ เป็ นหมัน
4.4 กำรวินิจฉัยโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าควรส่ งเลือดและปั สสาวะตรวจหาระดับแมงกานีส
4.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น รักษาตามอาการและให้ยาปฏิชีวนะตามประเภทาองการติดเชื้อ
4.6 กำรป้ องกัน
4.6.1 ระดับบุคคล ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่น หน้ากาก เสื้ อผ้า เป็ นต้น
4.6.2 ระดับองค์ กร
1) ควบคุ มระบบการผลิ ตไม่ให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานสัมผัสกับแมงกานี สโดยตรงและเก็บตัวอย่าง
อากาศในสิ่ งแวดล้อมตรวจสอบหาระดับแมงกานีสเป็ นระยะ
2) ตรวจสุ าภาพผูป้ ฏิบตั ิงานก่อนเา้าทางานและหลังเา้าทางานเป็ นระยะๆ และควรหยุดการ
สัมผัสถ้าพบว่ามี ระดับแมงกานี สในเลื อดเกิ นกว่าปกติ โดยสับเปลี่ ยนผูป้ ฏิ บตั ิ งานให้ไปทางานในที่ ไม่ มี
แมงกานีส
5. แคดเมียม
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แคดเมียมเป็ นโลหะมีสีเงินปนาาวมีลกั ษณะอ่อนตัวได้มีเวเลนซี 0 และ +2
5.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี ยง ผูป้ ฏิ บตั ิในการหลอมทองเหลื อง ตะกัว่ และสังกะสี โรงงานชุ บโลหะ
ด้วยไฟฟ้ าท าอัล ลอยด์ อุ ตสาหกรรมท าสี โรงงานอุ ตสาหกรรมพลาสติก พี วีซี งานเซรามิ ก โรงงานผลิ ต
แบตเตอรี ผลิตฟิ ล์มถ่ายรู ป
5.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
5.2.1 ทางการหายใจ ฝุ่ น ฟูม และละอองาองแคดเมียมเา้าสู่ ร่างกายโดยผ่านปอด
5.2.2 ทางปาก โดยการกิน แคดเมียมถูกดูดซึ มได้นอ้ ยเพียงร้อยละ 6
5.3 อำกำรและอำกำรแสดง
5.3.1 พิ ษเฉี ยบพลัน การสู ดหายใจเอาฝุ่ นและฟูมาองแคดเมียมเา้าไปจะเกิดอาการคล้ายไา้หวัด
ใหญ่หรื อเรี ยกว่า มีทลั ฟู มฟี เวอร์ (Metal fume fever) เจ็บหน้าอก หอบเหนื่ อย อ่อนเพลี ย ไอ หายใจตื้นสั้น
ถ้าหายใจเา้าไปมากปอดจะอักเสบและบวมภายใน 2-3 วัน ส่ วนใหญ่ อาการหายไปใน 1 สั ปดาห์ ถ้าเป็ น
รุ นแรงจะเกิดระบบหายใจล้มเหลวได้
การกิ นแคดเมียมในอาหารหรื อดื่มน้ าที่มีแคดเมียมจะเกิ ดอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน
อาจหมดสติได้ ส่ วนมากเกิดโดยการกินจากอุบตั ิเหตุรู้เท่าไม่ถึงการณ์
5.3.2 พิษเรื ้อรั ง ถ้าหายใจเอาแคดเมียมปริ มาณน้อยเา้าไปเป็ นระยะนานจะทาให้เกิดอาการที่ปอด
ทาให้เกิ ดโรคถุ งลมโป่ งพอง โลหิ ตจางเนื่ องจากเม็ดเลื อดแดงถู กทาลายเพิ่มาึ้น จมู กไม่ได้กลิ่ น ไตวายเกิ ด
เนื่องจากการที่แคดเมียมสะสมในไตทาให้หลอดไตส่ วนต้นถูกทาลายพบไา่าาวในปั สสาวะ โรคไตที่เกิดจาก
แคดเมียมจะไม่กลับสู่ ภาวะปกติแม้จะหยุดสัมผัสกับแคดเมียมแล้ว
ถ้ากิ นแคดเมี ยมเา้าไปจะเกิ ดโรคอิไต-อิไต (Itai-itai) เป็ นโรคกระดูกที่มีความเจ็บปวดบริ เวณหลัง
และาาร่ วมกับ มี ก ระดู กหัก ง่ ายและไตเสี ย ไป พบระบาดในประเทศญี่ ปุ่ นที่ ชาวบ้านอาศัยอยู่บ นแม่ น้ าที่
ปนเปื้ อนแคดเมียมสู งจากเหมืองแร่ สังกะสี แคดเมียมอาจทาให้เกิดมะเร็ งที่ต่อมลุกหมากและทางเดินหายใจ
5.4 กำรวินิจฉัยโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าควรส่ งเลือดและปั สสาวะตรวจหาระดับแคดเมียม
5.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
5.5.1 เมื่อกินเกลือแคดเมียมจะเกิดการอาเจียนโดยอัตโนมัติเนื่องจากเป็ นสารที่กดั กร่ อน แต่ถา้ ไม่
อาเจียนต้องทาให้อาเจียน อาจใช้ยาถ่ายในการกาจัดแคดเมียมก่อนดูดซึ ม
5.5.2 ในคนที่ได้รับแคดเมียมโดยการหายใจควรรี บนาออกจากบริ เวณนั้น ส่ งโรงพยาบาลเพื่อให้
การรักษาเพื่อประคับประคองผลที่ตามมาจากความผิดปกติทางการหายใจและปอด
5.6 กำรป้ องกัน
5.6.1 ระดับบุคคล
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1) ควรสวมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่นหน้ากาก เสื้ อผ้า รองเท้าบูท๊ เป็ น
ต้น
2) อาบน้ าชาระร่ างกายก่อนกลับบ้าน
3) ล้างมือก่อนกินอาหาร ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มน้ าหรื อทานอาหารในบริ เวณทางาน
5.6.2 ระดับองค์ กร
1) ดูแลบรรยากาศที่ทางานโดยใช้เครื่ องดูดฝุ่ น
2) ควรตรวจสุ าภาพผูป้ ฏิบตั ิงานก่อนทางานและหลังเา้าทางานเป็ นระยะๆ
6. สั งกะสี
สังกะสี เป็ นโลหะสี าาวเงินอมฟ้า มีเวเลนซี 0 และ +2 พบในธรรมชาติในรู ปสังกะสี ซลั ไฟต์ สังกะสี
คาร์บอเนต สังกะสี ออกไซด์ สังกะสี คลอไรด์
6.1 บุ คคลหรื ออำชี พ ที่เสี่ ยง คนที่ทางานในโรงงานผลิ ตโลหะ งานเชื่ อม บัดกรี โลหะ ตักโลหะที่
เคลือบด้วยสังกะสี งานหลอมและหล่อทองเหลือง
6.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
สังกะสี มกั เา้าสู่ ร่างกายทางการหายใจในรู ปฟูมาองสังกะสี ออกไซด์โดยการสู ดดมในระหว่าง
การเชื่อมบัดกรี โลหะ
6.3 อำกำรและอำกำรแสดง สังกะสี ออกไซด์ทาให้รูาองต่อมไามันอุดตันกลายเป็ นตุ่มใสๆ คันมาก
ถ้าเกาจะอักเสบและกลายเป็ นหนองได้ ถ้าสู ดหายใจจะทาให้เกิ ดอาการคล้ายไา้หวัดใหญ่ คลื่นไส้ อาเจียน
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและา้อต่อ กระหายน้ า ไอ เหนื่อย มีไา้สูง อาการจะหายปกติใน
1-2 วัน เมื่อกลับมาทางานใหม่จะเป็ นอีก
สังกะสี คลอไดร์ มีฤทธิ์ กัดกร่ อนอย่างรุ นแรงทาให้ผิวหนังเป็ นแผลได้จะกัดกร่ อนและระคายเคืองต่อ
เยื่อบุผิว จมูก คอ หลอดลม ปอด ตา อาจมี อาการปอดบวมน้ าตายได้ ถ้ากิ นเา้าไปจะเกิ ดหลอดอาหารและ
กระเพาะอาหารอักเสบ ถ้าหายใจเา้าไปจะเป็ นคล้ายหวัด ไา้สูงปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ อ อาการมักหายไปเอง
ถ้าหยุดการสัมผัสสังกะสี
6.4 กำรวินิจฉัยโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าควรเก็บเลือดและปั สสาวะส่ งตรวจหาปริ มาณสังกะสี
6.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
6.5.1 รั กษาแบบประคับประคองตามอาการ
6.5.2 ถ้ ามีอาการรุ นแรงควรส่ งต่ อแพทย์
6.6 กำรป้ องกัน
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6.6.1 ระดับบุคคล ควรสวมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนตัว เช่น หน้ากาก แว่นตา เสื้ อผ้า
ชุดทางานโดยเฉพาะ เป็ นต้น
6.6.2 ระดับองค์ กร
1) ควรให้มีการถ่ายเทอากาศหรื อดูดฟูมาองสังกะสี ออกไปจากที่ทางาน
2) ตรวจร่ างกายผูป้ ฏิบตั ิงานก่อนเา้าทางานและหลังเา้าทางานเป็ นระยะๆ
กิจกรรม 13.2.1
จงบอกถึงวิธีการป้ องกันการเกิดพิษาองตะกัว่ ในสถานประกอบการระดับองค์กร
แนวตอบกิจกรรม 13.2.1
วิธีการป้ องกันการเกิดพิษาองตะกัว่ ในสถานประกอบการระดับองค์กร คือ
1. จัดให้มีระบบระบายอากาศในสถานที่ทางานให้เหมาะสม
2. จัดเก็บ รวบรวม ควัน ไอหรื อฝุ่ นตะกัว่ ให้รวมอยูท่ ี่เดียวกัน
3. แยกกระบวนการทางานที่เกี่ยวา้องกับตะกัว่ ให้ห่างออกไปจากที่ทางานทัว่ ไป
4. มีการทาความสะอาดบริ เวณที่ทางานตลอดจนอุปกรณ์ในการทางาน
5. ตรวจระดับตะกัว่ ในบรรยากาศการทางานอย่างสม่าเสมอ
6. จัดหาที่ลา้ งมือ เปลี่ยนเสื้ อผ้า ห้องอาบน้ าให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานใช้เมื่อเสร็ จจากการทางาน
7. ให้ความรู ้เรื่ องสุ าวิทยาส่ วนบุคคลในผูป้ ฏิบตั ิงาน
8. จัดหาเครื่ องป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสวมใส่ เวลาปฏิบตั ิงาน
9. ตรวจสุ าภาพผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี

เรื่องที่ 13.2.2
โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดของสารตัวทาละลาย
ตัวทาละลายมีการใช้มากในเกือบทุกอุตสาหกรรม ลักษณะสาคัญาองพิษที่เกิดจากตัวทาละลายคือ
ผลต่อสมองและจะแสดงออกมาภายหลังการสัมผัสเป็ นระยะเวลานาน 10 ปี าึ้นไป ตัวทาละลายที่ สาคัญ
ได้แก่ ตัวทาละลายอินทรี ยอ์ ะลิแฟติกไฮโดรคาร์ บอน ตัวทาละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน ตัวทาละลาย
ฮาโลจีเนตเตดไฮโดรคาร์บอน และตัวทาละลายอินทรี ยป์ ระเภทแอลกอฮอล์
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1. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดจากตัวทาละลายอินทรีย์อะลิแฟติกไฮโดรคาร์ บอน
นอร์ มลั เฮกเซน (N-hexane) หรื อเอ็นเฮกเซนเป็ นตัวทาละลายอินทรี ยอ์ ะลิแฟติกไฮโดรคาร์ บอนที่
สาคัญ เนื่ องจากมี การใช้บ่ อยในอุ ตสาหกรรม เป็ นตัวท าละลายที่ นามาใช้ล้าง หรื อท าปฏิ กิริยากับ น้ ามัน
ไามัน เรซิ น ยาง และพลาสติก รวมทั้งเป็ นตัวาัดผิวาองโลหะทาให้ผิวาองโลหะสะอาด ใช้ในการแยกวัสดุ
โดยทาให้เป็ นชั้น (Laminating products) ใช้ในการสกัดน้ ามันพืช
1.1 กลไกกำรเกิดโรค เอ็นเฮกเซนเา้าสู่ ร่างกายได้ 2 ทางคือ ทางการหายใจ (ร้อยละ 50-70) และทาง
ผิวหนัง เมื่อรับประทานจะมีการดูดซึ มน้อยมาก ปอดจะเป็ นช่องทางเา้าออกาองสารที่สาคัญที่สุด ถ้าหายใจ
เร็ วแรงยิง่ มีการเา้าสู่ ร่างกายมาก เมื่อดูดซึ มเา้าสู่ กระแสเลือดจะเา้าไปในเนื้อเยือ่ ที่มีไามันมากเช่น สมอง ตับ
กล้ามเนื้อ ไต เป็ นต้น ถูกทาลายที่ตบั และาับถ่ายออกทางปัสสาวะ
1.2 อำกำรและอำกำรแสดง
1.2.1 อาการเฉี ยบพลัน ระยะเวลาาองการสัมผัส 2 นาที ถึง 3 ชัว่ โมง อาจนานถึง 24 ชัว่ โมง
โดยมีอาการผิวหนังอักเสบ หรื อเยื่อเมือกอักเสบ มึนงง รู ้สึกว่าตัวหมุน บ้านหมุน ซึ ม อาจถึงาั้นหมดสติ
ชัก
1.2.2 อาการเรื ้ อรั ง ระยะเวลาาองการสัมผัสอย่างน้อย 1 เดือน โดยมีอาการทาลายเส้นประสาท
ส่ วนปลาย ทาให้แานาาอ่อนแรงโดยมีอาการเท่ากันทั้งสองา้าง และเริ่ มจากการอ่อนแรงาองการเหยียดเท้า
ต่อมาลามาึ้นถึงาาทาให้เดินไม่ได้ ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) าองเอ็นร้อยหวายลดลง เมื่อเทียบกับปฏิกิริยา
ที่ส่วนบนาองร่ างกาย กล้ามเนื้อฝ่ อลีบในกรณี ที่เป็ นมาก ประสาทตาอักเสบและความจาเสื่ อม
1.3. กำรรั กษำพยำบำลเบื้องต้ น การรักษาตามอาการคือ การย้ายงานไม่ให้มีการสัมผัสอีก ปรับปรุ ง
สถานที่ทางานให้ถูกต้องตามกฏหมาย ให้ มีการตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมปี ละสองครั้งตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
อันตราย ถ้าปล่อยให้เป็ นเรื้ อรังอาจทาให้รักษาไม่หาย
1.4. กำรป้ องกัน เปลี่ ยนตัวทาละลายไปใช้ตวั ทาละลายที่อนั ตรายน้อยกว่า หรื อไม่ใช้ตวั ทาละลาย
เลย ปิ ดภาชนะ ป้ องกันการระเหยาองตัวทาละลาย การสวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคล
เช่น หน้ากาก ถุงมือ เป็ นต้น
2. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดจากตัวทาละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน
ตัวทาละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนคือ เบนซีน สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเป็ นสารประกอบ
ที่ มี วงแหวนเบนซี น หนึ่ ง วงหรื อมากกว่า เป็ นสารเคมี ที่ ท าจากน้ ามัน ดิ บ (Crude petroleum oil) หรื อ จาก
น้ ามันถ่านหิ น ปั จจุบนั มีการใช้เบนซี นน้อยลง แต่กว่าครึ่ งนามาใช้ในการผลิ ตเอทิลเบนซี น เพื่อนามาผลิ ต
เป็ นสไตรี นโมโนเมอร์ ในประเทศสหรัฐอเมริ กาน้ ามันรถจะประกอบด้วยเบนซี นร้อยละ 2-3 และอะโรมาติก
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ตัวอื่นร้อยละ 30-50 โทลูอีนและสไตรี นเป็ นตัวทาละลายที่ใช้มากที่สุด อาชี พที่สัมผัสตัวทาละลายอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอน
2.1 กลไกกำรเกิดโรค ตัวทาละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอนมักเา้าทางปอด ถ้าอยูเ่ ฉยๆ จะมีการดูด
ซึ มร้อยละ 50-70 ถ้ามีงานเบาๆ จะมีการดูดซึ มร้อยละ 40-60 และงานหนักจะมีการดูดซึ มร้อยละ 30-50 อะ
โรมาติกไฮโดรคาร์ บอนสามารถดูดซึ มผ่านผิวหนังได้บา้ ง เมื่อเา้าสู่ ร่างกายแล้วจะเกิดเมทาบอลิซึมทั้งหมด
และาึ้นกับสารเคมีที่แทนที่วงแหวนเบนซี น เบนซี นจะเปลี่ยนเป็ นฟี นอล และาับถ่ายออกทางปั สสาวะในรู ป
าองคอนจูเกตฟี นอล (Conjugated phenol) และไดไฮดรอกซี ฟีนอล (Dihydroxyphenols) ซึ่ งจะถู กาับออก
ช้าๆ และมีค่าครึ่ งชี วิตเท่ากับ 28 ชัว่ โมง โทลู อีนเกิ ดเมทาบอลิ ซึมไปเป็ นกรดเบนโซอิกและถู กาับถ่ายทาง
ปั สสาวะในรู ปาองไกลซี นจับแล้วกับกรดฮิปปู ริกซึ่ งมี ค่าครึ่ งชี วิตประมาณ 1-2 ชั่วโมง และ จะถู กหายใจ
ออกในรู ปเดิมประมาณ ร้อยละ 15-20 เอทิลเบนซี นส่ วนใหญ่ถูกดูดซึ มและาับออกทางปั สสาวะในรู ปาอง
กรดแมนเดลิก (Mandelic acid) และส่ วนน้อยในรู ปาองกรดฟี นีลไกลออกซี ลิก (Phenylglyoxylic acid)
2.2 อำกำรและอำกำรแสดง
อาการเฉียบพลัน อาการคล้ายการดมยาสลบ: มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงนอน
อ่อนเพลีย รู ้สึกเมา พูดลิ้นพันกัน การทรงตัวไม่ดี ซึ มเศร้า และหมดสติ มีการระคายเคืองทางเดินหายใจ: ไอ
แสบจมูกและแสบคอ
อาการเรื ้ อรั ง ผิวหนังอักเสบ: ผิวหนังแห้ง แตก และบวมแดง มีอาการทางประสาทคือ ปวดศีรษะ
อารมณ์ แ ปรปรวน อ่ อ นแรง ความทรงจ าระยะสั้ นเสี ย ไป เสี ย สมาธิ การทดสอบทางจิ ต วิ ท ยาผิ ด ปกติ
การตรวจภาพคอมพิวเตอร์ สมองพบมีสมองฝ่ อ พบคลื่นสมองผิดปกติ เบนซี นมีผลต่อไากระดู ก ทาให้เกิ ด
โลหิ ต จาง (Aplastic anemia) ซึ่ งอาจกลายเป็ นโรคมะเร็ ง เม็ ด โลหิ ต าาวในที่ สุ ด การท างานาองตับ ใน
ผูป้ ฏิบตั ิงานมักผิดปกติ โทลูอีนเป็ นยาเสพติดทาให้การทางานาองไตเสี ยแต่สามารถกลับคืนมาเป็ นปกติได้
นอกจากนี้ยงั มีการเดินเซแบบ ซึ่ งเป็ นเรื้ อรังในผูป้ ฏิบตั ิงานดมโทลูอีน และในผูป้ ฏิบตั ิงานที่สัมผัส
2.3. กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น การรักษาตามอาการที่สาคัญที่สุดคือ การย้ายงานไม่ให้มีการสัมผัส
อีก นอกจาก นั้นยังต้องทาการปรับปรุ งสถานที่ทางานให้ถูกต้องตามกฏหมาย มีการตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมปี ละ
2 ครั้งตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย ถ้าปล่อยให้เป็ นเรื้ อรังอาจทาให้รักษาไม่หาย
2.4 กำรป้ องกัน เปลี่ยนตัวทาละลายไปใช้ตวั ทาละลายที่ อนั ตรายน้อยกว่า หรื อไม่ใช้ตวั ทาละลาย
เลย ปิ ดภาชนะ ป้ องกันการระเหยาองตัวทาละลาย สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่ น
หน้ากาก ถุงมือ เป็ นต้น
3. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดจากตัวทาละลายฮาโลจีเนตเตดไฮโดรคาร์ บอน
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ตัวทาละลายฮาโลจีเนตเตดไฮโดรคาร์ บอน (Halogenated hydrocarbon) เป็ นอนุ พนั ธุ์าองอะลิแฟติก
ไฮโดรคาร์ บอนที่มีธาตุในหมู่ฮาโลเจน (Halogen) ซึ่ งมีคาร์ บอนและไฮโดรเจนโมเลกุลหลายตัวเรี ยงตัวเป็ น
เส้นตรงหรื อแยกแานง เช่น เมทิลดลอไรด์ (Methyl chloride) ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) เมทิล
โบรไมด์ (Methyl bromide)
3.1 กลไกกำรเกิดโรค สารเหล่ านี้ เป็ นตัวทาละลายซึ่ งเา้าสู่ ร่างกายทางการหายใจและทางผิวหนัง
ในาณะพักจะถู กดู ดซึ มได้ดีกว่าาณะท างานหรื อออกกาลัง ไม่ค่อยถู กดู ดซึ มจากทางเดิ นอาหาร เมื่ อเา้าสู่
ร่ างกายแล้วจะถู กเปลี่ ยนแปลงเป็ นแอลกอฮอลล์ ไดออล คี โตน และไดคี โตน แล้วจับกับกรดกลู คิวโรนิ ก
(Glucoronic acid) และาับออกทางปัสสาวะ
3.2 อำกำรและอำกำรแสดง
พิษต่ อระบบประสาท การสัมผัสทางการหายใจทาให้เกิดการกดการทางานาองระบบ
ประสาท ผูส้ ัมผัสจะมีอาการ อาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน สับสน ง่วงนอน ซึ มลง
ความรู ้สติเปลี่ยนแปลง สับสน เดินเซ การกดศูนย์หายใจ
พิษต่ อตับ อาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย จุกแน่น บริ เวณลิ้นปี่ และใต้ชายโครงาวา มีปัสสาวะ
สี เา้ม ตรวจพบตับโต ดี ซ่าน จนถึ งกลุ่มอาการตับวาย มีการแา็งตัวาองเลือดผิดปกติ โดยอาการทางสมอง
จากตับวายอาจเริ่ มเกิดาึ้นได้ในวันที่ 2-3 หลังการรับสัมผัส
พิ ษ ต่ อผิ วหนั ง การสั ม ผัส สารกลุ่ มนี้ ที่ ผิวหนังเป็ นเวลานานท าให้เกิ ดอาการผิวหนังอัก เสบมี
ลักษณะแห้ง แตกเป็ นริ้ วรอย และสามารถทาให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้
การระคายเคืองต่ อเยื่อเมือก มีอาการแสบ ระคายเคืองาองตา เยือ่ บุจมูก และ คอหอย
พิ ษต่ อปอด มีอาการาองระบบทางเดิ นหายใจส่ วนล่าง เช่ น หลอดลมหดเกร็ ง ปอดอักเสบจาก
สารเคมี ระบบการหายใจล้มเหลว าาดออกซิเจนที่ทาให้เกิดคาร์ บอกซี ฮีโมโกลบลิน เป็ นต้น
3.3 กำรรั ก ษำพยำบำลเบื้ อ งต้ น การรั ก ษาตามอาการคื อ การย้า ยงานไม่ ใ ห้ มี ก ารสั ม ผัส อี ก
นอกจากนั้นยังต้องทาการปรับปรุ งสถานที่ทางานให้ถูกต้องตามกฏหมาย มีการตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมปี ละ 2
ครั้งตามพระราช บัญญัติวตั ถุอนั ตราย ถ้าปล่อยให้เป็ นเรื้ อรังอาจทาให้รักษาไม่หาย
3.4 กำรป้ องกัน เปลี่ ยนตัวทาละลายไปใช้ตวั ทาละลายที่อนั ตรายน้อยกว่า หรื อไม่ใช้ตวั ทาละลาย
เลย ปิ ดภาชนะ ป้ องกันการระเหยาองตัวทาละลาย สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่ น
หน้ากาก ถุงมือ เป็ นต้น
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4. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดจากตัวทาละลายอินทรีย์ประเภทแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์เป็ นตัวทาละลายอินทรี ยช์ นิดอะลิแฟติกไฮโดรคาร์ บอน (Aliphatic hydrocarbon) ซึ่ งอยู่
ในกลุ่ มที่ มี ออกซิ เจนเป็ นองค์ป ระกอบ ใช้เป็ นตัวท าละลาย เป็ นาองเหลวใส ไม่ มีสี มี ก ลิ่ นฉุ นเฉพาะตัว
ระเหยติ ด ไฟง่ า ย เป็ นสารออกซิ ไ ดซ์ ที่ รุ น แรง แอลกอฮอล์ ที่ มี ก ารใช้ ก ัน มาก เช่ น ไอโซโปรพานอล
(Isopropanol) เอทิ ล แอลกอฮอล์ เมธิ ล แอลกอฮอล์ เป็ นต้น แอลกอฮอล์ เป็ นสารเคมี ที่ มี ใ ช้ ท ั่ว ไปทั้ง ใน
อุตสาหกรรมและครัวเรื อน
4.1 กลไกกำรเกิด โรค แอลกอฮอล์ ส ามารถดู ด ซึ ม ได้ผ่านทางเดิ น หายใจ ทางเดิ น อาหารและทาง
ผิวหนัง ไอโซโพรพานอลที่เา้าสู่ ร่างกายส่ วนใหญ่ถูกเปลี่ ยนเป็ นอะซิ โตน และส่ วนใหญ่ถูกาับออกทางไต
เป็ นคีโตนในปั สสาวะและทางการหายใจออก และส่ วนน้อยถูกาับออกจากร่ างกายโดยตรงทางปอดและไต
เอทิลแอลกอฮอล์ จะเกิดการเมตาบอไลต์ในร่ างกายได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และน้ า และ
บางส่ วนถู กาับออกทางปั สสาวะและลมหายใจออก ทาให้มีการสะสมในร่ างกายและมีความเป็ นพิษเรื้ อรัง
น้อย แต่เอทิลแอลกอฮอล์อาจมีผลกระทบระยะยาว ทาให้เกิดมะเร็ งในสัตว์ทดลอง เมทิ ลแอลกอฮอล์ จะดูด
ซึ มได้ดีจากทางเดินอาหาร และทางผิว หนังและถึงระดับสู งสุ ดในเลือดภายใน 30-90 นาที มีการดูดซึ มจาก
ทางปอดเฉลี่ยร้อยละ 58 การดูดซึ มทางผิวหนังเมื่อสัมผัสเป็ นเวลานานทาให้เกิดการเป็ นพิษได้ ส่ วนใหญ่จะ
เปลี่ ย นแปลงที่ ต ับ (ร้ อยละ 90-95) ส่ วนน้อยาับ ออกในรู ป เดิ ม ทางไต (ร้ อยละ 2-5) และทางเดิ น หายใจ
เอนไซม์ ที่ ต ับ จะออกซิ ไ ดซ์ เกิ ด ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ แ ละกรดฟอร์ มิ ก ซึ่ งมี ค วามเป็ นพิ ษ สู ง และเปลี่ ย นเป็ น
คาร์ บอนไดออกไซด์และน้ าาับออกทางลมหายใจ
4.2 อำกำรและอำกำรแสดง แอลกอฮอล์เป็ นสารเคมีที่มีฤทธิ์ ระคายเคืองและกดประสาทส่ วนกลาง
มากกว่าตัวทาละลายอื่นๆ ซึ่ งมีอาการระคายเคืองต่อตาและทางเดิ นหายใจ เมทิลแอลกอฮอล์มีความเป็ นพิษ
มากกว่า ไอโซโปรพานอลและเอทิลแอลกอฮอล์
อาการเฉี ยบพลัน อาจเกิดจากการรับสัมผัสทางการหายใจ ทางผิวหนังหรื อทางการรับประทาน ทา
ให้เกิ ดการระคายเคื องเฉพาะที่ มีอาการไอ แสบตาจมู กและคอ การกดการหายใจ ายายหลอดเลื อด ทาให้
ความดันโลหิ ตต่า อาการที่สาคัญคือ ฤทธิ์ การกดประสาทส่ วนกลางทาให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน อาการ
เริ่ มต้นคล้ายอาการเมาสุ รา ในรายที่มีพิษรุ นแรงอาจทาให้หมดสติและเสี ยชีวิตได้ เมทิลแอลกอฮอล์ทาให้เกิด
การเป็ นพิษมากกว่าแอลกอฮอล์ตวั อื่นๆ เนื่ องจากผลาองการถู กเปลี่ ยนเป็ นฟอร์ มาลดีไฮด์และกรดฟอร์ มิก
ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการกิ นมากกว่าการสัมผัสทางระบบหายใจจากการทางาน ทาให้เกิ ดภาวะเลื อดเป็ นกรด
ชนิดรุ นแรงและเป็ นพิษต่อประสาทตาทาให้ตาบอด
อาการเรื ้ อรั ง ถ้าเกิ ดจากผลเฉพาะจะทาให้มีการอักเสบาองผิวหนัง มี อาการแห้ง แดง แตกและคัน
แอลกอฮอล์ที่ สั ม ผัส ทางผิ วหนัง ท าให้ ไ ามัน ที่ ผิ ว หนัง ลดลง ภาวะพิ ษ เรื้ อ รั ง าองแอลกอฮอล์ ต่ อ ระบบ
ประสาทส่ วนกลางยังไม่ชดั เจน แต่เชื่ อว่า อาจมี ฤทธิ์ เหมือนสารระเหยอื่น ซึ่ งผูป้ ่ วยที่ ได้รับทางการหายใจ
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นานๆ อาจมีอาการผิดปกติทางจิตประสาท นอกจากนี้ พบว่า การสัมผัสเมทิลแอลกอฮอล์เป็ นระยะเวลานาน
มีผลต่อการมองเห็นอย่างถาวร
4.3. กำรรั กษำพยำบำลเบื้องต้ น เมื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่ นอนจะต้องรี บรักษาภาวะเลือดเป็ นกรด
การให้ด่างเพื่อแก้ภาวะเลื อดเป็ นกรด ในรายที่มีพิษเมทิลแอลกอฮอล์จะต้องให้แอลกอฮอล์เา้ากระแสเลื อด
เพื่อแก้พิษ ให้ออกซิ เจน และรักษาตามอาการเพื่อแก้ภาวะตับและไตเสื่ อม ส่ วนใหญ่พิษจะเกิ ดจากการกิ น
เป็ นจานวนมากซึ่ งไม่ค่อยเกิดในภาคอุตสาหกรรม
4.4 กำรป้ องกัน การป้ องกันโดยการให้ความรู ้ ให้ใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล การ
ตรวจร่ างกายตามความเสี่ ยง
กิจกรรม 13.2.2
จงฮธิ บายอาการและอาการแสดงอย่างเรื้ อรังาองตัวทาละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน
แนวตอบกิจกรรม 13.2.2
อาการและอาการแสดงอย่างเรื้ อรังาองตัวทาละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอนคือ ผิวหนังอักเสบ
ผิวหนังแห้ง แตก และบวมแดง มีอาการทางประสาทคือ ปวดศีรษะ อารมณ์แปรปรวน อ่อนแรง ความทรงจา
ระยะสั้นเสี ยไป เสี ยสมาธิ มีสมองฝ่ อ พบคลื่ นสมองผิดปกติ เบนซี นมีผลต่อไากระดู ก ทาให้เกิ ดโลหิ ตจาง
ซึ่ งอาจกลายเป็ นโรคมะเร็ งเม็ดโลหิ ตาาวในที่สุด การทางานาองตับผิดปกติ โทลูอีนเป็ นยาเสพติดทาให้การ
ท างานาองไตเสี ย แต่ ส ามารถกลับ คื น มาเป็ นปกติ ไ ด้ นอกจากนี้ ยัง มี ก ารเดิ น เซแบบ ซึ่ งเป็ นเรื้ อรั ง ใน
ผูป้ ฏิบตั ิงานดมโทลูอีน และในผูป้ ฏิบตั ิงานที่สัมผัส

เรื่องที่ 13.2.3
โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดจากก๊าซและสารกัดกร่ อน
ก๊าซและสารกัดกร่ อนเมื่อเา้าไปในระบบหายใจแล้ว จะทาให้เกิ ดโรคซึ่ งาึ้นกับสมบัติาองก๊าซและ
สารกัดกร่ อนนั้นว่า ละลายน้ าได้ดีหรื อไม่ดีในน้ า เนื่ องจากพวกที่ละลายน้ าได้ดีจะทาให้เกิดการระคายเคือง
ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่ วนบนลงไป มีสารบางตัวทาให้เกิดอันตรายต่อทางเดินหายใจล่าช้าคือ เกิดภายหลังจาก
สัมผัสเป็ นเวลานานเป็ นชัว่ โมง
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1. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดจากก๊าซระคายเคือง
ก๊าซที่ทาให้เกิดการระคายเคืองเป็ นกลุ่มก๊าซที่สัมผัสกับเยื่อบุทางเดิ นหายใจหรื อผิวหนังแล้วทาให้
เกิดการทาลายหรื อระคายเคืองเนื้ อเยื่อดังกล่าว ก๊าซที่ทาให้เกิดการระคายเคืองซึ่ งพบบ่อย ได้แก่ แอมโมเนี ย
และฟอสจีน
1.1 กลไกกำรเกิดโรค ก๊าซที่ละลายในน้ าได้ดีจะละลายเป็ นสารที่กดั กร่ อนหรื อระคายเคืองทาให้
เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อต่างๆที่สัมผัส เช่น เยือ่ บุตา เยือ่ บุโพรงจมูก เยื่อบุคอหอย เป็ นต้น ทาให้เกิดการบวม
ในทางเดิ น หายใจจนอาจเสี่ ย งต่ อการอุ ดกั้น ทางเดิ น หายใจ แอมโมเนี ย ละลายในน้ าได้ดีใ ห้ ส ารละลาย
แอมโมเนี ยมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ละลายในน้ าให้สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก ไฮโดรเจน
ฟลู ออไรด์ละลายในน้ าให้สารละลายกรดไฮโดรฟลู ออริ ก ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ละลายในน้ าให้สารละลาย
กรดซัลฟูริก คลอรี นละลายในน้ าให้สารละลายกรดไฮโดรคลอริ กและไฮโดรคลอรัส
ก๊าซที่ละลายในน้ าได้น้อยจะละลายน้ าได้ชา้ ดังนั้น จึงละลายเป็ นสารที่กดั กร่ อนหรื อระคายเคืองใน
ทางเดิ นหายใจส่ วนล่ าง ท าให้เกิ ดการอัก เสบในหลอดลมระดับต่างๆ และถุ งลม ทาให้เกิ ดหอบหื ด ปอด
อัก เสบ และหายใจล้ม เหลวจากน้ าท่ ว มปอด ฟอสจี น ละลายในน้ าให้ ส ารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก
ไนโตรเจนไดออกไซด์ละลายในน้ าให้สารละลายกรดไนตริ ก
1.2 อำกำรและอำกำรแสดง ก๊าซกลุ่ มที่ ละลายในน้ าได้ดีมกั ทาให้เกิ ดอาการทันที หลังการสั มผัส
อาการที่ เกิ ดาึ้ น ได้แก่ อาการระคายเคื องตา ตาแดง น้ าตาไหล คัดจมู ก น้ ามู กไหล ไอ เจ็บ คอ เสี ย งแหบ
เกิดผื่นที่ใบหน้าด้วย ถ้าได้รับสัมผัสมากผูป้ ่ วยอาจมีอาการหายใจลาบากและหายใจมีเสี ยงดังจากการอุดกั้น
ทางเดินหายใจและอาจเกิดความผิดปกติในทางเดินหายใจส่ วนล่างคล้ายการสัมผัสก๊าซที่ละลายน้ าได้นอ้ ย
ก๊าซกลุ่มที่ ละลายในน้ าได้น้อยจะเกิ ดอาการแบบค่อยเป็ นค่อยไปหลังการสัมผัส อาจใช้เวลาถึ ง 24 ชัว่ โมง
มักมีอาการไอ เจ็บหน้าอก หายใจลาบาก หายใจมีเสี ยงดังหวีด หอบเหนื่ อย น้ าท่วมปอด ผูป้ ่ วยอาจเสี ยชีวิต
จากภาวะการแลกเปลี่ยนออกซิ เจนที่ปอดล้มเหลว ผลแทรกซ้อนในระยะยาวอาจเกิดอาการแพ้ที่หลอดลม
1.3 กำรรั กษำพยำบำลเบื้องต้ น การสัมผัสก๊าซกลุ่มที่ ละลายในน้ าได้ดีควรให้ออกซิ เจนเสริ ม และ
ดูแลทางเดินหายใจในกรณี ที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ อาจจาเป็ นต้องใช้ท่อช่วยหายใจ ผูป้ ่ วยที่มีการสัมผัส
สารระคายเคืองที่ตาควรได้รับการล้างตาคล้ายกรณี สัมผัสกรดหรื อด่าง การสัมผัสก๊าซกลุ่มที่ละลายในน้ าได้
น้อยควรรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาายายหลอดลม และอาจต้องพิจารณาใช้เครื่ องช่วยหายใจในกรณี ที่มี
การหายใจล้มเหลว เป็ นต้น ควรสังเกตอาการอย่างน้อย 12 ชัว่ โมง
1.4 กำรป้ องกัน การสัมผัสก๊าซระคายเคืองควรมีมาตรการในการเก็บและใช้ก๊าซในสถานที่ทางาน
อย่างปลอดภัยและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
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2. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดจากสารที่ทาให้ เกิดภาวะขาดออกซิเจน
สารที่ ท าให้ เกิ ด ภาวะาาดออกซิ เจน (Asphyxiant) หมายถึ ง กลุ่ ม าองก๊ าซที่ ท าให้ เกิ ด ภาวะาาด
ออกซิ เจน (Asphyxia) ซึ่ งเป็ นภาวะที่ มี ออกซิ เจนในอากาศที่ หายใจเา้าน้อย ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม หลัก
ได้แก่
กลุ่มาองก๊าซที่ทาให้อากาศที่หายใจเา้ามีความเา้มา้นาองก๊าซออกซิ เจนน้อยทาให้อวัยวะในร่ างกาย
าาดออกซิ เจน (Simple asphyxiants) ก๊ าซกลุ่ ม นี้ มี ล ัก ษณะร่ วมกัน ในการแทนที่ ออกซิ เจนในอากาศ เช่ น
คาร์ บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน อะเซติลีน เป็ นต้น ก๊าซเชื้ อเพลิง เช่น มีเทน โพรเพน บิวเทน เป็ นต้น และ
ก๊าซเฉื่ อย เช่น ฮีเลียม อาร์ กอน เป็ นต้น ก๊าซกลุ่มนี้ ท้ งั หมดเป็ นก๊าซที่ไม่มีสี คาร์ บอนไดออกไซด์อาจอยูใ่ น
รู ปาองแา็งเป็ นน้ าแา็งแห้ง ซึ่ งสามารถระเหิ ดไปเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ อะเซติลีนมีกลิ่นคล้ายกระเทียม
และกลุ่มก๊าซเชื้อเพลิงอาจมีกลิ่นคล้ายน้ ามันปิ โตรเลียม
กลุ่มาองก๊าซที่ทาให้ระบบการานส่ งออกซิ เจนไปยังอวัยวะในร่ างกายผิดปกติหรื อทาให้กระบวน
ก ารเม ท าบ อลิ ซึ ม แบ บ ใช้ อ อก ซิ เจน ถู ก ยั บ ยั้ ง (Systemic asphyxiants, Toxic asphyxiants, Chemical
asphyxiants) ทาให้ร่างกายอยูใ่ นสภาวะเสมือนาาดออกซิ เจนทั้งที่อากาศที่หายใจเา้ามีความเา้มา้นาองก๊าซ
ออกซิเจนในระดับปกติ เช่น ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็ นต้น
คาร์ บอนมอนออกไซด์เป็ นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นและไม่ทาให้เกิดการระคายเคือง เกิดจากกระบวนการเผา
ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์าองเชื้ อเพลิง หรื อจากการสัมผัสหรื อสู ดดมเมทิลีนคลอไรด์ (Methylene chloride) ซึ่งเม
ทิลีนคลอไรด์สามารถถูกเปลี่ยนแปลงในร่ างกายโดยเอนไซม์ที่ตบั กลายเป็ นคาร์ บอนมอนออกไซด์และเกิด
คาร์บอกซีฮีโมโกลบลิน ซึ่งจะสลายตัวช้าๆ โดยมีค่าครึ่ งเวลาประมาณ 3.5 ชัว่ โมง
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็ นาองเหลวหรื อก๊าซที่มีการใช้อย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรม อาจเกิ ดได้
จากการผสมเกลื อไซยาไนด์กบั กรดซึ่ งมักเกิ ดจากอุบตั ิเหตุหรื อการผสมที่ไม่เหมาะสม อาจเกิ ดจากการเผา
ไหม้พลาสติก านสัตว์ หรื อสารสังเคราะห์ ต่างๆ อีกด้วย เป็ นก๊าซที่เกิ ดาึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลาย
วัตถุอินทรี ยต์ ่างๆ ที่มีกามะถันเป็ นส่ วนประกอบ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีกลิ่นเหมือนก๊าซไา่เน่า
2.1 กลไกกำรเกิดโรค กลุ่มาองก๊าซที่ทาให้อากาศที่หายใจเา้ามีความเา้มา้นาองก๊าซออกซิ เจนน้อย
ทาให้อวัยวะในร่ างกายาาดออกซิ เจนออกฤทธิ์ ด้วยการแทนที่ ก๊าซออกซิ เจนในอากาศท าให้ระดับ ความ
เา้มา้นออกซิ เจนในอากาศต่ากว่าปกติ ก๊าซกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ไม่ทาให้เกิดภาวะพิษต่อเซลล์ หากความเา้มา้น
าองก๊าซกลุ่ มนี้ สูงาึ้ นระดับ ความเา้มา้นาองออกซิ เจนในอากาศจะยิ่งต่ าลงและผลกระทบและอาการต่อ
ระบบต่างๆในร่ างกายจะมากาึ้น อวัยวะในร่ างกายที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการาาดออกซิ เจน ได้แก่
ระบบประสาทกลางและระบบหัวใจ ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ที่ ความเา้ม า้น สู งอาจออกฤทธิ์ กดระบบ
ประสาทกลางทาให้เกิดอาการง่วงซึ ม ผูท้ ี่มีความไวต่อผลาองการสัมผัสก๊าซกลุ่มนี้ คือ ผูท้ ี่มีโรคระบบหัวใจ
และระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคถุงลมโป่ งพอง เป็ นต้น
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กลุ่มาองก๊าซที่ทาให้ระบบการานส่ งออกซิ เจนไปยังอวัยวะในร่ างกายผิดปกติหรื อทาให้กระบวน
การเมทาบอลิซึมแบบใช้ออกซิ เจนถูกยับยั้งมีกลไกการออกฤทธิ์ แตกต่างกันเฉพาะตัว
คาร์ บอนมอนออกไซด์ออกฤทธิ์ โดยการจับกับฮีโมโกลบลินทาให้เกิดคาร์ บอกซี ฮีโมโกลบินจึงทา
ให้ออกซิ เจนจับกับฮีโมโกลบลิ นไม่ได้และทาเม็ดเลื อดแดงเสี ยความสามารถในการานส่ งออกซิ เจนไปยัง
อวัยวะต่างๆ ฮีโมโกลบลินที่จบั กับออกซิ เจนแล้วไม่ปล่อยออกซิ เจนให้แก่เนื้อเยือ่ ต่างๆ ในร่ างกาย
ไฮโดรเจนไซยาไนด์สามารถถูกดูดซึ มเา้าสู่ ร่างกายอย่างรวดเร็ วทางทางเดินอาหารทางการหาย ใจ
และทางผิวหนัง โดยการจับกับเหล็กในเอนไซม์ไซโตโครมออกซิ เดสซึ่ งทาให้กระบวนการเมทาบอลิ สม
แบบใช้ออกซิ เจน (Aerobic metabolism) ในไมโตครอนเดรี ยถู กยับยั้ง ส่ งผลให้ร่างกายมีกระบวนการเมทา
บอลิ ซึมแบบไม่ใช้ออกซิ เจน (Anaerobic metabolism) ซึ่ งสร้ างพลังงานได้น้อย ทาให้เซลล์ในร่ างกายาาด
พลังงานจนอวัยวะสาคัญต่างๆ เสี ยหน้าที่และเกิดภาวะกรดแลคติกคัง่ ทาให้เลือดเป็ นกรดไฮโดรเจนซัลไฟด์
ออกฤทธิ์ โดยการยับ ยั้ง การท างานาองเอนไซม์ ไ ซโตโครมออกซิ เดส(Cytochrome oxidase) ใน
ไมโทคอนเดรี ย ที่ระดับความเา้มา้นในอากาศ 50 พีพีเอ็ม (Part per million ;ppm) าึ้นไป นอกจากนี้ยงั มีฤทธิ์
ระคายเคืองต่อเยือ่ บุตาและเยือ่ บุทางเดินหายใจที่ระดับความเา้มา้นในอากาศ 10 พีพีเอ็ม าึ้นไปด้วย
2.2 อำกำรและอำกำรแสดง กลุ่มาองก๊าซที่ทาให้อากาศที่หายใจเา้ามีความเา้มา้นาองก๊าซออกซิ เจน
น้อยทาให้อวัยวะในร่ างกายาาดออกซิ เจนออกฤทธิ์ ดว้ ยการแทนที่ก๊าซออกซิ เจนในอากาศมีความรุ นแรง
อาการแสดงาึ้นอยูก่ บั ระดับความเา้มา้นาองออกซิ เจนในอากาศ ในอากาศปกติที่ระดับน้ าทะเลจะมีความ
เา้มา้นาองออกซิเจนประมาณร้อยละ 21 หากความเา้มา้นาองออกซิ เจนยังมากกว่าร้อยละ 16 ผูป้ ่ วยอาจยัง
ไม่แสดงอาการ ที่ความเา้มา้นาองออกซิเจนร้อยละ 10-16 จะมีอตั ราชีพจรและอัตราการหายใจเร็ วและ
เหนื่ อยง่ายาึ้น อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีภาวะเลือดเป็ นกรด (Lactic acidosis) สับสน การประสานงาน
าองระบบการเคลื่อนไหวผิดปกติและชักได้ หากระดับความเา้มา้นาองออกซิ เจนน้อยกว่าร้อยละ 6 ผูป้ ่ วย
อาจหมดสติอย่างเฉี ยบพลันและเสี ยชีวติ ได้
สาหรับกลุ่มาองก๊าซที่ทาให้ระบบการานส่ งออกซิ เจนไปยังอวัยวะในร่ างกายผิดปกติหรื อทาให้
กระบวนการเมทาบอลิ ซึมแบบใช้ออกซิ เจนถู กยับยั้งนั้น ผูป้ ่ วยที่ สัมผัสคาร์ บอนมอนออกไซด์มกั มีอาการ
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย สับสน และ าาดสมาธิ ถ้ารุ นแรงอาจเกิดชักและหมดสติได้ อาจมีอาการเจ็บ
แน่นหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจาาดเลือดได้
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ในรายที่ อ าการไม่ รุ นแรงอาจมี อ าการปวดศี ร ษะ คลื่ น ไส้ อาเจี ย น
กระสั บ กระส่ าย ในรายที่ อาการมากอาจมี อาการเจ็บ แน่ นหน้าอก ความดันโลหิ ตต่ า ระบบการไหลเวียน
ล้มเหลว มีภาวะเลื อดเป็ นกรดแบบแลคติก ชัก หมดสติ และหยุดหายใจ โดยอาการอาจเกิ ดาึ้นรุ นแรงอย่าง
รวดเร็ วหลังการสัมผัส และผูป้ ่ วยอาจเสี ยชี วติ ในเวลาเป็ นนาทีเท่านั้น ผูท้ ี่สัมผัสก๊าซนี้ อาจได้กลิ่นในช่วงแรก
ที่ระดับความเา้มา้นตั้งแต่ 5 ส่ วนในพันล้านส่ วน แต่การได้กลิ่นนี้ อาจหมดไปเมื่อเวลาผ่านไปเพราะระดับ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่สูงาึ้น (มากกว่า 100 ส่ วนในล้านส่ วน) จะยับยั้งระบบประสาทรับกลิ่น ที่ระดับตั้งแต่ 10
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ส่ วนในล้านส่ วนาึ้นไปทาให้เกิดการระคายเคืองต่อเยือ่ บุตาและทางเดินหายใจและเกิดภาวะปอดบวมได้ดว้ ย
ที่ระดับ 50 ส่ วนในล้านส่ วนาึ้นไปทาให้เกิดอาการและอาการแสดงเกิดจากภาวะาาดพลังงานาองสมองและ
หัวใจเช่ นเดี ยวกับภาวะพิ ษจากไซยาไนด์ เนื่ องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มีการดู ดซึ มที่ ดีทางการหายใจ
ผูส้ ัมผัสจึงอาจหมดสติอย่างเฉี ยบพลัน
2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
กลุ่มาองก๊าซที่ทาให้อากาศที่ หายใจเา้ามีความเา้มา้นาองก๊าซออกซิ เจนน้อยทาให้อวัยวะใน
ร่ างกายาาดออกซิ เจนออกฤทธิ์ ด้วยการแทนที่ก๊าซออกซิ เจนในอากาศรักษาโดยนาผูป้ ่ วยออกจากบริ เวณที่มี
การสัมผัส ผูป้ ฏิ บตั ิงานจาเป็ นต้องมีการป้ องกันการรับสัมผัสอย่างเหมาะสม อาจพิจารณาให้ออกซิ เจนแก่
ผูป้ ่ วยรายที่มีการชัก หมดสติ และ มีระดับออกซิเจนในเลือดต่า การป้ องกันการเกิดภาวะพิษทาโดยการจัดให้
มีออกซิเจนเสริ มในการทางานในที่อบั อากาศ
กลุ่ ม าองก๊าซที่ ท าให้ระบบการานส่ งออกซิ เจนไปยังอวัย วะในร่ างกายผิดปกติ ห รื อท าให้
กระบวน การเมทาบอลิซึมแบบใช้ออกซิ เจนถู กยับยั้งที่เกิ ดจากคาร์ บอนมอนออกไซด์ทาโดยนาผูป้ ่ วยออก
จากบริ เวณที่มีการสัมผัส ให้ออกซิ เจนความเา้มา้นร้อยละ 100 แก่ผปู ้ ่ วยจะช่วยให้ร่างกายกาจัดคาร์ บอกซี ฮี
โมโกลบลินได้เร็ วาึ้น รักษาด้วยการให้ออกซิ เจนร้อยละ 100 (Hyperbaric oxygen) ภายใต้ความดัน 2-3 เท่า
าองความดันบรรยากาศ จะทาให้ค่าครึ่ งเวลาาองคาร์ บอกซี ฮีโมโกลบินเหลือประมาณ 30 นาที และอาจลด
อัตราการเกิ ดผลา้างเคียงระยะยาวที่ เกิ ดจากภาวะพิษคาร์ บอนมอนออกไซด์ การให้ออกซิ เจนร้อยละ 100
ไม่ได้มีแพร่ หลายในทุกโรงพยาบาลและอาจต้องคานึงความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยและผลา้างเคียง
าองการรักษาการให้ออกซิ เจนร้อยละ 100 เช่ น การชัก เป็ นต้น ผลา้างเคียงระยะยาวาอง คาร์ บอนมอน
ออกไซด์ เช่น ปวดศีรษะเรื้ อรัง อารมณ์ผดิ ปกติ ความจาผิดปกติ ภาวะพาร์ กินสัน เป็ นต้น
การรัก ษาไฮโดรเจนไซยาไนด์ ท าโดยการนาผูป้ ่ วยออกจากบริ เวณที่มี ก ารสัมผัส หากมี การ
ปนเปื้ อนทางผิวหนังควรทาการล้างผิวหนังด้วยน้ า แปรง และ สบู่ ถ้ามีการสัมผัสทางปากควรให้การรักษา
ด้วยผงถ่ านกัมมันต์ (Activated charcoal) ด้วย อาจพิจารณาให้ออกซิ เจนแก่ ผูป้ ่ วยรายที่ มีการชัก หมดสติ
และ มีระดับออกซิ เจนในเลือดต่า ชุ ดยาต้านพิษประกอบด้วยยาสองส่ วนหลัก ส่ วนที่หนึ่ งก่อให้เกิดภาวะเมท
ฮีโมโกลบินนี เมีย (Methemoglobinemia) ซึ่ งหมายถึงภาวะที่ฮีโมโกลบลินกลายเป็ นเมทฮีโมโกลบลินที่จบั
กับ ออกซิ เจนแน่ นไม่ยอมปล่ อย ทาให้เซลล์ร่างกายนาออกซิ เจนไปใช้ไม่ ได้ เช่ น ยาเอมิ ลไนไตรด์ และ
โซเดียมไนไตรด์ เป็ นต้น โดยไนไตรด์จะไปแย่งจับกับไซยาไนด์ในเลือด และยาส่ วนที่สอง เช่น โซเดียมไท
โอซัลเฟท เป็ นต้น ซึ่ งเร่ งการเปลี่ยนแปลงไซยาไนด์ให้เป็ นไทโอไซยาเนตซึ่ งจะถูกาับจากร่ างกายทางไต
ไฮโดรเจนซัลไฟด์รักษาโดยนาผูป้ ่ วยออกจากบริ เวณที่มีการสัมผัส อาจพิจารณาให้ออกซิ เจนแก่
ผูป้ ่ วยรายที่มีการชัก หมดสติ และ มีระดับออกซิเจนในเลือดต่า ยาต้านพิษสามารถใช้ชุดยาต้านพิษไซยาไนด์
โดยใช้เฉพาะส่ วนที่ก่อให้เกิดภาวะเมทฮีโมโกลบลินนีเมีย
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2.4 กำรป้ องกัน
1) เฝ้าระวังระดับไซยาไนด์ / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในสถานที่ทางานโดยการจัดการทาง
วิศวกรรมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานปลอดจากการสัมผัสสาร
2) จัดให้มีการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลด้วย
3) ให้าอ้ มูลคุณสมบัติเตือนและอาการาองภาวะพิษจากไซยาไนด์ / ไฮโดรเจนซัลไฟด์แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อที่จะได้มีการตรวจพบได้อย่างทันท่วงที
4) หากมีการสัมผัส ควรมีการจัดเตรี ยมยาต้านพิษไซยาไนด์ ในห้องพยาบาลในโรงงานหรื อ
สถานพยาบาลในบริ เวณที่มีเกี่ยวา้องกับ ไซยาไนด์ / ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เพราะเป็ นยาต้านพิษที่หายาก แต่
ราคาไม่แพงและจาเป็ นต้องใช้เพื่อช่วยชีวติ อย่างเร่ งด่วน
3. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดจากสารกัดกร่ อน
กรด และ ด่างในประเทศไทยมีความสาคัญเพราะการสัมผัสสารกลุ่มนี้ เป็ นสาเหตุอนั ดับแรกๆ าอง
การเสี ยชีวติ จากสารพิษที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย
3.1 กลไกกำรเกิด โรค กรดท าให้ เกิ ด การท าลายาองเนื้ อ เยื่อ ที่ สั ม ผัส เป็ นเนื้ อ เยื่อ แา็ ง หนา (Eschar
formation) และป้ องกันการซึ ม าองกรดลงในเนื้ อเยื่อชั้น ลึ กลงไป ด่ างท าให้ เกิ ดการท าลายาองเนื้ อเยื่อที่
สัมผัสเป็ นเนื้อเยือ่ เปื่ อยเหลวทาให้ด่างสามารถทะลุผา่ นและทาลายเนื้อเยือ่ ชั้นลึกลงไป
3.2 อำกำรและอำกำรแสดง การสัมผัสกรดและด่างที่ผิวหนังจะทาให้เกิ ดผิวหนังพองและบวมแดง
และเจ็บปวด มีอาการบวมแดงและอักเสบ การสัมผัสกรดและด่างที่ตาจะเกิ ดภาวะตาแดง แสบตา รุ นแรง
เยื่อบุ ตาบวม กระจกตาอัก เสบ อาจรเกิ ดตาบอดได้ ถ้าผูป้ ่ วยสั ม ผัส กรดที่ มีค วามเา้ม า้นน้อยอาจไม่ รู้สึ ก
เจ็บปวดในทันที แต่อาจเริ่ มรู ้สึกหลังจากนั้นหลายชัว่ โมงและอาจเป็ นเหตุให้มีการทาลายเนื้ อเยื่ออย่างรุ นแรง
ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
3.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
ผูป้ ่ วยทุกรายควรล้างบริ เวณที่ถูกกรดหรื อด่างด้วยน้ าเกลือ (0.9% Sodium chloride solution)
หรื อน้ าสะอาดจานวนมากเป็ นเวลาอย่างน้อย 10-15 นาที แล้วนาส่ งแพทย์ซ่ ึ งจะทาการรักษาอย่าง
ประคับประคองตามอาการ เช่น การให้สารน้ าทางหลอดเลือด ให้ยาแก้ปวด การรักษาภาวะติดเชื้ อ เป็ นต้น
ผูป้ ่ วยที่สัมผัสกรดหรื อด่างที่ตาควรได้รับการล้างตาด้วยน้ าสะอาดหรื อน้ าเกลือ ควรล้างตาจน
ได้ pH ประมาณ 7 ผูป้ ่ วยเหล่านี้ ควรได้รับการส่ งปรึ กษาจักษุ แพทย์ทนั ที า้อควรระวังในการล้างตา ได้แก่
การระวังไม่ให้น้ าที่ไหลผ่านตาที่ได้รับบาดเจ็บแล้วปนเปื้ อนตาอีกา้างหนึ่ ง การที่ผปู ้ ่ วยหายปวดจะเป็ นสิ่ งที่
บ่งชี้ ถึงการรักาที่ได้ผล หากการรักษาด้วยวิธีน้ ี เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีแล้วผูป้ ่ วยยังมีอาการปวดบริ เวณที่
สัมผัสกรดควรให้การรักษาาั้นต่อไปด้วยการให้สารละลายแคลเซี ยมกลูโคเนต(Calcium gluconate)ร้อยละ
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2.5 ทางหลอดเลือดแดงซึ่ งควรจะทาให้ผปู ้ ่ วยหายปวดทันที ผูป้ ่ วยที่มีพ้ืนที่สัมผัสกรดตั้งแต่ร้อยละ 5 าอง
พื้นที่ผิวกายาึ้นไปจัดเป็ นผูป้ ่ วยที่อาจเกิดภาวะเกลือแร่ ผิดปกติจนเกิดอันตรายได้ ผูป้ ่ วยเหล่านี้ ควรได้รับการ
ติดตามตรวจระดับเกลือแร่ เหล่านี้ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างใกล้ชิดเป็ นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
3.4 กำรป้ อ งกัน พยายามหลี ก เลี่ ย งการท างานที่ ต้องใช้กรดและด่ างที่ ส ามารถกัดกร่ อนสู งและ
เา้มา้น และจัดเก็บสารเคมีเหล่านี้ ให้ปลอดภัย ควรมีการใช้อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่ น
แว่นตาและถุงมืออย่างเคร่ งครัด ควรมีการจัดสถานที่และอุปกรณ์ลา้ งตาและผิวหนังฉุ กเฉิ นสาหรับกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุในบริ เวณที่ทางานที่มีความเสี่ ยง
กิจกรรม 13.2.3
1. จงอธิ บายความหมายและยกตัวอย่างสารที่ทาให้เกิดภาวะาาดออกซิ เจน
2. จงอธิ บายกลไกาองการเกิดโรคจากกรด
แนวตอบกิจกรรม 13.2.3
1. สารที่ ท าให้ เกิ ดภาวะาาดออกซิ เจน (Asphyxiant) หมายถึ ง กลุ่ ม าองก๊ าซที่ ท าให้เกิ ด ภาวะาาด
ออกซิเจน ซึ่ งเป็ นภาวะที่มีออกซิ เจนในอากาศที่หายใจเา้าน้อย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) กลุ่มาองก๊าซที่ทาให้อากาศที่หายใจเา้ามีความเา้มา้นาองก๊าซออกซิ เจนน้อยทาให้อวัยวะใน
ร่ างกายาาดออก ซิ เจน ก๊ า ซ ก ลุ่ มนี้ มี ลั ก ษ ณ ะร่ วมกั น ใน ก ารแท น ที่ ออก ซิ เจน ใน อาก าศ เช่ น
คาร์ บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน อะเซติลีน เป็ นต้น ก๊าซเชื้ อเพลิง เช่น มีเทน โพรเพน บิวเทน เป็ นต้น และ
ก๊าซเฉื่ อย เช่น ฮีเลียม อาร์ กอน เป็ นต้น ก๊าซกลุ่มนี้ ท้ งั หมดเป็ นก๊าซที่ไม่มีสี คาร์ บอนไดออกไซด์อาจอยูใ่ น
รู ปาองแา็งเป็ นน้ าแา็งแห้ง ซึ่ งสามารถระเหิ ดไปเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ อะเซติลีนมีกลิ่นคล้ายกระเทียม
และลุ่มก๊าซเชื้อเพลิงอาจมีกลิ่นคล้ายน้ ามันปิ โตรเลียม
2) กลุ่มาองก๊าซที่ทาให้ระบบการานส่ งออกซิ เจนไปยังอวัยวะในร่ างกายผิดปกติหรื อทาให้
กระบวน กระบวนการเมทาบอลิ ซึ ม แบบใช้ออกซิ เจนถู ก ยับ ยั้ง ท าให้ ร่า งกายอยู่ในสภาวะเสมื อนาาด
ออกซิ เจนทั้งที่อากาศที่หายใจเา้ามีความเา้มา้นาองก๊าซออกซิ เจนในระดับปกติ เช่น ไฮโดรเจน ไซยาไนด์
คาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็ นต้น
2. กรดทาให้เกิ ดการทาลายาองเนื้ อเยื่อที่สัมผัสเป็ นเนื้ อเยื่อแา็งหนา และป้ องกันการซึ มาองกรดลง
ในเนื้ อเยื่อชั้นลึกลงไป ด่างทาให้เกิดการทาลายาองเนื้ อเยื่อที่สัมผัสเป็ นเนื้ อเยื่อเปื่ อยเหลวทาให้ด่างสามารถ
ทะลุผา่ นและทาลายเนื้อเยือ่ ชั้นลึกลงไป
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เรื่องที่ 13.2.4
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของฝุ่ น
ฝุ่ นในสถานประกอบการเป็ นปั ญ หาต่ อ สุ า ภาพที่ ส าคัญ าองผู ป้ ฏิ บ ัติ ง าน เพราะอาจท าให้ เกิ ด
โรคปอด ฝุ่ นที่ ท าให้เกิ ดโรคปอดประกอบด้วยฝุ่ นอนิ นทรี ยแ์ ละอิ นทรี ยจ์ านวนผูป้ ่ วยได้เพิ่ มสู งาึ้ น อย่าง
รวดเร็ วโดยเฉพาะในประเทศที่กาลังพัฒนาหากมิได้มีการสอดส่ องดูแลสุ าภาพาองผูป้ ฏิบตั ิงานและรี บแก้ไา
ปั ญหาที่จะทาให้เกิดโรคปอดนี้อย่างทันท่วงที
1. ซิลโิ คซิส
ซิ ลิโคซิ สเป็ นโรคที่เกิดจากการหายใจาองผลึกซิ ลิกา้ บริ สุทธิ์ ที่เป็ นอนุภาคเล็กๆ เา้าสู่ ปอดส่ วนที่เป็ น
ถุงลมการสะสมาองฝุ่ นทาให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากเนื้ อเยื่อผลึกซิ ลิกา้ บริ สุทธิ์ จะกระจายตามธรรมชาติ
และเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญาองเปลือกโลก
1.1 บุ ค คลหรื อ อำชี พ ที่ เสี่ ยง ผูท้ ี่ ป ระกอบอาชี พ ในอุ ต สาหกรรมเหมื อ งสกัด เช่ น แร่ ต่างๆ การ
ก่อสร้ างด้วยหิ น อุตสาหกรรมทาแก้ว เซรามิ ก ครก อิ ฐ กระเบื้ องทนไฟ ฉนวนวัตถุ ทนความร้ อน การาน
ทราย ระเบิดหิ น แต่งหิ น าัดหิ น าัดผิวโลหะ อุตสาหกรรมการทาซี เมนต์ งานหล่อโลหะ งานาุดอุโมงค์ เจาะ
หิ น ล้างแร่ บรรจุแร่ งานตักทราย เป็ นต้น
1.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย เา้าสู่ ร่างกายโดยการหายใจเอาฝุ่ นซิ ลิกา้ ที่มีานาดต่ากว่า 5 ไมครอนเป็ นระยะ
เวลานานๆ
1.3 อำกำรและอำกำรแสดง
1.3.1 พิ ษ เฉี ยบพลัน ผูป้ ่ วยที่ หายใจเอาผลึ กซิ ลิก้าบริ สุ ท ธิ์ ในปริ มาตรมากๆ และในเวลาสั้ นๆ
ภายใน 1-2 สัปดาห์ ผูป้ ่ วยจะรู ้สึกหายใจลาบากกว่าเดิม ตามด้วยอาการไอแห้งๆ 1-2 เดื อน ต่อมาจะมีอาการ
แน่นหน้าอกและหอบ จะพบภาวะเาียวหรื อมีการหายใจาัด
1.3.2 พิ ษเรื ้ อรั ง ผูป้ ่ วยจะได้รับผลึกซิ ลิกา้ บริ สุทธิ์ เป็ นเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ถึง 29 ปี ระยะแรก
ผูป้ ่ วยจะไม่มีอาการอะไรเลย แต่ต่อมาจะรู ้สึกเหนื่ อยง่ายเวลาออกกาลัง มีไา้ น้ าหนักตัวลดลงผิดปกติหรื อไอ
เป็ นเลือด
1.4 กำรตรวจทำงห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร เจ้าหน้าที่ ส าธารณสุ า ควรส่ งผูป้ ่ วยไปตรวจสมรรถภาพปอด
เอ็กซเรย์และตรวจเนื้อเยือ่ ปอด ซิ ลิโคซิ สเป็ นโรคเรื้ อรังใช้เวลาในการฟักตัวไม่นอ้ ยกว่า 3-20 ปี ดังนั้น จึงอาจ
มีผปู ้ ่ วยที่มีอาการโดยมีประวัติการทางานปั จจุบนั ที่ไม่ได้เกี่ยวา้องกับงานที่สัมผัสกับผลึกซิ ลิกา้ ดังนั้นในการ
ซักประวัติผูป้ ่ วยต้องทราบประวัติา องการท างานในอดี ตด้วย ซิ ลิ โคซิ ส เกิ ดจากปฏิ กิริยาตอบสนองจาก
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เนื้ อเยื่อต่อผลึ กซิ ลิกา้ บริ สุทธิ์ ที่ทาให้เกิดไฟโบรซิ ส (Fibrosis) าึ้นในปอด จึงเป็ นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้
หายาาดได้เนื่องจากปฏิกิริยาตอบสนองยังคงดาเนินต่อไป
1.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1.5.1 การรักษาตามอาการและลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ที่ อาจเกิ ดาึ้น เช่ น ถ้ามี อาการเหนื่ อย
มากควรให้ออกซิเจน เป็ นต้น
1.5.2 ถ้าทราบว่าผูป้ ่ วยมี อาการต้องแยกออกจากบริ เวณที่ มี ฝุ่ นโดยเด็ ดาาด ส่ วนใหญ่ โรคจะ
ลุกลามไปเรื่ อยๆ แม้จะหยุดประกอบอาชีพนั้นๆ แล้ว
1.6 กำรป้ องกัน เป็ นมาตรการที่สาคัญที่จะลดอุบตั ิการณ์การเกิดโรคหรื อการเกิดอาการแทรกซ้อน
1.6.1 ระดับ บุค คล ใช้อุป กรณ์ ก รองฝุ่ นหรื อเครื่ องหายใจที่ มีประสิ ทธิ ภาพสวมใส่ ตลอดเวลา
ทางาน
1.6.2 ระดับองค์ กร
1) ปรับปรุ งให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอในสถานที่ประกอบอาชีพ
2) จัดให้มีการตรวจวัดปริ มาณาองฝุ่ นในสถานประกอบอาชีพ
3) ควบคุ มผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานให้ใช้วิธี ที่ ถูก ต้องในการประกอบอาชี พ เช่ น การาุดเจาะหิ น ท า
เหมืองแร่ ตอ้ งพ่นน้ าผสมไปด้วยเป็ นระยะๆ เพื่อลดการกระจายาองฝุ่ นละออง เป็ นต้น
4) แยกระบบการผลิ ตออกจากคนงาน การปฏิ บตั ิ งานภาคสนามในบริ เวณที่ มี ฝุ่นมากๆ
พาหนะที่ใช้ในการานหิ น ดิน ทราย ต้องเป็ นระบบปิ ดและมีระบบป้ องกันฝุ่ นจากภายนอกเา้ามาในที่ทางาน
2. แอสเบสโตซิส
แอสเบสโตซิ ส (Asbestosis) เป็ นโรคที่ เกิ ดจากแอสเบสตอส (Asbestos) ซึ่ งเป็ นแร่ ตามธรรมชาติ
ประเภทเส้นใยซิ ลิเกตหรื อแร่ ใยหิ น ซึ่ งมีคุณสมบัติทนความร้อนเผาไฟไหม้ เหนี ยวแน่นและมีความยืดหยุน่
สู ง ประเทศไทยพบแร่ ใยหิ นที่อาเภอเมืองและอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
2.1 บุ ค คลหรื อ อำชี พ ที่ เสี่ ย ง ผูท้ ี่ ท างานเกี่ ยวา้องกับ งานผลิ ตแร่ ใ ยหิ น ผลิ ตผ้าเบรค คลัท ช์ ผลิ ต
กระเบื้ องมุ งหลังคา ผลิ ตฝ้ าเพดาน ผลิ ตหรื อปั่ นทอเส้ นใยหิ น ผลิ ตวัสดุ หรื อฉนวนป้ องกันความร้ อน งาน
ซ่อมแซมหรื อรื้ อถอนอาคาร
2.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
2.2.1 ทางการหายใจ การหายใจเา้าสู่ ปอดจะเกิดพังผืดในเนื้ อปอด มักเกิ ดจากการสัมผัสใยหิ น
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และอาจเกิดมะเร็ งปอด
2.2.2 ทางปาก จากการกิ นหรื อดื่ มน้ าที่ปนเปื้ อนใยหิ น แต่ยงั ไม่มีรายงานการเกิ ดโรคนี้ จากการ
กินใยหิ น
2.2.3 ทางผิวหนัง จะเกิดการเสี ยดสี และแทรกเา้าสู่ ใต้ผวิ หนังทาให้เกิดตุ่มาึ้นมา
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2.3 อำกำรและอำกำรแสดง การหายใจเอาแร่ ใยหิ นเา้าไปในปอดจะเกิดพังผืดในเนื้ อปอด หลอดลม
านาดเล็ก (Bronchioles) บริ เวณปอดส่ วนล่ างและส่ วนล่างกลางแล้วจึ งายายออกไปเรื่ อยๆ เกิ ดการอุ ดตัน
ติดาัด เกิดภาวะถุงลมโป่ งพองและเสี ยชีวติ ในที่สุด อาการมักเกิดหลังจากได้รับใยหิ นมามากกว่า 10 ปี ใยหิ น
ที่เล็กและยาวมีโอกาสเกิดพังผืดในเนื้ อปอดได้มากกว่าเส้นใยที่ส้ ัน ทาให้เกิดการหนาตัวาองเยื้อหุ ้มปอด มัก
พบมะเร็ งปอดร่ วมกับแอสเบสโตซิ ส มักพบในผูป้ ่ วยที่สัมผัสใยหิ นมาเกิน 20 ปี และพบมากในผูส้ ู บบุหรี่ ดว้ ย
2.4 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าควรประสานติดต่อศูนย์อนามัยสิ่ งแวดล้อม
ในพื้นที่ เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศในที่ ทางานมาตรวจหาปริ มาณใยหิ น เก็บเสมหะส่ งตรวจหาใยหิ น การวัด
สมรรถภาพปอดเอ็กซเรย์ปอด การวินิจฉัยโรคดูจากการซักประวัติการตรวจร่ างกาย อาการและอาการแสดง
2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
2.5.1 ไม่มีวิธีการรักษาจาเพาะโรคจึงควรแนะนาผูป้ ่ วยให้หยุดการทางานที่เสี่ ยงต่อการรับแอส
เบสตอส
2.5.2 รักษาผูป้ ่ วยแบบประคับประคองหรื อรักษาตามอาการ แล้วรายงานผูป้ ่ วยตามแบบรายงาน
โรคาองกระทรวงสาธารณสุ า
2.6 กำรป้ องกัน
2.6.1 ระดับบุคคล
1) ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่น อุปกรณ์กรองฝุ่ นหรื อเครื่ องหายใจ
2) มี ชุดทางานเฉพาะและให้แยกซักโดยให้ผูม้ ี หน้าที่ ซักรี ดต้องระมัดระวังป้ องกันตัวเอง
ด้วย
2.6.2 ระดับองค์ กร
1) ปรับปรุ งสถานประกอบการใช้ระบบการผลิ ตแบบปิ ด ไม่ให้คนงานต้องสั มผัส ใยหิ น
โดยตรง
2) จัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในสถานประกอบการทาให้ไม่มี
การฟุ้งกระจายาองแอสเบสตอสในการทางาน
3) ใช้กระบวนการผลิตแบบเปี ยก มีการควบคุมการกาจัดกากหรื อสิ่ งเหลือใช้
4) ให้ความรู ้ ผูป้ ฏิ บตั ิงานตั้งแต่แรกเา้าทางานและให้คาแนะนาเป็ นระยะๆ โดยแนะนาให้
เลิกสู บบุหรี่ ดว้ ย
5) ให้มีการตรวจสุ าภาพโดยมีการตรวจสมรรถภาพปอด และการแยภาพรังสี ปอดอย่างน้อย
ปี ละครั้ง
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3. บิสซิโนซิส
บิสซิ โนซิ ส (Bysinosis) เป็ นโรคาองระบบทางเดิ นหายใจเรื้ อรังที่ เกิ ดจากการสู ดหายใจเอาใยาอง
ฝ้าย ป่ าน ปอ ลินินและเศษผงาองพืชเา้าไปในปอด
3.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง ผูท้ ี่ประกอบอาชี พภายในโรงงานทอผ้า ทากระสอบหรื อโรงงานสิ่ งทอ
ต่างๆ ที่ใช้ ฝ้าย ป่ าน ปอหรื อลินินเป็ นวัตถุดิบ
3.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย เา้าสู่ ร่างกายโดยการหายใจเอาฝุ่ นาองฝ้าย ป่ าน ปอ หรื อลินินเา้าไป
3.3 อำกำรและอำกำรแสดง สารโพลีเปปไทด์ที่อยูใ่ นฝุ่ นฝ้ายจะกระตุน้ ให้มีการหลัง่ สารฮีสตามีน ทา
ให้ ห ลอดลมหดตัว ท าให้ ผู ป้ ่ วยมี อ าการแน่ น หน้า อก หายใจไม่ ส ะดวกผูป้ ฏิ บ ัติง านที่ ไ ด้รับ ฝุ่ นฝ้ ายจะมี
ปฏิ กิริยาแพ้ มีการหลัง่ อิมมูโนโกลบูลินจี (Immunoglobulin G) สู ง นอกจากนี้ แบคทีเรี ยและเชื้ อราที่ปะปน
กับฝุ่ นฝ้ ายจะสร้างเอนโอทอกซิ น (Endotoxin) โดยเฉพาะจากแบคที เรี ยแกรมลบกระตุน้ ให้หลัง่ อีสตามี น
ทาให้เกิดหลอดลมหดตัว อาการทางคลินิกมักเกิดภายหลังที่ทางานในโรงงานมาหลายปี
3.4 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ าควรส่ งผูป้ ่ วยไปตรวจวัดสมรรถภาพาอง
ปอดตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก
3.5 กำรรั กษำพยำบำลเบื้องต้ น รักษาตามอาการโดยการให้ยาายายหลอดลม เพื่อลดการหดเกร็ งและ
การอุ ด กั้น าองหลอดลม ในรายที่ เป็ นโรคนี้ แบบเรื้ อรั งควรให้ ก ารรั ก ษาเหมื อนกับ การรั ก ษาผูป้ ่ วยโรค
หลอดลมอักเสบเรื้ อรังและโรคถุงลมโป่ งพอง
3.6 กำรป้ องกัน
3.6.1 ระดับบุคคล ใช้หน้ากากป้ องกันฝุ่ นเพื่อป้ องกันฝุ่ นฝ้ายที่หายใจเา้าไป
3.6.2 ระดับ องค์ ก ร จัดให้ มี ก ารตรวจสุ า ภาพก่ อนเา้าท างานโดยมี ก ารตรวจสมรรถภาพการ
ทางานาองปอดด้วยและตรวจทุกปี
กิจกรรม 13.2.4
จงบอกสาเหตุ อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นาองโรคบิสซิโนซิส
แนวตอบกิจกรรม 13.2.4
โรคบิ ส ซิ โ นซิ ส เกิ ด จากการหายใจเอาฝุ่ นาองฝ้ า ย ป่ าน ปอหรื อ ลิ นิ น เา้า ไป ผู ป้ ่ วยจะมี อ าการ
หลอดลมหดตัวทาให้แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก การรักษาพยาบาลเบื้องต้น คือ การให้ยาายายหลอดลม
เพื่อลดการหดเกร็ งและอุ ดตันาองหลอดลม ในรายที่ เป็ นเรื้ อรั งควรให้การรั กษาเหมื อนกับ โรคหลอดลม
อักเสบเรื้ อรังและโรคถุงลมโป่ งพอง
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เรื่องที่ 13.2.5
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของสารเคมีทางการเกษตร
ในการเพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตรทาให้มนุ ษย์ตอ้ งคิดค้นสารเคมีเพื่อนามาใช้ในการกาจัดศัตรู พืช
สารเคมีดงั กล่าวมีประโยชน์ในการช่วยเหลือผลผลิต แต่ถา้ ใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรื อใช้อย่างไม่ถูกวิธีอาจทา
ให้เกิดอันตรายต่อสุ าภาพาองผูท้ ี่สัมผัสได้
สารเคมีทางการเกษตรที่ใช้และมักจะทาให้เกิดปั ญหาต่อสุ าภาพ คือ สารเคมีกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต
คาร์บาเมตและพาราควอต
ออร์ กาโนฟอสเฟตเป็ นสารจากัดศัตรู พืชที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสลายตัวได้เร็ วในธรรมชาติแต่
มีความเป็ นพิษสู งเมื่อเทียบกับกลุ่มออร์ กาโนคลอรี นซึ่ งต้องใช้เวลาในการสลายตัวช้า ออร์ กาโนฟอสเฟตใช้
ในรู ปผงละลายน้ าเป็ นาองเหลวเา้มา้นที่ถูกออกซิ ไดส์ ได้ง่ายในสิ่ งแวดล้อมที่มีแสงแดด สารเคมีในกลุ่มนี้
คือ มาลาไทออน พาราไทออน ไดอะซินอน
คาร์ บาเมตเป็ นสารกาจัดศัตรู พืชที่ มีโครงสร้ างเป็ นเอสเตอร์ าองกรดคาร์ บามิ กแตกต่างกันกว่า 50
ชนิ ด เป็ นผลึกาองแา็งกลายเป็ นไอได้ ละลายน้ าได้นอ้ ย ละลายในเอธานอล เมธานอล อะซี โตน โดยนิ ยมใช้
ในรู ปเม็ด ฝุ่ นผงเปี ยก
พาราควอต เป็ นสารพิษที่ใช้กาจัดวัชพืช (Herbicide) พบว่าทาให้เกิดอันตรายได้มากรองจากโรคพิษ
ออร์ กาโนฟอสเฟต พาราควอตสลายตัวง่ายในสิ่ งแวดล้อม เช่น แสงสว่าง จุลชี พในดิน อยูใ่ นรู ปเกร็ ดหรื อใน
รู ป าองเหลวมี สีดาหรื อน้ าตาลไหม้ มี ฤทธิ์ ยับ ยั้งการทางานาองซู ป เปอร์ ออกไซด์ดิส มิ วเทส (Superozide
dismutase) ทาให้าาดออกซิ เจนซึ่ งอาการและอาการแสดงจะาึ้นกับปริ มาณและตาแหน่งาองสารพาราควอต
ที่เา้าส่ าร่ างกาย
1. บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง เกษตรกร ชาวประมง นักป่ าไม้ ชาวสวน ผูท้ างานในอุตสาหกรรมผลิตสารกาจัด
แมลงและศัตรู พืช
2. ทำงทีเ่ ข้ ำสู่ ร่ำงกำย
2.1 ทำงผิวหนัง ซึ มผ่านผิวหนังได้ดีที่สุด ประมาณร้อยละ 71 โดยเฉพาะบริ เวณอันฑะมากที่สุด
รองลงมาคือรักแร้ รู หู ฝ่ ามือ หนังศีรษะ เท้า ฝ่ าเท้า ตามลาดับ
2.2 ทำงปำก ปนเปื้ อนในอาหารและน้ า ประมาณร้อยละ 11
2.3 ทำงกำรหำยใจ ประมาณร้อยละ 8
3. อำกำรและอำกำรแสดง
3.1 พิษเฉียบพลัน
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3.1.1 อาการทางระบบประสาท มีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะ กังวล ใจสั่น เหงื่อออก กระสับกระส่ าย
อารมร์ แปรปรวน เลื่อนลอย ฝันร้าย ซึ มเศร้า อ่อนแรง ชักหมดสติ
3.1.2 อาการทางระบบหมุนเวียนโลหิต หัวใจเต้นช้าลง ความดันโลหิตต่าจนถึงช็อก
3.1.3 อาการทางระบบทางเดินหายใจ มีน้ ามูกและเสมหะมาก แน่นหน้าอก ไอ หอบ หลอดลม
หดตัว ปอดบวม
3.1.4 อาการทางเดินอาหาร เบื่ออาหาร อาเจียน น้ าลายมาก จุกเสี ยด แน่นท้อง ท้องเสี ย
กลั้นอุจจาระไม่อยู่
3.1.5 อาการระบบกล้ามเนื้อลาย มีการกระตุกาองกล้ามเนื้อ เป็ นตะคริ ว หอบ เหนื่อย เาียว
3.1.6 ผิวหนัง เกิดการอักเสบ ถ้าได้รับปริ มาณสู ง เนื้อเยือ่ จะไหม้เกิดแผลพุพอง ปวดแสบร้อน
3.1.7 ตา รู ม่านตาหดเล็กลง ตามืด ปวดตา เกิดแผลที่แก้วตา เปลือกตาอักเสบ
3.1.8 อวัยวะอื่นๆ ตับ ไต ตับอ่อน ต่อมหมวกไตเกิดความผิดปกติ บางรายอาจชักตายได้
3.2 พิษเรื้อรัง ถ้าได้รับสารกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตเพียงเล็กน้อยบ่อยๆ จะเกิดอาการทางคลินิกคล้าย
กับพิษเฉี ยบพลัน และยังทาให้เกิดพยาธิ สภาพาอง ตับ ไต ผิวหนัง หัวใจ หลอดเลื อด ระบบโลหิ ต ทางเดิ น
หายใจ และสุ าภาพอ่อนแอเจ็บป่ วยง่าย
คาร์ บาเมตตัวได้อย่างรวดเร็ วจึงพบพิษเรื้ อรังได้นอ้ ย อาจมีความผิดปกติาองต่อมธัยรอยด์
ต่อมหมวกไตทางานมากกว่าปกติ
พาราควอตถ้าสัมผัสนานประมาณ 1-10 ปี จะมีอาการอักเสบาองผิวหนัง ผิวหนังไหม้ ผืน่ คัน เล็บถูก
ทาลาย ตาดาอักเสบ น้ าตาไหลมาก เลือดกาเดาออกมาก
4. กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
4.1 ให้แยกเครื่ องนุ่งห่มาองผูป้ ่ วยที่ปนเปื้ อนสารพิษออกทันที แล้วล้างผิวหนังาองผูป้ ่ วยด้วยสบู่
4.2 ทาให้ผูป้ ่ วยอาเจียนหรื อทาการล้างท้อง ด้วยสารละลายไบคาร์ บอเนตหรื อผงถ่ าน (Activated
charcoal)
4.3 ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ ามากๆ
4.4 นาส่ งโรงพยาบาลโดยเร็ ว พร้อมทั้งนาสารเคมีที่ผปู ้ ่ วยสัมผัสไปให้แพทย์ตรวจสอบด้วย
5. กำรป้ องกัน
5.1 ระดับบุคคล
5.1.1 สวมเสื้ อผ้าคลุมร่ างกายทุกส่ วนาณะปฏิบตั ิงาน
5.1.2 าณะใช้สารเคมีตอ้ งอยูเ่ หนือลม
5.1.3 ไม่กินอาหารน้ าระหว่างใช้สารเคมีทางการเกษตร
5.1.4 ชาระร่ างกายและสระผมทุกครั้งเมื่อเสร็ จงาน
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5.1.5 เก็บอุปกรณ์ทุกส่ วนให้มิดชิดและห่างมือเด็กและต้องมีเครื่ องหมายกากับอย่างชัดเจน
5.1.6 ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลในผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานที่เกี่ยวา้องกับ
สารเคมีทางการเกษตร
5.2 ระดับองค์ กร
5.2.1 จัดให้มีการตรวจสุ าภาพาองผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ เกี่ ยวา้องกับสารเคมี ทางการเกษตรเป็ น
ระยะๆ
5.2.2 จัดให้มีระบบถ่ายเทอากาศให้ดีในบริ เวณที่ปฏิบตั ิงานสัมผัสกับสารเคมีทาง
การเกษตร
กิจกรรม 13.2.5
จงบอกอาการและอาการแสดงที่เกิ ดจากพิษเรื้ อรังาองสารกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต คาร์ บาเมตและ
พาราควอตโดยสังเาป
แนวตอบกิจกรรม 13.2.5
อาการและอาการแสดงที่เกิดจากพิษเรื้ อรัง
สารกลุ่ ม ออร์ ก าโนฟอสเฟต จะเกิ ดอาการผิด ปกติ า องระบบประสาทหมุ น เวีย นโลหิ ต ทางเดิ น
หายใจ ทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อลาย ผิวหนัง ตา มีพยาธิ สภาพาองตับ ไต ผิวหนัง หัวใจ หลอดเลือด
คาร์ บาเมต พบพิษเรื้ อรังได้น้อย อาจมี ความผิดปกติาองต่อมธัยรอยด์ ต่อหมวกไตทางานมากกว่า
ปกติ
พาราควอต ท าให้เกิ ดอาการอัก เสบาองผิวหนัง ผิวหนังไหม้ ผื่นคัน เล็บ ถู กท าลาย ตาดาอักเสบ
น้ าตาไหลมา เลือดกาเดาไหล
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ตอนที่ 13.3
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุทางชีวภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์าองตอนที่ 13.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
13.3.1 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากแบคทีเรี ย
13.3.2 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากไวรัส
13.3.3 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากจุลชีพอื่น
แนวคิด
1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิ ดจากแบคที เรี ยซึ่ งอาจติ ดต่อมาจากสัตว์ที่ผูป้ ระกอบอาชี พ
ต้องสัมผัสในระหว่างการทางานหรื อเกิดจากสิ่ งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการทาได้โดยการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในระยะต้นาองโรค หากอาการรุ นแรงควรส่ งต่อไปรับการรักษาต่อไป
2. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคเกิ ดจากไวรัสซึ่ งอาจติดต่อมาจากสัตว์หรื อสิ่ งแวดล้อมในสถาน
ประกอบกิจการอาจทาได้โดยการให้การรักษาตามอาการเพื่อส่ งต่อไปรับการรักษาต่อไป
3. เชื้อรา ปรสิ ต คลามีเดียและริ คเค็ทเซี ยเป็ นจุลชีพอื่นที่อาจทาให้เกิดโรคในสถานประกอบกิจการ
นอกจากเชื้ อแบคทีเรี ยและไวรัส การรักษาพยาบาลเบื้องต้นทาโดยการให้การรักษาตาอาการเพื่อ
ส่ งต่อไปรับการรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 13.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายบุ คคลที่ เสี่ ยง ทางเา้าสู่ ร่างกาย อาการและอาการแสดง การรั กษาพยาบาลเบื้ องต้น และ
การป้ องกันโรคที่เกิดจากแบคทีเรี ยได้
2. อธิ บ ายบุ คคลที่ เสี่ ยง การเา้าสู่ ร่างกาย อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้ องต้นและ
การป้ องกันโรคที่เกิดจากไวรัสได้
3. อธิ บ ายบุ คคลที่ เสี่ ยง การเา้าสู่ ร่างกาย อาการและอาการแสดง การรั กษาพยาบาลเบื้ องต้น และ
การป้ องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา ปรสิ ต คลามีเดียและริ คเค็ทเซี ยได้
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เรื่องที่ 15.3.1
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากแบคทีเรีย
แบคทีเรี ยเป็ นจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิ ดโรคในผูป้ ฏิ บตั ิงานาองสถานประกอบการซึ่ งอาจได้รับมาจาก
สัตว์โลกผูป้ ระกอบอาชี พที่เกี่ยวกับสัตว์หรื อได้รับมาจากสิ่ งแวดล้อมในสถานประกอบการ ดังนั้นการดูแล
สุ าภาพาองผูป้ ฏิ บตั ิงานและการป้ องกัน รักษาสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการเป็ นเรื่ องที่เจ้าาองหรื อ
ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสนใจ
1. เลปโตสไปโรซิส
เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย Leptospira ที่พบบ่อยคือ เลปโตสไปรา
เบตาเวียอี (Leptospira betaviae) และเลปโตสไปรา อะกิยามิ (Leptospira akiyami)
1.1 บุ คคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง คนที่ทางานกับ วัว ควาย หมู คนที่ ทางานในไร่ ที่สัมผัสปั สสาวะาอง
สัตว์ ผูท้ ี่ทางานในแม่น้ า ผูท้ าเหมืองแร่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานล้างท่อน้ าโสโครก าุดอุโมงค์ใต้ดิน ผูท้ างานในโรงงาน
ฆ่าสัตว์ สะพานปลา ผูป้ ฏิบตั ิงานเก็บายะ
1.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย โรคนี้ เป็ นโรคติดต่อจากสัตว์มายังคนโดยเฉพาะพวกสัตว์แทะ เช่ น หนู สุ นาั
หมู วัว ควาย สัตว์พวกนี้ มีแบคทีเรี ยในไตและจะปล่อยออกทางปั สสาวะ คนเป็ นโฮสต์บงั เอิญ (Accidental
host) าองเชื้ อนี้ โดยการสัมผัสกับปั สสาวะที่มีเชื้ อที่ปนในน้ า ดิน ทางผิวหนัง แผลาีดา่วน เยื่อบุที่ จมูก ตา
ปากหรื อได้รับเชื้อ จากสัตว์หรื อปั สสาวะาองสัตว์โดยตรง การติดต่อจากคนสู่ คนอาจเกิดจากการ
มีเพศสัมพันธ์หรื อผ่านจากรกไปสู่ ทารกในครรภ์
1.3 อำกำรและอำกำรแสดง มีอาการแตกต่างกันในแต่ละคนาึ้นกับสภาวะที่ร่างกายและความรุ นแรง
าองเชื้ อเริ่ มตั้งแต่ไม่มีอาการ มีอาการไา้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดท้อง อาเจียน เยือ่ ตา
แดง ปวดกล้ามเนื้ อบริ เวณน่ อง ตาเหลือง ตัวเหลื อง ไตอาจผิดปกติ ผิวหนังมีผื่นคันในรายที่มีอาการรุ นแรง
อาจมีตบั โต
1.4 กำรตรวจทำงห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร เจ้าหน้าที่ ส าธารณสุ า ควรส่ งเลื อ ดไปตรวจหาเชื้ อและระดับ
ภูมิคุม้ กัน
1.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1.5.1 ให้ยาปฏิ ชี วนะ เช่ น เพนนิ ซิ ล ลิ น เตตระซัยคลิ น เป็ นต้น ซึ่ งจะได้ผลในระยะแรก
เท่านั้น
1.5.2 ถ้ามีอาการรุ นแรงควรส่ งไปพบแพทย์
1.6 กำรป้ องกัน
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1.6.1 ระดับบุคคล ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิ ดจมูกและ
ปาก รองเท้า ในการปฏิบตั ิงาน
1.6.2 ระดับองค์ กร
1) กาจัดหนูที่เป็ นพาหนะาองเชื้อโรค
2) ปรับปรุ งสุ าาภิบาลสิ่ งแวดล้อมาองสถานประกอบการ
3) ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพที่ตอ้ งสัมผัสกับน้ าสกปรกให้มีการใช้รองเท้าบูท๊ ยางและหลีกเสี่ ยงการสัมผัสน้ าสกปรกให้มากที่สุด
2. แอนแทรกซ์
โรคแอนแทรกซ์ เกิ ดจากแบคที เรี ยชื่ อ บาซิ ลลัส แอนทราซิ ส (Bacillus anthracis) ชาวบ้านเรี ยกว่า
โรคกาลี เป็ นโรคติดต่อมาจากสัตว์หลายชนิด เช่น วัว ควาย ม้า แพะ แกะ หมู เป็ นต้น
2.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง คนที่ทาอาชี พเกี่ยวกับสัตว์ เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน คนเลี้ยงสัตว์ ผู ้
ทางานโรงงานฆ่าสัตว์ โรงฟอกสัตว์ โรงงานป่ นกระดูก โรงงานทาผ้าานสัตว์
2.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
2.2.1 ทางผิวหนัง ทั้งมีบาดแผลและไม่มีบาดแผล มีระยะฟักตัวประมาณ 1-5 วัน เกิดจากคน
ไปสัมผัสกับสัตว์ที่เป็ นโรคซึ่ งพบบ่อย
2.2.2 ทางปาก จากการกิ น เนื้ อ สั ต ว์ที่ เป็ นโรคไม่ ไ ด้ท าสุ ก ก่ อ น มี ระยะฟั ก ตัว าองโรค
ประมาณ 6-7 วัน
2.2.3 ทางกายหายใจ พบได้น้อย เชื้ อโรคจะแพร่ ไปในอากาศเมื่อหายใจจะเา้าไปในระบบ
ทางเดินหายใจได้
2.3 อำกำรและอำกำรแสดง
2.3.1 ถ้าเา้าทางผิวหนังจะเกิ ดตุ่มแดงที่บริ เวณสัมผัส ตั้งแต่ไม่เจ็บ ต่อมาจะพองเป็ นตุ่มใส
และกลายเป็ นหนอง ตรงกลางจะแตก แผลจะสึ กกลมและมีาอบนู นชัดเจนต่อมาจะกลายเป็ นสี น้ าตาลและ
เป็ นสี ดาเหมือนถู กบุ หรี่ จ้ ีาอบแา็ง ต่อมาจะเกิ ดมี ตุ่มแดง ผูป้ ่ วยจะมี ไา้ ปวดศี รษะ อ่อนเพลี ย อาจกลายไป
ต่อมน้ าเหลืองสู่ กระแสโลหิ ตได้
2.3.2 ถ้าเา้าทางเดินอาหารจะมีอาการปวดท้อง ท้องร่ วงคล้ายอหิ วาต์ อุจจาระมีเลือด ไา้สูง
ซี ด อาเจียน อ่อนเพลีย อาจช็อกและถึงตายได้
2.4 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร เจ้าหน้าสาธารณสุ าควรส่ งเลื อดไปเพาะเชื้ อและตรวจหาระดับ
ภูมิคุม้ กัน
2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
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2.5.1 แยกผูป้ ่ วยออกมาจากคนอื่นอย่างรวดเร็ ว และรายงานสถานการณ์โรคตามาั้นตอนเมื่อเกิ ด
การระบาดาองโรค
2.5.2 ให้ยาปฏิ ชีวนะ เช่ น เพนิ ซิลลิ น สเตรปโตมัยซิ น เตตระซัยคลิ น คลอแรมเฟนิ คอลและอี
ริ โธรมัยซิน เป็ นต้น
2.5.3 ส่ งผูป้ ่ วยไปพบแพทย์เพื่อการรักษา
2.6 กำรป้ องกัน
2.6.1 ระดับบุคคล
1) ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
2) ไม่ให้กินเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ เนื้อสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
2.6.2 ระดับองค์ กร ให้การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคในผูท้ ี่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคและสัตว์ถา้ มีการตาย
าองสัตว์ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ฝังซากสัตว์ท้ งั ตัวโดยไม่ชาแหละหรื อเผาซากนั้นให้หมด
3. บรู เซลโลซิส
โรคบรู เซลโลซิ ส เกิ ดจากเชื้ อแบคที เรี ย บรู เซลลา อะบอร์ ตสั (Brucella abortus) บรู เซลลา ซู อิ ส
(Brucella suis) บรู เซลลา เมลิเทนซิ ส (Brucella melitensis) และบรู เซลลา แคนิส (Brucella canis) เป็ นโรคที่
คนได้เชื้ อติดต่อมาจากสัตว์ เช่ น แพะ แกะ วัว ควาย หมู เป็ นต้น อาการคล้ายคลึงมาลาเรี ย ไทฟอยด์และวัณ
โรค
3.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง คนที่ทาอาชี พเกี่ยวา้องกับสัตว์ เช่น สัตวแพทย์ คนรี ดนม คนเลี้ยงพวก
วัว ควาย แพะ แกะ คนทางานในโรงฆ่าสัตว์หรื อาายเนื้อสัตว์ เป็ นต้น
3.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
3.2.1 ทางผิวหนัง จะเกิดได้มากที่สุด
3.2.2 ทางปาก เช่น การกินนมหรื อผลิตภัณฑ์าองนมจากสัตว์ที่เป็ นโรค เป็ นต้น
3.2.3 ทางการหายใจ เกิดน้อย
3.3 อำกำรและอำกำรแสดง โรคนี้มีระยะฟั กตัวประมาณ 1-15 สัปดาห์ าึ้นกับทางเา้าสู่ ร่างกาย ชนิ ด
และปริ มาณเชื้อ มักเริ่ มด้วยอาการอ่อนเพลีย หนาวสั่น มีไา้ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ปวดหลัง
ปวดา้อ แาน าา ปวดท้อง ต่อน้ าเหลืองโต ไา้เป็ นๆ หายๆ เยือ่ บุหวั ใจอักเสบ ม้ามโต อาจถึงตายได้
3.4 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าควรส่ งตัวอย่างเลือด ปั สสาวะไปตรวจ
เพาะเชื้อ
3.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
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3.5.1 ให้ ย าปฏิ ชี ว นะ 2 านานพร้ อ มกัน จะให้ ผ ลดี ก ว่า ให้ า นานเดี ย วและให้ ใ นระยะ
เวลานานพอสมควร เช่น เตตระซัยคลิน สเตรปโตมัยซิ น โคโทรม็อกซาโซล เป็ นต้น
3.5.2 ผูม้ ีอการหนักควรส่ งผูป้ ่ วยไปพบแพทย์เพื่อรักษา
3.6 กำรป้ องกัน
3.6.1 ระดับบุคคล
1) ใช้อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัย ส่ วนบุคคลเมื่อต้องทางานสัมผัสกับสัตว์ เช่ น ถุ งมื อ
หน้ากาก เป็ นต้น
2) ล้างมือ ทาความสะอาดร่ างกายหลังเสร็ จจากงาน ก่อนกลับบ้าน
3.6.2 ระดับองค์ กร
1) ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวา้องกับสัตว์และผลิตผลจากสัตว์
2) ค้นหาสัตว์ที่เป็ นโรคแยกสัตว์ที่เป็ นโรคและฆ่าทิ้ง
3) ให้วคั ซี นป้ องกันโรคในสัตว์ที่อยูใ่ นบริ เวณที่โรคนี้ ระบาด
4. วัณโรค
วัณ โรคที่ เกิ ด จากเชื้ อแบคที เรี ยชื่ อ มั ย โคแบคที เรี ยคื อ มั ย โคแบคที เรี ยม ทู เบอร์ คู โ ลซิ ส
(Mycobacterium tuberculosis) ท าให้ เ กิ ด วัณ โรคในคนโดยเฉพาะที่ ป อดมั ย โคแบคที เรี ยม โบวิ ส
(Mycobacterium bovis) และมัยโคแบคทีเรี ยม เอเวียม (Mycobacterium avium)
4.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง คนที่ทางานเกี่ยวา้องกับผูป้ ่ วยเป็ นวัณโรค ผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานที่ที่มี
คนหนาแน่นไม่มีการระบายอากาศ คนงานที่สัมผัสฝุ่ นซิ ลิกา้ มีโอกาสเป็ นวัณโรคได้ คนที่ทางานเกี่ยวกับสัตว์
เช่น คนรี ดนมวัว คนเลี้ยงไก่ เป็ นต้น
4.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
4.2.1 ทางการหายใจ จากละอองเสมหะ น้ ามู ก น้ าลายที่ มี เชื้ อวัณโรคหรื อหายใจเอาฝุ่ น
ละอองที่มีเชื้อโรคเา้าปอดเป็ นวิธีที่เกิดบ่อยที่สุด
4.2.2 ทางผิวหนัง ที่มีรอยแผลถลอก
4.2.3 ทางปาก การกินนมที่ไม่ผา่ นการพาสเจอไรซ์
4.3 อำกำรและอำกำรแสดง โรคที่มีระยะฟักตัว 6-8 สัปดาห์ มักเกิดอาการแตกต่างในแต่ละคน บาง
คนไม่ทราบว่าตัวเองเป็ น ถ้าเป็ นที่ปอดจะมีไา้เรื้ อรัง มักเป็ นไา้ต่า ตอนบ่ายหรื อกลางคืน อาจมีอาการอื่นร่ วม
ด้วย เช่น ไอ ไอเป็ นเลือด อ่อนเพลีย เหนื่ อยง่าย น้ าหนักลด เจ็บหน้าอก เป็ นต้น ถ้าเป็ นที่อวัยวะอื่นจะแสดง
อาการาองระบบนั้น อาจมีอาการปั สสาวะเป็ นเลื อด ปวดกระดูก ปวดตัว ปวดศีรษะ ท้องเดิน ท้องอืด แน่ น
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ท้อง ม้ามโต ตับโต เยื่อหุ ้มสมองอักเสบ วัณโรคที่อาจพบได้ คือ วัณโรคต่อมน้ าเหลื อง วัณโรคกระดู ก วัณ
โรคผิวหนัง
4.4 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร เจ้าหน้าที่ตอ้ งย้อมเสมหะด้วยวิธีการย้อมสี แอซิ ดฟาสต์ (Acid Fast
Bacilli Stain; AFB) หรื อส่ งเสมหะไปเพาะเชื้อ
4.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
4.5.1 ควรส่ งผูป้ ่ วยไปพบแพทย์เพื่อการรักษาเอ็กซเรย์ปอดและกระดูก
4.5.2 ติดตามผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาจากแพทย์แล้ว
4.6 กำรป้ องกัน
4.6.1 ระดับบุคคล
1) รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
2) อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ถูกหลักสุ าอนามัย
3) มีการพักผ่อนเพียงพอ
4) ออกกาลังกายสม่าเสมอ
4.6.2 ระดับองค์ กร
1) ให้สุาศึ กษาแก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานให้เา้าใจถึ งอันตรายาองโรคนี้ และวิธีป้องกันโดย
การเสริ มสร้างให้มีสุาภาพแา็งแรง
2) ปรับปรุ งระบบตรวจสุ าภาพผูป้ ฏิบ ตั ิงานจัดระบบการรักษาโรคและการติดตาม
ผูป้ ่ วยให้มีประสิ ทธิภาพ ให้ดูแลโดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนบีซีจี (BCG Vaccine)
5. บาดทะยัก
โรคบาดทะยัก (Tetanus) เกิดจากเอกโซทอกซิ น (Exotoxin) าองเชื้ อแบคทีเรี ย คลอสตริ เดียมเตตานี
(Clostridium tetani) ซึ่ งไม่ตอ้ งการออกซิ เจน พบมากในแผลที่เปรอะเปื้ อนดิน ฝุ่ น มูลสัตว์หรื ออุจจาระาอง
คน แผลที่มีเนื้อเน่า
5.1 บุ ค คลหรื ออำชี พ ที่เสี่ ยง ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน คนเลี้ นงสั ตว์ คนงานในโรงงานต่ างๆ ที่ มี
โอกาสเกิดบาดแผลได้ซ่ ึ งแผลอาจเา้าตามมือและเท้าหรื อบริ เวณที่ประสบอุบตั ิเหตุบาดแผลาึ้น
5.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย เกิ ดจากสปอร์ าองเชื้ อเา้าทางบาดแผลาองผิวหนัง แผลตะปู ดา แผลไฟไหม้
แผลผ่าตัดเา้าทางช่ องคลอดเนื่ องจากมี การตัดสายสะดื อเด็ก หรื อท าแท้ง สปอร์ เมื่ อเา้าไปในบาดแผลจะ
เปลี่ยนเป็ นรู ปตัวเชื้อแล้วปล่อยสารที่สามารถทาลายเม็ดเลือดและระบบประสาทได้
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5.3 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป้ ่ วยจะมี บาดแผล เจ็บและเสี ยว ต่อมาจะมี อาการปวดศี รษะ กระวน
กระวาย กล้ามเนื้ อกระตุก กรามแา็งหรื ออ้าปากไม่ได้ กลืนอาหารลาบาก อาการกระตุกจะมากาึ้นๆ เรื่ อยๆ
โดยเฉพาะถ้ามีเสี ยงดังและแสงสว่างมากาึ้น ผูป้ ่ วยอาจตายเนื่องจากหายใจาัด าาดออกซิ เจน
5.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
5.4.1 ดูแลผูป้ ่ วยที่มีบาดแผลโดยเปิ ดปากแผลทาความสะอาดและตัดเนื้อเยือ่ ที่ตายออก
5.4.2 ให้วคั ซี นป้ องกันโรคบาดทะยัก 2 ครั้ง ห่ างกันครั้งละ 1  1 1 เดื อนเพื่อฉี ดกระตุน้
2

หลังจากนั้นจะฉี ดซ้ าทุก 10 ปี และทุกครั้งที่มีบาดแผล
5.4.3 ถ้าผูไ้ ด้รับ บาดแผลเคยฉี ดวัค ซี น ป้ องกัน โรคมาแล้วให้ ฉี ดเตตระนัส ทอกซ์ ซ อยด์
(Tetranus Toxoid) ซ้ าทันที
5.4.4 ส่ งต่อผูป้ ่ วยไปพบแทย์เพื่อฉี ดแอนติซีรัม เพื่อทาลายเชื้อบาดทะยักในกระแสเลือด
5.5 กำรป้ องกัน
5.5.1 ระดับบุคคล
1) ระมัดระวังการทางานที่เกี่ยวา้องกับสิ่ งที่จะเกิดอันตราย เช่น าองมีคม เป็ นต้น
2) จัดเก็บอุปกรณ์าองมีคมและาองใช้ให้เป็ นที่ทางไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานอื่น
5.5.2 ระดับ องค์ ก ร ให้ สุ า ศึ ก ษาแก่ ผูป้ ฏิ บ ัติงานได้เา้าใจถึ งอันตราย การติ ดต่ อและการ
ป้ องกันโรคบาดทะยัก
กิจกรรม 13.3.1
การทางานเกี่ยวกับวัว ควาย หมูจะมีโอกาสเกิดโรคจากแบคทีเรี ยใดบ้างในสถานประกอบการ
แนวตอบกิจกรรม 13.3.1
การทางานเกี่ยวกับวัว ควาย หมูจะมีโอกาสเกิดโรคจากแบคทีเรี ย คือ โรคเลปโตสไปโรซิ ส จากเชื้ อ
Leptospira akiyami โรคแอนแทรกซ์จากเชื้ อ Bacillus anthracis โรคบรู เซลโลซิ สจากเชื้ อ Brucella abortus
และ Brucella suis วัณโรคจากเชื้อ Mycobacterium tuberculosis
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เรื่องที่ 13.3.2
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากไวรัส
ในสถานประกอบการอาจมีการติดเชื้ อไวรัสในผูป้ ฏิบตั ิงาน ไวรัสที่ติดต่อมาจากสัตว์ที่พบบ่อย คือ
ไวรัส โรคพิษสุ นาั บ้า ไวรัสไา้สมองอักเสบ ส่ วนไวรัสที่มกั เกิดในสิ่ งแวดล้อมาองสถานประกอบการ คือ
ไวรัสโรคเอดส์และไวรัสตับอักเสบ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในผูป้ ฏิบตั ิงานเหล่านี้เป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งให้
ความสนใจ
1. ไวรัสโรคพิษสุ นัขบ้ า โรคพิษสุ นาั บ้าหรื อโรคกลัวน้ า (Rabies) เกิดจากไวรัสที่ติดต่อมาจากสัตว์พวกสุ นาั
แมว สุ นาั จิ้งจอกและค้างคาว ติดต่อมายังคนโดยทางน้ าลาย เชื้ อจะเดินทางไปตามเส้นประสาทสู่ ไาสันหลัง
และสมอง ทาให้เกิดอาการสมองอักเสบ ตาย
1.1 บุ ค คลหรื ออำชี พ ที่เสี่ ยง ผูท้ างานเกี่ ยวกับ สั ตว์ เจ้าหน้าที่ เทศบาล พนักงานวัคซี น พนัก งาน
ชันสู ตรโรค พิษสุ นาั บ้า
1.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย ไวรัสนี้ จะอยู่ในต่อมน้ าลายและน้ าลายาองสัตว์เา้าสู่ ผิวหนังคนที่มีรอยา่วน
หรื อรอบถลอกและสามารถผ่านเยือ่ บุปกติาองตา จมูก ปาก ทวารหนักและอวัยวะสื บพันธุ์ได้
1.3 อำกำรและอำกำรแสดง ระยะฟั กตัว 2-8 สัปดาห์า้ ึนกับลักษณะและตาแหน่ งาองบาดแผล อายุ
ผูป้ ่ วย อาการมี 4 ระยะ
ระยะที่ 1 มีไา้ ปวดเมื่อย เจ็บคอ พูดตะกุกตะกัก
ระยะที่ 2 มีอาการเสี ยวและชาที่แผลและรอบๆ แผล อาจมีอาการเสี ยวไปตามเส้นประสาทได้
ระยะที่ 3 ผูป้ ่ วยจะมีอาการทางประสาท เช่น หงุดหงิด ตกใจง่าย ไวต่อแสง กล้ามเนื้อจะเกร็ งและเจ็บ
กลืนลาบาก เพ้อ ชักและเสี ยชีวติ ได้ เป็ นต้น
ระยะที่ 4 มีอมั พาตาองกล้ามเนื้อต่างๆ หยุดหายใจและตายได้ ผูป้ ่ วยมักตายในระยะที่ 3
1.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น รี บล้างแผลาองผูป้ ่ วยให้สะอาดด้วยสบู่และรี บฉี ดวัคซี น ป้ องกันพิษ
สุ นาั บ้าในผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าจะถูกสนัาบ้ากัด
1.5 กำรป้ องกัน
1.5.1 ระดับบุคคล ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นาั บ้าในสัตว์เลี้ยงทุกตัว
1.5.2 ระดับองค์ กร
1) ควบคุมสุ นาั ไม่มีเจ้าาอง
2) ให้วคั ซี น แก่ผทู ้ างานที่มีความเสี่ ยงต่อโรคนี้
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2. ไวรั สโรคไข้ ส มองอักเสบ โรคไา้ส มองอักเสบ (Encephalitis) เกิ ดจากไวรัส แจแปนิ สบี เอ็นเซฟาไลติ ส
(Japanese B encephalitis) เป็ นส่ วนใหญ่เกิดจากยุงราคาญเป็ นพาหนะนาโรค
2.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง เกษตรกรที่ที่ทางานในฟาร์ มหรื อในป่ า ทหารพรานที่ทางานในป่ า
ผูเ้ ก็บาองป่ าาาย
2.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย โดยยุงกัด
2.3 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป้ ่ วยมักมีไา้เฉี ยบพลัน หนาวสัน่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
ปวดต้นคอและหลังแา็ง เกิดอาการโคม่าและตายในที่สุด
2.4 กำรตรวจทำงห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร เจ้า หน้ า ที่ ส าธารณสุ า ต้อ งเจาะเลื อ ดส่ ง ตรวจหาระดับ
แอนติบอดีต่อตัวเชื้อ
2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น รี บส่ งต่อผูป้ ่ วยไปพบแพทย์โดยเร็ วที่สุด
2.6 กำรป้ องกัน
2.6.1 ระดับบุคคล ระมัดระวังไม่ให้ถูกยุงกัด
2.6.2 ระดับองค์ กร
1) ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการป้ องกันโรคไา้สมองอักเสบ เป็ นต้น
2) ปรับปรุ งสถานประกอบการไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ
3. ไวรั สโรคเอดส์ โรคเอดส์ เกิ ดจากเชื้ อไวรั สฮิ วแมน อิ มมูโนเดฟฟิ เซี ยนซี (Human deficiency virus) เป็ น
กลุ่มอาการาองผูม้ ีภูมิคุม้ กันบกพร่ องเป็ นโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้
3.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง ชายและหญิงบริ การอาชี พพิเศษซึ่ งมีความเสี่ ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์กบั
คนที่มีเชื้อโรคเอดส์ ผูเ้ สพยาเสพติด
3.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
3.2.1ทางเพศสัมพันธ์ ติดต่อได้จากทั้ง 2 เพศไม่วา่ ชายหรื อหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กนั
3.2.2 ทางการรั บเลือด การรับเลือดเพื่อการรักษาพยาบาล การรับอวัยวะาองผูต้ ้ือเชื้อ
การใช้เา็มกระบอกฉี ดยาร่ วมกันาองการติดยาเสพติด
3.2.3 จากทางแม่ ส่ ูทารก ทั้งระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและระยะหลังคลอด
3.3 อำกำรและอำกำรแสดง จะมี อาการแตกต่ างกันมากตั้งแต่ ไม่ มีอาการไปจนถึ งการรติ ดเชื้ อ
ร้ายแรงจนมีมะเร็ งและเสี ยชีวติ ซึ่ งจะมี 3 กลุ่มคือ
3.3.1 ผูต้ ิดเชื้อเอดส์โดยไม่มีอาการ
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3.3.2 ผูม้ ีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ จะพบว่ามีอาการไา้เกิ น 37.8๐ซ เป็ นพักๆ หรื อติดต่อกัน
อุจจาระร่ วงอย่างเรื้ อรัง มี ต่อมน้ าเหลื องโตมากกว่าหนึ่ งแห่ งในบริ เวณที่ ไม่ติดต่อกัน มี เชื้ อราในปาก เป็ น
แฮรี ลิกโกพลาเกีย (Hairy leukoplakia) เป็ นโรคงูสวัด
3.3.3 ผูป้ ่ วยเป็ นเอดส์ จะมี โรคฉกฉวยโอกาส คือ การติดเชื้ อราาองส่ วนต่างๆ ในร่ างกาย
โรคปอดบวม มะเร็ ง คาโปซี (Kaposi’s sarcoma) อาการที่ พ บบ่ อ ย คื อ มี ไ า้ อ่ อ นเพลี ย น้ าหนั ก ลด
ต่อมน้ าเหลืองโตทัว่ ตัว กลืนลาบาก ท้องเสี ยเรื้ อรัง หอบ หายใจลาบาก เจ็บหน้าอก ไอ มีความผิดาองระบบ
ประสาท ชัก เป็ นต้น
3.4 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าควรส่ งตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจอาการติด
เชื้อเอดส์
3.5 กำรรั กษำพยำบำลเบื้องต้ น ส่ งผูป้ ่ วยไปรับการรักษาโดยแพทย์ต่อไปและติดตามดูแลผูป้ ่ วย
โรคเอดส์ที่กลับมารักษาตัวต่อที่บา้ น
3.6 กำรป้ องกัน
3.6.1 ระดับบุคคล
1) ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานกับผูป้ ่ วยต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรื อน้ ายาฆ่าเชื้ อทุกครั้งทั้ง
ก่อนและหลังสัมผัสกับผูป้ ่ วยโดยไม่จาเป็ นว่าผูป้ ่ วยนั้นจะต้องเป็ นผูป้ ่ วยติดเชื้ อเอดส์ หรื อไม่ ต้องสวมถุงมือ
ทุกครั้งเมื่ อจะสัมผัสกับเลื อดหรื อซี รัมาองผูป้ ่ วย ระมัดระวังไม่ให้ถูกเา็มที่ใช้กบั ผูป้ ่ วยตามื อและเา็มที่ ใช้
แล้วควรทิ้งในภาชนะเฉพาะแล้วส่ งเผาหรื อทาลายต่อไป
2) ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานที่ ทาการใดๆ เกี่ ยวา้องกับผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวังทั้งการทา
ความสะอาดสถานที่และบริ เวณปนเปื้ อนเลื อดที่มีซีรัมาองผูป้ ่ วยทันทีดว้ ยน้ ายาฆ่าเชื้ อ เช่ น โซเดี ยมไฮโป
คลอไรด์ร้อยละ 0.5 หรื อ แอลกอฮอล์ ร้อยละ 70 เครื่ องมื อเครื่ องใช้ที่ สั ม ผัส กับ เลื อดหรื อซี รัม าองผูป้ ่ วย
โดยตรงควรทิง้ เมื่อใช้แล้ว
3.6.2 ระดับองค์ กร ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่เสี่ ยงให้หลีกเลี่ ยงพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการ
ติดเชื้อ เช่น การไม่สาส่ อนทางเพศ การใช้ถุงยางอนามัย การไม่ใช้เา็มและกระบอกฉี ดยาที่ปนเปื้ อนเชื้อ
การงดเว้นยาเสพติด เป็ นต้น
4. โรคตับอักเสบบี โรคตับอักเสบบีเกิ ดจากไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus) เป็ นโรคที่มีอาการเกิดาึ้น
ช้า มี ความรุ นแรงแตกต่างกัน บางคนได้รับเร็ วแล้วจะเกิ ดภู มิตา้ นทาน แต่บางคนไม่เกิ ดภู มิตา้ นทานแต่จะ
เป็ นพาหนะเรื้ อรังนาโรคแพร่ กระจายไปได้
4.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง ผูช้ ายหรื อหญิงบริ การหรื ออาชีพพิเศษ บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุ า ผูท้ างานที่เกี่ยวา้องกับการทาความสะอาด สิ่ งปฏิกูล
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4.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
4.2.1 ทางเพศสัมพันธ์
4.2.2 ทางการรับเลือด
4.3 อำกำรและอำกำรแสดง เมื่อได้เชื้อไวรัสนี้แล้วผูป้ ่ วยอาจมีอาการตับอักเสบอย่างรุ นแรง
ตัวเหลื อง ตาเหลื อง คลื่ นไส้ อาเจียน มี ไา้ เบื่ออาหาร ตับท างานผิดปกติ ผูท้ ี่ มี การทางานาองตับผิดปกติ
เล็กน้อยอาจจะกลายเป็ นพาหนะนาโรคไปติดต่อผูอ้ ื่น
4.4 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าต้องเจาะเลือดส่ งตรวจยืนยันการติดเชื้ อ
ไวรัสบี
4.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
4.5.1 รักษาตามอาการ
4.5.2 แนะนาผูป้ ่ วยให้หลีกเลี่ยงปั จจัยต่อการทาอันตรายต่อตับ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การ
กินยาที่เป็ นอันตรายต่อตับ การกินสารหรื อได้รับวัตถุที่มีพิษต่อตับ เป็ นต้น
4.6 กำรป้ องกัน
4.6.1 ระดับบุคคล
1) ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานกับผูป้ ่ วยต้องระมัดระวังเหมือนกับในโรคเอดส์
2) รักษาความสะอาดาองร่ างกายก่อนและหลังปฏิบตั ิงาน
3) หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงที่มีอนั ตรายต่อตับ
4.6.2 ระดับองค์ กร ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
กิจกรรม 13.3.2
ไวรัสโรคเอดส์เา้าสู่ ร่างกายโดยทางใดบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 13.3.2
ไวรัสโรคเอดส์เา้าสู่ ร่างกายได้ 3 ทางใหญ่คือ
1. ทางเพศสัมพันธ์
2. ทางการรับเลือด
3. จากแม่สู่ทารก
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เรื่องที่ 13.3.3
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากจุลชีพอื่น
จุ ล ชี พ อื่ น นอกเหนื อ จากแบคที เรี ย และไวรั ส ที่ ท าให้ เกิ ด อัน ตรายต่ อผู ป้ ระกอบอาชี พ ในสถาน
ประกอบการ คื อ เชื้ อรา ปรสิ ต ริ คเค็ท เซี ยและคลามี เดี ย การป้ องกันการสั มผัสเชื้ อโรคดังกล่ าวเป็ นเรื่ อง
สาคัญที่ควรรณรงค์ให้เกิดาึ้นในสถานประกอบการ
1. เชื้อรา
1.1 โรคคอกซิ ดิโอไมโคซิ ส โรคคอกซิ ดิโอไมโคซิ ส (Coccidiomycosis) เกิดจากเชื้ อราชื่ อ คอกซิ ดิ
ออยเดส อิมมิติส (Coccidioides immitis) ซึ่ งเจริ ญเติ บโตอยู่ในดิ น โรคนี้ อาจเกิ ดาึ้ นในวัว ควาย แมว สุ นัา
แกะและสัตว์อื่นๆ ระยะเวลาฟักตัวาองโรคประมาณ 1-4 สัปดาห์
1.1.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง คนงานที่ทางานในฟาร์ม นักโบราณคดี คนงานก่อสร้าง
1.1.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย การติดเชื้อส่ วนใหญ่ทางการหายใจเอาสปอร์ จากดิน
1.1.3 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป้ ่ วยมีอาการคล้ายไา้หวัดใหญ่ มีไา้ หนาวสั่น ไอ เจ็บชายโครง
การติดเชื้ออาจหายไปโดยมีร่องรอยพังผืดในเนื้ อปอด อาจพบโพรงหนองทัว่ ร่ างกาย โดยเฉพาะที่ผิวหนัง ใต้
ผิวหนัง ผนังช่องท้อง อัณฑะ ต่อมธัยรอยด์และระบบประสาทส่ วนกลาง
1.1.4 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าต้องส่ งต่อเสมหะ หนอง ปั สสาวะ น้ า
ไาสันหลังไปตรวจเพาะเชื้อ
1.1.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น ตามอาการ
1.1.6 กำรป้ องกัน
1) ระดับบุคคล ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยตน เช่น หน้ากาก
2) ระดับองค์ กร จัดให้มีการตรวจร่ างกายาองผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
1.2 โรคฮิสโตพลาสโมซิ ส โรคฮิสโตพลาสโมซิ ส (Histoplasmosis) เป็ นโรคที่เกิ ดจากเชื้ อราฮีสโต
พลาสมา แคปซูลาตัม (Histoplasma capsulatum) ระยะฟักตัวาองโรคประมาณ 5-18 วัน
1.2.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง ผูป้ ฏิบตั ิงานในบริ เวณเลี้ยงไก่ กรงนก ถ้ าที่มีคา้ งคาว
1.2.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย ทางเา้าสู่ ร่างกายคนมักได้รับเชื้อโดยการหายใจเอาสปอร์ เา้าไป การ
หายใจเอาดินที่มีอุจจาระปนอยู่
1.2.3 อำกำรและอำกำรแสดง ผู ้ป่ วยจะมี อ าการแตกต่ า งกัน าึ้ น กับ สปอร์ ที่ ไ ด้รั บ และ
ภูมิคุม้ กันที่มีอยู่ มักพบอาการครั่นเนื้ อครั่นตัว เป็ นไา้ อ่อนเพลีย เจ็บหน้าอก ไอ อาจมีเสมหะหรื อไม่มีก็ได้
ปอดอักเสบ อาการอาจหายใน 2-3 สัปดาห์ ในรายที่เชื้ อรากระจายไปทัว่ ร่ างกายแบบเฉี ยบพลันอาจมีตบั โต
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ม้ามโต อาการคล้ายวัณโรคปอดถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจตายได้ ถ้าเป็ นเรื้ อรังจะเกิดอาการปอดอักเสบเรื้ อรัง
เลือดออก ตับอักเสบ หัวใจอักเสบ เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ แผลในปาก กระเพาะอาหารและลาไส้
1.2.4 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร เจ้าหน้าที่สาธารณสุ าควรส่ งเสมหะ เลือดาองผูป้ ่ วยไป
ตรวจหาเชื้อ
1.2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น รักษาตามอาการหากมีอาการหนักควรส่ งต่อไปพบแพทย์
1.2.6 กำรป้ องกัน
1) ระดั บ บุ ค คล สวมอุ ป กรณ์ คุ้ม ครองความปลอดภัย เมื่ อ ท างานในสิ่ ง แวดล้อ มที่
เกี่ยวา้องกับสัตว์ เช่น ถุงมือ หน้ากากปิ ดจมูก
2) ระดับองค์ กร การปรับปรุ งระบบการทางาน เช่น การลดฝุ่ นาณะปฏิ บตั ิงานโดยทา
ให้ดินเปี ยก
1.3 เดอร์ มาโตไฟโตซิ ส เดอร์ ม าโตไฟโตซิ ส (Dermatophytosis) อาจเรี ยกว่ า กลาก เกลื้ อ น
(Ringworm) เกิ ด จาก เชื้ อราเดอ ร์ ม าโตไฟ ต์ เช่ น ไม โครส ป อรั ม (Microsporum) ไต รโคไฟ ตั น
(Trichophyton) และเอปิ เดอร์โมไฟตัน (Epidermophyton)
1.3.1 บุ คคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง มักพบในชาวนา คนที่ ตอ้ งทางานในฟาร์ ม สัตว์ สิ่ งแวดล้อมที่
ร้อนชื้น ในสัตว์มกั มีเชื้อราที่ทาให้เกิดการอักเสบาองผิวหนัง
1.3.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย ทาวผิวหนังอาจเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับผิวาองสัตว์ เช่น วัว ควาย
แพะ แกะ ม้า หนู หมูและไก่ เป็ นต้น
1.3.3 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป้ ่ วยจะมีความรุ นแรงแตกต่างกัน มีแผลอักเสบ ตุ่มหนอง มักเกิด
ที่ใบหน้า แาน และศีรษะ
1.3.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น ส่ งตัวผูป้ ่ วยไปรับการตรวจหาเชื้อราและพบแพทย์เพื่อรักษา
1.3.5 กำรป้ องกัน
1) ระดับบุคคล
(1) รักษาความสะอาดาองคอกเลี้ยงสัตว์
(2) สวมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย ในระหว่างการทางานที่เกี่ ยวา้องกับสัตว์
เช่น ถุงมือ หน้ากาก เป็ นต้น
2) ระดับองค์ กร ปรับปรุ งระบบความสะอาดาองสถานประกอบการ
2. เชื้อปรสิ ต
2.1 โรคพยาธิ ปากขอโรคพยาธิ ป ากาอ (Hookworm disease) เกิ ดจากพยาธิ ป ากาอชื่ อ เนกาเตอร์
อเมริ กานัส (Necator americanus) และแอนไซโคลสโตมา ดูโอดีแนล (Ancyslostoma duodenale)
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2.1.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง ชาวนาชาวไร่ ที่ไม่นิยมสวมรองเท้าและมักถ่ายอุจจาระตามพื้นดิน
2.1.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
1) ทางปาก โดยการดื่ มน้ าหรื ออาหารที่ไม่สะอาด พยาธิ อาจไชเา้าไปอยู่ในเยื่อบุปากและ
เา้าสู่ กระแสเลือด ทางน้ าเหลือง เา้าสู่ หวั ใจ ปอด หลอดลม คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
ลาไส้เล็ก พยาธิ ปากาอตัวแก่จะกัดติดกับเยื่อบุผนังลาไส้เล็ก ดูดเลือดและสารน้ าจากเนื้ อเยื่อ ตัวแก่จะออกไา่
ปนมากับอุจจาระเมื่ออุณหภู มิและความชื้ นพอเหมาะตัวอ่อนจะออกจากไา่และพัฒนาจนเป็ นระยะติ ดต่อ
สามารถไชทะลุผวิ หนังเา้าร่ างกายคนได้อีก
2) ทางผิวหนัง คนได้รับเชื้อพยาธิ จากการเดินเท้าเปล่าแล้วพยาธิ ตวั อ่อนไปทะลุผวิ หนัง
2.1.3 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป้ ่ วยมีอาการจุกแน่น เสี ยดท้อง ปวดท้อง มีอาการซี ด อ่อนเพลี ย
เหนื่อยง่าย มึนงง ถ้าเสี ยเลือดมากจะหัวใจวายและบวม บางคนไม่มีอาการอื่นนอกจากซี ดและอ่อนเพลีย
2.1.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1) ตรวจหาไา่พยาธิ ปากาอในอุจจาระผูป้ ่ วย
2) ให้ยาบารุ งเลือดและยาถ่ายพยาธิ ปากาอ
3) ให้ ติดตามผลการรั ก ษาเป็ นระยะๆ เพราะโรคนี้ ไม่ หายาาดจะเกิ ดได้อีก ถ้าไม่ เปลี่ ย น
พฤติกรรม
2.1.5 กำรป้ องกัน
1) ระดับบุคคล
(1) สวมใส่ รองเท้า
(2) ถ่ายอุจจาระลงในส้วม ไม่ถ่ายอุจจาระลงบนพื้นดิน
2) ระดับองค์ กร ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ ยง
2.2 โรคพยาธิไส้ เดื อน โรคพยาธิ ไส้เดื อน (Ascariasis) เกิ ดจากพยาธิ ไส้ เดื อนตัวกลม ชื่ อแอสคาริ
สลัมบริ คอยเดส (Ascaris lumbricoides)
2.2.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง เกษตรกรหรื อผูป้ ระกอบอาชีพที่มีสุาอนามัยส่ วนบุคคลไม่ดี
2.2.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย คนได้รับไา่พยาธิ จากการกิ นน้ า อาหารที่ ไม่สะอาดหรื อไม่ล้างมื อ ตัว
อ่อนจะฟั กตัวออกมาไชทะลุ ลาไส้เา้าสู่ กระแสโลหิ ต หรื อน้ าเหลื องผ่านตับ หัวใจ ปอด หลอดลม คอหอย
หลอดอาหารแล้วกลับสู่ ลาไส้ เล็ก พยาธิ จะเติบ โตเป็ นตัวแก่ อาศัยอยู่ในลาไส้ เล็กแย่งอาหารที่ ย่อยแล้วใน
ลาไส้กิน พยาธิ ตวั เมีจะออกไา่พร้อมกับอุจจาระติดอยูต่ ามพื้นดิน พบในเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่ เพราะเด็กมักเล่น
บนพื้นดิน ดูดมือหรื อใช้มือจับอาหาร
2.2.3 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป้ ่ วยมีอาการไอ หอบเหนื่ อย หายใจแน่น ปวดอักเสบ เป็ นลมพิษ
คันตามตัว บางครั้งมีอาการปวดท้อง ท้องอืด อาเจียน ดีซ่านและฝี ที่ดบั
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2.2.4 กำรรักษำพยำบำบเบื้องต้ น
2.4.1 ตรวจหาไา่พยาธิ และพยาธิ ตวั แก่ในอุจจาระหรื ออาเจียน
2.4.2 ให้ยาถ่ายพยาธิ ไส้เดือน
2.2.5 กำรป้ องกัน
1) ระดับบุคคล
(1) ถ่ายอุจจาระลงในส้วม
(2) บริ โภคอาหารที่สะอาด
2) ระดับองค์ กร ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้มีสุาอนามัยที่ดี
2.3 โรคทอกโซพลาสโมซิส โรคทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis) เกิดจากเชื้อทอกโซพลาสโม
ซิ สกอนดิไอ (Toxoplasma gondii) ทาให้เกิ ดโรคได้ในนก สัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมรวมทั้งคน แมวมีเชื้ อนี้ อยูใ่ น
ลาไส้ หนู แกะ วัว ควาย ไก่ และ นก มีโปรโตซัวในรู ปซิ สต์ (Cysts) ในกล้ามเนื้อและสมองซึ่ งอยูไ่ ด้นาน
2.3.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวา้องกับสัตว์ เช่น นก วัว ควาย ไก่ เป็ นต้น
2.3.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
1) ทางปาก คนมักได้รับเชื้ อนี้ จากการกินเนื้ อสัตว์ที่มีเชื่ อนี้ อยูโ่ ดยไม่ได้ทาให้สุกก่อนหรื อ
ดื่มน้ าที่มีเชื้อเหล่านี้ ระยะฟักตัวาองโรค 10-23 วัน
2) ทางการหายใจ คนอาจได้รับจากการหายใจเอาดินที่มีอุจจาระาองสัตว์ที่มีเชื้ออยู่
2.3.3 อำกำรและอำกำรแสดง
1) การติดเชื้ อครั้งแรกมักไม่มีอาการ บางครั้งมีอาการไา้ที่มีต่อมน้ าเหลืองโตซึ่ งอาจโตมาก
อาจพบอาการทางสมอง ปอดอักเสบ กล้ามเนื้ ออักเสบถึ งตายได้ เชื้ อนี้ สามารถฝั งตัวในเนื้ อเยื่อาองคนได้
นาน
2) ถ้าเป็ นมาแต่กาเนิดจะทาให้เกิดการแท้งลูกตายในท้องหรื อการทาลายสมอง
2.3.4 กำรรั กษำพยำบำบเบื้องต้ น ส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อไปรับการรักษาจากแพทย์และส่ งตรวจซี รัมเพื่อ
ยืนยันการติดเชื้อ
2.3.5 กำรป้ องกัน
1) ระดับบุคคล
(1) รักษาความสะอาดาองคอกเลี้ยงสัตว์
(2) กาจัดอุจจาระาองสัตว์ต่างที่อาจผ่านจากดินเา้าสู่ ระบบหายใจ
(3) รับประทานอาหารที่สุกและน้ าดื่มที่สะอาด
(4) ใช้อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัย เมื่อทางานเกี่ ยวกับสัตว์ เช่ น หน้ากาก เป็ น
ต้น
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2) ระดับองค์ กร ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวา้องกับสัตว์
3. คลามีเดีย
3.1 โรคออร์ นิ โ ธซิ ส โรคออร์ นิ โ ธซิ ส (Ornithosis) มี ชื่ อ เรี ยกได้ ห ลายชื่ อ เช่ น ซิ ท ทาโกซิ ส
(Psittacosis) พาร์ รอทฟี เวอร์ (Parrot Fever) โฟวล์คลามิโดซิ ส (Fowl Chlamidosis) เกิดจากเชื้ อคลามีเดีย ซิ ท
ทาซิ (Chlamydia psittaci) พบได้ทวั่ โลกมัเกิ ดจากการสัมผัสกับนก นกจะป่ วยเป็ นโรคนี้ โดยไม่มีอาการให้
เห็ น นกที่เป็ นพาหนะาองโรค คือ นกแก้ว นกพิราบ ไก่งวง เป็ ดและนกป่ าหลายชนิ ด ระยะเวลาฟั กตัวาอง
โรค 4-15 วัน การวินิจฉัยที่สาคัญมักดูจากประวัติวา่ เคยสัมผัสกับนก
3.1.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ยง ผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวา้องกับการเลี้ยงนก เป็ ด ไก่
3.1.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
1) ทางการหายใจ โดยการหายใจเอาเชื้อที่มีอยูใ่ นอุจจาระาองนกซึ่ งแห้งแล้ว
2) ทางผิ ว หนั ง ได้ รั บ เชื้ อ โดยตรงจากนกโดยการซึ ม ผิ ว หนั ง เนื้ อเยื่ อ เมื อ ก (Mucus
Membrane)
3) ทางการไอ การติดต่อระหว่างคนและคน โดยการไอหรื อจามใส่
3.1.3 อำกำรและอำกำรแสดง โรคนี้ มีลกั ษณะทางคลิ นิกแตกต่างกันในผูป้ ่ วยแต่ละราย มักมีไา้
ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้ อ หนาวสั่นและมีอาการทางระบบหายใจ ปอดบวม ระยะแรกๆ มักมีอาการไอ แต่ไม่
มีเสมหะ ถ้ามีเสมหะจะมีเมื อก (Mucopurulent) ท้องผูก ม้ามโต อาจมีโรคแทรก คือ สมองอักเสบ กล้ามเนื้ อ
หัวใจอักเสบ หลอดเลือดดาอักเสบ บางรายอาจเสี ยชีวติ ได้
3.1.4 กำรรักษำพยำบำบเบื้องต้ น
1) รักษาตามอาการ อาจให้ยาเตตระซัยคลิน
2) ส่ งต่อซี รัมาองผูป้ ่ วยไปตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้ อโรคนี้
3) ถ้ามีอาการรุ นแรงควรรี บส่ งไปรับการรักษากับแพทย์
3.1.5 กำรป้ องกัน
1) ระดับบุคคล
ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากาก
2) ระดับองค์ กร
(1) ให้สุาศึกษาแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวา้องกับนก
(2) จัดให้มีอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
(3) ให้ยาเตตระซัยคลินแก่นกเพื่อควบคุมโรคแม้นกจะไม่มีอาการแสดงออกว่า
เป็ นโรค
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4. ริคเค็ทเซีย
4.1 โรคคิวฟี เวอร์ โรคคิวฟี เวอร์ (Q Fever) อาจเรี ยกว่า เคอรี ฟีเวอร์ (query ferver) เกิดจากเชื้ อริ คเค็ท
เซี ยที่เรี ยกว่า คอกซี ลลา เบอร์ เนตติไอ (Coxiella burnettii) ระยะฟักตัวาองโรคประมาณ 2-3 สัปดาห์
4.1.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง มักพบในผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในโรงงานฆ่าสัตว์ เช่น สัตว์แพทย์
ผูช้ าแหละเนื้อสัตว์ ชาวไร่ ชาวนา ผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์าองนม เนื้อสัตว์ การทาคลอดสัตว์ เป็ นต้น
4.1.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย
1) ทางการหายใจ การติดต่อมักเกิดจากการหายใจเอาเชื้อริ คเค็ทเซี ยที่ติดกับฝุ่ นเา้าไป
2) ทางผิวหนัง การสัมผัสกับสัตว์ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ ซากสัตว์หรื อผลิตภัณฑ์าองสัตว์
โดยตรงรวมรกาองสัตว์ตอนทาคลอดสัตว์
3) ทางปาก คนอาจเป็ นโรคโดยการกินน้ า นมดิบที่มีเชื้อ
4.1.3 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป้ ่ วยมักมีอาการไา้หนาวสั่น ปวดศีรษะมาก อ่อนเพลีย เหงื่อออก
มาก ปอดอักเสบ ไอ มีเสมหะ เจ็บหน้าอก บางครั้งมีโรคแทรก เช่น เยื่อหุ ้มหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ เป็ นต้น
การติดเชื้อเรื้ อรัง อาจพบในคนที่มีลิ้นหัวใจผิดปกติหรื อได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
4.1.4 กำรรักษำพยำบำล
1) รักษาตามอาการ
2) ส่ งต่อซี รัมเพื่อตรวจหาแอนดิบอดี
3) ถ้ามีอาการรุ นแรงให้รีบส่ งไปรักษากับแพทย์
4.1.5 กำรป้ องกัน
1) ระดับบุคคล
(1) กาจัดซากสัตว์ให้ถูกต้อง
(2) รักษาความสะอาดาองคอกเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และห้องปฏิบตั ิการ
(3) กิ นนมควรผ่านการพาสเจอร์ ไรซ์ ก่อน โดยใช้ความร้ อน 62.8 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 30 นาที หรื อ 71.7 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที
4) ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากาก เป็ นต้น
2) ระดับองค์ กร
(1) ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
(2) ปรับปรุ งความสะอาดาองสถานประกอบการ
(3) จัดการตรวจสุ าภาพและให้วคั ซี นป้ องกันโรคนี้ได้ในคนที่เสี่ ยง
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4.2 โรครอกกีเมาน์ เทนสปอตฟี เวอร์ โรครอกกี เมาน์ เทนสปอตฟี เวอร์ (Rocky Mountain Spotted
Fever) เกิดจากเชื้อริ คเค็ทเซี ย ริ คเค็ทซิ ไอ (Rickettsia rickettsii) ติดต่อจากเห็บที่อยูใ่ นสัตว์กดั แทะสุ นาั
4.2.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง มักพบในผูป้ ระกอบอาชีพในฟาร์ ม ป่ า คอกเลี้ยงสัตว์
4.2.2 ทำงเข้ ำสู่ ร่ำงกำย มักเกิดจากเห็บกัดที่ผวิ หนัง
4.2.3 อำกำรและอำกำรแสดง มีไา้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
4.2.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น รักษาตามอาการ ถ้ามีอาการรุ นแรงควรส่ งต่อไปรักษากับแพทย์
ต่อไป
4.2.5 กำรป้ องกัน
1) ระดับบุคคล
(1) รักษาความสะอาดาองคอกเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
(2) ใช้อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัย เมื่ อทางานสัมผัสสัตว์ เช่ น ถุ งมือ หน้ากาก
เป็ นต้น
2) ระดับองค์ กร
(1) ให้สุาศึกษาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวา้องกับสัตว์
(2) ดูแลและจัดระบบความสะอาดาองสถานประกอบการ
กิจกรรม 13.3.3
โรคออร์ นิโทซิ สเกิดจากเชื้ออะไร มีอาการและอาการแสดงและทางเา้าสู่ ร่างกายได้โดยทางใด
แนวตอบกิจกรรม 13.3.3
โรคออร์ นิโทซิ สเกิ ดจากเชื้ อคลามีเดี ย ซิ ททาซิ (Chlamydia psittaci) พบในคนที่สัมผัสกับการเลี้ ยง
นก เา้าสู่ ร่างกายโดยการหายใจเอาเชื้ อที่มีในอุจจาระาองนกที่แห้งแล้ว เชื้ อซึ มผ่านผิวหนัง เนื้ อเยื่อเมือก การ
ติดต่อระหว่างคนโดยการไอหรื อจาม ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดศีรษะ มีไา้ ปวดกล้ามเนื้ อ หนาวสั่น อาการทาง
ระบบหายใจ ท้องผูก ม้ามโต บางรายอาจเสี ยชีวติ ได้
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ตอนที่ 13.4
โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่ กิดจากปัญหาทางการยศาสตร์ และจิตสั งคม
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์าองตอนที่ 15.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
13.4.1 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองการบาดเจ็บสะสมจากการทางานาอง
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่ าง
13.4.2 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองการบาดเจ็บสะสมจากการทางานาอง
ระบบหรื อส่ วนอื่น ๆ าองร่ างกาย
13.4.3 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคที่เกิดจากสาเหตุาองความเครี ยดและปั ญหาสุ าภาพจิตอื่น ๆ
จากการทางาน
แนวคิด
1. การประสบอันตรายและการเจ็บป่ วยด้วยโรคจากการทางานเป็ นปั ญหาสาคัญ ผูป้ ระสบอันตราย
ส่ วนใหญ่เป็ นการบาดเจ็บสะสมเรื้ อรัง ซึ่ งมีปัจจัยเสี่ ยงคือ ลักษณะการทางานที่ไม่เหมาะสมและ
งานซ้ าซาก ทาให้เกิ ดอันตรายต่อระบบต่างๆ าองร่ างกาย โดยเฉพาะความผิดปกติ าองระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่ าง
2. การใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ในการทางานที่ ออกแบบไม่เหมาะสม รวมถึงการออกแรงทางาน
แบบอยู่ก ับ ที่ เป็ นสาเหตุ ใ ห้ เกิ ดความล้าและความเจ็บ ปวดเฉพาะที่ ไ ด้ และถ้าต้อ งท างานซ้ า
เช่ นเดี ยวกันนี้ เป็ นระยะเวลานาน อาจเกิ ดการบาดเจ็บสะสมและความเสื่ อมาองกล้ามเนื้ อนั้น
โดยอาจรวมไปถึ ง า้อ ต่ อ เอ็ น และเนื้ อ เยื่ อ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ กล้เคี ย ง ทั้ง เส้ น ประสาท และระบบ
ไหลเวียนโลหิตได้
3. ความเครี ยดทาให้เกิ ดแรงกดดันในการพัฒนาสร้ างสรรค์ แต่ถา้ มี ความเครี ยดในระดับที่ สู ง
เกินไปประกอบกับมีปัญหาสุ าภาพจิตอื่น ๆ จากการทางาน ย่อมส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการท างาน การจัดการความเครี ยด และการเสริ มสร้ างสุ าภาพจิตที่ดีาองบุ คลากรจึงเป็ น
มาตรการสาคัญที่จะช่วยสร้างาวัญกาลังใจในการทางาน ซึ่ งจะเป็ นผลดีท้ งั ต่อตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
หน่วยงาน และสังคมโดยรวม
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 13.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายบุคคลที่เสี่ ยง อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการป้ องกัน
การบาดเจ็บสะสมจากการทางานาองระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่ างได้
2. อธิ บายบุคคลที่เสี่ ยง อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการป้ องกัน
การบาดเจ็บสะสมจากการทางานาองระบบหรื อส่ วนอื่นๆ าองร่ างกายได้
3. อธิบายบุคคลที่เสี่ ยง อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการป้ องกัน
ความเครี ยดและปัญหาสุ าภาพจิตอื่นๆ จากการทางานได้
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บทนา
โรคจากการประกอบอาชี พที่เกิ ดจากปั ญหาทางการยศาสตร์ และจิตสังคมที่สาคัญมักเกิ ดจากความ
เมื่ อ ยล้า ความไม่ ส ะดวกสบายในการท างาน และความเครี ย ดท าให้ เกิ ด ความผิ ด พลาดในการท างาน
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางานลดลง ผูป้ ฏิ บตั ิงานาาดาวัญกาลังใจอาจก่อให้เกิดการประสบ
อัน ตรายจากการท างานทั้ง การเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ และความเจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคจากการประกอบอาชี พ ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะภาวะการบาดเจ็บสะสมเรื้ อรัง (Cumulative Trauma Disorders; CTDs) ซึ่ งเป็ นความเจ็บป่ วยที่เกิด
สะสมอย่างช้าๆ ที่เกิดจากลักษณะการทางานที่ไม่เหมาะสมและงานซ้ าซาก ทาให้เกิดอันตรายต่อร่ างกายใน
หลายระบบ โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปั ญหาทางการยศาสตร์และจิตวิทยาสังคมที่พบบ่อยและมัก
พบได้ในผูป้ ระกอบอาชีพทุกประเภท ได้แก่ 1) การบาดเจ็บสะสมจากการทางานาองระบบกล้ามเนื้ อและ
กระดูกโครงร่ าง 2) การบาดเจ็บสะสมจากการทางานาองระบบหรื อส่ วนอื่นๆ าองร่ างกาย เช่น เส้นเอ็นและ
ปลอกหุ ้ ม เส้ น เอ็ น เส้ น ประสาท และการบาดเจ็ บ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การไหลเวี ย นโลหิ ต เป็ นต้น และ3)
ความเครี ยดและปั ญหาสุ าภาพจิตอื่น ๆ จากการทางาน เช่น กลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการทางาน (Burnout
Syndrome) และการาาดงาน (Absenteeism) เป็ นต้น
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เรื่องที่ 13.4
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของการบาดเจ็บสะสมจากการทางานของ
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่ าง
การบาดเจ็ บ สะสมจากการท างานาองระบบกล้ า มเนื้ อ และกระดู ก โครงร่ า ง (Musculoskeletal
Disorders; MSDs ) ที่สาคัญ ได้แก่ อาการปวดหลัง ปวดคอ และปวดไหล่
1. อาการปวดหลัง เป็ นอาการผิดปกติที่พบได้บ่อย มักได้ท้ งั วัยหนุ่มสาวหรื อวัยทางาน อาการปวดหลังมักจะ
หายได้เอง ผูป้ ่ วยในกลุ่มอาการปวดหลังมีท้ งั ชนิ ดเฉี ยบพลันที่มีอาการต่ ากว่า 6 สัปดาห์ และชนิ ดเรื้ อรังที่มี
อาการนานเกินกว่า
อาการปวดหลังเกิดจากหลายสาเหตุ 1) เกิดจากความผิดปกติาองโครงสร้างกระดูกตั้งแต่กาเนิ ด เช่น
กระดูกสันหลังไม่เชื่ อม กระดูกสันหลังคด หรื อเกิดจากการได้รับอุบตั ิเหตุ แล้วมีการบาดเจ็บต่อโครงสร้าง
เป็ นต้น 2) เกิดจากความผิดปกติาองอวัยวะภายใน เช่น นิ่วในทางเดินปั สสาวะแล้วมีอาการปวดร้าวไปที่หลัง
เป็ นต้น 3) เกิ ดจากความเสื่ อมาองา้อกระดู ก สันหลัง ท าให้สู ญเสี ยความมัน่ คงาองา้อต่อกระดู ก ทาให้มี
อาการปวดหลังได้ 4) เกิ ดจากการอักเสบ เช่ น า้ออักเสบ หรื อมีการติดเชื้ อวัณโรคกระดู กสันหลัง เป็ นต้น
และ 5) เกิ ดจากการมีเนื้ องอกาองประสาทไาสันหลังหรื อมะเร็ งที่แพร่ กระจายมายังกระดู กสันหลัง ทาให้
ผูป้ ่ วยมีอาการปวดหลัง
อาการปวดหลังที่เกิดจากสาเหตุจากการทางานมักเป็ นการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้ อหรื อเอ็น ซึ่ งอาการ
จะดี า้ ึน และหายเมื่อได้พกั หรื อกิ นยาแก้ปวด ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีอาการปวดหลังจะมีอาการเจ็บปวด ทนทุกา์
ทรมาน บางรายอาจมีอาการรุ นแรงถึ งาั้นต้องหยุดงานเพื่อรักษาฟื้ นฟู ซึ่ งมีผลกระทบต่องานที่ทาครอบครัว
าาดรายได้
การใช้อิริยาบถ ท่าทางการทางานที่ไม่ถูกวิธี เช่น การนัง่ หลังค่อม ก้มหน้ามากเกินไป จะทาให้หลัง
บริ เวณอกค่อมลง การยืนหรื อเดินแอ่นหลังบริ เวณช่องท้องมากเกินไป มักพบในคนอ้วนลงพุง การก้มหลัง
ทางานหรื อยกาอง เป็ นต้น การเคลื่อนไหวที่ฝืนธรรมชาติ เช่ น การบิดเอี้ยวตัวโดยแรงและรวดเร็ ว ทาให้
กระดู กสันหลังแอ่น โค้ง หรื อบิ ดมากเกิ นไป การยกาองหนักและานย้ายสิ่ งาองที่ มีน้ าหนักมากหรื อมี
านาดใหญ่ เกิ น ไป อาจท าให้ ห มอนรองกระดู ก สั น หลัง เลื่ อน เคลื่ อนหรื อแตกทับ เส้ น ประสาทสั น หลัง
หมอนรองกระดูกเลื่อนเกิดจากการก้มลงยกาองหนัก หรื อล้มก้นกระแทกพื้น จะมีอาการปวดหลัง หลังแา็ง
แต่ถา้ หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรื อแตกทับเส้นประสาทสันหลัง จะมีอาการปวดเสี ยวร้าวลงาาและกาลังเท้า
อ่อนแรง สภาวะทางจิตใจ เช่น ความเครี ยด ความวิตกกังวล เป็ นต้น ทาให้เกิดการเกร็ งาองกล้ามเนื้ อ ทาให้
เกิ ดอาการปวดหลังที่ไม่มีลกั ษณะจาเพาะได้ การเสื่ อมสภาพตามวัย การรักษาสุ าภาพาองผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
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การาาดการออกกาลังกายอย่างเพียงพอ กล้ามเนื้ อไม่มีกาลังที่จะทาให้หลังอยูใ่ นท่าที่ถูกต้อง เกิ ดการดึ งรั้ง
กล้ามเนื้อา้างหนึ่งจึงเกิดอาการปวดหลัง อาการปวดอาจจะปวดมากจนกระทัง่ ไม่สามารถยืนหรื อก้มได้
1.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง ผูป้ ฏิบตั ิงานในสานักงาน หรื องานที่ตอ้ งนัง่ อยูใ่ นท่าเดียวนานๆ
1.2 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป้ ่ วยมักรู ้สึกปวดตรงกลางหลังส่ วนล่างบริ เวณกระเบนเหน็บ ซึ่ งอาจ
เกิดาึ้นเฉี ยบพลันหรื อค่อยเป็ นทีละน้อย อาการปวดอาจเป็ นอยูต่ ลอดเวลา หรื อปวดเฉพาะในท่าบางท่า การ
ไอ จาม หรื อบิดตัว เอี้ยวตัวอาจทาให้รู้สึกปวดมากาึ้น โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วยจะแา็งแรงดี และไม่มีอาการผิดปกติ
อื่น ๆร่ วมด้วยอาการปวดหลังแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1.2.1 ปวดทีก่ ระดูกสั นหลัง ไม่ปวดร้าวไปที่ใดที่หนึ่ง ทั้งนี้พยาธิ สภาพที่เกิดาึ้นไม่มีผลต่อระบบ
ประสาทหรื อเรี ยกว่าไาสันหลังยังไม่ถูกกระทบกระเทือน
1.2.2 อำกำรปวดหลังซึ่งเกิดร่ วมกับกำรมีอำกำรปวดเสี ยวตำมประสำท โดยเฉพาะการปวดเสี ยว
มาที่าาา้างใดา้างหนึ่ง หรื อว่าเสี ยวสองา้างอาจทาให้มีอาการชาาาไม่มีแรง อาการนี้ ค่อนา้างรุ นแรง และมัก
พบว่า มีการคดหรื อเบียดกับเส้นประสาท ปวดที่บริ เวณหลัง ไม่มีจุดใดเฉพาะ ส่ วนใหญ่แล้วมักเป็ นการปวด
จากพยาธิสภาพ หรื อเป็ นโรคจากอวัยวะอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกระดูกสันหลัง
1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1.3.1 การรั กษาตามสาเหตุ โดยสังเกตว่าอาการปวดหลังนั้นมีสาเหตุจากอะไร แล้วแก้ไาเสี ย
เช่ น ถ้าปวดหลังตอนเย็น มัก จะเกิ ดจากการนั่งตัวงอตัวเอี ยง หรื อใส่ รองเท้าส้ นสู ง ให้ พ ยายามนั่งให้ ถู ก
ท่า หรื อเปลี่ยนเป็ นรองเท้าธรรมดาแทน ถ้าปวดหลังตอนตื่นนอน อาจเกิดจากที่นอนนุ่ มเกิ นไป แก้ไาโดย
นอนบนที่แา็งและเรี ยบแทน สาหรับผูป้ ่ วยบางโรคที่ทาให้ปวดหลัง แพทย์จะให้การรักษาเฉพาะาองโรค
นั้นๆ เช่น มะเร็ ง การติดเชื้อ หรื อ นิ่วในทางเดินปั สสาวะ เป็ นต้น
1.3.2 การรั กษาด้ วยวิธีไม่ ผ่าตัด ได้แก่ 1) การพัก 2) การนวดประคบบริ เวณหลังที่ปวดด้วยความ
ร้อน โดยใช้กระเป๋ าน้ าร้อน หรื อใช้สมุนไพรอังไฟให้ร้อนประคบ วันละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 10-20 นาที ทุกวัน
ประมาณ 5-6 วัน อาการจะดี า้ ึ น การให้ยาหม่อง หรื อน้ ามันระกาทานวดก็ได้ ถ้าไม่หายหรื อในรายที่ มี
อาการปวดเฉียบพลัน ให้ยาแก้ปวด ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาคลายกล้ามเนื้อ บางรายอาจให้ยา
กล่อมประสาท ซึ่ งการใช้ยาจาเป็ นจะต้องอยูใ่ นความดูแลาองแพทย์ เนื่องจากอาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการ
ใช้ยาได้ 3) การทากายภาพบาบัด โดยการใช้เครื่ องมือที่ให้ความร้อน ความเย็น หรื อเครื่ องมือในการดึงหลัง
หรื อกระตุน้ กล้ามเนื้ อด้วยไฟฟ้า เพื่อบรรเทาอาการปวด การอักเสบที่หลัง 4) การบริ หารร่ างกาย ถ้ามีอาการ
ปวดมาก ให้นอนหงายบนพื้น แล้วใช้เท้าพาดบนเก้าอี้ให้เา่า งอเป็ นมุมฉากสักครู่ หนึ่ งก็อาจทุเลาได้ หรื อ
และหมัน่ ฝึ กกายบริ หารให้กล้ามเนื้ อหลังแา็งแรง และ 5) การให้ความรู ้ในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการ
ทางาน การทากิจวัตรประจาวันหรื อลดปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิดอาการปวดหลัง
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1.3.3 การรั กษาด้ วยวิธีผ่าตัด แพทย์จะพิจารณาทาเมื่อมีาอ้ บ่งชี้ ที่ชดั เจน เนื่ องจากเป็ นการผ่าตัด
ใหญ่ ผลการผ่าตัดจะต้องมีอตั ราเสี่ ยงให้น้อยและให้ผลดีจึงจะพิจารณาทา เช่ น การผ่าตัดเพื่อเอาหมอนรอง
กระดูกที่เคลื่อนทับรากประสาทออก การผ่าตัดเพื่อแก้ไาโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ การผ่าตัดใส่ เหล็กดาม
กระดูกสันหลัง การเชื่อมา้อกระดูกสันหลัง เป็ นต้น
ทั้งนี้ ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการปวดหลังเรื้ อรังหรื อมี อาการผิดปกติอื่น ๆ ร่ วมด้วย ได้แก่ ปั สสาวะลาบาก มี
อาการชาและอ่อนแรงาาา้างหนึ่ ง ชาบริ เวณหลังหรื อบริ เวณอวัยวะเพศ ปวดแปลบที่าาา้างใดา้างหนึ่งหรื อ
ทั้งสองา้าง และเดิ นเซ หากมี อาการผิดปกติเหล่านี้ ควรแนะนาผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาล อาจต้องเอกซเรย์
หลังหรื อตรวจพิเศษอื่น ๆ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ หลังรักษาควรติดตามผล หากไม่ดีา้ ึนภายใน 3
เดือน ควรสื บค้นหาสาเหตุ และอาจจาเป็ นต้องส่ งต่อไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาาาต่อไป
1.4 กำรป้ องกัน
1.4.1 รั กษาอิริยาบถ ท่ าทางในชีวิตประจาวันและท่ าทางการทางานที่ถกู ต้ อง ให้กระดูกสันหลัง
อยูใ่ นแนวตรงอยูเ่ สมอ ไม่บิดตัว ก้มตัว และเอี้ยวตัว
1.4.2 หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ าใดท่ าหนึ่งเป็ นเวลานาน ควรเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นระยะ เพื่อผ่อน
คลายความตึงเครี ยดาองร่ างกาย
1.4.3 ใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ช่วยในการผ่ อนแรง เช่น รถเา็น สายพานลาเลียง รถฟอร์ คลิฟท์
เป็ นต้น ทาให้สามารถทางานได้อย่างปลอดภัยต่อสุ าภาพหลัง
1.4. 4 บารุ งรั กษาสุขภาพร่ างกายให้ สมบูรณ์ ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ร่างกาย
แา็งแรงและเพิ่มความยืดหยุน่ าองกล้ามเนื้ อ เอ็น และกระดูกสันหลัง
1.4.5. ทาจิตใจให้ ผ่องใส ไม่ เครี ยด
1.4.6 ควบคุมปั จจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น รักษาน้ าหนักตัวไม่ให้รูปร่ างอ้วนเกินไปเพราะจะทาให้แนว
กระดูกสันหลังเปลี่ยนไป หลีกเลี่ยงการนอนบนที่นอนนุ่มเกินไปและการใส่ รองเท้าที่ส้นสู งเกินไป ควรงด
สู บบุหรี่ เพราะทาให้การไหลเวียนาองเลือดที่ไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกสันหลังลดลง
2. อาการปวดคอ ลาคอประกอบด้วยกระดูกสันหลังส่ วนคอเป็ นแกนกลาง 7 ชิ้นและมีกล้ามเนื้ อานาดเล็ก ๆ
หลายมัดช่ วยพยุงศีรษะ คอ มีการเคลื่ อนไหวอยู่ตลอดเวลาในชี วิตประจาวันและการทางาน ทั้งก้มเงยเอี้ยว
หมุน จึงเป็ นจุดอ่อนที่จะเกิดอันตรายกับกระดูกและกล้ามเนื้อคอได้ง่าย
โรคนี้ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่ น กระดู กคอเสื่ อม เป็ นต้น ซึ่ งพบได้ในคนสู งอายุ
ปกติทวั่ ไป และอาจเกิดจากา้ออักเสบ เช่น ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรครู มาตอยด์ โรคเก๊าท์ เป็ นต้น นอกจากนี้อาการ
ปวดคออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ได้แก่ การใช้อิริยาบถ ท่าทางที่ไม่ถูกต้องในการทางานหรื อชีวิตประจาวัน ทา
ให้กล้ามเนื้ อคออักเสบ หรื อกล้ามเนื้ อเคล็ด การเกิดอุบตั ิเหตุที่ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวคอทันที ความเครี ยด
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ทาให้ก ล้ามเนื้ อหดเกร็ งมากและนาน จึ งเกิ ดอาการปวดต้นคอ ปวดศี รษะ ปวดท้ายทอยหรื อามับตามมา
นอกจากนี้ ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพซึ มเศร้า ท่าทางห่ อเหี่ ยว คอตก จะทาให้กระดูกคอไม่อยูใ่ นท่าที่สมดุล โดยทัว่ ไป
ถ้าเป็ นอาการปวดคอที่ เกิ ดจากสาเหตุ ไม่ ร้ายแรง อาการมัก จะดี า้ ึ นภายใน 2-3 วัน แต่ หากผูป้ ่ วยมี อาการ
รุ นแรงคือปวดคอร่ วมกับอาการต่อไปนี้ ควรปรึ กษาแพทย์
2.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน
2.2 อำกำรและอำกำรแสดง ปวดเมื่อยต้นคอ คอเคล็ด เอี้ยวคอไม่ถนัด อาจเจ็บเป็ นๆ หายๆ และอาจ
มีอาการตั้งแต่นอ้ ยถึงมากได้ กรณี ที่มีอาการรุ นแรง ผูป้ ่ วยจะรู ้สึกปวดร้าวลงบ่า ลงแานและสบัก (สบักจม)
มีอาการปวดร้าวที่ปลายแานศอก บางทีมีอาการคล้ายา้อมือซ้น มืออ่อนแรง หยิบาองมักตกบ่อยๆ หรื อจับ
ปากกาไม่ค่อยอยู่ อาจเจ็บโคนนิ้วหัวแม่มือ ชาที่นิ้วมือ า้อมือและแาน ต่อมาจะเจ็บหัวไหล่เวลานอนตะแคง
กล้ามเนื้ อและหน้าอกา้างนั้นจะค่อย ๆ ลีบลง ไหล่ติด ยกแานหรื อเกาหลังไม่ได้ หากทิ้งไว้จนเป็ นมากาึ้นจะ
ปวดศีรษะา้างเดียว หรื อปวดทั้งศีรษะ ลมออกหู หายใจไม่เต็มอิ่มอาจมีอาการ เวียนศีรษะ คลื่ นไส้ อาเจียน
โดยทัว่ ไป ถ้าเป็ นอาการปวดคอที่เกิ ดจากสาเหตุไม่ร้ายแรง อาการมักจะดีา้ ึนภายใน 2-3 วัน แต่หากผูป้ ่ วยมี
อาการรุ นแรงคือปวดคอร่ วมกับอาการปวดร้าวไปที่ไหล่ แาน โดยอาจมีอาการชาหรื อกล้ามเนื้ อมืออ่อนแรง
ร่ วมด้วย มีอาการอ่อนแรงาองาา รู ้ สึกาาสั่นหรื อกระตุก เดิ นแล้วจะล้ม กลั้นอุ จจาระหรื อปั สสาวะไม่ได้
หรื ออาการไม่ดีา้ ึนหรื อปวดคอเพิ่มมากาึ้น ควรปรึ กษาแพทย์
2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
2.3.1 .เมื่อเกิดอาการเจ็บร้าวทันที ให้ใช้ความเย็นประคบ ภายหลัง 24 ชัว่ โมง ใช้ความร้อน
ประคบบริ เวณที่ปวดและตึง ทายาแก้ปวด แล้วนอนพัก
2.3.2 รับประทานยา เช่ น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ปวด ยาต้านการอักเสบที่มิใช่ สเตียรอยด์ ยา
คลายกล้ามเนื้ อ เป็ นต้น หรื ออาจใช้ครี มนวดแก้ปวดร่ วมด้วย แต่ตอ้ งระวัง ไม่นวดแรงเกินไปเพราะจะทาให้
กล้ามเนื้อฟกช้ ามากาึ้น
2.3.3 ทากายภาพบาบัด เช่น บริ หารกล้ามเนื้อคอ การใส่ เครื่ องพยุงคอ ซึ่ งควรใช้ชวั่ คราวเท่านั้น
เพราะถ้าใช้ติดต่อกันนานๆ จะทาให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงมากาึ้น การดึงถ่วงน้ าหนักกระดูกคอประคบบริ เวณที่
ปวดด้วย ความร้อน ความเย็น หรื อคลื่นเสี ยงอัลตราซาวน์ เป็ นต้น
2.4 กำรป้ องกัน ระวังรักษาอิริยาบถหรื อท่าทางให้ถูกต้อง หลี กเลี่ ยงการก้มเงยคอนานเกิ นไปหรื อ
บ่อยเกิ นไป การนั่ง ควรเลื อกเก้าอี้ ที่ มีพ นัก แา็งแรงและหนุ นคอพอดี ถ้าต้องเดิ นทางไกลนาน ๆ ควรหา
หมอนรองศีรษะใบเล็ก ๆ ไว้ใช้าณะเดินทาง ไม่สะพายาองหนัก เพราะทาให้กระดู กสันหลังเกิ ดความไม่
สมดุล ควรเลือกใช้กระเป๋ าแบบเป้ หรื อกระเป๋ าแบบมีลอ้ ลากจูง ควรนอนบนที่นอนแา็งพอสมควร ไม่ควร
นอนคว่าอ่านหนังสื อ หรื อดูโทรทัศน์เพราะจะทาให้คอแหงนมาก นอนหนุ นหมอนที่นุ่มและยืดหยุน่ พอที่จะ
แนบส่ วนต่างๆ โดยเฉพาะบริ เวณส่ วนโค้งาองคอ และมี ความหนาพอเหมาะที่ จะทาให้คออยู่ในแนวตรง
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(เมื่อมองจากด้านา้าง) ไม่ทาให้คอแหงนหรื อก้มมากเกิ นไป ปรับเปลี่ยนทรงผมที่ปิดหน้าปิ ดตา เพราะการ
สลัดผมบ่อยๆ จะเร่ งให้เกิดความเสื่ อมาองา้อเร็ วาึ้น จัดสภาพการทางานให้เหมาะสม ถ้าต้องทางานอยูใ่ น
ท่ าใดนานๆ ควรเปลี่ ย นอริ ยาบถสลับ กัน ลดความเครี ย ดจากชี วิตประจาวัน โดยการออกก าลังกายและ
พักผ่อนให้เพียงพอ
3. อาการปวดไหล่ า้อไหล่ (Shoulder Joint) เป็ นส่ วนาองร่ างกายที่เชื่อมแานติดกับลาตัว และเป็ นา้อที่มีการ
เคลื่อนไหวได้มากที่สุดในร่ างกาย โดยสามารถเคลื่อนไหวแานและมือได้เกือบทุกทิศทาง การบาดเจ็บาอง
า้อไหล่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะทาให้เป็ นการบาดเจ็บเรื้ อรังาองา้อไหล่ ทาให้การใช้าอ้ ไหล่
ในชีวิตประจาวันและการทางาน ไม่วา่ จะเป็ นการเอื้อมแาน หยิบจับสิ่ งาอง การแต่งตัว หรื อแม้กระทัง่ การ
หวีผม จะทาได้ลาบาก
3.1 บุ คคลหรื ออำชี พ ที่เสี่ ยง โรคนี้ เกิ ดได้กบั บุ คคลทุ กเพศทุ กวัย อาการปวดไหล่ เกิ ดได้จากหลาย
สาเหตุ วัยเด็กและวัยรุ่ น อาการปวดไหล่มกั จะมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ วัยหนุ่ มสาวอาการ
ปวดไหล่มกั มีความสัมพันธ์กบั การใช้าอ้ ไหล่ทางานอย่างมาก ทาให้มีการเสี ยดสี และอักเสบาองเอ็นและ
กล้ามเนื้ อบริ เวณรอบ ๆ า้อไหล่ โดยเฉพาะลักษณะงานที่ตอ้ งมี การกางแาน ยกแานสู งบ่อยๆ วัยกลางคน
และวัยสู งอายุ อาการปวดไหล่มกั มีสาเหตุมาจากการเสื่ อมสภาพตามอายุ า้อเสื่ อมอันเป็ นผลมาจากการใช้าอ้
ไหล่ทางานมาก อาการปวดไหล่อาจเป็ นผลมาจากการปวดร้าวหรื อมีการอักเสบบริ เวณอื่นๆ ที่ใกล้เคียง เช่น
กระดูกคออักเสบ ถุงน้ าดี อกั เสบ โรคาองหัวใจ โรคตับ รวมทั้งอาจเป็ นผลมาจากโรคา้ออักเสบที่มีาอ้ ไหล่
อักเสบร่ วมด้วยได้ เช่น โรครู มาตอยด์ เป็ นต้น
3.2 อำกำรและอำกำรแสดง หากผูป้ ่ วยพยายามยกา้อไหล่ประมาณ 90 – 120 องศา ทางด้านหน้า
หรื อการหมุนา้อไหล่เมื่อใช้มือเอื้อมไปด้านหลังจะปวดไหล่มากและอาการปวดจะทวีความรุ นแรงมากาึ้น
เรื่ อย ๆ จนไม่สามารถใช้ไหล่ดา้ นนั้นในชีวิตประจาวันได้ หากา้อไหล่ไม่ได้เคลื่อนไหวแล้ว จะมีใยพังผืดมา
จับบริ เวณา้อไหล่ ทาให้เคลื่ อนไหวได้ลาบาก เมื่อมีอาการปวดและผูป้ ่ วยไม่ยอมเคลื่ อนไหว า้อไหล่จะมี
พังผืดมาเกาะมากๆ เา้า ทาให้เกิดความผิดปกติที่เรี ยกว่า า้อไหล่ติด (Frozen shoulder) โดยผูป้ ่ วยจะยกไหล่
ไม่า้ ึนหรื อไม่สามารถถูหลังได้ เมื่อมีอาการปวดไหล่ร่วมกับอาการา้อไหล่บวม มีอาการปวดมานานกว่า 2
สัปดาห์ มีอาการปวดร่ วมกับการเคลื่ อนไหวา้อไหล่ได้ไม่เต็มที่ มีอาการชาาองแาน หรื อมีอาการเย็น หรื อ
เปลี่ยนสี าองผิวหนังบริ เวณแานร่ วมด้วย มีอาการอื่น เช่น ไา้ เบื่ออาหาร น้ าหนักลดร่ วมด้วย เป็ นต้น ผูป้ ่ วย
ควรปรึ กษาแพทย์
3.3 กำรรั กษำพยำบำลเบื้องต้ น ระยะเจ็บปวดเฉี ยบพลัน ในรายที่มีอาการปวดมากควรหยุดการพัก
การใช้าอ้ ไหล่ แต่ไม่ควรจะหยุดนานเนื่ องจากจะทาให้าอ้ ไหล่ติด การงดการเคลื่อนไหวไหล่าา้ งที่มีอาการ
โดยอาจคล้องแานแนบชิดลาตัว ให้าอ้ ศอกงอ ประมาณ 90 องศา รับประทานยาลดอาการเจ็บปวด ใช้ยาต้าน
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การอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบาองา้อไหล่ ทาให้การเคลื่อนไหวาองา้อไหล่สะดวกาึ้น ซึ่ ง
ภายใน 1 – 2 สัปดาห์หลังรับประทานยาแล้ว อาการปวดา้อไหล่ควรจะดีา้ ึน แต่หากอาการไม่ดีา้ ึนแพทย์
อาจพิ จ ารณาฉี ด ยาสเตี ย รอยด์ บ ริ เวณที่ ป วด เพื่ อ ลดการอัก เสบ ซึ่ งจะสามารถช่ ว ยได้ ใ นระยะหนึ่ ง
ประมาณ 3 – 6 เดือน การทากายภาพบาบัด มีหลายวิธีไ ด้แก่ ความเย็นใช้าณะที่มีอาการปวดรุ นแรง ความ
ร้อนใช้กรณี ที่มีอาการปวดไม่รุนแรง การบริ หารไหล่ เป็ นวิธีที่สาคัญที่สุดเพื่อป้ องกันไหล่ติด การบริ หาร
ด้ว ยการเคลื่ อ นไหวในระยะยัง มี อ าการปวดไหล่ ท าโดยใช้แ านา้า งที่ ไ ม่ มี อ าการจับ า้า งมี อ าการปวด
เคลื่ อนไหวเท่าที่ ร่างกายทนเจ็บปวดได้ การผ่าตัดจะทาเมื่ อให้การรั กษา 2-6 สัปดาห์ แล้วอาการไม่ดีา้ ึ น
แสดงว่า มีการฉี กาาดาองเอ็น หรื อกล้ามเนื้อ
3.4. กำรป้ องกัน หมัน่ ออกกาลังกาย บริ หารา้อไหล่ อย่างสม่ าเสมอ หลี กเลี่ ยงการใช้แานหรื อมือ
ท างานเหนื อ ระดับ ศี ร ษะนานเกิ น ไป หลี ก เลี่ ย งการยกาองหนั ก เกิ น ก าลัง ควรใช้ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุ ยกาองหนักอย่างถูกวิธี ควรยกาองให้ชิดลาตัวในท่างอศอก ไม่สะพายกระเป๋ าหนักเกินไป
การเดิ นถื อแฟ้ มเอกสาร ไม่ค วรถื อเอกสารด้วยแานา้างเดี ยว เพราะอาจท าให้เกิ ดอาการปวดแาน และ
ตามมาด้วยอาการปวดคอ ปวดไหล ควรรักษาอิริยาบถท่าทางการยืน เดิน ไม่ควรเดิ นห่ อ่ไหล่ ควรยืดอกให้
อกผายไหล่ผ่ งึ ควรจัดให้มีระดับความสู งาองงานในระดับา้อศอก เก้าอี้มีพนักพิงหลังและที่วางแาน ควรนัง่
ตัวตรง หลังเอนไปด้านหลังเล็กน้อยเมื่อทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ แานทั้งสองในาณะกดแป้ นพิมพ์อยูใ่ น
แนวานานกับพื้น ส่ วนเท้าควรวางราบกับพื้นหรื อมี ที่พกั เท้า ลดความกดดันจากชี วิตประจาวัน และนอน
หลับพักผ่อนให้เพี ยงพอ เพราะความเครี ยดท าให้กล้ามเนื้ อเกร็ ง การไหลเวียนาองเลื อดไม่ สะดวก จึ งมี
ผลกระทบทาให้เกิ ดอาการปวดไหล่ได้ หากเริ่ มมี อาการปวดไหล่ อาจบรรเทาได้โดยการอาบน้ าอุ่น และ
นวดกล้ามเนื้อบริ เวณไหล่ เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และการไหลเวียนเลือดดีา้ ึน
กิจกรรม 13.4.1
จงอธิบายสาเหตุาองการปวดหลัง
แนวตอบกิจกรรม 13.4.1
อาการปวดหลังเกิดจากหลายสาเหตุ 1) เกิดจากความผิดปกติาองโครงสร้างกระดูกตั้งแต่กาเนิด เช่น
กระดูกสันหลังไม่เชื่ อม กระดูกสันหลังคด หรื อเกิดจากการได้รับอุบตั ิเหตุ แล้วมีการบาดเจ็บต่อโครงสร้าง
เป็ นต้น 2) เกิดจากความผิดปกติาองอวัยวะภายใน เช่น นิ่วในทางเดินปั สสาวะแล้วมีอาการปวดร้าวไปที่หลัง
เป็ นต้น 3) เกิ ดจากความเสื่ อมาองา้อกระดู ก สันหลัง ท าให้สู ญเสี ยความมัน่ คงาองา้อต่อกระดู ก ทาให้มี
อาการปวดหลังได้ 4) เกิ ดจากการอักเสบ เช่ น า้ออักเสบ หรื อมีการติดเชื้ อวัณโรคกระดู กสันหลัง เป็ นต้น
และ 5) เกิ ดจากการมีเนื้ องอกาองประสาทไาสันหลังหรื อมะเร็ งที่แพร่ กระจายมายังกระดู กสันหลัง ทาให้
ผูป้ ่ วยมีอาการปวดหลัง
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เรื่องที่ 13.4.2
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของการบาดเจ็บสะสมจากการทางานของ
ระบบหรื อส่ วนอื่น ๆ ของร่ างกาย
การบาดเจ็บสะสมจากการทางานาองระบบหรื อส่ วนอื่นๆ าองร่ างกายที่สาคัญ ได้แก่ การบาดเจ็บ
เกี่ยวเนื่องกับเอ็นและปลอกหุ ม้ เส้นเอ็น การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับเส้นประสาท การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่ องกับการ
ไหลเวียนโลหิต
1. การบาดเจ็บเกีย่ วเนื่องกับเอ็นและปลอกหุ้มเส้ นเอ็น
การทางานที่มีมีการใช้มือเพื่อการเคลื่อนไหวหยิบจับ องค์ประกอบที่สาคัญในการใช้งานาองมือและ
า้อมือคือกล้ามเนื้ อและเส้นเอ็น เมื่อมีการบาดเจ็บหรื อการอักเสบาองเอ็นดังกล่าวอาจทาให้คลาได้เป็ นก้อน
นู นและปวดตามแนวาองเอ็นกล้ามเนื้ อมัดนั้น ตามปกติเอ็นาองกล้ามเนื้ อจะมีปลอกหุ ้มเอ็นคลุมอยู่ บางคน
จึงอาจมีการอักเสบาองเอ็นและปลอกหุ ้มเอ็นในคราวเดี ยวกัน สาเหตุาองการอักเสบนั้นยังไม่ทราบแน่ ชดั
แต่ส่วนใหญ่มกั เกิดาึ้นภายหลังจากการใช้งานมากจนเกินไป การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่ องกับเส้นเอ็นและปลอกหุ ้ม
เส้นเอ็นที่พบบ่อย ได้แก่ ปลอกหุ ม้ เอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ เส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปื น
1.1 ปลอกหุ้มเส้ นเอ็นนิว้ หัวแม่ มืออักเสบ
ปลอกหุ ม้ เส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ หรื อโรคเดอ โกแวง (De Quervain’s tenosynovitis)
เป็ นการอักเสบที่ทาให้เกิดการตีบแคบาองปลอกหุ ม้ เอ็นาองเส้นเอ็น
1.1.1 บุ คคลหรื ออำชี พ ที่เสี่ ยง อาจเกิ ดจากความเสื่ อมสภาพจากอายุที่ มากาึ้ น ผูห้ ญิ งพบบ่อยกว่า
ผูช้ ายโดยเฉพาะในผูห้ ญิงช่วงอายุ 30 - 50 ปี และมักพบในผูท้ ี่มีการใช้งานาองมือร่ วมกับหัวแม่มือในลักษณะ
ซ้ าๆ เช่น หยิบจับสิ่ งาอง หรื อใช้มือในท่ากางนิ้วหัวแม่มือออกทางด้านา้างและกระดกาึ้นบ่อยๆ บางรายอาจ
พบว่า เคยมีการบาดเจ็บในตาแหน่งนี้ มาก่อน บางครั้งจะพบได้ในช่วงหลังคลอดบุตร และในผูท้ ี่เป็ นโรคา้อ
อักเสบเรื้ อรัง เช่น โรครู มาตอยด์ โรคเกาต์ หรื อ เบาหวาน เป็ นต้น
1.1.2 อำกำรและอำกำรแสดง เริ่ มด้วยอาการช้ า ระบม า้อมือบริ เวณโคนนิ้ วหัวแม่มือ ถ้าไม่ได้รับ
การรักษา อาการเจ็บปวดจะเพิ่มาึ้นและายายไปยังบริ เวณปลายแานช่ วงา้อมือและนิ้ วหัวแม่มือ ผูป้ ่ วยจะมี
อาการปวดและบวมที่บริ เวณดังกล่าวและจะปวดมากาึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ
1.1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1) การรักษาด้วยวิธีไม่ผา่ ตัดให้ผลการรักษาค่อนา้างดีในรายที่เริ่ มเป็ นระยะแรก มีโอกาสหาย
ประมาณร้อยละ 70 – 80 ซึ่ งมีแนวทางรักษาคือ ควรหยุดพักการใช้งานบริ เวณมือและนิ้วหัวแม่มือ หลีกเลี่ยง
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การทางานที่ตอ้ งเคลื่ อนไหวนิ้วหัวแม่มือในท่ากางนิ้วออกหรื อกระดกนิ้ วาึ้น รวมทั้งการหยิบาองหนัก การ
เาียน หรื อการบิดหมุนา้อมือ ถ้าปวดมากอาจใช้ผา้ ยืดพัน ใส่ อุปกรณ์ พยุงนิ้วหัวแม่มือ หรื อใส่ เฝื อกชัว่ คราว
เพื่อให้าอ้ มือและกระดู กา้อต่อบริ เวณใต้นิ้วหัวแม่มืออยู่กบั ที่ ลดการใช้งานาองเส้นเอ็น ประคบด้วยความ
ร้อน หรื อใช้ยานวดบรรเทาอาการปวด รับประทานยาบรรเทาอาการปวด ยาลดการอักเสบ ยาคลายกล้ามเนื้ อ
เพื่อลดอาการบวมาองเยื่อหุม้ เอ็น ฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ ซึ่ งได้ผลค่อนา้างดี แต่ไม่ควรฉี ดซ้ าเกิน 2 ครั้งใน
1 เดื อน เพราะนอกจากอาการจะไม่ ดีา้ ึ นแล้ว ยังอาจเกิ ดภาวะแทรกซ้อนมากาึ้ น เช่ น เส้ น เอ็น าาด หรื อ
ผิวหนังมีรอยด่างาาว เป็ นต้น
2) ถ้ารักษาด้วยวิธีผา่ ตัดจะเป็ นการเพิ่มพื้นที่ไม่ให้เส้นเอ็นเสี ยดสี กนั ภายในปลอกหุ ้มเอ็น ซึ่ ง
แพทย์จะผ่าตัดเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการปวดมาก หรื อฉี ดยาสเตียรอยด์ 2 ครั้งใน 1 เดือน แต่อาการไม่ดีา้ ึน แพทย์จะ
ฉี ดยาชาเฉพาะที่ ใช้ยางยืดรัดแานเพื่อห้ามเลือดแล้วทาน้ ายาฆ่าเชื้ อ เมื่อเสร็ จแล้วจึงใช้ผา้ สะอาดคลุมบริ เวณ
า้อมือ ใช้มีดกรี ดแยกเยื่อหุ ้มเอ็นที่ บีบรั ดเส้ นเอ็นอยู่ให้แยกจากกัน หลังจากนั้นก็จะเย็บแผล ใช้เวลาผ่าตัด
ประมาณ 10 – 15 นาที ก็กลับบ้านได้ โดยผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งพักฟื้ นที่โรงพยาบาล หลังการผ่าตัด ผูป้ ่ วยจะต้องดูแล
แผลผ่าตัดไม่ให้แผลโดนน้ า และควรายับนิ้ วมื อในบางครั้ง หลังผ่าตัด 10-14 วัน แพทย์จะนัดมาตัดไหม
นอกจากนั้น นักกายภาพบาบัดจะแนะนาวิธีการบริ หารา้อบริ เวณมือและนิ้ วหัวแม่มือให้แา็งแรง ตลอดจน
วิธี ก ารหลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ห้ เกิ ด อาการบาดเจ็ บ ในอนาคตโดยไม่ ใ ช้ ง านา้อ มื อ และนิ้ ว หั ว แม่ มื อ มากเกิ น ไป
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่อาจพบได้ เช่น ยังคงมีอาการเจ็บอยู่ หรื อกลับมาเป็ นซ้ า เนื่องจากมี
พังผืดเกิดาึ้นมาใหม่หลังผ่าตัด เกิดแผลเป็ นแบบนู น (คีลอยด์) มีโอกาสเกิดอันตรายต่อเส้นประสาทที่มาเลี้ยง
ผิวหนัง ท าให้มี อาการชา หรื อ ปวดแสบปวดร้ อน เส้ น เอ็น บริ เวณโคนนิ้ วหัวแม่ มื อนู น าึ้ น เวลากระดก
นิ้วหัวแม่มือ เป็ นต้น
1.2 เส้ นเอ็นอักเสบแบบนิว้ ไกปื น
เส้ น เอ็ นอัก เสบแบบนิ้ วไกปื น หรื อ นิ้ วล็ อก หรื อโรคทริ ก เกอร์ ฟิ งเกอร์ (Trigger finger) หรื อ
โรคนิ้ วติดสะดุ ดเป็ นกลุ่มอาการปกติ ที่พบได้บ่อย ซึ่ งจะรบกวนการทางานและการใช้ชีวิตประจาวันาอง
ผูป้ ่ วยค่อนา้างมาก ซึ่ งา้อนิ้ วมือจะไม่สามารถเหยียดออกเองได้ หรื อเหยียดออกมาได้ดว้ ยความยากลาบาก
ผูป้ ่ วยโรคเส้ นเอ็นอัก เสบแบบนิ้ วไกปื นจะเกิ ดอาการเอ็นนิ้ วมื อสะดุ ดและติ ดแา็ง เนื่ องจากเมื่ อเส้ นเอ็น
อักเสบก็จะเกิดการบวม มีการหนาตัวาองเส้นเอ็นทาให้เคลื่อนที่ผา่ นปลอกหุ ้มเส้นเอ็นได้ยาก และถ้าเส้นเอ็น
หนาตัวมาก ๆ จะคล าได้เป็ นก้อ น พบบ่ อ ยในเส้ น เอ็ น ที่ มี ห น้ า ที่ ง อนิ้ วนาง นิ้ วกลาง และนิ้ วหั วแม่ มื อ
ตาแหน่งที่เกิดการอักเสบคือ บริ เวณโคนนิ้ว อาจพบในมือเพียงา้างเดียวหรื อเป็ นทั้งสองา้างก็ได้
1.2.1 บุ คคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง โรคนี้ พบบ่อยในผูห้ ญิ งช่ วงอายุประมาณ 40-50 ปี มากกว่าผูช้ าย โดย
เชื่ อว่า มีสาเหตุจาก การสัมผัส การกด หรื อเสี ยดสี บริ เวณโคนนิ้ วมือซ้ าๆ กัน หรื ออาจเกิ ดจากการบาดเจ็บ
าองเนื้ อเยื่อในตาแหน่ งนี้ ท าให้ปลอกเส้ นเอ็นหนาตัวาึ้ น โรคนี้ มกั จะเกิ ดกับ ผูท้ ี่ ใช้มือทางานในลักษณะ
กาบีบอย่างแรงหรื อเกร็ งนิ้วจับเครื่ องมือบ่อยๆ ผูท้ ี่มีภาวะนิ้วติดสะดุดจะมีการหนาตัวาองปลอกหุ ้มเส้นเอ็น
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มากาึ้นจากสาเหตุที่มีการเสี ยดสี หรื อมีแรงกดภายในปลอกหุ ้มเส้นเอ็นเป็ นเวลานานๆ เช่น พฤติกรรมการใช้
มือทางานซ้ าซากดังกล่าวมาแล้ว โดยอาจมีความหนาเพิ่มาึ้นจากปกติ 5-7 เท่า นอกจากความหนาที่เพิ่มาึ้น
แล้ว ความยืดหยุน่ จะลดลง ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ จะเกิดการบีบรัดเส้นเอ็นาึ้นทีละเล็กทีละน้อย จนทาให้เกิด
อาการผิดปกติตามมา นอกจากนี้ ภาวะนี้ อาจพบได้ในผูท้ ี่เป็ นโรคบางอย่าง เช่น โรครู มาตอยด์ โรคเกาท์ หรื อ
เบาหวาน เป็ นต้น
1.2.2 อำกำรและอำกำรแสดงโรคนี้ เป็ นความผิดปกติาองมือที่ไม่สามารถงอหรื อเหยียดได้อย่างปกติ
อ าจ เป็ น เพี ย ง นิ้ ว เดี ย ว ห รื อ ห ล าย นิ้ ว อ าก าร แ ล ะ อ าก าร แ ส ด ง แ บ่ งอ อ ก เป็ น 4 ร ะ ย ะ คื อ
ระยะที่ 1 เริ่ ม ด้วยอาการปวดบริ เวณโคนนิ้ วมื อ หรื อปวดเมื่ อ กดบริ เวณโคนนิ้ วมื อ โดยเฉพาะ
ช่ วงเวลาเช้าตอนตื่นนอนใหม่ๆ อาจจะมีอาการปวดมาก งอนิ้ วไม่ค่อยได้ นิ้ วมีความฝื ดในการเคลื่ อนไหว
ระยะที่ 2 อาการปวดจะเพิ่ มมากาึ้ น เวลางอหรื อเหยียดจะมีการติดสะดุ ด ที่ นิ้วนั้น อาจคลาได้ก้อน
บริ เวณที่เจ็บ ถ้างอนิ้ วไปมาจะคลาได้กอ้ นที่ วิ่งผ่านปลอกหุ ้มเส้นเอ็น ซึ่ งก้อนนี้ จะายับตามการเคลื่อนไหว
าองนิ้วมือ หรื ออาจมีเสี ยงดังเวลาายับนิ้ว
ระยะที่ 3 งอนิ้วหรื อเหยียดนิ้วได้ไม่เต็มที่เนื่ องจากอาการเจ็บ หรื องอได้แต่เหยียดนิ้วไม่ออก ต้องใช้
มืออีกา้างช่วยง้างให้นิ้วเหยียดออก หรื อบางครั้งอาจจะเหยียดออกแต่เวลางอนิ้วจะงอไม่ลง ซึ่ งอาจจะมีเสี ยง
ดังที่บริ เวณโคนนิ้วและจะมีอาการปวดมาก
ระยะที่ 4 นิ้ วมือนั้นๆ อาจเปลี่ยนรู ปเป็ นโก่ง งอ บวม เอียง นิ้วเกยกัน นิ้วอาจแา็งทื่อ ไม่สามารถงอ
หรื อเหยียด ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการทางานและการใช้มือในชี วติ ประจาวัน า้อต่ออาจจะยึด และเหยียดนิ้ ว
ไม่ออก พังผืดรอบา้อต่อาองนิ้วยึดแา็ง มืออาจพิการ เหยียดตรงไม่ได้ หรื อมีการล็อกาองนิ้วโดยนิ้วจะติดอยู่
ในท่างอหรื อเหยียด ไม่สามารถายับนิ้วได้เลย
1.2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1) การรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัด อาจได้ผลดี ในรายที่เป็ นไม่มาก (ระยะที่ 1 และ 2) แต่มีโอกาสเกิ ด
เป็ นซ้ า ประมาณร้อยละ 30-50 เช่น หลีกเลี่ยงหรื อลดกิจกรรมและการทางานในลักษณะที่ทาให้มีอาการปวด
มากาึ้ น ประคบบริ เวณที่ ป วดด้วยความร้ อน รั บ ประทานยาแก้ป วด ยาลดการอัก เสบ ฉี ดยาสเตี ยรอยด์
เฉพาะที่ เป็ นการรักษาที่ ค่อนา้างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ งมักจะหายเจ็บ และบางรายจะรู ้ สึ กว่าอาการติ ดสะดุ ด
ลดลง แต่มีาอ้ จากัด เช่น ไม่สามารถฉี ดได้บ่อยๆ การฉี ดไม่ควรเกิน 1-2 ครั้ง ในรอบ 1 ปี ใส่ เฝื อกชัว่ คราว
2) ถ้ารักษาด้วยวิธีผา่ ตัด แพทย์จะเลือกวิธีผา่ ตัดในผูท้ ี่ฉีดสเตียรอยด์ 2 ครั้งแล้วไม่ได้ผล หรื อใน
รายที่มีอาการมาก (ระยะที่ 3 และ 4) วิธีการผ่าตัด แพทย์จะฉี ดยาชาเฉพาะที่ แผลผ่าตัดจะยาวประมาณ 1
เซนติเมตร แพทย์จะตัดพังผืดที่รัดเส้นเอ็นออก หลังตัดพังผืดจะสามารถงอ-เหยียดนิ้ วโดยไม่รู้สึกว่านิ้ วติด
ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 20 นาที
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หลังผ่าตัด แพทย์จะพันผ้ายืดรั ดแน่ นเพื่อห้ามเลื อด ถ้ารู ้ สึกแน่ นมากให้คลายออกได้บ ้าง ผูป้ ่ วย
สามารถกลับ บ้านได้เลย การดู แลหลังผ่าตัด ผูป้ ่ วยควรก ามื อบ่ อยๆ และยกมื อสู ง ไม่ ค วรให้ แ ผลถู ก น้ า
โดยทัว่ ไปจะตัดไหมประมาณ 2 สัปดาห์ หลังผ่าตัด
2. การบาดเจ็บเกีย่ วเนื่องกับเส้ นประสาท
ปั ญหาาองระบบประสาทส่ วนปลายถู กกดทับ ทาให้เกิ ดอาการมื อชา เป็ นปั ญหาให้เกิ ดความวิตก
กังวล และผูท้ ี่ประสบอาการนี้มกั เกรงว่า อาการชาจะกลายเป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต ทาให้เกิดความเครี ยดตามมา
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ปั ญหาาองระบบประสาทส่ วนปลายถูกกดทับสามารถป้ องกันและรักษาหายได้
2.1 กลุ่มอาการเส้ นประสาทถูกกดทับทีข่ ้ อมือ
กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่าอ้ มือ หรื อกลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ พลั (Carpal Tunnel Syndrome
; CTS ) เป็ นปั ญหาการกดทับเส้ นประสาทที่พบบ่อยที่สุด พบได้ในทุกกลุ่มอายุ และพบในผูห้ ญิงมากกว่า
ผูช้ าย 2 เท่ า เกิ ดจากเส้ นประสาทที่ เลี้ ยงกล้ามเนื้ อบริ เวณแาน และมื อ และรั บ ความรู ้ สึ ก บริ เวณฝ่ ามื อ
นิ้ วหัวแม่มือ นิ้ วชี้ นิ้ วกลาง และครึ่ งหนึ่ งาองนิ้ วนาง เส้ นประสาทนี้ จะเดิ นทางตั้งแต่บ ริ เวณต้นคอจนถึ ง
ปลายนิ้วมือ ซึ่ งบริ เวณา้อมือนั้น จะต้องลอดช่องเล็กๆที่เรี ยกว่า อุโมงค์คาร์ พลั (Carpal tunnel) เมื่ออุโมงค์น้ ี
เกิ ดการแคบลงจากสาเหตุ ต่างๆ เช่ นการอักเสบ การบวมน้ า มี สิ่ งอื่ นมากดทับ เป็ นต้น จะเป็ นผลให้เส้ น
ประสาทมีเดียนถูกบีบรัด ทาให้มีอาการปวดชาที่ปลายมือ
2.1.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง การใช้งาน และ ตาแหน่งาองา้อมือ มักเกิดจาก การใช้มือท่าเดียวนาน
ๆ เช่ น การก ามื อ การบี บ การกด เป็ นต้น โดยเฉพาะผูท้ ี่ ใช้า ้อมื อกระดกาึ้ นลงบ่อยๆ หรื อท างานที่ มี การ
สั่นสะเทือน าองมือและแานอยูเ่ ป็ นเวลานาน นอกจากนี้ ยงั พบในภาวะผิดปกติหรื อโรคที่เป็ นอยู่แล้ว เช่ น
เบาหวาน พิษสุ ราเรื้ อรัง รู มาตอยด์ เก๊าท์ กระดูกา้อมือหัก หรื อ การติดเชื้ อ สภาพาองร่ างกายที่เปลี่ยนแปลง
เช่ น อ้วน ตั้งครรภ์ หลังคลอดบุตร หรื อใช้ยาคุมกาเนิ ด บางคนอาจเกิ ดภาวะนี้ โดยไม่ทราบสาเหตุ หรื ออาจ
พบมีญาติพี่นอ้ งมีอาการนี้ดว้ ย
2.1.2 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป้ ่ วยจะมี อ าการปวดแสบปวดร้ อ นหรื อ รู ้ สึ ก ชาเป็ นพัก ๆ ที่ มื อ
โดยเฉพาะบริ เวณนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง และนิ้วนาง บางรายอาจมีอาการปวดร้าวาึ้นไปที่แานหรื อ
หัวไหล่ อาการปวดมักจะเป็ นมากตอนกลางคืนหรื อตอนเช้ามืด จนบางครั้งอาจทาให้ผปู ้ ่ วยสะดุง้ ตื่น แต่ถา้
ผูป้ ่ วยได้ห้อยา้อมือตรงาอบเตียง ถ้าเส้นประสาทถูกกดทับมากาึ้น จะทาให้อาการอ่อนแรงาองมือ กามือได้
ไม่แน่น หยิบจับาองลาบาก หรื อทาาองตกบ่อย ๆ ใช้มือทางานไม่ถนัด เมื่อใช้นิ้วมือเคาะบริ เวณา้อมือ จะมี
อาการคล้ายไฟช็ อตไปที่ปลายนิ้ ว หรื อรู ้ สึกปวดแสบปวดร้ อนที่ ฝ่ามื อและปลายนิ้ ว ถ้าเป็ นมานาน อาจจะ
พบว่ากล้ามเนื้ อบริ เวณฝ่ ามือลีบลง ฝ่ ามือแบนราบลงกว่าปกติ กลุ่มอาการเหล่านี้ อาจจะเกิดาึ้นเพียงอย่างใด
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อย่างหนึ่ ง หรื อเกิ ดหลายอย่างร่ วมกัน และอาจจะเกิดที่มือา้างใดา้างหนึ่ ง หรื อทั้งสองา้างพร้อม ๆ กันก็ได้
โดยส่ วนใหญ่มกั จะมีอาการรุ นแรงมากาึ้นเรื่ อย ๆ
2.1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
1) การรักษาด้วยวิธีไม่ผา่ ตัด ให้ลดกิจกรรมที่ใช้มือในท่าเดียวเป็ นเวลานาน และหลีกเลี่ยงการ
ทางานที่ตอ้ งใช้าอ้ มือกระดกาึ้นลง หรื องอา้อมือซ้ าๆ กันนานๆ รวมทั้งงานที่มีการสั่นสะเทือน ซึ่ งจะทาให้
ความดันในโพรงา้อมือสู งาึ้นได้ เปลี่ยนมาใช้าอ้ ศอกหรื อา้อไหล่ในการทากิจวัตรประจาวันต่างๆ แทนเพื่อ
ลดอาการอักเสบบริ เวณา้อมือ รับประทานยา เช่ น ยาบรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบ ยาคลายกล้ามเนื้ อ
วิตามิ น บี ใส่ อุป กรณ์ พ ยุงา้อมื อ หรื อเฝื อกชั่วคราว เพื่ อจัดท่ าให้า ้อมื ออยู่นิ่ งๆ ตรงๆ ฉี ดยาสเตี ยรอยด์
เฉพาะที่ บ ริ เวณา้อมื อ เพื่ อลดอาการบวมาองเส้ น เอ็น และเส้ น ประสาท ผูป้ ่ วยมัก มี อ าการดี า้ ึ น ชั่วคราว
(ประมาณ 3 - 6 เดือน) อาจจะกลับมามีอาการเหมือนเดิมอีก แพทย์อาจจะฉี ดซ้ าอีก 1-2 ครั้ง ห่ างกัน 2 - 3
สัปดาห์ แต่ถ้าอาการไม่ดีา้ ึน ควรรักษาด้วยการผ่าตัดจะได้ผลดี กว่าที่ จะฉี ดยาซ้ า ส่ วนการทาอัลตราซาวน์
การบริ หารมือจะได้ผลดีในผูท้ ี่เริ่ มต้นมีอาการไม่มาก
2) การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด แพทย์จะผ่าตัดายายอุโมงค์คาร์ พลั ทาให้ความดันในโพรงา้อมือ
ลดลง และเลือดสามารถมาเลี้ยงเส้นประสาทได้ดีา้ ึน หลังผ่าตัดผูป้ ่ วยสามารถกลับบ้านได้เลยไม่ตอ้ งนอนพัก
ในโรงพยาบาล แต่ตอ้ งใส่ เฝื อกชัว่ คราวเพื่อให้าอ้ มือกระดกาึ้นเล็กน้อย และให้าอ้ มืออยู่นิ่ง ๆ ประมาณ 2
สัปดาห์
โดยส่ วนใหญ่ การผ่าตัดมักได้ผลค่อนา้างดี อาการาองผูป้ ่ วยจะค่อย ๆ ดีา้ ึน แต่ในผูป้ ่ วยที่เป็ นมานาน
โดยเฉพาะถ้ามีอาการนานกว่า 2 ปี และมีอาการมาก เช่ น มี กล้ามเนื้ อฝ่ ามื อลี บ ชามื อตลอดเวลา จะหายช้า
บางครั้งอาจใช้เวลาหลายเดือนหลังผ่าตัด หรื อในบางราย อาจมีกล้ามเนื้อลีบ หรื อยังคงมีอาการมือชาอยู่
กำรป้ องกัน ควรระวังการใช้าอ้ มือที่มีการงอมือนานๆ
2.2 กลุ่มอาการอุโมงค์ คิวบิตัล
กลุ่ ม อาการาองเส้ นประสาทอัล น่ าร์ ถู ก กดทับ บริ เวณที่ า ้อศอก หรื อกลุ่ ม อาการอุ โมงค์คิ วบิ ตลั
(Cubital Tunnel Syndrome ; CTD) เป็ นภาวะที่พบเป็ นอันดับสองรองลงมาจากกลุ่มอาการเส้นประสาทถู ก
กดทับที่าอ้ มือ
2.2.1 บุ คคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง มักเกิ ดกับผูป้ ระกอบอาชี พที่มีการยืดาองเส้นประสาท การกดทับ
จากเยื่อพังผืดที่ทาหน้าที่เป็ นอุโมงค์ ให้เส้ นประสาทผ่าน หรื อการเสี ยดสี าองเส้ นประสาทกับปุ่ มกระดู ก
มากๆ หรื อนานๆ จะทาให้การบาดเจ็บาองเส้นประสาทอัลน่าร์ และการนากระแสประสาทผิดปกติ
2.2.2 อำกำรและอำกำรแสดง อาการชาบริ เวณที่เส้นประสาทอัลน่าร์ มาเลี้ยง คือ นิ้วก้อย นิ้วนาง เป็ น
อาการเริ่ มต้นาองภาวะนี้ อาการต่อมาจะเริ่ มมีอาการปวดมากาึ้น
2.2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้ น
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1) การรักษาด้วยวิธีไม่ผา่ ตัดอาจช่วยให้อาการ ชา ปวด ระยะแรก ๆ หายไปได้ โดยการหลีกเลี่ยง
สาเหตุ าองโรค เช่ น การงอา้อศอกนานๆ เป็ นต้น ลดการเคลื่ อนไหวา้อศอก การใช้ยาต้านการอักเสบที่
ไม่ ใช่ สเตี ยรอยด์ ถ้ามี อาการมากในเวลากลางคื น ควรใส่ เครื่ องพยุงา้อศอกให้งอประมาณ 30 – 45 องศา
การบริ หารกล้ามเนื้อแานให้แา็งแรงอยูเ่ สมอ
2) การรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดจะทาเมื่อรักษาโดยวิธีที่กล่าวมาา้างต้นไม่ได้ผล ผูป้ ่ วยยังมีอาการปวด
ชามือมาก หรื อกล้ามเนื้ อมืออ่อนแรง ใช้มือไม่ถนัดเหมือนก่อน แพทย์จะพิจารณาผ่าตัดรักษา เพื่อป้ องกัน
เส้นประสาทอัลน่าร์ ถูกทาลายมากาึ้น โดยจุดมุ่งหมายาองการผ่าตัดรักษาเพื่อลดแรงกดาองเส้นประสาทอัล
น่าร์ ที่ผา่ นช่องาองบริ เวณา้อศอก
2.2.4 กำรป้ องกัน ควรหลีกเลี่ยง กิจกรรมหรื อการทางานในท่าที่ตอ้ งงอา้อศอกนานๆ เมื่อเริ่ มมี
อาการต้องหยุดพัก เหยียดา้อศอกออกบ่อย บริ หารกล้ามเนื้อแานให้แา็งแรงสม่าเสมอ ถ้ามีอาการปวด ชา
ร้าวลงไปนิ้วก้อย ต้องหยุดพักจนกว่าอาการจะดีา้ ึน ถ้ามีอาการมากาึ้น ควรพบแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย และ
การรักษาที่เหมาะสม
3. การบาดเจ็บเกีย่ วเนื่องกับการไหลเวียนโลหิต
การบาดเจ็บเกี่ ยวเนื่ องกับการไหลเวียนโลหิ ตที่ เกิ ดจากสาเหตุจากการทางานที่ สาคัญ ได้แก่ กลุ่ ม
อาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแาน ซึ่ งเป็ นอาการผิดปกติที่เกิดกับนิ้วมือ มือ และแาน
จากการใช้เครื่ องมือที่มีความสั่นสะเทือน และกลุ่มอาการผิดปกติจากการใช้กล้ามเนื้ อมือแทนค้อน ซึ่ งเป็ น
ภาวะาองมือที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิ ตที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ทาหน้าที่เคลื่อนไหวนิ้วก้อยที่
ส าคัญ คื อ โรคนิ้ ว มื อ ซี ด าาวจากความสั่ น สะเทื อ น (Vibration White Fingers; VWF) หรื อ กลุ่ ม อาการ
ผิดปกติ จากความสั่นสะเทื อนเฉพาะมื อและแาน (Hand – Arm Vibration Syndrome ; HAVS) เป็ นอาการ
ผิดปกติที่เกิดกับนิ้วมือ มือ และแาน จากการใช้เครื่ องมือที่มีความสั่นสะเทือน
3.1 บุ คคลหรื อ อำชี พ ที่เสี่ ยง ผูท้ ี่ ท างานที่ มี ความสั่ นสะเทื อน โดยเฉพาะมื อและแานเป็ นสาเหตุ
สาคัญ นอกจากนี้ การสัมผัสความเย็นจะเพิ่มความผิดปกติที่เกิ ดจากความสั่นสะเทือนด้วย เพราะอุณหภูมิที่
ลดลงมี ผ ลให้ ห ลอดเลื อ ดหดตัว เลื อ ดไปเลี้ ยงนิ้ ว มื อ ลดลงและลดอุ ณ หภู มิ ที่ ผิ ว หนัง าองนิ้ ว มื อ ใน
ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่สัมผัสความสั่นสะเทือนซึ่ งจะต้องทางานในที่มีอุณหภูมิต่า อาจจะส่ งผลให้เกิดการลดลงาอง
การรับประสาทสัมผัสอย่างถาวรและเสี ยความถนัดาองมือในการจับต้องอุปกรณ์ ต่างๆ ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิภาพการทางาน และเพิ่มความเสี่ ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากอุบตั ิเหตุได้
3.2 อำกำรและอำกำรแสดง การเสี ยวแปลบ ชา และซี ดาาวาองนิ้ วมือ อาจเสี ยความสามารถในการ
ควบคุมกล้ามเนื้ อ และเมื่อมีเลื อดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงดังเดิม อาจมีอาการปวดและการรับความรู ้สึกร้อน เย็นลดลง ในรายที่รุนแรง จะมีการทาลายผนังหลอดเลื อดแดงที่นิ้ว ทาให้รูหลอดเลือดเล็กลง และจะมีการ
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ด าเนิ น โรครุ น แรงาึ้ น เรื่ อย ๆ โดยมี ค วามผิด ปกติ า องระบบหลอดเลื อด ที่ เรี ย กว่า เรย์น อด ฟี โนมิ น อน
(Raynaud’s phenomenon) ที่ เกิ ดจากสาเหตุ จากอาชี พ โดยมีการรบกวนการไหลเวียนเลื อด ท าให้มีหลอด
เลื อดตี บ และนิ้ วมื อ ซี ด าาว ในรายที่ มี อ าการรุ น แรงจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงาองปลายนิ้ วในทางเสื่ อ มลง
(Trophic change) เช่น เกิดแผลที่ปลายนิ้ว (Finger tip ulceration) มีการทาลายเส้นประสาทรับความรู ้สึกและ
เส้นประสาทสั่งการ ทาให้มีอาการเสี ยวแปลบ ชา เสี ยการประสานงานระหว่างนิ้ว และ ความคล่องแคล่วใน
การใช้มือ การสัมผัสความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่ องไม่เพียงแต่ลดการกระตุน้ ตัวรับที่ผิวหนัง แต่ยงั เพิ่มการ
เปลี่ ย นแปลงทางพยาธิ ส ภาพต่ อ เส้ น ประสาทที่ นิ้ ว มื อ มี ค วามผิ ดปกติ า องระบบกระดู ก และกล้ามเนื้ อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่สัมผัสกับความสัน่ สะเทือนอาจจะมีการอ่อนแรงาองกล้ามเนื้ อและมีอาการปวดในมือและแาน
และอาจรุ นแรงถึงาั้นทาให้สูญเสี ยสมรรถภาพได้
3.3 กำรรั ก ษำพยำบำลเบื้ อ งต้ น หยุ ด หรื อหลี ก เลี่ ย งการใช้ เครื่ องมื อ ที่ มี ค วามสั่ น สะเทื อ น
เพื่อป้ องกันไม่ให้อาการเรย์นอดรุ นแรงยิ่งาึ้น ถ้าเป็ นไปได้ ควรพิจารณาเปลี่ยนงานที่ตอ้ งมีการสัมผัสความ
สั่นสะเทือน ปฏิ บตั ิตามา้อแนะนาทัว่ ไปสาหรับผูท้ ี่มีอาการเรย์นอด เช่น งดสู บบุหรี่ งดคาเฟอีน ซึ่ งมีในชา
กาแฟ โคลา งดสารโคเคอี น และแอมเฟตามี น และหยุดใช้ย าบางชนิ ด พยายามรั ก ษาร่ างกายทุ ก ส่ วนให้
อบอุ่นเมื่ อต้องอยูใ่ นที่ที่มีอากาศเย็น ในกรณี ที่มีอาการรุ นแรง อาจใช้ความร้ อนประคบบริ เวณมือหรื อเปิ ด
น้ าอุ่นให้ไหลผ่านมือทันทีที่มีอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุที่มีความเย็น บริ หารร่ างกาย โดยเฉพาะบริ เวณ
มืออย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ระบบไหลเวียนโลหิ ตทางานได้ดี ใช้ยากลุ่มายายหลอดเลือดแต่ควรใช้ภายใต้การ
ดูแลาองแพทย์ เพราะอาจมีผลา้างเคียงจากการใช้ยาดังกล่าว
3.4 กำรป้ องกัน เลือกใช้เครื่ องมือที่มีระบบป้ องกันความสั่นสะเทือน หรื อมีความสั่นสะเทือนน้อย
ใช้ เครื่ อ งมื อ อย่ า งถู ก วิ ธี แ ละมี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ใช้ ถุ ง มื อ ป้ อ งกั น ความสั่ น สะเทื อ น
(Antivibration Gloves) มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ไม่ใช้เครื่ องมือที่ความสั่นสะเทือนในระยะเวลานาน
เกินไป าณะทางานที่ตอ้ งสัมผัสความสั่นสะเทือน ควรจัดให้มีการหยุดพักย่อยเป็ นระยะ ครั้งละอย่างน้อย 10
นาที รักษาร่ างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะบริ เวณมือ เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก งดการสู บบุหรี่ เพราะมี
ผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนโลหิ ต
กิจกรรม 13.4.2
จงอธิ บ ายอาการและอาการแสดงาองกลุ่ ม อาการเส้ นประสาทถู กกดทับ ที่ าอ้ มื อ หรื อกลุ่ ม อาการ
อุโมงค์คาร์พลั
แนวตอบกิจกรรม 13.4.2
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ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดแสบปวดร้ อนหรื อรู ้สึกชาเป็ นพักๆ ที่มือ โดยเฉพาะบริ เวณนิ้ วหัวแม่มือ นิ้ วชี้
และนิ้ วกลาง และนิ้ วนาง บางรายอาจมีอาการปวดร้ าวาึ้นไปที่แานหรื อหัวไหล่ อาการปวดมักจะเป็ นมาก
ตอนกลางคืนหรื อตอนเช้ามืด จนบางครั้งอาจทาให้ผปู ้ ่ วยสะดุง้ ตื่น แต่ถา้ ผูป้ ่ วยได้หอ้ ยา้อมือตรงาอบเตียง ถ้า
เส้นประสาทถูกกดทับมากาึ้น จะทาให้อาการอ่อนแรงาองมือ กามือได้ไม่แน่น หยิบจับาองลาบาก หรื อทา
าองตกบ่อย ๆ ใช้มือทางานไม่ถนัด เมื่อใช้นิ้วมือเคาะบริ เวณา้อมื อ จะมี อาการคล้ายไฟช็ อตไปที่ ปลายนิ้ ว
หรื อรู ้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ฝ่ามือและปลายนิ้ว ถ้าเป็ นมานาน อาจจะพบว่ากล้ามเนื้อบริ เวณฝ่ ามือลีบลง ฝ่ า
มือแบนราบลงกว่าปกติ กลุ่มอาการเหล่านี้ อาจจะเกิดาึ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อเกิดหลายอย่างร่ วมกัน
และอาจจะเกิ ดที่ มือา้างใดา้างหนึ่ ง หรื อทั้งสองา้างพร้อม ๆ กันก็ได้ โดยส่ วนใหญ่มกั จะมีอาการรุ นแรง
มากาึ้นเรื่ อย ๆ

เรื่องที่ 13.4.3
การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นโรคทีเ่ กิดจากสาเหตุของความเครียดและปัญหาสุ ขภาพจิตอื่น ๆ
จากการทางาน
ปั ญหาส่ วนใหญ่ในผูป้ ระกอบอาชี พทุกประเภทมักมีความเครี ยดที่เกิดจากปั จจัยทั้งภายในและภายนอก
ร่ างกาย รวมถึงปั ญหาสุ าภาพจิตอื่นที่สาคัญคือ กล่มอาการหมดแรงจูงใจในการทางานและการาาดงาน
1. ความเครียด
ความเครี ยด (Stress) เป็ นภาวะที่เกิดาึ้นจากสาเหตุภายนอก เกิดได้กบั บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
และอาจเกิดจากสาเหตุภายในตัวบุคคลเอง ความเครี ยดจากการทางาน (Work stress) หมายถึง การตอบสนอง
าองบุ ค คลต่ อสิ่ งคุ กคามหรื อความกดดันที่ เพิ่ มพู นมาจากา้อจากัดในการท างาน เป็ นสั ญ ญาณเตื อนหรื อ
อาการแสดงที่ เกิ ดาึ้ นจากการเสี ยสมดุ ลระหว่างความต้องการและความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการ จึงทาให้บุคคลต้องแสวงหาแนวทางในการปรับตัวให้คืนสู่ สมดุลดังเดิม ความเครี ยดในระดับต่ าๆ
เป็ นความท้าทายที่ กระตุน้ ให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานเรี ยนรู ้ ทกั ษะใหม่ๆ เพื่อผลสาเร็ จาองงาน เมื่องานนั้นสาเร็ จ ก็จะ
ผ่อนคลาย เกิดความพึงพอใจและภาคภูมิใจ ความท้าทายในระดับที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งที่ดี ช่วยสร้างผลผลิต
ช่วยพัฒนางานและทาให้สุาภาพจิตดี แต่ความเครี ยดในระดับสู งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย
และจิตใจไปในทางที่เสื่ อมลง ซึ่งเป็ นที่มาาองพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดาึ้น
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สิ่ งที่กระตุน้ ให้เกิ ดความเครี ยดในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน และการตอบสนองต่อความเครี ยดจะ
แตกต่ างกันออกไปในแต่ ละคน ความเครี ยดสามารถแบ่ งได้เป็ น 2 ชนิ ดคื อ ความเครี ย ดฉับ พลัน (Acute
stress) และความเครี ย ดเรื้ อรั ง (Chronic stress) ซึ่ งเป็ นความเครี ยดที่ เกิ ดาึ้ นอย่างต่ อเนื่ องและร่ างกายไม่
สามารถตอบสนองหรื อ แสดงออกต่ อความเครี ย ดนั้น ซึ่ งเมื่ อ นานวัน เา้า ความเครี ย ดนั้น จะสะสมเป็ น
ความเครี ยดเรื้ อรัง ตัวอย่างสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดความเครี ยดเรื้ อรัง เช่น ความเครี ยดในที่ทางาน ความเครี ยดที่เกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อปั ญหาเศรษฐกิจ เป็ นต้น
1.1 บุคคลหรื ออำชี พที่เสี่ ยง ผูท้ ี่มีความเครี ยดจากการทางาน ซึ่ งเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการคือ 1)
ปั จจัยเกี่ ย วกับ ตัวบุ ค คล เป็ นปั จจัยที่ เกิ ดจากตัวผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานเอง บางคนเกิ ดอาการเครี ยดได้ง่ายต่ อเหตุ ก่ อ
ความเครี ยดบางอย่างมากกว่าคนอื่ นๆ 2) ปั จจัยเกี่ ยวกับ งาน ได้แก่ อาชี พ ลักษณะงาน วิธีการบริ หารงาน
การบริ หารงานโดยาาดการมีส่วนร่ วมาองผูป้ ฏิบตั ิงาน าาดการสื่ อสารที่ดีภายในองค์กร บทบาทที่ไม่ชดั เจน
(Role ambiguity) ความาัด แย้ง ในบทบาทการท างาน (Role conflict) การเปลี่ ย นแปลงปริ มาณงาน
(Workload variance) ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน กฎระเบียบการ
ทางาน การกาหนดมาตรการที่ จุกจิ ก เา้ม งวดเกิ นไป ความมัน่ คงความก้าวหน้าในการท างาน ระบบการ
พิจารณาความดี ความชอบ เหล่ านี้ ล้วนทาให้เกิ ดความความเครี ยดได้ ภาวะการเปลี่ ยนแปลงที่รุนแรงและ
ต่อเนื่ อง และ 3) ปั จจัยที่เกี่ยวา้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน หากผูป้ ฏิบตั ิงานต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม
1.2 อำกำรและอำกำรแสดง เมื่อมี ความเครี ยดหรื อต้องเผชิ ญภาวะกดดัน ร่ างกายจะหลัง่ ฮอร์ โมนที่
เกี่ยวา้องกับความเครี ยด เช่น คอร์ ติซอล (Cortisol) และอะดรี นาลีน (Adrenaline) เป็ นต้น ฮอร์ โมนดังกล่าว
จะทาให้ความดันโลหิ ตสู งและหัวใจเต้นเร็ วเพื่อเตรี ยมพร้อมให้ร่างกายมีพลังงานพร้อมที่จะต่อสู ้ ตอบสนอง
ต่อสิ่ งเร้ า ซึ่ งหากได้ก ระท าฮอร์ โมนนั้นจะถู ก ใช้ไป ความกดดันหรื อความเครี ยดจะหายไป แต่ ถ้าเป็ น
ความเครี ยดหรื อความกดดันบางอย่างที่ บุคคลไม่สามารถหลี กเลี่ ยงหรื อปรับตัวตอบสนองต่อความกดดัน
ที่มากระตุน้ ได้อย่างเหมาะสม จะทาให้ฮอร์ โมนเหล่านั้นสะสมในร่ างกาย จนกระทัง่ เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เสื่ อมลงทั้งทางจิตใจ อารมณ์ ทางพฤติกรรม และทางกาย อาการที่ควรปรึ กษาแพทย์ ได้แก่ เมื่อมี
ความเครี ยดมาก และรู ้สึกหมดหนทางในการดาเนิ นชี วิต หาทางแก้ไาไม่ได้ เมื่อวิตกกังวลมากเกินกว่าเหตุ
และไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ เมื่ ออาการาองความเครี ยดมี ผ ลต่ อคุ ณ ภาพชี วิต เช่ น กิ นไม่ ไ ด้นอนไม่ หลับ
ทางานไม่ได้ มีปัญหาความสัมพันธ์กบั คนรอบา้าง เป็ นต้น
1.3 กำรลดควำมเครี ยดในกำรทำงำน การจัดการกับ ความเครี ยด (Stress management) เป็ นการให้
ความรู ้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับความเครี ยด ผลกระทบจากความเครี ยด ตลอดจนเทคนิคในการลดความเครี ยด
ซึ่งต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไาปั ญหาที่เป็ นสาเหตุรากเหง้าาองความเครี ยด มีการแก้ปัญหาโดยวางแผนเป็ น
าั้นตอน โดยอาจปรึ กษาหารื อ าอความคิ ดเห็ นและความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่น การลดสิ่ งเร้ าหรื อปั จจัยที่อาจ
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ก่อให้เกิดปั ญหาความเครี ยดเพิ่มาึ้น การผ่อนคลายความเครี ยด เมื่อเริ่ มเกิดอาการเครี ยด แม้ไม่มากก็ตอ้ งให้
ความสนใจ เช่ น อาการปวดศี ร ษะ ปวดท้อ ง เพราะอาการเหล่ า นี้ เป็ นสิ่ ง เตื อ นให้ ท ราบว่า ต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินชีวติ เพื่อลดความเครี ยด
สานักพัฒนาสุ าภาพจิต กรมสุ าภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ า ได้เสนอแนะวิธีปฏิ บตั ิ เพื่อช่ วยผ่อน
คลายความเครี ยดในการทางาน ซึ่ งมีดว้ ยกัน 10 วิธี ได้แก่ การออกกาลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ การพูด
อย่างสร้างสรรค์ การแสดงอารมณ์ อย่างเหมาะสม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงาน การบริ หารเวลา
เพื่อจัดเวลาในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี การปรับเปลี่ยนความคิด การสร้าง
ความเา้มแา็งทางจิตใจ และการรู ้จกั ยืนยันสิ ทธิาองตน
การเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organizational change) เป็ นการวิเคราะห์หาสาเหตุาองความเครี ยดในหมู่
พนักงาน และเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งองค์กรเพื่อลดความเครี ยด จัดปริ มาณงานให้ตรงกับความสนใจ ความ
ถนัด เหมาะสมกับความสามารถาองบุคลากรและทรัพยากร จัดงานที่มีความหมาย ท้าทาย และใช้ทกั ษะใน
การทางาน รวมทั้งมี ความก้าวหน้า มัน่ คง จัดตารางความหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบาองผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานให้
ชัดเจน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับงาน จัดให้มีการสื่ อสารที่ดีในองค์กร เพื่อลดความ
ไม่เา้าใจซึ่ งกันและกันปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปลอดภัย สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย าจัด
มลพิษและเหตุราคาญต่าง ๆ จัดให้มีการสังสรรค์ผอ่ นคลายความเครี ยดในหมู่พนักงาน
1.4 กำรป้ องกัน วิธีที่จะป้ องกันปั ญหาความเครี ยดจากการท างานในระดับองค์กรคือ การค้นหา
ปั ญ หาซึ่ งสามารถกระท าได้โ ดย การประชุ ม กลุ่ ม ท างาน ซึ่ งจะท าให้ ท ราบปั ญ หาที่ เป็ นบ่ อ เกิ ด าอง
ความเครี ยดได้ การทาแบบสอบถามงานที่ทาให้เกิดความเครี ยด อาการาองความเครี ยด การสารวจการหยุด
งาน ความเจ็บป่ วย และการเปลี่ยนงาน การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจก่อให้เกิ ดความเครี ยดแก่ผูป้ ฏิ บตั ิงาน การ
วางแผนและการแก้ไาปั ญหา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งให้พนักงานทราบแนวทางและผลที่จะได้รับ การ
ประเมินผล หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิตามแผนแล้ว จะต้องมีการประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
2. กลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการทางาน (Job burnout) หรื อภาวะหมดไฟในการทางาน เป็ นภาวะาองการ
าาดาวัญกาลังใจในการพยายามอย่างต่อเนื่ องที่จะคงการปฏิบตั ิงานในระดับสู งเอาไว้ มักเกิดาึ้นในช่วงเวลา
กลางชีวติ การทางานหรื อวัยกลางคน ซึ่ งอาจจะเกิดได้หลายครั้งแตกต่างกันไปในแต่ละคน
โดยเฉพาะผูป้ ระกอบอาชี พที่ตอ้ งให้บริ การช่วยเหลือผูอ้ ื่น หรื อเกิดกับพนักงานที่ไม่ได้รับผลตอบแทนหรื อ
รางวัลตามที่ตนคาดหวังไว้ ทาให้เกิดอาการทางจิตใจ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบทาให้เกิดอาการทางร่ างกาย เช่ น
ความดันโลหิ ตสู งาึ้น เป็ นต้น
ภาวะนี้ เป็ นกลุ่มอาการที่เป็ นผลมาจากความเครี ยดในการทางานในแต่ละวันที่สะสมไว้ และไม่ได้
รั บ การแก้ ไ า ท าให้ เกิ ด อาการหมดแรงจู ง ใจในการท างาน ซึ่ งมี อ งค์ ป ระกอบ 3 ประการ ได้ แ ก่
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1) ความเหนื่อยอ่อนทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) เป็ นความรู ้สึกาองการใช้พลังงานทางด้านจิตใจมาก
เกินไปจนหมด เกิดความรู ้สึกเบื่อหน่าย หมดเรี่ ยวแรง อ่อนเพลีย เหนื่ อยล้า อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย
เฉื่ อยชา รู ้ สึกผิดหวัง หมดประโยชน์ ไม่สามารถทางานได้ 2) ความสาเร็ จในการทางานลดลง (Reduced
Personal accomplishment) โดยรู ้สึกล้มเหลว ความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็ จลดลง ไม่มี
ความสามารถในการจัดการ ผลผลิ ตลดลง าวัญ ก าลังใจตกต่ า ไม่อยากท างานเดิ ม ที่ ท าอยู่อีก ต่อไป และ
3) ความไม่สนใจบุคคลอื่น (Depersonalization) เป็ นความรู ้สึกในทางลบ เริ่ มมองคนในแง่ร้าย คาดหวังใน
ตัวผูอ้ ื่นในแง่ที่ไม่ดี เริ่ มไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ไม่สนใจรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นที่ตนเองต้องเกี่ยวา้อง
หรื อให้บริ การ เช่น หงุดหงิดง่าย มีทศั นคติไม่ดีต่อลูกค้า
2.1 บุ ค คลหรื อ อำชี พ ที่ เสี่ ย ง ภาวะหมดแรงจู ง ใจในการท างาน เกิ ด าึ้ นเพราะผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านมี
ความเครี ยดในการท างานมากเกิ น ไป โดยอาจเกิ ด จากสาเหตุ ซ่ ึ งจาแนกได้เป็ น 3 ประการ ได้แก่ ปั จจัย
เกี่ยวกับตัวบุคคล ปั จจัยเกี่ยวกับงาน และปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร ถ้าพนักงานในองค์กรเกิดอาการหมดแรงจูงใจ
ในการทางาน อาจทาให้เกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมา เช่น นอนไม่หลับ มีการดื่มแอลกอฮอล์หรื อใช้สารเสพติด มี
ปั ญหาครอบครัว และอาจเกิ ดอาการทางจิต เช่ น โรคซึ มเศร้า ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดลง ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อคุณภาพในการผลิตและการให้บริ การ นอกจากนี้กลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการทางานยังเป็ น
ปั จจัยที่ มีผลต่อการาาดงานบ่อย ๆ าวัญกาลังใจตกต่ า และมี อตั ราการหมุนเวียนาองพนักงาน (Turnover
rate) สู ง
2.2 กำรป้ องกัน
2.2.1 ประเมินในหมู่พนักงานว่าเกิดภาวะนี้ หรื อไม่
2.2.2 ประเมินปั ญหาหรื อภาวะแทรกซ้อนอื่นที่อาจเกิดาึ้น เช่น ปั ญหาการติดสุ รา สิ่ งเสพติด
ปัญหาครอบครัว หรื อโรคซึมเศร้า เป็ นต้น
2.2.3 ค้นหาสาเหตุาองกลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการทางาน
2.2.4 กาหนดมาตรการในการควบคุ มแก้ไาปั ญหา โดยมีแนวทางเพิ่มความสาคัญให้กบั งาน
ให้โอกาสพนักงานในการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับงานที่ทา ตั้งเป้ าหมายการทางานบน
พื้นฐานความเป็ นจริ งที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถบรรลุได้ (Achievable) งานที่รับผิดชอบควรมีความหลากหลาย
พอควร พนักงานที่มีความเครี ยดสู งหรื อลักษณะงานอาชีพที่ตอ้ งคอยรองรับอารมณ์เสมอๆ ควรมีการพักผ่อน
ระหว่างวันทางาน หรื อให้พนักงานได้มีโอกาสเพิ่มพลังในการทางานปรับผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ
ให้ส อดคล้องกับ ผลประโยชน์ า ององค์ก าร ให้ ผลตอบแทนที่ เหมาะสม ยุติธ รรม ผลตอบแทนควรมี ท้ งั
ทางด้านวัตถุ เช่ น เงิ น รางวัล และทางด้านจิตใจ เช่ น คาชมเชย ให้กาลังใจจัดสภาพการทางานให้มีความ
ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมการทางานที่ดี และมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อมีการคัดเลือกบรรจุพนักงานใหม่ ควร
เลือกจากบุคคลที่มีค่านิยมใกล้เคียงหรื อสอดคล้องกับองค์การ
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2.2.5 ในระดับบุคคล โดย ชี้ แนะแนวทางให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานทบทวนตัวเองเกี่ ยวกับความต้องการ
าองตน า้อดีาอ้ ด้อย ตลอดจนเป้ าหมายการทางานในอนาคต และพิจารณาว่างานที่ทาอยูส่ นองความต้องการ
าองตนได้หรื อไม่ ถ้าไม่ได้ ควรจะทาอย่างไรต่อไป โดยอาจลาหยุดงานสักพักเพื่อคิดหาหนทางในการแก้ไา
ปั ญหาอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ควรผ่อนคลายความเครี ยดเป็ นประจา โดยการทากิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ เช่น ฟั ง
เพลง เล่ น กี ฬ า สั ง สรรค์ ก ับ เพื่ อ นฝู ง ท างานอดิ เรก พู ด คุ ย ปรึ ก ษาปั ญ หากับ บุ ค คลใกล้ ชิ ด ช่ ว ยเหลื อ
ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อปฏิบตั ิธรรม ฝึ กทาสมาธิ ให้จิตใจผ่องแผ้ว เป็ นต้น
3. การขาดงาน
การาาดงาน (Absenteeism) หมายถึ ง การไม่ ม าท างานเมื่ อถู ก คาดหวัง ว่าเป็ นหน้าที่ ที่ จะต้อ งมา
ทางาน โดยการาาดงานอาจมาจากเหตุผลต่าง ๆ รวมทั้งเหตุผลทางการแพทย์ดว้ ย การาาดงานจะกลายเป็ น
ความผิดปกติ (Pathologic) เมื่อมีระดับที่มากเกินไป ซึ่ งอาจหมายถึ งการาาดงานในเวลางาน หรื อความถี่ ใน
การไม่มาทางาน โดยเฉพาะถ้าพนักงานไม่มีสิทธิ์ หรื อมีอุบตั ิการณ์ าองการเจ็บป่ วยในช่ วงสั้น ๆ (การาาด
งานน้อยกว่า 4 วันต่อครั้ง) มักสะท้อนถึ งความไม่ประสงค์ที่จะมาทางานมากกว่าที่จะเกิ ดจากความจาเป็ น
จริ งๆ แม้วา่ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีใบรับรองแพทย์ก็ตาม
3.1 บุคคลหรื ออำชี พทีเ่ สี่ ยง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานที่มีปัจจัยเสี่ ยง 4 ปัจจัย ดังนี้
3.1.2 ปั จจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีวฒ
ุ ิภาวะต่า ไม่มีความพึงพอใจในงานที่ทา
าาดแรงจูงใจที่ดี หรื อมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อบรรยากาศการทางาน หรื อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานไม่ดี จะ
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการาาดงานในลักษณะาองการาาดงานช่ วงสั้น ๆ แต่าาดงานบ่อยมาก และ
อาจพบพฤติกรรมการสู บบุหรี่ มากหรื อดื่มสุ ราร่ วมด้วย
3.1.2 ปั จจัยเกี่ยวกับงาน ได้แก่ ชนิ ดาองงาน สภาพแวดล้อมในที่ทางาน การจัดรู ปแบบการผลิต
การทางานเป็ นกะ รู ปแบบการควบคุมงาน ถ้าปั จจัยเหล่านี้ ไม่เหมาะสม ก็จะทาให้มีความถี่าองการาาดงาน
สู ง
3.1.3 ปั จจัยเกี่ยวกับองค์ กร ได้แก่ นโยบายและแนวทางการบริ หารงานเพื่อไปสู่ เป้ าหมายาอง
องค์กร การที่พนักงานไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยเฉพาะบรรยากาศการทางานาององค์กร ฯลฯ
ปั จจัยภายนอกองค์กร เช่น สภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี มักพบว่าพฤติกรรมการทางาน
จะอยูใ่ นระดับต่า
3.2 กำรประเมิน
การประเมินความรุ นแรงาองการาาดงานคานวณเป็ นอัตราการาาดงานทั้งหมด (Gross
Absence Rate; GAR) โดยใช้สูตร
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อัตราการาาดงานทั้งหมด =

จานวนวันที่าาดงานทั้งหมด x 100
.
วันทางานทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง x จานวนพนักงาน
ถ้าค่า GAR าององค์กรสู งกว่าร้อยละ 5 แสดงว่ามีการาาดงานมากเกินไป อาจพิจารณาจานวนวันที่ลาป่ วยต่อ
ครั้ง ถ้ามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 4 วัน ประกอบกับมีความถี่ในการาาดงานสู ง จะบ่งถึงปั ญหาความสัมพันธ์ในการ
ท างานที่ รุ นแรง ทั้ งนี้ ต้ อ งค านึ ง ว่ า ภาวะดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ เกิ ด จากปั ญหาการระบาดาองโรคด้ ว ย แต่
ถ้าจานวนวันที่ าาดงานต่อครั้ งมี ค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 7 วันขึ้ นไป บ่ งบอกว่า ความรุ นแรงของ การเจ็บป่ วยาอง
พนักงานอยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งองค์กรควรดาเนินการตรวจสอบเพื่อป้ องกันควบคุมต่อไป
3.3 กำรป้ องกัน
3.3.1 เก็บรวบรวมา้อมูลเกี่ยวกับการาาดงานาองพนักงานแต่ละคนและกลุ่มพนักงาน
3.3.2 ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ซึ่ งจะบ่งชี้ได้วา่ พนักงานหรื อกลุ่มพนักงานประสบปั ญหาใด
เช่น อุบตั ิเหตุและอันตรายในที่ทางาน หรื อความเครี ยดจากการทางาน เป็ นต้น
3.3.3 วิเคราะห์าอ้ มูลเกี่ยวกับการาาดงานอย่างละเอียด
3.3.4 ทาการควบคุมปัญหาการาาดงาน โดย
1) สร้างทัศนคติที่ดีและจิตสานึกาองพนักงาน โดยเฉพาะในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีาองพนักงานต่องานที่ทา
2) ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดนโยบายและวิธีการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่ งเสริ ม
ให้พนักงานมาทางานสม่าเสมอ หรื อมีจานวนวันที่าาดงานน้อย โดยให้ผลตอบแทนหรื อรางวัลในรู ปตัวเงิน
และคาชมเชย
3) จัดสภาพการทางานให้มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมการทางานที่ดี และมีสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
4) สร้างความพึงพอใจในงาน
5) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร
6) จัดบริ การทางการแพทย์ และมีบริ การให้คาปรึ กษาเมื่อพนักงานมีปัญหาสุ าภาพกาย
หรื อสุ าภาพจิต
_____________________________________________________________________________________
กิจกรรม 13.4.3
จงอธิ บายแนวทางการจัดการกับความเครี ยด
แนวตอบกิจกรรม 13.4.3
แนวทางการจัดการกับความเครี ยดคือ การให้ความรู ้ แก่ผูป้ ฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับความเครี ยด ผลกระทบ
จากความเครี ยด ตลอดจนเทคนิ คในการลดความเครี ยด ซึ่ งต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไาปั ญหาที่เป็ นสาเหตุ
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รากเหง้าาองความเครี ยด มีการแก้ปัญหาโดยวางแผนเป็ นาั้นตอน โดยอาจปรึ กษาหารื อ าอความคิดเห็นและ
ความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ น การลดสิ่ งเร้ าหรื อปั จจัยที่ อาจก่ อให้เกิ ดปั ญหาความเครี ยดเพิ่มาึ้น การผ่อนคลาย
ความเครี ยด เมื่อเริ่ มเกิดอาการเครี ยด แม้ไม่มากก็ตอ้ งให้ความสนใจ เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดท้อง เพราะ
อาการเหล่านี้ เป็ นสิ่ งเตือนให้ทราบว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินชีวติ เพื่อลดความเครี ยด
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หน่ วยที่ 14
การใช้ ยาในการดูแลรักษาโรคเบื้องต้ นในสถานประกอบกิจการ
อาจารย์ เภสั ชกรหญิง ดร.สุ มาลี พรกิจประสาน
อาจารย์ เภสั ชกรหญิง ดร.ยุพนิ ลาวัณย์ ประเสริฐ

ชื่ อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุ มาลี พรกิจประสาน

วุฒิ

วท.บ., ภ.บ., น.บ., ส.ม. (บริ หารสาธารณสุ ข),
วท.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและบริ หาร)

ตาแหน่ ง

นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข

หน่ วยที่

หน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 และ 14.2

ปรับปรุ ง
ชื่ อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริ ฐ

วุฒิ

ภ.บ., วทม.(สาธารณสุ ขศาสตร์), ส.ด.(บริ หารสาธารณสุ ข)

ตาแหน่ ง

นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข

หน่ วยที่
ปรับปรุ ง

หน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.3

2

แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชา

การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้น

หน่ วยที่ 14 การใช้ ยาในการดูแลรั กษาโรคเบื้องต้ นในสถานประกอบกิจการ
ตอนที่
14.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการใช้ยา
14.2 หลักปฏิบตั ิในการใช้ยาแผนปัจจุบนั สาหรับรักษาโรคเบื้องต้น
14.3 หลักปฏิบตั ิในการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรสาหรับการรักษาโรคเบื้องต้น
แนวคิด
1. ในการใช้ยาจาเป็ นต้องมี ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาตามพระราชบัญญัติยา ความรู ้เกี่ยวกับข้อควร
สังเกตในการเลือกซื้ อยาและเลือกใช้ยา หลักการใช้ยาแผนปั จจุบนั การเก็บรักษาวิธีการให้ยา การออกฤทธิ์
ของยา การเผาผลาญยาและการกาจัดยาออกจากร่ างกาย รวมทั้งอันตรายและข้อควรระวังในการใช้ยา
2. ในการใช้ยาแผนปั จจุบนั ต่างๆ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการใช้ยา จาเป็ นต้องมีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับ
หลักปฏิบตั ิในการใช้ยาบาบัดอาการ ยาบาบัดโรค วิตามินและเกลือแร่ ยาคุ มกาเนิ ด วัคซี นและเซรุ่ ม สาร
น้ าและเลื อด เพื่อให้ได้รับประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการบาบัด บรรเทา อาการเจ็บป่ วยหรื อโรคต่างๆ ในการ
รักษาโรคเบื้องต้น
3. ในการใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพรต่างๆ ของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการใช้ยา จาเป็ นต้องมี ความรู ้
พื้นฐานเกี่ ยวกับการใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายใน ยาจากสมุนไพรใน
บัญชี ยาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 ยาจากแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ใช้เป็ นยาภายนอก เพื่อสามารถเป็ น
ทางเลือกในการใช้ยาสาหรับประชาชนเพื่อ สามารถดูแลด้วยตนเองได้ในการบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่ วย
หรื อโรคต่างๆ ในการรักษาโรคเบื้องต้น อีกทั้งเพื่อช่วยลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบนั ได้ดว้ ย
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 14 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการใช้ยาได้
2. อธิบายหลักปฏิบตั ิในการใช้ยาแผนปัจจุบนั สาหรับการรักษาโรคเบื้องต้นได้
3. อธิบายหลักปฏิบตั ิในการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรสาหรับการรักษาโรคเบื้องต้นได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
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1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.1-14.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังเทปบันทึกเสี ยง/ซีดี
5. เข้ารับการสอนเสริ ม (ถ้ามี)
6. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยน
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. เทปบันทึกเสี ยงในรู ปแผ่นซี ดีหรื อดีวดี ี
4. รายการวิทยุ/โทรทัศน์
5. เข้ารับการสอนเสริ ม (ถ้ามี)
ประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 14 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 14.1
ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการใช้ ยา
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 14.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
14.1.1 ความรู ้เกี่ยวกับยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
14.1.2 ข้อควรสังเกตในการเลือกซื้ อยาและเลือกใช้ยา
14.1.3 หลักการใช้ยาแผนปั จจุบนั การเก็บรักษา วิธีการให้ยา การออกฤทธิ์ การเผาผลาญยา และ
การกาจัดยาออกจากร่ างกาย
14.1.4 อันตรายและข้อควรระวังในการใช้ยา
แนวคิด
1. การมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของคาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา เช่น “ยา” “ฉลาก”
“เอกสารก ากับ ยา” ความรู ้ เกี่ ย วกับ ประเภทของยาและการควบคุ ม รวมทั้งประเภทของร้ า นขายยาตาม
พระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510 และฉบับที่ แก้ไขเพิ่มเติม เป็ นหนึ่ งในข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้สามารถปกป้องตนเองในการใช้ยาและเป็ นประโยชน์ในการเลือกซื้ อยาหรื อเลือกใช้ยา
2. ในการเลื อกซื้ อยา ควรซื้ อจากแหล่ งจาหน่ ายยาที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ควรสังเกตเลขทะเบี ยน
ตารับยาในรู ปแบบต่างๆ เช่ น “ยาเดี่ยว” “ยาผสม” “ยาใหม่” หรื อกรณี ที่ไม่ใช่ “ยาใหม่” ฯลฯ ที่มีการแสดง
บนฉลากยาแผนปัจจุบนั และแผนโบราณ ซึ่ ง “ยาใหม่” นั้น ห้ามการขายในร้านขายยา นอกจากนี้ ควรสังเกต
ข้อมูลต่างๆ จากฉลากภาษาไทย ไม่ซ้ื อยาที่มีส่วนผสมของสารที่ผเู ้ ลื อกซื้ อ/ ที่ผใู ้ ช้เคยมีประวัติการแพ้ การ
ปฏิบตั ิหรื อการร้องเรี ยนในกรณี ที่สงสัยว่า ยาที่ซ้ื อเป็ นยาไม่มีทะเบียนหรื อยาปลอมหรื อกรณี ที่มีปัญหาใดๆ
เกี่ยวกับยา สาหรับการเลือกใช้ยานั้น ควรอ่านฉลากยาและเอกสารกากับยาให้ละเอียดก่อนใช้ยา และการใช้
“ยาควบคุมพิเศษ” และ “ยาใหม่” นั้น จะต้องได้รับการวินิจฉัยและสั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น และควรสังเกตว่า
ยาที่จะใช้ จะต้องไม่มีลกั ษณะของยาที่หมดอายุหรื อเป็ นยาที่เสื่ อมคุณภาพ
3. หลักการใช้ยาแผนปัจจุบนั ควรมีการเลือกใช้ยาให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี ถูกขนาด ถูกเวลา และถูก
เหตุผล อีกทั้งก่อนเลือกซื้ อหรื อใช้ยาควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกร ทั้งต้องอ่านฉลากยาและเอกสารกากับยา
เพื่อให้ใช้ยาได้ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ การเก็บ รักษา วิธีการให้ยา การออกฤทธิ์ ของยา การเผา
ผลาญยาที่เหมาะสมจะช่วยให้ยามีคุณภาพตามมาตรฐานในเวลาที่กาหนดในฉลากและมีการกาจัดยาออกจาก
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ร่ างกายอย่างที่ควรจะเป็ น อันจะทาให้การรักษามีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้มีความปลอดภัยและเกิดความคุม้ ค่า
ในการใช้ยา
4. ความรู ้เกี่ยวกับข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้ยาเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการป้ องกันพฤติกรรมในการ
ใช้ยาที่ ไม่เหมาะสม เช่ น การใช้ยาในทางที่ผิด การใช้ยาซ้ าซ้อนจากการใช้ยาสู ตรผสมหรื อการใช้ยาเกิ น
ขนาดจนอาจท าให้เกิ ดพิ ษ ฯลฯ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ภาพจากการใช้ยาได้ ดังนั้น ความรู ้ ดงั กล่ าวจึ ง
จาเป็ นในการป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยา เช่น ปฏิกิริยาต่อกันของยา การติดยา การตอบสนองต่อ
ยาส าหรับ คนที่ มี ค วามผิดปกติ ท างพัน ธุ ก รรม การแพ้ยา การดื้ อยา อาการข้างเคี ยงของยาหรื อผลไม่ พึ ง
ประสงค์จากการใช้ยา การสะสมของยา ฯลฯ อีกทั้งจะช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดจากการใช้ยาด้วย
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 14.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
14.1.1อธิ บายความรู ้เกี่ยวกับยาตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
อธิบายข้อควรสังเกตในการเลือกซื้ อยาและเลือกใช้ยาได้
14.1.2อธิ บายหลักการใช้ยาแผนปั จจุบนั การเก็บรักษา วิธีการให้ยา การออกฤทธิ์ การเผา
ผลาญยาและการกาจัดยาออกจากร่ างกายได้
14.1.3อธิบายอันตรายและข้อควรระวังในการใช้ยาได้
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เรื่ องที่ 14.1.1
ความรู้ เกีย่ วกับยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็ นกฎหมายที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุ ข ในการควบคุมกากับดู แล “ยา” ที่มีการ
จาหน่ายและใช้ในประเทศไทยเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1. ความหมายของ “ยา” และคาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
1.1 ความหมายของยา
“ยา” หมายถึง
1.1.1 วัตถุที่รับรองไว้ในตารายาที่รัฐมนตรี ประกาศ
1.1.2 วัต ถุ ที่ มุ่ ง หมายส าหรั บ ใช้ใ นการวินิ จฉัย บ าบัด บรรเทา รั ก ษา หรื อ ป้ อ งกัน โรค หรื อความ
เจ็บป่ วยของมนุษย์หรื อสัตว์
1.1.3 วัตถุที่เป็ นเภสัชเคมีภณั ฑ์หรื อเภสัชเคมีภณั ฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ป
1.1.4 วัตถุ ที่มุ่งหมายสาหรับให้เกิ ดผลแก่ สุขภาพ โครงสร้างหรื อ การกระทาหน้าที่ใดๆ ของร่ างกาย
มนุษย์หรื อสัตว์
วัตถุตามข้อ 1.1.1 หรื อ 1.1.2 หรื อ 1.1.4 ไม่หมายความรวมถึง
(1) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการเกษตร หรื อการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
(2) วัตถุ ที่ มุ่ งหมายส าหรั บ ใช้เป็ นอาหารส าหรั บ มนุ ษ ย์ เครื่ องกี ฬ า เครื่ องมื อเครื่ องใช้ในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ เครื่ องสาอางหรื อเครื่ องมือและส่ วนประกอบของเครื่ องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ
หรื อวิชาชีพเวชกรรม
(3) วัตถุ ที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ สาหรับการวิจยั การวิเคราะห์หรื อการชันสู ตร
โรคซึ่ งมิได้กระทาโดยตรงต่อร่ างกายของมนุษย์
1.2 ความหมายของ “ฉลาก”
“ฉลาก” หมายความรวมถึง รู ป รอยประดิษฐ์ เครื่ องหมาย หรื อข้อความใดๆ ซึ่ งแสดงไว้ที่ภาชนะ
หรื อหี บห่อบรรจุยา
1.3 ความหมาย ของ “เอกสารกากับยา”
“เอกสารก ากับ ยา” หมายความรวมถึ ง กระดาษหรื อวัตถุ อื่น ใดที่ ท าให้ป รากฎความหมาย รอย
ประดิษฐ์ เครื่ องหมาย หรื อข้อความใดๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรกหรื อรวมไว้กบั ภาชนะหรื อหี บห่อบรรจุยา
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2. ประเภทของยา
2.1 ยาแผนปัจจุบัน
“ยาแผนปั จจุ บัน” หมายความถึง ยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม (แพทย์
แผนปั จจุบนั ) การประกอบโรคศิลปะแผนปั จจุบนั (ทันตกรรม เภสัชกรรม เทคนิ คการแพทย์ รังสี เทคนิ ค
กายภาพบาบัด) หรื อการบาบัดโรคสัตว์ ซึ่ งอาจแบ่งเป็ นชนิดต่างๆ ดังนี้
2.1.1 ยาแผนปัจจุบันทีเ่ ป็ น “ยาควบคุมพิเศษ”
เป็ นยาแผนปั จจุบนั ที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาควบคุมพิเศษ โดยยานี้ จะขายได้เฉพาะในร้านขายยา
แผนปั จจุบนั ที่มีเภสัชกรแผนปั จจุบนั เป็ นผูด้ ู แลควบคุมการจาหน่าย ทั้งเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในการใช้ยาและ
การปฏิ บตั ิตวั ที่ถูกต้องเพื่ อลดผลข้างเคี ยงจากยาที่ อาจเกิ ดขึ้ นและจะต้องมี ใบสั่งยาจากแพทย์ในการใช้ยา
เท่านั้น เพราะยาควบคุ มพิเศษอาจก่อให้เกิ ดอันตรายได้สูงหากใช้ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผูป้ ่ วยที่จะใช้ยานี้ ตอ้ ง
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อน ยากลุ่มนี้ สังเกตได้จากอักษรสี แดงบนฉลากที่ระบุว่า “ยาควบคุมพิเศษ”
ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น ยาเม็ดสเตียรอยด์ เป็ นต้น
2.1.2 ยาแผนปัจจุบันทีเ่ ป็ น “ยาอันตราย”
เป็ นยาแผนปั จจุบนั ที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาอันตราย โดยยานี้ จะขายได้เฉพาะในร้านขายยาแผน
ปั จจุบนั ที่มีเภสัชกรแผนปั จจุบนั เป็ นผูด้ ูแลควบคุมการจาหน่ ายเท่านั้น โดยจะสังเกตได้จากอักษรสี แดงบน
ฉลากที่ ระบุ ว่า “ยาอันตราย” ตัวอย่างยาในกลุ่ ม นี้ เช่ น ยาคุ มกาเนิ ด ยาปฏิ ชีวนะ ยาลดความดันโลหิ ต ยา
เบาหวาน ยาโรคไทรอยด์ ยาลดไขมัน ยาแก้ปวดชนิดต่างๆ เป็ นต้น
2.1.3 ยาแผนปัจจุบันทีเ่ ป็ น “ยาบรรจุเสร็จ”
เป็ นยาแผนปั จจุบนั ในรู ปแบบต่างๆ ทางเภสัชกรรมซึ่ งบรรจุในภาชนะหี บห่ อที่ปิดหรื อผนึ กไว้แล้ว
และมีฉลากครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ (พาราเซตามอล) ชนิดแผง เป็ นต้น
2.1.4 “ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จทีไ่ ม่ ใช่ ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ”
เป็ นยาบรรจุเสร็ จที่เป็ นยาแผนปั จจุบนั ที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ ซึ่งจะขายได้เฉพาะใน
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั และร้านขายยาแผนปั จจุบนั บรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ เช่น ยา
ผงแก้ปวดลดไข้ (พาราเซตามอล) ชนิดซอง เป็ นต้น
2.1.5 ยาแผนปัจจุบันทีเ่ ป็ น “ยาสามัญประจาบ้ าน”
2.2 ยาแผนโบราณ
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“ยาแผนโบราณ” หมายความถึ ง ยาที่ มุ่งหมายส าหรั บใช้ในการประกอบโรคศิ ลปะแผนโบราณ
หรื อการบาบัดโรคสัตว์ ซึ่ งอยูใ่ นตารายาแผนโบราณที่ รัฐมนตรี ประกาศ หรื อยาที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยา
แผนโบราณ หรื อยาที่ได้รับอนุญาตให้ข้ ึนทะเบียนตารับยาเป็ นยาแผนโบราณ
2.2.1 ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาควบคุมพิเศษ” เป็ นยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาควบคุ ม
พิเศษ ซึ่ งในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายกาหนดว่า มียานี้แต่อย่างใด
2.2.2 ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาอันตราย” เป็ นยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาอันตราย ซึ่ งใน
ปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายกาหนดว่า มียานี้แต่อย่างใด
2.2.3 ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาบรรจุ เสร็ จ” เป็ นยาแผนโบราณที่ ได้ผลิ ตขึ้ นเสร็ จในรู ป ต่างๆ ทาง
เภสัชกรรม ซึ่ งบรรจุในภาชนะหี บห่ อที่ปิดหรื อผนึ กไว้และมีฉลากครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ยา
หอม ยาน้ าบารุ งร่ างกาย (ต.ย. โสม ยาสตรี ต่างๆ ฯลฯ) ยาระบาย (ยากษัย) เป็ นต้น
2.2.4 ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาสามัญประจาบ้ าน” เป็ นยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาสามัญ
ประจาบ้าน ซึ่ งจะขายได้ในร้านขายยาแผนปั จจุบนั ทุกประเภทและร้านค้าทัว่ ไป โดยจะเป็ นยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ ยาอันตรายหรื อยาควบคุ มพิเศษที่มีการกาหนดขนาดบรรจุเฉพาะที่จะจาหน่ ายได้เท่านั้น
เช่น ยาธาตุบรรจบ ยามหาจักร ยาแสงหมึก ยาเหลืองปิ ดสมุทร ยาเขียวหอม เป็ นต้น
2.3 ยาสมุนไพร
“ยาสมุนไพร” หมายความถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรื อแร่ ซึ่ งมิได้ผสม ปรุ ง หรื อแปรสภาพ
เช่น เปลือกฝาง เปลือกอบเชย เมล็ดผักชี เมล็ดยีห่ ร่ า เกสรทั้ง 5 เป็ นต้น
3. ประเภทร้ านขายยา
3.1 ร้ านขายยาแผนปัจจุบัน
เป็ นร้ านขายยาที่ มี ใบอนุ ญ าตขายยาแผนปั จจุบ ัน โดยต้องมี เภสัชกรแผนปั จจุ บนั เป็ นผูม้ ี ห น้าที่
ปฏิบตั ิการตลอดเวลาที่เปิ ดทาการ (ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต) ซึ่ งสามารถจาหน่ายยาได้ทุกประเภท แต่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดของยาแต่ละประเภท
3.2 ร้ านขายส่ งยาแผนปัจจุบัน
เป็ นร้านขายยาที่มีใบอนุ ญาตขายส่ งยาแผนปั จจุบนั โดยต้องมีเภสัชกรแผนปั จจุบนั เป็ นผูม้ ีหน้าที่
ปฏิบตั ิการตลอดเวลาที่เปิ ดทาการ (ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต) และเป็ นการขายตรงต่อผูร้ ับอนุ ญาตขายยา
ผู ร้ ั บ อนุ ญ าตขายส่ ง ยากระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์ก ารเภสั ช กรรม ผูไ้ ด้รับ อนุ ญ าตให้
ดาเนินการสถานพยาบาล ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูป้ ระกอบวิชาชีพการ
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ผดุ ง ครรภ์ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์ ผูป้ ระกอบโรคศิ ล ปะแผนปั จจุ บ ัน หรื อ
ผูป้ ระกอบการบาบัด โรคสัตว์
3.3 ร้ านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จทีไ่ ม่ ใช่ ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ
เป็ นร้านขายยาที่มีใบอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบนั บรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ
โดยต้องมีเภสัชกรแผนปั จจุบนั หรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม หรื อทันตแพทย์ หรื อพยาบาลผดุงครรภ์
หรื อพยาบาลเป็ นผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการตลอดเวลาที่เปิ ดทาการ (ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต) โดยขายได้เฉพาะ
ยาแผนปั จจุบนั บรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ ยาแผนโบราณที่เป็ นยาบรรจุเสร็ จ และยา
สามัญประจาบ้านเท่านั้น
3.4 ร้ านขายยาแผนโบราณ
เป็ นร้ านขายยาที่ มี ใบอนุ ญ าตขายยาแผนโบราณ โดยต้องมี เภสั ชกรแผนโบราณเป็ นผูม้ ี ห น้าที่
ปฏิ บ ตั ิการตลอดเวลาที่ เปิ ดทาการ (ตามที่ ระบุ ไว้ในใบอนุ ญาต) และขายได้เฉพาะยาแผนโบราณและยา
สามัญประจาบ้านเท่านั้น
3.5 ร้ านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสาหรับสั ตว์
เป็ นร้ านขายยาที่ มีใบอนุ ญ าตขายยาแผนปั จจุบนั บรรจุเสร็ จสาหรับสัตว์ โดยต้องมี เภสัชกรแผน
ปั จจุ บ ัน หรื อผูป้ ระกอบการโรคสั ตว์เป็ นผูม้ ี ห น้าที่ ปฏิ บ ัติก ารตลอดเวลาที่ เปิ ดท าการ (ตามที่ ระบุ ไว้ใ น
ใบอนุญาต) และขายได้เฉพาะยาแผนปัจจุบนั บรรจุเสร็ จสาหรับสัตว์และยาสามัญประจาบ้านเท่านั้น
กิจกรรม 14.1.1
1. จงอธิบายความหมายโดยสังเขปของ “ยา” ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จงบอกประเภทของยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. จงบอกประเภทของร้านขายยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวตอบกิจกรรม 14.1.1
1. “ยา” ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่ แก้ไขเพิ่มเติมหมายถึง หมายถึง วัตถุที่รับรองไว้ใน
ตารายาที่รัฐมนตรี ประกาศ หรื อวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการวินิจฉัย บาบัด บรรเทา รักษา หรื อป้ องกัน
โรค หรื อความเจ็บป่ วยของมนุษย์หรื อสัตว์ หรื อวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรื อ
การกระทาหน้าที่ใดๆ ของร่ างกายมนุษย์หรื อสัตว์ แต่ไม่หมายความรวมถึง
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(1) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการเกษตร หรื อการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
(2) วัตถุ ที่ มุ่งหมายส าหรั บ ใช้เป็ นอาหารส าหรั บมนุ ษ ย์ เครื่ องกี ฬ า เครื่ องมื อเครื่ องใช้ในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ เครื่ องสาอางหรื อเครื่ องมือและส่ วนประกอบของเครื่ องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ
หรื อวิชาชีพเวชกรรม
(3) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ สาหรับการวิจยั การวิเคราะห์หรื อการชันสู ตร
โรคซึ่ งมิได้กระทาโดยตรงต่อร่ างกายของมนุษย์
ทั้งนี้ “ยา” อาจหมายถึง วัตถุที่เป็ นเภสัชเคมีภณั ฑ์หรื อเภสัชเคมีภณั ฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ป ก็ได้
2. ประเภทของยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดงั นี้
2.1 ยาแผนปั จ จุ บ ัน ที่ เป็ น “ยาควบคุ ม พิ เศษ” หรื อ “ยาอัน ตราย” หรื อ “ยาบรรจุ เสร็ จ ” หรื อ “ยาแผน
ปั จจุบนั บรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ” หรื อ “ยาสามัญประจาบ้าน”
2.2 ยาแผนโบราณที่ เป็ น “ยาควบคุ ม พิ เศษ” หรื อ “ยาอันตราย” หรื อ “ยาบรรจุ เสร็ จ ” หรื อ “ยาสามัญ
ประจาบ้าน”
2.3 “ยาสมุนไพร”
3. ประเภทของร้านขายยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดงั นี้
3.1 ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
3.2 ร้านขายส่ งยาแผนปัจจุบนั
3.3 ร้านขายยาแผนปั จจุบนั บรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ
3.4 ร้านขายยาแผนปัจจุบนั บรรจุเสร็ จสาหรับสัตว์
3.5 ร้านขายยาแผนโบราณ
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เรื่ องที่ 14.1.2
ข้ อควรสั งเกตในการเลือกซื้อยาและเลือกใช้ ยา
ความรู ้ ใ นการเลื อ กซื้ อ และเลื อ กใช้ย าเป็ นหนึ่ งในปั จ จัย ที่ จ าเป็ นในการป้ อ งกัน การใช้ย าที่ ไ ม่
เหมาะสมซึ่ งพบว่า มีหลายรู ปแบบ เช่น การใช้ยาโดยไม่มีขอ้ บ่งชี้ ที่ชดั เจน ผูใ้ ช้ยาไม่อ่านฉลากและเอกสาร
กากับ ยาหรื ออ่านไม่ละเอี ยดซึ่ งอาจเพราะไม่ใส่ ใจที่ จะอ่านหรื อเพราะฉลากและเอกสารกากับยามีขนาด
ตัวอักษรเล็กมาก ทาให้มีการใช้ยาซ้ าซ้อน ไม่สอดคล้องกับคาแนะนาในการใช้ยาตามที่ระบุ ในฉลากและ
เอกสารกากับยา ผูใ้ ช้ยาไม่คานึ งถึงปั ญหาเชื้อดื้อยา มีการใช้ยาไม่ถูกขนาด ไม่ถูกวิธี ไม่ถูกความถี่และไม่ถูก
เวลา ซึ่ งสาเหตุส่วนหนึ่งของปั ญหาดังกล่าวมาจากการไม่มีความรู ้ในการเลือกซื้ อยาหรื อเลือกใช้ยาและการมี
ข้อมูลที่จาเป็ นไม่ครบถ้วน ประกอบกับการได้รับข้อมูลที่เบี่ยงเบนจากการส่ งเสริ มการขายและการโฆษณา
ยา ดังนั้น การที่จะช่วยให้การใช้ยาเป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ยาและสมเหตุผล จะต้องอาศัยความรู ้
เกี่ยวกับการข้อควรสังเกตในการเลือกซื้ อและเลือกใช้ยา ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

1. ข้ อควรสั งเกตในการเลือกซื้อยา
ข้อควรสังเกตในการเลือกซื้ อยา มีดงั นี้
1.1 การสั งเกตแหล่งจาหน่ ายยา
แหล่ งจาหน่ ายยาที่ ถู ก ต้องตามกฎหมาย คื อ ร้ านขายยาที่ ได้รับ ใบอนุ ญ าตขายยาจากส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยต้องมี ส ถานที่ แน่ นอนตามที่ ระบุ ในใบอนุ ญ าต โดยสังเกตได้จาก
ใบอนุญาตขายยา ป้ ายระบุประเภทของร้านขายยา ป้ ายระบุชื่อและวุฒิ การศึกษารวมทั้งเวลาปฏิบตั ิการของผู ้
มีหน้าที่ปฏิบตั ิการ ที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งติดไว้ให้สามารถมองเห็นได้ชดั จากภายหน้าอาคาร
1.2 การสั งเกตเลขทะเบียนตารับยาทีม่ ีการแสดงบนฉลากยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
ให้สังเกตที่ฉลากยาว่า เป็ นยาที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วหรื อไม่
โดยอาจอยูใ่ นรู ป “ยาเดี่ยว” หรื อ “ยาผสม” มีท้ งั ที่เป็ น “ยาใหม่” หรื อไม่ใช่ “ยาใหม่” ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
1.2.1 ยาแผนปัจจุบันที่เป็ น “ยาผสม” เป็ นยาแผนปั จจุบนั ที่ที่มีตวั ยาสาคัญเป็ นส่ วนประกอบมากกว่า
1 ชนิ ด เช่ น ยาที่ มีส่ วนผสมทั้งตัวยาส าหรั บลดไข้ (พาราเซตามอล) และลดน้ ามู ก (คลอเฟนิ รามี น) ใน 1
หน่วย (เม็ด/ ขวด/ แคปซู ล) เป็ นต้น
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1.2.2 ยาแผนปั จจุ บันที่เป็ น “ยาเดี่ยว” เป็ นยาแผนปั จจุบนั ที่ มีตวั ยาสาคัญเป็ นส่ วนประกอบเพียง 1
ชนิด เช่น ยาแก้ปวดลดไข้พาราเซตามอล เป็ นต้น
1.2.3 ยาแผนปัจจุบันที่เป็ น “ยาใหม่ ” เป็ นยาแผนปั จจุบนั ที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม “ยาควบคุมพิเศษ” ซึ่ งจะต้อง
ได้รับ การวินิจฉัยและมี ใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น ทั้งเป็ นยาที่ ตอ้ งมีระบบการติดตามความปลอดภัยและ
ประสิ ท ธิ ภาพของยา (Safety Monitoring Program: SMP) โดยมี ก ารจากัดการใช้เฉพาะในสถานพยาบาล
หรื อโรงพยาบาลที่ มีแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญดู แลอย่างใกล้ชิดเท่านั้น และห้ามจาหน่ ายในร้านขายยาทุกประเภท
นอกจากนี้ ยัง ต้อ งรายงานผลความปลอดภัย และรายงานอาการไม่ พึ ง ประสงค์จากการใช้ย าใหม่ น้ ี ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ทั้งบนฉลากยาใหม่ ต้องมี การแสดง
สั ญญลักษณ์ รูปสามเหลีย่ มที่ภายในมีการระบุคาว่า “ต้ องติดตาม”
ทั้งนี้ รายละเอียดของเลขทะเบียนตารับยาของยาประเภทต่างๆ แสดงในตารางที่ 14.1
ตารางที่ 14.1 แสดงลักษณะเลขทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันและตารับยาแผนโบราณ
ยาแผนปัจจุบัน
ผลิตในไทย
แบ่ งบรรจุ
นาเข้ า
ยาเดี่ยว ยาผสม ยาเดี่ยว
ยาผสม
ยาเดี่ยว
ยาผสม
1A/ปี พ.ศ. 2A/ปี พ.ศ. 1B/ปี พ.ศ. 2B/ปี พ.ศ. 1C/ปี พ.ศ. 2C/ปี พ.ศ.
ยาคน (ไม่ใช่ยาใหม่)
ยาคน (ยาใหม่มีเงื่อนไข) 1A/ปี พ.ศ. 2A/ปี พ.ศ. 1B/ปี พ.ศ. 2B/ปี พ.ศ. 1C/ปี พ.ศ. 2C/ปี พ.ศ.
(NC)
(NC)
(NC)
(NC)
(NC)
(NC)
1A/ปี พ.ศ. 2A/ปี 1B/ปี พ.ศ. 2B/ปี พ.ศ. 1C/ปี พ.ศ. 2C/ปี พ.ศ.
ยาคน (ยาใหม่ไม่มี
(N)
พ.ศ.(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
เงื่อนไข)
1D/ปี พ.ศ.
2D/ปี พ.ศ.
1E/ปี พ.ศ.
ยาสั ตว์
ยาแผนโบราณ
ยาคน
ยาสั ตว์

ผลิตในไทย
G/ปี พ.ศ.
L/ปี พ.ศ.

แบ่ งบรรจุ
H/ปี พ.ศ.
M/ปี พ.ศ.

นาเข้ า
K/ปี พ.ศ.
N/ปี พ.ศ.

หมายเหตุ NC = New (ยาใหม่) & C = Condition (มีเงื่อนไข); N = New (ยาใหม่); ปี พ.ศ. = ปี พ.ศ.ที่ได้รับเลขทะเบียนตารับ

1.3 การสั งเกตข้ อมูลจากฉลากภาษาไทย
ให้ซ้ื อยาที่มีฉลากภาษาไทยที่มีการระบุสาระสาคัญครบถ้วน ชัดเจน เช่น ชื่อยา ส่ วนประกอบ วิธีใช้
ชื่อและที่ต้ งั ของผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้า ปริ มาณสุ ทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือนปี ที่ผลิต เดือนปี ที่หมดอายุ (ถ้า
มี) คาเตือน เลขทะเบียนตารับยา ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ (ถ้ามี)
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หมายเหตุ วิธีการสังเกตวันหมดอายุและวันผลิตที่ฉลาก หรื อกล่องยา หรื อแผงยา เช่น
- ถ้าเป็ นยาปฏิ ชีวนะ ผูผ้ ลิ ตมักจะแสดงข้อความหมดอายุของยาไว้ เช่ น ใช้ค าว่า Expired Date หรื อ Exp.
Date หรื อ Expiry Date เป็ นต้น
- ถ้าเป็ นยาทัว่ ไป ผูผ้ ลิตมักจะแสดงเฉพาะ วัน เดือน ปี ที่ผลิต เท่านั้น ด้วยการแสดงข้อความ เช่น Mfg. Date
หรื อ Manufactured Date แล้วตามด้วย วัน เดือน ปี ที่ผลิต ซึ่งโดยทัว่ ไปจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ผลิต
อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิตยาทัว่ ไปบางรายอาจมีการแสดงข้อความหมดอายุของยาไว้ดว้ ยก็ได้
1.4 ห้ ามใช้ ยาที่มีส่วนผสมของสารที่ผเู ้ ลือกซื้ อ/ ที่ผใู ้ ช้เคยมีประวัติการแพ้
1.5 ก่อนซื้อยาทุกครั้ง
1.5.1 ต้องอ่านฉลากยาและเอกสารกากับยาให้ละเอียดก่อนซื้ อยาทุกครั้ง
1.5.2 หากเป็ น “ยาควบคุมพิเศษ” จะมีอนั ตรายได้สูงถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการซื้ อยานี้ จะต้องได้รับ
การวินิจฉัยและมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น อีกทั้งยานี้จะมีขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปั จจุบนั เท่านั้น
1.5.3 หากเป็ น “ยาอันตราย” หรื อยาทัว่ ไป ควรปรึ กษา “เภสัชกร” เพื่อขอคาแนะนาในการใช้ยาที่
ถูกต้องและเพื่อเป็ นการลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา
1.6 เมื่อใดสงสั ยว่ายาทีซ่ ื้อเป็ นยาไม่ มีทะเบียนหรื อยาปลอม หรื อมีปัญหาใดๆ เกีย่ วกับยา ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1.6.1 ปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกร
1.6.2 ตรวจสอบลักษณะและข้อมูลยาปลอม ยาที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานได้ที่ศูนย์ขอ้ มูลกากับระบบ
ยา ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อที่เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th
1.6.3 แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเพื่อดาเนิ นการเฝ้าระวัง เพื่อประโยชน์ใน
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคต่อไป โดยแจ้งผ่าน
(1) สายด่วน อย. 1556 หรื อที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 1556, 0 2590 7354-5 หรื อที่โทรสาร
หมายเลข 0 2590 1556, 0 2590 7355 หรื อ
(2) อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th หรื อ
(3) ทางจดหมายหรื อหนังสื อโดยส่ งไปที่ ตู ้ ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัด
นนทบุรี 11004 หรื อ
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(4) แจ้งด้วยตนเองที่
(4.1) ในเขตกรุ งเทพฯ แจ้งที่ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่ องร้องเรี ยนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 1
ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(4.2) ในต่ างจังหวัด แจ้งที่ ก ลุ่ ม งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัช สาธารณสุ ข ส านัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัด

2. ข้ อควรสั งเกตในการเลือกใช้ ยา
ในการเลือกใช้ยา มีขอ้ ควรสังเกตดังต่อไปนี้
2.1 อ่านฉลากยาและเอกสารกากับยาให้ละเอียดก่อนใช้ยา
2.2 ก่อนใช้ “ยาควบคุมพิเศษ” หรื อ “ยาใหม่” ซึ่ งเป็ นยาที่อาจเกิดอันตรายได้สูงหากใช้ไม่ถูกต้อง จะต้อง
ได้รับ การวินิจฉัยและสั่ งใช้โดยแพทย์ ส าหรั บ “ยาใหม่” จะมีเฉพาะในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
เท่านั้น (ไม่สามารถจาหน่ายได้ในร้านขายยา)
2.3 ไม่ใช้ยาที่หมดอายุ โดยก่อนใช้ยา ให้ตรวจสอบวันหมดอายุของยาจากฉลากกล่ องของยาหรื อจาก
แผงยา ขวดยาหรื อตลับยา ทั้งนี้ วันหมดอายุของยาแต่ละชนิ ด ถึงแม้จะเป็ นชนิ ดเดียวกันแต่เป็ นคนละยีห่ ้อ ก็
จะมีวนั หมดอายุแตกต่างกันไป ขึ้นกับปั จจัยต่างๆ ในการผลิต เช่น
2.3.1 ยาหยอดตา ยาป้ายตา
(1) หากยังไม่เปิ ดใช้ จะมีอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากยา แต่หากมีการเปิ ดภาชนะบรรจุยา (ขวด/
หลอด) แล้ว ยานั้นจะมีอายุการใช้เพียง 1 เดือนเท่านั้นนับแต่วนั ที่เปิ ดใช้
(2) หากไม่มีการใส่ สารกันเสี ย (preservatives) ยานั้นจะมีอายุเพียง 1 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดใช้
2.3.2 ยาฆ่าเชื้ อ (Antibiotics) ชนิ ดที่ตอ้ งมีการผสมน้ าก่อนใช้ หากต้องใช้มากกว่า 1 ขวด ให้ผสมน้ า
ทีละขวด และเมื่อผสมน้ าแล้ว ยานั้นจะมีอายุเพียง 7 วันเท่านั้น
2.4 ไม่ใช้ยาเสื่ อมคุ ณภาพ โดยสังเกตได้จากลักษณะ (สี กลิ่ น รส รู ปร่ าง ฯลฯ) ของยาที่ผิดไปจากปกติ
แม้ว่ายานั้นจะยังไม่หมดอายุตามที่ ระบุ ในฉลากยาก็ตาม แต่ควรทิ้งยานั้นทันที และถ้ามี ขอ้ สงสัยหรื อไม่
แน่ใจ ควรนายาไปปรึ กษาเภสัชกรหรื อให้ติดต่อผูผ้ ลิต/ ผูน้ าเข้าตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในฉลากหรื อเอกสารกากับ
ยา ทั้งนี้ ตัวอย่างของการเสื่ อมสภาพของยาเบื้องต้นมีดงั นี้
2.4.1กรณี ยาเม็ด จะพบการแตก บิ่น ร่ วน เป็ นจุดตกกระ มีผงเกาะตามผิว ความมันวาวหายไป ขึ้นรา
2.4.2 กรณี ยาเม็ดเคลือบนา้ ตาล จะพบว่า เม็ดยาเยิม้ เหลว มีกลิ่นหื นหรื อกลิ่นผิดไปจากเดิม
2.4.3กรณี ยาผงส าหรั บ ผสมน้า จะพบว่า ผงยามีสี เปลี่ ยนไปจากปกติ หรื อเมื่ อเติ ม น้ าแล้ว ผงยาไม่
กระจายตัว เขย่ายาก
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2.4.4กรณี ยาชนิดน้าแขวนตะกอน จะพบว่า ตะกอนมีการจับตัวกันเป็ นก้อน เขย่าขวดแล้ว เนื้ อยาไม่
รวมเข้าเป็ นเนื้อเดียวกัน และความเข้มข้น สี หรื อกลิ่นเปลี่ยนไป
2.4.5 กรณี ยาแคปซู ล จะพบว่า แคปซู ลบวมพองออก เปลือกยานิ่ มและติดกัน หรื อบางครั้งจะแข็งและ
แตกแม้กดเพียงเบาๆ หรื อผงยาในแคปซู ลเปลี่ยนสี หรื อมีสีเข้มขึ้น
2.4.6กรณี ยาครีม ยาขีผ้ งึ้ จะพบว่า มีลกั ษณะเนื้อยาแข็งหรื ออ่อนกว่าเดิม เนื้อยาไม่เรี ยบ แห้งแข็ง
2.4.7 กรณี ที่เป็ นยาหยอดตา จะพบว่า มีลกั ษณะขุ่นหรื อตัวยาตกตะกอน
กิจกรรม 14.1.2
1. จงอธิบายข้อควรสังเกตในการเลือกซื้ อ “ยาใหม่”
2. จงอธิบายข้อควรสังเกตเบื้องต้นในการเลือกใช้ยาเสื่ อมคุณภาพ
แนวตอบกิจกรรม 14.1.2
1. ข้อควรสังเกตในการเลือกซื้ อ “ยาใหม่” มีดงั นี้
1.1 “ยาใหม่” เป็ นยาที่ ไม่สามารถหาซื้ อได้ในร้านขายยาเพราะไม่สามารถจาหน่ ายได้ในร้ านขายยาทุก
ประเภท แต่จะจากัดการใช้โดยจะมีการจ่ายให้แก่ผปู ้ ่ วยเฉพาะในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลที่มีแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดเท่านั้น เนื่องจาก
1.1.1 เป็ นยาที่ ตอ้ งมี ระบบการติดตามความปลอดภัยและประสิ ทธิ ภาพของยา (Safety Monitoring
Program: SMP)
1.1.2 เป็ นยาที่ตอ้ งรายงานผลความปลอดภัยและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่น้ ี ต่อ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
1.2 บนฉลากยาใหม่ ต้องมีการแสดงสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมที่ภายในมีการระบุคาว่า “ต้องติดตาม”
1.3 เป็ นยาที่จะจ่ายให้แก่ผปู ้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการวินิจฉัยและมีใบสัง่ ยาจากแพทย์เท่านั้น
2. ข้อควรสังเกตเบื้องต้นในการเลือกใช้ยาเสื่ อมคุณภาพ มีดงั นี้
2.1 ยาเม็ดมีการแตก บิ่น ร่ วน เป็ นจุดตกกระ มีผงเกาะตามผิว ความมันวาวหายไป ขึ้นรา
2.2 ยาเม็ดเคลือบน้ าตาลที่มีเม็ดยาเยิม้ เหลว มีกลิ่นหื นหรื อกลิ่นผิดไปจากเดิม
2.3 ยาผงสาหรับผสมน้ าที่ผงยามีสีเปลี่ยนไปจากปกติ หรื อเมื่อเติมน้ าแล้ว ผงยาไม่กระจายตัว เขย่ายาก
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2.4 ยาชนิ ดน้ าแขวนตะกอนที่ตะกอนมี การจับตัวกันเป็ นก้อน เขย่าขวดแล้ว เนื้ อยาไม่รวมเข้าเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน และความเข้มข้น สี หรื อกลิ่นเปลี่ยนไป
2.5 ยาแคปซูลที่บวมพองออก เปลือกยานิ่มและติดกัน หรื อบางครั้งจะแข็งและแตกแม้กดเพียงเบาๆ หรื อ
ผงยาในแคปซู ลเปลี่ยนสี หรื อมีสีเข้มขึ้น
2.6 ยาครี มหรื อยาขี้ผ้ งึ ที่มีลกั ษณะเนื้อยาแข็งหรื ออ่อนกว่าเดิม เนื้อยาไม่เรี ยบ แห้งแข็ง
2.7 ยาหยอดตาที่มีลกั ษณะขุ่นหรื อตัวยาตกตะกอน
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เรื่ องที่ 14.1.3
หลักการใช้ ยาแผนปัจจุบัน

การใช้ยาเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่มีความเสี่ ยงในการที่จะมีอาการเจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรค
ดังนั้น การที่ผเู ้ กี่ยวข้องในการใช้ยา ไม่วา่ จะเป็ นแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ ่ วย ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย ครอบครัว
หรื อประชาชนทัว่ ไป ฯลฯ จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการใช้ยา จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิ่งต่อการได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดตามข้อบ่งใช้ของยาแต่ละชนิดและมีโอกาสเสี่ ยงจากการได้รับอันตรายน้อยสุ ดจากการใช้ยา
นั้นๆ เนื่ องจากยามี ท้ งั คุ ณประโยชน์ หากใช้ถูกต้อง แต่ หากใช้ไม่ ถูกต้อง ก็จะก่ อให้เกิ ดโทษอย่างมหันต์
โดยเฉพาะยาแผนปั จจุบนั ซึ่ งมีส่วนประกอบที่หลากหลาย ทั้งสารสังคราะห์จากสารอินทรี ย ์ สารอนินทรี ย ์
หรื อจากสัตว์ พืช แร่ ธาติ หรื อจากสารอื่นๆ ที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งหลักการใช้ยาต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักการใช้ ยาและการเก็บรักษายา
1.1 หลักการใช้ ยา
การจะเลือกใช้ยาให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี ถูกขนาด ถูกเวลา และถูกเหตุผลนั้น ก่อนเลือกซื้ อหรื อใช้
ยาควรปรึ ก ษาแพทย์ห รื อเภสั ช กร ทั้งต้องอ่ านฉลากยาและเอกสารก ากับ ยาเพื่ อ ให้ ใช้ย าได้ถู ก ต้องและ
เหมาะสม ดังนี้
1.1.1 การใช้ ยาให้ ถูกโรค
การจะเลื อกใช้ยาชนิ ดใด ควรจะให้แพทย์หรื อเภสัชกรเป็ นผูจ้ ดั ให้ เพื่อให้ได้รับยาที่ตรงกับโรค
หรื ออาการที่ เจ็บ ป่ วยอยู่ ไม่ควรซื้ อยาหรื อใช้ยาตามคาบอกเล่ าของคนอื่ นหรื อหลงเชื่ อคาโฆษณา โดยดู
รายละเอีย ดในหัวข้อ “ข้อบ่ งชี้ (Indication)” จากฉลากและเอกสารก ากับ ยา และให้ใช้ยาเฉพาะที่ จาเป็ น
เท่านั้น ทั้งต้องแจ้งให้แพทย์หรื อเภสัชกรทราบทุกครั้งก่อนที่จะได้รับยา โดยเฉพาะผูเ้ ป็ นโรคตับหรื อโรคไต
1.1.2 การใช้ ยาให้ ถูกคน
การใช้ยาในกลุ่มคนต่างๆ ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะอวัยวะต่างๆ ของแต่ละคน แต่ละเพศ แต่
ละวัยจะแตกต่างกัน เช่น เด็กจะตอบสนองต่อยาเร็ วกว่าผูใ้ หญ่มากเพราะเด็กมีอวัยวะที่ยงั เจริ ญไม่เต็มที่ ส่ วน
ผูส้ ู งอายุ จะมีการทาลายยาโดยตับและไตได้ชา้ กว่าในคนหนุ่มสาว สาหรับสตรี มีครรภ์และสตรี ที่ให้นมบุตร
ก็มีความเสี่ ยงต่อเด็กในครรภ์และบุตร เป็ นต้น
1.1.3 การใช้ ยาให้ ถูกวิธี
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ยาแต่ละชนิ ดจะมีวธิ ี ใช้ที่แตกต่างกัน เพราะหากใช้ผิดวิธี จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการใช้ยาแต่
ละชนิดได้ ดังนั้น จึงควรศึกษารายละเอียดของยาที่ได้รับมาว่า ใช้อย่างไร เช่น ใช้กินหรื อใช้ทา ถู นวด ปิ ด
แปะ หรื อเหน็บทวาร เป็ นต้น
1.1.4 การใช้ ยาให้ ถูกขนาด (Dose)
ยาแต่ละชนิดจะมีขนาดการใช้ที่แตกต่างกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิดของยาและสภาวะของผูท้ ี่ใช้ยา ดังนี้
(1) ใช้ขนาดยาที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ เหมาะสมกับระยะและความรุ นแรงของโรค
(2) ไม่ใช้ยาในขนาดต่ากว่าขนาดยามาตรฐานหรื อสู งกว่าขนาดยาสู งสุ ดที่ควรให้ต่อวัน
(3) ไม่ควรใช้ชอ้ นกาแฟหรื อช้อนสาหรับกินอาหารตวงยา เพราะจะได้ขนาดยาที่ไม่ถูกต้อง แต่
ควรใช้ชอ้ นตวงยาซึ่ งมาพร้อมกับยาในกล่องยา เพื่อจะได้ขนาดยาที่ถูกต้อง
(4) ใช้ขนาดยาที่เหมาะสมกับภาวะของผูป้ ่ วยกลุ่มต่างๆ เช่น ต้องมีการปรับขนาดยาในผูป้ ่ วย
ตับบกพร่ อง ไตเสื่ อม เด็ก และผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
(5) ให้ยาที่ตรงเวลาที่กาหนดและด้วยความถี่ที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยกลุ่มต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงการ
ใช้ยาที่ตอ้ งให้บ่อยครั้งต่อวัน เว้นแต่มีความจาเป็ น
1.1.5 การใช้ ยาให้ ถูกเวลา
เวลาและช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ยามีส่วนสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพของยา ดังนี้
(1) การใช้ยาให้ถูกเวลา
นอกจากการให้ยาตรงเวลาแล้ว ผูใ้ ช้ยาต้องใช้ยาตามจานวนครั้งที่แพทย์หรื อเภสัชกรแนะนาไว้ดว้ ย
มิเช่นนั้นจะทาให้เชื้อดื้อยาได้ เช่น การกินยาปฏิชีวนะให้ต่อเนื่องจนครบตามที่กาหนด
(2) การใช้ยาในช่วงระยะเวลา (Duration of treatment) ที่ถูกต้องและพอเหมาะ โดย
(2.1) ไม่ใช้ยานานเกินความจาเป็ นหรื อให้ยาในระยะเวลาที่ส้ นั กว่าที่ควรจะเป็ น
(2.2) ย้าให้ผปู ้ ่ วยเห็นความสาคัญของการใช้ยาให้ครบระยะเวลาของการรักษา
(2.3) ให้ปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกรอย่างสม่าเสมอเพื่อทบทวนให้มีการใช้ยาเฉพาะที่จาเป็ น
1.1.6 การใช้ ยาให้ ถูกเหตุผล
ต้องมีการปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกรก่อนการใช้ยา รวมทั้งต้องอ่านฉลากและเอกสารกากับยาอย่าง
ละเอียด ใช้ยาโดยมี ขอ้ บ่งชี้ ที่ตรงกับอาการหรื อโรค โดยต้องเป็ นยาที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ผลจริ ง ให้
ประโยชน์มากกว่าความเสี่ ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุ ม้ ค่าเมื่ อเที ยบกับความเสี่ ยงจาก
การใช้ยาและค่าใช้จ่าย มีอุบตั ิการณ์ของผลข้างเคียงต่า มีความเสี่ ยงจากอันตรกิริยาต่า นอกจากนี้ จะต้องไม่
ใช้ยาซ้ าซ้อน หลีกเลี่ยงการใช้ยาสู ตรผสม ต้องคานึ งถึ งปั ญหาเชื้ อดื้อยา ใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับผูป้ ่ วย
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ในแต่ละกรณี ด้วยวิธีที่ผูป้ ่ วยให้การยอมรับและสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถู กต้องและต่อเนื่ อง โดยให้
อ่านคาเตือนและข้อควรระวังอย่างรอบคอบก่อนใช้ยา ทั้งนี้ มีขอ้ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) อธิ บ ายให้ ผูบ้ ริ โ ภคทราบอย่า งครบถ้ว นถึ ง อัน ตรายต่ างๆ จากการใช้ย า ทั้ง แนะน าให้
ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้เกี่ยวกับโทษต่างๆของยา ดังนี้
(1.1) ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ยาในผูม้ ีประวัติการแพ้ยา มีโรคภูมิแพ้ท้ งั ตัวผูป้ ่ วยเอง
และครอบครัว รวมทั้งผูท้ ี่มีอาการซี ดเหลืองที่เกิดขึ้นเป็ นประจา
(1.2) ต้องศึกษาสรรพคุณ ผลข้างเคียง ขนาดยาและระยะเวลาที่ใช้ และไม่ควรกินยาชุดที่
ไม่รู้วา่ ประกอบด้วยยาอะไรบ้าง เพราะอาจมียาอันตรายผสมอยู่ เช่น คลอแรมเฟนิคอล เพร็ ดนิโซโลน ฯลฯ
(2) แนะนาผูบ้ ริ โภคว่า หากไม่จาเป็ นไม่ควรใช้การรักษาโดยการฉี ดยา เพราะปกติจะใช้เฉพาะ
ในผูป้ ่ วยที่มีอาการรุ นแรงอาเจียน หรื อกินไม่ได้ เนื่ องจากจะเสี่ ยงต่ออันตรายที่รุนแรงจากการแพ้ยาที่ฉีดซึ่ ง
อาจจะแก้ไขได้ไม่ทนั การณ์ จนอาจมีอนั ตรายถึงแก่ชีวติ แล้ว ยังอาจเสี่ ยงต่อการติดเชื้อจากการฉี ดยาด้วย เช่น
เป็ นฝี หวั เข็ม โรคตับอักเสบจากไวรัส หรื อโรคเอดส์ เป็ นต้น
(3) แนะนาร้านขายยาให้รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยไม่จ่ายยาฟุ่ มเฟื อยโดยไม่จาเป็ น
(4) ต้องคานึงถึงความสะดวกและการยอมรับของผูป้ ่ วยเพื่อความร่ วมมือในการรักษา
โดยต้อ งอธิ บ ายให้ ผูใ้ ช้ย าเข้า ใจ เลื อ กยาที่ ใ ช้ไ ด้ส ะดวก ตรวจสอบความเข้าใจของผูป้ ่ วยและติ ด ตาม
ผลการรักษา
(5) ใช้ยาอย่างเหมาะสมและคุ ม้ ค่ า เช่ น ใช้ตามชื่ อสามัญทางยา เลื อกใช้ยาที่ มีราคาประหยัด
หากเป็ นยาราคาแพงหรื อมีมูลค่าการใช้สูง ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า คุม้ ค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข
1.2. การเก็บรักษายา
การเก็บรักษายาที่เหมาะสมจะช่ วยให้ยามีคุณภาพตามมาตรฐานในเวลาที่ กาหนดในฉลากและให้
การรักษามีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้มีความปลอดภัยและคุม้ ค่าจากการใช้ยา ซึ่ งมีขอ้ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1.2.1 ตู้ยาหรื อสถานทีท่ ใี่ ช้ เก็บรักษายา ควรมีลกั ษณะดังนี้
(1) ตั้งตูย้ าหรื อเก็บยาให้พน้ จากมือเด็กและในที่ที่ห่างจากแสงแดด แสงสว่าง ที่ที่มีอุณหภูมิสูง
เกินไปและแหล่งความร้อนหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ และที่ที่ห่างจากความชื้น เช่น ห้องครัว ห้องน้ า เป็ นต้น
(2) จัดยาในตูใ้ ห้เป็ นหมวดหมู่ โดยแยกยากิน ยาใช้ภายใน ยาใช้ภายนอกและเวชภัณฑ์ ออกจาก
กันให้เป็ นสัดส่ วน ทั้งนี้เพื่อป้ องกันอันตรายจากการหยิบยาผิด
(3) เก็บยาที่เสื่ อมคุณภาพได้ง่ายในภาชนะทึบแสง เช่น ยาหยอดตา ยาปฏิชีวนะ วิตามิน เป็ นต้น
1.2.2 เก็บรักษายาให้ ตรงตามข้ อแนะนาทีร่ ะบุไว้ ในฉลากหรื อเอกสารกากับยาอย่างเคร่ งครัด

2. หลักการใช้ ยาภายนอกและยาใช้ เฉพาะที่
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2.1 ลักษณะยาใช้ ภายนอกและยาใช้ เฉพาะที่
2.1.1 “ยาใช้ ภายนอก” หมายความว่า ยาแผนปั จ จุ บ ัน หรื อ ยาแผนโบราณที่ มุ่ ง หมายส าหรั บ ใช้
ภายนอกร่ างกาย เช่น ยาทาแก้กลากเกลื้อน ยาหม่อง ยาทาแก้ปวด เป็ นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาใช้เฉพาะที่
(1) ยาล้างแผลและยาใส่
(2) ยาทาสาหรับโรคผิวหนังและอาการปวดบวม
(2.1) ยาน้ าใช้ทาภายนอก (Lotion) อาจเป็ นยาน้ าแขวนตะกอน (เช่น ยาคาลาไมน์ เป็ นต้น)
หรื อยาน้ าใส
(2.2) ยาถูนวด (Liniment) เป็ นยาชนิ ดของเหลวข้น ใช้ทาและถูนวดผิวหนังภายนอก เพื่อ
บรรเทาอาการเจ็บปวด เช่น น้ ามันสโต๊ค (Stoke’s liniment) เป็ นต้น
(2.3) ยาขี้ผ้ งึ ใส่ แผล (Ointment) เป็ นยาขี้ผ้ งึ ซึ่ งมีตวั ยาที่จะทาให้การดูดซึ มเข้าไปในร่ างกาย
ได้ดีโดยใช้ไขมันสัตว์ผสมอยูด่ ว้ ย
(2.4) ยา Paste เป็ นยาสาหรับแต่งแผล มีลกั ษณะคล้ายขี้ผ้ ึงมียาตั้งแต่หนึ่ งหรื อสองอย่างขึ้น
ไปผสมกับตัวยาที่เหนียว เช่น Zinc Oxide Paste เป็ นต้น
(2.5) ยาครี ม
(3) แผ่ นแปะภายนอกร่ างกาย (Application to epithelial surfaces) เช่ น พลาสเตอร์ ปิดแผล
หรื อปิ ดแก้ปวด เป็ นต้น
2.1.2 “ยาใช้ เฉพาะที”่ หมายความว่า ยาแผนปั จจุบนั ในรู ปแบบต่างๆ ที่มุ่งหมายใช้เฉพาะที่ ดังนี้
(1) ยาหยอดตา อาจเป็ นยาน้ าหรื อยาขี้ผ้ งึ
(2) ยาพ่ นหรื อการให้ ยาโดยการสู ดดม (Inhalation) เช่น
(2.1) ยาพ่น อาจเป็ นน้ ายาที่บรรจุในเครื่ องพ่น หรื อเป็ นยาผงที่ มีการพ่นเข้าทางช่ องต่างๆ
ของร่ างกาย เช่ น ช่ องปาก ช่ องจมู ก ช่ องคอ ช่ องหู ซอกฟั นและบาดแผล เป็ นต้น โดยอาศัยเครื่ องพ่นยา
(Insufflasor หรื อ powder blower)
(2.2) ยานัตถุ์ (Snuff) ใช้พน่ เข้าทางช่องจมูกโดยอาศัยเครื่ องมือที่เรี ยกว่า กล้องยานัตถุ์
(2.3) ยาดม (inhalant) ใช้สูดดมเข้าไปในจมูก โดยสู ดอากาศเข้าไป
(2.4) ยาดมไอระเหย (inhalation) เป็ นยาที่ ระเหยได้ง่าย ใช้สูดดมไอระเหยนานประมาณ
5-10 นาที
(3) ยาเหน็บ (Suppositories) เป็ นยาที่ประกอบด้วยตัวยาละลายหรื อกระจายตัวอยู่ในยาพื้นยา
เหน็บ ยาเหน็บจะมีรูปร่ าง ขนาดและน้ าหนักแตกต่างกัน ใช้เหน็บหรื อสอดเข้าช่องต่างๆ ของร่ างกาย ซึ่งยา
แต่ละรู ปแบบก็มีวิธีใช้แตกต่างกันออกไปแล้วแต่โรคที่ เป็ น ยาเหน็บแบ่งเป็ น 3 ชนิ ด ได้แก่ ยาเหน็บช่ อง
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คลอด ยาเหน็บทวารหนัก หรื อยาเหน็บช่องปั สสาวะ (Virginal/ Rectal/ Urethral Suppositories) ยาเหน็บอาจ
อ่อนตัว หลอมเหลว ละลาย หรื อกระจายตัวในน้ าเมื อกของร่ างกายหลังจากสอดยาเข้าช่ องต่ างๆ ของ
ร่ า งกายตามต้อ งการ ยาเหน็ บ ส่ ว นใหญ่ มี รู ป ร่ า งเป็ นแท่ ง อาจเป็ นรู ป กระสุ น รู ป กรวย รู ป ตอร์ ปิ โด
ทรงกระบอกปลายมน หรื อรู ปไข่/ทรงกลมรี
2.1.3 วิธีปฏิบัติในการใช้ ยา
(1) ยาพ่ น เช่ น หลังพ่นสเตียรอยด์ทางปาก ควรกลั้วคอและบ้วนปากเพื่อป้ องกันผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ้นจากสเตรอยด์ที่ตกค้างในช่องปาก
(2) ยาหยอดจมูก เช่น ephedrine ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน
(3) ยาหยอดตา เช่น เมื่อหยอดยาแล้วควรปิ ดตาลงนาน 1-2 นาที ไม่ควรกะพริ บตา และไม่ควร
ใช้ยาหยอดตาร่ วมกับผูอ้ ื่น
(4) ยาหยอดหู เช่น หากเก็บไว้ในตูเ้ ย็น ก่อนใช้ควรกาขวดยาไว้ในอุง้ มือนาน 1-2 นาที เพื่อไม่ให้
ยาเย็นจนเกินไปมิฉะนั้นอาจทาให้เวียนศีรษะได้เมื่อหยอดยาที่มีอุณหภูมิต่าเข้าไปในหู
(5) ยาเหน็บ เช่น ยาเหน็บช่องคลอด แก้ตกขาวและเชื้อรา ยาเหน็บรักษาริ ดสี ดวงทวาร เป็ นต้น
(5.1) ยาเหน็บช่ องคลอด
(5.1.1) ก่อนใช้ ควรทาความสะอาดร่ างกายให้เรี ยบร้อยก่อนและล้างมือให้สะอาด
(5.1.2) ใช้ยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เช่น เช้า ก่อนนอน ทั้งนี้ แล้วแต่ชนิดของโรค
(5.1.3) ควรนาเม็ดยาชุ บน้ าสะอาดก่อนเพื่อให้เม็ดยาลื่ น จะได้สอดใส่ ในช่ องคลอดได้
ง่าย
(5.1.4) นอนชัน เข่ าขึ้ น สอดยาเข้าไปในช่ องคลอดลึ ก ๆ ที ล ะ 1 เม็ด ขึ้ น กับ จานวนที่
แพทย์สงั่
(5.1.5) นอนพักสักครู่ อย่ารี บลุ กเดิ นทันที ถ้ายานั้นใช้ก่อนนอน สามารถใช้แล้วนอน
หลับได้เลย
หมายเหตุ - ยาบางชนิดที่ใช้รักษาการติดเชื้อ ต้องเหน็บยาติดต่อกันจนยาหมดตามที่แพทย์สงั่
- อาจมียาเหน็บบางชนิ ดไม่ควรใช้ระหว่างมีประจาเดือน
- ควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์อย่างเคร่ งครัด
(5.2) ยาเหน็บทวารหนัก
(5.2.1) ปกติใช้หลังจากถ่ายอุจจาระเรี ยบร้อยแล้ว
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(5.2.2) ก่อนใช้ยา ให้ทาความสะอาดร่ างกายให้สะอาดโดยเฉพาะบริ เวณทวารหนัก
(5.2.3) ก่อนเหน็บยาให้นอนตะแคงข้าง แล้วงอขาข้างหนึ่งขึ้น
(5.2.4) แกะยาออกจากที่หุ้มเมื่อพร้อมที่จะใช้ยา สอดยารู ปแท่งเข้าไปในทวารหนัก โดย
ดันยาเหน็บเข้าไปในทวารหนักจนกระทัง่ สุ ดนิ้วที่ดนั ยา
(5.2.5) นอนพักสักครู่ อย่ารี บลุกเดินทันที เพราะอาจทาให้ยาเลื่อนหลุดได้
(5.3) ยาเหน็บช่ องปั สสาวะ ไม่นิยมใช้ ปกติเป็ นรู ปแท่งดินสอ ขนาด 2-4 กรัม เช่ น Furacin
urethral insert (Nitrofurazone) เป็ นต้น
2.2 ลักษณะยาใช้ ภายใน
2.2.1 ยากิน (อาจอยูใ่ นรู ปของยาน้ า ยาเม็ด ยาแคปซู ล ยาผง ยาน้ าใส ยาแขวนตะกอน)
(1) รู ปแบบยาทัว่ ไป
(1.1) ยาเม็ดหรื อแคปซู ลสาหรั บกินที่ม่ ุงหมายให้ ปลดปล่ อยตัวยาสาคัญทั้งหมดในครั้ งเดียว
[Immediate release cap/tab (IR cap/tab)] โดยไม่ทาให้การปลดปล่ อยยาเพิ่มขึ้นหรื อช้าลงหรื อออกฤทธิ์
นานขึ้น จะมีการระบุอกั ษร IR ก็ต่อเมื่อยานั้นมีการผลิตในรู ปแบบออกฤทธิ์ นานด้วย
(1.2) ยาเม็ดหรื อแคปซู ลแบบ immediate release ทัว่ ไปสาหรับกิน ที่ยานั้นมิได้มีการพัฒนา
รู ป แบบการบริ หารยาเป็ นยาออกฤทธิ์ นาน เช่ น compressed tablet, film coated tablet, sugar coated tablet
เป็ นต้น
(1.3) ยาเม็ ด หรื อ แคปซู ล ส าหรั บ กิ น ที่ เป็ นยาออกฤทธิ์ น านทุ ก ชนิ ด [Sustained Released
Tablet/ Sustained Released Capsule (SR tab, SR cap)] เ ช่ น controlled release, extended release,
modified release, slow release เป็ นต้น
(1.4) ยาเม็ ด ส าหรั บ กิน ที่ออกแบบให้ ตัวยาละลายในลาไส้ [Enteric coated Tablet/ Enteric
coated Capsule (EC tab, EC cap)]
(1.5) ผงแห้ งของส่ วนผสมตัวยาหรื อสารเคมี ที่ตอ้ งเติมน้ ากระสายยาที่เหมาะสมก่อนใช้จึง
จะได้ยาน้ าเชื่อมตามต้องการ (Dry syrup) เช่น ยาน้ าแขวนตะกอนสารละลายใส เป็ นต้น
(1.6) Oral solution หรื อ oral suspension ที่ มี ค วามเข้ม ข้น ของน้ าตาลสู งให้ ค วามหวาน
และความหนื ด [Syrup] โดยมี ส ารเพิ่ มความหวานเป็ นน้ าตาลซู โครสหรื อน้ าตาลชนิ ดอื่ น (เช่ น dextrose)
หรื อสารอื่นที่ไม่ใช่น้ าตาล (เช่น sorbitol dextrose, sorbitol glycerin, และ propylene glycol) สาหรับผูป้ ่ วยที่
ต้องการควบคุ มน้ าตาล อาจใช้สารเพิ่มความหวานอื่นที่ ไม่ให้พลังงานแทน (เช่ น saccharin หรื อ artificial
sweetener อื่ น ) แล้ ว แต่ ง ให้ ข ้ น หนื ด โดยการใช้ ส ารเพิ่ ม ความหนื ด (เช่ น hydroxyethylcellulose หรื อ
methylcellulose) รวมทั้งชนิดออกฤทธิ์ นาน เป็ นต้น
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(1.7) ยาน้าแขวนละอองหรื ออิมัลชั่ น (Emulsions) เป็ นรู ปแบบยาที่ มีส่วนผสมที่ ส่วนหนึ่ ง
เป็ นของเหลวประเภทน้ ามัน หรื อ ไขมัน (Oil Phase) อี ก ส่ ว นหนึ่ งเป็ นน้ าหรื อ สารที่ ล ะลายในน้ า ได้ดี
(Aqueous Phase) และมีตวั ช่วยให้ส่วนผสมทั้งสองเข้าเป็ นเนื้ อเดียวกัน (Emulsifiers) ทั้งนี้ ก่อนใช้ตอ้ งเขย่า
แรงๆ และหากยามีการแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ น้ ากับน้ ามัน และเมื่อเขย่าขวดแล้ว ยายังไม่เข้ากัน แสดงว่า ยา
เสื่ อมคุ ณภาพเพราะเกิ ดการแยกชั้นของไขมัน ให้ เลิ กใช้ยานั้น ตัวอย่างตารั บ ยานี้ ได้แก่ ไวตามิ น เอ&ดี
ไซรัป น้ ามันตับปลาสก๊อตอิมลั ชัน่ เป็ นต้น
(1.8) ยาน้าแขวนตะกอน (Suspension) เป็ นรู ปแบบยาที่มีสารไม่ละลายกระจายอยูใ่ นน้ า ใน
ลักษณะขุ่น เมื่อตั้งทิ้งไว้ จะตกตะกอน เนื่องจากมีส่วนผสมส่ วนหนึ่งเป็ นของแข็ง(Solid) แขวนลอยอยูใ่ นน้ า
กระสายยา (Aqueous Phase) และมีสารช่วยพยุงตัวยา (Suspending agent) ให้แขวนลอยอยูใ่ นของเหลว โดย
เมื่ อทาการเขย่า จะทาให้ตวั ยากระจายตัวในน้ ากระสายยาได้ แต่หากตะกอนของยาดังกล่าวจับตัวกันแข็ง
เขย่าไม่ค่อยละลาย แสดงว่ายาเสื่ อมคุณภาพ ก็ควรเลิกใช้ ตัวอย่างยาตารับนี้ เช่น ยาธาตุน้ าแดง ยาแก้ไอน้ าดา
ยาทาแก้คนั ยาคาลาไมด์ เป็ นต้น
(2) รู ปแบบการบริ หารยาเป็ นพิเศษ จะระบุ รูปแบบยานั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่ น vaginal tablet,
rectal suppository, sublingual tablet, effervescent tablet, microspheres suspension for injection เป็ นต้น
2.2.2 ยาฉีด ยาฉีดเป็ นรู ปแบบของการให้ยาเข้าสู่ กระแสเลือดของผูป้ ่ วยโดยตรง โดยอาจเป็ นการฉี ด
โดยตรง (injection) หรื อการให้ยาในปริ มาณมากเข้าสู่ หลอดเลื อด (Intravenous infusion) ซึ่ งอาจอยู่ในรู ป
Solution, Emulsion, Suspension, หรื อยาผงส าหรับฉี ด (Powders for injections) และวัส ดุ ฝังใน (Implants)
ซึ่ งยาเหล่านี้ จะต้องปราศจากเชื้ อโรค (Micro-organisms) หรื อสารก่อไข้ (Pyrogens) โดยยาฉี ดส่ วนใหญ่จะ
บรรจุ อยู่ใ นรู ป ของหลอดหรื อขวดแก้ว (glass ampules or vials) ขวดหรื อถุ งพลาสติ ก (plastic bottles or
bags) หรื อบรรจุอยูใ่ นกระบอกฉีดยา (prefilled syringes) เป็ นต้น

3. วิธีการให้ ยา
การให้ ย าเข้า สู่ ร่ า งกาย สามารถท าได้ใ นหลายช่ อ งทาง เช่ น การให้ ย าทางปาก การอมใต้ลิ้ น
(Sublingual) การอมแบบยาอมลู ก กวาด (Lozenge) หรื อ แบบยาเม็ด อม (Pastille) การฉี ด (Injection) การ
หยอดตา การหยอดจมู ก การหยอดหู การทาหรื อ แผ่ น แปะภายนอกร่ า งกาย (Application to epithelial
surfaces) การสู ดดม (Inhalation) หรื อการพ่น การนัตถุ์(Snuff) การเหน็บ หรื อสอดเข้าทางทวารหนัก ทาง
ช่ องคลอด (Rectal/Vaginal Administration) หรื อช่ องปั ส สาวะ การล้างแผลหรื อโพรงต่ างๆ ของร่ างกาย
และยาฉี ด ดังนั้น จึ งต้องใช้ย าอย่างเคร่ งครั ดตามที่ มี ก ารระบุ ไว้ในฉลากและเอกสารกากับ ยา โดยมี
วิธีการปฏิบตั ิในการให้ยาแต่ละชนิด ดังค่อไปนี้
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3.1 การให้ ยาทางปาก (Oral administration)
3.1.1 การกิน
(1) เกีย่ วกับเวลาในการกินยา
(1.1) หากระบุให้ กินก่ อนอาหาร จะต้องกินยาขณะท้องว่าง เช่น ก่อนกินอาหารประมาณครึ่ ง
ถึงหนึ่งชัว่ โมง เช่น
(1.1.1) ยาที่ตอ้ งการให้มีฤทธิ์ ในการรักษาอาการที่จะเกิ ดเมื่อกินอาหาร ยาต้านอาเจียน
ให้กินก่อนกินอาหาร 15-30 นาที
(1.1.2) ยาบางกลุ่มที่ถูกดูดซึ มได้ดีในช่วงท้องว่าง เพราะจะถูกกรดในกระเพาะอาหาร
ทาลายได้ เช่น ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิลลิน, แอมพิซิลิน, Penicillin V, Dicloxacillin, Roxithromycin,
Tetracycline, และ Norfloxacin จึงควรกินยาเหล่านี้ก่อนกินอาหาร 1 ชัว่ โมง เป็ นต้น
(1.2) หากระบุให้ กนิ หลังอาหาร จะต้องกินยาหลังจากกินอาหารเสร็ จ 15 - 30 นาที
(1.3) หากระบุ ให้ กินหลังอาหารทันทีหรื อกินพร้ อมอาหาร จะต้องกิ นยาทันที หลังจากกิ น
อาหารเสร็ จหรื อระหว่างที่กินอาหารก็ได้ และดื่มน้ าตามมากๆ เพราะยากลุ่มนี้ อาจทาให้มีอาการข้างเคียงได้
เช่ น ยาแอสไพริ น ยาแก้ป วดบางชนิ ด ยาสเตี ยรอยด์ Co-amoxiclav และ Doxycycline ที่ อ าจระคายเคื อ ง
กระเพาะอาหาร และทาให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนและปวดท้องได้ เป็ นต้น
(1.4) หากระบุให้ กินก่ อนนอน จะต้องกินก่อนเวลาเข้านอนตอนกลางคืน 15 - 30 นาทีโดยกิน
ยาหลังจากผ่านการกินอาหารมื้อเย็นไปแล้วไม่ต่ากว่า 4 ชัว่ โมง
(1.5) หากระบุให้ กนิ เมื่อมีอาการ ให้กินเฉพาะเมื่อมีอาการของโรคเท่านั้น
(1.6) ยาที่กิน ได้ โดยไม่ ต้ อ งค านึ งถึ งมื้ อ อาหาร แต่ อาจเปลี่ ย นมากิ น หลัง อาหารได้ถ้า ยา
รบ ก ว น ท างเดิ น อ าห าร เช่ น Amoxicillin, Clarithromycin, Azithromycin, Ofloxacin, Ciprofloxacin,
Levofloxacin เป็ นต้น
(1.7) ยาทีไ่ ม่ ควรกินก่อนนอน เช่น ยาขับปั สสาวะ
(1.8) ยาทีค่ วรให้ กนิ ตอนเย็นหรื อตอนกลางคืน เช่น Simvastatin
(1.9) ยาทีแ่ พทย์สั่งใช้ ให้ กนิ วันละครั้ง ควรให้ กนิ เวลาเช้ า เช่น Prednisolone
(1.10) ควรกินยาให้ ตรงเวลาทุกวัน เช่น Tacrolimus
(2) เกีย่ วกับชนิดของอาหาร เครื่ องดื่ม ยา บุหรี่
(2.1) ไม่ควรกินพร้อมกับนม เช่น Tetracycline และ Ciprofloxacin
(2.2) ควรกินห่างจากยาอื่นทุกชนิดอย่างน้อย 30 นาที เช่น Bisphosphonate
(2.3) ไม่ควรกินร่ วมกับน้ า grapefruit เช่น Diazepam
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(2.4) ไม่ควรกินร่ วมกับกาแฟ เช่น Theophylline
(2.5) ไม่ควรดื่มร่ วมกับแอลกอฮอล์ เช่น NSAIDs
(2.6) ไม่ควรสู บบุหรี่ เช่น ผูห้ ญิงที่ใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด
(3) เกีย่ วกับวิธีกนิ ยา
(3.1) ยาทีร่ ะคายเคืองทางเดินอาหาร ควรดื่มน้ าตามอย่างน้อย 1 แก้ว (240 มิลลิลิตร) และไม่
ควรนอนลงภายในครึ่ งถึง 1 ชัว่ โมงหลังกินยาเพื่อป้ องกันหลอดอาหารอักเสบ
(3.2) ยาชนิดปลดปล่อยช้ า/ ชนิดเคลือบเอนเทอริก (Enteric coated) ไม่ควรเคี้ยวหรื อแบ่ง
เม็ดยา
(3.3) ยาผงสาหรับกิน ต้องตวงเป็ นช้อนหรื อถ้วย โดยแบ่งขนาดใช้ยาเอง
(3.4) ยาผงฟู่ หรื อยาฟองฟู่ (Effervescent powder) ต้องผสมน้ าให้เกิดฟองฟู่ ก่อนเพื่อให้เกิด
คาร์ บอนไดออกไซด์และดื่มขณะที่ฟองฟู่ เริ่ มจางหาย
(3.5) ยาเม็ดลดกรด ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน
ข้ อควรสั งเกต
1) ยาในกลุ่มเดียวกันอาจมีวธิ ี กินยาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยาชนิดเดียวกันแต่เปลี่ยนรู ปแบบไปอาจมีวธิ ี การ
ให้ ย าที่ เปลี่ ย นไปด้ ว ย เช่ น Clarithromycin เป็ นยากิ น ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง มื้ อ อาหาร แต่ เมื่ อ เป็ น
Clarithromycin MR เป็ นยาที่ควรกินพร้อมอาหาร เป็ นต้น
2) ควรให้ความสาคัญต่อการใช้ยาตามจานวนครั้งที่แพทย์หรื อเภสัชกรระบุไว้ดว้ ย เนื่ องจากยาบางประเภท
เช่น ยาปฏิชีวนะต้องกินต่อเนื่องให้ครบกาหนด มิเช่นนั้นอาจทาให้เชื้อดื้อยาได้
(4) เกี่ย วกั บ วิ ธี ก ารใช้ ยา เช่ น ยาน้ า แขวนตะกอน (Suspension) ต้อ งเขย่า ขวดก่ อ นริ น ยาใช้
เป็ นต้น
3.1.2. การอมใต้ ลนิ้ (Sublingual administration)
ยาอมใต้ลิ้นสาหรับผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจขาดเลือดนั้น ผูป้ ่ วยควรมีการพกยาดังกล่าวติดตัวเสมอ เพื่อว่า
เมื่อเกิดอาการเจ็บหน้าอกจะได้หยิบใช้ได้ทนั ที โดยจะต้องอมทีละ 1 เม็ดเท่านั้น (ห้ามใช้เกินครั้งละ 1 เม็ด)
เมื่อนายา 1 เม็ดออกจากขวดบรรจุแล้ว ให้วางยาไว้ใต้ลิ้น (ห้ามเคี้ยว ทาให้แตก หรื อบดยา) จากนั้นปิ ดปาก
และอมยาไว้ โดยไม่กลื นน้ าลาย ไม่ดื่มน้ าหรื อไม่เครื่ องดื่มใดๆ ตามลงไป แต่ตอ้ งปล่อยให้ยาค่อยๆ ถูกดู ด
ซึมผ่านหลอดเลือดบริ เวณใต้ลิ้น แล้วอาการเจ็บหน้าอกก็จะค่อยๆ บรรเทาลงภายใน 1-2 นาที ถ้าหลังจากอม
ยาไปแล้ว 5 นาที อาการยังไม่ดีข้ ึน ให้อมยาเม็ดที่ 2 รอดูอาการอีก 5 นาที ถ้ายังมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่ ให้อม
ยาเม็ดที่ 3 แล้วรี บไปโรงพยาบาลทันที เพราะหากอมยาไป 3 เม็ดแล้ว อาการยังไม่ดีข้ ึนนั้น มีความเสี่ ยงที่จะ
เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย อันจะส่ งผลต่อไปให้การทางานของหัวใจผิดปกติ หรื ออาจถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้
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3.1.3. การอมแบบยาอมลูกกวาด (Lozenge) หรื อแบบยาเม็ดอม (Pastille) ต้องอมจนกว่ายาจะละลาย
ในปากอย่างช้าๆ แล้วจึงค่อยๆ กลืน ไม่ให้กลืนทันที
3.2 การฉีดยา
ยาบางชนิดควรฉี ดเข้ากล้าม ยาบางชนิ ดควรฉี ดเข้าใต้ผิวหนัง ยาบางชนิดห้ามฉี ดเข้าหลอดเลือดดา
ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้ดีก่อนฉี ดยาและควรศึกษาเอกสารกากับยาเกี่ยวกับยาหรื อสารที่ไม่ควรผสมหรื อ
ให้ร่วมกับยาฉี ดแต่ละชนิด เช่น
3.2.1 ห้ามผสมยาหรื อสารที่มีแคลเซี ยมเป็ นส่ วนประกอบกับ Ceftriaxone หรื อให้ไปพร้อมๆ กันแม้
จะให้ผา่ นสาย I.V. คนละเส้นก็ตาม
3.2.2 ห้ามให้สารละลายใดๆ ที่ มีแคลเซี ยมเป็ นส่ วนประกอบภายใน 48 ชัว่ โมงหลังให้ Ceftriaxone
เข็มสุ ดท้ายอีกด้วย
3.2.3 ยาที่ ไม่ควรฉี ดแบบเข้าหลอดเลื อดดาโดยตรง (i.v. bolus) แต่ควรเจือจางและหยดช้าๆ โดยใช้
เวลาประมาณ 30 นาที เช่น Ceftriaxone และ Aminoglycoside
3.2.4 ยาที่มี pH น้อยกว่า 7 ไม่ควรรวมกับยาที่มี pH ไม่เกิน 7
3.2.5 ยาปฏิชีวนะไม่ควรรวมกับ
(1) ยาปฏิชีวนะที่เป็ นคนละกลุ่ม
(2) ยาสเตียรอยด์ (Steroid)
(3) วิตามิน
3.2.6 ไม่ควรรวมยาต้านเชื้อรา (Anti-fungal drugs) กับยาอื่น
3.3 การหยอดตา/ การป้ ายตา
3.3.1 การหยอดตา มีวธิ ีการใช้ ดังนี้
(1) ล้างมือให้สะอาด นอนหรื อนัง่ แหงนหน้าขึ้น
(2) ดึงเปลือกตาล่างลงให้เห็นกระพุง้ ระหว่างเปลือกตาล่างด้านในกับตาขาว
(3) หยอดยาลงในกระพุง้ ตาล่าง 1-2 หยด ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสกับตาผูป้ ่ วยหรื อมือผู ้
หยอด
(4) หลับตานิ่ง ๆ สักครู่ และเช็ดน้ ายาส่ วนที่ไหลจากตา
3.3.2 การป้ ายตา มีวธิ ีการใช้ดงั นี้
(1) ล้างมือให้สะอาด นอนหรื อนัง่ แหงนหน้า หน้ากระจก ดึงหนังตาล่างลงให้เป็ นกระพุง้
(2) บีบยาป้ ายตาโดยเริ่ มจากหัวตาไปหางตา ยาว 1 เซนติเมตร ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัส
กับตาผูป้ ่ วยหรื อมือผูห้ ยอด แล้วหลับตาทิง้ ไว้สักครู่
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(3) ควรป้ ายตาก่อนจะนอนจริ งๆ เพราะเมื่อป้ ายตาแล้ว จะทาให้ตาพร่ ามัวและอาจเกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ง่าย
3.3.3 ข้ อควรทราบเกีย่ วกับการใช้ ยาหยอดตา/ ยาป้ ายตา
(1) ตรวจสอบว่า ควรใช้การหยอด/ ป้ายตา ใช้กบั ตาข้างใดและเวลาใด แล้วใช้ตามกาหนด
(2) ใช้ยาเพียง 1-2 หยด ถ้าหยอด/ ป้ ายตามากเกินไป อาจจะเกิดอันตรายได้
(3) ควรเก็บยาไว้ในตูเ้ ย็นช่ องธรรมดา หรื อในที่เย็น ที่แดดส่ องไม่ถึง หากยานั้นเปิ ดใช้แล้ว
เกิน 1 เดือนหรื อหากยามีการเปลี่ยนสี หรื อหมดอายุ ให้ทิง้ ไป ไม่ควรนามาใช้
(4) ไม่ควรใช้ยาร่ วมกับผูอ้ ื่น เพราะจะทาให้ติดเชื้อโรคหรื อเป็ นอันตรายได้
(5) ห้ามซื้ อยามาหยอดเอง เพราะอาจทาให้ตาบอดได้
(6) ควรบอกโรคประจาตัวและประวัติการแพ้ยากับแพทย์
(7) ควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับยาหยอด/ ยาป้ายตา ให้ถูกต้อง
(8) กรณี ใช้ยาหยอดหรื อยาป้ ายตาร่ วมกันตั้งแต่ 2 ชนิ ดขึ้ นไป ควรหยอดยาตามลาดับ ดังนี้
หยอดยาที่ใส – ยาที่แขวนตะกอน (คล้ายน้ านม) - ยาป้ายใส – ยาป้ ายครี มเหนียว โดยหยอดหรื อป้ายตาห่ าง
กันชนิดละ 5-10 นาที เพื่อให้ยาที่หยอดหรื อป้ายในแต่ละช่วง ซึมเข้าตาได้ดีและออกฤทธิ์ ได้เต็ม
(9) กรณี ที่มีข้ ีตาหรื อสิ่ งสกปรก ควรทาความสะอาดตาก่อนหยอดหรื อป้ ายตา เพื่อให้ยาสัมผัส
กับตาได้ดี
(10) ควรระวังผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังหยอดหรื อป้ ายตาดังนี้
(10.1) อาจเกิดการแพ้ยา โดยหากมีอาการบวมแดงหรื อมีผนื่ คันบริ เวณเปลือกตาและเยื่อบุ
ตาขาว ต้องรี บหยุดใช้ยา แล้วไปพบแพทย์โดยให้นายาที่หยอดหรื อป้ายตาไปด้วย
(10.2) อาจเกิดต้อหิ นและต้อกระจกจากการใช้ยาหยอดหรื อยาป้ายตาบางชนิดได้
3.4 การหยอดจมูก
3.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดงั นี้
(1) กาจัดน้ ามูกออกจากจมูกให้หมด (ถ้ามี)
(2) ล้างมือให้สะอาด นัง่ ตัวตรงในท่าพิงพนักและเอนศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อย หรื อนอนโดย
ให้ศีรษะต่ากว่าขอบเตียง หรื อก้มศีรษะ (ขึ้นกับยาแต่ละชนิด) แล้วหุ บปาก
(3) เขย่าขวดยา เปิ ดฝาขวดยาออก แล้วสอดปลายหลอดยาส่ วนที่ พ่ นยาเข้าไปในรู จมู ก ลึ ก
ประมาณ 1/3 นิ้ว โดยไม่ให้ถูกกับผนังจมูก และใช้นิ้วมืออีกข้างกดรู จมูกข้างที่เหลือ
(4) สู ดหายใจเข้าพร้ อมกับกดที่ พ่นยาเข้าจมู กประมาณ 2-3 หยด โดยให้ปลายที่ พ่นยาชี้ ไป
ทางผนังด้านข้างจมูกให้มากที่สุด ห้ามพ่นยาเข้าไปที่ผนังกั้นกลางจมูก กลั้นหายใจประมาณ 2-3 วินาที
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(5) หลังหยอดยาให้นงั่ อยูใ่ นท่าเดิมประมาณ 3 นาทีเพื่อป้ องกันยาไหลย้อนออกมา พร้อมทั้ง
ใช้นิ้วกดจมูกข้างหนึ่ง แล้วสู ดลมหายใจแรงๆ 3-4 ครั้ง
(6) ถ้าต้องพ่นยาทั้ง 2 ข้าง ให้ทาการพ่นยาในรู จมูกอีกข้างด้วยวิธีเดียวกัน
(7) ถ้าต้องพ่นข้างละ 2 ครั้ง ควรพ่นข้างละ 1 ครั้งให้ครบทั้ง 2 ข้างก่อน แล้วจึงเริ่ มพ่นครั้งที่ 2
ให้ครบทั้ง 2 ข้าง
(8) เช็ดทาความสะอาดที่ปลายพ่นด้วยน้ าสะอาด ซับให้แห้งแล้วปิ ดฝาเก็บให้เรี ยบร้อย
3.4.2 คาแนะนาและคาชี้แจงเพิม่ เติม มีดงั นี้
(1) กรณี เป็ นยาพ่นบรรเทาอาการคัดจมูก ให้ใช้ได้เป็ นครั้งคราวเมื่อจาเป็ น และใช้ยาติดต่อกัน
ไม่เกิ น 3-5 วัน แต่ถา้ เป็ นยาพ่นที่เป็ นสเตียรอยด์ จะต้องใช้ยาสม่ าเสมอตามแพทย์สั่ง เพราะยานี้ ไม่สามารถ
บรรเทาอาการได้โดยทันที
(2) กรณี ที่ ผูป้ ่ วยต้องใช้ยาสม่ าเสมอ ถ้าลื ม พ่น ยาให้พ่ นทันที ที่ นึก ขึ้ นได้และพ่ นครั้ ง ต่อไป
ตามปกติ แต่ถา้ นึกขึ้นได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่จะพ่นครั้งต่อไป ให้พน่ ยาของครั้งต่อไปเลย โดยไม่
ต้องเพิ่มขนาดยาเป็ น 2 เท่า
(3) ไม่ควรหยุดยา ลดขนาดยา หรื อเพิม่ ขนาดยา โดยไม่ปรึ กษาแพทย์
(4) การใช้ยาพ่นจมูกอาจทาให้รู้สึกถึงรสขมของยาได้เพราะช่องจมูกกับช่องคอมีทางติดต่อถึง
กัน
(5) ถ้ายาหยอดจมูกเปลี่ยนสี หรื อมีตะกอนให้ทิ้งไป
(6) ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับผูอ้ ื่น
3.5การหยอดหู
ในการหยอดหู จะมีอุปกรณ์ซ่ ึงประกอบด้วย ยาหยอดหู ไม้พนั สาลีปราศจากเชื้อ สาลีสะอาด โดยมี
3.5.1 วิธีการใช้ ยาหยอดหู ดังนี้
(1) ล้างมือให้สะอาด ตรวจดูชนิดของยาให้ถูกต้อง หากเป็ นยาที่เก็บในตูเ้ ย็น ก่อนหยอดควรให้
มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่ างกาย เช่น ใส่ ในกระเป๋ าเสื้ อสักครู่
(2) นัง่ หรื อนอนตะแคงศีรษะให้หูขา้ งที่จะหยอดยาอยูด่ า้ นบน ใช้ไม้พนั สาลีเช็ดหนอง (ถ้ามี
หนอง) ออกจากรู หูให้สะอาด
(3) ในผูใ้ หญ่ให้ดึงใบหู ให้รูหูตรง โดยดึงใบหู ไปด้านหลัง และดึ งขึ้นด้านบน ส่ วนในเด็ก ให้
ดึงใบหูให้รูหูตรง โดยดึงใบหู ไปด้านหลังและดึงลงด้านล่าง
(4) ใช้สาลีวางที่ช่องหู ดา้ นนอก ไม่ให้ดนั สาลีเข้าไปในรู หูทิ้งไว้ 15 – 20 นาที
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(5) หยอดยาเข้าไปในรู หู ตามที่แพทย์สั่ง แล้วตะแคงศีรษะไว้นาน 5-10 นาที เพื่อให้ยาสัมผัส
กับผิวหนังมากที่สุดและมีเวลาดูดซึ มเพียงพอ สาหรับการหยอดยาละลายขี้หูควรตะแคงศีรษะอย่างน้อย 15
นาที
(6) เช็ดยาที่ไหลออกมานอกรู หู ไม่ควรเช็ดในรู หู ในกรณี แก้วหู ทะลุ ยาอาจไหลลงคอทาให้
รู ้สึกขมในคอได้
(7) ถ้ารู หูบวมมาก ไม่แน่ ใจว่าจะหยอดยาผ่านเข้าไปได้หรื อไม่ ควรใช้สาลี ปั่นเป็ นเส้นเล็กๆ
แล้วสอดเข้าไปในรู หู เพื่อหยอดยาผ่านสาลีน้ ี ควรเปลี่ยนสาลีทุกวัน จนกระทัง่ รู หูกว้างพอที่จะหยอดยาได้
ตามปกติ
(8) หากมีผนื่ บวม แดง หรื อปวดหู มากขึ้น ให้หยุดยา แล้วปรึ กษาแพทย์ทนั ที
3.5.2 ข้ อควรระวัง ในการใช้ยาหยอดหู โดยไม่ทราบข้อบ่งชี้ ที่แน่ นอนนั้น อาจทาให้เกิ ดอันตรายได้
ดังนั้นไม่ควรใช้ยาหยอดหู เอง ควรปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
3.6 การล้ างแผลหรื อโพรงต่ างๆ ของร่ างกาย เช่ น แผลตื้ นๆ ให้ใช้น้ ายา Normal Saline Solution (NSS)
ส่ วนแผลไฟไหม้ (burn) ให้ใช้น้ ายาไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) เป็ นต้น
ทั้งนี้ การล้างแผลมีประโยชน์และยาที่ใช้ในการล้างแผลต่างๆ มีดงั นี้
3.6.1 ประโยชน์ การล้างแผลหรื อโพรงต่ างๆ ของร่ างกาย ได้แก่
(1) ใช้ชะล้างเชื้ อโรครวมทั้งสิ่ งสกปรก ที่ อาจปนเปื้ อนอยูท่ ี่แผลให้หลุ ดออกไปได้ เช่น กรณี
บาดแผลที่ถลอกจากการหกล้ม ซึ่ งมักจะมีเศษดิน หิ นหรื อสิ่ งสกปรกปนเปื้ อน
(2) ใช้ชะล้างสะเก็ดแผลให้หลุดลอกออกไป เช่นแผลพุพอง เป็ นต้น
(3) ช่วยให้เนื้อเยือ่ รอบๆ แผลอ่อนตัวลงได้ ทาให้น้ ายาเข้าไปทาความสะอาดได้ดีข้ ึน
(4) ช่วยให้ยาที่จะใช้ทาฆ่าเชื้อในขั้นตอนต่อไป ถูกดูดซึ มได้ดีข้ ึน สามารถฆ่าหรื อทาลายเชื้ อได้
ดีข้ ึน
(5) ช่ วยลดปริ ม าณเชื้ อและลดอาการอัก เสบจากการติ ดเชื้ อได้ อัน มี ผ ลช่ วยท าให้ แผลหรื อ
บาดแผลหายไวขึ้น
3.6.2 ยาทีใ่ ช้ ล้างแผล แบ่งได้เป็ น
(1) น้าเกลือสาหรั บล้ างแผล เป็ นน้ าเกลื อปราศจากเชื้ อ (Sodium Chloride 0.9% w/v) เป็ นน้ ายา
ล้างแผลที่ดีที่สุด เพราะเป็ นสารละลาย Isotonic มีความเข้มข้นสมดุลกับน้ าในเซลล์ร่างกาย ไม่ทาลายเซลล์
สร้างใหม่ที่แผล ไม่ทาให้แผลแสบหรื อระคายเคือง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1.1) ไม่เกิดการระคายเคือง
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(1.2) ใช้ชาระล้างแผล ชะแผลสดและแผลเน่ าเปื่ อยเป็ นหนอง หรื อพุพองได้ รวมทั้งชาระ
ล้างสิ่ งสกปรกต่างๆได้ดี
(1.3) ช่วยให้แผลสะอาดและไม่คนั
(2) ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ชนิดความเข้มข้น 3% เป็ นสารที่ไม่คงตัวสลายตัวลงในน้ าได้ง่าย
และมีคุณสมบัติ ดังนี้
(2.1) เหมาะสาหรับทาความสะอาดแผลทัว่ ไป
(2.2) ใช้ได้ดีกบั แผลที่ลึกหรื อใหญ่หรื อมีสิ่งสกปรกอยูด่ า้ นในแต่ไม่เหมาะสาหรับแผลที่เป็ น
โพรงและไม่มีทางออก
(2.3) ใช้ได้ดีกบั แผลเรื้ อรังและแผลขอบแข็ง คือ ช่ วยให้เนื้ อเยื่อรอบๆแผลอ่อนตัวลงได้ดี
รวมทั้งแผลที่เน่าเปื่ อยหรื อแผลที่เน่าเปื่ อย หมักหมมหรื อเนื้อตาย
(2.4) ใช้ลา้ งหูหยอดหู หรื อใช้บว้ นปากได้
หมายเหตุ เวลาใช้ตอ้ งเกิดฟองฟู่ ถ้าไม่มีฟองเกิ ดขึ้นแสดงว่าน้ ายาเสื่ อมคุณภาพแล้ว ในกรณี ที่ใช้บว้ นปาก
ต้องผสมน้ าอีกเท่าตัว
3.6.3 ด่ างทับทิม (Potassium permaganate) ไม่ค่อยนิ ยมใช้ในการล้างแผล และมีคุณสมบัติและวิธี
เตรี ยม ดังนี้
(1) คุณสมบัติ
(1.1) มีฤทธิ์ ทาลายเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อราได้
(1.2) ทาความสะอาดและชะแผลบนผิวหนัง
(2) วิธีเตรี ยม
(2.1) เอาเกล็ดหรื อผลด่างทับทิม 2-3 เกล็ดมาละลายในน้ าต้มเดือดที่เย็นแล้วหรื อในน้ า
สะอาดให้เจือจางจนได้สีชมพูอ่อนๆ
(2.2) ไม่ควรให้น้ าด่างทับทิมเข้มข้นมากเพราะจะทาให้เนื้ อแผลไหม้และตกสะเก็ด
3.6.4 คลอเฮกซิดีน (Chlohexidine) มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่ระคายเคืองต่อเยือ่ บุและผิวหนัง
(2) มีฤทธิ์ ฆ่าเชื้อได้กว้าง
(3) สามารถหยุดยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อ Pseudomonas ได้
(4) สามารถทาลาย spore ได้
3.6.5 เบนซาลโคเนี ย มคลอไรด์ (Benzalkoniumchloride) มี ฤ ทธิ์ ในการฆ่ าเชื้ อ ได้ก ว้า ง ใช้ค วาม
เข้มข้น 1 ต่อ 10000 ใช้บว้ นปากได้
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3.6.6 โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.5% มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ใช้ลา้ งแผล กัดแผล และชะแผลที่มีเนื้อเน่ามากๆ
(2) มักทาให้เกิดการระคายผิวหนัง และยาเสื่ อมคุณภาพได้ง่าย
(3) ในขนาดเจือจางใช้แช่เท้าและล้างเท้าเพื่อป้ องกันโรคจากเชื้ อราเวลาน้ าท่วมได้

4. การออกฤทธิ์ของยา
วิ ธี ก ารให้ ย าเข้ า สู่ ร่ า งกาย ขนาดยาที่ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ป่ วยและปั จ จัย อื่ น ๆ มี ผ ลต่ อ การดู ด ซึ ม ของยา
(absorption) การกระจายตัวของยา (distribution) สู่ อวัย วะเป้ าหมายเพื่ อ ออกฤทธิ์ ในการรั ก ษา และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยา (metabolism) หลังจากออกฤทธิ์ แล้วเพื่อให้สามารถขับถ่ายยาออก (excretion)
นั้น จะเป็ นสิ่ งที่กาหนดถึงความเข้มข้นของยาในบริ เวณที่ยาไปออกฤทธิ์ และจะเป็ นผลต่อเนื่ องไปถึ งความ
แรงของฤทธิ์ ยาที่ เกิ ด ขึ้ น เวลาที่ ย าเริ่ ม ออกฤทธิ์ (onset) และระยะเวลาการออกฤทธิ์ ของยาในร่ า งกาย
(duration of action) ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างร่ างกายและยา มีดงั นี้
4.1 การดูดซึมของยาเข้ าสู่ ร่างกาย (Drug Absorption)
เป็ นกระบวนการที่ยาเข้าสู่ ร่างกายผ่านช่องทางต่างๆ แล้วมีการดูดซึ มและเคลื่อนเข้าสู่ กระแสเลือด
โดยผ่านเนื้อเยือ่ การดูดซึมยาจึงเป็ นขั้นตอนที่สาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยต่ างๆ ดังนี้
4.1.1 ขนาดโมเลกุลและสู ตรตารับยา (Particle size and formulation)
ยาที่ มีโมเลกุลเล็กจะผ่านเนื้ อเยื่อเข้าสู่ กระแสเลื อดได้ดีกว่ายาที่ มีโมเลกุลใหญ่ และแม้ว่าจะเป็ นยา
ชนิดเดียวกัน ให้ในผูป้ ่ วยคนเดียวกัน และให้ในขนาดยา (Dose) ที่เท่ากัน แต่ถา้ ยานั้นเป็ นยาที่มีขนาดอนุภาค
และสู ตรตารับที่แตกต่างกัน ก็อาจทาให้การดูดซึ มแตกต่างกันได้
4.1.2 รู ปแบบของยา (Dosage form)
(1) ของเหลว (Liquid) ซึ่ งอัตราการดู ดซึ มจะขึ้นอยู่กบั ชนิ ดตัวทาละลาย (น้ ากระสายยา) ถ้าเป็ น
น้ าจะดูดซึ มได้เร็ วกว่าน้ ามัน ทั้งนี้ ยาในรู ปแบบของเหลวแบ่งเป็ นรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
(1.1) ยานา้ สารละลาย (solution) มีท้ งั ชนิดที่ตวั ทาละลายเป็ นน้ าหรื อไม่ใช่น้ า ดังนี้
(1.1.1) ยานา้ ทีม่ ีตัวทาละลายทีใ่ ช้ นา้ (Aqueous solution) เช่น
• น้าปรุ ง (Aromatic water) เป็ นยาน้ าใสอิ่มตัวด้วยน้ ามันหอมระเหยหรื อสาร
อื่นๆ ที่มีกลิ่นหอมและระเหยได้ มักใช้เป็ นสารแต่งกลิ่น (flavoring agents)
• ยานา้ ใส (solution) เป็ นยาน้ าที่ตวั ยาและตัวทาละลายผสมเป็ นเนื้อเดียวกัน
• ยานา้ เชื่ อม (Syrup) เป็ นยากินชนิดน้ าที่แต่งรสหวานด้วยสารน้ าตาล
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(1.1.2) ยานา้ ทีม่ ีตัวทาละลายทีไ่ ม่ ใช่ นา้ (Non-aqueous solution) เช่น
• ยาอิลกิ เซอร์ (Elixir) เป็ นยาน้ าใสมีกลิ่นหอมที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 4-40%
• ยาสปิ ริตหรื อเหล้ ายา (Spirit) เป็ นยาน้ าไม่มีรสหวานที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่
60-90% ในสารละลายของสารหอมระเหย เพื่อไม่ให้สารหอมระเหยนั้นแยกตัวออกมา
• ยาทิ ง เจอร์ (Tincture) เป็ นยาน้ าที่ ป ระกอบด้ ว ยสารที่ ส กัด จากพื ช หรื อ
สารเคมีในแอลกอฮอล์ ซึ่ งอาจเตรี ยมเป็ นยาใช้ภายในหรื อภายนอกก็ได้
• ยาน้าสกัดหรื อยาสกัดที่เป็ นของเหลว (Fluid extract) เป็ นยาน้ าที่เมื่อระเหย
ตัว ท าละลายออกไปหมดแล้ว จะเหลื อ สารสกัด ในสภาพที่ เป็ นของเหลว ได้แ ก่ ยาที่ ไ ด้จ ากการใช้
แอลกอฮอล์สกัดจากพืช ยาพวกนี้มกั มีแอลกอฮอล์ผสมอยูด่ ว้ ย
(1.2) ยาน้ า กระจายตั ว (dispersion) เป็ นยาน้ าที่ มี ล ัก ษณะขุ่ น โดยมี ก ารกระจายตัว ของ
คอลลอยด์ที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาด 1-500 นาโนเมตรหรื อเล็กกว่า 0.5 ไมโครเมตร เช่น การกระจายตัว
ของอัลบูมิน (albumin) ในน้ าหรื อการกระจายตัวของสารยางไม้ (gum) ในน้ า ยาชนิดนี้ ได้แก่
(1.2.1) ยานา้ ทีม่ ีการกระจายของผงยา (Colloidal Dispersion) เช่น
• ยาน้านม (Milk) และยาแมกมา (Magma) เป็ นยาน้ าเหนี ยวข้นมากที่ตวั ยามี
อนุภาคขนาดใหญ่
• เจล (Gel หรื อ Jellie) เป็ นยาน้ าเหนี ย วข้น ที่ ต ัว ยามี อ นุ ภ าคเล็ ก มากและ
สามารถดูดน้ าได้ดว้ ย
• ยาน้าเมื อก (Mucilage) เป็ นยาน้ าที่ มี ความหนื ดจากสารพวกยางไม้ (gum)
หรื อสารที่เป็ นเมือกที่กระจายตัวในน้ าจนพองตัวเต็มที่ มีลกั ษณะข้น เหนี ยว ที่ช่วยกลบรสของยาที่ ไม่น่า
รับประทาน และทาให้เกิดความชุ่มชื้นบริ เวณลาคอ
(1.2.2) ยาน้าที่มีผงยาที่ไม่ ละลายน้าแขวนลอยอยู่ในน้า (Coarse Dispersion) เป็ นยา
น้ ามีลกั ษณะขุ่นและเกิดการแยกชั้นได้ ยาชนิดนี้ ได้แก่
• ยาน้าแขวนตะกอน (Suspension) เป็ นยาน้ าที่ มี ตวั ยาเป็ นของแข็งกระจาย
ตัวอย่างหยาบๆ อยูใ่ นของเหลวที่มีสาร suspending agent ช่วยในการกระจายตัวของยา
• ยาอิ มั ล ชั่ น (Emulsions) เป็ นยาน้ าที่ ป ระกอบด้ว ยของเหลว 2 ชนิ ด ที่ ไ ม่
สามารถผสมเป็ นเนื้อเดียวกัน โดยต้องมีสาร emulsifying agent ช่วยในการกระจายตัว
(2) ของแข็ง (Solid) เป็ นรู ปแบบที่ดูดซึ มได้ชา้ กว่ายาน้ าเพราะต้องถูกทาให้ละลายก่อนจึงจะดูด
ซึมได้ ปกติจะเป็ นเม็ดหรื อผงบรรจุซอง มีท้ งั แบบใช้ภายในและภายนอก เช่น
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(2.1) ยาเม็ด อัด (Compressed Tablet) เป็ นยาเม็ดที่เตรี ยมได้จากการผสมตัวยาออกฤทธิ์
และส่ วนประกอบอื่นที่จาเป็ น แล้วใส่ เครื่ องตอกอัดออกมาเป็ นเม็ด ในกรณี ที่ตอ้ งการให้ตวั ยาต่างๆ มีการ
ออกฤทธิ์ เร็ วช้าต่างกัน จะมี การตอกอัดหลายครั้ง โดยแต่ละครั้ งจะใส่ สี ไม่เหมื อนกันจะทาให้ได้ยาที่ มีสี
ต่างๆ กันเป็ นชั้นๆ ทั้งนี้ ยาเม็ดอัดอาจมีรูปต่างๆ กัน เช่น รู ปกลม รู ปกระสวย รู ปเหลี่ยมต่างๆ ฯลฯ
(2.2) ยาเม็ ด เคลื อ บ เป็ นยาเม็ ด ที่ อ าจเคลื อ บด้ว ยน้ าตาล (sugar-coated tablet) หรื อ สาร
บางอย่าง (film-coated tablet) หรื อเป็ นยาเม็ดอัดที่เคลื อบด้วยสี หรื อสารบางอย่างเพื่อให้มีสีสวย ไม่ขม กิ น
ง่าย ซึ่งยานี้จะถูกดูดซึมได้ชา้ เพราะจะต้องมีการละลายของตัวเคลือบก่อนตัวยา จึงเหมาะกับยาที่ตอ้ งการให้
ค่อยๆ ออกฤทธิ์ หรื อให้แตกตัวที่ลาไส้
(2.3) ยาแคปซู ล (Capsule) ส่ วนมากเป็ นยาที่ตวั ยา (อาจเป็ นผง granule หรื อ liquid) บรรจุ
อยู่ในปลอกหุ ้มทาด้วยเจละตินแข็ง (gelatin shell) ที่ละลายได้ในกระเพาะอาหาร ก่อนที่จะออกฤทธิ์ ต่อไป
แต่แคปซู ลบางชนิดอาจเคลือบด้วยเซลลูโลส แอซิ ดทาร์ เทรต เพื่อให้แตกตัวที่ลาไส้ ปกติปลอกหุ ้มจะแยก
ออกจากกันได้เป็ น 2 ส่ วน แต่กรณี ตวั ยาเป็ น liquid แคปซู ลนั้นจะต้องแยกออกจากกันไม่ได้ ปลอกหุ ้มบาง
ชนิดอาจทาด้วยเจละตินอ่อนที่ยดื หยุน่ ได้และภายในบรรจุน้ ามัน เช่น น้ ามันตับปลา เป็ นต้น
(2.4) ยาเม็ดกลมหรื อยาลูกกลอน เป็ นยาที่มีการผสมผงยากับสารอื่น (เช่น น้ าผึ้ง น้ าเชื่ อม
เป็ นต้น) ที่ช่วยยึดให้เนื้ อยาเกาะติดกัน แล้วนวดให้เข้ากัน เพื่อปั้ นเป็ นเม็ดกลม บางกรณี อาจมีการนายาเม็ด
กลมไปเคลือบเพื่อให้ยาแตกตัวที่ลาไส้
(2.5) ยาอมชนิดลูกกวาด (Lozenge) เป็ นยาที่ตอ้ งการให้มีการละลายอย่างช้าๆ ในปากและ
ค่อยๆ กลืนผ่านลาคอ โดยส่ วนใหญ่ใช้เพื่อรักษาอาการในช่องปากและลาคอ
(2.6) ยาผงรับประทาน (Oral Bulk powder) เป็ นยาผงที่ฤทธิ์ ค่อนข้างไม่อนั ตรายมาก เช่น
ยาลดกรด ยาระบาย ยาแก้ทอ้ งร่ วง วิตะมินหรื ออาหารเสริ ม เป็ นต้น
(2.7) ยาแกรนู ล (Granule) จะมี ขนาดของตัวยาใหญ่กว่ายาผงเล็กน้อย มี ลกั ษณะเป็ นเม็ด
เล็กๆ ตวงได้โดยใช้ชอ้ น
(2.8) ยาผงฟู่ หรื อยาฟ องฟู่ (Effervescent powder) เป็ นยาผงแห้ ง ที่ มี โ ซ เดี ยม ไบ
คาร์ บอเนตกับกรดทาร์ทาริ กหรื อกรดซิตริ ก
(2.9) ยาเหน็บ (Suppositorie) เป็ นยาที่ประกอบด้วยตัวยาละลายหรื อกระจาย
ตัวอยูใ่ นยาพื้นยาเหน็บ ยาเหน็บจะมีรูปร่ าง ขนาดและน้ าหนักแตกต่างกัน ยาเหน็บจะอ่อนตัว หลอมเหลว
ละลาย หรื อกระจายตัวในน้ าเมือกของร่ างกายหลังจากสอดยาเข้าช่องต่างๆ ของร่ างกายตามต้องการ
(2.10) ยาพ่ น (Insufflation) เป็ นผงยาแห้งขนาดเล็กละเอียดประมาณ 5 ไมโครเมตร ที่ใช้
พ่นเข้าทางช่องต่างๆ ของร่ างกาย โดยอาศัยเครื่ องพ่นยา (Insufflasor หรื อ powder blower)
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(2.11) ยานัตถุ์ (Snuff) เป็ นผงยาแห้งขนาดเล็กละเอียด และใช้พ่นเข้าทางช่ องจมูกเท่านั้น
โดยอาศัยกล้องยานัตถุ์
(2.12) ยาสกัด ที่เป็ นของแข็ง (Extract) เป็ นรู ปแบบยาที่ เมื่ อระเหยตัวท าละลายออกไป
หมดแล้ว จะเหลือสารสกัดเป็ นก้อนหรื อผง
(2.13) ยาผงโรยแผล (Dusting powder) เป็ นยาเตรี ยมใช้ภายนอก ใช้โรยใส่ แผล เพื่อรักษา
โรคผิวหนังหรื อโรยตามร่ างกายส่ วนต่างๆ เพื่อลดอาการระคายเคือง ผงยาจะต้องละเอียดมาก
(3) กึง่ ของแข็ง (Semi-solid)
(3.1) ยาเม็ดอม (Pastille) เป็ นยาอมเช่นเดียวกับ lozenge แต่มีลกั ษณะนิ่ม ใส
(3.2) ยาขี้ผึง้ (Ointment) คือ ยาขี้ผ้ ึงที่มีตวั ยาและส่ วนประกอบต่างๆ ละลายอยู่ในน้ าหรื อ
น้ ามันคล้ายกับการเตรี ยม suspension หรื อ emulsion แต่ ointment จะมีความแข็งมากกว่าทาให้ไม่สามารถเท
ออกจากขวดได้
(3.3) ครี ม (Cream) ส่ วนประกอบโดยทัว่ ไปจะเหมื อนกับ emulsion แต่ มีค วามแน่ นของ
เนื้อยามากกว่า บางครั้งจะเรี ยกว่า semisolid emulsion
(3.4) เพสท์ (Paste) คื อ ยาขี้ ผ้ ึงที่ มี ผ งยาที่ ไม่ ละลายผสมอยู่ด้วยเป็ นจานวนมาก ทาให้ย า
เตรี ยมมีลกั ษณะเป็ นเนื้อหยาบกว่า ointment
(4) รู ปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็ นยาที่เตรี ยมขึ้นสาหรับการให้ยาโดยเฉพาะของแต่ละรู ปแบบ ได้แก่
(4.1) Aerosol เป็ นยาเตรี ย มแบบ liquid-in-gas dispersion คื อ ประกอบด้ว ยตัว ยาที่ เป็ น
liquid particle ขนาดเล็กมากๆ แขวนลอยเป็ น colloid กระจายตัวอยู่ใน gas เวลาใช้ตอ้ งอาศัยแรงดันของ
อากาศหรื อ gas ภายในภาชนะบรรจุผลักดันให้ตวั ยากระจายออกมา ประโยชน์ของยาเตรี ยมแบบ aerosol คือ
ใช้ฉีดพ่นบริ เวณที่จะใช้ยา โดยไม่ตอ้ งใช้ร่างกายส่ วนอื่นๆ ไปสัมผัสบริ เวณนั้น
(4.2) Spray เป็ นยาเตรี ยมที่ ใช้ในลักษณะฉี ดพ่นน้ ายาโดยอุปกรณ์ ที่เรี ยกว่า atomizer หรื อ
nebulizer ลักษณะการใช้ยาจะเหมือนกับ aerosol ประโยชน์ของการใช้ยาเช่นเดียวกับแบบ aerosol
(4.3) Inhalant คือ ยาเตรี ยมที่ใช้โดยการสู ดดม
(4.4) ยาชง ได้แก่ ยาที่ได้จากการเอาใบยาแช่ในน้ าเดือดเช่นเดียวกับการชงชา
4.1.3 วิธีการให้ ยา
การออกฤทธิ์ ของยาขึ้ นอยู่ ก ั บ วิ ธี การให้ ย า การน ายาชนิ ดเดี ย วกั น เข้ า สู่ ร่ างกาย (Site of
administration) ผ่านช่ องทางที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความแตกต่างในการดู ดซึ มของยาในร่ างกายและต่อ
อาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา ดังนี้
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(1) การให้ ยาทางปาก (Oral administration) เป็ นวิธี ที่ ใช้ก ันมากที่ สุ ด โดยยาจะเข้าสู่ ระบบ
ทางเดินอาหารและถูกดู ดซึ มเข้าสู่ กระแสเลือดเพื่อไปออกฤทธิ์ ในบริ เวณที่เจ็บป่ วย โดยยาจะถูกดูดซึ มมาก
ที่สุดที่ “ลาไส้เล็ก” แต่ชา้ กว่าการฉี ดยา เพราะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ มากกว่ายาฉี ด ได้แก่
(1.1) การท างานของระบบทางเดิ น อาหาร (Gastrointestinal motility) เช่ น การดู ด ซึ ม ที่
กระเพาะอาหารจะช้ากว่าที่ลาไส้เล็กเนื่องจาก กระเพาะอาหารจะมีเซลล์ที่เป็ นผนังหลายชั้นและมีภาวะความ
เป็ นกรดมากกว่า ในขณะที่ลาไส้เล็กจะมี ความยาว มี เซลล์จานวนมากที่เป็ นผนังชั้นเดี ยว มีภาวะความเป็ น
ด่างมากกว่า และมีการบีบตัวคละเคล้าตลอดขบวนการดูดซึ ม แต่หากยาเดินทางจากกระเพาะอาหารมายัง
ลาไส้เล็กได้เร็ ว การดูดซึ มยาก็จะเร็ วขึ้น
(1.2) การไหลเวีย นของเลื อดในระบบทางเดิ น อาหาร (Splanchnic blood flow) หากมี ก าร
ไหลเวียนของเลือดดี เช่น ในช่วงหลังอาหาร ยาก็จะถูกดูดซึ มได้ดี ดังนั้น ยาบางชนิดจึงให้กินหลังอาหาร
(1.3) อาหารหรื อยาบางชนิ ดอาจรบกวนการดู ดซึ มยาชนิ ดอื่น เช่ น การกิ นยา Tetracycline
พร้อมหรื อหลังอาหารที่มีแคลเซียมสู ง ยาจะจับกับแคลเซี ยมได้ดี จึงทาให้การดูดซึ มยาลดลง
(1.4) ยาบางชนิ ด จะดู ด ซึ ม ได้ดี ข้ ึ น หากกิ น ขณะท้อ งว่า ง เช่ น Penicillin V, Dicloxacillin,
Roxithromycin, Tetracycline, และ Norfloxacin เป็ นต้น
ข้อแนะนาในการรับประทานยาก่อนอาหาร และยาหลังอาหาร เพิ่มเติมเนื้อหา (มีอยูใ่ นหน้า
20-21 แล้วค่ะ)
(2) การให้ ยาโดยการอมใต้ ลนิ้ (Sublingual administration) การอมใต้ลิ้นจะใช้กบั ยาที่ตอ้ งการ
เห็นผลรวดเร็ ว วิธีน้ ี จะช่วยให้ยาดูดซึ มเข้าระบบการไหลเวียนเลือดได้โดยตรงโดยไม่ผา่ นการทาลายที่ตบั ยา
จึงไม่ถูก metabolized เหมือนการให้ยาด้วยวิธีอื่น ซึ่ งมักจะใช้ในยาที่ตอ้ งการให้ออกฤทธิ์ เร็ ว ยาที่ถูกทาลาย
ได้ในสภาวะความเป็ นกรดด่างในกระเพาะอาหาร และยาที่ถูกทาลายได้รวดเร็ วที่ตบั เป็ นต้น ตัวอย่างยาที่มี
วิธีใช้โดยการอมใต้ลิ้น เช่น ยาไนโตรกลีเซอรายหรื อ Glyceryl trinitrate สาหรับผูป้ ่ วยโรคหัวใจ เป็ นต้น
(3) การให้ ยาทางช่ องคลอดหรื อทางทวารหนัก (Vaginal or Rectal Administration) มักจะใช้
ในกรณี ที่ตอ้ งการให้ยามีการออกฤทธิ์ เฉพาะที่ แต่ผลในการดู ดซึ มยาจะไม่แน่ นอน เช่ น ยาเหน็บแก้เชื้ อรา
เป็ นต้น สาหรับการให้ยาทางทวารหนักนั้น มีท้ งั กรณี ที่ตอ้ งการให้ผลเฉพาะที่และให้ผลต่ออวัยวะต่างๆ ที่
ต้องดู ดซึ มผ่านทางกระแสเลือด โดยมักเป็ นยาที่ไม่ตอ้ งการให้ถูกทาลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร หรื อ
เป็ นยาที่ สามารถทาให้เกิ ดอาการข้างเคี ยง เช่ น คลื่ นไส้ อาเจียน มีการระคายเคืองกระเพาะอาหาร เป็ นต้น
เช่น ยาเหน็บบรรเทาโรคริ ดสี ดวงทวารหนัก เป็ นต้น
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(4) การให้ ยาโดยการทาภายนอก (Application to epithelial surfaces) ใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการให้
ยาออกฤทธิ์ เฉพาะบริ เวณที่ ทา ซึ่ งยาจะดู ดซึ มเข้าสู่ ระบบการไหลเวียนเลื อดได้น้อยมาก เว้นแต่ เป็ นยาที่
ละลายได้ดีในไขมัน ก็จะดูดซึ มเข้าสู่ กระแสเลือดได้ เช่น ยาแผ่นแปะผิวหนัง (transdermal patch) เป็ นต้น
(5) การให้ ยาโดยการสู ดดม (Inhalation) จะช่วยให้ระดับยาในพลาสมามีความเข้มข้นที่รวดเร็ ว
เพราะปอดมีพ้นื ที่ผิวมาก และมีการไหลเวียนของเลือดมากเนื่องจากมี alveoli ที่มีเส้นเลือดมาก ทั้งยังช่วยลด
อาการข้างเคียงต่อระบบไหลเวียน จึงใช้กบั ยาที่ตอ้ งการผลที่หลอดลมหรื อปอดโดยตรง เช่น ยาพ่นสาหรับ
ขยายหลอดลม ก๊าซจาพวก Chloroform, Ether เป็ นต้น
(6) การให้ ยาโดยการหยอดตา/ การป้ ายตา การหยอดจมูก การหยอดหู
(6.1) การหยอดตา/ การป้ ายตา
(6.1.1) การหยอดตา
ยาที่ใช้สาหรับหยอดตา จะมีลกั ษณะเป็ นน้ ายาใส หรื อเป็ นน้ ายาแขวนตะกอน (คล้ายน้ านม) มีขอ้ ดี
คือ ออกฤทธิ์ เร็ ว ไม่ทาให้ตามัว นิยมใช้ในเวลากลางวัน เพราะไม่เหนี ยวเหนอะหนะ แต่มีขอ้ เสี ย คือ หมด
ฤทธิ์ เร็ ว เพราะยาจะอยูใ่ นตาได้ไม่นาน
(6.1.2) การป้ ายตา
ยาที่ใช้ในการป้ ายตา จะมีลกั ษณะเป็ นครี มเหนี ยว หรื อเป็ นเจลใส คล้ายวุน้ โดยมักบรรจุในหลอด
มีขอ้ ดี คือ ออกฤทธิ์ ได้นาน ทาให้ไม่ตอ้ งป้ ายตาบ่อย และมักมีสารหล่อลื่น ทาให้ลดการระคายเคือง แต่มี
ข้อเสี ย คือ ทาให้ตามัว และเหนียวเหนอะหนะ จึงนิยมใช้ป้ายตาก่อนนอน
(6.2) การหยอดจมูก
ยาที่ใช้ในการหยอดจมูกมักใช้เพื่อลดอาการบวมของจมูกเป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งมีการดูดซึมได้เร็ วเพราะ
มีผนังบางและมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมาก
(6.3) การหยอดหู
ยาที่ใช้ในการหยอดหู จะออกฤทธิ์ เฉพาะที่เท่านั้น ยามักมีลกั ษณะเป็ นขี้ผ้ งึ เหลว เพื่อลดอาการปวด
หรื อเป็ นยาชาเฉพาะที่ เพื่อทาลายจุลินทรี ยห์ รื อทาลายแมลงที่เข้าไปในรู หูซ่ ึ งทาให้เกิดความไม่สุขสบาย
(7) การล้างแผลหรื อโพรงต่ างๆ ของร่ างกาย
การล้างแผลหรื อโพรงต่างๆ ของร่ างกาย (Wound Irrigation หรื อ Wound Cleansing) เป็ นการทา
ความสะอาดในเบื้องต้นต่อแผลหรื อบาดแผลที่ผิวหนังหรื อโพรงต่างๆ ของร่ างกาย ก่อนที่จะใช้ยาเช็ดแผล
หรื อยาใส่ แผลเพื่อทาการรักษาที่ถูกต้องต่อไป โดยเป็ นการขจัดสิ่ งรบกวนการสมานแผล และลดโอกาสการ
เกิดแผลติดเชื้อ (Infection) ซึ่งการติดเชื้อจะรบกวนการสมานแผล และทาให้แผลหายช้า
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(8) การฉีดยา การฉี ดยาเป็ นช่องทางการให้ยาที่ใช้กนั มากในกรณี ตอ้ งการให้ยาออกฤทธิ์ เร็ วหรื อ
ยาที่ มีปฏิ กริ ยากับน้ าย่อยหรื อถู กทาลายได้โดยน้ าย่อยในระบบทางเดิ นอาหาร ซึ่ งหากให้ยาทางปากหรื อ
สภาวะผูป้ ่ วยที่ ไม่สามารถกลื นยาได้ เช่ น ไม่รู้สึ กตัว งดน้ างดอาหารทางปาก หรื อกรณี ผูป้ ่ วยอยู่ในภาวะ
วิกฤต การฉี ดยาเป็ นวิธีการให้ยาที่อนั ตรายเนื่องจาก ยาจะออกฤทธิ์ เร็ วและมีวิธีการยุง่ ยากกว่าการให้ยาทาง
ช่ องทางอื่ นๆ ซึ่ งต้องอาศัยความชานาญเป็ นพิ เศษและต้องปฏิ บตั ิด้วยเทคนิ คสะอาดปราศจากเชื้ อในทุ ก
ขั้นตอน กาฉี ดยามีหลายวิธี ทั้งฉี ดยาเข้ากล้ามเนื้อ ฉี ดยาเข้าเส้นเลือดดา และการฉี ดยาเข้าผิวหนัง ดังนี้
(8.1) การฉี ดยาเข้ ากล้ ามเนื้อ (Intramuscular injection) ยาจะถูกดู ดซึ มเร็ วเพราะมีเลือดมา
เลี้ ยงมาก แต่อาจจะเกิ ดอันตรายต่อเส้นประสาทหรื อฉี ดถูกหลอดเลือดได้ เนื่ องจากกล้ามเนื้ อเป็ นเนื้ อเยื่อที่
ทนต่อการระคายเคืองได้ดี ยาที่มีความระคายเคืองต่อเนื้ อเยื่อ มีความเหนียวข้น หรื อมีส่วนผสมของน้ ามันก็
สามารถฉี ดเข้ากล้ามเนื้อได้
(8.2) การฉี ด ยาเข้ า ทางเส้ นเลื อ ดด า [Intravenous (IV) injection] จะให้ ผ ลที่ ร วดเร็ ว และ
แน่ นอนที่สุด โดยเมื่อยาเข้าสู่ เส้นเลื อดดาแล้วจะเข้าสู่ หวั ใจห้องขวาบน-ล่าง ผ่านไปยังปอด แล้วกลับเข้าสู่
หัวใจห้องซ้ายบน-ล่าง และสู บฉี ดไปยังระบบไหลเวียนทัว่ ร่ างกาย
(8.3) การฉี ด ยาเข้ าใต้ ผิวหนั ง (Hypodermic injection/ Subcutaneous injection) การดู ด
ซึมยาจะเป็ นไปอย่างช้าๆ ช่วยให้ยาออกฤทธิ์ ได้นาน แต่ยาจะดูดซึ มได้เร็ วกว่าการให้ยาโดยการกิน ในขณะที่
มีการดูดซึ มของยาได้ช้ากว่าการฉี ดยาเข้ากล้ามเนื้ อเพราะมีเลื อดมาเลี้ยงน้อยกว่า แต่เจ็บมากกว่าเพราะชั้น
ผิวหนังมี pain receptors
(8.4) การฉีดยาเข้ าเข้ าข้ อต่ างๆ
การฉี ดยาเข้าข้อนั้น ยาจะมีฤทธิ์ อยูใ่ นเนื้ อเยื่อตาเเหน่ งที่ฉีดประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้น จึงไม่มีความ
จาเป็ นที่จะต้องฉี ดยาตัวนี้ ซ้ าๆ ในตาเเหน่ งเดิ ม อย่างไรก็ตาม การฉี ดยาเข้าข้อต้องทาในรายที่จาเป็ นจริ งๆ
เเละควรให้เเพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญเท่านั้นเป็ นคนฉี ด เพราะอาจจะมีการติดเชื้ อจากผิวหนังเเทรกซ้อนเข้าไปที่ขอ้
ได้จากการฉี ดยาทาให้เกิดช่องที่ทะลุจากผิวหนังเข้าสู่ ขอ้ ได้ หรื อบางคนอาจแพ้สารหล่อลื่นที่ฉีดก็ได้ การฉี ด
ยาเข้าข้อจะพบมากในผูป้ ่ วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่ อมซึ่งยาที่ใช้ในการฉีดเข้าข้อในกรณี น้ ีมี 2 ชนิด ได้แก่
(8.4.1) ยาสเตียรอยด์ (Steroid) หรื อยาฉีดแก้ อาการอักเสบ
ควรใช้เมื่อมีการอักเสบมากโดยจะช่วยให้หายปวดได้เร็ วขึ้นเนื่ องจากยานี้ จะช่วยลดการสร้างพังผืด
ภายในข้อและลดปริ มาณเซลล์ที่ สร้ างสารอักเสบที่ เข้ามาในข้อ ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้บ่ อย แต่หาก
จ าเป็ นก็ ใ ช้ ไ ด้ เพราะยานี้ อาจจะท าให้ ผิ ว ข้อ เสี ยหายได้ ม ากขึ้ นและอาจเกิ ด ข้อ อัก เสบจากผลึ ก ของ
ยาสเตอรอยด์ได้
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(8.4.2) ฉี ดสารหล่ อลื่นผิวข้ อ เช่ น ยาไฮยาลูโรนิ ค (Hyaluronic Acid) ซึ่ งเป็ นอนุ พนั ธ์
ของกรดไฮยาลูโรนิค
สารหล่อลื่นผิวข้อนี้ จะมีราคาค่อนข้างแพงและแม้วา่ จะเริ่ มออกฤทธิ์ ช้ากว่ายาสเตียรอยด์ แต่เมื่อฉี ด
ตามปริ มาณและระยะเวลาครบตามที่แพทย์กาหนดแล้ว จะช่วยบรรเทาปวดได้ในระยะยาวโดยจะออกฤทธิ์
ลดปวดนาน 6 เดือน - 1 ปี ด้วยการไปกระตุน้ เซลล์เยื่อหุ ้มข้อให้สร้ างน้ าเลี้ ยงข้อที่ปกติมาทดแทนน้ าหล่ อ
เลี้ยงข้อที่เสื่ อมจากตัวโรค ทาให้ขอ้ ลื่นขึ้น ลดการเสี ยดสี ลง ทาให้ไม่ตอ้ งกินยา เหมาะในผูป้ ่ วย เช่น ผูท้ ี่มีขอ้
เข่าเสื่ อมไม่มาก ผูท้ ี่ไม่สามารถรับยาต้านการอักเสบได้เนื่ องจากการแพ้ยาหรื อมีโรคอื่นๆ ที่เป็ นข้อห้ามใน
การใช้ยาต้านการอักเสบร่ วมด้วย หรื อผูท้ ี่ไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่ องจากมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่าง เป็ นต้น
รวมถึงผูท้ ี่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธีอื่น
4.1.4 ชี วสมมูล (Bioavailability)
ชี วสมมูล คือ สัดส่ วนของยาที่ เข้าสู่ ระบบไหลเวียนซึ่ งเป็ นตัวพาเอายาไปสู่ บริ เวณที่ จะออกฤทธิ์
สาหรับยากินยาบางส่ วนอาจถูกทาลายโดยเอนไซม์ในลาไส้และตับ ก่อนที่ยาจะเข้าสู่ ระบบไหลเวียน จึงอาจ
ทาให้ยาที่เข้าสู่ ระบบไหลเวียนลดลง ส่ วนการฉี ดยาเข้าสู่ เส้นเลือดดานั้น ยาจะออกฤทธิ์ ได้เร็ วสุ ด เพราะยา
สามารถเข้าสู่ ระบบไหลเวียนโดยตรง ดังนั้น ชีวสมมูลจึงเท่ากับปริ มาณยาทั้งหมดที่ให้เข้าสู่ เส้นเลือดดา ซึ่ ง
อาจไม่เท่ากับปริ มาณยาที่ดูดซึ มจากทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตาม ยาฉีดที่ให้ใน แต่ละตาแหน่งจะออกฤทธิ์
ได้เร็ วแตกต่างกัน เช่น เข้าใต้ผวิ หนัง เข้ากล้ามเนื้อ หรื อเข้าข้อต่างๆ เป็ นต้น
4.1.5 คุณสมบัติต่างๆ ของยา เช่น
(1) ความสามารถในการละลาย ยาที่ละลายได้ดีในไขมันจะดูดซึ มผ่านเนื้ อเยือ่ ต่างๆ ได้ดี
(2) ความเป็ นกรด-ด่ างของยาและบริ เวณทีจ่ ะให้ ยาดูดซึม
เนื้ อเยื่อของร่ างกายจะยอมให้เฉพาะยาที่ไม่มีประจุเท่านั้นที่ผา่ นเข้าสู่ ร่างกาย ส่ วนยาที่แตกตัว เช่ น
ยาที่ มีฤทธิ์ เป็ นกรดจะแตกตัวในด่ าง เป็ นต้น จะมีประจุเกิ ดขึ้ น จึงไม่สามารถผ่านเข้าเซลล์ได้ ดังนั้น หาก
ต้องการให้ยาดูดซึ มที่ตาแหน่งใด จะต้องคานึงถึงความเป็ นกรด-ด่างของยาและบริ เวณที่ยาดูดซึ มด้วย
4.1.6 ปริมาณและอัตราการไหลของเลือดทีไ่ ปเลีย้ งบริเวณทีใ่ ห้ ยา
มีผลต่อความเข้มข้นของยาในกระแสเลื อด ถ้าเลื อดไหลช้าก็ย่อมดู ดซึ มได้ช้า และถ้าบริ เวณใดมี
เลื อด ไป เลี้ ยงม าก ยาก็ จ ะถู ก ดู ดซึ ม เข้ า สู่ ก ระแส เลื อดแล ะไป สู่ อวั ย วะเป้ าห ม ายได้ เ ร็ วก ว่ า
4.1.7 สิ่ งแวดล้ อมภายนอก เช่ น อุ ณหภู มิ ในกรณี อากาศหนาว เลือดจะดู ดซึ มได้น้อย เพราะหลอด
เลือดหดตัว แต่หากอากาศร้อน ยาจะดูดซึมได้เร็ วกว่าเพราะหลอดเลือดมีการขยายตัว เป็ นต้น
4.2 การกระจายตัวของยา (Drug Distribution)
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หลังจากยาเข้าสู่ หลอดเลื อดแล้ว ยาจะมีการกระจายและเคลื่ อนผ่านส่ วนต่างๆ ของร่ างกายที่ เป็ น
ของเหลวเพื่อเข้าสู่ อวัยวะที่จะออกฤทธิ์ โดยขึ้นกับปั จจัยต่างๆ ทางสรี รวิทยาและสมบัติทางเคมีฟิสิ กส์ของยา
ในช่ วงแรกจะขึ้นกับปริ มาณเลื อดที่ออกจากหัวใจและการไหลเวียนเลื อด โดยอวัยวะที่มีเลื อดไปเลี้ยงมาก
เช่น ตับ ไต สมอง จะได้รับยาก่อน ส่ วนอวัยวะอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้ อ อวัยวะภายใน ผิวหนัง ไขมัน ก็จะได้รับ
ยาช้ากว่า ซึ่งปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการกระจายตัวของยา ได้แก่
4.2.1 ขนาดโมเลกุล ของยา ยาที่ มี โมเลกุ ลใหญ่ จะไม่ สามารถผ่านเนื้ อเยื่อเข้าสู่ อวัยวะเป้ าหมายได้
4.2.2 ความแตกต่ างของความเข้ มข้ นของยา เมื่ อยาดู ดซึ มเข้าสู่ กระแสเลื อดย่อมทาให้ความเข้มข้น
ของยาในเลื อดสู งกว่าบริ เวณอื่น เมื่อยาเคลื่อนที่ผา่ นบริ เวณเป้ าหมายซึ่ งมีความเข้มข้น ของยาน้อยกว่า ยาก็
จะกระจายเข้าสู่ อวัยวะเป้ าหมาย นอกจากนี้ ยังอาจมี ตวั พาที่ จะท าหน้าที่ พ ายาเข้าสู่ อวัยวะเป้ าหมายด้วย
4.2.3 ความสามารถในการละลายในไขมัน
ยาที่สามารถละลายในไขมันได้ดีจะสามารถผ่านเยื่อหุ ม้ เซลล์ของอวัยวะต่างๆ ได้ทวั่ ทั้งร่ างกาย
4.2.4 ปริมาณเลือดทีไ่ ปเลีย้ งยังอวัยวะต่ างๆ
เนื่องจากกระแสเลือดเป็ นเส้นทางที่ยาใช้เดินทางไปยังอวัยวะต่างๆ ถ้าหากอวัยวะใดที่เลือดเข้าไปได้
ถึ ง มาก ย่ อ มมี ก ารพายาเข้ า ไปได้ ม ากด้ ว ย และอวัย วะที่ เลื อ ดผ่ า นไปน้ อ ยย่ อ มพายาไปได้ น้ อ ย
4.2.5 ความสามารถในการจับกับโปรตีน
การจับของโปรตีนในเลื อดกับยาจะทาให้โมเลกุลยาใหญ่ข้ ึนจนไม่สามารถผ่านเซลล์เนื้ อเยื่อเข้าสู่
อวัยวะเป้ าหมายได้น้ นั เป็ นกลไกของร่ างกายที่ป้องกันไม่ให้ยาเข้าสู่ อวัยวะเป้ าหมายเกินปริ มาณที่ตอ้ งการ
ดังนั้น จึงต้องระมัดระวัง เช่ น กรณี ที่ร่างกายอ่อนแอ ขาดอาหาร โปรตี นในเลื อดจะต่ า ทาให้จบั กับยาได้
น้อยลง จึงเหลือยาที่ออกฤทธิ์ ต่ออวัยวะเป้ าหมายเกินที่ตอ้ งการ จนอาจส่ งผลเสี ยต่อร่ างกายได้ เป็ นต้น

5. การเผาผลาญของยา และการกาจัดยา/ การขับถ่ ายยาออกจากร่ างกาย
5.1 การเผาผลาญ (Metabolism) ของยา
เป็ นกระบวนการสลายยาเพื่ อกาจัดยาออกจากร่ างกายหลังจากยาออกฤทธิ์ แล้ว เพื่ อไม่ ให้มีก าร
สะสมจนไปรบกวนการทางานตามปกติของร่ างกายได้ บางกรณี อาจใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยา
เช่น การเปลี่ยนรู ปของยาให้มีข้ วั มากขึ้นเพื่อให้ออกฤทธิ์ ได้ หรื อการเติมน้ าตาลเพื่อเพิ่มความสามารถของยา
ในการละลายให้เหมาะกับการขับออกทางปั สสาวะ โดยปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเผาผลาญของยา มีดงั นี้
5.1.1 เอนไซม์ ในร่ างกาย
เอนไซม์ที่เกี่ ยวข้องกับการเผาผลาญในขั้นตอนที่ 1 คือ เอนไซม์ที่อยู่ในตับ ได้แก่ Cytochrome P
450 (เช่ น CYP3A4, CYP2C9 เป็ นต้น) ส่ วน conjugated enzyme จะเกี่ ยวข้องในขั้นที่ 2 ดังนั้น หากมีปัจจัย
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ไปกระตุน้ หรื อยับยั้งการสร้างเอนไซม์ ก็จะส่ งผลต่อการทาให้ยาถูกทาลายมากขึ้นจนอาจเหลือยาที่ออกฤทธิ์
ได้ไม่ มากพอ ท าให้ไม่ได้ผ ลในการรัก ษาหรื อได้ผลการรั ก ษาที่ ไม่ ดีพ อ หรื อจะส่ งผลต่อการกาจัดยาได้
น้อยลง ยาก็จะตกค้างในร่ างกายมากจนอาจเกิดอันตรายได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ปัจจัยต่ างๆ ได้แก่
(1) อาหารและสมุ น ไพร เช่ น St.John’s wort จะกระตุ ้น เอนไซม์ CYP 3A4 และผัก ตระกู ล
กะหล่าจะกระตุน้ เอนไซม์ CYP1A2 ส่ วนสาร Diallyl sulfide ในกระเทียมจะยับยั้งเอนไซม์ CYP2E เป็ นต้น
(2) ยาและสารเคมี เช่ น ยาฆ่ าเชื้ อ Norfloxacin และยา Cimetidine จะยับ ยั้งเอนไซม์ CYP3A4
ส่ วนยากันชัก Valproic acid และ Phenytoin จะกระตุน้ เอนไซม์ CYP2C19 เป็ นต้น
5.1.2 ปัจจัยอื่นๆ ทีม่ ีผลต่ อการเผาผลาญ เช่น
(1) ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและยาคลายเครียดลดความกังวล ซึ่ งต้องระมัดระวังในการใช้ยา
ต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน เพราะอาจทาให้การรักษาไม่ได้ผลหรื อเกิดอันตรายต่อร่ างกายได้
(2) พันธุกรรม เพศ อายุและสภาพการทางานของตับซึ่ งแตกต่างกันในแต่ละคน
(3) โรค (Diseases) หรื อความผิดปกติ ต่างๆ ของตับ อาจท าให้การเปลี่ ยนแปลงของยาที่ตบั
ผิดปกติได้ เช่ น ผูป้ ่ วย Hepatitis, Alcoholic liver disease, Fatty liver disease, Biliary cirrhosis เป็ นต้น จะมี
การเปลี่ยนแปลงยาที่ตบั น้อยลง ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ความรุ นแรงของโรค นอกจากนี้ ยังอาจมี การลดลงของการ
ไหลเวียนเลือดที่ตบั ซึ่ งเกิดจากโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด หรื อการใช้ยา เป็ นต้น
(4) อายุ (Age) โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุที่จะมีการไหลเวียนเลือดที่ตบั และการทางานของเอนไซม์จาก
ตับลดลงทาให้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงยาลดลงกว่าในวัยผูใ้ หญ่
(5) ความแตกต่ างทางพันธุกรรมของแต่ละคน ทาให้การเปลี่ยนแปลงของยาแตกต่างกัน
5.2 การกาจัดยา/การขับถ่ ายยาออกจากร่ างกาย (Drug Excretion หรื อ Elimination) เป็ นการขับสารออก
จากร่ า งกายทาง ไต ตับ น้ าดี แ ละปอด น้ าลาย อุ จ จาระ น้ านมและเหงื่ อ หลัง จากยาออกฤทธิ์ และถู ก
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการขับยาออกจากร่ างกายมีดงั นี้
5.2.1 สภาพการทางานของไต
ยาส่ วนใหญ่จะถู กขับออกทางไต ดังนั้น หากไตไม่สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์ เช่ น การกรอง
ของไตเสี ยจะทาให้ยาอยูใ่ นกระแสเลือดนานขึ้น แต่ถา้ การดูดกลับเสี ยจะทาให้ยาถูกขับออกได้เร็ วขึ้น
5.2.2 ความสามารถในการละลาย
ยาที่สามารถละลายได้ดีในน้ าก็จะถู กขับออกทางปั สสาวะภายหลังผ่านการกรองที่ไตแล้ว แต่หาก
เป็ นยาที่ ละลายได้ดีในไขมัน ยานั้นจะสามารถแพร่ ผ่านเข้าสู่ เนื้ อเยื่อได้โดยจะไม่ถูกขับออกทางปั สสาวะ
5.2.3 ความเป็ นกรดด่ างของปัสสาวะ
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ยาที่ จะถู ก ขับ ออกทางปั ส สาวะได้ต้องเป็ นยาที่ ละลายได้ในน้ าและสามารถแตกตัวให้ประจุไ ด้
ดังนั้น ยาที่มีฤทธิ์ เป็ นด่างย่อมแตกตัวและละลายได้ในน้ า จึงถูกขับออกได้ เพราะปกติปัสสาวะของคนเราจะ
เป็ นกรดอ่อน แต่ยาที่มีฤทธิ์ เป็ นกรดจะไม่สามารถแตกตัวได้ จึงถูกดูดกลับ
กิจกรรม 14.1.3
จงอธิบายหลักการใช้ยาแผนปั จจุบนั สาหรับรักษาโรคเบื้องต้น
แนวตอบกิจกรรม 14.1.3
หลักการใช้ยาแผนปั จจุ บ นั ส าหรั บ รั กษาโรคเบื้ องต้น คือ ต้องอ่ านฉลากยาและเอกสารก ากับ ยา
เพื่อให้ใช้ยาได้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งต้องใช้ยาให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิ ทธิภาพของยาตามที่ตอ้ งการ ดังนี้
1. การใช้ยาให้ถูกโรค โดยก่อนเลื อกซื้ อหรื อใช้ยา ควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกร เพื่อให้ได้รับยาที่ตรงกับ
โรคหรื ออาการที่เจ็บป่ วยอยู่
2. การใช้ยาให้ถูก คน เพราะอวัยวะต่ างๆ ของแต่ ล ะคน แต่ ละเพศ แต่ ล ะวัยจะแตกต่ างกัน ท าให้เกิ ดผล
แตกต่างกันในการตอบสนองต่อยาซึ่ งเกิดจากการออกฤทธิ์ ของยา (การกระจายตัวของยาและการดูดซึมของ
ยา) และการทาลายหรื อการขับออกของยาจากร่ างกาย ทั้งจะมีผลต่อความเสี่ ยงจากการใช้ยาแตกต่างกันด้วย
3. การใช้ยาให้ถูกวิธี ควรศึกษารายละเอียดของยาแต่ละชนิ ดว่า ใช้อย่างไร เช่น ใช้กินหรื อใช้ทา ถู นวด ปิ ด
แปะ หรื อเหน็บทวาร เป็ นต้น เพราะหากใช้ผดิ วิธี จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการใช้ยาแต่ละชนิด
4. การใช้ยาให้ถูกขนาด เช่ น ใช้ตามข้อบ่งชี้ ควรใช้ช้อนตวงยาที่มาพร้ อมกับยาใช้ให้เหมาะสมกับ ภาวะ
ผูป้ ่ วย และด้วยความถี่ที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยกลุ่มต่างๆ เป็ นต้น
5. การใช้ยาให้ถูกเวลา โดยใช้ตามเวลาที่กาหนดและช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ยา
6. การใช้ยาให้ถูกเหตุผล โดยต้องเป็ นยาที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ผลจริ ง ให้ประโยชน์มากกว่าความเสี่ ยง
จากการใช้ย าอย่างชัด เจน มี ราคาเหมาะสม คุ ้ม ค่ าเมื่ อเที ย บกับ ความเสี่ ย งจากการใช้ย าและค่ าใช้จ่าย มี
อุบตั ิการณ์ของผลข้างเคียงต่า มีความเสี่ ยงจากอันตรกิริยาต่า ทั้งจะต้องไม่ใช้ยาซ้ าซ้อน
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เรื่ องที่ 14.1.4
อันตรายและข้ อควรระวังในการใช้ ยา
การรู ้เท่าไม่ถึงการณ์หรื อการไม่มีความรู ้ไม่เพียงพอในการใช้ยาอาจนามาซึ่ งอันตรายต่อร่ างกายและ
ในบางกรณี อาจทาให้มีการเสี ยชี วิตได้ ดังนั้น ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการใช้ยาจึงจาเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอันตราย ข้อควรระวัง และข้อห้ามในการใช้ยา เพื่อให้สามารถใช้ยาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและ
สามารถป้ องกันอาการอันไม่พึงประสงค์หรื ออันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยาได้ ซึ่งอันตรายและข้อควรระวัง
ในการใช้ยามีรายละเอียด ดังนี้
1. อันตรายจากการใช้ ยา
ยามีท้ งั คุณและโทษ จึง ไม่ควรใช้พร่ าเพรื อหรื อเกินจาเป็ น โดยสาเหตุที่ทาให้เกิดอันตราย มีดงั นี้
1.1 การใช้ ยาในทางทีผ่ ดิ (Drug Abuse)
เป็ นการใช้ผดิ ข้อบ่งใช้ที่ระบุไว้ในฉลากและเอกสารกากับยา โดยนาผลข้างเคียงของยามาใช้ เช่น
1.1.1 การใช้ยาปฏิชีวนะเป็ นยาลดไข้
1.1.2 การนายาสเตอรอยด์ซ่ ึ งเป็ นยาลดอาการอักเสบมาใช้เป็ นยาลดไข้ หรื อยาเพิ่มน้ าหนัก เพราะยามี
ผลข้างเคียงทาให้อยากอาหาร ซึ่งใช้ไประยะหนึ่งจะมีอาการบวมน้ าและทาให้กระดูกผุก่อนวัยอันควรได้
1.1.3 การนาเอฟี ดรี นหรื อแอมฟี ตามีนซึ่ งเป็ นยากระตุน้ ประสาทมาใช้เป็ นยาขยัน เพราะทาให้ความ
อยากอาหารลดลง
1.1.4 การนาผงน้ าตาลเกลือแร่ (ORS) ซึ่ งเป็ นยาที่ใช้ทดแทนเกลือแร่ ที่เสี ยไปในผูป้ ่ วยท้องเสี ย มาใช้
เป็ นยาบารุ งร่ างกาย
1.2 ปฏิกริ ิยาต่ อกันของยา (Drug Interaction)
ยาที่เข้าสู่ ร่างกายพร้อมกันอาจทาให้มีการเสริ มฤทธิ์ หรื อต้านฤทธิ์ กนั และส่ งผลต่อการรักษา เช่น
1.2.1 แอลกอฮอล์ (เช่น เหล้าหรื อเบียร์) จะเสริ มฤทธิ์ กับยานอนหลับหรื อยาแก้แพ้ ทาให้หลับนานขึ้น
และจะเสริ มฤทธิ์ยาแอสไพริ น ทาให้มีการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารมากขึ้น
1.2.2 ยาแก้แพ้เทอร์ เฟนาดีน ถ้ากินร่ วมกับยาอีริโทรไมซิ นหรื อยารักษาเชื้อรา (เช่น Ketoconazole) จะ
ทาให้ระดับยาเทอร์ เฟนาดีนในเลือดสู งขึ้น ส่ งผลให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะหรื อหยุดเต้นซึ่ งอาจเกิดอันตรายได้
1.2.3 ยาอีริโทรไมซิ น ถ้ากิ นพร้อมกับ Theophylline จะทาให้ระดับของยา Theophylline ในกระแส
เลือดสู งขึ้น
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1.2.4 ยารักษาเบาหวาน
(1) จะเสริ มฤทธิ์ การลดน้ าตาลถ้าได้รับพร้ อมกับยาเฟนิลบิวตาโซน ไอเอ็นเอช หรื อซัลฟา ซึ่ ง
อาจทาให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าได้
(2) จะต้า นฤทธิ์ การลดน้ าตาล ท าให้ ระดับ น้ าตาลในเลื อดสู ง ถ้าได้รับ พร้ อมกับ ยาจาพวก
สเตอรอยด์ ไทอาไซด์ อะดรี นาลิน หรื อยาเม็ดคุมกาเนิด ซึ่งอาจทาให้การรักษาเบาหวานไม่ได้ผล
1.2.5 ยาเม็ดคุ มกาเนิ ด จะต้านฤทธิ์ ยาคุมกาเนิ ด ถ้ากินพร้อมกับยาจาพวกบาร์ บิทูเรต อะม็อกซี ซิลลิน
Tetracycline หรื อยารักษาโรคลมชัก (เช่น Phenytoin เป็ นต้น) ทาให้การคุมกาเนิดไม่ได้ผล
1.2.6 ยาลดกรด
(1) จะทาให้การดูดซึมของ Tetracycline หรื อยาบารุ งโลหิตลดน้อยลงถ้ากินร่ วมกัน
(2) จะทาให้เกิ ดสภาพด่างในกระเพาะอาหาร จึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาลดกรดร่ วมกับยาอื่ น
(แต่หากจาเป็ นควรทิ้งช่วงห่างกันอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง) เพราะยาลดกรดอาจรบกวนการดูดซึ มของยาเหล่านั้น
เช่น
(2.1) ท าให้ ก ารดู ดซึ มของยาที่ ดู ดซึ มได้ ดี ใน ภาวะเป็ น กรด (เช่ น Itraconazole,
Ketoconazole, Ampicillin Ester) ลดลงอย่างมาก รวมทั้งลดการดูดซึ มของยาต่างๆ อีกหลายชนิด
(2.2) ส่ งผลให้ ยาเม็ดชนิ ดเคลื อบเอนเทอริ ก แตกตัวในกระเพาะอาหาร ซึ่ ง อาจเกิ ดการ
ระคายเคืองหรื อทาให้ยาเม็ดชนิ ดเคลือบเอนเทอริ กนั้นมีประสิ ทธิ ผลลดลงได้ เช่น ยาเม็ดเคลือบเอนเทอริ กที่
มีตวั ยา Sulfasalazine, Mesalazine, Bisacodyl, Aspirin, Diclofenac, PAS เป็ นต้น
(2.3) หลีกเลี่ยงการกินยาลดกรดพร้อมกับยาอื่น เช่น Bacampicillin, Digoxin, Gabapentin,
Isoniazid, Itraconazole, Ketoconazole, Methenamine, Phenytoin, Quinidine, Quinolone, Rosuvastatin,
Sotalol, Tacrolimus, Tetracycline, Thyroid Hormone, ธาตุเหล็ก , วิตามินดี และยาอื่นๆ อีกหลายชนิ ด เช่ น
ยาต้านวัณโรค ยาต้านมาลาเรี ย ยาต้านเบาหวาน และยาลดความดันโลหิต เป็ นต้น
1.2.7 ยาแอสไพริ นจะต้านฤทธิ์ การขับกรดยูริกของโพรเบเนชิด (Probenecid) จึงห้ามใช้แอสไพริ นใน
ผูป้ ่ วยโรคเกาต์ที่กินโพรเบเนซิ ดอยู่
1.3 การติดยา (Drug Dependence) ก่อให้เกิดอาชญากรรมในรู ปแบบต่างๆ เช่ น การติดมอร์ ฟีน เฮโรอีน
ยากระตุน้ ประสาทแอมเฟตามีน (ยาม้า ยาขยัน) เป็ นต้น ซึ่งเป็ นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ
1.4 การตอบสนองต่ อยาสาหรับคนทีม่ ีความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น
1.4.1 ผูม้ ีภาวะพร่ องเอนไชม์จี-6-พีดี จากพันธุ กรรม อาจทาให้มีภาวะโลหิ ตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
ได้ หากกิ น แอสไพริ น ซัล ฟา คลอแรมเฟนิ คอล ฟู ราโซลิ โดน พี เอเอส ไพรมาควีนหรื อไทอาเซตาโซน
ควินิน
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1.4.2 การกินยาไทอาไซด์หรื อแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ) ก็อาจทาให้ภาวะของโรคเก๊าท์กาเริ บได้
1.5 การใช้ ยาเกินขนาด (Overdose) อาจทาให้ เกิดพิษ (Toxicity) ได้
1.5.1 กินแอสไพริ นในขนาดมากๆ อาจทาให้เกิดภาวะเลือดเป็ นกรด (acidosis) จนถึงตายได้
1.5.2 กินพาราเซตามอลขนาดมากๆ อาจทาให้ตบั ถูกทาลาย มีภาวะตับวายเฉียบพลันจนถึงตายได้
1.5.3 กินฟี โนบาร์บิทาลขนาดมากๆ จะกดศูนย์ควบคุมการหายใจจนผูป้ ่ วยอาจหยุดหายใจและตายได้
1.5.4 กินยารักษาเบาหวานขนาดเกินกาหนด อาจทาให้น้ าตาลในเลือดต่าจนเป็ นลมและอาจตายได้
1.6 การแพ้ ยา (Allergic reaction หรื อ Drug Hypersensitivity) อาจพบได้ท้ งั กรณี ที่เคยหรื อไม่เคยได้รับ
ยามาก่อนก็ได้ ทั้งนี้ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของยาที่ได้รับเข้าสู่ ร่างกาย
1.7 การดื้อยา (Drug Resistance)
การใช้ยาพร่ าเพรื่ อและไม่ครบขนาดที่กาหนด ทาให้เกิดปัญหาการดื้อยาและส่ งผลกระทบต่อวงการ
สาธารณสุ ขในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้ อเหล่านี้ อย่างมาก โดยเฉพาะปั ญหาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ในโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส จนท าให้ เชื้ อ ต่ า งๆ เกิ ด การดื้ อ ยาเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดเวลา เช่ น ท าให้ เกิ ด เชื้ อ PRSP (Penicillin
Resistant Streptococcal Pneumoniae) เชื้ อ MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) และเชื้ อ
VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus) เป็ นต้น ดังนั้น จึงควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง อาทิ
1.7.1 ไม่ใช้ยาต้านแบคทีเรี ยในโรคที่ไม่ได้เกิ ดจากเชื้ อแบคทีเรี ย เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรื อโรค
ภูมิแพ้ ฯลฯ
1.7.2 ควรใช้ยาที่ออกฤทธิ์ แคบก่อนที่จะใช้ยาที่ออกฤทธิ์ กว้าง เช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบซึ่งมีสาเหตุ
จากเชื้ อกรั ม บวก S.pyogenes ที่ รัก ษาได้ด้วยยาที่ ออกฤทธิ์ แคบและเจาะจงต่ อเชื้ อ เช่ น Penicillin V หรื อ
Roxithromycin นั้ น ไม่ ค วรใช้ ย าที่ อ อกฤทธิ์ กว้า ง เช่ น Cephalosporin, Co-amoxiclav, Clarithromycin,
Azithromycin เป็ นต้น
1.7.3 เก็บ สารองยาสาหรั บเชื้ อที่ รักษาได้ยากไว้ใช้โดยแพทย์ผูช้ านาญเฉพาะกรณี จาเป็ นและใช้ใน
สถานพยาบาลที่มีความพร้อม เช่น ยา Clarithromycin, Azithromycin, Ciprofloxacin, และ Levofloxacin
1.8 อาการข้ างเคียงของยา (Side effect) หรื อผลไม่ พึงประสงค์ จากการใช้ ยา (Drug Adverse Reaction)
ซึ่งเป็ นผลที่ไม่ตอ้ งการจากการใช้ยาในขนาดปกติซ่ ึงเกิดได้กบั ทุกคน เช่น
1.8.1 ยาที่ระคายเคืองหรื อท าให้เกิ ดแผลที่ กระเพาะอาหาร หรื อทาให้เป็ นโรคกระเพาะได้ เช่ น ยา
แอสไพริ น ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ ยาสเตอรอยด์ ยารี เซอร์พีน เป็ นต้น
1.8.2 ยาที่ ท าให้หูหนวก เสี ยการทรงตัว หรื อเป็ นพิ ษต่ อไต เช่ น ยาสเตรปโตไมชิ น ยาคานาไมซิ น
(Kanamycin) ส่ วนยาที่ทาให้ภาวะเม็ดเลือดขาวต่า (Agranulocytosis) เช่น ยาไดไพโรน ยาซัลฟา ยาเฟนิลบิว
ตาโซน ยารักษาคอพอกเป็ นพิษ เป็ นต้น
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1.8.3 ยาที่ ท าให้เป็ นโรคโลหิ ตจางชนิ ด อะพลาสติ ก เช่ น ยาคลอแรมเฟนิ คอล ยาเฟนิ ล บิ วตาโซน
เป็ นต้น
1.8.4 ยาที่ทาให้เกิ ดพิษต่อตับ เช่ น ยาเตตราไซคลีน ยาอีริโทรไมซิ น ยาคีโตโคนาโซล ยาไอเอ็นเอช
ยาไพราซินาไมด์ เป็ นต้น
1.8.5 ยาที่ทาให้มีพิษต่อประสาทตา เช่น อีแทมบูทอล คลอโรควีน เป็ นต้น
1.8.6 ยาที่ทาให้ฟันมีสีเหลืองดา เช่น ยาเตตราไซคลีน โดยเฉพาะในเด็กเล็กและทารกในครรภ์มารดา
1.9 การสะสมของยา (Drug accumulation) เป็ นกรณี ที่ได้รับยาเข้าสู่ ร่างกาย แล้วถูกขับออกไม่หมด แล้ว
ยังได้รับเข้าไปใหม่อีก จึงเกิดการสะสมยาดังกล่าวในร่ างกาย
1.10 การได้ รับยาที่เกินขนาดหรื อเกิดปฏิกิริยาต่ อกันของยาในการใช้ ยาซ้าซ้ อนจากการใช้ ยาสู ตรผสม ซึ่ ง
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของยาได้ เช่ น การได้รับยาสู ตรลดไข้ ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ ามูกของเด็ก
และผูใ้ หญ่ และการใช้ยา NSAID มากกว่า 1 ชนิดร่ วมกัน หรื อการใช้ยาปฏิชีวนะมากกว่า 1 ชนิดร่ วมกันโดย
ไม่มีขอ้ บ่งชี้ และการใช้ยารักษามะเร็ งหลายชนิดร่ วมกันโดยไม่มี protocol เป็ นต้น
1.11 การใช้ ยาไม่ ถูกต้ อง ด้วยการใช้ยาโดยไม่ปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกร เช่น
- ซื้ อยาใช้เองโดยขาดความรู ้ความเข้าใจ เช่น ซื้ อยาตามคาบอกเล่าของผูไ้ ม่มีความรู ้เรื่ องยาหรื อตาม
คาโฆษณาของผูข้ ายที่ไม่มีสถานที่ขายเป็ นหลักแหล่งที่แน่นอนหรื อรถเร่ ขายยา
- เหลือยาที่เคยใช้รักษาตัวเองได้ผลเก็บไว้เป็ นตัวอย่างในการซื้ อครั้งต่อไป
- ขอยาจากเพื่อนเพื่อนามารักษาตนเอง เพราะคิดว่าเป็ นโรคเดียวกัน
- นายาที่เหลือจากการรักษาครั้งก่อนมารักษาการเจ็บป่ วยครั้งต่อไป
ทั้งนี้ อันตรายที่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนี้ มักเกิดจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูใ้ ช้ ดังนี้
1.11.1 ยาที่ มีรูป ลัก ษณะคล้า ยกัน อาจเป็ นยาต่างชนิ ดและใช้รักษาโรคต่ างกัน เช่ น ยาเม็ดเคลื อบสี
เหลือง อาจเป็ นยารักษาโรคกระดูก โรคหัวใจ หากนามารักษาโรคอื่นจะทาให้โรคไม่หายและเกิดอันตรายได้
1.11.2 การนายาที่เคยใช้ได้ผลมารักษาตนเองในครั้งต่อไป ทาให้โรคไม่หาย และอาจเกิดอันตรายได้
เพราะขนาดยาที่เหลื ออยู่ไม่เพียงพอในการรักษาหรื ออาจหมดอายุแล้ว และการป่ วยอาจไม่ใช่ โรคเดี ยวกัน
1.11.3 การเหลือยาที่เคยใช้ได้ผลไว้เป็ นตัวอย่างในการซื้ อยาใช้เองครั้งต่อไป จะทาให้โรคไม่หายและ
อ า จ เกิ ด อั น ต ร า ย เพ ร า ะ อ า จ ไ ด้ รั บ ย า ค น ล ะ ช นิ ด ห รื อ ไ ด้ รั บ ข น า ด ย า ที่ ไ ม่ เท่ า กั น
1.11.4 โรคที่ เป็ นอยู่ในแต่ละคนแม้จะมีอาการคล้ายกันแต่อาจไม่ใช่ กลุ่มเดี ยวกัน การขอยาคนที่ตน
รู ้จกั มารักษาตนเอง ทาให้โรคไม่หาย และอาจเป็ นอันตรายมากขึ้นและเกิดการดื้อยาได้
2. คาเตือนและข้ อควรระวังในการใช้ ยา (Warning, Caution, Precaution)
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การใช้ยาอาจก่อให้เกิ ดอันตรายได้หากใช้ไม่เหมาะสมหรื อไม่สมเหตุผล จึงต้องคานึงถึงภาวะโรค
ต่างๆ โรคทางพันธุ กรรมบางชนิ ด (เช่ น G6PD deficiency) อายุผูป้ ่ วย ภาวการณ์ บกพร่ องของตับและไต ที่
อาจมีผลต่อการขจัดหรื อขับยาออกจากร่ างกาย ซึ่ งในบางรายอาจต้องใช้ยาในขนาดที่ลดลงหรื อหลีกเลี่ยง
การใช้ย าบางชนิ ด ดัง นั้น จึ ง ควรตรวจสอบกับ ข้อ มู ล ยา ค าเตื อนและข้อ ควรระวังของยาแต่ ล ะชนิ ด ให้
รอบคอบก่อนเลือกชนิดและขนาดยาที่ ใช้ในผูป้ ่ วยเหล่านี้ เช่ น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก ผูส้ ู งอายุ
ผูป้ ่ วยโรคตับ โรคไต และผูม้ ีโรคประจาตัว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวอาจได้รับอันตรายจากยาได้ง่าย ดังนี้
2.1 การใช้ ยาในสตรีมีครรภ์ และให้ นมบุตร
2.1.1 ก่อนใช้ยาควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกร โดยเฉพาะในหญิ งตั้งครรภ์ 3 เดื อนแรก และเดื อน
สุ ดท้ายก่อนคลอด
2.1.2 ยาที่ควรระวังในการใช้ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น Loperamide, Benzodiazepine, Alcohol เป็ นต้น
2.1.3 ยาที่ ควรระวั ง ใน ก ารใช้ ร ะห ว่ า งให้ น มบุ ตร เช่ น proton pump inhibitor (omeprazole),
Benzodiazepine, Alcohol เป็ นต้น
2.2 การใช้ ยาในเด็ก
2.2.1 ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในเด็ก เช่น ยาจาพวก antispasmodic (dicycloverine) เป็ นต้น
2.2.2 ควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกร โดยเฉพาะการใช้ยาในเด็กอายุต่ากว่า 3 ขวบ
2.2.3 เด็กเล็กควรให้ยาน้ า หรื อยาเม็ดชนิดเคี้ยว หรื อแกรนูลที่ผสมในอาหารได้
2.2.4 ไม่ควรผสมยาลงในนมทั้งขวด
2.2.5 กินยาให้ครบขนาดที่ใช้รักษาและถ้าเด็กไปโรงเรี ยนต้องไปพบครู เพื่อฝากยาให้ป้อนเด็ก
2.2.6 ควรมีชอ้ นยาประจาบ้านที่ได้มาตรฐานและเก็บยาในที่ที่ไม่ให้เด็กหยิบถึง
2.3 การใช้ ยาในผู้สูงอายุ
2.3.1 ควรตรวจวินิจฉัยโรคก่อนให้การรักษาและประเมินความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ยา
2.3.2 ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผูส้ ู งอายุ เช่น mesalazine
2.3.3 ไม่ควรให้ยาที่มีวธิ ี ใช้ยงุ่ ยากซับซ้อน แต่หากจาเป็ น ต้องย้าให้แน่ใจว่าผูส้ ู งอายุเข้าใจวิธีใช้น้ นั ๆ
2.3.4 ในขณะเริ่ มต้นควรให้ยาในขนาดต่าๆ แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จนได้ผล
2.3.5 ระวังปั ญหาปฏิกิริยาระหว่างกันของยาและผลข้างเคียง
2.4 การใช้ ยาในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต
2.4.1 การใช้ยาต้องอยูใ่ นความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
2.4.2 ควรลดขนาดยาตามสัดส่ วนความบกพร่ องของไตหรื อไม่ใช้ยา sulfonylurea กับผูป้ ่ วยไตเสื่ อม
2.4.3 หลีกเลี่ยงยาที่มีพิษต่อตับ เช่น การใช้ยา pioglitazone ยา NSAIDs ชนิดต่างๆ เป็ นต้น
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2.5 การใช้ ยาในผู้มีโรคประจาตัว ผู้ติดสุ ราหรื อสู บบุหรี่
2.5.1 ยา acetaminophen หรื อ paracetamol ในขนาดสู งในผูป้ ่ วย G6PD
2.5.2 ยา morphine กับผูม้ ีความดันเลื อดต่ า ระบบหายใจบกพร่ อง ต่อมลู กหมากโต โรคลมชัก และ
โรคของทางเดินน้ าดี
2.5.3 ยาละลายเสมหะ ไม่ควรใช้ในผูป้ ่ วยโรคหอบหืด เพราะอาจทาให้ผปู ้ ่ วยไอมากขึ้น
2.5.4 ระมัดระวังการใช้ยาต่อไปนี้ เนื่องจากมีอุบตั ิการณ์ของผลข้างเคียงสู งกว่ายาอื่น กล่าวคือ
(1) การใช้ยา chlorpropamide มีอุบตั ิการณ์ของภาวะน้ าตาลต่าในเลือดสู งกว่า glipizide
(2) การกิน erythromycin ให้ผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารในอัตราสู งกว่า roxithromycin
(3) การกิน ampicillin มีอตั ราท้องร่ วงสู งกว่า amoxicillin
2.6 การใช้ ยาบางชนิ ดที่มีอันตรายร้ ายแรง ผูป้ ่ วยควรได้รับการเตือนและอธิ บายวิธีสังเกตผลข้างเคี ยง
ตลอดจนข้อปฏิบตั ิหากเกิดอาการดังกล่าว เพื่อจะได้สามารถป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น
2.6.1 Warfarin เพื่อป้ องกันการแข็งตัวของเลือดในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ อาจทาให้มีเลือดออกได้ง่าย แต่
ป้ องกันได้ดว้ ยการตรวจวัดหาค่า INR เป็ นระยะๆ
2.6.2 Cinnarizine หรื อ flunarizine เพื่ อ บรรเทาอาการเวีย นศี รษะในผู ้สู งอายุ ถ้าใช้ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เวลานาน อาจก่อให้เกิดอาการของโรคพาร์ กินสันได้
2.6.3 COX-II Inhibitor หรื อ NSAID เพื่อบรรเทาอาการปวดซึ่ งใช้มากในโรคข้อเข่าเสื่ อม หากใช้ใน
ระยะยาว อาจมีอนั ตรายต่อระบบทางเดิ นอาหาร ไต ตับ หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ ดังนั้น
ผูป้ ่ วยอาจต้องใช้วิธีอื่นแทน เช่ น ลดน้ าหนัก ออกกาลังกล้ามเนื้ อต้นขา หรื อใช้ acetaminophen เป็ นต้น แต่
หากผูป้ ่ วยยังคงจะใช้ NSAID และยอมรับความเสี่ ยงได้ ก็ควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิในการใช้ยา
วิธีสังเกตอาการและอาการแสดงของผลข้างเคียงต่างๆ เพื่อให้หยุดยาได้ทนั ท่วงที
2.6.4 อินซู ลินหรื อยาต้ านเบาหวานชนิดกิน อาจทาให้เกิดอันตรายจากภาวะน้ าตาลในเลือดต่าซึ่ งต้อง
อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองหากเกิดภาวะดังกล่าว
2.6.5 ยาคลายกล้ ามเนื้อ ในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้ อในผูม้ ีภาวะ Acute low back pain ยานี้ มี
ความเสี่ ยงหลายประการ โดยเฉพาะผลข้างเคียงด้าน anticholinergic effect ในผูส้ ู งอายุ ปัญหาความดันโลหิ ต
ต่ า และ anaphylactic shock จาก Tolperisone ปั ญ หา Aplastic Anemia จาก Orphenadrine พิ ษ ต่ อ ตับ จาก
Chlorzoxazone และฤทธิ์ เสพติดจาก Carisoprodol
2.6.6 การใช้ cimetidine ในการรั ก ษาแผลทางเดิ น อาหารแทน ranitidine ท าให้ มี ค วามเสี่ ย งด้าน
อันตรกิ ริยามากขึ้นอย่างชัดเจน และมีรายงานอันตรกิ ริยาขั้นรุ นแรงของ Cimetidine กับยาหลายชนิ ด เช่ น
Sildenafil Terfenadine หรื อ Chloroquine และ Metformin เป็ นต้น
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2.6.7 การใช้ ยาหลายตัวร่ วมกัน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อที่มีพาราเซตามอลแต่
ผูป้ ่ วยบางรายอาจกินร่ วมกับยาพาราเซตามอลอีกเนื่ องจากความไม่รู้ ทาให้ได้รับพาราเซตามอลเกิ นขนาด
ดังนั้น จึงควรระบุคาเตือนที่ฉลากของยาว่า "ยานี้มีพาราเซตามอลเป็ นส่ วนประกอบ"
2.7 การใช้ ผลิต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพต่ างๆ ในการเสริ ม การรั ก ษา ซึ่ งอาจก่ อให้ เกิ ดอัน ตรกิ ริย าระหว่างยากับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพต่ างๆ เช่ น เกลื อแร่ ห รื อ วิตามิ น ต่ า งๆ อาหารเสริ ม และสมุ น ไพรหลายชนิ ด (เช่ น ยา
คุมกาเนิ ด โสม ใบแปะก๊วย แคลเซี ยม ฯลฯ) และอาจนามาใช้แทนยาแผนปั จจุบนั ในการรั กษาด้วย เช่น การ
ใช้ฟ้ าทะลายโจรบรรเทาอาการเจ็บ คอแทนการใช้ยาปฏิ ชี วนะในโรคคออักเสบที่ ไม่ได้มีส าเหตุ จากเชื้ อ
แบคทีเรี ย ดังนั้น ผูป้ ่ วยจึงควรแจ้งรายชื่อยาทุกชนิดที่ซ้ื อมาใช้เองที่นอกเหนื อจากยาที่แพทย์ผรู ้ ักษาจ่ายให้
2.8 การใช้ ยาและการขับขี่ยานพาหนะ
ยาบางชนิดอาจมีผลเสี ยต่อการขับขี่ยานพาหนะหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เสี่ ยงอันตราย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ยาที่ทาให้เกิดอาการง่วงซึ ม เช่น ยาต้านฮิสทามีนหรื อยาแก้แพ้ ยาแก้เวียนศีรษะ ยากล่อมประสาท ยา
คลายกล้ามเนื้ อ เป็ นต้น ดังนั้น จะต้องมี ก ารระบุ ค าเตื อนเกี่ ย วกับ ผลเสี ย ดังกล่ าวข่ างต้น ที่ ฉ ลากยาด้ว ย
นอกจากนี้ หากอยู่ในระหว่างได้รับยาดังกล่ าวข้างต้น ไม่ควรขับขี่ ยานพาหนะทุ กชนิ ดและไม่ควรปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมที่เสี่ ยงอันตราย อีกทั้งควรหลี กเลี่ ยงการใช้ยาที่ทาให้เกิ ดอาการง่วงซึ มหลายชนิ ดในคราวเดี ยวกัน
และไม่ควรใช้ยาเหล่านี้ร่วมกับแอลกอฮอล์เพราะจะทาให้เกิดการเสริ มฤทธิ์ กนั และทาให้ง่วงซึ มได้มากขึ้น
3. ข้ อห้ ามใช้ (Contraindication)
เป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะที่หา้ มใช้หรื อควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาต่างๆ เพราะอาจมีอนั ตราย เช่น
3.1 การใช้ Atorvastatin กับผูป้ ่ วยโรคตับ และการใช้ Metformin กับผูป้ ่ วยที่มีการทางานของไตลดลง
3.2 การใช้แอสไพริ น หรื อ Loperamide กับเด็ก
3.3 การหยุดใช้ Beta-blocker อย่างกระทันหัน ในเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
3.4 การใช้ Quinolone กับผูป้ ่ วยที่มีอาการเจ็บเอ็น (Tendon pain)
3.5 การใช้ Clarithromycin ร่ วมกับ Ergot
กิจกรรม 14.1.4
1. จงอธิบายสาเหตุที่ทาให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
2. จงอธิบายข้อควรระวังในการใช้ยาในสตรี มีครรภ์และให้นมบุตร
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แนวตอบกิจกรรม 14.1.4
1. สาเหตุที่ทาให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยา ได้แก่ การใช้ยาในทางที่ผิด ปฏิกิริยาต่อกันของยา การ
ติดยา การใช้ยาเกินขนาด การตอบสนองต่อยาสาหรับคนที่มีความผิดปกติทางพันธุ กรรม การแพ้ยา การดื้ อ
ยา อาการข้างเคียงของยาหรื อผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การสะสมของยา การใช้ยาซ้ าซ้อนจากการใช้
ยาสู ตรผสม
2. ข้อควรระวังในการใช้ยาในสตรี มีครรภ์และให้นมบุตร ได้แก่
2.1 ก่อนใช้ยาควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกร โดยเฉพาะในหญิ งตั้งครรภ์ 3 เดื อนแรก และเดือนสุ ดท้าย
ก่อนคลอด
2.2 ยาที่ควรระวังในการใช้ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น Loperamide, Benzodiazepine, Alcohol เป็ นต้น
2.3 ย าที่ ค ว ร ร ะ วั ง ใ น ก าร ใ ช้ ร ะ ห ว่ าง ใ ห้ น ม บุ ต ร เช่ น proton pump inhibitor (omeprazole),
Benzodiazepine, Alcohol เป็ นต้น
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ตอนที่ 14.2 หลักปฏิบัตใิ นการใช้ ยาสาหรับการรักษาโรคเบื้องต้ น
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 14.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
14.2.1 ยาบาบัดอาการ
14.2.2 ยาบาบัดโรค
14.2.3 วิตามินและเกลือแร่ ยาคุมกาเนิด วัคซี นและเซรุ่ ม
แนวคิด
1. หลักปฏิบตั ิในการใช้ยาในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ คาเตือน ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ในการใช้ยา
เป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อการบาบัดอาการเจ็บป่ วยต่างๆ ได้แก่ การบาบัดอาการผิดปกติของระบบทางเดิ นอาหาร
(เช่ น ยาลดกรด ยาแก้ท ้องอื ด/ท้องเฟ้ อ ยาแก้ท ้องเสี ย ยาแก้ป วดท้อง เป็ นต้น ) การบ าบัดอาการจากโรค
ไข้หวัด (เช่ น ยาแก้แพ้/ ยาลดน้ ามูก ยาแก้คดั จมูก ยาแก้ปวด/ ลดไข้ ยาแก้ไอ ยาขับเสมหะ และยาละลาย
เสมหะ เป็ นต้น) การบาบัดอาการปวด/ ลดไข้ และการบาบัดอาการไอ/ ขับเสมหะ ทั้งนี้ เพื่อให้ผใู ้ ช้ยาได้รับ
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการบาบัดบรรเทาอาการเจ็บป่ วยต่างๆ
2. หลักปฏิ บตั ิในการใช้ยาในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ คาเตือน ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ในการใช้ยา
เป็ นสิ่ ง ส าคัญ เพื่ อการบ าบัดโรคที่ พ บบ่ อย ได้แก่ ยาลดความดันโลหิ ต ยารัก ษาแผลทางเดิ นอาหาร ยา
ปฏิชีวนะ ยารักษาโรคเบาหวาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผใู ้ ช้ยาได้รับประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการบาบัดบรรเทาโรคต่างๆ
3. หลักปฏิ บตั ิในการใช้ยาในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ วิตามินและเกลื อแร่ ยาคุมกาเนิ ด วัคซี นและเซรุ่ ม
เป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อการป้ องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่ วยหรื อการเป็ นโรคต่างๆ และเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่อ
การนามาซึ่งสุ ขภาพที่ดีของประชาชนและเพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดอาการเจ็บป่ วยหรื อการเป็ นโรคต่างๆ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 14.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
14.2.1 อธิ บายเกี่ยวกับยาบาบัดอาการได้
14.2.2 อธิ บายเกี่ยวกับยาบาบัดโรคได้
14.2.3 อธิ บายเกี่ยวกับการให้วติ ามินและเกลือแร่ ยาคุมกาเนิด วัคซี นและเซรุ่ ม สารน้ าและเลือดได้
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เรื่ องที่ 14.2.1
ยาบาบัดอาการ
ในปัจจุบนั คนไทยทัว่ ไปเมื่อมีอาการเจ็บป่ วยไม่มาก ในเบื้องต้นมักจะนิ ยมซื้ อยามารับประทานเอง
ประกอบกับในประเทศไทย ประชาชนสามารถหาซื้ อยาใช้เองจากร้านขายยาแผนปั จจุบนั ทัว่ ไปซึ่ งมีอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก โดยเป็ นยาทัว่ ๆ ไปที่ไม่ใช่ ยาควบคุ มพิเศษที่ตอ้ งมีใบสั่งยาจากแพทย์ผูท้ าการรักษาและต้องมี
เภสัชกรแผนปัจจุบนั เป็ นผูค้ วบคุมการจาหน่าย ดังนั้น การมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิในการใช้
ยาต่างๆ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการใช้ยาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการได้รับประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการบาบัด
บรรเทาอาการเจ็บป่ วยต่างๆ ดังนี้

1. ยาบาบัดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
ยาบ าบัด อาการผิด ปกติ ข องระบบทางเดิ น อาหาร เช่ น ยาลดกรด ยาแก้ท ้องอื ด/ท้อ งเฟ้ อ ยาแก้
ท้องเสี ย ยาแก้ปวดท้อง
1.1 ยาลดกรด (Antacid) เช่ น Aluminium hydroxide, Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide,
Simeticone, Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simeticone 25-50 mg (เฉ พ าะชนิ ดเม็ ด ),
Bismuth subsalicylate, ยาลดกรดสู ตรอื่นๆ
ยาลดกรดใช้บรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ ยเนื่ องจากแผลที่ทางเดินอาหารและจากภาวะกรดไหลย้อน
ชนิ ดไม่ก่อให้เกิดแผลที่หลอดอาหาร บางครั้งใช้บรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ ยชนิ ดไม่มีแผลที่ทางเดินอาหาร
ซึ่ งควรให้ยาลดกรดขณะมีอาการปวดท้อง จึงควรกินยานี้ ระหว่างมื้ออาหารและก่อนนอน โดยกิ นวันละ 4
ครั้งหรื อมากกว่า และอาจกินซ้ าได้ทุกๆ ชัว่ โมง ยาลดกรดจะช่วยให้แผลที่ทางเดินอาหารหายเร็ วขึ้นแต่ผลที่
ได้ดอ้ ยกว่ายาที่ยบั ยั้งการหลัง่ กรด โดยยาลดกรดชนิ ดน้ าจะมีประสิ ทธิ ผลดี กว่าชนิ ดเม็ด ส่ วนการให้ยาลด
กรดร่ วมกับ NSAID เป็ นการไม่สมเหตุผล แม้ว่าอาจช่ วยป้ องกันอาการอาหารไม่ย่อยได้ แต่ไม่ช่วยป้ องกัน
แผลที่ทางเดินอาหารและมีความเสี่ ยงในการเกิดผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารที่รุนแรงอีกด้วย
1.1.1 Aluminium hydroxide
เป็ นยาลดกรดที่มีฤทธิ์ อ่อนที่สุด อะลูมิเนี ยมมีฤทธิ์ ทาให้ทอ้ งผูก หากต้องการใช้เป็ นยาลดกรด ควร
ใช้ร่วมกับ Magnesium Hydroxide เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการลดกรดและบรรเทาอาการท้องผูก
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
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(1.1) ไม่ควรใช้ในเด็กและควรใช้ดว้ ยความระมัดระวังในผูส้ ู งอายุเพราะอาจทาให้มีอาการ
ท้องผูก และในผูป้ ่ วยโรคตับบกพร่ องและไตเสื่ อมเพราะอาจเกิดพิษจากอะลูมิเนียมได้
(1.2) หากใช้ยาในขนาดสู งติดต่อกันเป็ นเวลานาน อะลูมิเนียมจะถูกดูดซึ มและสะสมได้จน
อาจนาไปสู่ ภาวะฟอสเฟตต่าในเลือด (มีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ ออ่อนแรง) ภาวะแคลเซี ยมใน
เลื อดสู ง ตลอดจนนิ่ วในไต โดยอะลู มิ เนี ยมจะสามารถสะสมได้ในกระดู ก ปอด และเนื้ อเยื่อของระบบ
ประสาทและมี ก ารละลายของกระดู ก ท าให้ เกิ ด ภาวะกระดู ก น่ ว ม (Osteomalacia) และกระดู ก พรุ น
(Osteoporosis) โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีภาวะไตเสื่ อมอย่างรุ นแรงหรื อผูป้ ่ วยโรคไตที่กาลังทาการชาระเลือด
(Dialysis) ได้แก่ โรคกระดู ก น่ วม (Dialysis osteomalacia) โรคสมอง (Dialysis Encephalopathy) และโรค
สมองเสื่ อม (Dialysis Dementia)
(1.2.1) การดูดซึ มของอะลูมิเนียมจะเพิม่ ขึ้นถ้ากินร่ วมกับซิ เตรต (สารในยาเม็ดฟู่ )
(1.2.2) ระมัดระวังการใช้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งจากัดปริ มาณโซเดี ยมในอาหาร รวมทั้งผูม้ ีภาวะ
หัวใจวาย ไตวาย บวม โรคไต หรื อตับแข็งที่มีทอ้ งมานเพราะบางสู ตรของยานี้มีโซเดียมเป็ นส่ วนประกอบ
(2) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา ที่ พ บได้บ่ อยที่ สุ ด ได้แก่ อาการท้องผูก และอาจนาไปสู่ ภาวะ
ลาไส้อุดกั้นในผูท้ ี่ขาดน้ า/ มีการเคลื่อนไหวของลาไส้ลดลง หรื ออาจนาไปสู่ โรคริ ดสี ดวงทวาร นิ่ วอุจจาระ
และแผลรอยแยกที่ทวารหนักได้
1.1.2 Aluminium Hydroxide + Magnesium hydroxide (Milk of Magnesia)
ใช้สาหรับอาการอาหารไม่ยอ่ ย ภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารและแผลเพปติก โดยเฉพาะกรณี ที่มี
อาการท้องผูกร่ วมด้วยเพราะ Magnesium Hydroxide มีฤทธิ์ ของยาระบาย โดยยานี้ ในรู ปแบบแขวนตะกอน
จะมีประสิ ทธิ ผลในการลดกรดมากกว่ายาชนิดเม็ด จึงต้องเขย่าขวดก่อนริ นยาใช้
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) ระมัดระวังการใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มีภาวะตับบกพร่ องและไตเสื่ อม โดยหลีกเลี่ยงหรื อลด
ขนาดยาลงเพราะอาจมีการสะสมของแมกนีเซี ยมจนเกิดภาวะแมกนีเซี ยมสู งในเลือดได้
(1.2) หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กและผูส้ ู งอายุ อาจเกิดพิษจากแมกนีเซี ยมได้
(1.3) ยังไม่มีขอ้ มูลว่าเป็ นอันตรายในหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร
(2) ข้ อห้ ามใช้ ในภาวะไตวายเพราะอาจเกิดภาวะอะลูมิเนียมและแมกนีเซี ยมสู งในเลือดได้
1.1.3 Simeticone (Simethicone or activated Dimeticone)
มี คุ ณ สมบัติช่ วยลดการเกิ ดฟอง จึงใช้บรรเทาอาการท้องอืด (flatulence) เนื่ องจากมี แก๊ ส มากใน
กระเพาะอาหารและลาไส้ อาจใช้ในการบรรเทาอาการสะอึก
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
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(1.1) ระมัดระวังการใช้กบั หญิงมีครรภ์หรื อให้นมบุตร และในเด็ก
(1.2) ยาเม็ดชนิ ดเคี้ ยวบางตารับมี สารเพิ่ม ความหวาน Aspartame (ซึ่ งเป็ นแหล่ ง Phenylalanine) ดังนั้น ให้ตรวจสอบก่อนใช้ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะปัสสาวะมีฟีไนล์คีโทน (Phenylketonuria)
(2) ข้ อห้ ามใช้ ผูท้ ี่แพ้ต่อยานี้
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา เช่น ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน เรอ เป็ นต้น
1.1.4 Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simeticone 25-50 mg (เฉพาะชนิ ด เม็ ด )
ใช้บรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ ย (Dyspepsia) ในกรณี ที่มีแก๊สมาก
คาเตือนและข้ อควรระวัง ข้ อห้ ามใช้ ผลข้ างเคียง [ดูขอ้ 1.1.1, 1.1.2, และ 1.1.3]
1.1.5 Bismuth subsalicylate
ยาลดกรดที่ มี Bismuth เป็ นส่ วนประกอบ (ยกเว้น ชนิ ด Chelate) เช่ น Bismuth Subsalicylate ไม่
แนะนาให้ใช้ เนื่ องจาก Bismuth ที่ ถูก ดู ดซึ มอาจท าให้ เกิ ดพิ ษ ต่อประสาท (Neurotoxic) และนาไปสู่ โรค
สมอง (Encephalopathy) ได้ ยานี้อาจทาให้ทอ้ งผูก
1.1.6 ยาลดกรดสู ตรอื่นๆ เช่น
( 1) Aluminium Hydroxide + Magnesium Trisilicate (ห รื อ Magnesium Carbonate) ซึ่ ง มี
คุณสมบัติไม่แตกต่าง จากสู ตร Aluminium Hydroxide + Magenesium Hydroxide
(2) ยาลดกรดสู ตรผสมที่มี Aatropine หรื อ Hyoscine ผสมอยูด่ ว้ ย มีผลข้างเคียงค่อนข้างรุ นแรง
โดยเฉพาะ Atropine มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
(3) ยาลดกรดที่มีแคลเซี ยมเป็ นส่ วนประกอบ จะไปกระตุน้ การหลัง่ gastrin ซึ่ งเหนี่ยวนาให้หลัง่
กรดเพิ่มขึ้ น ประสิ ท ธิ ผลในการรั กษาแผลที่ ทางเดิ นอาหารจึงเป็ นที่ น่าสงสัย การให้ยานี้ ในขนาดสู งเป็ น
เวลานานอาจนาไปสู่ ภาวะแคลเซี ยมสู งในเลื อด ภาวะด่างเกิ นในกระแสเลื อด (Alkalosis) และอาจนาไปสู่
ภาวะไตวายได้ (Milk-alkali syndrome) ได้
(4) ยาลดกรดสู ตรอื่ น ที่ มี ส่ วนผสมของ Sodium Carbonate, Cuttle fish bone, Oxethazaine,
Kaolin ฯลฯ ไม่ใช่ยามาตรฐานที่ใช้ในการลดกรดและไม่พบว่า เกี่ยวข้องกับการลดกรด
1.2 ยาแก้ท้องอืด/ แน่ นท้อง (Anti-flatulence)
1.2.1 ยาแก้ ท้ อ งอื ด เช่ น Compound Cardamom Mixture (Mist Carminative) เฉพาะสู ต รที่ ไ ม่ มี
Sodium bicarbonate โดยมี ส่ ว นประกอบของ Compound cardamom tincture, Capsicum tincture, Ginger
tincture, Camphor, Ethyl alcohol เป็ นต้น
มี ท้ งั ชนิ ด ยาเดี่ ย วและยาผสมซึ่ งมี ต ัวยาตั้ง แต่ 2 ชนิ ด จนถึ ง 14 ชนิ ด เช่ น ยาชาเฉพาะที่ ยาต้าน
ฤทธิ์ มัส คาริ นิ ก , activated charcoal, calcium carbonate, cuttle fish bone, digestive enzyme, kaolin, sodium
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bicarbonate, วิตามิ นและสมุนไพร เช่ น กระวาน (cardamom) กานพลู (clove) โกฐน้ าเต้า (rhubarb) การบูร
(camphor) ผักชีลาว (dill) ผักชีลอ้ ม (fennel) สะระแหน่ (peppermint) อบเชย (cinnamon) ขิง และเปลือกส้ม
ยาเหล่ านี้ มี ท้ งั ชนิ ดเม็ ดส าหรั บ ผูใ้ หญ่ และยาน้ าส าหรั บ เด็ ก ยาแต่ ล ะสู ตรมี ป ริ ม าณของส่ วนประกอบที่
แตกต่างกันมาก ยาบางชนิ ดอาจระคายเคืองทางเดิ นอาหารหรื อเป็ นอันตรายโดยเฉพาะเมื่อใช้ในขนาดสู ง
(เช่ น sodium bicarbonate ยาต้านฤทธิ์ มัส คาริ นิก และยาที่ มี แคลเซี ยมเป็ นส่ วนประกอบ) ยาบางชนิ ดไม่ มี
หลักฐานด้านประสิ ทธิผล (เช่น benzocaine, cuttle fish bone และ kaolin)
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) ระมัดระวังการใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มีภาวะตับบกพร่ องหรื อไตเสื่ อม
(1.2) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์และเด็กเพราะมีแอลกอฮอล์ผสมอยูแ่ ละมีรสเผ็ด
(1.3) ยานี้ มีส่วนผสมของ Sodium bicarbonate จึงต้องระมัดระวังหรื อควรหลีกเลี่ยงการใช้
ในผูท้ ี่ตอ้ งจากัดเกลือในอาหาร
(2) ข้ อห้ ามใช้ ผูท้ ี่แพ้ต่อยานี้ หรื อแพ้ menthol ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของยานี้
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา แสบร้อนกลางอก ระคายเคืองรอบๆ ทวารหนัก แพ้ยา ได้แก่ ผื่น
ขึ้น ปวดศีรษะ หัวใจเต้นช้า อาการสัน่ ของกล้ามเนื้อ และภาวะกล้ามเนื้อเสี ยสหการ
1.2.2 ยาลดการเกร็ งกล้ ามเนื้อ (Antispasmodic) ใช้แก้อาการบิ ดเกร็ ง (colicky pain) ของอวัยวะใน
ช่องท้อง ได้แก่ อาการปวดท้องเนื่องจากนิ่วในถุงน้ าดี นิ่วในท่อไต ปวดประจาเดือน ท้องเดิน เป็ นต้น เช่น
- Atropine sulfate เป็ นยาที่ออกฤทธิ์ ช่ วยคลายกล้ามเนื้ อเรี ยบ ใช้ในกลุ่มอาการลาไส้ไวต่อการ
กระตุน้ (IBS) และโรคไดเวอร์ -ติคูลมั แต่อาจมีอนั ตรายต่อเด็กเล็ก จึงห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน
- ไฮออสซีน (Hyoscine) มีชื่อทางการค้า เช่น บัสโคแพน (Buscopan) ไฮโอซิน (Hyozin)
- ดอนนาทาล (Donnatal)
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) แอนติสปาสโมดิกทุกชนิ ด อาจทาให้มีอาการปากแห้ง กลื นลาบาก รู ม่านตาขยาย (ตา
พร่ ามัว) ใจสั่น (ชีพจรเต้นเร็ ว) ท้องอืด แน่นอึดอัดในท้อง ท้องผูก ปั สสาวะลาบาก หรื อมีผนื่ ขึ้น
(1.2) ควรระมัดระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก หญิงที่ให้นมบุตร
(1.3) สาหรับอะโทรพีน ถ้าใช้ขนาดมากเกิ นไปอาจเป็ นพิษต่อร่ างกายได้ ทาให้มีอาการตัว
แดง หน้าแดง ไข้ข้ ึ น ตาพร่ า (เพราะรู ม่านตาขยาย) ปากแห้ง กระหายน้ า ใจเต้นเร็ ว เพ้อ แขนขาไม่มีแรง
ปั สสาวะไม่ออก ซึ ม และอาจถึงตายได้ จึงควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
(1.4) ความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นหากใช้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น Macrolide, Quinolone
(2) ข้ อห้ ามใช้
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(2.1) ในผูท้ ี่เป็ นโรคต้อหินแบบมุมปิ ด โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย
(2.2) คนที่เป็ นต่อมลูกหมากโต ชีพจรเต้นเร็ ว ภาวะอุดกั้นของทางเดินอาหาร กล้ามเนื้ออ่อน
แรง (Myasthenia Gravis) โรคตับหรื อโรคไตในระยะที่รุนแรง
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่อาจทาให้เสี ยชี วิตอย่างฉับพลัน
จากหัวใจหยุดเต้นได้
1.3 ยาแก้ท้องเสี ย (Antidiarrheals)
ยาแก้ทอ้ งเสี ยไม่มีประโยชน์ในการรักษาเท่าที่ควร โดยเฉพาะถ้าอาการท้องเสี ยจากการติดเชื้ อหรื อ
พิษของเชื้ อโรค (อาหารเป็ นพิษ) ยาที่ จาเป็ นในการบาบัดอาการท้องเสี ย ได้แก่ สารละลายน้ าตาลเกลื อแร่
(น้ าเกลือ) ซึ่ งใช้ทดแทนน้ าและเกลือแร่ ที่สูญเสี ยไปจากร่ างกาย โดยยาแก้ทอ้ งเสี ยที่ยงั มีใช้ในบางกรณี เช่น
1.3.1 ยาน้าเคาลิน เช่ น ยาคาโอลิ น เปคติ น ฯลฯ ใช้บรรเทาอาการท้องเสี ย เฉี ย บพลัน เพื่ อผลทาง
จิตวิทยา เพราะยานี้ ไม่ถูกดูดซึ มเข้าร่ างกายแต่จะทาให้อุจจาระข้นขึ้นแต่ไม่ได้ทาให้หายเร็ วขึ้นหรื อลดความ
รุ นแรง
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 2 วัน เพราะอาจทาให้อุจจาระแข็ง ถ่ายยาก
(2) ข้ อห้ ามใช้ ในคนที่มีภาวะอุดกั้นของกระเพาะลาไส้
1.3.2 โลเพอราไมด์ เช่ น อิโมเดี ยม (Imodium) โลเพอร์ ไมด์ (Lopermide) เป็ นต้น มีฤทธิ์ ยับยั้งการบีบ
ตัวของลาไส้ ทาให้ การถ่ายอุจจาระลดลงและอุจจาระเป็ นก้อนมากขึ้น ใช้รักษาอาการท้องเดิ นเฉี ยบพลัน
และเรื้ อรังต่างๆ ที่ ไม่เกี่ ยวกับการติ ดเชื้ อ เช่ น กลุ่ มอาการลาไส้ ไวต่อสิ่ งเร้ า ท้องเดิ นจากยา จากการผ่าตัด
กระเพาะ หรื อผลข้างเคียงของการใช้รังสี รักษา เป็ นต้น
(1) คาเตื อนและข้ อควรระวัง ระมัดระวังการใช้ในเด็กอายุ ต่ ากว่า 6 ปี ผูท้ ี่ มีอายุมากกว่า 60 ปี
หรื อผูป้ ่ วยที่ทอ้ งเดินจากการติดเชื้อ (เช่น มีไข้ ถ่ายเป็ นมูกเลือด)
(2) ข้ อห้ ามใช้ ในผูม้ ีภาวะอุดกั้นของกระเพาะลาไส้หรื อตับวาย ผูท้ ี่กินสารพิษ
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจทาให้ปากคอแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ดังนั้น จึงควรหยุด
ยาเมื่อเริ่ มมีอาการท้องผูก

2. ยาบาบัดอาการจากโรคไข้หวัด
ยาบาบัดอาการจากโรคไข้หวัด ได้แก่ ยาแก้แพ้/ ยาลดน้ ามูก ยาแก้คดั จมูก ยาแก้ปวด/ ลดไข้ ยาแก้ไอ
ยาขับเสมหะ และยาละลายเสมหะ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ยาแก้แพ้ /ลดนา้ มูก ได้แก่ ยาแอนติฮิสตามีน (Antihistamine)
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มีหลายรู ปแบบ ทั้งยาเม็ด แคปซู ล ยาน้ า หรื อยาฉี ด โดยเป็ นยาที่ ใช้บรรเทาหรื อป้ องกันอาการเยื่อ
จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (จากไข้ละอองฟางและโรคภูมิแพ้อื่นๆ) โรคหอบหื ด ยานี้ จะขัดขวางการออกฤทธิ์
ของฮิสตามีน มีท้ งั สู ตรยาเดี่ยวและยาผสม โดยอาจผสมร่ วมกับยาแก้คดั จมูกและ/ หรื อยาแก้ไข้
2.1.1 Chlorpheniramine มีชื่อสามัญว่า Chlorpheniramine [maleate] ใช้บรรเทาอาการไข้ละอองฟาง
(มีสาเหตุจากการแพ้สารพวกละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่ นละออง หรื อสารอื่น ในอากาศ) อาการแพ้ และหวัด
ได้แก่ อาการจาม น้ ามูกไหล ตาแดง คันที่ตาและน้ าตาไหล คันจมูกและลาคอ เป็ นต้น
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี เพราะอาจมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ และการใช้ใน
เด็กอายุ 2-6 ปี จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์และต้องระมัดระวังการใช้ในเด็กอายุ 6-11 ปี
(1.2) ยาท าให้ง่วงซึ ม จึ งควรหลี ก เลี่ ยงการขับ รถหรื อการท างานเกี่ ยวกับ เครื่ องจัก ร และ
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้
(1.3) หากมีอาการไม่สบายท้องหลังกินยานี้ ให้กินยาพร้อมอาหารหรื อนม
(1.4) ยาอาจทาให้ตาแห้งและมองเห็นไม่ชดั จึงอาจหยอดน้ าตาเทียมเพื่อหล่อลื่น
(1.5) ระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาแก้ไข้หวัดสู ตรอื่นๆ เพื่อป้ องกันการได้ยาซ้ าซ้อน
(2) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในผูท้ ี่แพ้ยานี้
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(3.1) อาการที่ตอ้ งพบแพทย์ ได้แก่ มองเห็ นไม่ชดั ปั สสาวะลาบาก มีปัญหาในการหายใจ
กระวนกระวาย ตื่นเต้น วิตกกังวล นอนไม่หลับ (พบมากในเด็ก) หน้ามืด วิงเวียนคล้ายจะเป็ นลม หัวใจเต้น
ไม่สม่าเสมอ ใจสั่นหรื อเจ็บแน่นหน้าอก การชัก การเกร็ งของกล้ามเนื้อและใบหน้า
(3.2) อาการที่พบทัว่ ไป ได้แก่ ง่วงซึ ม วิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง จมูกแห้ง คอแห้ง ปวดศีรษะ
เบื่ออาหาร ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ย หรื อท้องผูก
2.1.2 Hydroxyzine มี ชื่ อ สามัญ ว่ า Hydroxyzine [hydrochloride] ใช้ รั ก ษาอาการจากการแพ้ เช่ น
อาการคัน และช่วยควบคุมอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเคลื่อนไหว
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง เช่นเดียวกับ Chlorpheniramine
(2) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในผูท้ ี่แพ้ยานี้
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(3.1) อาการที่ ตอ้ งพบแพทย์ ได้แก่ หายใจล าบาก กล้ามเนื้ ออ่อนแรง มี ค วามวิตกกังวล
เพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็ วหรื อเต้นผิดปกติ ถ่ายปั สสาวะลาบาก ชัก ความคิดสับสน สั่น พูดจาเลอะเลือน
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(3.2) อาการที่พบทัว่ ไป ได้แก่ อาการไม่สบายท้อง ง่วงซึ ม ปวดศีรษะ แต่หากเป็ นต่อเนื่ อง
หรื อรบกวนชีวติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
2.1.3 Loratadine มี ชื่ อ สามัญ ว่า Loratadine ใช้บ รรเทาอาการไข้ล ะอองฟางและอาการแพ้อื่ น ๆ
อาการคันและผิวหนังแดงที่เกิดจากผืน่ ลมพิษ แต่ไม่ช่วยป้ องกันผืน่ ลมพิษหรื อการแพ้อื่นๆ ทางผิวหนัง
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) หยุดใช้ยานี้หากอาการผื่นลมพิษไม่ดีข้ ึนภายใน 3 วันหลังจากเริ่ มใช้ยา หรื อในกรณี ที่
ผืน่ ลมพิษมีอาการยาวนานมากกว่า 6 สัปดาห์ และควรปรึ กษาแพทย์ถึงสาเหตุของผืน่ ดังกล่าว
(1.2) ยาท าให้ ง่วงซึ ม จึ งควรหลี ก เลี่ ยงการขับ รถหรื อการท างานเกี่ ยวกับ เครื่ องจัก ร และ
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้
(2) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในผูท้ ี่ แพ้ยานี้ และห้ามใช้รักษาตุ่มผื่นลมพิษซึ่ งมี การฟกช้ า พุพ อง มีสี
ผิดปกติหรื อผืน่ ลมพิษที่ไม่มีอาการคัน และแจ้งให้แพทย์ทราบหากท่านมีอาการผืน่ ดังกล่าว
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(3.1) อาการที่ตอ้ งพบแพทย์ ได้แก่ อาการกระวนกระวาย ตื่ นเต้น นอนไม่หลับในเด็ก ผื่น
ลมพิษ อาการคัน หายใจหรื อกลืนลาบาก มีอาการบวมที่บริ เวณตา ใบหน้า ริ มฝี ปาก ลิ้น ลาคอ ลิ้น มือ แขน
เท้า ข้อเท้า หรื อขาช่วงล่าง เสี ยงแหบ หายใจมีเสี ยงหวีดของการหายใจขัด (wheezing sound)
(3.2) อาการที่พบทัว่ ไป ได้แก่ อาการปากคอแห้ง ปวดศีรษะ เหนื่อยหรื อง่วงซึ ม แต่หากเป็ น
ต่อเนื่องหรื อรบกวนชีวติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
2.2 ยาแก้ คัดจมูก
2.2.1 ยาป้ ายจมูกเอฟี ดรี น มีชื่อสามัญว่า Ephedrine HCL ใช้แก้อาการคัดจมูก โดยการใช้ไม้พนั สาลี
ชุบน้ ายา ป้ ายจมูกเมื่อมีอาการ วันละ 1-2 ครั้ง
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) ไม่ควรใช้เกิ นวันละ 2 ครั้งและให้หยุดยาเมื่ออาการทุเลา ไม่ควรใช้ต่อเนื่ องเกินกว่า 3
วัน การใช้บ่อยเกินไป อาจทาให้เยือ่ จมูกกลับบวมและแน่นจมูกมากขึ้น (rebound congestion)
(1.2) ควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดัน
โลหิ ตสู ง ต้อหิ น ถ่ายปั สสาวะลาบาก ผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติ เกี่ ยวกับไต ต่อมลู กหมากและไทยรอยด์ ผูท้ ี่
ทาศัลยกรรมจมูก ไซนัสอักเสบ รวมทั้งหญิงที่กาลังตั้งครรภ์หรื ออยูใ่ นระหว่างการให้นมบุตร
(2) ข้ อห้ ามใช้
ห้ามใช้ยานี้ในบุคคลดังต่อไปนี้
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(2.1) ผูท้ ี่กาลังใช้ยาในกลุ่ม Monoamine oxidase inhibitor หรื อหยุดยาดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน
14 วัน
(2.2) ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับผูอ้ ื่น
(2.3) ห้ามใช้ยานี้ต่อเนื่องเกินกว่า 7 วัน
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ คือ มีการระคายเคืองในโพรงจมูก เช่น มีอาการไหม้ (burn) เจ็บ (soreness)
ปวดเหมื อ นถู ก แมลงต่ อ ย (stinging) แห้ ง (dryness) คัน หรื อ จาม (itching or sneezing) นอกจากนี้ อาจมี
อาการไม่ค่อยสบาย (Feeling sick) หรื อปวดศีรษะ (Headache)
2.2.2 สู โดเอฟี ดรี น (Pseudoephedrine) มี ชื่ อสามัญ ว่า Pseudoephedrine [hydrochloride] ใช้บ รรเทา
อาการคัดจมูก แพ้อากาศ ไซนัสอักเสบ ที่มีสาเหตุมาจากอาการหวัด ภูมิแพ้ และไข้ละอองฟาง มักจะใช้
ร่ วมกับยาแก้แพ้ นอกจากนี้ ยงั ช่วยบรรเทาอาการคัง่ ของของเหลวในโพรงไซนัสอย่างชัว่ คราว ยานี้ บางครั้ง
ใช้เพื่อป้ องกันอาการปวดหู และหู อ้ื อ ที่ มีสาเหตุจากการเปลี่ ยนแปลงของแรงดันระหว่างการเดิ นทางทาง
อากาศหรื อการดาน้ า
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) เพื่อป้ องกันปั ญหาการนอนไม่หลับที่อาจเกิดขึ้น ควรรับประทานยามื้อสุ ดท้ายของวัน
ก่อนเวลานอนหลายๆ ชัว่ โมง
(1.2) หากอาการไม่ดีข้ ึนใน 7 วัน หรื อมีอาการไข้สูง ให้หยุดใช้ยาและไปพบแพทย์
(1.3) ผู ป้ ่ วยสู ง อายุ ที่ มี อ ายุ ม ากกว่า 60 ปี อาจตอบสนองต่ อ ยานี้ มากกว่า ปกติ และอาจ
จาเป็ นต้องลดขนาดยาลง
(1.4) สิ่ งที่ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบ
(1.4.1) ประวัติการแพ้ยาต่าง ๆ
(1.4.2) มีหรื อเคยมีโรคประจาตัว ได้แก่ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน อาการปั สสาวะ
ลาบาก โรคต้อหิ น โรคหัวใจหรื อความดันโลหิ ตสู ง ต่อมไทรอยด์ท างานผิดปกติ และภาวะการท างาน
ผิดปกติของต่อมลูกหมาก โรคตับและโรคไต
(1.4.3) ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรื อให้นมบุตร
(1.4.4) หากท่านกาลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรื อการทาทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์
หรื อทันตแพทย์ทราบว่าท่านกาลังใช้ยานี้อยู่
(2) ข้ อห้ ามใช้
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(2.1) ห้ ามรั บ ประทานยานี้ หากภายในเวลา 2 สั ป ดาห์ ที่ ผ่านมาได้รับ ประทานยาในกลุ่ ม
monoamine oxidase (MAO) inhibitors เช่ น isocarboxazid phenelzine selegiline แ ล ะ tranylcypromine
เป็ นต้น
(2.2) ประวัติแพ้ยา pseudoephedrine หรื อส่ วนประกอบใดๆ ในยานี้
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(3.1) โดยทัว่ ไปไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี เพราะอาจมีผลข้างเคียงได้ ยกเว้น อยู่ใน
ความดูแลของแพทย์ และควรใช้อย่างระมัดระวังในเด็กอายุ 2-11 ปี
(3.2) อาการที่ตอ้ งแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทันที ได้แก่ ภาวะกระสับกระส่ าย วิตกกังวล หัว
ใจเต้นเร็ วผิดปกติ ใจสั่น ความดันโลหิ ตเพิ่มสู งขึ้น นอนไม่หลับ อาการสั่น อาเจียน ปั สสาวะลาบาก เจ็บ
ขณะปั สสาวะ เหงื่อออกเพิ่มมากขึ้น เจ็บแน่ นหน้าอก ถ่ายเป็ นเลื อดหรื อปวดท้อง ภาวะสับสน เวียนศีรษะ
หรื อคล้ายจะเป็ นลม เห็ นภาพหลอน ชาปลายมือ เท้า หายใจติดขัด หายใจถี่ ผิดปกติ อาการชัก ปวดศีรษะ
รุ นแรง ปวดตลอดเวลา หรื อปวดมากขึ้น
(3.3) อาการที่พบทัว่ ไป เช่น ปวดศีรษะ (ไม่รุนแรง) คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ไม่มีแรง
เป็ นต้น ซึ่ งหากเป็ นต่อเนื่องหรื อรบกวนชีวติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
2.2.3 สู โดเอฟี ดรี นผสมกับยาแก้ แพ้ ไตรไพรลิดีน (Pseudoephedrine and Triprolidine) ใช้แก้อาการ
คัดจมูกและลดน้ ามูก
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง เช่นเดียวกับ Chlorpheniramine
(2) ข้ อห้ ามใช้ คนที่มีโรคความดันโลหิตสู ง โรคหัวใจขาดเลือด โรคคอพอกเป็ นพิษ
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา ง่วงนอน มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น
2.3 ยาบรรเทาอาการปวด/ ลดไข้
2.3.1 พาราเซตามอล มี ชื่ อสามัญ ว่า Acetaminophen หรื อ Paracetamol ใช้เพื่ อรั ก ษาหรื อบรรเทา
อาการไข้และอาการปวดระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
หมายเหตุ ยานี้ เป็ นยาที่ใช้กนั มากสาหรับบรรเทาอาการไข้และอาการปวดทัว่ ไป เนื่องจากราคาถูก มีขอ้ ดี คือ
ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและมักไม่ค่อยก่อให้เกิดอาการแพ้ จึงเหมาะที่จะใช้แก้ปวด/ ลดไข้ในผูท้ ี่มี
โรคแผลในทางเดินอาหาร ผูท้ ี่แพ้ยากลุ่ม NSAIDs หรื อในผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าเป็ นไข้เลือดออก หรื อในเด็กเล็กที่
สงสัยจะเป็ นไข้หวัดใหญ่หรื ออีสุกอีใส
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) ยานี้อาจเป็ นอันตรายต่อตับและไม่ควรใช้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคตับ
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(1.2) สาหรับผูใ้ หญ่ ห้ามกิ นยานี้ ในขนาดสู งมากกว่าครั้งละ 1,000 มิลลิกรัม (2 เม็ด) หรื อ
เกินวันละ 4,000 มิลลิกรัม (8 เม็ด) และไม่ควรใช้ยาติดต่อกันมากกว่า 5-10 วัน
(1.3) สาหรับ เด็ก ควรปรึ ก ษาแพทย์หรื อเภสัช กรก่ อนใช้ยานี้ และไม่ ควรใช้ยาติ ดต่ อกัน
มากกว่า 3-5 วัน
(2) ข้ อห้ ามใช้
(2.1) ผูม้ ีประวัติการแพ้ยา paracetamol หรื อยาอื่นๆ
(2.2) ผูม้ ีหรื อเคยมีภาวะโรคตับหรื อมีความผิดปกติในการทางานของตับ
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(3.1) อาการที่ตอ้ งพบแพทย์ ได้แก่ อาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมตามอวัยวะต่างๆ
(เช่ น ใบหน้า คอ ตา ริ มฝี ปาก ลิ้น มือ แขน น่ อง ขา ข้อเท้า) หายใจหรื อกลื นลาบาก มีปัญหาเกี่ ยวกับการ
หายใจ มีไข้ เจ็บคอ เสี ยงแหบ ปั สสาวะลาบากหรื อมีปริ มาณเปลี่ยนแปลงไป มีเลือด ออกหรื อมีรอยช้ าอย่าง
ผิดปกติ อ่อนเพลียหรื อไม่มีแรงอย่างผิดปกติ ตาหรื อผิวหนังเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองอย่างผิดปกติ
(3.2) อาการที่พบทัว่ ไป ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดหรื อไม่สบายท้อง คลื่ นไส้ อาเจียน แต่หาก
เป็ นต่อเนื่องหรื อรบกวนชี วติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
2.3.2 NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs)
ยากลุ่มนี้เป็ นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสตียรอยด์ มียามากกว่า 30 รายการตามชื่ อสามัญที่อยูใ่ นกลุ่ม
นี้ ยา NSAIDs แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ตามโครงสร้างทางเคมีได้ 3 กลุ่ม โดยยาในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง
กันในแง่ของระยะเวลาการออกฤทธิ์ และผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหาร ดังนี้
- NSAIDs ดั้ งเดิ ม เช่ น แอสไพริ น (Aspirin), ไอบู โพรเฟน (Ibuprofen), ไดโคลฟี แนค
(Diclofenac), Diclofenac, Naproxen, Indomethacin เป็ นต้น
- Selective COX-2 inhibitor ได้แก่ Meloxicam, Etodolac, Nimesulide
- Specific COX-2 inhibitor ได้แก่ Celecoxib, Rofecoxib
(1) ข้ อบ่ งใช้ ในภาพรวมของยา NSAIDs
(1.1) ใช้รักษาหรื อบรรเทาอาการไข้ และต้านการอักเสบ
(1.2) ใช้รัก ษาอาการปวดทุ ก ชนิ ดทั้งเรื้ อรั งและเฉี ยบพลัน เช่ น ปวดศี รษะ ปวดฟั น ปวด
กล้ามเนื้อ ปวดประจาเดือน ปวดแผล โรคข้ออักเสบรู มาตอยด์
(1.3) ใช้ในการป้ องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมอง และหัวใจ อันเป็ นผลจาก
การที่ยามีฤทธิ์ ชะลอการแข็งตัวของเลือด ทาให้เกร็ ดเลือดจับตัวเป็ นก้อนได้นอ้ ยลง ปั จจุบนั จึงไม่ค่อยเป็ นที่
นิยมใช้แก้ปวด
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(2) คาเตือนและข้ อควรระวังในภาพรวมของยา NSAIDs
(2.1) กิ น ยาหลัง อาหารทัน ที และดื่ ม น้ ามากๆ หลัง กิ น ยานี้ เนื่ อ งจากยานี้ จะระคายเคื อ ง
กระเพาะอาหาร
(2.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาในเด็กเล็ก
(2.3) ให้กินยานี้เฉพาะเวลามีอาการ ถ้าไม่หาย สามารถกินซ้ าได้ทุก 4-6 ชัว่ โมง แต่ยาบางตัว
ที่มีฤทธิ์ ยาวอาจกินซ้ าได้ทุก 12 ชัว่ โมง หรื อวันละสองครั้ง
(3) ข้ อห้ ามใช้ ในภาพรวมของยา NSAIDs
(3.1) ผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่สงสัยว่าอาจเป็ นไข้เลือดออกหรื อผูท้ ี่มีแผลในกระเพาะอาหาร
(3.2) ผูท้ ี่อาจมีอาการแพ้ยากลุ่มนี้หรื อยากลุ่มอื่น เพราะมีโอกาสแพ้ขา้ มกลุ่มกันได้
(3.3) การใช้ ย า NSAIDs [เช่ น ไดโคลฟิ แนก (diclofenac) ไพร็ อ กซิ แ คม (piroxicam)]
ร่ วมกับยาลดน้ าตาลในเลื อด ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน หรื อการใช้ร่วมกับยากลุ่มซัลโฟนิ ลยูเรี ย (เช่ น ไกล
เบนคลาไมด์ (glibencalmide) คลอโพรพาไมด์ (chlopropamide) เป็ นต้น ) จะท าให้ มี ก ารลดน้ าตาลใน
เลื อดเพิ่มมากขึ้น อันเป็ นผลจากปฏิกริ ยาต่อกันของยาทั้งสอง จนอาจไม่มีน้ าตาลเหลื ออยู่ในเลือดเลย จึง
อาจทาให้ผปู ้ ่ วยอ่อนแรงเป็ นลม และช็อกหมดสติได้ ดังนั้น จึงควรวัดระดับน้ าตาลในเลือด หรื อลดขนาด
ของยากลุ่มซัลโฟนิ ลยูเรี ยลงให้เหมาะสมระหว่างที่มีการใช้ยากลุ่มเอ็นเสดร่ วมด้วยเพื่อติดตามเฝ้าระวังที่
อาจเกิดขึ้น
(4) รายละเอียดของยาแต่ ละชนิดในกลุ่มยาต้ านการอักเสบทีไ่ ม่ ใช่ เสตียรอยด์ (NSAIDs)
(4.1 ) NSAIDs ดั้ ง เดิ ม เช่ น Aspirin, Indomethacin, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac,
Mefenamic acid, Piroxicam, Tenoxicam เป็ นต้น แต่ ใ นที่ น้ ี จะให้ ร ายละเอี ย ดเฉพาะยาที่ มี ก ารใช้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง ได้แก่
(4.1.1) แอสไพริ น (Aspirin) มี ชื่อสามัญว่า Acetylsalicylic acid โดยทัว่ ไปจะอยู่ใน
รู ปยาเม็ดชนิดแตกตัวในลาไส้ เพราะระคายเคืองกระเพาะอาหาร โดยยานี้ ใช้สาหรับบรรเทาอาการเจ็บปวด
และบวมจากภาวะไขข้อต่างๆ อักเสบ หรื อบรรเทาปวดอื่นๆ ได้แก่ ปวดประจาเดือน ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้ อ
นอกจากนี้ ยังใช้ลดไข้ตวั ร้อนที่ไม่ได้มีสาเหตุจากไข้เลือดออก อีสุกอีใส หรื อไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งใช้รักษา/
ป้ องกันโรคหรื ออาการอื่นๆ ภายใต้คาแนะนาของแพทย์ เช่น ป้ องกันหลอดเลือดอุดตัน
• คาเตือนและข้ อควรระวัง
- การใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ต้องอยูใ่ นความดูแลของแพทย์/ เภสัชกร
- ปรึ กษาแพทย์หากกินยาแล้วยังคงมีไข้นานเกิน 3 วัน หรื ออาการปวดยังไม่
ทุเลาเกิน 10 วัน
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• ข้ อห้ ามใช้
- ห้ามบดหรื อเคี้ยวเม็ดยา และห้ามกินยานี้พร้อมยาลดกรด หากจะกิน จะต้อง
กินห่างกันอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างกินยานี้
- ในผูแ้ พ้ยา aspirin ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS) หรื ออื่นๆ
- ห้ามใช้ยานี้เมื่อยาหมดอายุ หรื อมีกลิ่นเหม็นเปรี้ ยว
• ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
- อาการที่ตอ้ งพบแพทย์ ได้แก่ มีผนื่ คัน ลมพิษ บวมที่ตา ใบหน้า ริ มฝี ปาก ลิ้น
หรื อช่องคอ หายใจลาบากหรื อหายใจมีเสี ยงหวีด เสี ยงแหบ ตัวเย็น มีเสี ยงในหู หรื อไม่ได้ยินเสี ยง อาเจียน
เป็ นเลือด อุจจาระเป็ นสี แดงสด หรื อสี ดาคล้ า
- อาการที่พบทัว่ ไป ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแสบที่ยอดอก ปวดท้อง แต่
หากเป็ นต่อเนื่องหรื อรบกวนชี วติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
(4.1.2) Ibuprofen มี ชื่ อสามัญ ว่า Ibuprofen ใช้ส าหรั บ แก้ป วด แก้ไข้ ปวดศี รษะ ไม
เกรน ข้ออักเสบ ปวดประจาเดือน
• คาเตือนและข้ อควรระวัง
- หลังจากกิ นยาแล้ว ไม่ควรอยูใ่ นท่านอนราบในช่ วง 10-20 นาที เนื่ องจาก
ยาอาจระคายเคืองหลอดอาหาร
- ระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยหอบหื ด มีโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดัน
สู งเป็ นโรคตับโรคไต เป็ นโรคแผลในกระเพาะหรื อกระเพาะทะลุ หญิงมีครรภ์หรื อหญิงให้นมบุตร ผูส้ ู บ
บุหรี่ ผูด้ ื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
• ข้ อห้ ามใช้ ในผูท้ ี่แพ้ยา Ibuprofen, Aspirin, และ NSAIDS ตัวอื่นๆ
• ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
- อาการที่ตอ้ งพบแพทย์ ได้แก่ อาการของการมีเลือดออกที่กระเพาะอาหาร
(อุจจาระดา ปั สสาวะมีเลือดปน ไม่มีแรง เหนื่ อยง่ายกว่าปกติ อาเจียนเป็ นเลือดหรื อมีสีคล้ายเมล็ดกาแฟบด)
น้ าหนักขึ้นโดยไม่มีสาเหตุหรื อมีอาการบวม เลือดออกผิดปกติหรื อมีรอยจ้ าเลื อดฟกช้ าโดยไม่ทราบสาเหตุ
ผิวหรื อตามีสีเหลือง ผิวซี ด อาการคล้ายโรคหวัด มีไข้ แผลพุพอง ผื่นลมพิษ ผื่นคัน อาการคัน อาการบวม
บริ เวณหน้า ช่ องคอ ลิ้น ริ มฝี ปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้าหรื อน่ อง กลืนลาบากหรื อหายใจลาบาก พูดแล้วเสี ยง
ผิดปกติ (hoarseness) พู ดไม่ ชัด ตาพร่ า มองเห็ น ไม่ ชัดเจน ปวดหน้าอก คลื่ นไส้ อาเจี ย น แสบที่ ย อดอก
(heartburn) หรื อปวดช่องคอ มีอาการกดเจ็บบริ เวณกระเพาะ
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- อาการที่พบทัว่ ไป ได้แก่ ท้องเสี ยหรื อท้องผูก ไม่สบายท้อง เวียนศีรษะมึน
งง แต่หากเป็ นต่อเนื่องหรื อรบกวนชีวิตประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
(4.2) Selective COX-2 inhibitor เป็ น NSAIDs ที่ มี IC50 ratio ของ COX-2/COX-1 น้อยกว่า
1 ยาในกลุ่มนี้ เช่น Meloxicam, Etodolac, Nimesulide เป็ นต้น
(4.3) Specific COX-2 inhibitor เป็ น NSAIDs ที่ มี IC50 ratio ของ COX-2/COX-1 น้อ ยกว่า
0.01 ยาในกลุ่มนี้ เช่น Celecoxib เป็ นต้น
Celecoxib มีชื่อสามัญว่า Celecoxib ใช้บรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะอักเสบของข้อ ต่างๆ
อาการปวดท้องประจาเดือนและอาการปวดจากสาเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ อาจใช้ยานี้ ร่วมกับการผ่าตัดหรื อวิธี
รักษาอื่น เพื่อลดการเกิดก้อนเนื้ อที่เจริ ญผิดปกติในลาไส้ใหญ่ในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งที่
ลาไส้ใหญ่ ควรกินยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
(4.3.1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
• ระมัดระวังการใช้ในหญิงมีครรภ์ หรื อวางแผนจะตั้งครรภ์ หรื อให้นมบุตร ผู ้
สู บบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 3 แก้วต่อวัน
• แจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบเกี่ยวกับภาวะต่างๆ ของผูใ้ ช้ยาดังนี้
- มีภาวะความดันโลหิ ตสู งและภาวะติ่งเนื้อที่โพรงจมูก (nasal polyps)
- มีภาวะเลื อดไหลง่ายกว่าปกติหรื ออยู่ในระหว่างการใช้สารกันเลือดเป็ นลิ่ ม
(anticoagulants) มีภาวะเลือดไหลที่กระเพาะอาหาร หรื อภาวะแผลในกระเพาะอาหาร
- มีภาวะโรคหัวใจหรื อภาวะที่ ระบบไหลเวียนโลหิ ตมีความผิดปกติ ภาวะ
เลือดจาง หรื อมีความผิดปกติของการทางานของตับหรื อไต
- เคยมีประวัติมีอาการบวมที่มือ แขน น่อง เท้าหรื อข้อเท้า
- มีภาวะหอบหื ด โดยเฉพาะหอบหื ดที่เกิดจากยาแอสไพริ น (aspirin)
- ได้รับการทาศัลยกรรมบายพาสหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (coronary
bypass graft surgery) ภายใน 2 อาทิตย์ก่อนใช้ยา
- หากต้องเข้ารั บ การผ่าตัดหรื อท าฟั น ต้อ งแจ้งให้ แพทย์ผูผ้ ่าตัด หรื อ ทัน ต
แพทย์ทราบก่อนว่า ท่านใช้ยาตัวนี้อยู่
(4.3.2) ข้ อห้ ามใช้ ในผูม้ ีอาการแพ้ยา celecoxib, aspirin, ยากลุ่มซัลฟา, กลุ่มยาต้านการ
อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หรื อแพ้ยาอื่นๆ
(4.3.3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
• อาการที่ตอ้ งพบแพทย์ ได้แก่
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- อาการของการมีเลือดออกที่กระเพาะอาหาร (อุจจาระดา ปัสสาวะมีเลือดปน
ไม่มีแรง เหนื่อยง่ายกว่าปกติ อาเจียนเป็ นเลือดหรื อมีสีคล้ายเมล็ดกาแฟบด)
- น้ าหนักขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ หรื อมีอาการบวม เลือดออกผิดปกติ หรื อมีรอย
จ้ าเลือดฟกช้ าโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร ผิว หรื อตามีสีเหลือง ผิวซีด อาการคล้ายโรคหวัด มีไข้ แผล
พุพอง ผืน่ ลมพิษ ผืน่ คัน อาการคัน
- อาการบวมที่บริ เวณหน้า ช่องคอ ลิ้น ริ มฝี ปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรื อน่อง
กลืนลาบาก หรื อหายใจลาบาก หัวใจเต้นเร็ วผิดปกติ
- ปวดหลัง ปั สสาวะลาบาก ปั สสาวะแสบขัด ปั สสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลา
กลางคืน
- พูดแล้วเสี ยงผิดปกติ พูดไม่ชดั ตาพร่ า มองเห็นไม่ชดั เจน ปวดหน้าอก
คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการแสบยอดอก หรื อปวดช่องคอ มีอาการกดเจ็บบริ เวณกระเพาะ ร่ างกายด้านใดด้าน
หนึ่งอ่อนแรง
• อาการที่พบทัว่ ไป ได้แก่ เวียนศีรษะ รู ้สึกไม่สบายท้องเล็กน้อย มีลมในท้อง
ท้องเสี ย ท้องผูก แต่หากเป็ นต่อเนื่องหรื อรบกวนชีวติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
หมายเหตุ ยากลุ่ม NSAIDs เป็ นยาที่มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารมาก จึงมีการใช้ยาใน
การป้ องกันผลข้างเคียงนั้น ยาที่ใช้กนั และเป็ นกลุ่มที่มีการทดลองแล้วพบว่า ได้ผลดีที่สุด มีดงั นี้
1) H2 blockers เช่น cimetidine, ranitidine, famotidine เป็ นต้น จะสามารถป้ องกันได้แต่การเกิดแผลใน
ลาไส้ (Duodenal ulcer หรื อ DU) เท่านั้น ซึ่ งมีอุบตั ิการณ์ในการเกิดน้อยกว่าการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
(Gastric ulcer หรื อ GU) แต่ถา้ ใช้ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารในผูท้ ี่หยุดการใช้ยา NSAIDs แล้วก็
พบว่า ได้ผลดีเช่นกัน
2) Proton pump inhibitors เช่น omeprazole, lansoprazole เป็ นต้น ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีการทดลองแล้วพบว่า
ได้ผลดีที่สุดในการป้ องกันได้ท้ งั GU และ DU
3) Prostaglandin analogs เช่น misoprostal เป็ นต้น สามารถป้ องกันได้เช่นเดียวกับกลุ่ม proton pump
inhibitors แต่มีขอ้ เสี ย คือ มีผลข้างเคียง ทาให้มีอาการท้องเสี ยได้ และมีขอ้ ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์เพราะจะ
ทาให้แท้งได้
2.4 ยาระงับอาการไอ/ ขับเสมหะ
2.4.1 ยาระงับอาการไอ
(1) Dextromethorphan มี ชื่ อสามัญ ว่า Dextromethorphan ใช้รัก ษาอาการไอ เนื่ องจาก หวัด
หรื อไข้หวัด
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(1.1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1.1) อาการที่อาจพบเมื่อได้รับยาเกิ นขนาด ได้แก่ หายใจลาบาก ปากและเล็บเขียว
มึนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน ใจสั่น กล้ามเนื้ อเกร็ ง ความดันโลหิ ตเปลี่ยนแปลง (อาจความดัน
โลหิตสู งหรื อต่า) ทั้งนี้ หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ควรนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที
(1.1.2) ข้อมูลที่จาเป็ นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการช่วยชีวติ
• อายุ น้ าหนัก และอาการของผูป้ ่ วย
• ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า ขนาดยา และจานวนของยาที่ได้กินเข้าไป เวลาที่
เริ่ มรับประทานยาเกินขนาดและเวลาที่เริ่ มเกิดอาการผิดปกติ หากเป็ นไปได้ให้นาผลิตภัณฑ์น้ นั ให้แพทย์ดู
ด้วย
(1.2) ข้ อห้ ามใช้ กรณี มีประวัติแพ้ยา dextromethorphan หรื อแพ้ยาอื่นๆ
(1.3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(1.3.1) อาการที่ต้องพบแพทย์ ได้แก่ อาการผื่นคันที่ผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ลิ้น
บวม หายใจลาบาก สับสน ตื่นเต้น กระสับกระส่ าย นอนหลับไม่ค่อยได้ หรื อ โกรธง่าย ชัก
(1.3.2) อาการทีพ่ บทัว่ ไป ได้แก่ อาการปวดศีรษะ ไม่สบายท้อง อ่อนเพลีย แต่หากเป็ น
ต่อเนื่องหรื อรบกวนชีวติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
(2) โคเดอีน (codeine) มีชื่อสามัญว่า Codeine [phosphate] ใช้ระงับอาการปวดในระดับเล็กน้อย
จนถึงปานกลาง ช่วยระงับหรื อลดอาการไอ
(2.1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(2.1.1) ควรใช้ชอ้ นสาหรับตวงยาโดยเฉพาะในการกินยา
(2.1.2) หากรู ้สึกไม่สบายท้องเมื่อกินยา ให้กินยานี้พร้อมกับอาหารหรื อนม
(2.1.3) ยานี้ จะทาให้ท่านมีอาการง่วงซึ มได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรื อการทางาน
เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักร
(2.1.4) หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นส่ วนผสมพร้อมกับยา เพราะจะเพิ่มฤทธิ์
อาการง่วงซึ มได้
(2.1.5) หากกิ นยานี้ เป็ นประจา ห้ามหยุดใช้ยาเองอย่างกะทันหันเพราะอาจก่ อให้เกิ ด
อันตรายได้
(2.1.6) ยานี้ อาจทาให้เกิดอาการท้องผูกซึ่ งท่านอาจใช้ยาระบายหรื อยาที่ช่วยให้อุจจาระ
นิ่มขึ้นได้และควรพยายามถ่ายอย่างน้อย 2-3 วันต่อครั้ง หากมีอาการท้องผูกนานกว่า 3 วัน ให้ปรึ กษาแพทย์
เพื่อใช้ยาเหน็บหรื อยาสวนทวารช่วย
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(2.1.7) สิ่ งที่ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบ
• ประวัติการแพ้ยาต่างๆ
• การมีประวัติหรื อมีพฤติกรรมการดื่มสุ ราปริ มาณมาก มีประวัติเคยผ่าตัดช่อง
ท้องหรื อทางเดินปัสสาวะ บาดเจ็บบริ เวณศีรษะ ก้อนเนื้ องอกในสมองหรื อเหตุอื่นๆ ที่ทาให้ความดันใน
สมองสู งขึ้น ประวัติโรคลมชัก ความผิดปกติทางจิต โรคปอด เช่น หอบหื ด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้ อรัง
ปัญหาโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ปั ญหาต่อมลูกหมากบวมโต หรื อมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินปั สสาวะ
ความดันโลหิตต่า โรคแอดดิสันหรื อต่อมหมวกไตพิการ (Addisons disease) โรคภูมิแพ้ ภาวะการทางาน
ผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ตับอ่อน ลาไส้ ถุงน้ าดี ตับและไต
• การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรื อการให้นมบุตร โดยหากเด็ก
ได้รับน้ านมของแม่ซ่ ึ งมียานี้ อยูอ่ าจก่อให้เกิดอันรายถึงชีวติ แก่เด็กได้
• หากท่านกาลังเข้ารับการผ่าตัด หรื อการทาทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์
หรื อทันตแพทย์ทราบว่าท่านกาลังใช้ยานี้อยู่
(2.2) ข้ อห้ ามใช้ หากแพ้ยา codeine (phosphate) หรื อส่ วนประกอบใดๆ ในยานี้
(2.3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(2.3.1) อาการทีต่ ้ องพบแพทย์ ได้แก่ อาการกลืนหรื อหายใจลาบาก หายใจหวีด หายใจ
หอบ ถี่ หัวใจเต้นเร็ ว แรง รัว หรื อหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผื่นลมพิษ ผื่นคัน มีอาการคัน การมองเห็นเปลี่ยนไป
ลมชัก ผิวหนังเย็นผิดปกติ ปั สสาวะลาบาก หน้ามืด หมดสติ ภาวะสับสน ตื่นเต้น กระวนกระวาย
(2.3.2) อาการที่พ บทั่วไป ได้แก่ อาการมองเห็ น ภาพไม่ ชัดหรื อมองเห็ น ภาพเบลอ
ท้องผูก ง่วงซึ ม ปากแห้ง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน รู ม่านตาหรี่ เหงื่อออกมาก แต่หากเป็ นต่อเนื่ องหรื อ
รบกวนชีวติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
(3) ยาขับเสมหะ (Guaifenesin) มีชื่อสามัญว่า Guaifenesin ใช้บรรเทาอาการไอแบบมีเสมหะที่
มีสาเหตุจากโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ รวมถึงอาการติดเชื้ อที่ปอดอื่นๆ แต่ไม่ช่วยรักษาอาการ
ไอเรื้ อรังที่มีสาเหตุจากการสู บบุหรี่ โรคหื ด ถุงลมโป่ งพอง หัวใจล้มเหลว หรื อการมีเสมหะปริ มาณมาก
(3.1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(3.1.1) ต้องใช้ยานี้ อย่างระมัดระวังในเด็กอายุ 2-12 ปี โดยให้ใช้ตามที่ ระบุในฉลาก
และเอกสารกากับยาเท่านั้น
(3.1.2) เพื่อป้ องกันการได้รับยามากเกินไป จึงไม่ควรใช้ยารักษาอาการไออื่นๆ ร่ วมกับ
ยานี้ดว้ ยตนเองโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์ก่อน เนื่องจากยานี้อาจมีอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ยาสู ตรผสมอื่นๆ
(3.1.3) ควรดื่มน้ าตามมากๆ เมื่อกินยานี้ เพื่อช่วยให้เสมหะถูกขับออกได้ง่ายขึ้น
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(3.1.4) ยานี้จะทาให้ท่านมีอาการง่วงซึ มได้ ดังนั้น ในช่วงที่กินยานี้ จึงควรหลีกเลี่ยง
การขับรถหรื อการทางานเกี่ ยวข้องกับเครื่ องจักรและหลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะอาจทาให้มี
อาการง่วงซึ มจากยาเพิม่ มากขึ้น
(3.1.5) สิ่ งที่ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบ
• ประวัติแพ้ยานี้หรื อส่ วนประกอบใดๆ ในยานี้ รวมถึงการแพ้ยาอื่นๆ
• มีหรื อเคยมีโรคหืด ถุงลมโป่ งพองหรื อหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง มีไข้
โรคหัวใจ (เช่ น หัวใจล้มเหลว) หรื ออาการไอที่ มีเสมหะปริ มาณมาก มี ปัญหาเกี่ ยวข้องกับระบบทางเดิ น
หายใจ อาการไข้ หรื อการสู บบุหรี่
• ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรื อให้นมบุตร
(3.2) ข้ อห้ ามใช้ หากแพ้ยา Guaifennesin) หรื อส่ วนประกอบใดๆ ในยานี้
(3.3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(3.3.1) อาการทีต่ ้ องพบแพทย์ ได้แก่ ผืน่ คัน ลมพิษ บวมที่ใบหน้า ริ มฝี ปากหรื อลิ้น
(3.3.2) อาการทีพ่ บทั่วไป ได้แก่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ย ปวดท้อง ง่วงซึ ม
หรื อวิงเวียนศีรษะ แต่หากเป็ นต่อเนื่องหรื อรบกวนชี วติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
(4) ยาละลายเสมหะ
(4.1) Bromhexine [hydrochloride] มี ชื่ อ สามัญ ว่ า Bromhexine [hydrochloride] ใช้ รั ก ษา
อาการมีเสมหะในระบบทางเดินหายใจ
(4.1.1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
• ควรกินยานี้พร้อมอาหาร
• สิ่ งที่ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบ
- ประวัติแพ้ยา บรอมเฮกซีนและยาอื่น
- ใช้หรื อกาลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหาร
เสริ ม และสมุนไพร
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรื อให้นมบุตร
- มีหรื อเคยมี โรคกาแลคโตซีเมีย
(4.1.2) ข้ อห้ ามใช้ ผูม้ ีประวัติแพ้ยาบรอมเฮกซาซี น หรื อส่ วนประกอบใดๆ ในยานี้
(4.1.3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
• อาการทีต่ ้ องพบแพทย์ ได้แก่ มีอาการผืน่ แดง คัน ผืน่ ลมพิษ บวมบริ เวณหน้า
ริ มผีปาก ลิ้น หายใจไม่ออก
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• อาการทีพ่ บทัว่ ไป ได้แก่ ท้องเสี ย คลื่นไส้ อาเจียน แต่หากเป็ นต่อเนื่ องหรื อ
รบกวนชีวิตประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
(4.2) Ambroxol [hydrochloride] มี ชื่ อสามัญ ว่า Ambroxol [hydrochloride] เป็ นยาละลาย
เสมหะ ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจทั้งชนิดเฉี ยบพลันและเรื้ อรังที่มีเสมหะเหนี ยวข้น และช่วยบรรเทา
อาการไอแบบมีเสมหะ
(4.2.1) คาเตือนและข้ อควรระวัง ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบเกี่ยวกับ
• การมีประวัติแพ้ยาต่างๆ
• การมีโรคหรื ออาการเจ็บป่ วยที่เป็ นอยูห่ รื อเคยเป็ นมาก่อนหน้า เช่น โรคไต
โรคตับ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด ลมพิษ
• ตั้งครรภ์ หรื อวางแผนจะตั้งครรภ์ หรื ออยูร่ ะหว่างให้นมบุตร
(4.2.2) ข้ อห้ ามใช้ ในผูท้ ี่มีประวัติแพ้ยา Ambroxol
(4.2.3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
• อาการทีต่ ้ องพบแพทย์ ได้แก่ มีผนื่ คัน ลมพิษ กลืนหรื อหายใจลาบาก
• อาการทีพ่ บทัว่ ไป ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแสบยอดอก ไม่สบายท้อง แต่
หากเป็ นต่อเนื่องหรื อรบกวนชีวติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
(5) ยาบรรเทาอาการหอบหืด
(5.1) Salbutamol [sulphate] มีชื่อสามัญว่า Salbutamol [sulphate] เป็ นยาขยายหลอดลม ใช้
ป้ องกันและรักษาอาการหายใจหวีดเนื่ องจากหายใจขัด (wheezing) หายใจลาบาก แน่นหน้าอก ซึ่ งมีสาเหตุ
จากโรคปอด เช่ น โรคหอบหื ด โรคหลอดลมอัก เสบเรื้ อรั ง โรคหลอดลมอุ ดกั้นเรื้ อรั ง (COPD) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรื ออาการอื่นๆ ได้ตามการสั่งใช้ของแพทย์
(5.1.1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
• หากกินยานี้แล้วรู ้สึกไม่สบายท้อง อาจกินยาพร้อมกับอาหารหรื อนมได้
• สิ่ งที่ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบ
- ประวัติการแพ้ยา salbutamol หรื อส่ วนประกอบใดๆ ในยานี้ รวมถึง
ประวัติการแพ้ยาอื่นๆ เช่น sulfa หรื อแพ้อาหาร สี สารกันเสี ย
- มี หรื อเคยมี โรคประจาตัว เช่ น โรคหัวใจ การเต้นของหัวใจไม่ ส ม่ าเสมอ
ความดัน โลหิ ต สู ง ภาวะต่ อ มไทรอยด์ ท างานเกิ น (hyperthyroidism) เบาหวาน ลมชัก ภาวะระดับ เกลื อ
โพแทสเซี ยมในเลือดต่า โรคปอด และโรคฟี โอโครโมไซโตมา (pheochromocytoma) ซึ่ งเป็ นเนื้ องอกของ
ต่อมหมวกไตชนิดหนึ่ง
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- การตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรื อให้นมบุตร
(5.1.2) ข้ อห้ ามใช้ ผูท้ ี่ประวัติแพ้ยา Salbutamol นี้
(5.1.3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
• อาการทีต่ ้ องพบแพทย์ ได้แก่
- อาการเจ็บแน่นหน้าอกและหัวใจเต้นเร็ ว แรง ผิดปกติ หายใจติดขัดมากขึ้น
หายใจหวีดเนื่องจากหายใจขัด (wheezing) ที่มีอาการเพิ่มมากขึ้นหรื ออาการไม่หายไป
- ปวดศีรษะอย่างรุ นแรง มีไข้ ตะคริ วกล้ามเนื้อหรื อกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาตาม
ปลายนิ้วมือและนิ้ วเท้า บวมบริ เวณใบหน้า ลาคอ ลิ้น ริ มฝี ปาก ดวงตา มือ เท้า ข้อเท้า หรื อขาช่วงล่าง เสี ยง
แหบ จุ กปาก จุกคอ (anigioedema) ความดันโลหิ ตสู งขึ้ น เกิ ดอาการวิงเวียนคล้ายจะเป็ นลม อาเจีย น ผื่น
ลมพิษ ผืน่ คัน
• อาการทีพ่ บทัว่ ไป ได้แก่ เกิดอาการกระวนกระวาย นอนหลับยาก ปวดศีรษะ
เล็กน้อย เลือดกาเดาไหล คลื่นไส้ แต่หากเป็ นต่อเนื่ องหรื อรบกวนชี วติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
(5.2) Theophylline มี ชื่ อสามัญ ว่า Theophylline ยานี้ เป็ นยาขยายหลอดลม ใช้ป้ องกันและ
รักษาอาการหายใจหวีดเนื่ องจากหายใจขัด (wheezing) ไอ หายใจไม่เพียงพอเรื้ อรัง ซึ่ งเกิดจากโรคหอบหื ด
โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง ถุงลมโป่ งพอง และโรคทางเดินหายใจเรื้ อรังอื่นๆ โดยควรกินยาขณะท้องว่าง คือ
อย่างน้อย 30 นาทีก่อนอาหารหรื อ 2 ชัว่ โมงหลังอาหาร และกินยาเวลาเดียวกันทุกวัน
(5.2.1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
• ควรงดการใช้ยานี้ ร่วมกับยาแก้ไอ ยารักษาอาการหวัด หรื อยาบรรเทาอาการ
ภูมิแพ้อื่นๆ ด้วยตนเอง เพราะส่ วนผสมในยาดังกล่าวอาจมีปฏิกิริยากับยานี้หรื ออาจได้รับยาซ้ าซ้อน
• แจ้งแพทย์ทราบหากมีอาการท้องเสี ยเพราะอาจเกิดจากได้รับยาเกินขนาด
• เครื่ องดื่มคาเฟอีน (ชา กาแฟและโกโก้) จะเสริ มฤทธิ์ ผลข้างเคียงของยาได้
• สิ่ งที่ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบ
- ประวัติแพ้ยา theophylline, aminophylline, caffeine, theobromine หรื อแพ้
ส่ วนประกอบใดๆ ในยานี้ รวมถึงประวัติการแพ้ยาอื่นๆ
- มีไข้ ไข้หวัดใหญ่ หรื อติดเชื้อในทางเดินหายใจ
- มีหรื อเคยมี โรคประจาตัวเกี่ ยวกับหัวใจหรื อหลอดเลื อด เช่ นโรคความดัน
โลหิ ตสู งและโรคหัวใจ ต่ อมลู ก หมากผิดปกติ แผลในกระเพาะอาหาร หรื อโรคอื่ น ๆ เกี่ ย วกับ กระเพาะ
อาหาร ต่อมไทรอยด์ทางานผิดปกติ โรคลมชัก โรคตับและโรคไต
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรื อให้นมบุตร
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- การสู บบุหรี่ เพราะจะทาให้ประสิ ทธิภาพของยาลดลง
- หากท่านกาลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรื อการทาทันตกรรมใดๆ
(5.2.2) ข้ อห้ ามใช้ ผูท้ ี่ประวัติแพ้ยา Theophylline นี้
(5.2.3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
• อาการทีต่ ้ องพบแพทย์ ได้แก่ อาการวิตกกังวล กระสับกระส่ าย หัวใจเต้นเร็ ว
กว่าปกติ เต้นผิดจังหวะ หน้ามืด คล้ายจะเป็ นลม หายใจเร็ วหรื อไม่สม่าเสมอ ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ย
ลมชัก ผืน่ คัน หน้าแดง มีอาการกระหายน้ าอย่างผิดปกติ เหนื่อย อ่อนแรงอย่างผิดปกติ
• อาการทีพ่ บทัว่ ไป ได้แก่ ปวดท้อง ท้องปั่ นป่ วน ท้องเสี ย ปวดศีรษะ นอน
หลับยาก หงุดหงิด แต่หากเป็ นต่อเนื่ องหรื อรบกวนชีวิตประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
กิจกรรม 14.2.1
จงอธิบายหลักปฏิบตั ิในการใช้ยาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวังและผลข้างเคียงจาก
การใช้ยาและข้อห้ามใช้ของยา Paracetamol หรื อ Acetaminophen ซึ่งเป็ นยาบาบัดอาการปวดทัว่ ไป/ ลดไข้
แนวตอบกิจกรรม 14.2.1
ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงจากการใช้ยาและข้อห้ามในการใช้ยา Paracetamol
หรื อ Acetaminophen ซึ่งเป็ นยาบาบัดอาการปวดทัว่ ไป/ ลดไข้ มีดงั นี้
1. ข้อบ่งใช้
เหมาะที่จะใช้แก้ปวดทัว่ ไป/ ลดไข้ในผูท้ ี่มีโรคแผลในทางเดิ นอาหาร ผูท้ ี่แพ้ยากลุ่ม NSAIDs หรื อ
ในผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าเป็ นไข้เลือดออก หรื อในเด็กเล็กที่สงสัยจะเป็ นไข้หวัดใหญ่หรื ออีสุกอีใส เนื่องจากราคา
ถูกและมีขอ้ ดี คือไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและมักไม่ค่อยก่อให้เกิดอาการแพ้
2. ข้อควรระวังในการใช้ยา
2.1 สาหรับผูใ้ หญ่ ห้ามกิ นยานี้ ในขนาดสู งมากกว่าครั้งละ 1,000 มิลลิกรัม (2 เม็ด) หรื อเกิ นวันละ 4,000
มิลลิกรัม (8 เม็ด) และไม่ควรใช้ยาติดต่อกันมากกว่า 5-10 วัน
2.2 สาหรับเด็ก ควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และไม่ควรใช้ยาติดต่อกันมากกว่า 3-5 วัน
3. ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
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3.1 อาการที่ตอ้ งพบแพทย์ ได้แก่ อาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมตามอวัยวะต่างๆ (เช่น ใบหน้า คอ
ตา ริ มฝี ปาก ลิ้น มือ แขน น่ อง ขา ข้อเท้า) หายใจหรื อกลืนลาบาก มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ มีไข้ เจ็บคอ
เสี ยงแหบ ปั สสาวะลาบากหรื อมีปริ มาณเปลี่ยนแปลงไป มีเลือด ออกหรื อมีรอยช้ าอย่างผิดปกติ อ่อนเพลี ย
หรื อไม่มีแรงอย่างผิดปกติ ตาหรื อผิวหนังเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองอย่างผิดปกติ
3.2 อาการที่พบทัว่ ไป ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดหรื อไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน แต่หากเป็ นต่อเนื่ องหรื อ
รบกวนชีวติ ประจาวัน ให้ไปพบแพทย์
4. ข้อห้ามใช้
4.1 ผูม้ ีประวัติการแพ้ยา paracetamol หรื อยาอื่นๆ
4.2 ผูม้ ีหรื อเคยมีภาวะโรคตับหรื อมีความผิดปกติในการทางานของตับ
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เรื่ องที่ 14.2.2
ยาบาบัดโรค
ยาบาบัดโรคที่ใช้บ่อย ได้แก่ ยาลดความดันโลหิ ต ยารักษาแผลทางเดิ นอาหาร ยาปฏิ ชีวนะ ยา
รักษาโรคเบาหวาน ซึ่ งมีรายะเอียดดังต่อไปนี้

1. ยาลดความดันโลหิต (Anti-Hypertensive drugs)
ยาลดความดันโลหิ ต มีอยูห่ ลายกลุ่มหลายชนิ ด ในที่น้ ี จะกล่าวถึงเฉพาะชนิ ดที่ใช้ในการรักษาความ
ดันโลหิ ตสู ง ที่ยงั ไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง หรื อ ในการบริ บาลระดับปฐมภูมิ ซึ่ งหลักการให้ ยา ควรเริ่ ม
จากชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งก่อน ด้วยขนาดต่ าๆ ก่อน เมื่อไม่ได้ผล จึงค่อยเพิ่มขนาดขึ้นทีละน้อย เมื่อยังไม่ได้ผล
อีก ก็อาจต้องเปลี่ยนเป็ นยากลุ่มใหม่หรื อใช้ยาตั้งแต่ 2 ชนิดร่ วมกัน
1.1 ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide) มีชื่อสามัญว่า Hydrochlorothiazine (HCTZ) เป็ น
ยาขับปั สสาวะที่นามาใช้ลดความดันโลหิ ตมานานแล้ว โดยเฉพาะการใช้ในรายที่มีอาการบวม ไตวาย หรื อ
หัวใจล้มเหลว โดยให้เริ่ มจากขนาด 12.5-25 มก. วันละครั้ง ตอนเช้า โดยอาจใช้เดี่ ยวๆ หรื อใช้ควบคู่กบั ยา
ลดความดันโลหิ ตชนิ ดอื่นๆ ในรายที่มีความดันโลหิ ตสู งเพียงเล็กน้อย ควรใช้ยาชนิ ดนี้ รักษาเป็ นขั้นต้น ยานี้
จะมีผลในการขับเกลือโซเดียมอย่างเดียว แต่ไม่ขบั น้ า (ปั สสาวะบ่อย) ซึ่งการใช้ในขนาดต่า จะมีผลข้างเคียง
น้อยกว่าการใช้ในขนาดสู งอีกด้วย
1.1.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) ถ้าใช้ขนาดสู ง อาจมีผลข้างเคียงมากขึ้น
(2) สิ่ งที่ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบ
1.1.2 ข้ อห้ ามใช้ ผูท้ ี่ประวัติแพ้ยา Hydrochlorothiazide นี้
1.1.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา ยานี้ในขนาดต่าๆ จะมีผลข้างเคียงน้อยมาก
1.2 รีเซอร์ พีน (Reserpine) มีชื่อสามัญว่า Reserpine เป็ นยาที่ดดั แปลงมาจากสารรอวอลเฟี ย (rauwolfia)
ในรากต้นระย่อม มีการนามาใช้รักษาโรคความดันโลหิ ตสู งมานานแล้วและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับยากลุ่ม
ใหม่ๆ ยานี้ ออกฤทธิ์ ต้านประสาทซิ มพาเทติกส่ วนปลาย จึงใช้รักษาโรคความดันโลหิ ตสู งในรายที่ยงั ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง โดยอาจใช้ยานี้เดี่ยวๆ หรื อใช้ร่วมกับไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ก็ได้
1.2.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
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การกิ นยานี้ อาจทาให้มีอาการเวียนศีรษะหรื อง่วงซึ มได้ ดังนั้น ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรื อทางาน
เกี่ ยวกับเครื่ องจักรกล และควรเปลี่ ยนท่าทางอย่างช้าๆ นอกจากนี้ อาจทาให้มีอาการคัดจมูก เป็ นแผลใน
กระเพาะอาหารได้
(1) ถ้าใช้ในขนาดสู ง อาจทาให้มีอาการซึมเศร้า
(2) ยานี้อาจทาให้เจริ ญอาหาร น้ าหนักขึ้น
(3) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคกระเพาะ หรื อผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
(4) หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
(5) ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบเกี่ยวกับ
(5.1) การแพ้ยาแอสไพริ นหรื อยาที่ มีแอสไพริ นเป็ นส่ วนประกอบ หรื อแพ้ยาอื่นๆ หรื อสี
ผสมอาหาร (tartrazine)
(5.2) ยาอื่ นๆ ทั้งยาที่ แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริ ม และยาสมุนไพร ที่
ท่านใช้อยูใ่ นขณะนี้หรื อกาลังจะใช้
(5.3) การที่มีหรื อเคยมีโรคหรื อสภาวะต่างๆ เช่ น มีนิ่วในถุงน้ าดี ภาวะซึ มเศร้า เป็ นโรคไต
แผลในกระเพาะอาหาร ลาไส้ใหญ่อกั เสบ (ulcerative colitis) เป็ นต้น
(5.4) การที่เคยได้รับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า
(5.5) ภาวะการตั้งครรภ์หรื อวางแผนจะตั้งครรภ์ และภาวะการให้นมบุตร
(5.6) การต้องเข้ารับการผ่าตัด ทาฟัน โดยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทาการรักษา
1.2.2 ข้ อห้ ามใช้ ในผูม้ ีประวัติแพ้ยา reserpine
1.2.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(1) อาการหรื อภาวะที่ตอ้ งแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบทันที เช่ น ตาพร่ ามัว สับสน กระวน
กระวาย หรื อฝันร้าย ซึ มเศร้า เวียนศีรษะ รู ้สึกเหมือนจะเป็ นลม ปั สสาวะแสบขัด ปัสสาวะลาบาก หัวใจเต้น
แรงหรื อเต้นไม่เป็ นจังหวะ เจ็บหน้าอก ปวดท้อง ขา หรื อเท้าบวม เหนื่ อย อ่อนเพลี ยผิดปกติ หายใจลาบาก
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เป็ นต้น
(2) อาการหรื อภาวะที่อาจเกิ ดระหว่างใช้ยา ซึ่ งหากเป็ นต่อเนื่ องหรื อรบกวนชีวิตประจาวัน ให้
แจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบ เช่ น มีอาการง่วงซึ ม อาการปากแห้ง ปวดศีรษะ คัดจมูก เบื่ออาหาร อาเจียน
สมรรถภาพทางเพศลดลง เป็ นต้น
1.3 กลุ่มยาปิ ดกั้นเบต้ า (Beta Blockers) มีชื่อสามัญว่า Propranolol และ Atenolol ซึ่ ง ใช้รักษาโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่ มีชีพ จรเต้นเร็ ว หรื อมี โรคหลอดเลื อดหัวใจตี บ (โรคหัวใจขาด
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เลื อด) เป็ นไมเกรนหรื อมี อาการทางกายจากโรคกังวล นอกจากนี้ ยังช่ วยป้ องกันไม่ให้เกิ ดหลอดเลื อด
หัวใจตีบ
1.3.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) อาจทาให้ชีพจรเต้นช้า หอบหื ดกาเริ บในผูป้ ่ วยโรคหื ด ภาวะหัวใจล้ม
(2) อาจเพิม่ ระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์ในเลือด จึงต้องตรวจเลือดสม่าเสมอ
(3) อาจคัดจมูก ปลายมือปลายเท้าเย็น อ่อนเพลีย ความรู ้สึกทางเพศลดลง
1.3.2 ข้ อห้ ามใช้
(1) ผูป้ ่ วยโรคหอบหืด ภาวะหัวใจล้ม ชีพจรเต้นช้า
(2) ไม่ควรใช้ร่วมกับรี เซอร์ พีน เพราะอาจทาให้เป็ นลมได้
(3) ไม่ ค วรใช้ยานี้ ในผูป้ ่ วยที่ มี ก ารใช้ย ารั ก ษาเบาหวานอยู่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ ่ วยที่ ฉี ด
อินซู ลิน) เพราะอาจทาให้มีการบดบังอาการเมื่อเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าจากยาเบาหวานได้
1.3.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา มีอาการคัดจมูก ปลายมือปลายเท้าเย็น อ่อนเพลีย ชี พจรเต้นช้า หอบ
หื ดกาเริ บ
1.4 กลุ่ ม ยาต้ า นแคลเซี่ ย ม (Calcium antagonists) ยากลุ่ ม นี้ มี อ ยู่ห ลายชนิ ด เช่ น ยาที่ มี ชื่ อ สามัญ ว่ า
ไนเฟดิพีน (Nifedipine) ซึ่ งเป็ นยากลุ่มใหม่ที่ใช้ได้ผลดี แต่ราคาค่อนข้างแพง จึงควรสงวนไว้ใช้ในรายที่ ใช้
ยากลุ่ ม ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ และกลุ่ ม ยารี เซอร์ ฟี นไม่ ไ ด้ผ ล หรื อในรายที่ มี ข้อห้ามในการใช้ย ากลุ่ ม
ดังกล่าว ในการรักษาความดันโลหิ ตสู ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
1.4.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
อาจทาให้มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ชีพจรเต้นเร็ ว ความดันโลหิตตก ท้องผูก
1.4.2 ข้ อห้ ามใช้ :
(1) ผูป้ ่ วยที่มีภาวะหัวใจล้มเพราะอาจทาให้ภาวะหัวใจล้มกาเริ บ
(2) หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่ให้นมบุตรและคนที่แพ้ยานี้
1.4.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา มีอาการหน้าแดง ออกร้ อนวูบวาบ ปวดศี รษะ เท้าบวม คลื่ นไส้
ชีพจรเต้นเร็ ว อันเป็ นผลจากการที่ยานี้มีฤทธิ์ ทาให้หลอดเลือดแดงส่ วนปลายขยายตัว
1.5 ยาต้ านเอซ (ACE inhibitors) ยากลุ่ ม นี้ มี อ ยู่ ห ลายชนิ ด เช่ น ยาที่ มี ชื่ อ สามัญ ว่ า อี น าลาพริ ล
(Enalapril) ใช้รัก ษาโรคความดัน โลหิ ตสู ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งในคนที่ เป็ นเบาหวาน หรื อมี ภ าวะหัวใจ
ล้มเหลว ยากลุ่มนี้ เป็ นยาที่ควรสงวนไว้ใช้ในรายที่ใช้ยากลุ่มไฮโดรคลอโรไทอาไซด์และกลุ่มยารี เซอร์ ฟีน
ไม่ได้ผลหรื อมีขอ้ ห้ามในการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว
1.5.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
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(1) อาจทาให้มีอาการไอแห้งๆ เนื่องจากยานี้ ไปเพิ่มความไวของปฏิกิริยาการไอต่อ การระคาย
เคืองต่อหลอดลมและกล่องเสี ยง พบได้ประมาณ 5-15% ของคนที่ใช้ยานี้ พบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย บางคน
อาจเกิดขึ้นช้า คือ ภายหลังได้รับยาเป็ นปี อาการไอจะทุเลาหลังจากหยุดยา 4 วัน บางคนอาจไอมาก จนต้อง
เปลี่ยนไปใช้ยาอื่นแทน
(2) อาจทาให้ความดันโลหิตตก เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่ นไส้ ท้องเดิน ผืน่ ขึ้น
(3) อาจทาให้มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสู ง
(4) ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ ร่วมกับยาขับปั สสาวะที่ไม่มีฤทธิ์ ขับโพแทสเซี ยม เช่น สไปโน
โรแล็กโทน (Spinorolactone), ไตรแอมเทรี น (Triamterene), อะมิโลไรด์ (Amiloride) (ยาที่มีชื่อทางการค้า
ว่า Moduretic จะมี อ ะมิ โลไรด์ เป็ นส่ วนผสม กับ ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ ) เพราะอาจท าให้ เกิ ด ภาวะ
โพแทสเซี ย มในเลื อ ดสู ง ได้ถ้า ใช้ ย าร่ วมกัน ควรตรวจดู ระดับ โพแทสเซี ย มเป็ นประจ า อย่า งไรก็ ต าม
ยาต้านเอซ สามารถใช้ร่วมกับไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ เพราะตัวหลังนี้มีฤทธิ์ ขบั โพแทสเซี ยมด้วย
1.5.2 ข้ อห้ ามใช้ ในผูป้ ่ วยที่ เคยแพ้ยาในกลุ่มนี้ หญิ งตั้งครรภ์ (เพราะอาจมีผลทาให้ทารกพิการได้)
และผูป้ ่ วยไตวาย
1.5.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา มีอาการไอแห้ง ๆ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ท้องเดิน ผืน่ ขึ้น

2. ยารักษาแผลทีท่ างเดินอาหาร (ulcer-healing drug)
2 . 1 Omeprazole EC capule (as base); Ranitidine hydrochloride sterile solution; Pantoprazole
sodium sterile powder; Sucralfate (tablet, suspension); Somatostatin acetate (sterile powder) โดยมี
ข้ อบ่ งใช้ คือ ใช้สาหรับ pancreatic fistula และใช้สาหรับ variceal bleeding ในกรณี ที่มีหลักฐานว่าเป็ นภาวะ
เลือดออกจาก portal hypertensive gastropathy โดยใช้ร่วมกับ therapeutic endoscopic intervention
Omeprazole capule มี ชื่ อ ก า ร ค้ า เ ช่ น Madiprazole, Meiceral capsules, Omez,
Eucid, Gaster, Lozol, Lopra , Probitor, Desec, Duogas เป็ นต้น ยานี้ใช้เพื่อ
- ช่วยลดการหลัง่ กรดในผูท้ ี่มีภาวะการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป
- ป้ องกันการบาดเจ็บ ของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลาไส้เล็ก ในผูป้ ่ วยโรคกรดไหลย้อน
หรื อมีความเสี่ ยงในการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็ก
- ช่วยรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็ก และโรคกรดไหลย้อน
คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา แม้วา่ อาการของโรคจะหายไป เช่น
ผูป้ ่ วยบางรายที่อาจต้องใช้ยามากกว่า 2 สัปดาห์หรื อเป็ นเดือน
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(2) ในผูท้ ี่ไม่สามารถกลื นเม็ดแคปซู ลได้ ให้แกะเม็ดแคปซู ล แล้วผสมผงยาทั้งหมดลงในน้ า
ดื่มในปริ มาณเล็กน้อยเพื่อให้ดื่มได้ แต่ไม่ควรแบ่งหรื อเคี้ยวเม็ดแคปซู ล
(3) ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับน้ าชนิดอื่น แต่ให้กินยาพร้อมน้ าเปล่าเท่านั้น
(4) แจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบเกี่ยวกับ
(4.1) การแพ้ยาต่างๆ
(4.2) ยาอื่นๆ ทั้งที่แพทย์สั่งจ่ายและที่ใช้เอง เนื่องจากประสิ ทธิ ภาพของยาที่ใช้อยู่
อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ยานี้
(4.3) การมีโรคหรื อภาวะต่างๆ มากกว่า 3 เดือน ดังนี้ อาการอุจจาระมีสีดาคล้ า
หรื อมีเลือดปน เจ็บหน้าอก กลืนลาบาก แสบร้อนกลางอก
(4.4) อาการแสบยอดอกร่ วมกับอาการมึนงง ปวดศีรษะเล็กน้อยหรื อเหงื่อออก
(4.5) มีโรคตับ ปวดท้อง น้ าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ อาเจียนมีเลือดปน
หายใจหอบ
(4.6) การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรื อการให้นมบุตร
(4.7) การมีความผิดปกติของการทางานของตับ
(4.8) การที่อาการของโรคไม่ดีข้ ึนหากใช้ยาอย่างต่อเนื่อง 14 วัน (2 สัปดาห์) แล้ว
ข้ อห้ ามใช้ ในผูท้ ี่แพ้ยาโอมิพราโซล (omeprazole)
ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ตอ้ งแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทันที เช่น ผื่นลมพิษ ผื่นคัน มีอาการ
บวมที่ หน้า ลาคอ ลิ้น เปลื อกตา ตา มือ เท้า ข้อเท้าและขาส่ วนล่าง มีอาการกลืนลาบากหรื อหายใจลาบาก
เสี ยงแหบ ชัก มีการเกร็ งของกล้ามเนื้ อ เจ็บกล้ามเนื้ อ หรื อเป็ นตะคริ ว ปั สสาวะลาบาก มีเลือดออกผิดปกติ
หรื อมีจ้ าเลือด มีเลือดปนในปั สสาวะ ตาเหลือง ตัวเหลือง
(2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา ซึ่ งหากเป็ นต่อเนื่อง หรื อรบกวน
ชีวติ ประจาวัน เช่น ปวดศีรษะ ให้แจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบ
2.2 Lauromacrogol 400 (Polidocanol) sterile solution
โดยมีข้อบ่ งใช้ คือ
2.2.1 ใช้ช่วยห้าม variceal bleeding ผ่านทาง endoscopy และใช้สาหรับ sclerotherapy
2.2.2 ใช้สาหรับ varicose vein และ hemorrhoid
2.3 Ranitidine bismuth citrate tablet มีชื่อการค้า เช่ น Pylorid เป็ นต้น จะใช้เป็ น Second-line drug ใน
การกาจัด H. pylori และมีสรรพคุณ ดังนี้
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2.3.1 ใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อ น (GERD) หรื อภาวะมีกรดในกระเพาะ
อาหารมากเกิน (เช่น โรค Zollinger-Ellison syndrome) และ
2.3.2 ใช้บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคแผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็กและใช้ในการบรรเทา
อาการแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อน
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
(1.2) หลี กเลี่ยงการซื้ อยาบรรเทาอาการปวด หรื อยาลดกรดมารับประทานเอง ควรปรึ กษา
แพทย์หรื อเภสัชกรก่อนใช้ยา
(1.3) หากอุจจาระมีสีดาเข้ม อาเจียนเป็ นเลือด หรื ออาเจียนมีลกั ษณะคล้ายเมล็ดกาแฟบดให้
รี บแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
(1.4) ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึ กษาแพทย์ผรู ้ ักษาก่อน
(1.5) แจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบเกี่ยวกับ
(1.5.1) ยาอื่นๆ ทั้งที่แพทย์สงั่ จ่ายและที่ใช้เอง เช่น วิตามิน อาหารเสริ ม และยา
สมุนไพร ที่ท่านใช้อยูใ่ นขณะนี้หรื อกาลังจะใช้
(1.5.2) การแพ้ยาต่าง ๆ
(1.5.3) การมีความผิดปกติหรื อมีประวัติความผิดปกติของการทางานของตับหรื อ
ไต เป็ นโรคพอร์ไฟเรี ย (porphyria) โรคฟี นิลคีโตนูเรี ย (Phenylketonuria) หรื อโรคประจาตัวอื่นๆ
(1.5.4) การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นประจา
(1.5.5) การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรื อการให้นมบุตร
(2) ข้ อห้ ามใช้
(2.1) ห้ามกินยานี้ร่วมกับยาลดกรด แต่หากมีความจาเป็ นต้องกินยาลดกรด ให้กินยานี้
ก่อนยาลดกรดอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง หรื อหลังจากกินยานี้แล้วอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
(2.2) ห้ามดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อสู บบุหรี่ ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
(2.3) ห้ามใช้ยานี้ในผูท้ ี่แพ้ยาในกลุ่ม ranitidine
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(3.1) อาการข้างเคียงที่ตอ้ งแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทันที เช่น
(3.1.1) รู ้สึกกระวนกระวน กระสับกระส่ าย ตื่นเต้น อยูน่ ิ่งไม่ได้ ซึมเศร้า ประสาท
หลอน
(3.1.2) เต้านมมีขนาดใหญ่ข้ ึน (ในเพศชาย) สมรรถภาพทางเพศลดลง
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(3.1.3) ผิวแดง ลอก หรื อมีแผลพุพอง เนื้อเยือ่ ด้านในปากหลุดลอก
(3.1.4) ผืน่ คัน เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ อาเจียน ตัวหรื อตาเหลือง
(3.2) อาการข้างเคียงที่หากเป็ นต่อเนื่องหรื อรบกวนชีวิตประจาวัน ให้แจ้งแพทย์ หรื อ
เภสัชกรทราบ เช่น ท้องผูก หรื อท้องเสี ย วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เป็ นต้น
2 .4 Ranitidine hydrochloride film coated tab มี ชื่ อ ก า ร ค้ า เช่ น Zanamet, Utac 150, Zantidine,
Zantidine-300, Ranidine, Aciloc, Aciloc 300, Zantac, Zantac เป็ นต้น ยานี้ ใช้เพื่อรักษาโรคแผลในกระเพาะ
อาหาร โรคกรดไหลย้อน (GERD) หรื อภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกิ น เช่ น โรค Zollinger-Ellison
syndrome ใช้บรรเทาอาการปวดแสบยอดอกจากโรคกรดไหลย้อน หรื อบรรเทาอาการปวดทั้งจากภาวะกรด
หลัง่ มากเกิน
ทั้ง นี้ รายละเอี ย ดของค าเตื อ นและข้อ ควรระวัง ผลข้างเคี ย ง ข้อ ห้ ามใช้ เช่ น เดี ย วกับ Ranitidine
bismuth citrate tablet ดังกล่าวข้างต้น

3. ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)
ยาปฏิ ชี วนะ (Antibiotics) เป็ นยาที่ ไ ด้ม าจากสารที่ ผ ลิ ตโดยจุ ล ชี พ (ได้แก่ เชื้ อ รา และแบคที เรี ย )
รวมทั้งสารที่เกิดจากการกึ่งสังเคราะห์ (semisynthetic) ที่มีลกั ษณะคล้ายสารจากธรรมชาติและมีฤทธิ์ ฆ่าหรื อ
ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลชีพชนิดอื่น เช่น ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ยากลุ่มเตตราไซคลีน ยากลุ่มแม็กโครไลด์
(อีริโทรไมซิ น) ยากลุ่มควิโนโลน (นอร์ ฟล็อกซาซิ น) กลุ่มยาฆ่าเชื้ อรา (คีโตโคนาโซล) เป็ นต้น ยาปฏิชีวนะ
จึงเป็ นยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial drugs) ชนิดหนึ่งซึ่ งมีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้ อแบคทีเรี ย ริ กเกต
เซี ย และเชื้อราเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งนี้ การใช้ยาต้านจุลชีพนี้ตอ้ งถือหลัก 3 อย่าง ได้แก่
- การใช้ให้ถูกกับชนิดของเชื้อ
- การใช้ในขนาดที่ถูกต้อง
- การใช้ในระยะเวลาที่นานพอที่จะไม่ให้เชื้ อนั้นมีโอกาสเจริ ญเติบโตจนก่อให้เกิดอันตรายได้อีก
กล่าวคือ เฉลี่ยระหว่าง 4-14 วัน (โดยทัว่ ไปให้นาน 7-10 วัน) ทั้งนี้ แล้วแต่ชนิ ดของโรค
ถ้าขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่างนี้ จะทาให้ไม่สามารถรักษาโรคให้หายแล้ว ยังทา
ให้เชื้อมีการดื้อยาตามมาอีกด้วย เช่น การดื้อต่อเพนนิซิลลิน ซัลฟา เตตราไซคลีน หรื อคลอแรมเฟนิคอล
เป็ นต้น อันเป็ นผลจากการใช้ยากันอย่างพร่ าเพรื่ อโดยไม่คานึงถึงหลักการดังกล่าว
อนึ่ง ปั ญหาที่พบบ่อยในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิดๆ เช่น
- ใช้ยาปฏิชีวนะเสมือนหนึ่งเป็ นยาลดไข้ พอมีอาการไข้ก็กินยาปฏิชีวนะทุกครั้งไป
- ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคที่เกิดจากเชื้ อไวรัส ในขณะที่เชื้อไวรัสนั้นๆ ไม่สามารถถูกฆ่าได้ดว้ ยยา
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ปฏิชีวนะดังกล่าว (ในปัจจุบนั มียาต้านไวรัสที่ใช้รักษาโรคติดเชื้ อไวรัสบางชนิ ด)
- ใช้ยาปฏิชีวนะในขนาดและระยะเวลาที่นอ้ ยกว่าที่ควรจะเป็ น เช่น กินเพียง 2-3 เม็ด หรื อกินนาน
เพียง 2-3 วัน พออาการดีข้ ึน ก็หยุดยา
ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างยาปฏิชีวนะกลุ่มที่สาคัญๆ และมีการใช้ค่อนข้างมากอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนี้
3.1 กลุ่มเพนนิซิลลิน
เป็ นกลุ่มยาที่ใช้รักษาการติดเชื้ อแบคทีเรี ยได้ในหลายส่ วนของเนื้ อเยื่อ/ อวัยวะ แต่เป็ นกลุ่มยาที่ไม่
ทนกับกรดในกระเพาะอาหาร จึงต้องกินยาเพนิ ซิลลินก่อนอาหารและยาจะถู กขับออกจากร่ างกายโดยผ่าน
ทางไต แต่ยาบางตัวในกลุ่มนี้ ก็ถูกขับออกโดยผ่านกระบวนการที่ตบั ก่อน ตัวอย่างยาในกลุ่มเพนิ ซิลลิน เช่น
เพนนิ ซิ ล ลิ น วี (Penicillin V) อะมอกซิ ซิ ล ลิ น (Amoxicillin) แอมพิ ซิ ล ลิ น (Ampicillin) คาร์ เบนิ ซิ ล ลิ น
(Carbenicillin) คลอกซาซิ ล ลิ น (Cloxacillin) และ ฟลู คลอซาซิ ลลิ น (Flucloxacillin) ซึ่ งในที่ น้ ี จะกล่ าวถึ ง
บางตัวเท่านั้น ได้แก่
3.1.1 เพนนิซิลลิน วี (Penicillin V) มีชื่อสามัญว่า เพนิ ซิลลิ น วี (เรี ยกสั้นๆ ว่า เพนวี)ใช้รักษาโรคติด
เชื้ อ แบคที เรี ย แกรมบวก (Gram positive) ได้แ ก่ การติ ด เชื้ อ ของระบบทางเดิ น หายใจ (เช่ น ไข้ห วัด ที่ มี
แบคทีเรี ยแทรกซ้อน คออักเสบ ต่อมทอนซิ ลอักเสบ ปอดอักเสบ เป็ นต้น) ของผิวหนัง (เช่น ผิวหนังอักเสบ
ไฟลามทุ่ ง พุ พ อง บาดแผลสั ตว์ก ัด หรื อ คนกัด เป็ นต้น ) และการติ ดเชื้ ออื่ นๆ (เช่ น เหงื อกอัก เสบ ต่ อม
น้ าเหลืองอักเสบ ไข้รูมาติก เป็ นต้น)
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) ยาเพนนิ ซิ ล ลิ น ชนิ ด ฉี ด เป็ นยาที่ มี โ อกาสเกิ ด การแพ้รุ น แรงได้ จึ ง ควรใช้ ฉี ด ใน
โรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์พร้อมเท่านั้น เนื่องจากหากมีการแพ้ยาฉีด อาจตายคาเข็มได้
(1.2) อาการแพ้ยาที่พบได้บ่อย อาจเป็ นเพียงแค่ลมพิษ ผื่นคัน แน่นหน้าอก ใจสั่น ไปจนถึง
หอบตัวเขียว ความดันต่า เป็ นลม ช็อกและตายได้
(1.3) ผูท้ ี่แพ้ง่าย เพียงการสู ดหายใจเข้าหรื อสัมผัสถูกตัวยาก็อาจเกิดอาการแพ้ได้
(1.4) ถ้ามีอาการแพ้ยาให้หยุดใช้ยาทันทีและให้กินหรื อฉี ดยาแก้แพ้ ถ้าเป็ นรุ นแรง
เช่น เป็ นลม ช็อก ให้ฉีดอะดรี นาลิน 0.3-0.5 มล. เข้าใต้ผิวหนังหรื อฉี ดเดกซาเมทาโซน 1-2 หลอดเข้าหลอด
เลือดดา
(1.5) การใช้ยาเพนนิซิลลินในขนาดสู งเป็ นเวลานาน อาจทาให้เป็ นโรคไตอักเสบ เม็ด
เลือดแดงแตก หรื อมีไข้
(1.6) ในบางราย อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน แน่นหน้าอกได้
(2) ข้ อห้ ามใช้
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(2.1)ในผูท้ ี่ เคยมี ป ระวัติแพ้ยาตัวนี้ และยาในกลุ่ ม เดี ย วกัน (เช่ น แอมพิ ซิ ล ลิ น อะม็อกซี
ซิลลิน คล็อกซาซิลลิน)
(2.2) ในผูท้ ี่แพ้ยาเพนนิ ซิลลินชนิดฉี ด เช่น เพนนิ ซิลลินจี (พีจีเอส) โปรเคนเพนิซิลลิน เบน
ซาทีนเพนนิซิลลิน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นยาที่ใช้กบั การติดเชื้อรุ นแรงและมีโอกาสเกิดการแพ้รุนแรงได้
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา มีผนื่ คันลมพิษขึ้น แน่นหน้าอก ใจสัน่ หอบ เป็ นลม หรื อช็อกได้
3.1.2 อะม็อกซี ซิลิน (Amoxicillin) มีชื่อสามัญว่า Amoxicillin [trihydrate] เป็ นยาพวกเดี ยวกับแอมพิ
ซิ ล ลิ น (Ampicillin) เนื่ อ งจากยานี้ ดู ด ซึ ม ทางล าไส้ ไ ด้ดี ก ว่า จึ งใช้ขนาดเพี ย งครึ่ งหนึ่ งของแอมพิ ซิ ล ลิ น
รวมทั้งใช้กินหลังอาหารได้ จึ งนิ ยมใช้ยานี้ แทนแอมพิ ซิ ลลิ นในทุ กกรณี โดยยานี้ อาจใช้เพื่อป้ องกันโรค
Anthrax นอกจากนี้ ยานี้ ยงั มี ฤทธิ์ ฆ่ าเชื้ อแบคที เรี ยได้กว้างขวาง ทั้งชนิ ดแกรมบวก (Gram-positive) และ
แกรมลบ (Gram-negative) โดยใช้รักษาโรคติดเชื้อ ดังนี้
- ในทางเดิ นหายใจ เช่ น ไข้หวัดที่ มี เชื้ อแบคที เรี ยแทรกซ้อน คออักเสบ ต่ อมทอนซิ ล อักเสบ
หลอดลมอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ ปอดอักเสบ ไซนัสอักเสบ ครู ้ปจากแบคทีเรี ย เป็ นต้น
- ที่หู เช่น หู ช้ นั กลางอักเสบเฉี ยบพลัน เป็ นต้น
- ในระบบทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ เหงือกอักเสบ แผลอักเสบจากการถอนฟัน เป็ นต้น
- ในระบบทางเดินปั สสาวะและอวัยวะสื บพันธุ์ เช่ น กระเพาะปั สสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ
ท่อปั สสาวะอักเสบ หนองใน เป็ นต้น
- ผิวหนัง เช่น แผลเปื่ อย แผลอักเสบ ฝี ตุ่มหนอง พุพอง เป็ นต้น
หมายเหตุ ทั้งหมดนี้ ให้กินหลังอาหารและก่อนนอน เป็ นระยะนานประมาณ 5-10 วัน แล้วแต่ชนิ ดของโรค
เช่น โรคบิดชิเกลลาให้นาน 5 วัน กระเพาะปั สสาวะอักเสบให้นาน 3 วัน โรคไทฟอยด์ ให้นาน 14 วัน โรค
หนองใน ให้กินครั้งเดียว 3 กรัมและอาจให้โพรเบเนซิด 1 กรัมร่ วมด้วย)
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1.1) อาจมีอาการแพ้ เป็ นผืน่ คัน ลมพิษได้
(1.2) ควรแจ้งแพทย์หรื อเภสัชกรทราบเกี่ยวกับ
(1.2.1) ประวัติการแพ้ยาต่างๆ
(1.2.2) ยาประจาที่ใช้อยู่ ทั้งที่แพทย์สั่งจ่ายหรื อซื้ อมารับประทานเอง รวมทั้งวิตามิน
อาหารเสริ ม และยาสมุนไพร
(1.2.3) โรคหรื ออาการเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่หรื อเคยเป็ นมาก่อนหน้า เช่น โรคไต โรคตับ
โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด ลมพิษ หรื อโรคโมโนนิวคลิโอสิ ส (mononucleosis)
(1.2.4) การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรื อการให้นมบุตร
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(2) ข้ อห้ ามใช้
(2.1) ในผูท้ ี่ แพ้ยานี้ หรื อแพ้ยาในกลุ่ ม เพนิ ซิ ลลิ น เช่ น Amoxicillin, Penicillin, ยาในกลุ่ ม
Cephalospirins ฯลฯ
(2.2) ห้ามใช้ร่วมกับยาเม็ดคุมกาเนิด เพราะอาจทาให้ต้ งั ครรภ์ได้
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา จุกแน่นท้อง ท้องเดิน และอาจทาให้มีอาการอาเจียน
3.1.3 คล็อกซาซิ ลิน (Cloxacillin) มีชื่อสามัญว่า Cloxacillin [sodium] ใช้รักษาโรคหรื ออาการที่เกิ ด
จากการติ ด เชื้ อสแตฟฟี โลค็ อ กคัส (Staphylococcus) ซึ่ งเป็ นเชื้ อเบคที เรี ย ที่ ม ัก จะดื้ อ ต่ อยาเพนนิ ซิ ล ลิ น
ธรรมดา โรคหรื ออาการเหล่านี้ เช่น ฝี แผลอักเสบ ตุ่มหนอง พุพอง ผิวหนังอักเสบ กุง้ ยิง หนังตาอักเสบ ถุง
น้ าตาอักเสบ หู ช้ นั นอกอักเสบ ต่อมน้ าเหลืองอักเสบ ปอดอักเสบ เป็ นต้น
หมายเหตุ ให้กิ นยานี้ ในเวลาท้องว่าง คือ กิ นก่ อนอาหาร 1 ชั่วโมงและก่ อนนอน โดยระยะเวลาที่ กินยา
ประมาณ 5-10 วัน แล้วแต่ชนิดของโรค/ อาการนั้นๆ
(1) คาเตือนและข้ อควรระวัง อาจมีอาการแพ้เช่นเดียวกับเพนวีได้
(2) ข้ อห้ ามใช้ ในผูท้ ี่แพ้ยานี้หรื อในผูท้ ี่แพ้ยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน
(3) ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(3 .1 )ที่ ต้ อ ง แ จ้ ง แ พ ท ย์ ห รื อ เภ สั ช ก ร ทั น ที ไ ด้ แ ก่ อ า ก า ร แ พ้ ต่ า ง ๆ เช่ น
มีผื่นคันตามผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจลาบาก ปั สสาวะมีสีเข้ม ลมพิษ ผิวลอก หรื อเป็ น
แผลพุพอง หายใจหรื อกลืนลาบาก ท้องเสี ยเป็ นน้ าอย่างรุ นแรง หายใจมีเสี ยงหวีด คันหรื อมีของเหลวคัดหลัง่
จากช่องคลอด ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะลาบาก หรื อปริ มาณปัสสาวะที่ออกมาเปลี่ยนแปลงไป
(3.2) ที่อาจเกิดระหว่างการใช้ยา ซึ่ งหากเป็ นต่อเนื่องหรื อรบกวนชีวติ ประจาวัน
จะต้องแจ้งแพทย์ห รื อเภสั ช กรทราบ เช่ น อาการจุ ก แน่ น ท้อง ท้องเสี ย ท้องไส้ ปั่ น ป่ วน อาเจีย น ผื่นคัน
เล็กน้อย เป็ นต้น
3.2 กลุ่ ม เตตราไซคลิ น (Tetracycline) เช่ น Tetracycline มี ชื่ อ สามัญ ว่ า Tetracycline [hydrochloride],
Chlortetracycline มี ชื่ อ ส า มั ญ ว่ า Chlortetracycline [hydrochloride], Oxytetracycline มี ชื่ อ ส ามั ญ ว่ า
Oxytetracycline [hydrochloride]
ยากลุ่มนี้ใช้รักษาการติดเชื้อทางเดินปั สสาวะและการติดเชื้อในลาไส้ หลอดลมอักเสบ แผล ฝี หนอง
โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ ก่อกวนการทางานของสารพันธุกรรม หรื ออาร์เอนเอ (RNA) ของเชื้อแบคทีเรี ย ทา
ให้เชื้อไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ และทาให้เชื้ อหยุดการเจริ ญเติบโต
3.2.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
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ควรระมัดระวังการใช้ในเด็กอ่อนและหญิงมีครรภ์เพราะอาจส่ งผลต่อการเจริ ญของกระดูกของเด็ก
และของทารกในครรภ์ได้
3.2.2 ข้ อห้ ามใช้
(1) ห้ามใช้ร่วมกับยาคุมกาเนิด เพราะจะลดประสิ ทธิภาพในการคุมกาเนิด
(2) ห้ามใช้ร่วมกับยาลดกรด และ/ หรื อยากลุ่มวิตามินที่มีเหล็กเป็ นส่ วนประกอบ เพราะจะลด
การดูดซึมยาเตตราไซคลีนได้
3.3 กลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolides)
ออกฤทธิ์ ยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ยโดยการก่อกวนที่สารพันธุ กรรมหรื อที่เรี ยกว่า อาร์ เอนเอ (RNA) ทาให้
เชื้ อไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนในการดารงชีวิตได้ มักใช้ในการรักษาโรคติดเชื้ อจากแบคทีเรี ยในทางเดิน
หายใจส่ วนบนและส่ วนล่าง ซึ่ งตัวอย่างยากลุ่มแมคโครไลด์ เช่น อีรีโทรมัยซิ น (Erythromycin) อาซิโทรมัย
ซิ น (Azithromycin) คลาริ โทรมัยซิ น (Clarithromycin) รอซิ โทรมัยซิ น (Roxithromycin) ในที่ น้ ี จะกล่าวถึ ง
เฉพาะอีรีโทรมัยซิน (Erythromycin) ซึ่งมีชื่อสามัญว่า “Erythromycin” โดยใช้รักษา
- โรคติดเชื้ อแบคทีเรี ย เช่น ไซนัสอักเสบ หู ช้ นั กลางอักเสบ คอตีบ ไอกรน หลอดลมอักเสบ ปอด
อักเสบจากเชื้ อไมโคพลาสมา ริ ดสี ดวงตา อหิ วาต์ บิดอะมีบา แผลริ มอ่อน ซิ ฟิลิส หนองในเทียม ฝี มะม่วง
เป็ นต้น
- ผูท้ ี่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนิซิลลินในโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง
หู จมูก ช่องปาก (แทนเพนวีและอะม็อกซีซิลลิน) และโรคติดเชื้อสแตฟฟี โลค็อกคัส (แทนคล็อกซาซิลลิน)
หมายเหตุ ควรให้ยานี้หลังอาหารและก่อนนอน ระยะเวลาที่ใช้นาน 7-10 วัน แล้วแต่ชนิดของโรค
3.3.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) หากใช้ยาในขนาดสู ง พบได้บ่อยที่อาจมีอาการมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน
ซึ่งบรรเทาได้โดยควรลดขนาดยาลงหรื อกินยาลดกรดควบด้วย
(2) หลังใช้ยาติดต่อกัน 10-20 วันอาจทาให้ตบั อักเสบ (ดีซ่าน) เมื่อหยุดยาจะหาย
(3) อาจมีอาการผืน่ คันจากการแพ้ยาได้ แต่พบน้อย
3.3.2 ข้ อห้ ามใช้
(1) ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคตับ เพราะอาจมีพิษต่อตับ
(2) ห้ามใช้ร่วมกับยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วง ชื่อ เทอร์ เฟนาดีน (Terfenadine) เนื่องจากอาจทาให้หวั
ใจเต้นผิดจังหวะจนถึงหยุดเต้นได้
(3) ห้ามใช้ร่วมกับยาลดไขมันในเลือดกลุ่มสแตติน เนื่องจากอาจทาให้เกิดไตวาย
3.3.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจทาให้ชาปลายมือปลายเท้า หรื อตับอักเสบ
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3.4 กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycosides)
ยากลุ่ ม นี้ ไม่ ค่ อ ยดู ด ซึ ม ทางล าไส้ จึ งต้อ งใช้วิธี ฉี ด เข้ากล้ามหรื อ ฉี ด เข้าทางหลอดเลื อ ดเพื่ อ ใช้
รักษาการติ ดเชื้ อแบคทีเรี ยที่ กระดู ก ข้อ ผิวหนัง ทางเดิ นหายใจ และการติดเชื้ อหลังผ่าตัด ตัวอย่างยากลุ่ ม
อะมี โนไกลโคไซด์ เช่ น เจนตามัยซิ น (Gentamycin) โทบรามัยซิ น (Tobramycin) อะมิคาซิ น (Amikacin)
สเตรปโตมัยซิ น (Streptomycin) สเปคทิโนมัยซิ น (Spectinomycin) กานามัยซิ น (Kanamycin) และนี โอมัย
ซิน (Neomycin) โดยมีคาเตือนและข้ อควรระวัง คือ ยานี้มีความเป็ นพิษต่อไตและหู ช้ นั ใน
3.5 กลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin)
ยากลุ่มนี้ ไม่ทนกรดเช่นเดียวกับกลุ่มเพนิ ซิลลิน (Penicillin) และดูดซึ มในทางเดินอาหารได้ไม่ดี จึง
ต้องใช้การฉี ดเข้ากล้ามหรื อเข้าหลอดเลือด แต่มียาเซฟาโลสปอริ นบางตัวมีคุณสมบัติทนกรดได้ดี จึงใช้การ
กิ นได้ โดยยาจะออกฤทธิ์ ต้านเชื้ อแบคทีเรี ย ได้หลายชนิ ด เช่ น ชนิ ดก่ อการอักเสบในทางเดิ นหายใจและ
ทางเดินอาหาร ยานี้ จะถู กขับออกจากร่ างกายทางปั สสาวะโดยผ่านทางไต โดยส่ วนน้อยจะถูกทาลายและ
ผ่านออกทางตับ ตัวอย่างยาในกลุ่มเซฟาโลสปอริ น เช่น เซฟาโซลิน (Cefazolin) เซฟาคลอร์ (Cefaclor) เซฟู
รอกซีม (Cefuroxime) เซโฟแทคซีม (Cefotaxime) และ เซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) เป็ นต้น
3.6 กลุ่มควิโนโลน (Quinolones)
ออกฤทธิ์ โดยรบกวนการสร้างโปรตีนในสารพันธุ กรรมของเชื้อแบคทีเรี ยที่เรี ยกว่า ดี เอ็น เอ (DNA)
ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรี ยในระบบทางเดินปัสสาวะ ทางไต และต่อมลูกหมาก แต่ไม่ค่อยใช้รักษาการติด
เชื้ อในโพรงไซนัส (Sinusitis/ ไซนู ไซติส) โดยมี ข้อควรระวังและข้ อห้ ามใช้ ในผูท้ ี่เป็ นโรคลมชัก คือ อาจ
กระตุน้ สมองเป็ นสาเหตุให้ชกั ได้บ่อยขึ้น ตัวอย่างยากลุ่ม ควิโนโลน เช่น ไซโปรฟลอซาซิ น หรื อซิ โปรฟลอ
ซาซิ น (Ciprofloxacin) เลโวฟลอซาซิ น (Levofloxacin) นอร์ ฟ ลอซาซิ น (Norfloxacin) และโอฟลอซาซิ น
(Ofloxacin) เป็ นต้น
3.7 คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ใช้รักษาโรคติดเชื้ อได้อย่างกว้างขวางเช่ นเดี ยวกับเตตราไซ
คลีน แต่แนะนาให้ใช้เฉพาะโรคบางชนิ ด (เช่ น ไทฟอยด์ ไทฟั ส บาดทะยัก) ไม่แนะนาให้ใช้รักษาโรคติด
เชื้ อทัว่ ไป เพราะอาจทาให้เกิดโรคโลหิ ตจางจากไขกระดู กฝ่ อได้ ส่ วนการรักษาไข้รากสาดน้อย ควรให้ยา
นาน 14 วัน
3.7.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) อาจทาให้คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน ปากเปื่ อย ปากเป็ นแผลได้
(2) ไม่ควรใช้พร่ าเพรื่ อ ห้ามใช้กบั โรคติดเชื้ อทัว่ ไป โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้ อไวรัส เช่น หัด
ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรื อปวดฟั น นอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยานี้ ยงั อาจไปกดไขกระดูก ทาให้เป็ นโรค
โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่ อ เกิดอาการซี ด เลือดออกง่าย ติดเชื้อง่าย อาจถึงตายได้
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3.7.2 ข้ อห้ ามใช้
(1) ในหญิงตั้งครรภ์หรื อระยะให้นมบุตร
(2) ในเด็กอายุต่ากว่า 4 เดือน (ทารกแรกเกิ ดถึงอายุ 4 เดือน) เพราะอาจเป็ นพิษ ทาให้เกิ ดเกรย์
ซินโดรม (Gray syndrome) ซึ่ งจะมีอาการอาเจียน ท้องอืด ไม่ดูดนม ตัวเขียว เนื้ อตัวอ่อนปวกเปี ยก ความดัน
โลหิตต่า ตัวเย็น หมดสติ และอาจตายใน 2-3 ชัว่ โมง
(3) ในรายที่มีภาวะพร่ องเอนไซม์จี-6-พีดี เพราะอาจทาให้เกิดอาการโลหิ ตจางจากเม็ดเลือดแดง
แตก
3.7.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจทาให้เกิดโรคโลหิ ตจางอะพลาสติกได้
3.8 กรีซิโอฟลาวิน (Griseofulvin)
ใช้รักษาโรคกลากหรื อเชื้ อราที่ ศีรษะ เล็บหรื อทัว่ ตัว โดยหากเป็ นกลากที่ผิวหนัง ให้กินยานาน 4
สัปดาห์ กลากที่ศีรษะและที่เท้า ให้กินนาน 6-8 สัปดาห์ กลากที่เล็บนิ้วมือ ให้กินนาน 4-6 เดือน กลากที่เล็บ
นิ้วเท้า ให้กินยานาน 12-18 เดือน
3.8.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง อาจทาให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาจเจียน ส่ วนอาการที่พบได้แต่นอ้ ย คือ
ทาให้เม็ดเลือดขาวต่า ผืน่ คัน ปลายประสาทอักเสบ
3.8.2 ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้กบั ผูท้ ี่มีภาวะตับวาย ผูป้ ่ วยเอสแอลอี หญิงตั้งครรภ์
3.8.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจทาให้ปวดศรี ษะ คลื่นไส้ อาเจียน มีผนื่ คัน
3.9 คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ใช้รักษาโรคเชื้อรา เช่น กลาก เกลื้อน โรคเชื้ อราแคนดิดา ซึ่งการใช้ใน
แต่ละโรคจะมีวธิ ี ใช้ที่แตกต่างกัน เช่น
• โรคกลากทีศ่ ีรษะ สระด้วยแชมพูคีโตโคนาโซล สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ร่ วมกับการกินยากริ ซีโอฟุลวิน
• โรคเกลือ้ น
- ชนิ ดกิ น ให้กินยาติดต่อกัน 10-14 วัน และหากต้องการป้ องกันการเกิ ดโรคซ้ า ให้ขนาด 400มก.
เดือนละครั้ง สาหรับเด็ก ให้ขนาด 10 มก.ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม
- ชนิ ดแชมพู ให้ทาบริ เวณที่เป็ นวันละครั้ง ติดต่อกันนาน 5 วัน โดยเมื่อทายาแล้ว ให้ทิ้งไว้ 5 นาที
แล้วจึงล้างออก เพื่อให้สะดวก เวลาที่แนะนา คือ ก่อนอาบน้ า
• โรคเชื้ อราแคนดิดาที่ผิวหนังและเล็บ ให้กินยาวันละครั้ง ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ แต่ถา้ มีการอักเสบ
ของช่องคลอดจากเชื้อแคนดิดา ให้กินครั้งละ 400 มก. วันละครั้ง ติดต่อกันนาน 5 วัน
3.9.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) ไม่ แนะน าให้ ใ ช้ในผูป้ ่ วยโรคกลากเพราะต้อ งกิ น ยานาน แต่ ไ ม่ ค วรกิ น ติ ด ต่ อ กัน เกิ น 2
สัปดาห์ เพราะอาจมีพิษต่อตับ ทาให้ตบั อักเสบได้ ดังนั้นควรตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของตับด้วย
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(2) ในผูช้ าย ถ้ากิ นเกิ นวันละ 400 มก. อาจทาให้เกิ ดภาวะนมโต(gynecomastia) ซึ่ งจะหายได้
เองหลังหยุดยา
3.9.2 ข้ อห้ ามใช้
(1) ห้ามใช้ในคนที่เป็ นโรคตับหรื อแพ้ยาชนิดนี้
(2) ห้ามใช้ร่วมกับ ยาแก้แพ้ "เทอร์ เฟนาดี น (Terfenadine)" อาจเกิ ดอันตราย เพราะท าให้หัว
ใจเต้นผิดจังหวะ จนถึงหยุดเต้นได้
3.9.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มีผนื่ คัน แต่พบค่อนข้างน้อย
3.10 โคไตรม็อกซาโซล (Cotrimoxazole)
เป็ นยากลุ่มซัลฟา (Sulfonamide) ที่ออกฤทธิ์ นาน ประกอบด้วย ซัลฟาเมท็อกซาโซล
(Sulfamethoxazole) กับไตรเมโทพริ ม (Trimethoprim) มีชื่อทางการค้า เช่ น แบกทริ ม (Bactrim) เซปทริ น
(Septrin) ไบโอทริ ม (Biotrim) เมทริ ม (Metrim) แบซิน (Bacin) เป็ นต้น โดยมีสรรพคุณ ดังนี้
- ใช้รักษาโรคติดเชื้ อแบคทีเรี ย เช่น ไทฟอยด์ บิดชิเกลลา อหิวาต์ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไต
อักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ ไซนัสอักเสบ หู ช้ นั กลางอักเสบ แผลริ มอ่อน เป็ นต้น
- ใช้รักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อโปรโตซัว-นิวโมซิสติสคาริ ไน ในผูป้ ่ วยโรคเอดส์
3.10.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) ผูท้ ี่ มี ป ระวัติแพ้ยาซัลฟา ไม่ ว่าจะเป็ นยาซัลฟาตัวใดก็ตาม ห้ามใช้ยาที่ มีส่ วนผสมของ
ซัลฟาตัวใดตัวหนึ่ งอีกต่อไป เพราะอาจเกิดอาการแพ้ยาได้ โดยเป็ นไข้ หรื อมีอาการของการเป็ นลมพิษ ผื่น
คัน ปากบวม ตาบวม หรื อมีเม็ดใสๆ ขึ้นตามปาก ตา ทวารหนัก ช่องคลอด ลาตัวหรื อแขนขาได้ ในบางราย
อาจมี ภาวะของกลุ่ มอาการสตี เวนส์ -จอห์ นสัน (Stevens-Johnson syndrome) โดยมี ก ารแพ้ยาอย่างรุ นแรง
หนังลอก ตาเปื่ อย ปากเปื่ อย
(2) อาจทาให้เกิ ดโรคโลหิ ตจางอะพลาสติก หรื ออาจทาให้มี การสร้างเม็ดเลื อดขาวน้อยลง
(agranulocytosis) ในร่ างกายได้
(3) อาจทาให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดินได้
3.10.2 ข้ อห้ ามใช้
(1) ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะพร่ องเอนไซม์จี-6-พีดี เนื่ องจากอาจทาให้เกิ ดโรคโลหิ ตจางจาก
เม็ดเลือดแดงแตกได้
(2) ในผูม้ ีประวัติแพ้ยาในกลุ่มซัลฟา
3.10.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจทาให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน หรื อแพ้ยาได้
3.11 ไพราซินาไมด์ (Pyrazinamide)
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ใช้รักษาวัณ โรค มี ชื่อทางการค้า เช่ น พี ซี เอ (PZA) ไพราซิ น าไมด์ (Pyrazinamide) มัก ใช้
ร่ วมกับไอเอ็นเอช ไรแฟมพิซิน ในระยะ 2 เดือนแรกของการรักษา
3.11.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) อาจมีพิษต่อตับ
(2) อาจทาให้มีอาการปวดข้อ ซี ด มี ไข้ เป็ นลมพิษ ผื่นขึ้น เบื่ ออาหาร คลื่ นไส้ อาเจี ยน และ
อาจทาให้ภาวะของโรคแผลในกระเพาะอาหารกาเริ บได้
(3) ควรระมัดระวังในการใช้ในผูป้ ่ วยโรคเกาต์ เพราะอาจทาให้เกิ ดภาวะกรดยูริกในเลือดสู ง
ทาให้โรคเกาต์กาเริ บได้
3.11.2 ข้ อห้ ามใช้ ผูท้ ี่เป็ นโรคตับในระยะรุ นแรง
3.11.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดข้อ ซี ด มีไข้ ลมพิษ ผืน่ ขึ้น
3.12 เมโทรไนดาโซล (Metronidazole)
ใช้รักษาโรคบิดอะมีบา ฝี ในตับ โรคติดเชื้อพยาธิ ทริ โคโมแนส ซึ่ งมีขนาดและวิธีใช้ที่แตกต่างกันใน
การรักษาโรคแต่ละอย่าง โดยมีชื่อทางการค้า เช่ น ฟลาจิล (Flagyl), คอมโมแนส (Conmonas), เมทราโซล
(Metrazole) เป็ นต้น
3.12.1 คาเตื อนและข้ อควรระวัง อาจทาให้มีผลต่อการรั บรสในปากโดยอาจมี ความรู ้ สึกรสปร่ า ๆ
และลิ้นแสบ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
3.12.2 ข้ อห้ ามใช้
(1) ผูป้ ่ วยที่มีโรคเลือด หรื อโรคทางสมอง หรื อผูท้ ี่มีภาวะตับวาย
(2) ในหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก และในหญิงที่ให้นมบุตร
3.12.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจทาให้มีอาการแสบปากและลิ้น คลื่นไส้ อาเจียน
3.13 ไรแฟมพิซิน (Rifampicin)
ใช้รักษาวัณโรค โรคเรื้ อน (ควรใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค/โรคเรื้ อนชนิ ดอื่น อย่างน้อยอีก 1 ชนิด)
และสามารถใช้ในการป้ องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น หรื อโรคเยื่อหุ ้มสมองอักเสบจากเชื้ อเมนิ งโกค็อกคัส
สาหรั บ ผูส้ ัม ผัส ใกล้ชิดกับ ผูป้ ่ วย มี ชื่อทางการค้า เช่ น ไรฟาดิ น (Rifadin), ไรแฟม (Rifam), ไรแฟมพิ ซิ น
(Rifampicin) เป็ นต้น
3.13.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) การใช้ยานี้ ในขนาดสู ง (มากกว่าวันละ 25 มก. ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม) อาจทาให้มีไข้ มี
อาการปวดเมื่อย คล้ายกับเป็ นไข้หวัดใหญ่ได้
(2) อาจทาให้เกิดอาการต่อไปนี้ แต่เมื่อหยุดยา อาการต่างๆ เหล่านี้ก็จะหายได้เอง
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(2.1) อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง ท้องเดินได้
(2.2) อาการแพ้ มีผนื่ คันได้ แต่มกั ไม่รุนแรง หรื อ
(2.3) ทาให้ตบั อักเสบ (ดีซ่าน) หรื อภาวะเกล็ดเลือดต่า
(3) หลี กเลี่ ยงการใช้ในหญิ งตั้งครรภ์ และมารดาที่ให้นมบุตร การให้ยาในหญิ งตั้งครรภ์ก่อน
คลอด 2-3 สัปดาห์ อาจทาให้เกิดภาวะเลือดออกในทารก และมารดาในช่วงหลังคลอดได้
3.13.2 ข้ อห้ ามใช้ ผูท้ ี่แพ้ยานี้ หญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอด 2-3 สัปดาห์ ผูท้ ี่มีอาการดีซ่าน
3.13.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
(1) เมื่อได้รับยานี้จะทาให้มีปัสสาวะ น้ าตา เสมหะ เป็ นสี ส้ม ซึ่ งไม่เป็ นอันตรายแต่อย่างใด
(2) อาจทาให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน มีไข้
3.14 อีแทมบูทอล (Ethambutol)
ใช้รักษาวัณโรคร่ วมกับไอเอ็นเอช และยารักษาวัณโรคชนิ ดอื่ นๆ โดยมี ชื่ อทางการค้า เช่ น อี ทิ บิ
(Etibi) คอนบูทอล (Conbutol) แอมบูทอล (Ambutol) เป็ นต้น
3.14.1 คาเตือนและข้ อควรระวัง
(1) อาจทาให้ปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาซู่ซ่าตามปลายมือปลายเท้า
(2) การใช้ในขนาดสู ง (เช่น ขนาด 25 มก. ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม) อาจทาให้มีอาการตามัว
ตาบอดสี ถ้าหากสงสัย ควรหยุดยาและปรึ กษาแพทย์
3.14.2 ข้ อห้ ามใช้ ผูท้ ี่เป็ นประสาทตาอักเสบ (Optic neuritis)
3.14.3 ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจทาให้ตามัว หรื อชาตามปลายมือปลายเท้า
หมายเหตุ ไอเอ็น เอช (INH/ Isoniazid) เป็ นยาตัวหลัก ที่ ใ ช้ใ นการรั ก ษาวัณ โรค โดยใช้ร่วมกับ ยารั ก ษา
วัณโรคตัวอื่น ๆ

4. ยารักษาโรคเบาหวาน
ยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวานมีอยู่ 2 แบบ คือ ยาฉี ดกับยากิน
4.1 ยาฉีดอินซู ลนิ
ใช้ฉีดในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดพึ่งอินซู ลิน (ใช้ยากินไม่ได้ผล) ซึ่ งต้องฉี ดไปตลอดชีวิต หรื อในผูป้ ่ วย
ที่มีอาการของโรคเบาหวานกาเริ บหนัก เมื่อมีสารคีโตนในปั สสาวะ เมื่อมีการอักเสบ มีแผล ในหญิงตั้งท้อง
และในรายที่ตอ้ งผ่าตัด โดยอินซูลินที่ฉีดเป็ นสารที่คล้ายกับอินซู ลินของคนซึ่ งทาจากตับอ่อนของวัวหรื อหมู
โดยจะต้องเก็บอินซู ลินไว้ในตูเ้ ย็นหรื อแช่น้ าแข็ง เพราะเป็ นยาที่เสื่ อมง่าย ยาฉีดอินซูลินมีหลายชนิด เช่น
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4.1.1 อินซู ลนิ ธรรมดาหรื อเร็กกูล่าร์ อินซู ลิน (Regular insulin) มีการใช้ค่อนข้างมาก ออกฤทธิ์ เร็ วแต่
ฤทธิ์อยูเ่ พียงระยะสั้นไม่กี่ชวั่ โมง จึงต้องฉี ดวันละหลายครั้ง มักจะใช้ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีอาการรุ นแรงและ
ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
4.1.2 เอนพีเอชอินซู ลิน (NPH insulin) เป็ นยาที่ออกฤทธิ์ นาน ซึ่ งผูป้ ่ วยสามารถฉี ดได้เองที่บา้ น ถ้า
เป็ นไม่มาก จะให้ฉีดวันละ 40-50 ยูนิต วันละครั้งตอนเช้า ถ้าเป็ นมาก อาจฉีดวันละ 60-80 ยูนิต
ทั้งนี้ คาเตือนและข้ อควรระวังเกีย่ วกับยาฉีดอินซู ลนิ มีดังนี้
(1) การฉี ดอิ นซู ลิน ต้องสั่ งใช้โดยแพทย์ เพราะแพทย์ตอ้ งเป็ นผูก้ าหนดขนาดในการรั ก ษา
และ/หรื อพยาบาลจะต้องให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีฉีดยานั้น ซึ่ งหากฉี ดมากหรื อน้อยเกินไป หรื อฉี ดไม่ถูกวิธี
อาจทาให้เกิดอันตราย เช่น ระดับน้ าตาลในเลือดต่าหรื อสู งเกินไป จนอาจถึงตายได้
(2) หากมีอาการแพ้ เช่น เป็ นผืน่ แดงตรงที่ฉีด ให้หยุดยาทันที แล้วไปพบแพทย์
4.2 ยากินทีใ่ ช้ รักษาเบาหวาน
แพทย์มกั จะให้ใช้ยากิ นในผูท้ ี่มีระดับน้ าตาลในเลือดไม่สูงมาก เช่ น ผูเ้ ป็ นเบาหวานหลังอายุ 40 ปี
หรื อเป็ นมาน้อยกว่า 10 ปี หรื อคนที่ฉีดอินซู ลินไม่เกินวันละ 40 ยูนิต โดยที่ใช้บ่อยในผูป้ ่ วยเบาหวาน ได้แก่
4.2.1 ยาคลอร์ โปรปาไมด์ (Chlorpropamide) เช่น ไดอาบีนีส (Diabenese) ดูไมด์ (Dumide) ขนาด 100
และ 250 มิลลิกรัม หากกินวันละ 500 มิลลิกรัมแล้ว ยังไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนเป็ นยาอื่น
4.2.2 ยาไกลเบนคลาไมด์ (Glibenclamide) ขนาด 5 มิ ล ลิ ก รั ม [เช่ น ดาโอนิ ล (Daonil) ยูก ลู ค อน
(Euglucon)] โดยเริ่ มกินวันละครั้งๆ ละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า ถ้าไม่ได้ผลจะเพิ่มเป็ น 1 เม็ด หลังอาหารเช้าเย็ น ถ้ าไ ม่ ไ ด้ ผ ล จ ะ เพิ่ ม เป็ น ค รึ่ ง เม็ ด ห ลั ง อ าห า ร เช้ า -เย็ น ใ ห้ ไ ด้ สู ง สุ ด วั น ล ะ 4-5 เม็ ด
4.2.3 ยาโทลบูตาไมด์ (Tolbutamide) เช่น ราสตินอน (Rastinon), อาร์โทซิน (Artosin)
4.2.4 ยาอะซีโตเฮกซาไมด์ (Acetohexamide) เช่น ดัยมีลอร์ (Dymelor)
4.2.5 ยาทาลาซาไมด์ (Talazamide) เช่น ทอลิเนส (Tolinase)
ทั้งนี้ คาเตือนและข้ อควรระวังเกีย่ วกับยากินทีใ่ ช้ รักษาเบาหวาน มีดังนี้
(1) ผูป้ ่ วยบางคนที่ได้รับยากิน อาจแพ้ยาโดยจะมีอาการคันตามร่ างกาย มีผนื่ ขึ้นตามผิวหนัง เป็ น
ลมพิษ ดีซ่าน ปั สสาวะสี เข้ม อุจจาระซี ดขาว เจ็บคอ เป็ นไข้ ท้องเดิน อ่อนเพลีย ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังกล่าว ซึ่งมักปรากฏให้เห็นใน 1-2 สัปดาห์หลังเริ่ มกินยา ต้องหยุดยาทันที แล้วรี บไปพบแพทย์
(2) ควรมีของหวาน เช่น น้ าตาล ลูกกวาด ท็อฟฟี่ หรื อขนมต่างๆ ฯลฯ ติดตัวไว้เสมอ เพื่อว่าเมื่อ
เกิดอาการดังกล่าวขึ้นเมื่อใด จะได้รีบอมทันที เพราะยาจะไปลดระดับน้ าตาลในเลือดซึ่ งสัมพันธ์กบั อาหารที่
กิ น ถ้าไม่ได้กิ นข้าวเลย แต่ยงั ได้รับยาในขนาดปกติหรื อสู งเกิ นไป ก็จะท าให้ระดับ น้ าตาลในเลื อดต่ า มี
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อาการอ่อนเพลี ย ไม่มีแรง เหงื่ อแตก หิ วอย่างกระทันหัน (มักเป็ นตอนเช้ามื ด) ซึ่ งจะเป็ นอันตรายโดยอาจ
เป็ นลมช็อคหมดสติถึงตายได้ หากหมดสติ ต้องรี บพาผูป้ ่ วยไปพบแพทย์
(3) ห้ามเปลี่ยนชนิดหรื อขนาดของยาเองโดยไม่ปรึ กษาแพทย์ เพราะหากระดับน้ าตาลในเลือดต่า
กะทันหัน อาจมีอนั ตรายจากการช็อคหมดสติและตายได้
(4) ไม่ควรดื่มเหล้าขณะที่ได้รับยาเบาหวานอยู่ เพราะจะทาให้เกิดอาการคล้ายคนที่กินยาอดเหล้า
แล้วไปดื่มเหล้า โดยหลังจากดื่มเหล้าแล้ว 3-10 นาที จะมีอาการต่างๆ เช่น หน้าแดง ตาแดง ร้อน รู ้สึกอึดอัด
หายใจไม่ออก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เวียนหัว หัวใจเต้นแรง เป็ นต้น
(5) การใช้ยาเบาหวานร่ วมกับยาอื่น เช่น ยาซัลฟาทุกชนิ ด ยารักษาโรคหัวใจ ยาแก้ปวดจาพวก
แอสไพริ น ยาแก้ปวดข้อ (เฟนิลบิวตาโซน) ยารักษาวัณโรค ยาปฏิชีวนะ (คลอแรมเฟนิคอล เตตร้าซัยคลีน)
และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อาจทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดต่ากว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้
กิจกรรม 14.2.2
จงอธิบาย ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวังในการใช้ ผลข้างเคียงจากการใช้และข้อห้ามใช้ของยาบาบัดโรค
ความดันโลหิตสู งที่มีชื่อสามัญว่า อีนาลาพริ ล (Enalapril)
แนวตอบกิจกรรม 14.2.2
ยาอีนาลาพริ ล (Enalapril) เป็ นชื่อสามัญของยาตัวหนึ่งในกลุ่มยาต้านเอซ (ACE inhibitors) ที่มีขอ้
บ่งใช้ ข้อควรระวังในการใช้ ผลข้างเคียงจากการใช้และข้อห้ามใช้ของยาบาบัดโรคความดันโลหิ ตสู ง ดังนี้
1. ข้อบ่งใช้
ใช้รักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เป็ นเบาหวาน หรื อมีภาวะหัวใจล้มเหลว
ยากลุ่มนี้ เป็ นยาที่ควรสงวนไว้ใช้ในรายที่ใช้ยากลุ่มไฮโดรคลอโรไทอาไซด์และกลุ่มยารี เซอร์ ฟีนไม่ได้ผล
หรื อมีขอ้ ห้ามในการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว
2. ข้อควรระวัง
2.1 อาจทาให้มีอาการไอแห้งๆ เนื่ องจากยานี้ ไปเพิ่มความไวของปฏิ กิริยาการไอต่อ การระคายเคืองต่อ
หลอดลมและกล่องเสี ยง อาการไอจะทุเลาหลังจากหยุดยา 4 วัน บางคนอาจไอมากจนต้องเปลี่ยนไปใช้ยาอื่น
2.2 อาจทาให้ความดันโลหิ ตตก เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ท้องเดิน ผืน่ ขึ้น
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2.3 อาจทาให้มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสู ง จึงควรระมัดระวังในการใช้ยานี้ ร่วมกับยาขับปั สสาวะที่ไม่
มีฤทธิ์ ขับโพแทสเซี ยม เช่ น Spinorolactone, Triamterene, Amiloride (ยาที่มีชื่อทางการค้าว่า Moduretic จะ
Amiloride เป็ นส่ วนผสมกับ Hydrochlorothiazide) เพราะอาจทาให้เกิ ดภาวะโพแทสเซี ยมในเลื อดสู งได้ถา้
ใ ช้ ย า ร่ ว ม กั น ดั ง นั้ น จึ ง ค ว ร ต ร ว จ ดู ร ะ ดั บ โ พ แ ท ส เซี ย ม เป็ น ป ร ะ จ า อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
ยาต้านเอซ สามารถใช้ร่วมกับไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ เพราะตัวหลังนี้มีฤทธิ์ ขบั โพแทสเซี ยมด้วย
3. ผลข้างเคียงจากการใช้ยา มีอาการไอแห้งๆ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ท้องเดิน ผืน่ ขึ้น
4. ข้อห้ามใช้ ในผูป้ ่ วยที่เคยแพ้ยาในกลุ่มนี้ หญิงตั้งครรภ์ (เพราะอาจทาให้ทารกพิการได้) และผูป้ ่ วยไตวาย
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เรื่ องที่ 14.2.3
วิตามินและเกลือแร่ ยาคุมกาเนิด วัคซีนและเซรุ่ม
กลุ่มยาที่ใช้ในการป้ องกันไม่ให้เกิ ดอาการเจ็บป่ วยหรื อการเป็ นโรคต่างๆ นั้น เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่าง
ยิง่ ต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นงานด้านการสาธารณสุ ข เนื่องจากหากมีการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม จะเป็ น
การนามาซึ่ งสุ ขภาพที่ดีของประชาชนและเป็ นหนึ่ งในมาตรการในการจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิ ด
อาการเจ็บป่ วยหรื อการเป็ นโรคต่างๆ อันจะช่ วยลดปั ญหาต่อระบบการสาธารณสุ ขของประเทศไทยและ
ช่วยลดงบประมาณที่จะต้องสู ญเสี ยไปในการจัดการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยา
ยากลุ่มนี้ ซึ่ งได้แก่ วิตามินและเกลือแร่ ยาคุมกาเนิด วัคซี นและเซรุ่ ม มีดงั นี้

1.วิตามินและเกลือแร่
วิตามิน (Vitamins) เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่ที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ แต่จะพบในอาหารที่ไม่ใช่
คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน หรื อเกลื อแร่ ซึ่ งในคนปกติ วิตามินเป็ นสารที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อย
เพื่อช่วยให้การทางานทางเมแทบอลิกต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างปกติ ทั้งยังช่วยในการป้ องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับ
การบกพร่ อ งต่ า งๆ ส่ วนเกลื อ แร่ (Dietary minerals) มี บ ทบาทและหน้าที่ ส าคัญ ในร่ า งกายหลายอย่า ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทาหน้าที่เป็ นโครงสร้างของร่ างกาย เป็ นองค์ประกอบของเซลล์เนื้ อเยื่อและเส้นประสาท
เป็ นองค์ประกอบของเอนไซม์ ฮอร์ โมนและวิตามิน นอกจากนี้ เกลื อแร่ ยงั ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของ
กล้ามเนื้ อในทุ ก อวัย วะ จากความส าคัญ และหน้าที่ ดัง กล่ าวนั้น จะเห็ น ว่า เกลื อ แร่ เป็ นสารอาหารที่ มี
ความสาคัญยิ่งต่อร่ างกาย ซึ่ งร่ างกายต้องได้รับอย่างเพียงพอ จึงจะเจริ ญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และแข็งแรง
อาหารทัว่ ไปที่เป็ นแหล่งของเกลือแร่ ท้ งั ชนิ ดหลักและชนิ ดปริ มาณน้อยแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิ ดของ
อาหาร เช่ น เกลื อ แร่ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ร่ า งกายประกอบด้ว ย แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส ไอโอดี น เหล็ ก
แมกนีเซี ยม สังกะสี ทองแดง และโพแทสเซี ยม โดยร่ างกายมีเกลือแร่ 4% ของน้ าหนักร่ างกายทั้งหมด เกลือ
แร่ ที่ร่างกายต้องการมีดงั นี้
1.1 วิตามินและเกลือแร่ ผสมผสานกับภูมิค้ ุมกัน
1.1.1 วิตามิน เอ จะช่ วยลดการติ ดเชื้ อที่ ทางเดิ นหายใจ ช่ วยกระตุน้ ระบบภูมิตา้ นทานหลายจุด T cell
activity, system function, lymphocyte proliferation
1.1.2 วิตามิน ดี อาจช่วยกระตุน้ หรื อกดระบบภูมิคุม้ กัน
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1.1.3 วิตามิน อี จะช่วยกระตุน้ lymphocyte proliferation, antibody production, phagocytosis, cytokine
production
1.1.4 วิตามิน ซี จะช่วยกระตุน้ การสร้างภูมิตา้ นทานและการสร้าง antibody
1.1.5 วิต ามิ น บี (B12, biotin, folic acid, panthothenic acid, B1, B2, B6) หากขาดท าให้ ภู มิ ต้านทาน
หลายชนิดเกิดปั ญหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดเชื้อจากไวรัส แบคทีเรี ย รา ปราสิ ต
1.2 สังกะสี จะช่วยให้ต่อมไทมัสลดขนาดลง ช่วยในกรณี การสร้าง T cell เกิดปั ญหา
1.3 ทองแดง หากขาดทาให้ T cell และ phagocytic function ลดลง
1.4 ซีลีเนียม เป็ นสารสาคัญใน glutathione peroxidase กระตุน้ ภูมิตา้ นทานหลายชนิด
1.5 มังกะนีส เป็ น cofactor ของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิตา้ นทาน
1.6 แคลเซี ย มและแมกนี เซี ย ม การเสริ มแคลเซี ย มและและแมกนี เซี ย มควรท าควบคู่ ก ัน ไป เนื่ องจาก
แมกนี เซี ยมจะท าหน้าที่ ค วบคุ มการขนส่ งแคลเซี ยม แมกนี เซี ย มจึงท าหน้าที่ ส าคัญในเมตาบอลิ ซึ มของ
แคลเซียม ทาให้ความหนาแน่นของกระดูกมีมากขึ้น

2. ยาคุมกาเนิด
ยาคุมกาเนิดใช้สาหรับป้ องกันหรื อยับยั้งการตั้งครรภ์อนั ไม่พึงประสงค์ มีท้ งั ชนิดที่เป็ นยาเม็ด ยาฉี ด
และชนิดแผ่นแปะผิวหนัง ดังนี้
2.1 ยาเม็ดคุมกาเนิด (Combined Oral Contraceptive Pill: COCP หรื อ "the Pill") คือ ยาเม็ดที่มีส่วนผสม
ของฮอร์ โมนเพศหญิ ง (estrogen) และ/ หรื อโพรเจสโทรเจนสังเคราะห์ (Progestin) ใช้กินเพื่อยับยั้งภาวะ
เจริ ญพันธุ์ (fertility) ในเพศหญิง ซึ่ งเป็ นวิธีการคุมกาเนิ ดที่ได้รับความนิ ยม โดยอัตราการใช้ยาคุมกาเนิ ดจะ
แปรผันไปตามประเทศ อายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส ทั้งนี้ แบ่งเป็ นชนิดต่างๆ ดังนี้
2.1.1 ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์ โมนรวม (Combined pills)
ประกอบด้วยฮอร์โมน estrogen และ progestogen มีชนิด 21 เม็ด และ 28 เม็ด โดยชนิด 28 เม็ด จะมี
ฮอร์โมน 21เม็ด และที่ไม่มีฮอร์ โมนอีก 7 เม็ด
(1) ชนิดยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฮอร์ โมนรวม ได้แก่
(1.1) Monophasic combined pill ประกอบ ด้ ว ยยาคุ มชนิ ด 21 เม็ ด ที่ มี estrogen และ
progestogen ในขนาดคงที่ทุกเม็ด ส่ วนยาคุมชนิ ด 28 เม็ดนั้น 21 เม็ดมี estrogen และ progestogen ในขนาด
คงที่ทุกเม็ด ส่ วนอีก 7 เม็ดจะเป็ น วิตามิน แป้งหรื อ ferrous fumarate แล้วแต่กรณี
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(1.2) Biphasic combined pill ประกอบด้วยปริ มาณ estrogen และ progestrogen ที่ ต่างกัน 2
ระดับ ในแต่ละช่วงของรอบเดือน เพื่อเลียนแบบการหลัง่ ของฮอร์ โมนตามธรรมชาติของสตรี คือ
(1.2.1) จะมีระดับ estrogen สู งในช่วงต้นเดือนและลดต่าลงช่วงปลายเดือน
(1.2.2) จะมีระดับ progestogen ต่าในช่วงต้นเดือนและจะสู งขึ้นช่วงปลายเดือน
(1.3) Triphasic combined pill ประกอบด้ ว ยปริ มาณ estrogen และ progestrogen ใน
อัตราส่ วนซึ่ งเลียนแบบคล้ายกับธรรมชาติของฮอร์ โมนในรอบเดือนปกติของสตรี คือ
(1.3.1) จะมีระดับ estrogen ต่ าในช่ วงต้นและช่ วงปลายของรอบเดือน และสู งในช่ วง
กลางของรอบเดือน
(1.3.2) จะมีระดับ progestogen ต่ าในช่ วงต้นของรอบเดื อนและจะสู งสุ ดในช่ วงปลาย
รอบเดือน
(2) กลไกการออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์ โมนรวม
(2.1)Estrogen กดการเจริ ญของ follicle ท าให้ มี ก ารยับ ยั้ง การหลั่ ง Follicle stimulating
hormone ( FSH )
(2.2) Progesterone ยับยั้งการหลัง่ Luteinizing ( LH ) ทาให้ไม่มี LH surge และไม่มีการตก
ไข่ และ ฤทธิ์ ของ Progesterone ยังมีผลให้ sperm ผ่านได้ยากจาก cervical mucus ที่ขน้ เหนียว
(2.3) Estrogen และ Progesterone ทาให้ Endometrium ไม่เหมาะที่ตวั อ่อนฝังตัว
(2.4) อาจรบกวนการ Contraction ของ cervix, uterus, และ fallopian tubes
(3) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ของยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์ โมนรวม
(3.1) หาก Estrogen สู ง จะมีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะแบบไมเกรน คลื่นไส้ อาเจียน เต้านม
โต เจ็บคัดเต้านม มดลูกโตและเส้นเลือดอุดตัน ประจาเดือนมามากกว่าปกติ ปวดประจาเดือนมาก
(3.2) หาก Estrogen ต่า จะมีเต้านมเล็ก มดลูกเล็ก ประจาเดือนมาน้อยกว่าปกติ หรื อมีเลือด
คล้ายประจาเดือนซึ่ งมาผิดปกติ ในช่วงระหว่างต้นเดือนถึงกลางเดือน
(3.3) หาก Progesterone สู ง จะมีอาการตกขาวจากเชื้อ Candida spp. เต้านมเล็ก ประจาเดือน
มาน้อย น้ าหนักเพิ่ม เป็ นสิ ว หน้ามัน ขนดก
(3.4) หาก Progesterone ต่า จะมีเลือดคล้ายประจาเดือนมาผิดปกติในช่วงหลังของรอบเดือน
(4) วิธีรับประทานยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์ โมนรวม
ในการเริ่ ม กิ น ยาคุ ม ก าเนิ ด ครั้ งแรก ให้ เริ่ ม กิ น เม็ด แรกของแผงในวัน แรกที่ มี ป ระจาเดื อ นหรื อ
ระหว่างวันที่ 1-5 ของรอบเดือน โดยกิ นยาวันละ 1 เม็ดก่อนนอนในเวลาเดียวกันของทุกวัน จนยาหมดแผง
ดังนี้

94

(4.1) แบบ 21 เม็ด ให้กินยาตามลูกศรไปจนครบ 21 เม็ด แล้วหยุดยาเป็ นเวลา 7วัน ซึ่ งในช่วง
ที่หยุดยานั้น จะมีประจาเดือนมาโดยไม่ตอ้ งสนใจว่าจะมากี่วนั แต่เมื่อหยุดยาครบ 7 วันแล้ว ให้เริ่ มกินยาเม็ด
แรกของแผงใหม่ต่อไปเช่นเดิมในวันที่ 8 เลย
(4.2) แบบ 28 เม็ด ให้กินยาตามลู กศรไปจนครบ 28 เม็ด เมื่ อกิ นครบทุ กวันจนยาหมดแผง
แล้ว ให้เริ่ มกินแผงใหม่เหมือนเดิมโดยไม่ตอ้ งหยุดยา เพื่อป้ องกันการสับสนในการนับวัน
(4.3) แบบ triphasic combined pill ชนิด 28 เม็ด เริ่ มกินยาในวันแรกที่มีประจาเดือนมา โดย
ให้เริ่ มกินเม็ดแรกในช่วงสี แดงที่ระบุในด้านหลังของแผงยาก่อน กินตามลูกศรจนหมดแผง แล้วเริ่ มแผงใหม่
ทันที ไม่ตอ้ งหยุดยา ให้เริ่ มยาเม็ดแรกให้เหมือนกินแผงแรก
(5) กรณีทลี่ ืมกินยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์ โมนรวม
(5.1) หากลืมกินยา 1 เม็ด ให้กินยาทันทีที่นึกได้และกินเม็ดต่อไปเช่นเดิม (ในวันนั้นจึงได้กิน
ยาทั้งหมด 2 เม็ด)
(5.2) หากลืมกิน 2 เม็ดในสัปดาห์ที่ 1-2 ให้กินยา 2 เม็ดทันทีที่นึกได้ และกินอีก 2 เม็ดในวัน
ถัดไป จากนั้นกินยาตามปกติ และภายใน 7 วันของช่วงที่ลืมกินยาให้ใช้วธิ ี การคุมกาเนิดรู ปแบบอื่นร่ วมด้วย
(5.3) หากลืมกินยา 2 เม็ดใน สัปดาห์ที่ 3 ให้ทิ้งยาแผงเดิม และเริ่ มกินยาแผงใหม่ได้เลยในวัน
นั้น และภายใน 7 วันของช่วงที่ลืมกินยาให้ใช้วธิ ี การคุมกาเนิดรู ปแบบอื่นร่ วมด้วย
(5.4) หากลืมกิ นยา 3 เม็ด ให้หยุดกิน แล้วทิ้งยาแผงเดิม และเริ่ มกินยาแผงใหม่ได้เลยในวัน
นั้น และภายใน 7 วัน ของช่ วงที่ ลื ม กิ น ยาให้ ใช้วิธี ก ารคุ ม ก าเนิ ดรู ป แบบอื่ นร่ วมด้วย อย่างไรก็ ตาม หาก
ประจาเดือนขาดหายไปติดต่อกัน 2 เดือน ให้ไปพบแพทย์เพราะอาจมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้
(5.5) หากลืมกินยาเม็ดที่ไม่ใช่ฮอร์ โมน (7 เม็ด) ใน combined pills แบบ 28 เม็ด ให้ขา้ มวันที่
ลืมรับประทานไปได้และกินเม็ดต่อไปตามปกติ เพราะส่ วนที่ลืมกินไม่มีผลต่อการทาให้ต้ งั ครรภ์
(6) คาเตื อนและข้ อควรระวัง (Warning and Precautions) ของยาเม็ดคุ ม กาเนิ ดฮอร์ โมนรวม
ให้ ห ลี กเลี่ ย งการใช้ ห รื อระมั ด ระวัง การใช้ ใ นผู ้ ป่ วยโรคตั บ , asthma, eczema, migraine, diabetes,
hypertension และ convulsive disorder
(7) ข้ อห้ ามใช้ (Contraindication/cautions) ของยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์ โมนรวม
(7.1)ในผู ้ป่ วยและผู ้ที่ เคยมี ป ระวัติ เป็ นโรค Cerebrovascular disease, Thrombophlebitis,
Thromboembolic phenomena
(7.2) ไม่ควรใช้ในผูท้ ี่มี vaginal bleeding โดยไม่ทราบสาเหตุ
(7.3) ในผูป้ ่ วยมะเร็ งหรื อที่สงสัยว่าเป็ นมะเร็ งที่เต้านมหรื อ Estrogen dependent tumor อื่นๆ
(7.4) ในวัยรุ่ นที่ Epiphyisal closure ยังไม่สมบูรณ์ และในหญิงตั้งครรภ์
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2.1.2 ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฮอร์ โมนเดี่ยวขนาดน้ อย (Minipills/ Progestin only pills)
ยาในกลุ่มนี้มีแต่ฮอร์ โมน Progesterone ในปริ มาณที่ต่าเท่ากันทุกเม็ด เพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียงที่
เกิดจาก Estrogen แต่ไม่นิยมใช้ยานี้ มากนัก เพราะประสิ ทธิ ภาพยาจะลดลง และยังพบอาการข้างเคียง คือ มี
เลือดออกกระปริ ดกระปรอย และรอบเดือนมาไม่ปกติ
(1) ข้ อบ่ งใช้ ของยาเม็ดคุมกาเนิดแบบ Minipills
(1.1) ในผูท้ ี่มีขอ้ ห้ามใช้ estrogen หรื อในหญิงให้นมบุตร เพราะจะไม่กดการหลัง่ น้ านม
(1.2) เมื่อต้องการเลื่อนประจาเดือนออกไปในช่วงสั้นๆ เช่น นักกีฬา หรื อผูป้ ่ วยก่อนได้รับ
การผ่าตัด เป็ นต้น
(2) กลไกการออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกาเนิดแบบ Minipills
ทาให้การผ่านของ sperm เป็ นไปได้ยากเนื่องจาก cervical mucus ข้นเหนี ยวและทาให้ endometrial
ไม่เหมาะต่อการฝังตัวของตัวอ่อน
(3) วิธีการกินยาเม็ดคุมกาเนิดแบบ Minipills
(3.1) การเริ่ มกิ นยาแผงแรก ให้เริ่ มกิ นเม็ดแรกในวันแรกที่มีประจาเดือน และกิ นวันละ 1
เม็ด ในเวลาเดียวกันทุกวันจนหมดแผง แล้วกินยาแผงต่อไปโดยไม่ตอ้ งเว้นวัน แม้ประจาเดือนจะยังไม่หมด
(3.2) หากลืมกินยา
(3.2.1) ถ้าลืมกิ น 1 เม็ด ให้กินทันที เมื่อนึ กได้ แต่ถ้านึ กได้ในคื นถัดไป ให้กินเป็ น 2
เม็ด
(3.2.2) ถ้าลืมกิน 2 วันติดต่อกัน ให้กินครั้งละ 2 เม็ด/วัน ใน 2 วันถัดไป
(3.2.3) ถ้าลืมกินมากกว่า 2 วันติดต่อกัน ให้หยุดกินยา แล้วคุมกาเนิดด้วยวิธีอื่นแทน
2.1.3 ยาเม็ดคุมกาเนิดหลังร่ วมเพศ (Postcoital contraceptive/ Morning after pill)
ไม่ใช้เป็ นยาคุมกาเนิ ดตามปกติเพราะมีฮอร์ โมนขนาดสู ง อาจเสี่ ยงต่อการเกิ ดอันตรายได้ แต่จะใช้
เฉพาะกรณี ที่สตรี ถูกข่มขืน หรื อกรณี ที่การคุมกาเนิดล้มเหลวจากถุงยางอนามัยฉีกขาดขณะมีเพศสัมพันธ์
(1) ชนิด Regimen ของฮอร์ โมนในยาเม็ดคุมกาเนิดหลังร่ วมเพศ
(1.1) หากเป็ น Conjugated estrogens: 10 mg ให้กินวันละ 3 ครั้งเป็ นเวลา 5 วัน
(1.2) หากเป็ น Ethinyl estradiol: 2.5 mg ให้กินวันละ 2 ครั้ง เป็ นเวลา 5 วัน
(1.3) หากเป็ น Diethylstilbestol: 50 mg ให้กินวันละครั้ง เป็ นเวลา 5 วัน
(1.4) หากเป็ น Levonorgestrel: 0.75 mg ให้กิน 1 เม็ดภายใน 72 ชัว่ โมงหลังมีเพศสัมพันธ์
และกินอีก 1 เม็ดหลังจากกินเม็ดแรกแล้ว 12 ชัว่ โมง

96

(1.5)Yuzpe regimen ให้ กิ น ยาที่ มี ส่ วนประกอบเป็ น Norgestrel 0.5 มก. และ ethinyl
estradiol 0.05 มก. 2 เม็ดภายใน 72 ชัว่ โมงหลังมีเพศสัมพันธ์และกินอีก 2 เม็ดหลังจากนั้น 12 ชัว่ โมง
(2) การออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกาเนิดหลังร่ วมเพศ โดยการทาให้มดลู กไม่เหมาะสมต่อการฝัง
ตัวของตัวอ่อน
(3) อาการไม่ พึงประสงค์ ของยาเม็ดคุมกาเนิดหลังร่ วมเพศ ที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการคลื่นไส้
อาเจียน วิงเวียนศีรษะ จึงควรมีการให้ยาต้านการอาเจียนร่ วมด้วย
(4) การใช้ ยาเม็ดคุมกาเนิด ในกรณีต่างๆ
(4.1) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก เพราะจะทาให้เด็กพิการหรื อเป็ นมะเร็ งที่
อวัยวะเพศ และหากการคุ มก าเนิ ดล้ม เหลว จะเพิ่ มอัตราการตั้งครรภ์นอกมดลู ก (Ectopic pregnancy) ได้
มากกว่าการไม่ใช้ยา
(4.2) การใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดหลังคลอด
(4.2.1) ไม่ ค วรใช้ย าเม็ ด คุ ม ก าเนิ ด ชนิ ด รวมในสตรี ใ ห้ น มบุ ต ร เพราะยาจะท าให้
ปริ มาณน้ านมลดลง และยาสามารถขับออกทางน้ านมได้บา้ งแต่ยงั ไม่ทราบแน่ชดั ว่า จะมีผลอย่างไรต่อทารก
ดังนั้น จึงควรใช้ยาเม็ดคุมกาเนิ ดฮอร์ โมนเดี่ยวขนาดน้อย (Minipills) และควรใช้วิธีการคุมกาเนิ ดวิธีอื่นร่ วม
ด้วยในเดือนแรก (หรื ออย่างน้อยใน 7 วันแรก) ที่เริ่ มกลับมาใช้ยาใหม่
(4.2.2) ถ้ า ไม่ ไ ด้ ใ ห้ น มบุ ต ร ให้ ใ ช้ ย าคุ ม นี้ ได้ ท ั น ที ต ามความต้ อ งการไม่ ว่ า จะมี
ประจาเดือนมาหรื อไม่
(4.2.3) การใช้ยาในกรณี ที่ตอ้ งการผ่าตัดใหญ่ ควรหยุดกิ นยาเม็ดคุ มกาเนิ ดอย่างน้อย 4
สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดใหญ่ และหลังการผ่าตัดใหญ่ ควรรออย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงเริ่ มกินยาเม็ดคุมกาเนิด
2.2 ยาคุมกาเนิดชนิดฉีด (Injectable Contraceptives)
เป็ นวิธี ที่ ไ ด้รับ ความนิ ยมเพิ่ ม มากขึ้ นโดยเฉพาะผูท้ ี่ ม กั ลื ม กิ นยาหรื อกิ นยายาก เนื่ องจากเป็ นวิธี
คุมกาเนิดชัว่ คราวที่มีประสิ ทธิภาพสู งและสะดวกในการใช้ ทั้งนี้มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2.2.1 กลไกในการป้ องกันการตั้งครรภ์ ของยาฉีดคุมกาเนิด
ทาให้อสุ จิผา่ นเข้ามาผสมกับไข่ได้ยากขึ้นอันเป็ นผลจากฤทธิ์ ในการทาให้เมือกที่บริ เวณปากมดลูก
เหนียวข้นขึ้น และทาให้เยือ่ บุมดลูกบางลง ไม่เหมาะต่อการฝังตัวของไข่ Progesterone นอกจากนี้ ยาฉี ดนี้ใน
ขนาดสู งๆ จะทาให้ผนังมดลูกและกล้ามเนื้อมดลูกไม่เจริ ญหรื อเกิดการฝ่ อ
2.2.2 ข้ อห้ ามใช้ ของยาฉีดคุมกาเนิด
(1) สตรี ที่ยงั ไม่เคยมีบุตรหรื อผูท้ ี่ยงั ต้องการมีบุตรอีก
(2)โรคมะเร็ งอวัยวะสื บพันธุ์
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(3)โรคเบาหวาน
(4)โรคตับ
(5) มีประวัติโรค Tromboembolism
(6) มีเลือดออกผิดปกติจากเยือ่ มดลูกโดยไม่ทราบสาเหตุ
(7) สงสัยหรื อมีการตั้งครรภ์
2.2.3 อาการไม่ พงึ ประสงค์ ของยาฉีดคุมกาเนิด
(1) อาจทาให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ น้ าหนักตัวเพิ่ม มีฝ้าขึ้นที่หน้า เป็ นต้น
(2) ทาให้มีภาวะประจาเดือนมาผิดปกติ กล่าวคือ ระหว่างที่ฉีดยาคุมกาเนิ ด ประจาเดือนอาจไม่
มาเลยในสตรี บ างคน หรื อมี ป ระจาเดื อนมากระปริ ด กระปรอย มาไม่ แน่ น อน และหลังจากหยุด ฉี ด ยา
คุมกาเนิดแล้ว โอกาสในการมีบุตรจะช้า บางคนอาจเป็ นปี หรื อหลายปี ก็ได้
2.2.4 ตัวอย่ างยาฉีดคุมกาเนิด เช่น ยาฉี ดคุมกาเนิดที่มี Progestogen อย่างเดียว
( 1 ) Medroxyprogesterone acetate (DMPA) (Depo-Provera®, Depo-progesta®) ส า ม า ร ถ
คุมกาเนิดได้ 3 เดือนหากฉี ดเข้ากล้ามเนื้อในขนาด 150 มก.
(2) Norethisterone enanthate (NET – EN) (Noristerat®) สามารถคุมกาเนิดได้ 2 เดือน
หากฉี ดเข้ากล้ามเนื้อในขนาด 200 มก.
2.3 ยาคุมกาเนิดชนิดแผ่ นแปะผิวหนัง (Transdermal patch female contraceptive)
เป็ นยาคุ มกาเนิ ดที่ ใช้ง่าย สะดวก ลดปั ญหาการลื มกิ นยาเม็ด และมี ประสิ ทธิ ภาพเที ยบเท่ายาเม็ด
คุมกาเนิดชนิ ด Combined pill โดยแปะสัปดาห์ละ 1 แผ่น และสามารถใช้ชีวติ ประจาวันได้ตามปกติระหว่าง
ที่ใช้แผ่นแปะ เช่น อาบน้ า ว่ายน้ า ออกกาลังกาย เป็ นต้น
2.3.1 กลไกในการป้ องกันการตั้งครรภ์ ของยาคุมกาเนิดชนิดแผ่ นแปะผิวหนัง
มีผลยับยั้งการตกไข่และทาให้อสุ จิผา่ นเข้ามาผสมกับไข่ได้ยากขึ้นจากการที่เมือกบริ เวณปากมดลูก
เหนียวข้นขึ้น ทั้งยังมีผลทาให้เยือ่ บุมดลูกบางลง ไม่เหมาะต่อการฝังตัวของไข่
2.3.2 วิธีการใช้ ยาคุมกาเนิดชนิดแผ่ นแปะผิวหนัง
(1) ใน 1 รอบเดื อน (ประมาณ 28 วัน หรื อ 4 สั ป ดาห์ ) ให้ แปะแผ่น ยาคุ ม ก าเนิ ด 3 สั ป ดาห์
ติดต่อกัน โดยฤทธิ์ ยา 1 แผ่น จะอยูไ่ ด้นาน 1 สัปดาห์ และหยุดแปะในสัปดาห์ที่ 4
(2) เริ่ มแปะแผ่นยาคุมกาเนิ ดภายใน 24 ชัว่ โมงของวันแรกที่มีประจาเดือน โดยให้นบั วันที่เริ่ ม
แปะแผ่นยาเป็ นวันที่หนึ่ งของการใช้ยาซึ่ งจะตรงกับวันที่ตอ้ งเปลี่ ยนแผ่นยาของสัปดาห์ ต่อๆ ไป เช่ น เริ่ ม
แปะแผ่นยาในวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่มีประจาเดือนมา รอบต่อๆ ไปก็ตอ้ งเปลี่ยนแผ่นแปะทุกวันอาทิตย์ โดย
ในช่วง 7 วันแรกของการเริ่ มแผ่นแปะ ให้ใช้วธิ ี คุมกาเนิดอื่นร่ วมด้วย
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(3) ในการแปะแผ่นยาคุมกาเนิ ด บริ เวณที่เหมาะสม คือ บริ เวณสะโพก หน้าท้อง ต้นแขนด้าน
นอก หรื อแผ่นหลังช่วงบน แต่หา้ มแปะบริ เวณหน้าอก
2.3.3 ข้ อควรปฏิบัติเกีย่ วกับยาคุมกาเนิดชนิดแผ่ นแปะผิวหนัง
(1) ในกรณี ลืมเปลี่ยนแผ่นยาคุมกาเนิดในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้
(1.1) ลืมในสัปดาห์แรกของรอบเดือน ให้แปะแผ่นใหม่ทนั ทีที่นึกได้ และวันเปลี่ยนแผ่นยา
จะเปลี่ยนเป็ นวันนี้แทน โดยต้องใช้วธิ ี คุมกาเนิดอื่นร่ วมด้วย เช่น ต้องสวมถุงยางอนามัยใน 7 วันแรก
(1.2) ลืมในสัปดาห์ที่ 2 หรื อ 3 ของรอบเดือน
(1.2.1) หากลืมน้อยกว่า 48 ชัว่ โมง ให้แปะแผ่นใหม่ทนั ทีที่นึกได้ และวันเปลี่ยนแผ่น
ยายังคงเป็ นวันเดิม โดยไม่จาเป็ นต้องใช้วธิ ี คุมกาเนิดอื่นร่ วมด้วย
(1.2.2) หากลื มกิ น 48 ชัว่ โมง ให้แปะแผ่นใหม่ทนั ที ที่นึกได้และให้นับแผ่นใหม่น้ ี
เป็ นยาแผ่นแรกของรอบการใช้ใหม่ โดยต้องใช้วธิ ี คุมกาเนิดอื่นร่ วมด้วย เช่น สวมถุงยางอนามัยใน 7 วันแรก
(2.2) ข้อควรปฏิบตั ิในกรณี แผ่นยาคุมกาเนิดหลุดลอกในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้
(2.2.1) ถ้าหลุ ดน้อยกว่า 1 วัน ให้แปะแผ่นใหม่ทนั ทีและเปลี่ ยนแผ่นใหม่ตามกาหนด
เดิม
(2.2.2) ถ้าหลุ ดเกิ น 1 วัน ให้เริ่ มต้นใช้แผ่นยาแผ่นใหม่และให้นบั วันเริ่ มต้นนี้ เป็ นวัน
แรกของการใช้รอบใหม่ โดยต้องคุมกาเนิดด้วยวิธีอื่นร่ วมด้วย เช่น สวมถุงยางอนามัยใน 7 วันแรก
2.3.4 อาการอันไม่ พงึ ประสงค์ ของยาคุมกาเนิดชนิดแผ่ นแปะผิวหนัง
(1) คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
(2) อาจพบอาการคันเล็กน้อยจากการใช้ยาโดยคัน ในตาแหน่ งที่ แปะแผ่นแรก ซึ่ งอาการจะ
ทุเลาลงใน 3-4 วัน
(3) อาจพบเลือกออกกะปริ ดกะปรอยได้ในรอบเดือนแรกของการใช้ยา
(4) ประสิ ทธิ ภาพยาคุมกาเนิดจะลดลงเมื่อใช้กบั สตรี ที่มีน้ าหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม
2.3.5 ตัวอย่ างยาคุม กาเนิ ดชนิ ดแผ่ นแปะผิวหนั ง เช่ น ORTHO EVRA® ซึ่ งเป็ นแผ่นบางขนาด 20
ตารางเซนติเมตร ประกอบด้วยฮอร์ โมน Ethinyl estradiol และ Norelgestromin ที่จะถูกปล่อยออกมาและถูก
ดูดซึ มเข้าสู่ กระแสเลือดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ผา่ นตับ

3.วัคซีนและเซรุ่ม (Vaccine and Serum)

99

3.1 วัค ซี น เป็ นชี ววัต ถุ ที่ เตรี ยมขึ้ น จากเชื้ อ จุลิ น ทรี ย ์ห รื อส่ วนของเชื้ อจุ ลิ น ทรี ยซ์ ่ ึ งจะมี ก ลไกชัก นาให้
ร่ างกายสร้ างภู มิ คุ ้ม กัน ที่ จาเพาะต่ อจุ ลิน ทรี ย ์ (แอนติ เจนที่ เป็ นสาเหตุของโรค) ชนิ ดนั้นๆ โดยวัค ซี นจะ
กระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายและสามารถจดจาได้วา่ เป็ นสารก่อโรค จึงทาให้ร่างกายสามารถกาจัด
แอนติเจนได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้นเมื่อได้รับอีกในภายหลัง
3.1.1 ชนิดของวัคซีน
ชนิดของวัคซีนสามารถแบ่งได้หลายแบบ กล่าวคือ
(1) แบ่ งตามแนวทางการให้ ยา ได้แก่
(1.1) วัคซีนชนิดฉีด
(1.2) วัคซี นชนิดกิน จะไม่มีความเสี่ ยงของการปนเปื้ อนในกระแสเลื อด วัคซี นนี้ จะมี
ลักษณะคล้ายของแข็งที่มีความคงตัวสู งและไม่ตอ้ งเก็บด้วยการแช่แข็งและจะลดความต้องการของอุณหภูมิ
เฉพาะในการเก็บรักษาตั้งแต่การผลิตจนถึงการให้วคั ซีน (cold chain) ทั้งยังช่วยลดตุน้ ทุนการผลิตวัคซีน
(2) แบ่ งตามเกณฑ์ จากลักษณะของแอนติเจนทีใ่ ห้ ได้แก่
(2.1) วัคซีนชนิดตัวตาย (Killed Vaccine)
เป็ นวัคซีนวิธีการแรกๆ ที่นามาใช้ในการผลิตวัคซีน ซึ่งประกอบด้วย
(2.1.1) วัคซี นชนิดตัวตายที่ประกอบด้วยการนาจุลนิ ทรีย์ตายทั้งตัวหรื อการนาส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ งของจุ ลินทรี ย์ที่ที่มีคุณสมบัติเป็ นแอนติเจนมาทาเป็ นวัคซี น (subunit vaccine) วัคซี นในระยะ
เริ่ มแรกเป็ นการนาเชื้ อมาทาให้ตายหรื อการใช้เชื้ อที่อ่อนฤทธิ์ เท่านั้น แต่ปัจจุบนั มีการนาเทคโนโลยีรีคอม
บีแนนต์มาช่วยพัฒนาโดยอาศัยความรู ้ทางชี ววิทยาระดับโมเลกุล และมีความพยายามพัฒนาวัคซี นโดยการ
สังเคราะห์ แอนติเจนในการผลิ ตซับยูนิตวัคซี น (subunit vaccine) อีกด้วย อนึ่ ง การใช้วคั ซี นชนิ ดนี้ ตอ้ งมี
ขนาดสู งเนื่ องจากเชื้ อจุลินทรี ยต์ ายแล้วและไม่อาจเพิ่มปริ มาณในร่ างกายผูใ้ ห้วคั ซี นได้ อีกทั้ง การออกฤทธิ์
ของวัคซี นนี้จะสั้น จึงต้องใช้สารจาพวก Adjuvant หรื อการฉี ดกระตุน้ ให้ระดับแอนติบอดีสูงพอที่จะป้ องกัน
โรคได้
(2.1.2) ทอกซอยด์ (toxoid) เป็ นวัคซี นชนิ ดตัวตายที่ได้จากการนาสารพิษ (toxin)
ของแบคทีเรี ย มาทาให้หมดพิษหรื ออ่อนฤทธิ์ ลง แต่ยงั สามารถกระตุน้ ภู มิคุม้ กันโรคได้ดว้ ยส่ วนของสาร
ประเภทโปรตีนในสารพิษ (toxin) การหมดพิษไปหรื อการอ่อนฤทธิ์ ลงของสารพิษ (toxin) อาจโดยการตั้ง
ทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ งหรื อการใช้ความร้อนและสารเคมีในเชิ งเภสัชอุตสาหกรรม ซึ่ งทอกซอยด์ที่ได้ จะ
ถูกนาไปตกตะกอนด้วยอะลัม เพื่อให้สามารถดูดซึมในร่ างกายได้อย่างช้าๆ โดยการฉี ดเข้าทางกล้ามเนื้อ ซึ่ ง
ปั จจุบนั มีเพียงทอกซอยด์ป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยักเท่านั้น
(2.2) วัคซีนชนิดตัวเป็ น (Live Attenuated Vaccine)
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เป็ นวัคซี นที่ ประกอบด้วยจุลินทรี ยม์ ี ยงั มีชีวิตที่ถูกทาให้อ่อนฤทธิ์ ลงแต่ยงั สามารถเจริ ญและเพิ่ ม
จานวนในร่ างกายได้คล้ายการติดเชื้อตามธรรมชาติ ทั้งสามารถกระตุน้ ภูมิคุม้ กันได้โดยไม่ก่อโรคในร่ างกาย
มนุษย์ จึงสามารถให้วคั ซี นชนิ ดนี้ ในปริ มาณที่น้อยได้เพราะสามารถกระตุน้ ภูมิคุม้ กันได้เป็ นเวลานานและ
ระดับภูมิคุม้ กันจะสู งกว่าวัคซี นชนิดตัวตาย อย่างไรก็ดี ยังพบปัญหาหลายอย่างในวัคซีนชนิดตัวเป็ น อาทิ
(2.2.1) ปัญหาความรุ นแรงในการอ่อนฤทธิ์ ของไวรัส ซึ่ งจะต้องไม่ต่าจนกระทัง่ ไม่
สามารถกระตุน้ ภูมิคุม้ กันได้
(2.2.2) ปั ญหาการปนเปื้ อนไวรัส จากการเลี้ ยงเชื้ อในสภาวะอื่ นโดยปะปนมาใน
เซลล์ที่นามาเลี้ยง
(2.2.3) ปั ญหา "Interference Phenomenon" จากการให้วคั ซี นชนิดตัวเป็ นจานวน 2
ชนิ ดขึ้นไปในเวลาใกล้เคียงกัน จากการไม่ตอบสนองของร่ างกายต่อวัคซี นตัวหลังที่ให้ เพราะวัคซี นตัวแรก
ก่อให้เกิดการสร้างภูมิคุม้ กันร่ างกายที่ออกฤทธิ์ ป้องกันการติดเชื้ อไวรัสอย่างไม่จาเพาะเจาะจงต่อโรค ทาให้
ป้ องกันวัคซี นตัวหลังที่ให้ดว้ ย โดยทาให้มีการป้ องกันการติดเชื้ อหรื อแอนติเจนอื่นๆ ที่ได้รับภายหลังด้วย
ซึ่ งปั ญหานี้ พบครั้งแรกกับวัคซี นป้ องกันโปลิ โอ ทั้งนี้ วัคซี นชนิ ดนี้ ตอ้ งเก็บในตู เ้ ย็นหรื อที่ อุณหภู มิ 2 - 8
องศาเซลเซียส
3.1.2 ปฏิกริ ิยาในร่ างกาย
(1) ระบบภูมิค้ ุมกัน
เมื่อให้วคั ซี นแก่ร่างกาย แอนติเจนในวัคซี นนั้นจะชักนาให้เกิ ดการสร้างภูมิคุม้ กันต่อต้านเชื้ อโรค
โดยการที่ แอนติ เจนจะจับ กับ ตัวรั บ (receptor) ณ บริ เวณเซลล์ epithelium แล้ว ร่ างกายจะตอบสนองขั้น
พื้นฐานด้วยกลไกภูมิคุม้ กันตามธรรมชาติที่ไม่จาเพาะโรค (natural immunity) โดยการหลัง่ สาร interferon
เพื่อยับยั้งไม่ให้สามารถติดเชื้ อไปยังเซลล์ขา้ งเคียงได้ และใช้ natural killer cell (NK cell) ในการกาจัดเชื้ อ
หลังจากนั้นจะมีการสร้างแอนติบอดี และมี การตอบสนองโดยทีเซลล์ (T cell) ที่เป็ นหน่ วยบันทึกความจา
แอนติเจน (Memory T cell) ซึ่งจะช่วยให้มีความรวดเร็ วในการกาจัดเชื้อที่มีแอนติเจนดังกล่าวในครั้งต่อไป
(2) ประสิ ทธิผล
ผูท้ ี่ได้รับวัคซี นป้ องกันโรคไม่ได้เป็ นการประกันว่า ผูน้ ้ นั จะไม่ได้รับความเสี่ ยงในการติดเชื้ อจาก
โรคนั้น เนื่องจาก มีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความแตกต่างเฉพาะบุคคล (individual difference) ในระบบ
ภูมิคุม้ กันหรื อการตอบสนองต่อวัคซี นที่ได้รับ ซึ่ งบุคคลบางกลุ่มอาจพบในระดับต่ากว่าบุคคลทัว่ ไป (อาทิ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ผูใ้ ช้สารเสตียรอยด์และผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี เป็ นต้น) นอกจากนี้ ในบางกรณี ผไู ้ ด้รับวัคซี น
เกิดการเหนี่ยวนาในร่ างกายให้มีการสร้างแอนติบอดีแล้ว แต่แอนติบอดีไม่ตอบสนองหรื อตอบสนองต่าเกิน
กว่าที่ จะต่อสู ้ ก ับ แอนติ เจน จึงท าให้เกิ ดโรคได้ ดังนั้น จึ งมี ก ารผสมแอตจู แวนต์ (อาทิ อะลู มิ เนี ยมแอตจู
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แวนต์ เป็ นต้น) ซึ่ งใช้ได้เฉพาะวัคซี นเท่านั้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลของวัคซี น อนึ่ ง ในบางกรณี อาจต้องใช้
วัคซี นในปริ มาณมาก เช่น ในกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีระดับการตอบสนองภูมิคุม้ กันต่าลง เป็ นต้น ทั้งนี้ ประสิ ทธิผล
ของวัคซี นขึ้นกับปั จจัยต่างๆ ตั้งแต่ตวั เชื้อที่ใช้ผลิตวัคซี น ความเข้มข้นของวัคซี น การเก็บรักษาวัคซี น ปั จจัย
ทางพันธุกรรม เป็ นต้น จึงทาให้ตอ้ งมีการคานวณปริ มาณการใช้วคั ซีนที่จาเพาะกับบุคคล
3.1.3 กาหนดการให้ วคั ซีน
กาหนดการให้วคั ซี นเพื่อให้การป้ องกันโรคโดยใช้วคั ซี นมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดนั้น จะแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการให้วคั ซีนในเด็กซึ่ งเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดในการให้วคั ซีน เนื่องจากในวัยเด็ก
จะมี ระบบภู มิคุ ้ม กันที่ เพี ยงพอและอยู่ในระหว่างการพัฒ นาท าให้มีป ฏิ กิ ริยาตอบสนองต่อวัคซี น สู ง ใน
สหรัฐอเมริ กา จะมีคณะกรรมการที่ปรึ กษาด้านภูมิคุม้ กันร่ างกายเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาการให้วคั ซี นป้ องกันโรค
ตับอักเสบชนิดเอ โรคตับอักเสบชนิดบี โรคโปลิโอ โรคคางทูม โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรค
อหิ วาตกโรค โรคไข้หวัด โรค rota virus โรคเยื่อหุ ้มสมองอักเสบ และ โรคปอดบวม ซึ่ งจากการที่ตอ้ งได้รับ
วัคซีนตามกาหนดในปริ มาณที่มาก (ประมาณ 24 เข็มเมื่ออายุ 2 ปี ) นั้น ทาให้มีปัญหาของการได้รับวัคซี นไม่
ครบตามกาหนด จึงได้มีการนาวัคซี นหลายชนิ ดมารวมกันเพื่อลดจานวนครั้งการให้วคั ซี น นอกจากนี้ ยังมี
การแนะนาให้ฉีดวัคซี นให้แก่บุคคลในช่วงอายุอื่นๆ ด้วย เช่น โรคคางทูม โรคบาดทะยัก โรคไข้หวัด โรค
ปอดบวม ส่ วนในสตรี มีครรภ์จะได้รับการตรวจโรคหัดเยอรมัน ในกลุ่มผูส้ ู งอายุจะต้องได้รับวัคซี นป้ องกัน
โรคปอดบวมและโรคไข้หวัดในปริ มาณสู ง เป็ นต้น ในประเทศไทยมีกาหนดการให้วคั ซี นคล้ายคลึงกันแต่
เพิ่มการให้วคั ซี นป้ องกันวัณโรค โรคไข้ไทฟอยด์ และโรคบาดทะยักทุก 10 ปี
3.1.4 การผลิตเภสั ชภัณฑ์
การผลิตวัคซี นเริ่ มจากการที่เชื้ อจะสร้างแอนติเจนขึ้น หลังจากนั้นนาเชื้ อที่ได้มาเพาะเลี้ยงในเซลล์
ปฐมภู มิ อาทิ ไข่ ไ ก่ เซลล์ม นุ ษ ย์ เครื่ องปฏิ ก รณ์ ชี วภาพ หรื อบางครั้ งอาจได้โปรตี น จากการเพิ่ ม จานวน
(recombinant) จากไวรัสและแบคทีเรี ยในยีสต์ แบคทีเรี ย และเซลล์เพาะเลี้ยง หลังจากแอนติเจนถูกสร้างขึ้น
แล้ว ก็จะถู กแยกออกจากเซลล์ที่ใช้ในการสร้ าง สุ ดท้าย จะมีการเติมสารต่างๆ ในวัคซี นที่ถูกสร้ างขึ้น เช่ น
สารแอตจูแวนต์เพื่อช่วยเพิ่มช่วงเวลาการตอบสนองต่อแอนติเจนของร่ างกาย สารเพิ่มความคงตัวเพื่อให้อายุ
การใช้ของยายาวนานขึ้ น และสารกันบู ดที่ ใช้ผสมในส่ วนประกอบตารั บ ยาที่ เป็ นหลายโดส (dose) เพื่ อ
ป้ องกันผลที่ไม่พึงประสงค์จากปฏิ กิริยาระหว่างวัคซี นบางชนิ ด นอกจากนี้ ในบางตารับอาจต้องผสมสาร
อื่นๆ เพิ่มเติ ม เช่ น สารแอตจู แวนต์ (เช่ น พวกอะลู มิเนี ยม) ยาปฏิ ชีวนะเพื่อป้ องกันการเติ บโตของเชื้ อใน
วัคซี นขณะเก็บรักษา ฟอร์ มาลดีไฮด์ช่วยยับยั้งแบคที เรี ยที่พบในผลิ ตภัณฑ์พวกทอกซอยด์ ไธเมอโรซอล
เป็ นสารกันบูดสาหรับวัคซี นหลายโดส (dose) อย่างไรก็ดี การผลิ ตวัคซี นร่ วมยังคงมีความยากในการผลิ ต
และพัฒนา เนื่องจากฤทธิ์ ที่เข้ากันไม่ได้และปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและส่ วนผสมที่เกี่ยวข้อง
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อนึ่ง เทคนิคการผลิตวัคซี นโดยการเพาะเลี้ยงในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับความสาคัญมากขึ้น
เมื่ อเที ยบกับการเพาะเลี้ ยงแบบดั้งเดิ มหรื อในเซลล์ไข่ เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
และมีปัญหาการปนเปื้ อนน้อยกว่า นอกจากนี้ คาดว่า เทคโนโลยีรีคอมบีแนนต์ที่ใช้ป้องกันโรคพันธุ กรรม
จะเติบโตขึ้นจากการใช้ทอกซอยด์ของไวรัสและแบคทีเรี ย
3.2 เซรุ่ ม (serum)
เซรุ่ มเป็ นภูมิคุม้ กันโรคที่ฉีดเข้าร่ างกายเพื่อรักษาโรคได้ทนั ที เซรุ่ มเป็ นแอนติบอดี ที่สกัดจากเลือด
โดยเป็ นของเหลวใสสี เหลืองอ่อนซึ่ งลอยอยูเ่ หนื อลิ่มเลือดที่เกิดจากการแข็งตัวและหดตัวของเลือดในกรณี ที่
มีการเจาะเลือดออกมาใส่ หลอดแก้วตั้งทิ้งไว้ เช่ น การฉี ดเชื้ อโรค (เช่ น พิษงู) หรื อทอกซอยด์ (toxoid) ของ
เชื้ อโรคบางชนิดที่อ่อนฤทธิ์ ลงแล้ว (ที่ถูกผสมให้จางตามวิธีการทีละน้อย จนมีความต้านทานพิษงูได้ดี) เข้า
ไปในม้าหรื อกระต่าย เมื่ อม้าหรื อกระต่ายสร้ างแอนติ บ อดี ข้ ึ นในเลื อดซึ่ งเป็ นภู มิคุม้ กันพิ ษงู หรื อโรคนั้น
จากนั้น จึงดูดเลือดม้าหรื อกระต่ายที่เป็ นน้ าใสๆ ซึ่ งมีแอนติบอดีอยู่ แล้วนามาฉี ดให้กบั ผูป้ ่ วย ก็จะช่วยแก้พิษ
งูหรื อทาให้ผปู ้ ่ วยนั้นได้รับภูมิคุม้ กันโรคนั้นๆ ได้ ตัวอย่างของเซรุ่ มต่างๆ เช่น เซรุ่ มป้ องกันโรคคอตีบ เซรุ่ ม
ป้ องกันโรคบาดทะยัก เซรุ่ มป้ องกันโรคไอกรน เซรุ่ มป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า เซรุ่ มแก้พิษงู เป็ นต้น
3.3 ข้ อดีและข้ อเสี ยของการสร้ างภูมิค้ ุมกันโรคโดยการใช้ วคั ซีนหรื อเซรุ่ ม
3.3.1 ข้ อดีและข้ อเสี ยของวัคซีน คือ
(1) ข้อดี คือ ทาให้ร่างกายมีภูมิคุม้ กันโรคอยูไ่ ด้นาน และไม่เกิดอาการแพ้รุนแรง
(2) ข้อเสี ย คือ ร่ างกายไม่สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
3.3.2 ข้ อดีและข้ อเสี ยของเซรุ่ มคือ
(1) ข้อดี คือ ร่ างกายสามารถนาเซรุ่ มไปใช้ตา้ นทานโรคได้ทนั ที
(2) ข้อเสี ย คือ อาจเกิดอาการแพ้รุนแรงขึ้นได้ในผูท้ ี่ได้รับเซรุ่ ม
3.4 การนาวัคซีนหรื อเซรุ่ มเข้ าสู่ ร่างกาย
3.4.1 วิธีการนาวัคซีนเข้ าสู่ ร่างกาย สามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่
(1) การกิน เช่น วัคซี นป้ องกันโรคโปลิโอ
(2) การฉีด เช่น วัคซี นป้ องกันโรคไทฟอยด์ วัคซี นป้ องกันวัณโรค เป็ นต้น
(3) การพ่น เช่น วัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูก เป็ นต้น
(4) การปลูกฝี เช่น วัคซี นป้ องกันไข้ทรพิษ เป็ นต้น
3.4.2 วิธีการนาเซรุ่ มเข้ าสู่ ร่างกาย เช่น
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(1) เซรุ่ มป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า โดยในเซรุ่ มจะมี โปรตีนที่ ทาหน้าที่ เป็ นภู มิคุม้ กันต่อโรคพิษ
สุ นขั บ้าซึ่งการฉี ดเซรุ่ มรอบๆ แผลในปริ มาณมากจะไปทาลายเชื้ อไวรัสในร่ างกายของผูถ้ ูกสุ นขั บ้ากัด ก่อน
จะก่อโรคและก่อนที่ภูมิตา้ นทานของร่ างกายจะสร้างขึ้น
(2) เซรุ่ มแก้ พิษงู ที่ผลิตขึ้นในระยะแรกๆ เป็ นเซรุ่ มชนิดน้ า จะมีอายุใช้ 2 ปี โดยต้องเก็บไว้ใน
ห้องเย็นซึ่ งยากต่อการเก็บรักษา แต่ปัจจุบนั สามารถผลิตเซรุ่ มชนิ ดแห้งได้แล้ว เมื่อจะใช้ก็ผสมกับน้ ากลัน่
เหมือนยาฉี ดชนิ ดอื่นๆ โดยเซรุ่ มแห้งจะมีอายุการใช้นานกว่า 5 ปี ในประเทศไทย ปั จจุบนั มีสถานเสาวภา
ของสภากาชาดไทยเป็ นสถานที่ผลิตเซรุ่ มที่มีชื่อเสี ยง โดยผลิตใช้ภายในประเทศและส่ งออกด้วย
3.5 ความแตกต่ างระหว่างการให้ วคั ซีนและการให้ เซรุ่ ม
การให้ วัคซีนเป็ นการให้สารที่สร้างเสริ มภูมิคุม้ กันให้แก่คนหรื อสัตว์ เพราะเมื่อฉีดหรื อกินเข้าไปใน
ร่ างกายแล้ว ก็จะกระตุน้ ให้เกิดภูมิคุม้ กันขึ้นในร่ างกายของผูไ้ ด้รับวัคซีนนั้นและสามารถช่วยป้ องกันการเกิด
โรคบางอย่างได้ ในขณะที่การให้ เซรุ่ มเป็ นการเสริ มภูมิตา้ นทานให้แก่คน โดยที่คนคนนั้นไม่ตอ้ งสร้างขึ้น
เอง โดยทัว่ ไปนิ ยมให้เซรุ่ มในกรณี ที่การให้วคั ซี นไม่ได้ผล หรื อได้ผลไม่ทนั การณ์ เช่น คนถูกตะปูข้ ึนสนิ ม
ตา ก็ให้เซรุ่ มแก้บาดทะยัก หรื อ คนถูกงูพิษกัด ก็ให้เซรุ่ มแก้พิษงู นอกจากนี้ ยังมักให้ในกรณี ของคนที่เป็ น
โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ องด้วย

4. ยา/ สารนา้ / สารอาหาร/ เลือด/ ส่ วนประกอบของเลือดทีใ่ ห้ ทางหลอดเลือดดา
4.1 วัตถุประสงค์ ของการให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดา
4.1.1 เพื่อรักษาภาวะสมดุ ลของน้ าและสารน้ าในร่ างกาย ของความเป็ นกรด-ด่างของร่ างกาย รวมทั้ง
การรักษาภาวะสมดุลและปริ มาตรของเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
4.1.2 เพื่อการให้สารอาหาร วิตามิน และเป็ นแหล่งพลังงานแก่ผปู ้ ่ วยที่ไม่สามารถกินได้
4.1.3 เพื่อการให้ยาฉีดบางชนิดเข้าทางหลอดเลือดดา
การให้ยาทางหลอดเลือดดาเป็ นการให้ยาที่ตอ้ งการให้ออกฤทธิ์ เร็ วหรื อต้องการรักษาระดับของยา
ในกระแสเลือดให้สม่าเสมอ ยาที่ให้ตอ้ งมีลกั ษณะเป็ นน้ าใส และไม่มีส่วนผสมของน้ ามัน
4.2 ชนิดของสารนา้ ทีใ่ ห้ ทางหลอดเลือดดา
สารน้ าที่ ใ ห้ ท างหลอดเลื อ ดด าทุ ก ชนิ ด ประกอบด้วย ตัว ถู ก ละลาย รวมทั้ง อิ เล็ ก โตไรต์ หรื อ
ส่ วนประกอบที่ไม่ใช่ไอออน เช่น ยูเรี ย กลูโคส แบ่งออกตามความเข้มข้นได้ 3 ชนิดดังนี้
4.2.1 Isotonic solution จะไม่ทาให้มีการเคลื่อนที่ของน้ าเข้าหรื อออกจากเซลล์ ดังนั้น การให้สารน้ า
ชนิดนี้ จึงช่วยเพิ่มปริ มาตรน้ านอกเซลล์
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4.2.2 Hypotonic solution จะทาให้มีการเคลื่อนที่ของน้ าเข้าสู่ เซลล์ ฉะนั้น การให้สารน้ าชนิ ดนี้ ตอ้ ง
ให้อย่างช้าๆ เพื่อป้ องการรบกวนของเซลล์
4.2.3 Hypertonic solution จะทาให้เกิดการดึงน้ าจากเซลล์สู่ระบบการไหลเวียน
4.3 ชนิดของการให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดา
4.3.1 การให้ ทางหลอดเลือดดาส่ วนปลาย (Peripheral intravenous infusion)
เป็ นการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาที่อยูใ่ นชั้นตื้นๆ ของผิวหรื อในส่ วนปลายแขนและขา จะให้ใน
ผูป้ ่ วยที่ ต้องงดน้ าและอาหาร หรื อที่ จาเป็ นต้องให้ยาทางหลอดเลื อดดา โดยการเจือจางและหยดเข้าทาง
หลอดเลือดดาอย่างช้าๆ เช่น การให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือดผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
(1) ชุ ด Heparin lock หรื อ Saline lock เป็ นการแทงเข็ ม ให้ ส ารน้ าเข้าทางหลอดเลื อ ดดาส่ วน
ปลายและคาเข็มที่ หล่อด้วยสารต้านการแข็งตัวของเลื อด (Heparin) เจือจาง (Heparin: 0.9% NSS = 1:100)
เพื่อให้สารละลายและยาเข้าทางหลอดเลือดดาเป็ นครั้งคราว
หมายเหตุ Heparin lock เป็ นอุปกรณ์ ขนาดเล็กที่ใส่ คาหลอดเลื อดดาไว้สาหรับให้ยาทางหลอดเลือดดาเป็ น
ระยะ ๆ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นเข็มใส่ คาไว้ในหลอดเลือดดา อีกส่ วนเป็ นรู ปทรงกระบอกปลาย
ข้างหนึ่งต่อกับเข็ม อีกปลายเป็ นจุกยางปิ ดไว้เพื่อใช้สาหรับแทงเข็มเพื่อฉี ดยา (medication port)
(2) ผ่านชุ ดให้สารละลายทางหลอดเลื อดดา เช่ น ชุ ด Piggyback IV Administration เป็ นการให้
สารน้ าขวดที่ 2 (25 – 250 มล.) ที่ต่อเข้ากับชุดให้สารน้ าชุดแรกทาง Y port โดยแขวน Piggyback set สู งกว่า
ขวดแรกเพื่อให้ยาเข้าหลอดเลื อดดาอย่างช้าๆ โดยสารน้ าที่หยดอยูก่ ่อนจะหยุดไหลชัว่ คราวเพื่อให้สารน้ า
จาก Piggyback set หมดก่อน
4.3.2 การให้ ส ารน้ า ทางหลอดเลื อ ดด าใหญ่ (Central venous therapy) เป็ นการให้ ส ารน้ าทาง
Subclavian veins, Internal & External jugular veins, Right & Left Nominate veins เช่ น การให้ TPN (total
parenteral nutrition) ในผูท้ ี่ไม่สามารถกินหรื อกินได้แต่ไม่เพียงพอต่อร่ างกาย
4.3.3 การให้ สารน้าและสารละลายทางหลอดเลือดดาใหญ่ ผ่านอุปกรณ์ ที่ฝังไว้ ใต้ ผิวหนัง (Implanted
vascular access device/ venous port) เป็ นการให้ส ารน้ าผ่านอุปกรณ์ ที่ใช้ฝังใต้ผิวหนัง โดยที่ มี ปลายสาย
สอดผ่านเข้าหลอดเลื อดดาใหญ่ เช่ น ผูป้ ่ วยโรคเลื อดเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยที่รักษาด้วยยาเคมีบาบัด หรื อ ผูป้ ่ วยที่ตอ้ ง
รับเลือดและส่ วนประกอบของเลือดเป็ นระยะๆ เป็ นต้น
กิจกรรม 14.2.3
1.จงอธิบายข้อบ่งใช้ของวิตามินและเกลือแร่
2.จงอธิบายข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้ของยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined pills)
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3.จงอธิบายข้อบ่งใช้ และข้อดีและข้อเสี ยของการใช้วคั ซี นและเซรุ่ ม
4.จงอธิบายข้อบ่งใช้ทวั่ ไปและข้อบ่งใช้เฉพาะของการให้ยา/ สารน้ า/ เลือด/ ส่ วนประกอบของเลือดที่ให้ทาง
หลอดเลือดดา
แนวตอบกิจกรรม 14.2.3
1.ข้ อบ่ งใช้ ของวิตามินและเกลือแร่ มีดังนี้
1.1 ข้อบ่งใช้ของวิตามิน
1.1.1 วิตามิน เอ จะช่ วยลดการติดเชื้ อที่ทางเดินหายใจ ช่ วยกระตุน้ ระบบภูมิตา้ นทานหลายจุด T cell
activity, system function, lymphocyte proliferation
1.1.2 วิตามิน ดี อาจช่วยกระตุน้ หรื อกดระบบภูมิคุม้ กัน
1.1.3วิ ต ามิ น อี จะ ช่ วย ก ระ ตุ ้ น lymphocyte proliferation, antibody production, phagocytosis,
cytokine production
1.1.4 วิตามิน ซี จะช่วยกระตุน้ การสร้างภูมิตา้ นทานและการสร้าง antibody
1.1.5 วิตามิน บี (B12, biotin, folic acid, panthothenic acid, B1, B2, B6) หากขาดทาให้ภูมิตา้ นทาน
หลายชนิดเกิดปั ญหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดเชื้อจากไวรัส แบคทีเรี ย รา ปราสิ ต
1.2 ข้อบ่งใช้ของเกลือแร่
1.2.1 สังกะสี จะช่วยให้ต่อมไทมัสลดขนาดลง ช่วยในกรณี การสร้าง T cell เกิดปั ญหา
1.2.2 ทองแดง หากขาดทาให้ T cell และ phagocytic function ลดลง
1.2.3 ซีลีเนียม เป็ นสารสาคัญใน glutathione peroxidase กระตุน้ ภูมิตา้ นทานหลายชนิด
1.2.4 มังกะนีส เป็ น cofactor ของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิตา้ นทาน
1.2.5 แคลเซี ยมและแมกนีเซี ยม โดยแมกนี เซี ยมจะทาหน้าที่ควบคุมการขนส่ งแคลเซี ยม แมกนีเซี ยม
จึงทาหน้าที่สาคัญในเมตาบอลิซึมของแคลเซียม ทาให้ความหนาแน่นของกระดูกมีมากขึ้น
2. ข้ อบ่ งใช้ ข้ อควรระวัง และข้ อห้ ามใช้ ของยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์ โมนรวม (Combined pills) มีดังนี้
2.1 ข้อบ่งใช้ ใช้กินเพื่อยับยั้งภาวะเจริ ญพันธุ์ (fertility) ในเพศหญิง ซึ่ งเป็ นวิธีการคุมกาเนิดที่ได้รับความ
นิยม โดยอัตราการใช้ยาคุมกาเนิดจะแปรผันไปตามประเทศ อายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส
2.2 ข้อ ควรระวัง ให้ ห ลี ก เลี่ ย งการใช้ห รื อ ระมัด ระวัง การใช้ใ นผู ้ป่ วยโรคตับ หอบหื ด โรคผิ ว หนัง
(eczema, migraine) เบาหวาน ความดันโลหิตสู ง และ convulsive disorder
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2.3 ข้อห้ามใช้
2.3.1ใ น ผู ้ ป่ ว ย แ ล ะ ผู ้ ที่ เค ย มี ป ร ะ วั ติ เป็ น โ ร ค Cerebrovascular disease, Thrombophlebitis,
Thromboembolic phenomena
2.3.2 ไม่ควรใช้ใน
(1) ผูท้ ี่มี vaginal bleeding โดยไม่ทราบสาเหตุ
(2) ผูป้ ่ วยมะเร็ งหรื อที่สงสัยว่าเป็ นมะเร็ งที่เต้านมหรื อ Estrogen dependent tumor อื่นๆ
(3) วัยรุ่ นที่ Epiphyisal closure ยังไม่สมบูรณ์ และในหญิงตั้งครรภ์
3. ข้ อบ่ งใช้ และข้ อดีและข้ อเสี ยของการให้ วคั ซีนและเซรุ่ ม มีดังนี้
3.1 ข้ อบ่ งใช้ ของการให้ วคั ซีนและเซรุ่ ม
3.1.1 ข้อบ่งใช้ของวัคซี น
การให้ วัคซี นเป็ นการฉี ดหรื อกิ นสารที่ จะกระตุน้ ให้เกิ ดภูมิคุม้ กันขึ้นในร่ างกายของผูไ้ ด้รับ วัคซี น
นั้นและสามารถช่วยป้ องกันการเกิดโรคบางอย่างได้
3.1.2 ข้อบ่งใช้ของเซรุ่ ม
การให้ เซรุ่ มเป็ นการเสริ มภูมิตา้ นทานให้แก่ คนโดยที่ คนนั้นไม่ตอ้ งสร้ างขึ้นเอง ซึ่ งจะให้ในกรณี
ต่างๆ เช่น
(1) โดยทัว่ ไป นิ ยมให้เซรุ่ มในกรณี ที่การให้วคั ซี นไม่ได้ผลหรื อได้ผลไม่ทนั การณ์ เช่น กรณี ถูก
ตะปูข้ ึนสนิมตา ก็ให้เซรุ่ มแก้บาดทะยัก หรื อ กรณี ถูกงูพิษกัด ก็ให้เซรุ่ มแก้พิษงู เป็ นต้น
(2) การให้เซรุ่ มในกรณี ผเู ้ ป็ นโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
3.2 ข้ อดีและข้ อเสี ยของการให้ วคั ซีนและเซรุ่ ม
3.2.1 วัค ซี น ท าให้ร่างกายมี ภูมิ คุ ้มกันโรคอยู่ได้นานและก่ อไม่ เกิ ดอาการแพ้รุนแรง แต่ ร่างกายไม่
สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
3.2.2 เซรุ่ ม ช่ วยให้ ร่างกายของผู ท้ ี่ ไ ด้รับ เซรุ่ ม สามารถต้านทานโรคได้ท ัน ที แต่ อาจเกิ ดอาการแพ้
รุ นแรงขึ้นได้
4. ข้ อบ่ งใช้ ทั่วไปและข้ อบ่ งใช้ เฉพาะของการให้ ยา/ สารน้า/ เลือด/ ส่ วนประกอบของเลือดที่ให้ ทางหลอด
เลือดดา
4.1 ข้ อบ่ งใช้ ทวั่ ไปของการให้ ยา/ สารนา้ / เลือด/ ส่ วนประกอบของเลือดทีใ่ ห้ ทางหลอดเลือดดา
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4.1.1 เพื่อรักษาภาวะสมดุ ลของน้ าและสารน้ าในร่ างกาย ของความเป็ นกรด-ด่างของร่ างกาย รวมทั้ง
การรักษาภาวะสมดุลและปริ มาตรของเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
4.1.2 เพื่อการให้สารอาหาร วิตามิน และเป็ นแหล่งพลังงานแก่ผปู ้ ่ วยที่ไม่สามารถกินได้
4.1.3 เพื่อการให้ยาฉีดบางชนิดเข้าทางหลอดเลือดดา
การให้ยาทางหลอดเลือดดาเป็ นการให้ยาที่ตอ้ งการให้ออกฤทธิ์ เร็ วหรื อต้องการรักษาระดับของยา
ในกระแสเลือดให้สม่าเสมอ ยาที่ให้ตอ้ งมีลกั ษณะเป็ นน้ าใส และไม่มีส่วนผสมของน้ ามัน
4.2 ข้ อบ่ งใช้ เฉพาะของการให้ ยา/ สารนา้ /เลือด/ส่ วนประกอบของเลือดทีใ่ ห้ ทางหลอดเลือดดา
4.2.1 การให้ทางหลอดเลื อดดาส่ วนปลาย (Peripheral intravenous infusion) จะให้ในผูป้ ่ วยที่ตอ้ งงด
น้ าและอาหาร หรื อที่จาเป็ นต้องให้ยาทางหลอดเลือดดา โดยการเจือจางและหยดเข้าทางหลอดเลือดดาอย่าง
ช้าๆ เช่น การให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือดผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
(1) Heparin lock หรื อ Saline lock เป็ นการแทงเข็มให้สารน้ าเข้าทางหลอดเลื อดดาส่ วนปลาย
และคาเข็มที่หล่อด้วยสารต้านการแข็งตัวของเลือด (Heparin) เจือจาง (Heparin: 0.9% NSS = 1:100) เพื่อให้
สารละลายและยาเข้าทางหลอดเลือดดาเป็ นครั้งคราว
(2) Piggyback IV Administration เป็ นการให้สารน้ าขวดที่ 2 (25 – 250 มล.) ที่ต่อเข้ากับชุ ดให้
สารน้ าชุ ดแรกทาง Y port โดยแขวน Piggyback set สู งกว่าขวดแรกเพื่ อให้ยาเข้าหลอดเลื อดดาอย่างช้าๆ
โดยสารน้ าที่หยดอยูก่ ่อนจะหยุดไหลชัว่ คราวเพื่อให้สารน้ าจาก Piggyback set หมดก่อน
4.2.2 การให้ ท างหลอดเลื อ ดด าใหญ่ (Central venous therapy) เป็ นการให้ ส ารน้ าทาง Subclavian
veins, Internal & External jugular veins, Right & Left Nominate veins เช่ น การให้ TPN (total parenteral
nutrition) ในผูท้ ี่ไม่สามารถกินหรื อกินได้แต่ไม่เพียงพอต่อร่ างกาย
4.2.3 การให้ ท างหลอดเลื อ ดด าใหญ่ ผ่ า นอุ ป กรณ์ ที่ ฝั ง ไว้ ใ ต้ ผิ ว หนั ง (Implanted vascular access
device/ venous port) เป็ นการให้ยา/ สารน้ า/เลือด/ส่ วนประกอบของเลือดผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ฝังใต้ผวิ หนังโดย
ที่มีปลายสายสอดผ่านเข้าหลอดเลือดดาใหญ่ เช่น ผูป้ ่ วยโรคเลือดเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยที่รักษาด้วยยาเคมีบาบัด หรื อ
ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรับเลือดและส่ วนประกอบของเลือดเป็ นระยะๆ เป็ นต้น
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ตอนที่ 14.3
หลักปฏิบัติในการใช้ ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรสาหรับรักษาโรคเบื้องต้ น
(อ.ภญ.ดร.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริ ฐ)
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 14.3 แล้วจึงศึกษาสาระสังเขป พร้อมปฎิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง
หัวเรื่ อง
13.3.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
13.3.2 ยาแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายใน
13.3.3 ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555
13.3.4 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ใช้เป็ นยาภายนอก
แนวคิด
1.การมีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพรเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น โดยยาดังกล่าวมีหลาย
รู ปแบบ เช่น ยาผง ยาชง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาต้ม ยาขี้ผ้ งึ และยากิน เป็ นต้น บางกรณี อาจต้องใช้ร่วมกับน้ า
กระสายเพื่อให้การใช้ยามีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน ทั้งนี้ สารสาคัญในสมุนไพรที่มีฤทธิ์ ในการรักษาอาการ
เจ็บป่ วยหรื อโรค ได้แก่ น้ ามันหอมระเหย สารแอลคาลอยด์ สารกลัยโคไซด์ สารแทนนิ น อย่างไรก็ตาม
จะต้องมีการใช้ยาดังกล่าวให้ถูกโรค ถูกชนิดหรื อถูกต้น ถูกส่ วน ถูกขนาดและถูกวิธีดว้ ย โดยการใช้ในครั้ง
แรก ให้ทดลองใช้แต่นอ้ ยก่อนเพื่อลดอาการแพ้หรื ออาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยาดังกล่าว
2. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาแผนโบราณที่ประชาชนสามารถใช้ดว้ ยตนเองได้ จึง
ได้มีการกาหนดรายการยาแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ยาสามัญประจา
บ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นยาที่ใช้สาหรับอาการหรื อโรคที่ไม่ร้ายแรง เช่น ยาแสงหมึกที่
ใช้แก้ไข้ ท้องขึ้น ปวดท้อง แก้ไอ ขับเสมหะ แก้แผลในปาก แก้ละออง ยามหาจักรใหญ่ที่ใช้แก้ลม ทราง
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ ยาธาตุบรรจบที่ใช้แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสี ย ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ยาเขียวหอมที่ใช้แก้ไข้ ร้อนใน
กระหายน้ า แก้พิษหัด พิษสุ กใส เป็ นต้น
3. .เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรที่ประชาชนสามารถใช้ดว้ ยตนเองได้และที่
มีการใช้ในสถานพยาบาลภาครัฐเพื่อลดการพึ่งพายาแผนปั จจุบนั และช่วยลดการสู ญเสี ยเงินตราออกนอก
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ประเทศ และยังช่วยทาให้เกิดระบบบริ การสุ ขภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาวอีกด้วย จึงได้มีการ
กาหนดรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ซึ่งประกอบด้วยยาแผนไทยหรื อยาแผน
โบราณและยาที่พฒั นาจากสมุนไพร โดยในที่น้ ี จะระบุชื่อตารับยา รู ปแบบยา สรรพคุณ วิธีใช้และขนาดที่
ใช้ ข้อควรระวัง และอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ เท่านั้น
4. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและให้ความรู ้ เกี่ยวกับการใช้ยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรที่ใช้เป็ นยาภายนอกที่

กาหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 โดยเป็ นยาที่จะใช้ในรายที่มีอาการไม่รุนแรง ส่ วนใหญ่ใช้เพื่อลด
อาการปวด คลายกล้ามเนื้ อเพิ่มการไหลเวียนเลื อด สมานแผล และใช้ในโรคผิวหนัง เช่ น กลาก เกลื้อน ผด
ผืน่ คัน ลมพิษ อาการแพ้อกั เสบจากแมลงสัตว์กดั ต่อย แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ เมื่อศึกษาตอนที่ 13.3 จบแล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพรได้
2. อธิบายยาแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายในได้
3. อธิบายยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555ได้
4. อธิบายยาจากแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ใช้เป็ นยาภายนอกได้

บทนา
ในประเทศไทย มีการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณในการบาบัดรักษาอาการและโรคต่างๆ มาช้า
นาน แม้แต่ในปั จจุบนั ก็ยงั มีการใช้อยู่ และนับวันจะมีความนิ ยมมากขึ้นโดยมีความเชื่ อว่า สมุนไพรและยา
แผนโบราณมีอนั ตรายน้อยเพราะมีตน้ กาเนิ ดหรื อแหล่งที่มาจากธรรมชาติ หากเทียบกับยาแผนปั จจุบนั ที่ได้
จากการสังเคราะห์สารเคมี ซึ่ งความจริ งแล้ว แม้จะเป็ นสมุนไพรและยาแผนโบราณก็ตาม หากไม่มีความรู ้
หรื อ มี ก ารใช้ไ ม่ ถู ก ต้อง เหมาะสม ก็ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายจากการใช้ย าได้ม ากเช่ น กัน อย่างไรก็ ต าม
ผลิ ตภัณฑ์ สมุ นไพรและยาแผนโบราณนั้น มี ก ารใช้ท้ งั ในรู ป สมุ นไพรในลัก ษณะที่ เป็ นธรรมชาติ ที่เป็ น
สมุนไพรเดี่ยวๆ และในรู ปของการผสมผสานของสมุนไพรหลายชนิ ดหรื อที่เรี ยกกันว่า ยาหม้อ โดยก่อนกิน
อาจนามาต้ม บดเป็ นผง หรื อทาเป็ นรู ปยาลู กกลอน นอกจากการกิ นแล้ว ในบางกรณี อาจใช้การทา ถู นวด
พอก ฯลฯ ดังนั้น การมีความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณ ทั้งที่ เป็ นยาสามัญประจา
บ้านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ.2556 และที่เป็ นยาแผน

110

โบราณหรื อ ยาที่ พ ัฒ นาจากสมุ น ไพรในบัญ ชี ย าหลัก แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2555 ทั้ง ที่ ใ ช้เป็ นยาภายในหรื อยา
ภายนอก จะช่ วยให้ ผูบ้ ริ โภคหรื อ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งสามารถใช้ส มุ น ไพรและยาแผนโบราณได้อ ย่างถู ก ต้อ ง
เหมาะสม และลดความเสี่ ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรื อได้รับอันตรายจากการใช้ยาได้

เรื่ องที่ 13.3.1
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการใช้ ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
การศึกษาวิชาการหรื อศาสตร์ ดา้ นสมุนไพรและยาแผนโบราณเป็ นที่นิยมมาแต่ในอดีตจนปั จจุบนั
และนับวันก็จะมีความนิ ยมมากขึ้น แม้แต่ยาแผนปั จจุบนั ที่มีการใช้อยูน่ ้ ี ส่ วนหนึ่ งก็มาจากการสกัดจากพืช
สมุ น ไพร หรื อ แร่ ธ าติ ที่ มี อ ยู่ใ นธรรมชาติ นั่น เอง ซึ่ งก็ มี ป ระโยชน์ อ ย่างมากหากมี ก ารใช้ อ ย่า งถู ก ต้อ ง
เหมาะสม แต่ในขณะเดี ยวกัน หากใช้ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิ ดโทษได้เช่ นกัน ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผใู ้ ช้ยาหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพตามที่ตอ้ งการและเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้
1. ความหมายของยาแผนโบราณ ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ และยาสมุนไพร
ในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพรนั้น ควรมีการทาความเข้าใจในความหมาย
ของยาแผนโบราณ ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ และยาสมุนไพรดังนี้
1.1 ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรื อการบาบัด
โรคสัตว์ ซึ่ งอยูใ่ นตารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศ หรื อยาที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาแผนโบราณ หรื อ
ยาที่ได้รับอนุญาตให้ข้ ึนทะเบียนตารับยาเป็ นยาแผนโบราณ
1.2 ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ หมายถึง ยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาสามัญประจาบ้าน
โดยยานี้ สามารถจาหน่ายได้ทวั่ ไป
1.3 ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรื อแร่ ธาตุต่างๆ ที่ยงั มิได้ผสม ปรุ ง หรื อแปรสภาพ
กล่าวคือ ยังอยูใ่ นสภาพที่เป็ นวัตถุดิบตามธรรมชาติ อาจมีการนามาทาให้เป็ นชิ้ นเล็กลงแต่ก็ยงั คงเห็ นหรื อ
ระบุได้วา่ เป็ นส่ วนของพืช สัตว์ หรื อแร่ ธาตุน้ นั ๆ และเมื่อนามาผสม ปรุ ง หรื อแปรสภาพเป็ นผลิตภัณฑ์ ยา
สาเร็จรู ปก็จะเรี ยกว่า ยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร
2. ชนิดของยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพร
ปั จจุบ ัน ยาแผนโบราณและยาพัฒ นาจากสมุ นไพรที่ มี จาหน่ ายอยู่ในท้องตลาดในประเทศไทย
สามารถจัดแบ่งออกได้เป็ น 5 ชนิด ดังนี้
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2.1 ยาแผนไทยหรื อยาแผนโบราณ หมายถึง ยาจากสมุนไพรที่มีการผลิตและใช้ตามองค์ความรู ้ ด้ งั เดิมที่สืบ
ทอดกันมาจากหรื อตามตารายาแผนไทย เช่น ตาราพระโอสถพระนารายณ์ เป็ นต้น
2.2 ยาแผนไทยประยุกต์ หมายถึง ยาแผนไทยที่มีการพัฒนารู ปแบบ สู ตรตารับ กรรมวิธีการผลิต หรื อการ
ใช้ที่แตกต่างนอกเหนื อจากยาแผนไทยเดิ มที่ เข้าตามหลักเกณฑ์ที่รับขึ้นทะเบี ยนเป็ นตารับยาแผนโบราณ
ทัว่ ไป
2.3 ยาแผนเดิมประยุกต์ หมายถึง ยาจากสมุนไพรที่เป็ นไปตามองค์ความรู ้ด้ งั เดิมนอกเหนือจากยาแผนไทย
เช่ น ยาตามศาสตร์ ก ารแพทย์แผนจี น ที่ มี ก ารพัฒ นารู ป แบบ สู ตรต ารั บ กรรมวิธี ก ารผลิ ต หรื อ การใช้ที่
แตกต่างนอกเหนือจากยาที่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่เป็ นตารับยาแผนโบราณทัว่ ไป
2.4 ยาที่ เป็ นต ารั บ ยาสมุ น ไพรเดี่ ยว หมายถึ ง ยาที่ มี ก ารประยุก ต์ส มุ น ไพรเดี่ ย วมาพัฒ นาเป็ นต ารับ ยา
นอกเหนือจากที่มีการรับขึ้นเป็ นยาแผนโบราณทัว่ ไป
2.5 ยาจากสมุ นไพรแผนปั จจุ บั น หมายถึ ง ยาสาเร็ จรู ปที่ประกอบด้วยตัวยาส าคัญที่ ได้จากสมุนไพรที่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบี ยนตารับยาจากสมุนไพรแผนปั จจุบนั ทั้งนี้ ตวั ยาสาคัญมักจะเป็ นสาร
สกัดจากสมุนไพรจนได้เป็ นสารประกอบบริ สุทธิ์ (pure compound)
3. รู ปแบบของยาแผนโบราณ สารสาคัญในพืชสมุนไพร ข้ อปฏิบัติในการใช้ ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
และฤทธิ์ข้างเคียง และข้ อควรระวังในการใช้ ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
ควรมีการศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบยาแผนโบราณ สารสาคัญในพืชสมุ นไพร ข้อ
ปฏิบตั ิในการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร และฤทธิ์ ข้างเคียง และข้อควรระวังในการใช้ยาแผนโบราณ
และยาสมุนไพร ดังนี้
3.1 รู ปแบบยาแผนโบราณ
ยาแผนโบราณมีหลายรู ปแบบ ได้แก่ ยาผง ยาชง ยาเม็ด ยาลู กกลอน ยาแคปซู ล ยาครี ม ยาต้ม
ยาโลชัน่ ยาเจล ยาขี้ผ้ งึ ยากินที่เป็ นของเหลวที่ละลายได้และชนิดแขวนลอย และน้ ากระสาย ดังนี้
3.1.1 ยาผง (Powders) หมายถึง รู ปแบบยาที่ประกอบด้วยอนุ ภาคของแข็งที่มีส่วนประกอบของตัวยา
ส าคัญ หนึ่ ง ชนิ ด หรื อมากกว่า อาจมี ห รื อ ไม่ มี ส่ วนประกอบอื่ น ๆ ผสมอยู่ เช่ น สารแต่ ง สี สารแต่ ง กลิ่ น
สามารถแบ่งยาผงออกเป็ น 2 ชนิด คือ ยาผงใช้ภายในและยาผงใช้ภายนอก
(1) ยาผงใช้ ภายใน หมายถึ ง ยาผงที่ ใช้โดยการละลายในน้ าหรื อของเหลวอื่นที่ เหมาะสม หรื อ
อาจรับประทานได้โดยตรง ซึ่ งมี รูปแบบการเตรี ยมทั้งแบบ single-unit และ multiple-unit โดย single-unit
เป็ นการบรรจุยาในปริ มาณพอดีกบั หนึ่งหน่วยขนาดยาและมีการใช้ยาทันทีหลังจากเปิ ดภาชนะ เช่น บรรจุใส่
ซอง (sachet) ส่ วน multiple-unit จะสามารถแบ่งมาใช้ได้หลายครั้งตามปริ มาณที่ตอ้ งการในแต่ละครั้ง
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(2) ยาผงใช้ ภายนอก หมายถึ ง ยาผงที่ใช้ภายนอก มีท้ งั ในรู ปแบบ single-unit และ multiple-unit
โดยถ้าเป็ นยาผงที่ใช้สาหรับโรยแผลนั้นจาเป็ นต้องปราศจากเชื้ อ
3.1.2 ยาชง หมายถึ ง รู ปแบบยาที่ คงไว้ซ่ ึ งกลิ่ นและรสของยาจากสมุ นไพร ซึ่ งเตรี ยมได้โดยการนา
เครื่ องยาที่บดย่อยขนาดแล้วมาผสมกันตามตารับยา เติมนาร้ อนจนท่วมตัวยา อาจจาเป็ นต้องคนให้เข้ากัน
หรื อปิ ดฝาทิง้ ไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้วจึงริ นเอาน้ ายามากินหรื อดื่ม
3.1.3 ยาเม็ด (compressed tablet) หมายถึง รู ปแบบยาของแข็งที่ประกอบด้วยตัวยาสาคัญหนึ่ งชนิ ด
หรื อมากกว่า ซึ่ งเตรี ยมได้จากกระบวนการตอกอัด คือ การใช้แรงตอกอัดเพื่อทาให้ผงยาที่อยู่ระหว่างสาก
และเบ้าของเครื่ องตอกยาเม็ด (tableting machine) เกาะตัวกันเป็ นเม็ด โดยยาเม็ดตอกอัดนั้นมีส่วนประกอบ
หลัก เช่น ตัวยาสาคัญ สารเพิ่มปริ มาณ สารยึดเกาะ สารช่วยแตกตัว สารหล่อลื่น เป็ นต้น
3.1.4 ยาลูกกลอน หมายถึง รู ปแบบยาที่ป้ ั นเป็ นเม็ดกลม ทามาจากผงยาสมุนไพรผสมกับน้ ากระสายยา
โดยทัว่ ไป นิยมใช้น้ าผึ้งเป็ นน้ ากระสายยาในการปั้ นลูกกลอน
3.1.5 ยาแคปซู ล หมายถึ ง รู ป แบบยาของแข็งชนิ ด หนึ่ งที่ มี เปลื อกเป็ นแคปซู ล เจลาติ น แข็ง (hard
gelatin capsule) ที่มีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอก ปลายมน มีสองส่ วนประกบกัน และภายในแคปซู ลจะบรรจุผง
ยาซึ่ งมีส่วนประกอบของตัวยาสาคัญไว้
3.1.6 ยาครี ม หมายถึ ง รู ปแบบยาที่ มี ล ั ก ษณ ะกึ่ งแข็ ง (semi-solid dosage form) ชนิ ดหนึ่ งที่
ประกอบด้วยส่ วนที่ เป็ นน้ าและส่ วนที่ เป็ นน้ ามัน โดยมากใช้ทาบริ เวณผิวหนัง แบ่งเป็ นชนิ ดน้ ามันในน้ า
(oil-in-water; o/w) ซึ่งล้างออกได้ง่าย และชนิดน้ าในน้ ามัน (water-in-oil; w/o) ซึ่งล้างออกได้ยาก
3.1.7 ยาต้ ม หมายถึง รู ปแบบยาที่ได้จากการนาเครื่ องยาซึ่ งอาจเป็ นเนื้ อไม้ที่แน่ นและแข็ง หรื ออื่นๆ
มาตัดเป็ นท่อนหรื อเป็ นชิ้น แล้วใส่ ในภาชนะที่ทาด้วยดินเผาหรื อปี๊ บ จากนั้นใส่ น้ าให้ท่วมตัวยา แล้วต้มหรื อ
เคี่ยวตามต้องการเพื่อสกัดยาออกมาจากเครื่ องยาด้วยน้ าร้อน การต้มเป็ นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดกับส่ วนของ
เนื้อไม้ที่แน่นและแข็ง เช่น ลาต้นและราก เพื่อให้ได้ตวั ยาที่เป็ นสารสาคัญออกมา โดยมี 3 ลักษณะคือ
(1) การต้ มกินต่ างน้า คือ การต้มยาให้เดือดก่อนแล้วจึงต้มต่อด้วยไฟอ่อนๆ อีกประมาณ 10 นาที
หลังจากนั้น ให้นายาต้มส่ วนที่เป็ นน้ า มากินแทนน้ า
(2) การต้ มเคี่ยว คือ การต้มยาให้เดือดด้วยไฟอ่อนๆ โดยใช้เวลาต้มประมาณ 20-30 นาที
(3) การต้ ม 3 เอา 1 คือ การต้มยาโดยให้เหลือเพียง 1 ส่ วนจากน้ า 3 ส่ วน
3.1.8 ยาโลชั่ น หมายถึง รู ปแบบยาที่เป็ นของเหลว หรื อกึ่งแข็งกึ่งเหลว ที่ประกอบด้วยตัวยาสาคัญหนึ่ ง
ชนิ ด หรื อมากกว่า ในตัวท าละลายที่ เหมาะสม และหมายรวมถึ ง ยาทาเฉพาะที่ ที่ เป็ น Topical Solution,
Topical Suspension, Topical Emulsion ด้วย
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(1) ยาทาเฉพาะที่ ที่ เป็ นของเหลวที่ ล ะลายได้ (Topical Solution) หมายถึ ง สารละลายที่
ประกอบด้วยน้ าหรื อตัวทาละลายอื่น ๆ เช่น alcohol และ polyols ใช้สาหรับทาผิว หรื อทาเยือ่ บุในช่องปาก
(2) ยาทาเฉพาะที่ที่เป็ นของเหลวชนิดแขวนตะกอน (Topical Suspension) หมายถึง สารละลาย
ที่มีอนุภาคของแข็งกระจายตัวอยูใ่ นตัวทาละลายที่เป็ นของเหลว ใช้สาหรับทาผิว
(3) ยาทาเฉพาะทีท่ ี่เป็ นของเหลวชนิดแขวนละออง (Topical Emulsion) หมายถึง สารละลายที่มี
ของเหลวชนิดหนึ่งกระจายตัวอยูใ่ นของเหลวอีกชนิ ดหนึ่งในรู ปแบบ droplets
3.1.9 ยาเจล หมายถึ ง รู ปแบบยาที่เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ใส มีลกั ษณะกึ่ งแข็ง สาหรับใช้ภายนอก เช่ น ทา
ผิวหนัง หรื อทาเยือ่ บุช่องปาก เป็ นต้น
3.1.10 ยาขี้ผึง้ หมายถึ ง รู ปแบบยาที่ เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ทึ บแสง มี ลกั ษณะกึ่ งแข็ง สาหรั บใช้ภายนอก
เช่น ทาผิวหนัง หรื อทาเยือ่ บุช่องปาก เป็ นต้น
3.1.11 ยากินที่เป็ นของเหลวที่ละลายได้ (Oral Solution) หมายถึ ง ของเหลวส าหรับรับประทานที่
ประกอบด้วยตัวยาสาคัญหนึ่งชนิดหรื อมากกว่าละลายอยูใ่ นน้ ากระสายยาที่เหมาะสม
3.1.12 ยากิ น ที่ เป็ นของเหลวชนิ ด แขวนลอย (Oral Suspensions) หมายถึ ง ของเหลวส าหรั บ
รับประทานที่ประกอบด้วยตัวยาสาคัญหนึ่งชนิดหรื อมากกว่าแขวนลอยอยูใ่ นน้ ากระสายยาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ น้ากระสายยาหรื อน้ากระสาย เป็ นของเหลวที่ได้จากธรรมชาติโดยตรง หรื อเตรี ยมได้ จาก
ผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติหรื อจากเครื่ องยาสมุนไพร โดยการต้ม แช่ บีบ ฝน คั้น ละลาย ที่แพทย์แผนโบราณใช้
เพื่อผสมกับเครื่ องยาอื่นๆ ในตารับ เพื่อช่ วยเตรี ยมยาให้เป็ นรู ปแบบยา (Dosage form) ช่ วยละลายยาเตรี ยม
แผนโบราณบางรู ปแบบ ทาให้ยานั้นเตรี ยมออกฤทธิ์ หรื อแสดงฤทธิ์ ได้เร็ วและดีข้ ึน โดยน้ ากระสายยาเตรี ยม
ได้จากเครื่ องยาสมุนไพรด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่
(1) ได้จากน้ าต้ม หรื อน้ าแช่ เครื่ องยา อาจเป็ นเครื่ องยาสมุ นไพรเพี ยงสิ่ งเดี ยวหรื อหลายสิ่ ง
รวมกัน
(2) ได้จากการบีบหรื อคั้นน้ าจากเครื่ องยาหรื อสมุนไพรที่มีน้ ามากอยูแ่ ล้ว
(3) ได้จากการละลายน้ ามันหอมระเหย (Essential oil) หรื อน้ ามันระเหยง่าย (volatile oil) ในน้ า
สุ กหรื อน้ าร้อน
(4) ได้จากการละลายเครื่ องยาบางชนิดที่บดเป็ นผงละเอียดแล้วในน้ าร้อนหรื อน้ าสุ ก
(5) ได้จากการฝนเครื่ องยาบางชนิดกับน้ าซาวข้าวหรื อน้ าสะอาด
3.2 สารสาคัญในพืชสมุนไพร
สารประกอบหลักสาคัญที่พบในส่ วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร อาจแบ่งได้เป็ น 4 ชนิด ดังนี้
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3.2.1 น้ า มั น หอมระเหย (Essential Oil) เป็ นน้ ามัน ที่ มี ก ลิ่ น หอม ระเหยได้ง่ า ย มี ก ลิ่ น เฉพาะตัว
น้ าหนักเบากว่าน้ าจึงระเหยได้ง่ายแม้ในอุณหภูมิปกติ พบได้ในสมุนไพรหลายชนิ ด เช่ น กระเทียม ขิง ข่า
ตะไคร้ ไพลและขมิ้ น เป็ นต้น ใช้เป็ นยาขับ ลม แก้ท ้องอื ด ท้องเฟ้ อ นอกจากนี้ ยงั มี ฤ ทธิ์ ยับยั้งเชื้ อราและ
แบคทีเรี ย
3.2.2 สารแอลคาลอยด์ (Alkaloids) เป็ นสารที่มีรสขมมีคุณสมบัติเป็ นด่าง มีฤทธิ์ ต่อระบบต่างๆ ของ
ร่ างกาย เช่ น รี เซอร์ ปีน (reserpine) ในรากระย่อม มีฤทธิ์ ลดความดันโลหิ ตจึงใช้สาหรับรักษาโรคความดัน
โลหิ ตสู ง สารควินิน (quinine) จากเปลื อกตันชิ งโคนามี ฤทธิ์ ฆ่าเชื้ อที่ ทาให้เกิ ดโรคมาลาเรี ย สารมอร์ ฟี น
(morphine) ในยางของผลฝิ่ นมีฤทธิ์ ระงับอาการปวดที่รุนแรงอย่างได้ผล เป็ นต้น
3.2.3 สารกลัย โคไซด์ (Glycosides) เป็ นสารที่ มี โมเลกุ ล ซึ่ งประกอบด้ว ยน้ าตาลและอะกลัย โคน
(aglycone) ซึ่งอะกลัยโคนเป็ นตัวทาให้สารกลัยโคไซด์แต่ละชนิดมีฤทธิ์ หรื อสรรพคุณที่แตกต่างกัน เช่น
(1) กลัยโคไซด์ที่มีฤทธิ์ ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiac glycosides) เช่น สารที่พบในใบ
ยีโ่ ถ เป็ นต้น
(2) กลั ย โคไซด์ ที่ มี ฤ ทธิ์ เป็ นยาระบาย เช่ น แอนทราควิ โ นนกลั ย โคไซด์ (anthraquinone
glycosides) ซึ่ งพบได้ในใบชุมเห็ดเทศ เมล็ดชุมเห็ดไทย ใบขี้เหล็ก และใบมะขามแขก เป็ นต้น
(3) กลัยโคไซด์ที่เป็ นสี พบได้ในดอกและผลของพืช เรี ยกว่า ฟลาโวนอยด์กลัยโคไซด์ (flavonoid
glycosides) ใช้เป็ นสี แต่งอาหารหรื อสี ยอ้ ม เช่น สี จากดอกอัญชัญ เป็ นต้น
(4) กลัยโคไซด์ที่เมื่อนามาเขย่ากับน้ าแล้วจะเกิดเป็ นฟอง เรี ยกว่า ซาโปนินกลัยโคไซด์ (saponin
glycosides) มักใช้เป็ นสารตั้งต้น (precursor) ในการผลิตยากลุ่มสเตียรอยด์ (steroids)
3.2.4 สารแทนนิ น (tannin) หรื อสารฝาด เป็ นสารที่ มีรสฝาด มี คุณสมบัติเป็ นกรดอ่อน มี ฤทธิ์ ฝาด
สมานและฆ่าเชื้อ พบได้ในพืชทัว่ ไป เช่น ใบฝรั่ง เนื้อกล้วยน้ าดิบ เป็ นต้น
นอกจากสารทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวมาแล้วในพืชสมุนไพร ยังมีสารอื่นๆ อีก เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน ไวตามิน และเกลืออนินทรี ย ์ เป็ นต้น
ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนายาสมุนไพรในด้านแผนยาไทย โดยทาเป็ นยาสาเร็ จรู ปในรู ปแบบต่างๆ เช่น
ยาเม็ด ครี ม ฯลฯ เพื่อให้สะดวกในการใช้และสามารถผลิตได้ในปริ มาณที่มากขึ้น เช่น ครี มไพลหรื อน้ ามัน
ไพลทาแก้เคล็ ดขัดยอก เจลหรื อวุน้ ว่านหางจระเข้ท าแก้แผลไฟไหม้ น้ าร้ อนลวก เป็ นต้น โดยกระทรวง
สาธารณสุ ขได้ร่วมมือกับนักวิชาการในการคัดเลื อกสมุ นไพรที่ มีขอ้ มูลเพียงพอทั้งทางด้านการรักษาและ
ความปลอดภัยต่อการใช้ ในการสนับสนุ นให้มีการเพาะปลูกและจัดการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสมุนไพร
เหล่านี้ ตลอดจนได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรในการรักษาตนเองในกรณี ที่เป็ นโรคที่ไม่
ร้ายแรงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามเจ็บไข้
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การใช้ยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรดังกล่าวข้างต้น ตามกฎหมายได้มีการจัดแบ่งกลุ่ม
ตามระดับความเสี่ ยงของยาโดยกลุ่มหนึ่ งที่เรี ยกว่า ยาแผนโบราณ ต้องใช้โดยผูป้ ระกอบวิชาชี พ เช่ น แพทย์
เภสัช กร พยาบาล และผูป้ ระกอบโรคศิ ล ปะทางการแพทย์อื่นๆ ยากลุ่ ม นี้ จะต้องจาหน่ ายในร้ านยาและ
สถานพยาบาล ส่ วนอีกกลุ่มหนึ่ งเป็ นยาที่สามารถใช้ได้โดยผูบ้ ริ โภคเองเพื่อการบาบัด บรรเทา รักษา อาการ
เจ็บป่ วยหรื อโรคทัว่ ไปที่ไม่รุนแรงที่ผูบ้ ริ โภคสามารถรักษาเองได้ ซึ่ งเป็ นยาที่เรารู ้จกั กันในชื่ อว่า ยาสามัญ
ประจาบ้านแผนโบราณ โดยจะมี รูป แบบและขนาดบรรจุ เฉพาะที่ มี ก ารก าหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ขให้เป็ นยาสามัญประจาบ้านเท่านั้น
3.3 ข้ อปฏิบัติในการใช้ ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
การใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่ วยหรื อโรคอย่างถูกต้องนั้นจะคล้าย
กับการใช้ยาแผนปั จจุบนั ทัว่ ๆ ไป กล่าวคือ ใช้ให้ถูกโรค ใช้ให้ถูกกับสู ตรตารับยา ใช้ให้ถูกขนาด ใช้ให้ถูก
วิธี และถ้าในกรณี ใช้ยาสมุนไพรที่ยงั ไม่ได้แปรสภาพเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรู ปก็ตอ้ งคานึ งถึงการใช้ให้ถูก
ชนิดหรื อถูกต้น และใช้ให้ถูกส่ วนด้วย นอกจากนี้ ยังควรใช้สาหรับอาการเจ็บป่ วยหรื อโรคที่ไม่ร้ายแรง เช่น
อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องผูก ท้องเสี ยที่ไม่รุนแรง ไอมีเสมหะ เป็ นไข้ร้อนในธรรมดา เป็ นลมวิงเวียน ปวด
เมื่อยล้า เคล็ดขัดยอก โรคผิวหนังผืน่ คันธรรมดา หิ ด กลาก เกลื้อน เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
3.3.1 ใช้ ให้ ถูกโรค
ก่อนใช้ยา ต้องมีการวินิจฉัยอาการเจ็บป่ วยหรื อโรคให้ถูกต้องเพื่อจะได้เลือกใช้ยาแผนโบราณหรื อ
ยาสมุนไพรได้ถูกต้อง ทั้งนี้ ควรใช้กบั อาการเจ็บป่ วยหรื อโรคที่ไม่ร้ายแรงและไม่ตอ้ งการความเร่ งด่วนใน
การรักษา ไม่ควรใช้ยาแผนโบราณหรื อยาสมุนไพรในการรักษาโรคที่ตอ้ งอยูใ่ นความดูแลของแพทย์และที่
ต้อ งมี ผ ลตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารเพื่ อ ประกอบการรั ก ษา เช่ น โรคหั ว ใจ โรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรคเบาหวาน งู มีพิษกัด สุ นขั บ้ากัด ไส้ติ่งอักเสบ โรคเกี่ยวกับสมอง บาดทะยัก วัณโรค บิด ไทฟอยด์ และ
มะเร็ ง เป็ นต้น ทั้งนี้ เมื่อรักษาด้วยยาแผนโบราณหรื อยาสมุนไพรเป็ นเวลานานเกินกว่า 3 – 4 วันแล้ว อาการ
ยังไม่ดีข้ ึนหรื อทรุ ดลงกว่าเดิม ควรรี บไปพบแพทย์
3.3.2 ใช้ ให้ ถูกชนิดหรื อถูกต้ น
เนื่องจากสมุนไพรไทยบางชนิดอาจมีชื่อซ้ าซ้อนหรื อมีการเรี ยกชื่ อในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน ทา
ให้เกิ ดความสั บ สนได้ ดังนั้น เมื่อต้องการใช้ส มุ นไพรชนิ ดใด จะต้องระมัดระวัง เลื อกใช้ให้ถูก ต้น เพื่ อ
ป้ องกันความผิดพลาดหรื ออันตรายที่เกิดจากการใช้ยาสมุนไพรไม่ถูกต้อง
3.3.3 ใช้ ยาให้ ถูกส่ วน
เนื่ องจากส่ วนต่างๆ ของพืชชนิ ดเดี ยวกัน ได้แก่ รากและหัว ลาต้น เปลื อก แก่น ใบ ดอก ผล และ
เมล็ด อาจมีสารสาคัญชนิ ดเดี ยวกันหรื อต่างชนิ ดกันก็ได้ เช่น ว่านหางจระเข้มียางสี เหลื องที่ขอบใบ เมื่อนา
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ยางนี้ มาเคี่ยวให้ขน้ จะได้เป็ นก้อนสี ดา เรี ยกว่า “ยาดา” ใช้เป็ นยาถ่าย แต่วนุ ้ จากใบหางจระเข้ จะใช้ทาแก้ไฟ
ไหม้น้ าร้อนลวก ดังนั้น การใช้สมุนไพรแต่ละชนิ ดเพื่อเป็ นยาต้องเลื อกใช้ให้ถูกส่ วน ไม่เช่ นนั้นจะไม่ได้
ผลการรักษาตามที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ ปริ มาณสารสาคัญที่มีอยูใ่ นส่ วนต่างๆ ของพืช แม้จะเป็ นส่ วนเดียวกัน
ก็อาจจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น การนาส่ วนใดของพืชมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด จะต้อง
เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนี้
(1) รากและหัว (เหง้า หรื อ ลาต้นใต้ดิน) ส่ วนใหญ่เป็ นพวกพืชล้มลุก จะต้องเก็บในระยะเวลา
ที่พืชหยุดการเจริ ญเติบโตแล้ว คือ ตอนต้นฤดุหนาวซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่พืชผลัดใบ ซึ่ งพืชจะเก็บสะสมอาหาร
ไว้ที่รากและหัว เช่น รากระย่อม เหง้าขิงและเหง้าไพล เป็ นต้น
(2) ใบหรื อลาต้ น จะต้องเก็บในระยะที่พืชเจริ ญเติบโตมากที่สุดหรื อในช่ วงที่ดอกตูมเริ่ มบาน
พืชสมุนไพรบางชนิ ดจะกาหนดลงไปเลยว่าต้องเก็บอย่างไร เช่น ใบชาและหญ้าหนวดแมว จะเก็บยอดอ่อน
ที่มีใบเพียง 2 – 4 คู่ เป็ นต้น
(3) เปลือกต้ นและเปลือกราก จะต้องเก็บในระยะต้นฤดูฝนเพราะเป็ นช่วงที่มีปริ มาณสารสาคัญ
สู งสุ ดและลอกเปลือกง่ายกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ เช่น เปลือกต้นซิ งโคนา เป็ นต้น
(4) ดอก จะต้องเก็บในระยะที่ ดอกเริ่ มบาน เช่ น ดอกลาโพง มีฤทธิ์ แก้อาการหอบหื ด แต่พืช
บางชนิดจะต้องเก็บขณะที่ดอกยังตูมอยู่ เช่น ดอกกานพลูซ่ ึ งมีฤทธิ์ เป็ นยาชาเฉพาะที่ใช้แก้ปวดฟัน เป็ นต้น
3.3.4 ใช้ ให้ ถูกขนาด
ขนาดหรื อปริ มาณการใช้ยามีความสาคัญมาก เพราะถ้าใช้ในขนาดที่น้อยไปก็จะไม่ได้ผลทางการ
รักษา แต่ถา้ ใช้มากเกิ นไปก็อาจเกิดพิษเป็ นอันตรายได้ นอกจากนี้ คนในแต่ละวัยย่อมใช้ขนาดยาที่แตกต่าง
กัน เด็กจะรับประทานในขนาดที่ลดลง โดยทัว่ ไปเด็กอายุ 6 -12 ปี จะใช้ขนาดครึ่ งหนึ่งของขนาดผูใ้ หญ่ ส่ วน
ผูส้ ู งอายุหรื อคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงก็ควรลดขนาดยาลงเช่นกัน
3.3.5 ใช้ ยาให้ ถูกวิธี โดยต้องทราบวิธีการใช้สมุนไพรชนิดนั้นๆ อย่างถูกต้อง ได้แก่
(1) วิธีดาเนินการก่ อนนาไปปรุ งเพื่อใช้ เช่น
(1.1) ใบชุ มเห็ดเทศซึ่ งใช้เป็ นยาระบาย ต้องนาไปปิ้ งไฟก่อนแล้วจึงนาไปชงกับน้ า ถ้าไม่
นาไปปิ้ งไฟก่อนอาจทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้
(1.2) สมุนไพรบางชนิดใช้ได้ท้ งั ในสภาพสดและแห้ง
(1.2.1) การทาให้แห้งช่วยให้สะดวกต่อการเก็บรักษาไว้ใช้ได้นานและสะดวกต่อการ
จาหน่าย การทาให้แห้งทาได้หลายวิธี เช่น ตากแดดผึ่งในที่ร่มสาหรับพืชสมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหยและ
อบที่อุณหภูมิต่าคือประมาณ 50°ซ – 60°ซ เป็ นต้น
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(1.2.2) สมุนไพรบางชนิดต้องใช้สดๆ เช่น วุน้ จากใบว่านหางจระเข้ ต้องทราบวิธีการ
ปรุ งยาสมุนไพร เป็ นต้น
(2) วิธีปรุ งยา วิธีที่พบบ่อยซึ่ งประชาชนสามารถเตรี ยมใช้ได้เอง ได้แก่
(2.1) ยาสาหรับใช้ ภายใน เช่น ยาลูกกลอน ยาชง ยาต้ม ยาดองเหล้า เป็ นต้น
(2.1.1) ยาลูกกลอน เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับสมุนไพรที่มีสารสาคัญซึ่ งละลายน้ าได้ยาก
หรื อมีกลิ่น รสที่ไม่ชวนรับประทาน ยาในรู ปแบบนี้ จะแตกตัวช้าแต่มีฤทธิ์ อยูไ่ ด้นาน มักใช้รักษาโรคเรื้ อรัง
โดยมีวธิ ีการทา คือ นาสมุนไพรแห้งมาบดให้ละเอียด ชัง่ ผงยามา 2 ส่ วน ใส่ น้ าผึ้งหรื อน้ าเชื่อมทีละน้อยผสม
จนเข้ากันดี จนผงยาทั้งหมดเกาะติดกันไม่เหนี ยวมือ แล้วตั้งทิ้งไว้ 2 – 3 ชัว่ โมง จึงปั้ นเป็ นลู กกลอนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 – 1 เซนติเมตร จากนั้น ให้นาไปผึ่งแดดจนแห้งหรื ออบที่อุณหภูมิ 50°ซ นาน
3 – 4 ชั่วโมง เก็บในขวดสะอาดและแห้งสนิ ท ปิ ดฝาและเก็บ ไว้ในที่ โปร่ ง ยาลู กกลอนที่ เตรี ยมขึ้ นนี้ อาจ
ใช้ได้นานเป็ นเดือนแต่ตอ้ งหมัน่ ตรวจดูเสมอว่าไม่มีราขึ้น กินครั้งละประมาณ 1 – 2 เม็ด
(2.1.2) ยาชง เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับสมุนไพรที่มีสารสาคัญซึ่ งละลายน้ าได้ดี วิธีการ
ปรุ งก็ง่ายและสะดวก ยาดูดซึ มได้ง่าย มีกลิ่นหอมและรสชาติดีกว่ายาต้ม โดยมีวธิ ี การทา คือ นาพืชสมุนไพร
มาหัน่ แล้วนาไปตากแดดหรื ออบจนแห้ง เวลาปรุ ง ให้นาสมุนไพรแห้ง 1 ส่ วน ใส่ ในแก้วที่สะอาด เติมน้ า
เดือด 10 ส่ วน ปิ ดฝาไว้ประมาณ 5 นาที แล้วจึงริ นอาเฉพาะส่ วนที่เป็ นน้ าใส ดื่มครั้งละ 1 แก้ว
(2.1.3) ยาต้ ม เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับสมุ นไพรที่ มีสารสาคัญที่ ละลายน้ า มี ขอ้ ดี คื อ
ดูดซึ มได้ง่าย ออกฤทธิ์ เร็ ว เตรี ยมง่าย สะดวก แต่มีขอ้ เสี ยในเรื่ องกลิ่นและรสชาติที่ไม่ชวนรับประทาน การ
เตรี ยมยาต้มนั้น ควรต้มเพื่อกิ นเฉพาะในแต่ละวันไม่ควรเก็บค้างคืนเพราะเชื้ อราอาจขึ้นได้ ภาชนะที่ใช้ตม้
ควรเป็ นหม้อดิ น หม้อเคลื อบหรื อหม้อสแตนเลส ห้ามใช้ภาชนะที่ เป็ นโลหะ เช่ น อะลู มิเนี ยม หรื อเหล็ก
เพราะอาจทาปฏิกิริยากับสารที่อยูใ่ นสมุนไพรและอาจก่อให้เกิดพิษในระยะยาวต่อผูก้ ินยาต้มได้ ทั้งนี้วิธีการ
ปรุ งยาต้มทัว่ ไป คือ ให้เติมน้ าพอท่วมสมุนไพร นาไปต้มให้เดือดประมาณ 15 นาที จึงยกลงจากเตา ริ นเอา
เฉพาะส่ วนที่เป็ นน้ า รับประทานขณะยังอุ่นๆ ในกรณี ที่ตอ้ งต้มเคี่ยว โดยทัว่ ไป ให้ใช้น้ า 3 ถ้วย ต้มเคี่ยวจน
เหลือประมาณ 1 ถ้วยหรื อตามที่กาหนดในตารับยานั้นๆ สาหรับวิธีการปรุ งยาต้มสาหรับสมุนไพรที่มีน้ ามัน
หอมระเหยนั้น ให้ตม้ แบบพอเดือด เช่น การต้มเหง้าขิงและดอกกานพลู ให้ตม้ น้ าสะอาดประมาณ 1-1.5 ถ้วย
ให้เดือด ใส่ สมุนไพรที่บุบหรื อหัน่ แล้วลงไป จากนั้นให้ปิดฝาภาชนะ ทิ้งให้เดือดประมาณ 1-2 นาที จึงยกลง
จากเตา ริ นเอาเฉพาะส่ วนที่เป็ นน้ าเพื่อใช้ดื่ม ดื่มครั้งละ ½-1 แก้ว (125-250 มิลลิลิตร)
(2.1.4) ยาดองเหล้ า เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับสมุนไพรที่มีสารสาคัญที่ไม่ละลายน้ า จึง
ต้องใส่ แอลกอฮอล์ที่มีอยูใ่ นเหล้าเป็ นตัวสกัดสารสาคัญออกมา โดยมีวิธีการทา คือ นาสมุนไพรแห้งมาบด
หยาบๆ แล้วชัง่ ให้ได้น้ าหนักตามต้องการ ห่ อด้วยผ้าขาวบาง ใส่ ในขวดโหลแก้ว แล้วเติมเหล้า (ใช้ได้ท้ งั

118

เหล้าโรงและเหล้าขาว 28 – 40 ดี กรี ) พอท่วมสมุนไพร ปิ ดฝาขวดให้สนิ ทและเปิ ดคนทุกวันจนครบ 1 – 6
สัปดาห์ แล้วกินส่ วนที่เป็ นของเหลว โดยกินครั้งละ ½ - 1 ช้อนโต๊ะ (7.5 -15 มิลลิลิตร) อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้
ยาดองเหล้านี้ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง โรคหัวใจ ในหญิงมีครรภ์และผูท้ ี่แพ้แอลกอฮอล์
(2.2) ยาสาหรับใช้ ภายนอกหรื อยาพอกสาหรั บใช้ ทาหรื อพอกผิวหนังบริ เวณที่เป็ น โดยมี
วิธีการทา คือ ตาต้นสดหรื อใบสดของสมุนไพรให้แหลก โดยอาจผสมน้ าหรื อเหล้าโรงเล็กน้อย แล้วทาหรื อ
พอกผิวหนังบริ เวณที่เป็ น วันละ 3 ครั้ง
3.4 ฤทธิ์ข้างเคียงและข้ อควรระวังในการใช้ ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
การใช้ยาแผนโบราณหรื อยาสมุนไพรในครั้งแรก ไม่วา่ จะเป็ นยาสาหรับใช้ภายนอกหรื อยากิ น ให้
ทดลองใช้แต่น้อยก่อน ถ้าเป็ น “ยาทา” ให้ทาเฉพาะบริ เวณแคบๆ ถ้าเป็ นยากิ น ให้ลดขนาดลงครึ่ งหนึ่งเพื่อ
ว่า ถ้าแพ้ยา อาการแพ้หรื อพิษที่เกิดขึ้นจะได้ไม่รุนแรงนัก หากใช้ยาสมุนไพรไปแล้ว 2-3 วัน อาการไม่ดีข้ ึน
หรื อยิง่ มีอาการรุ นแรงเพิ่มขึ้นหรื อมีอาการแพ้เกิดขึ้น ให้หยุดการใช้ยาทันทีและรี บไปพบแพทย์ ทั้งนี้ อาการ
แพ้หรื ออาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากยาสมุนไพรหรื อยาแผนโบราณ ได้แก่
3.4.1 ผืน่ ขึ้นตามผิวหนัง อาจเป็ นตุ่มเล็กๆ หรื อตุ่มโต หรื อเป็ นแผ่นปื้ น
3.4.2 เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
3.4.3 หู อ้ือ ตามัว ชาที่ลิ้นและผิวหนัง
3.4.4 ใจเต้นสั่นผิดปกติ
3.4.5 ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสี เหลืองเข้ม
3.4.6 ประสาทสัมผัสทางานไวผิดปกติ เช่น รู ้สึกเจ็บเมื่อแตะถูกผิวหนังหรื อผม
กิจกรรมที่ 13.3.1
1. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างยาแผนโบราณและยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ
2. จงอธิ บายโดยสังเขปเกี่ ยวกับน้ ากระสายยาหรื อน้ ากระสาย วิธีการเตรี ยมน้ ากระสายยาหรื อน้ ากระสาย
และกรณี ที่มีการนาไปใช้ในยาแผนโบราณหรื อยาสมุนไพร
แนวตอบกิจกรรมที่ 13.3.1
1. ยาแผนโบราณและยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณเป็ นกลุ่มยาที่กฎหมายได้มีการจัดแบ่งกลุ่มตามระดับ
ความเสี่ ยงของยาโดยมี ค วามแตกต่ างกัน กล่ าวคื อ ยาแผนโบราณเป็ นยาที่ ตอ้ งใช้โดยผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ทางการแพทย์ เช่ น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผูป้ ระกอบโรคศิ ลปะอื่นๆ เป็ นต้น โดยยากลุ่มนี้ จะต้อง
จาหน่ ายในร้านยาที่มีใบอนุ ญาตหรื อในสถานพยาบาลเท่านั้น ในขณะที่ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ
เป็ นกลุ่มยาที่สามารถจาหน่ ายได้ทวั่ ไปเพราะเป็ นยาที่สามารถใช้ได้โดยผูบ้ ริ โภคเองเพื่อการบาบัด บรรเทา
รักษาอาการเจ็บป่ วยหรื อโรคทัว่ ไปที่ไม่รุนแรง
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2. น้ากระสายยาหรื อน้ากระสาย เป็ นของเหลวที่ ได้จากธรรมชาติโดยตรง หรื อเตรี ยมได้จากผลิ ตภัณ ฑ์
ธรรมชาติ หรื อจากเครื่ องยาสมุนไพร โดยการต้ม การแช่ การบีบ การฝน การคั้น หรื อการละลาย ที่แพทย์
แผนโบราณใช้เพื่อผสมกับเครื่ องยาอื่นๆ ในตารับ เพื่อช่ วยเตรี ยมยาให้เป็ นรู ปแบบยา (Dosage form) ช่ วย
ละลายยาเตรี ยมแผนโบราณบางรู ปแบบ ทาให้ยานั้นเตรี ยมออกฤทธิ์ หรื อแสดงฤทธิ์ ได้เร็ วและดีข้ ึน โดยน้ า
กระสายยาเตรี ยมได้จากเครื่ องยาสมุนไพรด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่
2.1 ได้จากน้ าต้มหรื อน้ าแช่เครื่ องยา โดยอาจเป็ นเครื่ องยาสมุนไพรเพียงสิ่ งเดียวหรื อหลายสิ่ งรวมกัน
2.2 ได้จากการบีบหรื อคั้นน้ าจากเครื่ องยาหรื อสมุนไพรที่มีน้ ามากอยูแ่ ล้ว
2.3 ได้จากการละลายน้ ามันหอม (Essential oil) หรื อน้ ามันระเหยง่าย (volatile oil) ในน้ าสุ กหรื อน้ าร้อน
2.4 ได้จากการละลายเครื่ องยาบางชนิดที่บดเป็ นผงละเอียดแล้วในน้ าร้อนหรื อน้ าสุ ก
2.5 ได้จากการฝนเครื่ องยาบางชนิดกับน้ าซาวข้าวหรื อน้ าสะอาด
ทั้งนี้ มีกรณี ที่มีการนาน้ ากระสายยาหรื อน้ ากระสาย ไปใช้ในยาแผนโบราณหรื อยาสมุนไพร เช่น
- ใช้ในการปั้ นยาลูกกลอนให้มีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลมโดยการผสมกับผงยาสมุนไพร ซึ่ งน้ ากระสายยา
ที่นิยมใช้ในการผลิตยาลูกกลอน ได้แก่ น้ าผึ้งเป็ นน้ ากระสายยาในการปั้ นลูกกลอน
- ใช้ในการผลิตยาที่เป็ นของเหลวสาหรับรับประทานชนิดที่ประกอบด้วยตัวยาสาคัญหนึ่งชนิ ดหรื อ
หลายชนิดที่ละลาย (Oral Solutions) หรื อแขวนลอย (Oral Suspensions) อยูใ่ นน้ ากระสายยาหรื อน้ ากระสาย
ที่เหมาะสม
เรื่ องที่ 13.2.2 ยาแผนโบราณทีใ่ ช้ เป็ นยาภายใน
รัฐบาลได้ให้ความสนใจเรื่ องยาแผนโบราณเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากยาแผนโบราณเป็ นทรัพยากรที่
สาคัญของประเทศ และยังเป็ นทางเลือกในการใช้ยาสาหรับประชาชนเพื่อการบาบัด บรรเทา รักษาอาการ
เจ็บป่ วยที่สามารถดูแลด้วยตนเองได้ ลดการพึ่งพายาแผนปั จจุบนั ซึ่งส่ วนใหญ่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ จึง
ช่วยลดการสู ญเสี ยเงินตราออกนอกประเทศ และยังช่วยทาให้เกิ ดระบบบริ การสุ ขภาพที่ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ในระยะยาว อนึ่ง เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาแผนโบราณที่ประชาชน
สามารถใช้ดว้ ยตนเองได้ ในส่ วนนี้ จึงขอนาเสนอเฉพาะยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายใน
จานวน 24 ตารับซึ่ งปรากฎในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ.
2556 ทั้งนี้ ได้มีการกาหนด ชื่อ สรรพคุณ วิธีใช้และขนาดการใช้ และขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ระบุ
ไว้ในประกาศฯ ดังกล่าวเท่านั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ยาประสะกะเพรา

120

1.1 สรรพคุณ แก้ทอ้ งขึ้น ท้องเฟ้อ
1.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้นาเม็ดยาหนักเม็ดละ 0.1 กรัมมาละลายน้ าสุ ก หรื อน้ าใบกะเพราต้ม แก้ทอ้ ง
แน่นจุกเสี ยด อาจใช้ไพลเผาไฟพอสุ ก ฝนแทรกกินได้ ให้กินเช้า-เย็น ในขนาดการใช้ดงั นี้
1.2.1 เด็กอายุ 1-3 เดือน ครั้งละ 1-2 เม็ด
1.2.2 เด็กอายุ 4-6 เดือน ครั้งละ 2-3 เม็ด
1.2.3 เด็กอายุ 7-12 เดือน ครั้งละ 4-6 เม็ด
1.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เม็ด
2. ยาวิสัมพยาใหญ่
2.1 สรรพคุณ แก้ทอ้ งขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสี ยด
2.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินทุก 4 ชัว่ โมง ในขนาดการใช้ดงั นี้
2.2.1 ชนิดผง ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา โดยใช้น้ าสุ กเป็ นกระสายหรื อผสมน้ าผึ้งปั้ นเป็ นลูกกลอน
2.2.2 ชนิดเม็ด ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 4 เม็ด
2.2.3 ชนิดแคปซู ล ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 4 แคปซูล
2.3 ขนาดบรรจุ
2.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 30 กรัม
2.3.2 ชนิดเม็ดไม่เกิน 120 เม็ด
2.3.3 ชนิดแคปซู ลไม่เกิน 120 แคปซูล
3. ยาประสะกานพลู
3.1 สรรพคุณ แก้ปวดท้อง เนื่องจากธาตุไม่ปกติ
3.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้ใช้ไพลเผาไฟฝนกับน้ าปู นใส ถ้าหาน้ ากระสาย ไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุ กแทน
โดยให้กินทุก 3 ชัว่ โมง ในขนาดการใช้ดงั นี้
3.2.1 ชนิดผง ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา
3.2.2 ชนิดเม็ด ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 เม็ด
3.2.3 ชนิดแคปซู ล ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 แคปซูล
3.3 ขนาดบรรจุ
3.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 15 กรัม
3.3.2 ชนิดเม็ดไม่เกิน 60 เม็ด
3.3.3 ชนิดแคปซู ลไม่เกิน 60 แคปซูล
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4. ยาแสงหมึก
4.1 สรรพคุณ
4.1.1 แก้ตวั ร้อน ละลายน้ าดอกไม้เทศ
4.1.2 แก้ทอ้ งขึ้น ปวดท้อง ละลายน้ าใบกะเพราะต้ม
4.1.3 แก้ไอ ขับเสมหะ ละลายน้ าลูกมะแว้งเครื อ หรื อลูกมะแว้งต้นกวาดคอ
4.1.4 แก้แผลในปาก แก้ละออง ละลายน้ าลูกเบญกานีฝนทาในปาก
4.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้
4.2.1 ใช้กวาดคอ วันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้กินทุก 3 ชัว่ โมง
(1) เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 2 เม็ด
(2) เด็กอายุ 7-12 เดือน ครั้งละ 3 เม็ด
4.2.2 ใช้ทาในปาก วันละ 1 ครั้ง
4.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เม็ด
5. ยามันทธาตุ
5.1 สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ทอ้ งขึ้นท้องเฟ้อ
5.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ในขนาดการใช้ดงั นี้
5.2.1 ชนิดผง
(1) เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ ครึ่ งช้อนชา ละลายน้ าสุ ก
(2) ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา ละลายน้ าสุ ก
5.2.2 ชนิดเม็ด
(1) เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 เม็ด
(2) ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 เม็ด
5.2.3 ชนิดแคปซูล
(1) เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 แคปซูล
(2) ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 แคปซูล
5.3 ขนาดบรรจุ
5.3.1 ชนิดผง ไม่เกิน 30 กรัม
5.3.2 ชนิดเม็ด ไม่เกิน 120 เม็ด
5.3.3 ชนิดแคปซูล ไม่เกิน 120 แคปซูล
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6. ยาประสะเจตพังคี
6.1 สรรพคุณ แก้กษัยจุกเสี ยด
6.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินเช้าและเย็น ก่อนอาหาร ในขนาดการใช้ดงั นี้
6.2.1 ชนิดผง ครั้งละ 1 ช้อนชา ละลายน้ าสุ ก
6.2.2 ชนิดเม็ด ครั้งละ 2-4 เม็ด
6.2.3 ชนิดแคปซู ล ครั้งละ 2-4 แคปซูล
6.3 ขนาดบรรจุ
6.3.1 ชนิดผง ไม่เกิน 15 กรัม
6.3.2 ชนิดเม็ด ไม่เกิน 60 เม็ด
6.3.3 ชนิดแคปซูล ไม่เกิน 60 แคปซูล
7. ยามหาจักรใหญ่
7.1 สรรพคุณ แก้ลมทราง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
7.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินพร้อมกับน้ าสุ กก่อนอาหาร เช้า-เย็น เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี กิ นครั้งละ 1-3
เม็ด เพิม่ และลดได้ตามส่ วน
7.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 20 เม็ด
8. ยาตรีหอม
8.1 สรรพคุณ แก้เด็กท้องผูก ระบายพิษไข้
8.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินก่อนอาหารเช้า ในขนาดการใช้ดงั นี้
8.2.1 เด็กอายุ 1-2 เดือน ครั้งละ 2-3 เม็ด
8.2.2 เด็กอายุ 3-5 เดือน ครั้งละ 4-5 เม็ด
8.2.3 เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 6-8 เม็ด
8.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เม็ด
9. ยาธรณีสันฑะฆาต
9.1 สรรพคุณ แก้กษัยเส้น เถาดาน ท้องผูก
9.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินวันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรื อก่อนนอน ในขนาดการใช้ดงั นี้
9.2.1 ชนิดผง ผูใ้ หญ่ ครั้งละ ครึ่ ง - 1 ช้อนชา ละลายน้ าสุ ก หรื อผสมน้ าผึ้งปั้ นเป็ นลูกกลอน
9.2.2 ชนิดเม็ด ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 เม็ด
9.2.3 ชนิดแคปซู ล ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 แคปซูล
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9.3 คาเตือน
9.3.1 คนเป็ นไข้ เด็กหรื อสตรี มีครรภ์หา้ มรับประทาน
9.3.2 ผูส้ ู งอายุควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
9.4 ขนาดบรรจุ
9.4.1 ชนิดผงไม่เกิน 15 กรัม
9.4.2 ชนิดเม็ดไม่เกิน 60 เม็ด
9.4.3 ชนิดแคปซู ลไม่เกิน 60 แคปซูล
10. ยาถ่ าย
10.1 สรรพคุณ แก้ทอ้ งผูก
10.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ในขนาดการใช้ดงั นี้
10.2.1 ชนิดเม็ด ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-5 เม็ด ตามธาตุหนักธาตุเบา
10.2.2 ชนิดแคปซู ล ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-5 แคปซูล ตามธาตุหนักธาตุเบา
10.3 ขนาดบรรจุ
10.3.1 ชนิดเม็ด ไม่เกิน 10 เม็ด
10.3.2 ชนิดแคปซู ล ไม่เกิน 10 แคปซูล
11. ยาเหลืองปิ ดสมุทร
11.1 สรรพคุ ณ แก้ท ้อ งเสี ย โดยใช้น้ า เปลื อกลู ก ทับ ทิ ม หรื อ เปลื อ กแคต้ม กับ น้ าปู น ใสเป็ นกระสาย
ถ้าหาน้ ากระสายไม่ได้ให้ใช้น้ าสุ กแทน และให้กินร่ วมกับน้ าละลายเกลือแกงด้วย
11.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ในขนาดการใช้ดงั นี้
11.2.1 เด็กอายุ 3-5 เดือน ครั้งละ 2 เม็ด
11.2.2 เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 3-4 เม็ด
11.2.3 เด็กอายุ 1-5 ปี ครั้งละ 4-7 เม็ด
11.2.4 เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 8-10 เม็ด
11.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เม็ด
12. ยาธาตุบรรจบ
12.1 สรรพคุณ
12.1.1 แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสี ย ใช้เปลือกแค เปลือกสะเดา หรื อเปลือกลูกทับทิมต้มกับน้ าปูนใส
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12.1.2 แก้ทอ้ งขึ้น ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียม 3 กลีบ ทุกชงน้ าร้อน หรื อใช้ใบกะเพราต้มเป็ นกระสาย ถ้า
หาน้ ากระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุ กแทน
12.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ในขนาดการใช้ดงั นี้
12.2.1 ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา
12.2.2 เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ ครึ่ ง ช้อนชา
12.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 20 กรัม
13. ยาจันทน์ ลลี า
13.1 สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ตวั ร้อน
13.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินทุก 4 ชัว่ โมง ในขนาดการใช้ดงั นี้
13.2.1 ชนิดผง เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ ครึ่ ง – 1 ช้อนชา ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 1-2 ช้อนชา
13.2.2 ชนิดเม็ด เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 เม็ด ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 เม็ด
13.2.3 ชนิดแคปซูล เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 แคปซู ล ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 แคปซูล
13.3 ขนาดบรรจุ
13.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 15 กรัม
13.3.2 ชนิดเม็ดไม่เกิน 30 เม็ด
13.3.3 ชนิดแคปซู ลไม่เกิน 30 แคปซูล
14. ยาประสะจันทน์ แดง
14.1 สรรพคุณ แก้ไข้ตวั ร้อน กระหายน้ า
14.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินทุก 3 ชัว่ โมง ในขนาดการใช้ดงั นี้
14.2.1 ชนิดผง
(1) เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ ครึ่ งช้อนชา ละลายน้ าสุ กหรื อน้ าดอกมะลิ
(2) ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา ละลายน้ าสุ กหรื อน้ าดอกมะลิ
14.2.2 ชนิดเม็ด
(1) เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 เม็ด
(2) ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 เม็ด
14.2.3 ชนิดแคปซูล
(1) เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 แคปซูล
(2) ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 2-4 แคปซูล
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14.3 ขนาดบรรจุ
14.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 15 กรัม
14.3.2 ชนิดเม็ดไม่เกิน 60 เม็ด
14.3.3 ชนิดแคปซู ลไม่เกิน 60 แคปซูล
15. ยาเขียวหอม
15.1 สรรพคุณ
15.1.1 แก้ตวั ร้อน ร้อนใน กระหายน้ า ละลายน้ าสุ ก หรื อน้ าดอกมะลิ
15.1.2 แก้พิษหัด พิษสุ กใส ละลายน้ ารากผักชีตม้ ทั้งกินและชะโลม
15.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินวันละ 4-6 ครั้ง ในขนาดการใช้ดงั นี้
15.2.1 ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา
15.2.2 เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ ครึ่ งช้อนชา
15.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 กรัม
16. ยามหานิลแท่งทอง
16.1 สรรพคุณ
16.1.1 แก้ไข้ แก้กระหายน้ า
16.1.2 แก้หดั อีสุกอีใส กินร่ วมกับน้ ารากผักชีตม้
16.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินวันละ 2 ครั้ง ในขนาดการใช้ดงั นี้
16.2.1 ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 3-4 เม็ด
16.2.2 เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 เม็ด
16.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เม็ด
17. ยาหอมเทพจิตร
17.1 สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลาย บารุ งดวงจิตให้ชุ่มชื่น
17.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินครั้งละ 5-7 เม็ด เมื่อมีอาการ โดยไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
17.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เม็ด
18. ยาหอมทิพโอสถ
18.1 สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน ละลายน้ าดอกไม้หรื อน้ าสุ ก
18.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินเมื่อมีอาการโดยไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง ในขนาดการใช้ดงั นี้
18.2.1 ชนิดผง ครั้งละ ครึ่ ง – 1 ช้อนชา
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18.2.2 ชนิดเม็ด ครั้งละ 3-5 เม็ด
18.3 ขนาดบรรจุ
18.3.1 ชนิดผง ไม่เกิน 15 กรัม
18.3.2 ชนิดเม็ด ไม่เกิน 75 เม็ด
19. ยาหอมอินทจักร์
19.1 สรรพคุณ
19.1.1 แก้ลมบาดทะจิต ใช้น้ าดอกมะลิ
19.1.2 แก้คลื่นเหี ยนอาเจียน ใช้น้ าลูกผักชี เทียนดาต้ม ถ้าไม่มีใช้น้ าสุ ก
19.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินทุก 3 ชัว่ โมง ในขนาดการใช้ดงั นี้
19.2.1 ชนิดผง ครั้งละ ครึ่ ง – 1 ช้อนชา
19.2.2 ชนิดเม็ด ครั้งละ 3-5 เม็ด
19.3 ขนาดบรรจุ
19.3.1 ชนิดผง ไม่เกิน 15 กรัม
19.3.2 ชนิดเม็ด ไม่เกิน 75 เม็ด
20. ยาหอมนวโกฐ
20.1 สรรพคุณ
20.1.1 แก้ลมคลื่นเหี ยนอาเจียน ใช้น้ าลูกผักชี เทียนดาต้ม
20.1.2 แก้ ล มป ลายไข้ ใช้ ก้ า น ส ะเดา ลู กกระดอม แล ะบ อระเพ็ ด ต้ ม เอาน้ า ถ้ า ห าน้ า
กระสายไม่ได้ใช้น้ าสุ กแทน
20.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินทุก 3 ชัว่ โมง ในขนาดการใช้ดงั นี้
20.2.1 ชนิดผง ครั้งละ ครึ่ ง – 1 ช้อนชา
20.2.2 ชนิดเม็ด ครั้งละ 3-5 เม็ด
20.3 ขนาดบรรจุ
20.3.1 ชนิดผง ไม่เกิน 15 กรัม
20.3.2 ชนิดเม็ด ไม่เกิน 75 เม็ด
21. ยาอามฤควาที
21.1 สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ โดยการละลายน้ ามะนาวแทรกเกลือ ก่อนใช้จิบหรื อกวาดคอ
21.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้
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21.2.1 ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 ช้อนชา
21.2.2 เด็กอายุ 6-12 ปี กินครั้งละ ครึ่ ง ช้อนชา
21.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 15 กรัม
22. ยาประสะมะแว้ง
22.1 สรรพคุณ แก้ไอ แก้เสมหะ โดยการละลายน้ ามะนาวแทรกเกลือก่อนกิน
22.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้
22.2.1 เด็กอายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1-2 เม็ด
22.2.2 ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 5-7 เม็ด
22.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เม็ด
23. ยาประสะไพล
23.1 สรรพคุณ แก้จุกเสี ยด แก้ระดูไม่ปกติ ขับน้ าคาวปลา
23.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ในขนาดการใช้ดงั นี้
23.2.1 ชนิดผง ครั้งละ ครึ่ ง 1 ช้อนชา ละลายน้ าสุ ก หรื อน้ าสุ รา
23.2.2 ชนิดเม็ด บดเป็ นผง ทาเป็ นเม็ด หนักเม็ดละ 0.25 กรัม
23.2.3 ชนิดแคปซู ล ครั้งละ 2-4 แคปซูล
23.3 ขนาดบรรจุ
23.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 30 กรัม
23.3.2 ชนิดเม็ดไม่เกิน 120 เม็ด
23.3.3 ชนิดแคปซู ลไม่เกิน 120 แคปซูล
24. ยาประสะเปราะใหญ่
24.1 สรรพคุณ ถอนพิษไข้ตานทรางสาหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ละลายน้ าดอกไม้เทศหรื อน้ าสุ ก ใช้กิน
หรื อผสมน้ าสุ ราสุ มกระหม่อม
24.2 วิธีใช้ และขนาดการใช้ ให้กินทุก 3 ชัว่ โมง ครั้งละ ครึ่ ง – 1 ช้อนชา
24.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 15 กรัม
จะเห็นได้วา่ ยาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดล้วนเป็ นยาที่มีการใช้มานานในอดีต จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั คงมี
การใช้อยู่บ ้าง แม้ว่าไม่ ม ากเช่ น ในอดี ตเนื่ องจากปั จจุ บนั มี ยาแผนปั จจุ บ ัน หลากหลายชนิ ดให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถเลือกใช้ได้มากขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะป็ นยาพื้นบ้านที่คนไทยนิ ยมใช้มาตั้งแต่อดี ตนานมาแล้วและใน
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ปั จจุ บ ัน ก็ ยงั คงมี ก ารใช้อยู่ในการบ าบัดอาการและรั ก ษาโรคเบื้ องต้น เช่ น แก้ล มวิงเวีย น แก้ค ลื่ น เหี ย น
อาเจียน แก้ไข้ ร้อนใน แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ทอ้ งขึ้น ท้องเฟ้ อ ท้องเสี ย ท้องผูก แก้กษัย แก้จุกเสี ยด แก้ระดูไม่
ปกติ ขับน้ าคาวปลา แก้แผลในปาก แก้ละออง เป็ นต้น
กิจกรรมที่ 13.3.2
จงยกตัวอย่างและอธิ บายเกี่ยวกับสรรพคุณและขนาดการใช้ยาแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายในที่ยงั คง
มีการใช้มากในเด็กอยูใ่ นปัจจุบนั
แนวตอบกิจกรรมที่ 13.3.2
ในปัจจุบนั สรรพคุณและขนาดการใช้ยาแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายในที่ยงั มีการใช้มากในเด็ก เช่น
1. ยาแสงหมึก
1.1 สรรพคุณ
1.1.1 แก้ตวั ร้อน ละลายน้ าดอกไม้เทศ
1.1.2 แก้ทอ้ งขึ้น ปวดท้อง ละลายน้ าใบกะเพราต้ม
1.1.3 แก้ไอ ขับเสมหะ ละลายน้ าลูกมะแว้งเครื อ หรื อลูกมะแว้งต้นกวาดคอ
1.1.4 แก้แผลในปาก แก้ละออง ละลายน้ าลูกเบญกานีฝนทาในปาก
1.2 ขนาดการใช้ ใช้ทาในปาก วันละ 1 ครั้ง หรื อใช้กวาดคอ วันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นกิ นทุก 3 ชั่วโมง
(เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 2 เม็ด เด็กอายุ 7-12 เดือน ครั้งละ 3 เม็ด)
2. ยามหาจักรใหญ่
2.1 สรรพคุณ แก้ลมทราง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
2.2 ขนาดการใช้ กินพร้ อมกับน้ าสุ กก่อนอาหาร เช้า-เย็น เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี กินครั้งละ 1-3 เม็ด เพิ่มและ
ลดได้ตามส่ วน
3. ยาธาตุบรรจบ
3.1 สรรพคุณ
3.1.1 แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสี ย ใช้เปลือกแคหรื อเปลือกสะเดาหรื อเปลือกลูกทับทิมต้มกับน้ าปูนใส
3.1.2 แก้ทอ้ งขึ้น ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียม 3 กลีบ ทุกชงน้ าร้อน หรื อใช้ใบกะเพราต้มเป็ นกระสาย แต่ถา้
หาน้ ากระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุ กแทน
3.2 ขนาดการใช้ กินวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร (เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละครึ่ งช้อนชา)
4. ยาเขียวหอม
4.1 สรรพคุณ
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4.1.1 แก้ตวั ร้อน ร้อนใน กระหายน้ า ละลายน้ าสุ ก หรื อน้ าดอกมะลิ
4.1.2 แก้พิษหัด พิษสุ กใส ละลายน้ ารากผักชีตม้ ทั้งกินและชะโลม
4.2 ขนาดการใช้ กินวันละ 4-6 ครั้ง (เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ ครึ่ งช้อนชา)
5. ยามหานิลแท่งทอง
5.1 สรรพคุณ
5.1.1 แก้ไข้ แก้กระหายน้ า
5.1.2 แก้หดั อีสุกอีใส กินร่ วมกับน้ ารากผักชีตม้
5.2 ขนาดการใช้ กินวันละ 2 ครั้ง (เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 เม็ด)

เรื่ องที่ 13.3.3
ยาจากสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. 2555
ปั จจุ บนั ประเทศไทยต้องสู ญ เสี ยเงิ นตราออกนอกประเทศจานวนมาก เพราะยาและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็ นการช่วยลดการพึ่งพายาแผนปั จจุบนั และ
ยังช่วยทาให้เกิดระบบบริ การสุ ขภาพที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว รัฐบาลจึงได้
ให้ความสนใจเรื่ องยาจากสมุนไพรเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสมุนไพรเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ และ
ยังสามารถเป็ นทางเลือกในการใช้ยาเพื่อทดแทนยาแผนปั จจุบนั ทั้งยาที่มีการใช้ในสถานพยาบาลภาครัฐ
และที่ประชาชนสามารถหาซื้ อได้จากร้านขายยา เพื่อการบาบัด บรรเทา รักษาอาการเจ็บป่ วยในเบื้องต้น จึง
เป็ นความจาเป็ นที่จะต้องมีการส่ งเสริ มและให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการใช้ยาจากสมุ นไพรทั้งกลุ่มที่ ประชาชน
สามารถหาซื้ อ ได้ใ ช้ด้วยตนเองจากร้ านขายยาและที่ มี ใ ช้ใ นสถานพยาบาลภาครั ฐ ในต าราเล่ ม นี้ จึ ง ได้
นาเสนอเฉพาะตารับยาจากสมุนไพรที่มีการกาหนดไว้ในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 โดยจะกล่าวถึ ง
เฉพาะชื่ อตารับยา รู ปแบบยา สรรพคุณ วิธีใช้และขนาดรับประทานของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา และ
ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เท่านั้น
อนึ่ง ยาจากสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ คือ ยาแผนไทย
หรื อยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ดังต่อไปนี้
1. ยาแผนไทยหรื อยาแผนโบราณ
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ยาแผนไทยหรื อยาแผนโบราณ ประกอบด้วยยารักษากลุ่มอาการต่างๆ 8 กลุ่ม ได้แก่ ยารักษากลุ่ม
อาการทางระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบทางเดินอาหาร ระบบสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ระบบทางเดินหายใจ
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และกลุ่มยาแก้ไข้ กลุ่มยาบารุ งโลหิ ต กลุ่มยาบารุ งธาตุและปรับธาตุ ดังนี้
1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ ลม)
ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิ ต (แก้ลม) ได้แก่ ยาหอมชนิดต่างๆ ดังนี้
1.1.1 ยาหอมทิพโอสถ เป็ นยาผง และยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน
(2) วิธีใช้ นาผงยาละลายในน้ ากระสายยาซึ่ งอาจเป็ นน้ าดอกไม้หรื อน้ าสุ ก
(3) ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1–1.4 กรัมเมื่อมีอาการ ทุก 3-4 ชัว่ โมง แต่ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1 )ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร กิ น ย า นี้ ร่ ว ม กั บ ย า ใ น ก ลุ่ ม ส า ร กั น เลื อ ด เป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(4.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของ
ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(4.3) ควรระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
1.1.2 ยาหอมเทพจิตร เป็ นยาผงและยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ แก้ลมกองละเอียด ได้แก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการที่รู้สึกใจหวิว
วิงเวียน คลื่นไส้ ตาพร่ าจะเป็ นลม) ใจสั่น และบารุ งดวงจิตให้ชุ่มชื่น
(2) วิธีใช้ นาผงยาหรื อเม็ดยาละลายในน้ าสุ ก
(3) ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1-1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ทุก 3-4 ชัว่ โมง แต่ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1 ) ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร กิ น ย า นี้ ร่ ว ม กั บ ย า ใ น ก ลุ่ ม ส าร กั น เลื อ ด เป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(4.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของ
ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(4.3) ควรระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
1.1.3 ยาหอมนวโกฐ เป็ นยาผงและยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ
(1.1) แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหี ยน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผูส้ ู งอายุ
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(1.2) แก้ล มปลายไข้ (หลังจากฟื้ นไข้แล้วยังมี อาการ เช่ น คลื่ น เหี ยน วิงเวียน เบื่ ออาหาร
ท้องอืด และอ่อนเพลีย)
(2) วิธีใช้ นาผงยาหรื อเม็ดยาละลายน้ ากระสาย โดยน้ ากระสายยาที่ใช้ ได้แก่
(2.1) กรณี แก้ล มวิ ง เวี ย น คลื่ น เหี ย น อาเจี ย น (ลมจุ ก แน่ น ในอก) ในผู ส้ ู ง อายุ ให้ ใ ช้น้ า
ลูกผักชี (15 กรัม) หรื อเทียนดา (15 กรัม) ต้มเป็ นน้ ากระสายยา
(2.2) กรณี แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟื้ นไข้แล้วยังมีอาการเช่น คลื่นเหี ยน วิงเวียน เบื่ออาหาร
ท้องอืด อ่อนเพลีย) ใช้กา้ นสะเดา (33 ก้าน หรื อ 15 กรัม) ลูกกระดอม (7 ลูก หรื อ 15 กรัม) และเถาบอระเพ็ด
(7 องคุลี หรื อ 15 กรัม) ต้มเป็ นน้ ากระสายยา
(2.3) ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุ กแทน
(3) ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1-2 กรัม เมื่อมีอาการ ทุก 3-4 ชัว่ โมงแต่ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
(4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผูท้ ี่มีไข้
(5) ข้ อควรระวัง
(5.1) ควรระมัดระวังการกิ นร่ วมกับ ยาในกลุ่ มสารกันเลื อดเป็ นลิ่ ม (anticoagulant) และยา
ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(5.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
1.1.4 ยาหอมแก้ลมวิงเวียน เป็ นยาผงและยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
(2) วิธีใช้ นาผงหรื อเม็ดยาละลายน้ าสุ ก
(3) ขนาดรับประทาน ครั้งละ 600 มิลลิ กรัม-1 กรัม ทุก 3-4 ชัว่ โมง เมื่อมีอาการ แต่ไม่ควรเกิ น
วันละ 3 ครั้ง
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1 ) ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร กิ น ย า นี้ ร่ ว ม กั บ ย า ใ น ก ลุ่ ม ส าร กั น เลื อ ด เป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(4.2) ควรระมัดระวังการใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
1.1.5 ยาหอมอินทจักร์ เป็ นยาผงและยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ
(1.1) แก้ลมบาดทะจิต
(1.2) แก้คลื่นเหี ยนอาเจียน
(1.3) แก้ลมจุกเสี ยด
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(2) วิธีใช้ นาผงยาหรื อเม็ดยาละลายในน้ ากระสายยา โดย น้ ากระสายยาที่ใช้ ได้แก่
(2.1) กรณี แก้ลมบาดทะจิต ใช้น้ าดอกมะลิ
(2.2) กรณี แก้คลื่นเหี ยนอาเจียน ใช้น้ าลูกผักชี เทียนดาต้ม ถ้าไม่มีใช้น้ าสุ ก
(2.3) กรณี แก้ลมจุกเสี ยด ใช้น้ าขิงต้ม
(3) ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1-2 กรัม ทุก 3-4 ชัว่ โมง แต่ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
(4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
(5) ข้ อควรระวัง
(5.1) ควรระมัดระวังการกิ นยานี้ ร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลื อดเป็ นลิ่ม (anticoagulant) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(5.2) ควรระมัดระวังการใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
1.2 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร
ยารั กษากลุ่ ม อาการทางระบบทางเดิ นอาหาร ประกอบด้วย 4 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มยาขับ ลมบรรเทา
อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ กลุ่ มยาบรรเทาอาการท้องผูก กลุ่ มยาบรรเทาอาการท้องเสี ย และกลุ่ ม ยาบรรเทา
ริ ดสี ดวงทวาร ดังนี้
1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้ องอืด ท้ องเฟ้ อ
(1) ยาธาตุบรรจบ เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
(1.2) วิธีใช้ นายาผงละลายในน้ ากระสายยา หรื อกิ นยาลู กกลอนหรื อยาแคปซู ลร่ วมกับน้ า
กระสายยา โดยน้ ากระสายยาที่ใช้ ได้แก่
(1.2.1) กรณี แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียม 3 กลีบ นามาทุบแล้วชงในน้ าร้อนหรื อใช้
น้ าต้มใบกะเพราเป็ นน้ ากระสายยา
(1.2.2) ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าสุ กแทน
(1.3) ขนาดรับประทาน ชนิดลูกกลอนและชนิดแคปซูล
(1.3.1) ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
(1.3.2) เด็กอายุ 6 - 12 ปี กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
(1.4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผูท้ ี่มีไข้
(1.5) ข้ อควรระวัง
(1.5.1)ควรระมั ด ระวัง การกิ น ยานี้ ร่ วมกั บ ยาใน ก ลุ่ ม ส ารกั น เลื อด เป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
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(1.5.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่ มี ความ
ผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(2) ยาธาตุอบเชย เป็ นยาน้ า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(2.1) สรรพคุณ ช่วยขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
(2.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 15 - 30 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
(2.3) ข้ อควรระวัง ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่ มีความ
ผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(3) ยาเบญจกูล เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล และยาชง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(3.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
(3.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(3.2.1) ชนิดชง กินครั้งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
(3.2.2) ชนิดผง กินครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
(3.2.3) ชนิ ดลูกกลอน ชนิ ดเม็ด และชนิ ดแคปซู ล กิ นครั้งละ 800 มิลลิ กรัม – 1 กรัม
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
(3.3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผูท้ ี่มีไข้ และเด็กเล็ก
(3.4) ข้ อควรระวัง
(3.4.1) ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน เนื่องจากอาจทาให้ไฟธาตุกาเริ บ
(3.4.2) ไม่ควรกินยาติดต่อกันนานเกิน 7 วัน
(4) ยาประสะกะเพรา เป็ นยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(4.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสี ยด
(4.2) วิธีใช้ นายาผงละลายน้ ากระสายยา ทิง้ ไว้ให้ตกตะกอน แล้วกินส่ วนที่เป็ นน้ าใส
(4.2.1) กรณี แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ ให้ใช้น้ าสุ กหรื อน้ าใบกะเพราต้มเป็ นน้ ากระสายยา
(4.2.2) กรณี แก้จุกเสี ยด ให้ใช้ไพลเผาไฟพอสุ ก ฝนกับน้ าสุ กเป็ นน้ ากระสายยา
(4.3) ขนาดรับประทาน
(4.3.1) ยาผง กินวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เมื่อมีอาการ
 เด็กอายุ 1 – 3 เดือน กินครั้งละ 100 – 200 มิลลิกรัม
 เด็กอายุ 4 – 6 เดือน กินครั้งละ 200 – 300 มิลลิกรัม
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 เด็กอายุ 7 – 12 เดือน กินครั้งละ 400 – 600 มิลลิกรัม
(4.3.2) ชนิดเม็ดและชนิ ดแคปซู ล ให้ใช้สาหรับเด็กโต (อายุ 6 - 12 ปี ) โดยกินครั้งละ
1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เมื่อมีอาการ
(4.4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผูท้ ี่มีไข้
(5) ยาประสะกานพลู เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(5.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสี ยด แน่นเฟ้ อจากอาหารไม่ยอ่ ย เนื่ องจากธาตุ
ไม่ปกติ
(5.2) วิธีใช้ นายาผงหรื อยาเม็ดละลายในน้ ากระสายยา หรื อกินยาแคปซู ลร่ วมกับน้ ากระสาย
ยา โดยน้ ากระสายยาที่ใช้ ได้แก่
(5.2.1) ใช้ไพลเผาไฟพอสุ กฝนกับน้ าปูนใสเป็ นน้ ากระสาย
(5.2.2) ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าสุ กแทน
(5.3) ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ
(5.4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(5.5) ข้ อควรระวัง ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่ มี
ความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(6) ยาประสะเจตพังคี เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(6.1) สรรพคุณ แก้กษัยจุกเสี ยด ขับผายลม
(6.2) วิธีใช้ นายาผงหรื อยาเม็ดละลายน้ าสุ ก หรื อกินยาแคปซู ลร่ วมกับน้ าสุ ก
(6.3) ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
(6.4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(6.5) ข้ อควรระวัง ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่ มี
ความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(7) ยามันทธาตุ เป็ นยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(7.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ธาตุไม่ปกติ
(7.2) วิธีใช้
นายาผง ยาเม็ดละลายน้ าสุ ก หรื อกินยาแคปซู ลร่ วมกับน้ าสุ ก
(7.3) ขนาดรับประทาน วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(7.3.1) ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 กรัม
(7.3.2) เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม
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(7.4) ข้ อห้ ามใช้
(7.4.1) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 1 ขวบ เนื่ องจากเป็ นยารสร้ อน ทาให้ลิ้น ปากแสบ
ร้อนได้
(7.4.2) ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผูท้ ี่มีไข้
(7.5) ข้ อควรระวัง
(7.5.1) ควรระมั ด ระวัง การกิ น ยานี้ ร่ วมกั บ ยาใน กลุ่ ม ส ารกั น เลื อ ดเป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(7.5.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยที่มีความ
ผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(8) ยามหาจักรใหญ่ เป็ นยาเม็ด ยาแคปซูล และยาผง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(8.1) สรรพคุณ แก้ลมซาง บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
(8.2) วิ ธี ใ ช้ น ายาผงละลายในน้ าสุ ก หรื อกิ น ยาเม็ ด หรื อยาแคปซู ล ร่ ว มกั บ น้ าสุ ก
(8.3) ขนาดรับประทาน
(8.3.1) แก้ลมซาง ชนิ ดผงและชนิ ดเม็ด โดยในเด็ก อายุ 1 – 5 ขวบ กิ นครั้ งละ 500
มิลลิกรัม – 1.5 กรัม เพิ่มและลดได้ตามส่ วน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
(8.3.2) บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
 ชนิ ดผงและชนิ ดเม็ด ในเด็ก อายุ 1 – 5 ขวบ กินครั้งละ 500 มิลลิ กรัม – 1.5
กรัม เพิ่มและลดได้ตามส่ วน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
 ชนิดเม็ดและชนิดแคปซู ล ในเด็ก อายุ 6 – 12 ปี กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2
ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
(8.4) ข้ อควรระวัง
(8.4.1) ควรระมั ด ระวัง การกิ นยานี้ ร่ วมกั บ ยาในกลุ่ ม ส ารกั น เลื อ ดเป็ นลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(8.4.2) หากกินยาแล้วมีอาการท้องเสี ย ควรหยุดกินยา
(9) ยาวิสัมพยาใหญ่ เป็ นยาผง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(9.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสี ยด
(9.2) วิธีใช้ ละลายน้ าสุ กหรื อผสมน้ าผึ้งปั้ นเป็ นลูกกลอน
(9.3) ขนาดรับประทาน กินครั้งละ 1 กรัม ทุก 4 ชัว่ โมง
(9.4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผูท้ ี่มีไข้
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(9.5) ข้ อควรระวัง
(9.5.1) ควรระมั ด ระวัง การกิ นยานี้ ร่ วมกั บ ยาใน กลุ่ ม ส ารกั น เลื อ ดเป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(9.5.2) ควรระมัด ระวัง การใช้ ร่วมกับ ยา phenytoin, propranolol, theophylline, และ
rifampicin เนื่องจากตารับนี้มีดอกดีปลีในปริ มาณสู ง
(10) ยาอภัยสาลี เป็ นยาลูกกลอน ยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(10.1) สรรพคุณ บาบัดโรคลม บรรเทาอาการจุกเสี ยดแน่น
(10.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน กินครั้งละ 1.5–2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าและ
เย็น
(10.3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(10.4) ข้ อ ควรระวั ง ควรระวัง ในการกิ น ยานี้ ร่ ว มกับ ยาในกลุ่ ม สารกัน เลื อ ดเป็ นลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้ องผูก
(1) ยาถ่ ายดีเกลือฝรั่ง เป็ นยาแคปซูล ยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการท้องผูก ในผูท้ ี่ทอ้ งผูกมากหรื อเรื้ อรัง หรื อผูท้ ี่ใช้ยาอื่นแล้ว
ไม่ได้ผล
(1.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ชนิดเม็ดและชนิดแคปซู ล โดยครั้งแรก กิน 1 กรัม วันละ
1 ครั้ง ก่ อนนอน แต่ถ้ายังไม่ถ่าย ให้กินเพิ่มเป็ น 1.5 กรั มในวันต่อไป แต่ไม่เกิ น 2.5 กรัมต่อวัน (ตามธาตุ
หนักธาตุเบา)
(1.3) ข้ อห้ ามใช้
(1.3.1) ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก
(1.3.2) ห้ามใช้ในภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction/ ileus)
(1.3.3) ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่มี ภาวะผิดปกติ เฉี ยบพลันที่ ทางเดิ นอาหาร (acute gastrointestinal conditions) เช่น คลื่นไส้ อาเจียน
(1.4) ข้ อควรระวัง
(1.4.1) เนื่ อ งจากเป็ นยาถ่ า ยอย่า งแรง ไม่ ค วรใช้ย านี้ ในผู ป้ ่ วยอ่ อ นเพลี ย มากหรื อ
มีภาวะขาดน้ า
(1.4.2) เมื่อถ่ายแล้ว ให้เว้นอย่างน้อย 2 วัน แล้วจึงใช้ยานี้อีกครั้ง
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(1.4.3) ควรรระมัดะวังการใช้ยาในผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติข องไตหรื อ
ตับ (renal/ hepatic impairment) เนื่องจากยามีส่วนประกอบของแมกนีเซี ยม
(1.5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ปวดเสี ยดท้อง
(2) ยาธรณีสันฑะฆาต เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(2.1) สรรพคุณ แก้เถาดาน ท้องผูก
(2.2) วิธีใช้ นาผงยาละลายน้ าสุ กหรื อผสมน้ าผึ้ง ปั้ นเป็ นลูกกลอน
(2.3) ขนาดรับประทาน กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรื อ
ก่อนนอน
(2.4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผูท้ ี่มีไข้ และเด็ก
(2.5) ข้ อควรระวัง
(2.5.1) ควรระมั ด ระวัง การกิ น ยานี้ ร่ วมกั บ ยาในกลุ่ ม ส ารกั น เลื อดเป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(2.5.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่ มีความ
ผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(2.5.3) ควรระมัดระวังการใช้ ร่ วมกับ ยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
rifampicin เนื่องจากตารับนี้มีพริ กไทยในปริ มาณสู ง
(2.5.4) ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผูส้ ู งอายุ
1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้ องเสี ย
(1) ยาธาตุบรรจบ เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสี ยชนิ ดที่ ไม่ได้เกิ ดจากการติ ดเชื้ อ
เช่น อุจจาระไม่เป็ นมูกหรื อมีเลือดปน และท้องเสี ยชนิดที่ไม่มีไข้
(1.2) วิธีใช้ นายาผง ละลายน้ าในน้ ากระสายยา หรื อกินยาแคปซู ล หรื อยาลูกกลอนร่ วมกับ
น้ ากระสายยา โดยน้ ากระสายยาที่ใช้ ได้แก่
(1.2.1) กรณี บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสี ยชนิ ดที่ไม่เกิ ดจากการติดเชื้ อ ให้
ใช้เปลือกแคหรื อเปลือกสะเดาหรื อเปลือกลูกทับทิมต้ม แทรกกับน้ าปูนใสเป็ นน้ ากระสายยา
(1.2.2) ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าสุ กแทน
(1.3) ขนาดรับประทาน
(1.3.1) ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
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(1.3.2) เด็ ก อายุ 6 - 12 ปี กิ น ครั้ งละ 500 มิ ล ลิ ก รั ม วัน ละ 3 ครั้ ง ก่ อ นอาหารเมื่ อ มี
อาการ
(1.4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(1.5) ข้ อควรระวัง
(1.5.1) ควรระมั ด ระวัง การกิ น ยานี้ ร่ วมกั บ ยาใน ก ลุ่ ม ส ารกั น เลื อดเป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(1.5.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่ มี ความ
ผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(1.5.3) ในกรณี ทอ้ งเสี ยชนิ ดที่ไม่เกิ ดจากการติดเชื้ อ ใช้ไม่เกิ น 1 วัน หากอาการไม่ดี
ขึ้น ควรปรึ กษาแพทย์
(2) ยาเหลืองปิ ดสมุทร เป็ นยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(2.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องเสี ยชนิ ดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้ อ เช่น อุจจาระไม่เป็ นมูก
หรื อมีเลือดปนและท้องเสี ยชนิดที่ไม่มีไข้
(2.2) วิธีใช้ นายาผงละลายในน้ ากระสายยา หรื อกินยาแคปซู ล ยาเม็ดร่ วมกับน้ ากระสายยา
โดยน้ ากระสายยาที่ใช้ ได้แก่
(2.2.1) ใช้น้ าเปลือกลูกทับทิมหรื อเปลือกแคต้ม แทรกกับน้ าปูนใสเป็ นน้ ากระสายยา
สาหรับเด็กเล็กให้บดผสมกับน้ ากระสายยา ใช้กินหรื อกวาดก็ได้
(2.2.2) ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุ กแทน
(2.3) ขนาดรับประทาน
(2.3.1) ชนิดผงและชนิดเม็ด ให้กินทุก 3 – 5 ชัว่ โมง เมื่อมีอาการ
 ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 กรัม
 เด็กอายุ 3 – 5 เดือน กินครั้งละ 200 มิลลิกรัม
 เด็กอายุ 6 – 12 เดือน กินครั้งละ 300 – 400 มิลลิกรัม
 เด็กอายุ 1 – 5 ขวบ กินครั้งละ 500 – 700 มิลลิกรัม
 เด็กอายุ 6 – 12 ปี กินครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม
(2.3.2) ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล
 ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 - 5 ชัว่ โมง เมื่อมีอาการ
 เด็ก อายุ 6 – 12 ปี กินครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม เมื่อมีอาการ
(2.4) ข้ อควรระวัง ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
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1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสี ดวงทวารหนัก
(1) ยาผสมเพชรสั งฆาต เป็ นยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการริ ดสี ดวงทวารหนัก
(1.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน กินครั้งละ 1.2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
(1.3) ข้ อควรระวัง ควรระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
(1.4) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ท้องเสี ย มวนท้อง
(2) ยาริดสี ดวงมหากาฬ เป็ นยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล
(2.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการริ ดสี ดวงทวารหนัก
(2.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน กินครั้งละ 800 มิลลิกรัม-1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(2.3) ข้ อควรระวัง
(2.3.1) ค วรระมั ด ระวั ง การกิ น ยานี้ ร่ วม กั บ ยาใน ก ลุ่ ม ส ารกั น เลื อดเป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(2.3.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
1.3. ยารักษากลุ่มอาการทางสู ติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
1.3.1 ยาประสะไพล เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ
(1.1) ระดูมาไม่สม่าเสมอหรื อมาน้อยกว่าปกติ
(1.2) บรรเทาอาการปวดประจาเดือน
(1.3) ขับน้ าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารโดยมีวธิ ี ใช้ดงั นี้
(2.1) กรณีระดูมาไม่ สม่าเสมอหรื อมาน้ อยกว่ าปกติ ให้กิน เป็ นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระดูมา ให้
หยุดกินยา และในกรณี เป็ นยาชนิดผง ให้ละลายยาในน้ าสุ กก่อนกิน
(2.2) กรณีปวดประจาเดือนเป็ นประจา ให้กินยาก่อนมีประจาเดือน 2 - 3 วัน กินไปจนถึงวัน
แรกและวันที่สองที่มีประจาเดือน จึงหยุดกิน และในกรณี เป็ นยาชนิดผง ให้ละลายยาในน้ าสุ กก่อนกิน
(2.3) กรณี ขั บ น้ า คาวปลาในหญิ ง หลั ง คลอดบุ ต ร ให้ กิ น ครั้ งละ 1 กรั ม วัน ละ 3 ครั้ ง
ก่อนอาหาร ให้กินจนกว่าน้ าคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรกินเกิน 15 วัน และในกรณี เป็ นยาชนิดผง ให้ละลาย
ยาในน้ าสุ กก่อนกิน
(3) ข้ อห้ ามใช้
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(3.1) ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(3.2) ห้ามใช้ในหญิงที่มีระดูมากกว่าปกติ เพราะจะทาให้มีการขับระดูออกมามากขึ้น
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ควรระมั ด ระวัง การใช้ ย าอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในผู ้ป่ วยที่ มี ค วาม
ผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(4.2) กรณี ระดูมาไม่สม่าเสมอหรื อมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 1 เดือน
(4.3) กรณี ขบั น้ าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน
1.3.2 ยาปลูกไฟธาตุ เป็ นยาแคปซูล ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ กระตุน้ น้ านม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(4) ข้ อ ควรระวัง ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับ ยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
rifampicin เนื่องจากตารับนี้มีพริ กไทยในปริ มาณสู ง
(5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ มีอาการแสบร้อนยอดอก
1.3.3 ยาไฟประลัยกัลป์ เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ขับน้ าคาวปลาในเรื อนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร โดยให้กินจนกว่า
น้ าคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน
(3) ข้ อห้ ามใช้
(3.1) ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(3.2) ห้ามใช้ในหญิงที่ผา่ คลอด เนื่องจากทาให้แผลหายช้า
(4) ข้ อควรระวัง ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่ มีความ
ผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
1.3.4 ยาไฟห้ ากอง เป็ นยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ขับน้ าคาวปลาในเรื อนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร โดยให้กิน
จนกว่าน้ าคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน แต่หากเป็ นยาผง ให้ละลายในน้ าสุ กก่อนกิน
(3) ข้ อห้ ามใช้

141

(3.1) ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(3.2) ห้ามใช้หญิงที่ผา่ คลอด เนื่องจากทาให้แผลหายช้า
1.3.5 ยาเลือดงาม เป็ นยาแคปซูล ยาผง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดประจาเดือน ช่วยให้ประจาเดือนมาเป็ นปกติ แก้มุตกิด
(2) วิธี ใช้ และขนาดรั บ ประทาน หากเป็ นยาผง ให้ ล ะลายในน้ าสุ ก แล้วกิ น ครั้ งละ 1–2 กรั ม
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(4) ข้ อควรระวัง ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
1.3.6 ยาสตรีหลังคลอด เป็ นยาต้ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ขับน้ าคาวปลา บารุ งเลือด ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ วในหญิงหลังคลอด
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน นายาใส่ น้ าพอท่วมยา ต้มด้วยไฟปานกลาง นานครึ่ งชัว่ โมง แล้ว
กิ นเฉพาะส่ วนที่ เป็ นน้ า โดยกิ นครั้ งละ 250 มิ ลลิ ลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่ อนอาหาร หรื อดื่ มแทนน้ า และกิ น
ติดต่อกันนาน 1 สัปดาห์หรื อจนกว่าน้ าคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน
อนึ่ ง ยานี้ แพทย์แผนไทยดั้งเดิ ม ใช้เป็ นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด ทั้งนี้ ยา 1 ห่ อ ให้ใช้
ติดต่อกันประมาณ 5 - 7 วัน โดยให้อุ่นน้ าสมุนไพรทุกครั้ง ก่อนการกินยา
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ค ว ร ร ะ วั ง ใ น ก า ร กิ น ย า นี้ ร่ ว ม กั บ ย า ใ น ก ลุ่ ม ส า ร กั น เลื อ ด เป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(4.2) ควรระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
1.4. ยาแก้ไข้
ยาแก้ไข้ ประกอบด้วย ยาเขี ยวหอม ยาจันทน์ ลีล า ยาประสะจันทน์ แดง ประสะเปราะใหญ่ ยา
มหานิลแท่งทอง ยาห้าราก ดังนี้
1.4.1 ยาเขียวหอม เป็ นยาผง ยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ
(1.1) บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ า
(1.2) แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัดและอีสุกอีใส)
(2) วิธีใช้ นายาผงละลายในน้ ากระสายยา หรื อกินยาเม็ดร่ วมกับน้ ากระสายยา ดังนี้
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(2.1) กรณี บรรเทาอาการไข้ ร้ อ นใน กระหายน้ า ให้ ใ ช้ น้ าสุ ก หรื อน้ าดอกมะลิ
เป็ นน้ ากระสายยา
(2.2) กรณี แก้พิษหัด พิษอีสุกอี ใส ให้ละลายน้ ารากผักชี ตม้ เป็ นน้ ากระสายยา ทั้งกิ นและ
ชโลม
หมายเหตุ การชโลม ให้ใช้ยาผงละลายน้ า 1 ต่อ 3 ส่ วน แล้วชโลม (ประพรม) ทัว่ ตามตัวบริ เวณที่ตุ่มใสยัง
ไม่แตก
(3) ขนาดรับประทาน
(3.1) ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 กรัม ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง เมื่อมีอาการ
(3.2) เด็ก อายุ 6 – 12 ปี กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง เมื่อมีอาการ
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ควรระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
(4.2) ไม่ แ นะน าให้ ใช้ ใ นผู ท้ ี่ ส งสั ย ว่า เป็ นไข้เลื อ ดออก เนื่ อ งจากอาจบดบัง อาการของ
ไข้เลือดออก
(4.3) หากใช้ยาเป็ นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
(4.4) ทางการแพทย์แผนไทย ไม่แนะนาให้ผปู ้ ่ วยหัด อีสุกอีใส กินอาหารทะเล ไข่ และน้ า
เย็น เนื่องจากผิดสาแดง
(4.5) ในสู ตรตารับได้ตดั ไคร้เครื อออก เนื่ องจากมีขอ้ มูลงานวิจยั บ่งชี้วา่ ไคร้เครื อที่ใช้และมี
การจ าหน่ า ยในท้ อ ง ตลาด เป็ นพื ช ในสกุ ล Aristolochia ซึ่ งพื ช ในสกุ ล Aristolochia มี ร ายงานพบว่ า
ก่อให้เกิ ดความเป็ นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืช
สกุล Aristolochia เป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์
1.4.2 ยาจันทน์ ลลี า เป็ นยาแคปซูล ยาผง และยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ตวั ร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.1) ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ าสุ ก ทุก 3 - 4 ชัว่ โมง เมื่อมีอาการ
(2.2) เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กิ น ครั้ งละ 500 มิ ล ลิ กรั ม – 1 กรั ม ละลายน้ าสุ ก ทุ ก 3 - 4 ชั่วโมง
เมื่อมีอาการ
(3) ข้ อควรระวัง
(3.1)ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ใ นผู ้ ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ นไข้ เ ลื อ ดออก เนื่ องจากอาจบดบั ง อาการ
ของไข้เลือดออก
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(3.2) หากใช้ยาเป็ นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
1.4.3 ยาประสะจันทน์ แดง เป็ นยาแคปซูล ยาผง และยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ตวั ร้อน (ไข้พิษ) แก้ร้อนในกระหายน้ า
(2) วิธีใช้ และขนาดรั บประทาน นายาผงละลายในน้ ากระสายยา หรื อกิ นยาแคปซู ลหรื อยาเม็ด
ร่ วมกับน้ ากระสายยา ซึ่ งอาจใช้น้ าสุ ก หรื อน้ าดอกมะลิเป็ นน้ ากระสายยาก็ได้ โดยมีขนาดรับประทาน ดังนี้
(2.1) ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชัว่ โมง
(2.2) เด็กอายุ 6 - 12 ปี กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 3 - 4 ชัว่ โมง
(3) ข้ อควรระวัง
(3.1) ควรระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
(3.2) ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ใ นผู ้ที่ ส งสั ย ว่า เป็ นไข้เลื อ ดออก เนื่ อ งจากอาจบดบัง อาการของ
ไข้เลือดออก
(3.3) กรณี บรรเทาอาการไข้ ร้ อ นในกระหายน้ า หากใช้ ย าเป็ นเวลานานเกิ น 3 วัน
แล้ว อาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
1.4.4 ยาประสะเปราะใหญ่ เป็ นยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ถอนพิษไข้ตานซางสาหรับเด็ก
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน นายาผง ละลายน้ ากระสายยา หรื อกินยาแคปซู ล ยาเม็ดร่ วมกับ
น้ ากระสายยา ซึ่ งอาจใช้น้ าสุ ก หรื อน้ าดอกไม้เทศเป็ นน้ ากระสายยา โดยมีขนาดรับประทาน ดังนี้
(2.1) เด็ก อายุ 1 – 5 ปี กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชัว่ โมง
(2.2) เด็ก อายุ 6 – 12 ปี กินครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชัว่ โมง
(3) ข้ อควรระวัง
(3.1) ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ใน ก าร กิ น ย านี้ ร่ ว ม กั บ ย าใ น ก ลุ่ ม ส าร กั น เลื อ ด เป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(3.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
(3.3) ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ใ นผู ้ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ นไข้เลื อ ดออก เนื่ อ งจากอาจบดบัง อาการของ
ไข้เลือดออก
(3.4) หากใช้ยาเป็ นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
1.4.5 ยามหานิลแท่งทอง เป็ นยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ
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(1.1) แก้ไข้กาฬ หัด อีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากไข้กาฬ หัด และอีสุกอีใส)
(1.2) แก้ร้อนในกระหายน้ า
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.1) ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1.5 - 2 กรัม ละลายน้ าสุ ก วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
(2.2) เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ าสุ ก วันละ 2 ครั้ง เช้าและ
เย็น ก่อนอาหาร
(3) ข้ อควรระวัง
(3.1) ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ใ นผู ้ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ นไข้เลื อ ดออก เนื่ อ งจากอาจบดบัง อาการของ
ไข้เลือดออก
(3.2) หากใช้ยาเป็ นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
1.4.6 ยาห้ าราก เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.1) ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
(2.2) เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กิ นครั้ งละ 500 มิ ลลิ ก รั ม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ ง ก่ อนอาหารเมื่อมี
อาการ
(3) ข้ อควรระวัง
(3.1) ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ใ นผู ้ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ นไข้เลื อ ดออก เนื่ อ งจากอาจบดบัง อาการของ
ไข้เลือดออก
(3.2) หากใช้ยาเป็ นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
(3.3) ไม่แนะนาให้ใช้ในหญิงที่มีไข้ทบั ระดูหรื อไข้ระหว่างมีประจาเดือน
1.5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ
ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วยยาบรรเทาอาการไอและยาบรรเทาอาการ
หวัด ดังนี้
1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ
(1) ยาแก้ ไอผสมกานพลู เป็ นยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
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(1.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน โดยการอมครั้งละ 200 - 300 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ ทุก
4 ชัว่ โมง
(1.3) ข้ อควรระวัง ควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่ ท ้องเสี ยง่ าย เนื่ องจากมะขามป้ อมใน
สู ตรยามีฤทธิ์ เป็ นยาระบาย
(1.4) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ท้องเสี ย
(2) ยาแก้ไอผสมมะขามป้ อม เป็ นยาน้ า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(2.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
(2.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน จิบเมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชัว่ โมง
(2.3) ข้ อห้ ามใช้ ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้
(2.4) ข้ อควรระวัง ควรรระมัดะวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่ ทอ้ งเสี ยง่ าย เนื่ องจากมะขามป้ อมใน
สู ตรยามีฤทธิ์ เป็ นยาระบาย
(2.5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ท้องเสี ย
(3) ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง เป็ นยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(3.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
(3.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน กินครั้งละ 200-300 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชัว่ โมง
(4) ยาแก้ไอพืน้ บ้ านอีสาน เป็ นยาน้ า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(4.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
(4.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน จิบเมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชัว่ โมง
(5) ยาตรีผลา เป็ นยาลูกกลอน ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(5.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
(5.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(5.2.1) ชนิ ด ชง กิ น ครั้ งละ 1 - 2 กรั ม ชงน้ าร้ อ นประมาณ 120 – 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ทิ้งไว้ 3 - 5 นาที ดื่มในขณะยังอุ่น เมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชัว่ โมง
(5.2.2) ชนิ ดเม็ด ชนิดลูกกลอน และชนิดแคปซู ล กินครั้งละ 300 – 600 มิลลิกรัม เมื่อมี
อาการไอ วันละ 3 - 4 ครั้ง
(5.3) ข้ อควรระวัง ควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่ทอ้ งเสี ยง่าย
(5.4) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ท้องเสี ย
(6) ยาประสะมะแว้ง เป็ นยาเม็ด ยาผง ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(6.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทาให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ
(6.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน โดยมีน้ ามะนาวแทรกเกลือเป็ นน้ ากระสายยา
(6.2.1) ชนิดผง โดยละลายในน้ ามะนาวแทรกเกลือก่อนกิน
 ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ
 เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กินครั้งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ
(6.2.2) ชนิดเม็ดและชนิดลูกกลอน โดยกินร่ วมกับน้ ามะนาวแทรกเกลือ
 ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ
 เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กินหรื อใช้อมครั้งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ
(6.3) ข้ อควรระวัง
(6.3.1) ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน หากอาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
(6.3.2) ในผูป้ ่ วยที่ตอ้ งจากัดการใช้เกลือ ไม่ควรใช้น้ ามะนาวแทรกเกลือ แต่ให้ใช้น้ าสุ ก
แทน
(7) ยาอามฤควาที เป็ นยาผง ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(7.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
(7.2) วิธีใช้ และขนาดรั บประทาน ใช้จิบหรื อกวาดคอ เมื่อมีอาการโดยละลายในน้ ามะนาว
แทรกเกลือก่อนจิบหรื อกวาดคอ
(7.2.1) ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 1 กรัม
(7.2.2) เด็ก อายุ 6 - 12 ปี ครั้งละ 500 มิลลิกรัม
(7.3) ข้ อควรระวัง ในผูป้ ่ วยที่ตอ้ งจากัดการใช้เกลือ ไม่ควรใช้น้ ามะนาวแทรกเกลือ
1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด
(1) ยาปราบชมพูทวีป เป็ นยาแคปซูลและยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการอื่นๆ เนื่องจากการแพ้อากาศ
(1.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ครั้งละ 750 มิลลิ กรัม – 1.5 กรัม วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร
และก่อนนอน
(1.3) ข้ อห้ ามใช้
(1.3.1) ห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนจากภาวะการแพ้อากาศ เช่ น ไซนัสอักเสบ หรื อ
ติดเชื้อจากแบคทีเรี ยซึ่ งจะมีอาการเจ็บบริ เวณไซนัส ไข้สูง น้ ามูกและเสมหะเขียว
(1.3.2) ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผูท้ ี่มีไข้ เด็ก
(1.4) ข้ อควรระวัง
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(1.4.1) ควรระมัดระวังการบริ โภคในผูป้ ่ วยโรคความดันเลือดสู ง โรคหัวใจ ผูป้ ่ วยโรค
แผลเปื่ อยเพปติก และกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็ นตารับยารสร้อน
(1.4.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาเกิ นขนาดในผูป้ ่ วยที่ มีค วามผิดปกติ ของตับ ไตและ
ทางเดินปั สสาวะ เนื่องจากอาจเกิดพิษจากการบูร
(1.4.3) ควรระมัด ระวัง การใช้ ร่ ว มกับ ยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
rifampicin เนื่องจากตารับนี้มีพริ กไทยในปริ มาณสู ง
(1.5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ แสบร้อนยอดอก
1.6 ยาบารุ งโลหิต
1.6.1 ยาบารุ งโลหิต เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บารุ งโลหิต
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร โดยนายาผง
ละลายในน้ ากระสายยา หรื อกินยาแคปซู ลหรื อยาเม็ดร่ วมกับน้ ากระสายยา ดังนี้
(2.1) ใช้น้ าต้มดอกคาไทย หรื อดอกคาฝอย เป็ นน้ ากระสายยา
(2.2) ถ้าหาน้ ากระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุ กแทน
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ควรระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
(4.2) ควรระมัดระวังการกิ นยานี้ ร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็ นลิ่ ม (anticoagulant) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ ามเนื้อและกระดูก
1.7.1 ยากษัยเส้ น เป็ นยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยตามร่ างกาย
(2) วิธีใช้ และขนาดรั บประทาน ครั้ งละ 750 มิ ลลิ กรั ม – 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง ก่ อนอาหารและ
ก่อนนอน
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ควรระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

148

(4.2) ควรระมัดระวังการกิ นยานี้ ร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็ นลิ่ ม (anticoagulant) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(4.3) ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของ
ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ แสบร้อนยอดอก
1.7.2 ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ เป็ นยาผง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ มือ เท้า ตึงหรื อชา
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 กรัม โดยการชงในน้ าร้อน แล้วดื่มประมาณ 120 - 200
มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผูท้ ี่มีไข้ และเด็ก
(4) ข้ อควรระวัง ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่มีความ
ผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ แสบร้อนยอดอก
1.7.3 ยาธรณีสันฑะฆาต เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด และยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ แก้กษัยเส้น
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน โดยกิ นครั้งละ 500 มิลลิ กรัม - 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหาร
เช้าหรื อก่อนนอน กรณี เป็ นยาชนิดผง ให้ละลายในน้ าสุ กหรื อผสมกับน้ าผึ้งเพื่อปั้ นเป็ นลูกกลอนก่อนกิน
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผูท้ ี่มีไข้ และเด็ก
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร กิ น ย า นี้ ร่ ว ม กั บ ย า ใ น ก ลุ่ ม ส า ร กั น เลื อ ด เป็ น ลิ่ ม
(anticoagulant) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(4.2) ควรระมั ด ระวัง การใช้ ย าอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในผู ้ป่ วยที่ มี ค วาม
ผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(4.3) ค ว รร ะ มั ด ร ะ วั ง ก าร ใช้ ร่ ว ม กั บ ย า phenytoin, propranolol, theophylline แ ล ะ
rifampicin เนื่องจากตารับนี้มีพริ กไทยในปริ มาณสู ง
(4.4) ควรระมัดระวังการใช้ในผูส้ ู งอายุ
1.7.4 ยาผสมโคคลาน เป็ นยาชง และยาต้ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่ างกาย
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
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(2.1) ช นิ ด ช ง กิ น ค รั้ ง ล ะ 1 ก รั ม ช ง น้ าร้ อ น ป ร ะ ม าณ 1 2 0 - 2 0 0 มิ ล ลิ ลิ ต ร
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(2.2) ชนิ ดต้ม นาตัวยาทั้งหมดมาเติ มให้น้ าท่ วมตัวยา ต้มยาจนน้ าเคี่ ยวจากสามส่ วนเหลื อ
หนึ่งส่ วน แล้วดื่มครั้งละ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
1.7.5 ยาผสมเถาวัลย์เปรียง เป็ นยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่ างกาย
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ครั้งละ 900 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ค วรระ มั ด ระวั ง ก ารใช้ ใ น ผู ้ ป่ วย ที่ เป็ น แผ ล ใน ก ระ เพ าะ อาห าร เนื่ อ งจาก
เถาวัล ย์เปรี ย งมี ก ลไกการออกฤทธิ์ เช่ น เดี ย วกับ ยาแก้ป วดในกลุ่ ม ยาต้านการอัก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์
(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs)
(4.2) อาจทาให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
(5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ปวดท้อง ท้องผูก ปั สสาวะบ่อย คอแห้ง และใจสั่น
1.7.6 ยาสหัศธารา เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอนยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ขับลมในเส้น แก้โรคลมกองหยาบ
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ควรระมั ด ระวัง การบริ โภคในผู ้ป่ วยโรคความดั น โลหิ ตสู ง โรคหั ว ใจ ผู ้ป่ วย
โรคแผลเปื่ อยเพปติก และกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็ นตารับยารสร้อน
(4.2) ควรระมัดระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของ
ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
(4.3) ค ว รระ มั ด ระ วั ง ก ารใช้ ร่ ว ม กั บ ย า phenytoin, propranolol, theophylline, แ ล ะ
rifampicin เนื่องจากตารับนี้มีพริ กไทยในปริ มาณสู ง
(5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ มีอาการร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส้ คอแห้ง ผืน่ คัน
1.8 ยาบารุ งธาตุ ปรับธาตุ
1.8.1 ยาตรีเกสรมาศ เป็ นยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(1) สรรพคุณ แก้อ่อนเพลีย ปรับธาตุในผูป้ ่ วยที่เพิ่งฟื้ นจากการเจ็บป่ วย เช่น ไข้ ท้องเสี ย
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 1 กรัม โดยการชงยาในน้ าร้อนประมาณ 120 - 200
มิลลิลิตร แล้วดื่มขณะยายังอุ่น วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน
(3) ข้ อควรระวัง
(3.1) ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 1 เดือน
(3.2) หากใช้เกินจากขนาดที่แนะนา อาจจะทาให้ทอ้ งผูก
(3.3) ควรระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
1.8.2 ยาตรีพกิ ดั เป็ นยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ปรับสมดุลธาตุ
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 250 – 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผูท้ ี่มีไข้
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน ส่ งผลให้ไฟธาตุกาเริ บ
(4.2) ค ว ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก าร ใ ช้ ร่ ว ม กั บ ย า phenytonin, propranolol, theophylline, แ ล ะ
rifampicin เนื่องจากตารับนี้มีพริ กไทยและดอกดีปลีในปริ มาณสู ง
1.8.3 ยาเบญจกูล เป็ นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน และยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บารุ งธาตุ แก้ธาตุให้ปกติ
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.1) ชนิดชง กินครั้งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
(2.2) ชนิ ดผง ชนิ ดลูกกลอน ชนิ ดเม็ด และชนิ ดแคปซู ล กิ นครั้งละ 800 มิ ลลิ กรัม – 1 กรัม
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ในผูท้ ี่มีไข้ และในเด็กเล็ก
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน จะส่ งผลให้ไฟธาตุกาเริ บ
(4.2) ไม่ควรกินยาติดต่อกันนานเกิน 7 วัน
1.8.4 ยาปลูกไฟธาตุ เป็ นยาแคปซูล และยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ปลูกไฟธาตุให้บริ บูรณ์ ปรับระบบการย่อยอาหารให้ดีข้ ึน
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
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(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผูท้ ี่มีไข้
(4) ข้ อ ควรระวัง ควรระมัด ระวังการใช้ร่วมกับ ยา phenytoin, propranolol, theophylline, และ
rifampicin เนื่องจากตารับนี้มีพริ กไทยในปริ มาณสู ง
(5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ มีอาการแสบร้อนยอดอก
2. ยาพัฒนาจากสมุนไพร
ยาในกลุ่มนี้จะเป็ นตารับยาที่มีการวิจยั พัฒนา โดยใช้สมุนไพรเดี่ยวเป็ นส่ วนประกอบในสู ตรตารับ
มีจานวน 7 กลุ่ม 19 รายการ ดังนี้
2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร
2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้ องอืด ท้ องเฟ้ อ
(1) ยาขมิน้ ชัน เป็ นยาแคปซูล และยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการแน่นจุกเสี ยด ท้องอืด ท้องเฟ้อ
(1.2) วิธีใช้ และขนาดรั บ ประทาน ให้กินครั้งละ 500 มิ ลลิ กรั ม - 1 กรั ม วันละ 4 ครั้ง หลัง
อาหารและก่อนนอน
(1.3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในผูท้ ี่ท่อน้ าดีอุดตัน หรื อผูท้ ี่ไวต่อยานี้
(1.4) ข้ อควรระวัง
(1.4.1) ควรระมัดระวัง การใช้ในผู ป้ ่ วยโรคนิ่ วในถุ ง น้ าดี ยกเว้น ภายใต้ก ารดู แลของ
แพทย์
(1.4.2) ควรระมัดระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
(1.4.3) ควรระมัดระวังการใช้ในเด็ก เนื่ องจากยังไม่มีขอ้ มูลด้านประสิ ทธิ ผลและความ
ปลอดภัย
(1.5) ควรระมั ด ระวัง การใช้ ร่ ว มกั บ สารกั น เลื อ ดเป็ นลิ่ ม (anticoagulants) และ ยาต้ า น
การจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(1.6) ควรระมั ด ระวัง การใช้ ร่ วมกั บ ยาที่ ก ระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ผ่ า นเอนไซม์
Cytochrome P450 (CYP) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP3A4, CYP1A2 แต่กระตุน้ เอนไซม์ CYP2A6
(1.7) ควรระมั ด ระวั ง การใช้ ร่ วมกั บ ยารั ก ษ าโรคมะเร็ งบางชนิ ด เช่ น doxorubicin,
chlormethine, cyclophosphamide, และcamptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ ยาดังกล่าว
(1.8) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ผิวหนังอักเสบจากการแพ้
(2) ยาขิง เป็ นยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(2.1) สรรพคุณ
(2.1.1) บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสี ยด
(2.1.2) ป้ องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรื อ
(2.1.3) ป้ องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด
(2.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.2.1) บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสี ยด ให้กินวันละ 2 – 4 กรัม
(2.2.2) ป้ อ งกั น และบรรเทาอาการคลื่ น ไส้ อาเจี ย นจากการเมารถ เมาเรื อ ให้ กิ น
วันละ 1 – 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที – 1 ชัว่ โมง หรื อเมื่อมีอาการ
(2.2.3) ป้ องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด ให้กินครั้งละ 1 กรัม ก่อนการผ่าตัด
1 ชัว่ โมง
(2.3) ข้ อควรระวัง
(2.3.1) ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็ นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้าน
การจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(2.3.2) ควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยโรคนิ่ วในถุ งน้ าดี ยกเว้นภายใต้การดู แลของ
แพทย์
(2.3.3) ไม่แนะนาให้รับประทานในเด็กอายุต่ากว่า 6 ขวบ
(2.4) อาการไม่ พงึ ประสงค์ อาการแสบร้อนบริ เวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริ เ วณ
ปากและคอ
2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้ องผูก
(1) ยาชุ มเห็ดเทศ เป็ นยาแคปซูล และยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องผูก
(1.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 3 – 6 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ในกรณี ที่
เป็ นยาชง ให้ชงในน้ าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาทีก่อนกิน
(1.3) ข้ อ ห้ ามใช้ ผูป้ ่ วยที่ มี ภ าวะทางเดิ น อาหารอุ ด ตัน (gastrointestinal obstruction) หรื อ
ปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
(1.4) ข้ อควรระวัง
(1.4.1) ควรระมัด ระวัง การใช้ ใ นเด็ ก อายุ ต่ า กว่า 12 ปี หรื อ ในผู ้ป่ วย inflammatory
bowel disease
(1.4.2) การกินยาในขนาดสู งอาจทาให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)
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(1.4.3) ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน เพราะจะทาให้ทอ้ งเสี ย ซึ่ งส่ งผลให้มีการ
สู ญเสี ยน้ าและเกลือแร่ มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซี ยมและทาให้ลาไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย
(1.4.5) ควรระมัดระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
(1.5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ อาจทาให้เกิดอาการปวดมวนท้อง เนื่องจากการบีบตัวของลาไส้
(2) ยามะขามแขก เป็ นยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(2.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องผูก
(2.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.2.1) ชนิ ดชง ให้กินครั้งละ 2 กรัม ก่อนนอน โดยการชงในน้ าร้อนประมาณ 120 200 มิลลิลิตร
(2.2.2) ชนิดแคปซูล กินครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1.2 กรัม ก่อนนอน
(2.3) ข้ อ ห้ ามใช้ ผูป้ ่ วยที่ มี ภาวะทางเดิ นอาหารอุ ดตัน (gastrointestinal obstruction) หรื อ
ปวดท้อง โดยไม่ทราบสาเหตุ
(2.4) ข้ อควรระวัง
(2.4.1) ควรระมัด ระวัง การใช้ในเด็ ก อายุต่ า กว่า 12 ปี หรื อในผู ป้ ่ วย inflammatory
bowel disease
(2.4.2) การกินยาในขนาดสู ง อาจทาให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)
(2.4.3) ไม่ ควรใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานาน เพราะจะท าให้ท ้องเสี ย ซึ่ งส่ งผลให้มีการ
สู ญเสี ยน้ าและเกลือแร่ มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซี ยม และการใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานจะทาให้
ลาไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย
(2.4.4) ควรระมัดระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
(2.5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ปวดมวนท้อง ผืน่ คัน
2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้ องเสี ย
(1) ยากล้วย เป็ นยาผง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการท้องเสี ยชนิดที่ไม่เกิดจากการติด
เชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็ นมูก หรื อมีเลือดปน
(1.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 10 กรัม โดยการละลายในน้ าร้อนประมาณ
120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(1.3) ข้ อควรระวัง
(1.3.1) ไม่ควรใช้ในคนที่ทอ้ งผูก
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(1.3.2) การกินติดต่อกันนานๆ อาจทาให้ทอ้ งอืดได้
(1.4) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ท้องอืด
(2) ยาฟ้ าทะลายโจร เป็ นยาแคปซูล ยาเม็ด และยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(2.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องเสี ยชนิ ดที่ไม่เกิ ดจากการติดเชื้ อ เช่น อุจจาระไม่เป็ นมูก
หรื อมีเลือดปน
(2.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร
และก่อนนอน
(2.3) ข้ อห้ ามใช้
(2.3.1) ห้ามใช้ในผูท้ ี่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
(2.3.2) ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
(2.4) ข้ อควรระวัง
(2.4.1) หากใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานาน อาจทาให้แขนขามีอาการชาหรื ออ่อนแรง
(2.4.2) หากใช้ ฟ้ า ทะลายโจรติ ด ต่ อ กัน 3 วัน แล้ว ไม่ ห าย หรื อ มี อ าการรุ น แรงขึ้ น
ระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้ทนั ทีและรี บไปพบแพทย์
(2.4.3) ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็ นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้าน
การจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(2.4.4) ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตเพราะอาจเสริ มฤทธิ์ กนั ได้
(2.4.5) ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับ ยาที่ ก ระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ผ่านเอนไซม์
Cytochrome P450 (CYP) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ CYP1A, CYP2C9, และ CYP3A4
(2.5) อาการไม่ พึงประสงค์ อาจทาให้เกิ ดอาการผิดปกติของทางเดิ นอาหาร เช่ น ปวดท้อง
ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้
2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร
(1) ยากล้วย เป็ นยาผง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
(1.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน กินครั้งละ 10 กรัม โดยการละลายในน้ าร้อนประมาณ 120
- 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(1.3) ข้ อควรระวัง
(1.3.1) ไม่ควรใช้ในคนที่ทอ้ งผูก
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(1.3.2) การกินยานี้ติดต่อกันนานๆ อาจทาให้ทอ้ งอืดได้
(1.4) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ท้องอืด
2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน
(1) ยาขิง เป็ นยาแคปซูล ยาชง และยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) สรรพคุณ
(1.1.1) บรรเทาอาการแน่นจุกเสี ยด ท้องอืด ท้องเฟ้อ
(1.1.2) ป้ องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรื อ
(1.1.3) ป้ องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด
(1.2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(1.2.1) บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสี ยด ให้กินวันละ 2 – 4 กรัม
(1.2.2) ป้ องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการเมารถ เมาเรื อ ให้กินยาวันละ
1 – 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที – 1 ชัว่ โมง หรื อเมื่อมีอาการ
(1.2.3) ป้ องกันอาการคลื่ นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด ให้กินยาครั้งละ 1 กรัมก่อนการ
ผ่าตัด 1 ชัว่ โมง
(1.3) ข้ อควรระวัง
(1.3.1) ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็ นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้าน
การจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(1.3.2) ควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยโรคนิ่ วในถุ งน้ าดี ยกเว้นภายใต้การดู แลของ
แพทย์
(1.3.3) ไม่แนะนาให้รับประทานในเด็กอายุต่ากว่า 6 ขวบ
(1.4) อาการไม่ พงึ ประสงค์ อาการแสบร้อนบริ เวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริ เวณ
ปากและคอ
2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ
2.2.1 ยาฟ้ าทะลายโจร เป็ นยาแคปซูล ยาเม็ด และยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ
(1.1) บรรเทาอาการเจ็บคอ
(1.2) บรรเทาอาการของโรคหวัด (Common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
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(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน เพื่อบรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ ให้กินยาครั้งละ 1.5 – 3 กรัม วัน
ละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
(3) ข้ อห้ ามใช้
(3.1) ห้ามใช้ในผูท้ ี่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
(3.2) ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
(3.3) ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรสาหรับแก้เจ็บคอในกรณี ต่าง ๆ ต่อไปนี้
(3.3.1) ในผูป้ ่ วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อ Streptococcus group A
(3.3.2) ในผู ้ป่ วยที่ มี ป ระวัติ เป็ นโรคไตอัก เสบ เนื่ อ งจากเคยติ ด เชื้ อ Streptococcus
group A
(3.3.3) ในผูป้ ่ วยที่มีประวัติเป็ นโรคหัวใจรู ห์มาติค
(3.3.4) ในผู ้ป่ วยที่ มี อ าการเจ็ บ คอเนื่ อ งจากมี ก ารติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย และมี อ าการ
รุ นแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง และหนาวสั่น
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) หากใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานาน อาจทาให้แขนขามีอาการชาหรื ออ่อนแรง
(4.2) หากใช้ ฟ้ าทะลายโจรติ ด ต่ อ กั น 3 วัน แล้ ว ไม่ ห าย หรื อ มี อ าการรุ นแรงขึ้ น
ระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้และไปพบแพทย์
(4.3) ค ว ร ระ มั ด ระ วั ง ก ารใช้ ร่ ว ม กั บ ส ารกั น เลื อ ด เป็ น ลิ่ ม (anticoagulants) แ ล ะ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
(4.4) ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริ มฤทธิ์ กนั ได้
(4.5) ควรระมั ด ระวัง การใช้ ร่ วมกั บ ยาที่ ก ระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ผ่ า นเอนไซม์
Cytochrome P450 (CYP) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9, และ CYP3A4
(5) อาการไม่ พึงประสงค์ อาจทาให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน
คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสัน่ และอาจเกิดลมพิษได้
2.3 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ ามเนื้อและกระดูก
2.3.1 ยาเถาวัลย์เปรียง เป็ นยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 500 มิลลิ กรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ทันที
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
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(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ควรระมัด ระวัง การใช้ ใ นผู ้ป่ วยโรคแผลเปื่ อยเพปติ ก เนื่ องจากเถาวัล ย์เปรี ยง
ออกฤทธิ์ คล้ายยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs:
NSAIDs)
(4.2) อาจทาให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
(5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ปวดท้อง ท้องผูก ปั สสาวะบ่อย คอแห้ง ใจสั่น
2.3.2 ยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียง เป็ นยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุ ณ บรรเทาอาการปวดหลังส่ วนล่ าง (Low back pain) และอาการปวดจากข้อเข่ า
เสื่ อม (Knee Osteoarthritis)
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารทันที
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ควรระมัด ระวัง การใช้ใ นผูป้ ่ วยโรคแผลเปื่ อยเพปติ ก เนื่ อ งจากเถาวัล ย์เปรี ย งออก
ฤทธิ์ คล้ายยาแก้ป วดกลุ่ ม ยาต้านการอัก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs:
NSAIDs)
(4.2) อาจทาให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
(5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อุจจาระเหลว
2.4 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ
2.4.1 ยากระเจี๊ยบแดง เป็ นยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ขับปั สสาวะ แก้ขดั เบา
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน ให้กินครั้งละ 2 – 3 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร โดยการชงใน
น้ าร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่มีการทางานของไตบกพร่ อง
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) กระเจี๊ยบแดงอาจทาให้เกิดอาการท้องเสี ยได้ เนื่องจากมีฤทธิ์ เป็ นยาระบาย
(4.2) ควรหลี ก เลี่ ยงการกิ นกระเจี๊ ยบแดงติ ดต่อกันเป็ นเวลานาน เนื่ องจากผลการศึ ก ษาใน
สัตว์ทดลองพบว่า ทาให้เกิดพิษต่อเซลล์ของอัณฑะและตัวอสุ จิได้
(4.3) ควรหลี กเลี่ ยงการกิ นกระเจี๊ยบแดงติดต่อกันเป็ นเวลานานในสตรี มีครรภ์และสตรี ให้
นมบุตร เนื่องจากผลการศึกษาในหนู (rat) พบว่า อาจทาให้ลูกหนูเข้าสู่ วยั เจริ ญพันธุ์ชา้ ลง
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(5) อาการไม่ พงึ ประสงค์ อาจมีอาการปวดมวนท้องได้
2.4.2 ยาหญ้าหนวดแมว เป็ นยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ขับปั สสาวะ แก้ขดั เบา ขับนิ่วขนาดเล็ก
(2) วิธีใช้ และขนาดรั บประทาน ให้กินครั้งละ 2 - 3 กรัม วันละ 2 - 3 ครั้งโดยการชงในน้ าร้ อน
ประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่มีการทางานของหัวใจและ/หรื อไตบกพร่ อง
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ควรระมั ด ระวัง การใช้ ใ นผู ้ป่ วยที่ ต้ อ งจ ากั ด ปริ มาณโพแทสเซี ย ม เช่ น ผู ้ที่ เป็ น
โรคหัวใจ เนื่องจากยาหญ้าหนวดแมวมีปริ มาณโพแทสเซียมสู ง
(4.2) ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาลดน้ าตาลในเลือดชนิดกิน (Oral hypoglycemic agents)
หรื อร่ วมกับการฉี ดอินซู ลิน เพราะอาจทาให้เกิดการเสริ มฤทธิ์ กนั ได้
2.5 ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน
2.5.1 ยาบัวบก เป็ นยาแคปซูล และยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนใน ช้ าใน
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.1) ชนิ ด ชง ให้ กิ น ครั้ งละ 2 - 4 กรั ม วัน ละ 3 ครั้ ง หลัง อาหาร โดยการชงในน้ าร้ อ น
ประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร
(2.2) ชนิดแคปซูล ให้กินครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่แพ้สมุนไพรวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae)
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ใ นผู ้ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ นไข้เลื อ ดออกเนื่ อ งจากอาจบดบัง อาการของ
ไข้เลือดออก
(4.2) หากใช้ยาเป็ นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ ึนควรปรึ กษาแพทย์
(4.3) หลี ก เลี่ ย งการใช้ ติ ด ต่ อ กั น เป็ นเวลานาน เพราะอาจท าให้ เกิ ด พิ ษ ต่ อ ตั บ ได้ ใ น
ผูป้ ่ วยบางราย
(4.4) ควรระมั ด ระวั ง ก ารใช้ ร่ วม กั บ ยาที่ มี ผล ต่ อ ตั บ ยาขั บ ปั ส ส าวะ แล ะยาที่ มี
ผลข้างเคียงทาให้ง่วงนอน เพราะอาจเสริ มฤทธิ์ กนั ได้
(4.5) บัวบกอาจเพิ่มระดับน้ าตาลและคอเลสเตอรอลในเลื อด และทาให้ประสิ ทธิ ผลของยา
ลดน้ าตาลและยาลดคอเลสเตอรอลลดลง
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(4.6) ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ มีกระบวนการเมแทบอลิ ซึมผ่าน Cytochrom P450
(CYP) เนื่องจากบัวบกมีฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ CYP2C9 และ CYP2C19
(5) อาการไม่ พึงประสงค์ ง่วงนอน คลื่ นไส้ อาเจียน แสบท้อง มวนท้อง ท้องอืด และปั สสาวะ
บ่อย
2.5.2 ยามะระขีน้ ก เป็ น ยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนใน เจริ ญอาหาร
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.1) ชนิ ด ชง ให้ กิ น ครั้ งละ 1 – 2 กรั ม วัน ละ 3 ครั้ ง ก่ อ นอาหารโดยการชงในน้ าร้ อ น
ประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร
(2.2) ชนิดแคปซูล ให้กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(3) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามใช้ในเด็กหรื อในหญิงให้นมบุตร เนื่องจากมีรายงานว่าทาให้ระดับน้ าตาลใน
เลือดลดลงอย่างมากจนเกิดอาการชักในเด็กได้
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ใ นผู ้ที่ ส งสั ย ว่า เป็ นไข้เลื อ ดออก เนื่ อ งจากอาจบดบัง อาการของ
ไข้เลือดออก
(4.2) หากใช้ยาเป็ นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
(4.3) ควรระมั ด ระวัง การใช้ ร่ วมกั บ ยาลดน้ าตาลในเลื อ ดชนิ ดรั บ ประทาน (Oral
Hypoglycemic Agents) อื่นๆ หรื อร่ วมกับการฉี ดอินซู ลิน เพราะอาจทาให้เกิดการเสริ มฤทธิ์ กนั ได้
(4.4) ควรระมั ด ระวัง การใช้ ใ นผู ้ ป่ วยโรคตั บ เพราะเคยมี ร ายงานว่ า ท าให้ เกิ ด ตั บ
อักเสบได้
(5) อาการไม่ พึงประสงค์ คลื่นไส้ วิงเวียน ชาปลายมือปลายเท้า hypoglycemic coma อาการชัก
ในเด็ก ท้องเดิน ท้องอืด ปวดศีรษะ และอาจเพิ่มระดับเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase และ alkaline
phosphatase ในเลือดได้
2.5.3 ยารางจืด เป็ นยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.1) ชนิ ดชง กิ นครั้ งละ 2 - 3 กรัม ชงในน้ าร้ อน 120 - 200 มิ ล ลิ ลิ ตร วันละ 3 ครั้ ง ก่ อน
อาหาร หรื อเมื่อมีอาการ
(2.2) ชนิดแคปซูล กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
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(3) ข้ อควรระวัง
(3.1) ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ใ นผู ้ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ นไข้เลื อ ดออก เนื่ อ งจากอาจบดบัง อาการของ
ไข้เลือดออก
(3.2) หากใช้ยาเป็ นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีข้ ึน ควรปรึ กษาแพทย์
(3.3) ควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
(3.4) ควรระมั ด ระวัง การใช้ ใ นผู ้ป่ วยที่ ต้ อ งใช้ ย าอื่ น อย่ า งต่ อ เนื่ องเพราะยารางจื ด
อาจเร่ งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่ างกาย ทาให้ประสิ ทธิ ผลของยาลดลง
2.5.4 ยาหญ้าปักกิง่ เป็ นยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้น้ าเหลืองเสี ย
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน
(2.1) ชนิ ดชง กิ น ครั้ งละ 2 – 3 กรั ม ชงในน้ าร้ อ นประมาณ 120 – 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(2.2) ชนิดแคปซูล กินครั้งละ 400 - 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
(3) ข้ อควรระวัง
(3.1) ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ใ นผู ้ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ นไข้เลื อ ดออกเนื่ อ งจากอาจบดบัง อาการของ
ไข้เลือดออก
(3.2) หากใช้ยาเป็ นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ ึนควรปรึ กษาแพทย์
2.6 ยาถอนพิษเบื่อเมา
2.6.1 ยารางจืด เป็ นยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สรรพคุณ ถอนพิษเบื่อเมา
(2) วิธีใช้ และขนาดรับประทาน กินครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงในน้ าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารหรื อเมื่อมีอาการ
(3) ข้ อควรระวัง
(3.1) ควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
(3.2) ควรระมัด ระวัง การใช้ ใ นผู ้ป่ วยที่ ต้อ งใช้ ย าอื่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพราะยารางจื ด อาจ
เร่ งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่ างกาย ทาให้ประสิ ทธิ ผลของยาลดลง
2.7 ยาลดความอยากบุหรี่
2.7.1 ยาหญ้าดอกขาว เป็ นยาชง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(1) สรรพคุณ ลดความอยากบุหรี่
(2) วิธีใช้ และขนาดรั บประทาน กิ นครั้งละ 2 กรัม ชงในน้ าร้ อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร
หลังอาหาร วันละ 3 - 4 ครั้ง
(3) ข้ อควรระวัง ควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจและโรคไต เนื่องจากยาหญ้าดอกขาวมี
โพแทสเซียมสู ง
(4) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ปากแห้ง คอแห้ง
จะเห็นว่า ยาจากสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 ซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นยาแผนไทยหรื อยาแผน
โบราณ และยาที่ พ ฒ
ั นาจากสมุ นไพรนั้น เป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคคนไทยใช้ก ันมานานในอดี ตจนปั จจุ บ นั เพื่ อ
บรรเทาอาการและรักษาโรคที่ ไม่รุนแรงในระบบต่างๆ ของร่ างกาย ซึ่ งปั จจุบนั ก็ได้มีความพยายามที่ จะ
พัฒนาทั้งด้านองค์ความรู ้ และรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ให้การใช้ยาดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถ
อานวยความสะดวกในการบริ โภคให้กบั ผูใ้ ช้ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้ แม้ว่าจะมีตน้ กาเนิ ดจาก
ธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีโทษ เพราะหากมีการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ก็อาจทาให้เกิด
โทษหรื ออัน ตรายต่ อร่ างกายและชี วิตได้ ดังนั้น การใช้ย าดัง กล่ าว จะต้อ งปรึ ก ษาผูร้ ู ้ และอ่ านฉลากให้
ละเอียดก่อนใช้ โดยเฉพาะผูท้ ี่มีโรคประจาตัวหรื อผูท้ ี่จะมีการใช้ยาเหล่านี้ ร่วมกับยาอื่นๆ
กิจกรรมที่ 14.3.3
จงระบุวา่ มียาอะไรบ้างจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 ที่ควรระมัดระวังในการใช้
ร่ วมกับสารกันเลือดเป็ นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
แนวตอบกิจกรรมที่ 14.3.3
ยาสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 ที่ควรระมัดระวังในการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็ น
ลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ได้แก่
1. ยาแผนไทยหรื อยาแผนโบราณ
1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิ ต (แก้ลม) ได้แก่ ยาหอมทุกชนิด
1.2 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร
1.2.1 กลุ่ ม ยาขับ ลม บรรเทาอาการท้อ งอื ด ท้อ งเฟ้ อ และอาการท้อ งเสี ย ได้แก่ ยาธาตุ บ รรจบ ยา
มหาจักรใหญ่ ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาอภัยสาลี ยามันทธาตุ
1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาริ ดสี ดวงทวารหนัก ได้แก่ ยาริ ดสี ดวงมหากาฬ
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1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก ได้แก่ ยาธรณี สันฑะฆาต
1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ได้แก่ ยาสตรี หลังคลอด
1.4 ยาแก้ไข้ ได้แก่ ยาประสะเปราะใหญ่
1.5 ยาบารุ งโลหิต
1.6 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ ยากษัยเส้น ยาธรณี สันฑะฆาต
2. ยาพัฒนาจากสมุนไพร
2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร
2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้แก่ ยาขมิน้ ชัน ยาขิง
2.1.2 กลุ่มยาแก้อาการท้องเสี ย ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร
2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ได้แก่ ยาขิง
2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร
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เรื่ องที่ 14.3.4
ยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรทีใ่ ช้ เป็ นยาภายนอก
ยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรที่ใช้เป็ นยาภายนอกยาที่เป็ นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 นั้นมีหลายชนิ ด ส่ วนใหญ่เป็ นยาสมุนไพรที่สามารถนามาใช้เป็ นยาภายนอกเพื่อลดอาการปวด
และช่วยคลายกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ กระตุน้ หรื อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิ ต ใช้สมานแผล อีกทั้งใช้ในการ
รักษาโรคผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้ อน ผดผื่นคัน ลมพิษ อาการแพ้อกั เสบของผิวหนังเนื่ องจากแมลงสัตว์กดั
ต่อย แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ที่ไม่รุนแรงและยังใช้แก้พิษแมงกระพรุ นได้อีกด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ยาแผนโบราณทีใ่ ช้ เป็ นยาภายนอก
ยาแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายนอกยาที่เป็ นรายการยาในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ จะเป็ นยารักษากลุ่ม
อาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่ งมีหลายชนิดได้แก่
1.1. ยาขีผ้ งึ้ ไพล
1.1.1 สู ตรตารับ
(1) สู ตรตารับที่ 1 ในยา 100 กรัม ประกอบด้วยน้ ามันไพลจากการทอดกับน้ ามันพืช 30 กรัม
น้ ามันระกา 10 กรัม
(2) สู ตรตารับที่ 2 ในยา 100 กรัม ประกอบด้วยน้ ามันไพลจากการกลัน่ 14 กรัม น้ ามันระกา 10
กรัม
1.1.2 ข้ อบ่ งใช้ บรรเทาอาการปวดเมื่อย
1.1.3 ขนาดและวิธีใช้ ทาและถูเบาๆ บริ เวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง
1.1.4 ข้ อห้ ามใช้
(1) ห้ามทาบริ เวณขอบตาและเนื้อเยือ่ อ่อน
(2) ห้ามทาบริ เวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรื อมีแผลเปิ ด
1.2 ยาประคบ (ยาประคบสมุนไพรสดและยาประคบสมุนไพรแห้ ง)
1.2.1 สู ตรตารับ ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย
(1) เหง้าไพล 50 กรัม ใบมะขาม 30 กรัม ผิวมะกรู ด 20 กรัม เหง้าขมิ้นชัน 10 กรัม ตะไคร้ (ลา
ต้น) 10 กรัม ใบส้มป่ อย 10 กรัม
(2) เกลือเม็ด 1 ช้อนโต๊ะ การบูร 2 ช้อนโต๊ะ
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1.2.2 ข้ อบ่ งใช้ ประคบเพื่อลดอาการปวดและช่ วยคลายกล้ามเนื้ อ เอ็น และข้อ กระตุน้ หรื อเพิ่มการ
ไหลเวียนของโลหิต
1.2.3 ขนาดและวิธีใช้ นายาประคบไปนึ่ ง แล้วใช้ประคบขณะยังอุ่น วันละ 1 - 2 ครั้ง ลูกประคบ 1 ลูก
สามารถใช้ได้ 3 - 4 ครั้ง โดยหลังจากใช้แล้วผึ่งให้แห้ง ก่อนนาไปแช่ในตูเ้ ย็น
1.2.4 ข้ อห้ ามใช้
(1) ห้ามประคบบริ เวณที่มีบาดแผล
(2) ห้ามประคบเมื่ อเกิ ดการอักเสบเฉี ยบพลัน เช่ น ข้อเท้าแพลง หรื อมีอาการอักเสบ บวมแดง
ร้อนในช่วง 24 ชัว่ โมงแรก เนื่ องจากจะทาให้อกั เสบบวมมากขึ้นและอาจมีเลื อดออกมากตามมาได้ แต่ควร
ประคบหลัง 24 ชัว่ โมงไปแล้ว
1.2.5 ข้ อควรระวัง
(1) ไม่ ค วรใช้ลู ก ประคบที่ ร้อนเกิ น ไป โดยเฉพาะบริ เวณผิวหนังที่ เคยเป็ นแผลมาก่ อนหรื อ
บริ เวณที่มีกระดูกยื่น และต้องระวังเป็ นพิเศษในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผูส้ ู งอายุ เพราะมักมี
ความรู ้สึกในการรับรู ้และตอบสนองช้า จึงอาจทาให้ผวิ หนังไหม้พองได้ง่าย
(2) หลังจากประคบสมุนไพรเสร็ จใหม่ๆ ไม่ควรอาบน้ าทันที เพราะจะเป็ นการล้างตัวยาออกจาก
ผิวหนังและร่ างกายยังไม่สามารถปรับตัวได้ทนั (จากร้อนเป็ นเย็นทันทีทนั ใด) จึงอาจทาให้เป็ นไข้ได้
(3) ควรระวังการใช้ในผูท้ ี่แพ้ส่วนประกอบในยาประคบ
1.2.6 ข้ อมูลเพิม่ เติม
(1) ยาประคบสมุนไพรสด ผลิ ตจากสมุนไพรสด (เก็บได้ประมาณ 3 วัน) น้ าหนักไม่น้อยกว่า
ลูกละ 400 กรัม
(2) ยาประคบสมุนไพรแห้ง ผลิตจากสมุนไพรแห้ง (เก็บได้ประมาณ 2 ปี ) น้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า
ลูกละ 200 กรัม
2.ยาพัฒนาจากสมุนไพรทีใ่ ช้ เป็ นยาภายนอก
2.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง
2.1.1 ยาทิงเจอร์ ทองพันชั่ง
(1) ตั ว ยาส าคั ญ สารสกัด เอทิ ล แอลกอฮอล์ จากใบทองพัน ชั่งสด (Rhinacanthus nasutus (L.)
Kurz) ร้อยละ 10 โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร (w/v)
(2) ข้ อบ่ งใช้ ทาแก้กลากเกลื้อน โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา น้ ากัดเท้า
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(3) ขนาดและวิธีใช้ ทาบริ เวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ทาจนกว่าจะหาย และใช้ต่อเนื่อง
อีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์
(4) ข้ อห้ ามใช้
(4.1) ห้ามทาบริ เวณขอบตาและเนื้อเยือ่ อ่อน
(4.2) ห้ามทาบริ เวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรื อมีแผลเปิ ด
2.1.2 ยาทิงเจอร์ พลู
(1) ตัวยาสาคัญ สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์จากใบพลูสด (Piper betle L.) ร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก
ต่อปริ มาตร (w/v)
(2) ข้ อบ่ งใช้ บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ อาการอักเสบจากแมลง กัด ต่อย
(3) ขนาดและวิธีใช้ ทาบริ เวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
(4) ข้ อห้ ามใช้
(4.1) ห้ามทาบริ เวณขอบตาและเนื้อเยือ่ อ่อน
(4.2) ห้ามทาบริ เวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรื อมีแผลเปิ ด
(5) อาการไม่ พึงประสงค์ เมื่อทาติดต่อกันเป็ นเวลานาน อาจทาให้ผิวหนังเป็ นสี ดา แต่เมื่อหยุดยา
แล้วอาการจะหายไป
2.1.3 ยาบัวบก (ยาครีม)
(1) ตัวยาสาคัญ สารสกัดเอทิ ลแอลกอฮอล์ของใบบัวบกแห้ง [Centella asiatica (L.) Urb.] ร้อย
ละ 7 โดยน้ าหนัก (w/w)
(2) ข้ อบ่ งใช้ ใช้สมานแผล
(3) ขนาดและวิธีใช้ ทาความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนทายา ใช้ทาบริ เวณที่เป็ นแผลวันละ 1 3 ครั้ง หรื อตามแพทย์สั่ง
(4) ข้ อห้ ามใช้
(4.1) ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่แพ้พืชในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) เช่น ยีห่ ร่ า ผักชี เป็ นต้น
(4.2) ห้ามใช้ในผูท้ ี่มีประวัติเป็ นโรคมะเร็ งผิวหนัง
(4.3) ห้ามใช้ในแผลเปิ ด
(5) ข้ อควรระวัง ควรหลีกเลี่ยงการใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานาน
(6) อาการไม่ พึงประสงค์ มีรายงานว่า การทาสารสกัดใบบัวบกชนิ ดขี้ผ้ ึงหรื อผง อาจทาให้เกิ ด
ผืน่ แพ้สัมผัสได้
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2.1.4 ยาเปลือกมังคุด (ยานา้ ใส)
(1) ตัวยาสาคัญ สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของเปลือกมังคุดแห้ง (Garcinia mangostana L.) ร้อย
ละ 10 โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร (w/v)
(2) ข้ อบ่ งใช้ ใช้ภายนอกสาหรับทาแผลสดและแผลเรื้ อรัง
(3) ขนาดและวิธีใช้ ทาบริ เวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
(4) ข้ อห้ ามใช้ ห้ามทาบริ เวณขอบตาและเนื้อเยือ่ อ่อน
(5) ข้ อมูลเพิม่ เติม แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกมังคุดฝนกับน้ าปูนใสรักษาแผลเบาหวาน
2.1.5 ยาพญายอ [ยาครีม สารละลาย (สาหรับป้ ายปาก) โลชัน ยาขีผ้ งึ้ ทิงเจอร์ ]
(1) รู ปแบบและความแรง
(1.1) ยาครี ม ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอร้อยละ 4 - 5 โดยน้ าหนัก (w/w)
(1.2) สารละลาย (สาหรับป้ ายปาก) ที่ มีสารสกัดเอทิ ลแอลกอฮอล์ของพญายอในกลี เซอรี น
ร้อยละ 2.5 - 4 โดยน้ าหนัก (w/w)
(1.3) โลชัน่ ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอร้อยละ 1.25 โดยน้ าหนัก (w/w)
(1.4) ยาขี้ผ้ งึ ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของจากพญายอ ร้อยละ 4 - 5 โดยน้ าหนัก (w/w)
(1.5) ทิ งเจอร์ ที่ มีสารสกัดเอทิ ลแอลกอฮอล์ของจากพญายอสด ร้ อยละ 10 โดยน้ าหนักต่ อ
ปริ มาตร (w/v)
(2) ตัวยาสาคัญ สารสกัดเอทิ ลแอลกอฮอล์ของใบพญายอแห้ง [Clinacanthus nutans (Burm. f.)
Lindau]
(3) ข้ อบ่ งใช้
(3.1) ยาครี ม บรรเทาอาการของเริ มและงูสวัด
(3.2) สารละลาย (สาหรับป้ ายปาก) รักษาแผลในปาก (Aphthous ulcer) แผลจากการฉายรังสี
และเคมีบาบัด
(3.3) โลชัน่ บรรเทาอาการ ผดผืน่ คัน ลมพิษ ตุ่มคัน
(3.4) ยาขี้ผ้ งึ บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวมจากแมลงกัดต่อย
(3.5) ทิงเจอร์พญายอ บรรเทาอาการของเริ มและงูสวัด
(4) ขนาดและวิธีใช้ ทาบริ เวณที่มีอาการ วันละ 5 ครั้ง
2.6 ยาว่านหางจระเข้ (เจล โลชั่นเตรียมสด)
2.6.1 ตัวยาสาคัญ
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(1) ชนิดโลชัน่ เตรี ยมสด ยาที่มีปริ มาณของวุน้ ว่านหางจระเข้ [Aloe vera (L.) Burm.f.] ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก (w/w)
(2) ชนิดเจล เป็ นยาที่มีปริ มาณของวุน้ ว่านหางจระเข้ [Aloe vera (L.) Burm.f.] ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 70 โดยน้ าหนัก (w/w)
2.6.2 ข้ อบ่ งใช้ บรรเทาอาการ เนื่องจากไฟไหม้ น้ าร้อนลวก (burn)
2.6.3 ขนาดและวิธีใช้
(1) ชนิดเจล ทาบริ เวณผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก วันละ 3-4 ครั้ง
(2) ชนิดโลชัน่ เตรี ยมสด ทาบริ เวณผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก วันละ 3-4 ครั้ง
2.6.4 ข้ อควรระวัง ไม่ควรใช้ในผูท้ ี่มีประวัติแพ้วา่ นหางจระเข้ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ผสมว่านหางจระเข้
2.6.5 อาการไม่ พงึ ประสงค์ อาจท าให้ เกิ ดอาการคัน มี ผื่ น แดง หรื อ ผื่น แพ้สั ม ผัส ได้ หากมี อาการ
ดังกล่าวให้หยุดใช้ยา
2.6.6 ข้ อมูลเพิม่ เติม โลชัน่ เตรี ยมสด อายุการเก็บ 7 วัน ภายใต้อุณหภูมิ 2-8 °F
2.7 ยาเมล็ดน้ อยหน่ า (ครีม)
2.7.1 ตัวยาสาคัญ ยาที่ มีน้ ามันบี บเย็นจากเมล็ดน้อยหน่ า [Annona squamosa Linn.] ร้อยละ 20 โดย
น้ าหนัก (w/w)
2.7.2 ข้ อบ่ งใช้ รักษาเหา
2.7.3 ขนาดและวิธีใช้ ชโลมครี ม 20 - 30 กรั ม ที่ ผม ทิ้ งไว้ป ระมาณ 3 ชั่วโมง ใช้สั ป ดาห์ ละ 1 ครั้ ง
ติดต่อกัน 3 สัปดาห์
2.7.4 ข้ อควรระวัง ควรระวังอย่าให้ครี มเข้าตา และอย่าใช้บริ เวณที่แผลถลอกหรื อมีแผล
2.7.5 อาการไม่ พึ งประสงค์ อาจท าให้ เกิ ดอาการคัน มี ผื่ น แดง หรื อ ผื่น แพ้สั ม ผัส ได้ หากมี อาการ
ดังกล่าว ให้หยุดใช้ยา
2.7.6 ข้ อมูลเพิม่ เติม
(1) ควรใส่ ครี มหมักผมติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อฆ่าตัวเหาใหม่ที่ออกมา
จากไข่เหาให้ได้ท้ งั หมด
(2) ควรเก็บยาไว้ในตูเ้ ย็น
2.2 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ ามเนื้อและกระดูก
2.2.1 ยาพริก (ยาเจล ยาครีม ยาขีผ้ งึ้ )
(1) ตัวยาสาคัญ ยาที่มีสารสกัดจากผลพริ กแห้ง (Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L.)
โดยควบคุมความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปร้อยละ 0.025 โดยน้ าหนัก (w/w)
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(2) ข้ อบ่ งใช้ บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ (musculoskeletal pain)
(3) ขนาดและวิธีใช้ ทาบริ เวณที่ปวด 3 - 4 ครั้ง ต่อวัน
(4) ข้ อห้ ามใช้
(4.1) ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่แพ้ Capsaicin
(4.2) ห้ามสัมผัสบริ เวณตา
(4.3) ระวังอย่าทาเจลบริ เวณผิวที่ บ อบบางหรื อบริ เวณผิวหนังที่ แตก เนื่ อ งจากท าให้ เกิ ด
อาการระคายเคือง
(5) ข้ อควรระวัง
(5.1) การใช้ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจ กลุ่ม Angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACE
inhibitor) อาจทาให้เกิดอาการไอเพิ่มขึ้น
(5.2) อาจเพิ่มการดูดซึ มของยาโรคหอบหื ด คือ Theophylline ชนิดออกฤทธิ์ เนิ่นนาน
(5.3) ควรระวังเมื่อใช้เจลพริ กร่ วมกับยากลุ่มต่อไปนี้
(5.3.1) Angiotensin converting enzyme inhibitors
(5.3.2) Anticoagulants
(5.3.3) Antiplatelet agents
(5.3.4) Barbiturates
(5.3.5) Low molecular weight heparins
(5.3.6) Theophylline
(5.3.7) Thrombolytic agents
(6) อาการไม่ พงึ ประสงค์ ผิวหนังแดง ปวด และแสบร้อน
(7) ข้ อมูลเพิม่ เติม สาร Capsaicin เป็ นสารที่ได้จากการสกัดผลพริ กแห้ง
2.2.2 ยาไพล (ยาครีม)
(1) รู ปแบบและความแรง เป็ นยาครี มที่ มีปริ มาณน้ ามันระเหยง่ าย ร้ อยละ 14 โดยปริ มาตรต่ อ
น้ าหนัก (v/w)
(2) ตั ว ยาส าคั ญ น้ ามัน หอมระเหยง่ า ยจากเหง้า ไพล [Zingiber montanum (Koenig) Link ex
Dietr.]
(3) ข้ อบ่ งใช้ บรรเทาอาการบวม ฟกช้ า เคล็ดยอก
(4) ขนาดและวิธีใช้ ทาและถูเบาๆ บริ เวณที่มีอาการ วันละ 2 - 3 ครั้ง
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(5) ข้ อห้ ามใช้
(5,1) ห้ามทาบริ เวณขอบตาและเนื้อเยือ่ อ่อน
(5.2) ห้ามทาบริ เวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรื อมีแผลเปิ ด
2.2.3 ยานา้ มันไพล (ยานา้ มัน)
(1) ตัวยาสาคัญ สารสกัดน้ ามันไพล [Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.] ที่ได้จากการ
ทอด (hot oil extract) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ในตารับ
(2) ข้ อบ่ งใช้ บรรเทาอาการบวม ฟกช้ า เคล็ดยอก
(3) ขนาดและวิธีใช้ ทาและถูเบาๆ บริ เวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง
(4) ข้ อห้ ามใช้
(4.1) ห้ามทาบริ เวณขอบตาและเนื้อเยือ่ อ่อน
(4.2) ห้ามทาบริ เวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรื อมีแผลเปิ ด
3. ยาสมุนไพรทีใ่ ช้ ภายนอก
3.1 ยาสมุนไพรทีใ่ ช้ รักษาโรคกลากเกลือ้ น
สมุนไพรกลุ่มนี้ มีฤทธิ์ ต้านเชื้ อราซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคกลาก เกลื้อน เช่น กระเทียม ข่า ขมิ้น
ชุ มเห็ดเทศ ทองพันชัง่ เป็ นต้น สมุนไพรกลุ่มนี้ สามารถนามาใช้ได้เลยโดยไม่จาเป็ นต้องมีการแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 กระเทียม มีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
(1) สรรพคุ ณ ใช้รัก ษาโรคกลากมาเป็ นเวลานานแล้ว โดยสารส าคัญ ซึ่ งมี ฤ ทธิ์ ยับ ยั้ง การ
เจริ ญเติบโตของเชื้อรา คือ อัลลิซิน (Allicin)
(2) วิธีใช้ ใช้หวั กระเทียมสด ฝาน ขยี้หรื อตาแล้วทาบริ เวณที่เป็ นบ่อยๆ
3.1.2 ข่ า (ชื่ ออื่น ข่าหยวก ข่าหลวง) เป็ นพืชล้มลุ กมี ลาต้นใต้ดินหรื อเหง้าซึ่ งมีขอ้ และปล้องชัดเจน
ใบเดี่ยวเรี ยงสลับ ดอกเป็ นช่อออกที่ยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสี ขาว
(1) สรรพคุณ ใช้รักษาโรคกลาก เกลื้อน โดยสารสาคัญที่มีฤทธิ์ ต้านเชื้ อราที่ทาให้เป็ นโรคกลาก
เกลื้อน คือ น้ ามันหอมระเหยและ 1’– อะซีทอกซีชาวิคอลอาซีเตต (1’- acetoxychavicol acetate)
(2) วิธีใช้ ใช้ข่าแก่ลา้ งให้สะอาด ฝานเป็ นแว่นบางๆ หรื อทุบพอแตก นาไปแช่ เหล้าโดยใช้ข่า 6
แว่นและเหล้าโรง 3 ช้อนโต๊ะ แช่ ทิ้งไว้คา้ งคืน กรองเอาส่ วนที่เป็ นของเหลวมาใช้ทาบริ เวณที่เป็ น หลังจาก
อาบน้ าในตอนเช้าและเย็นทุกวัน นานประมาณ 2 อาทิตย์
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3.1.3 ขมิ้น (ชื่ ออื่ น ได้แก่ ขมิ้ น ชัน ขมิ้ น แกง ขมิ้ น หยอก ขมิ้ น หัว ขี้ มิ้ น หมิ้ น ตายอ สะยอ) เป็ น
ไม้ลม้ ลุ ก มีเหง้า ส่ วนที่อยูเ่ หนื อดินสู งประมาณ 30-90 เซนติเมตร จะเป็ นใบใหญ่ยาว มีกา้ นใบหุ ้มซ้อนกัน
ดอกออกเป็ นช่ อแทงออกจากเหง้าแทรกขึ้นมาระหว่างก้านใบ กลี บดอกสี ขาวอมเหลื อง ผลรู ปกลมมี 3 พู
โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
(1) สรรพคุ ณ ส่ วนที่ ใช้ทางยา คื อ เหง้า ภายในสี ส้ มแดง มี กลิ่ นหอมเฉพาะตัว ในเหง้าสดมี
สารสาคัญ 2 ประเภท คือ
(1.1) เคอร์ คู มิ น อยด์ (curcuminoid) ซึ่ งประกอบด้ ว ยเคอร์ คู มิ น (curcumin) และสาร
อนุพนั ธ์ประมาณร้อยละ 2-8 มีฤทธิ์ ลดการอักเสบและทาลายแบคทีเรี ย
(1.2) น้ ามันหอมระเหยประมาณร้อยละ 4-7 มีฤทธิ์ ยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยและ
เชื้ อราซึ่ งทาให้เกิดโรคกลาก จึงใช้เป็ นยาภายนอกสาหรับรักษาโรคกลากและยังสามารถใช้เป็ นยาภายนอก
สาหรับรักษาฝี แผลพุพอง แผลสด แก้อกั เสบและแก้แมลงสัตว์กดั ต่อย
(2) วิธีใช้ สามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่
(2.1) นาเหง้าขมิ้นสดไปล้างให้สะอาด แล้วตาจนละเอียด คั้นน้ า นาไปทาผิวหนังบริ เวณที่
เป็ น หรื อ
(2.2) นาเหง้าสดไปฝนกับน้ าต้มสุ ก แล้วทาผิวหนังบริ เวณที่เป็ น หรื อ
(2.3) นาเหง้าขมิ้นสดไปล้างให้สะอาด หั่นเป็ นชิ้ นบางๆ แล้วนาไปตากแดดจนแห้งและ
นามาบดให้ละเอียด
(2.3.1) นาผงขมิ้นที่บดได้มาผสมกับน้ าต้มสุ กพอประมาณ ใช้ทาผิวหนังบริ เวณที่เป็ น
หรื อ
(2.3.2) นาผงขมิ้น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ ามันมะพร้าว 2 – 3 ช้อนโต๊ะ เคี่ยวไฟอ่อนๆ
ขณะเคี่ยว ให้คนตลอดเวลาจนได้น้ ามันสี เหลือง แล้วใช้ทาผิวหนังบริ เวณที่เป็ น โดยทาวันละ 3 ครั้งจนกว่า
จะหาย ในกรณี เป็ นโรคกลากให้ทาต่อไปอีก 1 อาทิตย์
3.1.4 ชุ มเห็ดเทศ (ชื่ ออื่น ชุ มเห็ ดใหญ่ หมากกะลิงเทศ ตะสี พอ จับมื่นหลวงหรื อลับมืนหลวง และขี้
คาก) เป็ นไม้พุ่มสู ง 1 – 3 เมตร มีใบประกอบขนาดใหญ่ ดอกเป็ นช่อสี เหลื องซ้อนกันหลายชั้น ออกที่ซอก
ใบตอนปลายกิ่ง ผลมีลกั ษณะเป็ นฝักยาวประมาณ 1 คืบมีปีก 4 ปี กตลอดความยาวของฝัก ฝักอ่อนสี เขียวเมื่อ
แก่จะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลเข้ม เมล็ดแบนรู ปสามเหลี่ยม โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
(1) สรรพคุณ ใช้รักษาโรคกลากโดยในส่ วนใบมีสารแอนทราควิโนนซึ่ งมีฤทธิ์ ตา้ นเชื้อราที่เป็ น
สาเหตุของโรคกลากแต่ใช้ไม่ได้ผลกับการติดเชื้ อราที่ผมและเล็บ นอกจากนี้ ยังใช้รักษาแผลพุพองที่เป็ น
หนองได้ดว้ ย
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(2) วิธีใช้
(2.1) ใช้ใบชุ มเห็ ดเทศสด 4-5 ใบ ขยี้หรื อตาให้ละเอี ยด เติ มน้ าเล็กน้อย ทาถู บริ เวณที่ เป็ น
กลาก วันละ 2-3 ครั้งทุกวันจนกว่าจะหาย แล้วทาต่ออีก 1 อาทิตย์
(2.2) ถ้าจะให้มีฤทธิ์ แรงขึ้นให้ใช้ใบชุ มเห็ดเทศสด 4 – 5 ใบและหัวกระเทียมสด 4 – 5 กลีบ
ตาให้เข้ากัน แล้วผสมปู นแดง (ปู นกิ นกับ หมาก) เล็กน้อย คั้นเอาแต่น้ า แล้วทาบริ เวณที่ เป็ นกลากวันละ
หลายๆ ครั้งจนกว่าจะหาย
3.1.5 ทองพันชั่ ง (ชื่ออื่น แคน จะเคียน ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ ทองคันชัง่ หญ้ามันไก่ ) เป็ นไม้พุ่ม สู ง
1 – 2 เมตร กิ่งอ่อนมักมีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ยม ใบเดี่ยวเรี ยงตรงข้าม รู ปไข่หรื อรู ปวงรี ดอกเป็ นช่อสี ขาว ออก
ที่ซอกใบ โคนกลีบติดกันเป็ นหลอด ปลายแยกเป็ น 2 ปาก ปากล่างมีจุดสี ม่วงแดง โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้
ดังนี้
(1) สรรพคุณ ใช้รักษาโรคกลาก เกลื้ อน โดยส่ วนที่นามาใช้เป็ นยา คือ ส่ วนใบสดและรากซึ่ งมี
สารสาคัญ คือ ไรนาแคนธิน (rhinacanthin) และออกซีเมธิลแอนทราควิโนน (oxymethylanthraquinone)
(2) วิธีใช้ ใช้ใบสดและรากโขลกให้ละเอียด แช่เหล้าโรง 1 สัปดาห์ แล้วนามาทาบริ เวณที่เป็ น
3.2 ยาสมุนไพรแก้ อาการแพ้ ถอนพิษแมลงสั ตว์ กดั ต่ อยและลดการอักเสบ
สมุนไพรกลุ่มนี้ เช่น ว่านมหากาฬ ไพล พลู ชองระอา พญาปล้องทองและผักบุง้ ทะเล เป็ นต้น โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 ว่ านมหากาฬ (ชื่ ออื่น ดาวเรื อง) เป็ นไม้ลม้ ลุก มีรากขนาดใหญ่ ลาต้นอวบน้ า เลื้อยทอดยอดไป
ตามพื้นดิน ปลายยอดมีขนนุ่มสั้นปกคลุม ใบเดี่ยว เรี ยงสลับเวียนรอบต้น ใบรู ปหอกกลับ ขอบใบหยัก หลัง
ใบสี ม่วงเข้มมีขน เส้นในสี ทอง ท้องใบสี เขียวแกมเทา ดอกเป็ นช่อออกที่ปลายยอด กลีบดอกสี เหลื องทอง
ผลมีลกั ษณะเป็ นผลแห้ง ไม่แตก โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
(1) สรรพคุ ณ ใช้แก้อาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กดั ต่อย ถอนพิ ษปวดแสบ ปวดร้ อน โดย
ส่ วนที่ใช้เป็ นยา คือ ส่ วนรากและใบสด
(2) วิธีใช้ ใช้รากและใบสดตาพอกผิวหนังบริ เวณที่เป็ น
3.2.2 ไพล (ชื่ ออื่ น ว่านไฟ ปูลอย ปู เลย) เป็ นไม้ลม้ ลุ ก สู ง 0.7 – 1.5 เมตร มีเหง้าใหญ่ใต้ดิน เปลือก
นอกสี น้ าตาลแกมเหลือง ส่ วนเนื้ อในเหง้าสี เหลืองแกมเขียว มีกลิ่นเฉพาะ แทงหน่อหรื อลาต้นเทียมขึ้นเป็ น
กอ มีโคนใบหุ ้มซ้อนกัน ใบเดี่ยวเรี ยงสลับใบเรี ยวยาวปลายแหลม ดอกเป็ นช่อ รู ปกรวยออกจากเหง้า กลี บ
ดอกสี นวล ใบประดับสี ม่วง โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
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(1) สรรพคุณ จากการวิจยั พบว่า น้ ามันไพลมีคุณสมบัติลดการอักเสบ แก้เคล็ดขัดยอก และแก้
ปวด โดยส่ วนที่ใช้เป็ นยา คือ เหง้าไพลที่แก่จดั ซึ่ งมีน้ ามันหอมระเหย คือ “น้ ามันไพล” และมีสารเคอร์ คูมิน
(curcumin) ซึ่งมีสีเหลือง
(2) วิธีใช้ ทาวันละ 2 เวลา เช้าและเย็นจนกว่าจะหาย โดยอาจนามาใช้ได้หลายวิธี เช่น
(2.1)ใช้เหง้าไพลสด 1 แง่ง มาตา แล้วคั้นน้ า จากนั้นนามาทา ถูนวด บริ เวณที่มีอาการเคล็ด
ขัดยอก แพลงหรื อกล้ามเนื้ออักเสบ หรื อ
(2.2) อาจนาเหง้าไพลสด 1 แง่ง มาตาให้ละเอียดผสมเกลือเล็กน้อย แล้วนามาห่ อผ้าเป็ นลูก
ประคบ จากนั้นนาไปอังไอน้ าให้ร้อนเพื่อให้น้ ามันหอมระเหยออกมา แล้วประคบบริ เวณที่ปวดเมื่อย ฟกช้ า
เคล็ดขัดยอกหรื อแพลง
อนึ่ ง ปั จจุบนั มีการพัฒนาน้ ามันไพลเป็ นขี้ ผ้ ึงผสมน้ ามันไพลเพื่อใช้เป็ นยาทาภายนอกสาหรับแก้
ปวดและลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ ยังพบว่า น้ ามันไพลมีสรรพคุณอื่นๆ อีก เช่น น้ ามันไพล
ผสมแอลกอฮอล์สามารถใช้ทาตามแขนและขาเพื่อป้ องกันไม่ให้ยุงกัดได้ น้ ามันไพลมีฤทธิ์ ต้านจุลชี พหลาย
ชนิดและต้านเชื้อราบางชนิดได้ จึงใช้เป็ นยาทารักษาแผลที่เป็ นหนอง ฝี หรื อโรคผิวหนังบางชนิดได้
3.2.3 พลู เป็ นไม้เถา มีรากตามข้อเพื่อเกาะยึดกับต้นไม้หรื อเสาหลัก ใบเป็ นใบเดี่ยว รู ปหัวใจ มีกลิ่ น
ฉุน รสเผ็ดร้อน ดอกเป็ นช่อคล้ายพริ กไท โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
(1) สรรพคุณ
(1.1) ช่ วยให้หายคัน เนื่ องจาก ในใบพลู มี ส ารส าคัญที่ มี ฤทธิ์ ท าให้ป ลายประสาทชา คื อ
น้ ามันหอมระเหย ที่ เรี ยกว่า น้ ามันพลู (Betel oil) โดยมี อยู่ป ระมาณร้ อยละ 0.8-1.8 ซึ่ งประกอบด้วยสาร
หลายชนิ ด ที่ ส าคัญ คื อ ชาวิค อล (chavicol) นอกจากนี้ ยังมี ไวตามิ นและแร่ ธ าตุ ต่างๆ ที่ ส าคัญ เช่ น สาร
ฟลูออไรด์ เป็ นต้น
(1.2) ใบพลู สามารถใช้รักษาโรคกลากที่เป็ นบริ เวณผิวหนัง หนังศี รษะและเล็บได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและยังรักษาแผลอักเสบ เป็ นหนอง ฝี และสิ ว ได้อีกด้วย
(2) วิธีใช้ ใช้ใบพลูสด 3-4 ใบตาผสมกับเหล้าโรงเล็กน้อย คั้นน้ า แล้วนามาทาหรื อใช้พอกบน
ผิวหนังบริ เวณที่เป็ นลมพิษ มีอาการแพ้ อักเสบหรื อแมลงสัตว์กดั ต่อย ทาบ่อยๆ เอาผ้าคลุมหรื อใส่ เสื้ อปิ ดไว้
ไม่ให้โดนลม เมื่อทาจะรู ้สึกเย็นเนื่ องจากมีแอลกอฮอล์ผสมอยูด่ ว้ ยและจะรู ้สึกชาเนื่ องจากสารสาคัญในใบ
พลู จึงช่วยให้หายคัน เมื่อไม่เกาจะทาให้ผนื่ หรื ออาการอักเสบหายไปในที่สุด
3.2.4 มังคุด เป็ นไม้ยืนต้น สู ง 10-12 เมตร ทุกส่ วนมียางสี เหลื อง ใบเดี่ ยวเรี ยงตรงข้ามรู ปไข่หรื อวงรี
เนื้ อใบหนาและค่อนข้างเหนี ยว หลังใบสี เขียวเข้มเป็ นมัน ท้องใบสี อ่อน ดอกเดี่ยวหรื อเป็ นคู่ออกที่ซอกใบ
ใกล้ปลายกิ่ง ดอกสมบูรณ์เพศหรื อแยกเพศ กลีบดอกสี แดง ผลกลม โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
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(1) สรรพคุณ ได้มีการพัฒนาสารสกัดจากเปลื อกมังคุ ดเป็ นยาเตรี ยมในรู ปครี ม เพื่อใช้สาหรับ
แผลติดเชื้ อที่เป็ นหนองและช่ วยบรรเทาอาการอักเสบ เนื่ องจาก มีรายงานวิจยั พบว่า สารสกัดจากเปลื อก
มังคุดประกอบด้วยสารต่างๆ ที่มีฤทธิ์ ดังนี้
(1.1) สารกลุ่ ม แซนโธน (Xanthones) ซึ่ งมี ฤ ทธิ์ ต้า นแบคที เรี ย ที่ ท าให้ เกิ ด หนองและยัง
สามารถยับยั้งเชื้อราได้อีกหลายชนิดที่เป็ นสาเหตุของโรคผิวหนังพวกโรคกลาก
(1.2) สารแมงโกสติน (Mangostin) ซึ่ งมีฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบ
(2) วิธีใช้ ใช้เปลื อกมังคุ ดแห้งฝนกับน้ าปู นใส ทาบริ เวณที่ เป็ นแผลพุพอง แผลเน่ าเปื่ อยหรื อ
แผลเป็ นหนองหรื อใช้เปลือกมังคุดแห้งต้มกับน้ า ใช้ลา้ งแผล
3.2.5 เสลดพังพอน เสลดพังพอนตัวผู้ เป็ นไม้พมุ่ สู งประมาณ 1 เมตร มีหนามแหลมยาว ข้อละ 2 คู่ กิ่ง
ก้านสี น้ าตาลแดง ใบเดี่ยวเรี ยงตรงข้าม ผิวใบเรี ยบมันสี เขียวเข้ม เส้นกลางใบสี แดง ดอกเป็ นช่อ ออกที่ปลาย
กิ่ง กลีบดอกสี เหลืองส้มโคนกลีบติดเป็ นหลอด ปลายแยกเป็ น 2 ปาก ปากบนมีกลีบขนาดใหญ่ 4 กลีบ ปาก
ล่างมี 1 กลีบขนาดเล็กกว่า โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
(1) สรรพคุณ ใช้ถอนพิษอักเสบจากแมลงสัตว์กดั ต่อยและเริ ม ทั้งช่วยถอนพิษตะขาบ โดยส่ วน
ที่นามาใช้เป็ นยา คือใบและราก
(2) วิธีใช้ อาจใช้ส่วนใบหรื อรากก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่สรรพคุณที่ตอ้ งการ ดังนี้
(2.1) ใช้ใบตาให้ละเอียด นามาผสมกับเหล้า ใช้พอกหรื อทาเพื่อถอนพิษอักเสบจากแมลง
สัตว์กดั ต่อยและเริ ม หรื อ
(2.2) ใช้ราก ฝนกับเหล้า ทาถอนพิษตะขาบ
3.2.6 พญาปล้ องทอง (ชื่ ออื่น พญายอ พญาปล้องคา เสลดพังพอน เสลดพังพอนตัวเมีย ผักมันไก่ ผัก
ลิ้นเขียด) เป็ นไม้พมุ่ รอเลื้อยสู ง 1-3 เมตร ใบเดี่ยวเรี ยงตรงข้ามสี เขียวเข้ม ดอกเป็ นช่อออกเป็ นกระจุกที่ปลาย
กิ่ง กลี บดอกสี แดงส้ม โคนกลีบสี เขียวติดกันเป็ นหลอดยาวปลายแยกเป็ น 2 ปากโดยมีสรรพคุณและวิธีใช้
ดังนี้
(1) สรรพคุณ ส่ วนที่ใช้เป็ นยา คือ ใบสด ใช้รักษาอาการผืน่ คันแก้พิษแมลงสัตว์กดั ต่อยและเริ ม
นอกจากนี้ ยังใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวกได้ดว้ ย
(2) วิธีใช้ ตาหรื อขยี้ใบสดจานวน 5-10 ใบ แล้วทาบริ เวณที่เป็ น
3.2.7 ผักบุ้งทะเล เป็ นไม้เลื้อยไปตามพื้นดิ น ลาต้นยาวมาก ใบรู ปหัวใจ ปลายใบเว้าเข้า ดอกเป็ นรู ป
กรวยสี ม่ วงคล้ายดอกผัก บุ ้งออกตามง่ ามใบ ผลกลมเล็ก ขนาดปลายนิ้ วก้อย เมล็ ดสี ดามี ข นสี ดาปกคลุ ม
หนาแน่น ชอบขึ้นตามชายหาดริ มทะเลทัว่ ไป โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
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(1) สรรพคุ ณ ส่ วนที่ ใ ช้ เป็ นยา คื อ ใบและเถาผัก บุ ้ ง ทะเล ที่ มี ส ารพวกดามาสซี โนน
(damascenone) ซึ่ งมีฤทธิ์ แก้อาการแพ้ ต้านการหลัง่ ของฮีสตามี น ใช้รักษาอาการพิษจากแมงกะพรุ นและ
รักษาอาการแพ้อกั เสบเนื่องจากแมลงสัตว์กดั ต่อย
(2) วิธีใช้ ใช้ใบและเถาผักบุง้ ทะเล 1 กามือ นามาล้างให้สะอาด ตาให้ละเอียด คั้นน้ า แล้วใช้ทา
บ่อยๆ บริ เวณที่บวมแดงอักเสบ เนื่องจากถูกพิษแมงกะพรุ น ปลายักหรื อแมลงสัตว์กดั ต่อย
3.3 สมุนไพรทีใ่ ช้ รักษาแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก
การใช้ส มุ นไพรรั ก ษาแผลไฟไหม้ น้ าร้ อนลวก ควรใช้ในกรณี ที่ มีอาการไม่ รุนแรง กล่ าวคื อ มี
อาการเฉพาะบนผิวหนังบริ เวณเล็กๆ ไม่ได้ลุกลามเป็ นอันตรายถึงอวัยวะภายใน สมุนไพรที่ใช้รักษา ได้แก่
ว่านหางจระเข้และบัวบก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.3.1 ว่านหางจระเข้ (ชื่ ออื่น ว่านไฟไหม้ หางตะเข้) เป็ นพืชล้มลุก ใบหนาอวบน้ า ยาวประมาณ 1 ฟุต
ปลายแหลม ขอบใบมีหนาม ผิวใบมี จุดลายขาวประทัว่ ใบ ดอกเป็ นช่ อยาว กลี บดอกสี ส้มหรื อแดงอมส้ม
เนื้ อในของใบมีลกั ษณะคล้ายวุน้ มีเมือกเหนี ยวใส ไม่มีสี มีความเป็ นกรดอ่อน ๆ (pH 4-5) เมื่อทิง้ ให้แห้งจะ
มีสีเข้มขึ้น โดยมีสรรพคุณ วิธีใช้ ฤทธิ์ ขา้ งเคียง และข้อควรระวัง ดังนี้
(1) สรรพคุณ วุน้ หรื อเมือกจากใบนี้ มีสรรพคุ ณในการรักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวกและแผล
ไหม้ที่ เกิ ด จากการฉายรั ง สี โดยมี ส ารส าคัญ คื อ อะลอกติ น เอ และบี (aloctin A, B) บราดี ไ คนิ เนส
(bradykininase) และแมกนีเซี ยมแลกเตต (Magnesiumlactate) โดยวุน้ หรื อเมือกนี้จะช่วยให้รู้สึกเย็นและช่วย
บรรเทาอาการปวดแสบ ปวดร้อนได้ทนั ที นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ ยับยั้งแบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของการติดเชื้ อ
ของบาดแผลทาให้เป็ นหนอง ฝี และยังมีฤทธิ์ ช่วยลดการอักเสบ เร่ งการเจริ ญเติบโตของเซลล์ที่บาดแผลทา
ให้แผลตื้นขึ้นและหายเร็ วยิง่ ขึ้น
(2) วิธีใช้ นาใบว่านหางจระเข้ที่ตดั มาใหม่ๆ มาล้างน้ าให้สะอาด ผ่ากลางตามความยาวของใบ
ใช้ชอ้ นตักวุน้ ออกมา นาชิ้นวุน้ ไปทาหรื อปิ ดบนแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก จะรู ้สึกเย็นและช่วยบรรเทาอาการ
ปวดแสบ ปวดร้อนได้ทนั ที เมื่อวุน้ แห้งก็เปลี่ยนวุน้ ชิ้นใหม่ ทุกๆ 10-15 นาที ผิวหนังจะไม่พอง แต่จะค่อยๆ
แห้งและตกสะเก็ด ลอกหลุดและหายสนิท
(3) ฤทธิ์ข้างเคียง การใช้วนุ ้ หรื อเมือกจากใบว่านหางจระเขทาบนผิวหนังเป็ นเวลานานๆ อาจทา
ให้เกิดอาการแพ้ มีผนื่ คันได้ จึงไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานาน
(4) ข้ อควรระวัง
(4.1) ในการใช้วุน้ ว่านหางจระเข้ทาบนผิวหนังเพื่อรักษาแผลนั้น ต้องระวังไม่ให้มียางสี
เหลืองจากบริ เวณขอบใบติดมาด้วยเพราะอาจทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้
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(4.2) วุน้ จากว่านหางจระเข้เป็ นสารไม่คงตัว เสื่ อมสลายได้ง่ายและรวดเร็ ว ดังนั้น จึงควร
ใช้ใบว่านหางจระเข้ที่สดๆ หรื อเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
3.3.2 บัวบก (ชื่ ออื่น ผักแว่น ผักหนอก) เป็ นไม้เนื้ ออ่อน เลื้ อยยาวไปตามพื้นดิ น แตกรากตามข้อใบ
เดี่ยว ออกเป็ นกระจุ กตามข้อ ใบรู ปไต ขอบใบหยัก ก้านใบยาวดอกเดี่ ยวหรื อเป็ นช่ อเล็กๆ ประมาณ 3-4
ดอก โดยมีสรรพคุณและวิธีใช้ ดังนี้
(1) สรรพคุ ณ ส่ วนที่ ใช้เป็ นยา คือ ต้นสดและใบสด ใช้รักษาแผลเปื่ อย แผลไฟไหม้ น้ าร้ อน
ลวก มีสรรพคุ ณในการสมานแผลเร่ งการสร้ างเนื้ อเยื่อ ช่ วยให้แผลเป็ นมีขนาดเล็ก โดยมีสารสาคัญที่ออก
ฤทธิ์ คือ กรดมาเดคาสสิ ค (Madecassic acid) กรดเอเชียติก (Asiatic acid) และเอเชียติโคไซด์ (Asiaticoside)
นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ ยับยั้งแบคทีเรี ยที่ทาให้แผลเป็ นหนองและลดอาการอักเสบของแผล นอกจากนี้ ยังได้มี
การพัฒนายาจากใบบัวบกมาทาเป็ นยาเตรี ยมชนิ ดครี มสาหรับรักษาแผลเรื้ อรังจากแผลกดทับและแผลติด
เชื้อและแผลอักเสบจากการผ่าตัด
(2) วิธี ใช้ ใช้ใ บและต้น สดของบัว บก โดยน ามาล้างน้ าให้ ส ะอาด แล้ว น ามาต าให้ล ะเอี ย ด
จากนั้นคั้นเอาน้ า แล้วนามาทาบริ เวณที่เป็ น วันละ 3 – 4 ครั้ง หรื ออาจใช้ท้ งั น้ าและกากพอกบริ เวณที่เป็ น
แผลก็ได้
สาหรับห้องพยาบาลในสถานประกอบกิ จการ ห้องพยาบาลเป็ นสวัสดิการที่ส ถานประกอบ
กิจการต้องจัดให้ลูกจ้างตามกฎหมาย “กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.
2548” โดยสถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีแพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์การรักษาตามที่กาหนดไว้และจัดสรร
เพิ่มเติมตามความจาเป็ นโดยอาจพิจารณาจากรายการยาสามัญประจาบ้านแผนปั จจุบนั 52 รายการ ร่ วมกับ
รายการยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสาหรับพยาบาล ตาม พระราชบัญญัติวิชาชี พการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดย พรบ.วิช าชี พ การพยาบาลและผดุ งครรภ์ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540
มาตรา 4 และระมัดระวังการมี ย าที่ อาจเป็ น ยาอันตราย และสารเสพติ ด ไว้ในครอบครองโดยไม่ ได้รับ
อนุญาต
ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่มีเครื อข่ายในต่างประเทศอาจต้องพิจารณาเรื่ องรายการยาที่ตอ้ งสั่ง
การรักษาโดยแพทย์ (Presription drugs) และยาที่สามารถจัดหาได้ทวั่ ไป (Non prescription drugs หรื อ Over
the counter drugs,OTC) เนื่ องจากการรักษาด้วย Prescription drugs ต้องสั่งจ่ายยาด้วยแพทย์เท่านั้นและการ
สั่งการรักษาดังกล่าว อาจทาให้ระดับความรุ นแรงของโรคและอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากการทางานมีระดับความ
รุ นแรงที่สูงขึ้นเมื่อต้องรายงานข้อมูลให้บริ ษทั แม่ข่ายในต่างประเทศเพื่อเปรี ยบเทียบสถานการณ์ ระหว่าง
เครื อข่ายสถานประกอบกิ จการ ตัวอย่างเช่ น การฉี ดยาแก้ปวดในผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุกล้ามเนื้ อฟกช้ าที่หลัง
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หรื อการให้ยาปฏิชีวนะในผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุมีแผลถลอกตามร่ างกาย ในบางช่วงเวลาห้องพยาบาลอาจไม่มี
แพทย์ประจาจะมีเพียงพยาบาลอาชี วอนามัย พยาบาลเทคนิ ค หรื อพยาบาลวิชาชี พ หรื อพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ออกปฏิ บ ตั ิ งานให้ บ ริ ก ารพนัก งานที่ เจ็บ ป่ วยโดยไม่ มี แพทย์ค อยก ากับ เพื่ อให้ พ ยาบาลที่ ห้ องพยาบาล
ปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมภายในขอบเขตของวิชาชี พพยาบาลที่ออกปฏิบตั ิงานที่ห้องพยาบาลควรได้รับการ
อบรมให้มีความรู ้ตาม คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นของสภาการพยาบาล หรื ออาจใช้คู่มือการใช้ยา
ของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพประจาตาบลประกอบการ การจ่ ายยาหรื อการให้ ก ารรั ก ษานอกเหนื อ
ขอบเขตของวิชาชีพพยาบาลมีความเสี่ ยงในการฟ้ องร้อง การดาเนินคดีท้ งั ทางแพ่งและทางอาญาเกี่ยวพันถึง
ภาพลักษณ์ ทางธุ รกิ จและทรัพย์สินของสถานประกอบกิ จการเจ้าของห้องพยาบาลได้ แม้ว่าตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องสถานพยาบาลอื่นซึ่ งได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 กาหนดให้ห้องพยาบาลภายในสถานประกอบกิ จการที่เป็ น
สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างจะได้รับการยกเว้นจาก พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พรบ สถานพยาบาลฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 แต่กฎหมายกาหนดให้ทาทะเบียนของผูม้ ารับบริ การ
และแพทย์ พยาบาลผูใ้ ห้ บ ริ ก ารให้ เหมาะสมตรวจสอบได้โดยต้องกรอกแบบแจ้งการประกอบกิ จการ
สถานพยาบาลที่ได้รับการยกเว้น ส่ งให้ทางสาธารณสุ ขจังหวัดในพื้นที่ หรื อกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
ถ้าสถานประกอบกิ จการอยู่ในพื้นที่ กรุ งเทพมหานครรับทราบ และหากเกิ ดผลการรักษาที่ ไม่พึงประสงค์
แล้วอาจมีการสอบสวนว่าการรักษาดังกล่าวภายในห้องพยาบาลของสถานประกอบกิ จการนั้นรักษาอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพหรื อไม่ ช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ ยงต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวจะเป็ นช่วงเวลาที่มีแต่พยาบาล
ประจาในห้องพยาบาลโดยไม่มีแพทย์ หรื อบางครั้งอาจเป็ นช่วงเวลาที่ไม่มีพยาบาลประจาห้องพยาบาลเลย
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในการกระทาผิดกฎหมายภายในห้องพยาบาล สถานประกอบกิจการควรตรวจสอบว่า
แพทย์และพยาบาลที่มาปฏิบตั ิงานนั้นมีคุณวุฒิตามที่กล่าวอ้างหรื อไม่ และใบอณุ ญาตนั้นหมดอายุแล้วหรื อ
ยัง สถานประกอบการอาจร้องขอเอกสารใบอนุ ญาตจากแพทย์ พยาบาล หรื อผูร้ ับเหมาให้บริ การแต่ก็ยงั มี
ความเสี่ ยงที่จะได้รับเอกสารปลอม แพทยสภาและสภาการพยาบาลจึงได้ออกให้มีระบบการตรวจสอบ
เอกสารเพิ่มเติม
การตรวจสอบพยาบาลประจ าสถานประกอบกิ จ การอาจตรวจสอบในระบบออนไลน์
(Online)ได้โดยอาศัยเลขที่สมาชิกและเลขที่บตั รประชาชนของพยาบาล แต่ปัจจุบนั ยังไม่สามารถตรวจสอบ
ความสามารถเฉพาะทางของพยาบาลในระบบดังกล่าวได้ แต่สามารถตรวจสอบได้โดยการส่ งเอกสารไปที่
สภาการพยาบาล การตรวจสอบแพทย์สามารถตรวจสอบในระบบออนไลน์ได้วา่ เป็ นแพทย์เฉพาะทางอาชี ว
เวชศาสตร์ หรื อเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ หรื อเป็ นแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป หรื อไม่ใช่แพทย์ โดยอาศัย
ชื่อ นามสกุล และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพของแพทย์
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นอกเหนื อ จากการจ่ า ยยาเกิ น ขอบเขตทางวิช าชี พ ของพยาบาลที่ ห้ อ งพยาบาลแล้ว สถาน
ประกอบกิ จการควรตระหนักถึ งขอบเขตการให้บริ การรักษาพยาบาลของพยาบาลในการทาหัตถการต่างๆ
เช่ น เย็บแผล เข้าเฝื อก ใส่ ท่อช่ วยหายใจ ผ่าฝี หนอง ฉี ดยาเข้าเส้นเลื อดดา ให้น้ าเกลื อ เจาะเลื อด ทั้งนี้ หาก
พยาบาลปฏิ บตั ิกิจกรรมดังกล่าว สถานประกอบกิจการอาจมีส่วนรับผิดชอบหากเกิดการเสี ยหายอันไม่พึง
ประสงค์กบั ลูกจ้างผูม้ ารับบริ การ หรื อหากพยาบาลออกไปให้บริ การนอกพื้นที่หอ้ งพยาบาลก็อาจมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล อาจถูกฟ้องร้องได้
กิจกรรมที่ 14.3.4
จงอธิ บายชนิ ดและสรรพคุณของยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ใช้เป็ นยาภายนอกที่ยงั คงเป็ นที่
นิยมใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
แนวตอบกิจกรรมที่ 14.3.4
ชนิดและสรรพคุณของยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรที่ใช้เป็ นยาภายนอกที่ยงั คงนิ ยมใช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั มีดงั นี้
1. ชนิดและสรรพคุณของยาแผนโบราณที่ใช้เป็ นยาภายนอก ได้แก่
1.1 ยาไพล
1.1.1 ยาขี้ผ้ งึ ไพล ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อย
1.1.2 ยาน้ ามันไพล (ยาน้ ามัน) และยาไพล (ยาครี ม) ใช้บรรเทาอาการบวม ฟกช้ า เคล็ดยอก
1.2 ยาพญายอ
1.2.1 ยาครี มพญายอ บรรเทาอาการของเริ มและงูสวัด
1.2.2 สารละลายพญายอ (สาหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก แผลจากการฉายรังสี และเคมีบาบัด
1.2.3 โลชัน่ พญายอ บรรเทาอาการ ผดผืน่ คัน ลมพิษ ตุ่มคัน
1.2.4 ยาขี้ผ้ งึ พญายอ บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวมจากแมลงกัดต่อย
1.2.5 ทิงเจอร์พญายอ บรรเทาอาการของเริ มและงูสวัด
1.3 ยาว่านหางจระเข้ (ชนิดเจลและชนิดโลชัน่ เตรี ยมสด) บรรเทาอาการเนื่องจากไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
1.4 ยาพริ ก (ยาเจล ยาครี ม ยาขี้ผ้ งึ ) บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
1.5 ยาน้ ามันไพล (ยาน้ ามัน) ยาไพล (ยาครี ม) บรรเทาอาการบวม ฟกช้ า เคล็ดยอก
2. ชนิดและสรรพคุณของยาจากสมุนไพรที่ใช้เป็ นยาภายนอก ได้แก่
2.1 กระเทียม ข่า ขมิ้น มีฤทธิ์ ตา้ นเชื้อราซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคกลาก เกลื้อน
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2.2 ไพล พลู และผักบุง้ ทะเล เป็ นยาสมุนไพร แก้อาการแพ้ ต้านการหลัง่ ของฮีสตามีน ถอนพิษและลด
การอักเสบจากแมงกะพรุ นและแมลงสัตว์กดั ต่อย
2.3 ว่านหางจระเข้ และบัวบก ควรใช้ในกรณี ที่ มี อาการไม่ รุนแรง กล่ าวคื อ กรณี ที่ มี อาการเฉพาะบน
ผิวหนังบริ เวณเล็กๆ ไม่ได้ลุกลามเป็ นอันตรายถึงอวัยวะภายใน โดย
2.3.1 ส่ วนของวุน้ หรื อเมือกจากใบว่านหางจระเข้ มีสรรพคุ ณในการรักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
และแผลไหม้ที่เกิดจากการฉายรังสี
2.3.2 ส่ วนของต้นสดและใบสดของบัวบก ใช้รักษาแผลเปื่ อย แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก มีสรรพคุณใน
การสมานแผลเร่ งการสร้างเนื้อเยือ่ ช่วยให้แผลเป็ นมีขนาดเล็ก
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หน่ วยที่ 15
การดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้ าทางาน
อาจารย์ นายแพทย์ ธีระศิษฏ์ เฉินบารุง

ชื่อ
วุฒิ

ตาแหน่ง

หน่วยที่เขียน

อาจารย์ นายแพทย์ธีระศิษฏ์ เฉิ นบารุ ง
แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
M.Sc. (Occupational Medicine)
วุฒิบตั รแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง
อาจารย์แพทย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยที่ 15

แผนการสอนประจาหน่ วย

ชุ ดวิชา

การส่ งเสริมสุ ขภาพ การตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้ น

หน่ วยที่ 15

การดูแลผู้ป่วยก่ อนกลับเข้ าทางาน

ตอนที่
15.1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน
15.2 ขั้นตอนการประเมินและการดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน
15.3 กรณี ตวั อย่างการดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางานและแบบประเมินการกลับเข้าทางาน
แนวคิด
1.คนงานที่ ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยกลับมาทางานปลอดภัยและเร็ วที่ สุดเท่ าที่ จะเป็ นไป
ได้ หลัง จากการบาดเจ็ บ ในสถานที่ ท างานหรื อความเจ็ บ ป่ วยที่ มี ส าเหตุ จ ากการท างาน และ
นอกเหนื อ จากการท างาน มี ผ ลกระทบทั้ง ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของทั้ง คนงานและสถาน
ประกอบกิ จการ
2.คนงานผูบ้ าดเจ็บ ต้องรอความช่ วยเหลื อ ในการกลับ เข้าท างานนานจะมี โอกาสน้อยที่ จะ
กลับเข้าทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ในระยะยาวจะมีความพิการที่ มากกว่า และมีโอกาสในการ
สู ญเสี ยงาน ดังนั้นการกลับมาทางานให้เร็ วเป็ นสิ่ งสาคัญ
3.จากผลการศึ กษาวิจยั หลายฉบับ ยืน ยันว่าสถานที่ หลักที่ เหมาะสมในการฟื้ นฟู สภาพผูท้ ี่
ได้รับบาดเจ็บส่ วนใหญ่คือสถานที่ ทางาน กิ จกรรมที่ ปฏิบตั ิในที่ ทางานได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็ น
การรักษาที่ ดีกว่าการหยุดพักที่ ยืดเยื้อ โดยส่ งเสริ มให้การฟื้ นตัวรวดเร็ วกว่าการได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลหรื อคลินิกภายนอกสถานที่ทางานเพียงอย่างเดี ยว
4.การมีคนงานกลับเข้าทางานหลังการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยยังสามารถสร้างความตระหนัก
ถึงปั ญหาใด ๆ ที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนงาน และหาโอกาสในการปรับปรุ ง
แก้ไขต่อไปอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่ วยที่ 15 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิ บายหลักการดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่ วยให้กลับเข้าทางานได้
2. อธิ บายบทบาทสหสาขาวิชาชี พของผูเ้ กี่ยวข้องในการดูแลการกลับเข้าทางานได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 15
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 15.1-15.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์/ดีวดี ี (ถ้ามี)
6. เข้ารับบริ การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตอนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 15
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง/ซีดีเสี ยง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์/ดีวีดี (ถ้ามี)
5. การสอนเสริ ม/สอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
6. E-learning/E-tutorial (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการเข้ารับการสอนเสริ มแบบเข้ม (ถ้ามี)
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 15 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป

ตอนที่ 15.1
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้ าทางาน
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
15.1.1 ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน
15.1.2 แนวทางการดูแลการกลับเข้าทางาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15.1.3 บทบาทผูเ้ กี่ยวข้องในการดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน
แนวคิด
1. การดู แ ลผู ้ป่ วยก่ อ นกลับ เข้า ท างานที่ ดี ส ามารถช่ ว ยให้ ก ารท างานของผู ้ป่ วย
ประสิ ทธิ ภาพ ผูป้ ่ วยมี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี สถานประกอบกิ จการได้ผลงานที่ ดี และ
หลีกเลี่ยงปั ญหาการขาดงานเป็ นประจาของพนักงาน
2. การขาดงานเป็ นประจาเป็ นปั ญหาที่ พบได้บ่อยในสถานประกอบกิ จการ ส่ งผลต่อ
ผลผลิตของกิจการ จึงควรให้ความสาคัญในแก้ปัญหา
3. การจัดโครงการดู แลผูป้ ่ วยก่ อนกลับเข้าทางานที่ จะประสบผลสาเร็ จและยัง่ ยืนได้
ต้องอาศัยการท างานร่ วมกันของสหสาขาวิชาชี พ โดยแต่ ละฝ่ ายต้องตระหนักถึ ง
บทบาทของวิชาชีพของตนเองและของผูอ้ ื่น

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 15.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ระบุความหมายและความสาคัญของการดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางานได้
2. ระบุความสาคัญของปั ญหาการขาดงานเป็ นประจาได้
3. ระบุองค์ประกอบที่สาคัญของการดูแลการกลับเข้าทางานได้
4. ระบุบทบาทสหสาขาวิชาชี พในการจัดโครงการดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางานได้

เรื่ องที่ 15.1.1
ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของการดูแลผู้ป่วยก่ อนกลับเข้ าทางาน
เนื่ อ งจากพนัก งานในสถานประกอบกิ จการถื อ เป็ นกาลังส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นงานใน
สถานประกอบกิ จการ การมี สุขภาพที่ ดีจะท าให้ การดาเนิ น งานเป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อ ย แต่ ห ากว่า
พนัก งานเกิ ดการเจ็บ ป่ วยหรื อ บาดเจ็บ ขึ้ น มาแล้ว ทางสถานประกอบกิ จการจะต้อ งส่ งต่ อ ให้ แ ก่
แพทย์เพื่อดาเนิ นการรักษา ซึ่ งการดาเนิ นการในช่วงเวลาที่พนักงานบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจนต้องหยุดงาน
ไปเป็ นเวลานานและหลังจากนั้นกาลังจะกลับเข้าทางาน เรี ยกว่า “การดูแลผูป้ ่ วยกลับเข้าทางาน” (Return to
Work)
ความหมายของการดูแลผู้ป่วยก่ อนกลับเข้ าทางานหรื อก่ อนการเปลีย่ นแปลงของลูกจ้ าง
การดู แ ลผูป้ ่ วยกลับ เข้าท างาน (Return to work management) เป็ นการด าเนิ น การหนึ่ งใน
กระบวนการดู แลผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์รวม (Holistic approach) ที่ แพทย์ควรให้ความใส่ ใจ เนื่ องจาก
การสนับสนุ นให้ผปู ้ ่ วยที่ บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอย่าง รุ นแรง สามารถกลับเข้าทางานได้อีกครั้งหนึ่ ง
นั้น เป็ นการช่วยเพิ่มคุณภาพชี วิตให้กบั ผูป้ ่ วยทาให้ผปู ้ ่ วยมีรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไม่
เป็ น ภาระแก่สังคมในระยะยาว(วิวฒ
ั น์ เอกบูรณะวัฒน์, 2554)
การตรวจสุ ข ภาพก่ อ นบรรจุ เข้าต าแหน่ งงานหรื อ ก่ อ นการเปลี่ ยนแปลงงานของลู ก จ้าง
(Pre-placement physical examination) หมายถึ ง การตรวจสุ ขภาพที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ประเมิ น ว่า
ลู กจ้างมี สุขภาพเหมาะสมกับ งานที่ จะทาหรื อไม่ ข้อมูลผลการตรวจสุ ขภาพที่ ได้น้ ี ใช้สาหรั บ เป็ น
ข้อ มู ลพื้ น ฐาน(Baseline) ในการเปรี ยบเที ยบสภาวะสุ ขภาพของลู ก จ้างเพื่ อ เฝ้ าระวังโรคจากการ
ท างาน การตรวจนี้ เป็ นการตรวจเพื่ อ บรรจุ ลูกจ้างให้เหมาะสมกับ งาน ไม่ ใช่ การตรวจเพื่ อ กี ดกัน
ไม่ให้คนได้ทางาน (Discrimination) (วิวฒ
ั น์ เอกบูรณะวัฒน์, 2559)
การดู แลผูป้ ่ วยก่ อนกลับ เข้าทางาน เป็ นกระบวนการดู แลรักษาผูป้ ่ วยที่ควรดาเนิ นการหลังจากที่
ลู ก จ้า งมี ก ารเจ็ บ ป่ วยหรื อ การบาดเจ็ บ และมี ก ารหยุ ด งาน( ศู น ย์พ ัฒ นาการจัด บริ ก ารอนามัย จัง หวัด
สมุทรปราการ, 2559)
ในที่ น้ ี จะสรุ ปได้ว่า การดูแลผู้ป่วยก่ อนกลับเข้ าทางาน หมายถึง การประเมิ นสภาพร่ างกาย
และจิ ต ใจของผู ป้ ่ วยว่ า มี ค วามพร้ อ มและเหมาะสมที่ จ ะกลับ เข้า ท างานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายได้
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนลักษณะการทางานให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยในแต่ละช่วงเวลา

สาหรั บ แนวคิ ดการดาเนิ นการให้ผูป้ ่ วยกลับ เข้าท างานในปั จจุ บ ัน เป็ นที่ ยอมรั บ มากน้อ ย
เพียงใด พบว่าองค์กรทางการแพทย์ในต่างประเทศหลายแห่ ง ได้ลงความเห็ นที่ สนับสนุ นแนวคิดนี้
ไว้ดงั ตัวอย่างของ สมาคมแพทย์แห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (American Medical Association) และ
สมาคมแพทย์แห่ งประเทศแคนาดา (Canadian Medical Association) ที่ ยกมา ดังนี้ มติของสมาคม
แพทย์ แห่ งประเทศสหรั ฐอเมริ กา กล่ าวว่า “สมาคมแพทย์แห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กาสนับสนุ นให้
แพทย์ทุกคนแนะนา ให้ผปู ้ ่ วยของตนเองกลับเข้าทางานอย่างเร็ วที่ สุด หลังจากเกิ ดการบาดเจ็บหรื อ
เจ็บป่ วย โดยต้องพิจารณาถึ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วยในการกลับเข้าทางานด้วย แพทย์ทุกคนควร
รับ ทราบว่า แพทย์มีส่วนสาคัญอย่างมากในการสนับ สนุ นให้ ผูป้ ่ วยกลับเข้าทางาน” และมติของ
สมาคมแพทย์ แห่ งประเทศแคนาดา กล่ าวว่ า “การหยุดทาหน้าที่ ต ามปกติ ของบุคคลเป็ นเวลานาน
รวมถึ งการหยุดทางานนั้น จะทาให้เกิ ดความเสื่ อมลงของสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต และความเป็ นอยู่
ที่ ดีในสังคม ดังนั้นแพทย์ควรสนับ สนุ นให้ผูป้ ่ วยกลับ ไปท ากิ จวัตร 3 ประจาวันตามปกติ รวมถึ ง
กลับไปทางานอย่างเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถทาได้อย่างปลอดภัย หลังจากที่มีการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ
เกิดขึ้น”

ความสาคัญและวัตถุประสงค์ ของการดูแลผู้ป่วยก่ อนการกลับเข้ าทางาน
การดู แลผูป้ ่ วยก่ อ นการกลับ เข้าท างานที่ ดี น้ ัน จะช่ วยให้ ผูป้ ่ วยสามารถกลับ เข้าท างานที่
ได้รับ มอบหมายได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามที่ สุ ข ภาพของผูป้ ่ วยในขณะนั้น เอื้ อ อ านวยให้ และ
ไม่เกิ ดความเสี่ ยงเกิ นกว่าที่ ยอมรับได้ ทั้งต่อตัวผูป้ ่ วยเอง เพื่ อนร่ วมงาน หัวหน้างาน และทรัพย์สิน
ของสถานประกอบกิ จการ ในทางกลับ กัน หากผูป้ ่ วยไม่ ได้รับ การดู แลสนับ สนุ น ในการกลับ เข้า
ท างานอย่างเหมาะสมอาจท าให้ โรคทรุ ด ลง เกิ ดอาการบาดเจ็ บ แทรกซ้อ น กลายเป็ นโรคเรื้ อรั ง
ทาให้เกิ ดปั ญหาการขาดงานเป็ นประจาอันเนื่ องมาจากปั ญหาสุ ขภาพ และกระทบกับผลผลิ ตของ
สถานประกอบกิ จ การในที่ สุ ด โดยจ านวนวัน ที่ ผูป้ ่ วยหยุด งานอาจแสดงถึ งผลการด าเนิ น การ
ด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิ จการในบางกรณี เช่ น โรคจากการท างานหรื อ อุ บ ตั ิ เหตุ
จากการท างาน ที่ จ ะสนใจการหยุ ด งานเกิ น กว่ า จ านวนวัน ที่ ก าหนดไว้ หากสามารถวางแผน
การกลับ เข้าท างานให้ ดี ไ ด้อ าจท าให้ ผู ป้ ่ วยบางรายไม่ ต ้อ งหยุด งานเลย ในการศึ ก ษาหน่ ว ยนี้ มี
คาศัพท์ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยก่อนการกลับเข้าทางาน ที่นกั ศึกษาจะต้องทราบ ดังนี้

1.การขาดงานเป็ นประจา (Absenteeism)
การขาดงานเป็ นประจา คื อ การที่ ไม่ สามารถเข้าปฏิ บ ัติ งานตามตารางงานที่ กาหนดไว้ได้
เช่ น นี้ เป็ นการละเมิ ดข้อ ตกลงการจ้างงานที่ ลูกจ้างต้อ งอยู่ป ฏิ บ ตั ิ งานในสถานที่ เฉพาะเจาะจงใน
ช่วงเวลาหนึ่ ง ๆ การขาดงานถูกมองว่าเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงประสิ ทธิ ภาพที่ ดีของแต่ละบุคคลและเป็ นการ
ละเมิดสัญญาว่าจ้างที่ทาขึ้นระหว่างพนักงานกับนายจ้าง ปั ญหาดังกล่าวจึงถูกมองว่าเป็ นปั ญหาด้าน
การบริ หารจัดการและเป็ นประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ โดยนักเศรษฐศาสตร์ จะมองในแง่ของการ
ขาดแคลนแรงงาน ในปั จจุ บนั การขาดงานได้ถูกมองว่าเป็ นตัวบ่ งชี้ การปรับตัวทางจิ ตวิทยา หรื อ
ทางการแพทย์ หรื อทางการปรับตัวทางสังคมในการทางานมากขึ้น
รู ปแบบทางจิตวิทยาที่ อธิ บายได้โดดเด่ นที่ สุดคื อรู ป แบบการถอนตัว (Withdrawal model)
ซึ่ งถื อ ว่าการขาดงานเป็ นการแสดงออกทางนิ สั ย ส่ ว นบุ ค คลต่ อ สภาพการท างานที่ ไ ม่ น่ าพอใจ
ร่ ว มกับ ความรู ้ สึ ก เบื่ อ หน่ า ยการท างาน ในลัก ษณะแบบนี้ พบว่ า มี ผ ลงานวิ จ ัย ที่ ส นั บ สนุ น เชิ ง
ประจัก ษ์ในเรื่ องความสั มพัน ธ์ เชิ งลบระหว่างการขาดงานและความพึ งพอใจในงานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความพึงพอใจต่อรายละเอี ยดของการปฏิ บตั ิงาน นอกจากนี้ ยงั พบหลักฐานสนับสนุ น "การ
ลุกลาม" ของการถอนตัว โดยบุคคลที่เข้าข่ายนี้ มกั เริ่ มจากการที่ เข้าทางานสาย ขาดงาน การขาดงาน
เป็ นประจา และสิ้ นสุ ดที่การเลิกจ้าง
รู ปแบบทางการแพทย์พบความสัมพันธ์ระหว่างการขาดงานเป็ นประจากับการสู บบุหรี่ การ
ดื่ มแอลกอฮอล์ อาการปวดหลังส่ วนล่ าง และไมเกรน อย่างไรก็ตามการขาดงานเป็ นประจาด้วย
เหตุ ผ ลทางการแพทย์ม กั มี แ รงกระตุ ้น อื่ น ที่ อ าจส่ งผลต่ อ ความสมัครใจในการท างาน เส้ น แบ่ ง
ระหว่างสาเหตุ ท างจิ ต วิ ท ยาและทางการแพทย์อ าจไม่ ชัด เจน เนื่ อ งจากมี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่าง
ความเครี ยดในการท างานกับ ภาวะซึ มเศร้ ากับ การขาดงานเป็ นประจา แม้ว่าในทางการแพทย์มกั
กล่ าวถึ งความสั ม พัน ธ์ ระหว่างความเครี ยดและการขาดงานแต่ ยงั ไม่ ส ามารถแสดงผลได้ชัด เจน
ภาวะซึ มเศร้าอาจเกิดได้ท้ งั จากการขาดงานและจากภาวะสุ ขภาพที่ไม่ดีที่ทาให้เกิดการขาดงานได้
อีกมุมมองหนึ่ งต่อการขาดงานเป็ นประจา คือการขาดงานเป็ นพฤติกรรมมีอิทธิ พลต่อสังคม
โดยอธิ บ ายถึ งการขาดงานว่า เป็ นส่ วนหนึ่ งของประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนักงานแต่ ละคน
เป็ นการตอบสนองส่ ว นบุ ค คลต่ อ ความไม่ พ อใจในงาน เป็ นผลจากการจัด ต าแหน่ ง งานที่ ไ ม่
เหมาะสม หรื อเป็ นผลกระทบทางสุ ขภาพที่ ร้ายแรง การขาดงานมี อิ ทธิ พลทางสังคมด้วยเหตุ ผล
สองประการ ประการแรกทาให้ผูค้ นมี ความรู ้ สึกไวต่ อเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ น ประการที่ สองคื อความ
ไม่ชดั เจนว่ามีความเท่าเที ยมและเหมาะสมในการขาดงานเป็ นประจา โดยระหว่างประเทศที่พฒ
ั นา
แล้วพบว่าอัตราการขาดงานแตกต่างกันได้ถึง 7 เท่าในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
การขาดงานเป็ นประจ ามัก เป็ นที่ ม าของความขัด แย้ง ในองค์ก รเนื่ อ งจากความเข้าใจ ที่
คลาดเคลื่ อ นระหว่ า งผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านด้ว ยกัน และภาระค่ าใช้จ่ ายการจ้างงานที่ เกิ ด ขึ้ น กับ นายจ้า ง

ผูจ้ ดั การและคนงานมักมี ความคาดหวังแตกต่ างกันเกี่ ยวกับ การเข้าปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน โดย
ผูจ้ ดั การคาดหวังให้มีการขาดงานน้อยกว่าที่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาคาดหวัง การขาดงานจึ งเป็ นประเด็น
ทางแรงงานเรื่ องหนึ่ งที่ถูกกล่าวอ้างถึง
ในทางตรงกัน ข้า มความขัด แย้ง อาจท าให้ เกิ ด การขาดงานได้ เช่ น กั น มี ก ารวิ จ ัย โดย
นักจิ ตวิทยาที่ แสดงถึ งการขาดงานเป็ นประจาที่ มีความเกี่ ยวข้อ งอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติกบั การ
ขาดความเสมอภาค และการไม่ได้รับการสนับสนุ นอย่างเหมาะสมจากฝ่ ายบริ หาร เมื่อมีวนั ลาป่ วย
และพนั ก งานได้ รั บ ค่ า จ้ า งเป็ นการจัด การชดเชยให้ เกิ ด ความสมดุ ล เป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ ส ถาน
ประกอบการควรพิ จารณา อย่างไรก็ตามการขาดงานมักถู กมองว่าเป็ นรู ป แบบการต่ อต้านที่ เป็ น
รู ปแบบเฉพาะตัวของพนักงานบางคนหรื อบางกลุ่ มซึ่ งเป็ นส่ วนน้อย และมี การให้ความสาคัญใน
การบริ หารจัดการน้อยกว่าการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ พนักงานที่ ได้รับ การ
สนั บ สนุ น จากสหภาพแรงงานจะมี ก ารขาดที่ บ่ อ ยครั้ งกว่ า เมื่ อ เที ย บกับ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุ นจากสหภาพแรงงาน
การขาดงานเป็ นพฤติกรรมการทางานที่มีความหมายหลายมิติและมีสาเหตุที่แตกต่างกันทา
ให้ ปั ญหาการขาดงานได้ รั บ ความสนใจจากหลากหลายสาขา ได้ แ ก่ สั ง คมวิ ท ยาจิ ต วิ ท ยา
เศรษฐศาสตร์ การจัดการความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมการแพทย์การฟื้ นฟูและกฎหมาย อย่างไรก็
ตามยังไม่มีขอ้ สรุ ปร่ วมกันของสหสาขาเหล่านี้ อย่างเพียงพอ
2. การสู ญเสี ยสมรรถภาพ (Impairment) หมายถึ ง สภาวะที่ ร่างกายสู ญ เสี ย (Loss) สู ญ เสี ยหน้าที่
การทางาน (Loss of use) หรื อ เกิ ดความผิดปกติ (Derangement) ของส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของร่ างกาย
หรื อระบบอวัยวะ ซึ่ งคาว่า Impairment นี้ เป็ นคาที่ พิ จารณาเฉพาะผลเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นกับ ร่ างกายของ
ผูป้ ่ วยโดยตรง ตัวอย่างของ Impairment เช่ น มือขาดหายไปข้างหนึ่ ง (เสี ยอวัยวะ) มือไม่ขาดหายไป
แต่ เส้ น ประสาทถู ก ตั ด ขาดจนมื อ ขยับ ไม่ ไ ด้ (สู ญเสี ยหน้ า ที่ การท างาน) หรื อ มื อ ไม่ ข าด
เส้นประสาทไม่ขาด มือยังทาหน้าที่ ได้ตามปกติ แต่ถูกไฟไหม้จนผิวหนังที่ มือเปลี่ ยนสี ดูน่าเกลี ยด
(เกิ ด ความผิ ด ปกติ ) เหล่ า นี้ เป็ นต้น ในเรื่ อ งการประเมิ น ระดับ ความรุ น แรงของ impairment ใน
ประเทศไทยนั้น ได้มีการจัดระดับและจัดทาเป็ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ ชดั เจนไว้แล้วผูอ้ ่าน
ที่ สนใจสามารถศึกษาได้จากหนังสื อคู่มือแนวทางการประเมินการสู ญเสี ยสมรรถภาพทางกายและ
จิต ของสานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
3.การสู ญเสี ยความสามารถ (Disability) หมายถึง การที่บุคคลสู ญเสี ยความสามารถในการทากิจกรรม ไม่วา่
จะเป็ นกิ จกรรมส่ วนบุคคล กิ จกรรมด้านสังคมหรื อการทางาน อันมีสาเหตุเนื่ องจากภาวะ Impairment ของ
บุ คคลนั้น โดยส่ วนใหญ่ กิจกรรมที่ จะพิ จารณาก็มกั จะเน้นในเรื่ องการทางาน (Work disability) มากที่สุ ด

โดยคนที่มีภาวะ Impairment นั้น อาจจะมีหรื อไม่มีการสู ญเสี ยความสามารถก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ว่าเขากาลังจะทา
กิจกรรมอะไร ตัวอย่างเช่น คนที่แขนขาดสองข้าง อาจมีการสู ญเสี ยความสามารถในการทางานยกของ แต่เขา
ไม่มีการสู ญเสี ยความสามารถในการเดินไปตลาด เป็ นต้น
4. การทาหน้ าที่ (Functioning) หมายถึง การดาเนิ นกิจกรรมทั้งหมด ทั้งการทาหน้าที่ของร่ างกาย (Body
function) การทากิจกรรมต่างๆ(Activity) และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม (Participation)

กิจกรรม 15.1.1
จงให้อธิ บายความหมายของคาว่า “การดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน”
แนวตอบกิจกรรม 15.1.1
การดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน หมายถึง การประเมินสภาพร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วย
ว่ามีความพร้อมและเหมาะสมที่จะกลับเข้าทางานที่ได้รับมอบหมายได้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
ลักษณะการทางานให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยในแต่ละช่วงเวลา

เรื่องที่ 15.1.2
แนวทางการดูแลการกลับเข้ าทางาน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
การเริ่ ม ต้น การดาเนิ น โครงการการดู แ ลการกลับ เข้าท างาน ควรเริ่ ม จากการประเมิ น องค์ก รว่า มี
ความพร้ อมในการดาเนิ นโครงการอย่างไรโดยอาจพิ จารณาจากการท า SWOT Analysis องค์ก ร เพื่ อให้
สามารถออกแบบแนวทางการดูแลการกลับเข้าทางานในสถานประกอบกิจการที่มีลกั ษณะเฉพาะเหมาะสม
กับบริ บทเฉพาะของแต่ล ะแห่ ง การดู แลการกลับ เข้าทางานที่ ดีตอ้ งกาหนดขอบเขตการดู แลให้ชัดเจน มี
แนวทางการคัดผูป้ ่ วยเข้าและออกจากโครงการ ทั้งนี้ ตามกฎหมายกาหนดให้สถานประกอบกิจการพิจารณา
ส่ งกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีการหยุดงานนานเกิ น 3 วันเนื่ องจากการเจ็บป่ วย ส่ งเข้ารับการประเมิ นสุ ขภาพโดยแพทย์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกลับเข้าทางาน แต่ในทางปฏิบตั ิสามารถดาเนิ นการได้หลากหลาย สถาน
ประกอบกิจการอาจพิจารณาเกณฑ์ในการคัดเข้าออกที่แตกต่างกันออกไป

1.ตัวอย่าง “แนวทางการคัดผู้ป่วยเข้ าสู่ โครงการดูแลการกลับเข้ าทางาน”
ผูป้ ่ วยที่เข้าสู่ โครงการกลับเข้าทางาน ได้แก่ กรณี ที่เข้าได้กบั ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.หยุดงานนานเกิน 3 วันเนื่องจากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย
2.ป่ วยด้วยโรคติดเชื้อที่อาจมีการแพร่ เชื้อเป็ นอันตรายต่อเพื่อนร่ วมงาน หรื ออาจทาให้เกิดการตื่นตระหนก
3.มีการสู ญเสี ยอวัยวะ และ/หรื อ มีการสู ญเสี ยสมรรถภาพที่อาจส่ งผลต่อการทางานทั้งแบบชัว่ คราวและแบบ
ถาวร
4.ผูป้ ่ วยมีความกังวลใจในการกลับเข้าทางานเดิมภายหลังจากการลาป่ วย
5.นายจ้าง หัวหน้างาน และเพื่อนร่ วมงานมีความกังวลใจในการให้ผปู ้ ่ วยกลับเข้าทางาน
6.มีเหตุให้ผปู ้ ่ วยกลับเข้าทางานเร็ วกว่าที่แพทย์ผรู ้ ักษาระบุให้ในใบรับรองแพทย์
7.มีภาวะทางสุ ขภาพที่อาจส่ งผลต่อการทางาน เช่น การตั้งครรภ์
8.งานที่ได้รับมอบหมายมีเกณฑ์ประเมินความสมบูรณ์พร้อมในการทางานเฉพาะ เช่ น การทางานในที่อบั
อากาศ การทางานขับรถ การทางานบนที่สูง การทางานเดินเรื อ การทางานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน การทางาน
ประดาน้ า การทางานผจญเพลิง การทางานกับบรรยากาศร้อนจัดหรื อเย็นจัด
9.ป่ วยด้วยโรคจากการทางาน หรื อได้รับบาดเจ็บจากการทางาน
10.มีความเปลี่ยนแปลงของภาวะทางสุ ขภาพอย่างมากในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา กรณี น้ ี พนักงานต้องขอใบรับรอง
แพทย์ที่ ระบุ รายละเอี ย ดว่าภาวะทางสุ ข ภาพมี ค วามเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไรในช่ วงเวลาที่ ผ่านมา และมี
ประวัติการรักษาประกอบ
2.กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดูแลการกลับเข้ าทางาน
พรบ.คุม้ ครองแรงงาน มาตรา 32 เรื่ องสิ ทธิ การลาป่ วยของลูกจ้างระบุให้ลูกจ้างมีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าที่
ป่ วยจริ ง โดยการลาป่ วยน้อยกว่า 3 วันไม่ตอ้ งแสดงใบรับรองแพทย์ และสาหรับการลา 3 วันขึ้นไปนายจ้าง
อาจร้องขอให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ทั้งนี้ การลาดังกล่าว นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ แต่ไม่เกิ นปี ละ
30 วัน
กฎกระทรวงแรงงาน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุ ขภาพของลูกจ้าง และส่ งผลการตรวจแก่
พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ข้อ 4 กาหนดให้นายจ้างขอความเห็ นจากแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ ที่ปรึ กษา
สถานประกอบกิ จการ แพทย์ประจาสถานประกอบกิ จการ หรื อแพทย์ผูท้ าการรักษาในกรณี ที่ลูกจ้างที่หยุด
งานสามวันติดต่อกันเนื่ องจากประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยไม่วา่ กรณี ใดๆ หรื ออาจจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพ
ลูกจ้างก่อนการกลับเข้าทางานโดยอาจส่ งลูกจ้างที่เจ็บป่ วยมาตรวจสุ ขภาพที่คลินิกโรคจากการทางานประจา
จังหวัดพร้อมกับตัวแทนนายจ้างก็ได้ และในข้อ 10 ระบุวา่ หากมีหลักฐานทางการแพทย์แสดงว่าอาจทางาน
ในหน้าที่ เดิ ม มิ ไ ด้ เช่ น แพทย์ระบุ ไ ว้ใ นใบรั บ รองแพทย์ให้ ห ยุดงานหรื อหลี ก เลี่ ย งงานบางอย่าง กรณี น้ ี
นายจ้างต้องเปลี่ยนงานให้ลูกจ้างตามที่เห็นสมควร โดยคานึ งถึงสุ ขภาพของลูกจ้างเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ ใน

ข้อ 9 ระบุวา่ หากเป็ นภาวะสุ ขภาพที่เกิดจากการทางานนายจ้างต้องจัดการรักษาพยาบาลให้ลูกจ้างทันที และ
ตรวจสอบ หาสาเหตุเพื่อทาการควบคุมความเสี่ ยง ป้ องกันสุ ขภาพของพนักงานรายนี้ก่อนกลับเข้าทางานและ
พนักงานรายอื่นด้วย
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องอี ก ส่ วนคื อสิ ท ธิ ส วัส ดิ ก าร ได้แก่ สิ ท ธิ ป ระกันสั งคมกองทุ นเงินทดแทน สิ ทธิ
เบิ กจ่ ายตรงของข้าราชการ และสิ ท ธิ หลัก ประกันสุ ข ภาพแห่ งชาติ เป็ นสิ่ งที่ ต้องศึ กษาเพื่ อให้ท ราบสิ ท ธิ
ประโยชน์ของผูป้ ่ วยที่ แตกต่างกันในแต่ละกรณี เช่ น การฟื้ นฟู ที่ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพแรงงาน การรับเงิ น
ชดเชยรายได้ ชดเชยการสู ญเสี ยอวัยวะ นอกจากนี้ ผปู ้ ่ วยบางรายอาจมีสิทธิ การประกันสุ ขภาพส่ วนตัว และ
สิ ทธิ การประกันสุ ขภาพหมู่ที่สถานประกอบกิจการทาไว้ให้เพิม่ เติมหรื อตัวผูป้ ่ วยทาไว้เอง
นอกจากนี้ ยงั มีกฎหมายว่าด้วยความสมบูรณ์พร้อมในการทางานเฉพาะบางอย่าง เช่น การทางานในที่
อับอากาศ การทางานบนเรื อ การทางานประดาน้ า และกฎหมายว่าด้วยข้อห้ามในการทางานของบุคคลที่ มี
ภาวะสุ ขภาพบางอย่าง เช่น การทางานของสตรี มีครรภ์
นอกเหนื อจากกฎหมายของประเทศไทยแล้วหากสถานประกอบกิจการดาเนิ นการค้ากับต่างประเทศ
อาจต้องพิ จารณาเรื่ องจานวนวันหยุดงานที่ เกิ ดจากการบาดเจ็บ หรื อเจ็บ ป่ วยอัน เนื่ องมาจากการท างาน
ส าหรั บ การบัน ทึ ก ในรายงาน OSHA 300 Log เนื่ อ งจากมี ห ลายกรณี ที่ แพทย์ผูร้ ั ก ษาก าหนดให้ ห ยุดงาน
จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการรักษาทั้งที่ผปู ้ ่ วยอาจกลับเข้ามาทางานบางอย่างได้ก่อนที่จะสิ้ นสุ ดการรักษา ผูป้ ่ วยบาง
รายอาจไม่ตอ้ งหยุดงานเลยและได้รับการดู แลรักษาทางการแพทย์และการปรับเปลี่ยนลักษณะการทางาน
อย่างเหมาะสมไปพร้อมกัน
3.องค์ ประกอบสู่ ความสาเร็จของการดูแลการกลับเข้ าทางาน
การดูแลการกลับเข้าทางานที่จะประสบความสาเร็ จได้ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญ 7 ข้อดังนี้
1.นายจ้างมีความมุ่งมัน่
2.การวางแผนร่ วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทุกคนในสถานที่ทางานรับรู ้และเข้าใจตรงกันว่าจะทา
อย่างไรในกรณี ที่เกิดการบาดเจ็บ
3.นายจ้างติดต่อ และเข้าเยีย่ มลูกจ้างอย่างรวดเร็ วภายหลังการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วย ซึ่ งต้องอาศัยระบบการ
รายงานการบาดเจ็บอย่างรวดเร็ ว
4.หัวหน้างานทุกระดับที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรม ฝึ กฝน มีทศั นคติที่ดีในการส่ งเสริ มการกลับเข้าทางาน
5.ผูป้ ระสานงานได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย และมีบทบาทหน้าที่ชดั เจน สถานประกอบกิจการกาหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลสาคัญที่ทางานร่ วมกัน
6.สามารถอานวยความสะดวกให้ลูกจ้างได้ตามสมควรแก่สภาพร่ างกาย ทาให้สถานที่ทางานเป็ นสถานที่ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดสาหรับคนงานส่ วนใหญ่สามารถฟื้ นฟูสภาพการบาดเจ็บ

7.มีการสื่ อสารเรื่ องการดูแลสุ ขภาพที่ดี โดยเฉพาะเรื่ องทางสุ ขภาพที่อาจเป็ นความลับทางสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
เช่น โรคติดเชื้ อ โรคทางจิตเวช
4.วิธีการพัฒนาสถานที่ทางานเพื่อการกลับเข้ าทางาน
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ อย่างหนึ่ ง ของการดู แ ลการกลับ ไปท างานให้ ผูป้ ่ วยท าได้ต ามข้อ สรุ ป หรื อ
ข้อตกลงร่ วมกันนั้นบางครั้งนายจ้างอาจต้องมีสถานี งานในการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการบริ หารจัดการ
คนงานที่ ไ ด้รับ บาดเจ็บ หรื อการเจ็บ ป่ วยเพื่ อให้ก ารกลับไปท างานเป็ นระบบที่ ไ ด้รับการยอมรั บ ทั้งจาก
นายจ้างและคนงาน
โปรแกรมการดูแลการกลับเข้าทางานประกอบด้วยนโยบาย ขั้นตอน หลักการพื้นฐานของระบบการ
ดูแลการกลับเข้าทางาน โดยข้อสรุ ปสุ ดท้ายคือผลการตัดสิ นใจร่ วมกันในแต่ละสถานที่ทางาน นโยบายและ
ขั้น ตอนที่ ระบุ ไ ว้ใ นหลัก เกณฑ์ เหล่ านี้ เป็ นข้อ ก าหนดขั้น ต่ าส าหรั บ การกลับ ไปท างาน นายจ้างอาจให้
คาปรึ กษากับคนงานเพิ่มเติม หรื อกาหนดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสถานีงานของตน สาหรับโปรแกรมการดูแล
การกลับเข้าทางานสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดาเนินธุ รกิจของนายจ้าง บริ บททางวัฒนธรรมและ
สิ่ งแวดล้อมต่างๆของสถานที่ ทางาน โปรแกรมนี้ จะรวมถึ งการดู แลพนักงานที่บาดเจ็บแบบองค์รวมของ
หน่วยบริ การประกันสุ ขภาพ เนื่ องจากการดูแลการกลับเข้าทางานจะต้องสอดคล้องกับโปรแกรมการจัดการ
การบาดเจ็บของผูถ้ ือประกันภัยนั้น โปรแกรมประกันภัยดังกล่าวอาจต้องรวมนโยบายและขั้นตอนต่างๆของ
สถานประกอบการที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การดู แ ลการกลับ เข้า ท างานไว้ด้วยกัน ควรทบทวนทบทวน
ประสิ ทธิ ผลและความเกี่ยวข้องที่ต่อเนื่ องของโปรแกรมดูแลการกลับเข้าทางานเป็ นประจาและตกลงกันโดย
บุคคลที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมทั้งหมดควรกาหนดวันที่สาหรับการทบทวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการ
ทบทวนขั้นต่าควรจะดาเนิ นการประเมินทบทวนทุกสองปี ทั้งนี้ โปรแกรมการกลับไปทางานต้องครอบคลุม
เนื้อหา ต่อไปนี้:
1) ป้ องกันการบาดเจ็บจากการทางานและการเจ็บป่ วย
2) การพัฒนาแนวทางการดูแลการกลับเข้าทางาน และการดาเนินการอย่างไร เช่นการให้ขอ้ มูล และ
การฝึ กอบรมสาหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
3) ให้คาปรึ กษากับคนงาน และร่ วมกับสหภาพแรงงานที่เป็ นตัวแทนของคนงานเหล่านั้น
4) เริ่ มต้นการดาเนิ นการจัดการการบาดเจ็บและการดูแลการกลับเข้าทางานในช่วงเริ่ มแรกของการ
รักษาตัว
5) มีการจัดหาหน้าที่ที่เหมาะสม การฝึ กอบรมความเชี่ยวชาญทางอาชีพ การให้ความความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดหาปรับเปลี่ยนงาน
6) การดูแลการกลับเข้าทางานเพื่อไม่ให้คนงานที่ได้รับบาดเจ็บเสี ยประโยชน์ต่างๆ

กิจกรรม 15.1.2
จงยกตัวอย่างเนื้อหาโปรแกรมการกลับไปทางาน อย่างน้อย 3 ข้อ
แนวตอบกิจกรรม 15.1.2
เนื้อหาโปรแกรมการกลับไปทางาน ได้แก่
1) ป้ องกันการบาดเจ็บจากการทางานและการเจ็บป่ วย
2) การพัฒนาแนวทางการดูแลการกลับเข้าทางาน และการดาเนินการอย่างไร เช่นการให้ขอ้ มูล
และการฝึ กอบรมสาหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
3) ให้คาปรึ กษากับคนงาน และร่ วมกับสหภาพแรงงานที่เป็ นตัวแทนของคนงานเหล่านั้น

เรื่องที่ 15.1.3
บทบาทผู้เกีย่ วข้ องในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้ าทางาน
การจัดการการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพขึ้นอยูก่ บั ความร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่
นายจ้าง คนงาน บริ ษทั ประกันสุ ขภาพ แพทย์และผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสุ ขภาพอื่นๆ การที่แต่ละฝ่ ายตระหนักถึ ง
บทบาทของตนเองและบทบาทของเพื่ อนต่ างวิช าชี พ จะช่ วยให้ก ารท างานร่ วมกัน แบบสหสาขาวิช าชี พ
ประสบผลสาเร็ จ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เราอาจแบ่งบทบาทผูเ้ กี่ ยวข้องในการดู แลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางานออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกคื อ
บทบาทผู ้เกี่ ย วข้ อ งภายในสถานประกอบกิ จ การ และส่ อนที่ ส องคื อ บทบาทผู ้เกี่ ย วข้ อ งภายนอก
สถานประกอบกิจการ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ นายจ้าง ผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชี พ แพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ ที่ปรึ กษาสถานประกอบกิจการ พยาบาลอาชีวอนามัยประจาโรงงาน ฝ่ ายบุคคล หัวหน้างาน
และเพื่อนร่ วมงาน โดยอาจมีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรื อหลายฝ่ ายร่ วมกันที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงาน
การกลับเข้าทางาน
ผูเ้ กี่ ยวข้องภายนอกสถานประกอบกิ จการ ได้แก่ แพทย์อาชี วเวชศาสตร์ และพยาบาลอาชี วอนามัย
ประจาคลิ นิกโรคจากการทางานที่ โรงพยาบาลจังหวัดทัว่ ประเทศ แพทย์เจ้าของไข้ผูด้ ู แลรักษาและผ่าตัด
ผูป้ ่ วยที่ โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลทั้งภาครั ฐและเอกชน ศู นย์ฟ้ื นฟู ส มรรถภาพแรงงาน ส านัก งาน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนบริ ษทั ประกันสุ ขภาพต่างๆ

1.บทบาทผู้เกีย่ วข้ องภายในสถานประกอบกิจการ
1.1บทบาทของนายจ้ าง
1.1.1 สร้างความมัน่ ใจในสุ ขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการในการทางานของพนักงานทั้งหมด
1.1.2 สนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยค่าชดเชยครอบคลุมพนักงานทุกคน
1.1.3 เริ่ มต้นการพัฒนาโครงการกลับเข้าทางานภายใน 12 เดือนหลังจากเริ่ มเป็ นนายจ้าง
1.1.4 พัฒนา นาไปใช้ และทบทวนผลลัพธ์ในการกลับเข้าทางานโดยอาศัยการปรึ กษาหารื อร่ วมกับ
พนักงาน และสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องทุกปี หรื ออย่างน้อยทุกสองปี
1.1.5 เซ็นรับรองเอกสารโครงการและเผยแพร่ ในสถานประกอบการโดยทัว่ กัน
1.1.6 แสดงรายละเอียดของโครงการ ค่าตอบแทนแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบการ
บาดเจ็บและการเรี ยกร้อง
1.1.7 แต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรมมาเป็ นผูป้ ระสานงานกับคุณสมบัติที่จาเป็ น และทรัพยากรเพื่อ
เจรจาพัฒนาและใช้นโยบายและขั้นตอนการกลับไปทางาน
1.1.8 เลือกและเสนอชื่ อผูใ้ ห้บริ การฟื้ นฟูสภาพในสถานที่ทางานที่ได้รับอนุมตั ิโดยปรึ กษากับคนงาน
และสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.9 เก็บรักษาทะเบียนการบาดเจ็บ บันทึกรายละเอียดของการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับงาน
1.1.10 แจ้งสานักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการคุม้ ครองแรงงานเกี่ยวกับการ
บาดเจ็บในสถานที่ทางานทั้งหมดทันที หรื อภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.1.11 ห้ามขับไล่ผบู ้ าดเจ็บเนื่องจากบาดเจ็บภายในหกเดือนแรกหลังการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยด้วยเหตุ
ทางสุ ขภาพไม่เหมาะสาหรับการจ้างงาน
1.1.12 ให้ขอ้ มูลพนักงานเกี่ยวกับการชดเชย สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆที่พึงได้ให้ครบถ้วน ตลอดจน
ขั้นตอนการทางานรวมถึง การเลือกแพทย์ผรู ้ ักษาและผูใ้ ห้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และวิธีการเปลี่ยนผูใ้ ห้
บริ การถ้าจาเป็ น
1.1.13 แนะนาแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาตัวของผูป้ ฏิบตั ิงาน และแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ผปู ้ ระเมิน
ภาระงานตามปกติ ภาระงานที่ปรับเปลี่ยนของพนักงาน และความพร้อมทางสุ ขภาพต่อของหน้าที่การทางาน
ที่เหมาะสม
1.1.14 พยายามปฏิบตั ิตามข้อจากัดทางการแพทย์อนั เป็ นผลมาจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย หรื อจาก
การรักษา
1.1.15 เคารพความเป็ นส่ วนตัว และความลับทางสุ ขภาพของพนักงาน โดยพิจารณาจัดแยกการ
อภิปรายระหว่างคนงานแพทย์และนายจ้าง

1.2บทบาทของผู้ป่วย
1.2.1 ร่ วมมือกับนายจ้างเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับการทางานทั้งต่อตนเอง
และเพื่อนร่ วมงานคนอื่น ๆ
1.2.2 ร่ วมมือกับนายจ้างเพื่อให้นายจ้างสามารถดูแลให้กลับไปทางานได้อย่างราบรื่ น
1.2.3 ร่ วมมือในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการกลับไปทางานของเพื่อน
ร่ วมงาน ถ้าได้รับบาดเจ็บ:
1) แจ้งนายจ้างเรื่ องการบาดเจ็บในสถานที่ทางานให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้หลังจาก
ได้รับบาดเจ็บ
2) ระบุแพทย์ผรู ้ ักษาและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ที่พร้อมจะเข้าร่ วมสาหรับการพัฒนาและ
การใช้แผนจัดการการบาดเจ็บเพื่อการกลับเข้าทางาน
3) ให้ความยินยอมสาหรับแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้ขอ้ มูลสาหรับวัตถุประสงค์ของ
การวางแผนจัดการการบาดเจ็บและการกลับเข้าทางาน
4) พยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อกลับไปทางานเดิมที่ทาก่อนได้รับบาดเจ็บโดยเร็ วที่สุดถ้า
เป็ นไปได้
5) ปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนจัดการการบาดเจ็บ
6) รายงานความยากลาบากสาหรับการกลับมาทางานให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อป้ องกัน
ความล่าช้าในการแก้ปัญหา
1.3บทบาทของเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัย
1.3.1 พิจารณาลักษณะการทางานที่ผปู ้ ่ วยได้รับมอบหมายในปัจจุบนั และลักษณะการทางานที่ผปู ้ ่ วย
อาจได้รับมอบหมายในภายหลัง
1.3.2 ระบุสิ่งคุกคามทางสุ ขภาพที่มีในลักษณะการทางาน
1.3.3 ประเมินความเสี่ ยงโดยคานึงถึงภาวะสุ ขภาพที่ไม่ปกติของผูป้ ่ วยเป็ นกรณี เฉพาะ
1.3.4 ประเมินความสามารถในการทางานที่จาเป็ นสาหรับลักษณะการทางานดังกล่าว
1.3.5 รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุ ปก่อนการพิจารณาแบบสหสาขาวิชาชีพ
1.3.6 ติดตามว่าผูป้ ่ วยสามารถกลับเข้าทางานได้อย่างราบรื่ นและปลอดภัย
1.4บทบาทแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ทปี่ รึกษาสถานประกอบกิจการ
1.4.1 พิจารณาข้อมูลทางสุ ขภาพของผูป้ ่ วยและขอข้อมูลที่จาเป็ นในการประเมินเพิ่มเติม
1.4.2 คาดการณ์แผนการรักษาต่อ และการพยากรณ์ของโรคในระยะสั้นและระยะยาว

1.4.3 พิจารณาประเมินความสามารถในการทางาน ความเสี่ ยงในการทางานทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ตลอดจนความเสี่ ยงต่อสถานประกอบกิจการ ในแต่ละช่วงเวลาของการรักษา
1.4.4 พิจารณาส่ งประเมินความสามารถในการทางานอย่างละเอียดต่อไป (Functional capacity
evaluation)
1.4.5 กรอกใบรับรองแพทย์ระบุเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกลับเข้าทางาน การรักษาที่เหมาะสม ระบุ
ข้อจากัดทางการแพทย์ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบที่นายจ้างเสนอ
1.4.6 ให้ขอ้ มูลกับพนักงานและนายจ้างเกี่ยวกับการจัดการการบาดเจ็บ และการกลับเข้าทางานสาหรับ
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ
1.5บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยประจาสถานประกอบกิจการ
1.5.1 ส่ งเสริ มการฟื้ นฟูสภาพร่ างกายกลับคืนสู่ สภาพเดิม และความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงาน
1.5.2 ติดตามและทบทวนความคืบหน้าอาการที่ได้รับบาดเจ็บ และทบทวนการรักษาพยาบาลของ
พนักงานเป็ นระยะและให้คาแนะนาการจัดการตามความจาเป็ นทางการแพทย์
1.5.3 ให้คาแนะนาแก่นายจ้างและพนักงานเกี่ยวกับการจัดการการบาดเจ็บ เจ็บป่ วย และการกลับเข้า
ไปทางาน
1.6บทบาทผู้ประสานงานการกลับเข้ าทางาน
ผูป้ ระสานงานการกลับเข้าทางาน เป็ นบุคคลสาคัญในกระบวนการดูแลการกลับเข้าทางาน ทาหน้าที่
เชื่ อมโยงกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และมีบทบาทเกี่ยวกับการระบุความต้องการของคนงานผูบ้ าดเจ็บ สื่ อสารให้
คนงานเข้าใจกับข้อจากัดของนายจ้าง และอานวยความสะดวกในการทางานเป็ นทีมระหว่างนายจ้าง ผูป้ ่ วย
และแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสุ ขภาพในการพัฒนาและดาเนิ นการการกลับเข้าทางาน เพื่อให้
บรรลุบทบาทนี้ ผปู ้ ระสานงานควรมีความคุน้ เคยและสามารถเข้าถึงพื้นที่ทางานทั้งหมด ตลอดจนคุน้ เคยกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาของคนงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องอื่ นสาหรับในกรณี จาเป็ นต้องหารื อเกี่ ยวกับหน้าที่ การ
ทางานที่เหมาะสม โดยอาจเป็ นพยาบาลวิชาชี พที่ผา่ นการอบรมหลักสู ตรทางด้านอาชี วอนามัย หรื ออาจเป็ น
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างทีมแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และทีมฝ่ ายบุคคลของสถานประกอบ
กิจการ
สาหรับผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานประกอบกิจการ ได้แก่ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลอาชีวอนา
มัยประจาคลินิกโรคจากการทางานที่โรงพยาบาลจังหวัดทัว่ ประเทศ แพทย์เจ้าของไข้ผดู ้ ู แลรักษาและผ่าตัด
ผูป้ ่ วยที่ โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลทั้งภาครั ฐและเอกชน ศู นย์ฟ้ื นฟู ส มรรถภาพแรงงาน ส านัก งาน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนบริ ษทั ประกันสุ ขภาพต่างๆ

2.บทบาทของผู้เกีย่ วข้ องภายนอกสถานประกอบกิจการ
บทบาทของผูเ้ กี่ ยวข้องภายนอกสถานประกอบกิ จการนั้นจะเป็ นการสนับ สนุ น บทบาทต่างๆของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายใน เช่น สานักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนบริ ษทั ประกันสุ ขภาพต่างๆ
สนับสนุ นค่าใช้จ่ายการดู แลรักษาในบางกรณี ตามที่ตกลงไว้ ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพแรงงานสนับสนุ นการ
ฟื้ นฟู สมรรถภาพแรงงานและฝึ กอาชี พให้ผูส้ ู ญเสี ยอวัยวะ แพทย์เจ้าของไข้ผูด้ ู แลรักษาและผ่าตัดผูป้ ่ วยที่
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลทั้งภาครั ฐและเอกชนสนับ สนุ นข้อมู ลประวัติการรั ก ษาพยาบาลและให้
ความเห็นเกี่ยวกับตัวโรคหรื ออาการบาดเจ็บเมื่อได้รับการร้องขอจากผูป้ ่ วยโดยตรงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผูป้ ่ วยและแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ ที่ปรึ กษาประจาสถานประกอบกิจการ แพทย์อาชี วเวชศาสตร์ และพยาบาล
อาชีวอนามัยประจาคลินิกโรคจากการทางานที่โรงพยาบาลจังหวัดทัว่ ประเทศสนับสนุ นการดูแลการกลับเข้า
ทางานของผูป้ ่ วยในสถานประกอบการตามบริ บทของสถานประกอบการที่มีความแตกต่างกันออกไปโดย
ผู ้ป่ วย นายจ้า ง หรื อ ตัว แทนนายจ้า งสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารได้ ที่ ค ลิ นิ ก โรคจากการท างานของ
โรงพยาบาลประจาจัง หวัดที่ ส ถานประกอบกิ จการตั้งอยู่ หรื อโรงพยาบาลประจาจังหวัดที่ ผูป้ ่ วยมี สิ ท ธิ
ประกันสังคม
3.การส่ งต่ อข้ อมูลและการสื่ อสารข้ อมูลในการดูแลผู้ป่วยก่ อนกลับเข้ าทางาน
ระบบให้บริ การอาจเริ่ มต้นจากตัวผูป้ ่ วย หัวหน้างาน หรื อฝ่ ายบุคคล ที่สงสัยว่าผูป้ ่ วยจะสามารถกลับ
เข้าทางานภายหลังจากที่มีภาวะทางสุ ขภาพต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัยหรื อไม่ แล้วติดต่อส่ ง
ข้อมูลทางสุ ขภาพเบื้องต้น เช่น โรคที่เป็ นและการรักษา ให้ทีมสุ ขภาพของสถานประกอบกิจการ และปรึ กษา
รายละเอียดการทางานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1)แพทย์อาชี วเวชศาสตร์ ที่ ป รึ กษาโรงงานอาจขอข้อมูลรายละเอียดเฉพาะทางสุ ข ภาพเพิ่ มเติ มจาก
แพทย์ผูร้ ักษา เช่น รายละเอียดการผ่าตัดและแผนการรักษาเพิ่มเติม โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรื อพยาบาล
อาชี วอนามัยจะทาเอกสารขอข้อมูลที่สาคัญ ระบุรายละเอียด และมอบให้ผูป้ ่ วยนาไปขอข้อมูลจากแพทย์
เจ้าของไข้ ณ โรงพยาบาลที่ทาการรักษา
2)เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเดินสารวจพื้นที่ปฏิบตั ิงานพร้อมกับผูป้ ่ วย หัวหน้างาน และเพื่อนร่ วมงานที่
เกี่ ยวข้อง สรุ ปผลประเมินลักษณะการทางาน ความสามารถที่จาเป็ นในการทางาน ความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น
และประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
3)เมื่อได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว จะท าการสื่ อสารข้อมู ลถึ งทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องโดยนัดหมายประชุ ม วาง
แผนการดูแลการกลับเข้าทางานร่ วมกัน จากนั้นแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ จะสรุ ปผลออกเป็ นใบรับรองแพทย์ที่
มีเนื้ อหาเกี่ยวกับข้อห้ามในการทางานและข้อจากัดในการทางานเนื่ องด้วยภาวะทางสุ ขภาพในปั จจุบนั และ
ในอนาคต ตลอดจนให้คาแนะนาทางสุ ขภาพอื่นเพิ่มเติม พยาบาลอาชี วอนามัยจะติดตามภาวะสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วยและดาเนิ นการทางการพยาบาลตามแผนที่วางไว้ต่อและนัดพบแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ เป็ นระยะจนจบ

แผนการดู แล เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยจะเป็ นผูต้ ิดตามดู การทางานในพื้นที่ ปฏิ บตั ิ งานเป็ นระยะว่าเป็ นไป
อย่างราบรื่ นตามแผนที่วางไว้หรื อไม่ และรายงานกลับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
4)สถานประกอบกิ จการบางแห่ งอาจมีบริ บทที่ผูป้ ่ วยต้องกลับเข้าทางานทันทีโดยไม่สามารถรอการ
ดาเนิ นการแบบสหสาขาวิชาชี พดังกล่าวซึ่ งมีหลายขั้นตอน และใช้เวลานานได้ ประกอบกับสถานประกอบ
กิ จการไม่ มีแพทย์ป ระจาห้องพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง จึ งอาจวางระบบการดู แลการกลับ เข้าท างานโดย
ฝึ กอบรมให้พยาบาลประจาห้องพยาบาลช่วยประเมินสภาพร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยและรายงานแพทย์อา
ชีวเวชศาสตร์ ที่ปรึ กษาให้ความเห็นทางโทรศัพท์ หรื อผ่านระบบ Online ต่างๆก่อนการกลับเข้าทางาน และ
นัดหมายทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อติดตามการกลับเข้าทางานต่อไป

กิจกรรม 15.1.3
ผูใ้ ดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสถานประกอบกิจการในการดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน
แนวตอบกิจกรรม 15.1.3
ผูเ้ กี่ยวข้องภายในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ นายจ้าง ผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชี พ แพทย์
อาชี วเวชศาสตร์ ที่ปรึ กษาสถานประกอบกิจการ พยาบาลอาชี วอนามัยประจาโรงงาน ฝ่ ายบุคคล หัวหน้างาน
และเพื่อนร่ วมงาน โดยอาจมีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรื อหลายฝ่ ายร่ วมกันที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงาน
การกลับเข้าทางาน

ตอนที่ 15.2
แนวทางการประเมินความพร้ อมของผู้ป่วยก่อนกลับเข้ าทางาน
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
15.2.1 หลักการประเมินความพร้อมในการกลับเข้าทางานของผูป้ ่ วยเบื้องต้น และการ
ดูแลก่อนการกลับเข้าทางาน
15.2.2 หลักการประเมินความสมบูรณ์พร้อมในการทางานภายหลังการผ่าตัด
15.2.3 หลักการประเมินการกลับเข้าทางานในพนักงานที่มีอาการปวดหลังแบบต่างๆ
แนวคิด
1. การประเมินปั ญหาการกลับเข้าทางานในผูป้ ่ วยต้องอาศัยหลักการ และหลักฐาน
เชิงประจักษ์เพื่อประเมินระยะเวลาการกลับเข้าทางานที่เหมาะสมของผูป้ ่ วยแต่ละ
ราย
2. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการกลับเข้าทางานอาจไม่สอดคล้องกับระยะเวลาใน
การรักษา ผูป้ ่ วยบางรายอาจกลับเข้าทางานได้ก่อนการรักษาเสร็ จสิ้ น
3. ต้องศึกษาปั จจัยที่เป็ นตัวผลักดันให้เกิดการกลับเข้าทางาน และตัวฉุ ดรั้งที่ ยบั ยั้ง
การกลับเข้าทางานเพื่อจัดการให้เหมาะสม
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 15.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายหลักการประเมินระยะเวลาการกลับเข้าทางานในผูป้ ่ วยได้
2. อธิ บายหลักการประเมินปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการกลับเข้าทางานในผูป้ ่ วยได้

เรื่องที่ 15.2.1 หลักการประเมินความพร้ อมในการกลับเข้ าทางานของผู้ป่วยเบื้องต้ น และการดูแล
ก่อนการกลับเข้ าทางาน
หลักการประเมินความพร้ อมในการกลับเข้าทางานของผูป้ ่ วยเบื้องต้น มีดงั นี้
1. ขั้นตอนการประเมินความพร้ อมในการกลับเข้ าทางานหลังจากคัดผู้ป่วยเข้ าโครงการแล้ ว
ประกอบด้วย
1.1รวบรวมข้อมูลทางสุ ขภาพ โรค การดาเนิ นของโรค การพยากรณ์โรค การรักษาที่ผา่ นมา
และแผนการรักษาต่อในอนาคต โดยขอหลักฐานเอกสารจากแพทย์ผทู ้ าการรักษาในรู ปของ
ใบรับรองแพทย์ สาเนาเอกสารประวัติการรักษา การผ่าตัด การตรวจพิเศษต่างๆ ทั้งโรคที่เป็ นโรค
หลักในการประเมิน และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.2ทบทวนข้อมูลลักษณะการทางานในปั จจุบนั และทางเลือกในการมอบหมายงานที่
เป็ นไปได้
1.3ประเมินความสามารถในการทางานทั้งในปั จจุบนั และคาดการณ์ต่อไปในอนาคตโดย
คานึ งถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงภาวะความรุ นแรงของโรคดีข้ ึนและแย่ลงตามธรรมชาติของโรค
1.4ประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตัวผูป้ ่ วยเอง ต่อเพื่อนร่ วมงาน และตลอดจน
ทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการ
1.5ค้นหาตัวฉุ ดรั้งและตัวผลักดันในการกลับเข้าทางาน
จากการศึกษาที่ ผ่านมา พบว่าตัวฉุ ดรั้งที่ จะทาให้การทางานเป็ นไปอย่างล่าช้า หรื อล้มเหลว
หากตรวจพบได้เร็ วและจัดการได้อย่างเหมาะสมจะสามารถช่ วยสนับ สนุ นให้การกลับเข้าท างาน
เป็ นไปอย่างราบรื่ นได้แก่ การที่ ผูป้ ่ วยรู ้ สึกว่างานที่ ทาอยู่ไม่มีคุณค่า สภาพแวดล้อมการทางานไม่
เอื้ ออานวย ผูป้ ่ วยเชื่ อว่าการกลับไปทาหน้าที่ อย่างเดิ มเป็ นไปได้ยาก มีการสู ญเสี ยสมรรถภาพอย่าง
มาก ผลการรักษาไม่ดี ประสบภาวะกดดันสู ง มีปัญหาอื่ นรุ มเร้า ได้รับค่าชดเชย เศรษฐานะไม่ดี ไม่
ไว้วางใจนายจ้าง
นอกจากนี้ ยังพบว่ามี ตวั ผลักดันในการกลับเข้าทางาน ที่ หากค้นพบหรื อสร้ างขึ้ นในผูป้ ่ วย
แต่ละรายได้จะเป็ นกุญแจสาคัญในการกลับเข้าทางานที่ ประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ ความเบื่ อหน่ ายใน
การหยุดพักระหว่างบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย การที่ ผปู ้ ่ วยเชื่ อมัน่ ว่ามีโอกาสในการกลับเข้าทางานได้สูง
การจ่ ายเงิ นชดเชยมี ความยืดหยุ่นเอื้ อ ให้ลูกจ้างกลับเข้าท างาน ลู กจ้างมี ความสามารถรั บมื อความ
เปลี่ ยนแปลงและแรงกดดันได้เป็ นอย่างดี และสภาพแวดล้อมการทางานและการเดิ นทางมาทางาน
ไม่เป็ นอุปสรรคมากเกินไป
1.6กาหนดข้อห้ามในการทางานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง

1.7กาหนดข้อจากัดในการทางานอันเนื่ องจากสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
1.8วางแผนการดาเนิ นการดูแลการกลับเข้าทางานร่ วมกันแบบสหสาขาวิชาชี พ ทั้ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย ฝ่ ายบุคคล หัวหน้างาน
เพื่อนร่ วมงาน และตัวผูป้ ่ วย
1.9ติดตามและทบทวนผลการดูแลการกลับเข้าทางานเป็ นระยะ ควรมีการทบทวนใหม่เมื่อ
ภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยมีการเปลี่ยนแปลงดี ข้ ึน แย่ลง หรื อมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนย้ายงานใหม่
2.การประเมินความสามารถในการทางาน
การกลับ เข้าท างานบางอย่างอาจมี ค วามจาเป็ นต้อ งประเมิ น ความสามารถในการท างาน
อย่างละเอียด บางครั้งแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ อาจพิจารณาให้ส่งประเมินความสามารถในการทางาน
(Functional Capacity evaluation, FCE) เพิ่ มเติ มเพื่ อ ให้ แน่ ใจว่าพนัก งานที่ กาลังจะกลับ เข้าท างาน
นั้นจะสามารถทางานที่ ได้รับมอบหมายได้ เนื่ องจากหากพนักงานไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้จะท า
ให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อสถานประกอบกิ จการและตัวพนักงานเองได้ เช่ น พนักงานที่ จะไปทางาน
บนแท่นขุดเจาะกลางทะเล หากเดิ นทางไปถึ งแล้วไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้จะทาให้เสี ยค่าเดิ นทาง
ค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่บนแท่นขุดเจาะ และเสี ยโอกาสทางธุ รกิจอย่างมาก
การประเมินความสามารถในการทางานเป็ นการประเมินความสามารถในการทางานหรื อ
กิ จ กรรมของผู ้ป่ วย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ งานที่ ผู ้ป่ วยประกอบอาชี พ อยู่ คู่ มื อ “Dictionary of
Occupational Titles” ซึ่ งตี พิ ม พ์โดยภาคแรงงานของสหรั ฐอเมริ กา ได้แบ่ งพื้ น ฐานความสามารถ
ของร่ างกายที่ ตอ้ งใช้ในการทางานต่างๆออกเป็ น 20 ประเภท ได้แก่ การยืน การเดิ น การนัง่ การก้ม
ตัว การคุ กเข่า การหมอบ การคลาน การปี น การทรงตัว การเอื้ อม การจับ การถื อของ การยกของ
การผลักและการดึ ง การใช้นิ้ว การรับความรู ้สึก การมองไกลและใกล้ การฟั ง การพูดคุย การรับรส
และการดมกลิ่ น การประเมิ นควรทาโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยต้ องมี การซักประวัติ ทวั่ ไป ข้อมู ล
ผลการรักษา ,การตรวจร่ างกายและประเมินสภาพจิตใจรวมถึ งแรงจูงใจในการทางานของผูป้ ่ วยแต่
ละคน โดยแพทย์ตอ้ งทาการประเมินความสามารถของร่ างกายผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางานเพื่ อไม่ให้
สภาพร่ างกายหรื อ จิ ต ใจที่ ไ ม่ พ ร้ อ มของผูป้ ่ วย ก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายต่ อ ตัว ผูป้ ่ วยเองหรื อ ต่ อ เพื่ อ น
ร่ วมงาน ดังนั้นข้อมูลความเจ็บป่ วยและการรักษาโรคจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ จะต้องได้รับการประเมิ น
ก่อนทาการตรวจวัดความสามารถ ปั ญหาด้านสภาพจิตใจก็มีความสาคัญเช่ นเดี ยวกับสภาพร่ างกาย
เนื่ อ งจากมี ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการท างาน (Work ability) หลังจากปั ญ หาด้านร่ างกาย
และจิ ต ใจถู ก แก้ไ ขแล้ว แพทย์อ าจใช้คาถามกับ ผูป้ ่ วยถึ งความพร้ อ มในการกลับ เข้าท างานโดย
คานึ งถึ งการเคารพสิ ทธิ ผูป้ ่ วยเป็ นหลัก แพทย์อ าชี วเวชศาสตร์ อาจมี บ ทบาทในการร่ วมประเมิ น

สภาพร่ างกาย จิ ต ใจ ความเจ็ บ ปวด และปั ญ หาด้านอื่ น ๆของผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์รวมเพื่ อ น ามา
พิจารณาในการประเมินการกลับเข้าทางาน
สาหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินความสามารถในการทางาน การประเมินความสามารถ
ในการทางานก่อนกลับเข้าทางาน จะมี การประเมินหลายด้าน และดูความทนทานในงานที่ จาเพาะ
กับงานที่ ผปู ้ ่ วยทา เช่ น การยกของ,การยกเหนื อศีรษะ ,ความคล่องแคล่วของมื อ โดยเน้นให้ผปู ้ ่ วย
กลับ เข้าไปท างานได้อ ย่างปลอดภัย ซึ่ งการประเมิ น FCE นั้นจะเน้นดู ความทน(Tolerance) และ
ความสามารถสู งสุ ด ของผูป้ ่ วย (Capacity) การประเมิ น FCE มี ป ระโยชน์ ห ลายอย่าง เช่ น การ
ติ ดตามผลการกายภาพ ,การประเมินสมรรถภาพ เพื่อให้คาแนะนาในการรักษา โดยการประเมิ น
ความสามารถในการท างานมี อ งค์ ป ระกอบของการประเมิ น มี ห ลายส่ วน แพทย์จึ ง ควรท า
ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ เช่ น ผูป้ ระเมิน ,กระบวนการประเมิน , ผลการประเมิน รวมถึงการ
แปลผล
2.1 องค์ประกอบของการประเมิน ความสามารถในการทางาน มีดงั นี้
2.1.1 ผูป้ ระเมิน
ในปั จจุ บ นั ยังไม่ ได้มีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานว่าใครสามารถประเมิ น FCE ได้ ดังนั้น
ผูท้ ี่ จะมาประเมิ นอาจเป็ นได้ท้ งั แพทย์ พยาบาล ผูช้ ่ วยที่ เข้ารั บ การอบรม หรื อ นักกายภาพบ าบัด
โดยควรเป็ นการประเมินในสถานพยาบาล หรื อโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เชิ งพาณิ ชย์ ควรมีการเลือกผูท้ ี่
ทาการประเมิ นและสถานที่ ใช้ประเมิ นอย่างเหมาะสม เนื่ องจากมี ส่วนสาคัญในการประเมิ นการ
กลับ เข้าท างานของผู ป้ ่ วย หากแพทย์ไ ม่ มี ค วามคุ ้น เคยกับ สถานที่ กระบวรการประเมิ น และผู ้
ประเมิ น FCE ควรส่ งผูป้ ่ วยไปประเมิ นกับ แพทย์ที่ คุน้ เคยกับ การประเมิ น FCE เพื่ อให้ได้ผลที่
น่าเชื่อถือ
2.1.2 กระบวนการประเมิน
กระบวนการประเมิ นในผูป้ ่ วยแต่ ละรายใช้เวลาไม่ เท่ ากัน โดยกระบวนการเริ่ มจากผูป้ ่ วย
ต้องเซ็ นต์ใบยินยอมให้ทาการตรวจ และได้รับคาอธิ บายถึ งวิธีการในการตรวจโดยละเอี ยด การ
ประเมิ น function บางอย่าง เช่ น การนั่ ง สามารถท าได้ใ นระหว่ า งการแนะน าตัว หรื อ อธิ บ าย
รายละเอียด ในขณะที่บางอย่างต้องทาแยกออกมา เช่น การยก
American Medical Association’s (AMA’s) ได้แ นะน าว่าควรให้ มี การประเมิ น MET ร่ วม
ในการประเมิ น ความสามารถในการท างานด้ว ย โดย MET ย่อ มาจาก Metabolic Equivalent of
Task โดยจะแสดงตั ว เลขเป็ นจ านวนเท่ า ของพลัง งานที่ ร่ างกายใช้ ใ นการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
เปรี ยบเที ยบกับ พลังงานที่ ใช้ในขณะพัก กาหนดให้พ ลังงานที่ ใช้ในขณะพัก คื อ 1MET เช่ นการ
ทางานนัง่ โต๊ะ ใช้พลังงานเป็ น 2เท่าของขณะพัก ดังนั้นความหนักของการทางานนัง่ โต๊ะจึ งเท่ากับ
2 MET

ในระหว่างทาการตรวจ FCE หากต้องทาการหยุดตรวจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดควรมีการบันทึ ก
ไว้ในรายงาน การตรวจร่ วมกับผล vital signs ขณะนั้น เช่ น ผูป้ ่ วยมี อาการหายใจไม่ อิ่มขณะเดิ น
ซึ่ งการบันทึกจะช่วย แพทย์ในการประเมินการกลับเข้าทางาน
การยกแบบ isometric หรื อการยกแบบเร็ งกล้ามเนื้ ออาจจะไม่สัมพันธ์กบั การทางานในชี วิต
จริ ง จึ งควรท า ร่ วมกับ การวัด dynamic strength อาจเปลี่ ยนจากการยกค้างไว้ เป็ นยกของใส่ ล ัง
เป็ นต้น ซึ่ ง protocol นี้ จะใช้ การวัด maximum heart rate ตามเพศและช่ วงอายุของผูป้ ่ วย ร่ วมกับ
vital sign อื่นๆ
การวัด grip strength ใน1 protocol ประกอบไปด้วย 5 ท่ า โดยใช้ Jamar dynamometer ผล
การตรวจที่ ผิดปกติ อาจมาจากอาการปวดของผูป้ ่ วย ถ้าหากผูป้ ่ วยมี อาการปวดมากระหว่างการ
ทดสอบ ควรมีการวัด vital signs และบันทึกเพื่อใช้ประเมินความสามารถในการทางาน
การทรงตัว อาจประเมินในขณะผูป้ ่ วยทาการทกสอบอื่น เช่น การเดิน การวิ่งบนลู่วิ่ง หรื อ
การยก
2.1.3 ผลการทดสอบและการแปลผล
การรายงานผล FCE ที่ ดีควรมีรายละเอียดประกอบข้อจากัดของผูป้ ่ วย เช่น ขณะทากิจกรรม
ยกผูป้ ่ วยมี อาการปวดมาก หรื อ หากผูป้ ่ วยไม่ ส ามารถยกของที่ ห นัก 10 กิ โลกรั ม ได้ vital sign
ในขณะยกของผูป้ ่ วย เป็ นอย่างไร เพื่ อ บ่ งชี้ ว่ าผูป้ ่ วยได้พ ยายามท าอย่างเต็ ม ที่ นอกจากนี้ ควรมี
คาแนะนาในการกลับเข้าทางานใน รายงานด้วย
การตรวจ FCE จะต้องมีท้ งั Validity หรื อ ความถูกต้องของการตรวจ FCE คือการสามารถ
บอกถึ งสิ่ งที่ ต้องการประเมิ นได้ และมี Reliability คื อ มี ความแม่ นยาเชื่ อถื อ ได้ ถึ งจะกระท าโดย
ผูต้ รวจคนอื่น ได้มีการศึกษาความไวและความจาเพาะของ การตรวจFCE โดย Lemstra และคณะ
พบว่าเมื่ อ ใช้FCE วัด maximum กับ submaximum effort จะมี ความไว 65 % ส่ วน ความจาเพาะอยู่
ที่ 84% และพบว่าหากผูป้ ่ วยทาการทดสอบอย่างไม่เต็มที่ ผูท้ าการทดสอบอาจจะวัดผลไม่ได้ และ
ทาให้การประเมิ นความสามารถ ในการท างานคลาดเคลื่ อน นอกจากนี้ ยังมี การศึ กษาของ Gross
และคณะ ที่ ศึกษา validity ของ Isernhagen FCE protocol เพื่อใช้ทานายเวลาในการกลับเข้าทางาน
พบว่ามีผเู ้ ข้าร่ วมจานวนน้อยที่ สามารถผ่าน protocol ทั้งหมด และแม้ว่าผูป้ ่ วยจะกลับเข้าทางาน แต่
จากการติดตาม พบว่า เกิดอุบตั ิ เหตุซ้ า 20% ทั้งนี้ ตวั เลขในความจริ งอาจคลาดเคลื่อนจากค่าดังกล่าว
เนื่ องจากจานวนผูเ้ ข้าร่ วมในงานวิจยั มีไม่เพียงพอต่อการอ้างอิงทางสถิ ติ อย่างไรก็ตามการประเมิน
FCE ร่ ว มกับ การซัก ประวัติ ตรวจร่ างกาย และข้อ มู ล การรั ก ษา ก็ มี ป ระโยชน์ ในการช่ ว ยแพทย์
ประเมินการกลับเข้าทางานของผูป้ ่ วยได้
การใช้ FCE ในการประเมิน return to work เป็ นเพียงส่ วนประกอบหนึ่ งเท่านั้น แพทย์อาชี ว
เวชศาสตร์ อาจพิจารณาส่ งตรวจ FCE ภายหลังจากประเมินแล้วว่าผูป้ ่ วยจะไม่มีความเสี่ ยงที่สุขภาพ

จะทรุ ดแย่ลงภายหลังจากการท ากิ จกรรมนั้น ตลอดจนความเสี่ ยงต่ อเพื่ อนร่ วมงานและทรั พ ย์สิน
ต่างๆ หากพิจารณาแล้วว่าอาจมี ความเสี่ ยงดังกล่าวควรงดเว้นการส่ งประเมิน สิ่ งสาคัญสาหรับการ
ประเมินการกลับเข้าทางานที่ทุกฝ่ ายควรตระหนักคือประวัติ การตรวจร่ างกาย และข้อมูลการรักษา
และการเคารพในความสามารถในการทางานของผูป้ ่ วยแต่ละคน

กิจกรรม 15.2.1
องค์ประกอบการประเมินความสามารถในการทางานมีอะไรบ้าง
แนบตอบกิจกรรม 15.2.1
องค์ประกอบการประเมินความสามารถในการทางาน ได้แก่ ผูป้ ระเมิน กระบวนการ
ประเมิน ผลการประเมินและการแปลผล

เรื่องที่ 15.2.2
หลักการประเมินความสมบูรณ์ พร้ อมในการทางานภายหลังการผ่ าตัด

พนักงานอาจต้องเข้ารั บ การผ่าตัดได้จากสาเหตุ การประสบอุบตั ิ เหตุ ท้ งั ที่ เกิ ดจากการทางานและ
นอกเหนื อจากการทางาน ตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ระยะเวลาการรักษาตัวภายหลัง จากการผ่าตัดแต่ละ
ครั้งมีความแตกต่างกันทั้งจากประเภทของการผ่าตัด เทคนิ คการผ่าตัด โรคที่เป็ น โรคแทรกซ้อน ภาวะทาง
สุ ขภาพอื่นๆ ลักษณะการทางาน และสภาพจิตใจของพนักงานระหว่างการรักษาตัว บางครั้งการประเมิ น
ความสมบูรณ์ พร้ อมในการทางานภายหลังการผ่าตัดและระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับเข้าทางานภายหลัง
การผ่าตัดอาจทาได้อย่างยากลาบาก ต้องอาศัยความเห็นจากแพทย์ผทู ้ าการรักษา และแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
เพื่อประเมิ นความสมบู รณ์ พร้ อมทางการแพทย์ร่วมกับวิชาชี พอื่นที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ พยาบาลอาชี วอนามัย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฝ่ ายบุคคล หัวหน้างาน และตัวของพนักงานเอง
การศึ กษาฉบับ หนึ่ งที่ ตีพิ มพ์ในวาร BMJ ในปี 1995 โดยสอบถามศัลยแพทย์ท วั่ ไป 100 รายและ
แพทย์ท ั่วไป 90 ราย เพื่ อแนะนาการหยุดท างานส าหรั บ ผูป้ ่ วยที่ มี อายุระหว่าง 25 ถึ ง 55 ปี โดยพิ จารณา
เงื่ อนไขที่ แตกต่ างกัน ส าหรับ ลัก ษณะการท างานเบาและการท างานหนัก โดยแบ่ งออกเป็ นสี่ ระดับ ของ
ความหนักในการทางาน คาตอบจากแพทย์ที่เข้าร่ วมงานวิจยั มีความแตกต่างกันอย่างกว้างขวาง ยกตัวอย่าง
เช่น คาแนะนาจากแพทย์เกี่ยวกับระยะเวลาในการกลับเข้าทางานภายหลังจากการซ่ อมแซมไส้เลื่อนขาหนี บ
ข้างเดียวในผูท้ ี่อายุ 25 ปี ที่กลับมาทางานหนักของศัลยแพทย์ที่เข้าร่ วมงานวิจยั แตกต่างกันตั้งแต่หนึ่ งถึ งสิ บ
สองสัปดาห์ และคาแนะนาจากแพทย์ทวั่ ไปแตกต่างกันไปตั้งแต่สองถึ งสิ บสามสัปดาห์ ข้อสรุ ปเพียงอย่าง
เดียวที่สามารถหาได้คือศัลยแพทย์และแพทย์ทวั่ ไปส่ วนใหญ่ไม่ทราบหรื อเข้าใจว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน
ในการกลับเข้าทางานภายหลังจากการผ่าตัด แม้กระทัง่ ผูท้ ี่ดาเนินการผ่าตัดรักษาเองก็ตาม
การศึกษาการกลับไปทางานของผูป้ ่ วย 50 ราย ภายหลังจากการผ่าตัดคลายการกดทับเส้นประสาท
อุโมงค์ขอ้ มือ พบว่าคาแนะนาของศัลยแพทย์กระดูกในการกลับไปทางานแตกต่างกันตั้งแต่ 1 ถึง 36 วันและ
เวลาที่แท้จริ งในการกลับไปทางานแตกต่างกันตั้งแต่ 1 ถึง 88 วัน ศัลยแพทย์กระดูกเพียงบางรายเท่านั้นที่จะ
ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับลักษณะการทางาน ระยะเวลาที่ ขาดงานจริ งอาจไม่เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ความรุ นแรง
ของอาการก่อนหรื อหลังการผ่าตัด ปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุดต่อระยะเวลาที่ขาดงานคือคาแนะนาของแพทย์
โดยเฉพาะแพทย์ผูเ้ ป็ นเจ้าของไข้ แสดงให้เห็ นว่าผูป้ ่ วยมี แนวโน้ม ที่ จะปฏิ บ ัติตามค าแนะนาของแพทย์
เจ้าของไข้ของพวกเขาแม้ว่าบางครั้ งอาจเป็ นคาแนะนาที่ ไม่ถูกต้องเหมาะสม เราคาดการณ์ ได้ว่าผูป้ ่ วยจะ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของศัลยแพทย์ประจาตัวดังนั้นอาจเป็ นเรื่ องยากที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ แพทย์ที่ปรึ กษาของสถานประกอบกิจการ หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยให้

คาแนะนาเรื่ องการกลับไปทางานหลังการผ่าตัดโดยมีขอ้ มูลระยะเวลาการกลับเข้าทางานที่ถูกต้องเหมาะสม
แพทย์และบุคลากรดังกล่าวจะต้องเผชิญกับปั ญหาที่พนักงานต้องการหยุดทางานสิ บสองสัปดาห์ตามที่แพทย์
เจ้าของไข้แนะนา ในความเป็ นจริ งพนักงานเหล่ านี้ สามารถกลับมาเริ่ มงานหลังสัปดาห์ ที่ สองและจะได้
ประโยชน์ดา้ นการฟื้ นฟูสมรรถภาพจากการทางานในที่ทางานเดิมหรื อในที่ทางานที่ปรับเปลี่ยนให้ชวั่ คราว
พนัก งานวัย กลางคนที่ สุ ข ภาพไม่ ส มบู รณ์ พ ร้ อมตั้ง แต่ ก่ อ นการบาดเจ็บ อาจสู ญ เสี ย สมรรถภาพอย่า งมี
นัยสาคัญและมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นอย่างมากหากไม่ได้ทางานเป็ นเวลานานถึ งสิ บสองสัปดาห์โดยไม่มีกิจกรรม
ใดๆ หลังจากนั้นการปรับสภาพและฟื้ นตัวการออกกาลังกายในคนกลุ่มนี้ จะยากมากขึ้น ส่ วนหนึ่ งของการ
แก้ ปั ญ หาคื อ การให้ ค าแนะน าที่ ถู ก ต้อ ง ค าอธิ บ ายอย่า งละเอี ย ดรอบคอบจากแพทย์อ าชี ว เวชศาสตร์
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านอาชี วอนามัยก็ จะช่ วยให้พ นัก งานที่ ไ ด้รับ บาดเจ็บ หรื อเจ็ บป่ วยได้รับการสนับสนุ น จาก
ผูบ้ ริ หารอย่างจริ งจัง
ข้อมูลทางการแพทย์ที่ชดั เจนซึ่ งแสดงผลการฟื้ นฟูสมรรถภาพในระยะยาวหลังการผ่าตัด (เช่ นการ
กลับไปเล่ นกี ฬ าหลังจากเปลี่ ยนสะโพก) แต่มีหลักฐานทางการแพทย์จานวนไม่ม ากเกี่ ยวกับระยะเวลาที่
เหมาะสมในการฟื้ นฟูสมรรถภาพ แพทย์รู้วา่ ผลลัพธ์ของการรักษามีแนวโน้มเป็ นอย่างไร แต่การคาดคะเนนี้
ไม่สามารถใช้ในกรณี ที่ผูป้ ่ วยทางานนั่งที่ โต๊ะท างาน ยืนทางานได้อย่างเต็มที่ ตลอดชั่วโมงการทางาน นั่ง
หมอบ เดินเท้าระยะทางหนึ่งไมล์ หรื อยกน้ าหนัก 25 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามแพทย์สามารถใช้หลักการทัว่ ไป
ในการรักษาบาดแผลที่ควบคู่กบั ดุลยพินิจของแพทย์ได้
1.หลักการการฟื้ นฟูสมรรถภาพหลังการผ่ าตัด
การฟื้ นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ได้แก่ ประเภทและตาแหน่งของการผ่าตัด
โครงสร้างทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้อง สุ ขภาพของผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัด ทักษะและความชานาญของศัลยแพทย์
ตลอดจนการเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดและวัสดุเพื่อเสริ มสร้างการฟื้ นฟูบาดแผลในระหว่างการรักษา
1.1การรักษาบาดแผล
เวลาที่ร่างกายใช้ในการรักษาบาดแผลเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการกลับไปทางาน เวลาในการรักษา
ขึ้ นอยู่ ก ั บ ความสามารถในการเยี ย วยาของเนื้ อเยื่ อ และขึ้ นอยู่ ก ั บ ปั จจั ย เสริ มที่ เรี ยกว่ า Cytokines
แพทย์คาดหวังว่าการผ่าตัดจะช่ วยสร้างสภาพร่ างกายที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาบาดแผล เริ่ มต้นจากการ
กรี ดแผลผ่าตัดในระนาบที่เหมาะสมเพื่อรักษาความแข็งแรงทางสรี ระ หลีกเลี่ยงความเสี ยหายของกล้ามเนื้อที่
ไม่จาเป็ น ลดการติดเชื้ อ และนาเนื้ อเยื่อที่ตายแล้วหรื อเนื้ อเยื่อแผลเป็ นเก่าที่ อาจทาให้การรักษาหายช้าออก
การผ่าตัดหลังการบาดเจ็บมักเป็ นความเสี่ ยงที่สูงขึ้นเนื่ องจากความเสี ยหายต่อโครงสร้างโดยรอบ และการ
ปนเปื้ อนบาดแผล จนบางครั้งอาจทาให้การหายของแผลเป็ นไปได้ชา้ กว่าปกติ เวลาในการรักษาอาจล่าช้าไป
จากหลายปั จจัย เช่น การติดเชื้อ ภาวะขาดออกซิ เจนของเนื้อเยื่อ และการปนเปื้ อนกับสิ่ งแปลกปลอม (รวมถึง
รอยเย็บไหมและอวัยวะเทียม) สุ ขภาพของผูป้ ่ วยอาจส่ งผลอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาวะโภชนาการ

ไม่ดี มีความเจ็บป่ วยในระยะต่างๆ เช่น โรคมะเร็ ง หรื อการติดเชื้ อ โรคเบาหวาน ความผิดปกติของตับความ
ผิดปกติของไต หรื อความผิดปกติของระบบภูมิคุม้ กัน และปั จจัยภายนอกอาจมีผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสู บ บุ หรี่ การฉายรั งสี ที่ ผ่านมา หรื อการฉายรั งสี หลังการผ่าตัด ยาที่ มีฤทธ์ กดภู มิคุม้ กัน (โดยเฉพาะส
เตียรอยด์) และยาเคมีบาบัด จากงานวิจยั ของเวลนาร์และคณะซึ่ งได้เผยแพร่ ภาพรวมที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับ
กระบวนการบาบัดแผลด้วยการอ้างอิงหลายอย่าง สรุ ปหลักฐานทางการแพทย์ดงั ที่แสดงด้านล่าง (Velnar et
al., 2009) การแข็งตัวของเลือด – เกิดภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีการจับตัวเป็ นหยดเลือด และเลือดออก ทาให้
เกิดลิ่มเลือดภายในแผล ทาให้ผิวปากแผลมีลกั ษณะขาดน้ า และเกิ ดเป็ นสะเก็ดแผล จุดมุ่งหมายหลักคือการ
หยุดการเสี ยเลือดจากปากแผล
การอัก เสบ – เกิ ดภายในระยะเวลา 1-3 วัน ภายใน 24-36 ชั่วโมงระยะการอักเสบเริ่ ม ต้นด้วยการ
รวมตัวของสาร Compliment ตามด้วยการแทรกซึ มของเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil การสะสมของเซลล์ที่
ตายแล้ ว ต่ อ มา Macrophages ปรากฏขึ้ นและด าเนิ น การต่ อ กระบวนการกั ด กิ น เซลล์ ที่ ต ายไปแล้ ว
(Phagocytosis) และปั จ จัย การเจริ ญเติ บ โตกระตุ ้น เซลล์ Fibroblast keratinocytes และ Endothelial cells
หลังจาก 72 ชัว่ โมงเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิ ด Lymphocyte มาถึ งและช่วยควบคุ มการเปลี่ ยนแปลงคอลลาเจน
ในเนื้อเยือ่ ที่ได้รับบาดเจ็บ
การงอกของเนื้ อเยื่อ – เกิ ดภายในระยะเวลา 3-14 วัน ในวันที่สามการงอกจะเริ่ มต้นด้วยการก่อตัว
ของเนื้ อเยื่อขนาดเล็ก Fibroblasts และ Myofibroblasts กระจายและย้ายไปที่แผล คอลลาเจนถูกสังเคราะห์
เพื่อให้ความแข็งแรงแก่เนื้ อเยือ่ ที่กาลังซ่อมแซม หลอดเลือดใหม่จะงอกเข้าสู่ แผลและข้ามผ่านแผลจึงเกิดการ
บวมและหนาที่บริ เวณแผล
การซ่อมแซม – เกิดภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หรื ออาจนานเป็ น 1 ถึง 2 ปี โครงสร้างเนื้ อเยือ่
สมบูรณ์ แผลมีเยือ่ บุผิวใหม่ และมีการรวมกลุ่มของคอลลาเจนเพิ่มขึ้น การสะสมของคอลลาเจนทาให้ความ
แข็งแรงของแผลเพิ่มขึ้นจนถึงระดับประมาณ 80% ของเนื้ อเยือ่ ปกติ เนื้ อเยือ่ เกี่ยวพันลดจานวนลงเพื่อให้ขอบ
แผลใกล้กนั การไหลเวียนของเลือดลดลง แผลเป็ นสี ชมพูหนาเริ่ มจางและบางลง
คาแนะนาจากศัลยแพทย์ส่วนใหญ่ที่แนะนาให้ผปู ้ ่ วยงดเว้นจากการออกกาลังกายอย่างหนักเป็ นเวลา
4-6 สัปดาห์ภายหลังจากการผ่าตัดอาศัยข้อมูลคาแนะนาดั้งเดิมที่ได้จากการทดลองในสัตว์ซ่ ึ งอาจไม่ตรงกับ
การฟื้ นตัวของสภาพร่ างกายของมนุ ษย์ท้ งั หมด รากฐานของคาแนะนาทางการแพทย์ปัจจุบนั คือการศึกษา
โดยเวเวนสันและคณะ พ.ศ. 2508 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าการรักษาบาดแผลตามวิถีการยึดติดของปากแผลที่ มี
ความต้านทานแรงดึ งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนกระทัง่ ประมาณหกสัปดาห์ หลังการผ่าตัด จะมีแรงดึ งเพิ่มถึ ง
ร้อยละ 80 ของเนื้ อเยื่อปกติ ภายในระยะเวลาสามเดื อน การวิจยั แสดงให้เห็ นว่า เวลาในการรักษามี ความ
สอดคล้ อ งกัน ในแต่ ล ะสายพัน ธ์ โ ดยบาดแผลมี ค วามแข็ ง แรงน้ อ ยหรื อ ไม่ มี เลยในสั ป ดาห์ แ รก การ
เปลี่ ยนแปลงของโครงสร้างและโครงสร้างของคอลลาเจนในช่ วงสัปดาห์ที่สองจะทาให้ความแข็งแรงของ
เนื้ อเยื่อลดลงไปอีก ทาให้อตั ราการเกิดอาการบาดเจ็บซ้ าหรื อแทรกซ้อนสู งที่สุดในสัปดาห์ที่สอง การสะดุด

ของขั้นตอนการรักษาบาดแผลในสัปดาห์ที่สองอาจทาให้การรักษาหยุดชะงัก ผลการรักษาล่าช้ากว่าที่ควร
จนเมื่อระยะเวลาผ่านไปนาน 4 สัปดาห์ความต้านทานแรงดึงของแผลจะเพิ่มสู งขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 (Ireton
et al., 2013)
การศึกษาเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าสาหรับบาดแผลการผ่าตัดตามปกติในคนที่มีสุขภาพดีควรใช้ความ
ระมัดระวังเป็ นอย่างมากในช่ วงสองสั ปดาห์ แรกเพื่อหลี กเลี่ ยงแรงดึ งทัว่ ขอบแผลหรื อในเส้ นเอ็นที่ รักษา
กิจกรรมเบามากมีความปลอดภัยสาหรับสัปดาห์ที่สามจึงค่อยจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อให้ปลอดภัย
กิจกรรมประจาวันส่ วนใหญ่ควรเริ่ มตั้งแต่สัปดาห์ที่สี่เป็ นต้นไป กิจกรรมหลายอย่างจะไม่ทาให้เกิดความตึง
เครี ยดต่อบาดแผลดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะต้องประเมิ นลักษณะการจ้างงานและพิจารณาว่ากิ จกรรมที่
ดาเนิ นการมีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดความตึงเครี ยดกับบาดแผลที่กาลังหายดี หรื อไม่ ตัวอย่างเช่ นการทางาน
ประจาที่โดยใช้คอมพิวเตอร์ จะไม่ทาให้เกิดความตึงเครี ยดในบาดแผลที่ขาแต่อาจมีความตึงเครี ยดน้อยมาก
ในบาดแผลที่เกี่ยวกับหน้าท้อง และอาจมีผลอย่างมากต่อบาดแผลบริ เวณเส้นเอ็นมือและแขน
การศึ กษาเหล่ านี้ เกี่ ยวข้องกับแผลที่ ไม่ได้ใช้วสั ดุ อื่นมาสนับสนุ นโครงสร้ าง เช่ น การใช้ไหมเย็บ
รอยต่ อ กาวทางการแพทย์ ตาข่ าย อุ ป กรณ์ ยึดกระดู ก สกรู และอวัย วะเที ย มอื่ น ๆ สามารถเปลี่ ยนระดับ
ความเสี่ ยงอย่างมาก และทาให้กลับไปปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและรวดเร็ วขึ้น
1.2ความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ในการปิ ดแผลหรื อรองรับโครงสร้าง
บาดแผลถูกปิ ดเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาบาดแผลภายในจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพ ความ
คล่องแคล่วของศัลยแพทย์หรื อเทคนิ คที่ ใช้ผ่าตัดอาจส่ งผลต่อระยะเวลาในการรักษา และผลลัพธ์ของการ
รักษาในระยะยาว จากการทบทวนรายงานวิจยั เกี่ยวกับเทคนิ คการผ่าตัดทางหน้าท้องที่อาจทาให้เกิดไส้เลื่อน
ด้านนอก พบว่า การเลือกใช้ไหมละลายไม่ได้เพิ่มโอกาสการเกิดไส้เลื่อน แต่อตั ราการเกิดไส้เลื่อนด้านนอก
ลดลงถ้ามีการเย็บแผลด้วยเทคนิคที่เหมาะสม และใช้ความยาวของตะเข็บระหว่างรอยเย็บที่ส้ นั (Meijer et al.,
2013)สาหรับไหมเย็บแผลที่ไม่สามารถละลายได้และการตรึ งตาข่ายเป็ นสิ่ งแปลกปลอมดังนั้นควรหลีกเลี่ยง
ใช้เฉพาะที่จะมีการรักษาล่าช้าหรื อผนังภายในช่ องท้องที่ไม่แข็งแรงในระยะยาว การเย็บโดยใช้ไหมละลาย
แบบดั้งเดิมจะให้ความแข็งแรงของแผลในช่องท้องที่ดีเป็ นเวลาสองหรื อสามสัปดาห์ โดยประคองปากแผล
ให้ ติ ด ไว้ด้ว ยกัน นานพอที่ จ ะท าการซ่ อ มแซมบาดแผล วัส ดุ เย็บ แผลที่ ค งอยู่ไ ด้ย าวนานกว่า เดิ ม เช่ น
Polydioxanone ช่ ว ยรั ก ษาแรงดึ ง ได้น านประมาณแปดสั ป ดาห์ ท าให้ ไ ด้ค วามแข็ ง แรงที่ ดี พ ร้ อ มกับ การ
ซ่ อมแซมบาดแผลที่ สมบู รณ์ แบบและละลายดู ดซับ โดยร่ างกายภายในหกเดื อน ในกรณี ที่ ต้องการความ
สมบู รณ์ ข องโครงสร้ างในระยะยาวคุ ณ อาจใช้วสั ดุ ที่ ไม่ ส ามารถดู ดซับ ได้ เราสามารถเย็บ Propylene ใน
เนื้ อเยื่ออ่อน หรื อลวดในกระดู ก ในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้พ้ื นที่ รองรั บขนาดใหญ่ พ อลิ เมอร์ หรื อเทปมักใช้
ในขณะที่การปิ ดผิวด้วยลวดเย็บ คลิปหรื อรอยต่อไม่น่าจะเพิ่มความแข็งแรงของแผลได้ การเสริ มตาข่ายหรื อ
เทปจะทาให้ได้แรงและการสนับสนุนอย่างทันท่วงที

จากการศึกษาทางการแพทย์ช้ ีให้เห็นว่าเทปกาวสาหรับแผลและตาข่ายใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์
ในการฝังในเนื้อเยือ่ และอาจใช้เวลาสี่ สัปดาห์เพื่อให้เกิดความแข็งแรงเต็มรู ปแบบ เทคนิ คในการซ่ อมแซมไส้
เลื่อนขาหนี บจะบ่งชี้ วา่ ความแข็งแรงของตาข่ายและเย็บจะเพียงพอที่จะช่วยให้การออกกาลังกายเต็มรู ปแบบ
ทันที หลังจากการผ่าตัดโดยไม่ ตอ้ งเสี่ ยงต่อการเกิ ดขึ้ นอี ก ในกรณี ของการซ่ อมแซมไส้ เลื่ อนอื่ น และการ
ผ่าตัดทางนรี เวชโดยการใช้เทปกาวสาหรับแผล คาดการณ์ ว่าแผลมี ความแข็งแรงเต็มที่ เมื่ อเวลาผ่านไปสี่
สัปดาห์
1.3อายุและการผ่าตัดรักษา
แพทย์ห ลายคนถื อว่าอายุมี ผ ลต่ อเวลาในการฟื้ นตัว แม้ว่า ไม่ มี ก ารสนับ สนุ น จากหลัก ฐานทาง
การแพทย์ที่ชดั เจน ระยะเวลาการฟื้ นตัวที่ยาวขึ้นสะท้อนให้เห็ นถึงโอกาสการมีโรคร่ วม เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ความอ้วน และโรคเบาหวาน มีโอกาสเกิดมากขึ้นตามอายุ อาสาสมัครที่มีสุขภาพดี (อายุ 18-55
ปี ) และอาสาสมัครผูส้ ู งอายุ (มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป) มีแผลที่เกิดขึ้นที่ตน้ ขาหน้าและประเมินอัตราการเยื่อ
บุ ผิว อาสาสมัค รผูส้ ู งอายุ มี ค วามล่ าช้ากว่าถึ ง 1.9 วัน ในการเกิ ดเยื่อบุ มาคลุ มบาดแผล (Holt et al., 1992)
ยกตัวอย่างเช่ น โรคเบาหวานและการฟื้ นสภาพร่ างกายจากการผ่าตัด โรคเบาหวานจัดเป็ นประเภทที่ 1
ซึ่ งตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซู ลินหรื อชนิ ดที่ 2 ซึ่ งร่ างกายไม่สามารถตอบสนองต่ออินซู ลินได้ สรี รวิทยาที่
เปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสามารถก่ อให้เกิ ดผลกระทบอย่างกว้างขวาง เช่ น ความผิดปกติของระบบ
หั วใจและหลอดเลื อ ดและการรั ก ษาที่ ไ ม่ ดี การติ ด เชื้ อ บาดแผลจะพบบ่ อ ยในผู ป้ ่ วยโรคเบาหวานและ
การรักษาอาจล่าช้าไปได้มาก
จากผลงานวิจยั ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูก 790 รายพบว่าผูป้ ่ วยที่มีระดับน้ าตาลในเลือด
สู งกว่ากว่า 200 mg / dl มีที่มีอตั ราการติดเชื้ อบริ เวณผ่าตัดภายในระยะเวลาสามสิ บวันหลังผ่าตัดสู งกว่ากลุ่ม
เปรี ยบเทียบถึง 2.7 เท่า OR 2.7 (95% CI 1.1-6.7) และผูท้ ี่มีดชั นี ค่าความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือด
สู ง กว่าหรื อ เท่ า กับ 1.76 มี อ ัต ราติ ด เชื้ อ บริ เวณผ่า ตัด ภายในระยะเวลาสามสิ บ วัน หลัง ผ่า ตัด สู ง กว่ากลุ่ ม
เปรี ยบเที ยบถึ ง 4.9 เท่ า OR 4.9 (95% CI 2.0-11.8) (Richards et al., 2012) จากการศึ กษาผูป้ ่ วยที่ เข้ารับการ
ผ่ า ตั ด ทางหน้ า ท้ อ ง abdominoperineal resection 80 รายพบว่ า มี ภ าวะแทรกซ้ อ นที่ เกิ ด ขึ้ นในผู ้ ป่ วย
โรคเบาหวานสู งถึงร้อยละ 67 และเพียงร้อยละ 18 ในกลุ่มควบคุม (p = 0.04) (Matsuda et al., 2009)
ปั จจุบนั เชื่อว่าตัวกลางสาคัญ คือ สารไนตริ กออกไซด์ ความขาดแคลนของไนตริ กออกไซด์ช่วยเพิ่ม
ความต้านทานต่อโรคหลอดเลือดและส่ งเสริ มการเกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันซึ่ งทาให้การเคลื่อนไหวของเซลล์
ต้นก าเนิ ดจากเยื่อบุ ช่ องท้อง (Endothelial progenitor cell) ที่ จาเป็ นต่ อการเกิ ด Angiogenesis ในการรั ก ษา
แผล การศึ ก ษาหนู ที่ เป็ นโรคเบาหวานพบว่า การด้อยค่ าของกลู โคสในการสั งเคราะห์ ไ นตริ ก ออกไซด์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่การบ่มเซลล์ของมนุ ษย์ดว้ ยสารต้านอนุ มูลอิสระได้กลับรายการนี้ สรุ ปได้ว่าการ
ด้อยค่าของน้ าตาลกลู โคสในการผลิ ตไนตริ กออกไซด์อาจส่ งผลต่อความผิดปกติของหลอดเลื อดในหลอด

เลือด (Lin et al., 2002) การศึกษาในหนู ทดลองที่เป็ นเบาหวานพบว่าการหลัง่ เอ็นไซด์ออกไซด์ของเอ็นไซม์
ออกไซด์โดยการผลิ ตซู เปอร์ ออกไซด์แทนไนตริ กออกไซด์ ผลกระทบที่ คล้ายคลึ งกันได้แสดงไว้ในไข
กระดู กของคนเป็ นโรคเบาหวาน สรุ ปได้ว่าผลนี้ มีแนวโน้มที่จะนาไปสู่ การเกิ ดโรคของโรคหลอดเลื อดใน
โรคเบาหวาน (Thum et al., 2007) ความละเอียดที่ มีประสิ ทธิ ภาพของขั้นตอนการอักเสบในการรักษาแผล
จะต้องทาให้เซลล์ตาย (Efferocytosis) Macrophages ดาเนิ นงานนี้ แต่มีความผิดปกติในโรคเบาหวาน ผลที่
ได้คือการสัมผัสกับแผลที่ หายไปกับสารพิษของเซลล์ที่ ตายแล้วและตายการอักเสบถาวรและการรักษาที่
ล่าช้า ส่ วนโรคอ้วนและการฟื้ นสภาพร่ างกายจากการผ่าตัด มีความเป็ นไปได้ว่าโรคอ้วนเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนตามกระบวนการทางศัลยศาสตร์ หลายอย่าง โรคอ้วนเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่มีการรักษาล่าช้าและ
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง จากการติดตามผูป้ ่ วยภายหลังจากการผ่าตัดกระดู ก Osteotomy peri-acetabular 280 ราย
พบภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญในผูป้ ่ วยโรคอ้วนสู งถึงร้อยละ 22 และพบเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นในผูป้ ่ วยที่ ไม่
เป็ นโรคอ้ว น โดยสรุ ป แล้ ว ผู ้ป่ วยโรคอ้ว นพบภาวะแทรกซ้ อ นสู ง กว่ า ถึ ง 11 เท่ า (95% CI 4.71-17.60)
(Novais et al., 2015) การศึกษาผูป้ ่ วย 436 รายที่มี BMI มากกว่า 35 คนที่เข้ารับการผ่าตัด มือ ข้อมือ ข้อศอก
หรื อ แขน พบว่าแต่ ล ะระดับ ของ BMI มี ผ ลกระทบต่ อภาวะแทรกซ้ อ นทางศัล ยกรรม (Dose-dependent
effect) (London et al., 2014) มี หลักฐานส าหรั บการตอบสนองแอนติ บ อดี บ กพร่ องในคนที่ มี น้ าหนัก เกิ น
อุ บ ตั ิ การณ์ และความรุ นแรงของโรคติ ดเชื้ อบางชนิ ดมี สู งกว่าในคนอ้วนเมื่ อเที ยบกับ คนที่ ติดเชื้ อที่ มี การ
ตอบสนองของแอนติ เจนต่ าในแอนติ เจนที่ มีน้ าหนักเกิ นและ Leptin อาจมีบทบาทสาคัญในการเชื่ อมโยง
สถานะทางโภชนาการกับฟังก์ชนั T-cell (Marti et al., 2001)
นอกจากภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดแล้ว จากผลงานวิจยั ในผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ งลาไส้ใหญ่ 564 ราย
พบว่าชั้นไขมันหน้าท้องด้านในที่หนา (Visceral Obesity) มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคปอดติดเชื้ อ (p = 0.02)
รายต่อของลาไส้เกิดการรั่ว (p = 0.04) การติดเชื้ อบาดแผล (p = 0.03) และโอกาสการเข้ารับการผ่าตัดซ้ า (p =
0.04) นอกจากนี้ ยงั มีความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้ อทรวงอกทาให้การฟื้ นตัวเป็ นไปได้อย่างล่าช้า (Cakir
et al., 2015)
1.4การสู บบุหรี่ และการฟื้ นสภาพร่ างกายจากการผ่าตัด
1.4.1 การสู บ บุ ห รี่ มี ผ ลต่ อสุ ข ภาพหลายอย่าง มี ผ ลกระทบเฉพาะต่ อการรั ก ษาบาดแผล (Rinker,
2013) คาร์ บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่สูดดมช่วยลดปริ มาณออกซิ เจนที่มีอยูช่ ่วยลดปริ มาณ
ออกซิ เจนที่บาดแผล (Whiteford, 2003) นิ โคตินทาให้เส้ นเลื อดหดตัว เลื อดและออกซิ เจนเข้าสู่ เนื้ อเยื่อได้
น้อยลงทาให้การรักษาขาดประสิ ทธิ ภาพ และนิ โคตินส่ งผลเสี ยต่อเนื้ อเยื่อที่จาเป็ นในการรักาบาดแผลอย่าง
Fibroblasts และ Macrophages (Silverstein, 1992) ผู ห้ ญิ ง หนึ่ ง ร้ อยยี่สิ บ คนติ ด ตามการผ่า ตัด เปิ ดช่ อ งท้อ ง
ความกว้างของรอยแผลเป็ นโดยเฉลี่ยของผูส้ ู บบุหรี่ เท่ากับ 7.4 มิลลิเมตร ส่ วนคนที่ไม่สูบบุหรี่ 2.7 มิลลิเมตร
(p <0.02) (Siana et al., 1989)

จากการติ ดตามผูป้ ่ วยผ่าตัดศี รษะและคอ 188 ราย ผูท้ ี่ หยุดสู บบุ หรี่ แบ่งเป็ นผูท้ ี่ ไม่ได้รับการผ่าตัด
ก่อนวัย 42 วันก่อนการผ่าตัดผูท้ ี่ ทาการหยุดการทางานในช่ วงอายุ 22-42 วันก่อนการผ่าตัดและผูท้ ี่ เลิ กสู บ
บุหรี่ ก่อนหยุดผ่าตัด 8-21 วัน การรักษาบาดแผลที่ไม่สมบูรณ์พบได้ในผูส้ ู บบุหรี่ 85.7% หลังจากการควบคุม
ปั จจัยอื่น ๆ พบว่าผูท้ ี่ เลิ กสู บบุ หรี่ 22-42 วันมี โอกาสเกิ ดการรักษาบาดแผลที่ไม่สมบู รณ์ เพียง 0.17 เท่าเมื่ อ
เทียบกับผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป็ นประจา OR 0.17 (95% CI 0.04-0.75) และโอกาสเกิ ดการรักษาที่ไม่สมบูรณ์น้อยลง
ไปอีกในกลุ่มผูท้ ี่เลิกสู บบุหรี่ มากกว่า 42 วันและกลุ่มที่ไม่เคยสู บบุหรี่ เลยตามลาดับ (Kuri et al., 2005)
ดังนั้น การสู บบุหรี่ ส่งผลเสี ยต่อความหนาแน่นของกระดูกความเสื่ อมของแผ่นดิสก์ส่วนที่เป็ น
กระดูกสะโพกและการเปลี่ยนแปลงของกระดูกและการรักษาบาดแผล (Sloan et al., 2010)
1.4.2 ความสามารถทางกาย หมายถึ ง สิ่ งที่ บุ คคลสามารถท าได้ท างร่ างกายทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ สภาพ
ร่ างกาย สรี รวิทยา ภาวะทางสุ ขภาพของพวกเขา พวกเขาอาจจะอ่อนแอมากจนไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้
พวกเขาอาจจะมี เฝื อกบนขาทาให้ไม่ ส ามารถเดิ นได้ พวกเขาอาจมี วิสั ยทัศน์ ที่ ไม่ ดีจึงมองไม่เห็ นหรื อไม่
สามารถอ่านหนังสื อได้ ความสามารถทางกายภาพของพวกเขาจะส่ งผลต่อสิ่ งที่ พวกเขาสามารถทาได้จริ ง
และระยะเวลาที่พวกเขาสามารถทาได้ อาจสะท้อนถึงสมรรถภาพทางกายก่อนการผ่าตัดหรื อการทางานของ
ร่ างกายหลังการผ่าตัด ลาไส้ของพวกเขาอาจไม่ทางานเป็ นเวลาหลายวันภายหลังการผ่าตัดหน้าท้อง ถ้าพวก
เขาเข้ารับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ของพวกเขาออกอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อปรับระดับยาเม็ดไทรอยด์
ให้พอดี ถ้าพวกเขาเข้ารับการผ่าตัดตับอ่อนอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการปรับตัว บางรายงานพบว่า บาง
คนอาจกลับ ไปท างานได้ภายในไม่ กี่ วนั หลังจากผ่าตัดติ ดตาข่ายซ่ อมแซมไส้ เลื่ อนขาหนี บ (Amid et al.,
1993) อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ มกั ประสบกับอาการปวดอย่างมาก หากยกมือขึ้น และอาจเป็ นอาการเจ็บปวด
เป็ นเวลาหลายสัปดาห์ หลังจากนั้น มีเหตุผลพอสมควรที่จะคาดหวังว่าพนักงานจะทนทุกข์ทรมานหรื อไม่
และถ้าเป็ นเช่นนั้นเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม
2.ความปลอดภัย
ประการที่สองสิ่ งที่พวกเขาทาอย่างปลอดภัยจะขึ้นอยูก่ บั ผลกระทบของยาความอ่อนแอทางกายภาพ
หรื อการทางานของแขนขาที่ เปลี่ ยนไปความเมื่อยล้าวิสัยทัศน์ ที่ เปลี่ ยนไปการได้ยิน ที่ เปลี่ ยนแปลงหรื อ
ผลกระทบจากความเจ็บปวดต่อความเข้มข้น การประเมิ นวัตถุ ป ระสงค์บางอย่างสามารถทาได้เพื่ อความ
ปลอดภัย แต่ต้องมี การประเมิ นอัตนัยบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อเที ยบกับ ความเหนื่ อยล้าและความ
เจ็บปวด
3.แรงจูงใจ
แรงจูงใจที่สามเป็ นเรื่ องที่ยากที่จะประเมินและจัดการ พนักงานที่ไม่ชอบงานผูจ้ ดั การสายงานหรื อ
เพื่อนร่ วมงานจะไม่เต็มใจที่จะกลับไปทางาน ที่พวกเขาเชื่ อว่าพวกเขาจะได้รับอันตรายจากการทางานพวก

เขาจะมี ค วามมัน่ ใจในการกลับ มา บางคนจะเห็ น โอกาสที่ จะอยู่ที่ บ ้านเพื่ อเหตุ ผ ลในการดู แลเด็ ก ในช่ วง
วันหยุดราชการหรื อเพื่อดู แลญาติผูส้ ู งอายุ ผูใ้ ห้บริ การด้านอาชี วอนามัยอาจช่ วยในการระบุปัญหาเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์และประเด็นเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับคาแนะนาในสถานการณ์เฉพาะ
การผ่าตัดอาจเป็ นเหตุการณ์สาคัญในชีวติ ของใครบางคน อาจเป็ นเหตุการณ์ที่เป็ นบวกในระยะยาวที่
คาดการณ์ไว้เช่นการเปลี่ยนสะโพกหรื อเหตุการณ์ที่เป็ นลบมากเช่นการผ่าตัดลาไส้และการสร้าง stoma หรื อ
ความเสี ยหายของแขนหลังการบาดเจ็บ การฟื้ นตัวอาจขึ้ นอยู่ก ับ ทัศนคติ ข องญาติ เพื่ อนและผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน
ทางการแพทย์ ความคาดหวังและความเชื่ อสามารถช่ วยหรื อขัดขวางการฟื้ นสภาพร่ างกาย ความเชื่ อที่ ไม่
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สามารถเสริ มด้วยคาแนะนาทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
ฟื้ นสภาพร่ างกายโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับความสามารถในที่สุด แพทย์มกั ให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยที่ไม่เคยทางาน
ในอาชี พเดิ มเมื่อร่ างกายต้องการแม้หลักฐานจะแสดงเป็ นอย่างอื่ น ควรมีการระบุ และแก้ไขความเชื่ อและ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่ งมักเรี ยกกันว่า "ธงสี เหลือง" ในการปฏิบตั ิงานด้านอาชีวอนามัยก่อนที่จะวางแผน
ให้โครงการฟื้ นฟูกลับมาทางาน มักจะต้องการการกลับคืนสู่ การทางานเป็ นขั้นตอนเพื่อช่วยให้พนักงานฟื้ น
ความมัน่ ใจมากกว่าเพื่อตอบสนองความสามารถทางกายภาพหรื อความปลอดภัย เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะไม่ตอ้ ง
พิจารณาและยอมรับว่าพนักงานคนอื่นจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ในกรณี ที่มีความแตกต่างอย่างมาก
ระหว่างสิ่ งที่ พ นักงานรู ้ สึกว่ามี ความสามารถในการท าและสิ่ งที่ ควรจะเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ สมผลสิ่ งนี้
จะต้องได้รับการจัดการโดยผูบ้ ริ หาร
กิจกรรม 15.2.2
หลักการการฟื้ นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
แนวตอบกิจกรรม 15.2.2
การฟื้ นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัด ได้แก่ ประเภทและตาแหน่ งของการผ่าตัด โครงสร้ างทางกาย
วิภาคที่ เกี่ ยวข้อง สุ ข ภาพของผูป้ ่ วยก่ อนการผ่าตัด ทัก ษะและความช านาญของศัลยแพทย์ ตลอดจนการ
เลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดและวัสดุเพื่อเสริ มสร้างการฟื้ นฟูบาดแผลในระหว่างการรักษา

เรื่ องที่ 15.2.3
หลักการประเมินการกลับเข้ าทางานในพนักงานที่มีอาการปวดหลังแบบต่ างๆ

พนักงานที่ มีอาการปวดหลังสามารถพบได้บ่อยในสถานประกอบกิ จการทุ กประเภท อาจ
เกิ ดได้ท้ งั เนื่ องจากการท างาน และไม่เกี่ ยวข้องกับ การท างาน การรักษาขึ้ นอยู่กบั พยาธิ สภาพของ
พนักงานที่ แพทย์ต รวจพบ การดู แลการกลับ เข้าท างานให้ เหมาะสมสามารถช่ วยให้ การกลับ เข้า
ทางานเป็ นไปอย่างราบรื่ น พนักงานท างานได้อ ย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพตามภาวะสุ ขภาพ และไม่ เกิ ด
ความเสี่ ยงที่ จะทาให้เกิ ดการบาดเจ็บซ้ าจากการกลับเข้าทางานที่ เร็ วเกิ นไปหรื อการกลับไปทางาน
ที่ เป็ นภาระแก่ หลังบริ เวณที่ ได้รับ การบาดเจ็บ มากเกิ นไป บ่ อ ยครั้ งที่ สถานประกอบการอาจต้อ ง
พิจารณาปรับเปลี่ยนงานให้กบั พนักงานที่มีอาการปวดหลังทั้งกรณี ชวั่ คราวและกรณี ถาวร
แพทย์อาชี วเวชศาสตร์ ส ามารถท าการประเมิ น การกลับ เข้า ท างานในพนักงานที่ มีอาการ
ปวดหลังแบบต่ างๆ โดยพิ จารณาจากลัก ษณะของอาการปวดหลังว่าเป็ นกลุ่ มโรคใดระหว่าง 1.
หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่ มีอาการปวดร้ าวลงขา (Lumbar Disk Herniation Resulting
in Radiculopathy) หรื อ 2.อาการปวดหลังที่ ไม่มีพยาธิ สภาพชัดเจน (Mechanical Non-specific Low
Back Pain) โดยพิจารณาจากประวัติ การตรวจร่ างกาย และการตรวจพิเศษทางรังสี โดยทั้งสองกลุ่ม
โรคที่มีอาการปวดหลังมีข้ นั ตอนแนวทางการประเมินการกลับเข้าทางานดังนี้
1.หมอนรองกระดูกกดทับเส้ นประสาทที่มีอาการปวดร้ าวลงขา (Lumbar Disk
Herniation Resulting in Radiculopathy)
1.1 การประเมินความเสี่ ยงทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น (Risk)
1.1.1 คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัด ควรได้รับการกาหนดข้อจากัดการทางานเพื่อป้ องกันการ
กาเริ บของโรคอีกครั้ง
1.1.2 คนไข้ที่รักษาโดยไม่ได้ผา่ ตัด อาจจะได้รับการกาหนดข้อจากัดการทางานเพื่อป้ องกัน
การกลับมามีอาการอีกครั้ง
1.1.3 การให้ความรู ้และคาแนะนาถือเป็ นสิ่ งสาคัญ เกี่ยวกับลักษณะงานที่ สามารถทาได้
อย่างปลอดภัย การส่ งเสริ มให้กลับไปทาหน้าที่เดิ ม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาการปวด เพราะเชื่ อว่าจะลด
การเกิดการทุพลภาพได้
1.1.4 การทบทวนการประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ ที่อาจทาให้เกิดอาการปวดหลัง
รุ นแรงขึ้นเป็ นสิ่ งสาคัญ
1.2 การประเมินความสามารถในการทางาน (Capacity)

1.2.1 ประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวของหลัง ก้มหลัง บิดเอี้ยวลาตัว โดยแพทย์
1.2.2 แนะนา Intensive Exercise Program ช่วง 4-6 สัปดาห์หลังผ่าตัด
1.2.3 แนะนาให้มีการเคลื่ อนไหวร่ างกายไวที่สุดเท่าที่ทาได้ภายหลังผ่าตัด (early
immobilisation) และการให้คาแนะนาจะช่วยพัฒนาความสามารถ เพิ่มกิจกรรมต่างๆให้ทาได้เร็ ว
ขึ้น
1.3 การประเมิ น ความทนทานในการท างาน (Tolerance) ขึ้ น กับ อาการปวดและอาการ
เหนื่อยล้า และยังขึ้นกับปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น รายได้ ความเคารพตนเอง ผลดีต่อสุ ขภาพ
2.อาการปวดหลังที่ไม่ มีพยาธิสภาพชัดเจน (Mechanical Non-specific Low Back Pain)
2.1 การประเมินความเสี่ ยงทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น (Risk)
2.1.1ผูท้ ี่มีอาการปวดหลังส่ วนล่าง ควรได้รับคาแนะนาสนับสนุ นให้กลับไปทางาน
เนื่ องจากทาให้ฟ้ื นตัวได้เร็ วขึ้นและลดการทุพลภาพในอนาคต โดยก่อนหน้านั้นจะต้องได้รับการ
รักษาและคาแนะนาต่างๆที่เป็ นประโยชน์ก่อน
2.1.2การให้ความรู ้และคาแนะนาถือเป็ นสิ่ งสาคัญ เกี่ยวกับลักษณะงานที่ สามารถทาได้
อย่างปลอดภัย การส่ งเสริ มให้กลับไปทาหน้าที่เดิ ม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาการปวด เพราะเชื่ อว่าจะลด
การเกิดการทุพลภาพได้
2.1.3 การทบทวนการประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ ที่อาจทาให้เกิดอาการปวดหลัง
รุ นแรงขึ้นเป็ นสิ่ งสาคัญ
2.2 การประเมินความสามารถในการทางาน (Capacity)
2.2.1 ความสามารถในการทางานเปลี่ ยนแปลงได้ข้ ึนกับระดับความเจ็บปวดของพนักงาน
2.2.2 ประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวของหลัง ก้มหลัง บิดเอี้ยวลาตัว โดยแพทย์
2.2.3 ไม่มีขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ เพียงพอ ที่สามารถบอกได้ว่า งานใดห้ามทา ขึ้นอยูก่ บั
พนักงานว่าสามารถทางานนั้นๆได้หรื อๆไม่
2.3 การประเมิ น ความทนทานในการท างาน (Tolerance) หลังจากที่ แพทย์ ประเมิ น ว่าไม่ มี
ข้อจากัด และข้อห้ามในการทางาน เป็ นหน้าที่การตัดสิ นใจของตัวพนักงานเองว่าพร้อมและมีความมัน่ ใจที่
จะกลับเข้าไปทางาน

กิจกรรมที่ 15.2.3
การประเมินความเสี่ ยงทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่ นของพนักงานที่มีอาการปวดหลัง กรณี หมอนรอง
กระดูกกดทับเส้นประสาทที่มีอาการปวดร้าวลงขา มีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 15.2.3
การประเมินความเสี่ ยงทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่ นของพนักงานที่มีอาการปวดหลัง กรณี หมอนรอง
กระดูกกดทับเส้นประสาทที่มีอาการปวดร้าวลงขา
1. คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัด ควรได้รับการกาหนดข้อจากัดการทางานเพื่อป้ องกันการกาเริ บ
ของโรคอีกครั้ง
2. คนไข้ที่รักษาโดยไม่ได้ผา่ ตัด อาจจะได้รับการกาหนดข้อจากัดการทางานเพื่อป้ องกัน
การกลับมามีอาการอีกครั้ง
3. การให้ความรู ้และคาแนะนาถือเป็ นสิ่ งสาคัญ เกี่ยวกับลักษณะงานที่สามารถทาได้อย่าง
ปลอดภัย การส่ งเสริ มให้กลับไปทาหน้าที่เดิ ม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาการปวด เพราะเชื่ อว่าจะลดการ
เกิดการทุพลภาพได้
4. การทบทวนการประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ ที่อาจทาให้เกิดอาการปวดหลัง
รุ นแรงขึ้นเป็ นสิ่ งสาคัญ

เรื่ องที่ 15.3
กรณีตัวอย่ างการประเมินดูแลผู้ป่วยก่ อนกลับเข้ าทางาน และแบบประเมิน
การกลับเข้ าทางาน

สาหรับการประเมินดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางานและแบบประเมินการกลับเข้าทางาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น จึงขอยกกรณี ตวั อย่างการประเมินดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน
ดังนี้
1.การประเมินดูแลผู้ป่วยผ่ าตัดกระดูกสั นหลัง
1.1 กลุ่มอาการปวดหลังอาจเกิดได้ท้ งั จากการทางาน และไม่เกี่ยวข้องกับการทางาน การ
ดูแลการกลับเข้าทางานต้องพิจารณาจากพยาธิ สภาพของโรคที่แตกต่างกันไปในผูป้ ่ วยแต่ละราย
รายละเอียดของการรักษา
ผูป้ ่ วยหญิ ง อายุป ระมาณ 40 ปี ส่ วนสู ง 160 เซนติ เมตร น้ าหนัก 80 กิ โลกรัม ปฏิ เสธโรค
ประจ าตัว และโรคในครอบครั ว ไม่ สู บบุ ห รี่ ไม่ ดื่ ม แอลกอฮอล์ ประกอบอาชี พ พยาบาลใน
โรงพยาบาลของรั ฐแห่ งหนึ่ งนานประมาณ 20 ปี ลักษณะการทางานดู แลคนไข้ในห้องคลอด ท า
หัตถการ ฉี ดยา ให้น้ าเกลื อผูป้ ่ วย และทางานเอกสาร ต่อมามีอาการปวดหลังร้าวลงขา แพทย์เฉพาะ
ทางโรคกระดูกวินิจฉัยกระดูกหลังเสื่ อมและมีอาการหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท รักษา
ด้วยการผ่าตัด 4 ครั้ง หลังการผ่าตัดครั้งสุ ดท้ายประมาณสองเดื อน ลาหยุดไปหนึ่ งเดื อนหลังผ่าตัด
ยัง มี อ าการปวดหลัง ร้ าวลงขา เดิ น ได้ล าบากมี อ าการปวดร้ า วลงขามากขณะเดิ น ถ้านั่ ง ท างาน
เอกสารนานจะมี อ าการปวดลงขาสองข้าง แพทย์เฉพาะทางนัดติ ดตามอาการและแนะน าว่าอาจ
ผ่าตัดเพิ่มเติมอีกครั้งหากอาการไม่ทุเลา
1.2 บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทบทวนลักษณะการท างานแล้วพบว่าจาเป็ นต้อ งยืน ต่ อ เนื่ อ งกัน เป็ นระยะเวลานาน และ
ท่ าทางการทางานระหว่างการทาหัตถการมี การก้มหลังเป็ นระยะอาจทาให้อาการปวดหลังรุ นแรง
ขึ้น การทางานเอกสารต้องเดินเป็ นระยะทางไกลประมาณ 100-200 เมตร
1.3 บทบาทของแพทย์อาชี วเวชศาสตร์
พิ จารณาโรคที่ เป็ นพบว่าเป็ นโรคที่ ซับ ซ้อ น ผ่านการผ่าตัดหลายครั้ ง คาดการณ์ ว่าอาการ
น่ าจะไม่ หายดี ในระยะเวลาอันสั้น เมื่ อ พิ จารณาความเสี่ ยงในการทางานพบว่าการยืนท างานนาน
การก้มหลังบิดเอี้ยวลาตัว และการนัง่ ทางานเอกสารต่อเนื่ องกันเป็ นระยะเวลานานอาจทาให้อาการ

ของโรคกาเริ บขึ้น จึงแนะนาให้หลีกเลี่ยงการยกของหนัก ก้มหลัง บิ ดเอี้ ยวลาตัว เดิ นระยะทางไกล
จัดพื้ นที่ ท างานให้หยิบ จับของได้สะดวกโดยไม่ ตอ้ งเอื้ อ มมื อออกไปไกล มี ช่วงเวลาให้ยืดเหยียด
กล้ามเนื้ อ หลังตามที่ แพทย์แนะน า ที่ นั่งท างานมี พ นัก พิ งหลังที่ เหมาะสม มี พ้ื น ที่ ให้น อนราบได้
ขณะมีอาการปวดหลัง และแนะนาเพิ่มเติมให้ผปู ้ ่ วยลดน้ าหนักลงเพื่อลดภาระต่อหลังส่ วนล่าง
1.4 บทบาทของนายจ้าง
จัดให้ นั่งท างานเอกสารโดยให้ เก้าอี้ นั่งท างานมี พ นักพิ งหลังได้ และสามารถนอนได้ใน
ระหว่างทางานหากมี อาการปวดหลัง ประมาณ 20 เมตร จัดโต๊ะทางานให้เอื้ อมมื อหยิบจับสิ่ งของ
ได้ส ะดวก ให้ ห ลี ก เลี่ ยงการท าหั ต ถการที่ ต ้อ งยื น ท างาน พื้ น ที่ ท างานสามารถเดิ น ทางเข้าถึ งได้
สะดวก
1.5 บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัย
ในผูป้ ่ วยรายนี้ เนื่ องจากเป็ นโรคเรื้ อรังซับซ้อนผูป้ ่ วยอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดอี กหลายครั้ง
แพทย์ยงั ไม่สามารถสรุ ปผลการพยากรณ์โรคได้ พยาบาลอาชีวอนามัยควรพิจารณาหาปั จจัยที่จะ
สนับสนุ นการกลับเข้าทางานของผูป้ ่ วยในระยะยาว การปรับสถานี งานให้เป็ นภาระต่อหลัง
ส่ วนล่างน้อยที่สุด ติดตามการกลับเข้าทางานและส่ งพบแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ ประเมินอุปสรรคใน
การทางาน ความสามารถ และความทนทานของผูป้ ่ วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุ ขภาพ
2. การประเมินดูแลผู้ป่วยโรคเรื้ อรัง
โรคเรื้ อรังเป็ นภาวะสุ ขภาพที่ผปู ้ ่ วยต้องทนอยูไ่ ปตลอดชี วิต ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
แต่สามารถควบคุมไม่ให้มีอาการผิดปกติ ได้ หากควบคุมโรคได้ไม่ดีอาจทาให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อน
ตามมา ทั้ง ตัว โรคและภาวะแทรกซ้ อ นอาจท าให้ เกิ ด ผลกระทบกับ การท างานเฉพาะอย่า งได้
ลักษณะการทางานขับรถโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ รถขนส่ งสารเคมี อนั ตราย และรถรั บส่ ง
ผูบ้ ริ หาร เป็ นลักษณะการทางานเฉพาะที่ อาจทาให้เกิ ดความเสี่ ยงทั้งต่ อตนเองและผูอ้ ื่ น ตลอดจน
ทรัพย์สินของนายจ้าง
ผูช้ ายอายุป ระมาณ 50 ปี ประกอบอาชี พ พนัก งานโรงงานอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี เดิ น
ตรวจสอบหน้างานและให้คาปรึ กษา เข้าทางานกะกลางคืนเป็ นครั้งคราว ต่อมาเป็ นเบาหวานรักษา
ด้วยการรับประทานยาแล้วไม่ทุเลา แพทย์จึงให้รักษาด้วยยาฉี ด ในช่ วงปี ที่ ผ่านมามีอาการวูบหนึ่ ง
ครั้ งในระหว่ างขับ รถมาท างานแต่ ไ ม่ เกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ก่ อ นมี อ าการจะรู ้ สึ ก ใจสั่ น หวิ ว เหงื่ อ ออก
เล็กน้อย
2.1 บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ประเมินลักษณะการเดินทางขับรถมาทางานของผูป้ ่ วยพบว่าอาจทาให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุ รุนแรง
ได้หากมี อาการเบาหวานกาเริ บขณะขับรถในพื้ นที่ โรงงาน และอาจเกิ ดอุ บตั ิ เหตุขณะเดิ นทางจาก
บ้านมาโรงงาน การทางานกะกลางคืนอาจทาให้โรคเบาหวานควบคุมได้ยาก
2.2 บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัย
ในผูป้ ่ วยรายนี้ รายละเอี ย ดที่ ค วรได้รั บ การพิ จ ารณาได้แ ก่ แนวทางการประเมิ น ติ ด ตาม
ผลการรักษาโรคเบาหวาน การตรวจหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่อาจส่ งผลต่อการทางาน
เช่ น ตามัว (diabetic retinopathy) และมื อ เท้าชา (diabetic neuropathy) ซัก ประวัติ ส อบถามอาการ
หมดสติจากภาวะน้ าตาลในเลือดต่า (hypoglycemia)
2.3 บทบาทของแพทย์อาชี วเวชศาสตร์
ออกใบรับรองแพทย์แนะนาให้หลี กเลี่ ยงการขับรถเนื่ องจากอาจท าให้เกิ ดอุบ ตั ิ เหตุ ได้ง่าย
หลีกเลี่ยงการทางานเข้ากะเนื่ องจากอาจทาให้เกิดปั ญหาควบคุมระดับน้ าตาล ทั้งนี้ สามารถขับรถมา
ทางานเองได้ถ้าสามารถควบคุ มระดับน้ าตาลได้ดีและไม่มีอาการกาเริ บขึ้ น และแนะนาให้พกลู ก
อมเผือ่ มีอาการน้ าตาลในเลือดต่า
2.4 บทบาทของผูป้ ่ วยและครอบครัว
ปั จจุบนั ผูป้ ่ วยให้ทางบ้านมารับส่ งพนักงานมาถึงหน้าโรงงาน
2.5 บทบาทของนายจ้าง
โดยจัดให้มีรถรับส่ งจากหน้าโรงงานเข้าพื้นที่ทางาน ย้ายพนักงานมาทางานที่ ไม่ตอ้ งเข้ากะ
กลางคืน และส่ งพบแพทย์เฉพาะทางรับการรักษาต่อเนื่ อง
3. การประเมินดูแลผู้ป่วยสู ญเสี ยอวัยวะ
ผู ้ป่ วยโรคจากการท างาน และผู ้ป ระสบอุ บ ั ติ เหตุ จ ากการท างานอาจมี ก ารสู ญเสี ย
สมรรถภาพทางร่ างกาย หรื อสู ญเสี ยอวัยวะทั้งแบบชัว่ คราวและแบบถาวร แม้จะได้รับเงิ นชดเชย
จากกองทุนเงิ นทดแทนแต่การกลับเข้าทางานที่ เร็ วจะช่ วยให้คุณภาพชี วิตของผูป้ ่ วยดี ข้ ึนแต่ไม่ควร
เร่ ง ให้ ก ลับ เข้าท างานเร็ ว เกิ น กว่ า ที่ ส ภาพร่ างกายของผู ป้ ่ วยจะฟื้ นตัว ทัน จนอาจท าให้ เกิ ด การ
บาดเจ็บแทรกซ้อน ทั้งนี้ การสู ญเสี ยสมรรถภาพร่ างกายบางอย่างอาจฟื้ นคืนมาได้ภายหลังการรักษา
ไประยะหนึ่ ง
ผูป้ ่ วยชายอายุ 35 ปี เป็ นวิศวกรประจาโรงงาน เดิ นสารวจพื้นที่ หน้างานเป็ นระยะต้องอาศัย
การปี นป่ ายขึ้ นที่ สู ง ขึ้ น บัน ไดเป็ นครั้ งคราว ต่ อ มาประสบอุ บ ัติ เหตุ จากการท างานตกนั่งร้ านสู ง
ประมาณ 5 เมตรลงพื้ นด้วยส้นเท้าสองข้าง หน้าอก และข้อศอก มีกระดูกซี่ โครงหักสองซี่ กระดูก
ข้อศอกขวาแตกผ่าตัดดามเหล็กไว้แพทย์นัดผ่าเอาเหล็กออกหลังผ่าตัด 6 เดื อน กระดู กส้นเท้าขวา

หักรั กษาด้วยการเข้าเฝื อก กระดู กส้ นเท้าซ้ายหักรั กษาด้วยการผ่าตัดดามเหล็กไว้ถาวร ผูป้ ่ วยหยุด
งานไปสามเดื อน พบแพทย์และทากายภาพบาบัดเป็ นระยะจนจบแผนการรักษาเบื้ องต้นขณะนี้ รอ
ให้ ครบระยะเวลาผ่าเอาเหล็กที่ ขอ้ ศอกขวาออก และเริ่ มเกิ ดความรู ้ สึกเบื่ อ หน่ ายจากการหยุดพัก
และต้องการกลับเข้าทางาน
3.1 บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทบทวนเหตุการณ์อุบตั ิ เหตุที่เกิดขึ้น ดาเนิ นการแก้ไขความเสี่ ยงและประเมินความเสี่ ยงที่จะ
เกิ ดเหตุ ซ้ า กรณี ที่ทางโรงงานมีการปรับงานให้ผปู ้ ่ วยชัว่ คราวควรประเมิ นลักษณะการทางานใหม่
ความสามารถในการท างานที่ จาเป็ น และความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากภาวะสุ ขภาพที่ ไม่ ปกติ
ของผูป้ ่ วย
3.2 บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยประจาโรงงาน
ผูป้ ่ วยต้อ งการกลับ เข้าท างานทัน ที โดยต้อ งเริ่ ม งานประมาณสองทุ่ ม (ผู ป้ ่ วยเข้ากะ 12
ชัว่ โมง 20.00น.-8.00น.) และมาติ ดต่อที่ ห้องพยาบาลเวลาหนึ่ งทุ่ม ซึ่ งไม่มีแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ ที่
ปรึ กษาโรงงานอยูป่ ระจา พยาบาลอาชี วอนามัยจึงทาการตรวจประเมินสภาพร่ างกายและจิตใจของ
ผูป้ ่ วยตามที่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ แนะนาไว้
นอกจากนี้ พยาบาลอาชี วอนามัยยังประเมินว่าในผูป้ ่ วยรายนี้ ควรพิ จารณาพัฒนาระบบการ
สนับสนุ นให้กลับเข้าทางานอย่างรวดเร็ ว เมื่อผูป้ ่ วยได้รับเงินชดเชยระหว่างหยุดงาน และหยุดงาน
เป็ นระยะเวลานานจะท าให้ การกลับ เข้าท างานเป็ นไปอย่างยากลาบาก แต่ ผูป้ ่ วยมี ความรู ้ สึกเบื่ อ
หน่ ายการหยุดงานเป็ นปั จจัยที่ ส่งเสริ มการกลับเข้าทางานให้ประสบผลสาเร็ จได้ ควรส่ งเสริ มให้
เกิดการกลับเข้าทางานโดยเร็ ว เมื่ อ รายงานผลให้แพทย์อ าชี วเวชศาสตร์ ท ราบทางโทรศัพ ท์ และ
ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าทางานภายใต้คาแนะนาได้
3.3 บทบาทของแพทย์อาชี วเวชศาสตร์
แพทย์อาชี วเวชศาสตร์ รับทราบผลประเมินสภาพร่ างกายจากพยาบาลแล้วพบว่า ยังมีอาการ
ขัด ของข้อ ศอกขวางอไม่ สุ ด (60 องศา) เหยีย ดไม่ สุ ด (105 องศา) และหมุ น ได้ไ ม่ สุ ด ก าลังของ
กล้ามเนื้ อปกติ แต่เมื่อให้ลองเขียนหนังสื อยังมี อาการขัดบริ เวณข้อศอกขวาที่ วางบนโต๊ะเวลาเขียน
ข้อเท้าซ้ายที่ ดามเหล็กไว้มีขนาดใหญ่ ข้ ึนเล็กน้อยจากเหล็กที่ ดามไม่สามารถใส่ รองเท้าเซฟตี้ คู่เดิ ม
ได้ การเดินสามารถทาได้ตามปกติ แต่เมื่อเดิ นไกลรู ้สึกมีอาการปวดและล้า
สาหรับประเมินสภาพจิตใจแล้วพบว่าผูป้ ่ วยไม่กลัวที่ จะกลับเข้าทางานเดิมต่อภายหลังจาก
ที่สภาพร่ างกายฟื้ นตัวสมบูรณ์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ติดตามอาการหลังกลับเข้าทางานได้หนึ่ ง
สัปดาห์ และนัดประเมินซ้ าภายหลังจากครบหกเดือนหลังการผ่าตัดและผ่าเอาเหล็กที่ขอ้ ศอกขวา
ออกแล้ว
3.4 บทบาทของนายจ้าง

นายจ้างควรปรับลักษณะการทางานให้ชวั่ คราวเป็ นงานเดินเอกสาร มีส่งไปอบรมเพิ่มเติม
และฝึ กการเขียนโดยปรับให้เพิ่มงานเขียนขึ้นเรื่ อยๆเป็ นระยะ จัดรองเท้าเซฟตี้ขนาดใหญ่ข้ ึนให้
สวมใส่ และให้งดเว้นการเดินบนที่สูงชัว่ คราว
4.การประเมินการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ อ
โรคติ ดต่อภายในสถานประกอบกิ จการสร้างความตื่ นตระหนกให้ผปู ้ ฏิ บตั ิ งานได้หากไม่มี
ความเข้าใจที่ ถูกต้อง การสื่ อสารความเสี่ ยงเป็ นสิ่ งสาคัญ ทั้งนี้ การให้ขอ้ มู ลแก่ ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อ ง
ต้องคานึ งถึ งความลับของผูป้ ่ วยที่ พึงเก็บรักษาเพื่ อป้ องกันไม่ให้ผูป้ ่ วยเผชิ ญภาวะกี ดกันทางสังคม
จากเพื่อนร่ วมงานและนายจ้าง
ผูป้ ่ วยหญิ งอายุ 25 ปี สู ง 165 เซนติ เมตร ทางานเดิ นเอกสารและจัดท าตรวจสอบเอกสาร
ภายในออฟฟิ ศมีเพื่ อนร่ วมงานภายในออฟฟิ ศประมาณ 50 ราย มีอาการไข้สูง ไอ จึ งไปซื้ อยาทาน
เองและสวมใสหน้ากากระหว่างปฏิ บ ัติ งาน ต่ อ มาประมาณสองสั ป ดาห์ ยังมี อ าการไอมากขึ้ น มี
เสมหะปนเลื อด มี ผื่นแดงขึ้ นตามร่ างกาย และมี น้ าหนักลดลง จาก 48 กิ โลกรั มเหลื อ 40 กิ โลกรั ม
จึงไปพบแพทย์ ผูป้ ่ วยแจ้งหัวหน้างานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคติ ดเชื้ อทางเดิ นหายใจ แพทย์ให้
หยุดงานสี่ สัปดาห์ เพื อเริ่ มต้นการรักษาหลังจากครบกาหนด ผูป้ ่ วยต้องการกลับเข้าท างานโดยเร็ ว
แต่เพื่อนร่ วมงานมีความกังวล
4.1 บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ดาเนิ นการประเมินพื้นที่ทางานแล้วพบว่าระบบการระบายอากาศภายในออฟฟิ ศถ่ายเท
อากาศได้ไม่ดีนกั เนื่ องจากเป็ นห้องปิ ดติ ดเครื่ องปรับอากาศและไม่มีแสงแดดส่ องถึง ประเมิน
ลักษณะการทางานเอกสารของผูป้ ่ วยไม่ได้ใช้สมรรถภาพทางร่ างกายมากนัก
4.2 บทบาทของพยาบาลประจาห้องพยาบาล
พยาบาลประเมิ นสภาพร่ างกายเบื้ องต้น รวบรวมข้อมู ลประวัติการรั กษาจากโรงพยาบาล
แล้วพบว่านอกจากปอดติ ดเชื้ อวัณโรคแล้วผูป้ ่ วยยังมี โรคติ ดเชื้ อ HIV ซึ่ งทาให้ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
รุ น แรงท าให้ ว ณ
ั โรคปอดจึ งลุ ก ลามอย่างรวดเร็ ว กว่ าปกติ จึ งรายงานให้แ พทย์รั บ ทราบ และให้
ข้อมูลการปฏิบตั ิตวั กับผูป้ ่ วยเบื้องต้น ก่อนที่จะนัดพบแพทย์ประเมินอย่างละเอียดต่อไป
4.3 บทบาทของแพทย์อาชี วเวชศาสตร์
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ศึกษาข้อมูลทางสุ ขภาพของผูป้ ่ วยที่พยาบาลอาชี วอนามัยรวบรวมมา
ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยอย่างละเอี ยดพบว่าผูป้ ่ วยรั บ ประทานยาสม่ าเสมอ ไม่ มีอ าการข้างเคี ยงจากยา
และไม่มีอาการไอแล้ว สภาพร่ างกายพร้ อมที่ จะกลับเข้าทางานแล้ว จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า
โอกาสเสี่ ยงที่ผปู ้ ่ วยจะแพร่ เชื้ อในกรณี น้ ี น้อยมาก และข้อมูลลักษณะการทางานจากเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยประเมินว่าลักษณะการท างานเอกสารของผูป้ ่ วยไม่ได้ใช้สมรรถภาพทางร่ างกายมากนัก
จึงให้ความเห็นว่าสามารถให้ผปู ้ ่ วยกลับเข้าทางานได้
แพทย์อาชี วเวชศาสตร์ จึงสื่ อสารความเสี่ ยงให้หวั หน้างาน และเพื่อนร่ วมงานในพื้นที่ร่วมรับฟั ง
และแนะนาให้ผปู ้ ่ วยสวมใส่ หน้ากากอนามัยในพื้นที่ สถานประกอบกิจการต่อไปจนสิ้ นสุ ดการ
รักษาวัณโรคปอด (ประมาณหกเดือน) โดยแพทย์นดั ประเมินว่าผูป้ ่ วยรับประทานยาวัณโรคปอด
และยาต้านเชื้ อ HIV สม่าเสมอหรื อไม่ พบแพทย์เฉพาะทางรักษาตามนัดหรื อไม่ ประเมินระดับ
ของภูมิคุม้ กันที่ตรวจด้วยค่า CD4, Viral load เป็ นอย่างไร มีอาการผิดปกติ จากตัวโรคและการ
รักษาเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อพิจารณาแนะนาปรับเปลี่ยนลักษณะการทางานเป็ นระยะ
4.4 บทบาทของนายจ้าง
นายจ้างควรปรั บ พื้ น ที่ การท างานให้ ผูป้ ่ วยแยกออกมาต่ างหาก ให้ แสงแดดส่ อ งถึ งและมี
หน้ า ต่ างระบายอากาศให้ อ ากาศถ่ ายเทได้ส ะดวก และจัด หน้ ากากอนามัย ให้ ผู ้ป่ วยและเพื่ อ น
ร่ วมงานที่มีความกังวลอย่างเพียงพอ

กิจกรรม 15.3.3
การดู แลผูป้ ่ วยโรคติ ด ต่ อ ส าหรั บ เจ้าหน้าที่ ค วามปลอดภัย พยาบาลประจาห้ อ งพยาบาล
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และนายจ้าง มีบทบาทอย่างไร จงอธิ บาย
แนวตอบกิจกรรม 15.3.3
การดูแลผูป้ ่ วยโรคติดต่อสาหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พยาบาลประจาห้องพยาบาล
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2.บทบาทของพยาบาลประจาห้องพยาบาล
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ข้อมูลการปฏิบตั ิตวั กับผูป้ ่ วยเบื้องต้น ก่อนที่จะนัดพบแพทย์ประเมินอย่างละเอียดต่อไป
3.บทบาทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
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ระดับ ของภู มิ คุม้ กัน ที่ ต รวจด้วยค่ า CD4, Viral load เป็ นอย่างไร มี อ าการผิด ปกติ จากตัวโรคและ
การรักษาเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อพิจารณาแนะนาปรับเปลี่ยนลักษณะการทางานเป็ นระยะ
4.บทบาทของนายจ้าง
นายจ้างควรปรั บ พื้ น ที่ การท างานให้ ผูป้ ่ วยแยกออกมาต่ างหาก ให้ แสงแดดส่ อ งถึ งและมี
หน้ า ต่ างระบายอากาศให้ อ ากาศถ่ ายเทได้ส ะดวก และจัด หน้ ากากอนามัย ให้ ผู ้ป่ วยและเพื่ อ น
ร่ วมงานที่มีความกังวลอย่างเพียงพอ
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