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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวชิา       การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น 

หน่วยที ่1     แนวคิดและหลักการเกีย่วกบัสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  
ตอนที ่ 

1.1  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัสุขศึกษา 
1.2 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
1.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

 
แนวคิด 

1. สุขศึกษา เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีไดมี้การออกแบบอยา่งเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนให้
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชุม มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยความสมคัรใจ โดยสุขศึกษามี
พฒันาการมายาวนาน มีจุดมุ่งหมาย ขอบเขต หลกัการและกลวธีิท่ีเนน้ใหเ้กิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพ 
2. การส่งเสริมสุขภาพ   เป็นกระบวนการส่งเสริมใหป้ระชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมปัจจยั
ก าหนดสุขภาพ รวมถึงการสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ อนัส่งผลใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล 
ชุมชน และสังคมมีสุขภาพดี จุดเปล่ียนส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ คือการประชุมนานาชาติเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพคร้ังท่ี 1  และมีการประกาศกฎบตัรออตตาวา โดยจุดมุ่งหมาย ขอบเขต หลกัการและ
กลวธีิของการส่งเสริมสุขภาพจะครอบคลุมปัจจยัก าหนดสุขภาพตามแนวคิดเชิงนิเวศวทิยา 
3.  สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมีความเก่ียวขอ้งกนั   โดยการด าเนินงานสุขศึกษาจะเนน้ท่ีการ
แกไ้ขปัจจยัภายในตวับุคคลเพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพจะครอบคลุมปัจจยัก าหนดสุขภาพ ทั้งปัจจยัภายในตวับุคคลและปัจจยัดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัภายนอกตวับุคคล ซ่ึงแบบจ าลองส าคญัท่ีใชอ้ธิบายความต่อเน่ืองเช่ือมโยงของ
การด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คือแบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด ท่ีสามารถใชเ้ป็น
กรอบในการวางแผน ด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัสุขศึกษาได ้
2. อธิบายแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพได ้
3. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได ้

 
กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 1 
 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 1.1-1.3 
 3. ปฏิบติักิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละเร่ือง 
 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถา้มี) 
 6. เขา้รับบริการสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 

8. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 1 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์/ดีวีดี (ถา้มี) 
 5. การสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี)  
 6. E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
การประเมินผล 
 1. ประเมินจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ประเมินผลกิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 3. ประเมินจากการเขา้รับการสอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 4. การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน   
หน่วยที ่1 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 



4 
 

 

บทน า 
 
 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงเป็นเน้ือหาในหน่วยแรกของเอกสาร
การสอนชุดวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มีจุดประสงคท่ี์จะปูพื้นฐานความรู้และความเป็นมาของสุข
ศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ก่อนท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาในหน่วยต่อๆ ไปท่ีเป็นหลกัการ ทฤษฎี แนวทางและกรณี
ตวัอยา่งของการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  เน่ืองจากสุขศึกษา 
ไดพ้ฒันามาจากกรอบแนวคิดท่ีวา่สุขภาพถูกก าหนดจากปัจจยัภายในบุคคลโดยเฉพาะการมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมส่งผลใหเ้กิดปัญหาสุขภาพตามมา ดงันั้นสุขศึกษาจึงเนน้การจดัการเรียนรู้เพื่อใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล 
และชุมชน มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ  ต่อมามุมมองปัจจยัก าหนดสุขภาพไดข้ยาย
ขอบเขตออกไป โดยมองวา่สุขภาพเป็นผลลพัธ์ของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในบุคคล ระบบบริการ
สาธารณสุข และส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงพฒันาไปเป็นแนวคิดและหลกัการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีเนน้การจดัการปัจจยั
ก าหนดสุขภาพทั้งปัจจยัภายในบุคคล และปัจจยัทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงมีนกัวชิาการบางท่านไดก้ล่าววา่ 
การส่งเสริมสุขภาพ คือการด าเนินงานท่ีครอบคลุมทั้งสุขศึกษาเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ  ในขณะท่ีนกัวชิาการสุขศึกษาบางท่านก็ไดข้ยายขอบเขตการด าเนินงานสุข
ศึกษาออกไปในบทบาทของการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมพลงัใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล และชุมชน มีความสามารถใน
การจดัการปัจจยัก าหนดสุขภาพของตนและร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สุขภาพ  ท าใหแ้นวคิดสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมีส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัและทบัซอ้นกนั 
 อยา่งไรก็ตามดว้ยเหตุผลท่ีสุขศึกษามีพฒันาการเกิดข้ึนมาก่อนการส่งเสริมสุขภาพ ดงันั้น เอกสารการ
สอนชุดวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพจึงน าเสนอแนวคิดและหลกัการสุขศึกษาก่อนการส่งเสริมสุขภาพ 
ตามเน้ือหาในหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.1 และ 1.2 ตามล าดบั และมีเน้ือหาท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพในตอนท่ี 1.3  ส าหรับหน่วยอ่ืนๆ ท่ีน าเสนอทฤษฎี และการด าเนินงานสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพในพื้นท่ีเป้าหมายต่างๆ อาจไม่สามารถแยกใหเ้ห็นสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เน่ืองจากเหตุผลท่ีสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมีส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัและทบัซอ้นกนัอยู ่ ซ่ึงการ
ด าเนินงานสาธารณสุขในชุมชนมกัมีการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพท่ีบูรณาการอยูด่ว้ยกนั 
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ตอนที ่1.1   
แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัสุขศึกษา 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 1.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หัวเร่ือง  

1.1.1   ความหมาย และความส าคญัของสุขศึกษา 
1.1.2   พฒันาการของสุขศึกษา 
1.1.3   จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของสุขศึกษา 
1.1.4   หลกัการและกลวิธีของสุขศึกษา 

แนวคิด 

1. สุขศึกษา หมายถึง ผลรวมของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีไดมี้การออกแบบอยา่งเหมาะสมเพื่อ
สนบัสนุนใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชุม มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยความสมคัรใจ เพื่อ
ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาสุขภาพ สุขศึกษามีความส าคญัในการช่วยใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้น
สุขภาพ ปลูกฝังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  เสริมพลงั ช่วยใหเ้กิดพฤติกรรมการใชบ้ริการ
สุขภาพอยา่งเหมาะสม ตลอดจนช่วยใหต้ระหนกั และร่วมมือสนบัสนุนผลกัดนัให้เกิดการปรับเปล่ียน
นโยบายและส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ 
2. พฒันาการสุขศึกษาในต่างประเทศเร่ิมท่ีสุขศึกษาในโรงเรียนก่อนขยายสู่งานสุขศึกษาในชุมชน 
เช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีเร่ิมจากสุขศึกษาในโรงเรียนโดยมีหลกัสูตรใหน้กัเรียนเรียนต่อ  มีการจดัตั้ง
หน่วยงานท าหนา้ท่ีเผยแพร่ความรู้เร่ืองสุขภาพแก่ประชาชน เร่ิมแรกอยูใ่นกระทรวงมหาดไทย แลว้
เปล่ียนช่ือเป็นกองสุขศึกษา สังกดักระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบนังานสุขศึกษาในชุมชนบูรณาการอยูใ่น
การด าเนินงานสาธารณสุขทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน 
3. จุดมุ่งหมายของสุขศึกษาคือการจูงใจใหป้ระชาชนยอมรับ ตดัสินใจท่ีจะกระท าส่ิงท่ีท าใหเ้กิดผลดีต่อ
สุขภาพ การเสริมพลงัใหบุ้คคล กลุ่ม และชุมชนสามารถควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพของตนเอง  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม และผลกัดนันโยบายสาธารณะท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ 
ส่วนขอบเขตการด าเนินงานเก่ียวขอ้งแบ่งไดต้ามจุดมุ่งหมาย ประชากรเป้าหมาย พื้นท่ีเป้าหมาย และ 
เน้ือหา   
4. การท างานสุขศึกษายดึหลกัการทางการศึกษา การส่ือสาร การเสริมพลงั การเช่ือมโยงปัจจยัและ
ปัญหาสุขภาพ และการสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกลวธีิสุขศึกษาจะแตกต่างกนัตามระดบัของปัจจยั
และเป้าหมายของการเปล่ียนแปลง  
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วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 
1.  อธิบายความหมาย และความส าคญัของสุขศึกษาได ้
2.  อธิบายพฒันาการของสุขศึกษาทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยได ้
3.  อธิบายจุดมุ่งหมายและขอบเขตของสุขศึกษาได ้
4.  อธิบายหลกัการและกลวธีิของสุขศึกษาได ้
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เร่ืองที่ 1.1.1  
ความหมาย และความส าคญัของสุขศึกษา 
 
1. ความหมายของสุขศึกษา 

นิยามของค าวา่สุขศึกษา ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญให้นิยามไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, 1969) นบัเป็นหน่วยงานท่ีมีความพยายามอยา่งเป็น

ทางการเป็นคร้ังแรกท่ีเร่ิมนิยามค าวา่สุขศึกษา โดยระบุวา่ “จุดส าคญัของสุขศึกษาอยูท่ี่ประชาชนและการกระท า 
โดยทัว่ไปสุขศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีจะเร่งเร้าใหป้ระชาชนยอมรับและน าเอารูปแบบการด าเนินชีวติท่ีส่งผลดีต่อ
สุขภาพไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื ใชบ้ริการสุขภาพอยา่งชาญฉลาด และสามารถตดัสินใจดว้ยตนเองทั้งใน
ระดบับุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อท่ีจะปรับปรุงสถานะสุขภาพของตนเองและของส่ิงแวดลอ้ม” 

สมจิตต ์สุพรรณทสัน์ (2526) สรุปความหมายวา่ “สุขศึกษา เป็นกระบวนการจดัประสบการณ์ทั้งหมด
ในบุคคลหรือชุมชนเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไม่วา่จะเป็นทางความรู้ ความเช่ือ ทศันคติ การรับรู้ 
และการกระท าหรือการปฏิบติั” 

กริฟฟิทส์ (Griffiths, 1972) ระบุวา่ สุขศึกษา เป็นความพยายามท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากการ
ปฏิบติัในปัจจุบนัไปสู่การปฏิบติัเพื่อการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ 

ไซมอนด ์(Simond, 1979) ใหนิ้ยาม วา่ “สุขศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีการไดม้าซ่ึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ ในระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัประชากรโดยรวม จากพฤติกรรมท่ีส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ ไปสู่พฤติกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต” 

กรีน (Green, 1980) ใหค้วามหมายวา่ “สุขศึกษา เป็นผลรวมของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้
ก าหนดข้ึนเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการปรับพฤติกรรมโดยสมคัรใจอนัส่งผลดีต่อสุขภาพ” 

คณะกรรมการความร่วมมือก าหนดค าศพัทด์า้นสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ของสหรัฐอเมริกา 
(Joint Committee on Health Education and Health Promotion Terminology, 2001) ใหค้วามหมายวา่ “สุขศึกษา 
เป็นผลรวมของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดข้ึนโดยใชท้ฤษฎีเป็นฐาน ซ่ึงด าเนินการเพื่อใหบุ้คคล 
กลุ่ม และชุมชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีในเร่ืองสุขภาพ”  

กรีนและครูเตอร์  (Green and Kreuter, 2005)  ใหค้  าจ  ากดัความของสุขศึกษา วา่ เป็นผลรวมของการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีไดผ้า่นการวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริม เพื่อใหเ้กิด
พฤติกรรมโดยสมคัรใจ อนัน าไปสู่การมีสุขภาพดีของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน  

จากนิยามท่ีกล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัในนิยามของค าวา่สุขศึกษา มี 4 ประเด็น 
ไดแ้ก่ “ผลรวมของประสบการณ์การเรียนรู้” “การก าหนดหรือออกแบบ” “การสนบัสนุน” และ “การปฏิบติัดว้ย
ความสมคัรใจหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยสมคัรใจ”  ซ่ึงสามารถอธิบายประเด็นส าคญัเหล่าน้ีเพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจในนิยามของสุขศึกษาไดม้ากข้ึน 
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  ผลรวมของประสบการณ์การเรียนรู้ (Combination of learning experiences) เป็นการเนน้ความส าคญั
ของการท่ีจะตอ้งมีการวเิคราะห์ปัจจยัสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีหลากหลายสาเหตุ ท าใหจ้  าเป็นตอ้งจดั
ประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัสาเหตุดงักล่าว เช่น วเิคราะห์
พบวา่สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเ่หมาะสมเกิดจากการมีความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง และขาดทกัษะท่ีจ าเป็น 
ดงันั้นประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบในการด าเนินงานสุขศึกษาจึงเป็นผลรวมของการจดั
กิจกรรมท่ีมุ่งปรับเปล่ียนความเช่ือ และมีการฝึกปฏิบติัเพื่อเพิ่มทกัษะ  ในกรณีท่ีมีหลายพฤติกรรมสุขภาพท่ี
จ าเป็นตอ้งพฒันา ประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบในการด าเนินงานสุขศึกษายิง่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ผลรวมของหลายกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การก าหนดหรือออกแบบ (Designed) เป็นการเนน้วา่การด าเนินสุขศึกษาจะตอ้งมีการวางแผนเพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
ตลอดจนคุณลกัษณะของประชาชนเป้าหมาย ท าใหกิ้จกรรมสุขศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพ เช่นปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ ปัจจยัเสริม และบริบทท่ีเก่ียวขอ้งของประชาชนเป้าหมาย  
 การสนับสนุน (Facilitate) หมายถึงการด าเนินงานสุขศึกษาจะตอ้งมีการสนบัสนุนใหเ้กิด
สภาพแวดลอ้มหรือเง่ือนไขท่ีน าไปสู่การปฏิบติัหรือการกระท าพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคข์องประชาชน
เป้าหมาย 
 การปฏิบัติด้วยความสมคัรใจ (Voluntary action) หมายถึง การกระท าพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 
กลุ่ม หรือชุมชน เพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงเกิดจากความเขา้ใจและ
ยอมรับในจุดประสงคข์องการกระท าดงักล่าว มิใช่เกิดจากการถูกบงัคบั    
 โดยสรุป สุขศึกษา หมายถึง ผลรวมของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทีไ่ด้มีการออกแบบอย่าง
เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนให้บุคคล กลุ่ม หรือชุมชนมีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพโดยความสมัครใจ เพ่ือ
ส่งผลให้เกดิการพฒันาสุขภาพ 
 จากนิยามของสุขศึกษาดงักล่าวจะเป็นไปตามแบบแนวคิดแบบชีวการแพทย ์ ท่ีมองสุขศึกษาเป็นการ
โนม้นา้ว (Persuasion) ใหป้ระชาชนยอมรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นมุมมองทางวชิาการหรือของเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขวา่เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์และแนะน าใหป้ระชาชนปฏิบติัตามเพื่อการมีสุขภาพดี อยา่งไรก็
ตามในปัจจุบนัมีอีกแนวคิดหน่ึงท่ีมองวา่สุขศึกษาเป็นการเสริมพลงั (Empowerment) ใหป้ระชาชนมี
ความสามารถท่ีจะควบคุมสุขภาพของตนเอง (Self-empowerment) และด าเนินงานร่วมกบัผูอ่ื้นในการ
ปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (Community empowerment) (Green et al, 2015. p. 319) ดงันั้น 
นิยามสุขศึกษาตามแนวคิดท่ีเนน้การเสริมพลงัทั้งของบุคคลและชุมชน อาจท าใหเ้กิดการคาบเก่ียวกบัแนวคิด
ของการส่งเสริมสุขภาพท่ีครอบคลุมทั้งมาตรการดา้นการจดัการศึกษาเร่ืองสุขภาพหรือการจดัการเรียนรู้ให้
บุคคลปรับเปล่ียนพฤติกรรมแลว้ ยงัรวมถึงมาตรการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น การ
ออกนโยบายสุขภาพ การสร้างส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ การปรับองคก์รดา้นสุขภาพ การเงินการคลงัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพ เป็นตน้ 
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2. ความส าคัญของสุขศึกษา 
 สุขศึกษาเป็นผลรวมของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อใหบุ้คคล กลุ่ม และชุมชนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพโดยความสมคัรใจ ดงันั้น สุขศึกษาจึงมีความส าคญัดงัน้ี 
 2.1 ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ โดยการจดัการเรียนรู้ในการด าเนินงานสุขศึกษา
ไม่วา่จะเป็นรูปแบบเผชิญหนา้รายบุคคล รายกลุ่ม หรือการเรียนรู้ผา่นส่ือและกิจกรรมต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้
บุคคลมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีถูกตอ้ง และมีทกัษะท่ีจ าเป็น น าไปสู่การเกิดความรอบรู้ดา้นสุขภาพ 

2.2 ช่วยปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปสู่การมีลีลาชีวิตทีส่่งผลดีกบัสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน  การท่ีพอ่แม่ ผูป้กครอง คนในครอบครัว คนในชุมชน ไดรั้บสุขศึกษาและมีพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็ก
อยา่งเหมาะสม รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี จะท าใหเ้ด็กไดรั้บการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี รวมถึงสุขศึกษา  
ในโรงเรียนท่ีมีการสอนวชิาสุขศึกษา มีกิจกรรมและบริการดา้นสุขภาพต่างๆ อีกทั้งการส่งเสริมพฤติกรรมตาม
สุขบญัญติัแห่งชาติแก่เด็กนกัเรียน ลว้นส่งผลดีต่อการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงการ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพจะพฒันาไปเป็นลีลาชีวติท่ีดีต่อสุขภาพ เช่น การมีสุขนิสัยท่ีดี บริโภคผกัผลไม ้การ
ออกก าลงักาย การพกัผอ่นนอนหลบัเป็นเวลา มีกิจกรรมสร้างความผอ่นคลายในแต่ละวนั 

2.3 ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ม่เหมาะสม  สุขศึกษาช่วยใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล และชุมชน
เกิดการเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งโดยสมคัรใจ ส่งผลใหบุ้คคลมีสุขภาพดี ลดความเส่ียงต่อ
โรค ไม่เจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีสามารถป้องกนัได ้และหากมีการเจบ็ป่วยก็สามารถดูแลตนเองใหห้ายป่วย หรือ
ควบคุมโรคไดไ้มใ่หลุ้กลามรุนแรง 

2.4 ช่วยเสริมพลังให้บุคคลและชุมชนมีความสามารถในการจัดการและควบคุมสุขภาพตนเอง ทิศ
ทางการด าเนินงานสุขศึกษาตอ้งการเสริมพลงัใหบุ้คคลและชุมชนตระหนกัในความส าคญัของสุขภาพ เขา้ใจ
ปัจจยัก าหนดสุขภาพของตน และสามารถตดัสินใจเลือกดว้ยความสมคัรใจท่ีจะลงมือปฏิบติัพฤติกรรมท่ี
ส่งเสริมการมีสุขภาพดีภายใตส้ถานการณ์หรือเง่ือนไขในชีวติของตน   

2.5 ช่วยให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพอย่างเหมาะสม ท่ีผา่นมาประชาชนบางกลุ่มอาจ
เขา้ไม่ถึงขอ้มูลข่าวสารและไม่ไดใ้ชบ้ริการสุขภาพเม่ือมีความจ าเป็น ท าให้เจบ็ป่วยรุนแรง พิการ เสียชีวติ 
ในขณะท่ีประชาชนบางกลุ่มอาจใชบ้ริการเกินความจ าเป็น โดยไม่ดูแลรักษาสุขภาพตนเองขั้นตน้อยา่งถูกวธีิ 
หรือไม่ปฏิบติัตวัตามค าแนะน าในการรักษาโรค ท าให้ตอ้งมานอนรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล สุขศึกษาจะช่วยให้
ประชาชนเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตนเองขั้นตน้ ขอ้มูลการเขา้ถึงบริการสุขภาพ อาการและ
อาการแสดงท่ีควรรีบไปโรงพยาบาล ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการใชบ้ริการสุขภาพอยา่งเหมาะสม ส่งผลต่อการลด
ค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาล   

2.6 ช่วยให้บุคคลและสังคมตระหนักในความส าคัญของสุขภาพ และร่วมมือสนับสนุนผลักดันให้เกดิ

การปรับเปลี่ยนนโยบายและส่ิงแวดล้อมเพือ่สุขภาพ สุขศึกษาเป็นช่องทางส าคญัท่ีท าใหบุ้คคล ชุมชน สังคม ได้
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เขา้ถึงขอ้มูลปัญหาสุขภาพและตระหนกัในความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม และสังคมเพื่อสุขภาพ ท า
ใหบุ้คคลและประชาชน เป็นพลงัสนบัสนุน และผลกัดนัใหผู้มี้อ  านาจหรือผูบ้ริหารตดัสินใจออกกฎระเบียบ 
กฎหมาย เปล่ียนแปลงโครงสร้างส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนงบประมาณในการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 สรุปแลว้สุขศึกษามีความส าคญัท่ีช่วยใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ ปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี และปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม  เสริมพลงัใหบุ้คคลและชุมชนมีความสามารถใน
การจดัการและควบคุมสุขภาพตนเอง ท าใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมการใชบ้ริการสุขภาพอยา่งเหมาะสม 
ตลอดจนช่วยใหบุ้คคลและสังคมตระหนกัในความส าคญัของสุขภาพ และร่วมมือสนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียนนโยบายและส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ 
 
กจิกรรม 1.1.1 

1. อธิบายความหมายของสุขศึกษา 
2. ระบุความส าคญัของสุขศึกษา 
 

แนวตอบกจิกรรม 1.1.1 
 1. สุขศึกษา หมายถึง ผลรวมของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีไดมี้การออกแบบอยา่งเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คคล กลุ่ม หรือชุมชน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยความสมคัรใจ เพื่อส่งผลให้
เกิดการพฒันาสุขภาพ 
 2. ความส าคญัสุขศึกษา  คือ ช่วยใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ ช่วยปลูกฝัง
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม  ช่วยเสริมพลงัใหบุ้คคลและชุมชนมี
ความสามารถในการจดัการและควบคุมสุขภาพตนเอง ช่วยใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมการใชบ้ริการสุขภาพอยา่ง
เหมาะสม ตลอดจนช่วยใหบุ้คคลและสังคมตระหนกัในความส าคญัของสุขภาพ และร่วมมือสนบัสนุนผลกัดนั
ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนนโยบายและส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ 
 
 



11 
 

 

 

เร่ืองที่  1.1.2  
พฒันาการของสุขศึกษา 
  
 สุขศึกษามีจุดเร่ิมตน้ในต่างประเทศ และมีพฒันาการมายาวนาน ในเร่ืองน้ีจะกล่าวถึงพฒันาการของ
การสุขศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และพฒันาการของสุขศึกษาในประเทศไทย 
 
1. พฒันาการของการสุขศึกษาในต่างประเทศ 
 หากพิจารณาวา่การด าเนินงานใดๆ ท่ีท าใหป้ระชาชนมีการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ เป็น
การด าเนินงานสุขศึกษา  จะพบวา่ในอดีตกาลมีการด าเนินงานสุขศึกษามานานแลว้ ทั้งน้ีสมจิตต ์สุพรรณทสัน์ 
(2538, 13-15) ไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 
   ในประเทศอียปิตก่์อนพุทธศกัราช 1000 ไดมี้ขอ้ก าหนดใหป้ระชาชนมีความรับผดิชอบในการรักษา
ความสะอาดของร่างกายและป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดต่อ   

ประเทศกรีกสมยัโบราณ  การสุขศึกษาเนน้ในเร่ืองการควบคุมโรคติดต่อ การออกก าลงักาย และการ
รักษาความสะอาด 

ประเทศอิตาลี ไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะเพื่อการมีสุขภาพดี มาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี   14 และในศตวรรษท่ี  16 ไดมี้การเขียนหนงัสือเก่ียวกบัสุขภาพ 

ประเทศองักฤษ ไดมี้การสอนเร่ืองสุขภาพใหแ้ก่นกัเรียนมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 โดยใหค้วามส าคญักบั
การท าใหน้กัเรียนมีสุขภาพดี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา นบัเป็นประเทศผูน้ าในการด าเนินงานสุขศึกษาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 และ
กลายเป็นตน้แบบใหก้บัการด าเนินงานสุขศึกษาในประเทศอ่ืนๆ ตามมา รวมทั้งแนวคิดการด าเนินงานสุขศึกษา
ในประเทศไทยดว้ย โดยงานสุขศึกษาในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1820 เร่ิมจากการใหค้วามส าคญักบัปัญหา
สุขภาพในโรงเรียน ซ่ึงเนน้การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนในเร่ืองการระบายอากาศ ความร้อน การ
สุขาภิบาล และความสะอาด ผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาของงานสุขศึกษาในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา คือ 
อลัคอทท ์(William A. Alcott) ท่ีไดเ้ขียนหนงัส่ือเก่ียวกบับริการสุขภาพและการสอนเร่ืองสุขภาพแก่นกัเรียนใน
โรงเรียน และไดเ้สนอวา่ควรมีแพทยผ์ูรั้บผดิชอบท างานในโรงเรียน เพื่อใหบ้ริการสุขภาพแก่นกัเรียน 

การสุขศึกษาในโรงเรียนไดพ้ฒันาข้ึน โดยมีการบรรจุวชิาสุขวทิยาและสรีรวทิยาไวเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
หลกัสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงรัฐแมสซาชูเซทท ์เป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาท่ีมีการสอนวชิาดงักล่าว ต่อมา 
ค.ศ. 1850 รัฐไดอ้อกกฎหมายบงัคบัใหท้ั้งสองวชิาเป็นวชิาบงัคบัส าหรับโรงเรียน นอกจากการเรียนในระดบั
ประถมศึกษากบัมธัยมศึกษาแลว้ วชิาสุขศึกษาไดถู้กจดัใหมี้การสอนในระดบัปริญญาตรีในวทิยาลยัฮาร์วาร์ด 
(Harvard College) เป็นแห่งแรกดว้ย  
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 การด าเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา จะครอบคลุมถึงการด าเนินงานการสอนวชิาสุข
ศึกษา การบริการอนามยัโรงเรียน การจดัส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการส่งเสริมสุขภาพ การด าเนินโครงการ
สุขศึกษาในโรงเรียนจะอยูใ่นรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นการรวมตวัแทนของผูป้กครองนกัเรียน  ครู และ
มีบุคคลในทอ้งถ่ินสนบัสนุนการด าเนินงาน ส่งผลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยดี  
 งานสุขศึกษาในชุมชน อาจกล่าวไดว้า่มีววิฒันาการหลงัจากสุขศึกษาในโรงเรียน  ทั้งน้ี
รัฐแมสซาชูเซทท ์ของสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐแรกท่ีมีการด าเนินงานสุขศึกษาในชุมชน ทั้งน้ีเพราะไดมี้รายงานท่ี
ส าคญัโดย เลมวล ชทัทกั (Lemuel Shattuk)  ซ่ึงท าในรูปของรายงานคณะกรรมการสุขาภิบาลของรัฐ ใน ค.ศ.
1850 ท่ีมีการเสนอใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการสุขภาพของแต่ละทอ้งถ่ินข้ึน เพื่อท าหนา้ท่ีรับผดิชอบด าเนินงาน
ต่างๆ ทางดา้นสาธารณสุข เช่น การรวบรวมขอ้มูลทางสาธารณสุข การใหบ้ริการฉีดวคัซีน การสอนวชิาการ
สาธารณสุข เป็นตน้  ผลของขอ้เสนอดงักล่าวท าใหมี้การต่ืนตวักนัมากตามเมืองต่างๆ  ไดมี้การจดัตั้งองคก์รเพื่อ
รับผดิชอบในการด าเนินงานสุขศึกษา  ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของกรมสุขภาพ และในหน่วยงานน้ีจะมีกองสุข
ศึกษาซ่ึงรับผดิชอบการด าเนินงานสุขศึกษาในชุมชน ภายหลงัมีกฎหมายใหทุ้กรัฐจดัตั้งกรมสุขภาพแห่งรัฐ ส่วน
ในหน่วยงานกลางมีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีดูแลช่วยเหลือรัฐต่างๆ ในการด าเนินงานสาธารณสุขทั้งหมด รวมทั้ง
งานสุขศึกษาดว้ย   
 ปี ค.ศ. 1996 สหรัฐอเมริกาไดมี้การก าหนดมาตรฐานสุขศึกษาแห่งชาติ (The National Health 
Education Standards: NHES) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการมีพฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพส าหรับนกัเรียน
ทุกระดบัการศึกษา ตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงเกรด 12 หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงใชเ้ป็นแนวทางใหค้รู 
ผูบ้ริหาร ผูก้  าหนดนโยบาย ใชใ้นการออกแบบหลกัสูตร จดัสรรทรัพยากร การจดัการเรียนการสอน และการ
ประเมินการบรรลุเป้าหมายและพฒันาการของการด าเนินงานสุขศึกษา ท่ีส าคญัคือช่วยใหน้กัเรียน ครอบครัว 
และชุมชนมองเห็นเป้าหมายท่ีคาดหวงัของการด าเนินงานสุขศึกษาในกลุ่มนกัเรียน ซ่ึงมาตรฐานน้ีไดถู้ก
พฒันาข้ึนโดยความร่วมมือของผูน้ าทางการศึกษาทัว่ประเทศ สภามะเร็งแห่งชาติอเมริกนั (American Cancer 
Society)  สมาคมสาธารณสุขแห่งอเมริกนั (American Public Health Association) สมาคมอนามยัโรงเรียน
แห่งชาติอเมริกนั (American School Health Association) และสภาผูส้อนสุขศึกษาและพลศึกษาแห่งชาติ
อเมริกนั  (SHAPE America: Society of Health and Physical Educators)  และภายหลงัจากการน ามาตรฐาน
ดงักล่าวไปใชเ้ป็นเวลากวา่ 10 ปี  ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงเป็นมาตรฐานฉบบัท่ี 2 ใน ปี ค.ศ. 2004  ซ่ึงมุ่ง
ผลกัดนัใหเ้กิดการเติบโตของการด าเนินงานสุขศึกษาและสร้างความทา้ทายใหก้บัโรงเรียนและชุมชนในการท า
ใหบ้รรลุเป้าหมาย ทั้ง 8 ของมาตรฐาน คือ (Center of Disease Prevention and Control, 2017) 

1) นกัเรียนมีความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคต่อการมีสุขภาพดี 
2) นกัเรียนสามารถวเิคราะห์อิทธิพลของครอบครัว กลุ่มเพื่อน วฒันธรรม ส่ือ เทคโนโลย ี และปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
3) นกัเรียนแสดงถึงความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีท าให้เกิดผลดีต่อ

สุขภาพ 

http://www.cancer.org/
http://www.cancer.org/
http://www.apha.org/
http://www.ashaweb.org/
http://www.shapeamerica.org/explorehealth.cfm
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4) นกัเรียนแสดงถึงความสามารถในดา้นทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลเพื่อท าใหเ้กิดผลดีต่อสุขภาพ 
หรือเพื่อหลีกเล่ียง หรือลดความเส่ียง 

5) นกัเรียนแสดงถึงทกัษะการตดัสินใจเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ 
6) นกัเรียนแสดงถึงทกัษะการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ 
7) นกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ และหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงต่อสุขภาพ 
8) นกัเรียนแสดงความสามารถในการช้ีน าใหบุ้คคล ครอบครัวและชุมชนเห็นความส าคญัเร่ืองสุขภาพ 

 จะเห็นไดว้า่งานสุขศึกษาในต่างประเทศมีมาเป็นเวลานาน เร่ิมจากการด าเนินงานท่ีมุ่งใหบุ้คคล 
ครอบครัว ชุมชน มีการปฏิบติัท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะการป้องกนัโรคและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนใน
สหรัฐอเมริกาท่ีเป็นตน้แบบของงานสุขศึกษาในหลายๆ ประเทศ พฒันาการเร่ิมตน้จากงานสุขศึกษาในโรงเรียน 
และขยายสู่งานสุขศึกษาในชุมชน ในปัจจุบนัมีการก าหนดมาตรฐานสุขศึกษาแห่งชาติ ท่ีมุ่งเป้าหมายพฤติกรรม
สุขภาพในนกัเรียน ตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงเกรด 12 หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงใชเ้ป็นแนวทางใหค้รู 
ผูบ้ริหาร และผูก้  าหนดนโยบาย ใชใ้นการออกแบบหลกัสูตร จดัสรรทรัพยากร การจดัการเรียนการสอน และ
การประเมินการบรรลุเป้าหมายและพฒันาการของการด าเนินงานสุขศึกษา ท่ีส าคญัคือช่วยใหน้กัเรียน 
ครอบครัว และชุมชนมองเห็นเป้าหมายท่ีคาดหวงัของการด าเนินงานสุขศึกษาอยา่งชดัเจน  
 
2. พฒันาการของการสุขศึกษาในประเทศไทย 
 ส าหรับงานสุขศึกษาของประเทศไทย เร่ิมตน้จากงานสุขศึกษาในโรงเรียน โดยมีการก าหนดให้
นกัเรียนตอ้งเรียนเน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ซ่ึง
หลกัฐานท่ีปรากฎคือใน ปี พ.ศ. 2438 มีหนงัสือช่ือ “เร่ืองน่ารู้ เร่ืองร่างกายของเรา” ซ่ึงใชเ้ป็นหนงัสือเรียน
ส าหรับนกัเรียนชั้นประโยค 1 ชั้น 2 มีเน้ือหาเก่ียวกบักายวภิาคและสรีรวทิยาของบุคคล  นบัวา่เป็นขอบเขตของ
วชิาสุขศึกษาโดยตรง (สมจิตต ์สุพรรณทสัน์, 2538, น. 16)  
 ใน ปี พ.ศ. 2452 ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนในชั้นประโยคมูลศึกษา และมีการก าหนดวชิาหน่ึง
ใหเ้รียนช่ือ วชิา “รักษาตวั” ซ่ึงเน้ือหาแตกต่างจากวชิาแรก คือ นอกจากจะเรียนรู้เก่ียวกบัร่างกายของเราแลว้ ยงั
ก าหนดใหมี้การฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองเพื่อให้เกิดสุขภาพดีตั้งแต่เยาวว์ยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุขศึกษาท่ี
มุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีส่งผลดีกบัสุขภาพ จึงนบัเป็นวชิาแรกของสุขศึกษาท่ีเนน้ทั้งดา้นความรู้และ
การปฏิบติัตนเองใหถู้กตอ้งเพื่อการมีสุขภาพดี เป็นการเนน้การรักษาตนเองเม่ือเจบ็ป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุต่างๆ  
 ปี พ.ศ. 2480   มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ โดยก าหนดให้เรียนวชิาสุขศึกษาในชั้นประถมศึกษา 1-4 
เรียนสัปดาห์ละ 1   ชัว่โมง แต่ไม่มีก าหนดให้เรียนวชิาสุขศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา หลงัจากนั้นมีการปรับปรุง
หลกัสูตร โดยใน ปี พ.ศ. 2493 มีการประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรสุขศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงมีการเรียน
เน้ือหาท่ีขยายใหล้ะเอียดเพิ่มจากท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษา และเรียนสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง เช่นเดียวกนั 
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 ต่อมามีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรสุขศึกษาในนกัเรียนอีกหลายคร้ัง ท่ีส าคญัคือใน ปี พ.ศ. 2503 มีการ
รวมวชิาสุขศึกษาไวก้บัพลศึกษา ซ่ึงจดัเป็นหมวดพลานามยั ก าหนดใหมี้การสอนทั้งในระดบัประถมศึกษา
ตอนตน้ ประถมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ปี พ.ศ. 2521 มีการประกาศหลกัสูตรประถมศึกษา ท่ีไม่มีการก าหนดช่ือวชิาสุขศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
แต่ถูกจดัรวมอยูใ่นกลุ่มวชิาต่างๆ ท่ีเรียกวา่ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ  เน้ือหาสุขศึกษาท่ีใหเ้รียนรู้ได้
เปล่ียนแปลงไปมาก คือ นอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพตนเองแลว้ ยงัใหน้กัเรียนรู้จกัการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม
ใหน่้าอยู ่เรียนเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพในสังคมปัจจุบนั เช่น ส่ิงเสพติด ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ เป็นตน้ 
 ส่วนหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2521  และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศกัราช 
2524 ยงัคงมีวชิาสุขศึกษาในหมวดวชิาพลานามยั  เน้ือหาวชิากวา้งขวางข้ึนจากประถมศึกษา เพิ่มเติมในเร่ือง
ของสุขภาพจิต สุขภาพผูบ้ริโภค บริการสาธารณสุข  ประชากรศึกษา เป็นตน้ ใชเ้วลาเรียน  1 คาบ หรือ 50 นาที 
ต่อสัปดาห์   
 ภายหลงัมีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดมี้การจดัท าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544 โดยแบ่งการศึกษาเป็น 4 ช่วงชั้น ตามระดบัพฒันาการของผูเ้รียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
 และ 4-6   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 และ 4-6 โดยสุขศึกษาและพลศึกษา เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
หลกัสูตร และล่าสุดมีการปรับปรุงหลกัสูตรโดยจดัท าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 สุขศึกษาและพลศึกษา ยงัคงเป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตร โดยมีสาระท่ีเป็นกรอบเน้ือหา
หรือขอบข่ายองคค์วามรู้ 4 สาระ ไดแ้ก่   1) การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์  2) ชีวติและครอบครัว  
3) การเคล่ือนไหวและการออกก าลงักาย  และ 4) การส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกนัโรค  โดยได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว ้6 ขอ้ ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

1)  นกัเรียนเขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย  ์
2)  นกัเรียนเขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะในการด าเนินชีวติ 
3)  นกัเรียนเขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
4)  นกัเรียนรักการออกก าลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 
5)   นกัเรียนเห็นคุณค่าและมีทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนั 

โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
6)  นกัเรียนป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้า 

สารเสพติด และความรุนแรง 
 นอกจากมาตรฐานการเรียนรู้ดงักล่าว ประเทศไทยยงัไดมี้ สุขบญัญติัแห่งชาติ (National Health 
Disciplines) เป็นขอ้ก าหนดท่ีเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทัว่ไป พึงปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ จนเป็นสุข
นิสัย เพื่อใหมี้สุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงก าหนดไว ้10 ประการ ดงัน้ี 

1) ดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด 
2)  รักษาฟันใหแ้ขง็แรงและแปรงฟันทุกวนัอยา่งถูกตอ้ง 
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3) ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย 
4) กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตราย และหลีกเล่ียงอาหารรสจดั สีฉูดฉาด 
5) งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนนั และการส าส่อนทางเพศ 
6) สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวใหอ้บอุ่น 
7) ป้องกนัอุบติัภยัดว้ยการไม่ประมาท 
8) ออกก าลงักายสม ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี 
9) ท  าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ 
10)  มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรคส์ังคม 

  ในสถานศึกษานอกจากจะมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสุขศึกษาแลว้ โรงเรียนยงัมีกิจกรรม
อ่ืนๆ ภายใตง้านอนามยัโรงเรียน เช่น บริการอนามยั มีการตรวจสุขภาพนกัเรียน บริการหอ้งปฐมพยาบาล 
โครงการอาหารกลางวนั การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ซ่ึงอาจด าเนินการในรูปของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
 ส าหรับการด าเนินงานสุขศึกษาในชุมชนในประเทศไทย เร่ิมภายหลงัจากงานสุขศึกษาในโรงเรียน
เช่นเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานสุขศึกษาในชุมชนเร่ิมคร้ังแรกใน ปี พ.ศ. 2459 
โดยมีแผนกสุขศึกษา สังกดักรมประชาภิบาล กระทรวงมหาดไทย ด าเนินงานเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ประชาชน 
ผา่นทางการพิมพเ์อกสารเร่ืองการป้องกนัโรค การจดัท าโปสเตอร์ความรู้เร่ืองสุขภาพ ซ่ึงในระยะแรกมีขอบเขต
การด าเนินงานจ ากดัเน่ืองจากมีเจา้หนา้ท่ีจ  านวนเพียง 2 คน และมีงบประมาณจ ากดั (สมจิตต ์สุพรรณทสัน์,  
2538, น. 18) 

ปี พ.ศ. 2461 ไดมี้การจดัตั้งกรมสาธารณสุข  สังกดักระทรวงมหาดไทย  แผนกสุขศึกษา จึงยา้ยมาสังกดั
กบักรมสาธารณสุข  แต่เปล่ียนช่ือเป็น กองบรรณาธิการ แลว้ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นกองสุขศึกษาใน ปี พ.ศ. 2472 
มีหนา้ท่ีจดักิจกรรมสุขศึกษาแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง พร้อมทั้งจดัใหมี้หน่วยสุข
ศึกษาเคล่ือนท่ีปฏิบตังานทั้งทางบกและทางน ้าไปยงัชุมชนต่างๆ ทั้งยามปกติและยามเกิดโรคระบาด   

ต่อมามีการตั้งกระทรวงสาธารณสุข ใน ปี พ.ศ. 2485 กองสุขศึกษา จึงยา้ยมาสังกดักรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นยา้ยมาสังกดักรมส่งเสริมสาธารณสุข และสังกดัส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุขตามล าดบั ด าเนินกิจกรรมสุขศึกษาผา่นการผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้ในรูปวิทยโุทรทศัน์ เอกสาร
ส่ิงพิมพ ์ออกหน่วยเคล่ือนท่ี  จดัฉายภาพยนตร์ความรู้สุขภาพ รวมทั้งเป็นวทิยากรฝึกอบรมและใหค้วามรู้ดา้น
สุขภาพในสถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานศึกษา พร้อมทั้งท าวิจยั พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมสุขศึกษา 

ปี พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ท าใหก้องสุขศึกษายา้ยมาสังกดักรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ เม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และไดป้รับบทบาทหนา้ท่ีจากเดิมมามุ่งเนน้พฒันาวชิาการและ
มาตรฐานงานสุขศึกษา การศึกษาวจิยัและพฒันา ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นสุขศึกษาเพื่อพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
พฒันากระบวนการส่ือสารสุขภาพ การรณรงคด์า้นสุขภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
โดยการประสานความร่วมมือกบัองคก์ร ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน (กองสุขศึกษา,  
2558) และมีการจดัตั้งส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 12 แห่ง เป็นหน่วยงานภายในของกรมสนบัสนุน
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บริการสุขภาพ ท าหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพแก่จงัหวดั
ภายในเขตต่างๆ 

ส าหรับงานสุขศึกษาในหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในช่วงท่ีงานสุขศึกษาไดรั้บการยอมรับวา่เป็นมาตรการ
ส าคญัในการด าเนินงานสาธารณสุข ไดมี้ฝ่ายสุขศึกษาหรืองานสุขศึกษาชดัเจนอยูใ่นหน่วยงานสาธารณสุขทุก
ระดบั ไดแ้ก่ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป 
โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามยั (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในปัจจุบนั) รวมถึงงานสุขศึกษาเป็น
องคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงในงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีด าเนินงานในชุมชน โดยชุมชน  แต่ในระยะหลงัมีการ
ปรับโครงสร้างของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ซ่ึงไดยุ้บรวมฝ่ายต่างๆ เป็นกลุ่มงาน ท าใหง้านสุขศึกษาถูกจดั
ใหใ้นอยูภ่ายใตก้ลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ ในขณะเดียวกนัไดมี้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ท่ีมีงาน
พฒันาพฤติกรรมสุขภาพอยูภ่ายใตก้ลุ่มงานน้ี จึงเกิดความไม่ชดัเจนและทบัซอ้นของการด าเนินงานพฒันา
พฤติกรรมในระหวา่งกลุ่มงาน ส่วนส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ งานสุขศึกษาอยูภ่ายใตก้ลุ่มงานสนบัสนุน
วชิาการและบริการ  นอกจากน้ีการปรับเปล่ียนต าแหน่งบุคลากรสาธารณสุขจากเดิมท่ีมีนกัวชิาการเฉพาะดา้น  
รวมทั้งดา้นสุขศึกษา ใหเ้ป็นต าแหน่งนกัวชิาการสาธารณสุขทั้งหมดเพื่อลดความยุง่ยากในการจดัการดา้น
อตัราก าลงัท่ีมีหลากหลายช่ือต าแหน่ง ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหน้กัวชิาการท่ีมีประสบการณ์และเช่ียวชาญ
ดา้นสุขศึกษา กระจายไปอยูใ่นงานต่างๆ ในกลุ่มงานใหม่ภายหลงัการปรับโครงสร้างองคก์ร ส่งผลใหง้านสุข
ศึกษาในส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหลายแห่งมีบทบาทลดลงและขาดความชดัเจน กระทบต่อการสนบัสนุน
ดา้นวชิาการและการด าเนินงานสุขศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดั อีกทั้งงานสาธารณสุขมูลฐานแบบเดิมได้
ถูกแทนท่ีโดยระบบสุขภาพภายใตห้ลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ซ่ึงงานสุขศึกษาเป็นกลวธีิหรือกิจกรรมการ
ด าเนินงานอยา่งหน่ึงท่ีบูรณาการอยูใ่นโครงการสาธารณสุขเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพในพื้นท่ี 

 ในดา้นงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนโดยกองสุข
ศึกษาและสมาคมวชิาชีพสุขศึกษา ใหมี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานงานสุขศึกษาและการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุข  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546  และมีการปรับปรุงมาตรฐานฯ คร้ังล่าสุด
ใน ปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงมาตรฐานงานสุขศึกษาและการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพฯ ดงักล่าว ครอบคลุมทั้งระดบั 
โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เน้ือหาของ
มาตรฐานไดเ้ช่ือมโยงการด าเนินงานสุขศึกษาทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน  รวมถึงการบริหาร
จดัการ และการพฒันาคุณภาพการด าเนินงานสุขศึกษาอยา่งเป็นระบบ  

   ในดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ประเทศไทยมีการสอนหลกัสูตรสุขศึกษา ในระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกในมหาวทิยาลยั ถึงแมว้า่หลกัสูตรสุขศึกษาในปัจจุบนัจะมีเน้ือหาครอบคลุมงานสุข
ศึกษาในโรงเรียน ในชุมชน ในโรงพยาบาล และในสถานประกอบการ แต่จุดเนน้หรือการใหน้ ้าหนกัในบาง
ดา้นจะแตกต่างกนัไป ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนท่ีจะน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการท างานในดา้นใด  บาง
หลกัสูตรเนน้สุขศึกษาในชุมชน เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ผูส้ าเร็จการศึกษามกัท างาน
ดา้นสาธารณสุขในชุมชนหรือในโรงพยาบาล  บางหลกัสูตรเนน้สุขศึกษาในโรงเรียน  บางหลกัสูตรเนน้สุข
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ศึกษาและพลศึกษา ซ่ึงผูส้ าเร็จการศึกษามกัท างานเป็นครูสอนในโรงเรียน  ท างานดา้นเวชศาสตร์การกีฬา เป็น
ตน้ เช่น หลกัสูตรของคณะครุศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต่อมาเม่ือแนวคิด
การส่งเสริมสุขภาพท่ีเนน้ปัจจยัก าหนดสุขภาพทั้งปัจจยัภายในบุคคลและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บความนิยมมาก
ข้ึน จึงมีการเปิดสอนหลกัสูตรการส่งเสริมสุขภาพมากข้ึน โดยเน้ือหาดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เป็น
ส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการส่งเสริมสุขภาพ  

จากการท่ีมีการสอนและผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรสุขศึกษาท่ีมีจุดเนน้ และต่างสถาบนักนั ท าใหมี้การ
รวมตวักนัของผูส้อน บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา และผูป้ระกอบวชิาชีพ  รวมตวักนัจดัตั้งสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุข
ศึกษาหลายสมาคม  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 3 สมาคมท่ีส าคญัคือ 

1. สมาคมวชิาชีพสุขศึกษา  ตั้งอยูท่ี่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
วตัถุประสงคก์ารก่อตั้งสมาคมวชิาชีพสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมวชิาการดา้นสุขศึกษา และการสาธารณสุข

ของสมาชิก ส่งเสริมความร่วมมือและกระชบัความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มสมาชิก  ส่งเสริมสวสัดิการแก่สมาชิก 
จดัหาแหล่งประโยชน์สนบัสนุนทางวชิาการสุขศึกษาใหแ้ก่สมาชิก สนบัสนุนหน่วยงานและชุมชนในการ
พฒันาสุขภาพและคุณภาพชีวติของประชาชน ประสานความร่วมมือทางวชิาการสุขศึกษากบัหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน หรือสมาคมทั้งภายในและต่างประเทศ 
  ปัจจุบนัสมาคมวชิาชีพสุขศึกษา  มีบทบาทส าคญัในการเป็นองคก์รกลางในการประเมินมาตรฐานงาน
สุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุข และการจดัประชุมวชิาการสุขศึกษา
แห่งชาติเป็นประจ าทุก 2 ปี 

2. สมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย  ตั้งอยูท่ี่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วตัถุประสงคก์ารก่อตั้งสมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองคก์รส าคญัท่ีมุ่งมัน่จะท าประโยชน์

ใหแ้ก่สังคมในดา้นสุขภาพโดยการใหเ้ด็ก นกัเรียน เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
สุขภาพ มีทศันคติท่ีดีและสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อการมีสุขภาพท่ีดีซ่ึงก็คือ การให ้“สุขศึกษา” 
นั้นเอง ไม่วา่จะเป็นสุขศึกษาในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุขและชุมชนก็ตาม  
 3. สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วตัถุประสงคก์ารก่อตั้งสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนนัทนาการแห่งประเทศไทย  คือ ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิก  ศึกษาและวจิยั  ส่งเสริมและเผยแพร่วชิาสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ  
เป็นศูนยแ์ลกเปล่ียนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู้ระหวา่งสมาชิก เป็นศูนยก์ารติดต่อและร่วมมือกบัองคก์าร 
และสมาคมท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงทั้งในและนอกประเทศ และส่งเสริมใหส้มาชิกไดดู้งาน หรือศึกษาวชิาสุข
ศึกษา พลศึกษา และสันทนาการทั้งในและนอกประเทศ 
 จากการศึกษาพฒันาการงานสุขศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นตน้แบบ 
ของประเทศต่างๆ และพฒันาการสุขศึกษาในประเทศไทย จะพบวา่มีจุดเร่ิมตน้จากการสอนวชิาเก่ียวกบัสุขภาพ
ในรูปแบบของหลกัสูตรสุขศึกษาในโรงเรียน ซ่ึงเดิมอาจจะเนน้ความรู้เร่ืองร่างกายและเร่ืองสุขภาพเป็นส าคญั 
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ต่อมาไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะและการปฏิบติัเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และการปฏิบติั
ตวัเม่ือเจบ็ป่วย อยา่งไรก็ตามถึงจะมีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีชดัเจน แต่ในทางปฏิบติัอาจยงัมีขอ้จ ากดัในการ
จดัการเรียนการสอนและการวดัผลในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนตามเป้าหมาย  ส่วนสุขศึกษาในชุมชน
ไดเ้กิดข้ึนในภายหลงัจากสุขศึกษาในโรงเรียน โดยในประเทศไทยมีการจดัตั้งกองสุขศึกษาข้ึน ซ่ึงระยะแรกเนน้
การผลิตส่ือวทิย ุโทรทศัน์ เอกสาร โปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ืองสุขภาพ พฒันาการเหล่าน้ีจึงอาจท าใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งยงัมีความเขา้ใจวา่สุขศึกษาคือการสอนวชิาความรู้เร่ืองสุขภาพ หรือการเผยแพร่ความรู้เร่ืองสุขภาพ
ผา่นส่ือต่างๆ  ในขณะท่ีปัจจุบนันิยามและแนวคิดสุขศึกษาไดมุ้่งเนน้การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยความสมคัรใจของบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยงานสุขศึกษาไดเ้ป็นกลวธีิ
หรือกิจกรรมท่ีบูรณาการอยูใ่นโครงการสาธารณสุข ในขณะท่ีมีการส่งเสริมใหส้ถานบริการสาธารณสุขทุก
ระดบัด าเนินงานสุขศึกษาตามกรอบมาตรฐานงานสุขศึกษาและการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
 
กจิกรรม 1.1.2 

สุขศึกษาในประเทศไทยมีพฒันาการจากอดีตถึงปัจจุบนัอยา่งไร   
 
แนวตอบกจิกรรม 1.1.2 
 พฒันาการสุขศึกษาในประเทศไทย มีจุดเร่ิมตน้จากการสอนวชิาเก่ียวกบัสุขภาพในรูปแบบของ
หลกัสูตรสุขศึกษาในโรงเรียน ส่วนสุขศึกษาในชุมชนไดเ้กิดข้ึนในภายหลงัจากสุขศึกษาในโรงเรียน โดยมีการ
จดัตั้งกองสุขศึกษาข้ึน ซ่ึงระยะแรกเนน้การผลิตส่ือวทิย ุโทรทศัน์ เอกสาร โปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ือง
สุขภาพ พฒันาการเหล่าน้ีจึงอาจท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งยงัมีความเขา้ใจวา่สุขศึกษาคือการสอนวชิาความรู้เร่ือง
สุขภาพ หรือการเผยแพร่ความรู้เร่ืองสุขภาพผา่นส่ือต่างๆ  ในขณะท่ีปัจจุบนันิยามและแนวคิดสุขศึกษาได้
มุ่งเนน้การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยความสมคัรใจของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน โดยงานสุขศึกษาไดเ้ป็นกลวธีิหรือกิจกรรมท่ีบูรณาการอยูใ่นโครงการสาธารณสุข และมีการ
ส่งเสริมใหส้ถานบริการสาธารณสุขทุกระดบัด าเนินงานสุขศึกษาตามกรอบมาตรฐานงานสุขศึกษาและการ
พฒันาพฤติกรรมสุขภาพ  
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เร่ืองที่ 1.1.3  
จุดมุ่งหมายและขอบเขตของสุขศึกษา  
  
1. จุดมุ่งหมายของสุขศึกษา 
 เน่ืองจากสุขศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล และชุมชนมีพฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ ซ่ึง
พฤติกรรมสุขภาพดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปโดยความสมคัรใจ มิใช่การบงัคบัหรือร้องขอใหท้ า อยา่งไรก็ตามใน
ปัจจุบนักระบวนทศัน์ในการด าเนินงานสุขศึกษาไดข้ยายจุดมุ่งหมายใหค้รอบคลุมถึงการสนบัสนุนใหบุ้คคล 
กลุ่ม และชุมชนสามารถควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพของตน หรือท่ีเรียกวา่การเสริมพลงั รวมทั้งการส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้การปรับเปล่ียนปัจจยัก าหนดสุขภาพอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัภายในบุคคล เช่น ปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ดงันั้นจึงสามารถพิจารณาแบ่งจุดมุ่งหมายออกเป็น 6 ประเด็น
ยอ่ย คือ 
 1.1 การจูงใจให้ประชาชนยอมรับพฤติกรรมทีส่่งผลดีต่อสุขภาพ ด้วยการให้ความรู้ท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมให้มทัีศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมดังกล่าว ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คคลมีความตระหนกัต่อความส าคญัของ
สุขภาพ และตระหนกัถึงความจ าเป็นและผลดีของการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคเ์พื่อก่อให้เกิดสุขภาพดี 
หรือแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีเป็นอยู ่ ทั้งน้ีประชาชนบางราย บางกลุ่มอาจมีความรู้ในเร่ืองดงักล่าวเป็นส่วนใหญ่อยู่
แลว้ แต่จะขาดเฉพาะความรู้ท่ีส าคญับางประเด็น หรือขาดทศันคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพ  เช่น ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการออกก าลงักายวา่ส่งผลดีต่อสุขภาพ การออกก าลงักายมีหลายแบบ 
แต่ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้เร่ืองการออกก าลงักายหรือกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพและวยัของตนเอง 
ในเร่ืองของความหนกั ระยะเวลา และความถ่ี รวมทั้งทศัคติในเชิงลบต่อการออกก าลงักายยงัมีอยูม่ากในเร่ือง
ของการออกก าลงักายเป็นเร่ืองท่ีเสียเวลา ยุง่ยาก ตอ้งมีสถานท่ีและอุปกรณ์เฉพาะ หรือการท างานในแต่ละวนั
เป็นการออกก าลงักายท่ีเพียงพอต่อการมีสุขภาพดีแลว้ เป็นตน้  ดงันั้นการจูงใจใหบุ้คคลยอมรับพฤติกรรมท่ี
ส่งผลดีต่อสุขภาพ จึงตอ้งวิเคราะห์วา่ประชาชนเป้าหมายมีส่วนขาดในเร่ืองใดท่ีจ าเป็นและตอ้งเสริมสร้าง
เพิ่มเติมให ้มิใช่ตอ้งจดักิจกรรมใหค้วามรู้ทุกเร่ืองกบัทุกราย/ทุกกลุ่มไป ซ่ึงการท่ีประชาชนยอมรับพฤติกรรมท่ี
ส่งผลดีต่อสุขภาพจะเป็นจุดมุ่งหมายขั้นแรกของสุขศึกษาท่ีจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีสองต่อไป 

1.2 การช่วยให้ประชาชนตัดสินใจทีจ่ะท าให้เกดิผลดีต่อสุขภาพ เม่ือประชาชนยอมรับพฤติกรรมท่ี
ส่งผลดีต่อสุขภาพแลว้ สุขศึกษาจะช่วยใหป้ระชาชนตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี   
เช่น  ใหเ้รียนรู้วา่การปฏิบติัดงักล่าวจะช่วยลดความเส่ียงและความรุนแรงของโรค และคนอ่ืนๆ สนบัสนุนการ
กระท าดงักล่าว ท าใหต้ดัสินใจท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง 

1.3 การช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจและมีทกัษะทีจ่ าเป็นเพือ่ให้สามารถแสดงพฤติกรรมตามการ

ตัดสินใจของตน  การท่ีจะลงมือปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนจะตอ้งมีความเช่ือมัน่วา่ตนสามารถปฏิบติั
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พฤติกรรมดงักล่าวไดส้ าเร็จ และมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัพฤติกรรมดงักล่าว ดงันั้นสุขศึกษาจึงตอ้งจดัการ
เรียนรู้ท่ีช่วยใหป้ระชาชนมีทกัษะท่ีจ าเป็นและมีความมัน่ใจในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพนั้นๆ  ตวัอยา่งเช่น 
ประชาชนท่ีสูบบุหร่ีหากจะช่วยใหเ้ลิกบุหร่ี สุขศึกษาจะตอ้งพยายามช่วยใหบุ้คคลตดัสินใจท่ีจะเลิกบุหร่ีมัน่ใจ
วา่ตนจะเลิกไดส้ าเร็จ ในความเป็นจริงผูท่ี้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่เคยพยายามเลิกบุหร่ีมาแลว้ แต่ไม่สามารถเลิกได้
ส าเร็จ และมกัขาดทกัษะในการเอาชนะอุปสรรค เช่น เพื่อนชวนท าใหก้ลบัไปสูบบุหร่ีอีก หรือเม่ือมีความเครียด
ตอ้งกลบัไปสูบบุหร่ีเพื่อคลายเครียด  ขาดทกัษะการปฏิเสธเพื่อน ทกัษะการจดัการความเครียดอยา่งเหมาะสม 
ถา้ยงัไม่มีการแกไ้ขเร่ืองความเช่ือมัน่และทกัษะท่ีจ าเป็น บุคคลดงักล่าวจะยงัไม่ลงมือปฏิบติัในการเลิกบุหร่ีจริง 
ดงันั้นสุขศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายใหบุ้คคลท่ีตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ  มีความเช่ือและทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อการแสดงพฤติกรรมดงักล่าว อนัจะส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติัจริง 

1.4 การเสริมพลังให้บุคคล กลุ่ม และชุมชนสามารถควบคุมปัจจัยก าหนดสุขภาพของตนเอง  โดยการ
ด าเนินงานสุขศึกษาตามจุดมุ่งหมายน้ีเนน้ใหบุ้คคล กลุ่ม และชุมชน สามารถระบุปัญหาสุขภาพของตนเอง ได้
เรียนรู้ปัจจยัก าหนดสุขภาพ ตดัสินใจใชท้างเลือกท่ีเหมาะสมในการพฒันาสุขภาพของตน รวมทั้งสามารถระดม
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาสุขภาพของตน เช่น ประชาชนรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มรักษ์
สุขภาพในชุมชน โดยอาสาสมคัรและแกนน าชุมชนเป็นผูจ้ดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามความตอ้งการของ
ชุมชน ภายใตก้ารสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ี ส่งผลใหล้ดการพึ่งพาบุคลากรสาธารณสุขหรือหน่วยงานต่างๆ 

1.5 การส่งเสริมสนับสนุนให้เกดิปัจจัยเอ้ือด้านสภาพแวดล้อมทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ  
เน่ืองจากในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบางอยา่งจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัเอ้ือดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลดี
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนไดใ้นแนวกวา้งมากกวา่การมุ่งจดัการเรียนรู้เพื่อจูงใจใหป้ระชาชน
มีพฤติกรรมสุขภาพเพียงอยา่งเดียว เช่น การส่งเสริมใหป้ระชาชนในเขตเมืองมีกิจกรรมทางกายเพิ่มข้ึน จะตอ้ง
จดัใหมี้ทางเทา้ท่ีสะดวกและร่มร่ืนท่ีเอ้ืออ านวยใหป้ระชาชนเดินมากข้ึน การจดัใหมี้ทางส าหรับข่ีจกัรยานท่ี
ปลอดภยั มีสวนสาธารณะใกลบ้า้นใหป้ระชาชนไปออกก าลงักาย เป็นตน้ ซ่ึงสุขศึกษาจะช่วยใหส้ังคมเกิดการ
เรียนรู้ถึงความจ าเป็นของปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่อสุขภาพ และกระตุน้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งด าเนินการสนบัสนุนให้เกิด
เกิดปัจจยัสภาพแวดลอ้มดงักล่าว 

1.6 การช้ีน าให้เกดินโยบายสาธารณะทีส่่งผลดีต่อสุขภาพ  การท่ีนโยบายสาธารณะท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ
จะเกิดข้ึนได ้เช่น กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและสุรา จ าเป็นตอ้งเป็นประเด็นท่ีสังคมใหค้วามส าคญั และ
ผลกัดนัใหผู้ก้  าหนดนโยบายตดัสินใจท่ีจะก าหนดนโยบายดงักล่าว ซ่ึงสุขศึกษาเป็นมาตรการส าคญัท่ีจะช่วยให้
สังคมเกิดการเรียนรู้และตระหนกัในความส าคญัของสุขภาพ และใหก้ารสนบัสนุนการออกนโยบายสาธารณะท่ี
ส่งผลดีต่อสุขภาพ    

 
2. ขอบเขตของสุขศึกษา  

ขอบเขตของสุขศึกษา  เป็นการก าหนดลกัษณะของการด าเนินงานสุขศึกษา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัมุมมองในมิติ
ต่างๆ ไดแ้ก่  มุมมองดา้นจุดมุ่งหมาย ดา้นประชากรเป้าหมาย ดา้นพื้นท่ีเป้าหมาย และดา้นเน้ือหา ดงัน้ี 
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2.1 ขอบเขตของสุขศึกษาด้านจุดมุ่งหมาย 
 ลกัษณะการด าเนินงานสุขศึกษาหากมองในดา้นจุดมุ่งหมายประกอบดว้ย การด าเนินงานเพื่อเผยแพร่
ขอ้มูลความรู้ดา้นสุขภาพ การพฒันาทศันคติและค่านิยมดา้นสุขภาพ และการพฒันาการทกัษะหรือการปฏิบติั
ดา้นสุขภาพ 
 2.1.1 การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ การด าเนินงานสุขศึกษาภายใตข้อบเขตของการเผยแพร่
ขอ้มูลความรู้ดา้นสุขภาพ มกัเป็นการส่ือสารแบบทางเดียวท่ีมุ่งน าเสนอขอ้มูลความรู้ดา้นสุขภาพ ผา่นช่องทาง
หรือส่ือต่างๆ เช่น การพูดให้ความรู้โดยบุคลากรสาธารณสุข การเผยแพร่ขอ้มูลผา่นทางเอกสาร โปสเตอร์ ป้าย
โฆษณา วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ 

2.1.2 การพฒันาทัศนคติและค่านิยมด้านสุขภาพ การด าเนินงานสุขศึกษาภายใตข้อบเขตของการพฒันา
ทศันคติและค่านิยมดา้นสุขภาพ จะมีกิจกรรมท่ีเนน้การกระตุน้ความรู้สึกนึกคิดท่ีมุ่งให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีความคิดทางบวกหรือนิยมชมชอบต่อการกระท าท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น การใหด้าราวยัรุ่นท่ีสุขภาพดีมาเล่า
วธีิการบริโภคอาหาร ออกก าลงักาย และการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เพื่อเป็นตน้แบบท่ีดีของการมี
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวยัรุ่น หรือการน าภาพผูป่้วยมะเร็งปอดมาแสดงใหป้ระชาชนดูเพื่อกระตุน้ใหก้ลวัพิษ
ภยัจากการสูบบุหร่ี หรือการใหว้เิคราะห์ข่าววยัรุ่นไปท าแทง้ท่ีคลินิกเถ่ือนแลว้เสียชีวติ เพื่อใหเ้กิดค่านิยมท่ี
ถูกตอ้งเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัอนัควรและการป้องกนัการตั้งครรภอ์ยา่งเหมาะสม เป็นตน้ 

2.1.3 การพฒันาการทกัษะหรือการปฏิบัติด้านสุขภาพ การด าเนินงานสุขศึกษาภายใตข้อบเขตน้ี มุ่งให้
ประชาชนเป้าหมายมีการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบติั กิจกรรมสุขศึกษามกัเนน้การสาธิต ฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์จริงของผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จในการดูแลสุขภาพ เช่น การสาธิตและฝึกปฏิบติัการตกัอาหารจานสุขภาพท่ีมีพลงังานท่ีเหมาะสม
กบัผูท่ี้ตอ้งการลดน ้าหนกัตวั การฝึกทกัษะการปฏิเสธ การเรียนรู้วธีิการควบคุมอาหารของผูป่้วยเบาหวานท่ี
รักษาระดบัน ้าตาลในเลือดไดดี้ เป็นตน้ 

2.2. ขอบเขตของสุขศึกษาด้านประชากรเป้าหมาย 
ประชากรเป้าหมายของการด าเนินงานสุขศึกษามีทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน มวลชนทัว่ไป 

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกิจ ดงัน้ี 
2.2.1 ปัจเจกบุคคล ขอบเขตการด าเนินงานสุขศึกษากบัปัจเจกบุคคลหรือบุคคลแต่ละคน มีจุดมุ่งหมาย

ใหบุ้คคลแต่ละคนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความตระหนกั และมีการปฏิบติัสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยการ
ด าเนินงานสุขศึกษาจะค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และเง่ือนไขขอ้จ ากดัของแต่บุคคล  เช่น การให้
ค  าปรึกษาแก่วยัรุ่นท่ีตั้งครรภ ์การจดัการเรียนรู้ใหผู้ป่้วยเตรียมตวัก่อนผา่ตดัอยา่งถูกวธีิ การฝึกทกัษะการฉีดยา
ใหแ้ก่ผูป่้วยเบาหวาน เป็นตน้ 

2.2.2 ครอบครัว เน่ืองจากบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั ต่างจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวยั และเหมาะสมกบัสภาวะสุขภาพของแต่ละคนและสุขภาพของครอบครัว ใน
ขณะเดียวกนัสมาชิกในครอบครัวต่างมีอิทธิพลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพซ่ึงกนั
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และกนั  จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินงานสุขศึกษาภายใตข้อบเขตของครอบครัว เช่น การจดักิจกรรมสุขศึกษา
เม่ือไปเยีย่มบา้นหญิงหลงัคลอด การใหค้  าปรึกษาคู่สมรสเร่ืองการวางแผนครอบครัว การฝึกทกัษะญาติในการ
ดูแลผูป่้วยอมัพาต เป็นตน้ 

2.2.3 ชุมชน ชุมชนเป็นแหล่งรวมของบุคคล ครอบครัว แกนน าชุมชน และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัก าหนดสุขภาพของประชาชน ซ่ึงชุมชนมีขอบเขตพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง  การด าเนินงาน
สุขศึกษาในชุมชนจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชากรในชุมชน ส่งผลต่อ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพไดใ้นวงกวา้งกวา่การด าเนินงานในระดบัปัจเจกบุคคลและครอบครัว แต่
การด าเนินงานสุขศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะ
ตอ้งอาศยัแกนน าในชุมชนท่ีอยูใ่นรูปของคณะกรรมการชุมชน หรือกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข เขา้มามีส่วน
ร่วมในการวางแผน ด าเนินงาน และประเมินผล เพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
ครอบคลุมประชากรเป้าหมาย และมีความย ัง่ยนืในการด าเนินงาน เช่น การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ตอ้ง
อาศยัอาสาสมคัรนมแม่ อสม. หรือกลุ่มสายใยรักครอบครัวในชุมชน ท่ีคอยกระตุน้ และช่วยเหลือใหแ้ม่เล้ียงลูก
ดว้ยนมตวัเองไดอ้ยา่งนอ้ย 6 เดือน 

2.2.4 มวลชนทัว่ไป นบัเป็นขอบเขตการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีกวา้งขวางท่ีสุด และจ าเป็นตอ้งใช้
ส่ือมวลชนเขา้มาช่วยในการส่ือสารขอ้มูลความรู้ไปถึงมวลชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีกระจายอยูใ่นพื้นท่ี
ต่างๆ  เช่น การรณรงคไ์ม่ให้ขบัข่ีรถเม่ือบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาลต่างๆ ผา่นทาง
หนงัสือพิมพ ์ข่าว/รายการวทิยโุทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง ท่ีมุ่งใหป้ระชาชนทัว่ประเทศเกิดความตระหนกัใน
ปัญหาอุบติัเหตุจราจรจากการเมาแลว้ขบั และใหค้วามร่วมมือในการไม่ขบัข่ีรถเม่ือด่ืมสุรา 

2.2.5 กลุ่มเป้าหมายพเิศษ ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีดอ้ยโอกาส ท่ีมกัเขา้ไม่ถึงบริการสุขภาพเหมือนคน
ทัว่ไป เช่น ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล ชาวเขา ผูต้อ้งขงั คนงานต่างดา้ว ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งจดับริการสุข
ศึกษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงได ้ เช่น จดับริการสุขศึกษาในเรือนจ า   การใชภ้าษาและส่ือเฉพาะ
ส าหรับแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 

2.2.6 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกจิ  หมายถึงกลุ่มท่ีมีการรวมตวักนัชัว่คราวในภาวะท่ีไม่เป็นปกติ แต่
จ าเป็นตอ้งไดรั้บบริการสุขศึกษา เช่น ประชาชนในศูนยอ์พยพผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ท่ีจ  าเป็นตอ้งเรียนรู้และ
ปฏิบติัตวัถูกตอ้งในเร่ืองสุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดลอ้มเพื่อป้องกนัโรคอุจจาระร่วง เป็นตน้ 

 
2.3 ขอบเขตของสุขศึกษาด้านพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

 พื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานสุขศึกษาประกอบดว้ยชุมชน สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข 
สถานประกอบการ  และส่ือมวลชน 
 2.3.1 ชุมชน ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ืองของการด าเนินงานสุขศึกษาในขอบเขตของประชากร
เป้าหมายท่ีเป็นชุมชน ซ่ึงมีกลุ่มคนอาศยัอยูร่่วมกนั อยา่งไรก็ตามพื้นท่ีชุมชนยงัสามารถจ าแนกตามลกัษณะ
ส่ิงแวดลอ้มการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ออกเป็นชุมชนประเภทต่างๆ เช่น ชุมชน
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เมือง-ชุมชนชนบท  ชุมชนเขตเทศบาล-ชุมชนนอกเขตเทศบาล ชุมชนบา้นจดัสรร-ชุมชนอาคารพาณิชย-์ชุมชน
แออดั ชุมชนแรงงานก่อสร้าง ชุมชนชาวมุสลิม เป็นตน้ ซ่ึงการด าเนินงานสุขศึกษาจ าเป็นตอ้งออกแบบกิจกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการ และคุณลกัษณะดา้นประชากร สังคม วฒันธรรม และเง่ือนไขของชุมชน
ดงักล่าว  
 2.3.2 สถานศึกษา เป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดักิจกรรมทางการศึกษา และมีนกัเรียน นกัศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอยูร่่วมกนัจ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั ซ่ึงกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษานบัเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งมีการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
เพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวตลอดช่วงชีวิต อยา่งไรก็ตามเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาก็มีความ
เส่ียงและปัญหาสุขภาพเฉพาะกลุ่มและเฉพาะวยัท่ีจ  าเป็นตอ้งมีกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  

2.3.3 สถานบริการสาธารณสุข นบัเป็นขอบเขตพื้นท่ีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหลากหลายวชิาชีพท างาน
อยู ่รวมทั้งมีประชาชนท่ีมีความจ าเป็นและตอ้งการบริการสุขภาพมาใชบ้ริการ เช่น สถานีอนามยัหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนยบ์ริการสาธารณสุข คลินิก โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขจึงควรวิเคราะห์ความตอ้งการบริการสุขศึกษาของผูรั้บบริการทั้งผูมี้สุขภาพดี ผูท่ี้มีความเส่ียง ผูป่้วย
และญาติ รวมทั้งบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขเอง และจดักิจกรรมสุขศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และเง่ือนไขของสถานบริการสาธารณสุข 

2.3.4 สถานประกอบการ เป็นขอบเขตพื้นท่ีท่ีมีประชากรวยัแรงงานมาอยูร่วมกนั และมีกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ ส านกังานของบริษทัเอกชน กลุ่มอาชีพจกัสาน 
เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละอาชีพมีรูปแบบกิจกรรมการท างานและความเส่ียงต่อสุขภาพแตกต่างกนั รวมทั้งลกัษณะปัญหา
สุขภาพท่ีพบมากในประชากรวยัแรงงาน ท าใหจ้  าเป็นตอ้งจดักิจกรรมสุขศึกษาโดยค านึงถึงความตอ้งการเรียนรู้
เร่ืองสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามลกัษณะของประชากรและอาชีพ    
 2.3.5 ส่ือมวลชน เป็นขอบเขตพื้นท่ีท่ีกิจกรรมสุขศึกษาด าเนินงานผา่นส่ือมวลชนไปยงัประชาชนทัว่ไป
ท่ีเป็นผูบ้ริโภค  ซ่ึงขอบเขตพื้นท่ีจะไม่ไดช้ดัเจนเหมือน 4 พื้นท่ีท่ีกล่าวมาแลว้  อยา่งไรก็ตามการจะเลือกใช้
ส่ือมวลชนประเภทใดในการด าเนินงานสุขศึกษา เช่น หนงัสือพิมพ ์ วทิยโุทรทศัน์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต 
จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการวา่เขา้ถึงส่ือมวลชนประเภทใด และขอ้ดีขอ้จ ากดัของส่ือ
แต่ละชนิด วา่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เน้ือหา และเง่ือนไขขององคก์ารท่ีด าเนินงานสุขศึกษา 

2.4 ขอบเขตของสุขศึกษาด้านเน้ือหา 
 เน่ืองจากงานสาธารณสุขประกอบดว้ยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคและภยั การรักษาพยาบาล 
และการฟ้ืนฟูสภาพ ดงันั้นกิจกรรมสุขศึกษาจึงมีขอบเขตดา้นเน้ือหาครอบคลุม 4 ประเด็นดงักล่าว 
 2.4.1 เน้ือหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เน้ือหาการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบัความตระหนกัในความส าคญัของสุขภาพ และมีการปฏิบติัท่ีช่วยสร้างเสริม
ความแขง็แรงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา เช่น การบริโภคอาหารตามโภชนบญัญติัท่ีเหมาะสม
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ตามเพศและวยั การจดัการความเครียด การมีกิจกรรมทางกาย การไม่สูบบุหร่ีและด่ืมสุรา การหลีกเล่ียงสารเสพ
ติด การดูแลสุขภาพในระหวา่งตั้งครรภ ์เป็นตน้ 

2.4.2 เน้ือหาด้านการป้องกันโรคและภัย การด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการป้องกนัโรคและภยั เน้ือหาการ
จดัประสบการณ์เรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความตระหนกัต่อโรคและภยัท่ีพบในประชากรแต่ละกลุ่มและ
แต่ละวยั รวมทั้งการปฏิบติัเพื่อการป้องกนัโรคและภยัดงักล่าว เช่น การพาบุตรหลานไปรับวคัซีนป้องกนั
โรคติดต่อในเด็กตามช่วงวยัต่างๆ การไม่ด่ืมสุราเม่ือขบัข่ีรถยนต ์การสวมหมวกนิรภยัเม่ือข่ีจกัรยานยนต ์การ
ลา้งมือก่อนรับประทานอาหารเพื่อป้องกนัโรคอุจจาระร่วง การใส่อุปกรณ์ป้องกนัขณะท างานท่ีเส่ียงต่อภยั
อนัตราย เป็นตน้ 

2.4.3 เน้ือหาด้านการรักษาพยาบาล การด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการรักษาพยาบาล จะเนน้ใน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูป่้วยและครอบครัว เน้ือหาการจดัประสบการณ์เรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความ
ตระหนกัต่อการปฏิบติัเพื่อใหโ้รคทุเลา หายป่วย ป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น และความพิการ เช่น การ
ด าเนินงานสุขศึกษาส าหรับผูป่้วยเบาหวาน ใหมี้พฤติกรรมการดูแลตนเองอยา่งถูกวธีิในเร่ืองการควบคุมอาหาร 
ออกก าลงักาย การจดัการความเครียด การกินยา การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น และการมาพบแพทยต์ามนดั 

2.4.4 เน้ือหาด้านการฟ้ืนฟูสภาพ ในระยะพกัฟ้ืนจากการป่วย บาดเจบ็ หรือหลงัการผา่ตดัรักษาโรค มี
ความจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมสุขศึกษาท่ีเนน้เน้ือหาใหผู้ป่้วยและญาติตระหนกัในความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการฟ้ืนฟู
สภาพอยา่งถูกวธีิ และมีการปฏิบติัเพื่อให้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ฟ้ืนฟู กลบัสู่สภาพเดิม หรือใกลเ้คียง
สภาพเดิมใหม้ากท่ีสุด และสามารถกลบัไปใชชี้วติในครอบครัวและสังคมได ้  เช่น การบริหารขาและขอ้เข่า
ภายหลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเพื่อป้องกนัขอ้ยดึติด การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจภายหลงัการบ าบดัเพื่อเลิกยา
เสพติด เป็นตน้ 
 
กจิกรรม 1.1.3 
 1. จุดมุ่งหมายของสุขศึกษามีอะไรบา้ง 

2. ขอบเขตของสุขศึกษาดา้นพื้นท่ีเป้าหมาย มีอะไรบา้ง 
 

แนวตอบกจิกรรม 1.1.3 
1. จุดมุ่งหมายของสุขศึกษา ไดแ้ก่ 1) การจูงใจใหป้ระชาชนยอมรับพฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ 2) 

การช่วยใหป้ระชาชนตดัสินใจท่ีจะท าใหเ้กิดผลดีต่อสุขภาพ 3) การช่วยใหป้ระชาชนมีความมัน่ใจและมีทกัษะท่ี
จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถแสดงพฤติกรรมตามการตดัสินใจของตน  4) การเสริมพลงัให้แก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน
สามารถควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพของตนเอง 5) การส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดปัจจยัเอ้ือดา้นสภาพแวดลอ้มท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ  และ 6) การช้ีน าใหเ้กิดนโยบายสาธารณะท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ  

2.  ขอบเขตของสุขศึกษาดา้นพื้นท่ีเป้าหมายประกอบดว้ย ชุมชน สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข 
สถานประกอบการ  และส่ือมวลชน 
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เร่ืองที่ 1.1.4  
หลกัการและกลวธีิของสุขศึกษา 
 
 การด าเนินงานสุขศึกษาไดมี้พฒันาการมาโดยล าดบั ท าใหป้รัชญาท่ีใชใ้นการด าเนินงานมีหลาย
แนวทาง ซ่ึงเป็นท่ีมาของหลกัการและความเช่ือในการด าเนินงานสุขศึกษา ซ่ึงปรัชญาส าคญัในการด าเนินงาน
สุขศึกษาต่อไปน้ี (Cottrell, Garvin, and McKenzie, 2006) 
 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ  สุขศึกษามุ่งเพิ่มความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพใหแ้ก่บุคคลและกลุ่ม 
เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพของตนและกลุ่ม โดยเช่ือวา่หากบุคคลและกลุ่มมี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอจะสามารถตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีดีต่อสุขภาพได ้
 2) การปรับเปลีย่นพฤติกรรมด้วยความสมัครใจ    สุขศึกษาท่ีมุ่งสนบัสนุนบุคคลและกลุ่มใหมี้การ
ตั้งเป้าหมาย และควบคุมก ากบัตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมดว้ยความสมคัรใจ  และมีการ
วดัประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามเป้าหมายเป็นระยะๆ  
 3) การสนับสนุนให้มีการตัดสินใจทีเ่หมาะสม โดยการให้บุคคลและกลุ่มเรียนรู้จากกรณีศึกษาหรือ
สถานการณ์จ าลอง เพื่อพฒันาทกัษะการตดัสินใจท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
(Critical thinking)ในเร่ืองต่างๆ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 4) การให้อสิระในการตัดสินใจ  เป็นการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีสนบัสนุนใหบุ้คคลและกลุ่มมีการคิด
วเิคราะห์วา่ตนมีความตอ้งการและความสนใจดา้นสุขภาพในเร่ืองใด  และน าไปสู่การตดัสินใจท่ีจะท าในส่ิงท่ี
ตนตอ้งการโดยอิสระ โดยเจา้หนา้ท่ีมีบทบาทในการสนบัสนุนบุคคลดงักล่าว 
 5) การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมีการมองวา่สุขศึกษามีส่วนส าคญัในการท าใหผู้ค้นในสังคมสนบัสนุน
และยอมรับกฎระเบียบ กฎหมายท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ และน าไปสู่สังคมท่ีมีสุขภาพดี เช่น สนบัสนุนกฎหมาย
หา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเพื่อสุขภาพดีของคนในสังคม 
 นอกจากปรัชญาในการด าเนินงานสุขศึกษาแลว้ นกัสาธารณสุขจะตอ้งค านึงถึงหลกัการและกลวธีิการ
ด าเนินงานสุขศึกษา ดงัน้ี 
 
1. หลกัการสุขศึกษา 
 จากปรัชญาดงักล่าว พบวา่ในการด าเนินงานสุขศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการหลายดา้นมาประยกุตใ์ช้
เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ สามารถตดัสินใจ มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวมถึงเปล่ียนแปลงสังคม 
โดยสามารถสรุปเป็นหลกัการส าคญัในการด าเนินงานสุขศึกษา ดงัน้ี (นิตยา เพญ็ศิรินภา, 2556; Gilbert, Sawyer 
and McNeil, 2011; Black et al, 2010) 
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 1.1  หลกัการทางการศึกษา การด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อให้บุคคล และกลุ่มมีการเรียนรู้และน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ  จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการทางการศึกษาท่ีจะท าให้
บุคคลและกลุ่มเกิดการเรียนรู้ไดดี้ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1.1  การจูงใจ โดยการจูงใจจะช่วยใหป้ระชาชนเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไดดี้ ทั้งน้ีพบวา่บุคคลจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือเช่ือวา่ส่ิงนั้นมีความส าคญั การให้รางวลัหรือการเสริมแรงใน
รูปแบบต่างๆ  เช่น การชมเชย จะส่งผลเกิดพฤติกรรมซ ้ าๆ โดยเฉพาะหากไดรั้บการเสริมแรงทนัทีท่ีมีพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค ์ การท าใหก้ลวัหรือการลงโทษอาจส่งผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคห์รืออาจท าให้เกิดการ
ปฏิเสธและไมต่อ้งการเรียนรู้ในเร่ืองดงักล่าวข้ึนอยูก่บัปฎิกริยาของแต่ละบุคคลในเร่ืองดงักล่าว 
  1.1.2 ความจ าเป็นและความสามารถ   บุคคลจะสนใจเรียนรู้ในเร่ืองท่ีจ าเป็น และเป็นส่ิงท่ีตนมี
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้  ดงันั้นในการด าเนินงานสุขศึกษาจึงตอ้งวเิคราะห์ความจ าเป็น (Need) และ
ความสามารถ (Ability) ในการเรียนรู้ของประชาชนเป้าหมาย เพื่อท่ีจะเลือกใชว้ธีิการส่ือสารและจดัการเรียนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาหรือความจ าเป็น และความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่ม เช่น ประชาชนท่ี
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ตอ้งใชว้ธีิการพูดคุย และการแสดงวธีิการปฏิบติัใหเ้ห็น มากกวา่การใชเ้อกสารท่ีเป็น
ตวัหนงัสือใหอ่้าน เป็นตน้ 
  1.1.3 ธรรมชาติของการเรียนรู้ มีหลกัการส าคญัต่อไปน้ี 

1) บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้หากมีการย  ้าซ ้ าๆ ในเร่ืองนั้น  ค  าแนะน า คือ การเรียนรู้
จะเกิดข้ึนไดดี้ หากกลุ่มเป้าหมาย ไดเ้ห็นและหรือไดฟั้งในเน้ือหาดงักล่าวอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

2) การเรียนรู้ท่ีดีควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ควรเนน้
การมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียน เช่น ใหร่้วมระบุปัญหาสุขภาพ วเิคราะห์หาสาเหตุ ร่วมระบุทางเลือกในการดูแล
สุขภาพ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ลงมือฝึกปฏิบติั เป็นตน้  

3)  ส่ิงท่ีบุคคลเรียนรู้จะไม่สามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยอตัโนมติั  จึงจ าเป็นตอ้งใหบุ้คคล
ไดเ้รียนรู้วธีิการประยกุตเ์พื่อการปฏิบติั หรือฝึกทกัษะการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว เช่นภายหลงัการเรียนรู้เร่ือง
กิจกรรมทางกาย  ตอ้งใหผู้เ้รียนวางแผนวา่จะน ากิจกรรมใดไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และจะท าอยา่งไร บ่อย
เพียงใด  หรือใหฝึ้กปฏิบติักิจกรรมทางกายท่ีชอบและเหมาะกบัวถีิชีวติของตนเอง เช่น วธีิการแกวง่แขน
ต่อเน่ืองคร้ังละ 10  นาที  

4)  การท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมหรือทกัษะการปฏิบติัจ าเป็นตอ้งมีการฝึกฝน 
เช่น ใหฝึ้กทกัษะการปฏิเสธในผูท่ี้ตอ้งการเลิกบุหร่ี ฝึกวธีิการอ่านฉลากโภชนาการก่อนตดัสินใจบริโภคอาหาร
ท่ีเหมาะกบัสุขภาพของตน 

5)  กระบวนการเรียนรู้จะเกิดไดดี้หากมีล าดบัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การเร่ิมจาก
ส่ิงท่ีผูเ้รียนเคยรู้มาก่อน แลว้จึงโยงไปสู่ส่ิงท่ียงัไม่รู้  หรือเร่ิมเรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
หรือเร่ิมเรียนรู้จากเร่ืองท่ีง่ายๆ ไปสู่เร่ืองท่ีซบัซอ้นยุง่ยาก  



27 
 

 

6) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้หากมีการหยดุพกัเป็นช่วงๆ การจดักิจกรรมเรียนรู้จึงตอ้ง
ออกแบบใหมี้ช่วงท่ีเรียนรู้เน้ือหา ใหฝึ้กปฏิบติั ใหพ้กัหรือผอ่นคลาย สลบักนัไป แทนการใหเ้รียนต่อเน่ืองกนั
เป็นเวลานานๆ   

1.1.4 การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคลและกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
จดัการเรียนรู้เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้ภาษาท่ีใช ้
ความเช่ือและอคติ ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ เช้ือชาติและวฒันธรรม แรงจูงใจในการเรียนรู้ และวธีิการเรียนรู้ท่ีช่ืน
ชอบ หากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีจดักิจกรรมสุขศึกษาวเิคราะห์คุณลกัษณะของบุคคลและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
น ามาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมสุขศึกษาใหเ้หมาะสม จะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และน าไปสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไดดี้ 

1.1.5 การเรียนรู้ในผู้ใหญ่ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของงานสุขศึกษา ไม่ใช่มีเฉพาะเด็กนกัเรียน
ในโรงเรียน ท่ีพร้อมจะเรียนรู้และท าตามท่ีครูสอน  แต่กลุ่มเป้าหมายของสุขศึกษาท่ีไม่ใช่พื้นท่ีโรงเรียนส่วน
ใหญ่เป็นผูใ้หญ่ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากเด็กนกัเรียน ดงันั้นการจดักิจกรรมสุขศึกษาในผูใ้หญ่ จึงตอ้ง
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ผูใ้หญ่มีความเป็นตวัของตวัเอง ชอบท่ีจะตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ดว้ยตนเองมากกวา่ใหค้น
อ่ืนมาบอกหรือสั่งใหท้  า  

2) ผูใ้หญ่ชอบท่ีจะตดัสินขอ้มูลต่างๆ โดยใชมุ้มมองของตนเอง มากกวา่เช่ือตามขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
3) ผูใ้หญ่มีความคาดหวงัวา่ส่ิงท่ีเรียนรู้จะตอ้งมีประโยชน์ทนัทีคุม้ค่ากบัการเสียเวลามาเรียนรู้ 

ต่างกบัเด็กท่ีคาดหวงัวา่ส่ิงท่ีเรียนรู้จะมีประโยชน์ต่อตนในอนาคต 
4) ผูใ้หญ่ต่างมีประสบการณ์เดิมของตนเองมาก่อนซ่ึงอาจมีผลต่อส่ิงท่ีจะเรียนรู้ใหม่ ซ่ึงต่างกบั

เด็กท่ีมกัไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาก่อน 
5) ผูใ้หญ่มีศกัยภาพท่ีจะเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีใชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้มากกวา่เด็ก เช่น 

ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีประสบการณ์ในการดูแลตนเองท่ีดี สามารถเป็นตวัอยา่งในการเล่าประสบการณ์และย  ้า
ความส าคญัในการปฏิบติัในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหเ้ร่ืองท่ีเรียนรู้มีขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และน่าเช่ือถือมากข้ึนในกลุ่มผูเ้รียน  

1.2 หลกัการส่ือสาร  เน่ืองจากการด าเนินงานสุขศึกษา เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ จ าเป็นตอ้งมีการส่งข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้จากผูส่้งสาร ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อาสาสมคัร แกนน า 
ฯลฯ ไปยงัผูรั้บสาร คือบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน  ผา่นช่องทางต่างๆ ซ่ึงเม่ือผูรั้บไดรั้บข่าวสารจะก่อใหเ้กิด
การรับรู้ การเรียนรู้ มีความรู้ความเขา้ใจ ปรับเปล่ียนทศันคติ และโนม้นา้วใหเ้กิดการยอมรับ การใหค้วาม
ร่วมมือร่วมใจ และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดยกระบวนการส่ือสารมีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร ข่าวสาร ช่องทางหรือส่ือ และผูรั้บสาร ซ่ึงทุกองคป์ระกอบในกระบวนการส่ือสาร
จะมีผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานสุขศึกษา  
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 อยา่งไรก็ตามการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีใชห้ลกัการส่ือสารใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ จ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงหลกัการส่ือสาร 7 ประการ (7C’s)  คือ (Cutlip and Center, 1989) 
 1. ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส่ือออกใหก้ลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ไปตอ้งมี
ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ผูส่้งสารควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น และน่าเช่ือถือ  
 2. ความเหมาะสมกบับริบท (Context) หมายถึง ขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีจะใหก้ลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ตอ้ง
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม บุคคล สถานท่ี และเวลา  เช่น เน้ือหาดา้นสุขภาพท่ีจดั
กิจกรรมสุขศึกษากบัประชาชนในทอ้งถ่ินชนบทห่างไกลตอ้งสอดคลอ้งความเช่ือ วฒันธรรมของชาวชนบท 
และส่ิงท่ีแนะน าใหป้ฏิบติัตอ้งสามารถเขา้ถึงง่ายในทอ้งถ่ินชนบท เช่น แนะน าใหบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีเป็น
ผกัพื้นบา้น หรือแนะน าใหไ้ปรับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใกลบ้า้น  
 3. เน้ือหาสาระ (Content) หมายถึง เน้ือหาสาระของส่ิงท่ีจะใหก้ลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ ตอ้งมีประโยชน์ 
ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บ และผูรั้บสารสามารถเขา้ใจสาระดงักล่าวได ้ รวมทั้งเน้ือหาสาระควรสอดคลอ้ง
กบัความเช่ือ ทศันคติ และค่านิยมของผูรั้บสารใหม้ากท่ีสุด  
 4. ความแจ่มแจง้ชดัเจน (Clarity) หมายถึง ขอ้มูลท่ีใหเ้รียนรู้นั้นตอ้งเขา้ใจไดง่้าย  มีความชดัเจนแจ่ม
แจง้ ไม่คลุมเครือสับสนหรือตีความไดห้ลายแง่ เช่น มีการใชค้  าศพัทท่ี์เขา้ใจไดง่้าย อาจน าเสนอดว้ยภาพท่ีแสดง
ขั้นตอนการปฏิบติัชดัเจน  หรือมีการสาธิตวธีิการปฏิบติั เป็นตน้   
 5. ความสม ่าเสมอและต่อเน่ือง (Continuity and Consistency) หมายถึง มีการย  ้าเตือนความจ าของผูรั้บ
สาร เพื่อไม่ใหลื้ม แต่ตอ้งไม่ซ ้ าซากจ าเจ จนน่าเบ่ือหน่าย ในขณะเดียวกนัมีการส่ือสารเป็นระยะ ต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอ มีก าหนดเวลาแน่นอน เช่น การส่งเสริมเร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ จะตอ้งมีการส่ือสารย  ้าเตือนเร่ือง
นมแม่เป็นระยะๆ ซ ้ าๆ ตั้งแต่ระยะท่ีแม่ตั้งครรภ ์ขณะคลอด หลงัคลอด และเม่ือพาลูกมารับบริการสร้างเสริม
ภูมิคุม้กนัโรค  โดยจุดเนน้เน้ือหาสามารถปรับตามความจ าเป็นของนมแม่ในแต่ละช่วง เช่น ช่วงตั้งครรภเ์นน้ให้
แม่ตดัสินใจท่ีจะเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และเตรียมเตา้นมใหพ้ร้อม ช่วงคลอด เนน้ใหแ้ม่เร่ิมใหลู้กดูดนมคร้ังแรก
ทนัทีหลงัคลอด ช่วงหลงัคลอด เนน้ทกัษะการอุม้และให้นมลูกอยา่งถูกวธีิ และวธีิการท าใหมี้น ้านมเพียงพอ 
เม่ือพาลูกมารับวคัซีน เนน้การใหน้มแม่อยา่งเดียวต่อเน่ือง 6 เดือน และอาหารตามวยั เป็นตน้ 
 6. ช่องทางการส่ือสาร (Channel) เน่ืองการส่ือสารสามารถใชไ้ดห้ลายช่องทาง แต่ละช่องทางมีขอ้ดีและ
ขอ้จ ากดัต่างกนั ดงันั้นตอ้งมีการวเิคราะห์เลือกช่องทางใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บสาร และสภาพแวดลอ้มในการ
ส่ือสาร เช่น ใชส่ื้อบุคคลท่ีเป็นผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุข ในการส่ือสารกบัประชาชนในชนบท ส่วน
การส่ือสารกบัประชาชนวยัท างานในเขตเมือง ใชช่้องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เวบ็ไซต ์เป็นตน้    
 7. ความสามารถของผูรั้บสาร (Capability of Audience) ผูส่้งสารจะตอ้งวิเคราะห์ขีดความสามารถของ
ผูรั้บสารวา่มีความรู้ การรับรู้ ประสบการณ์เดิม การเขา้ถึงช่องทางการส่ือสาร ตลอดจนคุณลกัษณะทางร่างกาย
จิตใจ  เช่น เพศ วยั สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ อาชีพ ฯลฯ เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดองคป์ระกอบของหลกัการ
ส่ือสารทั้ง 6 ดา้นท่ีกล่าวมาแลว้ใหเ้หมาะสมกบัขีดความสามารถของผูรั้บสารใหม้ากท่ีสุด  
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 1.3 หลกัการเสริมพลงั เน่ืองจากปรัชญาสุขศึกษาท่ีตอ้งการใหบุ้คคลและกลุ่มมีการคิดอยา่งมี
วจิารณญาน สามารถตดัสินใจ มีอิสระในการเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ การ
ด าเนินงานสุขศึกษาจึงตอ้งยึดหลกัการเสริมพลงัท่ีสนบัสนุนให้บุคคลมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน มีความเช่ือใน
ความสามารถตนเอง  และลงมือกระท าเพื่อเปล่ียนแปลงสุขภาพของตนเอง กลุ่มและสังคมได ้ 
 1.4 หลกัการเช่ือมโยงปัจจัยและปัญหาสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง เน่ืองจากปัจจยัก าหนดสุขภาพมีทั้งปัจจยั
ภายในตน และภายนอกตน โดยเฉพาะแนวคิดเชิงนิเวศวทิยาท่ีมองปัจจยัก าหนดสุขภาพมีหลายระดบัไดแ้ก่
ปัจจยัภายในตวับุคคล  ปัจจยัระหวา่งบุคคล ปัจจยัดา้นสถาบนั ปัจจยัดา้นชุมชน และปัจจยัดา้นสังคม อีกทั้ง
ปัญหาและความเส่ียงดา้นสุขภาพมีหลายเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกนั เช่น ปัญหาอุบติัเหตุจราจร มีความเช่ือมโยงกบั
ปัญหาการบริโภคสุรา การโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์า่นส่ือต่างๆ เป็นตน้  ดงันั้นการด าเนินงานสุขศึกษา
ใหไ้ดผ้ลจึงตอ้งค านึงถึงความเช่ือมโยงปัจจยัก าหนดสุขภาพและปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงการ
ประยกุตศ์าสตร์จากหลายสาขาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ วทิยาการระบาด ทฤษฎีทางดา้นศึกษาศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์ การส่ือสาร การตลาดเชิงสังคม เป็นตน้ 
 1.5 หลกัการสนับสนุนด้านปัจจัยแวดล้อม เป็นท่ียอมรับวา่การด าเนินงานสุขศึกษาท่ีมุ่งใหบุ้คคลและ
กลุ่มเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมจะประสบความส าเร็จไดไ้ม่ดี หากขาดการสนบัสนุนดา้นปัจจยัแวดลอ้มท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจยัแวดลอ้มน้ีหมายรวมถึงการสนบัสนุนของคนรอบขา้ง 
การมีส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สังคมและวฒันธรรม ดงันั้นในการด าเนินงานสุขศึกษาจะตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การส่งเสริมสนบัสนุนปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรมดงักล่าวดว้ย 

จะเห็นไดว้า่การด าเนินงานสุขศึกษามีหลายปรัชญา และเป็นท่ีมาของหลกัการสุขศึกษาซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัหลกัการทางการศึกษา  การส่ือสาร การเสริมพลงั การเช่ือมโยงประเด็นปัจจยัและปัญหาสุขภาพ  และการ
สนบัสนุนดา้นปัจจยัแวดลอ้ม  มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้และใหก้ารสนบัสนุนเพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพดว้ยความสมคัรใจ และน าไปสู่การมีสุขภาพดี  รวมถึงการขบัเคล่ือนใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงสังคมอีกดว้ย 

 
2. กลวธีิสุขศึกษา 
 กลวธีิสุขศึกษาสามารถแบ่งไดห้ลายแบบ ในท่ีน้ีจะแบ่งตามปัจจยัก าหนดสุขภาพตามแนวคิดเชิง
นิเวศวทิยาท่ีมีหลายระดบั ไดแ้ก่ปัจจยัภายในตวับุคคล  ปัจจยัระหวา่งบุคคล ปัจจยัดา้นสถาบนั ปัจจยัดา้นชุมชน 
และปัจจยัดา้นสังคมหรือนโยบายในภาพรวม ซ่ึงกลวธีิสุขศึกษาเพื่อด าเนินการเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และน าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1.1 เป้าหมายการเปล่ียนแปลงและกลวธีิสุขศึกษาตามปัจจยัแต่ละระดบัตามแนวคิดนิเวศวทิยา 
ระดับของปัจจัย เป้าหมายของการเปลีย่นแปลง กลวธีิสุขศึกษา 
ปัจจยัภายในบุคคล - ความรู้ ทศันคติ ค่านิยม ทกัษะ 

พฤติกรรม 
- การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง การรับรู้
ความสามารถแห่งตน  การนบัถือ
ตนเอง 

- การจดัการศึกษา/จดัการเรียนรู้ 
- การใชส่ื้อมวลชน 
- การตลาดเชิงสังคม 
- การพฒันาทกัษะ 
- การปฏิเสธหรือตา้นทานอิทธิพลของกลุ่ม
เพื่อน 

ปัจจยัระหวา่งบุคคล - เครือข่ายทางสังคม  
- แรงสนบัสนุนทางสังคม  
- ครอบครัว เพื่อนท่ีท างาน เพื่อนวยั
เดียวกนั เพื่อนบา้น 

- การสนบัสนุนเครือข่ายสังคม 
- การปรับเปล่ียนบรรทดัฐานของกลุ่ม 
- การสนบัสนุนครอบครัว 
- การส่งเสริมใหมี้กลุ่มสนบัสนุนทางสังคม 
- การช่วยใหเ้ขา้ถึงกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
- การใชอิ้ทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม    

ปัจจยัระดบัองคก์าร
หรือสถาบนั 

- บรรทดัฐาน 
- การเสริมแรง 
- วฒันธรรมองคก์าร  
- รูปแบบการบริหารองคก์าร  
- โครงสร้างองคก์าร   
- เครือข่ายการส่ือสาร 

- การพฒันาองคก์าร 
- การมีโปรแกรมเสริมแรง 
- การใหค้  าปรึกษา  
- การพฒันาความร่วมมือ  
- การมีตวัเช่ือม 

ปัจจยัระดบัชุมชน - ภาวะผูน้ าแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ 
- ศกัยภาพของชุมชน  
- ทรัพยากรในชุมชน  
- ความสัมพนัธ์ของคนในองคก์ร
ชุมชน  
- การรวมตวักนัของสมาชิกในชุมชน 

- การมีตวัแทนการเปล่ียนแปลง 
- การพฒันาชุมชน 
- การสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน 
- การเสริมพลงั 
- การจดัการความขดัแยง้ 
- การใชส่ื้อมวลชน 

ปัจจยัระดบัสังคมหรือ
นโยบายสังคม 

- กฎหมาย 
- นโยบาย 
- การเก็บภาษี 
- การมีหน่วยงานก ากบั 

- การใชส่ื้อมวลชน 
- การวเิคราะห์เชิงนโยบาย 
- การเปล่ียนแปลงนโยบาย 
- การช้ีน าผลกัดนันโยบาย 

ท่ีมา: McLeroy, 1992 อา้งถึงใน Green et al., 2015,  p. 320   
 
 จะเห็นไดว้า่กลวธีิสุขศึกษาแบบดั้งเดิมจะเนน้การจดัการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อเปล่ียนแปลงปัจจยั
ภายในบุคคลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น การสอน อบรม การใชเ้กม สถานการณ์จ าลอง ใชบุ้คคลตน้แบบ 
การเรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย การสาธิต การฝึกปฏิบติั  ฯลฯ แต่ถา้เป็นการเรียนรู้ในแนวกวา้งส าหรับประชาชนจ านวน
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มาก จะใชก้ลวธีิผา่นส่ือมวลชน เช่น โปสเตอร์ ป้ายประกาศ นิทรรศการ เสียงตามสาย วทิย ุโทรทศัน์ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ือดิจิทลัผา่นอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใชก้ลวธีิการตลาดเชิงสังคม ในขณะท่ีถา้ใชแ้นวคิดวา่สุขศึกษา
เป็นการเสริมพลงั จะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ใหบุ้คคล และคนในครอบครัว องคก์ร ชุมชน สังคม เพื่อให้
ตระหนกัในความส าคญัของสุขภาพ มีศกัยภาพในการจดัการและร่วมมือกนัเปล่ียนแปลงสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพดีของคนในครอบครัว องคก์ร ชุมชน สังคม กลวธีิท่ีใชจึ้งมีความหลากหลายมากข้ึน 
เช่น การจดัการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่าย การสนบัสนุนทางสังคม ตลอดจนความร่วมมือกนั ในการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว องคก์ร ชุมชน  การผลกัดนัและยอมรับในนโยบายหรือกฎหมายท่ีส่งผลดี
ต่อสุขภาพ เป็นตน้  ซ่ึงในกลวธีิกลุ่มหลงัท่ีเนน้การเสริมพลงัอาจไปคาบเก่ียวกบักลวธีิของการส่งเสริมสุขภาพ 
 
กจิกรรม 1.1.4   
 1. หลกัการสุขศึกษามีอะไรบา้ง 
 2. กลวธีิสุขศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนปัจจยัภายในบุคคลมีอะไรบา้ง ยกตวัอยา่ง 5 กลวธีิ 
 
แนวตอบกจิกรรม 1.1.4   

1. หลกัการสุขศึกษาประกอบดว้ย 1) หลกัการทางการศึกษา  2) หลกัการส่ือสาร  3) หลกัการเสริมพลงั 
4) หลกัการเช่ือมโยงปัจจยัและปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง  และ 5) หลกัการสนบัสนุนดา้นปัจจยัแวดลอ้ม 
 2. กลวธีิสุขศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนปัจจยัภายในบุคคล ประกอบดว้ย 
               - การจดัการเรียนรู้  ดว้ยการสอน การใหค้  าปรึกษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม 

- การใชส่ื้อมวลชน วทิย ุโทรทศัน์ หอกระจายข่าว จดหมายข่าว 
- การตลาดเชิงสังคม 
- การพฒันาทกัษะ ฝึกปฏิบติั 
- การฝึกการปฏิเสธหรือตา้นทานอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 
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ตอนที ่1.2  
แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
 
โปรดอ่าน หวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 1.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หัวเร่ือง  

1.2.1 ความหมาย และความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ   
1.2.2 พฒันาการของการส่งเสริมสุขภาพ 
1.2.3 จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการส่งเสริมสุขภาพ  
1.2.4 หลกัการและกลวิธีของการส่งเสริมสุขภาพ 

 
แนวคิด 

1.  การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการส่งเสริมใหป้ระชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมปัจจยั
ก าหนดสุขภาพ รวมถึงการสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ อนัส่งผลใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล ชุมชน 
และสังคมมีสุขภาพดี การส่งเสริมสุขภาพช่วยส่งเสริมใหส้ังคมมีความรับผดิชอบและลงทุนดา้นสุขภาพเพิ่มข้ึน 
เกิดภาคีเครือข่าย ช่วยเสริมพลงัประชาชน เกิดความมัน่คงดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และท าใหบ้รรลุเป้าหมายการ
พฒันาสุขภาพและการพฒันาอ่ืนๆ 

2.  พฒันาการของการส่งเสริมสุขภาพของโลก ไดมี้จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัจากการจดัประชุมนานาชาติเร่ือง
การส่งเสริมสุขภาพคร้ังท่ี 1 ท่ีมีการประกาศกฎบตัรออตตาวา ท่ีเนน้การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดว้ยการ
จดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ ในประเทศไทยจุดเปล่ียนส าคญัคือการจดัตั้งส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ท่ีไดรั้บงบประมาณจากภาษีบุหร่ีและสุราอตัราร้อยละ 2 ปัจจุบนัมีการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานสาธารณสุขและองคก์ารต่างๆ 

3.  จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมสุขภาพมุ่งใหมี้การปรับเปล่ียนบริการสุขภาพและบริการอ่ืนๆ ท่ีให้
ความส าคญักบัการจดัการปัจจยัก าหนดสุขภาพ สร้างส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ ลดความไม่เท่าเทียม ปรับปรุง
สุขภาพ ป้องกนัการเจบ็ป่วยและลดค่าใชจ่้ายในระบบสุขภาพ ส่วนขอบเขตของการส่งเสริมสุขภาพสามารถ
แบ่งตามพื้นท่ี ตามกลุ่มวยัและตามประเด็นสุขภาพ 
 4. การส่งเสริมสุขภาพเนน้หลกัการเสริมพลงั การมีส่วนร่วม การจดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ ความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน การสร้างความเท่าเทียม และความย ัง่ยนื ส่วนกลวธีิเนน้ตามกฎบตัรออตตาวา ในเร่ือง
กิจกรรมส าคญัดา้นการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ การเสริมสร้าง
ความเขม้เขง็ของชุมชน  การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล และการปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกลวธีิการ
ช้ีน า การเสริมสร้างความสามารถ และการเป็นส่ือกลาง  
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย และความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพได ้
2. อธิบายพฒันาการของการส่งเสริมสุขภาพได ้
3. อธิบายจุดมุ่งหมายและขอบเขตของการส่งเสริมสุขภาพได ้ 
4. อธิบายและประยกุตห์ลกัการและกลวธีิของการส่งเสริมสุขภาพได ้
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เร่ืองที่ 1.2.1  
ความหมาย และความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ   
 
1. ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ    
  การส่งเสริมสุขภาพมีจุดเร่ิมตน้จากการประชุมนานาชาติการส่งเสริมสุขภาพคร้ังท่ี 1 ท่ีประเทศ
แคนาดา ปี 1986  ท่ีไดมี้การประกาศกฎบตัรออตตาวา  ซ่ึงใหค้  าจ  ากดัความ "การส่งเสริมสุขภาพ" หรือ "Health 
Promotion" วา่หมายถึง "กระบวนการส่งเสริมใหป้ระชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพ
ของตนเอง ในการบรรลุซ่ึงสุขภาวะอนัสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม" ทั้งน้ีบุคคล และกลุ่มบุคคล
จะตอ้งสามารถบ่งบอก และตระหนกัถึงความมุ่งมาดปรารถนาของตนเอง สามารถตอบสนองต่อปัญหาของ
ตนเอง และสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม หรือปรับตนใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม หรือปรับตนให้เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มได ้อีกทั้งยงัสามารถควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  (WHO, 1986, p. 1) 
 กรีนและครูเตอร์  (Green and Kreuter,  2005)  ใหค้  าจ  ากดัความของการส่งเสริมสุขภาพ วา่ เป็นผลรวม
ของการสนบัสนุนทางการศึกษา ทางการเมือง ทางการกฎหมายหรือกฎระเบียบ และทางการจดัองคก์ร ท่ีผา่น
การวางแผนเพื่อสนบัสนุนการกระท าและสร้างสภาวะแวดลอ้มในการใชชี้วิต อนัน าไปสู่การมีสุขภาพดีของ
บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน 

อีเดลแมน คูดซ์มา และแมนเดิล (Edelman, Kudzma, and Mandle, 2014, p. 104) อธิบายความหมาย
ของ “การส่งเสริมสุขภาพ” วา่เป็นความพยายามท่ีจะท าใหส้ังคมมีสุขภาวะ ดว้ยการท าใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถึงเคร่ืองมือและกลวธีิต่างๆ ท่ีช่วยใหมี้ชีวติอยูอ่ยา่งมีสุขภาวะ โดยความพยายามน้ีครอบคลุมทั้งการ
สนบัสนุนใหปั้จเจกบุคคลมีศกัยภาพในการท าใหมี้คุณภาพชีวติและบรรลุเป้าหมายของชีวติท่ีตอ้งการ ใน
ขณะเดียวกนัก็ใหค้วามส าคญักบัการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาวะของประชาชน เช่น 
มลภาวะ การโฆษณาสินคา้ท่ีท าลายสุขภาพ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ ดงันั้นการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
จึงไม่ใช่เป็นความรับผดิชอบเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล และหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีจะมาท างานร่วมกนัในการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพและท าใหบ้รรลุการมีสุขภาวะของ
ประชาชนและสังคม  

ไนยดู์และวลิลส์ (Naidoo and Wills, 2016) นิยามค าวา่ ส่งเสริมสุขภาพ วา่ เป็นกิจกรรมหรือวธีิการเพื่อ
เอ้ืออ านวยใหป้ระชาชนมีความสามารถเพิ่มข้ึนในการควบคุมสุขภาพของตนเอง ทั้งน้ีกิจกรรมดงักล่าวอาจท า
ในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือประชากรในภาพรวม 

โดยสรุป การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชน เพิ่มความสามารถในการควบคุม
ปัจจยัก าหนดสุขภาพ รวมถึงการสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ อนัส่งผลใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล 
ชุมชน และสังคมมีสุขภาพดี   
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2. ความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ     
 การท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดนิ้ยามค าวา่การส่งเสริมสุขภาพ ท่ีไม่เจาะจงวา่เป็นเร่ืองของการป้องกนัโรค
ใดโรคหน่ึงหรือการคน้หาปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชนซ่ึงเป็นการมองปัญหาสุขภาพในมุมของ
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูอ้ยูใ่นวชิาชีพสาธารณสุข แต่กลบัเป็นการใหป้ระชาชนเป็นผูก้  าหนดประเด็นสุขภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติความเป็นอยูข่องตนและชุมชนท่ีอาศยัอยู ่ส่งผลใหเ้ร่ืองสุขภาพเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชาชนทุกคน และหน่วยงานทุกฝ่าย  เช่น ครู พระ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ โดยการส่งเสริมสุขภาพเนน้การเพิ่มความสามารถให้
ประชาชนควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพของตน รวมถึงการมีความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการสนบัสนุน
ใหเ้กิดส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งน้ีการส่งเสริมสุขภาพท าใหเ้ร่ืองสุขภาพเป็นความรับผดิชอบของทุก
ฝ่ายในสังคม และสุขภาพเป็นประเด็นส าคญัท่ีทุกองคก์รและรัฐบาลตอ้งใหค้วามส าคญัเม่ือตอ้งตดัสินใจในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพของประชาชน (Naidoo and Wills, 2016, p. 65-66) ซ่ึงสามารถสรุปความส าคญัของการ
ส่งเสริมสุขภาพไวด้งัต่อไปน้ี  (Piper, 2009, p. 31-33, Chan, 2016) 
 2.1  ส่งเสริมให้สังคมมีความรับผิดชอบในเร่ืองสุขภาพ เน่ืองจากในอดีตท่ีใชมุ้มมองดา้นชีวการแพทย ์
เนน้เร่ืองการเจบ็ป่วย ดงันั้นสุขภาพจึงถูกมองวา่เป็นความรับผดิชอบของแพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
แต่การส่งเสริมสุขภาพตามนิยามและแนวคิดใหม่ ใชมุ้มมองนิเวศวทิยาวา่ปัจจยัก าหนดสุขภาพมีตั้งแต่ระดบั
ภายในบุคคล ระหวา่งบุคคล ครอบครัว องคก์ร ชุมชน และสังคม  ดงันั้นการพฒันาสุขภาพจึงเป็นความ
รับผดิชอบของทั้งปัจเจกบุคคล และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในสังคมตอ้งมาร่วมมือกนั ควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
 2.2 ช่วยเพิม่การลงทุนด้านการพฒันาสุขภาพ  ในอดีตอาจมองวา่การพฒันาสุขภาพเป็นเร่ืองของ
หน่วยงานดา้นสาธารณสุข และงบประมาณท่ีไดมี้จ านวนจ ากดั ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกใชไ้ปในเร่ืองของการจดับริการ
รักษาพยาบาลแก่ผูท่ี้เจบ็ป่วย แต่แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ มองวา่การพฒันาสุขภาพเป็นความรับผดิชอบ
ของทุกภาคส่วนในสังคม ท าใหอ้งคก์รต่างๆ ลงทุนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อสุขภาพ เช่น 
บริษทัเอกชนท าโครงการท่ีท างานน่าอยู ่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัสร้างลานออกก าลงักายและ
สวนสาธารณะในชุมชน โรงเรียนท าโครงการวยัใสห่างไกลยาเสพติด รัฐบาลจดัเบ้ียยงัชีพช่วยเหลือผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการ  เป็นตน้ 
 2.3 ช่วยให้เกดิความร่วมมือและขยายภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านสุขภาพ เน่ืองจากการให้
ประชาชนเป็นผูก้  าหนดประเด็นสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูข่องตนและชุมชนท่ีอาศยัอยู ่ส่งผลให้
เร่ืองสุขภาพเป็นเร่ืองของประชาชนทุกคน และหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ ดงันั้นจึง
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือและขยายภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานดา้นสุขภาพ ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข
เท่านั้น  เช่น ปัญหาวยัรุ่นแข่งมอเตอร์ไซตใ์นทอ้งถนน ผูท่ี้มาร่วมมือเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครอบครัว  ครู เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ต ารวจ ผูน้ าชุมชน อสม. เจา้หนา้มูลนิธิการกุศล 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  
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 2.4 เพิม่ความสามารถให้กบัชุมชนในการจัดการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพมุ่งเนน้ในการพฒันา
ศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการสุขภาพของตนเอง โดยการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมโดยมี
บทบาทส าคญัในการระบุปัญหา ความตอ้งการ และเป้าหมายดา้นสุขภาพของตน การวิเคราะห์ปัจจยัก าหนด
ปัญหาสุขภาพ ก าหนดทางเลือกและด าเนินการจดัการปัจจยัสุขภาพดงักล่าว รวมถึงการประเมินผลการ
ด าเนินงาน และปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานในรอบต่อไป โดยเจา้หนา้ท่ีปรับบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน  
   2.5 ช่วยเสริมพลังให้กบัประชาชน การส่งเสริมสุขภาพเนน้การสนบัสนุนใหป้ระชาชนเพิ่ม
ความสามารถในการควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพ ดว้ยกระบวนการสนบัสนุนดงักล่าวเป็นการเสริมพลงับุคคล
ใหส้ามารถจดัการสุขภาพตนเอง รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสริมพลงัจะสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการ
ผลกัดนัประเด็นสุขภาพของชุมชน และสังคมไดอี้กดว้ย   

2.6 ก่อให้เกดิความมั่นคงในโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ  ในอดีตมุมมองดา้นสุขภาพมกั
มองท่ีปัจจยัภายในบุคคลเป็นหลกั และเกิดการกล่าวโทษบุคคลวา่ไม่สนใจ ไม่ดูแลสุขภาพตนเอง (Blaming the 
victim)  แต่แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพของบุคคลดว้ย 
เช่น ความไม่เท่าเทียมทางสังคม การเขา้ไม่ถึงบริการต่างๆ รวมทั้งนโยบายสาธารณะท่ีไม่เอ้ือต่อสุขภาพ ดงันั้น
การส่งเสริมสุขภาพจึงสร้างความตระหนกัใหก้บัทุกภาคส่วนในสังคมค านึงถึงเร่ืองสุขภาพในการออกนโยบาย
ต่างๆ ส่งผลใหเ้กิดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ และการท าใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการพื้นฐาน 
โดยเฉพาะกลุ่มดอ้ยโอกาส 

2.7 ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาสุขภาพ  และการพัฒนาด้านอ่ืนๆ อย่างยั่งยนื เน่ืองจากตวัช้ีวดัของ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) จ  านวนหน่ึงเป็นตวัช้ีวดัดา้นสุขภาพ  ซ่ึงการจะบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและการลงทุนจากทุกภาคส่วนท่ีท างานร่วมกนัอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง โดยกระบวนการส่งเสริมสุขภาพเป็นกลวธีิส าคญัในการท าใหบ้รรลุเป้าหมาย นอกจากน้ีการท่ี
ประชาชนมีสุขภาพดียงัเป็นพื้นฐานของการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัของการ
พฒันาในทุกๆ ดา้น  

โดยสรุปการส่งเสริมสุขภาพ มีความส าคญัท่ีช่วยใหส้ังคมร่วมรับผดิชอบและมีการลงทุนดา้นสุขภาพ
เพิ่มข้ึน เกิดความร่วมมือและขยายภาคีเครือข่ายในการท างานดา้นสุขภาพ ท าใหชุ้มชนเขม้แขง็ ประชาชนไดรั้บ
การเสริมพลงั และก่อใหเ้กิดความมัน่คงในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในสังคม อนัน าไปสู่การ
พฒันาสุขภาพ และการพฒันาดา้นอ่ืนๆ อยา่งย ัง่ยนื 
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กจิกรรม 1.2.1 
1. ใหบ้อกความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 
2. การส่งเสริมสุขภาพ มีความส าคญัในเร่ืองใดบา้ง 

 
 
แนวตอบกจิกรรมที ่1.2.1 

1. การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการส่งเสริมใหป้ระชาชน เพิ่มความสามารถในการควบคุมปัจจยั
ก าหนดสุขภาพ รวมถึงการสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ อนัส่งผลใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล ชุมชน 
และสังคมมีสุขภาพดี   

2. การส่งเสริมสุขภาพ มีความส าคญัคือ  ช่วยใหส้ังคมร่วมรับผดิชอบ และมีการลงทุนดา้นสุขภาพ
เพิ่มข้ึน  ท าใหเ้กิดความร่วมมือและขยายภาคีเครือข่ายในการท างานดา้นสุขภาพ ท าใหชุ้มชนมีความสามารถใน
การจดัการสุขภาพเพิ่มข้ึน และประชาชนไดรั้บการเสริมพลงั  ก่อใหเ้กิดความมัน่คงในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพในสังคม  และท าใหเ้กิดการพฒันาสุขภาพ และการพฒันาดา้นอ่ืนๆ อยา่งย ัง่ยนื 
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เร่ืองที่ 1.2.2  
พฒันาการของการส่งเสริมสุขภาพ  

 
ในอดีตการสาธารณสุขใหค้วามส าคญักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมโรคติดต่อ การเฝ้าระวงั

โรคติดต่อ ซ่ึงเนน้การป้องกนัโรคกบัการรักษาโรค ต่อมาเร่ิมมีการให้ความส าคญักบัการส่งเสริมสุขภาพ โดย
มองวา่การส่งเสริมสุขภาพมีความส าคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่การป้องกนัโรคและการรักษา
โรค เน่ืองจากการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นสังคมเศรษฐกิจดว้ย  ซ่ึงหมายรวมถึงการมีท่ี
อยูอ่าศยั การมีงานท า ความยากจน ดงันั้นการส่งเสริมสุขภาพจึงตอ้งมีการด าเนินการใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบ
เหล่าน้ีในสังคม ซ่ีงตอ้งมีความร่วมมือในการออกนโยบายรัฐของกระทรวงต่างๆ (ไม่ใช่เฉพาะกระทรวง
สาธารณสุข) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานในทอ้งถ่ิน องคก์รอาสาสมคัร หน่วยงานเอกชน ส่ือมวล 
รวมถึงปัจเจกบุคคลท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัในการดูแลสุขภาพตนเอง (Piper, 2009, p. 31) 

ประเทศแคนาดา นบัเป็นประเทศแรกท่ีมีรายงานเร่ืองมุมมองใหม่เก่ียวกบัสุขภาพของชาวแคนาดา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 โดยรายงานดงักล่าวใหค้วามส าคญักบัปัจจยัก าหนดสุขภาพทั้งปัจจยัทางชีววทิยา การ
จดัระบบบริการสาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม และวถีิชีวติของบุคคล และเสนอแนะใหใ้ชก้ารส่งเสริมสุขภาพเป็น
ยทุธศาสตร์ส าคญัในการพฒันาสุขภาพของชาวแคนาดา และมีพฒันาการการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าให้แคนาดาเป็นผูน้ าดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และเป็นแกนน าในการจดัประชุมนานาชาติเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพคร้ังท่ี 1  ร่วมกบัองคก์ารอนามยัโลก  (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2551, น. 32-33)  

 องคก์ารอนามยัโลก ไดเ้สนอมุมมองเก่ียวกบั การสาธารณสุขแนวใหม่ (New public health) ท่ีค  านึงถึง
ผลกระทบของลีลาชีวติ (Lifestyle) และส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีต่อสุขภาพ จึงเสนอให้มีการพฒันากลวธีิใน
การส่งเสริมการมีลีลาชีวติท่ีดีต่อสุขภาพ (เนน้ท่ีปัจเจกบุคคล) และการสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
(เนน้ท่ีชุมชน) ซ่ึงพฒันาการของการส่งเสริมสุขภาพเกิดข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือมีการประชุม
นานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ ทุกๆ 2-6  ปี จะมีประเด็นส าคญัท่ีมีส่วนช่วยใหก้ลยทุธ์ส าคญัของการ
ส่งเสริมสุขภาพมีความชดัเจนและตรงประเด็นมากยิง่ข้ึน  แสดงใหเ้ห็นพฒันาการของแนวคิดและกลวธีิการ
ด าเนินงานของการส่งเสริมสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ดงัต่อไปน้ี (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ,  
2551; สินศกัด์ิชนม ์อุ่นพรมมี, 2556; เยาวภา ติอชัสุวรรณ, 2558)   
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ตารางท่ี 1.2 สรุปสาระส าคญัของการประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพคร้ังท่ี 1 ถึง 9 
 
วนั เดือน พ.ศ. (คศ.) 

การประชุมนานาชาติเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที ่                    
และสถานทีจั่ด 

สาระส าคัญของการประชุม 

17-21 พฤศจิกายน
2529 (ค.ศ. 1986) 

คร้ังท่ี 1 กรุงออตตาวา 
ประเทศแคนาดา 

กฎบตัรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (The 
Ottawa Caharter for Health Promotion) 

5-9 เมษายน 2531 
(ค.ศ. 1988) 

คร้ังท่ี 2 เมืองแอดิเลด 
ประเทศออสเตรเลีย 

ขอ้เสนอแนะแอดิเลดเก่ียวนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ (The Adelaide Recommenations on Health 
Public Policy) 

9-15 มิถุนายน 2534 
(ค.ศ. 1991) 

คร้ังท่ี 3 เมืองซนัซวาลล ์
ประเทศสวเีดน 

ค าประกาศซนัซวาลลต่์อสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพ (The Sunsvall Statement on Supportive 
Environments for Health) 

21-25 กรกฎาคม 
2540 (ค.ศ. 1997) 

คร้ังท่ี 4 กรุงจาการ์ตา   
ประเทศอินโดนีเซีย 

ค าประกาศจาการ์ตาเก่ียวกบัการน าการส่งเสริม
สุขภาพเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21   (The Jakarta 
Declaration on Leading Health promotion in to      
21st  Century) 

5-9 มิถุนายน 2543 
(ค.ศ. 2000) 

คร้ังท่ี 5 กรุงเมก็ซิโกซิต้ี 
ประเทศเมก็ซิโก 

การส่งเสริมสุขภาพ: การลดช่องวา่งใหเ้กิดความ
เทียม (Health Promotion: Bridging the Equity 
Gap) 

7-11 สิงหาคม 2548 
(ค.ศ. 2005) 

คร้ังท่ี 6 กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

ปฏิญญากรุงเทพวา่ดว้ยการสร้างนโยบายและ
หุน้ส่วนในการด าเนินงานเพื่อจดัการกบัปัจจยั
ก าหนดสุขภาพ (Policy and Partnership for Action: 
Addressing the Determinants for Health) 

26-30 ตุลาคม 2552 
(ค.ศ. 2009) 

คร้ังท่ี 7 กรุงไนโรบี               
ประเทศเคนยา 

การส่งเสริมและการพฒันา: การลดช่องวา่งของการ
ด าเนินงาน (Promoting and Development: Closing 
the Implement Gap)  

10-14 มิถุนายน 
2557 (ค.ศ.2013) 

คร้ังท่ี 8 กรุงเฮลซิงกิ             
ประเทศฟินแลนด์ 

 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in all Policy) 

21-24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559  (ค.ศ. 
2016) 

คร้ังท่ี 9 ท่ีเมืองเซ่ียงไฮ ้
ประเทศจีน 

การส่งเสริมสุขภาพภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื ค.ศ.2030 (Promoting Health in the 2030 
Agenda for Sustainable Development) 

   



40 
 

 

 
1. การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพคร้ังที่ 1 ทีก่รุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ระหว่างวนัที่ 17-21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) 

ท่ีประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังท่ี 1 ณ กรุงออตตาวา ไดเ้สนอกฎบตัรออตตาวา   เพื่อ
ตอ้งการให้เกิดการขบัเคล่ือนสู่การสาธารณสุขแนวใหม่ และส่งผลต่อการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายสุขภาพดี
ถว้นหนา้ ปี พ.ศ. 2543 และเป้าหมายอ่ืนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยระบุวา่ปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีตอ้งมีก่อนท่ีจะมี
สุขภาพดี ไดแ้ก่ สันติภาพ ท่ีพกัอาศยั การศึกษา อาหาร รายได ้ระบบนิเวศท่ีมัน่คง แหล่งทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
ความยติุธรรมและความเท่าเทียมกนัในสังคม ดงันั้นการปรับปรุงสุขภาพจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาปัจจยัพื้นฐาน
เหล่าน้ี   

กฎบตัรออตตาวาไดร้ะบุกิจกรรมหลกัส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ 5 ประการ ไดแ้ก่ 
- การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
- การสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
- การเสริมสร้างการด าเนินการในชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
- การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล 
- การปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพ 

2. การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 2 ทีเ่มืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลยี ระหว่างวนัที่ 5-9 
เมษายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) 

การประชุมท่ีแอดิเลดเร่ืองนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เนน้สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและ
เป็นการลงทุนทางสังคมท่ีคุม้ค่า ภาครัฐตอ้งลงทุนดา้นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อปรับปรุงสภาวะสุขภาพของประชาชนอยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบักลุ่มดอ้ยโอกาส เพื่อ
สร้างความเสมอภาคทางสุขภาพ ผูมี้อ านาจในการจดัท านโยบายสาธารณะในทุกระดบัจะตอ้งใหค้วามส าคญัใน
การพิจารณาผลกระทบของนโยบายต่อสุขภาพ และเพิ่มการลงทุนในเร่ืองสุขภาพ อีกทั้งตอ้งมีการประเมินผล
กระทบของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อน าขอ้มูลมาสนบัสนุนการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรในการ
ด าเนินการตามนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในอนาคต การประชุมน้ีไดร้ะบุกิจกรรมท่ีควรด าเนินการดา้น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยเร่งด่วนทั้งหมด 4 ประเด็น ดงัน้ี การสนบัสนุนสุขภาพของสตรี การปรับปรุง
ความมัน่คงดา้นอาหารและโภชนาการ การลดการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล ์และการสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
 
3. การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที ่3 ทีเ่มืองซันซวาลล์ ประเทศสวเีดน ระหว่างวันที ่9-15 
มิถุนายน พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) 

การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังท่ี 3 ในประเด็นส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนสุขภาพ  
เน่ืองจากในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีมีความตระหนกัของสาธารณะต่อภยัคุกคามของส่ิงแวดลอ้มโลกและความ



41 
 

 

เร่งด่วนของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงเนน้ใหผู้ก้  าหนดนโยบายและผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจในทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งและในทุกระดบั รวมถึงภาคีอ่ืนๆ ใหร่้วมมือและแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื และใหค้วามส าคญัต่อประเด็นทั้งสองน้ีอยา่งเท่าเทียมกบัประเด็นอ่ืนๆ ในการบริหาร
จดัการของภาครัฐ 

ท่ีประชุมคร้ังน้ีไดร้ะบุยทุธศาสตร์ส าคญั 4 ประการ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพในระดบัชุมชน ดงัน้ี 

1) การสนบัสนุนช้ีน าทางสุขภาพผา่นการกระท าของชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มท่ีเกิดจากการ
รวมตวักนัของสตรีใหมี้ความเขม้แขง็มากข้ึน 

2) การสนบัสนุนใหชุ้มชนและบุคคลมีความสามารถในการควบคุมสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการให้ 
การศึกษา และการเสริมพลงั  

3) การสร้างพนัธมิตรเพื่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนสุขภาพ เพื่อให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือกนั  ระหวา่งกลวธีิและการด าเนินการดา้นสุขภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4) การเป็นส่ือกลางระหวา่งกลุ่มท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัในสังคม เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ทุกกลุ่ม
ไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนสุขภาพ 
 4. การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที ่4  ทีก่รุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย ระหว่างวันที ่21-
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) 

การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังท่ี 4 มีค าประกาศจาการ์ตาท่ีน าเสนอวสิัยทศัน์และ
จุดเนน้ของการส่งเสริมสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงของปัจจยัก าหนดสุขภาพ เป็นส่ิงทา้ทายใหม่ๆ ต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 2) การส่งเสริมสุขภาพช่วยพฒันาและเปล่ียนแปลงวถีิชีวติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพ ช่วยใหเ้กิด
ความเป็นธรรมดา้นสุขภาพ ซ่ึงการส่งเสริมสุขภาพท่ีไดผ้ลดีควรมีการด าเนินกิจกรรมหลกัทั้ง 5 ประการตามกฎ
บตัรออตตาวาผสมผสานกนั   การใชฐ้านของชุมชนเป็นพื้นท่ี (Setting) ในการส่งเสริมสุขภาพท่ีสามารถด าเนิน
กิจกรรมหลกัทั้ง 5 ประการได ้ การเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน การใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและ
การเสริมพลงั 
 3) การแกไ้ขปัญหาใหม่ๆ โดยใชรู้ปแบบการปฏิบติัการใหม่ๆ   เนน้การใหภ้าคส่วนต่างๆ และชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วม  
 4) ประเด็นส าคญัส าหรับการส่งเสริมสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 คือ 1) การส่งเสริมความรับผดิชอบทาง
สังคมต่อสุขภาพ  โดยผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งมีส่วนในการส่งเสริมสุขภาพ โดย
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีค านึงถึงสุขภาพประชาชน และสร้างความเท่าเทียมกนัทุกกลุ่ม 2) เพิ่มการ
ลงทุนเพื่อพฒันาสุขภาพ ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ การค านึงถึงความตอ้งการเฉพาะกลุ่มดว้ย เช่น 
กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก กลุ่มผูสู้งอาย ุ กลุ่มคนพื้นเมืองเดิม กลุ่มคนยากจน และกลุ่มประชาชนชายขอบ  3) ผนึกก าลงั
และขยายภาคีหุน้ส่วนเพื่อสุขภาพ โดยพฒันาความเขม้แขง็ใหก้บัภาคีหุน้ส่วนท่ีมีอยูแ่ลว้  และเสริมสร้างภาคี
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หุน้ส่วนใหม่ๆ เพิ่มข้ึน  4) เพิ่มศกัยภาพของชุมชนและเสริมพลงับุคคล การพฒันาความสามารถของบุคคล และ
พฒันาศกัยภาพขององคก์รหรือชุมชนเพื่อใหส้ามารถรับมือกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพได ้  5) สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ควรแสวงหากลไกใหม่ในการสนบัสนุนเงินทุนในการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัโลก มีการสร้างเครือข่าย  เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั  มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักลวธีิท่ีมีประสิทธิผล สนบัสนุนการฝึกอบรมและฝึกฝนใหเ้กิด
ทกัษะเพื่อใหส้ามารถสนบัสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพได ้รวมถึงมีการวจิยัและประเมินผลการด าเนินการ 
เพื่อขอ้มูลน ามาใชป้รับปรุงการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
 
5. การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที ่5 ทีก่รุงเม็กซิโกซิตี ้ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที ่5-9 
มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 
 การประชุมคร้ังน้ีเป็นการต่อยอดความกา้วหนา้จากการประชุมท่ีผา่นมา และเนน้เร่ืองการลดช่องวา่ง
ความไม่เสมอภาค โดยย  ้าถึงความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ การใหค้วามส าคญักบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
และมองวา่การใชก้ลวธีิของการส่งเสริมสุขภาพท่ีมุ่งแกไ้ขปัจจยัก าหนดสุขภาพจะน าไปสู่การลดช่องวา่งของ
ความไม่เท่าเทียมกนัทางสุขภาพ ทั้งน้ีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตอ้งใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์คือมีการ
ใชข้อ้มูล ทฤษฎี/ตวัแบบในการวางแผนอยา่งเป็นระบบโดยมีความเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ทางสุขภาพท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพมีความเก่ียวขอ้งกบัสังคม โดยใหป้ระชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และใชก้ระบวนการทางการเมืองในการจดัสรรทรัพยากร และออกกฎหมาย กฎระเบียบ
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งการเพิ่มพลงัสตรีใหมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ 
 
6. การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 6 ทีก่รุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 7-11 
สิงหาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

การประชุมคร้ังน้ีใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการกบัความทา้ทายของโลกาภิวตัน์ จึงมองวา่การ
จดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพใหไ้ดผ้ลจ าเป็นท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัของนโยบายในทุกระดบั ทั้งระดบั
โลก ประเทศ ชุมชน และองคก์รภาคเอกชน ดงัน้ี  
  1) ท าใหก้ารส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนยก์ลางของวาระการพฒันาระดบัโลก โดยมีขอ้ขอ้ตกลงท่ีหนกัแน่น
ระหวา่งรัฐบาลในการพฒันาสุขภาพและความมัน่คงทางสุขภาพในภาพรวม   รัฐบาลและหน่วยงานระหวา่ง
ประเทศตอ้งพยายามลดช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจน มีกลไกท่ีมีประสิทธิผลเพื่อรับมือกบัผลกระทบท่ีเป็น
อนัตรายของการคา้ ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ และยทุธวธีิทางการตลาด 
 2) ท าใหก้ารส่งเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบส าคญัของรัฐบาลทุกระดบั ท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
และความไม่เสมอภาคในสังคม รัฐบาลทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศตอ้งมีมาตรการการ
ด าเนินการท่ีใหค้วามส าคญักบัการลงทุนเพื่อสุขภาพ   
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3) ท าใหก้ารส่งเสริมสุขภาพเป็นจุดเนน้ส าคญัของชุมชน และภาคประชาสังคม โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ของชุมชนและภาคประชาสังคม ทั้งการริเร่ิม ด าเนินการและแสดงประสิทธิผลของโครงการ เพื่อเป็น
รูปแบบใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม ชุมชนท่ีมีศกัยภาพและไดรั้บการเสริมพลงัจะสามารถก าหนดสุขภาพของตนเองและ
กระตุน้ให้รัฐบาลและเอกชนเขา้มารับผิดชอบผลกระทบดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายและการปฏิบติัของตน 

4) ท าใหก้ารส่งเสริมสุขภาพเป็นส่ิงจ าเป็นตอ้งมีในการด าเนินธุรกิจ ภาคเอกชนมีบทบาทความ
รับผดิชอบใหเ้กิดสุขภาพและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของลูกจา้ง 
และครอบครัว และชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินธุรกิจดว้ยคุณธรรมและมีความรับผดิชอบ   

นอกจากน้ียงัมีการขยายวธีิการด าเนินงานตามกฎบตัรออตตาวา 5 ดา้น  โดยเรียกร้องผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ในประเด็น (1) ท  าการช้ีน าดา้นสุขภาพบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน และความร่วมมือกนั (2) ลงทุนใน
นโยบาย การด าเนินงานและโครงสร้างพื้นฐานของการส่งเสริมสุขภาพท่ีย ัง่ยนื  (3) สร้างความสามารถต่างๆ ใน
การส่งเสริมสุขภาพ (4) การออกกฎหมาย เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สุขภาพของประชาชนไดรั้บการปกป้องอนัตรายและ
เกิดความเท่าเทียมกนัทางสุขภาพ และ (5) สร้างการเป็นหุ้นส่วนและพนัธมิตรกบักบัภาคส่วนสาธารณะกบัภาค
ส่วนอ่ืนๆ ในทุกระดบั 

 
7. การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 7 ทีก่รุงไนโรบี ประเทศเคนยา ระหว่างวนัที่ 26-30 
ตุลาคม พ.ศ. 2552  (ค.ศ. 2009) 

 การประชุมคร้ังท่ี 7 น้ี เนน้กลวธีิและการด าเนินงานเพื่อลดช่องวา่งในการด าเนินงานการส่งเสริม
สุขภาพ โดยเนน้การลดช่องวา่งท่ีส าคญั 3 เร่ือง เพื่อใหก้ารด าเนินงานพฒันาสุขภาพประชาชนมีประสิทธิผล
มากข้ึน ไดแ้ก่ 
 1) ลดช่องวา่งของโครงการสุขภาพ ซ่ึงตอ้งมีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษว์า่การด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพใดท่ีไดผ้ลดี เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิผลมากข้ึน 
 2) ลดช่องวา่งในการตดัสินใจดา้นนโยบายและการท างานแบบภาคีหุน้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัก าหนด
สุขภาพ และลดช่องวา่งของความไม่เท่าเทียมดา้นสุขภาพ 
 3) ลดช่องวา่งในระบบสุขภาพ โดยการเพิ่มศกัยภาพของระบบสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 
8. การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 8 ทีก่รุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวนัที่ 10-14 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 

การประชุมคร้ังท่ี 8 น้ี เนน้เร่ืองทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in all Policy) ดว้ยเหตุผลวา่สุขภาพ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติโดยไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง สภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเท่าเทียมทางสุขภาพเป็นการแสดงออกถึงความเป็นธรรมทางสังคม การมีสุขภาพดี
ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ ศกัยภาพในการเรียนรู้ ความเขม้แขง็ของครอบครัวและชุมชน และท าใหบุ้คคล
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีผลิตผลท่ีดี เป้าหมายของการด าเนินงานต่างๆ ดงันั้นนโยบายของทุกภาคส่วนตอ้ง
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ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างความเท่าเทียมดา้นสุขภาพ ซ่ึงตอ้งท าในทุกระดบัทั้งในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ ตอ้งเนน้ใน 6 ประเด็นส าคญัดงัน้ี 
 1) การก าหนดความจ าเป็นและจดัล าดบัความส าคญัในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพท่ีตอ้งบูรณาการไปใน
การตดัสินใจออกนโยบายต่างๆ โดยท าใหทุ้กภาคส่วนตระหนกัในความส าคญัของสุขภาพ และมีการพฒันา
นโยบายของตนท่ีมุ่งใหเ้กิดผลดีต่อสุขภาพใหม้ากท่ีสุดและลดผลกระทบท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพใหน้อ้ยท่ีสุด 
 2) การมีกรอบการด าเนินงาน ซ่ึงผา่นกระบวนการวางแผนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูล การจดัล าดบั
ความส าคญั ก าหนดกลวธีิในการด าเนินงานท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั  
 3) การระบุโครงสร้างและกระบวนการสนบัสนุนการด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยก าหนดโครงสร้างและ
กระบวนการสนบัสนุนการด าเนินงานในทุกระดบั รวมถึงการสร้างกลไกการตรวจสอบการท างาน  เพื่อความ
โปร่งใส 
 4) การสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียและชุมชนไดเ้ขา้ถึงและเขา้ร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบาย
ต่างๆ  
 5) การก ากบัติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ และใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การตดัสินใจก าหนดนโยบายในอนาคต 
 6) การสร้างศกัยภาพในการส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่บุคคลและองคก์ารในการด าเนินงานตามนโยบาย 
โดยเพิ่มพูนความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั 
 
9. การประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที ่9 ทีเ่มืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวนัที ่21-24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (ค.ศ. 2016) 

การประชุมท่ี  9 คร้ังน้ีไดเ้นน้ใหมี้การบรรจุการส่งเสริมสุขภาพไวใ้นกระบวนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื    
เน่ืองจากสุขภาพเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals) ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริมสุขภาพในการด าเนินงานทุกดา้นของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และย  ้าวา่
ในทุกภาคส่วน ทุกระดบัทั้งทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และโลก ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดนโยบายโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งน้ีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งไม่เนน้เฉพาะประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยตอ้งไม่
ท าลายสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มดว้ย ทุกภาคส่วนจึงตอ้งมีการบริหารแบบธรรมาภิบาล  ผลกระทบของการพฒันา
จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในเขตเมืองและในชุมชน จึงเป็นจุดท่ีจะตอ้งมีการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพในพื้นท่ีดงักล่าว รวมทั้งการเสริมพลงัและการสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพใหก้บัประชาชนซ่ึงจะเป็น
ส่วนส าคญัใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการผลกัดนัการส่งเสริมสุขภาพ 
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 จะเห็นไดว้า่พฒันาการของการส่งเสริมสุขภาพของโลก ไดมี้จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัจากการจดัประชุม
นานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพคร้ังท่ี 1 ท่ีมีการประกาศกฎบตัรออตตาวา ใน ปี ค.ศ. 1986 โดยมีการให้
ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ มีการระบุกิจกรรมและกลวธีิส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ หลงัจากนั้นการ
ประชุมนานาชาติในคร้ังต่อๆ มาไดเ้นน้ย  ้าการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดว้ยการจดัการกบัปัจจยัสุขภาพไม่
เฉพาะปัจจยัภายในบุคคล แต่ใหค้รอบคลุมปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม เช่น ท่ีอยูอ่าศยั การศึกษา การมีงาน
ท า ความมัน่คงปลอดภยั ฯลฯ จึงจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางสุขภาพ ซ่ึงการจดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ
จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของหุน้ส่วนภาคีต่างๆ และกระท าในทุกระดบัทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค 
และของโลก ในการประชุมแต่ละคร้ังมีการขยายความชดัเจนของกิจกรรมและกลวธีิส าคญัเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่
การก าหนดนโยบายท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการมีสุขภาพดี การเสริมพลงัชุมชน
และบุคคลใหมี้ความสามารถและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปล่ียนระบบการบริการสุขภาพ ซ่ึง
ทิศทางการพฒันาจะตอ้งใหผู้ก้  าหนดนโยบายใหค้วามส าคญักบัสุขภาพและการจดัการปัจจยัก าหนดสุขภาพ มี
การใชข้อ้มูลเชิงประจกัษใ์นการวางแผนและด าเนินงานอยา่งมีระบบ การมีกลไกสนบัสนุนการด าเนินงาน และ
มีการก ากบัติดตามประเมินผลเพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนในอนาคต 
 
พฒันาการการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย  

ถึงแมใ้นต่างประเทศจะมีการประกาศกฎบตัรออตตาวา เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ.2529 แต่
ประเทศไทยยงัพูดถึงเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพกนันอ้ยมาก จนกระทัง่ใน ปี พ.ศ. 2541 สถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุขไดจ้ดัประชุมวชิาการในหวัขอ้ “ส่งเสริมสุขภาพ: บทบาทใหม่ของทุกคน”  ซ่ึงหลงัการประชุมคร้ัง
นั้นไดมี้การเคล่ือนไหวผลกัดนัการออกพระราชบญัญติักองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมีการ
ก่อตั้งส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2551, น. 50-51) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหนา้ท่ีริเร่ิม ผลกัดนั กระตุน้ 
สนบัสนุน และร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขบัเคล่ือนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใหค้น
ไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ดา้น กาย จิต ปัญญา และสังคมท่ีดี ดว้ยการกระตุน้ใหเ้กิด การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ความเช่ือ และสภาพแวดลอ้ม ใหเ้อ้ืออ านวยต่อคุณภาพชีวิต อนัจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดอตัราการเจบ็ป่วย และเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของคนไทย ทั้งน้ีทุนอุดหนุน
ของ สสส. โดยส่วนมากไดม้าจาก เงินท่ีรัฐจดัเก็บจากผูผ้ลิตและน าเขา้สุราและยาสูบ ในอตัราร้อยละ 2 ของภาษี
ท่ีตอ้งช าระ  สสส.ถือเป็นองคก์รดา้นสุขภาพรูปแบบใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัมติของสมชัชาสนบัสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ (World Health Assembly Resolution 12.8 : Health Promotion and Health Life-Style) ขององคก์าร
อนามยัโลก (WHO) 
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 การท างานของ สสส. ภายใต ้“ยทุธศาสตร์ไตรพลงั” มุ่งเนน้การเสริมและสานพลงัภาคีเครือข่าย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนทอ้งถ่ิน การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะของ สสส. 
ประกอบดว้ย 15 แผนงาน ตามประเด็นสุขภาพและกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญั รวมถึงการสร้างกลไกสนบัสนุนการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

- แผนควบคุมยาสูบ 
- แผนการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละส่ิงเสพติด 
- แผนการจดัการความปลอดภยัและปัจจยัเส่ียงทางสังคม 
- แผนควบคุมปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพ 
- แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 
- แผนสุขภาวะชุมชน 
- แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
- แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองคก์ร 
- แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
- แผนระบบส่ือและวถีิสุขภาวะทางปัญญา 
- แผนสร้างสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะ 
- แผนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผา่นระบบบริการสุขภาพ 
- แผนพฒันาระบบและกลไกสนบัสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
- แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 
- แผนสร้างเสริมความเขา้ใจสุขภาวะ 
 ปัจจุบนั สสส. ใชช่้องทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผา่นทางภาคีต่างๆ ในทุกระดบั ไดแ้ก่ 

ครอบครัวและผูด้อ้ยโอกาส (เช่น ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ) ชุมชน วดั สถานศึกษา สถานประกอบการ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รพฒันาเอกชน สถานพยาบาล กองทพัและองคก์รเอกชนต่างๆ สมาคม/องคก์รวชิาชีพ และ
ส่ือมวลชน ท าใหเ้กิดนโยบาย โครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจ านวนมากและหลากหลายในประเทศไทย  
ในขณะเดียวกนัหน่วยงานต่างๆ  ในประเทศไทยไดรั้บแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพมาด าเนินการจนกลายเป็น
งานหรือโครงการส าคญัอยา่งหน่ึง เช่น กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มีการส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ
ใหมี้การจดับริการส่งเสริมสุขภาพใหก้บัประชาชนตามกลุ่มวยัต่างๆ หรือตามพื้นท่ี หรือตามปัญหาและความ
เส่ียงดา้นสุขภาพ เช่น การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  การส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ป้องกนัโรคเบาหวาน เป็นตน้  ส่วนหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ก็รับแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพไปด าเนินงาน 
เพื่อสร้างสุขภาวะท่ีดีของกลุ่มเป้าหมายในองคก์รนั้นๆ เช่น โรงพยาบาลต่างๆ มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ใหก้บับุคลากรของโรงพยาบาล ผูม้ารับบริการ ผูป่้วยและญาติ รวมถึงชุมชนท่ีรับผดิชอบ หรือท่ีเรียกวา่เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนและสถาบนัการศึกษาก็ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ขององคก์รและนกัเรียน นกัศึกษา  มีการพฒันารูปแบบเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สถานประกอบการต่างๆ มี
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การท าโครงการท่ีท างานน่าอยูน่่าท างาน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท าเร่ืองส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน
รูปแบบของเมืองน่าอยู ่ตลาดสดน่าซ้ือ  รวมถึงภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดมี้การสนบัสนุน
งบประมาณใหห้น่วยบริการและชุมชนมีการจดับริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เช่น การส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็ก โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกท่ีจดัโดยสถานบริการสาธารณสุข   
การด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายโุดยชุมชนท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี เป็นตน้   

ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบนัมีการเปิดสอนหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี
และปริญญาโท สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในสถาบนัการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวทิยาลยัราชภฎั หรือหลกัสูตรสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เปิดสอนท่ี
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นตน้   

 
กจิกรรม 1.2.2 

พฒันาการของการส่งเสริมสุขภาพของโลกมีจุดเร่ิมตน้จากเหตุการณ์ใด 
 
แนวตอบกจิกรรม 1.2.2 
 การส่งเสริมสุขภาพของโลกมีจุดเร่ิมตน้จากองคก์ารอนามยัโลก ไดเ้สนอมุมมองเก่ียวกบั การ
สาธารณสุขแนวใหม่ (New public health) ท่ีค  านึงถึงผลกระทบของลีลาชีวติ (Lifestyle) และส่ิงแวดลอ้มทาง
สังคมท่ีมีต่อสุขภาพ จึงเสนอใหมี้การพฒันากลวธีิในการส่งเสริมการมีลีลาชีวติท่ีดีต่อสุขภาพ (เนน้ท่ีปัจเจก
บุคคล) และการสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ (เนน้ท่ีชุมชน) ซ่ึงพฒันาการเป็นแนวคิดของการส่งเสริม
สุขภาพ และมีการใหนิ้ยามของการส่งเสริมสุขภาพคร้ังแรกในการประชุมนานาชาติเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ 
คร้ังท่ี  1 ท่ีประเทศแคนาดา ใน ปี ค.ศ. 1986 
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เร่ืองที่ 1.2.3   
จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการส่งเสริมสุขภาพ  
 
1. จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 

การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเนน้การจดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพและความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพ  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปัจจยัในตวับุคคล ปัจจยัดา้นสังคมและโครงสร้างท่ีส่งผลต่อสุขภาพ
และลดความไม่เท่าเทียมกนัทางสุขภาพและทางสังคม โดยจุดมุ่งหมายของการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ ต่อไปน้ี (National Health Promotion Office, 2011)  

1.1 การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพและบริการสาธารณะอ่ืนๆ  (Re-orientate health and other public 

services) การส่งเสริมสุขภาพเนน้การเพิ่มพูนความสามารถของชุมชน การประเมินความตอ้งการ การใหชุ้มชน
มีส่วนร่วม  เพิ่มการเขา้ถึงบริการสุขภาพและบริการสังคมอ่ืนๆ อยา่งเท่าเทียม ร่วมกบัการพฒันาการท างานท่ีใช้
ขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์มีการส่งเสริมการท างานแบบหุน้ส่วนและภาคีต่างๆ ในการจดัการปัจจยั
ก าหนดสุขภาพ การใหค้วามส าคญักบัการก าหนดนโยบายโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ในทุกภาคส่วน
และทุกระดบั ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การปรับเปล่ียนบริการสุขภาพและบริการสาธารณะอ่ืนๆ  ท่ีช่วยลดความไม่เท่า
เทียมทางสุขภาพและส่งผลดีต่อการยกระดบัสุขภาพของประชาชน   
 1.2 การสร้างส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (Create supportive environments for health) 
กิจกรรมส าคญัประการหน่ึงของการส่งเสริมสุขภาพคือการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ ท่ีตอ้ง
ด าเนินการควบคู่ไปกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการรักษาพยาบาล รวมถึงการท างานแบบหุน้ส่วนกบัภาคี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ จะก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของ
ประชาชน  เช่น ภาคเอกชนร่วมมือในโครงการท่ีท างานน่าอยู ่ท  าใหส่ิ้งแวดลอ้มในท่ีท างานสะอาด ไม่มีมลพิษ 
มีความปลอดภยั มีกิจกรรมท่ีสร้างสุขภาพท่ีดีแก่คนท างาน ครอบครัวและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

1.3 การลดความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพ (Reduce health inequalities) การท่ีภาคีต่างๆ ใหค้วามส าคญั
และท างานร่วมกนัในการจดัการปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ เช่น เร่ืองท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ การขนสงมวลชน อาชีพและรายได ้รวมทั้งการส่งเสริมใหบุ้คคลและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการระบุ
ปัญหาและความตอ้งการ ร่วมด าเนินการและประเมินผล จะช่วยลดความไม่เท่าเทียมดา้นสุขภาพ 

1.4 การปรับปรุงสุขภาพให้ดีข้ึน  (Improve health) การสร้างความตระหนกัและใชก้ลวธีิท่ีมี
ประสิทธิผลในการจดัการปัจจยัก าหนดสุขภาพ โดยใหป้ระชาชน ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วม 
การเสริมพลงับุคคลและชุมชนในการจดัการสุขภาพของตน และมีกลไกสนบัสนุนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพใหค้รอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย และครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเด็ก ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส 
ยอ่มส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน  
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1.5 การป้องกนัโรคและลดการเจ็บป่วย (Prevent and reduce disease) การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพท่ี
มีการจดัการปัจจยัเส่ียง เช่น การออกกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและสุรา การควบคุมสินคา้ท่ีมีน ้าตาล 
ไขมนั เกลือสูง เป็นตน้ ร่วมกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ลดการบริโภคอาหารหวาน มนั เคม็ 
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดการสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา  การจดัการความเครียดท่ีเหมาะสม อีกทั้งการมีภาคีร่วม
ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ฯลฯ ในการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อสุขภาพ เช่น จดัใหมี้สถานท่ีออกก าลงักาย จะส่งผลในการป้องกนัโรคและลดการเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่างๆ 
เช่น ป้องกนัการป่วยดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือดในประชาชนได ้ส่วนผูท่ี้ป่วยแลว้จะไดรั้บการเรียนรู้เก่ียวกบั
โรคและไดรั้บการเสริมพลงัใหส้ามารถดูแลตนเองไม่ให้เกิดโรคแทรกซอ้น    

1.6 การลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ (Reduce costs to the health care system) การส่งเสริมสุขภาพท่ี
ส่งเสริมใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล และชุมชน มีความสามารถในการควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพ เป็นผลให้
ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจบ็ป่วย หรือเม่ือป่วยแลว้จะไม่ป่วยซ ้ าดว้ยโรคท่ีป้องกนัได ้ในกรณีโรคเร้ือรังก็
สามารถดูแลตนเองและควบคุมโรคได ้ ยอ่มส่งผลในการลดค่าใชจ่้ายในระบบสุขภาพ ไม่วา่จะเป็นในส่วนของ
ประชาชนท่ีตอ้งจ่ายเอง และในส่วนท่ีเป็นงบประมาณสวสัดิการรักษาพยาบาลของสถานประกอบการ และของ
รัฐ เช่น ผลการศึกษาวา่โปรแกรมการเลิกบุหร่ีท่ีมีค่าใชจ่้ายเพียง 174 ปอนด ์สามารถลดค่าใชจ่้ายในการดูแลการ
เจบ็ป่วยเป็นโรคจากการสูบบุหร่ีไดถึ้ง 20,000-30,000 ปอนด ์ หรือการจดัโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบการ สามารถช่วยเพิ่มภาวะสุขภาพของพนกังานซ่ึงเทียบมูลค่าไดเ้ป็น 4-6 เท่าของเงินทุนท่ีใชใ้น
โปรแกรมดงักล่าว   

  
2. ขอบเขตของการส่งเสริมสุขภาพ 

ขอบเขตของการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพสามารถแบ่งไดห้ลายแบบ เช่น แบ่งตามลกัษณะสถานท่ี 
(Setting) ตามกลุ่มวยั และตามประเด็นสุขภาพ  ดงัน้ี 

2.1 การส่งเสริมสุขภาพตามพืน้ที ่  สืบเน่ืองจากประชาชนใชชี้วติในแต่ละวนัในสถานท่ีหรือ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  ท่ีประกอบดว้ยส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการขององคก์าร ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะมีปฏิกิริยากบั
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี เช่น ประชาชนวยัแรงงานใชชี้วิตส่วนใหญ่อยูใ่นท่ีท างาน 
หากส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างาน กบัการจดัการของสถานประกอบการท่ีไม่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ
และความเท่าเทียมทางสุขภาพ ร่วมกบับุคคลท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ มีความตา้นทานโรค
ต ่า จะเกิดปัญหาสุขภาพและกระทบต่อคุณภาพชีวติได ้ดงันั้นการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจึงใหค้วามส าคญั
กบัการด าเนินงานตามพื้นท่ี (Setting) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเชิงนิเวศวทิยา (Ecological approach) ท่ีมอง
สุขภาพวา่เป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลอาศยัอยู ่ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีการใชชี้วติ
ในพื้นท่ีต่างๆ ท าใหไ้ดรั้บอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มในหลายๆ พื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการท างานตามพื้นท่ี
จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงความเช่ือมโยงของการส่งเสริมสุขภาพระหวา่งพื้นท่ีท่ีมีระดบัต่างกนัดว้ยเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการส่งเสริมสุขภาพ (HSE National Health Promotion Office, 2011)  เช่น การส่งเสริมสุขภาพ
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ในกลุ่มเด็กวยัเรียนจะไดผ้ลดี ตอ้งมีการออกแบบการส่งเสริมสุขภาพท่ีค านึงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งตวัเด็ก 
กบัพื้นท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อนวยัเดียวกนั โรงเรียน ชุมชน สังคม เป็นตน้ 

การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบใชพ้ื้นท่ีเป็นหลกั (Setting approach) จะช่วยสนบัสนุนใหส้ามารถ
ใชว้ธีิการด าเนินงานท่ีเนน้ปัจจยัก าหนดสุขภาพไดก้วา้งข้ึน แทนท่ีจะเนน้เฉพาะปัจจยัภายในบุคคลหรือ
พฤติกรรมเส่ียงของบุคคลเป็นหลกั พื้นท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่ ท่ีเป็นทั้งช่องทางและ
กลไกท่ีส่งผลต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  โดยสามารถด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในพื้นท่ีในลกัษณะ
ต่อไปน้ี (HSE National Health Promotion Office, 2011) 

- การพฒันาความสามารถให้แก่บุคคล 
- การใชน้โยบายท่ีเอ้ือต่อสุขภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
- การปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
- การสร้างหุ้นส่วนในการด าเนินงานเพื่อความย ัง่ยนื 
- การสนบัสนุนความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนัในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
ส าหรับขอบเขตการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามพื้นท่ีสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1) การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 
2) การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
3) การส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
4) การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
5) การส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีเฉพาะ เช่น ในเรือนจ า  

2.2 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยั  ตลอดช่วงชีวติบุคคลมีการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ี
ต่อเน่ืองกนั ซ่ึงในแต่ละวยัมีปัจจยัก าหนดสุขภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งตอ้งมี
การส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวติเพื่อใหด้ ารงไวซ่ึ้งการมีสุขภาพดี โดยสามารถแบ่งตามช่วงวยัตามการเติบโต
และพฒันาการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

1) ทารกในครรภแ์ละหญิงตั้งครรภ ์
2) วยัทารก 
3) วยัเตาะแตะ 
4) เด็กก่อนวยัเรียน 
5) เด็กวยัเรียน 
6) วยัรุ่น 
7) วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
8) วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
9) วยัสูงอาย ุ



51 
 

 

ทั้งน้ีอาจน าบางวยัท่ีมีพฒันาการใกลเ้คียงกนัมารวมกลุ่มกนั เช่น รวมวยัเตาะแตะกบัวยัก่อนเรียน รวม
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้กบัวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย อยา่งไรก็ตามการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยัจะตอ้งค านึงถึงปัจจยั
ก าหนดสุขภาพทั้งปัจจยัดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการตามวยั และพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  

2.3 การส่งเสริมสุขภาพตามประเด็นสุขภาพ เป็นการแบ่งตามประเด็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคญั  ซ่ึงบาง
ประเด็นเป็นภยัคุกคามสุขภาพของประชาชนท่ีส าคญั เช่น โรคไร้เช้ือเร้ือรัง หรือ NCD  ปัญหายาเสพติด  บาง
ประเด็นเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีน าไปสู่ปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประชาชน เช่น บุหร่ี สุรา การมีกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอ การบริโภคเกลือ ซ่ึงในการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละประเด็นสุขภาพตอ้งเนน้ท่ีปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
และด าเนินการท่ีครอบคลุมทั้งปัจจยัภายในบุคคลและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 
 
กจิกรรม 1.2.3 
  การส่งเสริมสุขภาพตามลกัษณะสถานท่ี (Setting) มีท่ีมาจากแนวคิดใด 
 
แนวตอบกจิกรรม 1.2.3 

การส่งเสริมสุขภาพตามลกัษณะสถานท่ี (Setting) สอดคลอ้งกบัแนวคิดเชิงนิเวศวทิยา (Ecological 
approach) ท่ีมองสุขภาพวา่เป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลอาศยัอยู ่การ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามพื้นท่ี ไดแ้ก่ โรงเรียน ชุมชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ ฯลฯ ท่ีมีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัการบริหารจดัการท่ีใหค้วามส าคญักบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ จะส่งผลดีต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าวไดดี้กวา่การด าเนินการเฉพาะปัจจยัภายในบุคคล 
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เร่ืองที่ 1.2.4  
หลกัการและกลวธีิของการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 1. หลกัการของการส่งเสริมสุขภาพ 

องคก์ารอนามยัโลกไดร้ะบุหลกัการส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ ไวด้งัน้ี (อา้งถึงใน Rootman, 2001

และ HSE National Health Promotion Office, 2011; Birse, 1998)  
 1.1 การเสริมพลงั (Empowerment) การส่งเสริมสุขภาพเนน้หลกัการเสริมพลงัใหบุ้คคลและชุมชนมี

ความสามารถมากข้ึนในการจดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในตวับุคคล เช่น การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง และปัจจยัดา้นสังคม-เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การ
รวมตวักนัเพื่อผลกัดนัใหมี้นโยบายเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน หรือการรวมตวักนัเพื่อก าหนด
กฎระเบียบไม่ใหมี้การด่ืมสุราในงานประเพณีของหมู่บา้น เป็นตน้ 

1.2 การมีส่วนร่วม (Participative) บุคคล และชุมชนควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การระบุปัญหา ความตอ้งการ การวางแผน ด าเนินการและการประเมินผล ซ่ึงจะท าใหก้าร
ด าเนินงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ เกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของบุคคลและชุมชนในการจดัการ
สุขภาพ มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ รวมถึงช่วยสร้างให้เกิดความย ัง่ยนืของการด าเนินงาน 

1.3 การด าเนินงานทีเ่น้นการกระท าที่ปัจจัยก าหนดสุขภาพ (Addressing the Determinant for 
Health) โดยการด าเนินงานตอ้งมองปัจจยัก าหนดสุขภาพท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั
ดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ตอ้งใชว้ธีิการหรือแนวทางการจดัการปัจจยัก าหนดสุขภาพท่ีหลากหลาย แต่หนุน
เสริมซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ การส่ือสาร การศึกษา การก าหนดกฎหมาย มาตรการทางการเงิน การปรับเปล่ียนใน
ระดบัองคก์ร 

 1.4 การท างานแบบร่วมมือทุกภาคส่วน (Inter-sectoral) เน่ืองจากปัจจยัก าหนดสุขภาพเก่ียวขอ้งกบั
หลายภาคส่วนท่ีไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข ดงันั้นจึงตอ้งส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาท างาน
ร่วมกนั ทั้งภาครัฐ เอกชน องคพ์ฒันาเอกชน และชุมชน ซ่ึงความร่วมมือดงักล่าวตอ้งเกิดในทุกระดบัทั้งระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ ระดบภูมิภาค และระดบัโลก  

1.5  การท างานทีมุ่่งให้เกดิความเท่าเทียมกนั (Equity) การส่งเสริมสุขภาพตอ้งมุ่งเป้าหมายการสร้าง
ความเท่าเทียมกนัดา้นสุขภาพและความเป็นธรรมทางสังคม ดงันั้นการด าเนินงานจึงตอ้งท าใหทุ้กบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ไดรั้บประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพในการใชชี้วติประจ าวนัของตนไม่วา่จะใน
ชุมชน โรงเรียน หรือท่ีท างาน  
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1.6 การสร้างความยัง่ยืน (Sustainable)  การด าเนินการส่งเสริมสุขภาพตอ้งเนน้ใหเ้กิดผลลพัธ์ของการ
เปล่ียนแปลงของบุคคลและชุมชนท่ีมีความย ัง่ยนื ซ่ึงกระบวนการด าเนินงานตอ้งเนน้การมีส่วนร่วม มีการ
พฒันาความรู้และทกัษะ ใหส้ามารถด าเนินการไดต่้อเน่ืองถึงแมจ้ะส้ินสุดโครงการหรือหมดงบประมาณลงแลว้   

  
 2. กลวธีิของการส่งเสริมสุขภาพ  
  กลวธีิส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ จะเก่ียวขอ้งกบัการกลวธีิและประเด็นการส่งเสริมสุขภาพท่ีมุ่ง
จดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และระบบบริการสุขภาพ 
ซ่ึงกฎบตัรออตตาวาไดร้ะบุกลวธีิและประเด็นส าคญัในการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีถูกน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี  

2.1 กลวธีิของการส่งเสริมสุขภาพ กฎบตัรออตตาวาไดร้ะบุ 3 กลวธีิส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพดงัน้ี 
(Tone and Green, 2006) 

2.1.1 การช้ีน าเพ่ือสุขภาพ (Advocacy) เป็นการท าใหส้ังคมและผูก้  าหนดนโยบาย เห็นความส าคญั
ของการมีสุขภาพดีวา่เป็นแหล่งประโยชน์อนัส าคญัของการพฒันาสุขภาพและคุณภาพชีวติของบุคคล รวมถึง
การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจยัก าหนดสุขภาพประกอบดว้ย ปัจจยัทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรม และปัจจยัทางชีวภาพ ดงันั้นการผลกัดนัช้ีน าเพื่อสุขภาพจะท าใหป้ระชาชนมี
ความตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกนัก็ช่วยผลกัดนัใหผู้ก้  าหนด
นโยบายออกกฎหมาย กฎระเบียบ โดยค านึงถึงผลดีต่อสุขภาพของประชาชนมากข้ึน รูปแบบการช้ีน าเพื่อ
สุขภาพอาจเป็นการเขียนบทความประเด็นสุขภาพท่ีส าคญัเผยแพร่ผา่นส่ือ การส่งเสริมใหเ้ครือข่ายผูป้กครองเฝ้า
ระวงัและเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องใหมี้มาตรการป้องกนัการสูบบุหร่ีและด่ืมสุราในเยาวชน  

2.1.2 การเสริมสร้างความสามารถ (Enabling) การส่งเสริมสุขภาพมีจุดเนน้ท่ีลดความไม่เท่าเทียมกนั
ทางสุขภาพ โดยการเสริมสร้างความสามารถของประชาชนในการควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพของตนและ
ชุมชน ดว้ยการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นสุขภาพท่ีเหมาะสมในชุมชน  เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ เพิ่มพูนทกัษะชีวติ  ท าใหส้ามารถเลือกส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตน และสามารถ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มหรือเรียกร้องการสนบัสนุนทรัพยากรสุขภาพในชุมชน น าไปสู่
ความเท่าเทียมกนัทางสุขภาพ  

2.1.3 การเป็นส่ือกลาง (Mediate) ปัจจยัพื้นฐานของสุขภาพและโอกาสท่ีจะเขา้ถึงสุขภาพไม่ไดข้ึ้นกบั
ภาคส่วนท่ีใหบ้ริการสุขภาพเพียงดา้นเดียว การส่งเสริมสุขภาพตอ้งเกิดจากการด าเนินการร่วมกนัของทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฯลฯ การ
ลงมือด าเนินการในเร่ืองท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพอาจไปขดัผลประโยชน์หรือความตอ้งการของบางภาคส่วน บาง
กลุ่ม ดงันั้น ประชาชน  กลุ่มวชิาชีพ กลุ่มทางสังคม และบุคลากรทางสุขภาพ ต่างมีภารกิจส าคญัในการเป็น
ส่ือกลางระหวา่งภาคส่วนท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกนั เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ทางสุขภาพท่ีดีส าหรับชุมชน 
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2.2 ประเด็นส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ กฎบตัรออตตาวาไดร้ะบุ 5 ประเด็นส าคญั (Main action 
areas) ของการส่งเสริมสุขภาพดงัน้ี (สุรเกียรติ อาชานานภาพ, 2551;  Hubley and Copeman, 2013) 

2.2.1 การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  (Building Healthy Public Policy) นโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพมีรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่มีส่วนสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ตวัอยา่งเช่น   การออกกฎหมาย การใช้
มาตรการทางการเงิน การใชม้าตรการทางภาษี และการปรับเปล่ียนใหมี้องคก์รดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การ
ด าเนินการท่ีผสมผสานเหล่าน้ีน าไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน เช่น ช่วยสร้างรายได ้และเกิดนโยบายทาง
สังคมท่ีท าใหเ้กิดความเสมอภาคยิง่ข้ึน  ท าใหม้ัน่ใจวา่สินคา้และบริการมีคุณภาพและปลอดภยัต่อสุขภาพมาก
ข้ึน มีบริการสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพมากข้ึน และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดน่าอภิรมยย์ิง่ข้ึนดว้ย ซ่ึงผูก้  าหนด
นโยบายตอ้งพิจารณาทางเลือกท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน จึงมีการเรียกร้องใหผู้ก้  าหนดนโยบายของ
หน่วยงานทุกระดบัและทุกภาคส่วนค านึงหลกัทุกนโยบายใส่ใจสุขภาพ  

2.2.2 การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ (Creating Supportive Environments) เน่ืองจากคน
กบัส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวพนักนัจนไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้สอดคลอ้งกบัมุมมองสุขภาพเชิงนิเวศวทิยา  
ดงันั้นหน่วยงานทุกฝ่ายและทุกระดบัตอ้งใหค้วามส าคญักบัการท าใหชุ้มชนและส่ิงแวดลอ้มเก้ือหนุนการมี
สุขภาพดีของประชาชน ทั้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติ การจดัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและเทคโนโลยท่ีี
ปลอดภยัน่าร่ืนรมย ์ การจดัระบบการท างานท่ีช่วยใหก้ารด าเนินชีวติและการท างานมีความปลอดภยั  เกิด
ความสุขในการท างาน เป็นตน้ 

 2.2.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Strengthening Community Action) การส่งเสริม
สุขภาพโดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล  ดว้ยการใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การตดัสินใจ การวางแผนกลวธีิ และการด าเนินการตามแผน 
เพื่อใหชุ้มชนมีสุขภาพดีข้ึน หวัใจส าคญัของกระบวนการท างานในชุมชน คือ การเสริมพลงัชุมชน ซ่ึงหมายถึง
การท าใหชุ้มชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ สามารถควบคุมการด าเนินการต่างๆ และสามารถก าหนดอนาคตของ
ตนเองได ้

 2.2.4 การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล (Developing Personal Skills) เป็นการส่งเสริมสุขภาพโดยการ
สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาทั้งในตวับุคคลและสังคม ดว้ยการใหข้อ้มูล เสริมสร้างความรู้ดา้นสุขภาพ และ
พฒันาทกัษะชีวติ การด าเนินการในลกัษณะน้ีจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีความสามารถในการควบคุมสุขภาพ
ของตนเองและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีจะส่งผลดีต่อสุขภาพ และเป็นการเปิดโอกาส
ใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ มีการเตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงในทุกช่วงชีวติ หากเกิดการเจบ็ป่วย
เร้ือรังหรือเกิดการบาดเจบ็ ก็สามารถปรับตวัและดูแลตนเองได ้ ทั้งน้ีควรสร้างโอกาสการเรียนรู้น้ีให้เกิดข้ึนท่ี
โรงเรียน ท่ีบา้น ท่ีท างาน และท่ีชุมชน   

2.2.5 การปรับเปลีย่นระบบบริการสุขภาพ  (Reorienting Health Services) ระบบบริการสุขภาพตอ้ง
ปรับเปล่ียนทิศทางจากเนน้การดูแลรักษา มาท าเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพมากข้ึน โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้ใจ รับรู้ 
และเคารพในความตอ้งการของ บุคคลและชุมชน และสนบัสนุนใหบุ้คคลและชุมชนมีความตอ้งการท่ีจะมี
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สุขภาพท่ีดีข้ึน  เปิดโอกาสและเช่ือมโยงภาคส่วนอ่ืนๆ ใหเ้ขา้มาร่วมในการพฒันาปัจจยัก าหนดสุขภาพท่ี
เก่ียวขอ้งมากยิง่ข้ึน เช่น ปัจจยัทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มทางสุขภาพ  ทั้งน้ีการปรับเปล่ียน
ระบบบริการสุขภาพจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั พร้อมกบัมีปรับเปล่ียนรูปแบบการศึกษาและการ
อบรมในวชิาชีพดา้นสุขภาพ การด าเนิการดงักล่าวจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนทศันคติของบุคคลและองคก์ร ให้
มองความตอ้งการของบุคคลท่ีครอบคลุมปัจจยัทุกดา้นของชีวติ  
 ทั้งน้ีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวติของประชาชนท่ี
ไดผ้ลดีจ าเป็นตอ้งท าทั้ง 5 ประเด็นส าคญัท่ีผสมผสานกนัเพื่อจดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพครอบคลุมทั้งปัจจยั
ภายในบุคคลท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมและวถีิชีวติ และปัจจยัดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงระบบบริการสุขภาพ ให้
เปล่ียนไปในทิศทางท่ีสนบัสนุนการมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกนัการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดงักล่าวใหส้ าเร็จ
ไดต้อ้งใชก้ลวธีิการช้ีน าเพื่อสุขภาพ การเสริมสร้างความสามารถ และการเป็นส่ือกลาง ท่ีจะท าใหบุ้คคล กลุ่ม 
ชุมชน และสังคม ใหก้ารยอมรับวา่สุขภาพเป็นส่ิงส าคญั ใหก้ารสนบัสนุน ร่วมมือ และลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ี
ส่งผลดีต่อสุขภาพ 
 
กจิกรรม 1.2.4 

กฎบตัรออตตาวา ระบุกลวธีิและประเด็นส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพมีอะไรบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 1.2.4 

กลวธีิส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ย  
1) การช้ีน าเพื่อสุขภาพ (Advocacy)  
2) การเสริมสร้างความสามารถ (Enabling) และ  
3) การเป็นส่ือกลาง (Mediate) 
ส าหรับประเด็นส าคญัของการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ย  
1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  (Building Healthy Public Policy) 
2) การสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ (Creating Supportive Environments) 
3) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (Strengthening Community Action) 
4) การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล (Developing Personal Skills) 
5) การปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพ  (Reorienting Health Services) 
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ตอนที ่1.3  
ความสัมพนัธ์ระหว่างสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 
โปรดอ่าน หวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 1.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หัวเร่ือง  

1.3.1 ความเก่ียวขอ้งของสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
1.3.2 แบบจ าลองการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  

แนวคิด 
1.  สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั โดยการส่งเสริมสุขภาพให้
ความส าคญักบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการ
ด าเนินงานกบัปัจจยัภายในบุคคลเนน้การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ การด าเนินงานสุขศึกษา และ
ส่วนท่ี 2 เป็นการจดัการกบัปัจจยัทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม   
2.   แบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด พฒันาโดย กรีนและกรูเตอร์ เป็นแบบจ าลองท่ีไดรั้บความนิยม และมี
การอธิบายใหเ้ห็นความเช่ือมของโยงการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ดว้ยการจดั
ระเบียบปัจจยัทางนิเวศวทิยาในระดบัต่างๆ เขา้ไวใ้นแบบจ าลอง แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ส่วน คือพรี
ซีดกบัโพรซีด โดยมี 9 ระยะยอ่ย ล่าสุดในปี ค.ศ. 2005 มีการปรับปรุงแบบจ าลอง โดยเพิ่มการประเมิน
ปัจจยัดา้นพนัธุกรรม  และมีการรวมบางระยะเขา้ดว้ยกนัใหเ้หลือ 8 ระยะยอ่ย 

 
วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความเก่ียวขอ้งของสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได ้
2. อธิบายแบบจ าลองการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได ้ 
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เร่ืองที่ 1.3.1  
ความเกีย่วข้องของสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 

จากการศึกษาแนวคิดของสุขศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพในตอนท่ี 1.1 และ  1.2 แลว้ จะพบวา่สุข
ศึกษามีการก่อก าเนิดมาก่อน โดยสุขศึกษาเนน้ท่ีการจดัการเรียนรู้เพื่อใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล และชุมชน มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยสมคัรใจ ซ่ึงเป็นลกัษณะการโนม้นา้วใหบุ้คคลปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ต่อมา
ไดมี้การมองปัจจยัก าหนดสุขภาพท่ีครอบคลุมทั้งปัจจยัภายในตวับุคคลและปัจจยัภายนอกตวับุคคล โดยมองวา่
การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพดี ไม่เฉพาะบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีโดยการด าเนินงานสุขศึกษา (Health 
education) เท่านั้น แต่ตอ้งอาศยัการด าเนินงานป้องกนัโรค (Prevention) และการปกป้องสุขภาพ (Health 
protection) ซ่ึงเป็นแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพตามแบบจ าลองของแทนนาฮิลล ์(Downie et al, 1996 อา้งถึง
ใน Naidoo and Wills, 2016)  ดงัภาพท่ี 1.1 

 
สุขศึกษา (Health education) 
การป้องกนัโรค (Prevention) 
การปกป้องสุขภาพ (Health protection) 

ภาพที ่ 1.1    แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพของแทนนาฮิลล์ (Tannahill’s Model of Health Promotion)  
ท่ีมา: Naidoo and Wills, 2016,  p. 86 

 
ตามแนวคิดของแบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพของแทนนาฮิลล ์ระบุความหมายของ 3 องคป์ระกอบ

หลกัของการส่งเสริมสุขภาพ ดงัน้ี 

1 

3 

4 
2 
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1. สุขศึกษา เป็นการส่ือสารท่ีก่อใหเ้กิดความรู้และทศันคติเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมสุขภาวะและป้องกนั
การเจบ็ป่วย เช่น การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทกัษะชีวติใหแ้ก่เยาวชน  

2. การป้องกนัโรค เป็นการลดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อโรคหรือหรือการเจบ็ป่วยโดยการใช้
มาตรการทางการแพทย ์ เช่น การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคในเด็ก การตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรี  

3. การปกป้องสุขภาพ เป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนผา่นทางมาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคม  เช่น การก าหนดนโยบายหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ การออกกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตามวงกลมทั้ง   3   วง มีส่วนทบัซอ้นกนั ท าใหสุ้ขศึกษามีความเช่ือมโยงและทบัซอ้นกบังาน
ป้องกนัโรคและงานปกป้องสุขภาพ ท่ีแยกจากกนัไดย้าก เช่น 

พื้นท่ี ท่ี 1 เป็นสุขศึกษาในเชิงป้องกนั (Preventive health education) เช่น สุขศึกษาส าหรับผูต้อ้งการเลิก
บุหร่ี เป็นตน้ 

พื้นท่ี ท่ี 2 เป็นสุขศึกษาเพื่อปกป้องสุขภาพ (Health education ained at positive health protection) เช่น 
การช้ีน าสังคมใหต่้อตา้นการโฆษณาบุร่ี การล็อบบ้ีผูน้ ารัฐบาลเพื่อใหอ้อกกฎหมายหา้มโฆษณาบุหร่ี เป็นตน้ 

พื้นท่ี ท่ี 3 เป็นการปกป้องสุขภาพเพื่อป้องกนัโรค (Preventive health protection) เช่น การผสมสาร
ฟลูออไรดใ์นน ้าประปาเพื่อป้องกนัโรคฟันผุ 

พื้นท่ี ท่ี 4 เป็นสุขศึกษาเพื่อป้องกนัและปกป้องสุขภาพ (Health education for preventive health 
protection) เช่น การช้ีน าสังคมใหส้นบัสนุนการออกกฎหมายบงัคบัใหค้าดเขม็ขดันิรภยัเม่ือขบัหรือโดยสาร
รถยนต ์  

ถึงแมแ้นวคิดของแบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพของแทนนาฮิลล ์จะไดรั้บการยอมรับจากบุคลากรดา้น
สาธารณสุขท่ีมีบทบาทเป็นนกัส่งเสริมสุขภาพ แต่มีการวิจารณ์วา่เป็นการมองการส่งเสริมสุขภาพท่ีเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขเป็นผูด้  าเนินการหลกั เน่ืองจากมุ่งเนน้ท่ีปัจจยัเส่ียงต่อโรค  (Downie et al., 1996; Naidoo and Wills, 
2016) 

ต่อมาการด าเนินงานสาธารณสุขใหค้วามส าคญักบัปัจจยัก าหนดสุขภาพแทนท่ีจะมองเฉพาะปัจจยัเส่ียง
ต่อโรค ท าให้เกิดการท างานแบบสาธารณสุขแนวใหม่ “New Public Health” ท่ีมองสุขภาพในเชิงนิเวศวทิยา วา่
สุขภาพเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในระดบัต่างๆ ท่ีนอกจากปัจจยัภายในบุคคลแลว้ ยงัมีปัจจยั
ระหวา่งบุคคล องคก์ร ชุมชน และสังคม ท่ีเป็นตวัก าหนดสุขภาพ โดยเฉพาะท่ีเป็นปัจจยัทางสังคม เช่น ความไม่
เท่าเทียมกนัทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและมลภาวะ ระบบบริการสุขภาพท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีไม่สามารถจดัการไดโ้ดยบุคคล  แต่ตอ้งอาศยัการเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น 
การก าหนดนโยบายจากภาครัฐและเอกชนท่ีใหค้วามส าคญักบัสุขภาพ การปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพ การปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ท่ีท าควบคู่กบัการพฒันาทกัษะแก่
บุคคลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีวถีิชีวติท่ีเหมาะสม  ซ่ึงการด าเนินงานตามสาธารณสุขแนวใหม่ 
จะตอ้งอาศยับุคคล ชุมชน และภาคีท่ีเก่ียวขอ้งไม่เฉพาะหน่วยงานดา้นสาธารณสุขมาร่วมกนัการด าเนินงาน
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เพื่อใหค้รอบคลุมทั้งปัจจยัภายในบุคคลและปัจจยัภายนอกบุคคล  ซ่ึงแนวคิดน้ีคือ การส่งเสริมสุขภาพ ท่ีถูก
ประกาศไวใ้นกฎบตัรออตตาวา ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1986 และมีการใชก้นัเป็นแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ถึงปัจจุบนั  จึงมีการกล่าวกนัวา่ การส่งเสริมสุขภาพ คือ การด าเนินงานผสมกนัระหวา่งสุขศึกษากบัการ
เปล่ียนแปลงสังคม (Health promotion as the synthesis of health education and social engineering ) หรือ การ
ส่งเสริมสุขภาพ คือ ผลรวมของการด าเนินงานสุขศึกษากบัการก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Health 
promotion is the sum of  health education and healthy public policy) โดยมองวา่การก าหนดนโยบายสาธารณะ
เป็นกลไกส าคญัท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัภายนอกตวับุคคล (Piper, 2009; Tones, 
1993; Tones and Tilford, 2001; Tones and Green,  2004) 

อยา่งก็ตามในระยะต่อมา นกัวชิาการต่างๆ ไดม้องสุขศึกษาในบทบาทท่ีกวา้งข้ึน คือ นอกจากบทบาท
ในการจดัการเรียนรู้เพื่อโนม้นา้วให้บุคคลปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยสมคัรใจแลว้ ยงัมองถึงการเสริม
พลงัใหบุ้คคลสามารถควบคุมสุขภาพตนเอง และปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มของตนเพื่อการมีสุขภาพดี ซ่ึงหมาย
รวมถึงการรวมตวักนัเพื่อสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการมี
สุขภาพดี 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ ถึงพฒันาการของสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั 
ดงันั้นจึงพบวา่เป็นการยากท่ีจะแยกสุขศึกษากบัการส่งเสริมสุขภาพออกจากกนัอยา่งชดัเจน และในต าราดา้นสุข
ศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จึงมกัเขียนสองเร่ืองควบคู่กนัไป  อยา่งก็ตามส าหรับเอกสารการสอนชุดวชิาสุข
ศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จะมองความเก่ียวขอ้งของสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยใชแ้นวคิดของ
การส่งเสริมสุขภาพท่ีใหค้วามส าคญักบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นการด าเนินงานกบัปัจจัยภายในบุคคล ซ่ึงได้แก่ สุขศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ เพื่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีชีวติท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมใหบุ้คคล กลุ่มบุคคลคิดอยา่งมี
วจิารณญาน (Critical consciousness) เสริมพลงัใหบุ้คคลมีความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
สุขภาพของตนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในชุมชนในการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ เช่น 
สามารถก าหนดประเด็นสุขภาพ (Agenda setting) และมีทกัษะในการผลกัดนัทางการเมือง (Political skills) ให้
ผูมี้อ  านาจออกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการจดับริการสุขภาพ
และช้ีน านโยบายเพื่อสุขภาพ   กบัส่วนที่ 2 เป็นการจัดการกบัปัจจัยทางสังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหมายถึงการ
ก าหนดนโยบายท่ีใหค้วามส าคญักบัผลกระทบต่อสุขภาพ การปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม การปรับเปล่ียนระบบ
บริการสุขภาพ ท่ีเป็นบทบาทของทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล หน่วยงาน บุคคลและชุมชน ท่ีจะตอ้งเห็นความส าคญั
และท างานร่วมกนัเพื่อจดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพและท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี   ดงัภาพท่ี 1.2 ท่ีอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
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นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

การช้ีน า/ผลกัดนันโยบายเพ่ือสุขภาพ 
การสนับสนุนส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 
สุขภาวะสุขภาพการไม่เจบ็ป่วย 
บริการสุขภาพ 
การมีทักษะทางการเมืองในการผลกัดนันโยบาย 
การก าหนดเป้าหมาย/วาระ 
การเลือกที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพ 
การเสริมพลัง  การมีส่วนร่วมกบัชุมชน 
คดิอย่างมีวจิารณญาณเพิม่ขึน้ 
สุขศึกษา 
การจัดการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร       

นโยบาย
สาธารณะเพ่ือ

สุขภาพ 

การช้ีน า/ผลกัดนั
นโยบายเพ่ือ
สุขภาพ 

การสนับสนุน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

สุขภาพ 

บริการ
สุขภาพ 

สุขภาวะ 
สุขภาพ 

การไม่เจ็บป่วย 
 

การเลือกที่จะ           
มีพฤติกรรม
สุขภาพ 

 
สุขศึกษา 

คดิอย่างมี
วจิารณญาณ
เพิม่ขึน้ 

การเสริมพลัง                  
การมีส่วนร่วม              
กบัชุมชน 

การมีทักษะทาง
การเมืองในการ
ผลกัดนันโยบาย 

การก าหนด
เป้าหมาย/วาระ 

การจัดการศึกษา
และฝึกอบรม
บุคลากร       



61 
 

 

ภาพที ่1.2 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
ท่ีมา: Tones and Green, 2006: p. 184 
 
กจิกรรม 1.3.1 
  อธิบายความเช่ือมโยงของสุขศึกษากบัการส่งเสริมสุขภาพ 
 
แนวตอบกจิกรรม 1.3.1 

จากแนวคิดเชิงนิเวศวทิยา ท่ีพบวา่สุขภาพถูกก าหนดโดยปัจจยัภายในบุคคล และปัจจยัดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนจ าเป็นตอ้งด าเนินการปรับเปล่ียนปัจจยัภายในบุคคล ซ่ึง
ไดแ้ก่ สุขศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวถีิชีวติท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ 
กบัการจดัการกบัปัจจยัทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหมายถึงการก าหนดนโยบายท่ีให้ความส าคญักบั
ผลกระทบต่อสุขภาพ การปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม การปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพ   
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เร่ืองที่ 1.3.2   
แบบจ าลองการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัตามท่ีไดก้ล่าวในเร่ืองท่ี   1.3.1  จะเห็น
ไดจ้ากการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมีการใชท้ฤษฎีและแบบจ าลองท่ีใชเ้ป็นแนวทางการ
ท างานร่วมกนั ซ่ึงทฤษฎีและแบบจ าลองท่ีใชส้ามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นทฤษฎีกระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ท่ีใชอ้ธิบายปัจจยัสาเหตุของพฤติกรรมและใชใ้นการออกแบบกระบวนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพซ่ึงเป็นการด าเนินงานสุขศึกษา หรือการเปล่ียนแปลงปัจจยัก าหนดสุขภาพท่ีเป็นปัจจยัภายใน
ตวับุคคลของการส่งเสริมสุขภาพ  ทฤษฎีกลุ่มน้ีจะกล่าวในรายละเอียดในหน่วยท่ี 3  ส าหรับกลุ่มท่ีสอง เป็น
ทฤษฎีหรือแบบจ าลองท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชก้ารวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงพบวา่แบบจ าลองในการด าเนินงานท่ีถูกพฒันาข้ึนมีหลาย
แบบจ าลอง ในท่ีน้ีจะเลือกน าเสนอแบบจ าลองท่ีไดรั้บความนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และมีการอธิบาย
เช่ือมโยงใหเ้ห็นการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่แบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด (PRECEDE-
PROCEED Model)  

แบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด พฒันาโดย กรีนและกรูเตอร์ (Green and Kreuter, 1999) ท่ีไดจ้ดัระเบียบ
ปัจจยัในระดบัต่างๆ ทางนิเวศวทิยา เขา้ไวใ้น ซ่ึงแบบจ าลองแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกวา่ พรี
ซีด (PRECEDE)  ประกอบดว้ยระยะ 1-5 ส่วนท่ี 2 คือ โพรซีด (PROCEED) ประกอบดว้ยระยะ 6-9 รวมทั้งหมด
มี  9 ระยะตามภาพท่ี 1.3 ดงัน้ี 
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พรีซีด (PRECEDE)   
ระยะที ่5 
การวินิจฉยัทางการบริหารและนโยบาย 
ระยะที ่4 
การวินิจฉยัทางการศึกษาและองคก์าร 
ระยะที ่3 
การวินิจฉยัทางพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
ระยะที ่2 
การวินิจฉยัทางระบาดวิทยา 
ระยะที ่1 
การวินิจฉยัทางสงัคม 

 (การส่งเสริมสุขภาพ) 
สุขศึกษา 
นโยบาย กฎระเบียบ การจดัองคก์าร 
ปัจจยัน า 
ปัจจยัเสริม 
พฤติกรรมและวถีิชีวติ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพ 
ปัจจยัเอ้ือ 

สุขภาพ คุณภาพชีวติ 

พฤติกรรม
และวถีิชีวติ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจยัน า 

ปัจจยั
เสริม 

ปัจจยัเอ้ือ 

สุขศึกษา 

นโยบาย 
กฎระเบียบ 
การจดัองคก์าร 

 (การส่งเสริมสุขภาพ) 

ระยะที ่1 
การวินิจฉยั           
ทางสงัคม 

ระยะที ่2 
การวินิจฉยั           

ทางระบาดวิทยา 

ระยะที ่4 
การวินิจฉยั           

ทางการศึกษาและ
องคก์าร 

ระยะที ่3 
การวินิจฉยั           

ทางพฤติกรรม
และส่ิงแวดลอ้ม 

ระยะที ่5 
การวินิจฉยั           

ทางการบริหาร
และนโยบาย 

ระยะที ่6 
การด าเนินงาน ระยะที ่7 

การประเมิน
กระบวนการ 

ระยะที ่8 
การประเมินผล

กระทบ 

ระยะที ่9 
การประเมินผลลพัธ์ 

พรีซีด (PRECEDE)   

โพรซีด (PRECEDE)   
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คุณภาพชีวติ 
ระยะที ่6 
การด าเนินงาน 
ระยะที ่7 
การประเมินกระบวนการ 
ระยะที ่8 
การประเมินผลกระทบ 
ระยะที ่9 
การประเมินผลลพัธ์ 

โพรซีด (PRECEDE)   

ภาพที ่1.3 แบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด 
ท่ีมา: Green and Kreuter, 1991 

 
ส่วนแรก PRECEDE  มาจากตวัยอ่ของ “Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in 

Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation” เป็นการด าเนินงาน 5 ระยะแรก ประกอบดว้ย  
1. การวนิิจฉยัทางสังคม (Social diagnosis)  เป็นการประเมินเพื่อคน้หาปัจจยัทางสังคม วา่บุคคล กลุ่ม 

หรือชุมชน มีปัญหาคุณภาพชีวติในเร่ืองใด  
2. การวนิิจฉยัทางระบาดวทิยา (Epidemiological diagnosis)   เป็นการประเมินโดยใชห้ลกัการทาง

ระบาดวทิยา เพื่อคน้หาวา่บุคคล กลุ่ม หรือชุมชน ปัญหาการเจบ็ป่วย พิการ ตาย หรือความเส่ียงดา้นสุขภาพใน
เร่ืองใดท่ีส าคญั  

 3. การวนิิจฉยัทางพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม (Behavioral and environmental diagnosis)    เป็นการ
ประเมินเพื่อคน้หาสาเหตุดา้นพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ  

4. การวนิิจฉยัทางการศึกษาและการจดัองคก์าร (Educational and  organizational diagnosis)    การ
ประเมินเพื่อคน้หาปัจจยัน า (Predisposing factors)  ปัจจยัเสริม (Reinforcing factors)  และปัจจยัเอ้ือ (Enabling 
factors)  ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมาย  และการประเมินปัจจยัเอ้ือท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นสุขภาพ ท า
ใหไ้ดข้อ้มูลในการจดัการศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และการปรับองคก์ารเพื่อการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้ม 

 5. การวนิิจฉยัทางการบริหารและการนโยบาย  (Administrative and policy diagnosis) เป็นการประเมิน
เพื่อคน้หาปัจจยัทางการบริหารและนโยบายท่ีส าคญั ท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบการด าเนินงานสุขศึกษา การ
ก าหนดนโยบาย การออกกฎระเบียบ การจดัการองคก์าร เพื่อน าไปสู่การด าเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพในการ
จดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ ทั้งพฤติกรรมหรือวถีิชีวติ กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเชิง
นิเวศวทิยา 

 ส่วนท่ีสอง PROCEED  มาจากตวัยอ่ของ “Policy, Regulatory, and Organizational Constructs in 
Educational and Evironmental Development”  มี 4 ระยะคือ 6. ถึง 9. ท่ีต่อเน่ืองจากส่วนแรก  ไดแ้ก่ 
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 6. การด าเนินงาน (Implementation) เป็นระยะการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขศึกษา การก าหนด
นโยบาย/กฎระเบียบเพื่อสุขภาพ การปรับปรุงองคก์าร การปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพดี  

7. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ วา่มีการด าเนินงานตามท่ีก าหนดหรือไม่  

8. การประเมินผลกระทบ (Impact evaluation)  เป็นการประเมินผลกระทบวา่และเกิดปรับเปล่ียนปัจจยั
ก าหนดสุขภาพ ไดแ้ก่  พฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มไปในทิศทางตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่เพียงใด  

9. การประเมินผลลพัธ์ (Outcome evaluation)  เป็นการประเมินผลลทัธ์วา่หลงัการด าเนินงานมีการ
ปรับเปล่ียนสุขภาพและคุณภาพชีวติของประชาชนเป้าหมายหรือไม่เพียงใด 

ทั้งน้ีแบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด เป็นกระบวนการวเิคราะห์เชิงเหตุเชิงผล โดยเร่ิมจากการวเิคราะห์เพื่อ
ก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ คือคุณภาพชีวติ และสุขภาพ  (ระยะท่ี 1-2) จากนั้นมีการวิเคราะห์ปัจจยัสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพ (ระยะท่ี 3-4) เพื่อน ามาก าหนดวธีิการด าเนินงาน (ระยะท่ี 5) โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นการด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อแกไ้ขปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งปัจจยัน า 
ปัจจยัเสริม และปัจจยัเอ้ือ กลุ่มที่ 2 เป็นการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัจจัยด้านนโยบาย ด้านกฎระเบียบ และด้าน
องค์กร เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปัจจยัเอ้ือและส่ิงแวดลอ้มทางสุขภาพ  โดยการด าเนินงานทั้งสองกลุ่มนี ้
คือการส่งเสริมสุขภาพ  และเม่ือมีการด าเนินงานตามแผน (ระยะท่ี 6)  จะตอ้งมีการติดตามประเมินผลวา่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ ทั้งกระบวนการ ผลกระทบ และผลลพัธ์ (ระยะท่ี 7-9)  ตามล าดบั (Green and Kreuter, 
1991) ส าหรับรายละเอียดของ PRECEDE-PROCEED Model จะกล่าวในหน่วยท่ี 3 

พบวา่แบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด ไดรั้บความนิยมในการน าไปใชท้ั้งการด าเนินงานสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่การวางแผน ด าเนินงาน และการประเมินผลท่ีท าใหม้องปัจจยัก าหนดสุขภาพครอบคลุม
ทั้งพฤติกรรมและปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ตามมุมมองนิเวศวทิยา อยา่งไรก็ตามในระยะหลงัๆ มีการศึกษาถึงอิทธิพล
ของยนี หรือพนัธุกรรมต่อสุขภาพ โดยมองวา่พนัธุกรรมมีปฏิสัมพนัธ์กบัปัจจยัน า และพฤติกรรม ท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะการศึกษาทางพนัธุกรรมมีแนวโนม้ท่ีกา้วหนา้มากและจะมีบทบาทมากข้ึนในการ
วนิิจฉยัความเส่ียงดา้นสุขภาพ และการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสุขภาพของบุคคลในอนาคต  ดงันั้นกรีน และครู
เตอร์ (Green and Kreuter, 2005) จึงไดป้รับปรุงแบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด โดยเพิ่มปัจจยัดา้นพนัธุกรรมไวใ้น
ระยะท่ี 2 การประเมินทางระบาดวทิยา  และมีการรวมระยะท่ี 2 กบั ระยะท่ี 3 เดิม เป็น “ระยะท่ี  2 การประเมิน
ทางระบาดวทิยา (Epidemiological assessment)  แลว้มีการปรับล าดบัท่ีของระยะอ่ืนๆ และปรับช่ือบางระยะ 
ใหม่  ไดแ้ก่  ระยะท่ี 3 การประเมินทางการศึกษาและนิเวศวทิยา (Educational and ecological assessment) ระยะ
ท่ี 4 การประเมินทางการบริหารและนโยบาย และการวางแนวกิจกรรม  (Administrative and policy assessment 
and intervention alignment)  ดงัภาพท่ี 1.4  
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ระยะที ่4 
การประเมินทางการบริหารและนโยบาย และการวางแผนกิจกรรม 
ระยะที ่3 
การประเมินทางการศึกษาและนิเวศวิทยา 
ระยะที ่2 
การประเมินทางระบาดวิทยา 
ระยะที ่1 
การประเมินทางสงัคม 

 (การส่งเสริมสุขภาพ) 
สุขศึกษา 
นโยบาย กฎระเบียบ การจดัองคก์าร 
ปัจจยัน า 
ปัจจยัเสริม 
ปัจจยัเอ้ือ 
พฤติกรรม 
พฤติกรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพ 
คุณภาพชีวติ 
 

คุณภาพชีวติ สุขภาพ 

พฤติกรรม 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจยัน า 

ปัจจยั
เสริม 

ปัจจยัเอ้ือ 

สุขศึกษา 

นโยบาย 
กฎระเบียบ 
การจดัองคก์าร 

 (การส่งเสริมสุขภาพ) 

ระยะที ่5 
การด าเนินงาน 

ระยะที ่6 
การประเมิน
กระบวนการ 

ระยะที ่7 
การประเมินผล

กระทบ 

ระยะที ่8 
การประเมินผลลพัธ์ 

ระยะที ่1 
การประเมิน           
ทางสงัคม 

ระยะที ่2 
การประเมิน           

ทางระบาดวิทยา 

ระยะที ่3 
การประเมิน           

ทางการศึกษาและ
นิเวศวิทยา 

 

ระยะที ่4 
การประเมินทางการบริหารและ
นโยบาย และการวางแนวกิจกรรม 

พนัธุกรรม 
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ระยะที ่5 
การด าเนินงาน 
ระยะที ่6 
การประเมินกระบวนการ 
ระยะที ่7 
การประเมินผลกระทบ 
ระยะที ่8 
การประเมินผลลพัธ์ 

ภาพที ่1.4 แบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด ปรับปรุง ค.ศ.2005 
ท่ีมา: Green and Kreuter, 2005 

 
 
 

กจิกรรม 1.3.2 
 แบบจ าลองใดท่ีใชอ้ธิบายความเช่ือมโยงระหวา่งสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพไดช้ดัเจนท่ีสุด 
อธิบายพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 1.3.2 

แบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด (PRECEDE-PROCEED Model) ของ กรีน กบัครูเตอร์ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
วเิคราะห์เชิงเหตุเชิงผล โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์เพื่อก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ คือคุณภาพชีวติ และสุขภาพ  
(ระยะท่ี 1-2) จากนั้นมีการวิเคราะห์ปัจจยัสาเหตุของปัญหาสุขภาพ (ระยะท่ี 3-4) เพื่อน ามาก าหนดวธีิการ
ด าเนินงาน (ระยะท่ี 5) โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นการด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อ
แกไ้ขปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งปัจจยัน า ปัจจยัเสริม และปัจจยัเอ้ือ กลุ่มที่ 2 เป็นการ
ด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัจจัยด้านนโยบาย ด้านกฎระเบียบ และด้านองค์กร เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปัจจยั
เอ้ือและส่ิงแวดลอ้มทางสุขภาพ  โดยการด าเนินงานทั้งสองกลุ่มนี ้คือการส่งเสริมสุขภาพ  และเม่ือมีการ
ด าเนินงานตามแผน (ระยะท่ี 6)  จะตอ้งมีการติดตามประเมินผลวา่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ ทั้ง
กระบวนการ ผลกระทบ และผลลพัธ์ (ระยะท่ี 7-9)  ตามล าดบั   
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   หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 2  
  



2 

 

 

แผนกำรสอนประจ ำหน่วย 
 
 
ชุดวชิำ   กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรตรวจประเมินและกำรบ ำบัดโรคเบื้องต้น 

หน่วยที ่2  ทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 

 

ตอนที่ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  

 2.2 ระดบัของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  

 2.3 แนวทำงกำรใชท้ฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  

 

แนวคิด 

1. ทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพเป็นกำรอธิบำยกำรเกิดข้ึนของพฤติกรรมสุขภำพ

ของบุคคลโดยใชก้ระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ทดสอบให้เห็นจริง รวมทั้งสำมำรถคำดกำรณ์หรือท ำนำยกำรเกิด

พฤติกรรมสุขภำพของบุคคลได ้สำมำรถจ ำแนกเป็นหลำยประเภทและใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำพฤติกรรม

สุขภำพในหลำย ๆ ดำ้น 

2. ทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพสำมำรถจ ำแนกเป็นระดับต่ำง ๆ ตำมควำม

เหมำะสมไดแ้ก่ ระดบับุคคลเนน้ท่ีกำรปรับเปล่ียนปัจจยัภำยในตวัคนเป็นส ำคญั ระดบัระหวำ่งบุคคลเนน้ทั้งกำร

ปรับเปล่ียนปัจจยัภำยในตวัคนและปัจจยัแวดลอ้มต่ำง ๆ ระดบัชุมชนและสังคมเน้นอิทธิพลกำรเปล่ียนแปลง

ของชุมชนและสังคมท่ีมีต่อบุคคลในชุมชนและสังคมนั้น ๆ  

3. กำรประยุกต์ทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ

สำมำรถด ำเนินกำรไดห้ลำยรูปแบบไดแ้ก่ กำรน ำแนวคิดและหลกักำรของทฤษฎีไปเป็นฐำนคิดในกำรวำงแผน

งำนและกำรพฒันำกิจกรรมปฏิบติักำร รวมทั้งกำรประเมินผลโครงกำรกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพต่ำง ๆ 

นอกจำกน้ียงัสำมำรถประยุกตแ์นวคิดและหลกักำรของทฤษฎีในกำรออกแบบกรอบแนวคิดส ำหรับกำรวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพอีกดว้ย 



3 

 

 

 

วตัถุประสงค์ 
  เม่ือศึกษำหน่วยท่ี 2 จบแลว้ นกัศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบำยแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพได ้ 
  2. อธิบำยระดบัของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพได ้ 
  3. อธิบำยแนวทำงกำรประยกุตท์ฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพได ้ 
 

กจิกรรมระหว่ำงเรียน 

 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 2 
 2.  ศึกษำเอกสำรกำรสอนตอนท่ี  2.1-2.3 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน  
 4. ฟังรำยกำรวทิยกุระจำยเสียง/ซีดีเสียง (ถำ้มี) 

 5. ชมรำยกำรวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถำ้มี) 
 6. เขำ้รับบริกำรสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถำ้มี) 
 7. ศึกษำจำก E-learning/E-tutorial (ถำ้มี) 
 8. ท  ำแบบประเมินผลตอนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 2 
 

ส่ือกำรสอน 
 1. เอกสำรกำรสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รำยกำรสอนทำงวทิยกุระจำยเสียง/ซีดีเสียง (ถำ้มี) 
 4. รำยกำรสอนทำงวทิยุโทรทศัน์/ดีวีดี (ถำ้มี) 
 5. กำรสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถำ้มี) 
 6. E-learning/E-tutorial (ถำ้มี) 
 
กำรประเมินผล 

 1. ประเมินผลจำกแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินจำกกิจกรรมและแนวตอบทำ้ยเร่ือง 
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3. ประเมินผลจำกกำรเขำ้รับกำรสอนเสริมแบบเขม้ (ถำ้มี) 
4. ประเมินจำกกำรสอบไล่ประจ ำภำคกำรศึกษำ  

 

เม่ืออ่ำนแผนกำรสอนแล้ว ขอให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที ่2 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษำเอกสำรกำรสอนต่อไป 
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ตอนที่ 2.1 
แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
 
โปรดอ่ำนหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 2.1 แลว้จึงศึกษำรำยละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
1.1.1 ควำมหมำยและควำมส ำคญัของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
1.1.2 ประเภทของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
1.1.3 ประโยชน์ของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
 
แนวคิด 
1. ทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพมีบทบำทส ำคญัต่อกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพของ
ประชำชนโดยใชเ้ป็นพื้นฐำนกำรคิดส ำหรับกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร รูปแบบของกิจกรรม กำรก ำกบัและ
ประเมินผล รวมทั้งกำรใชเ้ป็นพื้นฐำนกำรคิดส ำหรับขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรวิจยัตั้งแต่กำรก ำหนดกรอบแนวคิด 
กำรก ำหนดตวัแปร กำรออกแบบกำรวจิยั กำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรอภิปรำยผล  
2. ทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพแบ่งเป็นประเภทต่ำง ๆ ได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ ทฤษฎีระดบั
บุคคล ทฤษฎีระดบัระหวำ่งบุคคล ทฤษฎีระดบัองคก์ร ทฤษฎีระดบัชุมมชนและทฤษฎีระดบัสังคม 
3. ทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำพฤติกรรม
สุขภำพของประชำชนไดห้ลำยด้ำน ไดแ้ก่ ด้ำนกำรจดัท ำแผนงำนหรือโครงกำรและกำรประเมินผลด้ำนกำร
พฒันำกิจกรรมปฏิบติักำร รวมทั้งด้ำนกำรวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภำพและกำรสร้ำงส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
สุขภำพ 
 
วตัถุประสงค ์
 เม่ือศึกษำตอนท่ี 2.1 จบแลว้ นกัศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคญัของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพได ้
2.  อธิบำยประเภทของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพได ้ 
3.  อธิบำยประโยชน์ของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพได ้
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เร่ืองที่ 2.1.1 
ควำมหมำยและควำมส ำคญัของทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
 
 โดยทั่วไปทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพจะประกอบด้วยแนวคิด หลักกำร 
โครงสร้ำงแนวคิด องค์ประกอบ ท่ีใช้เป็นพื้นฐำนส ำคญัของกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร และกำรวิจยัเพื่อ
พฒันำพฤติกรรมสุขภำพและกำรสร้ำงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภำพ ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลต่อกำรมีสุขภำพท่ี
ดีหรือกำรมีสุขภำพท่ีไม่ดีของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ  
 
1. ควำมหมำยของทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  

ก่อนท่ีจะกล่ำวถึงทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพจ ำเป็นจะต้องท ำควำมเข้ำใจ
เก่ียวกบัควำมหมำยของทฤษฎีเสียก่อนวำ่คืออะไร นกัวชิำกำรหลำยท่ำนไดใ้หค้วำมหมำยท่ีคลำ้ยคลึงกนัดงัน้ี 
 เคอลินเจอร์ (Kerlinger, 1973) กล่ำวถึงทฤษฎีว่ำ เป็นข้อควำมแสดงถึงแนวคิด (Concepts) หรือส่ิงท่ี
บ่งช้ีปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเป็นระบบ ซ่ึงจะแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรเพื่อคำดกำรณ์และอธิบำย
ส่ิงท่ีอำจเกิดข้ึน 
 ทูเมอร์ (Tumer, 1978) ให้ควำมหมำยของทฤษฎีคือ ขอ้ควำมท่ีมีลกัษณะเป็นวิทยำศำสตร์ท่ีช่วยอธิบำย
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อตอบค ำถำมวำ่ท ำไมเหตุกำรณ์นั้น ๆ จึงเกิดข้ึนได ้
 แกลนซ์และคณะ (Glanz et al., 1997) ระบุควำมหมำยของทฤษฎีคือ ชุดของควำมเช่ือมโยงระหว่ำง
แนวคิด ค ำนิยำม และขอ้เสนอท่ีแสดงภำพของเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีเป็นระบบ โดยระบุควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งตวัแปร เพื่ออธิบำยและท ำนำยเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์นั้น 
 จำกควำมหมำยต่ำง ๆ ของทฤษฎีอำจสรุปลกัษณะส ำคญัทำงดำ้นวิทยำศำสตร์คือ เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ี
สำมำรถพิสูจน์และทดสอบได ้ใชอ้ธิบำยไดโ้ดยทัว่ไปอยำ่งเท่ียงตรงและมีควำมน่ำเช่ือถือ สำมำรถแยกไดเ้ป็น 3 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

1) แนวคิด (Concept) 
2) ขอ้เสนอหรือสมมติฐำน (Hypothesis) 
3) เหตุกำรณ์ (Contingency) ท่ีผำ่นกระบวนกำรพิสูจน์จำกขอ้เสนอหรือสมมติฐำน 

 โดยธรรมชำติของทฤษฎีจะมีลกัษณะเป็นนำมธรรม ดงันั้นทฤษฎีจึงไม่มีเน้ือหำเฉพำะ คลำ้ยกบัแกว้น ้ ำ
ท่ีมีแต่รูปทรงแต่ไม่มีน ้ ำอยู่ขำ้งใน จะเป็นทฤษฎีทำงด้ำนใดก็ต่อเม่ือใส่เน้ือหำทำงด้ำนนั้นเขำ้ไป เช่น ทฤษฎี
พฤติกรรมสุขภำพก็คือ ตวัทฤษฎีร่วมกบัเน้ือหำพฤติกรรมสุขภำพหรือทฤษฎีกำรสำธำรณสุขก็คือ ตวัทฤษฎี
ร่วมกบัเน้ือหำดำ้นสำธำรณสุข เป็นตน้ 
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 นอกเหนือจำกทฤษฎียงัมีโมเดลและแนวคิดท่ีนกัวิชำกำรหรือนกัปฏิบติักำรนิยมน ำมำใช้เป็นพื้นฐำน
กำรคิดในกำรก ำหนดแผนงำนหรือโครงกำรหรืองำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพเช่นเดียวกนั
กบัทฤษฎี ซ่ึงจะกล่ำวถึงโดยสังเขปดงัน้ี 
 โมเดล (Model) มีผูแ้ปลเป็นภำษำไทยไวห้ลำยแบบ เช่น แบบแผนหรือแบบจ ำลองหรือรูปแบบ เป็นตน้ 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทของกำรน ำไปใช ้โดยมีลกัษณะท่ีคลำ้ยกบัทฤษฎี แต่เป็นกำรยอ่ทฤษฎีและมำจำกควำมเป็น
จริงซ่ึงมีจุดมุ่งหมำยเพื่อจดัระเบียบแนวคิดเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงให้เป็นระบบและท ำให้แนวคิดเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง
นั้นง่ำยข้ึนเพื่อให้สำมำรถน ำไปประยุกตใ์นกำรอธิบำยกบักรณีใดกรณีหน่ึงโดยเฉพำะไดเ้ป็นอยำ่งดี หรืออีกนยั
หน่ึงนกัวชิำกำรอำจสร้ำงโมเดลจำก ควำมเช่ือ บรรทดัฐำน ประเพณี ประสบกำรณ์หรือขอ้มูลพื้นฐำนต่ำง ๆ แลว้
น ำมำผูกสร้ำงแสดงควำมสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลระหว่ำงตวัแปรต่ำง ๆ ท่ีใช้อธิบำยพฤติกรรมของมนุษย ์เม่ือ
น ำไปทดสอบหรือพิสูจน์หลำยคร้ังหลำยหนต่ำงกรรมต่ำงวำระถำ้ไดผ้ลออกมำเหมือนกนัทุกคร้ังก็สำมำรถสรุป
เป็นทฤษฎีได ้
 แนวคิด (Concept) เกิดจำกกำรประมวลควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีมีอยู่ จำกนั้ นก็วิเครำะห์และ
สังเครำะห์เป็นแนวคิดหรืออีกนัยหน่ึงอำจเรียกเป็นแก่นของควำมรู้ก็ได้ ส่วนใหญ่จะใช้แนวคิดเป็นพื้นฐำน
ส ำคญัของกำรพฒันำโมเดลและทฤษฎี 
 ทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพส่วนใหญ่นกัวิชำกำรและผูป้ฏิบติังำนจะใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมสุขภำพเป็นหลกัของกำรออกแบบด ำเนินกำร เน่ืองจำกทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพถูกพฒันำข้ึนมำเพื่อ
ใชใ้นกำรศึกษำเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภำพซ่ึงเป็นพื้นฐำนส ำคญัของกำรมีสุขภำพท่ีดีหรือไม่ดีของประชำชนกลุ่ม
ต่ำง ๆ  
 

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพ ได้พฒันำข้ึนมำใช้เม่ือประมำณ 50 ปีน้ีเอง มีหลำยควำมหมำยข้ึนอยู่กับ
แนวคิดและหลกัปรัชญำของนักวิชำกำรผูส้ร้ำงทฤษฎี ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพท่ีดีควรจะให้พื้นฐำนท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรน ำไปปฏิบติัและควรอธิบำยได้ว่ำกำรแสดงออกของพฤติกรรมสุขภำพของบุคคลเกิดจำกสำเหตุ
อะไร  
 เคอลินเจอร์ (Kerlinger, 1986) ให้ควำมหมำยวำ่เป็นชุดของขอ้เสนอท่ีเช่ือมโยงกนัประกอบดว้ยแนวคิด
ท่ี พรรณนำ อธิบำย ท ำนำย หรือควบคุมพฤติกรรม 
 แบ๊บบ้ี (Babbie, 1989) น ำเสนอควำมหมำยว่ำเป็นกำรอธิบำยอย่ำงเป็นระบบเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและ
กฏเกณฑท่ี์สังเกตไดท่ี้สัมพนัธ์กบัประเด็นเฉพำะดำ้นของชีวติ 
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 นอกจำกน้ียงัมีนกัวชิำกำรบำงกลุ่มใหค้วำมหมำยคือ ควำมพยำยำมท่ีจะเขำ้ใจอยำ่งเป็นระบบวำ่ท ำไมคน
จึงท ำในส่ิงท่ีท ำอยูแ่ละส่ิงแวดลอ้มมีบทบำทต่อกำรเกิดพฤติกรรมนั้นอยำ่งไร ในขณะท่ีนกัวิชำกำรอีกกลุ่มหน่ึง
ใหค้วำมหมำยวำ่ เป็นกำรตรวจสอบควำมเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อกำรกระท ำท่ีน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 ดงันั้นจึงอำจสรุปไดว้ำ่ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพเป็นควำมพยำยำมท่ีจะอธิบำยอยำ่งเป็นระบบเก่ียวกบั
ปัจจยัต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกตวับุคคล รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสำเหตุของกำรเกิดพฤติกรรมแบบเชิงเหตุ
และผลต่อกนั 
 
2. ควำมส ำคัญของทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
 กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพของบุคคลในบำงพฤติกรรมอำจจะเป็นเร่ืองง่ำยและบำงพฤติกรรม
อำจจะเป็นเร่ืองยำกข้ึนอยูก่บัควำมซบัซ้อนของแต่ละพฤติกรรม ดงันั้นเพื่อควำมมัน่ใจเก่ียวกบัควำมส ำเร็จของ
กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพจึงจ ำเป็นต้องยึดทฤษฎีเป็น
พื้นฐำนกำรคิดตั้งแต่กำรวำงแผน ปฏิบัติกำรตำมแผน จนกระทั่งกำรประเมินผลกิจกรรมกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรม รวมทั้งกำรวิจยัทำงดำ้นพฤติกรรมสุขภำพ จึงอำจสรุปควำมส ำคญัของทฤษฎีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพได ้ดงัน้ี 

 2.1 ช่วยจดักำรและสรุปข้อเท็จจริงต่ำง ๆ เก่ียวกับควำมสนใจเร่ืองกำรมีสุขภำพดีของประชำชน 
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ รวมทั้งกำรท ำหรือไม่ท ำตำมค ำแนะน ำของเจำ้หน้ำท่ีดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำนั้น เช่น กำรแนะน ำของแพทยแ์ละพยำบำลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเบำหวำนเก่ียวกบักำร
รับประทำนอำหำรรสหวำนจดัให้น้อยลงรวมทั้งกำรออกก ำลงักำยเพื่อควบคุมน ้ ำตำลในเลือดให้คงสภำพเป็น
ปรกติ เป็นตน้ 
 2.2 ช่วยสร้ำงพื้นฐำนของควำมเขำ้ใจอยำ่งชดัเจนเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภำพท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและ
อนำคต รวมทั้งกำรก ำหนดทิศทำงส ำหรับกำรท ำวิจยั และกำรพฒันำกิจกรรมปฏิบติักำรเพื่อกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพท่ีเหมำะสม 
 2.3 ช่วยขยำยควำมหรือตีควำมเหตุกำรณ์ของกำรเกิดพฤติกรรมสุขภำพทั้ งท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง
รวมทั้งเสนอแนะวิธีกำรอย่ำงชัดเจนท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพเหล่ำนั้นของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ  
  2.4 ช่วยท ำนำยหรือคำดเดำเก่ียวกบัผลลพัธ์ของพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเขำ้
ร่วม 
กิจกรรมกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ 
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 2.5 ช่วยในกำรก ำหนดประเด็นส ำคญัท่ีจะใชใ้นกำรวำงแผน กำรระบุขั้นตอนของกิจกรรมหรือกิจกรรม
ปฏิบติักำรท่ีจะปฏิบติัตำมแผนกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ  
 2.6 ช่วยระบุขั้นตอนของกิจกรรมท่ีจะควบคุม ก ำกบั และประเมินผลกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ
ตำมท่ีก ำหนดเอำไว ้  
 2.7 ช่วยใหแ้นวคิดส ำหรับจดักระบวนกำรเรียนรู้ดำ้นพฤติกรรมสุขภำพอยำ่งเป็นระบบใหก้บั 
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ  

2.8 ช่วยในกำรก ำหนดตวัแปร กรอบแนวคิด กำรออกแบบกำรวิจยั กำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรอภิปรำย
ผล ท่ีจะใชส้ ำหรับกำรวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงทฤษฎี
และนวตักรรมใหม่ 

 
กจิกรรม 2.1.1 

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพมีควำมหมำยอยำ่งไรและใหบ้อกควำมส ำคญัมำ 4 ขอ้ 
 
แนวตอบกจิกรรม 2.1.1 

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพเป็นควำมพยำยำมท่ีจะอธิบำยอย่ำงเป็นระบบเก่ียวกบัปัจจยัต่ำง ๆ ทั้งภำยใน
และภำยนอกตวับุคคลรวมทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสำเหตุของกำรเกิดพฤติกรรมแบบเชิงเหตุและผลต่อกนั 

ควำมส ำคญัของทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพมี ดงัน้ี 1) ช่วยจดัและสรุปข้อเท็จจริงต่ำง ๆ เก่ียวกบัควำม
สนใจเร่ืองกำรมีสุขภำพดีของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ รวมทั้ งกำรท ำหรือไม่ท ำตำมค ำแนะน ำของ
เจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุขของกลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำนั้น 2) ช่วยขยำยควำมหรือตีควำมเหตุกำรณ์ของกำรเกิดพฤติกรรม
สุขภำพทั้งท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งรวมทั้งเสนอแนะวิธีกำรอยำ่งชดัเจนท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพเหล่ำนั้นของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ 3) ช่วยในกำรก ำหนดประเด็นส ำคญัท่ีจะใช้ใน
กำรวำงแผน  กำรระบุขั้นตอนของกิจกรรมหรือกิจกรรมปฏิบัติกำรท่ีจะปฏิบัติตำมแผนกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ 4) ช่วยในกำรก ำหนดตวัแปร กรอบแนวคิด กำรออกแบบ
กำรวจิยั กำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรอภิปรำยผล ท่ีจะใชส้ ำหรับกำรวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงทฤษฎีและนวตักรรมใหมก่ลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ  
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เร่ืองที่ 2.1.2 
ประเภทของทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
 
 ปัจจุบนัผูรั้บผิดชอบกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพทั้งนกัวิชำกำรและผูป้ฏิบติังำน ได้
น ำทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพมำใช้เป็นทฤษฎีหลกัของกำรวำงแผนส ำหรับกำรแกไ้ขปัญหำสุขภำพท่ีมีสำเหตุจำก
กำรมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีไม่เหมำะสมอยำ่งกวำ้งขวำง นอกจำกน้ียงัไดน้ ำไปใชใ้นกำรก ำหนดกรอบแนวคิดของ
งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมสุขภำพต่ำง ๆ อีกด้วย ดงันั้นจึงอำจแบ่งทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพออกเป็น
ประเภทต่ำง ๆ ได ้5 ประเภท ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดับบุคคล (Individual Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเน้นกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพจำกปัจจยัภำยในตวัคนเป็นส ำคญั ปัจจยัเหล่ำน้ี ไดแ้ก่ ควำมรู้ กำรรับรู้ ควำมเช่ือ 
เจตคติ แรงจูงใจ ทกัษะและประสบกำรณ์ต่ำง ๆ เป็นตน้ ตวัอยำ่งของทฤษฎีเหล่ำน้ีไดแ้ก่ แบบแผนควำมเช่ือดำ้น
สุขภำพ (Health Belief Model) ทฤษฎีกำรกระท ำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ทฤษฎีพฤติกรรม
ตำมแผน (Theory of Planned Behavior) โมเดลกำรเปล่ียนแปลงตำมขั้นตอน (Stages of Change Model) ทฤษฎี
ควำมเช่ือในอ ำนำจภำยในภำยนอกของตนเอง (Health Locus of Control Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนั
โรค (Protection Motivation Theory) เป็นตน้ 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบัระหวำ่งบุคคล (Interpersonal Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ี
ให้ควำมส ำคญักบักำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภำพจำกปัจจยัภำยนอกตวัคน เช่น กำรไดรั้บแรงกระตุน้หรือ
ค ำแนะน ำให้เกิดกำรกระท ำพฤติกรรมต่ำง ๆ จำกบุคคลในครอบครัว เพื่อนใกลชิ้ด กลุ่มบุคคลท่ีเคำรพเช่ือถือ 
บุคลำกรดำ้นสุขภำพต่ำง ๆ เป็นตน้ ตวัอยำ่งของทฤษฎีเหล่ำน้ีไดแ้ก่ ทฤษฎีปัญญำสังคม/ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำง
สังคม (Social Cognitive Theory/Social Learning Theory) ทฤษฎีแรงสนับสนุนทำงสังคม (Social Support 
Theory) แบบแผนปฎิสัมพนัธ์ระหวำ่งคนไขก้บัผูใ้หบ้ริกำร (Patient-Provider Interaction Model) เป็นตน้  

3. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดับองค์กร (Organizational Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีให้
ควำมส ำคญักบัปัจจยัภำยนอกดำ้นภำวะแวดลอ้มต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์
ของบุคคลท่ีเป็นสมำชิกขององค์กรนั้น ๆ เช่น กำรก ำหนดนโยบำย กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพต่ำง ๆ 
รวมทั้งกำรจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกำรกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภำพ ได้แก่ กำรลด ละ เลิกสูบบุหร่ี กำร
ออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ กำรบริโภคอำหำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพหรือกำรรู้จกัผอ่นคลำยควำมเครียด เป็น
ตน้ ตวัอย่ำงของทฤษฎีเหล่ำน้ีได้แก่ ทฤษฎีกำรเปล่ียนแปลงโดยองค์กร (Theories of Organizational Change) 
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โมเดลกำรพัฒนำท้องถ่ิน (Locality Development Model) โมเดลกำรวำงแผนทำงสังคม (Social Planning 
Model) โมเดลกำรกระท ำทำงสังคม (Social Action Model) เป็นตน้  

4. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดับชุมมชน (Community Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเน้น
กระบวนกำรท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่ำง ๆ ในชุมชนร่วมกันก ำหนดนโยบำยหรือกำรวำงแผน
ด ำเนินงำนเพื่อแก้ปัญหำพฤติกรรมสุขภำพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ำยคลึงกับปัญหำ
พฤติกรรมสุขภำพของคนในองค์กร ไดแ้ก่ กำรสูบบุหร่ี กำรด่ืมสุรำ กำรบริโภคอำหำรท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภำพ กำรรู้ไม่จกัผ่อนคลำยควำมเครียด และกำรออกไม่ก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ เป็นตน้ ตวัอย่ำงของทฤษฎี
เหล่ำน้ีได้แก่ ทฤษฎีกำรกระจำยด้ำนนวตักรรม (Innovations Diffusion theory) กำรตลำดเชิงสังคม (Social 
Marketing) กำรช้ีน ำผำ่นส่ือ (Media Advocacy) เป็นตน้  

5. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบัสังคม (Society Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเน้นกำรมีส่วน
ร่วมของบุคคล องค์กร และชุมชนรวมทั้งกำรเป็นพนัธมิตรกบัภำคธุรกิจเอกชน โรงงำนต่ำง ๆ ในกำรสร้ำง
วฒันธรรมให้เอ้ือต่อกำรเกิดพฤติกรรมสุขภำพท่ีเหมำะสม ตลอดจนกำรก ำหนดระเบียบกฏเกณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อใช้
ในกำรปรับแกพ้ฤติกรรมสุขภำพท่ีไม่เหมำะสม โดยทัว่ไปจะมุ่งเนน้ในวงกวำ้ง เช่น กำรรณรงคผ์ำ่นส่ือเก่ียวกบั
พฤติกรรมเมำแลว้ไม่ขบัรถยนต ์กำรรณรงคอ์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ กำรห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ เป็นตน้ ตวัอยำ่ง
ของทฤษฎีเหล่ำน้ีไดแ้ก่ โมเดลเชิงนิเวศวิทยำ (Ecological Model) โมเดลสังคมนิเวศวิทยำดำ้นสุขภำพ (Socio 
ecological Model of Health) เป็นตน้ 

 
กจิกรรม 2.1.2 

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบำ้ง 
 

แนวตอบกจิกรรม 2.1.2 
 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบับุคคล 2) 
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบัระหวำ่งบุคคล 3) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบัองคก์ร 4) ทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภำพระดบัชุมมชน 5) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบัสังคม 
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เร่ืองที่ 2.1.3 
ประโยชน์ของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
 
 เป็นท่ีทรำบกนัดีในกลุ่มนกัวชิำกำรและผูป้ฏิบติังำนทำงดำ้นสำธำรณสุขวำ่ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพเป็น
ทฤษฎีหลกัท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ ทั้งน้ีเน่ืองมำจำกพฤติกรรมสุขภำพเป็นส่วน
ส ำคญัส่วนหน่ึงของมำตรกำรท่ีใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำสุขภำพต่ำง ๆ ของประชำชน ไดแ้ก่ กำรส่งเสริมสุขภำพ 
กำรป้องกนัโรค กำรรักษำโรคและกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ ดงันั้นกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนตำม
มำตรกำรต่ำง ๆ ท่ีน ำมำใชใ้ห้มีประสิทธิภำพจ ำเป็นตอ้งอำศยัทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพมำเป็นฐำนคิดของกำรใช้
ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ประโยชน์ของทฤษฎีส ำหรับกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพต่อกำร
พฒันำพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนจึงมีหลำยดำ้น ดงัน้ี 

1. ดำ้นกำรจดัท ำแผนงำนหรือโครงกำรและปฏิบติักำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 
1.1 ใช้เป็นแนวทำงในกำรจดัท ำแผนงำนหรือโครงกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพให้มีลกัษณะช้ีเฉพำะ

และมีกำรเช่ือมโยงอยำ่งเป็นเหตุเป็นผลท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบติัได ้
1.2 ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำแผนงำนหรือโครงกำรและกำรก ำหนด

ขอ้ตกลงต่ำง ๆ ท่ีเป็นขอบเขตในกำรวำงแผนงำนหรือโครงกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 
1.3 ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรวำงแผนงำนหรือโครงกำรพฒันำ

พฤติกรรมสุขภำพ 
1.4 ใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำกลยุทธ์และกิจกรรมตำมวตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำแผนงำนหรือ

โครงกำร รวมทั้งกำรก ำหนดตำรำงกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 
1.5 ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรพฒันำพฤติกรรม

สุขภำพ 
 1.6 ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง/แกไ้ขกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรพฒันำพฤติกรรม

สุขภำพ 
2. ดำ้นกำรประเมินผลแผนงำนหรือโครงกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 
2.1 ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดประเด็นส ำหรับกำรประเมินผลแผนงำนหรือโครงกำรพัฒนำ

พฤติกรรมสุขภำพ 
2.2 ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดตัวช้ีวดัส ำหรับกำรประเมินผลแผนงำนหรือโครงกำรพัฒนำ

พฤติกรรมสุขภำพ 
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2.3 ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำตวัช้ีวดัส ำหรับกำรประเมินผลแผนงำนหรือโครงกำรพฒันำพฤติกรรม
สุขภำพ 

3. ดำ้นกำรวจิยัเพื่อพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 
3.1 ใชเ้ป็นแนวทำงส ำหรับกำรคดัเลือกและกำรก ำหนดปัญหำกำรวิจยัเพื่อพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 
3.2 ใช้เป็นแนวทำงส ำหรับกำรตั้งวตัถุประสงค์ กำรก ำหนดกรอบแนวคิด ตวัแปร กำรตั้งสมมุติฐำน ท่ี

ใชใ้นกำรวจิยัเพื่อพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 
  3.3 ใชเ้ป็นแนวทำงส ำหรับกำรสร้ำงเคร่ืองมือ กำรเสนอผล กำรอภิปรำยผล กำรสรุปผลกำรวจิยัและ
กำรใหข้อ้เสนอแนะตำมขอ้คน้พบจำกกำรวจิยัเพื่อพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 
 
กจิกรรม 2.1.3 

จงบอกประโยชน์ของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพมำ 4 ขอ้ 
 
แนวตอบกจิกรรม 2.1.3 

ประโยชน์ของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ มีดงัน้ี 1) ใช้เป็นแนวทำงในกำร
จดัท ำแผนงำนหรือโครงกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพให้มีลกัษณะช้ีเฉพำะและมีกำรเช่ือมโยงอยำ่งเป็นเหตุเป็น
ผลท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบติัได้ 2) ใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำกลยุทธ์และกิจกรรมตำมวตัถุประสงค์ของกำร
จดัท ำแผนงำนหรือโครงกำร รวมทั้ งกำรก ำหนดตำรำงกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรพัฒนำ
พฤติกรรมสุขภำพ 3) ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดประเด็นส ำหรับกำรประเมินผลแผนงำนหรือโครงกำร
พฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 4) ใช้เป็นแนวทำงส ำหรับกำรสร้ำงเคร่ืองมือ กำรเสนอผล กำรอภิปรำยผล กำรสรุป
ผลกำรวจิยัและกำรใหข้อ้เสนอแนะตำมขอ้คน้พบจำกกำรวจิยัเพื่อพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 
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ตอนที ่2.2  
รูปแบบของทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
โปรดอ่ำน หวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 2.2 แลว้จึงศึกษำรำยละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
2.2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบับุคคล 
2.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระหวำ่งบุคคล  
2.2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบัชุมชนและสังคม  
2.2.4 ทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
แนวคิด 
1. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบับุคคลเป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเนน้กำรอธิบำยเก่ียวกบัปัจจยัภำยในตวับุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อกำรกระท ำพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ  
2. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระหวำ่งบุคคลเป็นทฤษฎีท่ีใหค้วำมส ำคญัทั้งปัจจยัภำยในตวับุคคล ปัจจยัภำยนอกตวั
บุคคลรวมทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อกำรกระท ำพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลำย 
3. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบัชุมชนและสังคมเป็นทฤษฎีท่ีอธิบำยเก่ียวกบัอิทธิพลของชุมชนและสังคมท่ีมี
ผลต่อกำรกระท ำพฤติกรรมตำมบริบทของชุมชนและสังคมท่ีบุคคลเหล่ำนั้นอำศยัอยู ่
4. ทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทฤษฎีท่ีนอกเหนือไปจำกทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพท่ีสำมำรถมีอิทธิพลต่อกำร
แสดงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 
 
วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษำตอนท่ี 2.2 จบแลว้ นกัศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบับุคคลได ้
2. อธิบำยทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระหวำ่งบุคคลได ้
3. อธิบำยทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบัชุมชนและสังคมได ้
4. อธิบำยทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลได ้
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เร่ืองที ่2.2.1 
ทฤษฎพีฤติกรรมสุขภำพระดบับุคคล  
 
 ปัจจุบนัทั้งนักวิชำกำร ผูป้ฏิบติังำนและนักวิจยัต่ำงก็ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบับุคคลในกำร
วำงแผนด ำเนินงำนและงำนวิจยัอย่ำงกวำ้งขวำงเก่ียวกับกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ให้เหมำะสมเพรำะพฤติกรรมสุขภำพเป็นส่วนส ำคญัส่วนหน่ึงของกำรป้องกันกำรเกิด
ปัญหำสุขภำพรวมทั้งกำรแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหำสุขภำพ เน่ืองจำกมีกำรพฒันำทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบับุคคล
ออกมำใชก้นัเป็นจ ำนวนมำก ในท่ีน้ีจะกล่ำวถึงเฉพำะทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบับุคคลท่ีส ำคญัและนิยมใช้
กนัอยำ่งแพร่หลำย ดงัน้ี 
 
1. แบบแผนควำมเช่ือด้ำนสุขภำพ (Health Belief Model) 

แบบแผนควำมเช่ือด้ำนสุขภำพพัฒนำออกมำใช้เม่ือประมำณ ปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) โดยกลุ่ม
นักจิตวิทยำสังคมชำวสหรัฐอเมริกำกลุ่มหน่ึงท่ีท ำงำนเก่ียวขอ้งกบังำนสำธำรณสุขของประเทศ เน่ืองจำกใน
ขณะนั้นพบวำ่มีประชำชนจ ำนวนนอ้ยไปใชบ้ริกำรของหน่วยงำนสำธำรณสุขเพื่อป้องกนัโรคและหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขเคล่ือนท่ีต่ำง ๆ เช่น บริกำร X-ray เพื่อคดักรองผูป่้วยวรรณโรคระยะแรกเร่ิม เป็นตน้ ทั้ง ๆ ท่ีไม่ตอ้ง
เสียค่ำใช้จ่ำยหรือเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยมำกในกำรใช้บริกำร จึงเกิดค ำถำมว่ำ ท ำไมประชำชนจึงไม่ค่อยสนใจ
เก่ียวกบักำรป้องกนัโรคและมีปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคของประชำชน นกัจิตวิทยำ
สังคมกลุ่มนั้ นประกอบด้วย ก๊อดเฟร เอม ฮ๊อคบ้วม (Godfrey M. Hochbaum) สตีเฟน เคเจเลส (Stephen 
Kegeles) โฮเวิอด์ เลเวนธอล (Howard Leventhal) และ เอิลวิน เอม โรเซนสต๊อค (Irwin M. Rosenstock) ต่ำงก็มี
ควำมเช่ือวำ่เกิดจำกควำมเช่ือของประชำชนเป็นส ำคญั จึงไดพ้ฒันำแบบแผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพข้ึนมำใช ้ใน
ระยะแรกใช้ในกำรอธิบำยและท ำนำยพฤติกรรมกำรปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคของประชำชน ต่อมำได้พฒันำ
เพิ่มเติมเพื่อน ำไปใชอ้ธิบำยและท ำนำยพฤติกรรมกำรปฏิบติัตวัเม่ือเจ็บป่วย รวมทั้งกำรปฏิบติัตวัตำมค ำแนะน ำ
ของแพทย ์ 
 โรเซนสต๊อค (Rosenstock, 1974) เป็นผูส้รุปคนแรกเก่ียวกบัองค์ประกอบพื้นฐำนของแบบแผนควำม
เช่ือด้ำนสุขภำพคือกำรรับรู้ของบุคคลกับแรงจูงใจ และยกตวัอย่ำงประกอบว่ำ กำรท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรม
ป้องกนักำรป่วยเป็นโรคก็ต่อเม่ือมีควำมเช่ือหรือกำรรับรู้โอกำสเส่ียงต่อกำรเป็นโรคและโรคนั้นเม่ือเป็นแลว้จะ
มีควำมรุนแรงมำกหรือนอ้ยแค่ไหน รวมทั้งกำรปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคมีผลดีในกำรลดโอกำสเส่ียงต่อกำรเป็น
โรคและไม่เผชิญต่อควำมรุนแรงของโรคตลอดจนไม่มีอุปสรรคขดัขวำงกำรปฎิบติัตวันั้น ๆ  



16 

 

 

 โอ ดอนเนว (O’ Donnell, 2002) ไดส้รุปให้ชดัเจนมำกข้ึนโดยกล่ำววำ่แบบแผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพมี
องคป์ระกอบส ำคญั 4 องคป์ระกอบคือ  

1) กำรรับรู้โอกำสเส่ียงต่อกำรเป็นโรค (Perceived Susceptibility) 
2) กำรรับรู้ควำมรุนแรงเม่ือเป็นโรค (Perceived Severity) 
3) กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรค (Perceived Benefits) 
4) กำรรับรู้อุปสรรคของกำรปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรค (Perceived Barriers) 
ทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ีจะเป็นแรงจูงใจท ำใหเ้กิดกำรปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรค 
 เบคเกอร์และคณะ (Becker et al., 1974) ไดป้รับปรุงแบบแผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพ โดยเพิ่มปัจจยัร่วม

และส่ิงชกัน ำสู่กำรปฏิบติันอกเหนือจำก 4 องคป์ระกอบส ำคญัเดิม ทั้งน้ีสืบเน่ืองมำจำกกำรวิจยัดำ้นพฤติกรรม
สุขภำพในระยะหลงัพบวำ่นอกจำก 4 องคป์ระกอบหลกัของกำรรับรู้แลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
กำรป้องกนัโรคดว้ย 

 
 สำระส ำคญัของทฤษฎี รำยละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของแบบแผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพมี ดงัน้ี 
1) กำรรับรู้โอกำสเส่ียงต่อกำรเป็นโรค (Perceived Susceptibility) หมำยถึงควำมเช่ือว่ำตนเองมีโอกำส

เส่ียงต่อกำรเป็นโรคต่ำง ๆ มำกน้อยเพียงใด เช่น โรคไขเ้ลือดออกถำ้เป็นผูป่้วยจะหมำยถึงควำมเช่ือต่อควำม
ถูกตอ้งของกำรวินิจฉยัโรคของแพทยห์รือกำรคำดคะเนถึงโอกำสท่ีจะเกิดโรคซ ้ ำหรือควำมรู้สึกวำ่ตนเองง่ำยต่อ
กำรป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก หรือไม่ เป็นตน้ 

2) กำรรับรู้ควำมรุนแรงเม่ือเป็นโรค (Perceived Severity) หมำยถึงควำมเช่ือของบุคคลท่ีประเมินตนเอง
เก่ียวกบัควำมรุนแรงเม่ือป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกท่ีมีผลกระทบต่อร่ำงกำย อำจจะเป็นรูปแบบของกำรเกิดโรค
แทรกซ้อน กำรก่อให้เกิดควำมพิกำร กำรเสียชีวิต หรือตอ้งใชร้ะยะเวลำรักษำยำวนำน ซ่ึงกำรรับรู้ควำมรุนแรง
เม่ือเป็นโรคไขเ้ลือดออกของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีกำรรับรู้โอกำสเส่ียงต่อกำรเป็นโรคร่วมกบักำร
รับรู้ควำมรุนแรงเม่ือเป็นโรค จะก่อให้เกิดกำรรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัภำวะคุกคำมของโรค (Perceived Threat) 
วำ่จะมีมำกนอ้ยเพียงใด 

 
3) กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค (Perceived Benefits) หมำยถึงกำรท่ีบุคคล

แสวงหำวิธีกำรป้องกนัไม่ให้เกิดโรคหรือกำรปฏิบติัให้หำยจำกกำรป่วยเป็นโรคโรค เช่น โรคไขเ้ลือดออก ซ่ึง
กำรป้องกนัหรือกำรปฏิบติันั้นตอ้งเป็นกำรกระท ำท่ีดี มีประโยชน์และเหมำะสมเพื่อไม่ให้เป็นโรคหรือหำยจำก
กำรป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก ดงันั้นกำรตดัสินใจก็จะข้ึนอยูก่บักำรเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสีย โดยทัว่ไปจะ
เลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลดีมำกกวำ่ผลเสีย 
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4) กำรรับรู้อุปสรรคของกำรปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค (Perceived Barriers) หมำยถึงกำรคำดกำรณ์
ล่วงหนำ้เก่ียวกบักำรปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก วำ่จะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำย กำรสูญเสียเวลำ และมีควำม
ยุง่ยำกมำกนอ้ยเพียงใด หรือจะขดักบักำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัหรือไม่ ส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำน้ีจะมีผลต่อกำรเลือกท่ีจะ
ปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัของบุคคล 

5) ส่ิงชักน ำให้เกิดกำรปฏิบัติ (Cues to Action) หมำยถึงเหตุกำรณ์หรือส่ิงท่ีกระตุ้นบุคคลให้แสดง
พฤติกรรมท่ีตอ้งกำรออกมำ ส่ิงชกัน ำให้เกิดกำรปฏิบติัจะมี 2 ลกัษณะคือ ส่ิงชกัน ำภำยใน (Internal Cues) ไดแ้ก่ 
กำรรับรู้สภำวะเก่ียวกบัร่ำงกำยของตนเอง เช่น อำกำรอ่อนเพลีย กำรปวดหัวตวัร้อน หรือกำรเจ็บป่วย เป็นตน้ 
อีกลักษณะหน่ึงคือ ส่ิงชักน ำภำยนอก (External Cues) ได้แก่ ข่ำวสำรผ่ำนทำงส่ือมวลชน กำรเตือนหรือ
ค ำแนะน ำจำกบุคคลท่ีเป็นท่ีเช่ือถือ เช่น บุคลำกรดำ้นสำธำรณสุข ครู บุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท เป็นตน้ 
  6) ปัจจยัร่วม (Modifying Factors) หมำยถึงปัจจยัพื้นฐำนท่ีไม่มีผลโดยตรงต่อกำรแสดงพฤติกรรม
สุขภำพ แต่จะร่วมส่งเสริมต่อกำรรับรู้และกำรปฏิบติั ปัจจยัเหล่ำน้ี ไดแ้ก่  
  (6.1) ปัจจยัดำ้นประชำกร เช่น อำย ุเพศ สถำนภำพสมรส ระดบักำรศึกษำ อำชีพ เป็นตน้ 
  (6.2) ปัจจัยด้ำนสังคมจิตวิทยำ เช่น สถำนภำพทำงสังคม บรรทัดฐำนทำงสังคม ค่ำนิยม 
วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี บุคคลอำ้งอิง เป็นตน้ 
  (6.3) ปัจจยัโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ภูมิหลงัของบุคคล ควำมรู้เร่ืองโรค ประสบกำรณ์เก่ียวกบั
โรค เป็นตน้  ภำพที ่2.1 
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ปัจจยัดำ้นประชำกร: อำย ุเพศ อำชีพ ระดบักำรศึกษำ ศำสนำ ฯลฯ 
ปัจจยัดำ้นจิตสังคม: บุคลิกภำพ กลุ่มเพื่อน ฯลฯ 
ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำง: ภูมิหลงัของบุคคล ควำมรู้เร่ืองโรค 
กำรรับรู้ถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ จำกกำรกระท ำ (Perceived Benefit) 
กำรรับรู้อุปสรรคของกำรกระท ำ (Perceived Barriers) 
กำรรับรู้โอกำสเส่ียงต่อกำรเกิดโรค (Perceived Susceptibility) 
กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค (Perceived Severity) 
กำรรับรู้เก่ียวกบัควำมน่ำกลวัของโรค/ภำวะคุกคำมของโรค (Perceived threat) 
กำรปฏิบติัเพื่อกำรป้องกนัโรค/ส่งเสริมสุขภำพ 
ส่ิงกระตุน้พฤติกรรม 
ภำยใน: อำกำรของโรค สภำวะสุขภำพ 
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ภำยนอก: ส่ือมวลชน ค ำแนะน ำจำกบุคคลอ่ืน 
ภำพที ่2.1 แบบแผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพ  

ทีม่ำ: Butler, 1997 
 
2. ทฤษฎกีำรกระท ำด้วยเหตุผล (Theory of Reason Action: TRA) 

ทฤษฎีกำรกระท ำดว้ยเหตุผลเร่ิมพฒันำเม่ือกลำงปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) โดย มำร์ติน ฟิชบำยน์กบัอำจ
เซน (Martin Fishbein and Ajzen) จำกขอ้สันนิษฐำนว่ำมนุษยโ์ดยทัว่ไปมกัจะใช้เหตุผลและใช้ประโยชน์จำก
ขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีมีอยูร่วมทั้งกำรพิจำรณำผลของกำรกระท ำในบริบทและเวลำท่ีก ำหนด ก่อนท่ีจะตดัสินใจว่ำจะ
ขอ้งเก่ียวหรือไม่ขอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมนั้น ๆ ทฤษฎีกำรกระท ำดว้ยเหตุผลใช้แนวคิดท่ีคลำ้ยคลึงกนักบัแบบ
แผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพแต่ไดเ้พิ่มตวัแปรควำมตั้งใจจะมีพฤติกรรมเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรก ำหนดหรือท ำนำย
กำรเกิดพฤติกรรม ซ่ึงแตกต่ำงจำกบำงทฤษฎีท่ีก ำหนดให้เจตคติเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรท ำนำยพฤติกรรม 
เป้ำหมำยของทฤษฎีน้ีคือกำรท ำนำยและกำรเขำ้ใจเขำ้ใจพฤติกรรมของบุคคลโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่ำควำม
ตั้งใจของบุคคลท่ีจะกระท ำหรือไม่กระท ำถูกก ำหนดโดยเกณฑ์ของพฤติกรรม (Behavioral Criterion) และได้
เสนอว่ำปัจจยัในกำรก ำหนดควำมตั้งใจของบุคคลคือเจตคติและกำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง ในทฤษฎีน้ีเร่ิมจำก
ควำมเช่ือและกำรประเมินผลของผลลพัธ์ดำ้นพฤติกรรมจะมีผลต่อกำรเกิดเจตคติต่อพฤติกรรมและควำมเช่ือตำม
บรรทดัฐำนจะมีผลต่อกำรเกิดบรรทดัฐำนของบุคคลอำ้งอิง ซ่ึงทั้งตวัแปรเจตคติและตวัแปรบรรทดัฐำนของ
บุคคลอำ้งอิงจะร่วมกนัท ำนำยกำรเกิดควำมตั้งใจจะกระท ำพฤติกรรมและทำ้ยท่ีสุดจำกควำมตั้งใจจะกระท ำ
พฤติกรรมก็จะส่งผลต่อกำรเกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งกำร ทั้งน้ีสัดส่วนน ้ ำหนกัของกำรร่วมกนัท ำนำยกำรเกิดควำม
ตั้งใจจะกระท ำพฤติกรรมระหว่ำงตวัแปรเจตคติต่อพฤติกรรมและตวัแปรบรรทดัฐำนของบุคคลอ้ำงอิงจะ
แตกต่ำงกนัไปตำมตวัพฤติกรรมท่ีตอ้งกำรให้เกิดข้ึน นอกจำกน้ีเม่ือเกิดควำมตั้งใจท่ีจะกระท ำพฤติกรรมก็ไม่แน่
วำ่จะท ำให้เกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งกำรเสมอไปอำจจะมีเหตุกำรณ์ขดัขวำงไม่ให้เกิดได ้เช่น กำรทอดระยะเวลำไว้
นำนโดยไม่มีกำรกระตุ้นหรืออำจจะมีเหตุกำรณ์ท่ีคำดไม่ถึงขดัขวำงเกิดข้ึนได้ เป็นต้น ทฤษฎีน้ีจะประสบ
ควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดเม่ือน ำไปใชก้บัพฤติกรรมท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมควำมตั้งใจของบุคคล  

 
สำระส ำคัญของทฤษฎ ีทฤษฎีกำรกระท ำดว้ยเหตุผลมีหลำยองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) ควำมเช่ือและกำรประเมินผลลพัธ์พฤติกรรมคือ ควำมเช่ือและกำรประเมินผลของแต่ละ
บุคคลเก่ียวกับผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำพฤติกรรมถ้ำเกิดผลดีก็จะส่งผลบวกกบักำรเกิดเจตคติต่อ
พฤติกรรมนั้น เช่น บุคคลมีควำมเช่ือว่ำกำรใชถุ้งยำงอนำมยัสำมำรถป้องกนักำรติดเช้ือทำงเพศสัมพนัธ์ุไดเ้ม่ือ
ลองใชแ้ละพบวำ่สำมำรถป้องกนัโรคไดจ้ริงก็จะเกิดเจตคติท่ีดีต่อกำรใชถุ้งยำงอนำมยั เป็นตน้ 
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2) เจตคติต่อพฤติกรรม มีผลมำจำกควำมเช่ือของแต่ละบุคคลวำ่กำรกระท ำพฤติกรรมใด ๆ นั้น
จะมีผลท่ีไดรั้บเกิดข้ึนอยำ่งแน่นอนและมีกำรประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นวำ่เป็นอย่ำงไร เช่น เม่ือพบวำ่กำรใช้
ถุงยำงอนำมยัทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ุสำมำรถป้องกันกำรติดเช้ือโรคได้จริงก็จะมีเจตคติท่ีดีต่อกำรใช้ถุงยำง
อนำมยั เป็นตน้ 
  3) ควำมเช่ือตำมบรรทดัฐำนคือ ควำมเช่ือของแต่ละบุคคลเก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลท่ีเขำเช่ือถือหรือ
ให้ควำมส ำคญัอยำกจะให้ท ำหรือไม่อยำกให้ท ำพฤติกรรมอะไร ทั้งน้ีอิทธิพลของบุคคลท่ีเขำเช่ือถือต่อกำร
กระท ำพฤติกรรมจะมำกหรือน้อยข้ึนอยู่กับควำมส ำคญัของบุคคลนั้น ๆ เช่น ลูกเช่ือฟังพ่อแม่และใช้ถุงยำง
อนำมยัทุคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ุเพื่อป้องกนักำรติดเช้ือโรค เป็นตน้ 
  4) บรรทัดฐำนของบุคคลอ้ำงอิงคือ บรรทัดฐำนท่ีเป็นผลมำจำกควำมเช่ือของแต่ละบุคคล
เก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลท่ีเขำเช่ือถือหรือใหค้วำมส ำคญัอยำกหรือคำดหวงัจะใหท้ ำหรือไม่อยำกใหท้ ำพฤติกรรมอะไร 
เช่น พ่อแม่สนบัสนุนให้ลูกใช้ถุงยำงอนำมยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ุโดยพูดถึงขอ้ดีเก่ียวกบักบักำรป้องกนักำรติดเช้ือ
โรคได ้ท ำใหลู้กเช่ือและใชถุ้งยำงอนำมยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ุ เป็นตน้     
  5) ควำมตั้งใจจะกระท ำพฤติกรรมคือ อิทธิพลของเจตคติต่อพฤติกรรมร่วมกบับรรทดัฐำนของ
บุคคลอำ้งอิงท ำให้เกิดควำมตั้งใจจะกระท ำพฤติกรรม เช่น ตนเองมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบักำรใชถุ้งยำงอนำมยัและ
ได้รับกำรสนับสนุนจำกพ่อแม่ให้ใช้ถุงยำงอนำมยัทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ุท ำให้เกิดควำมตั้งใจท่ีจะใช้ถุงยำง
อนำมยัเม่ือจะมีเพศสัมพนัธ์ุ  
  6) พฤติกรรมตำมควำมตั้งใจคือ พฤติกรรมท่ีเกิดตำมควำมตั้งใจซ่ึงบำงคร้ังอำจจะไม่เกิดข้ึนก็
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมเช่ือในควำมสำมำรถของตนวำ่จะสำมำรถกระท ำพฤติกรรมนั้นส ำเร็จไดห้รือไม่ รวมทั้ง
สภำวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกำรกระท ำพฤติกรรมนั้น ๆ ดว้ย  
 ดว้ยเหตุดงักล่ำวจึงมีกำรน ำทฤษฎีน้ีไปประยุกต์ในกำรจดัท ำโครงกำรสุขภำพต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก 
เช่น โครงกำรเลิกสูบบุหร่ี โครงกำรเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติดต่ำง ๆ โครงกำรสวมหมวกกนัน็อคและกำรใชเ้ข็มขดั
นิรภยั โครงกำรทนัตสุขภำพ โครงกำรใชถุ้งยำงอนำมยัเพื่อป้องกนัโรค เป็นตน้  
 
หมำยเหตุ: ถึงแมเ้จตคติต่อพฤติกรรมจะร่วมกบับรรทดัฐำนของบุคคลอำ้งอิงท ำให้เกิดควำมตั้งใจจะกระท ำ
พฤติกรรมแต่สัดส่วนของกำรร่วมกนัจะไม่เท่ำกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทและสภำวะแวดลอ้มเป็นตวัก ำหนดดว้ย 
ภำพที ่2.2 
 
 

 

ความเชื่อและการประเมิน 
ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม เจตคติต่อพฤติกรรม 
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ควำมเช่ือและกำรประเมินผลลพัธ์ดำ้นพฤติกรรม เจตคติต่อพฤติกรรม ควำมตั้งใจกระท ำพฤติกรรม
 พฤติกรรม ควำมเช่ือตำมบรรทดัฐำน บรรทดัฐำนของบุคคลอำ้งอิง 

ภำพที ่3.2 ทฤษฎีกำรกระท ำดว้ยเหตุผล 
ท่ีมำ: Ajzen and Fishbein, 1980 
 
3. ทฤษฎพีฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 

อำจเซน (Ajzen) เป็นผูพ้ฒันำทฤษฎีน้ีตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) โดยพฒันำจำกทฤษฎีกำรกระท ำ
ดว้ยเหตุผลของอำจเซนและฟิซบำยน์ท่ีท ำนำยกำรเกิดพฤติกรรมดว้ยควำมสมคัรใจ หลงัจำกไดน้ ำทฤษฎีน้ีไปใช้
ในกำรวิจยัหลำย ๆ วิจยัก็พบว่ำกำรเกิดพฤติกรรมดว้ยควำมสมคัรใจไม่ไดเ้กิดข้ึน 100% และพบว่ำเกิดภำยใต้
กำรควบคุมด้วย ท ำให้มีแนวคิดว่ำพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดจำกควำมเช่ือ 3 ด้ำน ได้แก่ ควำมเช่ือเก่ียวกับ
พฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ควำมเช่ือเก่ียวกับกลุ่มอ้ำงอิง (Normative Beliefs) และควำมเช่ือเก่ียวกับ
ควำมสำมำรถในกำรควบคุม (Control Beliefs) เป็นผลท ำให้มีกำรพฒันำทฤษฎีข้ึนมำใหม่โดยเพิ่มองคป์ระกอบ
ใหม่คือกำรรับรู้ควำมสมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมและเรียกวำ่ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน 

 
สำระส ำคัญของทฤษฎ ีทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผนมีรำยละเอียดขององคป์ระกอบต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward Behavior) เป็นปัจจัยด้ำนบุคคลถ้ำมีควำมเช่ือว่ำกำรท ำ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตำมแลว้ไดรั้บผลทำงดำ้นบวกก็จะก่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น ตรงกนัขำ้มถำ้มีควำม
เช่ือวำ่กำรท ำพฤติกรรมใด ๆ ก็ตำมแลว้ไดรั้บผลทำงดำ้นลบก็จะก่อให้เกิดเจตคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้นเช่นกนั 
อยำ่งไรก็ตำมเม่ือเกิดเจตคติทำงดำ้นบวกต่อพฤติกรรมก็จะน ำไปสู่กำรเกิดควำมตั้งใจท่ีจะกระท ำพฤติกรรมและ
น ำไปสู่กำรแสดงพฤติกรรมนั้นออกมำ 

2) บรรทดัฐำนของบุคคลอ้ำงอิง (Subjective Norm) เป็นกำรรับรู้ของบุคคลวำ่ถำ้ส่ิงใดก็ตำมท่ีบุคคลท่ี
เขำเช่ือถือหรือมีควำมส ำคญัต่อตนเองตอ้งกำรหรือไม่ตอ้งกำรให้ท ำ ก็จะมีอิทธิพลท ำให้เกิดกำรคลอ้ยตำมและ

ความเชื่อตามบรรทัดฐาน 
บรรทัดฐานของบุคคล

อ้างอิง 

ความตั้งใจกระท า
พฤติกรรม พฤติกรรม 
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ปฏิบติัตำมกำรรับรู้นั้น ๆ บุคคลท่ีเช่ือถือหรือมีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ สมำชิกในครอบครัว คู่สมรส เพื่อนสนิท ผู ้
ใหบ้ริกำรสุขภำพ ครูหรืออำจำรย ์เป็นตน้ 

3) กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) เป็นกำรรับรู้ของ
บุคคลเก่ียวกับควำมยำกหรือง่ำยในกำรกระท ำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง กำรรับรู้น้ีอำจจะเกิดจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตหรือเกิดจำกกำรคำดกำรณ์หรือจำกกำรสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนในกำรกระท ำ
พฤติกรรมแบบเดียวกนั ถำ้บุคคลมีควำมเช่ือวำ่เขำสำมำรถท่ีจะกระท ำและควบคุมพฤติกรรมดงัควำมตั้งใจนั้น
ได ้ก็จะมีแนวโนม้ท่ีท ำใหเ้ขำมีควำมตั้งใจจะกระท ำพฤติกรรมนั้น ๆ ทั้งน้ีกำรรับรู้นั้นจะแปรผนัตำมสถำนกำรณ์
และกำรกระท ำ 

4) ควำมตั้งใจจะกระท ำพฤติกรรม เป็นควำมตั้งใจของบุคคลท่ีจะกระท ำพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจำกอิทธิพล
ของปัจจยัก ำหนด 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ เจตคติต่อพฤติกรรม บรรทดัฐำนของบุคคลอำ้งอิง และกำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุมพฤติกรรม ควำมตั้งใจจะกระท ำพฤติกรรมจะมำกหรือน้อยข้ึนอยู่กบัควำมมำกหรือน้อยของ
อิทธิพลของปัจจยัก ำหนด 3 ปัจจยัดงักล่ำว ซ่ึงจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละพฤติกรรมและอำจจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ภำยนอกดว้ย เช่น เวลำหรือโอกำส เป็นตน้ 

5) พฤติกรรมตำมควำมตั้งใจ เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะกระท ำหรือไม่กระท ำตำมควำมตั้งใจจะ
กระท ำพฤติกรรม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์ท่ีจะสนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุนกำรกระท ำพฤติกรรมนั้น ๆ  

 นอกจำกน้ีทฤษฎีน้ียงัจ  ำแนกบทบำทของควำมเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเป็น 3 ประกำร คือ 
1) ควำมเช่ือเก่ียวกบัผลของกำรกระท ำ (Behavioral Beliefs) ควำมเช่ือลกัษณะน้ีจะมีอิทธิพลต่อเจตคติท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรม หำกบุคคลมีควำมเช่ือวำ่กำรกระท ำพฤติกรรมแสดงผลออกมำทำงดำ้นบวกก็จะมีเจตคติท่ีดี
ต่อพฤติกรรมนั้น ในทำงกลบักนัถำ้บุคคลมีควำมเช่ือวำ่กำรกระท ำพฤติกรรมน ำไปสู่ผลทำงดำ้นลบก็จะมีเจตคติ
ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น 

2) ควำมเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอำ้งอิง (Normative Beliefs) ควำมเช่ือน้ีจะเป็นตวัก ำหนดกำรกระท ำพฤติกรรม
ตำมกลุ่มอ้ำงอิง เช่น บุคคลเช่ือว่ำคนอ่ืนท่ีมีควำมส ำคัญต่อตนมีควำมคิดเห็นว่ำเขำควรหรือไม่ควรกระท ำ
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง เขำก็มีแนวโนม้ท่ีจะท ำตำมควำมคิดเห็นนั้น 

3) ควำมเช่ือเก่ียวกบักำรควบคุม (Control Beliefs) ควำมเช่ือน้ีจะเป็นพื้นฐำนของกำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุมพฤติกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นควำมเช่ือเก่ียวกบักำรมีหรือไม่มีทรัพยำกรต่ำง ๆ 
 
หมำยเหตุ:  
 อิทธิพลของปัจจยัก ำหนดท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจกระท ำพฤติกรรมสำมำรถเกิดข้ึนได้ 4 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 
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1) อิทธิพลของเจตคติต่อพฤติกรรมiร่วมกบับรรทดัฐำนของบุคคลอำ้งอิงท ำให้เกิดควำมตั้งใจกระท ำ
พฤติกรรม 

2) อิทธิพลของเจตคติต่อพฤติกรรมร่วมกบักำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม ท ำให้เกิด
ควำมตั้งใจกระท ำพฤติกรรม 

3) อิทธิพลของบรรทดัฐำนของบุคคลอำ้งอิงร่วมกบักำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม ท ำ
ใหเ้กิดควำมตั้งใจกระท ำพฤติกรรม 

4) อิทธิพลของเจตคติต่อพฤติกรรมiร่วม บรรทดัฐำนของบุคคลอำ้งอิง และกำรรับรู้ควำมสำมำรถใน
กำรควบคุมพฤติกรรมร่วมกนัท ำใหเ้กิดควำมตั้งใจกระท ำพฤติกรรม ภำพท่ี 3.3  

 
 
 
 

 
  
 
  
  

 
เจตคติต่อพฤติกรรม บรรทดัฐำนของบุคคลอำ้งอิง กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม
 ควำมตั้งใจกระท ำพฤติกรรม พฤติกรรม 

ภำพที ่2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน 
ท่ีมำ: Ajzen, 1985 
 
4. ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค (Protection Motivation Theory) โรเจอร์ (Roger R.W., 1975) เป็นผูคิ้ดคน้
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) โดยเสนอแนวคิดอยำ่งชอัเจนเพื่อควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบักำรน ำกำรเร้ำใหเ้กิดควำมกลวัมำใชใ้นกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม และไดป้รับปรุงในปี ค.ศ. 1983 
(พ .ศ . 2526) โดยขยำยทฤษ ฎี ให้ ครอบค ลุมแนวคิดของกำรส่ื อส ำรเพื่ อโน้มน้ ำว จูงใจ  (Persuasive 
Communication) ร่วมกับกระบวนกำรส่ือกลำงกำรรู้คิด (Cognitive Mediating Process) ในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ต่อมำในปี ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ดันน์และโรเจอร์ (Dunn and Roger, 1986) ได้ปรับปรุงให้ มี

เจตคติต่อพฤติกรรม 

บรรทัดฐานของบุคคล
 อ้างอิง 
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ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนโดยเพิ่มอีก 1 องคป์ระกอบคือ ควำมคำดหวงัในควำมสำมำรถแห่งตน ซ่ึงในทำงทฤษฎี
จะแยกจำกองค์ประกอบดำ้นอุปสรรค แต่ในทำงปฏิบติับุคคลท่ีมีควำมคำดหวงัในควำมสำมำรถแห่งตนสูงจะ
สำมำรถผำ่นพน้อุปสรรคต่ำง ๆ ได ้ในขณะเดียวกนับุคคลท่ีมีควำมคำดหวงัในควำมสำมำรถแห่งตนต ่ำก็จะไม่
สำมำรถผำ่นพน้อุปสรรคเหล่ำนั้นได ้

 
 สำระส ำคัญของทฤษฎ ีกรอบของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคมีองคป์ระกอบส ำคญั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 1) แหล่งขอ้มูล (Source of Information) 
 2) กระบวนกำรส่ือกลำงกำรรู้คิด (Cognitive Mediating Process) 
 3) รูปแบบกำรเผชิญ (Coping Mode) 

 1) แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในกระบวนกำรส่ือกลำงกำรรู้คิดจ ำแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่ิงแวดลอ้มและตวับุคคล 
  1.1 ส่ิงแวดลอ้ม ในทฤษฎีน้ีประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ กำรชกัชวนดว้ยค ำพูดและกำรเรียนรู้
จำกกำรสังเกต กำรชกัชวนดว้ยค ำพูดโนม้นำ้วจะส่งผลท ำให้ผูฟั้งเช่ือและน ำไปปฏิบติั เช่น กำรพูดถึงพิษภยัของ
บุหร่ีเพื่อโนม้นำ้วให้ผูสู้บบุหร่ีหยุดสูบบุหร่ี เป็นตน้ ส่วนกำรเรียนรู้จำกกำรสังเกตจะเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลำไม่ว่ำ
จะเป็นในชีวิตประจ ำวนัหรือกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรสังเกตผูท่ี้ออกก ำลงักำยสม ่ำเสมอมกัจะมีสุขภำพดี 
เป็นตน้ 
  1.2 ตวับุคคล เป็นอีกส่วนหน่ึงของแหล่งขอ้มูลท่ีประกอบดว้ย กำรแปรผนัของบุคลิกภำพและ
ประสบกำรณ์เดิม ปัจจยักำรแปรผนัของบุคลิกภำพคือ กำรแสดงออกของบุคคลท่ีท ำใหรู้้วำ่บุคคลนั้นมีควำมเช่ือ
หรือเจตคติเป็นอย่ำงไรซ่ึงอำจจะเปล่ียนแปลงได้ เช่น บุคคลมีท่ำทีเห็นด้วยเม่ือพูดถึงพิษภยัของบุหร่ีแต่อำจ
เปล่ียนแปลงท่ำทีนั้นภำยหลงัได ้เป็นตน้ นอกจำกน้ีประสบกำรณ์เดิมก็เป็นส่ิงท่ีท ำให้เกิดควำมเช่ือหรือเจตคติ
ไดเ้หมือนกนั เช่น เคยเห็นผูท่ี้สูบบุหร่ีป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองไดรั้บควำมทุกข์ทรมำนเป็นอยำ่งมำกท ำใหเ้กิด
ควำมกลวัและเลิกสูบบุหร่ี เป็นตน้ 
 ขอ้มูลจำกแหล่งทั้งส่ิงแวดลอ้มและตวับุคคลจะถูกน ำไปใช้ในกระบวนกำรส่ือกลำงกำรรู้คิดเพื่อท ำให้
เกิดแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคต่อไป 
 2) กระบวนกำรส่ือกลำงกำรรู้คิด  เป็นส่วนท่ีส ำคัญท่ีสุดของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค
ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ กำรประเมินภำวะคุกคำมของโรคและกำรประเมินกำรเผชิญภำวะคุกคำท่ี
จะร่วมกนัอธิบำยหรือท ำนำยกำรเกิดแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรค 
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  2.1 กำรประเมินภำวะคุกคำมของโรค เป็นกำรประเมินเพื่อตอบสนองต่อกำรปรับตวัท่ีไม่
เหมำะสมโดยมีปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รำงวลัจำกภำยใน รำงวลัจำกภำยนอก ควำมรุนแรงของโรคและ
ควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรค ปัจจยัทั้ง 4 ตวัน้ีจะมีบทบำทท่ีท ำใหเ้กิดกำรประเมินภำวะคุกคำมของโรค ดงัน้ี 
   2.1.1 รำงวลัจำกภำยใน เป็นควำมรู้สึกท่ีดีของบุคคลท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดก้ระท ำส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
เช่น กำรออกก ำลงักำยเป็นประจ ำท ำใหเ้กิดควำมมัน่ใจเก่ียวกบักำรมีสุขภำพดี เป็นตน้ 
   2.1.2 รำงวลัจำกภำยนอก เป็นส่ิงท่ีบุคคลอ่ืนให้กำรยอมรับเม่ือไดก้ระท ำส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
เช่น กำรยอมรับใหเ้ป็นตวัแบบเก่ียวกบักำรเลิกสูบบุหร่ีหรือส่ิงเสพติด เป็นตน้ 
   2.1.3 ควำมรุนแรงของโรค เป็นกำรคำดคะเนเก่ียวกบัอนัตรำยรุนแรงท่ีเกิดจำกกำรป่วย
เป็นโรคจะเป็นส่ิงท่ีเร้ำให้เกิดควำมกลวัซ่ึงจะน ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนเจตคติหรือพฤติกรรมได ้เช่น กำรป่วยเป็น
โรคหวัใจจะท ำใหร่้ำงกำยอ่อนแอไม่สำมำรถท ำงำนเหมือนปรกติได ้เป็นตน้ 
   2.1.4 ควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรค เป็นกำรคำดคะเนเก่ียวกบัโอกำสหรือควำมเป็นไปไดท่ี้
จะถูกคุกคำมจำกโรคต่ำง ๆ เช่น กำรไม่ออกก ำลงักำยและรับประทำนอำหำรไขมนัสูงเป็นประจ ำจะมีโอกำส
ป่วยเป็นโรคหวัใจได ้เป็นตน้ 
  กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคกบัควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคอำจเป็นผลมำจำกกำรเร้ำใหเ้กิดควำม
กลวัโดยกำรพูดชกัชวนให้เห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ถำ้ป่วยเป็นโรคจะเกิดอนัตรำยรุนแรงต่อร่ำงกำย เช่น กำรป่วยเป็น
โรคมะเร็งปอดท่ีเป็นผลจำกกำรสูบบุหร่ีจะท ำให้เกิดควำมเจ็บปวด ทรมำนอยำ่งมำกจนกวำ่จะตำย เป็นตน้ หรือ
กำรเส่ียงต่อกำรเกิดโรคนั้นง่ำยมำกถำ้ไม่รู้จกัวิธีป้องกนัหรือไม่เห็นควำมส ำคญัของกำรป้องกนั เช่น กำรติดเช้ือ
เอดส์จำกกำรมีเพศสัมพนัธ์ุเกิดข้ึนไดถ้ำ้ไม่ใชถุ้งยำงอนำมยั เป็นตน้ ในทำงกลบักนักำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค
กบัควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคอำจเป็นตวัเร้ำให้เกิดควำมกลวัไดเ้ช่นกนั 
  กรณีกำรตอบสนองต่อกำรปรับตวัท่ีไม่เหมำะสม ถำ้รำงวลัจำกภำยในกบัรำงวลัจำกภำยนอก
เพิ่มข้ึนและควำมรุนแรงของโรคกบัควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคลดลงจะน ำไปสู่กำรประเมินภำวะคุกคำมท่ีส่งผล
ท ำใหก้ำรปรับตวัท่ีไม่เหมำะสมนั้นปรับตวัในทำงท่ีดีข้ึน แต่ถำ้พบวำ่ภำวะคุกคำมนอ้ยก็อำจคงสภำพกำรปรับตวั
ท่ีไม่เหมำะสมนั้นไว ้
  2.2 กำรประเมินกำรเผชิญภำวะคุกคำม เป็นกำรประเมินเพื่อตอบสนองต่อกำรปรับตัวท่ี
เหมำะสมโดยมีปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ควำมคำดหวงัผลของกำรตอบสนอง ควำมสำมำรถแห่งตน และ
ค่ำใชจ่้ำยของกำรตอบสนอง ทั้ง 3 ปัจจยัน้ีจะท ำใหเ้กิดกำรประเมินกำรเผชิญภำวะคุกคำม ดงัน้ี 
   2.2.1 ควำมคำดหวงัผลของกำรตอบสนอง เป็นควำมคำดหวงัเฉพำะบุคคลว่ำเม่ือ
ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำแล้วจะสำมำรถขจดัภำวะคุกคำมได้ เช่น ถ้ำบุคคลออกก ำลังกำยมำกข้ึนจะท ำให้
น ้ำหนกัตวัลดลงและสำมำรถลดภำวะคุกคำมจำกโรคหวัใจได ้เป็นตน้ 
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   2.2.2 ควำมสำมำรถแห่งตน เป็นควำมเช่ือของบุคคลว่ำตนเองตนเองสำมำรถปฏิบติั
ตำมค ำแนะน ำใหส้ ำเร็จตำมท่ีตอ้งกำรได ้เช่น กำรต่ืนนอนตอนเชำ้มืดทุกวนัเพื่อออกก ำลงักำยเป็นส่ิงท่ีท ำไดง่้ำย
มำก เป็นตน้ 
   2.2.3 ค่ำใช้จ่ำยของกำรตอลสนอง เป็นควำมเช่ือเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
ยอมรับท่ีจะปฏิบติัของบุคคล ถำ้ค่ำใช้จ่ำยไม่มำกและไดผ้ลดีก็จะยอมรับไดง่้ำย เช่น กำรตรวจหำมะเร็จเตำ้นม
ดว้ยเคร่ืองเมมโมแกรม ถำ้รำคำไม่แพงและไดผ้ลน่ำเช่ือถือก็จะท ำใหผู้ห้ญิงไปตรวจกนัเป็นจ ำนวนมำก เป็นตน้ 
  กรณีกำรตอบสนองต่อกำรปรับตัวท่ี เหมำะสม ถ้ำควำมคำดหวงัผลกำรตอบสนองกับ
ควำมสำมำรถแห่งตนเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีค่ำใชจ่้ำยของกำรตอบสนองลดลงจะน ำไปสู่กำรประเมินกำรเผชิญภำวะ
คุกคำม ถ้ำพบว่ำสำมำรถเผชิญภำวะคุกคำมได้ดีจะท ำให้กำรตอบสนองต่อกำรปรับตวัท่ีเหมำะสมนั้นคงอยู่
ต่อไป แต่ถำ้พบวำ่ไม่สำมำรถเผชิญภำวะคุกคำมไดห้รือไดน้อ้ยก็อำจเลิกตอบสนองต่อกำรปรับท่ีเหมำะสมได ้
 3) รูปแบบกำรเผชิญ เป็นกำรกระท ำหรือกำรก่อให้เกิดกำรกระท ำซ่ึงอำจเกิดได้หลำยแบบข้ึนอยู่กบั
ควำมส ำเร็จของกำรท ำให้เกิดแรงจูงใจเพื่อป้องกบัโรค ตั้งแต่ กระท ำเพียงคร้ังเดียว กระท ำซ ้ ำ กระท ำหลำยคร้ัง 
จนกระทัง่กระท ำซ ้ ำหลำยคร้ัง 
 โดยสรุป ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคมีปัจจยัหลกัทั้งหมด 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1) กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค 
2) กำรรับรู้ควำมเส่ียงของกำรเกิดโรค 
3) ควำมคำดหวงัผลของกำรตอบสนอง และ 
4) กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตน 
 ทั้งน้ีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคตำมทฤษฎีจะเกิดข้ึนไดม้ำกท่ีสุดก็ต่อเม่ือ 
1) บุคคลรู้สึกวำ่อนัตรำยต่อสุขภำพนั้นมีควำมรุนแรง 
2) บุคคลรู้สึกวำ่ตนก ำลงัอ่อนแอหรือตกอยูใ่นภำวะเส่ียง 
3) บุคคลเช่ือวำ่กำรตอบสนองโดยกำรปรับตวัเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในกำรขจดัอนัตรำยนั้น 
4) บุคคลเช่ือมัน่วำ่ตนเองสำมำรถตอบสนองต่อกำรปรับตวัเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้นได ้
5) ผลดีของกำรตอบสนองต่อกำรปรับตวัชนิดท่ีไม่พึงประสงคมี์นอ้ย 
6) อุปสรรคเก่ียวกบักำรปรับตวัหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีนอ้ย ภำพท่ี 3.4 
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แหล่งข้อมูล กระบวนกำรส่ือกลำงกำรรู้คดิ 
รูปแบบกำร

เผชิญ 

   

แหล่งขอ้มูล กระบวนกำรส่ือกลำงกำรรู้คิด รูปแบบกำรเผชิญ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมน่ำจะเป็นของกำรตอบสนอง เพ่ิม ลด กำรตอบสนองต่อกำรปรับตวัท่ีไม่เหมำะสม
 รำงวลัจำกภำยใน รำงวลัจำกภำยนอก ควำมรุนแรงของโรค ควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรค ประเมินภำวะ
คุกคำม กำรเร้ำควำมกลวั แรงจูงใจเพ่ือป้องกนัโรค กำรตอบสนองต่อกำรปรับตวัท่ีเหมำะสม ควำมคำดหวงัผล

รำงวัลจำก

ภำยใน  

รำงวัลจำก

ภำยนอก 

ควำม

รุนแรงของ

โรค  

ควำมเสี่ยง

ต่อกำรเกิด

โรค 

ประเมิน

ภำวะ

คุกคำม 

ควำม

คำดหวัง

ผลกำรของ

ตอบสนอง 

ควำมสำ 

มำรถแห่ง

ตน 

ค่ำใช้จ่ำย

ของกำร

ตอบสนอง 

สิ่งแวดล้อม 

 การชักชวน
ด้วยค าพูด 

 การเรียนรู้
จากการ
สังเกต  

ตัวบุคคล 

การแปรผัน
ของ
บุคลิกภาพ
ประสบ 
การณ์เดิม 

กำร

ตอบสนองต่อ

กำรปรับตัวท่ี

ไม่เหมำะสม 

กำร

ตอบสนอง

ต่อกำร

ปรับตัวท่ี

เหมำะสม 

ประเมิน

กำรเผชิญ

ภำวะ

คุกคำม 

แรง

จูง 

ใจ

เพ่ือ

ป้อง 

กัน

โรค 

การเร้าความ

กลัว 

เพ่ิม ลด 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมน่ำจะเปน็ของกำรตอบสนอง 

กำรกระท ำ

หรือกำร

ก่อให้เกิด

กำรกระท ำ  

กำรท ำเพียง

คร้ังเดียว 

กระท ำซ้ ำ  

กระท ำ

หลำยคร้ัง  

กระท ำ

หลำยคร้ัง

ซ้ ำ 
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กำรของตอบสนองควำมสำมำรถแห่งตน ค่ำใชจ่้ำยของกำรตอบสนอง ประเมินกำรเผชิญภำวะคุกคำม กำร
กระท ำหรือกำรก่อใหเ้กิดกำรกระท ำ กำรท ำเพียงคร้ังเดียว กระท ำซ ้ ำ กระท ำหลำยคร้ัง กระท ำหลำยคร้ังซ ้ ำ 

ส่ิงแวดลอ้ม กำรชกัชวนดว้ยค ำพดู กำรเรียนรู้จำกกำรสงัเกต ตวับุคคล กำรแปรผนัของบุคลิกภำพ
ประสบกำรณ์เดิม 

ภำพที ่2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรค 
ท่ีมำ: Roger W.R., 1983 

 
5. ทฤษฎีขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change Model orTranstheoretical Model) โพร
แชสกำ้และไดครีเมนต ์(Prochasca and Diclement, 1987) เป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีน้ีข้ึน จำกกำรเฝ้ำสังเกตพฤติกรรม
ของคนเลิกบุหร่ีท่ีคลินิคเลิกบุหร่ีและใชท้ฤษฎีทำงจิตบ ำบดัหลำยทฤษฎีวเิครำะห์จนสำมำรถสรุปออกมำเป็น
ทฤษฎีขั้นตอนกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เม่ือน ำออกมำเผยแพร่ก็ไดรั้บกำรยอมรับและน ำไปประยกุตใ์นกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดำ้นสุขภำพอยำ่งกวำ้งขวำง ทั้งน้ีทฤษฎีขั้นตอนกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มีแนวคิด
ส ำคญั 2 แนวคิดคือ 

1) กำรเปล่ียนแปลงตำมขั้นตอน (Stages of Change) 
2) กำรเปล่ียนแปลงตำมกระบวนกำร (Process of Change) 
 
1) กำรเปล่ียนแปลงตำมขั้นตอน (Stages of Change) ประกอบดว้ยขั้นตอนส ำคญั 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
(1.1) ขั้ นตอนท่ีย ังไม่สนใจ (Precontemplation) เป็นขั้ นตอนท่ีบุคคลยงัไม่ คิดท่ีจะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม เน่ืองจำกไดรั้บขอ้มูลไม่ครบถว้นและชดัเจนดีพอรวมทั้งไม่คิดวำ่ตนมีปัญหำจำกกำรมีพฤติกรรมท่ี
ไม่ถูกตอ้งนั้น จึงมองไม่เห็นผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนท ำใหไ้ม่สนใจหรือไม่ใส่ใจหรือจะท ำในระยะ 6 เดือนขำ้งหนำ้ 

(1.2) ขั้นตอนสนใจหรือใส่ใจ (Contemplation) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลเร่ิมรับรู้วำ่จะเกิดปัญหำแน่ ถำ้ยงัคง
กระท ำพฤติกรรมเดิม ท ำใหเ้กิดควำมสนใจท่ีจะท ำแต่ก็ยงัไม่ลงมือท ำหรือจะท ำในระยะ 6 เดือนขำ้งหนำ้ 

(1.3) ขั้นตอนตดัสินใจท ำ (Preparation) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลตั้งใจท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยกำร
วำงแผนหรือกำรศึกษำเก่ียวกบัวธีิกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือจะท ำภำยใน 30 วนัขำ้งหนำ้ 

(1.4) ขั้นตอนลงมือปฏิบติั (Action) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลลงมือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจนเห็นไดช้ดั แต่
ยงัไม่ต่อเน่ืองหรือเปลียนแปลงพฤติกรรมนอ้ยกวำ่ 6 เดือนz 

(1.5) ขั้นตอนกระท ำอย่ำงต่อเน่ือง (Maintenance) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลลงมือท ำอย่ำงต่อเน่ืองจน
กลำยเป็นนิสัยหรือเปล่ียนพฤติกรรมจนเห็นไดช้ดัมำกกวำ่ 6 เดือน แต่ก็ยงัมีโอกำสท่ีจะหวลกลบัไปมีพฤติกรรม
เดิมถำ้มีส่ิงเร้ำเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
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(1.6) ขั้นตอนกระท ำส ำเร็จ (Termination) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลเปล่ียนพฤติกรรมไดอ้ยำ่งแน่นอน โดย
ไม่หวลกลบัไปท ำพฤติกรรมเดิมอยำ่งเด็ดขำดหรือไม่มีควำมพยำยำมท่ีจะกลบัไปกระท ำพฤติกรรมเดิมอีก 

 กำรหวนกลับไปมีปัญหำซ ้ ำ (Relapse) คือ กำรท่ีบุคคลนั้ นหวนกลับไปมีพฤติกรรมเดิมก่อนกำร
เปล่ียนแปลง โดยกำรน ำพำตนเองไปสู่สภำวะกำรณ์เส่ียง กำรปล่อยตวัตำมอำรมณ์ปรำรถนำ ไม่พยำยำมควบคุม
ตวัเอง จนกระทัง่พลั้งพลำดกลบัไปมีพฤติกรรมเดิม 

 เทคนิคท่ีใชผ้ลกัดนัในขั้นตอนต่ำง ๆ  
(1) ขั้นตอนท่ียงัไม่สนใจ (Precontemplation) ใชเ้ทคนิค ดงัน้ี 
- ทบทวนกำรขำดควำมพร้อม 
- ท  ำใหเ้กิดควำมชดัเจน เพรำะกำรตดัสินใจอำจจะอยูต่รงนั้น 
- ชกัชวนใหป้ระเมินผลซ ้ ำเก่ียวกบัพฤติกรรมปัจจุบนั 
- ชกัชวนใหส้ ำรวจตนเอง ท ำไมถึงยงัไม่ปฏิบติั 
- อธิบำยและจ ำแนกควำมเส่ียงของแต่ละบุคคล 
(2) ขั้นตอนสนใจหรือใส่ใจ (Contemplation) ใชเ้ทคนิค ดงัน้ี 
- ทบทวนกำรขำดควำมพร้อม 
- ท  ำใหเ้กิดควำมชดัเจน เพรำะกำรตดัสินใจอำจจะอยูต่รงนั้น 
- ชกัชวนใหป้ระเมินผลดำ้นบวกและดำ้นลบของพฤติกรรมท่ีจะปรับเปล่ียน 
- ระบุและสนบัสนุนพฤติกรรมใหม่หรือสร้ำงควำมคำดหวงัของผลลพัธ์ดำ้นบวก 
(3) ขั้นตอนตดัสินใจท ำ (Preparation) ใชเ้ทคนิค ดงัน้ี 
- ระบุและช่วยเหลือเก่ียวกบักำรแกไ้ขปัญหำ 
- ช่วยระบุแรงสนบัสนุนทำงสังคม 
- ตรวจสอบทกัษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
- ชกัชวนใหเ้ร่ิมจำกจุดเล็ก ๆ  
(4) ขั้นตอนลงมือปฏิบติั (Action) ใชเ้ทคนิค ดงัน้ี 
- เนน้ส่ิงชกัน ำใหก้ระท ำและแรงสนบัสนุนทำงสังคม 
- หนุนใหแ้น่นเก่ียวกบัควำมสำมรถของตนเองเพื่อจดักำรกบัอุปสรรค 
- ต่อสู้กบัควำมรู้สึกเก่ียวกบัควำมสูญเสียและใหม้องประโยชน์ในระยะยำว 
(5) ขั้นตอนกระท ำอยำ่งต่อเน่ือง (Maintenance) ใชเ้ทคนิค ดงัน้ี 
- วำงแผนส ำหรับกำรติดตำมสนบัสนุน 
- เสริมแรงดว้ยรำงวลัภำยใน 
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- ถกเถียงเก่ียวกบักำรรับมือกบักำรหวลกลบัของพฤติกรรมเดิม 
(6) กำรหวลกลบั (Relapse) ใชเ้ทคนิค ดงัน้ี 
- ประเมินจุดพลิกผนัของกำรหวลกลบั 
- ประเมินว  ้ำเก่ียวกบัแรงจูงใจและอุปสรรคต่ำง ๆ  
- วำงแผนส ำหรับกำรใชก้ลยทุธ์กำรรับมือท่ีเข่มขน้มำกข้ึน 
2) กำรเปล่ียนแปลงตำมกระบวน (Process of Change) จำกแนวคิดของแบบแผนกำรเปล่ียนแปลงตำม

ขั้นตอนก ำหนดให้กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเป้ำหมำยเป็นไปตำมขั้นตอน 6 ขั้นตอน เพื่อกำร
ออกแบบกิจกรรมให้เหมำะสมกบัปรับเปล่ียนพฤติกรรมในแต่ละขั้นตอน ดงันั้นกำรเปล่ียนแปลงตำมกระบวน
จึงเป็นวธีิกำรท่ีจะช่วยใหก้ำรออกแบบกิจกรรมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน วธีิกำรส ำคญัตำมแนวคิด
ของโมเดลกำรเปล่ียนแปลงตำมขั้นตอนแบ่งเป็น 2 กระบวนกำร แต่ละกระบวนกำรมี 5 ขั้นตอนรวมทั้งหมดมี 
10 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

(2.1) กระบวนกำรตำมประสบกำรณ์ (Experiential Processes)  
- กำรกระตุน้จิตส ำนึก (Conscious Raising) เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจโดยตรงหรือ

ผำ่นส่ือต่ำง ๆ ให้กบับุคคลเป้ำหมำยเก่ียวกบัผลดีของกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงและผลเสียของกำรไม่ยอม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงอำจจะเป็นเร่ืองโอกำสเส่ียงของกำรเกิดโรคหรือควำมรุนแรงเม่ือป่วย
เป็นโรค 

- กำรแสดงออกท่ีกระทบควำมรู้สึก (Dramatic Relief) เป็นกำรกระตุน้หรือผลกัดนัอำรมณ์ของ
บุคคลเป้ำหมำยให้เกิดควำมอยำกท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยใชก้ำรแสดงต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ละครหรือภำพยนต์
น ำเสนอเก่ียวกบัอนัตรำยของกำรยงัคงพฤติกรรมเส่ียงต่ำง ๆ เอำไว ้

- กำรทบทวนตนเอง (Self re-evaluation) เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบเพื่อให้บุคคลเป้ำหมำยได้
ประเมินตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงท่ียงัด ำรงอยู่ในแง่ของข้อดีและข้อเสียหลำย ๆ คร้ัง เพื่อน ำไปสู่กำร
มองเห็นประโยชน์ท่ีจะไดจ้ำกกำรหยดุท ำพฤติกรรมเส่ียงต่ำง ๆ  

- กำรทบทวนเก่ียวกบัสังคมรอบข้ำง (Social re-evaluation) เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบเพื่อให้
บุคคลเป้ำหมำยไดป้ระเมินกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลรอบขำ้งถำ้ยงัคงท ำพฤติกรรมเส่ียงนั้นอยู่ เช่นกำรสูบ
บุหร่ีจะท ำให้บุคคลขำ้งเคียงสูดควนับุหร่ีเขำ้ไปในร่ำงกำยโดยไม่รู้ตวัอำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพของบุคคล
ขำ้งเคียงได ้เป็นตน้ 

- กำรปลดปล่อยสังคม (Social Liberation) เป็นกำรก ำหนดกิจกรรมท่ีอำศยัควำมรู้สึกถูกกดข่ี
จำกสังคมหรือถูกสังคมเอำเปรียบหรือเอำเปรียบสังคมมำเป็นส่ิงสร้ำงควำมมุ่งมัน่ในกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ใหก้บับุคคลเป้ำหมำย 
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 (2.2) กระบวนกำรตำมพฤติกรรม (Behavioral Processes) 
- กำรควบคุมส่ิงเร้ำ (Stimulus Control) เป็นกำรก ำหนดกิจกรรมโดยกำรพยำยำมลดบทบำท

กำรกระตุน้จำกส่ิงเร้ำต่ำง ๆ ใหม้ำกท่ีสุด เพื่อใหมี้ผลต่อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้นอ้ยท่ีสุด เช่น กำรหำ้มสูบ
บุหร่ีในท่ีท ำงำนถำ้ตอ้งกำรสูบตอ้งไปสูบในท่ีท่ีจดัใวส้ ำหรับกำรสูบโดยเฉพำะ เป็นตน้ 

- สภำวะทั้งสองดำ้น (Counter Condition) เป็นกำรก ำหนดกิจกรรมส ำหรับบุคคลเป้ำหมำยท่ี
เปิดโอกำสใหพ้ิจำรณำถึงขอ้ดีและขอ้เสียของกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปพร้อม ๆ กนั เม่ือชัง่น ้ำหนกัแลว้ก็จะ
น ำไปสู่กำรตดัสอนใจได ้

- กำรจดักำรกบัส่ิงท่ีไม่อำจคำดเดำได ้(Contingency Management) เป็นกำรก ำหนดกิจกรรม
ส ำหรับบุคคลเป้ำหมำยท่ีมุ่งเนน้กำรเสริมแรงทำงบวกถำ้สำมำรถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได ้เช่น กำรแสดงควำม
ช่ืนชมหรือกำรให้รำงวลั ในขณะเดียวอำจใชก้ำรเสริมแรงทำงลบเม่ือยงัไม่ยอมปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น กำร
ต ำหนิติเตียนหรือกำรลงโทษ เป็นตน้ 

- สัมพันธภำพแบบช่วยเหลือกัน (Helping Relationship) เป็นกำรก ำหนดกิจกรรมส ำหรับ
บุคคลเป้ำหมำยท่ีให้ควำมส ำคญักับกำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรให้ค  ำแนะน ำ กำรให้ก ำลังใจ กำร
สนบัสนุนดำ้นวสัดุส่ิงของ เป็นตน้ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัแต่ละขั้นตอนของกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

- กำรปลดปล่อยตนเอง (Self Liberation) เป็นกำรก ำหนดทำงเลือกส ำหรับกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไวห้ลำย ๆ ทำง เพื่อใหบุ้คคลเป้ำหมำยไดมี้โอกำสเลือกวธีิกำรท่ีเหมำะสมกบัควำมสำมำรถของตนเอง
ท ำใหเ้กิดควำมมุ่งมัน่ในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมมำกกวำ่ 
 
 สำระส ำคัญของทฤษฎี กรอบของทฤษฎีน้ีจ ำแนกไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนกำรเปล่ียนแปลง (Stage of Change) เป็นกำรสะทอ้นให้เห็นว่ำกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลจะเป็นไปตำมขั้นตอนท่ีไล่เลียงกนัไป โดยในแต่ละขั้นตอนของกำรเปล่ียนแปลงอำจจะมีกำรหวล
ไปสู่ขั้นตอนเดิมได ้

2) กระบวนกำรเปล่ียนแปลง (Process of Change) เป็นแนวทำงส ำคญัส ำหรับกำรออกแบบกิจกรรมเพื่อ
กำรขบัเคล่ือนใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยก ำหนดเอำใว ้10 วิธีส ำหรับน ำไปปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบั
กลุ่มเป้ำหมำยและสถำนกำรณ์ 

3) ดุลยภำพของกำรตัดสินใจ (Decisional Balance) กำรตัดสินใจท่ีมีควำมสมดุลย์เป็นเคร่ืองมือท่ี
สำมำรถสะท้อนรูปแบบกำรตดัสินใจของแต่ละบุคคลท่ีใช้เหตุผลสนับสนุน (Pros) หรือใช้เหตุผลท่ีคดัคำ้น 
(Cons) กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
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4) ควำมสำมำรถแห่งตนเอง (Self-Efficacy) เป็นกำรสะทอ้นควำมมัน่ใจของแต่ละบุคคลเก่ียวกบักำร
จดักำรกบัสถำนกำรณ์ท่ีเผชิญอยู ่หรือเง่ือนไขของส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ โดยเช่ือวำ่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์หรือ
เง่ือนไขท่ีเผชิญอยูน่ั้นได ดงัภำพท่ี 3.5 

 
 
 

             
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
ขั้นตอนท่ียงัไม่สนใจ (Precontemplation) กำรหวนกลบั (Relapse) ขั้นตอนสนใจหรือใส่ใจ (Contemplation)
 ขั้นตอนตดัสินใจท ำ (Preparation) ขั้นตอนลงมือปฏิบติั (Action) กำรหวนกลบั (Relapse) ขั้นตอน
กำรกระท ำส ำเร็จ (Termination) ขั้นตอนกำรท ำอยำ่งต่อเน่ือง (Maintenance) 
 

ภำพที ่2.5 ทฤษฎีขั้นตอนกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ท่ีมำ: Prochasca and Diclement, 1983 

 
6. ทฤษฎคีวำมสำมำรถแห่งตน (Self-efficacy Theory) 

แบนดูรำ (Bandura, 1997) เป็นผูพ้ฒันำทฤษฎีควำมสำมำรถแห่งตนโดยเช่ือว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถ
แห่งตนมีอิทธิพลต่อกำรเกิดพฤติกรรมของบุคคล ถำ้บุคคลไม่เช่ือมัน่ในตนเองก็ไม่อำจท ำกิจกรรมให้ประสบ

ขั้นตอนท่ียังไม่สนใจ 
(Precontemplation) 

ขั้นตอนสนใจหรือใส่ใจ 
(Contemplation) 

ขั้นตอนตัดสินใจท า 
(Preparation) 

ขั้นตอนลงมือปฏิบัติ 
(Action) การหวนกลับ 

(Relapse) 

ขั้นตอนการท าอย่างต่อเนื่อง 
(Maintenance) 

การหวนกลับ 
(Relapse) 

ขั้นตอนการกระท าส าเร จ 
(Termination) 
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ควำมส ำเร็จไดถึ้งแมจ้ะมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำกมำยก็ตำม นอกจำกน้ียงัไดอ้ธิบำยเพิ่มเติมว่ำ กำรท่ีบุคคลจะ
เกิดพฤติกรรมใดก็ตำมจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัส ำคญั 2 ประกำร ไดแ้ก่ 

6.1 ควำมคำดหวงัในผลลัพธ์ (Outcome Expectancies) หมำยถึงควำมคำดหวงัของบุคคลเก่ียวกับ
ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนถำ้ยอมรับเอำพฤติกรรมนั้นมำปฏิบติั ทั้งน้ีผลลพัธ์ท่ีคำดหวงัอำจมีหลำยลษัณะ ไดแ้ก่  

6.1.1 ผลลพัธ์ดำ้นกำยภำพ (Physical effects) เม่ือปฏิบติัพฤติกรรมไดเ้หมำะสมจะท ำให้ปลอดภยัจำก
กำรป่วยเป็นโรคต่ำง ๆ ได ้หรือกำรไม่เสพติดส่ิงเสพติดต่ำง ๆ หรือกำรไม่ประสบอุบติัเหตุต่ำง ๆ  

6.1.2 ผลลัพธ์ด้ำนสังคม (Social effects) กำรปฏิบติัพฤติกรรมท่ีถูกต้องของบุคคลจะท ำให้เกิดกำร
ยอมรับโดยทัว่ไปในสังคมหรือท ำใหมี้ช่ือเสียง 

6.1.3 ผลลพัธ์จำกกำรประเมินตนเองต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น (Self-evaluation react to one’s own 
behavior) กำรปฏิบติัพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งจะท ำให้บุคคลมีควำมรู้สึกวำ่ตนเองมีคุณค่ำหรือท ำใหเ้กิดควำมรู้สึกพึง
พอใจในตนเอง 

6.2 ควำมเช่ือในควำมสำมำรถ (Efficacy Beliefs) หมำยถึงควำมเซ่ือวำ่ตนเองสำมำรถท่ีจะท ำพฤติกรรม
ตำมท่ีก ำหนดไวไ้ด้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส ำคัญท่ีจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตำมควำมคำดหวงั 
ตวัอยำ่งเช่น ผูป่้วยโรคเบำหวำนเช่ือวำ่จะสำมำรถลดกำรกินอำหำรท่ีมีรสหวำนจดัไดห้ลงัจำกฟังค ำแนะน ำจำก
เจำ้หน้ำท่ีสำธำรณสุข จำกควำมเช่ือดงักล่ำวจะน ำไปสู่กำรปฏิบติัอย่ำงจริงจงัจนกระทัง่ท ำให้เกิดผลลพัธ์ตำมท่ี
คำดหวงัได ้แบนดูรำสรุปวำ่กำรสร้ำงควำมเช่ือในควำมสำมำรถมีอยูด่ว้ยกนั 4 วธีิ ไดแ้ก่ 

6.2.1 สร้ำงจำกประสบกำรณ์ท่ีส ำเร็จของตนเอง  (Mastery Experiences) เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภำพมำก
ท่ีสุดเพรำะเป็นประสบกำรณ์โดยตรงและควำมส ำเร็จยงัเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของตนเองอีกดว้ย ทั้งน้ี
กำรจะพฒันำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองใหมี้ประสิทธิภำพจ ำเป็นจะตอ้งพฒันำให้มีทกัษะเพียงพอท่ีจะท ำ
ให้เกิดควำมส ำเร็จควบคู่กันไปด้วย ในทำงปฏิบัติกำรเสริมควำมสำมำรถให้บุคคลประสบควำมส ำเร็จใน
พฤติกรรมท่ีพอท ำไดก่้อนแลว้ค่อย ๆ เพิ่มกำรกระท ำพฤติกรรมท่ียำกข้ึนเร่ือย ๆ ประสบกำรณ์จำกกำรกระท ำ
พฤติกรรมท่ียำกข้ึนน้ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจเพิ่มข้ึนในควำมสำมำรถของตนเองให้เกิดข้ึน 

 6.2.2 ส ร้ำงจำกกำรสั งเกตประสบกำรณ์ ท่ีส ำเร็จของบุคคลต้นแบบ  (Modeling) กำรสั งเกต
ประสบกำรณ์ท่ีส ำเร็จของบุคคลอ่ืนท่ีเป็นตวัแบบ จะท ำให้ผูส้ังเกตเกิดควำมรู้สึกว่ำเขำก็สำมำรถท่ีจะประสบ
ควำมส ำเร็จเหมือนตวัแบบไดถ้้ำเขำใช้ควำมพยำยำมอย่ำงจริงจงั เช่น กำรเห็นผูอ้อกก ำลงักำยโดยกำรเตน้แอ
โรบิคทุกวนัแลว้มีสุขภำพแขง็แรง ท ำใหอ้ยำกจะท ำใหไ้ดต้ำมตวัแบบนั้น เป็นตน้ 

6.2.3 สร้ำงจำกกำรกระตุ้นทำงอำรมณ์ (Emotional Arousal) กำรกระตุ้นทำงอำรมณ์จะต้องท ำให้
เหมำะสมจึงจะเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถท่ีดี ถำ้ใชก้ำรกระตุน้ท่ีรุนแรงเกินไปอำจจะไม่เป็นผลดีต่อกำรกระท ำ 
เช่น กำรกระตุน้ใหเ้กิดควำมกลวัมำกเกินไปอำจจะมีผลท ำใหเ้กิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนต ่ำลงได ้
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6.2.4 สร้ำงจำกกำรพูดโนม้นำ้วชกัจูง (Verbal Persuasion) เป็นวิธีกำรท่ีใชก้นัทัว่ไปและใชค้่อนขำ้งง่ำย 
เช่น บอกให้บุคคลรู้วำ่สำมำรถท ำไดห้รือกำรพูดใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่วำ่สำมำรถปรับพฤติกรรมได ้เป็นตน้ แต่ไม่
ค่อยจะไดผ้ลมำกนกั ถำ้จะใหไ้ดผ้ลดีควรจะใหผู้ท่ี้มีประสบกำรณ์กบัควำมควำมส ำเร็จหรือตวัแบบเป็นผูพู้ดโนม้
นำ้วชกัจูงจะไดผ้ลมำกกวำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคล พฤติกรรม ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตน (Perceived Self-Efficacy) ควำม
คำดหวงัในผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน (Outcome Expectation) 

ภำพที ่2.6 ทฤษฎีควำมสำมำรถของตนเอง 
ท่ีมำ: Bandura, 1997 
 
 
กจิกรรม 2.2.1 

องคป์ระกอบส ำคญัของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคประกอบดว้ยอะไรบำ้ง 
แนวตอบกจิกรรม 2.2.1 
 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคมีองคป์ระกอบส ำคญั 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) กำรรับรู้ควำมรุนแรงเม่ือ
เป็นโรค 2) กำรรับรู้ควำมเส่ียงต่อกำรเป็นโรค 2) กำรรับรู้ควำมรุนแรงเม่ือเป็นโรค 3) ควำมคำดหวงัผลกำร
ตอบสนอง 4) ควำมสำมำรถแห่งตน 
 
 
 

บุคคล พฤติกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

การรับรู้ความสามารถแห่งตน 
 (Perceived Self-Efficacy) 

ความคาดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 (Outcome Expectation) 
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เร่ืองที่ 2.2.2 
ทฤษฎพีฤติกรรมสุขภำพระหว่ำงบุคคล  
 
 ผูพ้ฒันำทฤษฎีกลุ่มน้ีมีแนวคิดวำ่บุคคลมีควำมสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลจะไดรั้บ
กำรสนบัสนุนดำ้นขอ้มูล ค ำแนะน ำ จำกสมำชิกในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงำน บุคคลท่ีเคำรพนบัถือ 
หรือบุคลำกรสำธำรณสุข ซ่ึงควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำวจะมีอิทธิพลต่อควำมคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ 
นอกจำกน้ีส่ิงแวดล้อมต่ำง ๆ ท่ีเอ้ือหรือสนับสนุนก็มีผลต่อกำรเกิดพฤติกรรมด้วยเช่นกนั ทฤษฎีส ำคญัท่ีมีผู ้
น ำมำใชก้นัอยำ่งแพร่หลำย ไดแ้ก่ 
 
1. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม (Social Learning Theory) แบบดูรำ (Bandura, 1977) เป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีน้ีข้ึนมำ
โดยมีควำมเช่ือวำ่พฤติกรรมมนุษย ์นอกจำกจะเกิดจำกปฏิกริยำตอบสนองเบ้ืองตน้แลว้ ยงัเกิดจำกกำรเรียนรู้โดย
ส่วนใหญ่ ซ่ึงกำรเรียนรู้ท่ีท ำให้เกิดพฤติกรรมใหม่นั้นเกิดจำกกำรเรียนรู้โดยกำรสังเกตหรือโดยประสบกำรณ์
ตรง ทั้งน้ีองคป์ระกอบทำงชีวภำพของบุคคลก็มีบทบำทส ำคญัในกระบวนกำรเรียนรู้ดว้ยเพรำะใชใ้นกำรอธิบำย
กระบวนกำรเกิดพฤติกรรม 

 
สำระส ำคัญของทฤษฎ ีทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมมีแนวคิดพื้นฐำนส ำคญั 3 ประกำร คือ 
1) กำรเรียนรู้ตอ้งอำศยักระบวนกำรทำงกำรรู้คิดและทกัษะกำรตดัสินใจของผูเ้รียน กล่ำวคือ กำรสังเกต

หรือประสบกำรณ์ตรงเป็นส่ิงส ำคญัของกระบวนกำรรู้คิด รวมทั้งกำรมีทกัษะกำรตอัสินใจท่ีดีจะน ำไปสู่กำร
เรียนรู้ถูกตอ้งเหมำะสม 

2) ผลกำรเรียนรู้กบักำรแสดงออกของพฤติกรรมอำจจะมีกำรแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ได ้เช่น กำร
เรียนรู้ผลกำรกระท ำด้ำนบวกจะน ำไปสู่พฤติกรรมกำรเลียนแบบ แต่กำรเรียนรู้ผลกำรกระท ำด้ำนลบจะไม่
น ำไปสู่พฤติกรรมกำรเลียนแบบ เป็นตน้ 

3) กำรเรียนรู้เป็นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งองค์ประกอบ 3 ดำ้นท่ีมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ ตวับุคคล 
(Person) ภำวะแวดลอ้ม (Environment) และพฤติกรรม (Behavior) กล่ำวคือ องคป์ระกอบของตวับุคคลสำมำรถ
ก ำหนดพฤติกรรมในขณะเดียวกันพฤติกรรมก็สำมำรถก ำหนดองค์ประกอบของตัวบุคคล นอกจำกน้ี
องค์ประกอบของตวับุคคลจะก ำหนดส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมก็จะก ำหนดองค์ประกอบของตวับุคคล
เช่นเดียวกนั ทำ้นท่ีสุดส่ิงแวดลอ้มจะก ำหนดพฤติกรรมและพฤติกรรมจะก ำหนดส่ิงแวดลอ้ม หมุนเวียนเช่นน้ี
ตำมบริบทต่ำง ๆ ดงัภำพท่ี 2.7 
 

ตัวบุคคล 
(Individuals) 
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ตวับุคคล (Individuals) พฤติกรรม (Behavior) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 

ภำพที ่2.7 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม 
 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมจะเนน้กำรเรียนรู้โดยกำรสังเกต (Observational Learning) ซ่ึงเกิดจำกบุคคล
สังเกตกำรกระท ำพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนแลว้พยำยำมเลียนแบบพฤติกรรมนั้น กำรเรียนรู้โดยกำรสังเกตมกัจะ
เกิดข้ึนในสภำวะแวดลอ้มของสังคมและกำรพบเห็นในชีวิตประจ ำวนั เช่น กำรออกก ำลงักำย กำรเลือก
รับประทำนอำหำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพ กำรควบคุมอำรมณ์ เป็นตน้ ทั้งน้ีกำรเรียนรู้โดยกำรสังเกตจะเกิด
ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) ขั้นกำรใหค้วำมสนใจ (Attention Phase) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนรู้ให้ควำมสนใจต่อตวัแบบ (Modeling) 
ซ่ึงลกัษณะเด่นต่ำง ๆ ของตวัแบบจะสร้ำงควำมดึงดูดให้ผูเ้รียนรู้สนใจ ถำ้ไม่มีขั้นตอนน้ีกำรเรียนรู้อำจจะไม่
เกิดข้ึนเลยก็ได ้เช่น ผูป่้วยโรคเบำหวำนสำมำรถลดกำรรับประทำนอำหำรรสหวำนจดัไดท้  ำให้เกิดผลดีต่อกำร
รักษำโรคสำมำรถเป็นตัวแบบท่ีดีโดยกำรสร้ำงควำมสนใจให้กับผู ้ป่วยโรคเบำหวำนอ่ืน ๆ ในคลินิล
โรคเบำหวำนอยำกจะเลียนแบบ เป็นตน้ 

2) ขั้นกำรจ ำ (Retention Phase) จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนรู้ให้ควำมสนใจกับพฤติกรรมของตวัแบบและ
พยำยำมบนัทึกส่ิงท่ีสังเกตไดเ้อำไวใ้นระบบควำมจ ำของตนเอง เช่น ผูป่้วยโรคเบำหวำนในคลินิคโรคเบำหวำน
ท่ีตอ้งกำรท ำตำมตวัแบบสำมำรถซกัถำมรำยละเอียดเก่ียวกบัวธีิกำรลดกำรรับประทำนอำหำรรสหวำนจดัจำกตงั
แบบและจดจ ำเพื่อน ำไปปฏิบติั เป็นตน้ 

3) ขั้นกำรลองปฏิบติั (Reproduction Phase) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนรู้จะลองแสดงพฤติกรรมตำมตวัแบบ 
และเป็นกำรตรวจสอบกำรเรียนรู้ท่ีจดจ ำจำกตวัแบบนั้นถูกตอ้งหรือไม่ เช่น ผูป่้วยโรคเบำหวำนน ำส่ิงท่ีจดจ ำได้
เก่ียวกบักำรลดกำรรับประทำนอำหำรรสหวำนจดัไปทดลองปฏิบติัว่ำจะท ำได้หรือไม่และผลลพัธ์ท่ีได้เป็น
อยำ่งไร เป็นตน้ 
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4) ขั้นกำรจูงใจ (Motivation Phase) เป็นขั้นตอนท่ีแสดงผลของกำรกระท ำตำมพฤติกรรมของตวัแบบ 
(Consequence) ถำ้ผลท่ีเกิดตำมตวัแบบ (Vicarious Consequence) เป็นทำงดำ้นบวก (Vicarious Reinforcement) 
จะจูงใจให้ผูเ้รียนรู้อยำกจะแสดงตำมพฤติกรรมนั้น ในทำงกลบักนัถำ้เป็นทำงดำ้นลบ (Vicarious Punishment) ผู ้
เรียนรู้ก็จะไม่ปฏิบติัตำมพฤติกรรมนั้น เช่น ผูป่้วยโรคเบำหวำนรู้ผลของกำรทดลองปฏิบติัวำ่สำมำรถท ำไดแ้ละ
เกิดผลดีก็จะปฏิบติัต่อไปเร่ือย ๆ ตรงกนัขำ้มถำ้พบวำ่มีควำมยุง่ยำกในกำรปฏิบติัและลพัธ์ก็ไม่ต่ำงจำกท่ีเป็นอยูก่็
จะเลิกปฏิบติั เป็นตน้ 

 
2. ทฤษฎีแรงสนับสนุนทำงสังคม (Social Support Theory) แรงสนบัสนุนทำงสังคมมีพื้นฐำนของแนวคิดจำก
กำรศึกษำทำงดำ้นสังคมและจิตวิทยำเน่ืองจำกคนไม่ไดอ้ยูค่นเดียวตรงกนัขำ้มทุกคนต่ำงก็มีสังคมของตนเอง มี
กำรพบปะติดต่อสัมพนัธ์พูดคุยกบับุคคลอ่ืน ท ำให้เกิดกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลข่ำวสำรกนัจนเกิดควำมสนิทสนม
คุน้เคยกนั มีกำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนกลำยเป็นแรงสนบัสนุนทำงสังคม ซ่ึงมีผูใ้ห้ควำมหมำยไวต่้ำง ๆ กนั
ดงัน้ี 

บรำวน์ (Brown, 1974) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นควำมสัมพนัธ์และควำมช่วยเหลือระหว่ำงคนไม่เฉพำะ
ทำงดำ้นวตัถุหรือควำมมัน่คงทำงอำรมณ์เท่ำนั้นแต่ยงัรวมถึงควำมรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บกำรยอมรับใหเ้ป็นส่วน
หน่ึงของบุคคลอ่ืนดว้ย 

คอบบ์ (Cobb, 1976) กล่ำวว่ำ แรงสนับสนุนทำงสังคมเป็นเร่ืองท่ีบุคคลได้รับขอ้มูลท่ีท ำให้เกิดควำม
เช่ือวำ่มีบุคคลอ่ืนให้ควำมรัก ควำมเอำใจใส่ เห็นคุณค่ำและยกย่อง รวมทั้งมีควำมรู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม 

เคปแลนและคณะ (Caplan et al., 1976) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บโดยตรงจำกบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลอ่ืน อำจเป็นทำงดำ้นขอ้มูลข่ำวสำร เงินทอง แรงงำน กำรแสดงควำมห่วงใย กำรใหก้ ำลงัใจ ซ่ึงจะเป็น
แรงผลกัดนัใหผู้รั้บสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรได ้

พิลิซุก (Pilisuk, 1982) กล่ำวว่ำ แรงสนบัสนุนทำงสังคมเป็นควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคน ไม่เฉพำะควำม
ช่วยเหลือดำ้นวตัถุ ควำมมัน่คงหรือทำงอำรมณ์เท่ำนั้น แต่ยงัรวมไปถึงกำรท่ีบุคคลรู้สึกวำ่ตนเองถูกยอมรับให้
เป็นส่วนหน่ึงของบุคคลอ่ืนดว้ย 

ดงันั้นอำจสรุปได้ว่ำแรงสนับสนุนทำงสังคมคือ กำรท่ีบุคคลได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอ่ืนใน
สังคม ซ่ึงควำมช่วยเหลือดังกล่ำวอำจจะเป็นในรูปของข้อมูลข่ำวสำรหรือวตัถุส่ิงของหรือทำงอำรมณ์ก็ได ้
รวมทั้งกำรถูกยอมรับใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

สำระส ำคัญของทฤษฎ ี 
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1. องค์ประกอบของแรงสนับสนุนทำงสังคม ตำมแนวคิดของพิลิซุก (Pilisuk, 1982) แบ่งออกเป็น 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1.1 มีกำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งผูใ้หก้บัผูรั้บแรงสนบัสนุน 
1.2 กำรปฏิสัมพนัธ์เป็นลกัษณะของขอ้มูลข่ำงสำรท่ีประกอบดว้ย 
1.2.1 ขอ้มูลข่ำวสำรจำกผูใ้หท่ี้หวงัดีและจริงใจ 
1.2.2 ขอ้มูลข่ำวสำรมีลกัษณะท ำใหผู้รั้บรู้สึกวำ่มีคุณค่ำและเป็นท่ียอมรับของสังคม 
1.2.3 ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีมีลกัษณะท ำให้ผูรั้บเช่ือว่ำเขำเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและท ำประโยชน์ให้กบั

สังคมได ้
1.3 ปัจจยัน ำเขำ้อำจมีลกัษณะเป็น ขอ้มูลข่ำวสำร วตัถุส่ิงของ หรือทำงด้ำนจิตใจ ทั้งน้ีจะตอ้งช่วยให้

บรรลุเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรได ้
2. ประเภทของแรงสนบัสนุนทำงสังคม ตำมแนวคิดของ เฮำส์ (House, 1981) แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
2.1 กำรสนบัสนุนดำ้นอำรมณ์ (Emotional Support) ไดแ้ก่ กำรท ำให้เกิดควำมพึงพอใจ กำรยอมรับนบั

ถือ กำรแสดงควำมห่วงใย เป็นตน้ 
2.2 กำรสนบัสนุนดำ้นกำรประเมิน (Appraisal Support) ไดแ้ก่ กำรให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feed Back) กำร

รับรองผลกำรปฏิบติั (Affirmation) กำรบอกใหท้รำบถึงผลดีของกำรกระท ำพฤติกรรมนั้น ๆ เป็นตน้ 
2.3 กำรสนบัสนุนดำ้นขอ้มูลข่ำงสำร (Information Support) ไดแ้ก่ กำรให้ค  ำแนะน ำ (Suggestion) กำร

ใหค้  ำปรึกษำ (Advice) กำรตกัเตือน รวมทั้งกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เป็นตน้ 
2.4 กำรสนบัสนุนดำ้นเคร่ืองมือ (Instrumental Support) ไดแ้ก่ เงิน วตัถุส่ิงของ แรงงำน หรือเวลำ เป็น

ตน้ 
3. แหล่งของแรงสนบัสนุนทำงสังคม ตำมแนวคิดของ เฮำส์ (House, 1981) แบ่งบุคคลท่ีเป็นแหล่งของ

แรงสนบัสนุนทำงสังคมใวเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1.1 กลุ่มท่ีมีควำมสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทำงกำรคือ กำรใหค้วำมช่วยเหลือแก่บุคคลอ่ืนโดยมีควำมสัมพนัธ์

กนัตำมธรรมชำติ ไดแ้ก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรส เครือญำติ หรือเพื่อนฝงู เป็นตน้ 
1.2 กลุ่มท่ีมีควำมสัมพนัธ์แบบเป็นทำงกำรคือ กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่บุคคลอ่ืนโดยเก่ียวขอ้งดำ้น

วชิำชีพหรือควำมรับผดิชอบในกำรท ำงำน ไดแ้ก่ ครู อำจำรย ์แพทย ์พยำบำล ผูใ้หบ้ริกำรสุขภำพต่ำง ๆ เป็นตน้ 
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กจิกรรม 2.2.2 
แรงสนบัสนุนทำงสังคมตำมแนวคิดของเฮำส์มีก่ีประเภท อะไรบำ้ง 

 
แนวตอบกจิกรรม 2.2.2 

แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1. กำรสนบัสนุนดำ้นอำรมณ์ (Emotional Support) 2. กำรสนบัสนุนดำ้นกำร
ประเมิน (Appraisal Support) 3. กำรสนับสนุนดำ้นขอ้มูลข่ำงสำร (Information Support) 4. กำรสนบัสนุนดำ้น
เคร่ืองมือ (Instrumental Support)  
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เร่ืองที่ 2.2.3 
ทฤษฎพีฤติกรรมสุขภำพระดบัชุมชนและสังคม  
 
 นกัวชิำกำรท่ีพฒันำทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพระดบัชุมชนและสังคมต่ำงก็มีแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ให้บุคคลใน
ฐำนะสมำชิกของชุมชนและสังคมร่วมมือกนัโดยกำรแสดงจุดสนใจร่วมกนัหรือกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ระหว่ำงกนัหรือกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงเป็นกระบวนกำรเพื่อแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบัสุขภำพต่ำง ๆ 
ของชุมชนและสังคม แนวคิดและทฤษฎีทำงดำ้นน้ีไดพ้ฒันำออกมำใชจ้  ำนวนไม่มำกนกัท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 
 
1. แบบแผนองค์กรชุมชน (Community Organization Model) 

องค์กรชุมชนเป็นกระบวนกำรท่ีประชำชนในชุมชนมำรวมตวักันเพื่อระบุประเด็นปัญหำสุขภำพท่ี
เผชิญอยู่ภำยในชุมชนหรือระบุควำมตอ้งกำรบริกำรด้ำนสุขภำพต่ำง ๆ ส ำหรับชุมชน หลงัจำกนั้นก็ร่วมกัน
วำงแผนและน ำไปฎิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหำหรือสนองตอบควำมตอ้งกำร ทั้งน้ีรวมถึงกำรประเมินผลเพื่อใหรู้้วำ่ส่ิงท่ี
ท ำอยูน่ั้นบรรลุจุดมุ่งหมำยหรือไม่เพียงใด 

รอธแมน (Rothman, 1995) ได้จ  ำแนกแบบแผนกำรปฏิบติัเก่ียวกับองค์กรชุมชนออกเป็น 4 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 

1.1 กำรวำงแผนสังคม (Social Planning) กำรวำงแผนสังคมเป็นกิจกรรมท่ีประชำชนในชุมชนใชข้อ้มูล
ต่ำง ๆ ของชุมชนในกำรวิเครำะห์เพื่อระบุปัญหำท่ีปรำกฏอยูจ่ริงในชุมชน เช่น กำรศึกษำ เศรษฐกิจ พฒันำกำร
ของเด็กหรือกำรอนำมยัส่ิงแวดล้อม เป็นต้น หลังจำกนั้นก็ร่วมกันวำงเป้ำหมำย ก ำหนดเป็นแผนงำนหรือ
โครงกำรและวิธีกำรแกปั้ญหำเหล่ำนั้น โดยอำจจะเชิญผูท้รงคุณวุฒิจำกภำยนอกชุมชนมำให้ค  ำแนะน ำเทคนิคท่ี
มีประสิทธิภำพต่ำง ๆ ท่ีชุมชนตอ้งกำรจะน ำไปใชก้็ได ้เป้ำหมำยและวธีิกำรต่ำง ๆ ของกำรวำงแผนสังคมอำจจะ
สรุปไดจ้ำกควำมเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัหรือควำมเห็นท่ีไม่ตรงกนัของคนในชุมชนก็ได ้ตวัอยำ่งเช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
อตัรำกำรตั้งครรภ์ของวยัรุ่นในชุมชนท่ีสูงผิดปรกติ รวมทั้งปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีน ำไปสู่กำรตั้งครรภ์นั้น อำจช่วยให้
ชุมชนมุ่งเป้ำไปท่ีกำรป้องกันวยัรุ่นตั้ งครรภ์และกำรตดัสินใจใช้วิธีกำรท่ียงัมีควำมเห็นโต้แยง้กันอยู่ เช่น 
เพศศึกษำ และกำรเขำ้ถึงวิธีกำรคุมก ำเหนิด เป็นตน้ เร่ืองเหล่ำน้ีสำมำรถใช้กำรวำงแผนสังคมช่วยท ำให้เกิด
ขอ้ตกลงร่วมกนัได ้
 1.2 กำรกระท ำทำงสังคม (Social Action) กำรกระท ำทำงสังคมเป็นทั้ งกระบวนกำรและกิจกรรมท่ี
ประชำชนในชุมชนพร้อมใจกนัลงมือแกไ้ขปัญหำเพื่อท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งเป็นรูปธรรมในทำงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดส ำคญั 2 แนวคิด ไดแ้ก่ 
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1.2.1 กำรเสริมพลงัอ ำนำจ (Empowerment) คือ กำรท่ีบุคคลในชุมชนเกิดควำมรู้สึกว่ำพวกเขำมีพลงัท่ี
จะควบคุมและจดักำรเพื่อกำรเปล่ียนแปลงชุมชนของตนเอง ในกำรสร้ำงพลงัอ ำนำจมีอยู ่2 รูปแบบ รูปแบบแรก
เกิดจำกบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมทำงสังคม ไดรั้บแรงสนบัสนุนทำงสังคมจนกระทัง่เกิดควำมรู้สึกวำ่ตนเองมี
ควำมสำมำรถท่ีจะควบคุมส่ิงต่ำง ๆ ได ้รูปแบบท่ี 2 เป็นควำมมัน่ใจและกำรมีทกัษะของคนในชุมชนท่ีจะจดักำร
แกไ้ขปัญหำของชุมชนไดด้ว้ยตนเอง 

1.2.2 ควำมส ำนึกส ำคญั (Critical Consciousness) เป็นกระบวนกำรท่ีคนในชุมชนมีโอกำสไดพู้ดคุยกนั
เพื่อช่วยกนัคน้หำแก่นแทข้องปัญหำ ซ่ึงจะยึดหลกักำรมีส่วนร่วมและหลกักำรมีควำมสัมพนัธ์เป็นพื้นฐำนของ
กำรด ำเนินกำร โดยเร่ิมจำกกำรท ำให้คนในชุมชนมีควำมส ำนึกร่วมกนัวำ่ปัญหำท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหำของชุมชน
เองเพื่อท ำใหเ้กิดควำมรู้สึกเป็นเจำ้ของปัญหำ ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรรวมพลงัของคนและระดมทรัพยำกรต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่
ในชุมชนมำใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำนั้น ๆ  

1.3 กำรพัฒนำท้องถิ่น (Locality Development) กำรพฒันำทอ้งถ่ินเป็นอีกวิธีกำรหน่ึงท่ีสำมำรถท ำให้
คนในชุมชนท ำงำนร่วมกนัได ้ซ่ึงเป็นกระบวนกำรท่ีท ำให้คนในชุมชนเกิดควำมวิตกกงัวลร่วมกนัและร่วมมือ
กนัในกำรแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ของชุมชนตำมท่ีร่วมกนัระบุโดยเน้นควำมเห็นชอบท่ีตรงกนัทั้งหมดและผนึก
ก ำลงัในกำรพฒันำชุมชนตำมมำตรกำรท่ีร่วมกนัคิดบนพื้นฐำนของควำมรู้สึกท่ีเป็นเจำ้ของ 

1.4 กำรเป็นหุ้นส่วนหรือกำรผสมผสำนกับชุมชน (Community Partnerships or Coalitions) กำรเป็น
หุ้นส่วนหรือกำรผสมผสำนกับชุมชนเป็นรูปแบบกำรด ำเนินงำนโดยกำรรวมองค์ประกอบของ 3 รูปแบบ
ดงักล่ำวขำ้งตน้เขำ้ดว้ยกนั ตวัอยำ่งเช่น กำรรวมองคป์ระกอบของกำรวำงแผนชุมชนกบักำรพฒันำทอ้งถ่ิน เม่ือ
คนในชุมชนแลกเปล่ียนควำมวิตกกงัวลในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น กำรใช้สำรเสพติด กำรอยูดี่กินดีของเด็ก หรืออ่ืน ๆ 
มำประชุมเพื่อระบุปัญหำร่วมกนั ส่วนใหญ่เป้ำหมำยของกำรเป็นหุ้นส่วนกนัจะมุ่งกำรเปล่ียนแปลงสภำวะต่ำง ๆ 
ของชุมชนในแง่ของกำรปกป้องหรือกำรลดควำมเส่ียงในส่ิงท่ีคนในชุมชนรู้สึกวติกกงัวล 
 
2. ทฤษฎกีำรแพร่กระจำยนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory) 

อี เอม โรเจอร์ (E.M. Roger, 1962) เป็นผูพ้ ัฒนำทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวตักรรมในปี 1962 (พ.ศ. 
2505) เป็นทฤษฎีทำงสังคมศำสตร์ท่ีเก่ำแก่ทฤษฎีหน่ึง แนวคิดของทฤษฎีน้ีคือ กำรยอมรับควำมคิดใหม่หรือ
เทคโนโลยีใหม่ของสังคมจะมีกระบวนกำรคล้ำย ๆ กนั โดยเร่ิมตน้จำกมีควำมคิดใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่
เกิดข้ึนเม่ือมีคนกลุ่มหน่ึงยอมรับวำ่ดีแลว้ ก็จะเกิดกำรแพร่กระจำยไปตำมช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำง ๆ จำกคนกลุ่ม
หน่ึงไปสู่คนอีกกลุ่มหน่ึงในสังคม ถ้ำควำมคิดใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่นั้นสำมำรถดึงดูดใจได้มำกก็จะใช้
ระยะเวลำสั้นของกำรยอมรับส่ิงนั้นในสังคม ซ่ึงกำรแพร่กระจำยควำมนิยมเหล่ำน้ีจะเกิดข้ึนอยำ่งรวดเร็วโดยไม่
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ตอ้งโฆษณำประชำสัมพนัธ์หรือกำรส่งเสริมใด ๆ เพื่อให้เกิดควำมนิยม แต่จะเกิดกำรแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว
ตำมช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำง ๆ ในองคก์ร ชุมชนและสังคมตำมธรรมชำติ 

สำระส ำคัญของทฤษฎ ีทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวตักรรมมีองคป์ระกอบส ำคญั 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
2.1 ตวันวตักรรม (Innovation) เป็นควำมคิด กำรปฏิบติัหรือวตัถุส่ิงของท่ีถูกยอมรับว่ำใหม่จำกบุคคล

หรือหน่วยงำนท่ียอมรับเหล่ำนั้น 
2.2 ช่องทำงกำรส่ือสำร (Communication Channels) เป็นกำรส่ือสำรขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

จำกบุคคลหน่ึงถึงบุคคลอ่ืน ๆ  
2.3 ช่วงระยะเวลำหน่ึง (Time) คือ ช่วงเวลำท่ีใช้โดยผ่ำนกระบวนกำรของกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำร

ยอมรับนวตักรรม 
 2.4 ระบบสังคม (Social System) คือ ชุดของควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งหน่วยต่ำง ๆ ของสังคมท่ีก่ียวขอ้งกบั
กำรแกไ้ขปัญหำเพือ่กำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกนั 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรม ไดแ้ก่ 
 1) ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง (Relative Advantage) คือ ระดบัของนวตักรรมท่ีถูกมองว่ำดีกว่ำ ควำมคิด 
โปรแกรม หรือผลิตผลท่ีนวตักรรมนั้นจะมำแทนท่ี 
 2) ควำมเขำ้กนัได้ (Compatibility) คือ ควำมสอดคล้องของนวตักรรมกบัค่ำนิยม ประสบกำรณ์ และ
ควำมตอ้งกำรของผูท่ี้มีศกัยภำพท่ีจะยอมรับเป็นอยำ่งไร 
 3) ควำมซบัซอ้น (Complexity) คือ ควำมยำกของนวตักรรมท่ีจะเขำ้ใจหรือน ำไปใชเ้ป็นอยำ่งไร 
 4) ควำมสำมำรถในกำรทดลอง (Triability) คือ ขอบเขตของนวตักรรมท่ีสำมำรถน ำไปทดสอบหรือ
ทดลองก่อนกำรท ำใหเ้กิดขอ้ผกูพนัต่อกำรยอมรับ 
 5) ควำมสำมำรถในสังเกต (Observability) คือ ขอบเขตของนวตักรรมท่ีใหผ้ลท่ีจบัตอ้งได ้

นอกจำกน้ีตำมแนวคิดของทฤษฎีน้ียงัได้จ  ำแนกกลุ่มคนในสังคมท่ีจะยอมรับกำรแพร่กระจำยของ
ควำมคิด 

ใหม่หรือเทคโนโลยใีหมใ่นลกัษณะต่ำง ๆ ดงัน้ี 
 1) นักประดิษฐ์ (Inventor) คือ คนกลุ่มแรกในสังคมท่ีชอบคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนแล้วน ำออก
เผยแพร่ใหเ้ป็นท่ียอมรับและน ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ยำ่งกวำ้งขวำง จะมีบุคลิกเป็นผูท่ี้ชอบเส่ียง 
 2) ผูท่ี้ชอบของใหม่ (Early Adopters) เป็นกลุ่มท่ีชอบลองส่ิงใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีมีฐำนะดีหรือ
เป็นนกัวชิำกำรหรือเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม จะมีบุคลิกชอบเป็นผูน้ ำ 
 3) ผูท่ี้อยำกจะมีบำ้ง (Early Majority) เป็นกลุ่มท่ีตอ้งคิดหลำย ๆ รอบกวำ่ท่ีจะตดัสินใจได ้โดยจะให้
ควำมส ำคญักบักำรใชง้ำนไดง่้ำยและประโยชน์ของนวตักรรม จะมีบุคลิกเป็นคนรอบคอบ 
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 4) ผูท่ี้จ  ำเป็นตอ้งมี (Late Majority) เป็นกลุ่มท่ีคิดวำ่จ ำเป็นจะตอ้งใชง้ำนจริง ๆ จึงจะตดัสินใจใชซ่ึ้ง
บำงคร้ังนวตักรรมอำจจะเร่ิมลำ้สมยัไปแลว้ จะมีบุคลิกเป็นคนช่ำงสงสัย 
 5) ผูท่ี้มีก็ดีเหมือนกนั (Laggards) เป็นกลุ่มสุดทำ้ยท่ีจะใชน้วตักรรมเน่ืองจำกไม่มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งใช ้
แต่เป็นเพรำะคนรอบขำ้ง เช่น ญำติหรือเพื่อนเป็นคนชกัชวนใหใ้ชซ่ึ้งบำงคร้ังนวตักรรมนั้นอำจจะตกรุ่นไปแลว้ 
จะมีบุคลิกเป็นคนชอบฟังขอ้มูลจำกคนรอบขำ้ง 
 ขั้นตอนกำรยอมรับนวตักรรม (Adoption Process) 
 1) ขั้นตอนกำรตระหนกัหรือต่ืนตวั (Awareness) เป็นขั้นแรกท่ีจ ำน ำไปสู่กำรยอมรับหรือปฏิเสธ
ควำมคิดใหม่หรือวธีิกำรใหม่ ซ่ึงกำรตระหนกัรู้มกัจะเป็นเร่ืองของกำรรู้โดยบงัเอิญและยงัไดข้อ้มูลไม่ครบถว้น
จึงท ำใหเ้กิดควำมอยำกรู้ต่อไป 
 2) ขั้นตอนเกิดควำมสนใจ (Interest) เป็นขั้นท่ีเร่ิมใหค้วำมสนใจและแสวงหำรำยละเอียดเก่ียวกบั
ควำมคิดใหม่หรือวธีิกำรใหม่เพิ่มมำกข้ึนและแสดงลกัษณะของควำมตั้งใจแน่ชดั จึงท ำใหไ้ดค้วำมรู้และขอ้มูล
ข่ำวสำรเก่ียวกบัควำมคิดใหม่หรือวธีิกำรใหม่มำกกวำ่ขั้นแรก 
 3) ขั้นตอนกำรประเมิณผล (Evaluation) เป็นขั้นท่ีเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของควำมคิดใหม่หรือ
วธีิกำรใหม่โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ำกค ำแนะน ำหรือจำกข่ำวสำรต่ำง ๆ ประกอบกำรพิจำรณำ ถำ้พบวำ่มีขอ้ดีมำกกวำ่
ขอ้เสียก็จะเกิดกำรยอมรับเบ้ืองตน้ของควำมใหม่หรือวธีิกำรใหม่ 
 4) ขั้นตอนกำรทดลอง (Trial) เป็นขั้นกำรน ำควำมคิดใหม่หรือวธีิกำรใหม่ไปทดลองใชใ้นบริบทหรือ
สถำนกำรณ์ท่ีบุคคลสนใจเพื่อพิสูจน์วำ่ใชไ้ดจ้ริงหรือให้ผลดีจริงหรือไม่เพื่อท ำให้เกิดควำมมัน่ใจ 
 5) ขั้นตอนกำรยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นท่ีบุคคลยอมรับควำมคิดใหม่หรือวธีิกำรใหม่ดว้ยควำมมัน่ใจ
หลงัจำกไดพ้ิสูจน์แลว้วำ่ใหป้ระโยชน์ตำมท่ีตอ้งกำร 

กระบวนกำรตดัสินใจใชน้วตักรรม (Innovation-Decision Process) 
1) ขั้นตอนกำรหำควำมรู้ (Knowledge) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลไดส้ัมผสักบันวตักรรมเป็นคร้ังแรก ท่ียงัไม่

รู้ขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมนั้น ระหวำ่งกระบวนกำรของขั้นตอนบุคคลยงัไม่ไดรั้บกำรจูงใจใหห้ำขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบันวตักรรม 
 2) ขั้นตอนกำรโน้มน้ำว (Persuasion) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลให้ควำมสนใจนวตักรรมและแสวงหำ
รำยละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมอยำ่งจริงจงั 
 3) ขั้นตอนกำรตดัสินใจ (Decision) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลยอมรับแนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงและให้
น ้ำหนกัเก่ียวกบักำรไดรั้บประโยชน์หรือเสียประโยชน์เม่ือใชน้วตักรรม รวมทั้งกำรตดัสินใจท่ีจะรับหรือปฏิเสธ
นวตักรรม 4) ขั้นตอนกำรลงมือใช ้(Implementation) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลใชน้วตักรรมอยำ่งหลำกหลำย
ตำมสถำนกำรณ์ ระหวำ่งขั้นตอนน้ีบุคคลจะตดัสินประโยชน์ของนวตักรรมและอำจจะหำขอ้มูลเพิ่มเติมมำกข้ึน 
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 5) ขั้นตอนกำรยืนยนั (Confirmation) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลตดัสินใจคร้ังสุดทำ้ยเก่ียวกบักำรใชน้วตักรรม
อยำ่งต่อเน่ือง ในขั้นตอน้ีทั้งภำยในตวับุคคลและระหวำ่งบุคคลจะร่วมกนัยนืยนัควำมถูกตอ้งของกำรตดัสินใจ 

ประเภทของกำรตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม (Type of Innovation-Decision) 
1) กำรเลือกตดัสินใจ (Optional Innovation-Decision) เป็นกำรตดัสินใจโดยบุคคลซ่ึงอำจจะแตกต่ำง

จำกบุคคลอ่ืน ๆ ในระบบสังคม 
2) กำรตดัสินใจร่วมกนั (Collective Innovation-Decision) เป็นกำรตดัสินใจร่วมกนัของบุคคลทั้งหมด

ในระบบสังคม 
3) กำรตดัสินใจของผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ (Aothority Innovation-Decision) เป็นกำรตดัสินใจใหก้บั

ระบบสังคมโดยบุคคลท่ีมีต ำแหน่งรับผดิชอบหรือผูมี้อ  ำนำจ 
ขอ้จ ำกดัของทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวตักรรม 
1) หลกัฐำนส่วนใหญ่รวมทั้งประเภทของผูย้อมรับทั้งหลำย เน่ืองจำกทฤษฎีน้ีไม่ไดเ้ร่ิมจำกงำนดำ้น

สำธำรณสุขและไม่ไดพ้ฒันำโดยกำรประยกุตอ์ยำ่งชดัเจนเพื่อกำรยอมรับพฤติกรรมใหม่หรือนวตักรรมดำ้น
สุขภำพ 

2) ไม่ไดส้นบัสนุนวธีิกำรมีส่วนร่วมเพื่อยอมรับโครงกำรตำ้นสำธำรณสุข 
3) ใชไ้ดดี้กบัพฤติกรรมทัว่ไปมำกกวำ่พฤติกรรมกำรลดละเลิกหรือกำรป้องกนั 
4) ไม่ไดถื้อวำ่ไหวพริบของปัจเจกบุคคลหรือกำรสนบัสนุนทำงสังคมท ำใหเ้กิดกำรยอมรับพฤติกรรม

ใหม่หรือนวตักรรม 
 

3. โมเดลเชิงนิเวศ (Ecological Model) 
บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner, 1979) พฒันำโมเดลเชิงนิเวศภำยใตแ้นวคิดวำ่ พฤติกรรมของ

บุคคลจะถูกก ำหนดหรืออยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลขององคป์ระกอบหลำยระดบัโดยเฉพำะองคป์ระกอบระดบัต่ำง ๆ 
ทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นผลลพัธ์ของปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคล เวลำ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงองคป์ระกอบ
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

3.1 ระบบไมโคร (Microsystem) เป็นอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีเกิดจำกกำรพบปะกันซ่ึงหน้ำระหว่ำง
บุคคลกบัขอบเขต (Setting) ต่ำง ๆ เช่น กำรเกิดปฏิสัมพนัธ์ทนัทีทนัใดระหว่ำงบุคคลกบัสมำชิกในครอบครัว
หรือเครือข่ำยสังคมอยำ่งไม่เป็นทำงกำรหรือกลุ่มคนท่ีท ำงำนดว้ยกนั เป็นตน้ 

3.2 ระบบเมโส (Mesosystem) เป็นควำมสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำพฤติกรรมของ
บุคคล ได้แก่ ระหว่ำงครอบครัวกบัสถำนบริกำรสุขภำพ ระหว่ำงครอบครัวกบักลุ่มเพื่อนสนิทหรือระหว่ำง
ครอบครัวกบักลุ่มเพื่อนร่วมงำน  
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3.3 ระบบเอ๊คโซ (Exosystem) เป็นระบบของอิทธิพลและพลงัของชุมชน ฐำนะทำงเศรษฐกิจในสังคม 
กำรเมืองทอ้งถ่ิน ส่ือมวลชน เพื่อนบำ้น ท่ีมีผลต่อวถีิกำรด ำเนินชีวติและพฤติกรรมของบุคคล  

3.4 ระบบแม็คโคร (Macrosystem) เป็นระบบท่ีอยู่รอบนอกท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ประกอบดว้ย ระบบกำรปกครอง กำรเมือง วฒันธรรม ศำสนำ กฎหมำย ดงัภำพที 3.8 
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วฒันธรรม กฎหมำย ชุมชน ส่ือมวลชน เพือ่น ศำสนำ กำรเมืองทอ้งถ่ิน ควำมสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั ครอบครัว โรงเรียน ท่ีท ำงำน ญำติ เพื่อน Macrosystem Exosystem
 Mesosystem Microsystem Individual 

ภำพที ่2.8 โมเดลเชิงนิเวศ 
ท่ีมำ: Brofenbrenner, 1979 
 
4. โมเดลเชิงนิเวศสังคม (Social-Ecology Model) 

แมคลีรอย และคณะ (Mcleroy et al., 1988) พฒันำโมเดลเชิงนิเวศสังคมโดยประยุกต์จำกโมเดลเชิง
นิเวศของ บรอนเฟนเบรนเนอร์ ซ่ึงมีพื้นฐำนของแนวคิดว่ำพฤติกรรมของบุคคลอยู่ภำยใต้อิทธิพลหรือถูก
ก ำหนดโดยปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ ทั้งน้ีปัจจยัเหล่ำนั้นสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 5 ล ำดบั
ตำมระดบัของควำมซบัซอ้นของปัจจยั ดงัน้ี 

4.1 ปัจจยัภำยในตวับุคคล (Personal or Individual Factors) เป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไดแ้ก่ ควำมรู้ กำรรับรู้ ควำมเช่ือ เจตคติ ค่ำนิยม ทกัษะ และบุคลิกภำพ 

4.2 ปัจจยัระหวำ่งบุคคล (Interpersonal Factors) เป็นกำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลกบักลุ่มปฐมภูมิต่ำง 
ๆ ได้แก่ สมำชิกภำยในครอบครัว ญำติ เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงำน เพื่อนร่วมสถำบนั ซ่ึงกลุ่มเหล่ำน้ีจะเป็น
ตวัก ำหนด ควำมเป็นตวัตน บทบำทในสังคม รวมทั้งกำรสนบัสนุนช่วยเหลือใหบุ้คคลปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
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4.3 ปัจจัยด้ำนสถำบัน  (Institutional Factors) เป็นกำรก ำหนด กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบำย 
กระบวนกำร ส่ิงแวดลอ้ม และโครงสร้ำงท่ีไม่เป็นทำงกำรภำยในสถำบนั เพื่อเก้ือหนุนใหบุ้คคลภำยในสถำบนัมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในทำงตรงกนัขำ้มบำงคร้ังส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำนั้นอำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไดเ้หมือนกนั 

4.4 ปัจจยัดำ้นชุมชน (Community Factros) เป็นควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลกบัชุมชนตำมขอบเขตใน
ลกัษณะต่ำง ๆ ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เช่น เพื่อนบ้ำน เครือข่ำยสังคม มำตรฐำนสังคม ค่ำนิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทั้งท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

4.5 ปัจจยัดำ้นนโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) เป็นกำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำยระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัประเทศเพื่อก ำกบัหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพในกำรส่งเสริมสุขภำพ กำร
ป้องกนัโรคและรักษำโรครวมทั้งกำรแกไ้ขปัญหำสุขภำพต่ำง ๆ 
 ในกำรน ำโมเดลน้ีไปใชจ้ะตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำรจดักำรปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทั้ง 5 ปัจจยั
ทั้งในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต่ำงกนั ภำพที ่2.9 
 

 

 
 
 
 

ภำพที ่2.9 โมเดลเชิงนิเวศสังคม 
ท่ีมำ: McLeroy et al., 1988 

บุคคล (Individual) 

 (Interpersonal) ระหวำ่งบุคคล 
 

 (Institution/Organizational)
  

สถำบนั/องคก์ร 
 

(Community) ชุมชน  

(Society/Public Policy)
  

สังคม/นโยบำยสำธำรณะ  
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กจิกรรม 2.2.3 
ทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวตักรรมมีองคป์ระกอบส ำคญัอะไรบำ้ง 
 

แนวตอบกจิกรรม 2.2.3 
  ทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวตักรรมมีองค์ประกอบส ำคัญ 4 องค์ประกอบ ดังน้ี  1. ตัวนวัตกรรม 
(Innovation) เป็นควำมคิด กำรปฏิบติัหรือวตัถุส่ิงของท่ีถูกยอมรับว่ำใหม่จำกบุคคลหรือหน่วยงำนท่ียอมรับ
เหล่ำนั้น 2. ช่องทำงกำรส่ือสำร (Communication Channels) เป็นกำรส่ือสำรขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
จำกบุคคลหน่ึงถึงบุคคลอ่ืน ๆ 3. ช่วงระยะเวลำหน่ึง (Time) คือ ช่วงเวลำท่ีใช้โดยผ่ำนกระบวนกำรของกำร
ตดัสินใจเก่ียวกบักำรยอมรับนวตักรรม 4. ระบบสังคม (Social System) คือ ชุดของควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งหน่วย
ต่ำง ๆ ของสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขปัญหำเพื่กำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกนั 
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เร่ืองที่ 2.2.4 
ทฤษฎอ่ืีน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 
 นอกเหนือจำกทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพท่ีนักวิชำกำรและผูป้ฏิบติังำนด้ำนสำธำรณสุขไดใ้ช้กนัอย่ำง
แพร่หลำยในกำรอธิบำยปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเกิดหรือกำรมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง
แล้ว ยงัมีทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีสำมำรถใช้ในกำรอธิบำยกำรเกิดหรือกำรมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีเหมำะสมและไม่
เหมำะสมตำมบริบทต่ำง ๆ เช่นเดียวกนักบัทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพไดอี้กดว้ย ทฤษฎีต่ำง ๆ เหล่ำนั้น ไดแ้ก่ 
 
1. แบบแผนกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 โนลำ เจ เพนเดอร์ (Nola J. Pender, 1987) ศำสตรำจำรย์ทำงกำรพยำบำลเป็นผูเ้สนอแบบแผนกำร
ส่งเสริมสุขภำพในปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) โดยดดัแปลงจำกรำกทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม (Social Learning 
Theory) ท่ีเนน้ควำมส ำคญัของกระบวนกำรดำ้นควำมรู้หรือควำมคิดท่ีมีต่อกำรเกิดพฤติกรรม และทฤษฎีคุณค่ำ
ควำมคำดหวงั (Expectancy Value Theory) ท่ี เน้นกำรควบคุมพฤติกรรมจำกภำยในตัวบุคคล  รวมทั้ งกำร
วเิครำะห์ขอ้คน้พบต่ำง ๆ จำกงำนวจิยัดำ้นกำรส่งเสริมสุขภำพกบัพฤติกรรมกำรมีสุขภำพดี ส่วนโครงสร้ำงของ
รูปแบบกำรน ำเสนอใชรู้ปแบบเดียวกนักบัแบบแผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพท่ีแบ่งโครงสร้ำงออกเป็น 3 กลุ่มหลกั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นควำมรู้และกำรรับรู้ ปัจจยัส่งเสริม และกำรมีส่วนร่วมในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ โดยมุ่งให้
เกิดประโยชน์ 3 ด้ำน ได้แก่ (1) เสนอล ำดบัแนวคิดต่ำง ๆ ท่ีใช้อธิบำยกำรเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ (2) 
สร้ำงสมมติฐำนส ำหรับกำรทดสอบเบ้ืองต้น (3) ผสมผสำนข้อค้นพบจำกงำนวิจยัท่ีกระจดักระจำยให้เป็น
หมวดหมู่ ต่อมำแบบแผนกำรส่งเสริมสุขภำพน้ีไดป้รับปรุงคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1996 เน่ืองจำกมีมุมมองเก่ียวกบั
ทฤษฎีและขอ้คน้พบพื้นฐำนจำกงำนวิจยัท่ีเปล่ียนไป จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 2006 เป็นกำรปรับปรุงคร้ังล่ำสุดแต่
ยงัคงรูปแบบของโครงสร้ำงกำรน ำเสนอเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคลและประสบกำรณ์ 
พฤติกรรมเฉพำะ ควำมคิด และควำมชอบ กบัผลลพัธ์พฤติกรรม 
 สำระส ำคัญของทฤษฎี กรอบของแบบแผนกำรส่งเสริมสุขภำพปรับปรุงล่ำสุดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั 
และในแต่ละกลุ่มหลกัจะมีกลุ่มยอ่ย และตวัแปรยอ่ยของตนเอง ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 1) ลกัษณะส่วนบุคคลและประสบกำรณ์ (Individual Characteristic and Experience) 
 2) พฤติกรรมเฉพำะ ควำมคิด และควำมชอบ (Behavior-Specific Cognition and Affect) 
 3) ผลลพัธ์พฤติกรรม (Behavior Outcome) 
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1) ลักษณะส่วนบุคคลและประสบกำรณ์ ภำยใต้กลุ่มหลักน้ีจะประกอบด้วยกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่ 
พฤติกรรมเดิมท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัส่วนบุคคล 
 1.1) พฤติกรรมเดิมท่ีเก่ียวขอ้ง หมำยถึงพฤติกรรมท่ีเคยกระท ำในอดีตและเกิดประโยชน์จะมีอิทธิพล
โดยตรงต่อกำรกระท ำพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ เช่น ผูท่ี้เคยออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพมำก่อนย่อมจะยอมรับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพอ่ืน ๆ ไดง่้ำยข้ึน 
 1.2) ปัจจยัส่วนบุคคล ในกลุ่มยอ่ยน้ีจะประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 3 ดำ้น ดงัน้ี 
  1.2.1) ปัจจยัดำ้นชีวภำพ ประกอบดว้ยตวัแปรต่ำง ๆ ไดแ้ก่ อำยุ เพศ ดชันีมวลกำย สถำนะวยั
แรกรุ่น ควำมจุของปอด ควำมแขง็แรง ควำมวอ่งไวหรือควำมสมดุลย ์
  1.2.2) ปัจจยัด้ำนจิตวิทยำ ประกอบด้วยตวัแปรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเคำรพตนเอง แรงจูงใจของ
ตนเอง ควำมสำมำรถส่วนบุคคล กำรรับรู้สถำนะสุขภำพ และกำรอธิบำยควำมหมำยสุขภำพ 
  1.2.3) ปัจจยัด้ำนสังคมวฒันธรรม ประกอบด้วยตวัแปรต่ำง ๆ ได้แก่ สัญชำติ เช้ือชำติ กำร
ผสมผสำนทำงวฒันธรรม กำรศึกษำ และสถำนะทำงเศรษฐกิจสังคม 

2) พฤติกรรมเฉพำะ กำรรู้คิด และควำมชอบ ภำยใตก้ลุ่มหลกัน้ีจะประกอบด้วยกลุ่มตวัแปร 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มตวัแปรกำรรับรู้ และกลุ่มตวัแปรอิทธิพล มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 2.1) กลุ่มตวัแปรกำรรับรู้ ในกลุ่มตวัแปรน้ีจะประกอบดว้ยตวัแปรกำรรับรู้ 3 ตวัและตวัแปรควำมชอบ 1 
ตวั ดงัน้ี 
  2.1.1) กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรกระท ำ เป็นกำรคำดเดำผลลัพธ์ด้ำนบวกหรือด้ำนท่ีพึง
ประสงคท่ี์จะเกิดจำกพฤติกรรมสุขภำพ 
  2.1.2) กำรรับรู้อุปสรรค์ต่อกำรกระท ำ เป็นกำรคำดเดำ กำรนึกเห็น ส่ิงกีดขวำง และค่ำใช้จ่ำย
ส่วนบุคคลจำกกำรท ำควำมเขำ้ใจพฤติกรรมท่ีก ำหนดให ้
  2.1.3) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน เป็นกำรตดัสินควำมสำมำรถของบุคคลในกำรรวบรวม
และลงมือปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้อุปสรรคต่์อกำร
กระท ำ ดงันั้นควำมสำมำรถสูงกวำ่จะมีผลท ำใหก้ำรรับรู้อุปสรรคน์อ้ยลงในกำรแสดงพฤติกรรม 
  2.1.4) กำรกระท ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมชอบ กำรคิดทำงบวกของบุคคลหรือควำมรู้สึกทำงลบท่ี
เกิดข้ึนมำก่อน ระหวำ่ง และกำรติดตำมพฤติกรรมข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัในกำรกระตุน้ของตวัพฤติกรรมเอง กำร
กระท ำท่ีเก่ียวข้องกับควำมชอบมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน ซ่ึงหมำยถึงบุคคลมีควำมรู้สึก
ทำงบวกมำกจะมีควำมรู้สึกมีควำมสำมำรถมำก ในทำงกลบักนักำรเพิ่มควำมรู้สึกต่อควำมสำมำรถจะท ำให้เกิด
ควำมชอบดำ้นบวกต่อไป 
 2.2) กลุ่มตวัแปรอิทธิพล ในกลุ่มตวัแปรน้ีจะประกอบดว้ยตวัแปรอิทธิพล 2 ตวั ดงัน้ี 
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  2.2.1) อิทธิพลระหวำ่งบุคคล เป็นควำมคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม ควำมเช่ือ หรือเจตคติของบุคคล
อ่ืน อิทธิพลระหวำ่งบุคคลประกอบดว้ย บรรทดัฐำน (ควำมคำดหวงัจำกบุคคลส ำคญั) กำรสนบัสนุนทำงสังคม 
(กำรสนับสนุนทำงอำรมณ์และเคร่ืองมือ) และตวัแบบ (เรียนรู้จำกกำรเลียนแบบผ่ำนกำรสังเกตบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเฉพำะด้ำน) แหล่งปฐมภูมิของอิทธิพลระหว่ำงบุคคลคือ ครอบครัว เพื่อนสนิทและผู ้
ใหบ้ริกำรสุขภำพ 
  2.2.2) อิทธิพลจำกสถำนะกำรณ์ กำรรับรู้ส่วนบุคคลและควำมคิดเก่ียวกับสถำนะกำรณ์ท่ี
ก ำหนดให้หรือบริบทท่ีเอ้ืออ ำนวยหรือขดัขวำงพฤติกรรม รวมทั้งกำรรับรู้ตวัเลือกท่ีมีอยู ่ลกัษณะควำมตอ้งกำร 
และควำมเหมำะสมของส่ิงแวดล้อมส ำหรับกำรส่งเสริมสุขภำพคือส่ิงท่ีถูกเสนอให้เกิดข้ึน อิทธิพลจำก
สถำนะกำรณ์อำจเป็นอิทธิพลทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภำพ 
 3) ผลลพัธ์พฤติกรรม ภำยใตก้ลุ่มหลกัน้ีจะประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ดงัน้ี 
  3.1) ควำมมุ่งมัน่ต่อแผนของกำรกระท ำ เป็นแนวคิดเก่ียวกบัควำมตั้งใจ และกำรคน้หำกลยุทธ์
จำกแผนจะน ำไปสู่กำรลงมือปฏิบติัเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภำพ 
  3.2) ควำมตอ้งกำรแข่งขนัทนัทีและส่ิงท่ีชอบ ควำมต้องกำรแข่งขนัคือพฤติกรรมทำงเลือก
ส ำหรับบุคคลท่ีควบคุมตนเองไดน้้อยเพรำะกำรเกิดข้ึนของส่ิงแวดลอ้ม เช่น กำรท ำงำน ควำมรับผิดชอบดูแล
ครอบครัว เป็นตน้ ควำมชอบแข่งขนัคือพฤติกรรมทำงเลือกของควำมพยำยำมส่วนบุคคลท่ีควบคุมตนเองได้สูง 
เช่น กำรเลือกคุกก้ี หรือกลว้ยหอมเป็นอำหำรวำ่ง เป็นตน้ 
  3.3) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ เป็นผลลัพธ์พฤติกรรมท่ีปรำรถนำและเป็นจุดสุดท้ำยหรือ
ผลลพัธ์กำรกระท ำท่ีพุง่ตรงไปสู่กำรบรรลุผลลพัธ์สุขภำพท่ีดี 
 
ข้อตกลงเบื้องต้นของแบบแผนกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 1. บุคคลแสวงหำเง่ือนไขท่ีสร้ำงข้ึนส ำหรับกำรด ำรงชีวิตซ่ึงสำมำรถแสดงเอกลกัษณ์ศกัยภำพสุขภำพ
ของมนุษย ์
 2. บุคคลมีควำมสำมำรถในกำรสะทอ้นควำมตระหนกัของตน รวมทั้งประเมินสมรรถนะของตน 
 3. คุณค่ำเพิ่มข้ึนของบุคคลในทิศทำงบวกและพยำยำมบรรลุกำรยอมรับท่ีสมดุลยข์องบุคคลระหวำ่งกำร
เปล่ียนแปลงและกำรหยดุน่ิง 
 4. ปัจเจกบุคคลแสวงหำกำรควบคุมพฤติกรรมของตนเองอยำ่งกระตือรือร้น 
 5. กำย จิต และสังคมท่ีซบัซอ้นของปัจเจกบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม กำ้วหนำ้ในกำร
แปรเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มและจะแปรเปล่ียนตลอดไป 
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 6. วชิำชีพสุขภำพเป็นส่วนประกอบหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มระหวำ่งบุคคลซ่ึงพยำยำมมีอิทธฺพลต่อบุคคล
ตลอดช่วงชีวิตของเขำ 
 7. กำรริเร่ิมดว้ยตนเองในกำรปรับรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงจ ำเป็น
ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ภำพท่ี 2.10 
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ลกัษณะส่วนบุคคลและ 

ประสบกำรณ์ 
พฤติกรรมเฉพำะ กำรรู้คิด  

ควำมชอบ 

ผลลพัธ์พฤติกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะส่วนบุคคลและประสบกำรณ์ พฤติกรรมเฉพำะ กำรรู้คิด ควำมชอบ ผลลพัธ์พฤติกรรม 

พฤติกรรมเดิมท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัส่วนบุคคล - ดำ้นชีวภำพ - ดำ้นจิตวทิยำ - ดำ้นสังคม วฒันธรรม 

กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรกระท ำ กำรรับรู้อุปสรรคต่อกำรกระท ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง กำร
กระท ำท่ีเก่ียวขอ้งควำมชอบ อิทธิพลระหวำ่งบุคคล (ครอบครัว เพื่อนสนิท ผูใ้หบ้ริกำรสุขภำพ) บรรทดั
ฐำน ตวัแบบแรงสนบัสนุน อิทธิพลจำกสถำนกำรณ์ ตวัเลือก ลกัษณะควำมตอ้งกำรควำมสวยงำม

การรับรู้ประโยชน์ 

ของการกระท า 

การรับรู้อุปสรรค 

ต่อการกระท า 

การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง 

การกระท าที่เกี่ยวข้อง
ความชอบ 

อิทธิพลระหว่างบุคคล  

(ครอบครัว เพื่อนสนิท 

ผู้ให้บริการสุขภาพ)  

บรรทดัฐาน ตัวแบบ 

แรงสนับสนุน 

 

พฤติกรรมเดิมที่ 

เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ด้านชีวภาพ 

- ด้านจิตวิทยา 
- ด้านสังคม
วัฒนธรรม 

ความมุ่งม่ัน 

ต่อแผนของการ

กระท า 

พฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ 

ความต้องการแข่งขันทนัที 

(การควบคุมต ่า) 

ส่ิงที่ชอบ (การควบคุมสูง) 

อิทธิพลจากสถานการณ์ 
ตัวเลือก ลักษณะความ
ต้องการความสวยงาม 
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 ควำมตอ้งกำรแข่งขนัทนัที (กำรควบคุมต ่ำ) ส่ิงท่ีชอบ (กำรควบคุมสูง) ควำมมุ่งมัน่ต่อแผนของ
กำรกระท ำ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ 

ภำพที ่2.10 แบบแผนกำรส่งเสริมสุขภำพฉบบัปรับปรุง (Health Promotion Model Revised) 

ท่ีมำ: Pender, N.J., Murdaugh. C.L. & Parsons, M.A. 2006: 50 

2. กำรตลำดเพ่ือสังคม 

 กำรตลำดเพื่อสังคมเป็นเคร่ืองมือส ำคัญท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
เน่ืองจำกมีเป้ำหมำยหลกัเหมือนกนัคือกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรมีสุขภำพท่ีดี
ของบุคคลซ่ึงเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำสังคมให้ดีข้ึนอย่ำงย ัง่ยืน ในปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ฟิลลิป คอต
เลอร์ และ เจอรำด ซอลทแมน (Philip Kotler and Gerald Zaltman, 1970) เป็นผูริ้เร่ิมและผลักดันให้ใช้ค  ำว่ำ
กำรตลำดเพื่อสังคม โดยมีแนวคิดเก่ียวกบักำรปรับเปล่ียนเจตคติและกำรสร้ำงพฤติกรรมของทั้งผูป้ระกอบกำร
และผูบ้ริโภคให้เห็นควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรตลำดเพื่อตอบแทนสังคมนอกเหนือจำกกำรมุ่งทำงดำ้นธุรกิจแต่
เพียงเดียว ดงันั้นจึงมีกำรสรุปเป็นแนวคิดของกำรตลำดเพื่อสังคมวำ่ องคก์รท่ีท ำกำรตลำดไม่ควรมุ่งเน้นแต่กำร
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคเพียงอยำ่งเดียว แต่จะตอ้งมุ่งถึงกำรรักษำและเพิ่มคุณค่ำสวสัดิภำพควำมป็
นอยูข่องผูบ้ริโภคและสังคมดว้ย จำกแนวคิดดงักล่ำวกำรท ำกำรตลำดเพื่อสังคมจึงจ ำเป็นตอ้งใชศ้ำสตร์ระหวำ่ง
สำขำในกำรออกแบบ ได้แก่ กำรตลำดเชิงธุรกิจ จิตวิทยำและพฤติกรรม มนุษยศำสตร์และสังคม ทฤษฎีกำร
ส่ือสำรและกำรศึกษำ เป็นตน้ 
 นกัวชิำกำรและนกักำรตลำดหลำยท่ำนไดใ้หค้  ำจ  ำกดัควำมของกำรตลำดเพื่อสังคมไว ้ดงัน้ี 
 อลัน แอนเดรียเส้น (Alan Andreasen, 1995) ก ำหนดควำมหมำยของกำรตลำดเพื่อสังคมว่ำเป็นกำร
ประยกุตเ์ทคนิคกำรตลำดเชิงธุรกิจในกำรวเิครำะห์ วำงแผน ด ำเนินกำร และประเมินผลแผนงำนหรือโครงกำรท่ี
ออกแบบให้มีอิทธิพลต่อกำรเกิดพฤติกรรมดว้ยควำมสมคัรใจของผูรั้บสำรเป้ำหมำยเพื่อปรับปรุงสุขภำพท่ีดี
ส่วนบุคคลและสังคมโดยรวม 
 ฟิลิฟ คอตเลอร์ แนนซี ลี และไมเคิล รอทไชด์ (Philip Kotler, Nancy Lee & Michael Rothschild, 2006) 
ให้ควำมหมำยของกำรตลำดเพื่อสังคมว่ำเป็นกระบวนกำรท่ีประยุกต์หลกักำรและเทคนิคทำงกำรตลำดเพื่อ
สร้ำงสรรค์ ส่ือสำร และส่งมอบคุณค่ำ เพื่อให้มีอิทธิพลต่อผูรั้บสำรเป้ำหมำยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (กำร
สำธำรณสุข ควำมปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม แลฃะชุมชน) รวมทั้งตวัผูรั้บสำรเป้ำหมำยดว้ย 
 บิล สมิธ (Bill Smith, 2006) กล่ำวถึงกำรตลำดเพื่อสังคมวำ่เป็นกระบวนกำรส ำหรับกำรสร้ำงสรรค ์กำร
ส่ือสำร และกำรส่งมอนประโยชน์ท่ีผูรั้บสำรเป้ำหมำยต้องกำรในกำรแลกเปล่ียนพฤติกรรมของผูรั้บสำร
เป้ำหมำยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หวงัผลตอบแทนทำงกำรเงินใหก้บัผูท้  ำกำรตลำด 
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 เวน์ริต (Weinreich) แสดงควำมหมำยของกำรตลำดเพื่อสังคมวำ่เป็นกำรใชเ้ทคนิคกำรตลำดเชิงธุรกิจมำ
ประยุกต์เพื่อส่งเสริมให้ผูรั้บสำรเป้ำหมำยและสังคมโดยรวมยอมรับและเกิดพฤติกรรมท่ีท ำให้มีสุขภำพและ
คุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน 
 จึงอำจสรุปลกัษณะท่ีส ำคญัของกำรตลำดเพื่อสังคมได ้ดงัน้ี 

- เป็นกฎท่ีแตกต่ำงในวงกำรของกำรตลำด 
- เป็นส่ิงท่ีดีต่อสังคมรวมทั้งผูรั้บสำรเป้ำหมำย 
- ข้ึนอยูก่บัหลกักำรและเทคนิคท่ีพฒันำโดยกำรตลำดเชิงธุรกิจ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกลยุทธ์กำรตลำด

ประสมประสำนหรือท่ีเรียกกนัวำ่ 4Ps 
- เนน้กำรเกิดของพฤติกรรมดว้ยควำมสมคัรใจ 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรตลำดเพ่ือสังคมกับกำรตลำดเชิงธุรกิจ  แอนเดรียเส้นและดรัมไรท ์
(Andreasen and Drumwright) ไดส้รุปควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรตลำดเพื่อสังคมกบักำรตลำดเชิงธุรกิจไวด้งัน้ี 
 

ประเด็น กำรตลำดเพื่อสังคม กำรตลำดเชิงธุรกิจ 
ลกัษณะองคก์ร ไม่แสวงหำผลก ำไร แสวงหำผลก ำไรท่ีเป็นตวัเงิน 
จุดมุ่งหมำย ตอ้งกำรท ำเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อ

ผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลกั 
ตอ้งกำรไดเ้งินหรือเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตวั 

กลุ่มเป้ำหมำย ยำกจนและเป็นผูท่ี้ประสบปัญหำ มี
ควำมตอ้งกำรบริกำรทำงสังคมต่ำง 
ๆ เขำ้ถึงยำก 

ร ่ ำรวย ติดต่อทำงส่ือต่ำง ๆ ได้
มำกกวำ่ เขำ้ถึงไดง่้ำย 

เป้ำหมำยดำ้นพฤติกรรม ใชร้ะยะเวลำยำวนำนในกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพรำะบำง
พฤติกรรมอำจจะตรงกนัขำ้มกบั
ควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

ใชร้ะยะเวลำสั้นในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เพรำะตรงกบัควำม
ตอ้งกำรชองกลุ่มเป้ำหมำย 

กำรด ำเนินงำน อำศยักำรตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม กำรตดัสินใจเป็นแบบตำมล ำดบัขั้น 
ทุนสนบัสนุน ไดจ้ำกกำรบริจำคหรือภำษี

บำงอยำ่งจำกรัฐ 
จำกกำรลงทุน 

กำรวดัควำมส ำเร็จ วดัไดย้ำกเพรำะมีควำมเป็น
นำมธรรมค่อยขำ้งสูง 

วดัจำกก ำไรหรือสัดส่วนกำรครอง
ตลำด 
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หลกักำรพืน้ฐำนของกำรตลำดเพ่ือสังคม 
 กำรตลำดเพื่อสังคมไดรั้บควำมนิยมอยำ่งแพร่หลำยและเป็นกลยทุธ์ส ำคญัของกำรส่งเสริมสุขภำพ
ประกอบดว้ยหลกักำร 5 ดำ้น ไดแ้ก่ 
 1) กำรมุ่งเนน้ท่ีพฤติกรรม (Focusing on Behavior) 
 2) กำรใหค้วำมส ำคญักบัประโยชน์ของผูบ้ริโภค (Prioritizing Consumer Benefit) 
 3) กำรท ำใหมุ้มมองทำงกำรตลำดคงอยู ่(Maintaining a Market Perspective) 
 4) กำรตดัสินใจเก่ียวกบัส่วนประสมกำรตลำด (Determining Marketing Mix) 
 5) กำรแบ่งส่วนกลุ่มเป้ำหมำย (Using Audience Segmentation) 
 

1) กำรมุ่งเนน้ท่ีพฤติกรรม ผลิตภณัฑ ์(product) ของกำรตลำดเพื่อสังคมคือพฤติกรรม ดงันั้นกำรรณรงค์
ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑอ์ยำ่งจริงจงัจึงจะเกิดประโยชน์ ตวัอยำ่งเช่น กำรรณรงคเ์ก่ียวกบัถุงยำงอนำมยัถำ้ท ำเพียงแค่กำร
แจกถุงยำงอนำมยั ยงัถือวำ่ไม่บรรลุวตัถุประสงคถ์ำ้ผูท่ี้รับแจกถุงยำงอนำมยันั้นไม่น ำไปใชเ้วลำมีเพศสัมพนัธ์ุ
เพื่อป้องกนักำรติดเช้ือหรือป้องกนักำรตั้งครรภ ์

2) กำรให้ควำมส ำคญักบัประโยชน์ของผูบ้ริโภค แผนงำนหรือโครงกำรกำรตลำดเพื่อสังคมท่ีดีจะตอ้ง
เน้นท่ีประโยชน์ของผูบ้ริโภคไม่ใช่ประโยชน์ขององคก์รท่ีท ำกำรตลำดเก่ียวกบัผลิตภ ณฑ์หรือบริกำร ถึงแมว้่ำ
ผูบ้ริโภคอำจจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรตลำดเชิงธุรกิจบำ้ง แต่ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงยอ่มจะตกอยูท่ี่ผูผ้ลิตสินคำ้
และหุ้นส่วนมำกกว่ำ ตวัอย่ำงกำรตลำดเพื่อสังคมท่ีให้ประโยชน์กบัผูบ้ริโภค ได้แก่ กำรมีสุขภำพดี หรือมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอำดปรำศจำกมลภำวะต่ำง ๆ เป็นตน้ 

3) กำรท ำใหมุ้มมองทำงกำรตลำดคงอยู ่กำรตลำดเพื่องสังคมจะประสบควำมส ำรูจไดดี้ก็ต่อเม่ือคงไวซ่ึ้ง
แนวคิดของกำรตลำดเอำไว ้ไดแ้ก่ ประกำรแรก กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ประกำรต่อมำคือกำร
ส่ือสำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ในแง่ กำรมีอยูข่องผลิตภณัฑ์ รำคำ วิธีกำรใช ้ประโยชน์ และหำซ้ือไดท่ี้ไหน ประกำร
สุดทำ้ย กำรแข่งขนัในกำรส่ือสำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พื่อดึงดูดควำมสนในจำกผูบ้ริโภค 

4) กำรตดัสินใจเก่ียวกับส่วนประสมกำรตลำด ลกัษณะส ำคญัของกำรตลำดเพื่อสังคมท่ีเหมือนกับ
กำรตลำดเชิงธุรกิจคือกลยุทธ์กำรตลำดท่ีก ำหนดโดยใช้ส่วนประสมกำรตลำดท่ีเหมำะสม ได้แก่ ผลิตภณัฑ ์
(Product) กำรก ำหนดรำคำ (Price) กำรจดัจ ำหน่ำยหรือช่องทำงกำรกระจำยผลิตภณัฑ์ (Place) และกำรส่ือสำร
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Promotion) ทั้ง 4 ตวัน้ีจะมีควำมเก่ียวพนักนัและมีควำมส ำคญัแตกต่ำงกนัไปตำมกลยทุธ์ของ
กำรตลำดท่ีแตกต่ำงกนั 
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5) กำรใชก้ำรแบ่งส่วนกลุ่มเป้ำหมำย กำรแบ่งส่วนกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็นกลุ่มยอ่ยต่ำง ๆ จะท ำใหก้ำรท ำ
กำรตลำดเพื่อสังคมมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน เพรำะกำรออกแบบกำรตลำดสำมำรถท ำไดส้อดคลอ้งกบั สถำนะ
ทำงสังคมและเศรษฐกิจ ระดบักำรศึกษำ วฒันธรรมและประเพณี รวมทั้งกลุ่มอำยตุ่ำง ๆ ของกลุ่มเป้ำหมำยได ้
 

กำรรณรงค์กำรตลำดเพ่ือสังคม ท่ีมีประสิทธิภำพมีขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
 1. กำรระบุปัญหำ (Identify Problem) กำรระบุปัญหำเป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งท ำก่อนเร่ิมด ำเนินกำรรณรงค์
กำรตลำดเพื่อสังคม อะไรเป็นเหตุผลพื้นฐำนและควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งรณรงค ์ตวัอยำ่งเช่น ในชุมชนมีผูป่้วยเป็น
โรคควำมดนัโลหิตสูงและเบำหวำนเป็นจ ำนวนมำก กำรรณรงค์กำรตลำดเพื่อสังคมสำมำรถต่อสู้กบัประเด็น
สุขภำพน้ีไดแ้ต่จะตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตั้งแต่ระดบัชุมชนลงไปจนถึงระดบับุคคลเพื่อท ำให้มองเห็นภำพ
ใหญ่และเขำ้ใจสภำพปัญหำจนสำมำรถระบุปัญหำไดอ้ยำ่งชัดเจน จำกนั้นจึงด ำเนินกำรวิจยัเพื่อศึกษำเก่ียวกบั
ผูรั้บสำรเป้ำหมำยต่อไป  
 2. กำรด ำเนินกำรวิจยั (Conduct Reasearch) กำรวิจยัมีควำมส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของกำรรณรงคเ์พรำะ
จะท ำให้คน้พบ เจตคติ แรงจูงใจ พฤติกรรม และตดัสินคุณลกัษณะของผูรั้บสำรเป้ำหมำยซ่ึงจะน ำไปใชใ้นกำร
แบ่งส่วนให้เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัเพื่อให้กำรสนองตอบต่อกำรรณรงคดี์ยิ่งข้ึน นอกจำกน้ีกำรวจิยัยงัท ำ
ให้รู้อุปสรรคของกำรปรับพฤติกรรมและควำมพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงของผูรั้บสำร ขอ้คน้พบต่ำง ๆ เหล่ำน้ีจะ
น ำไปใชใ้นกำรวำงแนวกลยทุธ์ ก ำหนดเป้ำประสงค ์วตัถุประสงค ์กิจกรรมปฏิบติักำรและกลวธีิส ำหรับผูรั้บสำร
ต่อไป นอกเหนือจำกน้ีกำรวจิยัยงัสำมำรถท ำไดเ้ม่ือส้ินสุดกำรรณรงคเ์พื่อกำรประเมินผลไดอี้กดว้ย  
 3. กำรพฒันำกลยุทธ์ (Develop Strategy) ขั้นตอนน้ีเป็นกำรรวบรวมผลกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อน ำมำใช้
สร้ำงสรรค์แผนกำรส่ือสำรแบบผสมผสำนและกำรตลำดประสมประสำน (4Ps) ท่ีจะจู่โจมกำรตอบสนองของ
ผูรั้บสำร จุดส ำคญัของขั้นตอนน้ีคือกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ วตัถุประสงค์ กิจกรรมปฏิบติักำร และกลวิธีท่ี
สมจริงตำมควำมสำมำรถในกำรปรับพฤติกรรมของผูรั้บสำรและงบประมำณท่ีมีอยู่ กำรพฒันำข้อควำมท่ี
สำมำรถขบัเคล่ือนผูรั้บสำรใหเ้กิดกำรกระท ำเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัอยำ่งยิง่ของควำมส ำเร็จ 
 4. กำรด ำเนินกำรกลวิธี (Implement Tactics) ขั้นตอนน้ีเป็นกำรด ำเนินงำนเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้ำประสงค์ของกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงจะต้องท ำตำมตำรำงเวลำอย่ำงเคร่องครัดและวำงกลวิธีกับ
กำรตลำดประสมประสำมไปสู่กำรกระท ำ ไดแ้ก่ กำรใหข้่ำว กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ กำรประกำศตำมบล็อกของ
เวบ็ไซด ์กำรสร้ำงเวบ็ไซด ์กำรเปิดฮอ็ตไลน์ กำรปิดโปสเตอร์ กำรโทรศพัทติ์ดต่อโดยตรง เป็นตน้ 
 5. กำรวดัผลลพัธ์ (Measure Outcome) จะมี 2 ลกัษณะคือ กำรก ำกบัและกำรประเมินผล กำรก ำกบัเป็น
กำรวดัผลระหว่ำงกำรรณรงค์เพื่อน ำข้อมูลท่ีรวบรวมได้มำปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรรณรงค์ ส่วนกำร
ประเมินผลจะเป็นกำรวดัผลเม่ือส้ินสุดกำรรณรงคเ์พื่อน ำขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้ำสรุปควำมส ำเร็จของกำรรณรงค์
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ในแง่กำรบรรลุเป้ำประสงค์หรืออำจจะประเมินในแง่ของผลลพัธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตำมมำก็ได้ ทั้ง 2 
ลกัษณะใชว้ิธีกำรรวบรวมขอ้มูลท่ีต่ำงกนั กำรวดัผลกำรก ำกบัมกัจะใชว้ธีิกำรเชิงคุณภำพส่วนกำรประเมินผลจะ
ใชว้ธีิกำรเชิงปริมำณ 
  
กจิกรรม 2.2.4 
  หลกักำรพื้นฐำนของกำรตลำดเพื่อสังคมมีอะไรบำ้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 2.2.4 
  หลกักำรพื้นฐำนของกำรตลำดเพื่อสังคมประกอบดว้ย 1) กำรมุ่งเนน้ท่ีพฤติกรรม 2) กำรให้ควำมส ำคญั
กับประโยชน์ของผูบ้ริโภค 3) กำรท ำให้มุมมองทำงกำรตลำดคงอยู่ 4) กำรตดัสินใจเก่ียวกับส่วนประสม
กำรตลำด 5) กำรใชก้ำรแบ่งส่วนกลุ่มเป้ำหมำย 
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ตอนที่ 2.3 
แนวทำงกำรใช้ทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 
โปรดอ่ำน หวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 2.3 แลว้จึงศึกษำรำยละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
2.3.1 กำรใชท้ฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในกำรแผนงำนและประเมินผล 
2.3.2 กำรใชท้ฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในกำรพฒันำกิจกรรมปฏิบติักำร  
2.3.3 กำรใชท้ฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในงำนวจิยั 
 
แนวคิด 
1. ทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพเสนอแนวคิดในกำรจดัท ำแผนงำนและประเมินผล
โครงกำรท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัปัจจยัสำเหตุของพฤติกรรมจะท ำให้เกิดควำมมัน่ใจเก่ียวกบัควำมส ำเร็จ
อยำ่งมีประสิทธิภำพเม่ือส้ินสุดโครงกำร 
2. กิจกรรมปฏิบติักำรเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะแสดงถึงควำมส ำเร็จหรือควำมลม้เหลวของแผนงำนหรือโครงกำรเม่ือ
น ำไปลงมือปฏิบติั เพื่อใหไ้ดกิ้จกรรมปฏิบติักำรท่ีสอดคลอ้งกบัเป้ำประสงคแ์ละวตัถุประสงคแ์ละมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งเกิดควำมมัน่ใจเม่ือน ำไปใชจึ้งจ ำเป็นตอ้งใชท้ฤษฎีเป็นกรอบคิดของกำรพฒันำ  
3. กำรวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภำพท่ีใชท้ฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพเป็นพื้นฐำนกำรคิด
ในกำรออกแบบจะท ำใหเ้กิดควำมชดัเจนและกระชบัตั้งแต่ วตัถุประสงค ์กรอบแนวคิด กำรก ำหนดตวัแปร จะ
ท ำใหไ้ดข้อ้คน้พบท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นท่ียอมรับมำกยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค ์
 เม่ือศึกษำตอนท่ี 2.3 จบแลว้ นกัศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยกำรใชท้ฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในกำรวำงแผนงำน และประเมินผล
โครงกำรได ้
2. อธิบำยกำรใชท้ฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในกำรพฒันำกิจกรรมปฏฺบติักำรได ้
3. อธิบำยกำรใชท้ฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในงำนวจิยัได ้
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เร่ืองที่ 2.3.1 
กำรใช้ทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในกำรวำงแผนงำนและ
ประเมินผล 
 
 ปัจจุบนันกัวิชำกำรและผูป้ฏิบติังำนดำ้นสำธำรณสุขไดน้ ำทฤษฎีส ำหรับกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและ
กำรส่งเสริมสุขภำพมำใชใ้นกำรวำงแผนงำน ด ำเนินงำน และประเมินผลโครงกำรจ ำนวนมำก กำรออกแบบใน
ดำ้นต่ำง ๆ จะท ำไดดี้ก็ต่อเม่ือมีควำมเขำ้ใจทฤษฎีท่ีน ำมำใช้เป็นอยำ่งดีรวมทั้งบริบทท่ีจะน ำไปใช้ดว้ย ทฤษฎีท่ี
นิยม น ำมำใชเ้ป็นกรอบของกำรวำงแผนงำน โครงกำรสุขศึกษำตลอดจนออกแบบกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพตำมท่ีต้องกำรคือ โมเดลพรีซ๊ีด-โพรซ๊ีด (PRECEDE-PROCEED Model) ซ่ึง
พฒันำข้ึนโดย กรีน (Green) กบั ครูเตอร์ (Kreuter) และคณะในปี ค.ศ. 1987 โดยมีแนวคิดพื้นฐำนท่ีส ำคญัคือ 
พฤติกรรมสุขภำพของแต่ละบุคคลมีสำเหตุมำจำกหลำย ๆ ปัจจยัและกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
จะตอ้งวิเครำะห์ถึงสำเหตุของพฤติกรรมเสียก่อนจึงจะท ำใหท้รำบปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนั้นซ่ึงจะเป็น
ข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนและออกแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวมทั้ งกำรประเมินผลกำร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นดว้ย ประกอบดว้ยขั้นตอนต่ำง ๆ 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนท่ี 1 กำรวินิจฉัยทำงสังคม (Social Diagnosis) เป็นกำรวินิจฉัยขั้นตอนแรกโดยเร่ิมจำกกำร
ประเมินเก่ียวกับคุณภำพชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมว่ำมีสภำวะอย่ำงไร และมีปัจจยัทำงสังคม
อะไรบำ้งท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นตอนท่ี 2 กำรวินิจฉัยทำงระบำดวิทยำ พฤติกรรมและวิถีชีวิต (Epidemiological Diagnosis) เป็นกำร
ประเมินเก่ียวกบัสภำวะสุขภำพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นอย่ำงไรและมีปัจจยัดำ้นสุขภำพอะไรบำ้งท่ีเป็น
สำเหตุ เช่น พนัธุกรรม พฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 ขั้นตอนท่ี 3 กำรวินิจฉัยทำงกำรศึกษำและเชิงนิเวศ (Educational & Ecological Diagnosis) เป็นกำร
ประเมินเพื่อหำปัจจยัดำ้นต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภำพ ซ่ึงอำจจะเป็นปัจจยัภำยในหรือปัจจยัภำยนอกตวั
บุคคลก็ไดเ้พื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส ำหรับกำรวำงแผน จดัท ำโครงกำรหรือก ำหนดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภำพ ทั้งน้ีสำมำรถแบ่งปัจจยัดงักล่ำวออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 
1) ปัจจยัน ำ (Predisposing Factor) เป็นปัจจยัท่ีเกิดจำกภำยในตัวบุคคลท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในกำร

สนบัสนุนหรือยบัย ั้งกำรแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เช่น ควำมรู้ กำรรับรู้ เจตคติ ควำมเช่ือ ค่ำนิยม เป็นตน้ 
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นอกจำกน้ียงัรวมถึงขอ้มูลดำ้นคุณลกัษณะของบุคคล เช่น อำยุ เพศ ระดบักำรศึกษำ สถำนภำพสมรส รำยได ้
สถำนภำพทำงสังคม เป็นตน้ 

2) ปัจจยัเอ้ือ (Enabling Factor) เป็นปัจจยัภำยนอกตวับุคคลท่ีสนับสนุนกำรเกิดพฤติกรรม ซ่ึงอำจจะ
เป็นกำรหำไดง่้ำย (Available) ของแหล่งทรัพยำกร (Resource) ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึง (Accessibility) แหล่ง
บริกำรดำ้นสุขภำพ (Health service) รวมทั้งทกัษะท่ีช่วยใหบุ้คคลสำมำรถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ดว้ย 

3) ปัจจยัเสริม (Reinforcing Factor) เป็นปัจจยัภำยนอกท่ีเกิดจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคคลนั้ นกระตุ้นให้กระท ำพฤติกรรม เช่น พ่อ แม่  เพื่อนสนิท ญำติ ครู อำจำรย์ แพทย์ท่ีให้กำรรักษำ 
ผูบ้งัคบับญัชำ เป็นตน้ หรืออำจจะเป็น กฎหมำย กฏระเบียบ วฒันธรรม บรรทดัฐำนสังคมท่ีก ำหนดใหบุ้คคลนั้น 
ๆ ปฏิบติัตำมก็ได ้นอกจำกน้ียงัรวมถึงรำงวลัหรือกำรลงโทษ ภำยหลงัจำกกำรแสดงพฤติกรรมสุขภำพต่ำง ๆ 
ออกมำ 

ทั้งน้ีปัจจยัทั้ง 3 ลกัษณะน้ีอำจจะร่วมกนัมีอิทธิพลต่อกำรเกิดพฤติกรรม หรือแต่ละปัจจยัอำจจะมี
อิทธิพลโดยตรงก็เป็นไปได ้ภำพท่ี 2.11  

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ปัจจยัน ำ (Predisposing) ปัจจยัเอ้ือ (Enabling Factor) ปัจจยัเสริม (Reinforcing Factor) พฤติกรรม 
(Behavior) 

ภำพที ่2.11 ผงัปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรม 
ท่ีมำ: Green et al., 2005 
 ขั้นตอนท่ี 4 กำรวินิจฉัยกำรบริหำรงำนและนโยบำย (Administrative & Policy Diagnosis) เป็นกำร
ประเมินเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นกำรบริหำรงำนและนโยบำยต่ำง ๆ ท่ีอำจจะมีผลทำงดำ้นบวกท ำให้โครงกำรบรรลุ

พฤติกรรม 
(Behavior) 

ปัจจัยเอื้อ 
(Enabling Factor) 

ปัจจัยน ำ 
(Predisposing 

Factor) 
 

ปัจจัยเสริม 
(Reinforcing Factor) 
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เป้ำหมำยหรืออำจจะมีผลทำงด้ำนลบท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ปัจจัยเหล่ำน้ีได้แก่ 
ควำมสำมำรถของของบุคลำกร งบประมำณและทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมทั้งระยะเวลำท่ีก ำหนดให ้
 ทั้ ง 4 ขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรวินิจฉัยสถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ เพื่อรวบรวมขอ้มูลส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนหรือพฒันำโครงกำรแกไ้ขปัญหำ
สุขภำพหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 5 กำรด ำเนินกำร (Implementation) เป็นกำรลงมือปฏิบติัตำมแผนงำนหรือโครงกำรตำมท่ี
ก ำหนดไวโ้ดยผูรั้บผดิชอบจะตอ้งท ำตำมตำรำงกำรปฏิบติักิจกรรมอยำ่งครบถว้น 
 ขั้นตอนท่ี 6 กำรประเมินผลกระบวนกำร (Process Evaluation) เป็นกำรประเมินผลตำมกระบวนกำรท่ี
ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแผนงำนหรือโครงกำรตำมท่ีก ำหนดไว ้
 ขั้นตอนท่ี 7 กำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นกำรวดัประสิทธิผลของแผนงำนหรือ
โครงกำรตำมวตัถุประสงคท่ี์เกิดข้ึนในระยะสั้นหลงัจำกเสร็จส้ินกำรท ำแผนงำนหรือโครงกำร 
 ขั้นตอนท่ี 8 กำรประเมินผลลัพธ์สุดท้ำย (Outcome Evaluation) เป็นกำรประเมินผลรวบยอดของ
แผนงำนหรือโครงกำรตำมวตัถุประสงค์ท่ีเกิดข้ึนในระยะยำวรวมทั้งประโยชน์ท่ีได้รับทำงด้ำนสุขภำพและ
คุณภำพชีวติดว้ย ซ่ึงอำจจะใชเ้วลำเป็นปีหรือหลำยปีจึงจะสำมำรถประเมินผลดงักล่ำวได ้
 เป้ำหมำยหลกัของโมเดลพรีซ๊ีด-โพรซ๊ีดจะให้ควำมส ำคญักบัผลลพัธ์ (Outcomes) มำกกวำ่ปัจจยัน ำเขำ้ 
(Input) ดงันั้นผูท่ี้จะด ำเนินกำรวำงแผนจึงตอ้งเร่ิมจำกกำรพิจำรณำท่ีผลลพัธ์เสียก่อน แลว้จึงวิเครำะห์ยอ้นกลบั
ว่ำมีปัจจยัหรือสำเหตุอะไรท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ดังกล่ำว นอกจำกน้ีในขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรจะต้องให้
ควำมส ำคญักบักำรมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stake holders) และบทบำทส ำคญัของปัจจยัแวดลอ้ม
ต่ำง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน เช่น กำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม ส่ือมวลชน ศำสนำ เป็นตน้ 
 
หมำยเหตุ: ตำมเอกสำรวิชำกำรหรือต ำรำเก่ียวกับกำรประเมินผลในต่ำงประเทศมกัจะประเมินผลกระทบ 
(Impact Evaluation) ก่อนกำรประเมินผลลพัธ์ (Outcome Evaluation) แต่ในประเทศไทยโดยเฉพำะกระทรวง
สำธำรณสุขขั้นตอนกำรประเมินจะกลบักนักล่ำวคือ จะประเมินผลลพัธ์ก่อนและประเมินผลกระทบเป็นอนัดบั
สุดทำ้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเหล่ำนกัวชิำกำรในแต่ละประเทศวำ่ควรจะจดัล ำดบัอยำ่งไร 
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PROCEDE ขั้นตอนท่ี 4 กำรประเมินนโยบำยและกำรบริหำรภำรกิจ ขั้นตอนท่ี 3 กำรประเมินกำรศึกษำ
และนิเวศวทิยำชุมชน ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินทำงระบำดวทิยำพฤติกรรมและวถีิชีวติ ขั้นตอนท่ี 1 กำรประเมิน
ทำงสังคม (Social Assessment) Health Promotion ยทุธศำสตร์กำรใหสุ้ขศึกษำ นโยบำย 
กฎระเบียบและองคก์ร ปัจจยัแวดลอ้ม (Predisposing Factor) ปัจจยัเสริม (Reinforcing Factor) ปัจจยั
เสริมสมรรถนะ (Enabling Factor) พนัธุกรรม (Genetics) พฤติกรรม (Behavior) สุขภำวะ (Health)
 คุณภำพชีวติ (Quality of Life) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ขั้นตอนท่ี 5 กำรวำงแผน
ปฏิบติักำรและกำรด ำเนินงำน ขั้นอตนท่ี 6 กำรติดตำมประเมินผล กระบวนกำรและกิจกรรม ขั้นตอน
ท่ี 7 กำรติดตำมประเมินผลกระทบของโครงกำร ขั้นตอนท่ี 8 กำรติดตำมประเมินผลผลลพัธ์ของโครงกำร
 PRECEDE 

ภำพที ่2.12 โมเดลพรีซ๊ีด-โพรซ๊ีด (PRECEDE-PROCEED Model) 
ท่ีมำ: Green and Kreuter, 2005 
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ตัวอย่ำง กำรประยกุตโ์มเดลพรีซ๊ีด-โพรซ๊ีด (PRECEDE-PROCEED Model) ในกำรป้องกนัปัญหำ
อนำมยัเจริญพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predisposing Factors ยอมรับปัญหำวถีิชีวติและพฤติกรรมเส่ียงของเยำวชน ตระหนกัถึงควำมรุนแรง
ของปัญหำ เขำ้ใจเง่ือนไขอุปสรรค พฤติกรรม มีเพศสัมพนัธ์ในกลุ่มโดยไม่ป้องกนั ใชย้ำคุม
ฉุกเฉิน พฤติกรรมล่ำแตม้ ปัญหำสุขภำพ ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น กำรติดเช้ือกำมโรค กำรท ำแทง้
 โครงกำรสร้ำงคุณภำพชีวติอนำมยัเจริญพนัธ์ุใหก้บัเยำวชน Reinforcing Factors กลุ่มเพื่อน
 ผูใ้หค้  ำแนะน ำ Environmental Factors สถำนบนัเทิงในชุมชน ร้ำนเกมส์ กลุ่มแข่งมอเตอร์
ไซด ์ Enabling Factors กำรเขำ้ถึงข่ำวสำร กำรเขำ้ถึงและรู้จกักำรใชบ้ริกำรสุขภำพ คุณภำพชีวติ 
 
กจิกรรม 2.3.1 
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  ปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภำพในขั้นตอนกำรวนิิจฉยัทำงกำรศึกษำและเชิงนิเวศ
ประกอบดว้ยอะไรบำ้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 2.3.1 

ปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภำพประกอบดว้ย 1) ปัจจยัน ำ (Predisposing Factor) เป็นปัจจยัท่ี
เกิดจำกภำยในตวับุคคลท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรสนบัสนุนหรือยบัย ั้งกำรแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
รวมทั้งคุณลกัษณะต่ำง ๆ ของบุคคล 2) ปัจจยัเอ้ือ (Enabling Factor) เป็นปัจจยัภำยนอกตวับุคคลท่ีสนบัสนุนกำร
เกิดพฤติกรรม ซ่ึงอำจจะเป็นกำรหำได้ง่ำย (Available) ของแหล่งทรัพยำกร (Resource) ควำมสำมำรถในกำร
เขำ้ถึง (Accessibility) แหล่งบริกำรด้ำนสุขภำพ (Health service) รวมทั้งทกัษะท่ีช่วยให้บุคคลสำมำรถแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ ดว้ย 3) ปัจจยัเสริม (Reinforcing Factor) เป็นปัจจยัภำยนอกท่ีเกิดจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อบุคคลนั้นกระตุน้ใหก้ระท ำพฤติกรรม  
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เร่ืองที่ 2.3.2 
กำรใช้ทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในกำรพฒันำกจิกรรม
ปฏิบัติกำร  
 
 กิจกรรมปฏิบติักำรเป็นส่วนส ำคญัส่วนหน่ึงของกำรจดัท ำแผนงำนหรือโครงกำรเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน
สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพต่ำง ๆ เน่ืองจำกเป็นตวับ่งบอกส่ิงท่ีจะต้องปฏิบัติระหว่ำงจุดเร่ิมต้นและ
จุดส้ินสุดเพื่อตอบสนองต่อเป้ำประสงค์และวตัถุประสงค์ของแผนงำนหรือโครงกำรดังกล่ำว กิจกรรม
ปฏิบติักำรส ำหรับประชำกรเป้ำหมำยในแผนงำนหรือโครงกำรต่ำง ๆ อำจเป็นกิจกรรมเด่ียวหรือหลำยกิจกรรม
ร่วมกันทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภำพของปัญหำพฤติกรรมสุขภำพท่ีประชำกรเป้ำหมำยเหล่ำนั้นเผชิญอยู่ ถ้ำปัญหำ
พฤติกรรมสุขภำพท่ีไม่ซบัซ้อนอำจจะใชเ้พียงกิจกรรมเดียวก็สำมำรถท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ตรงกนัขำ้มถำ้
สภำพปัญหำพฤติกรรมสุขภำพมีควำมซับซ้อนก็อำจจ ำเป็นต้องใช้หลำย ๆ กิจกรรมร่วมกันท ำให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ ในกรณีปัญหำพฤติกรรมสุขภำพส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีมีควำมซับซ้อน ดงันั้นกำรใชกิ้จกรรมท่ี
พฒันำจำกหลำยมุมมองและหลำยช่องทำงย่อมจะท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีกว่ำกิจกรรมท่ี
พฒันำจำกมุมมองและช่องทำงเดียว เพื่อให้ได้กิจกรรมปฏิบัติกำรท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพส ำหรับ
แผนงำนหรือโครงกำร ผูรั้บผิดขอบกำรจดัท ำแผนงำนหรือโครงกำรจ ำเป็นตอ้งใชท้ฤษฎีช่วยในกำรพฒันำหรือ
เลือกกิจกรรมปฎิบติักำร เน่ืองจำกทฤษฎีต่ำง ๆ มีกรอบแนวคิดท่ีสำมำรถใชใ้นกำรจ ำแนกกิจกรรมจ ำเป็นท่ีตอ้ง
ใชใ้นด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองเป้ำประสงคแ์ละวตัถุประสงคข์องแผนงำนหรือโครงกำรเหล่ำนั้นได ้
 

กำรใช้ทฤษฎใีนกำรพฒันำกจิกรรมปฏิบัติกำร 

 กิจกรรมปฏิบติักำรของงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพควรจะพฒันำจำกทฤษฎีเน่ืองจำกได้ผำ่น
กำรพิสูจน์มำแล้ว ไม่ใช่ไดม้ำจำกใครบำงคนท่ีคิดว่ำเป็นกิจกรรมปฏิบติักำรท่ีดีหรือใครบำงท่ีคิดว่ำจะใช้ได้ดี 
ทั้งน้ีเพรำะทฤษฎีจะประกอบดว้ยหลกักำร (Principle) หลกัคิด (Construct) และองค์ประกอบ (Component) ท่ี
ผำ่นกำรพิสูจน์มำแลว้หลำยคร้ังหลำยหนจนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป กำรพฒันำกิจกรรมปฏิบติักำรจำกทฤษฎีเป็น
กระบวนกำรท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 1. กำรคดัเลือกทฤษฎี 

 2. กำรระบุโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎี 
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 3. กำรแปลงโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎีไปเป็นกิจกรรมปฏิบติักำร 

 

1. กำรคดัเลือกทฤษฎี ทฤษฎีส ำหรับกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพมีอยู่เป็นจ ำนวน
มำก ดงันั้นในกำรจดัท ำแผนงำนหรือโครงกำรผูท่ี้รับผิดชอบทั้งหลำยจ ำเป็นจะตอ้งศึกษำทฤษฎีต่ำง ๆ และ
คดัเลือกเอำทฤษฎีท่ีเหมำะสมกบัแนวคิดเร่ิมตน้ของแผนงำนหรือโครงกำรท่ีจดัท ำข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหำสุขภำพ
หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ทฤษฎีท่ีคดัเลือกไดจ้ะถูกใชเ้ป็นกรอบคิดตั้งแต่กำรก ำหนดเป้ำประสงคแ์ละ
วตัถุประสงคไ์ปจนถึงกิจกรรมปฏิบติักำรของแผนงำนหรือโครงกำร ตวัอยำ่งเช่น ทฤษฎีพฒันำกำรจะถูกน ำมำ
เป็นกรอบคิดของกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ วตัถุประสงค์ และกิจกรรมปฏิบติักำร เพื่อศึกษำพฒันำกำรตำม
ขั้นตอนต่ำง ๆ ในประชำกรเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรศึกษำ เป็นตน้ 

2. กำรระบุโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎี ในแต่ละทฤษฎีท่ีใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและกำร
ส่งเสริมสุขภำพจะประกอบดว้ย หลกักำร โครงสร้ำงแนวคิด และองคป์ระกอบต่ำง ๆ จ ำนวนมำกบำ้งนอ้ยบำ้ง
ตำมท่ีแต่ละทฤษฎีไดถู้กพฒันำข้ึนมำ ในกำรพฒันำกิจกรรมปฏิบติักำรโดยทัว่ไปจะใช้โครงสร้ำงแนวคิดของ
ทฤษฎีเป็นฐำนคิด ดังนั้ นจึงจ ำเป็นต้องคัดเลือกโครงสร้ำงแนวคิดท่ีระบุได้จำกทฤษฎีให้สอดคล้องกับ
เป้ำประสงค์และวตัถุประสงค์ของแผนงำนหรือโครงกำร  ตัวอย่ำงเช่น แบบแผนควำมเช่ือด้ำนสุขภำพ
ประกอบดว้ยโครงสร้ำงแนวคิดต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค กำรรับรู้โอกำสเส่ียงต่อกำรติดโรค 
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรกระท ำเพื่อป้องกนัโรค กำรรับรู้อุปสรรคของกำรกระท ำเพื่อป้องกนัโรค ส่ิงชกัน ำให้
กระท ำ และปัจจยัขยำย ถ้ำจะท ำแผนงำนหรือโครงกำรป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มวยัรุ่น ผูรั้บผิดชอบจะต้อง
คัดเลือกโครงสร้ำงแนวคิดจำกแบบแผนควำมเช่ือด้ำนสุขภำพดังกล่ำวข้ำงต้นท่ีเหมำะสมซ่ึงอำจจะเป็น
โครงสร้ำงแนวคิดเดียวหรือหลำยโครงสร้ำงแนวคิดก็ได้มำก ำหนดเป็นเป้ำประสงค์และวตัถุประสงค์รวมทั้ง
กิจกรรมปฏิบติักำร เป็นตน้ 

3. กำรแปลงโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎีไปเป็นกิจกรรมปฏิบติักำร ในขั้นตอนน้ีจะเป็นกำรใหค้  ำนิยำม
เชิงปฏิบติักำรก ำหนดควำมหมำยโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎีท่ีคดัเลือกไวใ้ห้เป็นรูปธรรมให้มำกท่ีสุด จำกนั้น
ก็พฒันำเป็นกิจกรรมปฏิบติักำรตำมขอ้ควำมของค ำนิยำมเชิงปฏิบติักำรท่ีไดนิ้ยำมเอำไวต่้อไป ตวัอยำ่งเช่น จำก
แผนงำนหรือโครงกำรป้องกันโรคเอดส์ในเด็กวยัรุ่นท่ีกล่ำวถึงขำ้งบนน้ี ถ้ำผูรั้บผิดชอบจดัท ำแผนงำนหรือ
โครงกำรเลือกหลำยโครงสร้ำงแนวคิด ไดแ้ก่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค กำรรับรู้โอกำสเส่ียงต่อกำรติดโรค 
และกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรกระท ำเพื่อป้องกนัโรค โครงสร้ำงแนวคิดดงักล่ำวจะถูกน ำไปจดัท ำนิยำมเชิง
ปฏิบติักำร เช่น กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคในแผนงำนหรือโครงกำรน้ีหมำยถึง วนัรุ่นเกิดกำรเรียนรู้เก่ียวกบั
โรคเอดส์วำ่ถำ้ติดเช้ือโรคดงักล่ำวแลว้จะท ำใหเ้กิดกำรเจบ็ป่วยจนไม่สำมำรถรักษำใหห้ำยบำงรำยอำจจะเสียชีวิต
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ได ้หลงัจำกน้ีก็น ำเอำค ำนิยำมดงักล่ำวไปก ำหนดเป็นกิจกรรมปฏิบติักำร เช่น ถำ้เป็นวยัรุ่นในสถำนศึกษำอำจจะ
ก ำหนดเป็น กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน
ชั้นเรียน เป็นต้น ถ้ำเป็นวยัรุ่นนอกสถำนศึกษำอำจจะก ำหนดเป็น กิจกรรมกำรตั้งค  ำถำมแบบให้คิดอย่ำง
สร้ำงสรรค ์กิจกรรมกำรระดมสมอง กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใชเ้กมส์ เป็นตน้ 

 นอกเหนือจำกน้ีนกัวิชำกำรดำ้นสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพยงัไดจ้  ำแนกกิจกรรมปฏิบติักำรเป็น
ประเภทต่ำง ๆ เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบจดัท ำแผนงำนหรือโครงกำรใชเ้ป็นแนวทำงในกำรเลือกและน ำไปใช้ไดอ้ยำ่ง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ไดแ้ก่  

1) กิจกรรมเก่ียวกับกำรเรียนรู้ กิจกรรมประเภทน้ีใช้กันมำตั้ งแต่ดั้ งเดิมและย ังคงใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในปัจจุบนัโดยเฉพำะกบัแผนงำนหรือโครงกำรท่ีมีเป้ำหมำยและวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้เก่ียวกบักำร
ตระหนักรู้ ควำมรู้ กำรเปล่ียนแปลงเจตคติและกำรพฒันำทักษะ ส ำหรับวิธีกำรเรียนกำรสอนท่ีใช้กันอย่ำง
แพร่หลำย อำทิเช่น กำรบรรยำยในชั้นเรียน กำรอภิปรำย กำรท ำงำนกลุ่ม กำรแสดงบทบำทสมมุติ กำรระดม
สมอง เป็นตน้ 

2) กิจกรรมกำรปรับพฤติกรรม กิจกรรมลกัษณะน้ีใช้กนัมำกกบักลุ่มเป้ำหมำยเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่ม
ขนำดเล็กเน่ืองจำกกำรปรับพฤติกรรมโดยทัว่ไปจะเจำะไปท่ีพฤติกรรมเฉพำะเร่ืองและมกัจะด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นระบบ ตวัอยำ่งเช่น พฤติกรรมสุขภำพท่ีบุคคลตอ้งกำรจะท ำเพิ่มมำกข้ึน ไดแ้ก่ กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ 
กำรท ำให้ควำมเครียดลดนอ้ยลง กำรรับประทำนอำหำรเมนูสุขภำพ หรือพฤติกรรมสุขภำพท่ีบุคคลอยำกจะท ำ
ลดนอ้ยลง ไดแ้ก่ กำรด่ืมสุรำ กำรสูบบุหร่ี กำรรับประทำนอำหำรรสหวำน มนั เคม็ เป็นตน้ 

3) กิจกรรมกำรเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมแบบน้ีเหมำะกบัคนกลุ่มใหญ่เพรำะภำยหลงัจำกกำร
ท ำกิจกรรมจะเกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนจ ำนวนมำกสำมำรถด ำเนินกำรได ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กำรจดั
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้บุคคลตระหนกัรู้ เปล่ียนเจตคติหรือเกิดทกัษะท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดว้ยควำมสมคัรใจ 
เช่น กำรปิดเคร่ืองหมำยห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ กำรจดัสถำนท่ีส ำหรับกำรออกก ำลงักำย เป็นตน้ อีกลกัษณะ
หน่ึงจะเป็นกำรจดัส่ิงแวดลอ้มแบบบงัคบัเลือก เช่น กำรขำยเฉพำะอำหำรเมนูสุขภำพหรือกำรไม่ขำยเคร่ืองด่ืม
น ้ำอดัลมในโรงอำหำรของโรงเรียนหรือโรงงำน เป็นตน้ 

4) กิจกรรมเก่ียวกบักำรส่ือสำร กำรส่ือสำรเป็นกิจกรรมท่ีสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนมำกใน
เวลำอนัรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ แต่จะมีค่ำใชจ่้ำยของกำรด ำเนินกำรค่อนขำ้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรม
อ่ืน ๆ รูปแบบกำรส่ือสำรด้ำนสุขภำพท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไป ได้แก่ กำรส่ือสำรมวลชน อำทิเช่น โทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 
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5) กิจกรรมเก่ียวกบักฏเกณฑ์ต่ำง ๆ กิจกรรมกลุ่มน้ีจะเป็นเร่ืองของ กฎหมำย นโยบำย ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงออ้มต่อกำรมีพฤติกรรมสุขภำพของบุคคล เช่น 
กฎหมำยห้ำมโฆษณำสุรำและบุหร่ี กฎหมำยให้คำดเข็มขดันิรภยัหรือสวมหมวกกนัน๊อค กำรเพิ่มภำษีเหลำ้และ
บุหร่ี เป็นตน้ 

6) กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกระบวนกำรท่ีท ำให้คนในชุมชนมี
ควำมสนใจท่ีจะร่วมกบัสถำบนัต่ำง ๆ ในชุมชนตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรด ำรง
ชีวติประจ ำวนัของเขำเหล่ำนั้น จำกกำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่ำง ๆ จะท ำใหบุ้คคลเกิดควำมรู้สึกเป็นเจำ้ของและ
พร้อมท่ีจะใหค้วำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อทั้งส่วนตวัและส่วนรวมภำยในชุมชน 

7) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร  วัฒนธรรมองค์กรเป็น เร่ืองของ บรรทัดฐำน 
ประเพณีนิยม ท่ีเกิดข้ึนภำยในแต่ละองค์กรเกิดประโยชน์และเป็นท่ียอมรับดว้ยควำมสมคัรใจของคนภำยใน
องคก์รนั้น ๆ กำรเกิดของวฒันธรรมองคก์รส่วนใหญ่จะใชเ้วลำค่อนขำ้งนำนแต่จะเร็วข้ึนถำ้ผูบ้ริหำรขององคใ์ห้
กำรสนบัสนุน ตวัอยำ่งเช่น กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ กำรรับประทำนอำหำรเมนูสุขภำพ กำรลด ละ เลิกด่ืม
สุรำหรือสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

8) กิจกรรมเก่ียวกบับทบำทของสังคม กิจกรรมทำงสังคมมีอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อกำร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล กิจกรรมทำงสังคมท่ีใช้เป็นกิจกรรมหลักในกระบวนกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภำพและประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งดี ไดแ้ก่ แรงสนบัสนุนทำงสังคมซ่ึงผูใ้ห้แรงสนบัสนุนส่วน
ใหญ่จะเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดหรือบุคคลท่ีกลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมเคำรพนับถือ อำทิเช่น บุคคลภำยในครอบครัว 
เพื่อนสนิท บุคลำกรดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัมีกิจกรรมทำงสังคมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กลุ่ม
สังคม เป็นลกัษณะของกำรช่วยเหลือระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่มท่ีเผชิญปัญหำสุขภำพแบบเดียวกนั เช่น กลุ่ม
ผูป่้วยโรคเบำหวำน กลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งกล่องเสียง เป็นตน้ และเครือข่ำยทำงสังคม เป็นกำรช่วยเหลือกัน
ระหว่ำงเครือข่ำยท่ีประสบปัญหำสุขภำพลกัษณะเดียวกนั เช่น เครือข่ำยผูป่้วยโรคเอดส์ในระดบัต่ำง ๆ ของ
ประเทศไทย เป็นตน้ 

9) กิจกรรมกำรใหร้ำงวลั กิจกรรมรูปแบบน้ีใชห้ลกัทฤษฎีกำรเร้ำหรือกระตุน้และกำรตอบสนองซ่ึงมอง
ว่ำบุคคลโดยทัว่ไปมีแนวโน้มท่ีจะกระท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงถำ้ถูกเร้ำหรือกระตุน้ให้ท ำ กำรให้รำงวลัเป็นลกัษณะ
อยำ่งหน่ึงของกำรเร้ำหรือกระตุน้ท่ีสำมำรถเพิ่มกำรรับรู้คุณค่ำของกำรกระท ำต่ำง ๆ อยำ่งไรก็ดีกำรให้รำงวลักบั
บุคคลหน่ึงอำจสร้ำงควำมไม่ชอบใจให้บุคคลอ่ืน ๆ ได ้ดงันั้นจึงจ ำเป็นตอ้งพิจำรณำให้รอบคอบและสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะทำงสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มเป้ำหมำยดว้ย 
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กจิกรรม 2.3.2 

ขั้นตอนกำรใชท้ฤษฎีพฒันำกิจกรรมปฏิบติักำรประกอบดว้ยอะไรบำ้ง 

แนวตอบกจิกรรม 2.3.2 

ขั้นตอนกำรใช้ทฤษฎีพัฒนำกิจกรรมปฏิบัติกำรประกอบด้วย 1) กำรคัดเลือกทฤษฎี 2) กำรระบุ
โครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎี 3) กำรแปลงโครงสร้ำงแนวคิดของทฤษฎีไปเป็นกิจกรรมปฏิบติักำร 
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เร่ืองที่ 2.3.3 
กำรใช้ทฤษฎสี ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในงำนวจิัย 
 
 ปัจจุบนัทฤษฎีส ำหรับงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพมีบทบำทส ำคญัในงำนวิจยัดำ้นพฤติกรรม
สุขภำพท่ีมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งหลำกหลำยและมำกมำย โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะคน้หำค ำตอบจำกขอ้ สงสัยต่ำง 
ๆ เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภำพ เช่น ท ำไมพฤติกรรมสุขภำพท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภำพจึงเกิดข้ึนอยำ่งมำกมำย มีปัจจยั
อะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภำพท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภำพ ท ำอย่ำงไรจึงจะแกไ้ขพฤติกรรมสุขภำพท่ีเป็น
ผลเสียต่อสุขภำพเหล่ำนั้นได ้เป็นตน้ นกัวจิยัไดส้รุปบทบำทของทฤษฎีส ำหรับกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและกำร
ส่งเสริมสุขภำพในงำนวจิยัเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1) บอกเล่ำโดยทฤษฎี (Informed by theory) เป็นกำรใช้ตวัทฤษฎีเป็นแนวทำงของกำรวิจยั โดยทัว่ไป
มกัจะใชเ้พียงทฤษฎีเดียวในหน่ึงกำรวจิยั  

2) ประยุกต์ทฤษฎี (To applying) เป็นกำรประยุกต์ตวัทฤษฎีส ำหรับกำรวิจยัซ่ึงอำจจะเป็นทฤษฎีเดียว
หรือหลำยทฤษฎีร่วมกนัก็ได ้

3) กำรทดสอบทฤษฎี (Testing) เป็นกำรน ำตวัทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงไปทดสอบโดยกำรวิจยัในบริบทท่ี
คลำ้ยคลึงกนัหรือแตกต่ำงกนัก็ได ้

4) กำรสร้ำงทฤษฎีใหม่ (Building theory) เป็นกำรสร้ำงกรอบแนวคิดส ำหรับกำรวิจยัข้ึนมำใหม่แล้ว
น ำไปทดสอบโดยกำรวจิยัหลำยคร้ังหลำยหนต่ำงกรรมต่ำงวำระถำ้ไดผ้ลไม่แตกต่ำงกนัก็เผยแพร่เป็นทฤษฎีใหม่
ได ้

โดยทัว่ไปผูท่ี้ท  ำวิจยัมกัจะน ำเอำทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพต่ำง ๆ มำใชเ้ป็นพื้นฐำนกำรคิดในกำรท ำวิจยั
ตั้งแต่ กำรก ำหนดวตัถุประสงค์ กำรสร้ำงกรอบแนวคิดกำรวิจยั กำรก ำหนดตวัแปรท่ีใชใ้นกำรวิจยั กำรก ำหนด
รูปแบบกำรวิจยั กำรสร้ำงเคร่ืองมือ รวมทั้งกำรน ำเสนอผล กำรอภิปรำยผลและกำรสรุปผลกำรวจิยั ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นกำรน ำทฤษฎีมำประยกุตใ์นกำรวจิยัมำกกวำ่ลกัษณะอ่ืนและจะนิยมใชก้นัมำกในงำนวจิยั 2 รูปแบบคือ 

1. งำนวจิยัเชิงส ำรวจ (Survey Research) 
2. งำนวจิยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) 

 
1. งำนวจัิยเชิงส ำรวจ (Survey Research) นกัวิจยัดำ้นพฤติกรรมสุขภำพและดำ้นสุขภำพอ่ืน ๆ จ ำนวน

มำกนิยมใช้ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพเป็นพื้นฐำนกำรคิดในกำรศึกษำคน้ควำ้เพื่อหำค ำตอบในกำรแกไ้ขปัญหำ
พฤติกรรมสุขภำพท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหำสุขภำพต่ำง ๆ ของประชำชน ในงำนวิจยัเชิงส ำรวจก็เช่นเดียวกนัมีกำรน ำ
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพเพียงทฤษฎีเดียวหรือหลำยทฤษฎีร่วมกนัในกำรก ำหนดกรอบแนวคิดซ่ึงเป็นส่วนส ำคญั
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ของกำรวิจยัเชิงส ำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรวิจยัให้มีควำมลึกซ้ึงมำกยิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อกำร
น ำไปประยกุตใ์หเ้กิดผลดีทั้งทำงดำ้นกำรปฏิบติัและกำรน ำไปพฒันำทฤษฎีหมี้ควำมเหมำะสมมำกยิง่ข้ึนต่อไป 
 
 แนวทำงประยุกต์ทฤษฎพีฤติกรรมสุขภำพในงำนวจัิยเชิงส ำรวจ 

1.1 กำรศึกษำและวิเครำะห์สถำนกำรณ์เก่ียวกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเร่ืองท่ีสนใจจะท ำวิจยั กรณีท่ี
ปัญหำนั้นยงัคงไม่สำมำรถแกไ้ขไดด้ว้ยวิธีกำรปรกติ เช่น ปัญหำกำรระบำดของโรคไขเ้ลือดออกท่ียงัคงระบำด
อยูต่ลอดเวลำมำกบำ้งนอ้ยบำ้งในพื้นท่ีต่ำง ๆ ของประเทศไทย เป็นตน้ 

1.2 วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำโดยเฉพำะสำเหตุทำงดำ้นพฤติกรรมสุขภำพว่ำคืออะไรกนัแน่ เช่น 
พฤติกรรมกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชำชนยงัไม่ดีพอ เป็นตน้ 

1.3 เม่ือพบวำ่พฤติกรรมกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชำชนยงัไม่ดีพอเป็นสำเหตุส ำคญัของกำร
ระบำดของโรคไขเ้ลือดออก ก็น ำมำวิจยัซ่ึงควรจะเลือกพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำดของโรคเป็นประจ ำเป็นพื้นท่ีส ำหรับ
กำรวิจยั โดยตั้งค  ำถำมในกำรวิจยัว่ำพฤติกรรมกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชำชนในพื้นท่ีดงักล่ำวเป็น
อยำ่งไร และมีปัจจยัอะไรบำ้งท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรป้องกนัโรคดงักล่ำว 
 1.4 คน้หำทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพฤติกรรมกำรป้องกนัโรคเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐำน
ของกำรคิดหำตวัแปรท่ีเป็นตน้เหตุของพฤติกรรมกำรป้องกนัโรค ในท่ีน้ีพบวำ่แบบแผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพมี
ควำมเหมำะสมเน่ืองจำกเป็นทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบำยเก่ียวกบัชุดของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกนัโรค แต่ถำ้
ตวัแปรท่ีเป็นสำเหตุยงัไม่เพียงพอก็อำจจะใชต้วัแปรสำเหตุจำกทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพอ่ืนมำเสริมอีกก็ได ้ซ่ึง
จะท ำใหไ้ดต้วัแปรท่ีเป็นสำเหตุท่ีใชใ้นกำรวจิยัมีควำมสมบูรณ์มำกยิง่ข้ึน 

1.5 ใช้ตวัแปรต่ำง ๆ ท่ีรวบรวมได้ทั้งจำกทฤษฎีและกำรทบทวนวรรณกรรมน ำมำเขียนวตัถุประสงค์
และก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดส ำหรับกำรวจิยัต่อไป 

1.6 ออกแบบกำรวิจยั และกำรสร้ำงเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ลงมือเก็บรวบรวมขอ้มูล
วิเครำะห์ขอ้มูล น ำเสนอผลและอภิปรำยผล รวมทั้งใช้ขอ้คน้พบจำกกำรวิจยัเสนอแนะให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน ำไป
ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเผชิญหนำ้อยูต่่อไป 
 
 
ตัวอย่ำงผงักรอบแนวคิดกำรวจัิยเชิงส ำรวจทีป่ระยุกต์จำกทฤษฎพีฤติกรรมสุขภำพ 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตำม 
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ปัจจยัดำ้นสงัคมและประชำกร 
- เพศ 
- อำย ุ
- สถำนภำพสมรส 
- ระดบักำรศึกษำ 
- อำชีพ 
- รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ควำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

พฤติกรรมกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
กำรรับรู้ของบุคคล 
- กำรรับรู้โอกำสเส่ียงต่อกำรป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 
- กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคไขเ้ลือดออก 
- กำรรับรู้ประโยชนข์องกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
- กำรรับรู้อุปสรรคของกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
ส่ิงชกัน ำใหป้ฏิบติั 

ปัจจัยดำ้นสังคมและประชำกร 

- เพศ 

- อำยุ 

- สถำนภำพสมรส 

- ระดับกำรศึกษำ 

- อำชีพ 

- รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ควำมรู้เกี่ยวกบักำรป้องกันโรคไข้เลือดออก 

กำรรับรูข้องบุคคล 

- กำรรับรู้โอกำสเสีย่งต่อกำรป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

- กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคไข้เลือดออก 

- กำรรับรูป้ระโยชน์ของกำรป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
สิ่งชักน ำใหป้ฏบิัต ิ

- ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง ๆ  

- ค ำแนะน ำจำกบุคคลที่เชื่อถือ 

- กำรเจ็บป่วยของญำติหรือเพื่อนสนิท 

พฤติกรรมกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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- ขอ้มูลข่ำวสำรจำกส่ือต่ำง ๆ  
- ค  ำแนะน ำจำกบุคคลท่ีเช่ือถือ 
- กำรเจ็บป่วยของญำติหรือเพื่อนสนิท 

 
ตัวอย่ำงงำนวจัิยเชิงส ำรวจ 

1) งำนวิจยัท่ีใช้รูปแบบเชิงนิเวศทำงพฤติกรรมศำสตร์เป็นฐำนของกำรคิด กำญจนำรัตน์ เอ่ียมสะอำด
และคณะ (2545) ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรออกก ำลงักำยของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพพิจิตรตำมรูปแบบนิเวศวิทยำทำงพฤติกรรมศำสตร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงปัจจัยตำมรูปแบบเชิงนิเวศทำงพฤติกรรมศำสตร์กับพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำยของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพพิจิตร กลุ่มตวัอยำ่งท่ีไดจ้ำกกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำยคือ สมำชิก
ชมรมออกก ำลงักำยประกอบดว้ย ชมรมแอโรบิคพิจิตร ชมรมวิ่ง และชมรมจกัรยำนสะพำนร่วมใจ ท่ีออกก ำลงั
กำยเป็นประจ ำ จ  ำนวน 150 คน และใช้วิธี  Snowball Technique เลือกบุคคลท่ีรับรู้โดยกลุ่มท่ีออกก ำลงักำยว่ำ
เป็นผูท่ี้ไม่ออกก ำลงักำยและไม่เป็นสมำชิกชมรมออกก ำลงักำย จ ำนวน 106 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นในแบบสอบถำม ควำมสนุกสนำนกำรออกก ำลงักำย กำรไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกบุคคลใกลชิ้ดดำ้น
กำรออกก ำลงักำย ควำมสัมพนัธ์ภำยในชมรมและระหว่ำงชมรมออกก ำลงักำย กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
นโยบำยสำธำรณะด้ำนกำรออกก ำลังกำย ส ำหรับปัจจยัด้ำนองค์กรใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภำพ 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำไคว์สแควร์ กำรวิเครำะห์หำค่ำ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและสถิติวเิครำะห์จ ำแนกพหุ ผลกำรวิจยัพบวำ่ ควำมสนุกสนำนกำรออก
ก ำลงักำย ควำมสัมพนัธ์ภำยในชมรมและระหว่ำงชมรมออกก ำลงักำย กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำนโยบำย
สำธำรณะด้ำนกำรออกก ำลงักำย กำรได้รับกำรสนับสนุนดำ้นกำรออกก ำลงักำยจำกกลุ่มเพื่อน คู่สมรส และ
ผูบ้งัคบับญัชำมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรออกก ำลงักำยของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพพิจิตร อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 และสำมำรถอธิบำยพฤติกรรมกำรออกก ำลงักำย
ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพพิจิตรไดร้้อยละ 65.9 (R = 0.659) จำกผลกำรวิจยั
คร้ังน้ีพบว่ำปัจจยัลักษณะพหุปัจจยัมีผลต่อพฤติกรรมกำรออกก ำลงักำย ดงันั้ นกำรน ำรูปแบบเชิงนิเวศทำง
พฤติกรรมศำสตร์มำใชเ้ป็นกรอบส ำหรับกำรจดักิจกรรมจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเป้ำหมำย เช่น พฤติกรรม
กำรออกก ำลงักำยได ้

2) งำนวิจยัท่ีใชท้ฤษฎีพฤติกรรมตำมแผนเป็นฐำนของกำรคิด วีร่ำวะตรี เออน่ี และคณะ (2554) ศึกษำ
ควำมตั้งใจของพยำบำลผดุงครรภท่ี์จะใชคู้่มือกำรปฏิบติังำนเบ้ืองตน้ในกำรใหบ้ริกำรฝำกครรภ ์ในต ำบลปำเล็ม
บงั ประเทศอินโดนีเซีย และคน้หำปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมตั้งใจ โดยใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งแบบชั้นภูมิจำก
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สถำนีอนำมยัชุมชนและโรงพยำบำลของรัฐ 2 แห่ง ได้ตวัอย่ำงเป็นพยำบำลผดุงครรภ์ จ  ำนวน 144 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำมในช่วงเดือนมกรำคมและกุมภำพนัธ์ 2554 วเิครำะห์ขอ้มูลโดยใชไ้ควส์แควร์
และกำรถดถอยลอจิสติกพหุคูณ 

 ผลกำรศึกษำพบวำ่ 52% ของพยำบำลผดุงครรภ์อำยุระหว่ำง 40-59 ปี 70% ไดท้  ำงำนในหน่วยบริกำร
งำนอนำมยัแม่และเด็กน้อยกวำ่ 17 ปี 58% ไม่เคยไดรั้บกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรให้บริกำรฝำกครรภ์ พยำบำล
ผดุงครรภส่์วนใหญ่ (58.3%) มีควำมตั้งใจท่ีจะใชคู้่มือกำรปฏิบติังำนเบ้ืองตน้ในกำรให้บริกำรฝำกครรภ ์ผลจำก
กำรวิเครำะห์ถดถอยลอจิสติก แสดงวำ่จ ำนวนปีท่ีท ำงำน และทศันคติต่อกำรใช้คู่มือกำรปฏิบติังำนเบ้ืองตน้ใน
กำรให ้

บริกำรฝำกครรภ์ มีควำมสัมพนัธ์อย่ำงมีนัยส ำคญักบัควำมตั้งใจท่ีจะใช้คู่มือฯ พยำบำลผดุงครรภ์ท่ีมี
ทศันคติเชิงบวกต่อกำรใชคู้่มือฯมีแนวโนม้เป็น 3 เท่ำท่ีมีควำมตั้งใจอยำ่งสูงท่ีจะใชคู้่มือน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัผูมี้
ทศันคติเชิงลบ โดยไดป้รับดว้ยตวัแปรอ่ืน ๆ ในแบบจ ำลองแลว้ (Adj OR = 2.88, 95% CI = 1.09 – 7.65) 

 พยำบำลผดุงครรภ์ท่ีเพิ่งเขำ้ปฏิบติังำนควรจะได้รับกำรฝึกอบรมเป็นประจ ำเก่ียวกบักำรใช้คู่มือกำร
ปฏิบติังำนเบ้ืองตน้ในกำรให้บริกำรกำรฝำกครรภ ์เพื่อให้เกิดทศันคติเชิงบวกต่อกำรใช้คู่มือฯ และเพื่อช่วยให้
พยำบำลผดุงครรภส์ำมำรถตรวจพบภำวะแทรกซอ้นของกำรตั้งครรภไ์ดใ้นระยะเร่ิมตน้ 

3) งำนวิจยัท่ีใช้ทฤษฎีกำรกระท ำด้วยเหตุผลเป็นฐำนของกำรคิด อทิตยำ มำเหนดำ และคณะ (2554) 
ศึกษำควำมตั้งใจใชเ้วชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมตั้งใจใชเ้วชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของ
พยำบำลผดุงครรภ ์โดยเก็บขอ้มูลจำกพยำบำลผดุงครรภจ์  ำนวน 249 คนท่ีปฏิบติังำนสถำนีอนำมยัในเมืองเลบกั 
จงัหวดับนัเตน ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยแบบสอบถำม และวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนำกำรทดสอบ
ไควส์แควร์และกำรวเิครำะห์ลอจิสติก 

ผลกำรศึกษำพบวำ่ อำยุของพยำบำลผดุงครรภ์อยูร่ะหวำ่ง 21-50 ปี โดยมีค่ำมธัยฐำนของอำยุเท่ำกบั 32 
ปี พยำบำลผดุงครรภส่์วนใหญ่จบกำรศึกษำจำกสถำบนักำรศึกษำในระดบัท่ีสูงกว่ำโรงเรียนผดุงครรภ ์(ร้อยละ 
94.0) ปฏิบติังำนเต็มเวลำในสถำนีอนำมยัท่ีไม่มีกำรดูแลผูป่้วยใน (ร้อยละ 59.4) และมีประสบกำรณ์ในกำรใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 62.6) พยำบำลผดุงครรภส่์วนใหญ่มีระดบัทศันคติในเชิงบวก และมีระดบัควำมรู้ใน
ระดบัปำนกลำง ร้อยละ 51 ของพยำบำลผดุงครรภมี์ระดบัควำมคลอ้ยตำมบุคคลอำ้งอิงในเร่ืองกำรใชเ้วชระเบียน
ทำงสังคมในระดบัสูง ร้อยละ 59.8 ของพยำบำลผดุงครรภไ์ดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นเทคโนโลย ีและร้อยละ 68.3 
ของพยำบำลผดุงครรภ์ไดรั้บก ำลงัใจในกำรใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ กำรศึกษำในคร้ังน้ียงัพบว่ำ ร้อยละ 
67.9 ของพยำบำลผดุงครรภมี์ควำมตั้งใจใชเ้วชระเบียนทำงอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจใชเ้วช
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ระเบียนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ระดบัควำมรู้ของพยำบำลผดุงครรภด์ำ้นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (p-value=
0.004, Adj. OR=2.98) และระดบับรรทดัฐำนของบุคคลอำ้งอิงท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรใช้เวชระเบียนทำงสังคม 
(p-value<0.001, Adj. OR=11.58) 

ผลกำรศึกษำช้ีให้เห็นวำ่ รัฐบำล เพื่อนร่วมงำนและหวัหนำ้งำนของพยำบำลผดุงครรภท่ี์มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในกำรปฏิบติังำนของพยำบำลผดุงครรภ์ตอ้งยอมรับและเห็นคุณค่ำของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะ
ท ำใหเ้กิดควำมส ำเร็จของกำรน ำระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช ้อีกทั้งรัฐบำลควรจดัอบรมเก่ียวกบักำรใช้
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พยำบำลผดุงครรภมี์ควำมรู้ และทศันคติเชิงบวก รวมถึงพฒันำศกัยภำพของ
พยำบำลผดุงครรภใ์นกำรใชเ้วชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

4) งำนวิจยัท่ีใช้แบบแผนควำมเช่ือด้ำนสุขภำพร่วนกบัแรงสนับสนุนทำงสังคมเป็นฐำนของกำรคิด 
รำฮิมำยนัติ และคณะ (2555) ศึกษำปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรป้องกนัฟันผุของเด็กเล็กในกลุ่มแม่ 
ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดำ้นสังคม-ประชำกร ควำมรู้และกำรรับรู้เก่ียวกบัฟันผุ รวมทั้งแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัฟันผุและ
แรงสนบัสนุนทำงสังคม 

 เก็บขอ้มูลแบบสัมภำษณ์ซ่ึงหน้ำกบัแม่ท่ีมีลูกเรียนชั้นอนุบำลหรือศูนยเ์ด็กเล็ก จ  ำนวน 300 คน ใน
อ ำเภอบนัจำ ประเทศอินโดนีเซีย โดยให้เซ็นช่ือในแบบยินยอมก่อนกำรสัมภำษณ์ วิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนำและทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัต่ำง ๆ กบัพฤติกรรมกำรป้องกนัฟันผุในเด็กเล็กของแม่ดว้ย
สถิติไควส์แควร์ 

 ผลกำรศึกษำพบวำ่ เกินกวำ่คร่ึงหน่ึงของแม่มีพฤติกรรมกำรป้องกนัฟันผท่ีุไม่ถูกตอ้ง เกือบสองในสำมมี
อำยุระหวำ่ง 25 ถึง 35 ปี เกือบคร่ึงหน่ึงเรียนส ำเร็จชั้นประถมศึกษำ และประมำณสองในสำมเป็นกลุ่มแม่บำ้น 
รวมทั้งมีรำยไดเ้ฉล่ีย 2,759,933 รูเปียต ์(9,570.49 บำท) ต่อครอบครัวต่อเดือน นอกจำกน้ี ยงัพบวำ่ อำยุของแม่ 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ มีควำมสัมพนัธ์อย่ำงมีนัยส ำคญักับนิสัยกำรดูแล (ด้ำนอำหำร) ลูกของแม่ท่ีเป็น
กิจวตัรประจ ำวนั แรงสนบัสนุนทำงสังคมก็มีควำมสัมพนัธ์กบักำรน ำเด็กเล็กไปตรวจฟันเป็นประจ ำ 

 ปัจจุบนัแม่ทั้งหลำยตอ้งท ำงำนนอกบำ้นไม่ใช่เหตุผลทำงดำ้นเศรษฐกิจเท่ำนั้น แต่ยงัรวมถึงควำมส ำเร็จ
ส่วนตวัของผูห้ญิงดว้ย ส่ิงเหล่ำน้ีท ำให้มีเวลำดูแลลูกน้อยลง บทบำทของโรงเรียนอนุบำลและศูนยดู์แลเด็กเล็ก 
จึงมีควำมส ำคญัในกำรปิดช่องวำ่งน้ี ดงันั้น จึงควรยกระดบัคุณภำพของควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนดงักล่ำว
ใหบ้รรลุกำรมีสุขภำพฟันท่ีดีของเด็กเล็ก 

2. งำนวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยทัว่ไปกำรน ำทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพ
ต่ำง ๆ มำเป็นพื้นฐำนกำรคิดในกำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจยัท่ีประกอบด้วยโปรแกรมสุขศึกษำ (ชุด
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กิจกรรม) ท่ีจะใชใ้นกำรทดลองและตวัแปรท่ีจะใชศึ้กษำกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจำกตวัโปรแกรมเม่ือเสร็จส้ิน
กำรทดลอง อำจจะใชเ้พียงทฤษฎีเดียวหรือมำกกวำ่ก็ได ้เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคร่วมกบัทฤษฎีแรง
สนบัสนุนทำงสังคม หรือแบบแผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพร่วมกบัทฤษฎีแรงสนบัสนุนทำงสังคม เป็นตน้ 
  แนวทำงประยุกต์ทฤษฎพีฤติกรรมสุขภำพในงำนวจัิยแบบกึง่ทดลอง 

2.1 กำรศึกษำคน้ควำ้จำกทั้งทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพแลกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลส ำหรับใชอ้อกแบบเป็นโปรแกรมสุขศึกษำท่ีประกอบดว้ยชุดกิจกรรมต่ำง ๆ ซ่ึงแนวคิดท่ีน ำมำออกแบบ
อำจจะได้มำจำกทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงหรืออำจจะไดม้ำจำกหลำยทฤษฎีร่วมกนัก็ได ้และน ำไปทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีคดัเลือกส ำหรับกำรทดลอง เพื่อดูประสิทธิผลของกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

2.2 น ำโปรแกรมสุขศึกษำท่ีออกแบบจำกกำรประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพไปทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีไม่ไดเ้ลือกส ำหรับกำรทดลองแต่มีคุณลกัษระท่ีคลำ้ยคลึงกบักลุ่มทดลองเพื่อน ำขอ้มูลจำกกำรทดสอบ
มำใช้ในกำรปรับปรุงโปรแกรมให้มีควำมสมบูรณ์ให้มำกท่ีสุดก่อนท่ีจะน ำไปใช้จริงกบักลุ่มทดลองท่ีคดัเลือก
เอำไว ้

2.3 คดัเลือกกลุ่มเปรียบเทียบท่ีมีคุณลกัษณะคลำ้ยคลึงกบักลุ่มทดลองเพื่อใช้เปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีเกิด
ข้ึนกบัทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบภำยหลงัจำกเสร็จส้ินกำรทดลอง ทั้งน้ีจ  ำนวนคนไม่ควรจะนอ้ยกว่ำ 
30 คนเพื่อใหส้ำมำรถแสดงกำรกระจำยแบบปรกติได ้

2.4 ด ำเนินกำรทดลองโดยใช้โปรแกรมสุขศึกษำกบักลุ่มทดลองตำมแผนท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 3 เดือนเพื่อให้เป็นท่ีน่ำเช่ือถือ ในขณะท่ีกลุ่มเปรียบเทียบจะไม่ไดส้ัมผสักบัโปรแกรมดงักล่ำว ทั้งน้ี
เพื่อจะได้เห็นผลของควำมแตกต่ำงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเสร็จส้ินกำรทดลองและยงัเป็นกำรยืนยนัได้ว่ำผลท่ี
เปล่ียนแปลงนั้นเกิดจำกโปรแกรมไม่ใช่มำจำกอยำ่งอ่ืน 

2.5 เก็บขอ้มูลตำมตวัแปรท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบทั้งสองกลุ่มก่อนและหลงักำรทดลอง แลว้วเิครำะห์ขอ้มูล
ดงักล่ำวเพื่อใชเ้ปรียบเทียบหำควำมแตกต่ำงของผลลพัธ์ท่ีไดร้ะหวำ่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรียบเทียบ และสรุป
ผลกำรวจิยั 
  
ตัวอย่ำงผงักรอบแนวคิดกำรวจัิยแบบกึง่ทดลองทีป่ระยุกต์จำกทฤษฎพีฤติกรรมสุขภำพ 
 
 
 
 
 

โปรแกรมสุขศึกษำ ประกอบด้วย 
- กิจกรรมการบรรยาย 
- วีดีทัศน์เกี่ยวกับมะเร งปากมดลูก 
- การเสวนากลุ่ม 
- การแจกแผ่นพับ 
- แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสตรีที่

เคยตรวจเซลสม์ะเร งปากมดลูก 
 

- - การรับรู้ต่อโอกาสการเป็น
โรคมะเร งปากมดลูก 

- - การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมะเร งปากมดลูก 

การตรวจเซลส์มะเร งปากมดลูก 
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โปรแกรมสุขศึกษำ ประกอบดว้ย 
- กิจกรรมกำรบรรยำย 
- วดิีทศัน์เก่ียวกบัมะเร็งปำกมดลูก 
- กำรเสวนำกลุ่ม 
- กำรแจกแผน่พบั 
- แรงสนบัสนุนทำงสังคมจำกเพื่อนสตรีท่ีเคยตรวจเซลลล์ม์ะเร็งปำกมดลูก 
- กำรรับรู้ต่อโอกำสกำรเป็นโรคมะเร็งปำกมดลูก 
- กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคมะเร็งปำกมดลูก 
กำรตรวจเซลลส์์มะเร็งปำกมดลูก 

ตัวอย่ำงงำนวจัิยแบบกึง่ทดลอง 
1) งำนวจิยัท่ีใชท้ฤษฎีแรงสนบัสนุนทำงสังคมเป็นฐำนของกำรคิด  สรงคก์ฏน์ ดวงค ำสวสัด์ิ (2534) ได้

จดัโปรแกรมสุขศึกษำร่วมกับกำรให้แรงสนับสนุนทำง สังคมจำกผูน้ ำชุมชนในกำรป้องกันโรคขำดสำร
ไอโอดีนของหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ อำยุ 15-45 ปี ท่ีแต่งงำนแลว้ จ  ำนวน 60 คน โดยสตรีเหล่ำน้ีไดร่้วมกิจกรรมตำม
โปรแกรมสุขศึกษำซ่ึงเปิดโอกำสผูใ้ห้แรงสนนัสนุนทำงสังคมเขำ้ร่วมโปรแกรมดว้ย ในโปรแกรมมีกำรสำธิต
และฝึกปฏิบติัเพื่อใหก้ลุ่มเป้ำหมำยไปปฏิบติัในเร่ือง 

(1) กำรเติมสำรไอโอดีนในน ้ำด่ืม 

(2) กำรใชเ้กลือหรือน ้ำปลำผสมไอโอดีนปรุงอำหำร 

(3) ด่ืมน ้ำเสริมไอโอดีน 

 นอกจำกกำรเขำ้ร่วมโปรแกรมสุขศึกษำแลว้กลุ่มสตรียงัไดรั้บแรงสนบัสนุนทำงสังคมจำกผูน้ ำชุมชน
อีก 6 คร้ัง โดยไดรั้บสัปดำห์ละ 1 คร้ัง ผูใ้ห้แรงสนบัสนุนทำงสังคม คือ ผูน้ ำชุมชน เช่น ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บำ้น และ อสม. เป็นตน้ ท่ีสมคัรใจ และไดรั้บกำรคดัเลือกตำมเกณฑ์ ซ่ึงมีทั้งหมด 10 คน โดยผูน้ ำชุมชน
แต่ละคนจะเป็นผูส้นับสนุนทำงสังคม โดยกำรให้ก ำลังใจ ให้ข้อมูลข่ำวสำร และกำรกระตุ้นเตือนแก่สตรี
ดงักล่ำวให้เกิดกำรปฏิบติั ผูน้  ำชุมชนแต่ละคนจะรับผิดชอบให้แรงสนับสนุนทำงสังคมแก่สตรี 6 คน เป็น
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จ ำนวน 6 คร้ัง ผลของกำรจดักิจกรรมตำมโปรแกรมสุขศึกษำ ร่วมกบัแรงสนบัสนุนทำงสังคม ท ำให้สตรีกลุ่ม
ตวัอยำ่งมีกำรปฏิบติัตวัถูกตอ้งมำกกวำ่เขำ้โปรแกรม 

2) งำนวิจยัท่ีใช้แบบแผนควำมเช่ือด้ำนสุขภำพกบัแรงสนับสนุนทำงสังคมเป็นฐำนของกำรคิด พงศ์
พนัธ์ อนัตะริกำนนท์ และคณะ (2544) ไดจ้ดัโปรแกรมสุขศึกษำโดยประยุกต์แบบแผนควำมเช่ือดำ้นสุขภำพ
ส ำหรับกลุ่มทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ยสตรีท่ีแต่งงำนแล้วอำยุ 25-59 ปี และไม่เคยตรวจเซลล์มะเร็งปำกมดลูก 
รวมทั้งไม่ไดต้ั้งครรภข์ณะเขำ้ร่วมโปรแกรมสุขศึกษำท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมบรรยำยประกอบภำพพลิก วดิีทศัน์ 
กำรเสวนำกลุ่มและแจกแผน่พลบั นอกจำกน้ีสตรีกลุ่มทดลองยงัไดรั้บแรงสนบัสนุนทำงสังคมจำกเพื่อนสตรีท่ี
เคยตรวจเซลล์มะเร็งปำกมดลูกเก่ียวกับกระบวนกำรตรวจหำเซลล์มะเร็งปำกมดลูกของสถำนพยำบำลหรือ
หน่วยบริกำรเคล่ือนท่ี ผลกำรทดลองพบว่ำ สตรีกลุ่มตวัอย่ำงมีกำรรับรู้โอกำสเส่ียงและควำมรุนแรงของ
โรคมะเร็งปำกมดลูก มีกำรรับรู้ผลดีของกำรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของเจำ้หน้ำท่ีมำกกว่ำก่อนกำรทดลองและ
มำกกวำ่กลุ่มเปรียบเทียบ นอกจำกน้ีภำยหลงักำรทดลอง สตรีกลุ่มทดลองร้อยละ 71.2 ไปตรวจเซลลล์ม์ะเร็งปำก
มดลูก ขณะท่ีกลุ่มเปรียบเทียบไปตรวจเพียงร้อยละ 35.0 เท่ำนั้น  

3) งำนวิจยัท่ีใช้ทฤษฎีควำมสำมำรถแห่งตนเป็นฐำนของกำรคิด มนสันนัท ์หยกสกุล และคณะ (2552) 
ศึกษำผลของโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรบริโภคอำหำรเช้ำโดยกำรประยุกต์ทฤษฎีควำมสำมำรถแห่งตนใน
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 จงัหวดัสมุทรสงครำม จ ำนวน 2 โรงเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 42 คน และกลุ่ม
ควบคุม 40 คน ระยะเวลำกำรทดลอง 6 สัปดำห์ รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำมพฤติกรรมกำรรับประทำน
อำหำรเชำ้ ควำมรู้เก่ียวกบัควำมส ำคญัของอำหำรเชำ้ กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนในกำรรับประทำนอำหำรเชำ้ 
และควำมคำดหวงัในผลดีของกำรรับประทำนอำหำรเช้ำ วิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Paired t-test, t-test และ Mc 
Nemar’s test 

 ผลกำรศึกษำ พบวำ่ หลงักำรทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียของควำมรู้ กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่ง
ตน และควำมคำดหวงัในผลดีของกำรรับประทำนอำหำรเช้ำสูงกว่ำก่อนทดลอง และสูงกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบ 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p-value < 0.001) นกัเรียนรับประทำนอำหำรเชำ้ทุกวนัในวนัเปิดเรียนเพิ่มข้ึนจำกรัอย
ละ 47.6 เป็นร้อยละ 78.6 และไดผ้ลในทำงเดียวกนักบัวนัหยุด ผลกำรศึกษำช้ีให้เห็นถึงควำมส ำคญัและควำม
จ ำเป็นของกำรจดัโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรบริโภคอำหำรเชำ้ในเด็กวยัรุ่น เพิ่มเติมจำกควำมรู้ท่ีเด็กไดรั้บจำกชั้น
เรียน 

4) งำนวิจยัท่ีใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคร่วมกบัแรงสนับสนุนทำงสังคมเป็นฐำนของกำรคิด 
อภสัริน มะโน และคณะ (2555) ศึกษำประสิทธิผลของโปรแกรมกำรประยกุตท์ฤษฎีแรงจูงใจในกำรป้องกนัโรค
ร่วมกบัแรงสนบัสนุนทำงสังคมในกำรป้องกนัควำมดนัโลหิตสูง ในชำยวยักลำงคน เขตกรุงเทพมหำนคร รูบ
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แบบกำรวิจยัเป็นแบบก่ึงทดลอง (Quasi–Experimental Research Design) กลุ่มตวัอย่ำงเป็นชำยวยักลำงคน 60 
คน ท่ีอำศยัอยู่ในเขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คนและ กลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน 
ระยะเวลำศึกษำ 8 สัปดำห์ โดยกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมกำรป้องกนัควำมดนัโลหิตสูงท่ีเนน้ดำ้นกำรควบคุม
อำหำรและกำรออกก ำลงักำยประกอบดว้ย กำรชมวีดีทศัน์ประกอบกำรบรรยำย เรียนรู้จำกตวัแบบ กำรสำธิต ฝึก
ทักษะ อภิปรำยกลุ่ม และได้รับแรงสนับสนุนจำกบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถำม ก่อน-หลังกำรทดลอง และระยะติดตำมผลกำรทดลอง วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดว้ยสถิติ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน วิเครำะห์เปรียบเทียบผลกำรทดลอง ดว้ยสถิติ Paired t-
test, Independent t-test และ ANCOVA 

ผลกำรศึกษำ พบวำ่กลุ่มทดลองมีกำรรับรู้ควำมรุนแรง กำรรับรู้โอกำสเส่ียง กำรรับรู้ควำมสำมำรถ กำร
รับรู้ประสิทธิผลของกำรปฏิบติั และมีพฤติกรรมกำรป้องกนัควำมดนัโลหิตสูงดีข้ึนกวำ่ก่อนกำรทดลองและดี
ข้ึนกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p-value< .001) และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัควำมดนัโลหิต 
ดชันีมวลกำยและเส้นรอบเอวลดลงกวำ่ก่อนกำรทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอยำ่งทีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p-value 
< .001)  

ผลกำรวิจยัมีขอ้เสนอแนะในกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรป้องกนัควำมดนัโลหิตสูงแก่ชำยวยักลำงคน 
โดยควรจดัโปรแกรมกำรป้องกนัควำมดนัโลหิตสูงโดยเน้นกำรควบคุมอำหำร กำรออกก ำลงักำยและน ำคู่มือ
บนัทึกกำรปฏิบติัตนในกำรป้องกนัควำมดนัโลหิตสูงมำใช้ในกำรประเมินพฤติกรรมเพื่อสร้ำงเสริมควำมตั้งใจ
ในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมแก่ชำยวยักลำงคนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

 
กจิกรรม 2.3.2 

กำรใชท้ฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพในงำนวจิยัมีก่ีลกัษณะ อะไรบำ้ง 
แนวตอบกจิกรรม 2.3.2 

กำรใช้ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภำพในงำนวิจยัมี 4 ลักษณะ ดังน้ี 1) บอกเล่ำโดยทฤษฎี (Informed by 
theory) 2) ประยุกต์ทฤษฎี (To applying) 3) กำรทดสอบทฤษฎี (Testing) 4) กำรสร้ำงทฤษฎีใหม่ (Building 
theory) 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
 
ชุดวชิา  การส่งเสิมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 
 
หน่วยที ่3  สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 
ตอนที่ 
 3.1 แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 3.2 สถานการณ์ของปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 3.3 การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 
แนวคิด 

1. แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพจะกล่าวถึงความหมายของสุขภาพ ความส าคญัของสุขภาพทั้งในระดบั
บุคคล ครอบครัวและชุมชน และแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและการเจ็บป่วย แนวคิดเก่ียวกบัภาวะสุขภาพจะมอง
สุขภาพเป็นวิถีชีวิตทั้งหมดใน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติทางกาย มิติทางจิต มิติทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และมิติทางจิต
วิญญาณ  และแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพจะคลอบคลุมในเร่ืองของประเภทและองค์ประกอบของ
พฤติกรรมสุขภาพ 
 2. สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศ
ไทย ประกอบด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ ้ า โรคไม่ติดต่อ และปัญหาสุขภาพจิต ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล  
 3. การพัฒนาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับ
ครอบครัว และระดบัชุมชน การพฒันาสุขภาพในแต่ละระดบัจะมีความแตกต่างกนัในการด าเนินการ ซ่ึงการ
พฒันาพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 ระดบัจะเนน้ในดา้นการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมใหเ้ป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
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วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพได ้
 2. อธิบายสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพได ้
 3. อธิบายการพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพได ้
 
กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 3 
 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 3.1-3.3 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 
 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง 
 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
 6. เขา้รับบริการสอนเสริม (ถา้มี) 
 7. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 3 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง 
 4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์ 
 5. การสอนเสริม (ถา้มี) 
 
การประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
 3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่3 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่3.1 
แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพ ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 3.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หวัเร่ือง 
 3.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ 
 3.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ 
 
แนวคิด 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ จะคลอบคลุมในเร่ืองความหมายของสุขภาพ ความส าคญัของ
สุขภาพ แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและความเจบ็ป่วยท่ีส าคญั คือ แนวคิดสุขภาพกบัความเจบ็ป่วยอยูค่น
ละขั้วบนเส้นตรงท่ีมีความต่อเน่ือง แนวคิดสุขภาพเป็นภาวะท่ีมีความต่อเน่ืองตลอดชีวิต แนวคิดสุข
ภาวะกบัการเจบ็ป่วยมีความสัมพนัธ์กนัแบบแกนเอกซ์และแกนวาย และปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ จะคลอบคลุมในเร่ืองความหมายของพฤติกรรม
สุขภาพ ความส าคญัของพฤติกรรมสุขภาพใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมสุขภาพท่ีมีผลโดยตรงต่อการเกิด
ปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีผลโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข ประเภทและองคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและสรุปแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพได ้
 2. อธิบายความหมายและสรุปแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพได ้
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เร่ืองที ่3.1.1 
แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพ  
 
 

 แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพจะคลอบคลุมในเร่ืองความหมายของสุขภาพ ความส าคญัของสุขภาพ 
แนวคิดสุขภาพและความเจบ็ป่วย และปัจจยัก าหนดสุขภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. ความหมายของสุขภาพ 
 ในอดีตเม่ือกล่าวถึงค าว่า “สุขภาพ” จะหมายถึงสุขภาพกายเป็นหลัก ได้แก่ ความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกาย การไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือมีความพิการ โดยเช่ือว่าหากตวัเรามีความสมดุลกับ
ธรรมชาติจะท าให้มีสุขภาพดี หากมีการกระท าท่ีผิดธรรมชาติจะท าให้เกิดการเจ็บป่วยข้ึน ส าหรับการ
เจ็บป่วยทางจิตเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของภูตผีปีศาจ ในช่วงต่อมาเม่ือกล่าวถึงค าว่าสุขภาพจึงไดร้วม
สุขภาพจิตเขา้ไปดว้ย เพราะเห็นวา่คนท่ีมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่สุขภาพจิตเส่ือมโทรมหรือเป็น
โรคจิตก็ไม่สามารถด าเนินชีวิตเป็นปกติสุข นอกจากจะส่งผลต่อตนเองแลว้ยงัส่งผลต่อผูอ่ื้นดว้ยในยุค
ต่อมาการพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์มีความเจริญกา้วหนา้ ท าให้มีการคน้พบเช้ือโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคญั
ของการเกิดโรค และมีการตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ความหมายของค าว่า “สุขภาพ” จึงหมายถึงการไม่มี
โรคหรือการตรวจไม่พบโรค  
 ในปี ค.ศ. 1947 องคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้ความหมายของ “สุขภาพ” หมายถึง ภาวะแห่งความ
สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือ
ทุพพลภาพ เท่ านั้ น  (Health is defined as a state complete physical, mental and social well-being and 
merely the absence of disease infirmity) ในระยะต่อมามีนักวิชาการได้ให้ความหมายของสุขภาพท่ี
แตกต่างกนัเพื่อน าไปสู่เป้าหมายและวิธีการกระท าเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั เพน็เดอร์ (Pender 1996) ได้
ให้ความหมาย “สุขภาพ” หมายถึง การบรรลุถึงการใชศ้กัยภาพของบุคคลท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดและไดรั้บ
การพฒันาซ่ึงบุคคลจะบรรลุภาวะน้ีไดจ้ากการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย การใชค้วามสามารถในการ
ดูแลตนเอง และมีความพึงพอใจในสัมพนัธภาพกบับุคคลรอบขา้ง ในขณะเดียวกนัมีการปรับตวัตามความ
จ าเป็นเพื่อรักษาความมัน่คงของโครงสร้างและความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความส าคญั
กบัตนเอง 
 ในปี พ.ศ. 2541 องค์การอนามยัโลกได้ให้นิยามใหม่ของค าวา่ “สุขภาพ” หมายถึงสุขภาวะอนั
สมบูรณ์และมีความเป็นพลวตัทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ และไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคและ
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การเจ็บป่วยเท่านั้ น  (Health is a complete dynamic state of physical, mental, social and spiritual well-
being, and not merely the absence of disease and infirmity) ซ่ึ งได้ เพิ่ มค าว่า  “พลวัต  (dynamic)” ซ่ึ ง
หมายถึงสุขภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจยัอนัสลบัซบัซอ้นไม่ใช่เป็นภาวะท่ีคงท่ี
ตายตวัหรือข้ึนกบัปัจจยัเพียงอนัหน่ึงอดัใดเท่านั้น และค าว่า “จิตวิญญาณ (spiritual)” ซ่ึงหมายถึงการท่ี
บุคคลมีสติและสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ มีความฉลาดรู้เท่าทนัส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริงและมีคุณธรรม 
 จากการท่ีองค์การอนามยัโลกให้ค  าจ  ากดัความของสุขภาพเพิ่มเติมนั้น ท าให้แนวคิดเก่ียวกบั
ความหมายของสุขภาพมีการขยายมิติสุขภาพออกเป็น 4 ด้านและเน้นความเป็นพลวตัของสุขภาพและ
ความเช่ือมโยงระหวา่งสุขภาพกายกบัมิติสุขภาพอ่ืน ๆ เป็นหลกั ดงัต่อไปน้ี 
 1. สุขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพท่ีดีของร่างกาย กล่าวคือ อวยัวะต่าง ๆ อยูใ่น
สภาพท่ีดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ ร่างกายสามารถท างานได้ตามปกติ และมี
ความสัมพนัธ์กบัทุกส่วนเป็นอยา่งดี และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีในการท างาน และยงัรวมถึงผูท่ี้มีโรค
ทางกายหรือผูท่ี้มีความพิการทางกายแต่ไดรั้บการดูแลรักษาจนสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดใ้กลเ้คียงหรือ
เท่ากบัคนปกติ 
 2. สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจ
เบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคบัขอ้งใจหรือขดัแยง้ในจิตใจ สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงผูมี้สุขภาพจิตดี ยอ่มมีผล
มาจากสุขภาพกายดีดว้ย  
 3. สุขภาพสังคม (Social Health) หมายถึง บุคคลท่ีมีสภาวะทางกายและจิตใจท่ีสุขสมบูรณ์  มี
สภาพของความเป็นอยูห่รือการด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข ไม่ท าให้ผูอ่ื้น หรือสังคมเดือดร้อน 
สามารถปฏิสัมพนัธ์และปรับตวัใหอ้ยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความสุข 
 4. สุขภาพจิตวญิญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะท่ีดีของปัญญาท่ีมีความรู้ทัว่ รู้เท่าทนั
และความเขา้ใจอยา่งแยกไดใ้นเหตุผลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซ่ึงน าไปสู่
ความมีจิตอนัดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่  
 โดยมิติสุขภาพทั้ง 4 ดา้นมีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อกนัอยา่งเป็นองคร์วม (ดงัภาพท่ี 3.1) 
กล่าวคือ การเจบ็ป่วยทางร่างกายทั้งการเกิดโรคร้ายหรือความพิการ ยอ่ส่งผลใหจิ้ตใจ สังคมและจิต
วญิญาณอยา่งต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั แต่ในทางตรงขา้มถา้มิติสุขภาพกายท่ีบุคคลมีสุขภาพดีจะท าใหมิ้ติ
สุขภาพดา้นอ่ืน ๆ ดีไปดว้ย  
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มิติทางกาย 
 (การเจบ็ป่วยทางกาย เช่น เอดส์ มะเร็ง อมัพาต พิการ) 

มิติทางจิต 
(ความวติกกงัวล กลวัตาย กลวัสูญเสีย ขาดรายได ้รู้สึกมีปมดอ้ย ไร้ค่า ทอ้แท ้ส้ินหวงั ซึมเศร้า คิดอยากฆ่า
ตวัตาย ) 

มิติทางสังคม 
 (ถูกใหอ้อกจากงาน ญาติรังเกียจ ทอดทิ้ง สังคมรังเกียจ เขา้สังคมไม่ไดห้รือแยกตวัเอง) 

มิติทางจิตวญิญาณ (ปัญญา) 
 (ขาดความฉลาดรู้เท่าทนั ไม่เขา้ใจสรรพส่ิงตามความเป็นจริง ไม่เขา้ใจความดีงามถูกตอ้ง ไม่มีความสงบ
สุขภายในจิตใจ) 

 

มิติทางกาย 
 (การเจบ็ป่วยทางกาย เช่น เอดส์ มะเร็ง 
อมัพาต พิการ) 

มิติทางจิต 
(ความวติกกงัวล กลวัตาย กลวั
สูญเสีย ขาดรายได ้รู้สึกมีปมดอ้ย 
ไร้ค่า ทอ้แท ้ส้ินหวงั ซึมเศร้า คิด
อยากฆ่าตวัตาย ) 

มิติทางสังคม 
 ( ถูกใหอ้อกจากงาน ญาติรังเกียจ 
ทอดทิ้ง สังคมรังเกียจ เขา้สังคม
ไม่ไดห้รือแยกตวัเอง ) 

มิติทางจิตวญิญาณ (ปัญญา) 
 (ขาดความฉลาดรู้เท่าทนั ไม่เขา้ใจสรรพ
ส่ิงตามความเป็นจริง ไม่เขา้ใจความดีงาม
ถูกตอ้ง ไม่มีความสงบสุขภายในจิตใจ ) 
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ภาพที ่3.1 ความเช่ือมโยงระหว่างสุขภาพกายกบัมิติสุขภาพอ่ืน ๆ 

 

ที่มา: อ าพล จินดาวฒันะ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, และสุรณี พิพฒัน์โรจนกมล. (2551). การสร้างเสริมสุขภาพ: แนวคิด หลกัการ และ
บทเรียนของไทย.  

 
 ส าหรับประเทศไทยความหมายของค าวา่ “สุขภาพ” พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ได้ให้ค  านิยามว่า หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม
เช่ือมโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดุล โดยกล่าวว่าปัญญาหมายถึง ความรู้ทัว่ ความรู้เท่าทนั และความ
เขา้ใจอยา่งแยกไดใ้นเหตุผลแห่งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซ่ึงน าไปสู่ความมีจิต
อนัดีงานและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยได้น าแนวคิด “สุขภาพพอเพียง” ท่ีเช่ือมโยงมาจากปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ีเน้นให้คนไทยทุกภาคทุกส่วนของสังคมไทยมีการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลกัความพอดีกบัศกัยภาพของตนเองบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง มี
ความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืน ๆ แนวปฏิบติัตนในทุกกิจกรรม ในทุกอาชีพตอ้งยึดวิถีชีวิตไทย อยูแ่ต่พอดี ไม่
ฟุ่มเฟือย ไม่ยึดวตัถุแต่ให้ยึดทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต เจริญเติบโต
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตั้งอยู่บนหลกัการ รู้รักสามคัคี ใช้สติปัญญาปกป้องตนเอง ให้ค  านึงถึงเหตุผลตาม
สภาพแวดลอ้มของไทย ขจดัขอ้ขดัแยง้ไปสู่ความประนีประนอมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
ทั้งน้ีในการพฒันาระบบสุขภาพยึดหลกัการส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ยึดหลกัทางสายกลาง 2) ยึดหลกั
ความสมดุล 3) ยึดหลกัความพอประมาณ 4) สร้างระบบภูมิคุม้กนั และ 5) สร้างระบบการเรียนรู้ใหเ้ท่าทนั
โลก การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็นทิศทางในการพัฒนาระบบสุขภาพก็เพื่อท าให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ทั้ งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ  และเช่ือมโยงกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่งสมดุล 
 นอกจากน้ีมีผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความหมายสุขภาพท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์นพ.ประเวศ 
วะสี (ประเวศ วะสี 2541) นกัคิดผูซ่ึ้งไดรั้บการยกย่องให้เป็นราษฎรอาวุโสและบุคคลดีเด่นแห่งชาติได้
ขยาย แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพขององคก์ารอนามยัโลกเพิ่มเติมตามแบบวถีิสังคมไทยวา่ “สุขภาพ” หมายถึง 
สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณท่ีเก้ือหนุนกนัไปมา ซ่ึงสุขภาพวะทางจิตวิญญาณ
ส่งผลกระทบอยา่งแรงต่อสุขภาวะอีก 3 มิติ นอกจากน้ีศาสตราจารย ์นพ.ประเวศ วะสี ไดใ้ห้ความหมาย
ของสุขภาพในลกัษณะของความสุข คือ ความเป็นอิสระหรือการหลุดพน้จากความบีบคั้นใน 4 ดา้น คือ 1) 
อิสรภาพทางกายหรือทางวตัถุ หมายถึง การไม่ขาดแคลนวตัถุปัจจัย ไม่เป็นโรค ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพยสิ์นและมีส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 2) อิสรภาพทางสังคม หมายถึง การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกัน
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ระหว่างคนในครอบครัว บุคคลรอบขา้ง ชุมชนด้วยความเสมอภาคและภราดรภาพ 3) อิสรภาพทางจิต 
หมายถึง การมีจิตใจท่ีดี สงบ มีสติ มีสมาธิ หลุดพน้จากกิเลส และ 4) อิสรภาพทางปัญญา หมายถึง การ
รับรู้โลกท่ีเป็นจริง การเรียนรู้ มีทศันะต่อโลกท่ีถูกตอ้งและมีทกัษะชีวติท่ีดี 
 ดงันั้น ในปัจจุบนัความหมายของสุขภาพจึงเป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์และความสมดุลของ
บุคคลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมทั้งสภาวะท่ีปราศจากโรคและความพิการ และการใชชี้วิต
อยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคมอย่างปกติสุข ซ่ึงการมีสุขภาพดีเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อนัเป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี รวมทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 
2. ความส าคัญของสุขภาพ 
 สุขภาพมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับทุกชีวติ การท่ีบุคคลจะด ารงชีวติอยูอ่ยา่งปกติ คือการท่ี
บุคคลมีความพร้อมเก่ียวกบัร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ จิตใจมีความสุข มีความสามารถในการปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั มีความพอใจ ความสมหวงัทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ไดรั้บการยอมรับต่อสังคม สามารถ
เขา้ใจสรรพส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งความถูกตอ้ง ดงัท่ีกล่าวมาน้ีเป็นความพร้อมทางดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
สุขภาพสังคมและจิตวญิญาณ สุขภาพทั้ง 4 ดา้นน้ีจะมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ในท่ีน้ีขอแบ่ง
ความส าคญัของสุขภาพออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบับุคคล ระดบัครอบครัว และระดบัชุมชนหรือสังคม 
ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ความส าคัญของสุขภาพในระดับบุคคล กล่าวคือ สุขภาพเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย ์เน่ืองจากมนุษยทุ์กคนตอ้งการมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยหรือมีความพิการดงัค าพงัเพยท่ีวา่ “ความไม่มี
โรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” และสุขภาพยงัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของการพฒันาบุคคลเพราะการเรียนรู้
ของบุคคลจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลนั้นมีสุขภาพดี นอกจากน้ีสุขภาพยงัเป็นวิถีทางน าบุคคลสู่จุดมุ่งหมาย
สูงสุดในชีวิตไดเ้พราะบุคคลท่ีมีสุขภาพแขง็แรงจะมีศกัยภาพในการท่ีจะบรรลุถึงความส าเร็จของชีวติและ
มีศกัยภาพท่ีจะกา้วหนา้ไปในทิศทางท่ีตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนไดต้ลอดช่วงชีวติตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่
 2.2 ความส าคัญของสุขภาพในระดับครอบครัว กล่าวคือ สุขภาพช่วยให้บุคคลสามารถแสดง
บทบาทหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกครอบครัวไดอ้ย่างเหมาะสม ช่วยให้บุคคลในครอบครัวมีสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนั ท าให้ให้ครอบครัวสามารถสืบเผ่าพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพเน่ืองจากการท่ีสามีภรรยาจะมีบุตรท่ีมีสุขภาพดี
แข็งแรงสมบูรณ์นั้นเกิดจากการดูแลอย่างดีตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ครอบครัวจึงมีส่วน
ส าคญัในการท าให้บุตรมีสุขภาพท่ีดี นอกจากน้ีการท่ีสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดียงัช่วยลดรายจ่าย
ของครอบครัวท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยได ้
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 2.3 ความส าคัญของสุขภาพในระดับชุมชน  กล่าวคือ สุขภาพเป็นองค์ประกอบของสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคของสังคม โดยรัฐมีหนา้ท่ีในการดูแลสุขภาพของประชาชนและ
ให้เขา้ถึงบริการสุขภาพต่าง ๆ การท่ีประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีจึงบ่งช้ีว่าประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค สุขภาพของประชาชนจึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีของการพฒันาคุณภาพชีวิต 
สังคมและประเทศชาติท่ีส าคญั อีกทั้งสุขภาพยงัช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งในแก่คนในชุมชนและสังคม
ไดเ้พราะการท่ีคนในชุมชนมีสุขภาพดี จะท าให้บุคคลเกิดทกัษะการด าเนินชีวิตอย่างถูกตอ้งและมีการ
รวมตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนรวมทั้งปัญหาสุขภาพ อีกทั้งการท่ีคนในชุมชนมีสุขภาพดียงั
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศในด้านการรักษาพยาบาล ลดตน้ทุนในการสร้างโรงพยาบาลและการซ้ือ
เทคโนโลยทีางการแพทยห์รือยาท่ีมีราคาสูงได ้
 
3. แนวคิดเกีย่วกบัสุขภาพและความเจ็บป่วย 
 
 นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขภาพกบัความเจบ็ป่วยหลากหลาย
แนวคิด ซ่ึงแนวคิดท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 3.1 สุขภาพกบัความเจ็บป่วยอยู่คนละข้ัวบนเส้นตรงทีม่ีความต่อเน่ือง เป็นแนวคิดของดนั 
(Dunn 1980) ซ่ึงแนวคิดน้ีแสดงภาวะต่าง ๆ ตั้งแต่การมีสุขภาพท่ีดีท่ีสุดจนกระทัง่ถึงแก่ความตาย (ดงัภาพ
ท่ี 2.2) กล่าวคือ การมีสุขภาพดีจนกระทัง่ถึงแต่ความตายอยูบ่นเส้นตรงเดียวกนัและมีความต่อเน่ืองกนั แต่
แนวคิดน้ีไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าท่ีควรเน่ืองจากเม่ือบุคคลเกิดความเจบ็ป่วยเป็นการยากท่ีจะอยูอ่ยา่งปกติ
สุข ดงันั้นการมีสุขภาพดีกบัความเจบ็ป่วยจึงไม่ควรอยูร่่วมกนัเป็นเส้นตรง 
 
 
 
 
  สุขภาพ สุขภาพดี สุขภาพ เจบ็ป่วย  เจบ็ป่วย เจบ็ป่วยหนกั ตาย 
  ดีท่ีสุด   ปกติ  เล็กนอ้ย สุขภาพ 
        ทรุดโทรม 
 

ภาพที ่3.2 แนวคิดสุขภาพกบัความเจ็บป่วยของดัน 
 
ที่มา: Dunn, H.L. (1980). Jigh-level wellness. N.J. : Charles B Slack Inc.  



11 
 

 

 
 3.2 สุขภาพเป็นภาวะทีม่ีความต่อเน่ืองตลอดชีวติ เป็นแนวคิดของเพน็เดอร์ (Pender 1996) ซ่ึง
แนวคิดน้ีแสดงใหเ้ห็นระดบัต่าง ๆ ของภาวะสุขภาพ คือ เกณฑภ์าวะสุขภาพดีท่ีสุดหรือการบรรลุ
ความส าเร็จในชีวติ เกณฑ์ภาวะสุขภาพของคนส่วนใหญ่หรือสุขภาพดีตามบรรทดัฐาน และเกณฑภ์าวะ
สุขภาพไม่ดี และความสัมพนัธ์กบัความเจบ็ป่วยตลอดชีวิตทั้งความเจบ็ป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรัง (ดงัภาพ
ท่ี 2.3) กล่าวคือ ความเจบ็ป่วยอาจเกิดไดท้ั้งบุคคลท่ีมีสุขภาพดีท่ีสุด สุขภาพเกณฑก์ลาง หรือสุขภาพไม่ดี 
ซ่ึงความเจบ็ป่วยน้ีจะขดัขวางหรือส่งผลใหบุ้คคลนั้นแสวงหาการมีสุขภาพดีได ้ 
 
 
 
     สุขภาพท่ีดีสุด  

 
 

 เกณฑภ์าวะสุขภาพของคนส่วนใหญ่ 
     
     สุขภาพท่ีเลวท่ีสุด 
 
เกดิ ตาย 
 

ภาพที ่3.3 สุขภาพเป็นภาวะทีม่ีความต่อเน่ืองตลอดช่วงชีวติ 
 

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

 
 3.3 สุขภาวะกบัการเจ็บป่วยมีความสัมพนัธ์กนัแบบแกนเอกซ์และแกนวาย เป็นแนวคิดของ
ดาวนีและคณะ (Downie et al. 1996) แนวคิดน้ีแสดงให้เห็นวา่สุขภาวะและการเจบ็ป่วยมีความสัมพนัธ์
กนัแบบแกนเอกซ์ (X) และแกนวาย (Y) กล่าวคือสุขภาพวะเป็นความรู้สึกหรือการรับรู้ของบุคคลวา่มี
ระดบัความสุขหรือความพึงพอใจในชีวติความเป็นอยูข่องตน โดยบุคคลท่ีมีสุขภาวะในระดบัสูงจะรู้สึกวา่
ตนเองมีความสุขทางกาย ทางจิตใจและทางสังคม ส่วนผูท่ี้มีสุขภาวะระดบัต ่าจะรู้สึกวา่ตนเองไม่มีความ
สุดทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม แต่ส่ิงท่ีบุคคลรับรู้อาจไม่ใช่สุขภาวะท่ีแทจ้ริงเพราะเป็นความการ
รับรู้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น แต่หลงัจากนั้นจะความทุกขท่ี์เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดีเจบ็ป่วยเป็น

เกดิ ตาย 
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โรค ดงันั้นสุขภาพดีจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลมีสุขภาวะท่ีแทจ้ริงซ่ึงมีลกัษณะเป็นแกนเอกซ์และวาย (ดงัภาพ
ท่ี 2.4) โดยแกนเอกซ์คือสุขภาวะและแกนวายคือการเจ็บป่วย ซ่ึงสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งสุข
ภาวะกบัการเจบ็ป่วยไดด้งัน้ีคือ 
  1) บุคคลท่ีไม่เจ็บป่วยและมีความสุข คือ บุคคลท่ีรู้สึกวา่ตนเองมีสภาพร่างกาย จิตใจ และ
สังคมท่ีดี และไม่มีการเจบ็ป่วย 
  2) บุคคลท่ีเจบ็ป่วยแต่มีความสุข คือ บุคคลท่ีรู้สึกวา่ตนเองมีสุขภาพท่ีดีหรือมีความสุข ทั้ง ๆ 
ท่ีมีการเจบ็ป่วยเกิดข้ึน เช่น บุคคลท่ีป่วยเป็นโรคหวัใจแต่สามารถปรับตวัใชชี้วติอยา่งสงบได ้
  3) บุคคลท่ีไม่เจ็บป่วยแต่ไม่มีความสุข คือ บุคคลท่ีไม่มีการเจ็บป่วยแต่รู้สึกว่าตนเองไม่มี
ความสุข เช่น บุคคลท่ีสุขภาพแขง็แรงแต่ชอบวติกกงัวลกลวัวา่ตนเองจะป่วยเป็นโรคร้ายแรง 
  4) บุคคลท่ีเจ็บป่วยและไม่มีความสุข คือ บุคคลท่ีเจ็บป่วยร่วมกบัความรู้สึกไม่มีความสุข 
เช่น บุคคลท่ีเป็นโรคเอดส์และรู้สึกทอ้แทห้มดหวงัและไม่สามารถอยูร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

สุขภาวะ (สูง) 
(2) 

เจบ็ป่วยแต่มีความสุข 
(1) 

ไม่เจบ็ป่วยและมีความสุข 

สุขภาวะ (สูง) 

การเจ็บป่วย (สูง)  (ต ่า) 

 (ต ่า) 

 (1) 
ไม่เจบ็ป่วยและมีความสุข 

 (2) 
เจบ็ป่วยแต่มีความสุข 

 (3) 
ไม่เจบ็ป่วยแต่ไม่มีความสุข 

 (4) 
เจบ็ป่วยและไม่มีความสุข 
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การเจ็บป่วย (สูง) 
(ต ่า) 
(4) 

เจบ็ป่วยและไมมี่ความสุข 
(3) 

ไม่เจบ็ป่วยแต่ไมมี่ความสุข 
 

ภาพที ่3.4 สุขภาวะกบัการเจ็บป่วยมีความสัมพนัธ์กนัแบบแกนเอกซ์และแกนวาย 
ที่มา: Downie R.S. ,Tannahill, Coral, and Tannahill, Andrew. (1996). Health Promotion: Models and Values, Oxford University Press. 
 
 

  กล่าวโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยมีหลากหลายแนวคิด โดยแนวคิด
สุขภาพและความเจ็บป่วยท่ีส าคัญ ได้แก่ สุขภาพกับความเจ็บป่วยอยู่คนละขั้ วบนเส้นตรงท่ีมีความ
ต่อเน่ือง สุขภาพเป็นภาวะท่ีมีความต่อเน่ืองตลอดชีวิต และสุขภาวะกบัการเจ็บป่วยมีความสัมพนัธ์กนั
แบบแกนเอกซ์และแกนวาย  

 
4. ปัจจัยก าหนดสุขภาพ  
 การท่ีบุคคล ครอบครัว และชุมชนจะมีสุขภาพดีหรือไม่ข้ึนกบัปัจจยัหลายประการ ดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจในเร่ืองปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health determinants) ทั้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นปัจเจกบุคคล ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข 
 4.1 ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล เป็นปัจจยัภายในตัวบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดภาวะ
สุขภาพของแต่ละบุคคลไดโ้ดยตรง เม่ือบุคคลมีปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคลมาอยูร่วมกนัเป็นครอบครัว ชุมชน
หรือสังคม ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคลจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีของครอบครัว ชุมชนหรือสังคมได ้
ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคลประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 4 มิติ คือ มิติทางดา้นชีวภาพ มิติทางดา้นจิตวทิยา 
มิติทางดา้นความรู้ และมิติทางดา้นพฤติกรรม 
 4.1.1 มิติทางด้านชีวภาพ  (Biological Dimension) เป็นปัจจัยทางด้านกายวิภาคและ
สรีรวทิยาของบุคคล ไดแ้ก่ พนัธุกรรม เช้ือชาติ เพศ อาย ุและพฒันาการ ดงัน้ี 
   1) พันธุกรรม เป็นปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีส าคญัต่อการเกิดโรคหรือความผิดปกติท่ี
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ซ่ึงไดรั้บถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เช่น ตาบอดสี โรคเบาหวาน โรค
เลือดธาลสัซีเมีย โรคหวัใจ โรคมะเร็ง เป็นตน้  
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  2) เช้ือชาติ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพ ท าให้มีโอกาสหรือแนวโน้มต่อการ
เจ็บป่วยบางชนิดไดง่้าย เช่น คนผิวด ามีโอกาสเกิดโรคมะเร็งชนิด Sickle-cell anemic และความดนัโลหิต
สูงมากกว่าคนทัว่ไป คนเช้ือชาติอเมริกนัมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และโรคหลอด
เลือดหวัใจไดม้ากกวา่เช้ือชาติอ่ืน เป็นตน้  
  3) เพศ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัการเกิดโรค โดยจะพบว่าโรคบางโรคจะพบใน
เพศหน่ึงมากกวา่อีกเพศหน่ึง เช่น ในเพศหญิงพบโรค โรคมะเร็งเตา้นม โรคมะเร็งปากมดลูก โรคกระดูก
พรุน โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเอส แอล อี ส่วนในเพศชายพบโรคมะเร็งตบั โรคไส้เล่ือน โรคเอดส์ โรค
ริดสีดวงทวาร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบวา่บางโรค เช่น โรคท่ีมีผลต่อระบบสืบพนัธ์ุมกัมีอตัราการเกิดโรค
ไดเ้ท่า ๆ กนัในทั้งสองเพศ 
  4) อายุและพัฒนาการ โรคท่ีเกิดในแต่ละกลุ่มอายุมีความแตกต่างกัน เช่น โรค
อีสุกอีใส โรคหัด โรคอุจจาระร่วงพบในวยัเด็กมากกว่าวยัผูใ้หญ่ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ พบในวยั
กลางคนมากกว่าคนหนุ่มสาว ส่วนในวยัสูงอายุพบว่า มีความเส่ือมของความสามารถต่อการรับรู้
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น สายตา หู ความจ า และอาจจะพบภาวะซึมเศร้าได ้ 
 4.1.2 มิติด้านจิตวิทยา จะเก่ียวขอ้งกบัการท างานของจิตใจ ทั้งจิตส านึก อารมณ์ ความรู้สึก 
บุคลิกภาพระดบัสติเชาวปั์ญญา การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด การจดัการกบัอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรมต่าง ๆ ซ่ึงท าให้เกิดภาวะจิตใจท่ีปกติ มีสุขภาพจิตดี จะท าให้บุคคลสามารถพฒันาตนเอง
เพื่อดูแลสุขภาพกายให้สมบูรณ์  ในทางตรงกันข้าม บุคคลเม่ือเกิดภาวะเสียสุขภาพจิต เน่ืองจากมี
ความเครียด ความวิตกกงัวล จะท าให้บุคคลรู้สึกเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้อ่อนเพลีย ส้ินหวงั จนสูญส้ินศกัยภาพ
ในการดูแลตนเอง นอกจากน้ีความเครียดยงัส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพกาย เช่น ท าให้เกิดอุบติัเหตุได้
ง่าย เกิดการหลัง่ของกรดในกระเพาะอาหารจนเกิดโรคกระเพาะอาหาร ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ ปวด
ศีรษะ ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ เป็นตน้  
 4.1.3 มิติทางด้านความรู้ มิติทางด้านความรู้ ท าให้บุคคล มีความแตกต่างกันในเร่ืองการ
เลือกแบบแผนการปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพอนามัย  ท าให้บุคคลมีความสามารถในการเลือกพิจารณา 
ไตร่ตรองการปฏิบัติตนในเร่ืองการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคท่ีท าให้เกิดความเครียดในชีวิตได ้มีความสามารถในการใช้
เวลา พลงังาน ศกัยภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวติ  
 4.1.4 มิติทางด้านพฤติกรรม พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลนบัเป็นปัจจยัดา้นปัจเจก
บุคคลท่ีมีความส าคญัประการหน่ึงในการก าหนดภาวะสุขภาพของบุคคล เพราะการท่ีบุคคลจะมีสุขภพดี 
สมบูรณ์แขง็แรงหรืออ่อนแอ เป็นโรคติดเช้ือหรือโรคไร้เช้ือ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมของบุคคล 
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ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงพฤติกรรมบางอยา่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมเท่านั้น 
เช่น พฤติกรรมการไม่แปรงฟันท าให้เกิดโรคฟันผุ แต่การกระท าบางอยา่งของบุคคลมีผลกระทบทั้งต่อ
สุขภาพตนเองและผูอ่ื้น เช่น การขับรถขณะเมาสุรา ท าให้ตนเองและผูอ่ื้นเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
บาดเจ็บ และเสียชีวิตได้ หรือการไม่ก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายและลูกน ้ ายุงลายท าให้ตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนเส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออก นอกจากน้ีบางพฤติกรรมยงัเป็นปัจจยัเส่ียงร่วมท่ีก่อให้เกิด
โรคไดห้ลายโรค เช่น การสูบบุหร่ี ก่อใหเ้กิดโรคทางเดินหายใจ โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด 
เป็นตน้ การพฒันาสุขภาพในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการปลูกฝังพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรคให้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนพยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมและลีลาชีวิตท่ีไม่
เหมาะสมท่ีเป็นสาเหตุของโรคใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ 
 4.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ได้แก่ สภาพ
ภูมิศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ ปัจจยัดงักล่าว
มีผลกระทบต่อสุขภาพบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ โดยปัจจยัภายนอกมีความส าคญัดงัน้ี  
  4.2.1 สภาพภูมิศาสตร์ มีความเก่ียวข้องกับสุขภาพอนามัยของบุคคล เป็นผลจาก การ
เปล่ียนแปลงของลักษณะดิน ฟ้า อากาศ ของแต่ละภูมิภาค เช่น ภาคเหนือของประเทศไทย มีสภาพ
ภูมิศาสตร์เป็นภูเขา ท าใหอ้ากาศมีความชุ่มช้ืน และมีอากาศหนาวเยน็ในฤดูหนาว ท าใหป้ระชากรในแถบ
ภูมิภาคน้ีเกิดโรคระบบทางเดินหายใจไดง่้าย หรือในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีห่างไกลทะเล ท าให้
ไดรั้บสารอาหารจากสัตวท์ะเลไม่เพียงพอ จึงขาดธาตุไอโอดีนท าใหเ้กิดโรคคอพอก ในขณะท่ีภาคกลางมี
โรงงานอุตสาหกรรมมาก โรคท่ีพบเป็นส่วนใหญ่จึงเกดจากมลพิษของส่ิงแวดล้อม หรือโรคจากการ
ประกอบอาชีพ ส่วนภาคใตมี้ลกัษณะอากาศชุ่มช้ืนฝนตกชุกตลอดทั้งปี เหมาะกบัการเจริญเติบโตของ
พยาธิหลายชนิด ท าให้ประชากรในภาคใตเ้ป็นโรคพยาธิล าไส้กนัมาก นอกจากน้ียงัพบวา่โรคบางอยา่งมี
ความชุกตามฤดูกาล เช่น โรคอุจจาระร่วงพบมากในหนา้ร้อน โรคไขเ้ลือดออกพบมากในฤดูฝน เป็นตน้  
  4.2.2 สภาพส่ิงแวดล้อม ปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงหน่ึงท่ีบุคลตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย
ตลอดเวลา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
  1) ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ  เป็นส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับส่ิงมีชีวิต เช่น สัตว์ แมลง พืช 
เช้ือจุลินทรีย ์ไวรัส พยาธิต่าง ๆ เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงเร้าท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยัของบุคคล ดงัเช่น
โรคต่าง ๆ ท่ีมีสัตวเ์ป็นพาหะน าโรค เช่น โรคพิษสุนขับา้ โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉ่ีหนู โรคแอน
แทรกซ์ โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก เป็นต้น หรือในกรณีท่ีบุคคลมีภาวะสุขภาพอ่อนแอ ท าให้มีภูมิ
ตา้นทานโรคต ่า ก็อาจจะท าใหเ้กิดโรคติดเช้ือไดง่้าย  
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 2) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับสถานท่ีอยู่อาศยั ท่ีท างาน 
รวมถึงสภาพความร้อน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน และรังสีต่าง ๆ  
 3) ส่ิงแวดล้อมทางเคมี คือ สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
สารตะกัว่ สารหนู ฝุ่ น ควนั ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นตน้ ซ่ึงสารเหล่าน้ี หากบุคคลสัมผสั ไม่ว่าจะ
ดว้ยการสูดดม สัมผสั บริโภค หรือมีการดูดซึมผา่นผวิหนงั ยอ่มท าใหบุ้คคลมีอาการต่าง ๆ อนัเกิดจากพิษ
ของสารเคมีนั้น ๆ เช่น ระคายเคือง แสบตา แน่นหนา้อก หายใจล าบาก เป็นตน้ หรือดงัเช่น บุคลท่ีท างาน
ในโรงงานแบตเตอร่ี มกัจะตอ้งสัมผสักบัตะกัว่ ท าใหไ้ดรั้บสารพิษจากตะกัว่ในปริมาณสูง จนสามารถเกิด
การเจบ็ป่วยโดยระบบประสาทถูกท าลายได ้ 
 4) ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมน้ีจะมีผลเก่ียวกบัมาตรฐาน การด ารงชีวิต
ของบุคคล ท่ีเป็นโครงสร้างของสังคม เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา เป็นต้น 
บุคคลท่ีอยูใ่นสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ไม่มีมลพิษ ยอ่มมีความสมดุลทางสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ดีกวา่บุคคลท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มแออดั เต็มไปดว้ยมลพิษ หรือความขดัแยง้ทางสังคมก็จะท าใหบุ้คคลไม่
สามารถอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งปกติสุข  
 4.3 ปัจจัยด้านระบบบริการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล จ าเป็นจะตอ้งมี
การพฒันาแบบองคร์วม โดยบูรณาการการพฒันาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพ ร่วมกบัระบบบริการสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นให้คนมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนั
โรค การดูแลตนเองและครอบครัว ควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นจิตใจ คุณภาพการบริการสุขภาพ เป็นการ
จดับริการสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ในเร่ืองสุขภาพ
อนามยั เพื่อยกระดบัสุขภาพอนามยัของคนในชาติให้อยูบ่นรากฐานของการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี โดยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือกนัจดับริการสุขภาพให้ทัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม ในภาพแห่งความจริงก็คือ 
บริการสาธารณสุข ยงัไม่ เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน  เน่ืองจากจ านวนของบุคลากร
สาธารณสุขมีจ ากดั ตลอดจนเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพก็มีจ  ากดัเฉพาะสถานบริการขนาดใหญ่ 
ท าให้บริการไดไ้ม่ทัว่ถึง และประชาชนส่วนหน่ึง โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส ยงัไม่สามารถเขา้ถึงระบบการ
บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ท าให้การแกไ้ขปัญหาสุขภาพของประชาชนยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ระบบ
บริการสาธารณสุขจึงนับเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดภาวะสุขภาพของประชาชน โดยปัจจยัด้านระบบ
บริการสาธารณสุขท่ีมีผลต่อสุขภาพสามารถแบ่งได ้2 ดา้น คือ ดา้นผูใ้หบ้ริการและดา้นผูรั้บบริการ ดงัน้ี 
 4.3.1 ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ ในดา้นผูใ้ห้บริการจะเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้บริการสาธารณสุขทั้งท่ี
เป็นภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานบริการสาธารณสุขของรัฐ โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน องค์กร
สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งอาสาสมคัรสาธารณสุขในชุมชน ซ่ึงปัจจยัดา้นผูใ้ห้บริการท่ีเป็นตวัก าหนด
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ภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ได้แก่ ความพอเพียงและการกระจายของทรัพยากร
สาธารณสุข ความครอบคลุมของบริการ และคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการ  
 1) ความพอเพียงและการกระจายของทรัพยากรสาธารณสุข การบริการสุขภาพจะมี
คุณภาพและทัว่ถึงประชาชนหรือไม่ จ  าเป็นตอ้งมีทรัพยากรสาธารณสุขท่ีเพียงพอและมีการกระจายอยา่ง
เหมาะสม ปัญหาท่ีพบได้แก่ การกระจายตวัของบุคลากรไม่ทัว่ถึง มีการกระจุกตวัอยู่ในเมืองใหญ่ ตาม
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนยแ์ละโรงพยาบาลเอกชน ในขณะท่ีโรงพยาบาลชุมชนและสถานี
อนามยัยงัขาดแคลนทรัพยากรสาธารณสุขจ านวนมาก 
 2) ความครอบคลุมของบริการ การจดับริการสาธารณสุขจะตอ้งคลอบคลุมทั้งดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ โดยการส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรงและการป้องกนัโรค ตอ้นเนน้การป้องกนัก่อนการเจบ็ป่วย แต่หากเกิดการเจ็บป่วยตอ้งเนน้ท่ีการ
รักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมปลอดภยัและฟ้ืนฟูใหก้ลบัไปใชชี้วติปกติในสังคมโดยเร็ว 
 3) คุณภาพและประสิทธิภาพของบริการ ปัญหาบริการท่ีไม่มีคุณภาพก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ
สุขภาพ เกิดโรคแทรกซอ้น พิการหรือเสียชีวิตได ้จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมบริการใหมี้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
ปลอดภยัและเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการ 
 4.3.2 ปัจจัยด้านผู้รับบริการ ผู ้รับบริการเป็นอีกปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพ บางคร้ังฝ่าย
ให้บริการไดจ้ดัระบบบริการสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ ไว ้แต่พบวา่ประชาชนจะใชบ้ริการบริการมาก
นอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเขา้ถึงบริการ การยอมรับในบริการสาธารณสุข และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดับริการสาธารณสุข 
 1) ความสามารถในการเข้าถึงบริการ ความสามารถในการเขา้ถึงบริการของประชาชนจะ
มากหรือน้อยข้ึนกบัปัจจยัหลายประการ เช่น การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองสุขภาพและบริการสุขภาพ 
ความห่างไกลจากสถานบริการทั้งในดา้นสภาพภูมิศาสตร์ การคมนาคม และดา้นสังคมวฒันธรรม อ านาจ
ในการซ้ือบริการ นโยบายหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีห่างไกลและมีความ
ยากจนจะมีปัญหาการเขา้ไม่ถึงบริการสาธารณสุขท่ีส่วนมากกระจุกอยูใ่นเมือง ท าให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางมารับบริการสุขภาพ เป็นตน้ 
 2) การยอมรับในบริการสาธารณสุข การยอมรับในบริการสาธารณสุขของประชาชนจะมี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและพื้นท่ี เช่น ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่ยอมรับบริการอาสาสมคัร
สาธารณสุขและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในสถานีอนามยั แต่กลบันิยมการซ้ือยาจากร้านขายยา 
ท าใหเ้กิดปัญหาการบริโภคยาอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
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 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณสุข บริการหรือโครงการ
สุขภาพท่ีประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการคิด การลงมือท า และร่วมประเมินผล จะช่วยให้บริการสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริงและประชาชนเกิดการเรียนรู้ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของ
ตน ท าใหก้ารพฒันาสุขภาพเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 
 กล่าวโดยสรุป ปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health determinants) ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ประการ คือ 
1) ปัจจยัด้านปัจเจกบุคคล ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 4 มิติ คือ มิติทางด้านชีวภาพ มิติทางด้าน
จิตวิทยา มิติทางดา้นความรู้ และมิติทางดา้นพฤติกรรม 2) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม และ 3) ปัจจยัด้าน
ระบบบริการสาธารณสุขสามารถแบ่งได ้2 ดา้น คือ ดา้นผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ ความพอเพียงและการกระจาย
ของทรัพยากรสาธารณสุข ความครอบคลุมของบริการ และคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการ และ
ดา้นผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ถึงบริการ การยอมรับในบริการสาธารณสุข และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดับริการสาธารณสุข 
 
กจิกรรม 3.1.1 
 1. จงอธิบายแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและความเจบ็ป่วย โดยสังเขป 
 2. จงระบุปัจจยัก าหนดสุขภาพวา่มีก่ีประการ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 3.1.1 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและการเจบ็ป่วยมีหลากหลายแนวคิด โดยแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและ
ความเจบ็ป่วยท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สุขภาพกบัความเจบ็ป่วยอยูค่นละขั้วบนเส้นตรงท่ีมีความต่อเน่ือง สุขภาพ
เป็นภาวะท่ีมีความต่อเน่ืองตลอดชีวติ และสุขภาวะกบัการเจบ็ป่วยมีความสัมพนัธ์กนัแบบแกนเอกซ์และ
แกนวาย  
 2. ปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health determinants) มี 3 ประการ ประกอบด้วยปัจจยัด้านปัจเจก
บุคคล ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข 
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เร่ืองที ่3.1.2 
แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมสุขภาพ 
 
1. ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ 
  มีผูใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมสุขภาพไวห้ลากหลายดงัต่อไปน้ี 
  Good (1959) ได้ให้ความหมายของ “พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)” หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงทางดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพซ่ึงเกิดข้ึนทั้งภายใน (Covert Behavior) และภายนอก (Overt 
Behavior) พฤติกรรมสุขภาพจะรวมถึงการปฏิบัติท่ีสังเกตได้และการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตไม่ได้ แต่
สามารถวดัไดว้า่เกิดข้ึน พฤติกรรมภายในเป็นปฏิกิริยาภายในตวับุคคลมีทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม ท่ี
เป็นรูปธรรมซ่ึงสามารถใช้เคร่ืองมือบางอยา่งเขา้วดัหรือสัมผสัได ้เช่น การเตน้ของหวัใจ การบีบตวัของ
ล าไส้ พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นปฏิกิริยาท่ีมีอยู่ตามสภาพของร่างกาย ส่วนท่ีเป็นนามธรรมได้แก่ ความคิด 
ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม ความเช่ือ เป็นตน้ พฤติกรรมภายในน้ีไม่สามารถสัมผสัหรือวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ เพราะไม่มีตวัตน จะทราบไดเ้ม่ือแสดงพฤติกรรมออกมา พฤติกรรมภายนอกเป็นลกัษณะของการ
กระท าหรือกิจกรรมซ่ึงปรากฏให้บุคคลอ่ืนเห็นหรือสังเกตได้ เช่น ท่าทางหรือค าพูดท่ีแสดงออกไม่วา่จะ
เป็นน ้าเสียง สีหนา้ การเดิน การนัง่ การรับประทานอาหาร เป็นตน้ 
 Gochman (1988) ไดใ้หค้วามหมายวา่ “พฤติกรรมสุขภาพ” หมายถึง คุณสมบติัหรือลกัษณะต่าง 
ๆ ของบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ ความเช่ือ ความคาดหวงั แรงจูงใจ ค่านิยม การรับรู้และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ความรู้ 
บุคลิกภาพส่วนบุคคล รวมทั้งภาวะ ความรู้สึก อารมณ์ ลกัษณะ อุปนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออก การ
ปฏิบติัและนิสัย ซึงเก่ียวขอ้งกบัการคงไวซ่ึ้งการมีสุขภาพดี การฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ  
 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย ์(2541) ไดส้รุปความหมายของพฤติกรรมสุขภาพและบญัญติัไวใ้นนิยาม
ศพัท์ส่งเสริมสุขภาพ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551 ไวว้่า “พฤติกรรมสุขภาพ” หมายถึง กิจกรรมหรือการ
ปฏิบติัใด ๆ ของปัจเจกบุคคลท่ีกระท าไปเพื่อจุดประสงคใ์นการส่งเสริม ป้องกนั หรือบ ารุงรักษาสุขภาพ 
โดยไม่ค  านึงถึงสถานะสุขภาพท่ีด ารงอยู่หรือรับรู้ได ้ไม่ว่าพฤติกรรมนั้น ๆ จะสัมฤทธ์ิผลสมความมุ่ง
หมายหรือไม่ในท่ีสุด  
 สุชาติ โสมประยูร (2542) ไดใ้ห้ความหมายวา่ “พฤติกรรมสุขภาพ” หมายถึงความสามารถใน
การแสดงออกเก่ียวกบัสุขภาพทั้งด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบติัและทกัษะ โดยเน้นในเร่ืองพฤติกรรม
สุขภาพท่ีสามารถสังเกตและวดัได ้เพือ่ใหเ้กิดการเรียนรู้เร่ืองสุขภาพ  
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 ดงันั้น พฤติกรรมสุขภาพเป็นการปฏิบติัหรือการแสดงออกของบุคคลใน การกระท าหรืองดเวน้
การกระท าในส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพของตนเอง โดยอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ และการปฏิบติัตน
เก่ียวกบัสุขภาพทั้งในดา้นสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งสมดุล 
 
2. ความส าคัญของพฤติกรรมสุขภาพ 
 พฤติกรรมสุขภาพมีความส าคัญต่อบุคคล ชุมชนและประเทศ ความส าคัญของพฤติกรรม
สุขภาพ สามารถแบ่งใหญ่ ๆ ไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ พฤติกรรมสุขภาพท่ีมีผลโดยตรงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ
หรือปัญหาสาธารณสุข และพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีผลโดยตรงต่อการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข ดงัน้ี  
 2.1 พฤติกรรมสุขภาพที่มีผลโดยตรงต่อการเกดิปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสาธารณสุข กล่าวคือ 
การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลนั้นเกิดการเจ็บป่วย 
ซ่ึงอาจส่งผลใหค้นในครอบครัวและชุมชนเกิดการเจ็บป่วยจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศได ้
เช่น การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีไขมนัสูง ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวรับประทาน
อาหารท่ีมีไขมนัสูงเป็นประจ า ท าให้เกิดโรคโรคไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด ความดนัโลหิตสูง ซ่ึงปัจจุบนั
เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศไทย หรือการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมไม่ก าจดัแหล่งน ้ าขงัในบา้น
ของตน ท าให้มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายเพิ่มข้ึนจนบุคคลและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรค
ไขเ้ลือดออก และส่งผลใหมี้การแพร่กระจายโรคและคนในชุมชนเกิดโรคไขเ้ลือดออก เป็นตน้  
 2.2 พฤติกรรมสุขภาพที่มีผลโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กล่าวคือ การท่ีบุคคลมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องหรือเหมาะสม มีการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ จะส่งผลให้คนใน
ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพท่ีดีและมีการรวมตวักนัหรือสร้างเครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้ง
ปัญหาสุขภาพได ้เช่น ชุมชนหน่ึงเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั ซ่ึงบุคคล ครอบครัวและคนในชุมชนตอ้ง
มีความรู้เก่ียวกบัสาเหตุการเกิดโรค อาการของโรค และการป้องกนัและรักษาผูป่้วย โดยผูป้ระกอบอาหาร
ตอ้งมีพฤติกรรมการประกอบอาหารท่ีสุกสะอาด ผูบ้ริโภคอาหารมีพฤติกรรมการลา้งมือก่อนรับประทาน
อาหาร และคนในชุมชนร่วมมือกนัรักษาความสะอาดของห้องอาหารหรือสถานท่ีรับประทานอาหาร 
พฤติกรรมดงักล่าวน้ีจะเป็นการลดการเกิดโรคอุจจาระร่วงได ้ 
 
3. ประเภทและองค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ 
 3.1 ประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ 
  จินดา บุญช่วยเก้ือกูล (2541) จ าแนกประเภทพฤติกรรมสุขภาพไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ 
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 1) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Promotive Health Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคล
กระท าในภาวะปกติเพื่อส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพดี เช่น รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกก าลงักาย
เป็นประจ า เป็นตน้ 
 2) พฤติกรรมการป้องกนัโรค (Preventive Health Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท า
ในภาวะปกติ เพื่อป้องกันโรคและอุบติัภยัต่าง ๆ เช่น การตรวจร่างกายประจ าปี การสวมหมวกนิรภยั 
รวมทั้งการออกก าลงักายและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
 3) พฤติกรรมเม่ือเจ็บป่วย (Illness Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคลกระท าเม่ือรู้สึกวา่มีความ
ผิดปกติเกิดข้ึนกบัตนเอง เช่น ปวดทอ้ง อาจมีพฤติกรรมต่อการปวดทอ้งได้หลายลกัษณะ บางคนรอดู
อาการ ปรึกษาคนใกลชิ้ด หรือรักษาพยาบาล 
 4) พฤติกรรมท่ีเป็นบทบาทของการเจ็บป่วย (Sick Role Behavior) หมายถึง การปฏิบัติท่ี
บุคคลกระท าหลงัจากไดรั้บทราบผลการวินิจฉยัแลว้เป็นพฤติกรรมท่ีท าตามค าสั่งหรือค าแนะน าของผูใ้ห้
การรักษาพยาบาลเพื่อใหห้ายจากการเจบ็ป่วย 
 ธนวรรธน์  อ่ิมสมบูรณ์  (2541) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ ว่าประกอบด้วย 2 
ลกัษณะดว้ยกนั คือ  
  1) ลกัษณะของการกระท าท่ีเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียต่อสุขภาพ  
  2) ลกัษณะของการไม่กระท าท่ีเป็นผลดีผลเสียต่อสุขภาพ  
 ระดบัการแสดงออกทางพฤติกรรมสุขภาพ มี 3 ระดบัดว้ยกนั คือ  
  ระดบัท่ี 1 เป็นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎเกณฑ ์ 
  ระดบัท่ี 2 เป็นการปฏิบติัตามขอ้แนะน าหรือแนวทางท่ีควรปฏิบติัต่าง ๆ  
  ระดบัท่ี 3 เป็นการปฏิบติัหรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคลเอง ในลกัษณะของค่านิยมทาง
สุขภาพหรือสไตลชี์วติของคน โดยมีจิตส านึกและจิตวญิญาณเป็นพื้นฐาน ดงัภาพท่ี 2.5 
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พฤติกรรมสุขภาพ 
พทุธิพิสยั 
เจตพิสยั 
ทกัษะพิสยั 

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ผลดีต่อสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมผลดีต่อสุขภาพ 

การกระท าดว้ยจิตส านึก 
การกระท าตามค าแนะน า 

การกระท าตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เง่ือนไข 
การกระท าท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ 

การไม่กระท าท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพ 
การกระท าท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพ 
การไม่กระท าท่ีเป็นผลดีตอ่สุขภาพ 
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ค่านิยม 
เจตคติ 
ความรู้ 

 

ภาพที ่3.5 กรอบแนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมสุขภาพ 
ทีม่า: ธนวรรธน์ อ่ิมสมบูรณ์ (2541) 
 
 3.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ องค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพประกอบด้วย 
พฤติกรรมสุขภาพดา้นพุทธิพิสัย พฤติกรรมสุขภาพดา้นเจตพิสัย และพฤติกรรมสุขภาพดา้นทกัษะพิสัย 
(ประภาเพญ็ สุวรรณ และสวงิ สุวรรณ 2542) ดงัน้ี 
 1) พฤติกรรมสุขภาพด้านความรู้หรือด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรมดา้นน้ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้ ความจ า ขอ้เทจ็จริง การพฒันาความสามารถ ทกัษะทางสติปัญญา ซ่ึงเร่ิมตน้จากระดบั
ความรู้ง่าย ๆ และเพิ่มการใชค้วามคิดและพฒันาสติปัญญาข้ึนเร่ือย ๆ ตามล าดบัข้ึน ประกอบดว้ยขั้นตอน 
6 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นท่ี 1 ความรู้ (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ ซ่ึงผูเ้รียนเพียงแต่จ าได ้นึกได้ หรือ
จากการมองเห็น ไดย้นิ เช่น การจ าช่ือโรค จ าอาการการเจบ็ป่วย เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นอาการท่ีเกิดจาประสบการณ์การรู้ การได้ฟัง 
และเข้าใจในสารนั้ น ๆ โดยแสดงออกมาในรูปของทักษะความสามารถในด้าน การแปล การให้
ความหมาย และการคาดคะเน 
 ขั้นท่ี 3 การประยุกต์หรือกน าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นการแกปั้ญหาเพื่อแสดงให้
เห็นวา่เขา้ใจในหลกัการทฤษฎีและวธีิการต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา 
 ขัน้ท่ี 4 การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบดว้ย ความสามารถในการแยกองคป์ระกอบของ
ปัญหาหรือสภาพการณ์ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อท าความเขา้ใจส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ละเอียด ความสามารถ
ในการมองเห็นความสัมพนัธ์อย่างแน่ชัดของส่วนประกอบเหล่านั้น และความสามารถในการมองเห็น
หลกัการผสมผสานระหวา่งส่วนประกอบท่ีรวมกนัเขา้เป็นปัญหาหรือสภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ขั้นท่ี 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบของ
หลาย ๆ ส่วนมารวมกนัเป็นส่วนรวมซ่ึงมีโครงสร้างแน่ชดั ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์และความคิด
สร้างสรรค ์
 ขั้นท่ี 6 การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการให้ค่าต่อความรู้หรือ
ขอ้เทจ็จริง ซ่ึงตอ้งอาศยัเกณฑห์รือมาตรฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นองคป์ระกอบในการใหค้่า 
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 2) พฤติกรรมสุขภาพด้านทัศนคติหรือด้านเจตคติ (Affective domain) หมายถึงสภาพความ
พร้อมทางจิตใจของบุคคลท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ พฤติกรรมดา้นน้ีจะประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นท่ี 1 การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving) เป็นสภาพจิตใจขั้นแรกเพื่อน าไปสู่
ขั้นถดัไป ในขั้นน้ีเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิมของแต่ละคนท่ีมีต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้นั้น  
  ขั้นท่ี 2 การตอบสนอง (Responding) เป็นความรู้สึกผูกมดัต่อส่ิงเร้าหรือสถานการณ์
ท่ีมากระตุน้ เกิดความยนิยอม ความเตม็ใจ และความพอใจท่ีจะตอบสนองต่อความรู้สึก แต่ยงัไม่ถือวา่เกิด
ค่านิยมหรือทศันคติต่อส่ิงเร้านั้นได ้
   ขั้นท่ี 3 การสร้างคุณค่าและค่านิยม (Value) ในขั้นน้ีบุคคลจะกระท าปฏิกิริยาหรือมี
พฤติกรรมท่ีแสดวา่เขายอมรับหรือรับรู้วา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับตวัเขา หรือแสดงวา่เขามค่านิยม
หรือเกิดความรู้สึก ทศันคติหรือความตระหนกั  
  ขั้นท่ี 4 การจัดระบบหรือการจัดกลุ่มค า (Organization) เป็นการจดักลุ่มของค่านิยมท่ี
เกิดข้ึนจากการใหค้่า โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยมเหล่านั้น 
  ขั้นท่ี 5 การแสดงลักษณะค่านิยมท่ียึดถือ เป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยท่ีแสดงให้เห็นใน
ลกัษณะท่ีบุคคลสร้างปรัชญาชีวิตส าหรับตวัเองหรือคิดกฎง่าย ๆ ในการปฏิบติัตน โดยมีการพิจารณาถึง
เหตุผลดา้นความสุข ความปลอดภยั ศีลธรรม จรรยา เป็นตน้ 
 3) พฤติกรรมด้านการปฏิบัติหรือด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) พฤติกรรมการ
ปฏิบติัเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาเก่ียวกบัการใช้ความสามารถท่ีแสดงออกมาทางร่างกายและ
สังเกตเห็นได ้พฤติกรรมการปฏิบติัเป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยท่ีจะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดี เช่น การเลือก
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  การพบแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขเม่ือเจ็บป่วย เป็นต้น 
พฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 
  ขัน้ท่ี 1 การเลียนแบบ (Imitation) เป็นการเลือกตวัแบบหรือตวัอยา่งท่ีสนใจ 
  ขัน้ท่ี 2 การท าตามแบบ (Manipulation) เป็นการลงมือกระท าตามแบบท่ีสนใจ 
  ขั้นท่ี 3 การมีความถูกต้อง (Precision) เป็นการตัดสินใจเลือกท าตามแบบท่ีเห็นว่า
ถูกตอ้ง 
  ขัน้ท่ี 4 การกระท าอย่างต่อเน่ือง (Articulation) เป็นการกระท าท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งนั้นอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
  ขั้น ท่ี  5 การกระท าโดยธรรมชาติ  (Naturalization) เป็นการกระท าจนเกิดทักษะ 
สามารถปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติัเป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติทุกวนั 
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 พฤติกรรมสุขภาพ จึงเป็นการพฒันาดา้นแนวคิดสุขภาพให้กบับุคคล โดยเร่ิมจากการพฒันา
ดา้นความรู้ ดา้นทศันคติ และดา้นการปฏิบติั น าไปสู่การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และ
น าไปใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาพฤติกรรมสุขภาพใหเ้หมาะสมต่อไป 
 ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า พฤติกรรมสุขภาพ สามารถแบ่งไดห้ลายแบบ โดย
จ าแนกไดใ้หญ่ ๆ 4 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพดี 2) 
พฤติกรรมการป้องกนัโรค เพื่อป้องกนัโรคและอุบติัภยัต่าง ๆ 3) พฤติกรรมเม่ือเจ็บป่วย ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ท่ีจะแสวงหาการตรวจวินิจฉัยท่ีเหมาะสม  และ 4) พฤติกรรมท่ีเป็นบทบาทของการเจ็บป่วย เป็นการ
ปฏิบติัท่ีบุคคลกระท าหลงัจากไดรั้บทราบผลการวินิจฉยัแลว้ เป็นพฤติกรรมท่ีท าตามค าสั่งหรือค าแนะน า
ของผู ้ให้การรักษาพยาบาลเพื่อให้หายจากการเจ็บป่วย  โดยองค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ
ประกอบดว้ยพฤติกรรมสุขภาพดา้นพุทธิพิสัย พฤติกรรมสุขภาพดา้นเจตพิสัย และพฤติกรรมสุขภาพดา้น
ทกัษะพิสัย  
 
4. พฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์ 
 พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคห์รือพฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการ หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพท่ี
จ าเป็น (Essential Behavior) ส าหรับการพฒันาสุขภาพหรือการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข ซ่ึงการท่ีบุคคล 
ครอบครัวหรือชุมชน ไม่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์หรือมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ไม่
ครบถว้นเพียงพอจะท าให้การพฒันาสุขภาพหรือการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขไม่บรรลุผลตามท่ีตอ้งการ
หรือตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคป์ระกอบดว้ยพฤติกรรมสุขภาพใน 4 กลุ่ม 
ได้แก่ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรค พฤติกรรมการเจ็บป่วยและการ
รักษาพยาบาลท่ีพึงประสงค์ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 4.1 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีท าให้
บุคคล ครอบครัว และคนในชุมชนไม่เจ็บป่วย มีสุขภาวะท่ีดีและมีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยน้อยท่ีสุด 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พฤติกรรมเก่ียวกบัโภชนาการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของแต่ละ
วยั พฤติกรรมการออกก าลงักาย พฤติกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ พฤติกรรมเก่ียวกบัอนามยัแม่และเด็ก 
พฤติกรรมทนัตสุขภาพ ฯลฯ 
 4.2 พฤติกรรมการป้องกนัโรค เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ครอบคลุมทั้งในการป้องกนั
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกนัอุบติัภยัและอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ไม่เจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ พฤติกรรมการ
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ป้องกนัโรคท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พฤติกรรมสุขปฏิบติัทัว่ไป พฤติกรรมเก่ียวกบัสุขาภิบาลอาหาร พฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคบางโรค พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัภยั พฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคอาหารและยา ฯลฯ 
 4.3 พฤติกรรมการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลที่พึงประสงค์  เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคส์ าหรับบุคคลและครอบครัวเม่ือเกิดการเจ็บป่วยข้ึนมา ในอนัท่ีจะช่วยเหลือและดูแลตนเองหรือ
บุคคลอ่ืนได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม พฤติกรรมการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลท่ีส าคญั ได้แก่ การท่ี
บุคคลรับรู้ถึงการเจ็บป่วยและสาเหตุของการเจ็บป่วยอยา่งถูกตอ้ง มีการดูแลรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้อย่าง
ถูกวธีิ และมีการแสวงหาการรักษาพยาบาลอยา่งถูกวธีิ ฯลฯ 
 4.4 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์กลุ่ม
สุดท้ายท่ีมีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พฤติกรรม
เก่ียวกบัการควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น คนในชุมชนช่วยกนัท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย มีการชุบมุง้
ด้วยสารเคมีเพื่อควบคุมยุงก้นป้องท่ีเป็นพาหะนะโรคมาลาเรีย มีการก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลของ
บา้นเรือนนต่าง ๆ และในท่ีสาธารณะอยา่งถูกวธีิ เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคคื์อพฤติกรรมสุขภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันา
สุขภาพหรือการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคป์ระกอบดว้ยพฤติกรรมสุขภาพ
ใน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกนัโรค พฤติกรรมการเจ็บป่วยและ
การรักษาพยาบาลท่ีพึงประสงค ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข 
 
กจิกรรม 3.1.3 

1. จงอธิบายความส าคญัของพฤติกรรมสุขภาพ โดยสังเขป 
2. พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคป์ระกอบดว้ยพฤติกรรมสุขภาพใน 4 กลุ่ม คืออะไรบา้ง 

 
แนวตอบกจิกรรม 3.1.3 
 1. ความส าคญัของพฤติกรรมสุขภาพ สามารถแบ่งใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ 1) พฤติกรรม
สุขภาพที่มีผลโดยตรงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสาธารณสุข คือ การท่ีบุคคลมีพฤติกรรม
สุขภาพไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลนั้นเกิดการเจ็บป่วย ซ่ึงอาจส่งผลให้คนใน
ครอบครัวและชุมชนเกิดการเจ็บป่วยจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศได ้และ 2) พฤติกรรม
สุขภาพที่มีผลโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข คือ การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งหรือ
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เหมาะสม มีการป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพ จะส่งผลให้คนในครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพท่ีดีและ
มีการรวมตวักนัหรือสร้างเครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาสุขภาพได ้ 
 2. พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคป์ระกอบดว้ย 
  1) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  
  2) พฤติกรรมการป้องกนัโรค  
  3) พฤติกรรมการเจบ็ป่วยและการรักษาพยาบาลท่ีพึงประสงค์  
  4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข 
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ตอนที ่3.2 
สถานการณ์ของปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 3.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวเร่ือง 
 3.2.1 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ 
 3.2.2 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพ 
   
แนวคิด 
 1. สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจะคลอบคลุมในเร่ือง โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้ า โรคไม่
ติดต่อ และสุขภาพจิต โดยสถานการณ์ต่าง ๆจะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมดา้นการป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพ 
 2. พฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยหน่ึงท่ี ก่อให้ เกิดปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย จะมี
ความสัมพันธ์กับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล โดย
สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศไทยไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ
ด่ืมแอลกอฮอล ์พฤติกรรมการสูบบุหร่ี/การใชส้ารเสพติด และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงพฤติกรรม
เหล่าน้ีจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีหรือเจบ็ป่วย 
  
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายสถานการณ์ปัญหาสุขภาพได ้
 2. อธิบายสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพได ้
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เร่ืองที ่3.2.1 
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ 

  
 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจะคลอบคลุมในเร่ือง โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้ า โรคไม่ติดต่อ 
และสุขภาพจิต โดยสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมดา้นการป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. สถานการณ์โรคติดต่อ 
  สถานการณ์โรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบนัมีหลายโรค ในเร่ืองน้ียกตวัอยา่งเฉพาะ
สถานการณ์โรคท่ีเป็นปัญหาส าคญัทางดา้นสาธารณสุข ไดแ้ก่ 
  1.1 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพในดา้นพฤติกรรม
การป้องกนัโรค หากบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีความรู้และเกิดความตระหนกัถึงการไดรั้บวคัซีน และ
มารับบริการให้วคัซีนจะลดอตัราการเกิดโรคท่ีส าคญัได ้เช่น โรคโปลิโอ โรคไรรัสตบัอกัเสบบี ในทาง
ตรงข้างการท่ีบุคคล ครอบครัว และชุมชนไม่ให้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวย่อมส่งผลต่อสุขภาพใน
ภาพรวมของประเทศดว้ย ดงัตวัอย่างการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเร่ิมขยายโครงการขยาย
การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีน โดยให้วคัซีนป้องกนักนัโรคติดต่อท่ีส าคญัในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
ท าให้อตัราความครอบคลุมของการไดรั้บวคัซีนเพิ่มข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราป่วยดว้ยโรคติดต่อท่ีป้องกนัไดด้ว้ย
วคัซีนในปัจจุบนัหลายโรคมีแนวโนม้ลดลง  
  1.2 โรคเลปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อท่ีกลบัมาเป็นปัญหาสาธารณสุขอีกคร้ัง โดยในปีพ.ศ. 
2548 อุบติัการของโรคพบ 4.61 ต่อประชากร 100,000 คน และมีแนวโน้มลดลง แต่ในปี พ.ศ. 2551-2552 
อุบติัการของโรคกลบัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเป็น 6.66 และ 8.57 ต่อประชากร 100,000 คน ตามล าดบั (ส านกั
ระบาดวิทยา 2552) โรคเลปโตสไปโรซิสมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรค เน่ืองจากโรคน้ี
เป็นโรคท่ีสามารถป้องกนัได ้ดงันั้น การป้องกนัจึงควรเร่ิมจากการใหค้วามรู้ดา้นสุขศึกษาแก่กลุ่มเส่ียง ใน
เร่ือง การก าจดัหนู การควรสวมชุดป้องกนั เช่น รองเทา้บู๊ต ถุงมือ ถุงเทา้ เส้ือผา้ การหลีกเล่ียงการสัมผสั
กบัสัตวท่ี์เป็นพาหะ ของโรค การหลีกเลียงการวา่ยน ้ าท่ีอาจจะมีเช้ือโรคปนเป้ือนอยู่ การหลีกเล่ียงไม่ไป
สัมผสัปัสสาวะโค กระบือ หนู สุกร และไม่ใช้แหล่งน ้ าท่ีสงสัยว่าอาจปนเป้ือนเช้ือ หลีกเล่ียงอาหารท่ี
ปล่อยคา้งคืน โดยไม่มีภาชนะปกปิด การหลีกเล่ียงการท างานในน ้ าหรือตอ้งลุยน ้ า ลุยโคลนเป็นเวลานาน 
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ๆ และรีบอาบน ้ า ท าความสะอาดร่างกายโดยเร็วหากแช่ หรือย  ่าลงไปในแหล่งน ้ าท่ีสงสัยวา่อาจปนเป้ือน
เช้ือ 
 1.3 โรคติดต่อน าโดยแมลง โรคติดต่อน าโดยแมลงท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข ไดแ้ก่ ไขเ้ลือดออก 
ไขม้าลาเรีย ไขส้มองอกัเสบ โรคเทา้ชา้ง โดยในส่วนของไขเ้ลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของ
ประเทศตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีท่ีผ่านมา อตัราป่วยตายของโรคมีแนวโน้มลดลง ลกัษณะการระบาด
คลา้ยมีการระบาด 2 ปีเวน้ 2 ปี ส่วนไขม้าลาเรียปัจจุบนัประเทศไทยประสบความส าเร็จในการควบคุมไข้
มาลาเรียระดบัหน่ึงท าให้อุบติัการและอตัราตายลดลงแต่ก็ยงัพบปัญหาในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะบริเวณ
จงัหวดัชายแดนไทย-พม่า และไทย-กมัพูชา รวมทั้งเช้ือโรคด้ือยาดว้ย จะเป็นว่าโรคติดต่อน าโดยแมลง
ส่วนใหญ่หากมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคจะลดอตัราการป่วยและตายได ้ตวัอยา่งเช่น โรคไขเ้ลือดออกจะ
เน้นท่ีพฤติกรรมการป้องกนัโรค ไดแ้ก่ การควบคุมการแพร่พนัธ์ุยุงลายและการป้องกนัไม่ให้ยุงลายกดั 

องค์การอนามยัโลกไดแ้นะน าโครงการควบคุมพาหะแบบบูรณาการเอาไว ้โดยมีองค์ประกอบ 5 อย่าง 
ไดแ้ก่ 1) ตอ้งมีการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพและชุมชนมีความเขม้แข็ง 2) มี
ความร่วมมือระหว่างองค์กรสุขภาพและภาคส่วนอ่ืน ๆ 3) ส่งเสริมให้มีการควบคุมโรคอย่างบูรณาการ
โดยใชท้รัพยากรท่ีมีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 4) มีการตดัสินใจโดยอิงหลกัฐานเพื่อให้มีการออกมาตรการท่ี
เหมาะสม และ 5) มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดในแต่ละท่ีอยูเ่สมอ 
 1.4 โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากรายงานการเฝ้าระวงัความชุกของการติดเช้ือ 
HIV ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริจาคโลหิต กลุ่มหญิงท่ีมาฝากครรภ์ กลุ่มผูฉี้ดยา
เสพติด กลุ่มชายท่ีมาตรวจกามโรค หญิงโสเภณีตรง หญิงโสเภณีแฝง และกลุ่มทหารเกณฑ์ พบว่าในปี 
พ.ศ. 2550-2552 ทุกกลุ่มมีแนวโนม้ความชุกของการติดเช้ือ HIV ลดลง โดยสถานการณ์ผูป่้วยเอดส์ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2527-2552 แยกตามรายภาค พบวา่ อตัราการรายงานผูป่้วยโรคเอดส์ต่อประชากรแสนคนสูงสุดใน
ภาคกลางและภาคเหนือ ต ่าสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส าหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (STI) ใน
ภาพรวมของประเทศไทยปี พ.ศ. 2520-2548 มีแนวโน้มลดลง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการรณรงค์ควบคุม
และป้องกนัโรคเอดส์ (ส านักระบาดวิทยา 2552) จะเป็นไดว้่าโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์เป็น
โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีขาดการป้องกนั ดงันั้น การลดโรคดงักล่าวตอ้งด าเนินการใน
ดา้นการป้องกนัโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม เช่น การให้สุขศึกษากบัประชาชนในเร่ืองการสวมถุงยาง
อนามยั ท าใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเส่ียงของตวัเองกบัผลท่ีจะตามมา
จากการติดเช้ือเอชไอวหีรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ รวมทั้งการรณรงคแ์จกถุงยางอนามยั เป็นตน้ 
 1.5 โรควัณโรค วณัโรคก าลงักลายมาเป็นปัญหาส าคญัทางดา้นสาธารณสุข เน่ืองจากผลกระทบ
ของโรคเอดส์ โดยเม่ือน าสถิติผูป่้วยเอดส์ในภาคเหนือตอนบนทุกจงัหวดัพบอตัราการติดเช้ือวณัโรคร่วม
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ดว้ยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 4.1 ในปี พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 15.1 ในปี พ.ศ. 2548 นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2551 
องคก์ารอนามยัโลกจดัให้ประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี 18 จาก 22 ประเทศท่ีมีจ านวนผูป่้วยวณัโรคมากท่ีสุด
ในโลก ซ่ึงการด าเนินการเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพสามารถ
การลดอตัราป่วยตายของโรควณัโรคได้ กล่าวคือ ในด้านพฤติกรรมการป้องกันโรค ควรให้สุขศึกษา
เก่ียวกบัการหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดโรค เช่น การส ่ าส่อนทางเพศ เพื่อป้องกนัการติดเช้ือเอดส์ 
เพราะจะท าใหภู้มิคุม้กนัของร่างกายเส่ือมลงมีโอกาสท่ีจะป่วยเป็นวณัโรคไดง่้าย ควรรณรงคใ์หป้ระชาชน
ตรวจร่างกายโดยการเอกซ์ เรย์ปอดหรือตรวจเสมหะ (AFB) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ถา้พบวา่เป็นวณัโรคจะ
ได้รีบรักษาก่อนท่ีจะลุกลามมากข้ึน และในด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยูเ่สมอ ออกก าลงักายสม ่าเสมอ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ให้
ครบ 5 หมู ่
    
2. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่อุบัติซ ้า 
 ปัจจุบนัแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบติัใหม่อุบติัซ ้ ามีเพิ่มข้ึน และประกอบกบัโลกยุค
โลกาภิวตัน์ซ่ึงเป็นปัจจยัท าให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ก่อให้เกิด
ผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข รวมถึงเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และการลงทุนในประเทศอีกดว้ย  
 โรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ีพบในประเทศไทย ได้แก่ โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ (H1N1) 
รวมถึงความเส่ียงของการระบาดของโรคท่ีอาจมีความรุนแรงกว่าระลอกแรก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก
เช้ือไวรัสผสมขา้มสายพนัธ์ุกบัเช้ือไขห้วดันกกลายเป็นเช้ือท่ีมีความ รุนแรงสูงได ้โรคไขห้วดันก จากเช้ือ
สายพนัธ์ุเอช 5 เอ็น 1 (H5N1), โรคมือ เทา้ ปาก (Hand Food and Mouth Disease: HFMD) จากเช้ือ EV 71 
(Enterovirus 71) และโรคลีเจียนเนลโลซิส (Legionellosis) 
 โรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ีอาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น  ไข้สมองอักเสบนิปาห์ (Nipah 
Encephalitis) ไข้สมองอัก เสบเวสต์ไนล์  (Westnile Encephalitis) โรคสมองฝ่อแบบใหม่  (variant-
Creutzfelt-Jacob disease: vCJD) ท่ีเกิดจากจากโรคสมองฝ่อในววัหรือโรคววับ้า (Bovine Spongiform 
Encephalopathy: BSE or Mad cow Disease) ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก อิ โ บ ล า  ( Ebola Hemorrhagic Fever) 
ไข้เลือดออกมาร์บวร์ก (Marburg Hemorrhagic Fever) และโรคท่ีอาจเข้ามากับสัตว์ เช่น โรคฝีดาษลิง 
(Monkey pox) ฯลฯ และโรคติดเช้ือจากการใช้อาวุธชีวภาพ  (Bioterrorism) เช่น โรคแอนแทรกซ์  ไข้
ทรพิษ กาฬโรค ฯลฯ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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 โรคติดต่ออุบัติซ ้ าท่ีพบในประเทศ เช่น โรคไข้กาฬหลังแอ่นจากเช้ือสายพนัธ์ุใหม่ เช่น
serogroup W135 และสายพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีอาจเขา้มากบัแรงงานต่างดา้ว และโรคตาแดงจากเช้ือไวรัส EV70, 
Coxsackie A24, Adenovirus ฯลฯ 
 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะสถานการณ์โรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้ าท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั
ของประเทศไทย มีดงัน้ี  
 2.1 โรคไข้หวัดนก โดยปกติไขห้วดันกไม่ติดต่อกบัมนุษย ์แต่เม่ือเช้ือไวรัสกลายพนัธ์ุคนจะ
ติดไวรัส เรียกวา่ไขห้วดันกในคน มกัเกิดข้ึนในฤดูหนาวและฤดูใบไมผ้ลิ และส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว 
จากอายุ 18–20 ปี และมีอตัราการตายสูงกวา่ร้อยละ 60 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไขห้วดันกตั้งแต่ 
พ.ศ. 2546 โดยประเทศไทยพบผูป่้วยไขห้วดันกรายแรกในปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีจ  านวนผูติ้ดเช้ือในปีดงักล่าว
จ านวน 17 ราย เสียชีวิต 12 ราย คิดเป็นอตัราป่วยตายร้อยละ 70.6 โดยรัฐบาลมีมาตรการในการควบคุม
โรคอยา่งเขม้งวดท าให้สามารถป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไดอ้ยา่ส าเร็จและไม่พบการป่วยท่ีเกิดจาก
คนสู่คนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 การลดอตัราป่วยตายของโรคไขห้วดันก จะเนน้ในดา้นพฤติกรรมการป้องกนั
โรค ไดแ้ก่ การรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกแลว้ การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
การหมัน่ลา้งมือเป็นประจ าเพื่อฆ่าเช้ือโรค และสามารถป้องกนัการติดเช้ือได ้เป็นตน้ 
 2.2 โรคมือ เท้า ปาก ส่วนใหญ่พบในเด็ก เป็นโรคท่ีพบไดบ้่อย การติดต่อค่อนขา้งง่ายผ่าน
ทางการสัมผสัสารคดัหลัง่ เช่น น ้าลาย หรืออุจจาระของผูป่้วย โรคน้ีส่วนใหญ่ติดต่อจากการกินอาหาร น ้ า
ด่ืม การดูดเลียน้ิวมือ หรือของเล่นท่ีปนเป้ือนเช้ือท่ีออกมากบัอุจจาระน ้าเหลืองจากตุ่มน ้ าท่ีผิวหนงั เป็นตน้
ส่วนใหญ่พบในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูใบไมร่้วง ระยะฟักตวัประมาณ 3-7 วนั จากสถิติพบว่าโรคมือ เท้า 
ปาก เป็นโรคติดต่ออุบติัใหม่ท่ีมีการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา โดยในปี พ.ศ. 
2552 พบอตัราป่วย 13.88 ต่อประชากรแสนคน ดงัภาพท่ี 2.6 
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อตัราป่วยต่อประชากร 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 พ.ศ. 
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ภาพที ่3.6 อตัราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ปี พ.ศ. 2544-2552 

ทีม่า: ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค. (2552). 

 
 การลดอตัราป่วยตายของโรคมือ เทา้ ปาก มุ่งเนน้ในดา้นพฤติกรรมการป้องกนัโรคควบคู่กบั
การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในระดบัครอบครัว ผูป้ระกอบการ ในโรงเรียนอนุบาล ดงัน้ี  
 1) พ่อแม่ผูป้กครอง ต้องแนะน าด้านสุขอนามยัส่วนบุคคลแก่บุตรหลาน และผูดู้แลเด็ก 
โดยเฉพาะการลา้งมือใหส้ะอาดทุกคร้ังก่อนการเตรียมอาหารหรือก่อนรับประทานอาหาร และหลงัขบัถ่าย 
ควรใหเ้ด็กอยูใ่นท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี ไม่พาเด็กเล็กไปในท่ีแออดั 
 2) ผูป้ระกอบการในสถานเล้ียงเด็กควรดูแลให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานดา้น สุขลกัษณะ
ของสถานท่ีอย่างสม ่าเสมอ เช่น การเช็ดถูอุปกรณ์เคร่ืองเรือน เคร่ืองเล่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
ต่าง ๆ ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรคเป็นประจ า รวมทั้งการก าจดัอุจจาระใหถู้กตอ้งและลา้งมือบ่อย ๆ 
 3) ในโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมศึกษา ควรเพิ่มเติมความรู้เร่ืองโรคและการ
ป้องกนัตนเอง เช่น ไม่คลุกคลีใกลชิ้ดกบัเด็กป่วย การลา้งมือและการรักษาสุขอนามยัส่วนบุคคล ผูดู้แล
สระวา่ยน ้า ควรรักษาสุขลกัษณะของสถานท่ีตามประกาศของกรมอนามยั เพื่อป้องกนัการระบาดของ โรค
มือ เทา้ ปาก 
 ในกรณีท่ีเด็กมีอาการป่วยซ่ึงสงสัยเป็นโรคมือ เทา้ ปาก ควรรีบพาไปพบแพทยท์นัที และ
แยก เด็กอ่ืนไม่ให้คลุกคลีใกลชิ้ดกบัเด็กป่วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด หากเด็กมีตุ่ม ใน
ปาก โดยท่ียงัไม่มีอาการอ่ืน ให้หยุดเรียน อยูบ่า้นไวก่้อน ให้เด็กท่ีป่วยขบัถ่ายอุจจาระลงในท่ีรองรับ แลว้
น าไปก าจดัให้ถูกสุขลกัษณะในส้วม หากเด็กมีอาการป่วยรุนแรงข้ึน เช่น ไม่ยอม ทานอาหาร ไม่ยอมด่ืม
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น ้ า ตอ้งรีบพาไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลใกลบ้า้นทนัทีส าหรับท่านท่ีจะพาบุตรหลานท่ีเป็นเด็กเล็กไป
ต่างประเทศท่ีมีการระบาด สามารถเดินทางไดต้ามปกติ โดยให้ปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะท่ีดี หลีกเล่ียงพา
บุตรหลานไปสถานท่ีแออดั และหากบุตรหลานมีอาการป่วยท่ีสงสัยโรคมือ เทา้ ปาก ใหพ้าไปพบแพทย ์
 
3. สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ 
 โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โรคมะเร็ง โรคหวัใจ เบาหวาน และความ
ดนัโลหิตสูง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1 โรคมะเร็ง จากรายงานของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2546 พบวา่ผูช้ายไทยป่วยเป็นมะเร็ง
ตบและท่อน ้ าดีในตบัมากท่ีสุด รองลงมาคือมะเร็งปอดและล าไส้ ขณะท่ีผูห้ญิงไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเตา้
นมมากท่ีสุด รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตบัและท่อน ้าดีในตบั ดงัภาพท่ี 2.7  
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ภาพที ่3.7 โรคมะเร็งทีพ่บบ่อย 10 อนัดับแรกของประเทศไทยปี พ.ศ. 2546 

ทีม่า: Cancer in Thailand 2001-2003 
  
 3.2 โรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปัจจุบนัโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นอนัดบัตน้ของสาเหตุ
การป่วยและการตายของประชากรไทย ไดแ้ก่ โรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 
และโรคหลอดเลือดในสมอง โดยโรคท่ีกล่าวมาแลว้น้ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอนัเน่ืองมาจากวถีิชีวติและ
พฤติกรรมสุขภาพ (ดงัภาพท่ี 3.8) แสดงอตัราผูป่้วยในต่อแสนประชากรของโรคหวัใจ โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง พ.ศ. 2528-2552 

 
ภาพที ่3.8 อตัราผูป่้วยในต่อแสนประชากรของโรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 

และโรคหลอดเลือดในสมอง พ.ศ. 2528-2552 
 

ทีม่า : รายงานผูป่้วยใน ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข. (2552). 

 
 นอกจากน้ีแลว้โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัมีอีกหลายโรค เช่น โรคถุงลมโป่ง
พอง โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเร้ือรัง โรคหลอดเลือดหวัใจตีบตนัและล้ินหวัใจร่ัว โรคไต และโรคตบัแข็ง 
เป็นตน้ 

 จะเห็นได้ว่าโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ 
เบาหวาน และความดนัโลหิตสูง สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในเร่ืองของ
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เช่น อาหารท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดมะเร็ง ได้แก่ อาหารท่ีมีราข้ึน
โดยเฉพาะราสีเขียว-สีเหลือง อาหารไขมนัสูง อาหารเค็มจดั อาหารป้ิง ย่าง รมควนั และอาหารท่ีถนอม
ด้วยเกลือ ดินประสิว เป็นต้น การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจึงเน้นท่ีการให้ความรู้ในเร่ือง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพราะการกินและพฤติกรรมเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีสามารถลดความเส่ียง
ต่อการเกิดโรคไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอาหารบางประเภทท่ีมีสารตา้นอนุมูลอิสระไดสู้ง เป็นตน้  

4. สถานการณ์สุขภาพจิต 
 ปัญหาสุขภาพจิตจะพิจารณาจากภาวการณ์เจบ็ป่วยดว้ยโรคทางจิตและการฆ่าตวัตาย โดยพบวา่ 
สุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโนม้แยล่งและมีการเขา้รักษาตวัในแผนผูป่้วยนอกมากข้ึน โดยเฉพาะผูป่้วย
ดว้ยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคลมชกัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 อตัราป่วยดว้ยโรคทางจิตต่อประชาการแสนคน พ.ศ. 2540-2552 

 
 

โรค 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
- โรคจิต 
- โรควิตกกงัวล 
- โรคซึมเศร้า 
- ภาวะปัญญาอ่อน 
- โรคลมชกั 

440.1 
789.9 
55.9 
44.7 
109.3 

435.3 
822.6 
74.3 
52.9 
125.8 

424.8 
764.7 
99.5 
58.2 
NA 

451.0 
812.2 
130.3 
52.4 
149.8 

519.6 
776.0 
94.9 
51.7 
182.5 

828.0 
862.5 
134.8 
62.3 
200.3 

751.4 
865.6 
163.8 
56.6 
193.5 

682.7 
667.6 
140.6 
55.5 
180.5 

572.3 
596.8 
149.9 
51.7 
195.2 

640.6 
548.8 
186.0 
60.8 
172.1 

581.5 
580.5 
196.5 
58.5 
195.1 

612.3 
532.8 
229.9 
52.7 
184.7 

578.1 
527.3 
260.8 
48.4 
193.1 

 
ทีม่า: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2552). 
 

 สุขภาพจิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม กล่าวคือ บางพฤติกรรมท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพจิต 
เช่น การเป็นคนข้ีระแวงไม่ไวใ้จคนอ่ืน การขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง การชอบหลีกหนีปัญหา การมอง
โลกในแง่ร้าย ดงันั้นการลดอตัราป่วยตายของสุขภาพจิตจะเนน้ท่ีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ 
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การผอ่นคลายความเครียด การออกก าลงักาย พฤติกรรมการป้องกนัโรคจะเนน้ในเร่ืองการเฝ้าระวงัปัญหา
สุขภาพจิตดว้ยการตรวจคดักรองภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมการรักษาพยาบาลจะเนน้ในเร่ืองการ
จดับริการใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพจิต เป็นตน้ 
 
กจิกรรม 3.2.1 
 1. จงยกตวัอยา่งสถานการณ์โรคติดต่อท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพมาอยา่งนอ้ย 1 โรค 
 2. จงอธิบายวา่สถานการณ์สุขภาพจิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพอยา่งไร 
 
แนวตอบกจิกรรม 3.2.1 
 1. โรคไขเ้ลือดออก การลดอตัราป่วยตายจากโรคจะเนน้ท่ีพฤติกรรมการป้องกนัโรค ไดแ้ก่ การ
ควบคุมการแพร่พนัธ์ุยุงลายและการป้องกนัไม่ให้ยุงลายกดั โดยองค์การอนามยัโลกไดแ้นะน าโครงการ
ควบคุมพาหะแบบบูรณาการเอาไว ้โดยมีองค์ประกอบ 5 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) ตอ้งมีการสนบัสนุนจากทุกภาค
ส่วนเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพและชุมชนมีความเขม้แข็ง 2) มีความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพและ
ภาคส่วนอ่ืน ๆ 3) ส่งเสริมให้มีการควบคุมโรคอยา่งบูรณาการโดยใชท้รัพยากรท่ีมีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
4) มีการตดัสินใจโดยอิงหลกัฐานเพื่อให้มีการออกมาตรการท่ีเหมาะสม และ 5) มีการเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์การระบาดในแต่ละท่ีอยูเ่สมอ 
 2. สถานการณ์สุขภาพจิตในปัจจุบนัมีแนวโนม้ผูป่้วยเพิ่มข้ึน โดยสุขภาพจิตมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรม ดงัน้ีคือบางพฤติกรรมท่ีท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น การเป็นคนข้ีระแวงไม่ไวใ้จคนอ่ืน 
การขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง การชอบหลีกหนีปัญหา การมองโลกในแง่ร้าย ดงันั้นการลดอตัราป่วยตาย
ของสุขภาพจิตจะเนน้ท่ีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ การผอ่นคลายความเครียด การออกก าลงักาย 
พฤติกรรมการป้องกันโรคจะเน้นในเร่ืองการเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพจิตด้วยการตรวจคดักรองภาวะ
สุขภาพจิต และพฤติกรรมการรักษาพยาบาลจะเนน้ในเร่ืองการจดับริการใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพจิต 
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เร่ืองที ่3.2.2 
สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพ  

   
 สุขภาพเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของ ในปัจจุบนัพบวา่ภาวะสุขภาพของคน
ไทยมีแนวโนม้เปล่ียนไป สาเหตุการตายของประชากรจากเปล่ียนแปลงจากโรคติดเช้ือเป็นโรคไร้เช้ือมาก
ข้ึน และจากปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เส่ียงต่อการเกิดโรคเอดส์ อุบติัเหตุและปัญหายาเสพ
ติด จากการใช้บริการรักษาสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานยาไม่ถูกตอ้ง การรับการรักษาท่ีไม่
เหมาะสมท าให้โรคติดเช้ือด้ือต่อยาท่ีรักษามากข้ึน เช่น วณัโรค มาเลเรีย ซ่ึงการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคลอาจจะเป็นปัจจยัส าคญัของการเกิดโรคหลายชนิดท่ีเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและสาเหตุ
การตาย ถา้บุคคลสามารถรับผดิชอบต่อตนเอง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหเ้หมาะสมไดก้็จะเกิดผลดี 
จากปัญหาสุขภาพท่ีนับวนัจะเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคท่ีสามารถป้องกนัได ้
องค์การอนามยัโลกจึงให้ความส าคญัสุขภาพในมิติใหม่กล่าวคือ สุขภาพมิไดมี้ความหมายจ ากดัอยูเ่พียง
การไม่เจ็บป่วยหรือพิการเท่านั้น หากยงัครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ียืนยาวของทุกคน โดยพิจารณาถึง
ปัจจยัทางร่างกาย จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและจิตวิญญาณเป็นส าคญั นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขยงั
ไดก้ าหนดนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพเน่ืองจากมีความคุม้ทุนมากกวา่การซ่อมสุขภาพท่ีเป็นการดูแล
สุขภาพเชิงรับเป้าหมายส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาพคือการท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ กล่าวคือ เป็นการปฏิบติัตนในการด าเนินชีวติประจ าวนัเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของบุคคลมุ่งท่ีจะ
เพิ่มระดบัความผาสุกเพื่อการมีภาวะสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ประกอบด้วยการ
ปฏิบติักิจกรรมท่ีครอบคลุม 6 ดา้น คือ 1) ดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2) ดา้นกิจกรรมทางกาย 3) ดา้น
โภชนาการ 4) ด้านสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล 5) ดา้นการพฒันาทางด้านจิตวิญญาณ  และ 6) ด้านการ
จดัการกบัความเครียด ถา้บุคคลสามารถปฏิบติักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได ้ก็จะก่อให้เกิดสุขภาวะ และ
เม่ือบุคคลนั้นกระท าพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพจนเป็นแบบแผนในการด ารงชีวติ ก็จะท าใหบุ้คคลนั้นมี
สุขภาวะตลอดชีวิต ซ่ึงการมีสุขภาวะจะท าให้บุคคลมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ  มีผลผลิตในการท างานมากข้ึนลด
การขาดงาน ลดการเจบ็ป่วยและลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล (อภิชยั มงคล และคณะ 2547) 
 ในปัจจุบนัพฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยต่าง ๆ 
ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วในเร่ืองท่ี 3.2.1 โดยพฤติกรรมสุขภาพจะมีความสัมพนัธ์กับการป้องกันโรค การ
ส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1. การส่งเสริมสุขภาพ เป็นการด าเนินงานด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อให้ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ การส่งเสริมสุขภาพน้ีจะเน้นประชาชนทุกเพศทุกวยั
ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภม์ารดาจนถึงวยัชรา โดยกระทรวงสาธารณสุขไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการบริการดา้น
การส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ การอนามยัแม่และเด็ก เป็นการบริการส่งเสริมสุขภาพหญิงในระยะตั้งครรภ ์
หลงัคลอดและทารก ตลอดจนเด็กวยัก่อนเรียนให้มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ การโภชนาการ เพื่อตอ้งการ
ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารท่ีมีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ  ตามความตอ้งการของร่างกาย ท าให้มี
สุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ โดยจัดให้มีโครงการต่าง ๆ ข้ึนเพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการอัน
เน่ืองมาจากความบกพร่อง การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เป็นบริการท่ีส่งเสริมป้องกนัและแกไ้ขสุขภาพ
เด็กวยัเรียนให้อยูใ่นสภาพปกติ ปราศจากโรคอนัเป็นอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนและเจริญเติบโตตาม
วยั เป็นผูใ้หญ่ ท่ีเป็นก าลงัของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นการปลูกฝัง
ความรู้ทัศนคติด้านสุขภาพและมีสุขปฏิบัติท่ีดี  การส่งเสริมสุขภาพด้านการทันตสาธารณสุข การ
จดับริการทนัตสาธารณสุขน้ี เพื่อลดความชุกชุมของโรคในช่องปาก ไดแ้ก่ โรคฟันผุ และโรคเหงือก และ
สุขศึกษา เป็นงานท่ีสนบัสนุนการสาธารณสุขอ่ืน ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศทั้งน้ี
เพราะการสุขศึกษาเป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลหรือกลุ่มชนไดรั้บความรู้ดา้นการส่งเสริม การเพิ่มพูน 
หรือการด ารงไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพต่าง 
ๆ ให้เหมาะสม ตลอดจนการปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน และให้มีจิตส านึกถึงความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของบุคคลในฐานะส่วนตวั ครอบครัว และชุมชน  
 2. การป้องกันและควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบติัใหม่อุบติซ ้ า มีหลายโรคท่ีเกิด
จากการมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมีส่วนส่งเสริมให้โรคทวีความรุนแรงข้ึน การ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคท่ีส าคญัจะเนน้ในเร่ือง  
   2.1 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรค เช่น พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีไขมนัสูง รสจดั เป็นตน้ 
 2.2 การป้องกนัโรคติดต่อต่าง ๆ โดยการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่  
 2.3 การปรับปรุงการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม การจดัหาน ้ าสะอาดส าหรับให้ประชาชนบริโภค 
การจดัการสุขาภิบาลอาหาร การก าจดัของเสียและพาหะน าโรค การบริการอาชีวอนามยัเพื่อป้องกโัรคภยั
อนัเกิดจากการประกอบอาชีพ เช่น อุบติัเหตุ การติดเช้ือ สารพิษต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2.4 การเฝ้าระวงัโรค ได้แก่ รายงานการเกิดโรค รวบรวมวตัถุ ส่งตรวจหาเช้ือ ติดตามศึกษา
สถานการณ์ทางวิทยาการระบาดของโรค รายงานโรคและสถานการณ์ของโรคแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัโรคท่ีระบาดทั้งในและนอกประเทศอยา่งสม ่าเสมอ  
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 3. การรักษาพยาบาล โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการด าเนินงานด้านการรักษาพยาบาล 
ไดแ้ก่ 
 3.1 จดับริการการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชากรทั้งในเขตเมืองและชนบทโดยให้บริการ
รักษาพยาบาลกบัผูป่้วยในและนอกสถานบริการ โดยจดัให้มีบริการรักษาพยาบาลตั้งแต่ระดบั หมู่บา้น
จนถึงระดบัศูนย ์ 
 3.2 การจดัใหมี้ระบบการรับ-ส่งต่อผูป่้วย เพื่อการรักษาให้ถูกตอ้งทุกระดบัการใหบ้ริการซ่ึงเป็น
วธีิการประสานงานในดา้นการรักษาให้ดีข้ึน เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีผูส่้งต่อทุกระดบัมีโอกาสติดตาม ศึกษาการ
ตรวจวนิิจฉยัและการรักษา และผลการรักษาของผูป่้วยท่ีส่งมาต่อไปได ้ตามสมควร 
 4. การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย การบริการดา้นการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย ไดแ้ก่ 
 4.1 การจดับริการฟ้ืนฟูสภาพทางร่างกายหลงัจากการเจบ็ป่วย เพื่อให้ร่างกายไดก้ลบัเขา้สู่สภาพ
ปกติอย่างเดิม จดับริการกายภาพบ าบดัส าหรับผูป่้วยท่ีร่างกายไดรั้บผลเน่ืองจากการเจ็บป่วย เช่น ผูป่้วย
โรคโปลิโอผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุท าใหบ้างส่วนของร่างกายพิการ 
 4.2 การฟ้ืนฟูสภาพทางจิตใจ ผูป่้วยหรือผูมี้สุขภาพจิตเส่ือม อันเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรือ
สุขภาพจิต-เส่ือมดว้ยเหตุอ่ืน ๆ ตอ้งจดัให้มีบริการส าหรับช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพจิตให้อยูใ่นภาวะปกติ
อาจจดัใหมี้บริการแนะน าปรึกษาส าหรับผูท่ี้มีปัญหาการเจบ็ป่วยและสาเหตุอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศไทย ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี/การใช้สารเสพติด  และพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศสัมพนัธ์ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีหรือเจบ็ป่วย มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เป็น
พฤติกรรมการป้องกนัโรคท่ีส าคญั ในปัจจุบจัพบวา่ แบบแผนการบริโภคอาหารของคนไทยเปล่ียนแปลง
ไปตามวถีิชีวติท่ีมีการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีไม่ดี เกิดการเจบ็ป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อมากข้ึน  
  พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเป็นพฤติกรรมป้องกันโรคท่ีส าคญั ได้แก่ พฤติกรรมการ
บริโภคผกัและผลไม้ จากข้อมูลการส ารวจสุขภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายคร้ังท่ี  4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปี ข้ึนไปกินผักเฉล่ียวนัละ 1.7 ส่วน ต ่ ากว่า
ขอ้แนะน ามาตรฐานท่ีให้กินวนัละ 3 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของคนท่ีกินผกัตั้งแต่ 3 ส่วนข้ึนไป ร้อยละ
ของการกินผลไมต้ามส่วนบริโภคต่อวนัของประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป จ าแนกตามอายุ พ.ศ. 2551-
2552 ดงัภาพท่ี 3.8  
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 ภาพที ่3.8 ร้อยละของการกินผลไม้ตามส่วนบริโภคต่อวันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป จ าแนกตาม
อายุ พ.ศ. 2551-2552 

ทีม่า: รายงานการส ารวจสุขภาพของคนไทย โดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552, ส านกังานส ารวจสุขภาพ
ประชากรไทย สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทผกัและผลไมเ้ป็นพฤติกรรมป้องกนัโรคท่ีส าคญั แต่ยงั
พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ เหมาะสมยังส่งผลต่อการเจ็บป่วย เพิ่มรายจ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลของคนไทย กล่าวคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม เช่น การบริโภคน ้ าตาล
และอาหารท่ีประกอบดว้ยแป้งและน ้ าตาลมากข้ึน โดยกวา่ 2 ทศวรรษท่ีผา่นมาพบว่าคนไทยการบริโภค
น ้าตาลและอาหารประเภทแป้งและน ้าตามเพิ่มสูงข้ึนเกือบ 3 เท่าจาก 12.7 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี พ.ศ. 2526 
เป็น 31.2 7 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงตามขอ้ปฏิบติัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย 
ส านกัโภชนาการ กรมอนามยัก าหนดไวว้่าไม่ควรบริโภคน ้ าตาลเกิน 14.6 กิโลกรัม/คน/ปี เม่ือพิจารณา
ภาวะโภชนาการพบวา่ประชาชนมีปัญหาทุพโภชนาการลดลง แต่พบปัญหาความปลอดภยัในการบริโภค
อาหารยงัคงไม่ลดลง และการบริโภคอาหารเกินเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มสูงข้ึน จากการส ารวจเด็กทุพ
โภชนาการของส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติในปี 2546 พบว่า ร้อยละ 15 ของเด็ก
นกัเรียนต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 6.6 ลา้นคนอยูใ่นภาวะทุพโภชนาการ (จิระศกัด์ิ เจริญพนัธ์ และ
เฉลิมพล ตนัสกุล 2549) จากการส ารวจความคิดเห็นและทศันคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ืองโรคอว้นกบั
สังคมไทย พ.ศ. 2550 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า 
ประชาชนอายุ 15-74 ปี บริโภคอาหารประเภทท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะอว้น เฉล่ียประเภทละ 2-5 ม้ือต่อ
สัปดาห์ โดยบริโภคอาหารประเภทขนมขบเค้ียวและอาหารทอดสูงสุดเฉล่ีย 5 ม้ือ/สัปดาห์ บริโภคขนม



43 
 

 

หวาน อาหารท่ีปรุงด้วยกะทิ สเต็ก/เน้ือย่างติดมนั/คอหมูย่าง อาหารจานด่วน เป็นต้น พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารนบัวา่เป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัต่อการเกิดปัญหาสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบั 5 โรค คือ ความดนัโลหิต
สูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต หลอดเลือดสมองและมะเร็ง โรคดงักล่าวส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสูง  
 การพฒันาสุขภาพในปัจจุบนัจึงเป็นการเน้นในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ คือ การเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัโรคโดยการรณรงคใ์ห้ความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารควบคู่กบัการออกก าลงักาย พร้อมทั้ง
มีการตรวจสุขภาพของคนไทยอาย ุ35 ปีข้ึนไป 
 2. พฤติกรรมการออกก าลังกาย เป็นพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคท่ีส าคญั 
กล่าวคือ การออก าลงักายช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตท างานได้ดีข้ึน ท าให้เกิดการเผาผลาญอาหารท่ี
ร่างกายบริโภคเขา้ไปท าให้ลดการสะสมของไขมนัและคอเลสเตอลอล ลดภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคอว้น 
โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคไขมนัในเลือดสูง และความดนัโลหิตสูงได้ จากการส ารวจของส านกังาน
สถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พบว่า คนไทยประมาณร้อยละ 29.6 ท่ีออกก าลงักายเป็นประจ า เม่ือพิจารณา
พฤติกรรมการออกก าลงักายโดยใชเ้กณฑก์ารออก าลงักายเพื่อสุขภาพ พบวา่ ประชาชนมากกวา่ร้อยละ 60 
ออกก าลงักายมากกวา่สัปดาห์ละ 3 วนั และมากกวา่คร่ึงใชร้ะยะเวลาในการออกก าลงักายใกลเ้คียงกนัคือ
ประมาณ 21-30 นาที และ 31-60 นาที 
 3. พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮฮล์นับว่ามีความส าคญัมาก ท าให้
เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน กล่าวคือ ส่งผลโดยตรงต่อผูด่ื้ม
แอลกอฮอล์โดยท าให้เกิดโรคตบัแข็ง และส่งผลกระทบทางออ้มโดยท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบติัเหตุจราจร เพิ่มรายจ่ายของครอบครัวและประเทศในดา้นการรักษาพยาบาล เป็นตน้  
 ในประเทศไทยพบวา่การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท าให้ประเทศไทยมีภาระโรคจาการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นอนัดบั 1 ในเพศชายและเป็นอนัดบั 9 ในเพศหญิง ประกอบกบัคนไทยมี
แนวโน้มการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนในทศวรรษท่ีผ่านมา ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เพิ่มข้ึนจาก 37.9 ลิตร/คน/ปี ใน พ.ศ. 2540 เป็น 45.7 ลิตร/คน/ปี ใน พ.ศ. 2551 เม่ือจ าแนก
ตามประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์พบวา่การบริโภคสุรามีแนวโน้มคงท่ีขณะท่ีการบริโภคเบียร์มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน จากผลการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติพบวา่ สัดส่วนของการเป็นผูด่ื้มสุราหรือ
เคร่ืองด่ืมมึนเมามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 31.5 ใน พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 35.3 ใน พ.ศ. 2547 และจะ
ลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 32.0 ใน พ.ศ. 2552 และท่ีส าคญัพบวา่ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2550 เพศหญิง
มีแนวโน้มการด่ืมสุราเคร่ืองด่ืมมึนเมาเพิ่มข้ึนในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ท่ีหนัมา
ด่ืมสุรามากข้ึน ดงัตารางท่ี 3.2 
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ตารางที ่3.2 อตัราการด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมมึนเมาของประชากรทีม่ีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึน้ไป จ าแนกตาม 
  กลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2543-2552 

 
 
ก ลุ่ ม
อ า ย ุ
(ปี) 

2534 2539 2544 2546 2547 2549 2550 2552 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

11-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60 ปี
ข้ึ น
ไป 

- 
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 
 
 
62.8 
 
 
34.2 

- 
 
6.7 
 
 
13.4 
 
 
4.9 

รวม 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 

 
 
ทีม่า: ส านกังานสถิติแห่งชาติ. (2552). วเิคราะห์ใหม่จากฐานขอ้มูลการส ารวจอนามยัและสวสัดิการ. 
 

  พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะในด้าน
ค่าใชจ่้ายทางการรักษาผูป่้วยโรคสุราเร้ือรัง จากขอ้มูลผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาในสถานบริการสาธารณสุข
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ทัว่ประเทศ พบวา่ มีแนวโนม้สูงข้ึน เม่ือจ าแนกเป็นผูป่้วยเก่าและผูป่้วยใหม่ จะเห็นวา่ร้อยละของผูติ้ดสุรา
ท่ีเขา้รับการบ าบดัรักษาเป็นผูป่้วยเก่ามีแนวโน้มคงท่ี ส่วนผูป่้วยใหม่มีแนวโน้มสูงข้ึน ถึงแมก้ารบริโภค
แอลกอฮอล์ของคนไทยมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอย แต่การพฒันา
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์มีการปรับรูปแบบไปโดยเป็นการด าเนินงานของภาครัฐเก่ียวกบั
มาตรการต่าง ๆ ควบคู่กบัการด าเนินงานสุขภาพภาพประชาคม เช่น การข้ึนภาษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การ
ออกพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 การรณรงคล์ด ละ เลิก เหลา้ เป็นตน้ 
 4. พฤติกรรมการสูบบุหร่ี/การใช้สารเสพติด การใช้สารเสพติดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีมี
ความซบัซ้อน เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายอยา่งทั้งดา้นสังคม การแพทย ์เภสัชศาสตร์ ซ่ึงสารเสพติดมีทั้งชนิด
ท่ีผดิกฎหมายและถูกกฎหมาย สารบางชนิดท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อสุขภาพในทนัที บางชนิดมีผลระยะยาว
ต่อสุขภาพ การใชส้ารเสพติดจดัเป็นปัญหาทางสุขภาพท่ีส าคญัตั้งแต่ในอดีตพบปัญหาการใชส้ารเสพติด
ในกลุ่มผูใ้หญ่ แต่ในปัจจุบนัปัญหาเหล่านั้นยงัคงอยู่และทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน และยงัพบว่าปัญหา
ดงักล่าวเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มอายุ ส าหรับประเทศไทยแมว้่าจะมีมาตรการทางกฎหมายควบคุม มีการรณรงค์
มากมายปัญหายาเสพติดก็ยงัคงเป็นปัญหาส าคญัของประเทศ จากการส ารวจของกรมสามญัศึกษาและ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พบวา่ อตัราการใชย้าบา้ในหมู่นกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาเพิ่มข้ึนเกือบ 9 เท่า จากร้อยละ 0.18 ในปี พ.ศ. 2528 เป็นร้อยละ 1.52 ในปี 2542 และจากการ
ส ารวจเพื่อประมาณการจ านวนผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดใน พ.ศ. 2551 พบวา่มีจ านวน 605,095 คน เพิ่มข้ึนจาก
ปี พ.ศ. 2550 ท่ีมีจ  านวน 575,312 คน ส าหรับสารเสพติดท่ีมีผูเ้สพมากได้แก่ กญัชา กระท่อมและยาบ้า 
ขณะเดียวกนัจ านวนเขา้รับการรักษายาเสพติดก็มีจ  านวนมากข้ึนเช่นกนั ใน ช่วงพ.ศ. 2544-2552 พบผูเ้ขา้
รับการรักษารายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 43.2 ใน พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 77.4 ใน พ.ศ. 2552 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเสพติดส่วนมากเป็นกลุ่มวยัรุ่น 15-24 ปี ประมาณร้อยละ 70 เป็นผูเ้สพติดรายใหม่ ส่วนใน
เร่ืองพฤติกรรมการสูบบุหร่ีพบวา่อตัราการสูบบุหร่ีของคนไทยลดลงจากร้อยละ 30.1 ใน พ.ศ. 2519 เป็น
ร้อยละ 20.7 ใน พ.ศ. 2552 โดยจ านวนผูสู้บบุหร่ีค่อยขา้งคงท่ี พฤติกรรมการใช้สารเสพติดหรือการสูบ
บุหร่ีส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อท่ีส าคญัทั้งโรคถุงลมโปงพอง โรคปอดโรคมะเร็ง รวมทั้งในดา้นความ
ปลอดภัยของคนรอบข้างด้วย ซ่ึงการพฒันาสุขภาพในปัจจุบนัเน้นการด าเนินการทางกฎหมาย  เช่น 
มาตรการทางกฎหมายยาเสพติดเก่ียวกบัมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ มาตรการดา้นภาษี การป้องกนั
การปราบปรามมาควบคู่กบัรณรงคก์ารป้องกนัโรค เป็นตน้ 
 5. พฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพนัธ์ ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์โดยเฉพาะการติดเช้ือเอดส์ จากการเฝ้าระวงั
พฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ของประเทศไทยในช่วง 15 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2538-2552) พบวา่ ทหาร
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เกณฑแ์ละคน งานในโรงงานอุตสาหกรรมมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงบริการลดลง มีแนวโนม้การใชถุ้งยาง
อนามยัเพิ่มข้ึน ส าหรับกลุ่มวยัรุ่น พบว่า การมีเพศสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งแฟน คนรัก เพื่อนสนิท 
หญิงขายบริการเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการส ารวจสถานการณ์ทางเพศของวยัรุ่นไทยอายุ 12-24 ปี ใน 18 
จงัหวดัของประเทศของศูนยว์ิจยัเอแบคนวตักรรมทางสังคม มหาวิทยาลยัอสัสัมชยั ปี พ.ศ. 2550 พบว่า
เยาวชนประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 30.9) เคยมีเพศสัมพนัธ์มาก่อน จะเห็นว่าพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์
ของคนไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกของวยัรุ่นหญิงมีอายุ
น้อยลง มีการเปล่ียนคู่นอนเป็นประจ า และยงัพบว่าปริมาณการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินเพื่อป้องกนัการ
ตั้งครรภ์ยงัอยู่ในระดบัสูง ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเอดส์อย่างรวดเร็ว โดย
สาเหตุส่วนหน่ึงมากจากเร่ืองค่านิยม การไม่สวมถุงยางอนามยั ขาดความรู้ในการป้องกนัโรคอยา่งถูกตอ้ง 
โดยกระทรวงสาธารณสุขไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวจะมีการจดัการให้ความรู้ รณรงค์การใช้
ถุงยางอนามยั อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการจดัการใหค้วามรู้เร่ืองเพศเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย จะมี
ความสัมพันธ์กับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล โดย
สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศไทย ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การด่ืมแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี/การใช้สารเสพติด และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพนัธ์ ซ่ึง
พฤติกรรมเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีหรือเจบ็ป่วย 
 
กจิกรรม 3.2.2 
 จงอธิบายเก่ียวกบัสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพกบัการป้องกนัและควบคุมโรค 
 
แนวตอบกจิกรรม 3.2.2 
  โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคอุบติัใหม่อุบติซ ้ า มีหลายโรคท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมหรือพฤติกรรมมีส่วนส่งเสริมให้โรคทวคีวามรุนแรงข้ึน เช่น พฤติกรรมการสูบบุหร่ี พฤติกรรม
การด่ืมแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีไขมนัสูง รสจดั เป็นตน้ การด าเนินงานเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและควบคุมโรคท่ีส าคญัจึงเนน้ในเร่ือง  
   1. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพเพื่อป้องกนัโรค  
 2. การป้องกนัโรคติดต่อต่าง ๆ โดยการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่  
 3. การปรับปรุงการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 
 4. การเฝ้าระวงัโรค  
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ตอนที ่3.3 
การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 3.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวเร่ือง 
 3.3.1 การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบับุคคล 
 3.3.2 การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบัครอบครัว 
 3.3.3 การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบัชุมชน 
 
แนวคิด 
  1. การพฒันาสุขภาพบุคคลประกอบด้วยการพฒันาใน 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติด้านร่างกาย 
มิติด้านจิตใจ มิติด้านความรู้ มิติด้านทกัษะความสามารถ และมิติด้านลักษณะชีวิต การพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลประกอบด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพในบุคคลท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งต่อไป  
 2. การพฒันาสุขภาพของครอบครัวมีแนวทางส าคญั คือ การสนบัสนุนให้มีบริการ
สุขภาพของครอบครัว การส่งเสริมบริการสุขภาพอนามยัเพื่อพฒันาการของเด็กและคุณภาพชีวติท่ี
ดีของมารดา ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องด้านสุขภาพให้กับคนใน
ครอบครัว และสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพเป็นองค์รวม การพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพระดับครอบครัว จะประกอบด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
  3. การพฒันาสุขภาพระดบัชุมชนจะเป็นการด าเนินงานดา้นสุขภาพท่ีมีความตอ้งการของ
ชุมชนเป็นท่ีตั้ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ และมีการสร้าง
และพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่ายสุขภาพของคนในชุมชน การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดบั
ชุมชนจะเน้นการพฒันา 2 ประการ คือ การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนและการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมใหเ้ป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายการพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบับุคคลได ้
 2. อธิบายการพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบัครอบครัวได ้
 3. อธิบายการพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบัชุมชนได ้
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เร่ืองที ่3.3.1 
การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบับุคคล 
 
 
 การพฒันาสุขภาพของประชากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศอยา่ง
ยิ่ง กล่าวคือการท่ีประชากรได้รับการพฒันาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมจะก่อให้เกิดการมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี และภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงของประชากร ยอ่มน าไปสู่การมีศกัยภาพทั้งดา้น
สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ อนัน าไปสู่การพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหนา้ ในทางตรงกนัขา้ม
ถา้ประชากรมีภาวะสุขภาพไม่ดี มีความเจ็บป่วยบ่อยย่อมส่งผล ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
มากข้ึน ประชาชนขาดประสิทธิภาพในการดูแลตนเอง จนถึงอาจจะเป็นภาระต่อสังคม อนัจะท าให้
ประเทศชาติพฒันาไดไ้ม่เต็มท่ี การพฒันาสุขภาพจึงเป็นกระบวนการสร้างเสริมให้เกิดการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของคนจากระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน การท่ี
บุคคลจะมีสุขภาวะท่ีดีหรือมีการเจ็บป่วยหรือไม่เป็นผลมาจากการพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
1. การพฒันาสุขภาพระดับบุคคล 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาสุขภาพบุคคล ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 3 ประการ คือ 1) ปัจจยั
ดา้นร่างกายของบุคคล เช่น พนัธุกรรม เช้ือชาติ เพศ อาย ุอาชีพ และการเจบ็ป่วยทางสุขภาพ 2) ปัจจยัดา้น
สภาพจิตใจและอารมณ์ และ 3) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล โดยปัจจยัเหล่าน้ีมีความแตกต่าง
กนัในแต่ละบุคคลท าใหก้ารเกิดโรค การดูแลสุขภาพ และการพฒันาสุขภาพของบุคคลมีความแตกต่างกนั 
โดยทัว่ไปแลว้การพฒันาสุขภาพบุคคลประกอบดว้ยการพฒันาใน 5 มิติ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 มิติด้านร่างกาย ได้แก่ บุคคลมีพฒันาการด้านร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มี
พฒันาการดา้นสติปัญญาตามเกณฑ์การพฒันาในแต่ละช่วงวยั บุคคลมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
ไม่เจบ็ป่วยง่าย 
  1.2 มิติดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นเป็นอย่างดี สามารถ
ปรับตวัและตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้สามารถท่ีจะเผชิญและควบคุมสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได ้ไม่เป็นผูมี้อารมณ์แปรปรวนตามสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงจนเกิดเป็นปัญหาสุขภาพจิต 
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  1.3 มิติด้านความรู้ ได้แก่ การเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ ทั้ งในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายเม่ือเจบ็ป่วย 
  1.4 มิติดา้นทกัษะความสามารถ ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดเป็นความสามารถในการคิดเพื่อ
วตัถุประสงคบ์างอยา่งและสามารถควบคุมใหคิ้ดจนบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้ เช่น การคิดถึงการเจบ็ป่วยวา่มี
สาเหตุมาจากอะไรและสามารถหลีกเล่ียงสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเจ็บป่วยนั้น ทกัษะดา้นการส่ือสารจะคล
อบคลุมความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียน และทกัษะทางสังคมเป็นความสามารถของบุคคล
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในสังคม การปรับตวัและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม เช่น เม่ือเกิดการระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออกบุคคลมีส่วนร่วมในการก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ เป็นตน้ 
  1.5 มิติด้านลกัษณะชีวิต หมายถึง การสะทอ้งให้เห็นถึงส่ิงท่ีอยู่ภายในตวับุคคล ไดแ้ก่ 
ความคิด ทศันคติและลกัษณะนิสัยเก่ียวกบัสุขภาพ และส่ิงท่ีแสดงออกภายนอกเป็นพฤติกรรมสุขภาพ 
 
2. การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล 
 การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดบับุคคล จะประกอบดว้ยการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ และ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล พฒันาการของพฤติกรรมสุขภาพเป็นผลมาจาก
การเรียนรู้ของบุคคลเช่นเดียวกบัพฒันาการของพฤติกรรมดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมอยูใ่นพฒันาการทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล พฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นส่วนหน่ึงของพฒันาการท่ี
เกิดข้ึนในตวับุคคล แตกต่างกนัตามประสบการณ์การเรียนรู้และตามการปลูกฝังพฤติกรรมตั้งแต่วยัเด็ก  
    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นครอบครัว ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มในครอบครัว บรรยากาศ และลีลาชีวิตของแต่
ละครอบครัว เช่น การอบรมเล้ียงดู การจดัระเบียบในชีวิตประจ าวนั แบบแผนการบริโภคอาหารและ
โภชนาการ แบบแผนการออกก าลังกาย การพกัผ่อนและนันทนาการ เป็นต้น ถ้าบุคคลเติบโตมาใน
ครอบครัวและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพบุคคลนั้นจะมีการพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี 2) ปัจจยัดา้นการศึกษา จะท าให้บุคคลเกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อ
สุขภาพและมีทักษะทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนควบคู่ไปกับการศึกษา และ 3) ปัจจัยทางด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เป็นปัจจยัส าคัญท่ีท าให้บุคคลมีความโน้มเอียงท่ีจะเรียนรู้ทางสุขภาพและมีการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางท่ีสังคมตอ้งการ สังคมและส่ิงแวดล้อมจะช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้
เก่ียวกบัการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล การดูแลตนเอง การป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการ
แกไ้ขปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ได ้
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  การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
   1) การปลูกฝังแนวคิดทางสุขภาพ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลเกิดการ
พฒันาความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสุขภาพ โดยในการปลูกฝังแนวคิดทางสุขภาพตอ้งอาศยัความรู้ความ
เขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นเชิงเหตุผลและการฝึกฝนให้บุคคลพฒันาความคิดในเชิงวิเคราะห์ เช่น สุขภาพมี
ความส าคญักบับุคคลอยา่งไร เหตุใดจึงการการเจบ็ป่วยเกิดข้ึน เป็นตน้  
   2) การปลูกฝังเจตคติทางสุขภาพ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ให้บุคคลเกิดการพฒันา
ความคิดเห็นอยา่งมีทิศทางเก่ียวกบัสุขภาพ เป็นการเรียนรู้ในเชิงของการแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบสนอง
ต่อปัญหาสุขภาพและการปฏิบติัตวัเพื่อใหเ้กิดผลในการพฒันาสุขภาพ 
   3) การปลูกฝังทกัษะทางสุขภาพ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัให้บุคคลไดเ้กิดการเรียนรู้
จากการกระท าของตนเอง ท าให้เกิดความพึงพอใจและเกิดการกระท าอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นปกตินิสัย 
โดยทัว่ไปแลว้การปลูกฝังทกัษะทางสุขภาพจะเกิดข้ึนก่อนการปลูกฝังเจตคติและการปลูกฝังแนวคิดทาง
สุขภาพ 
   การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคล ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในระยะยาว  

2.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพหรือการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใหก้บับุคคลต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีถูกตอ้งหรือเพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการส าหรับการพฒันาสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ โดยทัว่ไป
แลว้พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลท่ีตอ้งปรับเปล่ียนมีลกัษณะดงัน้ี 
  1) บุคคลมีการกระท าหรือการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับสุขภาพ เช่น การไม่รับรู้และ
ตระหนกัเก่ียวกบัการเจบ็ป่วย การดูแลรักษาสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
  2) บุคคลมีการกระท าหรือการปฏิบติัท่ีเสียงต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือการมีสุขภาวะ
ไม่ดี เช่น การบริโภคอาหารท่ีไม่สะอาดและไม่ถูกตอ้ง การสูบบุหร่ี การขาดการออกก าลงักาย เป็นตน้ 
  3) บุคคลขาดการปฏิบติัตามแนวทางของการส่งเสริมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ  
  4) บุคคลขาดการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกนัโรคในชุมชน  
 ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลจึงมุ่งเน้นบุคคลในลักษณะดงักล่าวขา้งต้น 
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง โดยการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพสุขภาพของบุคคล เป็นกระบวนการส่ือสารสาระความรู้และการกระท าหรือการปฏิบติั
ดา้นสุขภาพให้เกิดข้ึนในตวับุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพคือ ศกัยภาพของแหล่งท่ีจะส่ือสาระความรู้ออกไปให้ถึงบุคคลท่ีเป็น
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กลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระความรู้ คุณภาพของส่ือท่ีน าสาระความรู้ไปถึง
กลุ่มเป้าหมายและบริบทของกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถรับการส่ือสารสุขภาพ ดงันั้นการด าเนินงานสุขศึกษา
ตามกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพจะตอ้งท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตอ้งได ้
 กล่าวโดยสรุป การพฒันาสุขภาพบุคคลประกอบดว้ยการพฒันาใน 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นร่างกาย 
มิติดา้นจิตใจ มิติดา้นความรู้ มิติดา้นทกัษะความสามารถ และมิติดา้นลกัษณะชีวิต การพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคลประกอบดว้ยการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การ
ปลูกฝังแนวคิดทางสุขภาพ การปลูกฝังเจตคติทางสุขภาพ และการปลูกฝังทกัษะทางสุขภาพ  และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในบุคคลท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งต่อไป  
 
  
กจิกรรม 3.3.1 
  จงอธิบายเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบับุคคล โดยสังเขป 
  
แนวตอบกจิกรรม 3.3.1 
 การพฒันาสุขภาพบุคคล ประกอบดว้ยการพฒันาใน 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นร่างกาย มิติดา้น
จิตใจ มิติดา้นความรู้ มิติดา้นทกัษะความสามารถ และมิติดา้นลกัษณะชีวติ  
 การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ประกอบดว้ยการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ โดยมี
องคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ การปลูกฝังแนวคิดทางสุขภาพ การปลูกฝังเจตคติทางสุขภาพ และการ
ปลูกฝังทกัษะทางสุขภาพ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
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เร่ืองที ่3.3.2 
การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบัครอบครัว 
 
 
 ภาวะสุขภาพและการเจบ็ป่วยเป็นภาวะต่อเน่ืองและปรากฏตลอดชีวติ ภาวะสุขภาพเป็นผลมา
จากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบัครอบครัวจึงมีความส าคญั
มากและส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1. การพฒันาสุขภาพระดับครอบครัว 
 การพฒันาสุขภาพระดบัครอบครัว ในปัจจุบนัมีรูปแบบการพฒันาสุขภาพเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิม อนัเน่ืองมาจากปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ 1) การเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างของครอบครัว โดย
ในอดีตโครงสร้างของครอบครัวไทยเป็นแบบครอบครัวขยาย ทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล
และพฒันาสุขภาพของครอบครัวร่วมกนั ในปัจจุบนัโครงสร้างของครอบครัวมีลกัษณะเป็นครอบครัว
แบบเดียวมากข้ึน ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวปัจจุบนัมีแนวโนม้ลดลง สุขภาพและคุณภาพชีวติแย่
ลง แนวโน้มผูสู้งอายุและเด็กอยู่ด้วยกนัมากข้ึน ท าให้มีรูปแบบการพฒันาสุขภาพเปล่ียนไปท่ีจากเดิม
สมาชิกทุกคนในครอบครัวร่วมดูแลสุขภาพซ่ึงกนัและกนัเป็นการดูแลสุขภาพเฉพาะตนเอง และผูสู้งอายุ
เป็นผูมี้บทบาทในการพฒันาสุขภาพครอบครัว และ 2) ความตอ้งการของครอบครัวในดา้นการป้องกนั
โรค ส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้การการ
พฒันาสุขภาพในระดบัครอบครัวเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 แนวทางการพฒันาสุขภาพระดบัครอบครัวท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
  1) การสนับสนุนให้มีบริการสุขภาพของครอบครัว เช่น การตรวจสุขภาพแก่คู่สมรสก่อน
แต่งงาน ก่อนมีบุตรและสตรีท่ีอยูใ่นระหวา่งตั้งครรภ ์และใชก้ารวางแผนครอบครัวส าหรับป้องกนัและคดั
กรองโรคพนัธุกรรม โรคติดต่อในครรภแ์ละความพิการแต่ก าเนิด เพื่อให้ไดท้ารกท่ีสมบูรณ์และเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพทารกตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์

 2) การส่งเสริมบริการสุขภาพอนามยัเพื่อพฒันาการของเด็กและคุณภาพชีวิตท่ีดีของมารดา 
เช่น การใหภู้มิคุม้กนัโรค การอนามยัแม่และเด็ก การใหอ้าหารเสริมต่าง ๆ เป็นตน้ 

 3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งดา้นสุขภาพให้กบัคนในครอบครัว
ทั้งในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
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 4) สนับสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพเป็นองค์รวม เป็นการสร้างความเขม้แข็ง
ของครอบครัวเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เป็นตน้ 

 
2. การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดับครอบครัว 

 การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดบัครอบครัว จะประกอบดว้ยการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.1 การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัและมีบทบาท
ส าคญัยิง่ในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะในดา้นการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ จะเห็นไดว้า่ 
สภาพแวดลอ้มในครอบครัว บรรยากาศ และลีลาชีวติของแต่ละครอบครัวมีผลโดยตรงต่อการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การเล้ียงดูบุตร การอบรมสั่งสอน การจดัระเบียบในชีวติประจ าวนั แบบแผนการ
ดูแลสุขภาพ แบบแผนการบริโภคอาหารและโภชนาการ การออกก าลงักาย การพกัผอ่นและนนัทนการ 
รวมทั้งความปลอดภยัในบา้นดว้ย กล่าวไดว้า่บุคคลใดก็ตามท่ีเติบโตในครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาพฤติกรรม บุคคลนั้นก็จะเกิดการพฒันาสุขภาพท่ีดี  
  ครอบครัวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล โดยครอบครัวเป็น
ปัจจยัน าท่ีจะท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นความรู้ ความเขา้ใจแลเจตคติ เป็นปัจจยัเอ้ือท่ี
จะท าให้สมาชิกในครอบครัวไดอ้ยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและสามารถกระท าหรือปฏิบติัเพื่อการพฒันา
สุขภาพของตนเองไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และเป็นปัจจยัเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเกิดแรงจูงใจท่ีจะกระท า
หรือปฏิบติัตามแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพได ้

2.2 การปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวเป็นลีลา
ชีวติท่ีบุคคลทุกคนในครอบครัวไดก้ระท าอยู ่มีทั้งลีลาชีวติท่ีถูกตอ้งเป็นผลดีต่อสุขภาพและลีลาชีวติท่ีเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพ ส่งผลต่อการพฒันาสุขภาพของบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของครอบครัวใหไ้ดผ้ลดีตอ้งใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบการเสริมแรง (Reinforcing Learning) คือ
การท าใหบุ้คคลในครอบครัวเป็นตวักระตุน้เตือน โนม้นา้ว และจูงใจซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงการจดัการเรียนรู้เพื่อใหค้รอบครัวมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง สมาชิกในครอบครัว
ตอ้งท าไปพร้อมกนัโดยใหส้มาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพนัธ์กนั ส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัวน า
ประเด็นสุขภาพมาอภิปรายกนั  
 การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว  มีองค์ประกอบส าคัญ 3 
ประการ คือ 1) การส่ือสารความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 2) การท่ีครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกนั และ 3) ประสบการณ์หรืออิทธิพลท่ีคนในครอบครัวไดรั้บจากสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายนอก
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บา้น ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 3 ประการน้ีจะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัววา่จะเป็นไปในทิศทางท่ี
ถูกตอ้งหรือไม ่
 พฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการให้เกิดในระดบัครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวมีแบบแผนการดูแล
สุขภาพเม่ือเกิดการเจ็บป่วยสามารถแสวงหาการรักษาพยาบาลท่ีถูกตอ้งได ้มีพฤติกรรมการบริโภคหรือ
พฤติกรรมโภชนาการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม มีพฤติกรรมการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ มีการผ่อนคลาย
ความเครียด มีพฤติกรรมการดูแลสุขลกัษณะในครัวเรือน และมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการดูแล
รับผดิชอบปัญหาสาธารณสุขของชุมชน 
 กล่าวโดยสรุป การพฒันาสุขภาพของครอบครัวมีแนวทางส าคญั คือ การสนบัสนุนให้มีบริการ
สุขภาพของครอบครัว การส่งเสริมบริการสุขภาพอนามยัเพื่อพฒันาการของเด็กและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
มารดา ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งด้านสุขภาพให้กบัคนในครอบครัว และ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเป็นองค์รวม ส่วนการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดับ
ครอบครัว จะประกอบด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพให้มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 
 
กจิกรรม 3.3.2 
 อธิบายเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบัครอบครัว โดยสังเขป 
  
แนวตอบกจิกรรม 3.3.2 
  การพฒันาสุขภาพของครอบครัว มีแนวทางส าคญั คือ การสนบัสนุนใหมี้บริการสุขภาพของ
ครอบครัว การส่งเสริมบริการสุขภาพอนามยัเพื่อพฒันาการของเด็กและคุณภาพชีวติท่ีดีของมารดา 
ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งดา้นสุขภาพใหก้บัคนในครอบครัว และสนบัสนุน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพเป็นองคร์วม  

 การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดับครอบครัว จะประกอบดว้ยการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  
 
 



57 
 

 

เร่ืองที ่3.3.3 
การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบัชุมชน 
 
 ในอดีตการพฒันาสุขภาพของประชาชนไทย เป็นการด าเนินงานด้านสาธารณสุขท่ีเน้นการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลเป็นหลกั โดยมีแบบแผนกิจกรรม
ส าเร็จรูปท่ีด าเนินการเหมือนกนัทั้งประเทศและมีลกัษณะโนม้เอียงไปในทางการพฒันาชุมชนชนบทเป็น
หลัก ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับท่ี 4 และ 5 (พ.ศ. 2520-2529) มีการขยายบริการ
สาธารณสุขสู่พื้นท่ีห่างไกลในชนบท ควบคู่กับการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานจึงท าให้มี
โรงพยาบาลระดบัอ าเภอท่ีเรียกว่า “โรงพยาบาลชุมชน” ครบทุกอ าเภอและมีสถานีอนามยัครบทุกต าบล 
ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นสาธารณสุขขาดความหลากหลายและไม่สามารถตอบสนองกบัสภาพปัญหาของ
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง และภายหลงัพบวา่ปัญหาสุขภาพของประชาชนเปล่ียนแปลงไปเน่ืองมาจากวถีิการ
ด ารงชีวิต ค่านิยม และพฤติกรรมการท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพของประเทศ ในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับท่ี 7-8 (พ.ศ. 2535-2544) กระทรวงสาธารณสุข
ปรับเปล่ียนแนวคิดใหม่จากเดิมท่ีมุ่งสร้างสถานบริการสาธารณสุขมาเน้นการพัฒนาโดยมีคนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันาและหันมาให้ความส าคญักบั “การสร้างสุขภาพดี” มากกว่า “การซ่อมสุขภาพ” 
โดยในแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) การพฒันาสุขภาพไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางการพฒันาสุขภาพและยึดหลกัการท่ีว่า “สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี” แนวคิด
ขา้งตน้จึงน าไปสู่การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน ท่ีเนน้กระบวนการสร้างเสริมใหเ้กิด
การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโดยพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเนน้การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นปัญหาดา้นสุขภาพของ
คนในพื้นท่ีและปัญหาสุขภาพซ่ึงเป็นปัญหาเฉพาะของประชากรทุกกลุ่มวยั ตลอดจนวิธีการท างานท่ีเน้น
การท างานเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมในทุกระดบัของชุมชน การพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบั
ชุมชนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 1. การพฒันาสุขภาพระดับชุมชน 
 การพฒันาสุขภาพระดบัชุมชน เป็นการด าเนินงานดา้นสาธารณสุขระหว่างประชนในชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้คนท่ีอยูร่วมกนัในชุมชนมีสภาพของร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 
และอยูใ่นสังคมท่ีดี โดยการพฒันาสุขภาพของชุมชนมีหลกัการด าเนินงานท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
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 1) เป็นการด าเนินงานดา้นสุขภาพท่ีมีความตอ้งการของชุมชนเป็นท่ีตั้ง โดยการด าเนินงานน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อแกปั้ญหาสุขภาพของคนในชุมชนหรือเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเป็นหลกั  
 2) เป็นการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนหรือการด าเนินงาน และขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (Cohen & Uphoff 
1977)  
 3) มีการสร้างและพฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่ายสุขภาพของคนในชุมชน 
 
2. การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน 
 พฤติกรรมสุขภาพของชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากวิถีชีวิตหรือการปฏิบติัตนท่ีกระท ากันตั้งแต่
ดงัเดิม ความเช่ือและวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนอาจไม่ไดพ้ฒันา
ให้สอดคลอ้งกบัองค์ความรู้ใหม่ สภาพปัญหาและการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั พฤติกรรมสุขภาพ
บางอยา่งจึงเป็นการปฏิบติัต่อ ๆ กนัมาอยา่งไม่ถูกตอ้งจนเกิดเป็นปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสาธารณสุข 

การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดบัชุมชนจึงเป็นกิจกรรมการด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนไดมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้การพฒันาสุขภาพในงานสาธารณสุขเกิดข้ึนได ้การ
พฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดบัชุมชนมีเป้าหมาย 2 ประการ คือ การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของคนใน
ชุมชนและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมให้เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่แลว้
จะมุ่งกระท าในกลุ่มเด็กซ่ึงประกอบดว้ย เด็กวยัก่อนเรียน เด็กวยัเรียน เด็กท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาในระบบ
โรงเรียน และเยาวชนทัว่ไป โดยพอ่แม ่ผูป้กครอง สมาชิกในครอบครัว มีบทบาทหลกัในการดูแลและ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม อีกทั้ง ครู คนในชุมชน ตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการแสดงพฤติกรรม
สุขภาพ การถ่ายทอดองคค์วามรู้สุขภาพ รวมทั้งการจดัส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
พฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

 การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพจะท าให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัสุขภาพ 
เกิดเป็นการพฒันาสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนมีหลกัการส าคญัดงัน้ี  

  1) การท่ีบุคคลแต่ละคนเห็นความส าคญัของการดูแลสุขภาพตนเอง โดยตระหนกัวา่ตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนการท่ีตนเองมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมยอ่มส่งผลสังคมในภาพรวม เช่น 
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การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมด่ืมสุราใช้สารเสพติดจะเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ไดใ้ห้กบัเยาวชนในชุมชนและเกิดเป็น
การเลียนแบบพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมได ้

 2) กลุ่มบุคคลในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม รวมทั้งการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กบัเด็กและเยาวชนในชุมชน เช่น ชุมชนมีการ
จดักิจกรรมการออกก าลงักายโดยมีการประชาสัมพนัธ์ให้พ่อแม่น าบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม การจดัลาน
กีฬาส าหรับออกก าลงักายของคนในชุมชน เป็นตน้  

2.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของการด าเนินงานสาธารณสุขท่ีตอ้งพฒันาให้เป็นวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีหลกัการท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
  1) ประชาชนในชุมชนมีการรับรู้เก่ียวกบัสุขภาพในเชิงบวกมากกวา่เชิงลบ โดยคนในชุมชน
ตอ้งเขา้ใจว่าการมีสุขภาพดีไม่ไดห้มายถึงการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย แต่หมายถึงการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรคเม่ือมีสุขภาพดี 
  2) ประชาชนในชุมชนตอ้งเขา้ใจถึงปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสาธารณสุขของชุมชน เช่น 
เม่ือเกิดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก คนในชุมชนต้องร่วมกันก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงใน
บา้นเรือนของตนเองและในท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 
  3) ประชาชนในชุมชนตอ้งยอมรับการปรับเปล่ียนการกระท าหรือการปฏิบติัตนของแต่ละ
บุคคล เพื่อส่งผลต่อสุขภาพชุมชน 
  4) การเรียนรู้ทางสุขภาพเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตอ้งอาศยัแรงกระตุน้และแรง
เสริมจากบุคคลอ่ืน โดยตอ้งมีการด าเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
  5) การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนให้ไดผ้ลต่อมีการบูรณาการกบัการพฒันาดา้นอ่ืน 
ๆ เช่น การศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป การพฒันาสุขภาพระดบัชุมชนจะเป็นการด าเนินงานดา้นสุขภาพท่ีมีความตอ้งการ
ของชุมชนเป็นท่ีตั้ง โดยเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ และมีการสร้างและ
พฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่ายสุขภาพของคนในชุมชน ส่วนการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดบัชุมชน 
จะเน้นการพฒันา 2 ประการ คือ การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนและการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมใหเ้ป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
 
กจิกรรม 3.3.3 
 จงอธิบายเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดบัชุมชน โดยสังเขป  
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แนวตอบกจิกรรม 3.3.3 
 การพฒันาสุขภาพระดับชุมชน เป็นการด าเนินงานดา้นสุขภาพท่ีมีความตอ้งการของชุมชน
เป็นท่ีตั้ง โดยเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ และมีการสร้างและพฒันาความ
เขม้แขง็ของเครือข่ายสุขภาพของคนในชุมชน  
 การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน จะเนน้การพฒันา 2 ประการ คือ การปลูกฝัง
พฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมให้
เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 

ชุดวชิา   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 

หน่วยที ่4  การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 

ตอนที่ 

4.1  แนวคิดเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
4.2  กระบวนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
4.3  การด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข 

แนวคิด 

1. การด าเนินงานเพื่อการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขใหไ้ดผ้ลตอ้งด าเนินการสร้างสุขภาพ โดยการป้องกนัโรค 
การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพในประชากรทุกกลุ่มอาย ุตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อใหบุ้คคล ครอบครัว และ
ชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี 

2. พฤติกรรมสุขภาพของประชากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหบุ้คคลต่าง ๆ ครอบครัวและชุมชนมีสุข
ภาวะท่ีดีหรือไม่ดี ถา้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดี ไม่เหมาะสม ก็จะท าใหเ้กิดปัญหา
สาธารณสุข หรือปัญหาสาธารณสุขไม่ไดรั้บการแกไ้ข ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี ก็จะท าใหปั้ญหาสาธารณสุขไดรั้บการแกไ้ข 

3. การเฝ้าระวงัปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ ส าหรับการด าเนินงาน
สาธารณสุขในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะในดา้นการรักษาพยาบาล การป้องกนัโรคและควบคุมโรค การเสริมสร้างสุขภาพ 
ตลอดจนอุบติัเหตุและภยัคุกคามทางสุขภาพอ่ืน ๆ เพื่อการป้องกนัและแกปั้ญหาสาธารณสุขตั้งแต่เน่ิน ๆ หรือแกไ้ข
ปัญหา ตั้งแต่ปัญหายงัไม่เกิด หรือ เกิดแลว้แต่ยงัไม่รุนแรง 

4. เน่ืองจากพฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการเกิดปัญหาสาธารณสุขและการแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุข ซ่ึงจะเกิดข้ึนก่อนในกลุ่มประชากรแลว้ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุขตามมาในภายหลงั เพื่อใหท้ราบ
สถานการณ์และความเส่ียงของการแกปั้ญหาสาธารณสุขท่ีจะตามมาในอนาคต จึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการ
ด าเนินงานสุขศึกษา เพื่อการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก ตามแนวคิดและปรัชญาของงานสาธารณสุข 

5. เม่ือไดด้ าเนินการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพแลว้ และไดท้ราบระดบัของพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นความ
เส่ียงของปัญหาสาธารณสุข ก็จะไดด้ าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปัจจยัเส่ียง
ของงานสาธารณสุข ในลกัษณะของการป้องกนัและสร้างเสริมสุขภาพ ตามกระบวนการด าเนินงานสาธารณสุข 
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วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ ความหมาย ความส าคญัของการเฝ้าระวงัพฤติกรรม

สุขภาพและการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกได ้
2. อธิบายกระบวนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ การวเิคราะห์ปัญหาสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพท่ีใช้

ในการเฝ้าระวงั และการบูรณาการการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในการด าเนินงานสาธารณสุข เชิงรุกได ้
3. อธิบายการด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัท าแผนการ

ด าเนินงานตามแผน และการน าผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ 
 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 4 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 4.1-4.3 
3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 
4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง 
5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
6. เขา้รับฟังการสอนเสริม (ถา้มี) 
7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 4 

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบติั 
3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง 
4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์ 
5. การสอนเสริม (ถา้มี) 

 

การประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินผลกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่ 4  ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่4.1 
แนวคดิเกีย่วกบัการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง  แนวคิด  และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี  4.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

เร่ืองที่ 

4.1.1  ความหมายของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
4.1.2  ความเป็นมาของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
4.1.3  ความส าคญัของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 

แนวคิด 
1. พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียง หรือพฤติกรรมท่ีจะท าใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพ ในลกัษณะต่าง ๆ 

นั้น เม่ือเกิดข้ึนในกลุ่มประชากรใดก็ตาม ก็จะท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุขข้ึนมาในพื้นท่ีระดบัชุมชนและจะขยายวง
ออกไปจนเป็นปัญหาสาธารณสุขของสังคมในท่ีสุด โดยท่ีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหไ้ดผ้ลตอ้งใชค้วามพยายาม
อยา่งมาก รวมทั้งตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขปัญหามาก กวา่จะประสบความส าเร็จได ้

2. การแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด คือ การป้องกนัปัญหาสาธารณสุขไม่ใหเ้กิดข้ึน โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพตั้งแต่เน่ิน ๆ ซ่ึงกระท าไดโ้ดยการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพของประชากรกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง เม่ือ
มีปรากฏการณ์ของพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียงหรือพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมก็ควรด าเนินงาน 
สุขศึกษาเชิงรุกเสียตั้งแต่เน่ิน ๆ เพื่อป้องกนัปัญหาสาธารณสุขท่ีจะลุกลามขยายขอบเขตของปัญหาในภายหลงั 

วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 4.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพและความส าคญัของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ

ได ้ 
2. อธิบายความเป็นมาของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพได ้
3. อธิบายความส าคญัของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพได ้
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เร่ืองที่  4.1.1  
ความหมายของการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 
 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Surveillance) จดัวา่เป็นเทคโนโลยสุีขศึกษาประการหน่ึงท่ี
ไดมี้การพฒันาข้ึนมาในช่วงเวลาท่ีมีการพฒันาการด าเนินงานสุขศึกษาในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปแบบของ 
การด าเนินงานสุขศึกษาในปัจจุบนั (Conventional Approach) 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเป็นนวตักรรมการด าเนินงานสุขศึกษาในงานสาธารณสุข โดยการศึกษา
พฤติกรรมเส่ียง (Risk Behavior) ของประชากรในพื้นท่ีเป้าหมายของการด าเนินงานสาธารณสุขอยา่งต่อเน่ือง  
ตามตวัช้ีวดัของพฤติกรรมสุขภาพและเกณฑพ์ฤติกรรมท่ีก าหนดไว ้เม่ือใดก็ตามท่ีขอ้มูลท่ีศึกษาแสดงใหเ้ห็น 
ระดบัความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุข ก็จะด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก (Proactive Health Education)  
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหเ้หมาะสมดว้ยรูปแบบและวธีิการ (Intervention) ตามทฤษฎีและ
กระบวนการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Development Process) ของบุคคล (Individual) ครอบครัว 
(Family) ชุมชน (Community) และสังคม (Society) อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อการป้องกนัและแกปั้ญหาสาธารณสุข 
มิใหข้ยายขอบเขต หรือเพิ่มความรุนแรง จนยากท่ีจะแกไ้ขไดโ้ดยง่าย 

พฤติกรรมเส่ียง ในท่ีน้ี หมายถึง การแสดงออกของบุคคล ในลกัษณะของความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ  
เจตคติ การปฏิบติัหรือการกระท า การไม่ปฏิบติั หรือการไม่กระท า ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แลว้มีผลเสียต่อสุขภาพของ
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน แลว้แต่กรณี การด าเนินการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง 
ทางสุขภาพ 

เน่ืองจากการเกิดข้ึนของพฤติกรรมสุขภาพ ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี คือ พฤติกรรมสุขภาพท่ีท าให้
ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนมีสุขภาพดี หรือพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดี พฤติกรรมสุขภาพเส่ียงต่อการเจบ็ป่วย ทั้งของตนเอง
หรือของบุคคลอ่ืน มีสาเหตุหรือปัจจยัของพฤติกรรมทั้งส้ิน ดงันั้น ในบางคร้ังท่ีไม่สามารถจะวดัมิติใดมิติหน่ึงของ
พฤติกรรมสุขภาพ  ตามทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ถา้ใชท้ฤษฎี PRECEDE Framework ของ Lawrence W. 
Green ก็อาจจะวดัปรากฏการณ์ของ ปัจจยัน า (Predisposing Factors) ปัจจยัเอ้ือ (Enabling Factors) และปัจจยัเสริม 
(Reinforcing Factors) แลว้พยากรณ์วา่ พฤติกรรมเส่ียงจะเกิดข้ึนหรือไม่และในระดบัใด โดยใชแ้บบจ าลองทางสถิติ
มาท าการสังเคราะห์ เช่น ใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เช่นเดียวกนักบัการ
เฝ้าระวงัพฤติกรรมการป้องกนัโรค ถา้ไม่สามารถจะวดัพฤติกรรมเส่ียงหรือพฤติกรรมท่ีจะท าใหป้ระชากรเป้าหมายมี
ความลม้เหลวในการป้องกนัโรคใดโรคหน่ึงได ้เพราะยงัไม่เกิดพฤติกรรมดงักล่าวข้ึนมา แต่ก็สามารถวดัไดจ้าก 
ความเช่ือทางสุขภาพ (Health Belief) ตามทฤษฎีแบบจ าลองความเช่ือทางสุขภาพ (Health Belief Model) ของ Becker 
and Maiman โดยใชแ้บบจ าลองเชิงสมมติในการวเิคราะห์เพื่อการพยากรณ์พฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้เช่นเดียวกนั 

สรุปวา่ การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ เป็นกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก  (Proactive Public Health 
Approach) ท่ีมีความส าคญัมาก ตามปรัชญาการสาธารณสุข คือ การป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึนดีกวา่ท่ีจะท าการ
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แกไ้ขปัญหา หลงัจากท่ีเกิดปัญหาข้ึนมาแลว้ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เป็นการยากท่ีจะแกไ้ขไดโ้ดยง่ายหรือตอ้งใชเ้วลาใน
การแกไ้ขปัญหาท่ียาวนาน 
 
กจิกรรม  4.1.1 

จงอธิบายความหมายของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
 
แนวตอบกจิกรรม  4.1.1 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ เป็นกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกท่ีมีความส าคญัมาก ตามปรัชญา
การสาธารณสุข คือ การป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึนดีกวา่ท่ีจะท าการแกไ้ขปัญหา หลงัจากท่ีเกิดปัญหาข้ึนมาแลว้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้เป็นการยากท่ีจะแกไ้ขไดโ้ดยง่ายหรือตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขปัญหาท่ียาวนาน 
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เร่ืองที่ 4.1.2 
ความเป็นมาของการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 
 

ในอดีตของการด าเนินงานสาธารณสุข การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพไม่อยูใ่นระบบงานสาธารณสุขของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลกแต่อยา่งใด เน่ืองจากไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูป้ฏิบติังานสาธารณสุข ค าวา่ การเฝ้าระวงั 
(Surveillance) ไดถู้กน ามาใชใ้นงานสาธารณสุขส าหรับการเฝ้าระวงัโรคหรือการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาเท่านั้น 
องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดใหมี้การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาส าหรับการควบคุมโรคติดต่อบางโรคท่ีมีเป้าหมายใน
การก าจดัหรือกวาดร้าง (Eradication or Elimination) เช่น โรคมาลาเรีย (Malaria) โรคคุดทะราด (Yaws) กาฬโรค 
(Plaque) โรคเทา้ชา้ง (Elephantiasis) โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) และโรคอ่ืน ๆ หลายโรค ซ่ึงงานควบคุมโรคเหล่าน้ี
จะมีการคน้หาผูป่้วย (Case Detection) และเฝ้าระวงัโรค (Disease Surveillance) เป็นมาตรการหลกั 

ในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 20 องคก์ารอนามยัโลกไดมี้การสนบัสนุนด าเนินงานสาธารณสุขในหลาย
ประเทศทัว่โลก และก าหนดใหก้ารเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของงานสาธารณสุข โดยมี
รูปแบบและวธีิการท่ีแตกต่างกนั ตามลกัษณะของโรคและการตดัการแพร่กระจายของโรค ส าหรับในประเทศไทย 
นอกจากจะด าเนินงานก าจดัไขม้าลาเรีย ซ่ึงต่อมาไดล้ดเป้าหมายลงมาเป็นการควบคุมไขม้าลาเรีย เน่ืองจากไม่
สามารถจะท าการก าจดัโรคไดต้ามเป้าหมายและเกณฑท่ี์องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดไว ้ตามบริบท (Context) ทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขและเทคโนโลยสีาธารณสุขในปัจจุบนั แลว้ยงัมี
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิล าไส้และโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไมต้บั  ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองกนัมากกวา่
คร่ึงศตวรรษแลว้ ซ่ึงโครงการสาธารณสุขทั้งสองโครงการน้ีไดมี้การด าเนินงานเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาเป็นกิจกรรม
หลกัของการป้องกนัและควบคุมโรค 

อยา่งไรก็ตาม จากประสบการณ์ยาวนานท่ี ดร.ธนวรรธน์  อ่ิมสมบูรณ์ ไดร่้วมท างานอยูใ่นโครงการทั้งสองน้ี 
ทั้งในฐานะผูเ้ช่ียวชาญขององคก์ารระหวา่งประเทศท่ีใหก้ารช่วยเหลือทางวชิาการแก่กระทรวงสาธารณสุข  
ดร.ธนวรรธน์  อ่ิมสมบูรณ์ ไดท้  าการศึกษาวเิคราะห์ในหลายกรณี และพบวา่การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยายงัไม่
สามารถท่ีจะป้องกนัปัญหาในแง่ของการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อในเชิงรุกไดร้วดเร็วเท่าท่ีควร 
เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีปรากฏขอ้มูลจากการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยานั้น ก็ไดเ้กิดการแพร่โรคไปแลว้ในประชากร
จ านวนมาก  

ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม รวมทั้งมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีท าให้
เกิดการติดโรคหรือเกิดการแพร่ไปแลว้ในหมู่ประชากรจ านวนมาก ดงันั้นการด าเนินงานสาธารณสุขใหไ้ดผ้ล
ทนัท่วงทีจึงไม่สามารถด าเนินการได ้เพราะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหไ้ดผ้ลตอ้งเร่ิมท่ีการปลูกฝัง
พฤติกรรมสุขภาพตั้งแต่เยาวว์ยั ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาระหวา่ง 10-20 ปี เป็นอยา่งนอ้ย เพื่อใหก้ารด าเนินงานสาธารณสุขได้
เป็นไปอยา่งทนัท่วงที หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้ั้งแต่ปัญหายงัไม่เกิด ตอ้งแกไ้ขท่ีพฤติกรรม
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สุขภาพ ซ่ึงพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดีและพฤติกรรมเส่ียงทั้งหมดจะปรากฏในหมู่ประชากรกลุ่มเส่ียงเป็นเวลาหลายปี 
ก่อนท่ีปัญหาสาธารณสุขจะเกิดข้ึน กล่าวคือ ถา้เป็นปัญหาพฤติกรรมโรคติดต่ออยา่งเฉียบพลนัก็จะเกิดพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเส่ียงก่อนระหวา่ง 1-5 ปี ถา้เป็นโรคติดต่อท่ีค่อยเป็นค่อยไปก็จะเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงก่อนระหวา่ง 
5-10 ปี แต่ถา้เป็นโรคไม่ติดต่อหรืออุบติัเหตุต่าง ๆ พฤติกรรมเส่ียงจะเกิดข้ึนก่อนปัญหาระหวา่ง 10-20 ปี 

ดงันั้น ถา้ไดมี้การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในเชิงของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในพื้นท่ีเส่ียง หรือ
ประชากรกลุ่มเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพก็พอจะสามารถพยากรณ์ปัญหาสาธารณสุขท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นภายหลงันัน่เอง  
ดร.ธนวรรธน์  อ่ิมสมบูรณ์ จึงไดริ้เร่ิมการออกแบบและพฒันารูปแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิล าไส้ (Intestinal Helminthiasis) โรคพยาธิใบไมต้บั (Opisthorchiasis) รวมทั้งโครงการ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ในช่วงเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2530 ถึง 2535  

ต่อมาไดน้ าเอาแนวคิดและรูปแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพไปเผยแพร่ใหก้บัแพทยแ์ละนกัวชิาการ
สาธารณสุขระดบัสูง ในการอบรมหลกัสูตรนกับริหารการแพทยแ์ละสาธารณสุขระดบัสูง รวมทั้งหลกัสูตรผูบ้ริหาร
งานสาธารณสุขระดบักลาง นอกจากน้ีแลว้ไดพ้ยายามผลกัดนัใหแ้นวคิดและกระบวนการ เฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ
ไดเ้ขา้ไปอยูใ่นระบบงานสุขศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข จนเป็นท่ียอมรับและก าหนดใหเ้ป็นกิจกรรมการ
ด าเนินงานสุขศึกษาองคป์ระกอบหน่ึง ตลอดช่วงเวลา 1 ทศวรรษท่ีผา่นมา   กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขในระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ี 
ไดมี้การพฒันารูปแบบและกระบวนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพส าหรับโครงการสาธารณสุขต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง
มาเป็นล าดบั ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก เม่ือขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพได้
ช้ีใหเ้ห็นถึงความเส่ียงทางดา้นสุขภาพหรือสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม หรือ
เก่ียวกบัการเกิดปัญหาสาธารณสุขต่าง ๆ ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
 
กจิกรรม  4.1.2 

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในเชิงของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในพื้นท่ีเส่ียง  ไดมี้ผูริ้เร่ิมออกแบบและ
พฒันารูปแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในโครงการใด 

 
แนวตอบกจิกรรม  4.1.2 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิล าไส้ โรคพยาธิใบไมต้บั รวมทั้งโครงการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
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เร่ืองที่ 4.1.3  
ความส าคญัของการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ   
 

โดยท่ีการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการด าเนินงานสาธารณสุข ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก เม่ือขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพไดช้ี้ให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีจะเกิด
ปัญหาสาธารณสุขท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงั และในการด าเนินงานสาธารณสุขไดก้ าหนดใหก้ารด าเนินงานสุขศึกษา
หรืองานพฒันาพฤติกรรมสุขภาพบูรณาการอยูใ่นระบบบริการสาธารณสุขทั้งในดา้นการรักษาพยาบาล การป้องกนั
โรคและการส่งเสริมสุขภาพ ดงันั้น การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นงานสาธารณสุขท่ีบูรณาการอยูใ่นงาน
สาธารณสุข โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานป้องกนัและควบคุมโรค ไม่วา่จะเป็นโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งอุบติัเหตุ
ต่าง ๆ ดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ี การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นกลไกส าคญัของงานสาธารณสุข โดยมีวตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินงาน 3 ประการดว้ยกนั คือ  

ประการแรก เป็นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีท าให้เกิดปัญหาสาธารณสุขท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี เพื่อ
ช้ีใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาในกลุ่มเส่ียงหรือในพื้นท่ีเส่ียง เช่น ปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ หรือโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาของประชากรส่วนใหญ่ ซ่ึงมีแนวโนม้จะเพิ่มสูงข้ึนในบางพื้นท่ีหรือใน
บางช่วงเวลา 

ประการทีส่อง เป็นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีท าให้เกิดปัญหาสาธารณสุขท่ีเคยเป็นปัญหาท่ีส าคญัและ
ไดรั้บการควบคุมหรือก าจดักวาดลา้งไปได ้จนกระทัง่ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไปแลว้ แต่มีโอกาสท่ีจะกลบัมา
แพร่ระบาดไดอี้ก (Re-emerging Disease) เน่ืองจากสาเหตุส าคญับางประการ เช่น การกลายพนัธ์ุของเช้ือโรค (Agent 
Variation) การรับเช้ือสายพนัธ์ุเดิม หรือ สายพนัธ์ุใหม่ของเช้ือโรค การรับเช้ือสายพนัธ์ุเดิมหรือสายพนัธ์ุใหม่มาจาก
ประเทศอ่ืนและภูมิภาคอ่ืน (Imported Transmission) การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่
โรคในประชากร (Risk Behavior Increase) และการลดลงของภูมิตา้นทานโรคของประชากรส่วนใหญ่ (Herd 
Immunity) เช่นในกรณีของโรคคุดทะราดท่ีมีการแพร่โรคมาจากพื้นท่ีประเทศเพื่อนบา้น โรคสเตร็ปโตคอคโคสิส 
จากเช้ือ Streptococcus suis ในหมู และโรคอ่ืนหลายโรคท่ีไม่ใช่โรคติดต่อประจ าทอ้งถ่ิน (Endemic Disease) 

ประการทีส่าม ไดแ้ก่ การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดโรคและการแพร่
โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนใหม ่(New-emerging Disease) ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียง
เกิดข้ึน พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของการแพร่โรคท่ีเกิดข้ึนใหม่เหล่าน้ี ประชากรส่วนใหญ่จะยงัขาดกนัอยูแ่ละ
ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาข้ึนมา ซ่ึงจะมีผลใหโ้รคเหล่าน้ีแพร่กระจายไปไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่ท่ีจะมีการป้องกนัส่วน
บุคคลไดดี้พอ ปัญหาก็จะลุกลามไปอยา่งมากมาย ตวัอยา่งของโรคและปัญหาในขณะน้ี คือ โรคเอดส์ซ่ึงเป็นโรค
เกิดข้ึนใหม่และแพร่กระจายเขา้มาในประเทศไทยในช่วงเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา 
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สรุปไดว้า่ การด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 ประการดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับงาน
สาธารณสุข ทั้งในระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั หรือแมแ้ต่ระดบัภาคหรือระดบัประเทศ แลว้แต่กรณีข้ึนอยูก่บั
วา่การด าเนินงานสาธารณสุขนั้น ๆ มีเป้าหมายของการแกไ้ขปัญหาในระดบัใด เพราะเม่ือขอ้มูลจากการเฝ้าระวงั
พฤติกรรมสุขภาพแสดงให้เห็นถึงปัญหาในพื้นท่ีใด ก็จ  าเป็นตอ้งด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกส าหรับพื้นท่ีนั้น ๆ 

ในทางปฏิบติัแลว้ การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ ควรด าเนินการในพื้นท่ีของหน่วยงานสาธารณสุขในระดบั
ต่าง ๆ เพื่อการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกในพื้นท่ีเฉพาะมีแนวโนม้วา่จะเกิดปัญหา ส่วนพื้นท่ีอ่ืนท่ีไม่มีแนวโนม้วา่จะ
เกิดปัญหา ก็ยงัไม่ตอ้งด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก แต่ยงัคงด าเนินการเฝ้าระวงัต่อไป 

 
 
กจิกรรม  4.1.3 
 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นกลไกส าคญัของงานสาธารณสุข มีวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 3 
ประการดว้ยกนัคืออะไรบา้ง 

 
แนวตอบกจิกรรม  4.1.3 
 1. เป็นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุขท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี 
 2 .เป็นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุขท่ีเคยเป็นปัญหาท่ีส าคญัและไดรั้บการ
ควบคุมหรือก าจดักวาดลา้งไปได ้จนกระทัง่ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไปแลว้ แต่มีโอกาสท่ีจะกลบัมาแพร่
ระบาดไดอี้ก 
 3. การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดโรคและการแพร่โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
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ตอนที ่4.2 
กระบวนการเฝ้าระวังพฤตกิรรมสุขภาพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง  แนวคิด  และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี  4.2  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

เร่ืองที ่ 

          4.2.1  การวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
          4.2.2  การออกแบบและจดัท าเคร่ืองมือในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
          4.2.3  การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ และการแปลผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
          4.2.4  การบูรณาการการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในการด าเนินงานสาธารณสุขเชิงรุก 

แนวคิด 

  1. กระบวนการด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเป็นส่ิงท่ีบุคลากรสาธารณสุขจ าเป็นตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจ 
เพื่อการจดัท าแผนการเฝ้าระวงัตามขั้นตอนต่างๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 2. ในแต่ละขั้นตอนของการเฝ้าระวงัมีความส าคญัต่อคุณภาพของขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะไดรั้บจากการ
เฝ้าระวงั ถา้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ความเขา้ใจถูกตอ้งก็จะท าการเฝ้าระวงัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สามารถท่ีจะใชข้อ้มูลท่ีไดใ้น
การด าเนินงานสุขศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การตดัสินใจท่ีจะท าการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพจากพฤติกรรมสุขภาพใดก็ตาม ตอ้งอาศยัขอ้มูลทาง
ระบาดวทิยาท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพเป็นส าคญั และมีความตรง 
(Validity) สูงพอท่ีจะช้ีใหเ้ห็นปัญหาสาธารณสุขท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมเหล่านั้น 
 4. การตดัสินใจท่ีจะสรุปวา่ ระดบัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียง หรือพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่
เหมาะสม ท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุข และจ าเป็นตอ้งด าเนินงานสุขศึกษาในเชิงรุกมีความส าคญัมาก จ าเป็นท่ี
จะตอ้งอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 

วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 4.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ
ไทยได ้
 2. อธิบายการออกแบบและจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ
ได ้
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 3. อธิบายการเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพได้ 
 4. อธิบายการบูรณาการการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในการด าเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกได้ 
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เร่ืองที่ 4.2.1  
การวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพเพ่ือการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 
 

การวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ  จะตอ้งพิจารณา
ก าหนดปัญหาสาธารณสุขส าหรับการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ  และก าหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ีใชส้ าหรับการเฝ้า
ระวงั  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การพจิารณาก าหนดปัญหาสาธารณสุขส าหรับการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ (Public Health Problem 
Determination) 

ปัญหาสาธารณสุขท่ีจ าเป็นตอ้งมีการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัไดก้ล่าวแลว้
ในตอนตน้ คือ ปัญหาสาธารณสุขท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และก าลงัไดรั้บการแกไ้ขปัญหาตามปกติ ปัญหาสาธารณสุขท่ี
ประสบความส าเร็จในการด าเนินการแลว้ แต่มีโอกาสท่ีจะกลบัมาเป็นปัญหาอีกไดถ้า้มีปัจจยัต่าง ๆ เอ้ืออ านวยให้
กลบัมาเป็นปัญหาอีกได ้และปัญหาสาธารณสุขท่ีเป็นโรคใหม่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาปัจจุบนั 

การพิจารณาวา่จะท าการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในปัญหาใดนั้น ตอ้งศึกษาจากขอ้มูลทางระบาดวิทยา
เพื่อใหมี้ความชดัเจนในเร่ืองของการเกิดโรค การแพร่โรค การป้องกนัและควบคุมโรค อุบติัการณ์ และความชุกของ
โรค รวมทั้งแนวโนม้ของการแพร่กระจายของโรคหรือการขยายขอบเขตของปัญหาสาธารณสุข ทั้งในกลุ่มเส่ียงและ
พื้นท่ีเป้าหมาย 

2. การก าหนดพฤติกรรมสุขภาพทีใ่ช้ส าหรับการเฝ้าระวงั (Health Behavior Determination) 

โดยทัว่ไปแลว้พฤติกรรมสุขภาพท่ีใชส้ าหรับการเฝ้าระวงัเป็นพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค หรือการ
แพร่กระจายของโรค ซ่ึงเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุข ซ่ึงในการเฝ้าระวงัก็จะดูวา่มีประชากร
กลุ่มเส่ียงหรือประชากรในพื้นท่ีท่ีมีการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละเท่าไหร่ ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง ตวัอยา่งเช่น ถา้
เป็นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บั ก็จะดูวา่มีประชากรท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ท่ีท าจากปลาอยา่งสุก ๆ ดิบ ๆ หรือดิบ ๆ เช่น ปลาร้าดิบ ลาบปลาดิบ กอ้ยปลาดิบ เป็นตน้ 

แต่ถา้เป็นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกนั และควบคุมโรคมะเร็งปอด และโรคหวัใจ ก็จะดูจาก
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการขาดการออกก าลงักาย เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถจะวดัพฤติกรรมสุขภาพในลกัษณะของพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพุทธิพิสัย หรือความรู้
ความเขา้ใจ (Cognitive Domain Behavior) พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นจิตพิสัย หรือความคิดเห็นและเจตคติ (Affective 
Domain Behavior) และพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นทกัษะพิสยั หรือการกระท า การปฏิบติั (Psychomotor Domain 
Behavior) ก็จะวดัจากปัจจยัของพฤติกรรมสุขภาพ (Factors Determining Health Behavior) ตามทฤษฎีทางพฤติกรรม
สุขภาพทฤษฎีใด ทฤษฎีหน่ึงโดยใชล้กัษณะของพฤติกรรมสุขภาพ เป็นตวัก าหนด 
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กจิกรรม  4.2.1 

จงอธิบายเก่ียวกบัการพิจารณาก าหนดปัญหาสาธารณสุขส าหรับการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
 
แนวตอบกจิกรรม  4.2.1 

ปัญหาสาธารณสุขท่ีจ าเป็นตอ้งมีการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัไดก้ล่าวแลว้
ในตอนตน้ คือ ปัญหาสาธารณสุขท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และก าลงัไดรั้บการแกไ้ขปัญหาตามปกติ ปัญหาสาธารณสุขท่ี
ประสบความส าเร็จในการด าเนินการแลว้ แต่มีโอกาสท่ีจะกลบัมาเป็นปัญหาอีก และปัญหาสาธารณสุขท่ีเป็นโรค
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาปัจจุบนั  โดยการพิจารณาวา่จะท าการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในปัญหาใดนั้นตอ้งศึกษา
จากขอ้มูลทางระบาดดว้ย 
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เร่ืองที่ 4.2.2 
การออกแบบและการจัดท าเคร่ืองมือในการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 
 

การออกแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ เป็นขั้นตอนส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึง ซ่ึงก าหนดรายละเอียดใน
ลกัษณะของแผนการเฝ้าระวงั โดยมีการก าหนดแนวปฏิบติั หรือวธีิการปฏิบติัในแต่ละเร่ือง ส าหรับการด าเนินการเฝ้า
ระวงั ดงัต่อไปน้ี  

1. การออกแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Surveillance Design) 

1.1 การก าหนดตวัอยา่ง (Sample Determination) ของประชากรท่ีจะใชส้ าหรับการเฝ้าระวงัพฤติกรรม
สุขภาพ วา่จะเป็นใคร ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ไดแ้ก่ ตวัแทนของประชากรกลุ่มเส่ียงของปัญหาสาธารณสุขท่ีท าการเฝ้า
ระวงัพฤติกรรมสุขภาพนัน่เอง 

1.2 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง (Sample Size Determination) ส าหรับการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึง
ตามปกติแลว้ ขนาดตวัอยา่งไม่จ  าเป็นตอ้งมีจ านวนมากเกินไปเพราะการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ ตอ้งด าเนินการ
ต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ อยูแ่ลว้ ดงันั้นขนาดตวัอยา่งจึงมีขนาดเพียงพอท่ีจะมีการกระจายขอ้มูล แบบการกระจายภายใต้
พื้นท่ีโคง้ปกติ (Normal Distribution) เพื่อการแปลผลขอ้มูลในมิติเดียวเท่านั้น คือ สัดส่วน หรือร้อยละของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสาธารณสุข จ านวนตวัอยา่ง หรือขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเฝ้า
ระวงัแต่ละคร้ัง จึงควรจะเป็น 30-35 คน ก็เพียงพอแลว้ โดยท่ีการเลือกตวัอยา่งแต่ละคร้ังไม่ควรจะซ ้ ากลุ่มเดิมทั้งหมด 
แต่จะพยายามเลือกตวัอยา่งใหม่ เพื่อใหข้อ้มูลท่ีมีความเท่ียงสูงพอ (Reliability) 

1.3 การเลือกตวัอยา่ง (Sample Sampling) ซ่ึงสามารถใชว้ธีิการเลือกไดห้ลายวธีิ  โดยจะไม่มีผลต่อความ
ล าเอียง (Bias) ของขอ้มูลท่ีไดม้ากนกั เช่น การเลือกตวัอยา่งแบบการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) การ
เลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) หรือการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก็ได ้
เพราะเราไม่สามารถระบุไดว้า่คนใดคนหน่ึงมีพฤติกรรมสุขภาพอยา่งไร จึงสามารถท่ีจะระบุใครก็ไดท่ี้ สะดวกต่อ
การเก็บขอ้มูลได ้(Accidental Sampling) โดยไม่มีการคดักรองก่อนวา่บุคคลใดมีพฤติกรรมสุขภาพอยา่งไร 

1.4 เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Instrument Used for Data Collection) สามารถใชเ้คร่ืองมือ
ไดห้ลายประเภท ข้ึนอยูก่บัวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวแลว้ในตอนตน้ กล่าวคือ 

1.4.1 ถา้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตพฤติกรรมในเชิงประจกัษ์ (Evident Base Behavior) ก็ใช้
แบบบนัทึกการสังเกต 

1.4.2 ถ้าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม ก็ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผ่านการ 
ตรวจสอบคุณภาพในเชิงความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) แลว้ 

1.4.3 ถา้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ ก็ใชแ้บบสัมภาษณ์ 
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1.4.4 ถา้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีอยูแ่ลว้ ก็ใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลโดยท่ีเคร่ืองมือท่ีใช้น้ี
สามารถจะใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่แล้วส าหรับใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลในกลุ่มประชากรเดียวกนั และพฤติกรรมสุขภาพ
เดียวกนัก็ได ้แต่ถา้เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนใหม่ก็จ  าเป็นตอ้งประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง 
พร้อมทั้งปรับปรุงใหมี้คุณภาพดี เสียก่อนท่ีจะน ามาใช ้

1.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) มีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1.5.1 ก าหนดวา่ใครเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
1.5.2 ก าหนดช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูล 
1.5.3 ถา้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามใหก้ าหนดวธีิการกระจายแบบสอบถาม และวธีิการท า

แบบสอบถามใหเ้หมือนกนัทุกคน 
1.5.4 ถา้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกต ใหก้ าหนดวธีิการสังเกตใหช้ดัเจน ส าหรับการปฏิบติั

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้มีคนช่วยเก็บขอ้มูล 
1.5.5 ถา้เป็นการเก็บขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิใหก้ าหนดรายละเอียดของการบนัทึกขอ้มูลใหช้ดัเจน 
1.5.6 ถา้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์ ตอ้งก าหนดวธีิการสัมภาษณ์ เทคนิคการสัมภาษณ์

และมีการฝึกซอ้มการสัมภาษณ์ใหก้บับุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีสัมภาษณ์ดว้ย 

2. การจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ  

เคร่ืองมือในการเฝ้าระวงัสุขภาพจ าแนกไดเ้ป็นหลายประเภท ตามลกัษณะของการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 

2.1 แบบบันทกึข้อมูล ใชส้ าหรับการบนัทึกพฤติกรรมสุขภาพท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยทัว่ ๆ ไป เช่น 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง พฤติกรรมการขาดการออกก าลงักาย หรือพฤติกรรม
เส่ียงต่าง ๆ ฯลฯ พฤติกรรมสุขภาพท่ีสังเกตไดเ้หล่าน้ี ตามปกติแลว้เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นการด ารงชีวิต 
พฤติกรรมการใชชี้วิตของบุคคลต่าง ๆ พฤติกรรมท่ีเป็นวถีิชีวติของครอบครัวต่าง ๆ และพฤติกรรมท่ีเป็นวถีิชีวติ
ชุมชน ซ่ึงพฤติกรรมสุขภาพเหล่าน้ี ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีปิดบงัซ่อนเร้นแต่อยา่งใด แบบบนัทึกพฤติกรรมสุขภาพจึงมี
ลกัษณะเป็นการบนัทึกขอ้มูล บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีการกระท า การปฏิบติั การไม่กระท า หรือการไม่ปฏิบติัใน
เร่ืองอะไรบา้ง ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี 
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รายที่ 
พฤติกรรมสุขภาพทีเ่ฝ้าระวงั 
....................................... 

การปฏิบัติหรือการกระท า 
หมายเหตุ 

ถูกต้อง/เหมาะสม 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่เหมาะสม 

1     
2     
3     
n     

2.2 แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองท่ีมือท่ีใหก้ลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลไดอ่้านแลว้ตอบค าถามดว้ยตวัเอง  ขอ้
ค าถามในเคร่ืองมือหรือในแบบสอบถามนั้น ๆ อยูใ่นลกัษณะของค าถามเด่ียว ๆ ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปวา่ พฤติกรรม
หรือการกระท าอะไรท่ีปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั พฤติกรรมอะไรท่ีปฏิบติัถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง พฤติกรรมอะไรท่ีตั้งใจวา่
จะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี 

 

รายที่ 
พฤติกรรมสุขภาพทีเ่ฝ้า
ระวงั…………………… 

การปฏิบัติหรือการกระท า ความตั้งใจทีจ่ะปฏบิัตหิรือกระท า 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
ตั้งใจทีจ่ะ
ปฏิบัติ 

ไม่ตั้งใจทีจ่ะ
ปฏิบัติ 

1      
2      
3      
n      

2.3 แบบสัมภาษณ์ ใชส้ าหรับการวดัพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีไม่สามารถสังเกตได ้หรือไม่แน่ใจวา่จะให้
ค  าตอบท่ีถูกตอ้งดว้ยการท าแบบสอบถาม หรือเป็นพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีมีลกัษณะท่ีตอ้งการการประเมินก่อน จึง
จะบอกไดว้า่เป็นอยา่งไร เช่น ตอ้งการประเมินวา่เป็นพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือ
พฤติกรรมท่ีค่อนขา้งจะเป็นความลบัส่วนตวั ซ่ึงจะตอ้งคน้หาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) แบบ
สัมภาษณ์มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัแบบสอบถาม แต่ไม่อยูใ่นลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นลกัษณะของขอ้ความท่ีระบุ
พฤติกรรมสุขภาพแบบลอย ๆ แลว้ผูส้ัมภาษณ์เป็นผูส้รุปและตดัสินใจวา่พฤติกรรมสุขภาพเป็นอยา่งไร เป็น
พฤติกรรมท่ีเส่ียงหรือไม่เส่ียง ถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี 
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รายที่ 
การปฏิบัติเกีย่วกบั 

…………..………………………………. 

ไม่เส่ียง/
ถูกต้อง/
เหมาะสม 

เส่ียง/ไม่
ถูกต้อง/ไม่
เหมาะสม 

หมาย
เหตุ 

1     
2     
3     
N     

2.4 แบบบันทกึข้อมูลทุติยภูมิ เป็นเคร่ืองมือท่ีจดัท าข้ึนแบบง่าย ๆ ส าหรับบรรทึกขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพท่ี
มีการบนัทึกเอาไวแ้ลว้ในระเบียบ หรือในรายงานท่ีมีอยู ่ซ่ึงมีการระบุพฤติกรรมสุขภาพในเร่ืองท่ีท าการเฝ้าระวงั เช่น 
ในระเบียนผูป่้วย ในแฟ้มสุขภาพ ขนาดครอบครัว หรือในฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของระบบขอ้มูลสารสนเทศ
สาธารณสุข ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี 

รายที่ พฤติกรรมทีเ่ฝ้าระวงั (ระบุพฤติกรรมเส่ียง) 
…………………………………………………………… 

ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

1    
2    
3    
n    

ในทางปฏิบติัแลว้ เคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพน้ี สามารถจะน ามาจาก
การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมเดียวกนัท่ีบุคคลอ่ืนไดใ้ชม้าแลว้ก็ได ้ไม่จ  าเป็นจะตอ้งสร้างใหม่ทุกคร้ัง 
เพียงแต่วา่ตอ้งใหน้กัวชิาการท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการเฝ้าระวงัพฤติกรรมไดว้เิคราะห์ดูวา่ พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ตอ้งการเฝ้าระวงัสามารถวดัไดจ้ากตวัช้ีวดัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ กล่าวคือ ตอ้งมีความตรง (Validity) ของ
การวดั และมีความสามารถท่ีจะวดัได ้(Measurability) ดว้ย โดยใชข้อ้มูลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีจะท าการเฝ้า
ระวงัประกอบการพิจารณาดว้ย เพื่อใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองมือท่ีจะใชมี้คุณภาพและสามารถใชส้ าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ควรจะน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งก่อน (Tryout) เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความจ าเพาะ
เจาะจงมากท่ีสุด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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กจิกรรม  4.2.2 

จงอธิบายเก่ียวกบัการออกแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ โดยสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม  4.2.2 

การออกแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเป็นขั้นตอนส าคญั ซ่ึงก าหนดรายละเอียดในลกัษณะของ
แผนการเฝ้าระวงั โดยมีการก าหนดแนวปฏิบติั หรือวธีิการปฏิบติัในแต่ละเร่ือง ส าหรับการด าเนินการเฝ้าระวงั 
ครอบคลุมเก่ียวกบัการก าหนดตวัอยา่ง  การก าหนดขนาดตวัอยา่ง  การเลือกตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  และการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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เร่ืองที่  4.2.3  
การเกบ็ข้อมูล การวเิคราะห์ และการแปลผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
 

การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ และการแปลผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการเฝ้าระวงั (Method of Data Collection) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงั โดยมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1.1 ถา้เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นการปฏิบติัหรือการกระท า หรือการไม่ปฏิบติัหรือไม่กระท า และสามารถสังเกต
ไดก้็ใชก้ารสังเกต แต่ถา้ไม่สามารถสังเกตไดก้็ใชเ้ป็นการสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ แลว้แต่กรณี 

1.2 ถา้เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นเจตคติท่ีแสดงถึงพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า ปฏิบติั
หรือไม่ปฏิบติั ก็ใชก้ารสอบถามหรือการสัมภาษณ์ แลว้แต่กรณี 

1.3 ในกรณีท่ีเป็นการใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีอยูแ่ลว้ในระเบียน (Record) หรือรายงาน 
(Report) ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั ก็ใชก้ารบนัทึกขอ้มูล 

2. การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ควรออกแบบการวเิคราะห์ขอ้มูล ใหส้ามารถวเิคราะห์ไดอ้ยา่งง่าย ๆ 
ไม่ยุง่ยากหรือสลบัซบัซอ้น ตามปกติแลว้ก็จะวเิคราะห์เพียงค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีท าการเฝ้า
ระวงัเท่านั้น ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลในมิติเดียวเท่านั้น  

3. การแปลผลข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ฝ้าระวงั  วา่พฤติกรรมสุขภาพระดบัใดท่ีแสดงใหเ้ห็นปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน และจะตอ้งด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกนั้น ใหพ้ิจารณาจากหลกัการต่อไปน้ี คือ  

1.1 ถา้เป็นพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกบัโรคติดต่อ หรือโรคติดเช้ือมีพฤติกรรมเส่ียงเป็นสาเหตุในประชากร
กลุ่มเส่ียง มีเกณฑด์งัน้ี 

1) ระหวา่ง ร้อยละ 1–10 ไม่ท าใหเ้กิดปัญหา 
2) ระหวา่ง ร้อยละ 11–20 ท าใหเ้กิดปัญหานอ้ย 
3) ระหวา่ง ร้อยละ 21–30 ท าใหเ้กิดปัญหาปานกลาง 
4) สูงกวา่ ร้อยละ 30 ท าใหเ้กิดปัญหามาก 

1.2 ถา้เป็นพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อ ท่ีมีสาเหตุโดยตรงมาจากการมีพฤติกรรมเส่ียง หรือ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุข มีเกณฑ์ดงัน้ี 

1) ระหวา่ง ร้อยละ 1–10 ไม่ท าใหเ้กิดปัญหา 
2) ระหวา่ง ร้อยละ 21–30 ท าใหเ้กิดปัญหาบา้งแต่ยงัไม่มากนกั 
3) ระหวา่ง ร้อยละ 31–40 ท าใหเ้กิดปัญหาปานกลาง 
4) สูงกวา่ ร้อยละ 40 ท าใหเ้กิดปัญหามาก 
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อยา่งไรก็ตาม เกณฑพ์ฤติกรรมสุขภาพดงักล่าวน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงได ้ถา้มีขอ้มูลทางระบาดวทิยา หรือ

ขอ้มูลจากการวจิยัท่ีไดท้  าการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีสามารถท านาย ปัญหาไดด้ว้ยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ท่ีมี
ความสามารถในการท านายตั้งแต่ ร้อยละ 10 ข้ึนไป หรือมีค่าสหสัมพนัธ์ ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 

 
 
กจิกรรม  4.2.3 

จงอธิบายวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการเฝ้าระวงั  
 
แนวตอบกจิกรรม  4.2.3 

1.  ถา้เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นการปฏิบติัหรือการกระท า หรือการไม่ปฏิบติัหรือไม่กระท า และสามารถสังเกตได้
ก็ใชก้ารสังเกต แต่ถา้ไม่สามารถสังเกตไดก้็ใชเ้ป็นการสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ แลว้แต่กรณี 

2.  ถา้เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นเจตคติท่ีแสดงถึงพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า ปฏิบติั
หรือไม่ปฏิบติั ก็ใชก้ารสอบถามหรือการสัมภาษณ์ แลว้แต่กรณี 

3. ในกรณีท่ีเป็นการใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีอยูแ่ลว้ในระเบียน (Record) หรือรายงาน 
(Report) ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั ก็ใชก้ารบนัทึกขอ้มูล 
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เร่ืองที่ 4.2.4  
การบูรณาการการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพในการด าเนินงานสาธารณสุข เชิงรุก 

 

การด าเนินงานสาธารณสุขทัว่ ๆ ไปจะอยูใ่นลกัษณะของการตั้งรับ (Passive Approach) กล่าวคือ เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขท่ีมีอยูใ่นแต่ละช่วงเวลา (Existing Public Health Problem) ซ่ึงเป็นงานท่ี
ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองกนัมาแต่ในอดีต จนเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่งานสาธารณสุขเป็นงานท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุขเป็นหลกั โดยท่ีปัญหาสาธารณสุขดา้นต่าง ๆ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ขดว้ยมาตรการและ
เทคโนโลยทีางการสาธารณสุขท่ีใชก้นัมาตั้งแต่อดีต จนถึงเทคโนโลยทีางการสาธารณสุขท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ืองกนัมา
จนในปัจจุบนั ท่ีจริงแลว้งานสาธารณสุขมิไดเ้ป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการพฒันา
สุขภาพของประชากรให้ดียิง่ ๆ ข้ึนไป เพื่อใหมี้คุณภาพท่ีดีและมีศกัยภาพสูงในการด ารงชีวติ 

การด าเนินการเพื่อท่ีจะให้เกิดผลในการพฒันาระดบัของสุขภาวะในประชากรท่ีนอกเหนือไปจากการแกไ้ข
ปัญหาสาธารณสุขนั้น เป็นแนวคิดของการพฒันางานสาธารณสุขท่ีส าคญัยิง่ เป็นการด าเนินการสาธารณสุขในเชิงรุก 
เพื่อใหป้ระชากรมีสุขภาพท่ีดีกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เป็นการพฒันาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource 
Development) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ดงันั้น การด าเนินงานในลกัษณะของการป้องกนัปัญหาสาธารณสุขมิใหเ้กิดข้ึน จึงเป็นการด าเนินงาน
สาธารณสุขเชิงรุก ซ่ึงมีความส าคญักบัการด าเนินงานสาธารณสุขเป็นอยา่งมาก ทั้งในแง่ของการพฒันาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษยแ์ละในแง่ของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวงัปัญหาสาธารณสุขเป็นกลไกส าคญัของการด าเนินงาน
สาธารณสุข ในบริบทของพื้นท่ีต่าง ๆ ตั้งแต่พื้นท่ีระดบัชุมชนข้ึนไปจนถึงพื้นท่ีท่ีเป็นระดบัจงัหวดัหรือระดบัประเทศ
แลว้แต่กรณี ดว้ยเหตุน้ี งานสาธารณสุขท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนัน้ีและท่ีจะด าเนินการต่อเน่ืองไปในอนาคต จ าเป็นตอ้ง
มีการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพอยูด่ว้ย ไม่วา่จะเป็นงานรักษาพยาบาลในระดบัใดก็ตาม งานป้องกนัควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ งานส่งเสิมสุขภาพ งานป้องกนัอุบติัเหตุต่าง ๆ และงานป้องกนัภยัคุกคามทางสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย 

การด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบูรณาการกบังานสาธารณสุข โดยบูรณาการ
อยูใ่นขั้นตอนของการจดัท าแผนงานสาธารณสุขเชิงรุก และการด าเนินงานสาธารณสุขตามแผนภายใตค้วาม
รับผดิชอบของการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์รสาธารณสุขท่ีรับผดิชอบประชากรในแต่ละพื้นท่ี โดยมี
แนวทางในการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. การบูรณาการในงานรักษาพยาบาล ทั้งในระบบบริการปฐมภูมิ เช่น การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลต่างๆ บริการทุติยภูมิของโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ และบริการตติยภูมิของโรงพยาบาลทัว่ไป 
และโรงพยาบาลศูนยต่์าง ๆ ซ่ึงมีความส าคญัมาก เน่ืองจากวา่ผูป่้วยเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัจจยัเส่ียง หรือมีพฤติกรรม
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สุขภาพท่ีเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยอยูแ่ลว้ ทั้งในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการเจ็บป่วยของตวัผูป่้วยเอง และ
ในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการท าใหผู้อ่ื้นเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว 
 ดงันั้น การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในงานรักษาพยาบาลจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวเิคราะห์ปัญหา
สาธารณสุขเพื่อแสดงใหเ้ห็นปัจจยัเส่ียง หรือความเส่ียงของปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึน ทั้งในกลุ่มผูป่้วยท่ีมารับ
บริการ และกลุ่มเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ป่วยดว้ย  เม่ือไดข้อ้มูลท่ีแสดงถึง หรือช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปัญหา 
ก็จะไดน้ าไปใชใ้นการวางแผนด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก ส าหรับผูป่้วยและญาติ รวมทั้งประชาชนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกลุ่ม
เส่ียงดว้ย ซ่ึงเป็นบทบาทในงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพ 
 โดยท่ีแพทย ์พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขต่าง ๆ เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาลตามบทบาท
หนา้ท่ีอยูแ่ลว้  จึงสามารถท่ีจะท าการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในปัญหาสาธารณสุขต่าง ๆ ได ้ ทั้งโดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากผูป่้วยหรือญาติผูป่้วยโดยตรง  หรือเก็บขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีไดบ้นัทึก
ไวใ้นแฟ้มผูป่้วย ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตุของการเจบ็ป่วย  ขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีไดจ้ากการเฝ้า
ระวงัน้ี รวมกบัขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูป่้วยและญาติจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนสุขศึกษา การก าหนด
กิจกรรมสุขศึกษา และการประเมินผลสุขศึกษา ตามมาตรฐานงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพเป็นอยา่งมากดว้ย 

2. การบูรณาการในงานป้องกันโรค  งานป้องกนัโรคส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัการมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคของ
บุคคลเป็นส าคญั  ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นการป้องกนัโรคให้กบัตวัเอง หรือการป้องกนัโรคใหก้บับุคคลอ่ืน หรือบุคคล
อ่ืนป้องกนัโรคใหก้บัตนเอง  ความลม้เหลวในการป้องกนัโรคของบุคคลท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุข หรือเกิดความ
รุนแรงของปัญหาสาธารณสุข  และเม่ือเกิดปัญหาสาธารณสุข หรือเกิดการติดโรคข้ึนมาแลว้ ก็เป็นการยากท่ีจะ
ควบคุมโรคไดโ้ดยง่าย  ดงันั้นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียง หรือพฤติกรรมการป้องกนัโรค จะ
ท าใหท้ราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคของประชากรในชุมชนวา่มีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด  เม่ือมีขอ้มูลท่ีแสดงให้
เห็นปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน  ก็จะวางแผนและด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อป้องกนัโรคเสียตั้งแต่เน่ิน ๆ โอกาสท่ีจะเกิดโรคใน
ชุมชน หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคในชุมชนก็จะนอ้ยลง 
 ดงันั้น ในการด าเนินงานป้องกนัโรค ไม่วา่จะเป็นโรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อจ าเป็นตอ้งจดัท าแผนงาน
ป้องกนัโรค โดยมีการบูรณาการแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นแผนงานป้องกนัโรคดว้ย  โดยท่ีงาน
ป้องกนัโรคจะก าหนดกลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาการเจบ็ป่วย หรือการเป็นโรค รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เป็นพฤติกรรมเส่ียงอยูแ่ลว้ จึงสามารถท่ีจะท าการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในแผนการป้องกนัโรคไดด้ว้ย 
 3. การบูรณาการในงานควบคุมโรค ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัอยูท่ี่การป้องกนัการแพร่โรคให้เกิดข้ึนในชุมชน และ
การลดการเป็นโรคในผูป่้วยรายใหม่ โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่ ครัวเรือนต่าง ๆ และชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั 
จึงจะมีผลต่อการควบคุมโรค พฤติกรรมสุขภาพในลกัษณะน้ีจึงเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุข การ
เฝ้าระวงัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุข ในงานควบคุมโรคจึงเป็นตวัช้ีวดัทางพฤติกรรมสุขภาพท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความเส่ียงของการท่ีจะเกิดการแพร่โรคข้ึนในชุมชน และโอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้จะควบคุมโรคให้
ไดผ้ล เม่ือเกิดโรคข้ึนมาในชุมชนแลว้  
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 ดงันั้น ในงานควบคุมโรค จึงตอ้งมีแผนงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพรวมอยูใ่นแผนงานควบคุมโรค โดย
การศึกษาวเิคราะห์วา่ ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมอะไรบา้งมากนอ้ยแค่ไหน ท่ีจะท าใหเ้กิดการแพร่โรคในชุมชน 
หรือลดการแพร่โรคในชุมชน ถา้ขอ้มูลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดการแพร่โรค หรือเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการควบคุมโรค ก็จะไดด้ าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกส าหรับชุมชน ตามพฤติกรรมสุขภาพท่ีพบ และพฒันา
ศกัยภาพของชุมชนในลกัษณะของการเสริมพลงัชุมชน (Community Empowerment) ตามการเรียนรู้ท่ีไดศึ้กษา
วเิคราะห์จากชุมชน 

4. การบูรณาการในงานส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงเป็นเป้าหมายของงานสาธารณสุขท่ีบุคคลต่าง ๆ ครอบครัวต่าง ๆ 
และชุมชนต่าง ๆ มีการปฏิบติั มีการด าเนินการอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง โดยท่ีพฤติกรรมสุขภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ส่งเสริมสุขภาพนั้น มีทั้งพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดีท่ีตอ้งงดเวน้ไม่กระท า หรืองดเวน้ไม่ปฏิบติั พฤติกรรมสุขภาพใน
การส่งเสริมสุขภาพจึงมีความหลากหลายมาก ท่ีบุคคลต่าง ๆ ตอ้งมีในชีวติประจ าวนั ทั้งในส่วนท่ีเป็นทกัษะชีวติ และ
วถีิชีวติ 

ดงันั้น การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในงานส่งเสริมสุขภาพ จะท าใหไ้ดท้ราบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั 
พฤติกรรมสุขภาพวา่จะส่งผลดี หรือผลเสียต่อสุขภาพอยา่งไร หรือไม่ เพียงใด เพื่อท่ีจะไดด้ าเนินการพฒันา 
พฤติกรรมสุขภาพ โดยการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเป็นกรณี ๆ ไป การบูรณา
การของแผนงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ ในแผนงานส่งเสริมสุขภาพ จึงเป็นการด าเนินงาน สุขศึกษาเชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะจะท าใหบุ้คคล ครอบครัว และชุมชนมีความพร้อม คือมีพฤติกรรม สุขภาพท่ีจะรองรับการ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในส่วนท่ีเป็นบริการสุขภาพ และส่วนท่ีเป็นการพฒันาพฤติกรรม สุขภาพใหเ้หมาะสม ส าหรับ
การพฒันางานสาธารณสุขในดา้นการส่งเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 
กจิกรรม  4.2.4 

จงอธิบายเก่ียวกบัการบูรณาการการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในการด าเนินงานควบคุมโรค 
 

แนวตอบกจิกรรม  4.2.4 
 การบูรณาการในงานควบคุมโรคมีเป้าหมายหลกัอยูท่ี่การป้องกนัการแพร่โรคให้เกิดข้ึนในชุมชน และการ
ลดการเป็นโรคในผูป่้วยรายใหม่ โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่ ครัวเรือนต่าง ๆ และชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั  
พฤติกรรมสุขภาพในลกัษณะน้ีจึงเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุข การเฝ้าระวงัพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในงานสาธารณสุข ในงานควบคุมโรคจึงเป็นตวัช้ีวดัทางพฤติกรรมสุขภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเส่ียงของการท่ี
จะเกิดการแพร่โรคข้ึนในชุมชน และโอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้จะควบคุมโรคใหไ้ดผ้ล เม่ือเกิดโรคข้ึนมาในชุมชน
แลว้  
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ตอนที ่4.3  
การด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง  แนวคิด  และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี  4.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

เร่ืองที ่ 

4.3.1  การจดัท าแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
4.3.2  การด าเนินงานตามแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
4.3.3  การน าผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ 

แนวคิด 

1. การด าเนินงานสาธารณสุขท่ีมีการบูรณาการงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมเป็นงานในระบบบริการสาธารณสุขท่ีมี
แผนปรากฏอยูใ่นแผนงานสาธารณสุขเชิงรุก ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาสุขภาพของประชากร โดยเนน้การด าเนินการ
ป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพมากกวา่การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

2. การด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเป็นการด าเนินงานตามแผนงานสาธารณสุขท่ีบูรณาการแผนงาน
เฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพตามระบบงานสาธารณสุข ท่ีมีการด าเนินงานต่อเน่ืองในช่วงเวลาต่าง ๆ ในแต่ละพื้นท่ี
บริการ เพื่อการป้องกนัปัญหาสาธารณสุขท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
สาธารณสุขไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

3. ผลจากการด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเป็นขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะ
เกิดปัญหาสาธารณสุข ถา้พฤติกรรมสุขภาพท่ีเฝ้าระวงันั้นไม่ไดรั้บการปรับเปล่ียนใหถู้กตอ้งหรือเหมาะสมต่อการ
พฒันาสุขภาพของกลุ่มเส่ียง หรือตอ้งการพฒันางานสาธารณสุขในพื้นท่ีบริการท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของการ
ด าเนินงานสาธารณสุข การด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพจึงรวมถึงการน าผลการเฝ้าระวงัไปใชใ้นงาน
สาธารณสุขในดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาสุขภาวะของประชากรในภาพรวมดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 4.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายการจดัท าแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพได้ 
 2. อธิบายการด าเนินงานตามแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพได ้
 3. อธิบายการน าผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพไปใชใ้นการด าเนินงานสาธารณสุขในดา้นต่าง ๆ ได ้
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เร่ืองที่ 4.3.1  
การจัดท าแผนการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 
 

1. การจดัท าแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานสุขศึกษาในงานสาธารณสุขของ
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั โดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในงานสุขศึกษาของ
สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง ทั้งในระดบัปฐมภูมิ ระดบัทุติยภูมิ และระดบัตติยภูมิ 

2. การจดัท าแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพมีขั้นตอนและวธีิการ ดงัต่อไปน้ี คือ 
2.1 ก าหนดปัญหาสาธารณสุขท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการท าให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมสุขภาพท่ี

ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุข โดยใชข้อ้มูลทางระบาดวทิยาท่ีมีอยูแ่ลว้หรือขอ้มูลจาก
การศึกษาระบาดวทิยามาก าหนดปัญหาท่ีจะท าการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 

2.2 ก าหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะใชไ้ปในการเฝ้าระวงั ซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้วา่เป็นพฤติกรรมเส่ียง 
หรือในกรณีท่ีไม่สามารถจะศึกษาพฤติกรรมสุขภาพไดจ้ะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ก็ใชปั้จจยัของพฤติกรรมสุขภาพท่ีมี
สหสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพในระดบัปานกลางข้ึนไปมาใชใ้นการเฝ้าระวงัแทน 

2.3 ก าหนดตวัช้ีวดัของพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ค่าร้อยละ หรือค่าเฉล่ีย 
2.4 ก าหนดเกณฑข์องพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะประเมินวา่ มีระดบัความเส่ียงหรือมีโอกาสท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหา

สาธารณสุขหรือไม ่เพียงใด 
2.5 ก าหนดวธีิการท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.6 ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวดัพฤติกรรมสุขภาพ หรือปัจจยัของพฤติกรรมสุขภาพ แลว้แต่กรณี 
2.7 ก าหนดความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
2.8 ก าหนดระยะเวลา หรือก าหนดเวลาท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
2.9 ก าหนดวธีิวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลขอ้มูล เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการท าใหเ้กิด

ปัญหาสาธารณสุข 
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กจิกรรม  4.3.1 

จงอธิบายขั้นตอนและวธีิการจดัท าแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
 
แนวตอบกจิกรรม  4.3.1 

1.  ก าหนดปัญหาสาธารณสุขท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการท าให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่
ถูกตอ้ง  

2. ก าหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะใชไ้ปในการเฝ้าระวงั  
3. ก าหนดตวัช้ีวดัของพฤติกรรมสุขภาพ  
4. ก าหนดเกณฑข์องพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะประเมิน 
5.  ก าหนดวธีิการท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6.  ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวดัพฤติกรรมสุขภาพ หรือปัจจยัของพฤติกรรมสุขภาพ  
7.  ก าหนดความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
8.  ก าหนดระยะเวลา  
9. ก าหนดวธีิวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลขอ้มูล  
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เร่ืองที่ 4.3.2 
การด าเนินงานตามแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
 

การด าเนินการตามแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเป็นการด าเนินงานสาธารณสุขท่ีหน่วยบริการ
สาธารณสุข ท่ีจะท าการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพโดยการบูรณาการไวใ้นแผนงานสุขศึกษา ตามแผนงาน
สาธารณสุข  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การด าเนินการตามแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 

 เป็นงานท่ีส าคญัของการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีบูรณาการอยูใ่นงานสาธารณสุข ในลกัษณะของการ
ด าเนินงานสาธารณสุขตามแผนงานปกติ โดยท่ีคุณภาพหรือประสิทธิภาพการด าเนินงานจะเป็นอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บั
องคป์ระกอบของการปฏิบติังานตามแผน ดงัต่อไปน้ี 

1.1 คุณภาพของแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีไดจ้ดัท าข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเป็นตวัช้ีวดั
ทางพฤติกรรมสุขภาพท่ีใชส้ าหรับการเฝ้าระวงั 

1.2 คุณภาพของเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งวธีิการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

1.3 ศกัยภาพของบุคลากรสาธารณสุข การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ กบัการด าเนินงานสาธารณสุขตามปกติ
ของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพแต่ละแห่ง 
  ตามปกติแลว้เครือข่ายการด าเนินงานสาธารณสุขในพื้นท่ีหรือในชุมชน สามารถสนบัสนุนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส าหรับการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพได ้ถา้ไดมี้การช้ีแจงหรืออบรมใหเ้ขา้ใจวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น 
การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพ การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม และการบนัทึกขอ้มูลพฤติกรรมจากขอ้มูลทุติยภูมิ
บุคคลเหล่าน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรสาธารณสุขต่าง ๆ ในสถานบริการสาธารณสุข ครูอาจารยใ์นสถานศึกษา อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ผูน้ าชุมชน รวมทั้งอาสาสมคัรท่ีเป็นจิตอาสาต่าง ๆ ดว้ย 

 2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการเฝ้าระวงั (Data Collection) 

เป็นการน าเคร่ืองมือท่ีไดอ้อกแบบไว ้มาเก็บรวบรวมขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไว ้ตามวธีิการหรือ
แนวปฏิบติัท่ีก าหนดไวแ้ลว้ เน่ืองจากการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบตดัขวาง (Cross–
sectional) ในช่วงเวลาเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

ขอ้ควรระวงัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ คือ คุณภาพของขอ้มูลในแง่
ของความเท่ียง (Reliability) ของขอ้มูล ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะไม่ไดข้อ้มูลตามความเป็นจริงอยูห่ลายประการดว้ยกนั คือ 
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ประการแรก ในการท าแบบสอบถามนั้น ผูใ้หข้อ้มูลรับรู้ไดถึ้งความคาดหวงัวา่ขอ้มูลท่ีศึกษาจะตอ้งแสดงถึง
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี จึงมีแนวโนม้วา่จะใหข้อ้มูลในทิศทางท่ีดี กวา่ท่ีกระท าหรือปฏิบติัอยูต่ามปกติ ซ่ึงเม่ือน ามา
วเิคราะห์แลว้ก็จะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแสดงถึงความเส่ียงต ่ากวา่ความเป็นจริง 

ประการท่ีสอง ในการท าแบบสอบถามนั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไวไ้ม่ไดท้  าดว้ยตนเอง แต่ใหบุ้คคลอ่ืนใน
ครอบครัวช่วยท าให ้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงจะเป็นใครก็ไดห้ลายคนช่วยกนัท า ท าใหข้อ้มูลท่ีไดไ้ม่สะทอ้นใหเ้ห็น
พฤติกรรมสุขภาพท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นอยูใ่นขณะท่ีเฝ้าระวงั 

ประการท่ีสาม ในการใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีมีอยูแ่ลว้ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ มกัจะขาดความสมบูรณ์ 
และอยูใ่นลกัษณะขอ้มูลเชิงปฏิบติัการ (Operational Data) ท่ีสามารถจะบนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ท าใหผู้เ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตอ้งคาดเดาเอาเอง ซ่ึงมีโอกาสอยูม่ากท่ีจะคลาดเคล่ือน จากความเป็นจริง โดยท่ีต ่ากวา่
ความเป็นจริง (Under-estimation) หรือเกินความเป็นจริง (Exaggeration) 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ เป็นขั้นตอนการด าเนินการเฝ้าระวงัตามตวัช้ีวดั
พฤติกรรมสุขภาพ และแนวปฏิบติัในการวเิคราะห์ โดยมีเกณฑพ์ฤติกรรมท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรอบการประเมินวา่ 
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเฝ้าระวงั มีความเส่ียงต่อการท่ีจะท าให้เกิดปัญหาสาธารณสุขหรือไม่เพียงใด การวเิคราะห์ขอ้มูล 
จ าแนกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 

3.1  ส่วนท่ี 1 เป็นการจดักระท าขอ้มูล ในเชิงตวัเลข โดยใชร้ะเบียบวธีิทางสถิติอยา่งง่าย ๆ เพื่อวเิคราะห์หา
จ านวน และค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการท าให้เกิดปัญหาสาธารณสุข 

3.2  ส่วนท่ี 2 เป็นการน าเอาขอ้มูลท่ีเป็นค่าร้อยละของการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
สาธารณสุข  มาเทียบกบัเกณฑพ์ฤติกรรมท่ีก าหนดไว ้เพื่อการสรุปวเิคราะห์ใหเ้ห็นถึงความเส่ียงท่ีจะท า
ใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประชากรท่ีท าการเฝ้าระวงัดว้ยโรค หรือปัญหาสาธารณสุข ปัญหาใด
ปัญหาหน่ึง แลว้แต่กรณี 

4. ความถี่ในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ (Frequency of Health Behavior Surveillance)  

ในการออกแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพวา่แต่ละรอบการเฝ้าระวงั ควรมีระยะห่างกนัเท่าไรนั้น เป็น
การยากท่ีจะก าหนดใหแ้น่นอนตายตวัลงไปไดเ้พราะข้ึนอยูก่บับริบทของการด าเนินงานสาธารณสุข และความ
รวดเร็วในการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละเร่ืองเป็นส าคญั 

ส าหรับการพิจารณาวา่ความถ่ีของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละโรค ในแต่ละกลุ่มประชากร และ
ในแต่ละพื้นท่ีเป้าหมาย วา่ควรเป็นเช่นไร เช่น ทุก ๆ 3 เดือน ทุก ๆ 6 เดือน ทุก ๆ ปี หรือทุก ๆ 2 ปี แลว้แต่กรณีนั้น 
ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลทางระบาดวิทยา ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมสุขภาพ และบริบทของการด าเนินงานสุขศึกษาในงาน
สาธารณสุข กล่าวคือ 



 

30 

4.1 โรคหรือปัญหาสาธารณสุขใดก็ตามท่ีมีการเปล่ียนแปลงของปัญหาอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งผลกระทบของ
การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสาธารณสุข เปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ถา้มีการเฝ้าระวงัพฤติกรรม
สุขภาพในแต่ละรอบใชเ้วลานาน ๆ เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี โอกาสท่ีจะไดด้ าเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อการแกไ้ข
ปัญหาก็จะลดลงดว้ย ท าใหไ้ม่สามารถติดตามสถานการณ์ของพฤติกรรมสุขภาพไดดี้พอ ซ่ึงจะส่งผลต่อความล่าชา้
ของการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไดมี้การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละ
รอบการเฝ้าระวงัใชช่้วงเวลา (Interval) นอ้ย เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ถา้พบวา่ก าลงัมีการเพิ่มระดบั หรือเพิ่มจ านวน
บุคคลท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมอยา่งรวดเร็ว ก็จะท าใหมี้โอกาสสูงมากในงานสาธารณสุขท่ีจะยบัย ั้ง หรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไดต้ั้งแต่เน่ิน ๆ (Early Approach) หรืออยา่งฉบัพลนัทนัท่วงที (Prompt Action) ท าให้
ไม่ตอ้งตา้นกระแสสังคม หรือกระแสชุมชนท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีไม่พึงประสงค ์

4.2 ในกรณีของโรค หรือปัญหาสุขภาพท่ีท าการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพนั้น อยูใ่นลกัษณะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งชา้ ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่วา่จะในทิศทางใด ดีหรือไม่ดีอยา่งไร การเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีถ่ีเกินไป ก็
ไม่เป็นประโยชน์มากนกัในการก าหนดรอบการเฝ้าระวงัใหถ่ี้เกินไป เช่น ทุก ๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน 

4.3 พิจารณาจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ หรือการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพในบางกลุ่มเป้าหมาย ของระบบบริการสุขภาพ วา่สามารถท าใหเ้กิดการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงไดเ้ร็ว
หรือชา้ ถา้บริบทของพฤติกรรมสุขภาพ ท าใหเ้กิดการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว ก็ควรจะด าเนินการเฝ้า
ระวงัพฤติกรรมสุขภาพในช่วงเวลาท่ีถ่ีข้ึน เพื่อไม่ใหเ้สียโอกาสในการพฒันาการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว แต่ถา้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใน
เร่ืองใดก็ตามด าเนินไปอยา่งเช่ืองชา้ หรือค่อนขา้งล่าชา้ การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในช่วงเวลาท่ีถ่ีเกินไป ก็ไม่
ตอบสนอง (Correspond) กระบวนการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพได ้ซ่ึงก็อาจจะเป็นปีละ 1 รอบ หรือ ทุก ๆ 2 ปี 
แลว้แต่ขอ้มูลบ่งช้ีท่ีจะไดรั้บจากการวเิคราะห์ทางระบาดวิทยา และวเิคราะห์การเรียนรู้ กระแสการเปล่ียนแปลงใน
สังคม และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพท่ีเกิดจากการเรียนรู้เฉพาะเร่ือง เฉพาะกลุ่ม เป็นกรณี ๆ ไป 
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กจิกรรม  4.3.2 

จงอธิบายการด าเนินการตามแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ  โดยสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม  4.3.2 

การด าเนินการตามแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ  เป็นงานส าคญัของการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีบูรณา
การอยูใ่นงานสาธารณสุข ในลกัษณะของการด าเนินงานสาธารณสุขตามแผนงานปกติ โดยท่ีคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานจะเป็นอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของการปฏิบติังานตามแผน  ซ่ึงโดยปกติแลว้
เครือข่ายการด าเนินงานสาธารณสุขในพื้นท่ีหรือในชุมชน สามารถสนบัสนุนการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการเฝ้า
ระวงัพฤติกรรมสุขภาพได ้ถา้ไดมี้การช้ีแจงหรืออบรมใหเ้ขา้ใจวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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เร่ืองที่ 4.3.3 
การน าผลการเฝ้าระวังพฤตกิรรมสุขภาพไปใช้ 
 

การน าผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพไปใชใ้นการด าเนินงานสาธารณสุข ในเร่ืองต่าง ๆ เป็นวตัถุประสงค์
ประการหน่ึงของการเฝ้าระวงัพฤติกรรม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเฝ้าระวงัจะช้ีใหเ้ห็นถึงความเส่ียงทางดา้นสุขภาพท่ีจะท า
ใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุขข้ึนในลกัษณะต่าง ๆ ตามตวัช้ีวดัของพฤติกรรมสุขภาพท่ีเฝ้าระวงั ซ่ึงจะมีโอกาสมากหรือ
นอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการท านายปัญหาร่วมกบัตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงอ่ืน ๆ ดว้ย 

โดยท่ีการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพแต่ละเร่ืองมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เพื่อท่ีจะใชผ้ลการเฝ้าระวงัส าหรับใช้
ประโยชน์ในลกัษณะหน่ึงลกัษณะใดเป็นการเฉพาะกรณีไป ดงันั้น การน าผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพไปใชใ้น
เร่ืองอะไร จึงเป็นไปตามการออกแบบการเฝ้าระวงัตั้งแต่แรกแลว้ หรือตามวตัถุประสงคข์องการเฝ้าระวงัในแต่ละ
เร่ือง โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ใช้ส าหรับการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก (Proactive Health Education)  

การด าเนินงานสุขศึกษาในงานสาธารณสุข จ าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
1.1 ลกัษณะแรก เป็นการด าเนินงานสาธารณสุขตามปกติทัว่ไป เพื่อจุดประสงคข์องการปลูกฝังพฤติกรรมท่ี

เป็นทกัษะชีวติ (Life skill) ใหก้บับุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่เยาวว์ยัไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ การสร้างสไตลชี์วติ (Lifestyle) หรือ
ครรลองชีวติดา้นสุขภาพใหก้บัครอบครัวต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพใหก้บับุคคลต่างๆ ท่ีเป็น
สมาชิกของครอบครัว (Health Norms) และเป็นปัจจยัเอ้ือ (Enabling Factor) ใหก้บับุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวในอนัท่ี
จะกระท าหรือปฏิบติัตามแนวทางของการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งเป็นปัจจยัเสริม (Reinforcing Factor) ในอนัท่ีจะ
ช่วยกระตุน้เตือนหรือเสริมแรงกระท าหรือการปฏิบติัของบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวไดมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม นอกจากนั้นแลว้การด าเนินการสุขศึกษาตามปกติยงัเป็นการเสริมสร้างกระบวนการแห่งปัญญาเพื่อให้
ประชากรในชุมชนและสังคมไดมี้แนวทางการพฒันาทางสุขภาพของสังคมใหอ้ยูใ่นวิถีชีวติ (Ways of Life) ดา้น
สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพและพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและสังคมในปัจจุบนั 

1.2 ลกัษณะท่ีสอง เป็นการด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการจดัการกบัปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนอยา่งยดืเยื้อ 
เร้ือรัง (Chronic) หรืออยา่งเฉียบพลนั (Acute) รวมทั้งภาวะฉุกเฉิน (Emergency) ท่ีเกิดภยัคุกคามทางสุขภาพ (Health 
Threatening Causes) ในลกัษณะของการตอบโตปั้ญหา (Counter Measure) เพื่อลดการสูญเสียทางสุขภาพและ
ทรัพยากรทางสุขภาพใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด เช่น ในภาวะท่ีเกิดโรคระบาด สถานการณ์ฉุกเฉินและภยัพิบติัธรรมชาติต่าง 
ๆ ดว้ย ซ่ึงการด าเนินการสุขศึกษาในลกัษณะน้ีจะตอ้งรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพสูงพอท่ีจะท าใหมี้
ผลกระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอยา่งฉบัพลนัทนัที เพื่อลดการขยายขอบเขต ความรุนแรง
ของปัญหาใหอ้ยูใ่นวงจ ากดั เพื่อใหส้ามารถจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ลกัษณะท่ีสาม เป็นการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก (Proactive Measure) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนั
ปัญหา (Prophylactic Remedy) ล่วงหนา้ท่ีจะเกิดข้ึนจากการมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสาธารณสุข ใน
ระยะเวลาต่อจากนั้นไป การด าเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกตามแนวคิดดงักล่าวน้ี เป็นการควบคุมและแกไ้ขปัจจยัเส่ียง
ทางสุขภาพโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถจดัการกบัปัญหาสาธารณสุขไดก่้อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึนนัน่เอง โดยการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหเ้หมาะสมหรือไม่ขยายขอบเขตออกไปยงัประชาชนกลุ่มเส่ียงอ่ืน ๆ ไดอี้กต่อไป ซ่ึง
ในทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขแลว้ การด าเนินงานสาธารณสุขเชิงรุก จะช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรส าหรับการ
พฒันาสุขภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขโดยใชท้ฤษฎีตน้ทุนและก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นกรอบในการอา้งอิงการด าเนินงานสาธารณสุขเชิงรุก 

ดงันั้น การด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกจึงเป็นกิจกรรมงานสาธารณสุขอีกลกัษณะหน่ึงเพื่อวตัถุประสงคข์อง
การควบคุมตน้ทุนการด าเนินงานสาธารณสุขใหต้ ่าสุด (Minimized Cost) แต่ในเวลาเดียวกนัท าใหเ้กิดผลลพัธ์และ
ผลกระทบในการพฒันาทางสุขภาพสูงท่ีสุด (Maximized Beneficiaries)  

โดยทัว่ไป การด าเนินงานสาธารณสุขเชิงรุก จะไม่ปรากฏอยูใ่นแผนการด าเนินงานตามปกติ แต่อยูใ่น
ลกัษณะของกรอบแผนการด าเนินงานหลงัการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีสามารถจะด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(Tangible Plan) โดยมีหลกัการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

1) การท าแผนการด าเนินงานเฉพาะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ หรือปรับเปล่ียนปัจจยัของ
พฤติกรรมสุขภาพเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตามขอ้มูลของตวัช้ีวดัท่ีไดจ้ากการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 

2) เป็นแผนท่ีมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการด าเนินงาน 
3) ก าหนดเป้าหมายในลกัษณะของการลดพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียง หรือการเพิ่มพฤติกรรม

สุขภาพท่ีท าใหเ้กิดผลดีต่อสุขภาพ โดยมีการก าหนดระยะเวลาท่ีหวงัผลได ้
4) มีการสังเคราะห์การเรียนรู้ เพื่อก าหนดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมายในอนัท่ีจะท าใหเ้กิดการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุข เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคส์ าหรับการแกไ้ข
ปัญหาสาธารณสุขใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่ท าใหเ้กิดความเส่ียงหรือเกิดปัญหาสาธารณสุขได ้

5) ก าหนดเน้ือหาสาระส าหรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบับริบทของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มพื้นท่ี
ด าเนินงาน 

6) ก าหนดส่ือ และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบ
โดยตรงต่อมิติของพฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง 

7) ก าหนดสาระส าคญัท่ีเป็นรายละเอียดของการด าเนินงาน เช่น ความถ่ี ความต่อเน่ือง และระยะเวลา
ด าเนินการ รวมทั้งการเสริมแรงกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงระบบของการเรียนรู้ดว้ย (Synergistic of Learning) 

8) ก าหนดตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินผลส าหรับการประเมินผลและวธีิการประเมินผลไวใ้นแผนดว้ย 
9) มีผูรั้บผิดชอบการปฏิบติังานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีดี มีเจตคติท่ีดีต่องานสุข

ศึกษา มีแรงจูงใจสูง และมีทกัษะการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ทางสุขภาพ และการด าเนินงานสุขศึกษาเพียงพอ 
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การด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกตามหลกัการและกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้น้ี เป็นไปตามรูปแบบการ
ด าเนินงานสุขศึกษาท่ีเรียกวา่ Bio-medical Behavioral Health Education Model ของ ดร.ธนวรรธน์   อ่ิมสมบูรณ์ ท่ี
ไดพ้ฒันาข้ึนมา ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 

รูปแบบการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก 

เป็นรูปแบบของการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขท่ีมีสาเหตุโดยตรงมาจากการท่ีประชากรในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค หรือการเจบ็ป่วยท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในช่วงเวลาต่อจากน้ี ซ่ึงเป็น
รูปแบบหน่ึงของการด าเนินงานสุขศึกษา 

การด าเนินงานสุขศึกษาตามแนวทางดงักล่าวน้ี จ  าเป็นตอ้งด าเนินการโดยรีบด่วนและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Accomplishment Base Health Education) ในการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใหเ้หมาะสม โดย
ไม่ท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุขท่ีมีสาเหตุโดยตรงมาจากการมีพฤติกรรมเส่ียงหรือพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม
ของประชากรกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีเป้าหมาย 

เน่ืองจากการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก เป็นงานท่ีตอ้งด าเนินงานโดยมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีหวงัผลได ้
ในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการ โดยท่ีรูปแบบการด าเนินงานนั้นตอ้งมีกระบวนการและวธีิท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ จนกระทัง่มีพฤติกรรมสุขภาพครบถว้นสมบูรณ์ในทุกพิสัย (Domain) 
ของพฤติกรรมสุขภาพ ตามท่ี Benjamin S. Bloom ไดก้ าหนดไวใ้น Taxonomy of Education คือ พุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ซ่ึงไดแ้ก่ พฤติกรรมสุขภาพท่ีแสดงออกในลกัษณะของความรู้ ความเขา้ใจ เจตพิสัย (Affective 
Domain) คือ พฤติกรรมสุขภาพท่ีแสดงออกในลกัษณะของเจตคติ ค่านิยม และทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงถึงการกระท า การปฏิบติั หรือการงดเวน้ไม่กระท า ไม่ปฏิบติั แลว้แต่กรณี  

ในท่ีน้ีไดก้ าหนดใหมี้การด าเนินงานสุขศึกษาตามรูปแบบท่ี ดร.ธนวรรธน์ อ่ิมสมบูรณ์ ไดพ้ฒันาข้ึนมา โดย
ยงัมีกระบวนการการรักษาพยาบาลตามหลกัการทางชีวการแพทย ์ต่อไปน้ี 
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รูปแบบการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก (Proactive Health Education Model)  
ของ ดร.ธนวรรธน์ อิม่สมบูรณ์ 

 
Biomedical-Behavioral Health Education Model 

การด าเนินการทางชีวการแพทย ์
Biomedical Approach 

การด าเนินการทางพฤติกรรม 
Behavioral Approach 

การตรวจทางคลินิก 
Clinical Examination 

การวเิคราะห์ทางระบาดวทิยา 
Epidemiological Investigation 

การวนิิจฉยัทางคลินิก 
Clinical Diagnosis 

การวนิิจฉยัทางพฤติกรรม 
Behavioral Diagnosis 

การสั่งการและแผนการรักษา 
Regimen/Prescription & Treatment Plan 

แผนสุขศึกษาเชิงรุก 
Proactive Health Education 

การรักษา 
Treatment 

การด าเนินงานสุขศึกษาตามแผน 
Health Education Intervention 

การติดตามและประเมินผลการรักษา 
Treatment Follow-up and Evaluation 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา 
Health Education Monitoring and Evaluation 

หายป่วย 
Cured 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
Health Behavior Change 

การมีสุขภาพดี 
Optimum Health 

 
การด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกตามรูปแบบ Biomedical-Behavioral Health Education Model น้ี ไดอิ้ง

กระบวนการด าเนินงานทางชีวการแพทย ์โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงาน รวม 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี คือ 
1) ขั้นตอนแรก การวิเคราะห์ทางระบาดวทิยา (Epidemiological Investigation) เป็นการอิงขั้นตอนการตรวจ

ทางคลินิก (Clinical Examination) ในผูป่้วย 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาวเิคราะห์วา่ ปัญหาสาธารณสุขตามตวัช้ีวดั (Determinant) ทางระบาดวทิยาอยูใ่น

ระดบัใด มีการกระจายของปัญหาอยา่งไร (Distribution of Determinant) และมีปัจจยัท่ีก าหนดการกระจายอยา่งไร
บา้ง (Factors Determining Determinant Distribution) 

จากการวเิคราะห์ทางระบาดวิทยาจะท าใหท้ราบไดว้า่ พฤติกรรมสุขภาพอะไรท่ีเป็นการก าหนดการกระจาย
ของปัญหา และพฤติกรรมสุขภาพดงักล่าว อยูใ่นระดบัใด 

2) ขั้นตอนท่ีสอง การวนิิจฉยัพฤติกรรม (Behavioral Diagnosis) เป็นการอิงขั้นตอนการวนิิจฉยัทางคลินิก 
(Clinical Diagnosis) ในขั้นตอนน้ีเป็นการวนิิจฉยัวา่พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียงหรือพฤติกรรมท่ีท าให้
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เกิดปัญหาสาธารณสุขนั้นมีปัจจยัของพฤติกรรมอะไร โดยใช ้PRECEDE Framework ของ Lawrence W. Green เป็น
กรอบทฤษฎีในการวิเคราะห์ เพื่อท่ีจะทราบไดว้า่ มีปัจจยัน า (Predisposing Factors) ปัจจยัเอ้ือ (Enabling Factors) 
และปัจจยัเสริม (Reinforcing Factors) อะไรบา้งและอยา่งไร   การท่ีจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการ จะตอ้ง
ด าเนินการเพื่อใหมี้ปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง 3 ปัจจยันั้นอยา่งไร โดยท่ีปัจจยัน า คือ ปัจจยัท่ีเป็นความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ 
ค่านิยม ตลอดจนความเช่ือและความรู้สึกนึกคิด ต่าง ๆ ของบุคคล  ส่วนปัจจยัเอ้ือเป็นส่ิงท่ีบุคคลมีอยูห่รือไดรั้บ การ
เขา้ถึง การยอมรับของบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเอ้ือต่อการกระท า การปฏิบติั รวมทั้งทกัษะและประสบการณ์ของ
บุคคลในการกระท าเร่ืองนั้นๆ ดว้ย  ส าหรับปัจจยัเสริม (Reinforcing Factors) ไดแ้ก่ แรงกระตุน้จากบุคคลต่าง ๆ เช่น 
บุคคลในครอบครัว เพื่อน บุคลากรสาธารณสุข กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัสุขภาพและ
การสาธารณสุขต่าง ๆ ดว้ย 

3) ขั้นตอนท่ีสาม เป็นขั้นตอนของการจดัท าแผนสุขศึกษาเชิงรุก (Proactive Health Education Plan) ขั้นตอน
น้ีเป็นการอิงขั้นตอนของการก าหนดแผนการรักษาในการด าเนินงานดา้นชีวการแพทย ์การด าเนินการจดัท าแผนสุข
ศึกษาเชิงรุก เป็นการก าหนดการเรียนรู้ท่ีตอ้งการส าหรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ระดบัของพฤติกรรม
สุขภาพท่ีตอ้งการ ตามตวัช้ีวดัสาระส าคญัของการเรียนรู้ (Essence of Learning) ส่ือการเรียนรู้ หรือ กิจกรรมการ
เรียนรู้ รวมทั้งการกระบวนการเรียนรู้ในแง่ของพฤติกรรมสุขภาพดว้ย  

4) ขั้นตอนท่ีส่ี เป็นขั้นตอนการด าเนินงานสุขศึกษา ตามแผนสุขศึกษาท่ีจดัท าข้ึน (Health Education 
Intervention) การด าเนินการตามนั้นตอนน้ีเป็นการอิงขั้นตอนการรักษาตามแผนการรักษาผูป่้วยในกระบวนการทาง
ชีวการแพทย ์ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะ (Skill) สมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบติังานสุขศึกษา แรงจูงใจ 
(Motivation) และเจตคติ (Attitude) ท่ีดีในงานสุขศึกษา 

5) ขั้นตอนท่ีหา้ การติดตามและประเมินการด าเนินงานสุขศึกษา (Health Education Monitoring and 
Evaluation) ขั้นตอนน้ีอิงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการรักษาในกระบวนการรักษาพยาบาลตามหลกัการทาง
ชีวการแพทย ์เป็นการติดตามการด าเนินงานในลกัษณะของการควบคุมด าเนินงานและการประเมินผลงานสุขศึกษา
ตามตวัช้ีวดัและแผนการประเมินผลท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนงานสุขศึกษาวา่ไดผ้ลหรือไม่ ถา้ไม่ไดผ้ลจะตอ้งยอ้นกลบั
ไปท่ีการวนิิจฉยัพฤติกรรมวา่มีความถูกตอ้งหรือไม่ เพียงใด และในขั้นตอนของการวางแผนวา่ มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพียงใด รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพและศกัยภาพของการปฏิบติังานสุขศึกษาใหสู้งพอท่ีจะท าใหเ้กิด
การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไดใ้นท่ีสุด 

การด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าวน้ี ในกระบวนการทางชีวการแพทย ์คือ ผูป่้วยหายป่วยและใน
กระบวนการทางสุขศึกษา คือ บุคคลเป้าหมาย หรือกลุ่มเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไดต้าม
เป้าหมายของการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก 

2. การใช้ผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในระบบการเตือนภัยสุขภาพ (Health Warning System) 
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งานสาธารณสุขท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึงในปัจจุบนัน้ี คือ การเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาสาธารณสุขและภยั
คุกคามทางสุขภาพ (Preparedness for Health Threatening) ซ่ึงอาจจะเกิดจากโรคติดต่อท่ีอุบติัใหม่ท่ีแพร่กระจายไป
ทัว่โลก หรือภยัพิบติัธรรมชาติในลกัษณะต่าง ๆ ดว้ย การเตรียมความพร้อม จ าแนกไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 

2.1  การเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเกิดอุบติัการณ์หรือเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดปัญหาสาธารณสุข เพื่อการ
ป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึน (Primary Prevention) โดยใชร้ะบบการส่งสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early 
Warning) หรือการเตือนภยัทางสุขภาพ (Health Hazard Warning) 

2.2  การเตรียมความพร้อมขณะเกิดอุบติัเหตุ หรือเกิดเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสาธารณสุขข้ึนมาแลว้ การ
เตรียมความพร้อมดงักล่าวน้ีจะช่วยลดการสูญเสียและลดขอบเขตของปัญหาออกไปจนเกิดเป็นปัญหา
ซ ้ าซอ้น (Multiple Causal Health Problem) 

2.3  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเยยีวยาและบรรเทาผลกระทบทางดา้นสุขภาพและสาธารณสุขท่ี
เกิดข้ึนหลงัจากเกิดอุบติัการณ์หรือเหตุการณ์แลว้ ซ่ึงจะมีผลต่อการเยยีวยาปัญหาใหบ้รรเทาเบาลงไดใ้น
ระยะเวลาท่ีรวดเร็วหรือฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitation) ใหเ้ป็นปกติมากท่ีสุด 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว จะกระท าไดใ้นลกัษณะของการเฝ้าระวงัเพื่อการ
เตือนภยัทางพฤติกรรมสุขภาพส าหรับประชากรกลุ่มเส่ียงหรือในกลุ่มประชากรทัว่ไป เพื่อรองรับภยัคุกคามทาง
สุขภาพ เป็นการเฝ้าระวงัเพื่อการเตือนภยัทางพฤติกรรม สุขภาพ และการเตือนภยัทางสุขภาพ ซ่ึงเป็นงานสาธารณสุข
เชิงรุกดว้ย 

 
3. การใช้การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 
 ปัจจุบนัมาตรฐานงานสุขศึกษาเป็นงานท่ีบูรณาการอยูใ่นงานสาธารณสุข ตามระบบบริการสาธารณสุขท่ี
ก าหนดใหห้น่วยงานสาธารณสุขท่ีใหบ้ริการระดบัปฐมภูมิ (Primary Care) หน่วยงานสาธารณสุขท่ีใหบ้ริการระดบั
ทุติยภูมิ (Secondary Care) และหน่วยงานสาธารณสุขท่ีใหบ้ริการระดบัตติยภูมิ (Tertiary Care) ไดป้ฏิบติั เม่ือใดก็
ตามท่ีด าเนินงานสุขศึกษาครบถว้นทุกองคป์ระกอบ และมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นตวัช้ีวดัของแต่ละ
องคป์ระกอบแลว้ ก็ใหเ้สนอขอรับการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาได ้ในกรณีท่ีผา่นการประเมิน และรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษาแลว้ก็จะก าหนดใหมี้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อพฒันาการด าเนินงานต่อเน่ืองไปเป็นล าดบั และเสนอ
ขอรับการประเมินรับรอง ตามเกณฑท่ี์ก าหนดเพื่อการรับรองมาตรฐานงานต่อไปอีกทุก ๆ 3 ปี ส าหรับงานเฝ้าระวงั
พฤติกรรมสุขภาพ ในการด าเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษานั้น ไดก้ าหนดให้เป็นองคป์ระกอบท่ี 8 ของการ
ด าเนินงาน โดยมีตวัช้ีวดั 1 ตวั 
  
กระบวนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ และมีเกณฑส์ าหรับประเมิน 4 เกณฑ์ดว้ยกนั คือ 

1) การมีแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพของปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั 
2) การมีการสร้าง และ/หรือพฒันา และ/หรือใชเ้คร่ืองมือเพื่อสนบัสนุนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพให้

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ 
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3) การมีการด าเนินงาน และรายงานผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
4) การน าผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพไปใชใ้นการด าเนินงานสุขศึกษา และพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

 โดยมีหลกัฐาน และขอ้มูลยนืยนัการด าเนินงานดงักล่าว ส าหรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุข
ศึกษา 
 ปัญหาการด าเนินงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขระดบัต่าง ๆ ท่ีไม่ถูกตอ้ง และ
สมบูรณ์พอท่ีจะประมวลไดว้า่เป็นงานเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคญัมี 5ประการดว้ยกนั คือ 
 ประการแรก หน่วยงานสาธารณสุขไม่ไดมี้แผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข              จึง
ไม่ไดมี้การด าเนินการในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด 
 ประการท่ีสอง หน่วยงานสาธารณสุขจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีความสับสนระหวา่งการเฝ้าระวงัโรค กบัการเฝ้า
ระวงัพฤติกรรมสุขภาพวา่เป็นงานเดียวกนั ซ่ึงท่ีจริงแลว้เป็นงานท่ีมีความใกลเ้คียงกนัมากในแง่ของแนวคิด และ
กระบวนการ แต่แตกต่างกนัในแง่ของตวัช้ีวดั วธีิการเฝ้าระวงั เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ผล 
ดงันั้นผลการเฝ้าระวงัโรคจึงไม่นบัวา่เป็นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพแต่อยา่งใด 
 ประการท่ีสาม ผูป้ฏิบติังานสาธารณสุขส่วนหน่ึงท่ีคุน้เคยกบังานวจิยัจึงน ารูปแบบงานวจิยัมาใชก้บัการเฝ้า
ระวงัพฤติกรรมสุขภาพ หรือด าเนินการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพตามรูปแบบวิจยั จึงไม่ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการส าหรับ
การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
 ประการท่ีส่ี ผูป้ฏิบติังานสาธารณสุขไม่ไดอ้อกแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพใหเ้ป็นการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองไปเป็นรอบ ๆ เพื่อการเฝ้าระวงั แต่ด าเนินการในลกัษณะของการวจิยั หรือการส ารวจแบบตดัขวางเพียงคร้ัง
เดียว ไม่ไดด้ าเนินการตามหลกัการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ 
 ประการท่ีหา้ ผูป้ฏิบติังานสาธารณสุขขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เก่ียวกบัการด าเนินงาน  เฝ้าระวงั
พฤติกรรมสุขภาพ โดยไม่ไดรั้บการถ่ายทอด การฝึกอบรม หรือมีคู่มือฝึกปฏิบติังานตลอดจนต ารา หรือเอกสาร
วชิาการท่ีจะศึกษา คน้ควา้ และพฒันาความรู้ ความเขา้ใจของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ ระดบัทุติยภูมิ และระดบัตติยภูมิ 
จ  าเป็นตอ้งศึกษากระบวนการ และวธีิการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ ส าหรับการด าเนินงานสุขศึกษาตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อการพฒันางานสาธารณสุขในเชิงรุกอยา่งไดผ้ล 
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กจิกรรม  4.3.3 

จงอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกตามรูปแบบ Biomedical-Behavioral Health Education 
Model  โดยสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม  4.3.3 

การด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกตามรูปแบบ Biomedical-Behavioral Health Education Model  ประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 

1.  การวเิคราะห์ทางระบาดวิทยา (Epidemiological Investigation) 
2. การวนิิจฉยัพฤติกรรม (Behavior Diagnosis) 
3.  การจดัท าแผนสุขศึกษาเชิงรุก (Proactive Health Education Plan) 
4. การด าเนินงานสุขศึกษา ตามแผนสุขศึกษาท่ีจดัท าข้ึน (Health Education Intervention) 
5. การติดตามและประเมินการด าเนินงานสุขศึกษา (Health Education Monitoring and Evaluation) 
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หน่วยที ่5  
                       การส่ือสารและการให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ  

                   
    รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพญ็ศิรินภา  

อาจารย์  ดร. มาล ีเกือ้นพกลุ 
อาจารย์อสิรียา ดาราทอง 

 
 
 

ช่ือ  รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา  เพญ็ศิรินภา 
วฒิุ 
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

                   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
   หน่วยท่ีเขียน       ตอนท่ี 5.1  

 
ช่ือ                    อาจารย ์ดร.มาลี  เก้ือนพกลุ                                                                                                                                         
วฒิุ                   วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) 
ต าแหน่ง           พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ ดา้นการสอน  

                                  ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ ์  
                         วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ  

หน่วยท่ีปรับปรุง     ตอนท่ี 5.2  
 

 

 ช่ือ   อาจารยอิ์สรียา ดาราทอง 
 วฒิุ   วท.บ. (วทิยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ต าแหน่ง   ครูกระบวนกรปฏิบติัการ (กลุ่มประสบการณ์สุขภาพและสุขภาวะ) 
   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หน่วยท่ีปรับปรุง   ตอนท่ี 5.2 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
 
ชุดวชิา  การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบ าบัดโรคเบื้องต้น 
 
หน่วยที ่5  การส่ือสารและการใหค้  าปรึกษาดา้นพฤติกรรมสุขภาพ 
 
ตอนที่ 
 5.1 การส่ือสารดา้นพฤติกรรมสุขภาพ  
 5.2 การใหค้  าปรึกษาดา้นพฤติกรรมสุขภาพ  
  
แนวคิด 

1.ความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพของบุคคลเกิดจากความสามารถดา้นการส่ือสาร ทั้งการพูด การอ่าน 
การเขียน ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาวะสุขภาพ ตลอดจนการปฏิบติัตนให้มีสุขภาพดี สามารถเขา้ถึง
บริการสุขภาพได ้เม่ือมีปัญหาสุขภาพ สามารถเขา้ใจ และปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการในการรักษาไดอ้ย่าง
ถูกต้อง มีความสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจท่ีจะรักษาหรือไม่รับการรักษาได้ สามารถเลือก และน าเอา
กระบวนการส่ือสารมาใช ้ในงานสาธารณสุข เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการธ ารงตนให้มี
สุขภาพดี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. การส่ือสารดา้นสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพ ซ่ึงความรู้ความสามารถ
ด้านสุขภาพก่อให้เกิดปัญหาในการส่ือสาร ท าให้ เขา้ใจความหมายของการส่ือสารด้านสุขภาพ และเห็นถึง
ความส าคญัของการส่ือสารกับการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ส่ือในการปลุกเร้าให้ประชาชนดูแลสุขภาพมี
หลากหลาย และใช้ส่ือในการน าเสนอท่ีหลากหลายเช่นกนั ส่ือท่ีน ามาเสนอบางส่ือมีความซับซ้อน ในการ
น าเสนอและจูงใจให้เกิดความคิดคลอ้ยตาม หากผูบ้ริโภคส่ือขาดความคิดวิเคราะห์ ขาดความรู้ความ สามารถ
ด้านสุขภาพอาจตกเป็นเหยื่อของการส่ือสารนั้นๆ ได้  ภาวะสุขภาพของประชาชนข้ึนอยู่กบัการส่ือสารดา้น
สุขภาพ และความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพ  

3.แนวคิดส าคญัเบ้ืองตน้ของการใหค้  าปรึกษา ความหมายของการให้ค  าปรึกษา ความหมายของบทบาท
ของผูใ้หค้  าปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา ปัจจยัท่ีอาจจะส่งผลต่อกระบวนการการใหค้  าปรึกษาท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาพึง
ค านึงถึงและวางขอ้จ ากดัของตนเองในการให้ค  าปรึกษา และองคป์ระกอบต่างๆท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนในกระบวนการ
น้ี พร้อมทั้งทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรึกษา และขั้นตอนในกระบวนการใหค้  าปรึกษา 
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วตัถุประสงค์ 
          เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 5 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดของความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพได ้
2. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารดา้นสุขภาพกบัความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพได ้ 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 5 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 5.1 – 5.2 
3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 
5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ (ถา้มี) 
6. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 5 
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบติั 
3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 
4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์ (ถา้มี) 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 
 
 

 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่5 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่5.1  
การส่ือสารด้านสุขภาพ  
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 5.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
             5.1.1   แนวคิดของการส่ือสารดา้นสุขภาพ  
             5.1.2   แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารท่ีน ามาใชใ้นการส่ือสารดา้นสุขภาพ  
             5.1.3   เทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพ 
             5.1.4   ปัญหาในการส่ือสารดา้นสุขภาพ 
 
แนวคิด    

1. การส่ือสารดา้นสุขภาพเป็นการส่ือสารในงานส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสุขภาพ
ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้ขอ้มูล สนใจ ตระหนกั เกิดจิตส านึกในการปฏิบติัตน
ให้เกิดสุขภาพท่ีดี  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน สังคม ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท า  ในการส่งเสริมสุขภาพ 
เพื่อใหมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื 

2. แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารท่ีน ามาใช้ในการส่ือสารดา้นสุขภาพมีหลายแบบ แต่แบบ จ าลองท่ี
น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่ือสารดา้นสุขภาพมีการพฒันาจากการเคล่ือนท่ีของกระบวนการท่ีเป็นการ
ส่ือสารทางเดียว และพฒันาเป็นการเคล่ือนท่ีในลกัษณะท่ีเป็นวงกลมแบบขดลวด แบบสะทอ้นยอ้นกลบัเป็นการ
ส่ือสารสองทาง แบบจ าลองมีความแตกต่างกนัตามความสนใจพื้นฐานของแต่ละบุคคล 

3. เทคโนโลยีการส่ือสารดา้นสุขภาพ มีความส าคญัในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ให้กบัประชาชน 
เพื่อท าให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพจนถึงขั้นให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคโ์ดยการน าเอากลยทุธ์การส่ือสารมาใชใ้นการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

4. ปัญหาในการส่ือสารด้านสุขภาพท่ีส าคญัเกิดจากประชาชนยงัขาดความเข้าใจถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างเหตุและปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ   ระบบการส่ือสารดา้นสุขภาพยงัไม่สามารถท าให้ประชาชน
เขา้ใจสิทธ์ิของตนเองในฐานะปัจเจกบุคคล  ส่ือยงัไม่สามารถท าหน้าท่ีในการโน้มน้าวชกัจูง กระตุน้เตือนให้
ผูรั้บสารเกิดความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนในทางสร้างเสริมสุขภาพ ผูท่ี้มีความรู้เร่ืองส่ือขาดความรู้เร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพ การส่ือสารดา้นสุขภาพของประเทศไทยน าเอาผลงานวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสารดา้นสุขภาพและ
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แนวคิดทางทฤษฏีของต่างประเทศมาใชใ้นการให้ขอ้มูล  สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเช่ือผูมี้ความรู้  ผูรั้บสาร/ขอ้มูล
ขาดความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาสุขภาพ  การให้ขอ้มูลของส่ือขาดความมีชีวิตชีวา ผูส่้งสารไม่มีความรู้
เร่ืองสุขภาพจริงๆ และพฒันาของส่ือและความซบัซอ้นของสังคม 

  

วตัถุประสงค์ 
1. อธิบายแนวคิดของการส่ือสารดา้นสุขภาพได ้
2.  อธิบายแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารท่ีน ามาใชใ้นการส่ือสารดา้นสุขภาพได ้
3. อธิบายเทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพได ้
4. อธิบายปัญหาในการส่ือสารดา้นสุขภาพได ้
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เร่ืองที ่5.1.1 
แนวคดิของการส่ือสารด้านสุขภาพ 
 
              การส่ือสารมาจากภาษาลาตินว่า Communis ซ่ึงมีความหมายตรงกับค าว่า Common แปลว่า ความ
ร่วมมือกนัหรือความคลา้ยคลึงกนั การส่ือสาร จึงหมายถึง “การกระท าของคนเราท่ีมุ่งสร้างความร่วมมือกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนั นัน่คือ การพยายามแลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิดและทศันคติซ่ึงกนัและกนั โดยอาศยัความสัมพนัธ์
ของทั้งสองฝ่ายเป็นท่ีตั้งเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั”   
             อริสโตเติล (Aristotle 384-322 BC) ไดใ้ห้ความหมายของการส่ือสารวา่ หมายถึง การแสวงหาแรงจูงใจ
ทุกรูปแบบ 
             ชแรมม ์(Schramm, 1974) กล่าววา่  “การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารท่ีเกิดข้ึน 
โดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหน่ึง ซ่ึงท าหน้าท่ีส่งสารผ่านส่ือหรือช่องทางต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารโดยมี 
วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง”  
              ยอร์จ มิลเลอร์ (Goorge A. miller, 1951) ใหค้วามหมายของการส่ือสารวา่ เป็นการถ่ายทอดข่าวสารจาก
ท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 
              แชนนอนและวีเวอร์ (Shannon &. Weaver, 1949) กล่าวว่า “การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการทุกๆ
อย่างท่ีจิตใจของคนคนหน่ึง อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหน่ึง การส่ือสารจึงไม่ไดห้มายความเพียงแต่การ
เขียนและการพูดเท่านั้น แต่รวมถึงดนตรี ภาพการแสดงและพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษยอี์กดว้ย” 
              สุมน อยู่สิน  (2527)  กล่าวว่า การส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ข่าวสารระหวา่งบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใชส้ัญลกัษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ใจกนั  
              โดยสรุป     การส่ือสารมีความหมายครอบคลุมทั้งการใช้ภาษา  การไม่ใช้ภาษา ตลอดจนการใช้
สัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ของตน ไปยงับุคคลอ่ืนๆ และการรับเอาความรู้ 
ความคิด ประสบการณ์จากบุคคลอ่ืนๆ มาเป็นความรู้ และปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง 
 
 
1. ความหมายของการส่ือสารด้านสุขภาพ  
              จากความหมายของการส่ือสาร ไดมี้การน ามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลสุขภาพ และมีผูใ้หค้วามหมายของ
การส่ือสารดา้นสุขภาพ (Health Communication) ดงัน้ี 
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              การส่ือสารดา้นสุขภาพ  หมายถึง   การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ดา้นสุขภาพผา่นส่ือต่างๆ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้ สนใจ ตระหนกัและมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมไม่เกิดภาวะเส่ียง
ในการเกิดโรค (วาสนา จนัทร์สวา่ง  2550)  
             การส่ือสารดา้นสุขภาพ หมายถึง การด าเนินงานเพื่อการส่ือสารสองทางระหวา่งผูรั้บสารและผูส่้งสาร 
เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสุขภาพไดง่้ายและทัว่ถึง มีการจดัการแลกเปล่ียนความรู้แบบมีส่วน
ร่วมในหมู่ประชาชน (แผนงานวจิยัและพฒันาระบบส่ือสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
อา้งใน พนา ทองมี และเพญ็พกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ  2552) 
            โดยสรุป  การส่ือสารดา้นสุขภาพเป็นการส่ือสารในงานส่งเสริมสุขภาพโดยวธีิการเผยแพร่ขอ้มูลดา้น
สุขภาพผา่นส่ือต่างๆ เช่น การใชส่ื้อสารมวลชน การใชส่ื้อผสมส่ือนวตักรรม  การจดักิจกรรม ต่างๆ เป็นตน้ 
เพือ่ใหป้ระชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้ขอ้มูล สนใจ ตระหนกั เกิดจิตส านึกในการปฏิบติัตนใหเ้กิดสุขภาพท่ี
ดี  รวมทั้งส่งเสริมใหบุ้คคล ชุมชน สังคม ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท า  ในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใหมี้การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื 
  
2. การส่ือสารด้านสุขภาพเป็นกลยุทธ์ทีส่ าคัญในการให้สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  
             การส่งเสริมสุขภาพท่ีดีในปัจจุบนัตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจของประชาชนในชุมชน
อยา่งเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การหาปัญหา การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การตดัสินใจ การวางแผน และการ
ด าเนินการในการแกไ้ขปัญหาเพื่อให้บุคคลและชุมชนมีสุขภาพท่ีดีกวา่เดิม ท าให้บุคคลและชุมชนมีความรู้สึก
เป็นเจา้ของ เพื่อยกระดบัการช่วยเหลือตนเอง ส่งเสริมให้ชุมชนเขม้แข็ง  ทั้งน้ีบุคคลและชุมชนจะตอ้งเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสาร มีโอกาสเรียนรู้ และมีแหล่งทุนสนบัสนุนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยเฉพาะการให้ขอ้มูล
ข่าวสารและการศึกษาดา้นสุขภาพ ซ่ึงเป็นการพฒันาบุคคล ชุมชน และสังคมใหมี้สุขภาพท่ีดี 
               การให้สุขศึกษา หมายถึง การให้ขอ้มูลเพื่อให้เกิดการพฒันาปรับเปล่ียนหรือสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มีพฤติกรรมในทางท่ีจะก่อให้เกิดสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์ (ประภาเพญ็ สุวรรณ  2536) การส่ือสารเป็นหัวใจส าคญัในการให้สุขศึกษา เพราะการส่ือสารนั้นไม่
เพียงแต่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างเร่ืองของสุขภาพและการรักษาพยาบาลเท่านั้น ยงัเป็นส่ิงกระตุน้ หรือชกัจูง
ใหบุ้คคลและชุมชนกา้วหนา้ไปสู่ระดบัสุขภาพท่ีดีกวา่อีกดว้ย    การส่งข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองนบัวา่ เป็นส่ิงส าคญั 
การส่ือสารไม่เพียงแต่ส่ือสารผ่านการเขียนเท่านั้น  แต่เป็นการกระท าผ่านการสนทนา การอภิปรายกลุ่ม วิทยุ
โทรทศัน์ ละคร ภาพยนต ์ดนตรี  วทิยชุุมชน หรือส่ือสารทางโลกไซเบอร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ  การส่ือสารเกิดข้ึน
ทุกหนทุกแห่ง ทั้ งภายในบา้น โรงเรียน สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลยั สมาคมศาสนาและสถานท่ีทุกแห่งท่ี
ประชาชนมาพบกนั  
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                  จากท่ีกล่าวมา อาจสุปไดว้า่ การส่ือสารดา้นสุขภาพเป็นหวัใจส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสุขภาพและ
พฒันาการงานทางดา้นสุขภาพสู่ประชาชน  ถา้ประชาชนไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือไดรั้บขอ้มูลสุขภาพนอ้ยจะ
ท าให ้ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งใหบ้ริการดา้นสุขภาพ   ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของภาวะสุขภาพ ไม่
เขา้ใจในการป้องกนัโรค ยอ่มส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เกิดภาวะเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพ  การเลือกวิธีการส่ือสาร ผูส่้งสารท่ีเป็นนักวิชาการสาธารณะสุขต้องเลือกให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี  ดงัค าขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีวา่ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” การ
ส่ือสารเปรียบเสมือนสะพานท่ีน าเอาองคค์วามรู้ความสามารถดา้นสุขภาพไปสู่ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายได ้
ซ่ึงองค์กรสุขภาพของแคนาดา (Health Canada, 1999) ไดย้อมรับว่า ความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพ (Health 
Literacy) เป็นตวัท านายสถานะการมีงานท า การเขา้มีส่วนร่วมกนัของชุมชน และสภาวะสุขภาพ รวมทั้ง เป็นตวั
ท านายความส าเร็จท่ีดีของการพฒันาชาติดว้ย ดงันั้น การส่ือสารดา้นสุขภาพจึงมีความส าคญัส าหรับบุคคลและ
สังคมเป็นอยา่งมาก 
 
3. ความส าคัญของการส่ือสารด้านสุขภาพในงานสาธาณสุข  
              ปัจจุบนัการส่ือสารดา้นสุขภาพมีความส าคญัมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากการส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจกนั การส่ือสารท่ี
ผิดพลาด เป็นเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต  ปัจจุบนัมีการร้องเรียนและฟ้องร้องเกิดข้ึนอย่างมากมาย 
เก่ียวกบับริการทางการแพทย ์นายแพทยส์มศกัด์ิ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าววา่ แต่เดิมสถิติการร้องเรียนมี
ไม่มากนกั ในปี 2535-2541 อยูท่ี่ประมาณ 33 - 106 ราย แต่หลงัจากปี 2542 มีการฟ้องร้องเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ต่อมามี
หน่วยงานช่วยประสานและไกล่เกล่ียท าใหก้ารฟ้องร้องแพทยล์ดลง ในปี 2553 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม
มีประมาณ  89 ราย แสดงให้เห็นวา่ การส่ือสารสามารถท าให้เกิดความขดัแยง้และสามารถช่วยลดความขดัแยง้
ระหวา่งผูป่้วยและแพทยไ์ด ้อาจสรุปวา่ การส่ือสารดา้นสุขภาพมีความส าคญั ดงัน้ี    
            3.1 สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยก์บัผูม้ารับบริการผ่านการส่ือสารท่ี
ถูกตอ้ง น่าพึงพอใจและก่อให้เกิดผลดีกบัผูท่ี้มารับบริการทั้งทางดา้นสุขภาพและการให้บริการ  ถา้การส่ือสารท่ี
ไม่ถูกตอ้ง ส่ือความหมายไม่เขา้ใจกนั มีปัญหาในการส่ือสารท าให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการอยูเ่สมอๆ ตวัอยา่งเช่น พยาบาลให้ผูป่้วยเก็บปัสสาวะมาส่งให้แพทยต์รวจ ผูป่้วยไปเก็บอุจจาระมา
ให ้การรักษายอ่มไม่ประสบผลส าเร็จ เสียเวลา  ปัญหาท่ีกล่าวมาเกิดจากความไม่เขา้ใจภาษาและขาดการสะทอ้น
ถึงความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บบริการเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
             3.2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแสวงหา และการให้ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพแก่ประชาชน 
การส่ือสารด้านสุขภาพท าให้แพทย์สามารถรักษาอาการไม่สบายให้ผู ้รับบริการได้ถูกต้องตัวอย่างเช่น 
ผูรั้บบริการบอกวา่ปวดใจ ถา้แพทยไ์ม่ใชก้ารส่ือสารสองทางถามถึงค าวา่ ปวดใจมีอาการอยา่งไร อาจท าให้แปล
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ความหมายผดิพลาดวา่ เป็นอาการทางจิตใจ แคน้ใจ แต่ความหมายของผูรั้บบริการหมายถึง มีอาการเจ็บหนา้อก 
การรักษาจึงจะมีประสิทธิผล นอกจากน้ีแพทยย์งัสามารถแสดงภาวะโรค และแผนการรักษาให้ผูรั้บบริการได้
เห็นจากระบบคอมพิวเตอร์ท าใหผู้ป่้วยเขา้ใจแผนการรักษาไดม้ากข้ึน 
              3.3 ท าให้ผูม้ารับบริการดา้นสุขภาพปฏิบติัตนตามค าแนะน าได ้ แพทยค์วรใชภ้าษาถ่ินท่ีผูม้ารับบริการ
ดา้นสุขภาพเขา้ใจไดง่้าย   ขนบธรรมเนียมประเพณีของบุคคลมีผลต่อภาษาและการปฏิบติัตวั การให้ค  าแนะน า
ผูรั้บบริการต้องเข้าใจภาษาของผูรั้บบริการเพื่อให้สามารถส่ือสารเข้าใจกัน ตวัอย่างเช่น   การเย็บแผลถ้า
ผูรั้บบริการพูดวา่ อยา่ท าคอ้ย อาจท าให้แพทยผ์ูท้  าแผลคิดวา่ ท าเบาไปจึงพยายามท าแรงข้ึนผูรั้บบริการอาจรู้สึก
โกรธวา่ แพทยห์รือผูใ้หบ้ริการแกลง้ก็ได ้เพราะการส่ือสารท่ีผดิพลาดทางดา้นความหมายของค า  
           3.4 ท าให้การเผยแพร่และรณรงค์งานสาธารณสุขสู่สาธารณชนได้เร็วและครอบคลุม เน่ืองจากการ
พฒันาการของการส่ือสารท าให้บุคลากรทางด้านสาธารฌสุขมีวิธีการส่ือสารในการเผยแพร่ขอ้มูลได้หลาย
ช่องทางและสามารถเลือกใชส่ื้อให้เขา้ถึงในแต่ละกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในวงกวา้ง เช่น การรณรงค์ให้
สวมหมวกกนัน็อคในการขบัข่ีรถมอเตอร์ไซคใ์หรั้บรู้กนัไปในวงกวา้งได ้เป็นตน้ 

3.5 เผยแพร่งานสาธารณสุขสู่สาธารณะเพื่อป้องกนัภาวะเส่ียงทางสุขภาพของชุมชนและประชากร 
(Risk Communication) เน่ืองจากประชากรในประเทศประกอบดว้ยบุคคลหลายช่วงวยัหลายแหล่ง การส่ือสาร
ในปัจจุบนัท าให้การให้ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุมมากข้ึน เช่น ในการส่ือสารกบั
กลุ่มวยัรุ่นอาจให้ขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางรายการวิทยุ หรือรายการโทรทศัน์ท่ีกลุ่มวยัรุ่นช่ืน
ชอบ เป็นตน้ 
           3.6 ท าหนา้ท่ีในการส่ือสารและจดัการภาพลกัษณ์ดา้นสุขภาพในส่ือและในวฒัธรรมได ้
           3.7 ให้การศึกษาแก่ประชาชนและผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงวิธีใช้ระบบบริการสาธารณะสุขและการเขา้ถึง
ระบบการรักษาสุขภาพ 
            3.8 ร่วมในการพฒันาการใหบ้ริการสาธารณสุขและแพทยท์างไกล 
 
                      สรุป  การส่ือสารด้านสุขภาพมีความส าคญัและเก่ียวข้องกบัการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน 
ดงักล่าวมาแลว้ ในการท่ีจะให้สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้บุคคลเกิดการปรับเปล่ียนเกิดพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีตอ้งเขา้ใจบริบทของคนในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั ดงันั้น การให้ขอ้มูล   ขอ้มูลท่ีให้ตอ้ง
ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินการรับรู้ของบุคลต่อข้อมูลนั้นว่า เป็นเช่นใดก่อน ทั้งน้ีเพราะข้อมูลท่ี
น าเสนออาจเกิดผลทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพได ้ 
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 กจิกรรม 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
            1. จงอธิบายความหมายของการส่ือสารดา้นสุขภาพ                                                                                                                     
            2. จงอธิบายความส าคญัของการส่ือสารดา้นสุขภาพ 

แนวตอบกจิกรรม 5.1.1 
             1. การส่ือสารด้านสุขภาพ   หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพผ่านส่ือต่างๆ เช่น การใช้
ส่ือสารมวลชน การใชส่ื้อผสม ส่ือนวตักรรม  การจดักิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ เพื่อใหป้ระชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ไดรั้บรู้ขอ้มูล สนใจ ตระหนกั เกิดจิตส านึกในการปฏิบติัตนให้เกิดสุขภาพท่ีดี  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน 
สังคม ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท า  ในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใหมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื 
               2. การส่ือสารมีความส าคญักบังานสาธารณสุขในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการรักษา การฟ้ืนฟู 
การป้องกนัและการส่งเสริมสุขภาพ ตวัอยา่งเช่น ในการรักษาโรค ปัจุบนัแพทยส์ามารถผา่ตดัผูป่้วยท่ีอยูห่่างไกล
ดว้ยการใชข้อ้มูลสารสนเทศ มีรายงานการผ่าตดัโดยใช้หุ่นยนตส่์งผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในประเทศแคนาดา 
ในประเทศไทยโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเช่ือมต่อฐานขอ้มูลประวติัผูป่้วย 
ไปจนถึงการจ่ายยาต่างๆ ซ่ึงท าให้ลดขั้นตอนการท างาน และคล่องตวัอย่างมาก โดยท่ีแพทย์ผูต้รวจรักษา 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผูป่้วยแบบออนไลน์ผา่นทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถตรวจสอบประวติัการใชย้าของ
ผูป่้วยไดอี้กดว้ย นอกจากนั้นผูรั้บบริการสามารถโทรศพัทม์าขอรับการรักษาไดด้ว้ย  
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เร่ืองที ่5.1.2   
แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารทีน่ ามาใช้ในการส่ือสารด้านสุขภาพ  
 
            แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารถูกน ามาพฒันาการส่ือสารดา้นสุขภาพท าให้เกิดความสอดคลอ้งกบังาน
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค ท าให้นกัการสุขศึกษาเกิดความเขา้ใจ เพื่อน าไปใชใ้นการให้สุขศึกษา
และลดภาวะแทรกซ้อนท่ีจะท าให้การให้สุขศึกษาไม่ประสบผลส าเร็จได้ แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารมี
มากมาย แต่ท่ีส าคญัและถูกน ามาใชใ้นการส่ือสารดา้นสุขภาพดา้นสุขภาพมีดงัน้ี 
1. แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของอริสโตเติล 
            อริสโตเติล เป็นนกัปราชญช์าวกรีก มีความสนใจเก่ียวกบัการส่ือสารและวาทศิลป์ ไดว้เิคราะห์ 
กระบวนการพูดเพื่อชกัจูงใจ วา่มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 
 
        ผูพู้ด ( Speaker) -------> ค าพูด( Speak ) -------> ผูฟั้ง( Audience ) 
 

2. แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของลาสเวลล์  
            ลาสเวลล ์(Harold D. Lasswell, 1948)  เป็นนกัรัฐศาสตร์ท่ีสนใจศึกษาการส่ือสารจากการโฆษณาชวนเช่ือ 
(Propaganda) สนใจวธีิการส่ือสารของมนุษย ์ไดเ้ขียนรูปแบบจ าลองการส่ือสารโดยการเช่ือมโยงเอาองคป์ระกอบ 
และจุดเด่นต่างๆ ในการส่ือสารออกมาเสนอในรูปกระบวนการส่ือสาร แต่เน่ืองจากลาสเวลลเ์ป็นนกัรัฐศาสตร์จึง
เขียนรูปแบบกระบวนการส่ือสารออกมาเป็นการส่ือสารในลกัษณะท่ีนกัรัฐศาสตร์นิยมใช ้ตวัอยา่งเช่น การส่ือสาร
ในการหาเสียงเลือกตั้ง การส่ือความหมายในการพูดสั่งความ เป็นตน้ (วาสนา จนัทร์สวา่ง 2550) ซ่ึงอธิบาย
กระบวนการส่ือสารดว้ย วธีิท่ีง่ายท่ีสุด คือการตอบค าถามต่อไปน้ี 
โดย     ใคร (Who) คือ ผูก้  าหนดและควบคุมเน้ือหาข่าวสาร 
            พดูอะไร (Says what) คือ เร่ืองหรือเน้ือหาสาระท่ีส่งออกไป 
            ผา่นส่ือใด (In which Channel) คือ ตวักลางหรือส่ือท่ีส่งข่าวสารถูกส่งผา่นไปยงัผูรั้บ 
            กบัใคร (To whom) คือ ผูรั้บสาร 
            เกิดผลอยา่งไร (With What Effect) หมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลมาจากการส่ือสารเป็นอิทธิพลของ
ส่ือสาร 
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ใคร Who 

พดูอะไร Says what 

ดว้ยส่ือชนิดใด Which Channel 

กบัใคร To whom 

ไดผ้ลอยา่งไร With what effect 
 

ภาพที ่5.1 รูปแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของลาสเวล์ 
 
3.  แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของชแรมม์  
            ชแรมม ์(Wibur Schramm, 1960) เป็นนกัวชิาการนิเทศศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง ไดพ้ฒันารูปแบบกระบวนการ
ส่ือสารข้ึนคร้ังแรกใน ค.ศ. 1984  แบบจ าลองในการส่ือสารของชแรมยงัคงคลา้ยกบักระบวนการส่ือสารอ่ืน 
ชแรมมมี์มุมมองกระบวนการส่ือสารเช่นเดียวกบัการท างานของเคร่ืองจกัร ซ่ึงคิดวา่ สัญญาณ (Signal) ท่ีส่งออก
มานั้นคือ สาร (Message) ต่อมามาใน ค.ศ. 1960 ชแรมมไ์ดพ้ฒันารูปแบบกระบวนการส่ือสารจากความคิดท่ีวา่ 
การส่ือสารควรเป็นแบบสองทิศทาง (Two- -way Communication) มีการโตต้อบกนั และในท่ีสุดความคิดท่ีมีต่อ
แบบจ าลองการส่ือสารกลายเป็นไปในลกัษณะวงกลมท่ีแสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีของข่าวสารแบบต่อเน่ือง เช่น 
วงกลมซอ้นกนั หรือเช่ืยมโยงต่อกนั เป็นตน้ 
              ชแรมม์ แสดงถึงการส่ือสารของในลักษณะท่ีมีการโต้ตอบกัน เม่ือมีการส่งข้อมูลออกไป ใน
ขณะเดียวกนัจะไดก้็จะขอ้มูลยอ้นกลบัมาเสมอๆ  ชแรมมอ์ธิบายกระบวนการส่ือสารในลกัษณะของการส่ือแบบ
เขา้รหสั (Encoder) และถอดรหสั (Decoder) กระบวนการของชแรมม ์ไม่มีผูส่้งหรือผูรั้บตายตวั ชแรมมใ์ชค้  าวา่ 
ผูแ้ปลสาร (Interpreter) แทนผูรั้บหรือผูส่้งสาร รูปแบบการส่ือสารมีลกัษณะต่อเน่ือง มีการส่งสารตอบกลบัไป – 
มา การท่ีผูรั้บส่ง ตอบกลบัไปเองน้ีเรียกว่า เป็นการสะทอ้นกลบัของสาร (Feedback) กระบวนการส่ือสารมี
รูปแบบดงัน้ี 

message 
encoder 
interpreter 
decoder 
message 
decoder 
interpreter 
encoder 
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ภาพที ่5.2 แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของชแรมม์ 
ท่ีมา: http://www.uri.edu/personal/carson/kulveted/wlsmodel.html 
 

4.  แบบจ าลอง การส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวเีวอร์  
               แชนนนัและวเีวอร์ (Shannon and Weaver)  มององคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสารเลียนแบบระบบ
ไฟฟ้า โดยน าเอาส่ิงรบกวนกระแสไฟฟ้า  เม่ือส่งสัญญาณไฟฟ้า ตวัอยา่งของการส่ือสารตามกระบวนการ
รูปแบบน้ีเป็นดงัน้ี   การท่ีคนคนหน่ึงส่งขอ้มูลโดยการบอกเล่าความคิดผา่นกลไกการออกเสียงเป็นค าพูด ถึง
ผูรั้บโดยผา่นกลไกการไดย้นิเสียงจะถูกแปลงออกมาเป็นความคิด ซ่ึงระหวา่งท่ีมีการส่ือสารอยูน่ั้นแชนนอนและ
วเีวอร์พบวา่ การส่ือสารท่ีส่งออกไปจะมีส่ิงมารบกวนจนเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร ซ่ึงส่ิงท่ีรบกวนการส่ือสาร
มีอยู ่2 อยา่ง ดงัน้ี 
              4.1 ส่ิงรบกวนทางกายภาพ (Physical Noise) เป็นส่ิงรบกวนท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มของผูส่้ง และผูรั้บ 
เช่น มีเสียงผูอ่ื้นรบกวน หอ้งมืดท าใหเ้ห็นมองเห็นไม่ชดัเจน เป็นตน้ 
              4.2 ส่ิงรบกวนทางจิตใจ (Phychological Noise) เป็นส่ิงรบกวนท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคลผูรั้บสารเอง เช่น 
ไม่สนใจฟัง ไม่อยากท่ีจะไม่รับรู้ หรือคิดวา่ตนเองรู้แลว้ เป็นตน้ 
 
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 

ภาพที ่5.3 แบบจ าลอง การส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวเีวอร์ 
 
5.  แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของออสกูด  
            ออสกูด (Charles Osgood) เป็นนกัจิตวทิยาสังคม กระบวนการส่ือสารของออสกูดเนน้การส่ือสารในตวัผู ้
ส่ือสารคนเดียว (Interpersonal Communication) เพราะเป็นไดท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร มีการแปลสาร เช่นกนั 
ซ่ึงเป็นรูปแบบกระบวนการส่ือสารท่ีลึกซ้ึงข้ึน โดยใหเ้หตุผลวา่ เม่ือคนไดรั้บขอ้มูลจะแปลงขอ้มูลมาเป็น
ความคิดของตนเองแลว้ถูกเก็บเขา้ไปในความคิด (สมอง) ของตนเอง เม่ือจะน าขอ้มูลมาใชจ้ะตอ้งคิดและน ามา
ถ่ายทอดออกมา อาจจะออกมาทางค าพูดหรือการเขียน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ในตวัผูรั้บหรือผูส่้งสารเองก็มีระบบ

http://www.uri.edu/personal/carson/kulveted/wlsmodel.html
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และขั้นตอน ในปี 1954 วลิเบอร์ ชแรมม ์(Wilber Schramm)  และซี อี ออสกูด (C.E. Osgood) ไดส้ร้าง
แบบจ าลองเชิงวงกลมการส่ือสาร เป็นแบบของการส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) 
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รูปแบบจ าลองเชิงวงกลมการส่ือสารของออสกูดและชแรมม์ 
ผูส่้ง  สาร ผูรั้บ 
การแปลความหมาย การแปลความหมาย 
ผูรั้บ  สาร ผูส่้ง 
ท่ีมา: ท่ีมาจากหนงัสือเทคโนโลยกีารศึกษาและนวตักรรมของ กิดานนัท ์มลิทอง 

 
ภาพที ่5.4 แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของออสกูด 
6.   แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของเบอร์โล 
            เบอร์โล (David Berlo) พิจารณากระบวนการส่ือสารในรายละเอียดของทุกองคป์ระกอบของการส่ือสาร  
ซ่ึงไดแ้ก่ ผูส่้งสาร (Source) สารหรือส่ือ (Message) ช่องทางสาร (Channel) และผูรั้บสาร (Receiver) 
             แบบจ าลองน้ีท าให้การศึกษากระบวนการส่ือสารเป็นไปอยา่งละเอียดลึกซ้ึง ท าให้เขา้ใจถึงพฤติกรรม
การส่งสารและการรับสาร เหตุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับและส่งสาร โดยอธิบายใหเ้ห็นวา่ ในตวัผูส่ื้อสาร ไม่วา่
จะเป็นตวัผูส่้ง หรือผูรั้บต่างมีทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skill) ไม่เท่ากนั ต่างมีทศันคติ (Attitude) 
ไม่ว่า จะเป็นเร่ืองใดๆ ต่างคนต่างมีความรู้ (Knowledge) มีบทบาทหน้าท่ีในระบบสังคม (Social System) 
ตลอดจนอยู่ในวฒันธรรม (Culture) ท่ีต่างกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบ หรือพฤติกรรม
ทั้งส้ิน 
7.  แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของ ด๊านซ์  
            ด๊านซ์ (Frank Dance) เน้นความส าคญั ในการเคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสารว่า เป็นลกัษณะไหลเวียนไป
คลา้ยขดลวด (Spring) กระบวนการส่ือสารน่าจะมีลกัษณะเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้า ไม่หยุดชงกัมีจึงมีลกัษณะเป็น
วงกลมเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองไม่เป็นวงกลมปลายปิด 
8.  รูปแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของทบัส์  
            แบบจ าลองของทบัส์ (Stewart Tubbs) เป็นแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารท่ีอธิบายกระบวนการส่ือสาร
ทางดา้นความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพไดค้รอบคลุมถึงเหตุปัจจยัในการส่ือสาร ซ่ึงแบบจ าลองของการส่ือสาร
ไม่ไดเ้นน้วา่ ใครเป็นผูส่้งสารหรือผูรั้บสาร หรือใครเป็นผูเ้ร่ิมตน้ส่ือสารก่อน เพราะในสภาพความเป็นจริง การ
พูดในชีวิตประจ าวนั บุคคลไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นผูส่้ง หรือ ผูรั้บสารก่อน  ซ่ึงทบัส์อธิบายวา่โดยทัว่ไป การ
ส่ือสารเกิดข้ึนตามโอกาสมากกว่า ดงันั้น แบบจ าลองจึงไม่ไดก้  าหนดทิศทางของการส่ือสาร นอกจากน้ีตวัผู ้
ส่ือสารยงัถูกลอ้มรอบดว้ย เคร่ืองกรองกระตุน้ (Communicative Stimuli) จากคู่ส่ือสาร ผูส่้งและผูรั้บ เป็นผูถู้ก
กระตุน้และผูรั้บแรงกระตุน้  รูปแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของทบัส์ จึง เนน้ท่ีตวัผูส่ื้อสารและรับสารวา่ จะ
ไดรั้บผลกระทบจากการส่ือสาร ไม่วา่จะมีบทบาทเป็นผูส่้งหรือผูรั้บก็ตาม ตวัอยา่งเช่น การรณรงคใ์นการลา้งมือ
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ก่อนรับประทานอาหาร ผูท้  าหน้าท่ีโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นคุณประโยชน์ของการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร จะได้รับอิทธิพลของความพยายามโน้มน้าวเช่นกัน แนวความคิดดังกล่าวน้ีหากน าไปปรับใช้อาจ
ก่อใหเ้กิดเกิดประโยชน์อยา่งมาก เช่น ครูมอบหมายใหน้กัศึกษาท่ีไม่ส่งการบา้นเป็นผูร้วบรวมการบา้นมาส่ง จะ
เป็นการปรับพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีไม่น ารายงานมาส่งได ้เป็นตน้ 
9.  แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของ คินเขดและชแรมม์  
             คินเขดและชแรมม์ (Lawrence Kincaid and Wilbur Schramm อ้างใน Rogers and Kincaid, 1981) ทั้ ง
สองมีความคิดว่า การส่ือสารควรด าเนินการไปอย่างต่อเน่ือง (Continuity) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจร่วมกนั (Mutual Understanding) ทั้งน้ีเป็นไปตามค านิยามของค าวา่ การส่ือสารท่ีชแรมมใ์ห้ไว ้(1974: 13) 
วา่ การส่ือสารคือ การท่ีคู่ส่ือสารมีความเขา้ใจร่วมกนัต่อเคร่ืองหมายท่ีแสดงข่าวสาร (อา้งใน วาสนา จนัทร์ สวา่ง 
2550) ตวัอยา่งช่น ทั้งผูส่ื้อสาร A และ B ต่างผลดักนัท าหนา้ท่ีส่งและรับเอกสารหมุนเวยีนกนั ขอ้มูลหรือข่าวสาร 
จะน าไปสู่ความเขา้ใจร่วมกนั 
 
ส่งสาร  Express 
ผูส่้งสาร  A 
PARTICIPANT   A 
แปลสาร Interpret 
ความเขา้ใจร่วมกนั 
A Mutual B 
understanding 
แปลสาร Interpret 
ผูส่ื้อสาร B 
PARTICIPANT  B 
ส่งสาร Express 
 
ภาพที ่5.5 แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของคนิเขด และชแรมม์ 
                                             ทีม่า : วาสนา จนัทร์สว่าง, 2550 
 

           ดว้ยพฒันาการทางดา้นการส่ือสารและสภาพสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ช่องทางการส่ือสารมีการ
พฒันาอยา่งมากมาย โดยเฉพาะเม่ือวิวฒันาการจากการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช ้ท าให้การส่ือสารสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน เร็วข้ึน นกัวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพไดน้ าเอาขอ้มูลดา้นสุขภาพมาร่วมกบัการใช้
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ความรู้ในกระบวนการส่ือสาร มาประยุกต์ใช้ในการให้สุขศึกษา (Health Communication Model: HCM ของ 
King , I.M. 1981 อา้งในพรทิพย ์เยน็จะบก (2547 )  
 
10. แบบจ าลองของคิง  
              แบบจ าลองของคิง  (King, I.M. 1981 อา้งในวาสนา จนัทร์สวา่ง) ให้แนวคิดวา่ การส่ือสารสุขภาพ หมายถึง 
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารด้านสุขภาพ ระหว่าง ผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพ (แพทย์ พยาบาล บุคลากร
สาธารณสุข สาขาวิชาชีพต่างๆ) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผูรั้บริการดา้นสุขภาพ แบบจ าลองน้ีเสนอภาพวงกลมตรง
กลางท่ีแสดงว่า การถ่ายทอดข่าวสารสุขภาพ เป็นลกัษณะวงกลม มีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง และไม่มี
ส้ินสุด ท าการเคล่ือนไหว เพื่อส่งต่อข่าวสารสุขภาพระหวา่งผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ ทั้งผูใ้ห้บริการสุขภาพ 
(Client) บุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั (Significant Others) ในบริบทของการดูแลรักษาสุขภาพ 
(Health Care Contexts ) เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนญาติพี่น้อง  เครือข่ายทางสังคมอ่ืนๆ เป็นตน้ ท่ีมีการ
ส่ือสารถึงกนั ในลกัษณะการส่ือสารสองทาง (Two – Way Communication) มีความเคล่ือนไหวของการส่ือสาร
อย่างไม่หยุดน่ิง (Communication Variable) ท่ีมีตวัแปรตามเหตุการณ์ สภาวะแวดลอ้ม ของแต่ละคนในสังคม 
และสถานการณ์ท่ีมีการผนัแปรอยา่งต่อเน่ือง (วาสนา จนัทร์สวา่ง 2550)  

 

 
 

ภาพที ่5.6 แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของคงิ  
                                               ทีม่า : วาสนา จนัทร์สว่าง, 2550 

 

            สรุป  แบบจ าลองต่างๆ ในท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่ือสารด้านสุขภาพแสดงให้เห็นถึง
แนวความคิดของนักวิชาการส่ือสารท่ีมีความสนใจศึกษากระบวนการส่ือสารของมนุษย์และพยายามสร้าง
แบบจ าลองกระบวนการ การส่ือสารในสภาพความเป็นจริง แบบจ าลองมีการพฒันาจากการเคล่ือนท่ีของ
กระบวนการท่ีเป็นการส่ือสารทางเดียว (One –Way Communication) และพฒันาเป็นการเคล่ือนท่ีในลกัษณะท่ี
เป็นวงกลมแบบขดลวด (Spring) แบบสะทอ้นยอ้นกลบัเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) 
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แบบจ าลองมีความแตกต่างกันตามความสนใจพื้นฐานของแต่ละบุคคล ซ่ึงในกระบวนการส่ือสารต้องมี
องคป์ระกอบหลกัท่ีขาดหายไม่ได ้ไดแ้ก่ ผูส่้ง ผูรั้บและการส่งขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลข่าวสารและส่ือน า
สาร ผลการของการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเพราะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพคือ การท่ีผู ้
ส่งสารและผูรั้บสารเข้าใจข้อมูลหรือข้อความท่ีต้องการตรงกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากส่ิงรบกวนจาก
องคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสารซ่ึงท าใหคู้่ส่ือสารบรรลุวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร่วมกนั 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 5.1.2 
            จงอธิบายแบบจ าลองท่ีน ามาใชใ้นการส่ือสารดา้นสุขภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

แนวตอบกจิกรรม 5.1.2 
             แบบจ าลองของคิงใหแ้นวคิดวา่ การส่ือสารสุขภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารดา้นสุขภาพ 
ระหวา่ง ผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพ (แพทย ์พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข สาขาวชิาชีพต่างๆ ) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ผูรั้บริการดา้นสุขภาพเป็นการส่ือสารถึงกนั ในลกัษณะการส่ือสารสองทาง  มีความเคล่ือนไหวของการส่ือสาร
อยา่งไม่หยดุน่ิง มีตวัแปรตามเหตุการณ์ สภาวะแวดลอ้ม ของแต่ละคนในสังคม และสถานการณ์ท่ีมีการผนัแปร
อยา่งต่อเน่ือง  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



19 

 

 

เร่ืองที ่5.1.3 
เทคโนโลยกีารส่ือสารด้านสุขภาพ  

 
             ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอนัมาก  เทคโนโลยีไดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
เทคโนโลยีท าให้มีการติดต่อส่ือสารกนัไดส้ะดวกข้ึน การเดินทางเช่ือมโยงถึงกนัท าให้ประชากรในโลกติดต่อ
รับฟังข่าวสารกนัได้ตลอดเวลาในเวลาอนัรวดเร็วจนดูเสมือนว่าโลกเล็กลง นอกจากได้ยินเสียงปัจจุบันยงั
สามารถเห็นภาพและสามารถพูดโตต้อบกนัไดแ้มว้า่จะอยูห่่างไกลกนัคนละทวีป การพฒันาเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารท าให้ ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยมีากมีโอกาส เขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดม้าก ไม่เวน้แมแ้ต่
ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพ  ผูท่ี้มีการศึกษาจึงมีความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพดีเน่ืองจากมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลได้
และสามารถวเิคราะห์ความถูกตอ้งของขอ้มูล สามารถเลือกหยบิขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
          พฒันาการของเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้ชีวิตความเป็นอยู่เปล่ียนไป เร่ิมแรกมนุษยส่ื์อสารกันด้วย
ท่าทางต่อมาพฒันามาเป็นภาษาและสร้างเป็นตวัหนงัสือ และจารึกไวต้ามผนงัถ ้า เม่ือประมาณ 5,000 ปีท่ีแลว้
หลงัจากมีการพฒันาตวัหนงัสือมาใชแ้ทนภาษาพูด ต่อมาสามารถจดัพิมพห์นงัสือไดเ้ม่ือประมาณ 500 ถึง 800 ปี 
หลงัจากนั้น เทคโนโลยกีารพิมพเ์ร่ิมเขา้มา ท าใหมี้การส่ือสารดว้ยขอ้ความและภาษาเพิ่มมากข้ึน การส่ือสารของ
ไทยเร่ิมมีการพฒันาเด่นชัดข้ึนในปี 2520 เม่ือการพฒันาทางด้านคมนาคมสะดวกข้ึน การอพยพยา้ยถ่ิน การ
ส่ือสารระหวา่งผูค้นทางจดหมาย หรือโทรเลขเพิ่มข้ึน แต่ยงัเป็นการพฒันาอยูใ่นเมืองเป็นส่วนใหญ่ ในปี2530 
เร่ิมมีโทรศพัทพ์ื้นฐานเขา้มาใช ้ท าให้การติดต่อกนัไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ปี 2540 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเร่ิมเขา้มามี
บทบาทและไดรั้บความนิยมวิถีในการส่ือสารของมนุษยเ์ร่ิมเปล่ียนแปลง มีอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า เพจเจอร์ (Pager) 
ส าหรับส่งขอ้มูลสั้นๆ ถึงผูใ้ช้ เพื่อให้ติดต่อกลบั ผูใ้ช้เร่ิมทะยอยยกเลิกการใช้โทรศพัท์พื้นฐานแล้วหันไปใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพราะทุกคนในครอบครัวมีใชค้นละ 1 เคร่ือง ส าหรับสถิติในปี 2547  2548 และ 2549 พบวา่ 
มีจ  านวนผูจ้ดทะเบียนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อจ านวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 41.79 ,46.79 และ 61.69 ตามล าดบั  
ปี 2550 การพฒันาเทคโนโลยีรวดเร็วข้ึนเม่ือมีการพฒันาอุปกรณ์ทางดา้นคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ จะเห็นไดว้่า ในช่วงส่ีห้าปีท่ีผ่านมามีผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์เขา้ไปเก่ียวขอ้งให้เห็นอยู่
ตลอดเวลา โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีมิได้มีไวรั้บสายและโทรออกเท่านั้ น แต่ยงัสามารถใช้ส่ือสารกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายคลิปวิดิโอ บนัทึกเสียง หรือดูทีวีได้ มี
แป้นพิมพท่ี์ใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้รับส่งขอ้ความกบัเครือข่ายสังคมอยา่งเฟสบุค๊ (facebook.com)  หรือทวิต
เตอร์  (twitter.com) บางรุ่นใช้อ่านเขียนเอกสารเวิร์ด (word) หรือเอกซ์เซล (excel) และรูปทรงเล็กลง เบาข้ึน 
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แหล่งใหพ้ลงังานอยูไ่ดน้านและคาดวา่ปี 2560 อุปกรณ์เพื่อการส่ือสารจะเป็นอุปกรณ์คลา้ยกบับลูทูธ (Bluetooth 
Headset)  ท่ีเพิ่มแว่นตาเลนส์เดียวท่ีรับค าสั่งด้วยเสียง และเห็นภาพคู่สนทนา รวมทั้งเช่ือมต่อและควบคุม
อุปกรณ์รอบตวั สั่งงานอุปกรณ์ภายในบา้น ท่ีท างาน หรือรถยนตส่์วนบุคคลไดแ้ละทางดา้นการแพทยจ์ะใช้ใน
การรักษาผูป่้วยผา่นการส่ือสาร(Vidio Conference)แมก้ระทัง่เร่ืองของการรักษาโดยวธีิการผา่ตดั 
1. การน าเทคโนโลยกีารส่ือสารมาใช้ประโยชน์ 
           เทคโนโลยกีารส่ือสารถูกน ามาใชใ้นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
          1.1 เทคโนโลยกีารส่ือสารช่วยเพิม่ผลผลติ ลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน ตวัอยา่งเช่น การ
รักษาพยาบาล ส่ือสารสนเทศ ช่วยให้ผูรั้กษาไดพ้บผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีอยู่ต่างประเทศไดโ้ดยการใช้ส่ือไม่
ตอ้งเดินทางไปพบด้วยตนเอง แมแ้ต่การให้ขอ้มูลทางด้านสุขภาพกบับุคคลทัว่ประเทศ และคนกลุ่มใหญ่ได้
คราวละมากๆ ในเวลาเดียวกนั ซ่ึงจะเห็นวา่ เทคโนโลยีช่วยในการเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน   
            1.2 เทคโนโลยีการส่ือสารเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เม่ือมีการพฒันาระบบขอ้มูล และ
การใช้ขอ้มูลไดดี้ การบริการต่างๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผูใ้ช้สามารถสั่งซ้ือสินคา้จากท่ีบา้น 
สามารถสอบถามขอ้มูลผ่านทางโทรศพัท์ นิสิตนกัศึกษาบางมหาวิทยาลยัสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผล
สอบจากท่ีบา้นได้  ในเร่ืองของการรักษาในประเทศไทย ในโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งผูรั้บบริการสามารถ
ขอรับการรักษาท่ีบา้นได ้ แพทยส์ามารถ วเิคราะห์โรค และสั่งการรักษาไดจ้ากการใชก้ารส่ือสาร 
              1.3 เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นส่ิงที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการในหน่วยงานต่างๆ  ปัจจุบันทุก
หน่วยงานต่างพฒันาระบบรวบรวมจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นองคก์าร  ประเทศไทยมีระบบระบบคอมพิวเตอร์มา
ใชก้บัทะเบียนราษฎร์  ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล  ระบบการจดัเก็บขอ้มูลภาษี การท าบตัรประชาชน ใน
องคก์ารทุกระดบัเห็นความส าคญัท่ีจะน าเทคโนโลยกีารส่ือสารมาใช้  
             1.4 เทคโนโลยีการส่ือสารเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พฒันาการด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร  ท าให้ชีวิต
ความเป็นอยูข่องคนเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ีเช่น การพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ การใชต้ารางค านวณ และใชอุ้ปกรณ์
ส่ือสารโทรคมนาคมแบบต่างๆ เป็นตน้  
2. ผลของเทคโนโลยกีารส่ือสารต่อภาวะสุขภาพ   
            2.1 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการใช้ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมในการส่ือสารด้านสุขภาพไดส้ะดวกข้ึน มีการประยุกต์การส่ือสารมาใช้กบัเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกภายในบา้น เช่น ใชค้วบคุมเคร่ืองปรับอากาศ ใชค้วบคุมระบบไฟฟ้าภายในบา้น เป็นตน้  
            2.2 การเสริมสร้างความเท่าเทียมและการกระจายโอกาส  ในสังคม เทคโนโลยีการส่ือสารท าให้มีการ
กระจายโอกาสในการท่ีจะรับขอ้มูลข่าวสาร และเขา้ถึงบริการสุขภาพจากการใช้ขอ้มูล ซ่ึงในปัจจุบนัมีความ
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พยายามท่ีใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเคร่ือข่ายส่ือสาร เม่ือบุคลากร/ประชาชน ท่ีอยู่ห่างไกลขาด
ความสามารถในการรักษาสามารถพยาบาลสามารถใชก้ารส่ือสาร ในการขอค าปรึกษา หรือขอรับการรักษาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญได ้
            2.3  การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการทางดา้นการแพทย ์การให้บริการ การปรึกษาสายด่วนเก่ียวกบัปัญา
สุขภาพ โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งให้บริการ ให้ค  าปรึกษาตามสายในเร่ืองการรักษาพยาบาลและการดูแลตนเอง
ก่อนมาพบแพทย ์และให้ความรู้ เก่ียวกบัสุขภาพ ตลอด 24 ชัว่โมง ตลอดจนการให้บริการการแพทยใ์นภาวะ
ฉุกเฉิน ไดแ้ก่ ศูนยก์ารแพทยน์เรนทร เป็นตน้ ดา้นการจดัเก็บประวติัการรักษาการเจ็บป่วยในระบบฐานขอ้มูล 
และการสั่งยา ท าใหผู้รั้บบริการบอกเล่าอาการและขอรับการรักษาเม่ืออยูบ่า้นได ้  
             2.4 การจัดการส่ิงแวดล้อม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างได้น าเอาวิธีการสารสนเทศ มา
ปรับปรุง ขอ้มูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจ าลองรูปแบบสภาวะส่ิงแวดลอ้มเพื่อปรับปรุงแกไ้ข การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าต่างๆ การตรวจวดัมลภาวะสารพิษในอากาศ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขลด
ภาวะอนัตรายต่อสุขภาพ  
3. วธีิการส่ือสารด้านสุขภาพ  
            การส่ือสารดา้นสุขภาพในปัจจุบนัมีหลายช่องทางตามพฒันาการของเทคโลยกีารส่ือสาร ทั้งน้ีการเลือก
การส่ือสารในช่องทางต่างๆ ข้ึนอยูก่บักลุ่มเป้าหมายท่ีผูส่้งสารตอ้งการท่ีจะส่ือสารดว้ย ซ่ึงมีทั้งวธีิการผสมผสาน 
ในรูปของการส่ือสารแบบเดิม การส่ือสารแบบใหม่ การส่ือสารระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่มบุคลากร นกัวชิาการ 
และกลุ่มคนในชุมชน การส่ือสารมีทั้งแบบระหวา่งบุคคลต่อบุคคล และการส่ือสารผา่นส่ือเทคโนโลยกีาร
ส่ือสารต่างๆ โดยเฉพาะการส่ือสารผา่นทางเวบ็ไซตท่ี์มีการเผยแพร่ขอ้มูล ท าใหผู้บ้ริโภคขอ้มูลสามารถน าไปใช้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เช่น 
           3.1 เทคโนโลยทีางการแพทย์ หมายถึง  เทคโนโลยท่ีีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อใชใ้นดา้นทางการแพทย์
โดยตรง ไดแ้ก่ ยา เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ วธีิการท่ีใชใ้นการบริการสุขภาพ รวมถึงระบบบริหารจดัการและ
ระบบสนบัสนุนท่ีเป็นองคป์ระกอบในการดูแลทางการแพทย ์    
            3.2 เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่ึงในการพฒันาความกา้วหนา้ในการส่งขอ้มูลท่ีอาจเป็น ขอ้มูลท่ีเป็น
ภาพและเสียงจากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง ตวัอยา่งเช่น มีการส่งภาพประวติั ผลการตรวจของผูป่้วย ภาพการ
เตน้ของหวัใจ เสียงหวัใจเตน้ไปใหแ้พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงอยูอี่กสถานท่ีหน่ึง แพทยจ์ะสามารถแปลผลและสั่งการ
รักษากลบัมาโดยไม่ตอ้งน าผูป่้วยเดินทางไปพบแพทยเ์อง ในอนาคตอนัใกลจ้ะมีการน ามาประยกุตใ์ชเ้กิด
ประโยชน์มากข้ึน เป็นตน้ 
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4. ส่ือและเทคโนโลยทีางด้านสุขภาพทีม่ีคุณภาพ 

         ส่ือและเทคโนโลยดีา้นความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพ  หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ การ
ด าเนินการทางดา้นสุขภาพท่ีส าคญัๆ และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
ตวัอยา่งเช่น ในการป้องกนั การบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยอาจจดัท าในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
อีเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือผา่นกระบวนการฝึกอบรม  โดยทัว่ไปส่ือและเทคโนโลยดีา้น
สุขภาพควรมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี  

4.1 เขา้ใจง่าย  
4.2 สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลายรูปแบบ  
4.3 สามารถปรับใชไ้ดก้บัหลายกลุ่มเป้าหมาย 

                     4.4 ผา่นกระบวนการพฒันาตรวจสอบความถูกตอ้งตามขั้นตอนต่างๆ อยา่งครบถว้น 
5. การพฒันาการส่ือสารด้านสุขภาพ 
               5.1 มีความเป็นมาตรฐาน แนวคิดในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหา เพื่อจดัท าเทคโนโลย ี
พิจารณาจากวงจรชีวิตมนุษยซ่ึ์งตอ้งสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว เม่ือเติบโตข้ึนจะเขา้สู่
สถาบนัการศึกษา สถานท่ีท างานและส่ิงแวดลอ้มท่ีกวา้งใหญ่ข้ึนคือ ชุมชนและสังคม หากเจบ็ป่วยตอ้งเขา้รับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุข มาตรฐานของเน้ือหาตอ้งก าหนดตามประเด็นดงัน้ี  

               5.1.1 ดา้นพฒันาการในแต่ละวยั รวมถึงภาวะเส่ียงตามช่วงวยั 
               5.1.2 วธีิการดูแลช่วยเหลือผูมี้ปัญหาสุขภาพในครอบครัว/ชุมชน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ และสถานบริการสาธารณสุขสามารถประเมิน อาการและการใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้และทราบ
แหล่งช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญได ้ 

                5.1.3 ดา้นองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัปัญหาสุขภาพ เช่น การออก
ก าลงักาย การหลีกเล่ียงสารเสพติด การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ กระบวนการพฒันาเทคโนโลยดีา้นสุขภาพ
ตอ้งผา่นการวเิคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ระบบและความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ 
                5.2 ศึกษาองคค์วามรู้ แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
               5.3 วางแผนพฒันาทั้งในดา้นเน้ือหาและการออกแบบลกัษณะของเทคโนโลยวีา่ ควรมีรูปแบบ
และวธีิใชง้านอยา่งไร 
                5.4 จดัท าองคป์ระกอบของเทคโนโลยสุีขภาพ ไดแ้ก่ - คู่มือความรู้ - ชุดการฝึกอบรม 
(หลกัสูตร/แผนการสอน) - คู่มือการด าเนินงาน – เคร่ืองมือต่างๆ เช่น แบบคดักรอง แบบประเมิน - ส่ือต่างๆ 
เช่น แผน่พบั ภาพผลิก โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ วดิีทศัน์ เทปเสียง เป็นตน้ 
                5.5 ใชด้ว้ยกระบวนการวิจยั ในการทดลอง พฒันา และปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพ  
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                5.6 พฒันาวธีิการถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสู่ผูใ้ช ้
                5.7 ท าการประเมินผลเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน  
                                       สรุป  การใชส้ารในการส่ือสารดา้นสุขภาพเพื่อใหบ้รรลุวตัภุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูส่้งสารตอ้ง
พฒันาและตรวจสอบขอ้มูล/ สารใหไ้ดม้าตรฐานตลอดจนประเมินผลการส่ือสารดว้ยวิธีการต่างๆ จนแน่ใจวา่ 
จะสามารถส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีตอ้งการโดยเฉพาะการส่ือสารดา้นสุขภาพเพื่อใหป้ระชาชนผูรั้บสารได้
ประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดผลลบต่อสุขภาพ 
 
6. ประเภทของเทคโนโลยกีารส่ือสารด้านสุขภาพ 
            6.1 เทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพแบ่งตามวธีิการใชเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
                  6.1.1  เทคโนโลยีการส่ือสารดา้นสุขภาพท่ีถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ตวัอยา่งเช่น คู่มือความรู้ส าหรับ
ประชาชน อสม. วยัรุ่น ในเร่ืองสุขภาพ เช่น การออกก าลงักาย  ความรู้เร่ืองเพศ  หลกัและการปฏิบติัตวัในการ
ดูแลสุขภาพตามวยั ความฉลาดทางอารมณ์ การดูแลสุขภาพในผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 
                   6.1.2 เทคโนโลยีการส่ือสารดา้นสุขภาพท่ีถึงกลุ่มเป้าหมายโดยผา่นทางผูใ้ชเ้ทคโนโลย ีเช่น การให้
การปรึกษาปัญหาสุขภาพทางโทรศพัท์ 
                   6.1.3 เทคโนโลยีการส่ือสารดา้นสุขภาพท่ีถึงกลุ่มเป้าหมายโดยผา่นกระบวนการฝึกอบรมเป็น
วทิยากร เป็นการอบรมวทิยากรระดบัเขต/จงัหวดัในหลกัสูตรต่างๆ เพื่อการขยายต่อในพื้นท่ี เช่น อบรมวทิยากร
ในการใหก้ารปรึกษาเร่ืองเอดส์ การใหค้  าปรึกษาทางดา้นสุขภาพ การช่วยเหลือผูมี้แนวโนม้ฆ่าตวัตาย ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตามแนวการจดักลุ่มเทคโนโลยทีางดา้นสุขภาพจิต เป็นตน้ 
             6.2  เทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพแบ่งตามลกัษณะการด าเนินงาน  
                   6.2.1 เทคโนโลยีการส่ือสารดา้นสุขภาพดา้นการส่งเสริม/ป้องกนัปัญหา 
                   6.2.2 เทคโนโลยีการส่ือสารดา้นสุขภาพดา้นการรักษา/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
               6.3 เทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย  
                      6.3.1 เทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพเพื่อกลุ่มวยัต่างๆ เช่น วยัเด็กเล็ก วยัเรียน วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่/
ท างาน  วยัสูงอาย ุเป็นตน้ 
                      6.3.2 เทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพเพื่อหน่วยทางสังคมและหน่วยบริการ เช่น ระบบบริการ
สาธารณสุข -สถานศึกษา  สถานประกอบการ ชุมชน/สังคม เป็นตน้ 
                       6.3.3 เทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   เช่น กลุ่มครอบครัว    กลุ่มเด็ก
นกัเรียน/เด็กดอ้ยโอกาส กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มผูสู้งอาย ุ  กลุ่มผูป่้วยโรคต่างๆ (เอดส์ โรคซึมเศร้า โรคจิต สารเสพติด)   
กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์วกิฤต/สถานการณ์ความไม่สงบ เป็นตน้ 
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7. เทคโนโลยกีารส่ือสารเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
           7.1 เทคโนโลยกีารส่ือสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในระบบบริการสาธารณสุข 
หมายถึง เทคโนโลยสี าหรับการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุขในระดบัต่างๆ  เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานและด าเนินงานสุขภาพ ซ่ึงมี 3 เร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี  

7.1.1 การดูแลดา้นสังคม ไดแ้ก่ การจดัท าคู่มือเร่ืองการพฒันามาตรฐานการดูแลดา้นสังคมในระบบริ
การสาธารณสุข การใหค้วามรู้เร่ืองการอาหาร และออกก าลงักาย 
7.1.2 การดูแลช่วยเหลือและการป้องกนัโรคอว้น หรือโรคความดนัโลหิตสูง ปัญหาการใชส้ารเสพติด 
ไดแ้ก่ ชุดเทคโนโลยเีก่ียวกบัการดูแลช่วยเหลือและป้องกนัปัญหาโรคอว้น ความดนัโลหิตสูง 
ตลอดจนแนวทางการป้องกนัปัญหาสารเสพติดในสถานบริการสาธารณสุข      
7.1.3 การพฒันามาตรฐานงานสุขภาพ ไดแ้ก่ มาตรฐานงานสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข 

        7.2 เทคโนโลยกีารส่ือสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในสถานศึกษา เป็นเทคโนโลยท่ีี
พฒันาส าหรับครูเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในดา้นสุขภาพ  
         7.3 เทคโนโลยกีารส่ือสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในสถานประกอบการ/สถานท่ี
ท างาน เป็นเทคโนโลยสี าหรับหวัหนา้งานในสถานประกอบการ/สถานท่ีท างาน  
           7.4 เทคโนโลยกีารส่ือสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในครอบครัวและชุมชน เป็น
เทคโนโลยสี าหรับแกนน าชุมชนและครอบครัว  
            สรุป  การศึกษาพฒันาระบบการด าเนินงานเทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ 
หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพในแต่ละพื้นท่ีเป็นหน่วยงานส าคญัในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ใหก้บั
ประชาชน ตอ้งท าใหป้ระชาชนทุกคนมีความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพจนถึงขั้นใหป้ระชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงคโ์ดยการน าเอากลยทุธ์การส่ือสารมาใชใ้นการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
และตอ้งน าเอารูปแบบการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มาใชใ้นการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ถา้หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพมีรูปแบบการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยกีาร
ส่ือสารท่ีเป็นระบบและเป็นทิศทางเดียวกนัจะท าใหห้น่วยงานในระบบบริการสุขภาพสามารถด าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ดา้นสุขภาพไดป้ระสบผลส าเร็จ  ท าให้เป็นการประหยดังบประมาณในการบริหารจดัการดา้น
เทคโนโลยกีารส่ือสารดา้นสุขภาพอีกดว้ย  
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กจิกรรม 5.1.3 
             จงอธิบายส่ือและเทคโนโลยทีางดา้นสุขภาพท่ีมีคุณภาพควรมีลกัษณะอยา่งไร 

แนวตอบกจิกรรม 5.1.3 
              ส่ือและเทคโนโลยทีางดา้นสุขภาพท่ีมีคุณภาพควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
              1) เขา้ใจง่าย  
              2) สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลายรูปแบบ  
              3) สามารถปรับใชไ้ดก้บัหลายกลุ่มเป้าหมาย 
              4) ผา่นกระบวนการพฒันาตามขั้นตอนต่างๆ อยา่งครบถว้น 
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เร่ืองที ่5.1.4  
ปัญหาในการส่ือสารด้านสุขภาพ 
            

ปัจจุบนัการส่ือสารเป็นเร่ืองส าคญัของชีวิต  มนุษยใ์ชเ้วลามากกว่า ร้อยละ 70  ในการส่ือสาร (ปุณศรี 
ปราบณศกัด์ิ  2536)  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารท่ีส าคญัคือ การถ่ายทอด  ความรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด
ตลอดจนประสบการณ์แก่กนั ซ่ึงการส่ือสารอาจเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล   ระหวา่งกลุ่ม  ระหวา่งองค์กร   
ระหว่างประเทศ  แต่ดว้ยความหลากหลายของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการศึกษา  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วฒันธรรม  สภาพแวดลอ้มของบุคคล  สังคม  และประเทศชาติ  จึงท าให้ ปัญหาหรืออุปสรรค ท าให้
การส่ือสารนั้นไม่เป็นไปตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ  
1. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่ือสาร 

1.1 ปัจจัยด้านบุคคลหรือผู้ส่งสาร 

1.1.1 ทกัษะในการส่ือสาร เช่น ถา้ใชก้ารส่ือดว้ยวธีิการพูด ผูพู้ดตอ้งใชค้  าพูดท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย 

พูดใหต้รงตามท่ีผูพู้ดตอ้งการส่ือความหมาย และผูฟั้งสามารถรับขอ้มูลตามท่ีผูพู้ดตอ้งการส่ือได ้ถา้ผูส่ื้อสารขาด

ทกัษะในการส่ือสารยอ่มไม่สามารถท าใหผู้ฟั้งหรือผูรั้บสารเขา้ใจได ้ตวัอยา่งเช่น ผูพู้ดสั่งใหผู้รั้บสารไปรับยาท่ี

ช่องสาม ถา้ผูฟั้งไม่เขา้ใจอาจไปรับยาท่ีสถานีโทรทศัน์ช่อง 3  ซ่ึงเคยเกิดข้ึนมาแลว้ 

1.1.2 เจตคติ เป็นความคิดเห็นท่ีมีความรู้สึกความคิดเป็นองคป์ระกอบพร้อมท่ีจะแสดง

พฤติกรรมออกมาเพื่อเกิดสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึกดงักล่าว ซ่ึงเจตคติมีผลต่อ ขอ้มูล ผูรั้บฟัง

แมก้ระทัง่ผูส่้งสารเอง 

1) เจตคติต่อตนเอง ถา้มีความรู้ในเร่ืองใดๆ จะมีความเช่ือมัน่และกลา้ส่ือสารดว้ยความ

ชดัเจน หากไม่มีความรู้ อาจพูดเสียงเบา พูดไม่เตม็เสียง ท าใหผู้รั้บสาร/ผูฟั้งไดข้อ้มูลไม่ชดัเจน ฯลฯ 

2) เจตคติต่อคู่ส่ือสาร ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูส่้งสารมีเจตคติไม่ดีต่อผูรั้บสารอาจใหข้อ้มูลไม่

ครบถว้นไม่ครอบคลุมเพราะคิดวา่ ส่งสารไปผูรั้บสารคงไม่เขา้ใจ ในขณะเดียวกนั ผูฟั้งมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อผูพู้ด 

ผูฟั้งอาจไม่ใหค้วามสนใจฟัง เพราะมีความรู้สึกวา่ ผูพู้ดรู้ไม่จริง/หรือไม่มีความจริงใจ ฯลฯ   

ในบางคร้ังการน าเสนอขอ้มูลออกไป ถา้ผูฟั้งเช่ือ/ผูรั้บสารไม่เช่ือถือ  การส่งสารนั้นจะไม่บรรลุวตัถุประสงค์

เช่นกนั 
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3) ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

(1) ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการจะส่ือสาร ถา้ผูส่้งสารไม่มีความรู้เร่ืองท่ี

ตอ้งการจะส่ือสาร ผูส่้งสาร/ผูพู้ดจะไม่สามารถอธิบายใหผู้รั้บสาร/ผูฟั้งเขา้ใจขอ้มูลได ้

 (2) ความรู้เก่ียวกับผู ้รับสารของตน สามารถช่วยให้การส่ือสารประสบ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมายไดใ้นการส่ือสาร ผูส่้งสารตอ้งวิเคราะห์ใหไ้ดว้า่ ผูฟั้งหรือผูรั้บสารน้ี ใครมีความรู้
ความสามารถอยา่งไร ใชภ้าษาอะไรในการส่ือสาร เช่น ถา้พูดกบัชาวอเมริกนัโดยใช้ภาษาไทย ความส าเร็จใน
การส่ือสารคงไม่เกิด หรือใชภ้าษาศพัทเ์ทคนิคดา้นการแพทยพ์ูดกบัผูป่้วยท่ีไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย ์ผูป่้วย
คงไม่เขา้ใจเช่นกนั เป็นตน้ 

4) สถานภาพทางสังคม ในวฒันธรรมไทย สถานการณ์ทางสังคมมีผลต่อการส่ือสาร
ดว้ยเช่นกนั สังเกตุไดง่้ายๆ จากการไหว ้ถา้ไหวผู้มี้สถานภาพท่ีสูงกวา่ทางสังคมสูงกวา่การยกมือไวจ้ะยกมือสูง
ถึงปลายจมูก ในขณะท่ีไหวเ้ด็กจะยกมือระหวา่งอก การพูดหรือการส่ือสารของผูท่ี้อยูใ่นสถานภาพท่ีต ่ากวา่อาจ
ไม่กลา้แสดง/พูดความรู้สึกท่ีแทจ้ริง เช่น ลูกจา้งส่ือสารกบันายจา้ง ลูกนอ้งส่ือสารกบัลูกพี่ เป็นตน้ 

5) ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นส่ิงก าหนดแนวคิดของบุคคลในสังคม เช่น การแต่ง
กาย การกิน การบนัเทิง เป็นตน้  ส่ิงเหล่าน้ีท าใหบุ้คคลมีความรู้ความคิดท่ีแตกต่างกนั หากคู่ส่ือสารไม่มีความรู้
เร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณีของกนัและกนั อาจท าใหเ้กิดความผดิพลาดทางการส่ือสารได ้  
เช่น พฤติกรรมการส่ายหนา้ของชาวอินเดียแปลวา่ ยอมรับในขณะท่ีสังคมไทยแปลวา่ ไม่ยอมรับ เป็นตน้ 
 1.2 ปัจจัยด้านส่ือ เน้ือหาในการส่ือสารตอ้งมีความชดัเจนและมีความสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของผูรั้บสาร ถา้เป็นส่ิงท่ีผูรั้บสารอยากรู้ ตรงกบัปัญหาของตนเองจะท าใหเ้กิดความสนใจ ตั้งใจฟัง 

1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการส่ือสารและผู้รับสาร ปัจจุบนัช่องทางการส่ือสารมีการพฒันาอยา่งมากถึงขั้น 
สามารถประชุมหรือสัมมนาขา้มทวีปกนัได้  ซ่ึงช่องทางการส่ือสารท่ีจะน ามาใช้ในการส่ือสารผูส่้งสารตอ้ง
วิเคราะห์ถึงความสามารถของผูรั้บสาร/กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่ือสาร  ถา้หากผูรั้บสารขาดศกัยภาพในการ
เขา้ถึงช่องทางการส่ือสาร หรือไม่มีความรู้ในการใช้ช่องทางการส่ือสาร ภาษา สัญลกัษณ์ท่ีใช้  จะท าให้การ
ส่ือสารไม่ประสบผลส าเร็จ  ตวัอยา่งเช่น การส่งสารหรือขอ้มูลบนแผ่นผบัให้บุคคลท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกดว้ย
การใชภ้าษาเขียนคงไม่เกิดประโยชน์การส่ือสาร ตอ้งเปล่ียนมาใชรู้ปภาพแทน ผูรั้บสารไม่มีโทรทศัน์ ส่งขอ้มูล
ข่าวสารทางโทรทศัน์คงไม่เกิดประโยชน์ 
 1.4 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมของการส่ือสาร การส่ือสารไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งเดียว  การส่ือสารทุกคร้ังจะ
เกิดข้ึนภายใตส่ิ้งแวดลอ้มอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสมอๆ โดยเฉพาะการส่ือสารดา้นสุขภาพ  คู่ส่ือสารภายใตก้ารให้
ขอ้มูลเพื่อผูรั้บสารอยูใ่นสภาพแวดลอ้มใด ระยะใด ตวัอยา่งเช่น  ถา้หากใหข้อ้มูลในการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนั
โรคไขห้วดันกในระยะท่ีมีการระบาดของโรคไขห้วดันกเกิดข้ึน  จะส่งผลใหผู้รั้บสารมีความสนใจตั้งใจรับสาร
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มากข้ึน  หรือการใหข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูข่องผูรั้บสารจะท าใหผู้รั้บสารมีความสนใจมากข้ึน  
เช่น ถา้ผูรั้บสารประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการประกอบอาชีพของผูรั้บสารพบวา่ ผูรั้บสารเคยเกิดปัญหา
สุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัการท่ีนกัศึกษา/ผูส่้งสารใหข้อ้มูล  การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เป็นตน้ 
         1.5 ปัจจัยด้านลกัษณะการส่ือสาร ลกัษณะการส่ือสารมีผลต่อการส่ือสารอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น 
             1)  การส่ือสารทางเดียว/หรือสองทาง  มีขอ้พิสูจน์มากมายวา่ การส่ือสารทางเดียวใหคุ้ณค่านอ้ยกวา่
ส่ือสารสองทางท่ีใหคู้่ส่ือสารสะทอ้นยอ้นความคิด  คู่ส่ือสารจะมีความรู้  ความเขา้ใจ ไดมี้ประสิทธิภาพมากวา่ 
เพราะมีโอกาสยอ้นถามขอ้มูลท่ีผูรั้บฟังไม่เขา้ใจหรือผูส่้งสารอาจถามกลบัวา่ เขา้ใจอยา่งไร ถือเป็นการ
ตรวจสอบความเขา้ใจไปดว้ย 
               2)  การส่ือสารหลายทอด  ขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจขาดหาย ไม่ต่อเน่ือง บิดเบือน ไมครบถว้นสมบูรณ์ ท าให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บคลาดเคล่ือนผิดไปจากขอ้มูลท่ีผูส่้งสารตอ้งการส่ือ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสาร 
             การส่ือสารหรือการส่ือความหมาย มีวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะใหคู้่ส่ือสารมีส่วนรับรู้ขอ้มูล  ข่าวสาร 
ความคิด ความเห็น ความรู้ เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกนั แต่เน่ืองจากมนุษยมี์ความแตกต่างกนัทั้งทางดา้น
ประสบการณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม ท าใหก้ารส่ือสาร หรือ
การส่ือความหมายไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจเกิดจาก 
            2.1 ประสบการณ์เดิมของบุคคล เม่ือบุคคลไดรั้บสารอยา่งใดอยา่งหน่ึง บุคคลจะเอาประสบการณ์เดิม
ของตนมาตีความหมาย ตวัอยา่งเช่น การจบัหมายเลขพรรคในการสมคัรรับเลือกตั้งในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554 
พรรคประชาธิปัตยจ์บัได ้หมายเลข 10 กลุ่มหน่ึงใหค้วามหมายแปลวา่ การตาย  และการยกสองมือโบกไปมา
แสดงวา่ แพ ้แต่มุมมองของคนในพรรคประชาธิปัตยก์บัส่ือความหมายแปลวา่ เป็นหมายเลขท่ีแสดงถึงการเป็น
ผูน้ าในการเล่นฟุตบอลเพราะหมายเลข 10 เป็นหมายเลขของผูเ้ล่นในต าแหน่งกองหนา้ เช่นเดียวกนัพฤติกรรม
การส่ายหนา้ของชาวอินเดีย ส่ือความหมายวา่ ใช่ ในขณะท่ีคนไทยเป็นการแสดงวา่ปฏิเสธ การพูดจะส่ือ
ความหมายผดิได ้เช่น พยาบาลบอกผูป่้วยวา่ ถอดรองเทา้แลว้ชัง่น ้าหนกั ผูป่้วยกลบัมาบอกพยาบาลวา่ หนกัแปด
ขีด ทั้งน้ีเพราะผูป่้วยน าเอารองเทา้ไปชัง่ ส่วนพยาบาลตอ้งการใหผู้ป่้วยชัง่น ้าหนกัตนเอง 
             2.2 กระบวนการเลือกทางจิตวทิยา โดยทัว่ไปคนเรามีกลไกทางจิตวทิยาท่ีปกป้องตนเอง จากขอ้มูลท่ีท า
ใหต้นเองรู้สึก ต ่าตอ้ย รู้สึกดอ้ย หรือไม่ปลอดภยั ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงเลือกท่ีจะรับหรือเปิดรับขอ้มูลหรือ
เลือกตีความ 
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                   2.2.1 การเลือกที่จะรับ (Selection Exposure) ทุกวนัแต่ละคนตอ้งมีการส่ือสาร และรับขอ้มูล
ข่าวสารเพื่ออยูใ่นสังคม ขอ้มูลท่ีส่งมาจากกลุ่มเพื่อน การประชุมสัมมนา จากโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์แต่คนเลือกท่ี
จะรับขอ้มูลข่าวสารท่ีตรงกบัความตอ้งการและประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง  
                    2.2.2 เลือกรับข้อมูลทีต่นเองมีความสนใจ (Selection Attention) โดยทัว่ไปคนจะเลือกรับขอ้มูลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัความคิดความรู้สึกของตนเอง เช่น ถา้บุคคลเห็นวา่ การเมืองส่งผลต่อตนเอง จะเลือกท่ีจะรับ
ขอ้มูลดา้นการเมือง ถา้บุคคลมีความสนใจต่อสุขภาพ จะเลือกท่ีจะรับฟังหรือติดตามขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของสุขภาพ  
                    2.2.3 การเลือกรับรู้และเลือกตีความ (Selective Perception and Interpretation)  คนมีแนวโนม้ท่ีจะรับรู้
และตีความขอ้มูลใหส้อดคลอ้ง กบัเจตคติ ความเช่ือ หรือความตอ้งการของตนเอง คนเลือกท่ีจะตีความขอ้มูล หรือให้
ความหมายขอ้มูลในลกัษณะท่ีท าใหต้นเองพอใจ รู้สึกเป็นสุข ตวัอยา่งเช่น การใหค้วามหมายของเลขท่ีแต่ละพรรคในวนั
รับสมคัรการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลของประเทศไทย ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554 มีการจบัสลากเลือกเบอร์ในการสมคัรรับ
เลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตยจ์บัไดห้มายเลขสิบ พรรคประชาธิปัตย ์ใหค้วามหมายวา่ เป็นเลขท่ีส าคญัเพราะเป็นหมายเลข
ของผูเ้ล่นในต าแหน่งศูนยห์นา้ ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีส าคญัในการเล่นฟุตบอล ในขณะท่ีพรรคคู่แข่งใหค้วามหมายเบอร์ 10 
วา่ เป็นหมายแห่งการสูญเสียแห่งความตายเพราะนิมนตพ์ระมาสวดในงานศพ 10 องค ์
                     2.2.4 เลือกทีจ่ะจดจ า (Selection Retention) ขอ้มูลท่ีบุคคลไดรั้บในแต่ละวนัมีมากมาย บุคคลท่ีรับสารจึง
ตอ้งจดจ าเร่ือง/ขอ้มูลท่ีมีความหมาย มีความเก่ียวขอ้งกบัตนเอง หรือมีความส าคญัเก่ียวกบัตนเอง เช่น ทุกคนจะจ าวนัเกิด 
วนัแต่งงานไดแ้ม่นย  า หรือวนัท่ีพบคนรักเป็นวนัแรก ของขวญัช้ินแรกท่ีไดรั้บจากสามี เป็นตน้  
               2.3 ลกัษณะความหมายของภาษา  เน่ืองจากบุคคลรับรู้ส่ิงต่างๆ จากส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพต่างๆ และระเบียบ
วธีิปฏิบติัของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมซ่ึงส่งผลต่อการใหค้วามหมายของขอ้มูล ตวัอยา่ง เช่น ผูป่้วย
รายหน่ึงไปรับการตรวจท่ีโรงพยาบาลศิริราช ภายหลงัยืน่บตัรในกล่องการตรวจสุขภาพ พยาบาลบอกผูป่้วยรายน้ีวา่ ให้
ไปรอท่ีฝ่ังตรงขา้ม (โรงพยาบาลศิริราชตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ฝ่ังตรงขา้ม โรงพยาบาลศิริราชคือ ท่าพระจนัทร์) จน
เวลาผา่นไปเกือบคร่ึงวนั ผูป่้วยกลบัมาพบพยาบาลอีกพร้อมถามวา่ ตนเองรออยูต่ ั้งนานท าไมไม่เรียกไปตรวจ พยาบาล
จะถามผูป่้วยเช่นกนัวา่ เรียกผูป่้วยตั้งหลายคร้ังผูป่้วยไปอยูท่ี่ไหนมา ผูป่้วยตอบวา่ คุณพยาบาลใหไ้ปรอฝ่ังตรงขา้ม ผูป่้วย
จึงไปรอท่ีท่าพระจนัทร์ เน่ืองจากการใหค้วามหมายเป็นส่ิงส าคญั การส่ือสารเพื่อใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัจึงตอ้งมีการ
สะทอ้นความคิดระหวา่งคู่ส่ือสาร 
             2.4 การไม่เปลีย่นแปลงความคิด  ประสบการณ์เดิมของบุคคลตอกย  ้าพฤติกรรมแบบเดิมๆ ท่ีคนๆ นั้นปฏิบติั 
แลว้ประสบความส าเร็จไดผ้ลตามส่ิงท่ีตนเองมุ่งหวงั ตวัอยา่งเช่น แดงท่ีชอบร้องเพลงของพุม่พวง ดวงจนัทร์ ไม่วา่แดง
จะไปร้องเพลงท่ีใดๆ จะไดรั้บค าชมเสมอๆ วา่ ร้องเพลงไดไ้พเราะ จนแดงเกิดความเช่ือวา่ ตนเองร้องเพลงไดไ้พเราะ
จริงๆ อยูม่าวนัหน่ึงแดงไดม้าพบกบันกัแต่งเพลงช่ือดงัมาบอกวา่ การร้องเพลงของแดงร้องไม่เขา้จงัหวะ ร้องเพลงค่อม
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จงัหวะ  แดงไม่เช่ือท่ีนกัแต่งเพลงบอก ทั้งน้ีเพราะมีคนตั้งมากมายท่ีชมวา่  แดงร้องเพลงไพเราะ เพราะความเช่ือท่ีสั่งสม
มาเป็นเวลานานท าใหแ้ดงไม่เช่ือท่ีนกัแต่งเพลงบอก 
             2.5 การห้อยแขวนการตัดสินใจ เม่ือเห็นพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงแลว้ คนให้ความหมายถึงพฤติกรรมนั้น
ทนัที โดยไม่ไดพ้ิจารณาให้รอบคอบถึงท่ีมาท่ีไปของพฤติกรรมของบุคคล ตวัอยา่ง เช่น ถา้เห็นนกัเรียนหลบัใน
หอ้งเรียน ครูผูส้อนมกัจะตดัสินวา่ นกัเรียนท่ีหลบัในหอ้งเรียนเป็นนกัเรียนท่ีข้ีเกียจไม่สนใจการเรียน โดยไม่ทราบวา่ 
ก่อนท่ีนกัเรียนท่ีนัง่หลบัในชั้นเรียนจะมาเขา้ชั้นเรียน นกัเรียนคนนั้นท ารายงานทั้งคืนเพื่อส่งใหค้รูในชัว่โมงน้ี การ
ตดัสินส่ิงท่ีเห็นทนัทีความคิดเช่นน้ี ท าให้ตดัสินใจผิดได ้ ท าใหก้ารส่ือสารผดิพลาด 
               2.6 การมีความคิดว่าตนเองรู้มาก หรืออุปมาเหมือนชาล้นถ้วย ถา้บุคคลใดคิดวา่ ตวัเองรู้ทุกเร่ืองจะท าใหปิ้ดกั้น
การรับขอ้มูล ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร เป็นการปิดกั้นการรับขอ้มูลท าใหป้ฏิเสธท่ีจะรับขอ้มูลอ่ืนๆ
เปรียบเสมือนชาท่ีลน้ถว้ย  เพราะโดยทัว่ๆ ไปแลว้ในชีวิตจริงไม่มีใครรู้ทุกเร่ือง ดงัส านวนไทยท่ีวา่ “เส้นผมบงัภูเขา” 
การปิดกั้นการรับขอ้มูลโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองจะเกิดข้ึนยาก 
               2.7 การมองข้ามความแตกต่าง การมองขา้มความแตกต่างมีผลเสียต่อการส่ือสารเป็นอยา่งมาก เพราะผูส่ื้อสาร
จะมีความคิดอยูเ่สมอวา่ ท าไมเร่ืองง่ายแค่น้ีฟังไม่เขา้ใจไม่รู้เร่ือง เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองง่ายแท้ๆ   แต่เน่ืองจากบุคคลมีความ
แตกต่างกนัทั้งทางดา้นกายภาพ และจิตใจ จากส่ิงเร้าทั้งทางดา้นความเป็นอยู ่ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ การ
ประกอบอาชีพ สภาพสังคมส่ิงแวดลอ้ม ถา้ผูส่ื้อสารมองขา้มความแตกต่างจะขาดการใหข้อ้มูลท่ีครบถว้น เพราะคิดเอา
เองวา่ ผูอ่ื้นคงคิดเช่นเดียวกบัท่ีตนคิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัสุขศึกษามีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเห็นถึงความแตกต่าง
ของบุคคล จึงจะสามารถช่วยใหค้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพได ้
 
3. ปัญหาของการส่ือสารด้านสุขภาพของประเทศไทย 
            กองสุขศึกษา ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดา้นสุขภาพในรูปแบบการด าเนินการศึกษาผา่นการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ และ
ไดมี้การพฒันาการส่ือสารดา้นสุขภาพ ตั้งแต่ในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงส่ือมีเพียงเอกสารและหนงัสือจนกระทัง่ปัจจุบนั การ
พฒันาทางดา้นการส่ือสาร  การใหข้อ้มูลทางดา้นสุขภาพมีการพฒันามาเป็นล าดบั ตั้งแต่การส่ือสารทางเดียว มาเป็นการ
ส่ือสารสองทาง จนกระทัง่ในปัจจุบนัไดน้ าเอาส่ือท่ีมีการพฒันาอยา่งมากมายสามารถน าไปใชก้บัคนหมู่มาก ใหมี้การ
เห็นภาพ ไดย้นิเสียง มีการโตต้อบกนัได ้และไดน้ าเอาความรู้เร่ืองการสร้างพลงั มาใชใ้นการใหข้อ้มูลทางดา้นสุขภาพ 
โดยการใหป้ระชาชนร่วมรับรู้ ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการของตนเอง โดยกองสุขศึกษา
เป็นผูอ้  านวยความสะดวก แต่การใหข้อ้มูลทางดา้นสุขภาพ หรือการส่ือสารดา้นสุขภาพยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
ทั้งน้ี เกิดจาก 
           3.1 ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ 
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                3.1.1 หน่วยงาน กองสุขศึกษา ไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะท าการใหข้อ้มูลทางดา้นสุขภาพไดค้รอบคลุม
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
                 3.1.2 ในสภาพสังคมปัจจุบนั วถีิการด าเนินชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม การปรับเปล่ียน 
การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลง 
รูปแบบการด าเนินชีวติของบุคคล ท าใหปั้จจยัเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาสุขภาพเปล่ียนแปลงไป กองสุขศึกษาตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนขอ้มูลใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัปัญหา ทนัสังคม การปรับเปล่ียนขอ้มูล และการปรับเปล่ียนวธีิการส่ือสาร 
ลว้นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

3.1.3 การส่งเสริมความสามารถใหก้บับุคคลากรทางการส่งเสริมสุขภาพใหมี้ความสามารถในการใหข้อ้มูล  
เพื่อการส่ือสารดา้นสุขภาพ และสามารถใชส่ื้อทนัสมยัในการเผยแพร่ขอ้มูล  ตอ้งไดรั้บการพฒันา ถา้หน่วยงานไดรั้บ
งบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอ ขีดความสามารถของบุคลากรทางดา้นการส่งเสริมสุขภาพก็จะดอ้ยไป 

3.1.4 การพฒันาระบบการให้สุขศึกษาตอ้งอาศยักระบวนการวจิยัมาช่วยสนบัสนุน หน่วยงานวจิยัไม่มี 
งบประมาณสนบัสนุน 

3.1.5 บุคคลในสังคม  การเปล่ียนแปลงลกัษณะประชากร การเคล่ือนยา้ยประชากรจากชนบทสู่สังคมเมือง  
จากประเทศเพื่อนบา้นมารับจา้งท างานในเมืองใหญ่ บุคคลดงักล่าว อาจอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดั ท าใหเ้ส่ียงท่ีจะเกิด
ปัญหาสุขภาพทั้งต่อตนเองและผูใ้กลเ้คียง การเคล่ือนยา้ยของประชาชนเขา้มาอยูใ่นเมืองใหญ่ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึง
ระบบบริหารสุขภาพไดต้ามนโยบายของรัฐ นอกจากน้ีประชาชนท่ีมีฐานะทางเศรฐษกิจต ่า มีความรู้ความสามารถดา้น
สุขภาพต ่า  ปัจจุบนัมีการใชส่ื้อหลายช่องทาง การใหข้อ้มูลดา้นสุขภาพผา่นส่ือต่างๆ มีจ านวนมาก แต่ความถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลในส่ือต่างๆ นั้นไม่มีหน่วยงานใดๆ รับผดิชอบในการพิจารณาความถูกตอ้ง ประชาชนท่ีมีความรู้
ความสามารถดา้นสุขภาพต ่าขาดสติปัญญาในการคิดวเิคราะห์ถึงวตัถุประสงคห์รือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท าใหน้ าขอ้มูล
มาใช ้เกิดปัญหาสุขภาพและเสียหายทางเศรษฐกิจ สุกญัญา ปจุศิลปะ และคณะ 2551 (อา้งใน พนา ทองมีอาคม และเพญ็
พกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 2552) พบวา่ มีการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้งผา่นอินเทอร์เน็ตสู่ประชาชน ในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพ การใหค้  าแนะน าในการใชย้า ขายผลิตภณ์ัทางสุขภาพท่ีโฆษณาเกินจริง ท าใหเ้กิดผลเสียต่อผูบ้ริโภค เสีย
ทรัพยโ์ดยไม่จ  าเป็นและท่ีส าคญัคือ การเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บการรักษาทนัเวลาและถูกตอ้ง   

3.1.6  ส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารดา้นสุขภาพควรมีความหลากหลายและมีหลายช่องทาง เพื่อใหป้ระชาชน 
สามารถเขา้ถึงและในขณะเดียวกนัสามารถสะทอ้นความคิดระหวา่งคู่ส่ือสารได ้การท่ีตอ้งใชส่ื้อในการส่ือสารทางดา้น
ภาษาสุขภาพหลากหลายจ าเป็นตอ้งลงทุนมาก  
           3.2 ปัญหาทีเ่กดิจากตัวบุคคล  
                   3.2.1 ขาดบุคลากรท่ีมีทกัษะเฉพาะทางในการรณรงคส์ร้างเสริมสุขภาพ เช่น บุคลากรทางดา้นสุขภาพท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการน าเสนอขอ้มูลในส่ือต่างๆ ในส่ือวทิยชุุมชน ส่ือวทิยโุทรทศัน์ เป็นตน้ 
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3.2.2 ขาดผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็ง มีความตั้งใจและตระหนกัท่ีจะท าใหชุ้มชนของตนมีคุณภาพท่ีชีวติท่ีดี  
3.2.3 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ขาดความสนใจ ขาดการรับรู้ และไม่ตระหนกัถึงปัญหาสุขภาพของ 

ตนเอง 
3.2.4 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในชุมชน การด าเนินการในการส่งเสริมสุขภาพ ตอ้งมาจากชุมชน และ 

ควรด าเนินการโดยชุมชนเอง เพราะชีวติความเป็นอยูข่องบุคคลในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกนั การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพหรือภาวะเส่ียงตอ้งมาจากคนในชุมชนเอง การมีสุขภาพท่ีดีจึงจะเกิดข้ึนได ้

3.2.5 ประชากรมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารนอ้ย ขาดความรู้ขาดความสามารถทางดา้นภาษา   
ท าใหบุ้คคลนั้นมี ความรู้ภาษาสุขภาพนอ้ย 
            3.3 ปัญหาทีเ่กดิจากข้อมูล  
                  3.3.1   ขาดงานวจิยัในประเทศไทยเพื่อน ามาใชใ้นการท่ีน ามาพฒันาส่ือและสารใหส้อดคลอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  การพฒันาส่ือและสารโดยการน าเอาผลการวจิยัจากต่างประเทศ ท าใหก้ารใหข้อ้มูลท่ี
ตอ้งการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ อาจไม่สอดคลอ้งกบัวถีิการด าเนินชีวติของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น อาจเกิดจากการใชภ้าษาท่ีเขา้ใจยาก  ใชภ้าษาสากลมากกวา่ภาษาของกลุ่มเป้าหมายหรือภาษาของชุมชน เป็นตน้ 

3.3.2 ส่ือขาดการโนม้นา้วหรือจูงใจใหป้ระชาชน อยากปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
3.3.3 ขาดความต่อเน่ืองในการส่งสารการใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ การใหข้อ้มูลตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง  

จนท าใหป้ระชาชนซึมซบัความรู้ดา้นสุขภาพเขา้ไปจนกลายเป็นนิสัย 
3.3.4 ขาดแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพท่ีประชาชนหรือผูท่ี้สนใจอยากศึกษา 
3.3.5 การเผยแพร่ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพในการส่ือสารมวลชนมีนอ้ยและขาดความน่าเช่ือถือเพราะใน 

บางส่ือหวงัผลทางการคา้มากกวา่การค านึงถึงสุขภาพของประชาชน 
         3.4 ปัญหาจากกระบวนการน าเสนอข้อมูล 
                 3.4.1 การถ่ายทอดส่ือขอ้มูลทางดา้นสุขภาพไม่ครอบคลุมส่ือท่ีหลากหลาย เน่ืองจากขาดความร่วมมือกบั
องคก์รต่างๆ  
                 3.4.2 การน าเสนอขอ้มูลไม่ต่อเน่ือง 

3.4.3 การน าเสนอขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้
                 3.4.4 การรณรงค ์การใหข้อ้มูลทางดา้นสุขภาพ ตอ้งจดัใหมี้ข้ึนเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมาย รับรู้ สนใจ 
ตระหนกั และเกิดจิตส านึกถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพมากกวา่เพื่อการสร้างกระแส 
            3.5 ปัญหาทีเ่กดิจากการขาดวสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ภาครัฐยงัสนบัสนุน
งบประมาณในการส่ือสารดา้นสุขภาพไม่เพียงพอ 
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            3.6 ปัญหาทีเ่กดิจากการขาดภาคีเครือข่าย การใหข้อ้มูลทางดา้นสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค
จะประสบความส าเร็จไดย้ากมากหากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
4. การวเิคราะห์ปัญหาการส่ือสารด้านสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 
            การส่ือสารคือ "วถีิชีวิต หรือวฒันธรรม" ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกเร่ืองในชีวิต  ดงันั้น จะเห็นวา่ เร่ืองสุขภาพเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร  ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนทุกวนัน้ี มกัเกิดจากปัญหาในการส่ือสารท่ีไม่สามารถท าใหค้นทัว่ไปให้
ตระหนกัถึงการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค  ทั้งน้ีเพราะ 
             4.1 ประชาชนยงัขาดความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง เหตุและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพ ซ่ึงมี
มากมายหลายดา้นทั้งทางดา้นทั้งปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและปัจจยัดา้นระบบบริการสุขภาพ 
เพื่อใหบุ้คคลมีสุขภาวะท่ีดี   
            4.2 ระบบการส่ือสารดา้นสุขภาพยงัไม่สามารถท าใหป้ระชาชน เขา้ใจสิทธ์ิของตนเองในฐานะปัจเจก
บุคคล ในการท่ีจะตอ้งไดรั้บบริการขั้นพื้นฐานทางดา้นสุขภาพท่ีจ าเป็นอยา่งครบถว้น ทัว่ถึง เป็นธรรม มี
มาตรฐาน มีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจ และร่วมถึงการใหค้วามส าคญักบัการดูแลขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคลให้
เป็นความลบัส่วนบุคคล และขาดความรู้ถึงอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก
วธีิการส่ือสารดา้นสุขภาพผูส่้งสารส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการส่ือสาร ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ เป็นขอ้มูล
ท่ีส่ือออกไปแลว้ขาดความมีชีวติชีวา   ส่ือมวลชนยงัไม่เปิดพื้นท่ีสุขภาพ รายการเก่ียวกบัสุขภาพในรายการ
โทรทศัน์ มีนอ้ยและอยูใ่นเวลาท่ีไม่ค่อยมีผูช้ม มีผูเ้ขียนเร่ืองสุขภาพนอ้ย ส่ืออินเทอร์เน็ตแมจ้ะมีหลากหลายแต่
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถเขา้ถึงได ้  
            4.3 ส่ือยงัไม่สามารถท าหนา้ท่ีในการโนม้นา้วชกัจูง กระตุน้เตือนใหผู้รั้บสารเกิดความรู้ ทศันคติ และ
การปฏิบติัตนในทางสร้างเสริมสุขภาพ 
            4.4 ผูท่ี้มีความรู้เร่ืองส่ือขาดความรู้เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพได ้ในขณะท่ีบุคคลากรทางดา้นสุขภาพมี
ความรู้ในเร่ืองการใชส่ื้อนอ้ย การใหข้อ้มูลจึงไม่นาสนใจ ดงันั้น จึงตอ้งท าใหมี้การแปลงความรู้ (Knowledge 
Translation) เชิงวชิาการท่ีเขา้ใจยาก ใหเ้ป็นความรู้ท่ีเขา้ใจง่ายและส่ือใหป้ระชาชนสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 
            4.5 การส่ือสารดา้นสุขภาพของประเทศไทยในอดีตน าเอาผลงานวจิยัเก่ียวกบัการส่ือสารดา้นสุขภาพและ
แนวคิดทางทฤษฏีของต่างประเทศมาใชใ้นการใหข้อ้มูลท าใหก้ารส่ือสารดา้นสุขภาพในประเทศไทยไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
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            4.6 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเช่ือผูมี้ความรู้ จากค าพูดท่ีวา่ "คุณหมอรู้ดี" ดงันั้น ความรู้ท่ีมาจากแพทย ์หรือ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง จึงจะไดรั้บการยอมรับวา่ ถูกตอ้ง เหมาะสมโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ ในบางคร้ังอาจท าใหค้วามรู้ท่ี
อยูต่รงขา้ม หรือไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ของแพทย ์บุคคลท่ีมีช่ือเสียง กลายเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากความรู้
นั้นจะไดรั้บการพิสูจน์ดว้ยการปฏิบติัใหเ้ห็นจริง ซ่ึงท าใหก้ารพฒันาความรู้เร่ืองการส่ือสารเพื่อสุขภาพจากคน
กลุ่มอ่ืนๆ ไม่สามารถน าเสนอในเวทีความรู้เร่ืองสุขภาพของสังคมไทยได ้
              4.7 ผูรั้บสาร/ ขอ้มูลขาดความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาสุขภาพ อ่านหนงัสือไม่ออกหรือไม่สามารถ
พูดโตต้อบได ้ตวัอยา่งเช่น จากการศึกษาของ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน โครงการวจิยัเร่ืองการรับรู้ดา้นสุขภาพของ
กลุ่มผูพ้ิการทางการไดย้นิ กรณีศึกษาสถานศึกษาส าหรับผูพ้ิการทางการไดย้นิ (โรงเรียนโสตศึกษา) พบวา่ 
นกัเรียนท่ีมีปัญหา ดา้นการอ่านและการเขียน ตลอดจนการรับขอ้มูลจากผูส่ื้อสารไดไ้ม่ครอบคลุมเน่ืองจากผูใ้ห้
ขอ้มูลมีความสามารถทางภาษามือต ่าบุคคลเหล่าน้ีมีปัญหาสุขภาพมาก 
               4.8 การใหข้อ้มูลของส่ือขาดความมีชีวติชีวา (Message Vividness) เน้ือหามีความเป็นวชิาการมาก
เกินไป ท าใหป้ระชาชนขาดความสนใจ  
              4.9 ผูส่้งสารไม่มีความรู้เร่ืองสุขภาพจริงๆ ท าให้ผูรั้บสารไม่สามารถใหค้วามรู้และท าใหผู้รั้บสาร
เปล่ียนแปลงทศันคติหรือปรับเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของบุญเรือง 
เนียมหอม และคณะ (2551) ซ่ึงพบวา่ นกัส่ือสารสุขภาพดา้นส่ือส่ิงพิมพข์าดความรู้จริงและประสบการณ์จริง
เก่ียวกบัขอ้มูลทางสุขภาพ ไม่สามารถถ่ายทอดเน้ือหาให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจได ้ 
            4.10 พฒันาของส่ือและความซบัซอ้นของสังคม ถา้หากประชาชนขาดสติปัญญา ขาดความคิดวิเคราะห์ 
อาจตกเป็นเหยือ่ของส่ือไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น งานวจิยัช้ีขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีส่งถึงผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั มีความคลาดเคล่ือนและก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิหลายประการ ดร.นายแพทยย์ศ ตีระวฒันานนท์ 
หวัหนา้โครงการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสุขภาพ (Health Intervention and Technology 
Assessment Program;  HITAP) กล่าววา่  ปัจจุบนัมีการใชส่ื้อหลากหลายช่องทาง เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
วทิย ุโทรทศัน์ และส่ือกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าอนัตราย วคัซีน และเคร่ืองมือแพทย ์บาง
ชนิดไปยงัประชาชนโดยตรง ทั้งๆ ท่ีกฎหมายไม่ไดรั้บอนุญาต  งานวจิยัช้ีขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีส่ง
ถึงผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีความคลาดเคล่ือนและก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิหลายประการ กลไกการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในกรณีของการส่ือสารหรือประชาสัมพนัธ์สินคา้สุขภาพยงัมีขอ้บกพร่อง หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งอาจท าใหเ้กิดผลเสียอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เกิดความสูญเปล่าและส้ินเปลืองในทาง
เศรษฐกิจและอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จากการใชย้าและเทค โนโลยทีางการแพทยอ์ยา่งไม่สมเหตุผล หาก
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขจากผูเ้ก่ียวขอ้ง อาจท าใหเ้กิดผลเสียอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เกิดความสูญเปล่าและ
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ส้ินเปลืองในทางเศรษฐกิจและอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จากการใชย้าและเทคโนโลยทีางการแพทยอ์ยา่งไม่
สมเหตุผล 
             สรุป ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารดา้นสุขภาพ  เม่ือพิจารณาแลว้เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากคู่ส่ือสาร  
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารนอ้ย หรือการท่ีไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูล และขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพตอ้งเป็นขอ้มูลท่ี
มุง้ส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีวตัถุประสงคท์างดา้นธุรกิจแอบแฝง ดงันั้น ในการท่ีจะพฒันาสุขภาพของประชาชน ผูท่ี้
ก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพแมก้ระทัง่ประชาชนเองตอ้งเขา้ใจ เหตุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการส่ือสาร ไม่วา่จะ
เป็นปัจจยัทางดา้นบุคคล ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม ภาษา และวธีิการส่ือสาร เพื่อน ามาปรับปรุง
เปล่ียนแปลง วธีิการ และช่องทางตลอดจนขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบับุคคลท่ีผูส่ื้อสาร ตอ้งการใหเ้ปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี    
 

กจิกรรม 5.1.4 
               จงอธิบายปัญหาในการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคของประเทศไทย 

 
แนวตอบกจิกรรม 5.1.4 
              ปัญหาในการด าเนินงานสาธารณสุขของไทยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การด าเนินโครงการไม่ต่อเน่ือง 
อาจเกิดจากไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอ ท าใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บขอ้มูลในการกระตุน้ให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไม่มากพอ เป็นตน้ นอกจากน้ีประชาชนขาดความรู้ความความสามารถดา้นสุขภาพท าให้
การส่ือสารเขา้ไม่ถึงเพราะบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพต ่า การส่ือสารกบั
บุคคลเหล่าน้ีใหเ้ขา้ใจตอ้งเป็นภาษาถ่ินภาษาพิเศษ เช่น การใชรู้ปภาพเป็นส่ือในขณะท่ีบา้งคร้ังคนในทอ้งถ่ินท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ ไม่มีความรู้ในการท่ีถ่ายทอดเพียงพอท่ีจะท าใหบุ้คคลอ่ืนๆ เขา้ใจได ้ เป็นตน้ 
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ตอนที ่5.2. การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 5.2  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

  หัวเร่ือง 
 5.2.1 แนวคิด  ความหมายการใหค้  าปรึกษา และองคป์ระกอบต่างๆของการใหค้  าปรึกษา 
 5.2.2.ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรึกษา 
 5.2.3 กระบวนการ เทคนิคท่ีใชใ้นการใหค้  าปรึกษา และการใหค้  าปรึกษาทางพฤติกรรมสุขภาพ 
 
    แนวคิด 

 1. แนวคิดส าคัญเบ้ืองต้นของการให้ค  าปรึกษา และความหมายของการให้ค  าปรึกษา 
ความหมายของบทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา ปัจจยัท่ีอาจจะส่งผลต่อกระบวนการการให้
ค  าปรึกษาท่ีผูใ้ห้ค  าปรึกษาพึงค านึงถึงและวางขอ้จ ากดัของตนเองในการให้ค  าปรึกษา และองค์ประกอบ
ต่างๆท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี ท่ีกล่าวถึงการให้ความเคารพในความเป็นมนุษยข์องบุคคล การ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของบุคคล 

 2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรึกษา ท่ีอธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็น
กรอบแนวคิดท่ีจะช่วยใหผู้ใ้หค้  าปรึกษาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในกระบวนการใหค้  าปรึกษา โดยทฤษฎีทาง
จิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ค  าปรึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มแนวคิดหลกัๆ คือ  แนวคิดทางจิตวเิคราะห์ 
(Psychoanalytic Approach)  แนวคิดทางมนุษยนิ์ยม (Humanitic Approach)  และแนวคิดทางกลุ่มความคิด
และพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral Approach) 

 3. ขั้นตอนในกระบวนการใหค้  าปรึกษามีหลายขั้นตอนท่ีส าคญั รวมไปถึงในแต่ละขั้นตอนมี
เทคนิคต่างๆท่ีจะน าไปใช้ในกระบวนการให้ค  าปรึกษา แต่ละกระบวนการให้ค  าปรึกษาเราสามารถใช้
เทคนิคต่างๆร่วมกนัได ้เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการกระบวนการในแต่ละขั้นตอน  

 4. แนวคิดส าคญัส าหรับการให้ค  าปรึกษาทางพฤติกรรมสุขภาพ  ในหน่วยเรียนจะกล่าวถึง
การใชโ้มเดลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในแต่ละล าดบัขั้น เพื่อการเตรียมความพร้อมของผูรั้บค าปรึกษา/ผู ้
ท่ีต้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  โดยใช้กระบวนการให้ค  าปรึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับ
พฤติกรรมในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นมีความแตกต่างกนั การ
ใหเ้คร่ืองมือและเทคนิคของผูใ้หค้  าปรึกษาก็จะตอ้งปรับเปล่ียนให้เช่ือมโยงกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในแต่ละระดบัขั้นดว้ย  
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    วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 5.2. จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
                     1. อธิบายความหมาย สรุปแนวคิด และองคป์ระกอบต่างๆ ของการใหค้  าปรึกษาได ้
                     2. อธิบายความหมายและสรุปแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการให ้  
                         ค  าปรึกษาได ้
 3. อธิบายขั้นตอนในกระบวนการใหค้  าปรึกษามีหลายขั้นตอนท่ีส าคญั รวมไปถึงเขา้ใจการใช ้
                            เทคนิคต่างๆในกระบวนการใหค้  าปรึกษาได ้
 4. การน ากระบวนการใหค้  าปรึกษามาประยกุตใ์ชก้บัการใหค้  าปรึกษาทางพฤติกรรมสุขภาพ  
                            รวมทั้งอธิบายแนวคิดส าคญัของการใหค้  าปรึกษาทางพฤติกรรมสุขภาพได 
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เร่ืองที ่5.2.1  
แนวคดิ  ความหมาย และองค์ประกอบต่างๆของการให้ค าปรึกษา  
 
 

 หลกัการให้ค  าปรึกษา คือจุดมุ่งหมายเพื่อการช่วยเหลือผูท่ี้มาขอรับค าปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
พฤติกรรม หรือการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  มกัพบกระบวนการการให้ค  าปรึกษาใชก้บัหลายบริบทท่ีเกิดข้ึนในการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆในระดบับุคคล เช่น ปัญหาดา้นสุขภาพ ปัญหาดา้นการท างาน ปัญหาการมีพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ หรือปัญหาดา้นศึกษาของนกัเรียนในโรงเรียน ทั้งน้ีก็เพื่อมีเป้าหมายช่วยเหลือผูท่ี้รับค าปรึกษาให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   การด าเนินการให้ค  าปรึกษามีหลายรูปแบบ ทั้งเป็นในระดบับุคคล และระดบักลุ่ม ซ่ึงใน
หน่วยน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการให้ค  าปรึกษาในระดบับุคคล ดงันั้น องค์ประกอบส าคญัของการให้ค  าปรึกษา 
ประกอบไปดว้ย 

1. ผู้ให้ค ำปรึกษำ (Counselor) คือ บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ผูม้ารับค าปรึกษา ลกัษณะส าคญัของผูใ้ห้
ค  าปรึกษาจะต้องเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเข้าใจในการให้ค  าปรึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาเบ้ืองต้น มี
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี มีจรรยาบรรณของผูใ้ห้ค  าปรึกษา เคารพในสิทธิรักษาความลบัของผูม้าขอรับ
ค าปรึกษา  รวมทั้งไม่ตดัสินผูรั้บค าปรึกษา 

2. ผู้ รับค ำปรึกษำ (Counselee/Client) คือ บุคคลท่ีรับค าปรึกษา มีคุณลักษณะทาง ความรู้สึก ความคิด
สับสน มีความคบัขอ้งใจ   แสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม หรือแสดงพฤติกรรมเส่ียงอาจก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ตนเองและผูอ่ื้น  
 

1. แนวคิดการให้ค าปรึกษา  แนวคิดส าคญัในกระบวนการให้ค  าปรึกษาท่ีควรตระหนกัเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัให้
การด าเนินการใหค้  าปรึกษาด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงัน้ี 
1.1. กำรให้ค ำปรึกษำเป็นกระบวนกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนเร่ืองควำมแตกต่ำงของบุคคล  การเห็นถึง

ศกัยภาพ คุณค่าของแต่ละบุคคล  ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจ าเป็นตอ้งรับรู้ลกัษณะองค์รวมทั้งหมดของบุคคลใน
หลายแง่มุม ไม่ใช่การมองเพียงแค่แง่มุมใดมุมหน่ึง และตดัสินบุคคลดว้ยมุมมองท่ีเห็นเพียงเท่านั้น 

1.2. ผู้ให้ค ำปรึกษำปฏิบัติต่อบุคคลด้วยควำมไว้วำงใจ และกระบวนการให้ค  าปรึกษาเป็นพื้นท่ีของการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีร่วมกนัระหว่างผูใ้ห้ค  าปรึกษาและผูรั้บค าปรึกษา รวมทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความ
ร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี ตลอดกระบวนการใหค้  าปรึกษา  

 
 
 
 



39 

 

 

2. ความหมายการให้ค าปรึกษา  
 การใหค้  าปรึกษา (Counseling) มีผูไ้ดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาไวห้ลายแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 

Carl R. Rogers (1951) การให้ค  าปรึกษา เป็นการเน้นถึงสัมพนัธภาพระหว่างผูใ้ห้ค  าปรึกษาและผูรั้บ
ค าปรึกษา และการใหค้  าปรึกษาจะมีประสิทธิภาพไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดอตัตา (Self) เป็นศูนยก์ลางของ
โครงสร้างบุคลิกภาพอย่างชัดเจน จะช่วยให้ผูรั้บค าปรึกษาสามารถเขา้ใจตนเองจนถึงระดับท่ีบุคคลนั้นจะ
สามารถน าตนเองกา้วไปยงัทิศทางท่ีเหมาะสมกวา่เดิมตามประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บมา 

Brammer & Shostorm (1952) ได้ให้ค  านิยามไวว้่า การให้ค  าปรึกษา เป็นสัมพนัธภาพท่ีมีจุดมุ่งหมาย
ระหวา่งบุคคลสองคน ซ่ึงคนหน่ึงไดรั้บการฝึกฝน และไดท้  าการช่วยเหลืออีกคนหน่ึงใหเ้ปล่ียนแปลงตนเองหรือ
ส่ิงแวดลอ้มของเขา 

Gustsd (1953) การให้ค  าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีเป็นอยา่งธรรมดาของบุคคลต่อบุคคล
ในสภาพแวดลอ้มแห่งสังคม ซ่ึงผูแ้นะน าตอ้งประกอบอาชีพเก่ียวขอ้งดา้นทกัษะจิตวทิยา และมีความรู้ทางดา้นน้ี
ไดพ้ยายามแสวงหาวิธีช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษา เพื่อให้ไดมี้โอกาสเรียนรู้และเขา้ใจวิธีการมองโลกอยา่งชดัเจน
ข้ึน ก าหนดเป้าหมายแห่งชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาพของความเป็นจริงท่ีน่าจะเป็นไปได้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูรั้บ
ค าปรึกษามีความสุขมากข้ึน และเป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าในสังคม 

Krumboltz (1967) ให้ความหมายไวว้่า การให้ค  าปรึกษามุ่งความส าคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูรั้บค าปรึกษา และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของบุคคลนั้นได ้

Tyler (1969) การให้ค  าปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผูรั้บค าปรึกษา เพื่อผูรั้บ
ค าปรึกษาไดใ้ชค้วามสามารถ และคุณสมบติัท่ีเขามีอยูจ่ดัการกบัชีวิตของตนเองได ้เช่น สามารถตดัสินใจไดด้ว้ย
ตนเอง และรู้จกัแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางอารมณ์ของตน  

 

สรุป ความหมายของการให้ค  าปรึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือบุคคล เพื่อ
ช่วยเหลือใหบุ้คคลเขา้ใจตนเอง จากการเปล่ียนแปลงความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรม ท่ีเกิดจากความสามารถ
ของตวับุคคลเอง จนสามารถตดัสินใจหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถใน
การพฒันาตนเองได ้ 

 

3. บทบาทหน้าทีข่องผู้ให้ค าปรึกษา  จากแนวคิดและการใหค้วามหมายของการใหค้  าปรึกษา จะเห็นไดว้า่แนว
ทางการช่วยเหลือนั้น ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งสร้างกระบวนการให้ผูรั้บค าปรึกษาเองสามารถคน้หาแนว
ทางการช่วยเหลือปัญหาของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ยตวัเอง ดงันั้น บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้ห้ค  าปรึกษา
นั้นมีความส าคญั โดยจะตอ้งใหค้วามส าคญัถึงประเด็น ดงัต่อไปน้ี Bordin (1955) 
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3.1. ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมของผูรั้บค าปรึกษา โดยจ าเป็นจะตอ้งไวต่อความรู้สึกทั้งของผูรั้บ
ค าปรึกษาและของตนเอง อีกทั้งยงัสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกของผูรั้บค าปรึกษาไดอ้ยา่งทนัท่วงที
และมีประสิทธิภาพ 

3.2. การวินิจฉัยปัญหา หรือการคน้หาสาเหตุของปัญหานั้นจะตอ้งเป็นการร่วมมือกนั เพื่อเป็นการหาทาง
ช่วยเหลือผูรั้บค าปรึกษาอยา่งแทจ้ริง และการวนิิจฉยัปัญหาน้ีถือเป็นพื้นฐานของการใหค้  าปรึกษา 

 

บทบาทหน้าท่ีของการให้ค  าปรึกษานั้น อาจเกิดข้ึนได้ในหลายสถานการณ์ เช่น นักจิตวิทยากบัผูมี้

ปัญหาสุขภาพจิต  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขกบัผูป่้วย  หวัหนา้งานกบัพนกังาน  และอาจารยก์บันกัศึกษา  เป็นตน้ 

หรือบทบาทอ่ืนๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการใหค้  าปรึกษาเกิดข้ึน ทั้งน้ีความเขา้ใจในกระบวนการใหค้  าปรึกษา

จึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับผูใ้ห้ค  าปรึกษา เพื่อส่งผลให้การให้ค  าปรึกษานั้นมีประสิทธิภาพและสามารถ

ช่วยเหลือผูรั้บค าปรึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการให้ค าปรึกษา   การให้ค  าปรึกษาจากท่ีกล่าวในขา้งต้น ในหน่วยน้ีจะ
กล่าวถึงการให้ค  าปรึกษาในระดบับุคคล  ดงันั้นลกัษณะการให้ค  าปรึกษาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นการส่ือสารระหว่าง
กนัสองฝ่าย เม่ือค านึงถึงขอบเขตและขอ้จ ากดัของการส่ือสารในกระบวนการให้ค  าปรึกษา มีปัจจยัท่ีควร
ค านึงถึง ดงัน้ี 

4.1. วฒันธรรม (Culture) ความแตกต่างของวฒันธรรม ส่งผลใหค้วามเช่ือ ทศันคติ แตกต่างกนัในวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนั แมใ้นสังคมเดียวกนับางคร้ังความเช่ือ ความคิด การเขา้ใจเหตุการณ์เดียวกนัยอ่มมีความ
แตกต่างกนัไดเ้ช่นกนั ตวัอย่างเช่น วฒันธรรมบางกลุ่มยึดถือว่าผูช้ายตอ้งมีความเขม้แข็งการพูดเร่ือง
ความอารมณ์ หรือความรู้สึก จะถูกมองวา่เป็นคนท่ีอ่อนแอไม่สมความเป็นชาย   

4.2. เชื้อชำติ (Race)  ความแตกต่างของเช้ือชาติ ระหวา่งผูใ้ห้ค  าปรึกษาและผูรั้บค าปรึกษา ส่งผลต่อการรับรู้
ของบุคคลในเร่ืองเช้ือชาติในประเทศท่ีดอ้ยพฒันา จะถูกมองหรือรู้สึกวา่เป็นคนท่ีต ่าตอ้ย ไม่ถูกยอมรับ
ในสังคมส่วนใหญ่ โอกาสถูกจ ากดั  การรับรู้เช่นน้ีเป็นส่วนท่ีจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาทั้งส้ิน 

4.3. สถำนภำพทำงสังคม (Social Class) ไดแ้ก่ ชนชั้นต่างๆในสังคม ในสังคมไทยเรามกัจะแบ่งชนชั้นจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพ  และการศึกษา เป็นตน้ กระบวนการใหค้  าปรึกษา จ าเป็นจะตอ้ง
ระมดัระวงัในการส่ือสาร การใชค้  าพูด หรือพฤติกรรมบางอยา่ง ท่ีจะเป็นการเหยยีดหยามอีกฝ่ายหน่ึงได ้ 

4.4. อำย ุ(Age)   ความแตกต่างของอายท่ีุต่างกนั ระหวา่งผูใ้หค้  าปรึกษาและผูรั้บค าปรึกษา อาจจะไม่ใช่ปัจจยั
ท่ีเป็นความส าคัญมากในกระบวนการให้ค  าปรึกษา แต่ประเด็นท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ก็คือ หากผูใ้ห้
ค  าปรึกษามีอายุน้อยกว่าผูรั้บค าปรึกษา อาจเกิดความไม่น่าเช่ือถือเกิดข้ึนได้ ในทางกลับกันผู ้ให้
ค  าปรึกษาอาจเกิดความไม่มัน่ใจ เม่ือตอ้งให้ค  าปรึกษาผูท่ี้สูงอายุกว่าตนเอง  ทั้งน้ีกรณีดงักล่าวอาจ
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เกิดข้ึนได ้ผูใ้หค้  าปรึกษาควรพึงระลึกเสมอวา่ ไม่วา่จะเป็นช่วงอายเุท่าใด การยอมรับ การรับฟัง ท่ีดีก็จะ
ช่วยใหก้ระบวนการใหค้  าปรึกษามีประสิทธิภาพ  

4.5. เพศ (Sex) ความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย ไม่ใช่เป็นส่ิงเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการใหค้  าปรึกษาโดยตรง แต่
ประเด็นในการปฏิบติัตวัในกรณีท่ีมีความแตกต่างทางเพศก็เป็นท่ีขอ้ควรพิจารณาในกระบวนการให้
ค  าปรึกษา เช่น ความเป็นเพศหญิงมกัจะมีความไวในการรับอารมณ์สูงกวา่เพศชาย   

นอกจากประเด็นเร่ืองความแตกต่างทางเพศท่ีอาจจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการให้

ค  าปรึกษา  ดา้นความพึงพอใจในการใชชี้วิตทางเพศและความรัก (Sexual and affectionate orientation) 

ซ่ึงหมายถึง ความพึงพอใจท่ีจะเป็นหญิง ชาย เกย์ หรือเลสเบ้ียน ก็เป็นประเด็นท่ีจะกระทบต่อ

กระบวนการใหค้  าปรึกษา หากผูใ้หค้  าปรึกษามีทศันคติดา้นลบต่อประเด็นดงักล่าว  

4.6. ศำสนำ (Religion)  ในกรณีท่ีมีความแตกต่างทางศาสนาระหวา่งผูใ้หค้  าปรึกษา และผูรั้บค าปรึกษา ความ
เช่ือหรือความยึดถือในการมองโลก ทศันคติ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท าให้เกิดความขดัแยง้กนัท่ีจะเกิดข้ึน
ได ้เช่น กรณีหากผูใ้ห้ค  าปรึกษานบัถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัแคโทลิก ท่ีมีขอ้ห้ามท าแทง้ หากเกิด
ผูรั้บค าปรึกษามาขอรับค าปรึกษาเร่ืองการท าแทง้ อาจให้เกิดขอ้ขดัแยง้ในการให้ค  าปรึกษาระหว่าง
ความเช่ือได ้ 

    

อยา่งไรก็ดี อาจจะมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการใหค้  าปรึกษา ทั้งน้ีจากปัจจยัท่ี

กล่าวมาแล้วขา้งต้น ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะช่วยให้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาพึงระวงั ส ารวจ และยอมรับ

ขอ้จ ากดัของตนเอง วา่ไดม้องเห็น เขา้ใจ และยอมรับ ความแตกต่างจากปัจจยัดงักล่าววา่เป็นอยา่งไร 

สามารถรับมือกบัขอ้จ ากดัของตนเองไดอ้ยา่งไรบา้ง อนัจะเป็นผลช่วยให้กระบวนการให้ค  าปรึกษา

นั้นมีประสิทธิภาพ  

 
5. องค์ประกอบเบื้องต้นของการให้ค าปรึกษา  

จากท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองของการให้ค  าปรึกษาในระดบับุคคลวา่เป็นการส่ือสารระหวา่งกนั การให้
ค  าปรึกษามีประเด็นท่ีอ่อนไหว เป็นความลบั กล่าวคือตอ้งเป็นการรับทราบปัญหา ความคบัขอ้งใจ ของ
อีกฝ่ายหน่ึงจากผูรั้บค าปรึกษา ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ การท่ีบุคคลใดจะตอ้งมาส่ือสารประเด็นดงักล่าว
ให้อีกฝ่ายหน่ึงรับทราบขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวเช่นน้ี  สัมพนัธภาพของทั้งสองฝ่ายจะตอ้งเป็นพื้นท่ี
ปลอดภยั ในการให้ค  าปรึกษาเราจะใช้ค  าว่า สายสัมพนัธ์ (rapport) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งให้เกิดข้ึนเม่ือมี
การใหค้  าปรึกษา โดยการสร้างสายสัมพนัธ์ (rapport) ดงักล่าวน้ี จะมีองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ส าคญั ดงัน้ี 
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5.1. องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (Motivation)  ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความพร้อมของ
ผูรั้บค าปรึกษาตลอดเวลา โดยเร่ิมจากการสังเกตว่าผูรั้บค าปรึกษามีความพร้อมเพียงใดในการรับ
ค าปรึกษา สังเกตจากลกัษณะการให้ขอ้มูล ท่าทีท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสาร ส่ิงดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้
ค  าปรึกษาควรตระหนกั ท่ีจะสร้างบรรยากาศ เพิ่มแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในกระบวนการให้ค  าปรึกษา หาก
ผูรั้บค าปรึกษาไม่พร้อม การตั้งค  าถามต่างๆจากผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะกลายเป็นการซกัถามเพื่อให้ไดค้  าตอบ
จากผูรั้บค าปรึกษา ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่ปลอดภยัในการให้ข้อมูล สัมพนัธภาพระหว่างผูใ้ห้
ค  าปรึกษาและผูรั้บค าปรึกษาก็จะไม่เป็นสัมพนัธภาพท่ีดี กระบวนการต่อไปอ่ืนๆในการร่วมกันช่วย
แกปั้ญหาก็จะไม่มีประสิทธิภาพตามไปดว้ยเช่นกนั 

5.2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ให้ค ำปรึกษำและผู้ รับค ำปรึกษำ (Couselor-Couselee Relationship)  การสร้าง
บรรยากาศท่ีปลอดภยัในกระบวนการให้ค  าปรึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ การค านึงถึงปัจจยัท่ีจะส่งผล
กระทบของการให้ค  าปรึกษา ซ่ึงอาจเป็นขอ้จ ากดัการให้ค  าปรึกษาของผูใ้ห้ค  าปรึกษาก็เป็นส่ิงท่ีควร
ตระหนกั ดงันั้นการยอมรับนบัถือความเท่าเทียมกนั การไม่ตดัสินอีกฝ่ายหน่ึง ก็จะช่วยให้เกิดการสร้าง
สายสัมพนัธ์ท่ีดีแก่การใหค้  าปรึกษา 

5.3. ควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจของผู้ให้ค ำปรึกษำ (Counselor’s decision making responsibility) ใน
กระบวนการให้ค  าปรึกษา ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งส่งเสริม และช่วยให้ผูรั้บค าปรึกษาคน้หาปัญหา การ
เลือกแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัของเขาเอง ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะเป็นผูท่ี้แนะแนวทาง หาโอกาสท่ี
เป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหานั้น แต่ผูรั้บค าปรึกษาจะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจการเลือกแนวทางนั้นดว้ยตวัเอง 

5.4. กำรแสดงควำมเคำรนับถือในสิทธิส่วนตัว (Respect) ผูใ้หค้  าปรึกษาจ าเป็นตอ้งเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
ของผูรั้บค าปรึกษา หากมีกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนัตรายต่อชีวิตของบุคคลนั้น หรือเร่ืองท่ีจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ส่วนรวมในขอบเขตของผูรั้บค าปรึกษา  ผูใ้ห้ค  าปรึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งยอมรับ
เง่ือนไขดงักล่าวน้ีก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการใหค้  าปรึกษา  
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เร่ืองที ่5.2.2  
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการให้ค าปรึกษา  
 
 

 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ค  าปรึกษา ท่ีจะกล่าวในหน่วยน้ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีทางจิตวิทยาและทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ท่ีอธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะช่วยให้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาใช้
เป็นกรอบแนวทางในกระบวนการให้ค  าปรึกษา เน้ือหาท่ีจะกล่าววถึงในทฤษฎี จะประกอบไปดว้ย 1) แนวคิด
พื้นฐาน 2) การอธิบายสาเหตุท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมและสาเหตุวา่เพราะเหตุใดบุคคลจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น  3) 
วธีิการช่วยเหลือบุคคลใหมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
 

ทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มแนวคิดหลกัๆ ดงัน้ี 
1. แนวคิดทางจิตวเิคราะห์ (Psychoanalytic Approach) 
2. แนวคิดทางมนุษยนิ์ยม (Humanitic Approach) 
3. แนวคิดทางกลุ่มความคิดและพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral Approach) 

 
1. แนวคิดทางจิตวเิคราะห์ (Psychoanalytic Approach) 

แนวคิดทางจิตวิเคระห์ จะเน้นความส าคญัของ ระดบัจิตใตส้ านึก ว่ามีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของ

บุคคลในปัจจุบนั  กระบวนการการให้ค  าปรึกษาจะมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยเพิ่มความสามารถของบุคคล โดย

ใชร้ะดบัจิตส านึกแทนระดบัจิตใตส้ านึกในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหม้ากข้ึน   

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความฝัน เพราะกลุ่มแนวคิดน้ีเช่ือว่า ความฝันเป็นส่วนหน่ึงของการท างานใน
ระดบัจิตใตส้ านึกของบุคคลท่ีอยากจะแสดงพฤติกรรมออกมาแต่ไม่สามารถแสดงออกไดใ้นระดบัจิตส านึก 
จึงแสดงออกมาใหร้ะดบัจิตใตส้ านึกในความฝัน   มีนกัจิตวทิยาท่ีเสนอแนวคิดทางจิตวเิคราะห์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.1. แนวคิดจิตวิเคราะห์ โดย Sigmund Freud  (1956-1939)  หลกัการส าคญัของแนวคิดน้ีคือ การเขา้ใจส่วน
ลึกของระดับจิตใต้ส านึกของบุคล ได้แก่ การเข้าใจถึงพฤติกรรมต่างท่ีบุคคลนั้นแสดงออกเป็นผล
สะทอ้นมาจากจิตใตส้ านึก   และพฒันาการในวยัเด็กมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมบางอย่างในวยั
ผูใ้หญ่   

Freud อธิบายโครงสร้างของจิตใจ ประกอบด้วย จิตส านึก (Conscious)  จิอตก่อนส านึก 
(Preconscious) และจิตใตส้ านึก (Unconscious)  โดยจิตใตส้ านึกเป็นท่ีสะสมของประสบการณ์ ความ
ทรงจ า และส่ิงต่างๆท่ีบุคคลพยายามเก็บไว ้รวมถึงแรงจูงใจและความต้องการต่างๆท่ีไม่สามารถ
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แสดงออกไดใ้นภาะปกติ  โดยบุคคลจะแสดงของจิตใตส้ านึกผ่านความฝัน ความฝันเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
แสดงถึงความตอ้งการ ความปราถนา หรือความขดัแยง้ และภาวะพลงัปาก ก็เป็นการแสดงออกของจิต
ใตส้ านึกได้เช่นกนั เช่น การท่ีเรานึกถึงบุคคลอีกคนหน่ึงอยู่แต่ก าลงัสนทนาอยู่กับอีกคน ท าให้เรา
เรียกช่ือบุคคลท่ีสนทนาอยูด่ว้ยผดิ เผลอไปเรียกช่ือบุคคลท่ีเราก าลงันึกถึงอยู ่

นอกจากน้ี Freud ยงัเสนอแนวคิดพฒันาการทางสังคมของมนุษยใ์นระยะต่างๆท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

ระยะปาก (Oral Stage)  เป็นระยะแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ปี เด็กในวยัน้ีจะพึงพอใจกบั
การตอบสนองอวยัวะทางปากของตนเอง สังเกตจากจะมีพฤติกรรมดูดนม ดูดน้ิว น าของเขา้ปาก ในช่วง
วยัน้ีหากทารกไดรั้บการตอบสนองอยา่งไม่พอเพียง เช่น การไม่รับอาหารอยา่งพอเพียง หรือไม่ไดรั้บ
ความสุขท่ีเพียงพอในวยัทารก ท าใหเ้กิดภาวะ Oral Fixation ในวยัผูใ้หญ่จะเป็นบุคคลท่ีหาความสุขจาก
การใชป้าก เช่น สุบบุหร่ี ด่ืมสุรา เค้ียวหมากฝร่ังเป็นประจ า การกิน หรือการพูดเยอะ เป็นตน้  

ระยะทวาร (Anal Stage)  เกิดข้ึนในระยะอายุ 2 – 4 ปี ในวยัน้ีเด็กจะเร่ิมตอ้งการท าอะไรด้วย
ตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองการควบคุมการขบัถ่าย เด็กจะเร่ิมมีประสบการณ์เก่ียวกบัวินยั  หากเด็กถูกบงัคบั
หรือควบคุมในการขบัถ่าย เด็กจะเกิดความคบัขอ้งใจ เพราะเด็กวยัน้ีหวงัตนเองจะสามารถควบคุม
ตนเองในการขบัถ่ายได ้ และจะเกิดความรู้สึกทางลบ มีลกัษณะการแสดงอารมณ์ท่ีรุนแรง เก็บกด  

ระยะหลงเพศ (Phallic Stage) เกิดในช่วงอายุ 4 – 6 ปี เด็กมีความสนใจในอวยัวะสืบพนัธ์ของ
ตนเอง จะเร่ิมมองเห็นและเขา้ใจลกัษณะความแตกต่างระหวา่งอวยัวะเพศของตนเองและต่างเพศอย่าง
ชัดเจน Freud เสนอว่าวยัน้ีมีส าคญัมาก เพราะเด็กชายจะเกิดปม Oedipus Complex ซ่ึงเป็นลักษณะ
เด็กชายท่ีมีความรู้สึกรักแม่ และแข่งขนักบัพ่อเพื่อให้เป็นท่ีรักของแม่ หากพ่อแสดงบทบาททางเพศท่ี
ไม่เหมาะสมจะท าให้เด็กชายเกิดความคบัขอ้งใจในบทบาททางเพศของตนเอง  ส าหรับในเด็กหญิงจะ
เกิดภาวะ Penis Envy เป็นความรู้สึกของเด็กหญิงท่ีอิจฉาอวยัวะเพศของเด็กชายวา่มีลกัษณะเด่นชดักวา่
ของตนเอง  เด็กหญิงในวยัน้ีจะติเตียนแม่ และรักพอ่ ซ่ึงทั้งสองภาวะเด็กจะไดมี้โอกาสเรียนรู้ เกิดความ
เขา้ใจส่ิงต่างๆไดดี้ข้ึน ก็จะช่วยเรียนรู้บทบาททางเพศของตนเองในสังคม 

ระยะสงบเงียบ (Latency Stage) ระยะน้ีอยูใ่นช่วงอายุตั้งแต่ 6 ปี จะถึงระยะก่อนวยัรุ่น ระยะน้ี
เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมเขา้โรงเรียน ม าใหเ้ป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมมีพฒันาการทางสังคม 

ระยะเพศ (Genital Stage)  เป็นระยะเร่ิมตั้งแต่วยัรุ่นจนถึงวยัผูใ้หญ่ เป็นระยะท่ีเร่ิมสนใจเพศ
ตรงข้าม มีแรงจูงใจท่ีจะรักผูอ่ื้น และต้องการอิสระจากพ่อแม่มากข้ึน ดังนั้นรูปแบบการเล้ียงดูท่ี
เหมาะสมจะช่วยใหว้ยัรุ่นเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีต่อไป 
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ซ่ึง Freud ให้ความส าคญัของพฒันาการในช่วง 5 ปีแรก มีความส าคญัต่อการสร้างบุคลิกภาพ 
และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในวยัผูใ้หญ่ต่อไป  

 

1.2. แนวคิดวิเคราะห์จิตบ าบัด โดย Carl Jung  (1875-1961)  มีแนวคิดคลา้ยแนวคิดของ Freud ในช่วงแรก 
แต่เม่ือมาศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของจิตมากข้ึน  Jung มีความเช่ือว่าบุคคลไม่จ  าเป็นต้องถูกก าหนดจาก
ประสบการณ์ในอดีตเสมอ แต่บุคคลสามารถก าหนดพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของตนเองได ้โดยเป็นผล
มาจากวิวฒันาการของมนุษยใ์นชัว่อายุหน่ึงไปสู่ชัว่อายุหน่ึง  Jung ไดเ้สนอวา่โครงสร้างของบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้น ประกอบดว้ยโครงสร้างทางจิตท่ีท างานประสานกนั คือ  

จิตส านึก (Ego)  หมายถึง การจ า การรับรู้ การเขา้ใจพร้อมดว้ยสติสัมปชญัญะ  ความคิด ซ่ึงจะ
ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรู้ส านึกในพฤติกรรม  ความรู้สึก และความีเอกลกัษณ์แห่งตน (Identity)  

จิตใต้ส านึกส่วนบุคคล (Persona Unconscious)  หมายถึงประสบการณ์ของบุคคลท่ีอยูใ่นระดบั
จิตส านึก แต่เราพยายามเก็บกดไว ้ไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิดใดๆท่ีก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวด Jung กล่าววา่ถา้
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆรวมตวัเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่พฤติกรรม เราเรียกวา่ ปม ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรม
และบุคลิกภาพของบุคคลน้ีต่อไป  

จิตใต้ส านึกร่วม (Collective Unconscious)  หมายถึง ส่วนของจิตใต้ส านึกท่ีเก็บรวบรวม
สัญลกัษณ์เดิมของบรรพบุรุษตั้งแต่สมยัโบราณไว ้ จิตใตส้ านึกร่วมน้ีจะเพิ่มข้ึนตามวยั และท าหน้าท่ี
คลา้ยกบัตวัน าทางดา้นพฒันาการมนุษย ์ 

ตัวตน (Self) เป็นจุดท่ีอยู่ตรงกลางระหว่าง จิตส านึกและจิตใต้ส านึก และจุดรวมลักษณะ
บุคลิกภาพของมนุษย ์ 

 
2. แนวคิดทางมนุษย์นิยม (Humanitic Approach) 

ในแนวคิดของกลุ่มน้ีเนน้ในเร่ืองของคุณค่าของความเป็นมนุษย ์กล่าวคือให้คุณค่ากบัการพฒันาความ
เป็นมนุษยใ์หไ้ปสู่ศกัยภาพสูงสุด  ในแง่มุมของการใหค้  าปรึกษา แนวคิดของกลุ่มน้ีจะพยายามช่วยใหบุ้คคล
ไดเ้ขา้ใจความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตวัเอง เม่ือไดเ้ขา้ใจความรู้สึกแลว้ก็จะสามารถช่วยให้ผูรั้บค าปรึกษาไดมี้
การนึกคิด และการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั อนัจะน าไปสู่ความสมดุลของบุคลิกภาพและ
สุขภาพจิตได ้  มีนกัจิตวทิยาท่ีเสนอแนวคิดท่ีส าคญั ดงัน้ี 

2.1. การให้ค าปรึกษาที่ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดย Carl Rogers  (1902-1987) เป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจาก
หลายแนวคิดดว้ยกนั เช่น แนวคิกดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ  แนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และการเรียนรู้ เป็นตน้ Rogers เช่ือวา่ มนุษยเ์ราจะใชค้วามสามารถของตนเองท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเปล่ียน
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จากเดิมท่ีมีการปรับตวัไม่ดีไปสู่การเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตดี ซ่ึงผูใ้ห้ค  าปรึกษาควรมีความรับผิดชอบเป็น
พื้นฐานของความช่วยเหลือ   

ทฤษฎีการให้ค  าปรึกษาท่ียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง มีพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า บุคคลเกิดมามี
ความสามารถอยูใ่นตวัเองท่ีจะมุ่งสร้างศกัยภาพของตน (Self Actualization) และบุคคลเป็นผูก้  าหนดวิถี
ชีวิตและการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ดงันั้นจุดมุ่งหมายของกระบวนการใหค้  าปรึกษาคือจะตอ้งสร้างพื้นท่ี
ให้ผูรั้บค าปรึกษา ไดค้น้พบตนเอง  เกิดการยอมรับตนเอง และหาแนวทางท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ตรง
กบัความเป็นจริง จากจุดม่งหายดงักล่าว แนวคิดส าคญัท่ีทฤษฎีท่ีใชคื้อ การยอมรับตวัคนของบุคคล โดย
ในตวับุคคลนั้นจะมีกระบวนการเขา้ใจตนเอง อยู ่3 มิติ คือ  

ตัวตนท่ีแท้จริง (Real Self)  เป็นภาพตวัตนท่ีแทจ้ริงของเราว่าเป็นอย่างไร เป็นขอ้เท็จจริงของตวั
เราเอง เช่น อาย ุเพศสภาพ  

การรับรู้เกี่ยวกับตน (Perceived Self)  เป็นการรับรู้การมองตวัเองของเรา จากความคิดเห็นของตวั
เราเอง หรือการสะทอ้นจากบุคคลรอบขา้ง ซ่ึงในบางบุคคลอาจจะแตกต่างจากตวัตนท่ีแทจ้ริง เช่น 
ตนเองรับรู้วา่ตนเองเป็นคนท่ีเรียนหนงัสือไม่เก่ง แต่ในความเป็นจริงแลว้เรียนหนงัสือไดดี้ เกรดเฉล่ีย 
3.2  ส่ิงท่ีท าให้บุคคลให้ภาพแห่งตนว่าเรียนหนงัสือไม่ดี เป็นผลมาจากครอบครัวท่ีเอาเกรดเฉล่ียไป
เปรียบเทียบกบัพี่นอ้งของตนท่ีไดค้ะแนน 4.00  

ตัวตนในอุดมคติ (Ideal Self)  เป็นลกัษณะของตวัตนท่ีเราอยากเป็น  ในบางคนหากตวัตนท่ีแทจ้ริง 
กบัตวัตนในอุดมคติมีความแตกต่างกนัมาก ก็จะเกิดความสับสบและความคบัขอ้งใจในตวัเอง เช่น การ
รับรู้เก่ียวกบัตนเองวา่ เป็นคนเงียบๆไม่กล่าพูดในท่ีชุมชน แต่ตวัตนในอุดมคติ อยากเป็นนกัพูดท่ีคนให้
การยอมรับ เป็นตน้  

              
แนวคิดของ  Rogers จากการมองตนเอง 3 มิติน้ีจะเป็นเทคนิคท่ีท าให้บุคคลเกิดการยอมรับตนเอง 

เขา้ใจตนเองมากข้ึน และจะพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไร  
 

2.2. การบ าบัดแบบใช้ทฤษฎีเหตุผลและอารมณ์ (Rational Emotive Behavior Therapy) โดย Albert Ellis  
(1913-2007) แนวคิดน้ีมองวา่ บุคคลนั้นเป็นทุกขเ์พราะความคิดท่ีไร้เหตุผลของตวัเอง ตวัอยา่งความคิด
ท่ีไร้เหตุผล เช่น ฉนัท าอะไรผิดพลาดไม่ได ้ ความคิดและความเช่ือเหล่าน้ีท าให้มนุษยเ์ป็นทุกข ์เม่ือรู้สึก
ทุกข์แลว้ก็จะเกิดพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามความเช่ือท่ีไร้เหตุผลนั้นๆ  จุดมุ่งหมายของการบ าบดันั้นจะ
แกไ้ขความเช่ือท่ีบิดเบือน ไร้เหตุผลน้ี ทดแทนดว้ยความคิดท่ีเป็นเหตุและผล ซ่ึงจะใหบ้างคร้ังจะตอ้งท า
ใหบุ้คคลจะตอ้งเปล่ียนหลกัคิดในการด าเนินชีวติของบุคคลนั้นดว้ย  
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2.3. การให้ค าปรึกษากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Therapy) แนวคิดของกลุ่มน้ีให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในเร่ือง 
ประสาทสัมผสั ในการให้ค  าปรึกษานั้นจะเน้นการช่วยเหลือผูรั้บค าปรึกษามีสติระลึกรู้มากข้ึนในเร่ือง
ของประสาทสัมผสั เทคนิคท่ีน ามาใชจ้ะเก่ียวขอ้งกบัการตระหนกัรู้ในสัมผสัต่างๆ รวมทั้งปรสบการณ์
ของร่างกายเม่ือรู้สึกนั้นๆ ดงันั้นจุดมุ่งหมายในการในการให้ค  าปรึกษาแบบเกสตอลท์ คือ การช่วยให้
บุคคลได้ค้นพบตวัเขาเอง ตระหนักรู้ในตน (Self Awareness) ในประสบการณ์ทุกขณะ เป็นตวัของ
ตวัเองและพึ่งพาตนเองได ้

2.4. ทฤษฎี ABC  มีแนวความคิดท่ีวา่ การท่ีบุคคลกระท าการอะไรไปนั้น ตอ้งมีสาเหตุ และการกระท าส่วน
ใหญ่ก็เป็นไปดว้ยความสมคัรใจท่ีจะกระท านั้น  และเช่ือวา่บุคคลสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือก าหนด
แนวชีวติของตนเองได ้โดยบุคคลสามารถก าหนดพฤติกรรมของตนเองไดน้ั้น ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 

- Antecedents หมายถึง ส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงส่ิงเร้าน้ีอาจเป็น 
บุคคล ส่ิงของ สถานท่ี หรือเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมออกมา 

- Behaviors หมายถึง การแสดงออก หรือคือส่ิงท่ีบุคคลนั้นกระท าออกมา เป็นพฤติกรรมท่ี
สามารถสังเกตการแสดงออกนั้นได ้  

- Consequence หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากพฤติกรรมแสดงออกมา เช่น การใหร้างวลั การ
ถูกลงโทษ และผลท่ีตามมาน้ีจะกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเช่นเดิมอีก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ถา้ผลท่ีตามมาเป็นผลบวกก็จะยิง่ส่งผลใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมายิง่ข้ึน  

 
3. แนวคิดทางกลุ่มความคิดและพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral Approach) 

ในแนวคิดของกลุ่มน้ีมีรากฐานมาจากแนวคิดพฤติกรรมนิยม ท่ีเนน้ในเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
สังเกตได ้โดยมีแนวคิดการปรับพฤติกรรมโดยการให้เง่ือนไขพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหแ้สดงออก เช่น การให้
รางวลั การลงโทษ หรือเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคม  เง่ือนไข ดงักล่าวในแนวคิดจะนิยามว่าเป็น ส่ิงเร้า 
ดังนั้ นการพยายามศึกษาเก่ียวกับส่ิงเร้า ว่าส่ิงเร้าใดจะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีเราต้องการให้เกิด  
ยกตวัอยา่ง แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรม ดงัน้ี  

ทฤษฎกีารวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning Theory)  โดย Pavlov (1849-1936)  ไดท้  า
การทดลองการวางเง่ือนไขกบัสุนัข โดยปกติสุนัขจะน าลายไหลเม่ือเห็นผงเน้ือ ไม่ใช่ได้ยินเสีงกระด่ิง 
Pavlov วางเง่ือนไขโดยการให้สุนขัไดย้ินเสียงกระด่ิงแลว้ตามดว้ยการให้ผงเน้ือทนัที ปรากฎวา่สุนขัน ้าลาย
ไหลทนัที และท าเช่นน้ีอยูห่ลายคร้ัง จนในท่ีสุดสุนขัน ้าลายไหล เม่ือมีการสั่นกระด่ิงอยา่งเดียวโดยไม่ให้ผง
เน้ือ ซ่ึงแสดงวา่สุนขัเกิดการเรียนรุ้จากการวางเง่ือนไข  ต่อมาเม่ือไม่ให้ผงเน้ือท่ีมีการสั่นกระด่ิงหลายๆคร้ัง 
สุนขัก็กลบัมาเป็นเหมือนเดิม  
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ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)โดย John Watson (1878-1958)  ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าการเรียนรู้ของ
มนุษยเ์กิดข้ึนโดยการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคเช่นเดียวกนั และการวางเง่ือนไขก็จะเป็นลกัษณะนิสัยใน
ท่ีสุด  แลละการลบเง่ือนไขนั้นก็สามารถท าไดโ้ดยการขจดัเอาเง่ือนไขท่ีไม่พึงปราถนาออก แลว้ให้เง่ือนไข
ใหม่ซ่ึงเป็นการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ก็จะเกิดพฤติกรรมเดิม หรืออาจเป็นพฤติกรรม
ใหม่ท่ีพึงปราถนาได ้ 

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขโดยการกระท า (Operant Conditioning Theory) โดย B.F.Skinner (1904-1990)  
Skinner ท าการทดลองโดยน าหนูท่ีอดอาหารใส่ลงในกล่อง เม่ือหนูวิ่งไปชนคานก็จะไดอ้าหารเป็นรางวลั 
เม่ือชนคานอีกก็จะไดรั้บอาหารอีก เม่ือท าซ ้ าๆหนูเกิดการเรียนรู้วา่ถา้ชนคานก็จะไดอ้าหาร  และเม่ือเปล่ียน
จากการไดรั้บอาหารเป็นการถูกช็อคดว้ยไฟฟ้า พบวา่พฤติกรรมการชนคายของหนูลดลง  จากการทดลอง
ของ Skinner สรุปการเรียนรู้ไดว้า่  เม่ือตอ้งการใหเ้พิ่มพฤติกรรมจะมีการให้รางวลั หรือเรียกวา่การเสริมแรง 
(Reinforcement) และเม่ือไหร่ท่ีเราตอ้งการใหพ้ฤติกรรมนั้นลดลงจะใหก้ารลงโทษ (Punishment) 

ทฤษฎีการเ ช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนอง (Connectionism Theory) โดย Edward L. 
Thorndike (1874-1949)     ทฤษฎีน้ี Thorndike ไดท้ดลองน าแมวท่ีถูกให้อดอาหารมาใส่ไวใ้นกล่อง แลว้น า
อาหารวางไวน้อกกรง ดว้ยความบงัเอิญเทา้ของแมวไปโดนกลอนประตูท่ีอยู่ในกรงท าให้ประตูเปิดออก 
แมวก็ตรงไปกินอาหาร Thorndike ไดท้  าการทดลองน้ีอีกหลายคร้ัง พบวา่ตอนแรกแมวก็ไม่รู้วา่จะตอ้งเปิด
กลอนประตูอย่างไร แต่พบว่าเวลาท่ีแมวใชใ้นกรงนั้นน้อยลง และในท่ีสุดก็ออกมากินอาหารได ้แสดงว่า
แมวเกิดการเช่ือมโยงถึงวธีิหาทางออกจากกรงไปสู่การไดอ้าหารกิน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้การเช่ือมโยงโดยการ
ลงมือกระท า Thorndike ได้สรุปเป็นกฎเกณฑ์ของการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการ
ตอบสนองดว้ยกฎเกณฑ ์4 ประการ ดงัน้ี 

1) Law of  Readiness (กฎแห่งความพร้อม)  กล่าวคือ การกระท าใดๆจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีความ
พร้อมท่ีจะท า 

2) Law of  Effect (กฎแห่งผล) กล่าวคือ เม่ือผลแห่งการกระท าก่อให้เกิดความพึงพอใจแลว้ จะท าให้
เกิดพฤติกรรมดีข้ึนกวา่เม่ือผลของการกระท าไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ  

3) Law of  Exercise  (กฎแห่งการฝึกฝน) กล่าวคือ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือมีการฝึกฝนบ่อยๆ   
4) Law  of  Use and Disuse (กฎของการไดใ้ชแ้ละไม่ไดใ้ช)้ กล่าวคือ ถา้การกระท าใดๆเกิดข้ึน ซ ้ าๆจะ

ท าให้เกิดความเคยชินกับพฤติกรรมนั้นๆ แต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ท าพฤติกรรมนั้นๆก็จะ ท าให้
พฤติกรรมนั้นๆถูกลืมไดใ้นท่ีสุด   
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura (Bandura’s Social Learning) (1977) ได้ท าการทดลอง
โดย ให้เด็กอายุ 4-6 ปี ดูทีวี ซ่ึงมีผูแ้สดงเป็นผูใ้หญ่แสดงอาการกา้วร้าวใส่ตุ๊กตา หลงัจากดูจบแลว้แบ่งเด็ก
ออกเป็น 2 กลุ่มโดยการสุ่ม กลุ่ม 1 ใหดู้บทสรุปตอนจบโดยมีผูใ้หญ่อีกคนออกมาชมตวัแบบวา่ “คุณเป็นคน
ท่ีเก่งมาก” และอีกกลุ่มให้ผูใ้หญ่กล่าวต าหนิตวัแบบวา่ “คุณแยม่าก ท าแบบนั้นไดอ้ยา่งไร” หลงัจากนั้นให้
เด็กทั้งสองกลุ่มเล่นตุ๊กตา และพบวา่เด็กกลุ่มท่ี 1 แสดงพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวมากวา่เด็กกลุ่มท่ี 2  มีแนวความ
เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการ ท่ีเรียกว่า ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนและส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีบุคคล
นั้นอยู ่ และการเรียนรู้เกิดจากการกระท า และโดยการสังเกตจากตวัแบบ (Model)   

 

อยา่งไรก็ดีแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมนั้นจะเนน้การเกิดพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได ้เป็นพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาของบุคคล  และการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในระยะหลงัมีความเช่ือว่าพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวข้องกับความคิดท่ีมีผลต่อการเกิดพฤติกรรม ดังนั้นหน้าท่ีของผูใ้ห้ค  าปรึกษา คือ การปรับเปล่ียน
ความคิดท่ีสร้างปัญหาให้กับบุคคล เพราะเช่ือว่าถ้าเปล่ียนวิธีคิดแล้วปัญหาของบุคคลก็จะหมดไป 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกก็จะเปล่ียนไป  แนวคิดท่ีมีความเช่ือเช่นน้ี คือ 

 

แนวคิดปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitve Behaviral Therapy)  โดย Aaron T. Beck  
แนวคิดน้ีจะเก่ียวข้องกับการปรับพฤติกรรมโดยน าเร่ืองความคิด(Cognitive) หรือ กระบวนการคิด 
(Thoughts) เขา้มาเป็นฐานความคิดส าหรับการอธิบายการเกิดพฤติกรรมในบุคคล เป็นแนวคิดท่ีใช้ปรับ
ความคิดและปรับพฤติกรรม โดยให้ผูรั้บการบ าบดัได้เขา้ใจรูปแบบต่างๆของความคิดท่ีเบ่ียงเบนและ
พฤติกรรมท่ีผดิปกติ โดยการอภิปรายโตแ้ยง้ความคิดท่ีผดิปกติอยา่งเป็นระบบ ร่วมกบัการใหผู้รั้บการบ าบดั
ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีจะให้บุคคลช่วยประเมิน ปรับเปล่ียนความคิดท่ีเบ่ียงเบนและพฤติกรรมท่ีผิดปกติดว้ย
ตนเอง 

  จากทฤษฎีท่ีกล่าวมา จะเห็นวา่มีบางเด็นท่ีมีความแตกต่างกนั มีบางประเด็นท่ีเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนั ใน
กระบวนการให้ค  าปรึกษานั้นส่วนใหญ่จะใชท้ฤษฎีท่ีหลากหลายในการช่วยเหลือผูใ้หค้  าปรึกษา เพื่อแกปั้ญหาท่ี
หลากหลาย ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูรั้บค าปรึกษา ในแต่ละทฤษฎีนั้นผูใ้ห้ค  าปรึกษาสามารถน าไปใชใ้น
แต่ละขั้นตอนของให้ค  าปรึกษาได ้ เช่น ขั้นตอนการส ารวจปัญหาของผูรั้บค าปรึกษา ซ่ึงจะกล่าวถึงในหน่วย
ต่อไป 
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กจิกรรม 5.2.1 

1. องค์ประกอบส าคญัท่ีผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งสร้างให้เกิดข้ึนในกระบวนการให้ค  าปรึกษา คือองคป์ระกอบใดบา้ง 
และแต่ละองคป์ระกอบมีความส าคญัอยา่งไร 

2. จากกรณีศึกษา นกัศึกษาคิดวา่จะน าเอาแนวคิดจากทฤษฎีใดบา้งมาช่วยในการใหค้  าปรึกษา 
กรณีศึกษา   นายวีระ อายุ 46 ปี ท างานอยู่ในสถานประการผลิตช้ินส่วนอิเท็คทรอนิกส์ ต าแหน่ง ช่างปฏิบัติการ วีระมกัมี
พฤติกรรมท่ีไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในขณะท างาน และเม่ือมีเคร่ืองจกัรเคร่ืองใหม่มายงัแผนกก็มกัจะไม่เรียนรู้ท า
ความเขา้ใจคู่มือปฏิบติัการ เคยมีอุบติัเหตุจากการท างานเกิดข้ึนหลายคร้ังกบัวีระ แต่ก็ไม่เป็นอนัตรายร่างกายในระดบัรุนแรง วี
ระมักบอกกับเพ่ือนร่วมงานเสมอว่า คู่มือจะไปสู้การท างานด้วยประสบการณ์ของตนเองได้อย่างไร อุบัติเหตุก็จะเป็น
ประสบการณ์ท่ีท าใหเ้ราท างานไดดี้ข้ึน เขา้ใจเคร่ืองจกัรไดดี้ข้ึน ถา้ไม่มีอุบติัเหตุเลยก็ถทอวา่ประสบการณ์การท างานไม่ดีจริง 

 
แนวตอบกจิกรรม 5.2.1 
1. มี 4 องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ  

1) แรงจูงใจ (Motivation)  ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความพร้อมของผูรั้บค าปรึกษาตลอดเวลา โดย
เร่ิมจากการสังเกตวา่ผูรั้บค าปรึกษามีความพร้อมเพียงใดในการรับค าปรึกษา 

2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ ให้ค ำปรึกษำและผู้ รับค ำปรึกษำ (Couselor-Couselee Relationship)  หรือสร้าง
สายสัมพนัธ์ (Rapport) ท่ีดี เพราะการสร้างบรรยากาศท่ีปลอดภยัในกระบวนการให้ค  าปรึกษาเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัอยา่งยิง่ 

3) ควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจของผู้ ให้ค ำปรึกษำ (Counselor’s decision making responsibility) ใน
กระบวนการใหค้  าปรึกษา ผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งส่งเสริม และช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาคน้หาปัญหา การเลือก
แนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัของเขาเอง  

4) กำรแสดงควำมเคำรนับถือในสิทธิส่วนตัว (Respect) ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจ าเป็นตอ้งเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
ของผูรั้บค าปรึกษา  

 

2. ใช ้3 ทฤษฎีเขา้มามาช่วยเหลือในการใหค้  าปรึกษา  ดงัน้ี 
1) ทฤษฎี ABC มาช่วยในการวเิคราะห์พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน วา่สาเหตุใดท่ีท าใหว้รีะมีพฤติกรรมเช่นนั้น 

A : ส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมนั้นมีอะไรบา้ง  

B : บนัทึกรายละเอียดพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 
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C : ส ารวจผลท่ีตามมาจากการมีพฤติกรรม เช่น ความรู้สึกวา่ส าเร็จท่ีไม่ตอ้งดูคู่มือ ไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบุคคล หรือมีความคิดวา่เพ่ือนร่วมงานจะยอมรับในความสามารถท่ีอาศยัแต่เพียงการลองผิด

ลองถูกจากประสบการณ์เพียงอยา่งเดียว  มีการไดรั้บแรงเสริมจากแหล่งใดถึงท าใหพ้ฤติกรรมนั้นยงัด าเนิน

อยู ่

2) แนวคิดปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม (Cognitve Behaviral Therapy)  น าแนวคิดน้ีมาใชร่้วมกนั
เพ่ือการวิธีคิด ความเช่ือใดท่ีท าให้วีระมีพฤติกรรมเช่นนั้น  ขยายรายละเอีบดเพ่ิมเติมวา่และหากมีพฤติกรรมท่ีมี
ลักษณะตรงกันข้าม วีระจะมีความคิดหรือความเช่ืออย่างไรบ้าง  และชวนให้ลองนึกถึงผลกระทบหากมี
พฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยั โดยทบทวนจากอุบติัเหตุท่ีเคยเกิดข้ึน 

3) แนวคิดทางมนุษยนิ์ยม (Humanitic Approach)  ให้ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของวีระ วา่เป็นคนมีความสามารถ 
เป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงาน หากวีระมีพฤกรรมความปลอดภยัท่ีดีก็จะสามารถช่วยให้เกิดเป็นองคก์รแห่ง
ความปลอดภยัท่ีเร่ิมจากแผนกของตนเองได ้
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เร่ืองที ่5.2.3 

กระบวนการ และเทคนิคทีใ่ช้ในการให้ค าปรึกษา  
 

จากความหมายของการให้ค  าปรึกษา ท่ีหมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือบุคคล เพื่อ
ช่วยเหลือใหบุ้คคลเขา้ใจตนเอง จากการเปล่ียนแปลงความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรม ท่ีเกิดจากความสามารถ
ของตวับุคคลเอง จนสามารถตดัสินใจหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถใน
การพฒันาตนเองได ้ดงันั้นการท่ีจะให้บุคคลเกิดการเขา้ใจตนเองหรือสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองได้นั้น 
จะตอ้งอาศยัขั้นตอนต่างๆเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมาย  ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งเอ้ืออ านวยให้เกิดกระบวนการให้
ค  าปรึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมตวัเพื่อการใหค้  าปรึกษา (Prepare for Couseling) 
2. ขั้นสร้างสัมพนัธภาพเบ้ืองตน้ (Establishing Rapport and Explain to Couseling Relationship) 
3. ขั้นท าความเขา้ใจและยอมรับปัญหา (Construct Model of Client Concern) 
4. ขั้นก าหนดเป้าหมายและการตดัสินใจ (Decide Goal and Objective) 
5. ขั้นฏิบติัตามแนวทางการแกไ้ขปัญหา (Implement Strategy) 
6. ขั้นประเมินผลจากการใหค้  าปรึกษา (Evaluation of Couseling) 
7. ขั้นยติุการใหค้  าปรึกษา (Closed case) 
8. ขั้นติดตามผลการใหค้  าปรึกษา (Follow up case) 
โดยรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

1. ขั้นเตรียมตัวเพือ่การให้ค าปรึกษา (Prepare for Couseling)   
เป็นขั้นตอนเตรียมตวัเพื่อใหพ้ร้อมต่อการใหค้  าปรึกษา เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นของผูใ้หค้  าปรึกษา 

เช่น การนดัหมาย จดัสถานท่ี เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากน้ีส่ิงท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งเตรียมพร้อม คือ 

ขอ้มูลรายละเอียดต่างๆของผูรั้บค าปรึกษา (ถา้มี) เช่น ขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้ ขอ้มูลสุขภาพ หรือการ

พิจารณาวา่ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเป็นปัญหาแบบไหน  การเตรียมขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาได้

พิจารณาขอ้จ ากดัของตนเอง ดงัปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการให้ค  าปรึกษาท่ีกล่าวไวใ้นหน่วยก่อน

หนา้น้ี และพร้อมสู่ขั้นตอนการใหค้  าปรึกษาต่อไป 
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2. ขั้นสร้างสัมพนัธภาพเบื้องต้น (Establishing Rapport and Explain to Couseling Relationship)   
ขั้นตอนน้ีถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการให้ค  าปรึกษา ขั้นตอนน้ีผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งสร้าง

บรรยากาศการส่ือสารให้ผูรั้บค าปรึกษารู้สึกเป็นกันเอง เป็นพื้นท่ีปลอดภยัในการเล่าปัญหา หรือ

เร่ืองราวท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลึก ขอ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อน ผูใ้หค้  าปรึกษาอาจเร่ิมจาก แนะน าตวัเองว่าเป็น

ใคร และชวนเร่ิมสนทนาโดยถามถึงเร่ืองราวทัว่ไปสั้นๆ เช่น วนัน้ีเดินทางมาอย่างไร  เพื่อผ่อนคลาย

ความตึงเครียดและวิตกกงัวล จากนั้นก็อธิบายวตัถุประสงค์สั้ นๆของการให้ค  าปรึกษา เช่น “การให้

ค  าปรึกษาในวนัน้ี จะช่วยให้คุณเขา้ใจตนเอง และเห็นแนวทางอนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและการ

ตดัสินใจ ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการสนทนาจะเป็นความลบั เราจะช่วยการพิจารณาวา่คุณควรจะท าอยา่งไร

ต่อไป และเรามีเวลาพบกนัคร้ังละ 1 ชัว่โมง ซ่ึงจะไดน้ดัหมายกนัในคร้ังต่อไป”  และหากจะตอ้งมีการ

บนัทึกขอ้มูลใดๆ เช่น บนัทึกเสียงหรือบนัทึกวีดีโอ ก็ตอ้งขออนุญาตกบัผูรั้บค าปรึกษาก่อนทุกคร้ัง เม่ือ

ไดรั้บอนุญาตจึงจะบนัทึกขอ้มูลได ้ 

ท่าทีของผูใ้ห้ค  าปรึกษาถือว่าส าคญัมาก เพราะจะช่วยให้ผูรั้บค าปรึกษาไวว้างใจสามารถเผย

ความรู้สึกต่างๆไดอ้ยา่งเปิดเผย เพื่อใหเ้กิดการสร้างสัมพนัธภาพเบ้ืองตน้ (Rapport)  ดงันั้นการเป็นผูฟั้ง

ท่ีดี การมีความพร้อมท่ีจะรับฟังรายละเอียดต่างๆ การฟังอย่างตั้งใจ ถือเป็นท่าทีท่ีส าคญัในขั้นตอนน้ี

ส าหรับผูใ้หค้  าปรึกษา 

 

3. ขั้นท าความเข้าใจและยอมรับปัญหา (Construct Model of Client Concern) 
ขั้นตอนน้ีผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งพยายามเขา้ใจ และยอมรับในปัญหาของผูรั้บค าปรึกษา โดยมี 

เป้าหมายในขั้นตอนน้ีวา่จะตอ้งทราบวา่ ผูรั้บค าปรึกษามีปัญหาอะไร และปัญหานั้นมีสาเหตุมาจาก 
อะไร โดยขั้นท าความเขา้ใจปัญหาจะตอ้งผา่นขั้นตอน ต่อไปน้ี 
- การพจิารณาปัญหา  ผูรั้บค าปรึกษาจะน าปัญหาข้ึนมากล่าวถึงในช่วงแรก หรือในบางบุคคลก็ยงัไม่

เปิดเผยปัญหาในช่วงแรก หรือในบางรายอาจสับสน ไม่ทราบวา่ปัญหาท่ีแทจ้ริงชองตนเองคืออะไร  
ผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาส ารวจปัญหาของเขา  ยกตวัอยา่งเช่น 
 

ผูรั้บค าปรึกษา :  ตอนน้ีผมรู้สึกแยม่าก มืดแปดดา้นไปหมด 

ผูใ้หค้  าปรึกษา :  ช่วยเล่ารายละเอียดไดไ้หมครับ 

ผูรั้บค าปรึกษา :  ตอนน้ีอยากลาออกจากงานมาก แต่ก็มีปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้าย หากตอ้งออกจาก 
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 งานก็มีภาระค่าใชจ่้ายหลายอยา่งท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ  

       ผูใ้หค้  าปรึกษา  :  คุณไม่สบายใจกบัการท างานจนอยากจะลาออกจากงานใช่ไหมครับ และคุณ 
                                              กงัวลหากจะตอ้งออกจากงานก็จะมีเร่ืองภาระค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ 
         ผูรั้บค าปรึกษา  :  ใช่ครับ อยากลาออกจากงานมากๆ แต่ก็กงัวล 
          ผูใ้หค้  าปรึกษา  :  อยากใหคุ้ณช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมไดไ้หมครับ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าใหคุ้ณ 
                                              อยากลาออกจากงาน  

      ผูรั้บค าปรึกษา :   เพราะรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานไม่วา่จะท าอยา่งไรก็เพื่อนร่วมงาน 
                                 ก็ไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีผมคิด อยากจะลาออกไป ใหพ้น้ๆปัญหาเหล่าน้ี 
                 จากตวัอยา่งจะเห็นว่าผูรั้บค าปรึกษาให้ขอ้มูลจากเปลือกนอกของปัญหา คือการลาออกจาก
งาน ผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งใชค้  าถามเพื่อส ารวจปัญหาท่ีเป็นปัญหาจริงๆของผูรั้บค าปรึกษา 
- การแยกแยะองค์ประกอบของปัญหา   ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะต้องช่วยให้ผูรั้บค าปรึกษาได้แยกแยะ

องคป์ระกอบของปัญหา ทั้งดา้นรายละเอียดของพฤติกรรม ระยะเวลาท่ีเกิดปัญหา และสภาพการณ์
ท่ีเป็นปัญหาของบุคคลเองท่ีสะทอ้นและเช่ือมโยงถึงปัญหาท่ีบุคคลมี ดงัเช่นว่า พยายามให้ผูรั้บ
ค าปรึกษาระบุรายละเอียดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาออกมา เช่น เปล่ียนค าอธิบายของผูรั้บค าปรึกษา 
“อยากลาออกให้พน้ๆปัญหาน้ีไป” ให้พยายามระบุรายละเอียดออกมาวา่อยากออกเพราะอะไร  ให้
ผูรั้บค าปรึกษาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมวา่ช่วงเวลาท่ีท าใหเ้ขานั้นมีปัญหาเป็นช่วงใด และสถานการณ์
ท่ีเป็นปัญหาก็เป็นส่ิงท่ีน ามาพิจารณาปัญหาดว้ยเช่นกนั 

- การสรุปปัญหาที่แท้จริง จากการพิจารณาปัญหา และการแยกแยะองค์ประกอบของปัญหา จะ
น าไปสู่การปรุปประเด็นปัญหาท่ีแทจ้ริง ในขั้นตอนน้ีผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งสังเกต และฟังอย่าง
ลึกซ้ึง ทั้งในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและความรู้สึกท่ีผูรั้บค าปรึกษาแสดงออกมา   

           

  ส่ิงส าคญัในขั้นตอนท าความเขา้ใจและยอมรับปัญหา นัน่คือ การร่วมกนัคน้หาปัญหาและ ร่วม
รับความรู้สึกของผูรั้บค าปรึกษา และปัญหาเก่ียวกับตวับุคคลท่ีเกิดจากบุคคลท่ีรับค าปรึกษานั้นมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล ผูรั้บค าปรึกษาบางคนอาจจะเขา้ใจปัญหาของตนเองอยา่ง
ตรงไปตรงมาและรวดเร็ว แต่บางคนอาจมีปีญหาท่ีซบัซ้อน ไม่เขา้ใจตนเองจึงตอ้งใชเ้วลาท่ีจะท าความ
เข้าใจปัญหานั้นมากข้ึน โดยการใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยให้เข้าใจปัญหาของผู ้รับ
ค าปรึกษาได ้ 

 

4. ขั้นก าหนดเป้าหมายและการตัดสินใจ (Decide Goal and Objective)   
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ในขั้นตอนน้ีผูใ้หค้  าปรึกษาและผูรั้บค าปรึกษาจะร่วมมือกนัในการก าหนดเป้าหมายของปัญหา 

และตดัสินเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยวิธีการแกไ้ขปัญหานั้นจะร่วมกนัมองหลายวิธี และวิธี

ใดจะเหมาะสมกบับริบทของผูรั้บค าปรึกษา ขอ้ท่ีพึงระลึกถึงคือ ถึงแมผู้ใ้ห้ค  าปรึกษาจะเห็นวิธีการ

แกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด แต่หากวิธีการดงักล่าวผูรั้บค าปรึกษาไม่สามารถน าไปปฏิบติัได ้หรือไม่เขา้กบั

บริบทปัจจยัของผูรั้บค าปรึกษา ก็ไม่สามารถน าไปแกไ้ขปัญหาได ้และวิธีนั้นอาจจะยงัไม่ใช่วิธีท่ีท  าให้

ปัญหานั้นหมดไป แต่อาจจะเป็นวธีิท่ีท าใหทุ้กข ์หรือความคบัขอ้งใจนั้นเบาลงกวา่เดิมก็ยอ่มน าไปใชไ้ด ้

โดยกระบวนการก าหนดเป้าหมายนั้น ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

- การพิจารณาเป้าหมายที่ปรารถนา เป็นขั้นตอนต่อเน่ืองจากไดรั้บทราบปัญหาของผูรั้บค าปรึกษา 
ในขั้นตอนน้ี จะต้องตั้งวตัถุประสงค์ของการให้ค  าปรึกษา โดยเป้าหมายท่ีปราถนาอาจจะเป็น
เป้าหมายกวา้งๆ เช่น ท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานไดโ้ดยความเครียดหรือความกงัวลลดลง  

- การระบุเป้าหมายที่ชัดเจน จากการก าหนดเป้าหมายท่ีปรารถนาอยา่งกวา้งๆ แลว้ ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะ
ชวนให้ผูรั้บค าปรึกษาตั้งเป้าหมายท่ีชัดเจนมากข้ึน โดยก าหนดเป็นพฤติกรรม ความรู้สึก หรือ
ความคิด ท่ีสามารถจะใชส้ังเกตและสะทอ้นตนเองได ้ตวัอยา่งเช่น  สนทนากบัเพื่อนร่วมงานโดย
ไม่อารมณ์เสีย   สังเกตตนเองว่ามีความคิดอะไรเกิดข้ึนบา้งเม่ือตอ้งประชุมงานกบัเพื่อนร่วมงาน
และสังเกตวา่ความคิดเรานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ความคิดใดเป็นความคิดท่ีไร้เหตุผลและส่งผลต่อ
ความรู้สึกของเรา  

ในขั้นตอนน้ีนั้น การร่วมก าหนดเป้าหมายและตดัสินใจเลือกวธีิการแกไ้ขปัญหานั้นมีส่ิงท่ีพึง 

                  ระลึกไว ้2 ประการ คือ 
1) ปัญหาของผูรั้บค าปรึกษาบางคร้ังปัญหาของผูรั้บค าปรึกษานั้นเป็นเพียงแค่มีคนมารับฟังก็

เพียงพอ บางคร้ังอาจจะไม่ไปถึงขั้นการตั้งเป้าหมายของการให้ค  าปรึกษาได ้ผูใ้ห้ค  าปรึกษา
อาจจะสังเกตจากท่าทีและความรู้สึกของผูรั้บค าปรึกษาวา่มีท่าทีท่ีผอ่นคลายข้ึน หรือก่อนท่ีจะ
ตั้งเป้าหมายของการแกไ้ขปัญหาผูรั้บค าปรึกษาจะไม่ไดแ้สดงข้ึนความตอ้งการการหาวธีิแกไ้ข
ปัญหาของตนเอง 

2) ปัญหาความไม่พร้อมของการตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งส ารวจ
ปัญหาเพิ่มเติมของปัญหานั้น หรือส่งต่อเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นต่อไป 

 
5. ขั้นปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหา (Implement Strategy)   
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เม่ือก าหนดเป้าหมายและตดัสินใจเลือกวิธีท่ี จะแกไ้ขปัญหาแลว้ ขั้นตอนน้ีจะเป็นการร่วมกนั
ก าหนดขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อให้ผูรั้บค าปรึกษาน าไปปฏิบติัเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
โดยการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ ฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นจากแนวทางท่ีเลือกแกไ้ขปัญหานั้น ผูใ้ห้ค  าปรึกษา
จะใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องมาร่วมใช้ในขั้นตอนน้ีได้จากปัญหาท่ีผูรั้บค าปรึกษาเผชิญอยู่ 
ตวัอยา่งในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ การฝึกฝนการสนทนา การเฝ้าสังเกตความคิดของตนเอง การฝึกปฏิบติัใน
สถานการณ์จ าลอง การใชต้วัแบบเพื่อเลียนแบบพฤติกรรม หรือเรียนรู้ทกัษะในการปรับตวัร่วมกบัผูอ่ื้น 
เป็นตน้ 

 
6. ขั้นประเมินผลจากการให้ค าปรึกษา (Evaluation of Couseling) 

จุดมุ่งหมายของการประเมินผลการใหค้  าปรึกษาเป็นการช่วยใหข้อ้มูลป้อนกลบัวา่ 

กระบวนการการให้ปรึกษานั้นเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคใดท่ีจะต้อง
ปรับปรุงในกระบวนการเพิ่มเติมหรือไม่ หากกระบวนการใหผ้ลท่ีน่าพอใจก็จะยติุการให้ค  าปรึกษา โดย
หลกัการในการประเมินผลการใหค้  าปรึกษาจะค านึงจากหลกัการ ดงัน้ี 
- มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และบนัทึกผลการปฏิบติัของผูรั้บค าปรึกษาโดยเป็นการบนัทึกพฤติกรรม 

หรือการกระท าในการแกไ้ขปัญหาตามท่ีไดก้ าหนดเป้าหมายไว ้
- เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการให้ค  าปรึกษา กบัเป้าหมายท่ีได้

ก าหนดไว ้ เช่น   เป้าหมาย : เพื่อใหส้ามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได ้
                         การประเมิน : สังเกตจากสัมพนัธภาพจากเพื่อนร่วมงาน    

 

7. ข้ันยติุการให้ค าปรึกษา (Closed case) 
เม่ือการใหค้  าปรึกษาเป็นท่ีน่าพอใจจากผลการประเมิน ผูใ้หค้  าปรึกษาสามารถยติุการใหค้  า 

ปรึกษาได ้ ผูใ้ห้ค  าปรึกษาสามารถยุติการให้ค  าปรึกษาอยา่งค่อยเป็นค่อยไปได ้เช่น พบสัปดาห์ละคร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อช่วยลดความวิตกกงัวลของผูรั้บค าปรึกษา อกัทั้งยงัไดติ้ดตามผลการให้ค  าปรึกษา
และใหก้ารช่วยเหลือผูรั้บค าปรึกษาอีกทางหน่ึงดว้ย  
 

8. ขั้นติดตามผลการให้ค าปรึกษา (Follow up case) 
หลงัจากยติุการใหค้  าปรึกษา ผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งติดตามผลการใหค้  าปรึกษา เพื่อเป็นการ 

ประเมินอีกคร้ัง และถา้ผูรั้บค าปรึกษาตอ้งการความช่วยเหลือสามารถใหก้ารช่วยเหลือต่อไปได ้
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            ในแต่ละขั้นตอนนั้นอาจจะเกิดกระบวนการให้ค  าปรึกษาหลายคร้ัง ตวัอยา่งเช่น 1-3 ขั้นตอน
แรกอาจเกิดข้ึนในคร้ังแรกของการให้ค  าปรึกษา หรือในแต่ละคร้ังการให้ค  าปรึกษา ขั้นตอนการสร้าง
สัมพนัธภาพจะตอ้งมีก่อนเร่ิมกระบวนการให้ค  าปรึกษาในคร้ังต่อไป ขั้นตอนการให้ค  าปรึกษาแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อเป็นการช่วยใหก้ระบวนการใหค้  าปรึกษาราบร่ืน และสามารถช่วยเหลือผูรั้บค าปรึกษาไดดี้ 
จ าเป็นตอ้งมี เทคนิคทีผู้่ให้ค าปรึกษาใช้ในกระบวนการให้ค าปรึกษา ดังต่อไปนี ้ 
 

การเข้าถงึจิตใจ หรือการเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  
 เป็นเทคนิคท่ีผูใ้ห้ค  าปรึกษา จะเขา้ไปรับฟังผูใ้ห้ค  าปรึกษา โดยเสมือนกบัวา่เขา้ใปในโลกของ
ผูรั้บค าปรึกษา กล่าวคือ ถา้ไปอยูใ่นจุดท่ียนืเดียวกบัผูรั้บค าปรึกษา ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ีผูรั้บค าปรึกษา
ก าลงัเผชิญอยู่ มีขอ้ควรระวงัคือ ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะต้องไม่ยึดติดกับเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเป็นปัญหานั้น
จนเกินไป ท าใหข้ดัขวา้งการท าความเขา้ใจความคิด และความรู้สึกของผูรั้บค าปรึกษา  
 

การรับฟังอย่างต้ังใจ (Deep Listening)  
การฟังนับว่าเป็นเทคนิคท่ีส าคัญส าหรับผูใ้ห้ค  าปรึกษา การฟังอย่างตั้ งใจจะช่วยให้ผูรั้บ

ค าปรึกษาเขา้ใจ และไวว้างใจ เกิดสายสัมพนัธ์ (Rapport) ท่ีดีต่อกระบวนการให้ค  าปรึกษา การฟังอยา่ง
ตั้งใจนั้น หมายถึง การฟังทั้งเน้ือหาท่ีผูรั้บค าปรึกษาก าลงัส่ือสารและภาษากายท่ีผูรั้บค าปรึกษาถ่ายทอด
ออกมา นอกจากน้ีการฟังอย่างตั้งใจจะตอ้งส่ือสารตอบกลบัแก่ผูรั้บค าปรึกษาดว้ย เพื่อสะทอ้นการฟัง
ของผูใ้หค้  าปรึกษาเอง  

 
การต้ังค าถาม (Questioning)   

ในระหวา่งการให้ค  าปรึกษา การตั้งค  าถามท่ีดีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจในตวัผูรั้บค าปรึกษาได้
ดี และจะตอ้งเป็นค าถามท่ีช่วยให้ผูรั้บค าปรึกษาไดเ้ขา้ใจปัญหาตลอดจนอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองได ้ ค  าถามท่ีจะเป็นค าถามปลายเปิด ท่ีจะช่วยให้ผูรั้บค าปรึกษาตอบตามความรู้สึกและความคิด
ของตนเอง และจะช่วยให้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาเขา้ใจปัญหาดงักล่าว พยายามหลีกเล่ียงค าถามปลายปิด ท่ีให้
ค  าตอบเป็นไปในลกัษณะ ใช่-ไม่ใช่  ดี-ไม่ดี  หรือ จริง-ไม่จริง เพราะจะเป็นค าถามท่ีตดัการสนทนา ท า
ให้ผูรั้บค าปรึกษาอึกอดั หรือท าให้ไม่ไดล้งรายละเอียดจากค าบอกเล่าของผูรั้บค าปรึกษา  ยกเวน้แต่ว่า
ค าถามปลายปิดจะใชก้็ต่อเม่ือเป็นการสะทอ้นความรู้สึกของผูรั้บค าปรึกษา เช่น คุณรู้สึกกงัวลกบัปัญหา
น้ีใช่ไหม เป็นตน้  

ตวัอยา่งค าถามปลายเปิด  “เธอมีความรู้สึกอยา่งไรกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี”  “อะไรเป็นสาเหตุ
ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกเช่นน้ี”   มีขอ้ควรระวงัในการตั้งค  าถาม คือ ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งไม่ตั้ง ค  าถามท่ี
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ลงรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาเหตุการณ์ท่ีไม่เป็นประโยชน์กบัการใหป้รึกษา เช่น ความอยาก รู้อยากเห็น
ของผูใ้ห้ปรึกษาเอง   นอกจากน้ีการตั้งค  าถามดว้ยค าวา่ “ท าไม” ก็ควรหลีกเล่ียงการใช ้ เพราะการตั้ง
ค  าถามเช่นน้ีจะเป็นการมุ่งต าหนิดา้นลบของผูรั้บค าปรึกษา เช่น ท าไมถึงท าพฤติกรรมแบบน้ี    

 

 การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of feeling) 
สืบเน่ืองจากการใช้ทกัษะการฟังอย่างตั้งใจ ท่ีจะตอ้งส่ือสารตอบกลบัแก่ผูรั้บค าปรึกษา การ

สะทอ้นความรู้สึกนั้นคือการน าเอาขอ้ความและค าพูดของผูรั้บค าปรึกษามาตีความหมาย และสะทอ้น
ออกมาในเชิงความรู้สึกเพื่อทวนความเขา้ใจของผูใ้ห้ค  าปรึกษาและผูรั้บค าปรึกษา ใหเ้ขา้ใจตรงกนั เพื่อ
จะน าไปสู่การท าความเข้าใจปัญหาต่อไป อีกทั้งยงัเป็นการส่ือสารให้ผูรั้บค าปรึกษาเข้าใจว่า ผูใ้ห้
ค  าปรึกษาตั้งใจรับฟังผูรั้บค าปรึกษาอยู ่ ยกตวัอยา่งเช่น  

ผูรั้บค าปรึกษา :  ช่วงน้ีไม่ค่อยอยากไปท างาน ท่ีท างานก็มีแต่เพื่อนร่วมงานท่ีไม่ยอมรับความ 
                        คิดเห็น พูดอะไรไปก็ไม่มีใครเห็นดว้ย น่าอายเป็นหวัหนา้งานเสียเปล่า แต่ 
                        ลูกนอ้งไม่เคารพ 
ผูใ้หค้  าปรึกษา : จากเร่ืองราวท่ีคุณเล่ามา ผมเดาวา่คุณรู้สึกเครียด และขาดความมัน่ใจในการ 
                       ท  างานใช่ไหมครับ 

                        ผูรั้บค าปรึกษา :  ใช่ครับ เครียดมากและรู้สึกอายท่ีตนเองขาดความสามารถ 
 

 การทวนซ ้า (Repeating)  
นอกเหนือจากการสะทอ้นความรู้สึกแลว้ การทวนซ ้ าก็เป็นเทคนิคท่ีท าให้ผูรั้บค าปรึกษาเขา้ใจ

ได้ว่าผูใ้ห้ค  าปรึกษาได้มีการรับฟังอย่างใจ การทวนซ ้ านั้นเป็นการพูดทวนประโยคท่ีผูรั้บค าปรึกษา
ส่ือสารออกมา ทั้งน้ีการทวนซ ้ าจะช่วยให้ขยายความเน้ือหาท่ีเป็นขอ้มูลส าคญั เพื่อให้เกิดการเขา้ใจ
ปัญหาไดดี้มากข้ึน เช่น  

ผูรั้บค าปรึกษา :  พอไม่มีใครเขา้ใจ ก็รู้สึกวา่ไม่มีคุณค่าในตวัเอง ท าอะไรก็ไม่ดีสักอยา่ง 
ผูใ้หค้  าปรึกษา :  ท่ีคุณบอกวา่ไม่มีใครเขา้ใจ ท าใหรู้้สึกไม่เห็นคุณค่าในตวัเอง ช่วยเล่า 
                        รายละเอียดท่ีคุณพอวา่ ไม่มีใครเขา้ใจ นั้นเป็นอยา่งไรครับ  

             
  การสรุปความ (Summarizing)  

ในระหว่างการให้ค  าปรึกษา มีขอ้มูลและเน้ือหาเร่ืองราวท่ีได้รับจากผูรั้บค าปรึกษาในหลาย
ประเด็น การสรุปความจะช่วยให้สรุปเร่ืองราวเพื่อให้เขา้ใจและด าเนินการให้ค  าปรึกษาในล าดบัต่อไป
ได ้แต่มีขอ้ควรระวงัคือ อย่าน าความคิดเห็นใหม่เพิ่มเติมของผูใ้ห้ค  าปรึกษาเขา้ไป ให้เป็นขอ้มูลท่ีได้
จากการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น เช่น  
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ผูใ้หค้  าปรึกษา : จากเร่ืองท่ีคุณเล่ามาทั้งหมดเก่ียวกบัการท างานของคุณ ความสัมพนัธ์กบั 
                       เพื่อนร่วมงาน จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งกระทบกบัการท างานของคุณมาก 

  
 

การเงียบ (Silence)   
การเงียบเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีใชใ้นการให้ค  าปรึกษาในช่วงท่ีผูรั้บค าปรึกษาแสดงความรู้สึกจาก

ปัญหาท่ีก าลงัเล่ารายละเอียดอยู ่เช่น ร้องไห้ หรือน่ิงอยูก่บัความรู้สึกท่ียงัชดัเจนกบัเหตุการณ์นั้นๆ การ
เงียบเป็นการรอเพื่อให้ผูรั้บค าปรึกษาพร้อมท่ีจะเล่ารายละเอียดต่อไป  หรือการเงียบในช่วงท่ีผูใ้ห้
ค  าปรึกษาถามค าถามเพ่ือหยุดรอ ท่ีจะแสดงท่าทีว่าผู้มห้ค าปรึกษาให้ความสนใจและตั้งใจรอฟัง
เร่ืองราวอยู่   หากการเงียบมรีะยะเวลานาน ผู้ให้ค าปรึกษาเห็นสมควรว่านานเกินไปกอ็าจจะใช้ประโยค
เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษาผ่อนคลายลง เช่น “บางคร้ังเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกับเรานั้นมันยากท่ีจะอธิบาย
ออกม่เป็นค าพูดได”้ หรือ “คุณคงก าลงัคิดวา่จะพูดออกมาอยา่งไร คุณค่อยๆคิอก็ได ้เม่ือคิดไดแ้ลว้ค่อย
พูดออกมา ผมจะคอยฟังท่ีคุณพูด” หรือ “หากเร่ืองราวนั้นล ายากใจท่ีจะเล่าออกมา ผมจะรอให้คุณ
พร้อมท่ีจะเล่ามนัออกมา หากไม่สะดวกใจท่ีจะเล่าประเด็นน้ีก็ขอใหคุ้ณบอกผมมาไดค้รับ” 
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เร่ืองที ่5.2.4 
การให้ค าปรึกษาพฤติกรรมสุขภาพ  
 

การให้ค  าปรึกษาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการใช้ค  าปรึกษาโดยเน้นเฉพาะเร่ือง 
พฤติกรรมสุขภาพ ดงันั้นการให้ค  าปรึกษาจะเน้นไปในประเด็นให้บุคคลปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพให้ 
เหมาะสม หรือลดพฤติกรรมท่ีเป็นความเส่ียงต่อสุขภาพ และวตัถุประสงค์การให้ค  าปรึกษาท่ีมุ่งให้ความ 
ช่วยเหลือบุคคล ให้บุคคลเขา้ใจตนเอง จากการเปล่ียนแปลงความคิด ความรู้สึก ตลอดจนเขา้ใจพฤติกรรมท่ี 
แสดงออกของตนเอง และสามารถตดัสินใจหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรม
ในการพฒันาสุขภาพของตนเองได ้  

 

ก่อนท่ีจะเข้าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ จ าเป็นท่ีต้องเข้าใจล าดับขั้นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Model of Change) ของบุคคลท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมจากพฤติกรรมหน่ึงไปเป็นอีกพฤติกรรมหน่ึง ซ่ึง
มีล าดบัขั้นดงัน้ี 

1. Pre-contemplation เป็นระยะแรกท่ีบุคคลยงัมองไม่เห็นปัญหาของตวัเองและไม่คิดจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

2. Contemplation เป็นระยะท่ีบุคคลเร่ิมมองเห็นปัญหาและมองถึงผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่ก็
ไดเ้พียงคิดยงัไม่ลงมือประท า 

3. Preparation/ Determination เป็นระยะท่ีบุคคลเร่ิมวางแผน เร่ิมคิดวิธีปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหา แต่อาจจะยงัไม่ทราบแนวทางปฏิบติั 

4. Action  เป็นระยะท่ีบุคคลลงมือปฏิบติั เร่ิมลองผดิ ลองถูก ท่ีจะปรับพฤติกรรม 
5. Maintenance  เป็นระยะท่ีบุคคลปฏิบัติจนเป็นนิสัยและมีการท าพฤติกรรมใหม่ ไม่หันกลับไม่ท า

พฤติกรรมแบบเดิม จนเป็นนิสัยถาวร 
6. Recurrence/Relapse เป็นระยะท่ีบุคคลหวนกลบัไปสู่พฤติกรรมเดิมๆ อาจเกิดข้ึนในระยะใดระยะหน่ึง

ของการเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ และเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนได ้เป็นปกติธรรมดา 
 

ในแต่ละล าดับขั้นเป็นผลให้บุคคลมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเพื่อการพัฒนาสุขภาพของตนเอง การให้
ค  าปรึกษาเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้บุคคลมีล าดบัขั้นท่ีจะพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้ดีข้ึน  โดยใน
แต่ละกระบวนการใหค้  าปรึกษาทางพฤติกรรมสุขภาพ เราสามารถใชล้ าดบัขั้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ีเป็น
เป้าหมายในการให้ค  าปรึกษาได้ เช่น  ในช่วงแรกของการให้ค  าปรึกษาจะมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลเห็น
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ความส าคญัของพฤติกรรมของตนเองว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา หรือพฤติกรรมนั้นจะส่งผลสียต่อตนเอง
อย่างไร  และการให้ค  าปรึกษาคร้ังต่อไปจะมีเป้าหมายเพื่อเร่ิมวางแผนเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
เป็นตน้  

การน า Model of Change จะช่วยใหผู้ใ้หค้  าปรึกษามีเป้าหมายในการใหค้  าปรึกษา และช่วยประเมินผูรั้บ
ค าปรึกษาด้วยว่าอยู่ระดับขั้นไหนของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแล้วนั้น บรรยากาศของกระบวนการให้
ค  าปรึกษาก็ยงัคงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งใหเ้กิดข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การสร้างสายสัมพนัธ์ (Rapport)  การเขา้ถึง
จิตใจหรือการเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  การอย่างฟังอย่างตั้ งใจ (Deep listening)  เพื่อสร้างพื้นท่ีปลอดภยั
ส าหรับผูรั้บค าปรึกษา ไดส้ะทอ้นความรู้สึกไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา และมีความเป็นจริง อนัจะน าไปสู่การแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงแต่ละขั้นของ Model of Change ท่ีเช่ือมโยงกบัการให้ค  าปรึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 
ในแง่ของจุดมุ่งหมายของการให้ค  าปรึกษา บทบาทของผูใ้ห้ค  าปรึกษา  การตอบสนองของผูรั้บค าปรึกษา  และ
เคร่ืองมือท่ีจะน าไปใชเ้พื่อช่วยใหก้ระบวนการใหค้  าปรึกษามีประสิทธิภาพ  

 
1. การให้ค าปรึกษาในขั้น Pre-contemplation    

 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่การตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของตนเองท่ีจะ

น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในขั้นต่อไป  เคร่ืองมือท่ีจะช่วยในกระบสนการให้ค  าปรึกษา คือ การบนัทึกผล
พฤติกรรม โดยอาจเป็นการบนัทึกจากการประเมินตนเองของผูรั้บค าปรึกษา การอา้งอิงขอ้มูลสุขภาพจากเวบ็
ไซด ์หรือวารสารส่ิงพิมพต่์างๆ ก็เป็นวธีิการท่ีจะช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาเห็นความส าคญัของปรับพฤติกรรมจากท่ี
เป็นอยูเ่ดิม 

การตอบสนองของผูรั้บค าปรึกษา ไม่มีความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ขาดความ
ตระหนักในความเส่ียง/ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนหากยงัมี
พฤติกรรมเดิมอยู ่

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา ช่วยใหค้  าแนะน า   ช่วยใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั 
เรียนรู้หาวิธี ทบทวนเง่ือนไขท่ีจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  สะทอ้นให้เห็นความส าคญั
ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ การบนัทึกผลพฤติกรรม  
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2. การให้ค าปรึกษาในขั้น  Contemplation  เป็นขั้นตอนท่ีมีความยากข้ึนกวา่ขั้นตอนแรก ท่ีผูใ้ห้ค  าปรึกษา
ส ารวจความคิดและการตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บค าปรึกษา    
 

 
                 แบบประเมินความเช่ือมัน่ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Conviction-Confidence Ruler)  
         

ระดบัคะแนน 1 -10   แรงจูงใจของคุณ 
ในการเปล่ียนแปลง ………….(ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะเปล่ียน)…………….. 

     ไม่มีเลย             0        1       2      3      4      5      6      7      8      9      10       มากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 1 -10  ความมัน่ใจของคุณ 

ในการเปล่ียนแปลง ………….(ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะเปล่ียน)…………….. 
     ไม่มีเลย             0        1       2      3      4      5      6      7      8      9      10       มากท่ีสุด 

 
การแปลผลจากแบบประเมิน  
ระดบัแรงจูงใจ 
ระดบัต ่า  0 – 2 คะแนน  อยูใ่นขั้น  Pre-contemplation 

การตอบสนองของผูรั้บค าปรึกษา มีความสับสน ลงัเลใจ  
การเปล่ียนประเด็นเม่ือกล่าวถึงปัญหาสุขภาพ 

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ร่วมสร้างความเช่ือมัน่ในการให้ความส าคญัของการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และความสามารถท่ีจะท าได ้
ช่วยผู ้รับค าปรึกษาในการกระเมินพฤติกรรมของ
ตนเอง 
การเห็นอกเห็นใจในความสับสนของผูรั้บค าปรึกษา 
ให้ค  าช่ืนชมในความคิด หรือทศันคติเชิงบวกท่ีเกิดข้ึน
ใชค้  าถามปลายเปิด 
การสะทอ้นความรู้สึกจากการฟังอยา่งตั้งใจ 
การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ แบบประเ มินความเ ช่ือมั่นในการเป ล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Conviction-Confidence Ruler) 
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ระดบัปานกลาง  3 - 7 คะแนน  อยูใ่นขั้น Contemplation  
ระดบัสูง 8 – 10 คะแนน  อยูใ่นขั้น Detemination  
 
ระดบัความมัน่ใจ 
ระดบัสูง 10 คะแนน  อยูใ่นขั้น Maintenance 
ระดบัปานกลาง 5 – 9  คะแนน อยูใ่นขั้น Preparation/ Determination  
ระดบัต ่า 0 – 4  คะแนน แปลความหมายไดว้า่ หมดก าลงัใจมีแนวโนม้ท่ีกลบัไปท าพฤติกรรมแบบเดิม 
 

แบบประเมินความเช่ือมั่นในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Conviction-Confidence Ruler) จะเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ผูรั้บปรึกษาได้ตระหนักถึงความพร้อมของตนเองในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผูใ้ห้
ค  าปรึกษาจะน าเอาผลของการประเมินน้ีมาท างานต่อได ้เช่น ขยายความเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ีตนเองจะเปล่ียน
พฤติกรรม  จากการสอบถามถึงระดบัคะแนนท่ีให้ และขยายความส าหรับคะแนนท่ีหายไปวา่ผูรั้บค าปรึกษาคิด
วา่จะเป็นผลมาจากปัจจยัใด   เพื่อช่วยในการวางแผนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในขั้นตอนถดัไป 

 
3. การให้ค าปรึกษาในขั้น Preparation/ Determination  

 

 
 การใช้ตัวแบบพฤติกรรม (Role Model)  เพื่อให้ผูรั้บค าปรึกษาเห็นกระบวนการการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไดช้ดัเจนข้ึน รวมทั้งสามารถน าขอ้เรียนรู้ไม่วา่จะเป็นความส าเร็จ ความลม้เหลว หรืออุปสรรคท่ีตวั

การตอบสนองของผูรั้บค าปรึกษา ฉนัตอ้งเปล่ียนพฤติกรรม  
ฉนัตอ้งท าได ้ 
ก าหนดวนัท่ีจะเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ร่วมสร้างความเช่ือมัน่ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
ร่วมวางแผนการปรับพฤติกรรม รวมทั้งช่วยเอ้ืออ านวย
ใหแ้ผนนั้นเกิดข้ึนไดจ้ริง 
ใช้ค  าถามปลายเปิดเพื่อคาดการณ์ถึงอุปสรรคท่ีจะ
เกิดข้ึน 
กระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจเชิงบวก 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ ใชต้วัแบบพฤติกรรม (Role Model)  
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แบบเจอ น ามาปรับใชแ้ละออกแบบวางแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง  เพื่อน าไปสู่การลงมือ
ปฏิบติัในขั้นถดัไป  
 

4. การให้ค าปรึกษาในขั้น  Action   
 

 
 ขั้นตอนน้ีผู ้ให้ค  าปรึกษาอาจจะให้ผู ้รับค าปรึกษาสร้างข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) ถ้ามีแรง
สนับสนุนทางสังคมอ่ืนๆเขา้มาช่วยเหลือจะท าให้เกิดผลดีแก่ผูรั้บค าปรึกษา เช่น ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด 
ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นต้นเพราะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นหากท าโดยล าพงัจะท าได้ล าบาก  การส่งต่อให้
ผูเ้ช่ียวชาญก็มีความส าคญัมากส าหรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอยา่งท่ีอาจจะมีผลขา้งเคียงของการปรับ
พฤติกรรมนั้น เช่น การเลิกสูบบุหร่ี การเลิกด่ืมสุรา เพราะจะมีอาการขา้งเคียงจากการหยดุพฤติกรรมดงักล่าว  
 

5. การให้ค าปรึกษาในขั้น  Maintenance   เป็นขั้นตอนท่ีต้องท าให้พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่นั้นคงอยู่
และเกิดข้ึนจนเป็นนิสัย ในขั้นตอนน้ีผูม้ห้ค  าปรึกษาอาจใชค้  าถามเพื่อท าให้แน่ใจว่าตนเองยงัมีความมุ่งมัน่ใน
การสร้างพฤติกรรมใหม่น้ีอยู่หรือไม่  เช่น การติดตามการวางแผนของตนเอง การคน้หาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างทาง  ผูใ้ห้ค  าปรึกษาอาจร่วมสร้างค าถามท่ีสะทอ้นถึงจุดแข็ง/ขอ้ดี ของความตั้งใจในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมจากท่ีวางแผนไวใ้นขั้นตอนแรกๆ  

 

การตอบสนองของผูรั้บค าปรึกษา ฉนัจะท าอยา่งไรต่อไป 
ฉนัจะตอ้งเจอปัญหาอะไรบา้ง 
ใครจะสามารถช่วยเหลือฉนัได ้

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ให้ค  าแนะน าถึงการจดัการกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ปรับพฤติกรรม 
ใหแ้รงเสริมกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง  
 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ ใหแ้รงเสริม  
การส่งต่อใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง  

การตอบสนองของผูรั้บค าปรึกษา พอใจกบัการเปล่ียนแปลงตวัเอง 
พูดถึงความส าเร็จและอุปสรรคของการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
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6. การให้ค าปรึกษาในขั้น  Recurrence/Relapse  ขั้นตอนน้ีสามารถเกิดข้ึนในระหว่างแต่ละขั้นของการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้เสมอ และขั้นตอนน้ีจะต้องเกิดข้ึนอย่างทันท่วงทีท่ีมีการกลับไปท า
พฤติกรรมเดิม ดงันั้นการติดตามพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งใหเ้กิดข้ึนบ่อยคร้ัง  
 

 
 จากการใหค้  าปรึกษาแต่ละขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของแต่ละขั้นก็
เป็นประเด็นส าคญั ท่ีจะช่วยให้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาวางแผนกระบวนการการให้ค  าปรึกษา หรือการให้รายละเอียดให้
ความส าคญัของแต่ละขั้นตอน คือในขั้น Pre-Contemplation และ ขั้น Contemplation  สามารถใช้ระยะเวลาได้
นานในการให้รายละเอียดค้นหาปัญหาท่ีเกิดข้ึน การวางแผนเบ้ืองต้น โดยใช้เวลา 1 – 2 เดือนแรก  ขั้น 
Determination  และ ขั้ น  Action ใช้เวลาทุกสัปดาห์ เม่ือมีการเร่ิมลงมือปรับเปล่ียนพฤติกรรม และขั้น 
Mainternance มีการติดตามพฤติกรรมทุกเดือน และอาจติดตามพฤติกรรมผา่นผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมดว้ย  

 

 มีงานวิจยัท่ีน าโมเดลล าดบัขั้นของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ในการให้ค  าปรึกษาการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การปรับพฤติกรรมการลดการสูบบหร่ี การเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในบุคคลท่ีมีความเส่ียง

สามารถจดัการกบัการกลบัไปเป็นพฤติกรรมของตนเอง
ได ้
สามารถมองหา/หาวธีิจากแหล่งสนบัสนุนทางสังคมได ้
เป็นตวัแบบในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ชวนผูรั้บค าปรึกษาให้ข้อสังเกตสัญญาณท่ีจะน าให้เกิด
การกลบัไปท าพฤติกรรมเดิม 
ใหแ้รงเสริมกบัพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน  

เคร่ืองมือท่ีใช ้ ใหแ้รงเสริม  
การส่งต่อใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง  

การตอบสนองของผูรั้บค าปรึกษา ไม่สามารถควบคุมตนเองใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่ 
ขาดแรงจูงใจ 

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ชวนผูรั้บค าปรึกษาเรียนรู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
ร่วมสร้างความมัน่ใจในการสร้างพฤติกรรมใหม่ 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ การติดตามท่ีบ่อยคร้ัง  
การส่งต่อใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ต่อการเกิดโรคหัวใจ  โดยผูว้ิจยัให้เหตุผลไวว้่า การใช้โมเดลน้ีมีความเหมาะสมกบัการเตรียมความพร้อม 
ส าหรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในแต่ละระดบัเพื่อใหมี้ภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึน  
 
 
 
 
 
 
กจิกรรม 5.2.2 

1. ใหน้กัศึกษาลองใชเ้ทคนิคต่างๆในกระบวนการใหค้  าปรึกษา จากขอ้มูลผูรั้บค าปรึกษาต่อไปน้ี 
1) ใชเ้ทคนิค  การทวนซ ้ า 

ผูรั้บค าปรึกษา :  ดิฉนัรักและเคารพคุณลุงท่ีคอยช่วยเหลือฉนัมาตลอดตั้งแต่สมยัเรียน ไม่วา่จะเป็นการส่งเสีย

ค่าเทอม การกินอยูทุ่กอยา่ง หรือใหเ้งินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น แต่ในขณะเดียวกนัคุณลุงก็มกัจะเขม้งวดเร่ืองการ

เรียน  การใชชี้วติ ไม่วา่จะท าอะไรก็ตอ้งคอยรายงานหรือโทรไปหาใหคุ้ณลุงทราบตลอด ก็รู้วา่ท่านเป็นห่วง

ก็อดอึดอดัไมได ้
 

2) ใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามปลายเปิด 
ผูรั้บค าปรึกษา : ตอนน้ีกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีบา้นมากๆ รู้สึกเครียดมาก และก็กงัวลมากดว้ย  
 

3) ใชเ้ทคนิคการสะทอ้นความรู้สึก  
ผูรั้บค าปรึกษา :  ตอนน้ีเรียนจบมาหลายเดือนแลว้ แต่ก็ยงัหางานไม่ไดส้ักที 2-3 เดือนท่ีผ่านมาท่ีไปสมคัร

งาน มา 5 บริษทั ถูกเรียกสัมภาษณ์ ไป 2 บริษทั ก็ไม่ผา่นการสัมภาษณ์งาน ไม่รู้วา่เป็นเพราะเกรดเฉล่ียของ

ตนเองนอ้ย หรือความไม่มัน่ใจในการตอบค าถามก็ไม่รู้ ท่ีบา้นก็กดดนัวา่เม่ือไหร่จะหางานท าไดส้กัที  

 

2. ถา้จะตอ้งใหค้  าปรึกษากบัผูท่ี้ตอ้งการเลิกบุหร่ีจากการส่งต่อของแพทยว์า่บุคคลนั้นมีความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง
ปอด เราจะมีขั้นตอนการใหค้  าปรึกษาอยา่งไร  

 
แนวตอบกจิกรรม 5.2.2 

1.   มีแนวทางการตอบดงัต่อไปน้ี  
1) ใชเ้ทคนิค  การทวนซ ้ า  
ผูใ้หค้  าปรึกษา :  คุณช่ืนชมในความช่วยเหลือของคุณลุงเป็นอยา่งดี และในขณธเดียวกนัคุณก็รู้สึกอึดอดัใน 
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                           การกระท าของคุณลุงอยูด่ว้ยเช่นกนั   
 

2) ใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามปลายเปิด 
ผูใ้หค้  าปรึกษา :  คุณช่วยอธิบายถึงค่าใชจ่้ายท่ีคุณตอ้งรับผิดชอบบา้งไดไ้หมคะ วา่มีอะไรบา้ง 
                         : ท่ีผา่นมาคุณจดัการอยา่งไรกบัภาระความรับผิดชอบน้ี 
                         : ความกงัวลน้ีเกิดข้ึนช่วงใดบา้ง  
               เราสามารถใชค้  าถามปลายเปิดไดจ้ากประโยคท่ีผูรั้บค าปรึกษาให้ขอ้มูลมาเพ่ือขยายความต่อ โดยใชก้าร
ข้ึนตน้ หรือลงทา้ยค าถามดว้ยค าวา่ อะไร หรือ อยา่งไร ก็จะเป็นลกัษณะของค าถามปลายเปิด  
 

 

3) ใชเ้ทคนิคการสะทอ้นความรู้สึก  
 ผูใ้หค้  าปรึกษา :  คุณรู้สึเครียดกบัการท่ียงัไม่ไดก้ารตอบรับการท างานจากท่ีไปสมคัรไวใ้ช่ไหมคะ 
                                            :  คุณรู้สึกเครียดท่ียงัหางานท าไม่ได ้และทางบา้นก็กดดนัเร่ืองน้ีอยูใ่ช่ไหมคะ 
                                            : คุณรู้สึกกงัวลกบัความสามารถของตวัเองท่ีจะไปสมคัรงานใช่ไหมคะ 

            เราสามารถใช้ค  าถามปลายปิดส าหรับการสะทอ้นความรู้สึกได้ โดยผูใ้ห้ค  าปรึกษาไม่ตอ้งกงัวลว่าส่ิงท่ีเรา
สะทอ้นไปจะผิดหรือไม่ เพราะหากเราสะทอ้นไม่ตรงตามความรู้สึกของผูรั้บค าปรึกษา ผูรั้บค าปรึกษาก็จะสะทอ้น
กลบัมาเองวา่เขารู้สึกอยา่งไร หรือใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีเราสะทอ้นอยา่งไร 

  
2.ใชโ้มเดลล าดบัขั้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเขา้มาช่วยในการใหค้  าปรึกษา 

 ทั้งน้ีจะตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใหค้  าปรึกษา สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีของการช่วยเหลือ สังเกต

ว่าผูรั้บค าปรึกษาไวว้างใจ จนสามารถบอกความรู้สึกท่ีแท้จริงของตนเองมาได้ เช่น บางคร้ังอาจจะอธิบาย

ความรู้สึกดา้นลบออกมา เพราะบางคร้ังบุคคลจะเกรงใจและไม่กลา้พดูความรู้สึกดา้นลบออกมา   

 

ขั้น Pre-Contemplation  

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้  ช่วยใหค้  าแนะน า   ช่วยใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั 
เรียนรู้หาวธีิ ทบทวนเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  สะทอ้นใหเ้ห็นความส าคญัของการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 
น าขอ้มูลจากผลการตรวจสุขภาพเขา้มาพูดคุยร่วมกนั ใช้
ค  าถามปลายเปิดวา่รู้สึกอยา่งไรกบัปัญหาสุขภาพของตนเอง  

ขั้น Contemplation  
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บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ร่วมสร้างความเช่ือมั่นในการให้ความส าคัญของการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และความสามารถท่ีจะท าให้ผูรั้บ
ค าปรึกษามีสุขภาพท่ีดีข้ึนโดยการตั้งเป้าหมายร่วมกนั 
ให้ค  าช่ืนชมในความคิด หรือทศันคติเชิงบวกท่ีเกิดข้ึนใช้
ค  าถามปลายเปิด 
การสะทอ้นความรู้สึกจากการฟังอยา่งตั้งใจ 
ใชแ้บบประเมินความเช่ือมัน่ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
(Conviction-Confidence Ruler)  เพื่อส ารวจความพร้อมของ
ผูรั้บค าปรึกษา ชวนคุยในรายละเอียดจากผลการประเมิน 

ขั้น Determination   

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ร่วมสร้างความเช่ือมัน่ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
ร่วมวางแผนการปรับพฤติกรรม รวมทั้งช่วยเอ้ืออ านวยให้
แผนนั้นเกิดข้ึนไดจ้ริง  
ร่วมกนัก าหนดวนัท่ีจะเร่ิมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ใช้ค  าถามปลายเปิดเพื่อคาดการณ์ถึงอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน
โดยใชต้วัแบบท่ีเลิกบุหร่ีเหมือนกนั 
กระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจเชิงบวก 
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มเติมหากตอ้งมีผลกระทบต่ออาการ
ขา้งเคียงจากการเลิกสูบบุหร่ี 

ขั้น Action   

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ให้ค  าแนะน าถึงการจดัการกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับ
พฤติกรรม 
อาการท่ีเกิดข้ึนจากการเลิกบุหร่ี ช่วยหาท่ีปรึกษาท่ีสามารถ
ช่วยเหลือไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
ใหแ้รงเสริมกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
แรงเสริมท่ีเป็นการช่ืนชม  ดึงแรงสนบัสนุนทางสังคมของผู ้
เลิกบุหร่ีเขา้มามีส่วนร่วม เช่น ครอบครัว ท่ีท างาน  
 

ขั้น Mainternance  
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 นอกจากน้ีจะตอ้งมีการติดตามพฤติกรรมเป็นระยะเม่ือผูรั้บค าปรึกษาจะเร่ิมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแลว้ เพ่ือให้ระยะ 
Relapse เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด หรือหากเกิดข้ึนแลว้ก็สร้างให้เกิดการพูดคุยถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ท่ีท าให้มีพฤติกรรมแบบเดิม และ
ช่วยสร้างความมัน่ใจแก่ผูรั้บค าปรึกษาใหเ้ช่ือมัน่ในการสร้างพฤติกรรมใหม่  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ชวนผูรั้บค าปรึกษาให้ขอ้สังเกตสัญญาณท่ีจะน าให้เกิดการ
กลบัไปท าพฤติกรรมเดิม 
ใหแ้รงเสริมกบัพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน  
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หน่วยที ่6 
การช้ีน าด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบกจิการ 
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ต ำแหน่ง 
หน่วยที่เขียน  ตอนท่ี 6.1 

 
 
 

  ช่ือ         อาจารย ์ดร.ธีระวธุ ธรรมกุล 
วุฒิ          ส.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
                         เอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์,  
                         ส.ด. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ต าแหน่ง        อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
หน่วยที่เขียน    ตอนท่ี 6.2  
 
 
ช่ือ        อาจารยทิ์พวรรณ องัสิริ  
วุฒิ       วท. บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลยับูรพา  
                        สศ. บ.(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
                        วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภยั) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่ง          ผูจ้ดัการกลุ่ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม สายธุรกิจกลุ่มสินคา้และ   
                         บริการทางบรรจุภณัฑ ์บริษทั เบอร์ลียคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
หน่วยที่เขียน  ตอนท่ี 6.1 



 

 

แผนกำรสอนประจ ำหน่วย 

 

ชุดวชิำ     กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรตรวจประเมิน และกำรบ ำบัดโรคเบื้องต้น   

หน่วยที ่6  ควำมรู้พืน้ฐำนเกี่ยวกบักำรบ ำบัดโรคเบื้องต้น 

ตอนที ่ 
6.1 การช้ีน าดา้นสุขภาพ   

             6.2 การสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 
แนวคิด 

1.   การช้ีน าดา้นสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค หมายถึง กระบวนการตั้งแต่ผูท่ี้มี
วิชาชีพทางดา้นสุขภาพโดยตรงน าเสนอปัญหาให้กบัสังคมไดท้ราบ ตระหนกั และเกิดการยอมรับ
ท่ีจะมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนั
โรค 

 2.   กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมุ่งเนน้ใหก้ารปรับเปล่ียน
พฤติกรรมดา้นสุขภาพท่ีพึงประสงค ์จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพและเกิดความย ัง่ยนื ภายใต้
บริบทของพื้นท่ีหรือองคก์รนั้น ๆ โดยใชเ้วทีประชาคม หรือประชุมเป็นกิจกรรมหลกัในการสร้าง
ให้เกิดการแสดงความเห็น วางแผน และใช้ศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวงั ก ากบั 
ติดตาม และใชผ้ลประเมินเพื่อพฒันาต่อยอดจดัการปัญหาดา้นสุขภาพ 

วตัถุประสงค์  
  เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 6 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายแนวคิดการช้ีน าดา้นสุขภาพไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพไดถู้กตอ้ง 

 
กจิกรรมระหว่ำงเรียน 

 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 6 
 2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี  6.1-6.2 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน  



 

 

 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถา้มี) 
 6. เขา้รับบริการสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 8. ท  าแบบประเมินผลตอนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 6 
 

ส่ือกำรสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์/ดีวีดี (ถา้มี) 
 5. การสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 6. E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 
กำรประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการเขา้รับการสอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

 
 

เม่ืออ่ำนแผนกำรสอนแล้ว ขอให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
หน่วยที ่6 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษำเอกสำรกำรสอนต่อไป 

 

 

 
 



 

 

ตอนที ่6.1  
การช้ีน าด้านสุขภาพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 6.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
         6.1.1   ความหมายและความส าคญัของการช้ีน าการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 
         6.1.2   ลกัษณะของการช้ีน าในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 
         6.1.3   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินการช้ีน าดา้นสุขภาพ 
 
แนวคิด    

1. นกัวิชาการหรือผูท่ี้มีอาชีพดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุขโดยตรงจะตอ้งช้ีน าการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรคให้สาธารณะหรือสังคม หรือประชาชนสนใจและเกิดความตระหนกัและกลายเป็น
ความตอ้งการดา้นสุขภาพโดยรวมของประชาชน   

2. ลกัษณะการช้ีน าการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคมีหลายลกัษณะ และให้ผลลพัธ์แตกต่างกนั  
โดยมีจุดมุ่งหมายลกัษณะเดียวกนัคือ ตอ้งการใหส้าธารณะหรือสังคม หรือประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารดา้นสุขภาพท่ีไดน้ าเสนอออกไป  และท าให้ประชาชนเขา้ใจ ตระหนกั ยอมรับ  และเขา้มามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินการช้ีน าดา้นสุขภาพประกอบดว้ย   ปัจจยัดา้นผูน้ า  ปัจจยัดา้นนโยบาย  
ปัจจยัดา้นองคก์ร  ปัจจยัดน้องคค์วามรู้  ปัจจยัดา้นการส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร  ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  และปัจจยัดา้นสภาพปัญหาและความรุนแรงของปัญหา   

 
วตัถุประสงค์ 
          เม่ือศึกษาตอนท่ี 6.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการช้ีน าการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคได ้
2. อธิบายและแยกแยะลกัษณะของการช้ีน าในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคได ้
3. อธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินการช้ีน าดา้นสุขภาพได ้
 



 

 

เร่ืองที่  6.1.1  
ความหมายและความส าคญัของการช้ีน าการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 
 

1. ความหมายของการช้ีน าด้านสุขภาพ 
 ในปี ค.ศ.  1986  มีการประชุมนานาชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพคร้ังแรก (First  International  
Conference on  Health  Promotion)  ณ  นครออตตาวา  ประเทศแคนนาดา  ท่ีประชุมได้ประกาศ  “กฎบตัร 
ออตตาวา (The Ottawa Charter)” เป็นแนวทางด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพส าหรับประเทศต่างๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายสุขภาพดีถว้นหนา้ปี 2000  (Health for All 2000)  เน้ือหาของกฎบตัร ออตตาวาน้ีนบัเป็นจุดเร่ิมตน้หน่ึง
ของ “การสาธารณสุขแนวใหม”่  (The  New Public Health)   
 กฎบตัรออตตาวาถือวา่ สุขภาพดีไม่ใช่เป้าหมายหมายสุดทา้ยของการมีชีวิต  หากแต่การมีสุขภาพดีเป็น
ทรัพยากร (Resources)  ท่ีจะช่วยให้ชีวิตด าเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดท่ีมนุษยแ์ต่ละคนคาดหวงั  ทั้งทางเศรษฐกิจ   
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ  หรืออีกนยัหน่ึงการส่งเสริมสุขภาพถือวา่ เป็นการ “ลงทุน (Investment) 
”  ส าหรับชีวติมนุษย ์
 กฎบตัรออตตาวาไดเ้สนอแนวทางการส่งเสริมสุขภาพว่า ควร 1)  กระตุน้ (Advocate) gให้ทุกฝ่ายใน
สังคมช่วยกนัสร้างสมทรัพยากรเพื่อชีวิตน้ี  2) สนบัสนุน  (Enable)  ประชาชนให้สามารถมีสุขภาพดีท่ีสุดตาม
ศกัยภาพของแต่ละคน  ทั้งน้ีตอ้งอาศยัการ 3)  ผูกพนัเช่ือมโยง  (Mediate)  การมีสุขภาพดีเขา้กบักิจกรรมต่างๆ 
ในสังคม 
 การส่งเสริมสุขภาพจึงนบัเป็นภาระหนา้ท่ีของทุกส่วนในสังคมมิใช่เพียงหน่วยงานรัฐเพียงไม่ก่ีหน่วย 
 แนวทาง (Means)  ส าคญัท่ีกฎบตัรออตตาวาก าหนดไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ผนวกมิติทางสุขภาพเขา้กบันโยบายสาธารณะ 
2. สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
3. เสริมพลงัชุมชนเพื่อสุขภาพ 
4. สร้างทกัษะการใชชี้วติอยา่งมีสุขภาพแก่ประชาชน 
5. ปรับระบบบริการสุขภาพใหส้อคลอ้งกบัการมีสุขภาพดีมากกวา่การรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ 
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพตามท่ีได้น าเสนอมีเป้าหมายคือ “เพื่อสร้างพฤติกรรมสุขภาพในสังคม”  

โดยมีปรัชญาวา่ การเปล่ียนแปลงนั้นจะมุ่งเป้าเพียงการชกัจูงปัจเจกบุคคลโดยขอ้มูลข่าวสารเท่านั้นไม่พอ   แต่
จะต้องจดัการเง่ือนไขสังคมและส่ิงแวดล้อมของชีวิตประจ าวนัให้เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้วย  
เป้าหมายการเปล่ียนแปลงจึงเป็น “สังคม”  มากกวา่ “ปัจเจกบุคคล” 

แนวความคิดใหม่น้ีไดเ้สนอกลวธีิ (Strategy)  ส าคญั ไดแ้ก่ 



 

 

1)  การผนวกมิติดา้นสุขภาพเขา้กบันโยบายสาธารณะ  
2)  การปรับบทบาทกระทรวงสาธารณสุขจากการผลิตบริการไปสู่การประสานนโยบายสาธารณะดา้น

สุขภาพ   
3)  การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ   
4) การส่งเสริมบทบาทองคก์รเอกชนและทอ้งถ่ินเพื่อกิจกรรมสุขภาพ   
5)  การปรับโครงสร้างบริการสาธารณสุขใหเ้นน้บริการส่งเสริมสุขภาพ 
จากสภาพปัญหาและแนวโนม้ดา้นสุขภาพท่ีทวีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนจนยากท่ีจะแกไ้ขปัญหาภายใต้

ความรับผดิชอบของหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงมีความส าคญัยิ่ง
ต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคใหป้ระสบความส าเร็จได ้

กระบวนการสนบัสนุนช้ีน าหรือช้ีแนะดา้นสุขภาพจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการ  ซ่ึงจุดมุ่งหมาย
ของการช้ีน าดา้นสุขภาพคือ  ตอ้งการใหส้าธารณะหรือสังคมหรือประชาชนมีความสนใจอยา่งกวา้งขวาง จนเกิด
ความตระหนกัและกลายเป็นความตอ้งการโดยรวมของประชาชน  ซ่ึงในทางปฏิบติั นกัวิชาการหรือผูท่ี้ มีอาชีพ
ดา้นการแพทย ์การสาธารณสุขโดยตรงจะเป็นผูน้ าเสนอ  หรือปลุกกระแสถึงปัญหาดา้นสุขภาพ  และแนวโนม้ท่ี
จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ  และคุณภาพชีวติของประชาชนใหก้บัสังคมไดท้ราบ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมไทย
ท่ีประชาชนและผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบทางการเมืองในดา้นสุขภาพ มกัจะให้ความส าคญัต่อการรักษาพยาบาล 
มากกวา่การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  และไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพ
มากนัก  เพียงแต่ด าเนินการไปด้วยภาระหน้าท่ีเท่านั้ น จึงมีผลให้สุขภาพของประชาชนอยู่ในสภาวะท่ี 
ไม่น่าพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ความหมายของการช้ีน าดา้นสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคจึงหมายถึงกระบวนการ
ตั้งแต่ผูท่ี้มีวิชาชีพทางดา้นสุขภาพโดยตรงน าเสนอปัญหาให้กบัสังคมไดท้ราบ ตระหนกั และเกิดการยอมรับท่ี
จะมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 
 
2. ความส าคัญของการช้ีน าสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

ความซบัซอ้นของปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและของชุมชนท่ียงัคงมี
พฤติกรรมเส่ียงอยู่ตลอดเวลาเช่นน้ีในสังคมไทยจะต้องรีบเร่งในการแก้ไข  โดยการช้ีน าด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการช้ีน า
ดา้นสุขภาพ  ท่ีจ  าเป็นตอ้งน าเสนอให้ประชาชนไดท้ราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพของประชาชน  โดยได้
จดัท าแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ข้ึน ซ่ึงในแบบฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ปัญหา และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยท่ีสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มท่ีเป็น



 

 

ทุนทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  ทั้งในบริบท
ภายในประเทศและภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและรอบดา้น  ทิศทางของการพฒันา
ในแผนฉบับน้ี  ยงัคงมีทิศทางหลักท่ีสานต่อจากแผนท่ีผ่านมา แต่ให้ความส าคัญต่อยอดความคิด  สร้าง
จินตนาการสุขภาพใหม่และมุ่งสู่จุดหมายท่ีเป็นเอกภาพในการสร้างระบบไทยท่ีพึงประสงคท่ี์ชดัเจนมากยิ่งข้ึน  
เพื่อการพฒันาสุขภาวะท่ีเป็นองคร์วมทั้งทางกาย  ทางใจ ทางสังคม  และทางจิตวิญญาณ  การรวมพลงัทั้งสังคม
เพื่อสร้างสุขภาพ  และการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นฐานคิดและขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติั ทั้ง
ในการด าเนินชีวิต  การบริหารและการพฒันาทางด้านสุขภาพในทุกมิติ  ทุกระดับ และทุกภาคส่วนของ
แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 10  

 ในราวหน่ึงทศวรรษท่ีผา่น  ระบบสุขภาพไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งในเชิงแนวคิด  นโยบาย  
โครงสร้าง กลไกการจดัการ และบทบาทของภาคส่วนต่างๆ พฒันาการส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะหน่ึงทศวรรษ
ดงักล่าวสะทอ้นพลวตัใหม่ของการพฒันาสุขภาพในสังคมไทย  แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในหลายดา้น
และบางเหตุการณ์อาจเป็นเค้ารางของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนและต้องการแก้ไขในอนาคต  แต่ในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงท่ีผ่านมาได้มีพฒันาการท่ีอาจถือได้ว่า เป็นมิติของระบบสุขภาพไทย ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปสู่
คุณภาพใหม่ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั ดงัน้ี 

กระแสความต่ืนตวัและการใส่ใจเร่ืองสุขภาพท่ีค่อยๆ  ก่อตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  สะทอ้นจิตส านึกใหม่ใน
เร่ืองสุขภาพของสังคมไทย ความต่ืนตวัน้ีด้านหน่ึงเป็นผลมาจากการตระหนักถึงภยัคุกคามจากโรคร้ายท่ี
การแพทยส์มยัใหม่ไม่สามารถใหค้  าตอบได ้ ในหมู่ชนชั้นกลางท่ีมีชีวิตแปลกแยก  อยูใ่นเมืองและตอ้งเผชิญกบั
ความเจบ็ป่วยจากโรคเร้ือรังและโรคมะเร็ง  การใส่ใจเร่ืองสุขภาพและการแพทยท์างเลือกกลายเป็นทางออกจาก
ภาวะบีบคั้นของวถีิชีวิตสมยัใหม่ท่ีขาดดุลยภาพและห่างเหินจากธรรมชาติ ท าใหเ้กิดกระแสความต่ืนตวัและการ
ใส่ใจเร่ืองสุขภาพอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  ความนิยมในเร่ืองอาหารสุขภาพ  สมุนไพร  การแพทยท์างเลือก  
การออกก าลงักาย  สปา  ตลอดจนการเกิดกลุ่มและชมรมสุขภาพต่างๆ ท่ีแพร่หลายข้ึน สะทอ้นการเกิดจิตส านึก
สุขภาพใหม่ท่ีถือวา่  สุขภาพไม่ใช่ส่ิงท่ีผูกขาดหรือหยิบยื่นให้โดยสถาบนัทางการแพทย ์ แต่เป็นหนา้ท่ีของทุก
คนท่ีจะตอ้งใส่ใจและแสวงหา 

การก่อตวัของแนวคิดใหม่ๆ  หรือสุขภาพในกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนอย่างช้าๆ นั้นเป็นปฏิกิริยา  
ตอบโตข้อ้จ ากดัของกรอบวิธีคิดแบบแยกส่วนท่ีพนัธนาการระบบสุขภาพไทยมาช้านาน วิธีคิดการแพทยแ์บบ
แยกส่วนอาจเพียงพอส าหรับการแกปั้ญหาความเจ็บป่วยทางกายได ้ แต่เป็นวิธีคิดท่ีไม่เพียงพอในการเขา้ถึงสุข
ภาวะท่ีไปพน้จากมิติทางกายภาพ  แนวคิดสุขภาพกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในระบบสุขภาพไทยน้ีสะทอ้นให้
เห็นถึงศกัยภาพท่ีจะพฒันาไปให้พน้จากกรอบจ ากดัเดิมๆ เพื่อการเรียนรู้ท่ีจะไปให้ถึงสุขภาวะในความหมายท่ี
กวา้งไกลและลุ่มลึกยิง่ข้ึน 



 

 

 ปรากฏการณ์ท่ีสะทอ้นพฒันาการของระบบสุขภาพไทยเหล่าน้ี เป็นนิมิตหมายให้เห็นถึงศกัยภาพและ
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ให้เกิดความพอเพียงด้านสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกัน  
ระบบสุขภาพไทยก าลังเผชิญกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองใหม่ท่ีต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วนใน 
การก าหนดยทุธศาสตร์ และทิศทางการพฒันาสู่ระบบสุขภาพพอเพียง 

  การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน  มี
ความสามารถในการดูแลตนเองดา้นสุขภาพไดร้ะดบัหน่ึง  ท าให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  และเพิ่มศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์และมีความมัน่ใจว่า ประชาชนจะสามารถพึ่งตนเองได ้ รวมทั้งระดมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได ้ มีการเฝ้าระวงัโรคท่ีส าคญัได ้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน  และมีการจดัท าแผนสุขภาพชุมชน
ในระดบัหมูบ่า้นและชุมชน  ซ่ึงสามารถสอดคลอ้งกบัแผนสุขภาพในระดบัต าบล  อ าเภอ จงัหวดัและประเทศ 

 กระแสสังคมดา้นสุขภาพท่ีประชาชนสนใจ เขา้ใจและมีส่วนร่วม  เช่น  เร่ืองบุหร่ี  สุรา  การป้องกนั
อุบติัเหตุ  การป้องกนัยาเสพติด  การออกก าลงักาย  การบริโภคอาหาร  เป็นตน้  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัญหาสุขภาพ
ในสังคมไทยปัจจุบนั และการท่ีสังคมสนใจและยอมรับเพราะการช้ีน าทางดา้นสุขภาพในรูปแบบต่างๆ จึงอาจ
กล่าวไดว้า่ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคท่ีประชาชนสนใจและยอมรับนั้น เพราะการช้ีน าดา้นสุขภาพ  
หรือการช้ีน าดา้นสังคมนัน่เอง  และไม่เพียงแต่ภาคประชาชนเท่านั้น หน่วยงานต่างๆ เช่น ภาคธุรกิจ  ภาคเอกชน
ไดเ้ขา้ร่วมในการด าเนินการดา้นสุขภาพเช่นเดียวกนั 

 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยลดการเจ็บป่วยของประชาชน และลด
ค่าใชจ่้ายของประชาชนในการรักษาพยาบาล และลดการสูญเสียงบประมาณของประเทศในดา้นสุขภาพลงได้
จ  านวนหน่ึง  และสามารถน างบประมาณส่วนน้ีไปพฒันางานดา้นอ่ืนๆ ได ้

 การช้ีน าดา้นสุขภาพจึงมีความส าคญัมากยิง่ข้ึนสอดคลอ้งกบัปัญหาและแนวโนม้ของปัญหาสุขภาพของ
ประเทศซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน์ 

 นอกจากน้ีความส าคญัของการช้ีน าด้านสุขภาพ ยงัมีประโยชน์ในการด าเนินงานดา้นสุขภาพในการ
ส่งเสริมสุขภาพ  และการป้องกนัโรคดงัน้ี 

1) ท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพได ้
2) ท าใหป้ระชาชนมีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคไดอ้ยา่งชดัเจน 
3) ท าใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนมองปัญหาสุขภาพในลกัษณะองคร์วมและสามารถบูรณาการ
ร่วมกนัได ้
4) สามารถสร้างความร่วมมือในภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
5) สามารถเสริมพลงัของประชาชนในดา้นสุขภาพได ้



 

 

6) สามารถท าใหป้ระชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของสุขภาพของตนเองและร่วมมือกนัระหวา่ง
ประชาชน ชุมชน ทอ้งถ่ินในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

 
กจิกรรม 6.1.1 

จงอธิบายความหมายของการช้ีน าการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

 
แนวตอบกจิกรรม 6.1.1 

การช้ีน าดา้นสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค หมายถึงกระบวนการตั้งแต่ผูท่ี้มีวชิาชีพ
ทางดา้นสุขภาพโดยตรงน าเสนอปัญหาใหก้บัสังคมไดท้ราบ ตระหนกั และเกิดการยอมรับท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีเนน้ดา้นส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ืองที่  6.1.2  
ลกัษณะของการช้ีน าในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 
 

ลกัษณะการช้ีน าการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  หรือการช้ีน าด้านสุขภาพมีหลายลกัษณะ
แตกต่างกนัไป  และจะใหผ้ลลพัธ์แตกต่างกนัไป  แต่มีจุดมุ่งหมายลกัษณะเดียวกนัคือ ตอ้งการใหป้ระชาชนและ
สังคมไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพท่ีไดน้ าเสนอออกไป  และท าให้ประชาชนเขา้ใจ ตระหนกั ยอมรับ  
และเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  ซ่ึงมีหลายลกัษณะดงัน้ี 
 
1.  ลกัษณะการช้ีน าผ่านผู้น า   
 ในสังคมไทยให้การยอมรับผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการ และทางธรรมชาติในสังคมไทยจึงมีผูน้ าทุกระดบั
ตั้งแต่ระดบัหมู่บา้นคือ  ผูใ้หญ่บา้น  ระดบัต าบลคือ ก านนั ระดบัอ าเภอ  คือนายอ าเภอ  และระดบัจงัหวดัคือ ผูว้า่
ราชการจงัหวดั ซ่ึงผูน้ าท่ีกล่าวมาน้ีเป็นผูน้ าอย่างเป็นทางการ แต่ในระดบัชุมชนหมู่บา้นยงัคงมีผูน้ าไม่เป็น
ทางการ เช่น ปราช์ญชาวบา้น หมอดิน  อสม. เป็นตน้  แต่ผูน้ าดงักล่าวน้ี แมจ้ะให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพได ้ 
แต่ยงัคงไม่สามารถสร้างกระแสสังคมในระดบักวา้งได ้

ดงันั้น ผูน้  าท่ีสามารถช้ีน าด้านสุขภาพได้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลสาธารณะหรือผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น 
นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น  กรณีท่ีเกิดการระบาดของไขห้วดันกคร้ังแรกในประเทศไทย
ท าให้สัตวปี์กหรือไก่เสียชีวิตเป็นจ านวนมากและมีผลท าให้ประชาชนไม่กลา้บริโภคเน้ือไก่ และต่างประเทศ
หยดุการสั่งซ้ือผลิตภณัฑไ์ก่จากประเทศไทย มีผลท าใหเ้กิดการสูญเสียเศรษฐกิจอยา่งมหาศาล  ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผูน้ าไดแ้สดงออกถึงความส าคญั และความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ไก่ของไทยโดยสาธิตการบริโภคไก่ท่ี
บริเวณทอ้งสนามหลวง เพื่อให้ส่ือมวลชนและประชาชนตลอดจนนานาประเทศไดท้ราบและเช่ือมัน่ผลิตภณัฑ์
ไก่ของไทยต่อไป 

การแสดงบทบาทของผูน้ าในคร้ังน้ีนบัว่า ประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่งหรือในกรณีการระบาดของโรค
เอดส์ซ่ึงในระยะแรกประชาชนไม่กลา้ใกลชิ้ดกบัผูป่้วยเอดส์เพราะกลวัจะติดเช้ือโรคเอดส์ แต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขไดไ้ปเยี่ยมผูป่้วยและสนทนาอยา่งใกลชิ้ดพร้อมถ่ายทอดผา่นส่ือมวลชนท าให้ประชาชน
ลดความหวาดกลวัลงบา้ง และเม่ือหน่วยงานของรัฐพยายามช้ีแจงและให้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองจนท าให้
ปัจจุบนัประชาชนมีความเขา้ใจในโรคเอดส์เป็นอย่างดี  และมีส่วนร่วมในการการแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ใน
ปัจจุบนัจากเครือข่ายโรคเอดส์กลุ่มต่างๆ  



 

 

สังคมไทยมีผูน้ าทางสังคมท่ีมีบทบาทช้ีน าดา้นสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนั
โรค เ ช่น นายแพทย์เฉก  ธนศิ ริ  ท่ี ส่ ง เส ริมสุขภาพและออกก าลังกายจนมีสุขภาพแข็งแรง  หรือ 
นายแพทยเ์สม  พร้ิงพวงแก้ว หรือนายแพทยอ์มร  นนทสุต  และผูน้ าทางสังคมอีกหลายท่านท่ีมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตอ้งเหมาะสมจนมีสุขภาพดีแขง็แรง 
 
2. ลกัษณะของการช้ีน าด้านสุขภาพผ่านหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านสุขภาพไดท้  า
หน้าท่ีในการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนในทุกรูปแบบ ซ่ึงสามารถสร้างความเขา้ใจและความตระหนัก
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี หากหน่วยงานภาครัฐนั้นมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน หรือตอ้งการให้ประชาชนมีสุขภาพดี แต่จากการส ารวจผลการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
มกัจะพบเสมอว่า หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยงัคงด าเนินงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องรีบเร่ง
ด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
             ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของประชาชนจึงจะยงัคงด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ต่อไปอยา่งต่อเน่ืองเพราะการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคของประชาชนยงัมีความตระหนกัและมีส่วน
ร่วมไม่มากนักในบางกรณี ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร ยงัไม่สามารถแพร่หลายได้อย่างทัว่ถึง
นัน่เอง  และไม่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของประชาชน 
           การช้ีน าด้านสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในหน่วยงานภาครัฐมีจุดแข็งในด้าน
องคก์ร  แผนงาน  โครงการ  งบประมาณ  และก าลงัคน  ซ่ึงจะช่วยใหก้ารด าเนินการช้ีน าดา้นสุขภาพด าเนินการ
ไปอยา่งต่อเน่ืองได ้ แต่ยงัคงมีจุดอ่อนในส่วนท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบท่ีมีหลายขั้นตอนจึงอาจท าใหล่้าชา้ไดใ้นการ
ด าเนินงาน 
 
3.  ลกัษณะการช้ีน าด้านสุขภาพผ่านบทบาทขององค์การอนามัยโลก   
             องค์การอนามัยโลกเป็นองค์กรหลักในการวางแนวการพฒันาเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ และเป็น
แหล่งขอ้มูลอา้งอิงในการท างานดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  และองคก์ารอนามยัโลกถือแนวการพิจารณาสุขภาพ
แบบองคร์วมมาตั้งแต่ตน้  ค  านิยามของค าวา่ สุขภาพท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือ “สภาวะ ท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทาง
กาย ทางจิตใจ  และทางสังคม และมิใช่เพียงแต่การไม่มีโรคหรือ ความเจ็บป่วยเท่านั้น”  ซ่ึงปรากฏอยู่ใน
ธรรมนูญขององค์การอนามยัโลก  (WHO, 1948) การขบัเคล่ือนในเร่ือง “สุขภาพดีถว้นหน้า”  เร่ิมมีตั้งแต่การ
ประชุมใหญ่องคก์ารอนามยัโลก คร้ังท่ี 30 ใน ปี ค.ศ. 1977 และปีต่อต่อมาไดมี้ปฏิญญาอะมา อะตา  (Alma Ata) 
(WHO  1978)  ซ่ึงระบุว่า สาธารณสุขมูลฐานเป็นวิธีการหลกัในการท าให้บรรลุเป้าหมายของ “สุขภาพดีถว้น



 

 

หนา้”  การสาธารณสุขมูลฐานซ่ึงต่างจากการแพทยพ์ื้นฐานถูกมองวา่ เป็นการรวมเอาบริการทุกๆ อยา่งท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ ประเด็นส าคญัๆ หลายเร่ืองในค าปฏิญญาเป็นจุดเร่ิมของการคิดต่อยอด  นอกจากการเน้นความส าคญั
ของการมองสุขภาพแบบองคร์วมแลว้  ขอ้ยนืยนัต่อไปน้ีปรากฏอยูใ่นเอกสารและค าประกาศขององคก์ารอนามยั
โลกหายฉบบั ไดแ้ก่ 

- สุขภาพในฐานะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน   
- การไม่อาจยอมรับไดใ้นความไม่เท่าเทียมกนัในสุขภาพท่ีเกิดข้ึนภายในและระหวา่งประเทศ 

สุขภาพในฐานะเป็นเป้าหมายทางสังคมท่ีส าคญั 
- ความสัมพนัธ์แบบเก้ือกูลกนัระหวา่งสุขภาพและการพฒันาทางสังคม 
- ความจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัหลายภาคส่วนในการท างานดา้นสุขภาพ 
- สิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลในการมีส่วนร่วมในฐานะส่วนตวัและส่วนรวมในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
- การใหค้วามรู้เป็นช่องทางของการพฒันาความสามารถของชุมชนในการมีส่วนร่วม 

           ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.  1984 องค์การอนามยัโลกได้ให้แนวทางใหม่ในเร่ือง “การส่งเสริมสุขภาพ”  
โดยมองว่า เป็น “การรวบรวมแนวคิดเขา้ไวด้้วยกนั”  ซ่ึงท าให้คนท่ีเห็นความส าคญัของความจ าเป็นในการ
เปล่ียนแปลงในวิถีทางและสภาพในการด ารงชีวิต  เพื่อจะส่งเสริมให้เกิดสุขภาพดีโดยให้นิยามการส่งเสริม
สุขภาพวา่ เป็น “กระบวนการในการท าใหค้นเราสามารถจะเพิ่มการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองได”้ 
           มีการระบุปัจจยัพื้นฐานของค าว่า สุขภาพโดยกล่าวถึง รายได้ ท่ีอยู่อาศยั  และอาหาร  โดยได้รับการ
ยอมรับว่า เป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ส าหรับสุขภาพ นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัการได้รับขอ้มูลข่าวสารและ
ทกัษะในการด าเนินชีวิต  การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเพิ่มโอกาสในการสร้างทางเลือกในการมีสุขภาพดี
และการสร้างสภาวะท่ีเสริมสร้างสุขภาพจิต  ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  ทางกายภาพ  ทางสังคม  และทาง
วฒันธรรม  และยงัไดส้รุปถึงหลกัการส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพไวด้งัน้ี 
            - การส่งเสริมสุขภาพ เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัประชากรทั้งหมด ในบริบทของการใชชี้วติ ประจ าวนั และ
การท าใหค้นเราสามารถจะควบคุมและมีความรับผดิชอบต่อสุขภาพของตน 
              - การเขา้จดัการปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพ นัน่คือ แนวทางท่ีมองไปท่ีรากเหงา้ของปัญหา ซ่ึงตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและในทุกระดบัทั้งระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 
             - การใชป้ระโยชน์ของวธีิการและแนวทางต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัแต่ส่งเสริมกนั ตั้งแต่เร่ืองกฎหมาย เร่ือง
งบประมาณ  เร่ืองการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างองคก์ร  และการพฒันาชุมชนไปจนถึงเร่ืองการใหค้วามรู้และ
การติดต่อส่ือสาร 



 

 

              - การมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการพฒันาความสามารถของบุคคล
และชุมชน 
              - เร่ืองบทบาทของผูมี้วิชาชีพดา้นสุขภาพในการให้ความรู้และค าแนะน าดา้นสุขภาพ กฎบตัรออตตาวา 
ซ่ึงเกิดข้ึนในการประชุมนานาชาติคร้ังแรกเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ (WHO, 1986) น าเอาหลกัการส าคญัๆ 
หลายอย่างมาใช ้ซ่ึงปรากฏในเอกสารขององค์การอนามยัโลกและใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงมาตลอด โดยสรุปกล
ยทุธ์กวา้งๆ ไว ้3 เร่ืองในการท างานดา้นส่งเสริมสุขภาพ 

1) การใหค้  าแนะน า เพื่อสร้างสภาวะท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ 
2) การเพิ่มความสามารถ  และสร้างทกัษะแก่ประชาชนท่ีจ าเป็นในการสร้างทางเลือกในการมีสุขภาพ
ดี 
3) การประนีประนอมกนัระหวา่งกลุ่มต่างๆ ในการมุ่งไปสู่การสร้างสุขภาพ 

             กฎบตัรออตตาวาระบุการปฏิบติัการในเร่ืองหลกัท าอยา่งท่ีเป็นแกนเร่ืองแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ 
ไดแ้ก่ 

- สร้างนโยบายสาธารณะดา้นการมีสุขภาพดี 
- สร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
- สร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติัการของชุมชน 
- พฒันาทกัษะส่วนบุคคล 
- จดัระบบบริการสุขภาพใหม่ 

            มีความขดัแยง้อยู่บางอย่างระหว่างความรับผิดชอบของปัจเจกกบัของสังคมต่อค าว่า สุขภาพระหว่าง
ความรับผิดชอบส่วนบุคคลกบัความรับผิดชอบร่วมกนั  และระหว่างความสมคัรใจกบัการควบคุม กฎบตัร
ออตตาวาจดัการกบัเร่ืองน้ีด้วยการมองปัจเจกว่า มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง แต่ยงัตอ้งมีความ
รับผิดชอบร่วมต่อสุขภาพของผูอ่ื้นดว้ย  อย่างไรก็ดี  ความรับผิดชอบของสังคมท่ีอยู่เหนือข้ึนไปในการสร้าง
สภาวะท่ีท าให้คนเราสามารถจะควบคุมสุขภาพของตนเองได้ การตระหนักว่า สุขภาพสร้างข้ึนเม่ือคนเรา 
“เรียนรู้ ท างาน เล่น และมีความรัก”  เป็นตวับอก “แนวทางท่ีตั้งไว”้  ในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ 
           บทบาทขององคก์ารอนามยัโลกยงัคงมีบทบาทในการช้ีน าดา้นสุขภาพแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศ
ไทยมาอย่างต่อเน่ือง และมีอิทธิพลต่อการพฒันาการดา้นสุขภาพของประเทศไทย   ดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบาย
และการสนบัสนุนดา้นต่างๆ จึงมีความส าคญัต่อการช้ีน าดา้นสุขภาพของไทยต่อไป 
 
 
 



 

 

4.  ลกัษณะการช้ีน าสุขภาพผ่านประเด็นปัญหาจากสมัชชาสุขภาพ 
              สภาพปัญหาดา้นสุขภาพไดรั้บความสนใจและยอมรับจากประชาชนมากยิง่ข้ึน เพราะสมชัชาสุขภาพได้
รวบรวมขอ้มูลปัญหา   ความตอ้งการจากภาคประชาชน จากการประชุมสัมมนาของการประชุมสมชัชาสุขภาพ 
ซ่ึงด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการรวบรวมปัญหาจากแต่ละพื้นท่ีซ่ึงมีความ
แตกต่างกนั และจากแต่ละประเด็นปัญหาซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัๆ มาน าเสนอร่วมกนั 
          กระบวนการรวบรวมปัญหาและความตอ้งการจากสมชัชาสุขภาพ นอกจากจะไดรั้บทราบปัญหาความ
ตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงแลว้ยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความตระหนกัในเร่ืองสุขภาพ  และมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินการตั้งแต่ในระยะแรกของการวางแผนด าเนินงานจนถึงข้ึนการประเมินผลและการรับ
ผลของการด าเนินงาน 
 
5.  ลกัษณะการช้ีน าด้านสุขภาพผ่านปัญหาสุขภาพแบบเร่งด่วน 
           ปัจจุบนัเกิดโรคอุบติัใหม่ท่ีมีความรุนแรงและเกิดการระบาดอย่างกวา้งขวาง เช่น โรคไขห้วดัใหญ่สาย
พนัธ์ุใหม่  2009  เป็นสาเหตุท่ีท าใหภ้าครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ  และทุกฝ่ายในสังคมตอ้งร่วมมือกนัในการ
ควบคุม  และการป้องกนัโรคซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ของนกัวชิาการหรือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีตอ้งน าเสนอรายละเอียด
ต่อประชาชนตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและป้องกนัโรคการอุบติัของโรคเกิดใหม่จึง
เป็นโอกาสของการช้ีน าสุขภาพท่ีจะท าให้ประชาชนมีความรู้  ความเขา้ใจ และร่วมมือในการควบคุมป้องกนั   
แต่การช้ีน าอยา่งถูกตอ้งเท่านั้นท่ีจะก่อเกิดประโยชน์  แก่ประชาชนเพราะการช้ีน าในลกัษณะของโรคอุบติัใหม่ท่ี
ประชาชนยงัไม่เขา้ใจและเกิดความกงัวลใจมากจะยากต่อการสร้างความร่วมมือ ซ่ึงตอ้งอาศยัความช านาญของ
นกัวชิาการสาธารณสุขท่ีด าเนินการให้เกิดความเหมาะสม 
 
6.  ลกัษณะการช้ีน าด้านสุขภาพผ่านส่ือสารมวลชน 
              การน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านส่ือสารมวลชนมีช่องทางหลายช่องทาง เช่น ผ่าน
สถานีโทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หนงัสือพิมพ ์ แผ่นพบั แผ่นปลิว  อินเทอร์เน็ต  โทรศพัท์  หรือ
ส่ือสารทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยในแต่ละช่องทางจะให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั และประชาชนหรือผูรั้บ
ข่าวสารจะมีความสนใจแต่ละส่ือแตกต่างกันเช่นเดียวกัน  แต่อย่างไรก็ตาม การช้ีน าด้านสุขภาพผ่าน
ส่ือสารมวลชน  สามารถสรุปความส าคญัไดด้งัน้ี 
           6.1 ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างและเพิ่มพูนความตระหนกัรู้ ช่วยกระตุน้เร้าให้เกิดการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลมากยิง่ข้ึน และดึงดูดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นสุขภาพมากยิง่ข้ึน 
           6.2  การน าเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพจะช่วยใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 



 

 

           6.3 การใชส่ื้อต่างๆ อยา่งจ าแนกจะช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และมีส่วนร่วมมากข้ึน 
           6.4 ส่ือมวลชนสามารถท าใหป้ระชาชนเขา้ถึงส่ือต่างๆ ไดต้ามความเหมาะสมของตนเอง 
          6.5 ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือท่ีมีคุณภาพจะมีความน่าเช่ือถือและประชาชนจะคลอ้ยตามไดง่้าย ในการช้ีน า
ดา้นสุขภาพเน้ือหาหรือองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการน าเสนอมีความส าคญัมากเช่นเดียวกนั และตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
 1) ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาวชิาการใหเ้ป็นเน้ือหา หรือวธีิการท่ีกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

2) เร่ืองท่ีน ามาส่ือสารจะตอ้งอยูใ่นความสนใจของประชาชน 
3) สารท่ีส่งจะตอ้งสั้น กระชบั เขา้ใจง่าย  ไม่ควรส่ือเน้ือหาหลายๆ อยา่งมากเกินไปใน

ขณะเดียวกนั 
               ในเร่ืองของการใชส่ื้อ หรือช่องทางในการส่ือสารนั้น  จะมีหลากหลายวธีิ แต่ส่ิงส าคญัท่ีทุกท่านตอ้งได้
ปฏิบติัคือ  การใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีต้องการจะส่ือ และกลุ่มผูรั้บส่ือรวมถึงระยะเวลาท่ีต้องการจะ
ส่ือสารดว้ย ซ่ึงมีรูปแบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) การใชส่ื้อบุคคลเหมาะสมกบังานท่ีเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่คนในชุมชนโดยผูท่ี้ประสบผลส าเร็จ
ในการแสวงหาวธีิ หรือคน้พบแนวทางในการท างานจะแนะน าใหค้นในชุมชนไดรั้บทราบตามประสบการณ์
ของตน และขยายความรู้ไปยงักลุ่มชุมชนอ่ืนๆ 

2) ใชก้ารบอกต่อแบบปากต่อปาก  เหมาะกบัการเผยแพร่ความรู้ในระดบัชุมชนโดยเฉพาะในกรณี
ท่ีผูส่้งสารเป็นท่ีรู้จกัภายในพื้นท่ีท่ีตอ้งการจะเผยแพร่ 

3) การบอกเล่าถึงแนวความคิดและการด าเนินงานผา่นท่ีประชุมหมู่บา้น ผา่นหอกระจายข่าวเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับทราบ 

4) การท าแผน่ใบปลิว  จะเหมาะกบังานท่ีตอ้งการส่ือสารเน้ือหาท่ีไม่ซบัซอ้นสามารถรับรู้ไดโ้ดย
การอ่านกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีจ านวนมากและอยูใ่นบริเวณเดียวกนั 

5) การใหข้อ้มูลและประชาสัมพนัธ์ทางสถานีวทิยชุุมชน 
6) การเลือกใชส่ื้อโฆษณาทางโทรทศัน์ เหมาะกบัโครงการท่ีตอ้งการส่ือใหค้นกลุ่มใหญ่ภายใน

เวลารวดเร็ว  แต่มีขอ้เสียคือ ใชง้บประมาณสูง และจะอยูไ่ม่นาน  ดงันั้น จึงควรเลือกใชว้ธีิน้ีเฉพาะกบัเน้ือหา 
หรือการเคล่ือนไหวท่ีจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 

7) เพื่อใหก้ารใชส่ื้อในการรณรงคไ์ดผ้ล ควรมีการท างานเชิงความคิดกบัส่ือมวลชน หรือผูผ้ลิตส่ือ 
(รวมทั้งนกัแสดง พิธีกร)  นั้นดว้ย เพื่อใหเ้ขาเขา้ใจในประเด็นสุขภาพ และร่วมเป็นพนัธมิตรท่ีจะเผยแพร่ข่าวต่อ 



 

 

8) ในการเลือกใชส่ื้อนั้นควรจะเป็นส่ือบุคคล  และเน้ือหา ไม่ควรจะเนน้เฉพาะแต่สาระท่ีตอ้งการ
เผยแพร่เพียงอยา่งเดียว  แต่ควรจะสอดแทรกความสนุกสาน หรือเป็นการเสนอในแนวทางบนัเทิงดว้ย 

(1) ใชก้ารพูดคุยและจดักลุ่มพูดคุยกบัประชาชนภายในชุมชน 
(2) ใชว้ธีิใหก้ลุ่มเป้าหมายทดลองใชว้ธีิการใหม่ท่ีตอ้งการจะเผยแพร่เพื่อใหส้ามารถ

เปรียบเทียบกบัวธีิการเดิมๆ ท่ีเคยปฏิบติัมา 
(3) ใชก้ารจดัตั้งกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน รณรงคใ์หไ้ดผ้ลภายในกลุ่มมีการจดัการใหมี้

ความย ัง่ยนื และขยายเครือข่ายออกไปเร่ือยๆ 
(4) การเขียนบทความในหนงัสือหรือวารสาร 
(5) การจดักิจกรรมเฉพาะกลุ่ม และสอดแทรกเน้ือหาเขา้ไปในกิจกรรม 
(6) ในกรณีท่ีเป็นการเผยแพร่ความรู้ควรฝึกใหป้ฏิบติัตามช่องทาง เพื่อเป็นแหล่งของการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหผู้ส้นใจดูงานมาศึกษารายละเอียดและสอนใหน้ าไปทดลอง และการฝึกเพื่อให้เกิดการ
เผยแพร่ น าไปใชต่้อกนัมากข้ึน 

(7) การจดัการอบรมและปฏิบติัตามใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ 
(8) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินจดัการกบัปัญหาของตนเอง 
(9) ใชก้ารร่วมกนัเรียนรู้ และพฒันาไปดว้ยกนั ร่วมประชุม คน้หาปัญหา วธีิการจดัการ 

การเรียนรู้ถึงองคค์วามรู้เก่ียวกบัการท างานร่วมกนั โดยให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ต่างๆ เช่น การแกไ้ขและจดัการกบัปัญหา เป็นตน้ 

 
7.  ลกัษณะการช้ีน าด้านสุขภาพผ่านการรณรงค์ 

การรณรงคด์า้นสุขภาพเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารสุขภาพ  ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ในงานสุข
ศึกษา  ส่งเสริม และสร้างเสริมสุขภาพท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานต่างๆ  ประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ค าว่า รณรงค์ มาจากค าว่า Campaign ในภาษาองักฤษซ่ึงมาจาก Campus  และ  Campania ใน
ภาษาละตินท่ีมีความหมายถึง “พื้นท่ีราบ”  และเป็นตน้ก าเนิดของค าว่า  Camp Ague  ในภาษาฝร่ังเศสโบราณ  
ค าน้ีเก่ียวกบัพื้นท่ีราบ เพราะหมายถึง ภูมิประเทศซ่ึงเป็นท่ีสู้รบในการศึกสงคราม ตั้งแต่ดึกด าบรรพ ์ การรณรงค์
เป็นยุทธศาสตร์ทางทหาร ซ่ึงมีกรอบก าหนด ทั้งดา้นภูมิศาสตร์  และเวลา ค าวา่ รณรงคจึ์งมีความหมายถึงการสู้
รบท่ีใหญ่กวา่ การท าศึก (Battle)  ทัว่ๆ ไป แต่เล็กกวาสงคราม (War)  การรณรงคอ์าจจะใชเ้วลาประมาณ 1- 2 ปี 
ซ่ึงในช่วงเวลานั้น กองทพัมกัจะตั้งทพัอยูใ่นพื้นท่ีราบอนัอาจจะเป็นทอ้งทุ่งกวา้ง และมีจุดประสงคเ์พื่อยึดแม่น ้ า 
ก าแพงเมือง หรือเมืองท่า  ท่ีอาจจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัในการท าสงคราม  ถา้ไม่ประสบความส าเร็จ หรือ



 

 

เผชิญกบัฤดูหนาวท่ีโหดเห้ียม หรือมีการยุติการท าศึก  เหล่าทหารจะเดินทางกลบัไปยงัค่ายหรือป้อมปราการ  
เป็นสัญญาณของการยติุการรณรงค ์
             การรณรงคท์างดา้นสุขภาพมีวตัถุประสงค ์4 อยา่ง ดงัน้ี 

1) การรณรงคมี์จุดมุ่งหมายท่ีจะเกิดผลลพัธ์  หรือผลกระทบอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
2) ผลหรือผลกระทบนั้น ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ 
3) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
4) จดักิจกรรมการส่ือสารอยา่งเป็นระบบ 

การรณรงค์ทางส่ือต่างๆ (Media campaign)  เป็นการส่ือสารโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อโน้มน้าว
จิตใจ มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง มีโครงสร้างการท างานแบบหน่วยงานหรือองค์กร  มีผูน้  า หรือผูป้ฏิบติัการ
รณรงค ์มีการใชส่ื้อและจดักิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมท่ีมีการวางแผนและใชก้ลยุทธ์กบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การ
รณรงคป์ระสบความส าเร็จ   ซ่ึงรูปแบบของการรณรงค์ไดรั้บความสนใจอยา่งสูงในการด าเนินงานทุกงาน เช่น 
รณรงคด์า้นการเมืองเพื่อใหป้ระชาชนไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง การรณรงคด์า้นธุรกิจ เพื่อการขายหรือการตลาด  
การรณรงคด์า้นสุขภาพเพื่อสร้างกระแสสังคม  ตวัอยา่งเช่น เร่ืองการออกก าลงักาย  หรือการบริโภคอาหาร เป็น
ตน้ 
             การรณรงคใ์นปัจจุบนัจะเป็นการรณรงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมและการเจาะจงกลุ่ม    และ
มีการด าเนินการทุกขั้นตอนอยา่งเป็นระบบวทิยาศาสตร์  มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากรณรงคโ์ดยทัว่ไป  - (นรินทร์
ชยั พฒันพงศา 2542:  23-28) ดงัน้ี 

1) เนน้การประเมินผลความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการรณรงคไ์วช้ดัเจนโดยเฉพาะความ
คุม้ค่าจากการ 

2) เนน้การมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางออ้ม 
3) ค านึงถึงทุกปัจจยัและเป็นระบบท่ีเก่ียวกบัการยอมรับ หรือไม่ยอมรับเทคโนโลยี 
4) การใชห้ลกัยทุธศาสตร์ในการวางแผน 
5) เลือกประเด็นท่ีมีความวกิฤตสูง แต่แกไ้ขไดไ้ม่ยากจนเกินไป 
6) รณรงคใ์นระดบัท่ี และประชากรไม่มาก 
7) ใหค้วามสนใจกบัอุปสรรคท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์มากกวา่มุ่งประเด็นเทคโนโลย ี

 
 
 
 



 

 

8. ลกัษณะการช้ีน าด้านสุขภาพในต่างประเทศ 
           จากลกัษณะการช้ีน าดา้นสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคทั้ง 7 ลกัษณะนั้น เนน้
ลกัษณะเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย  ส่วนในต่างประเทศมีลกัษณะการช้ีน าดา้นสุขภาพดว้ยเช่นเดียวกนั  ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
              ประเทศอังกฤษ เม่ือ ปี ค.ศ.  1991  รัฐบาลประเทศองักฤษได้จดัท าเอกสารทางวิชาการเพื่อก าหนด
นโยบายด้านสุขภาพระดบัชาติเรียกว่า “The Green  Paper”  รัฐบาลได้เผยแพร่เอกสารน้ีและได้รับความเห็น
อยา่งกวา้งขวางจากสาธารณะ  และในปีต่อมาไดป้รับปรุงเน้ือหาเอกสารน้ีใหม่เป็นเอกสารนโยบายเรียกวา่  “The 
White Paper”  หรือเรียกเป็นทางการวา่ “The Health  of the Nation”  แลว้รัฐบาลไดน้ าเสนอผา่นความเห็นชอบ
จากรัฐสภาองักฤษเม่ือเดือนกรกฎาคม  ปี ค.ศ. 1992 
            The White Paper Paper ระบุวา่ ในภาพรวมแลว้แมปั้จจุบนัชาวองักฤษมีสุขภาพดีข้ึนและมีอายยุืนยาวข้ึน  
หากแต่ชาวองักฤษจ านวนมากยงัตอ้งตายก่อนวนัอนัควร หรือด ารงชีวติในวยัชราอยา่งไม่สุขเท่าท่ีควรทุกข ์ส่วน
ใหญ่นับว่า มีสาเหตุจากโรคท่ีป้องกนัได้  นอกจากนั้นประชากรบางกลุ่มหรือผูอ้าศยัในบางพื้นท่ียงัมีอตัรา
เจบ็ป่วยท่ีสูงจนสมควรตอ้งแกไ้ข 
           เป้าหมายดา้นสุขภาพแห่งชาติจึงควรประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ มุ่งไปสู่สภาวะซ่ึง 

- ชาวองักฤษมีอายยุนืยาวยิง่ข้ึน  (Adding years to life)  
- ชีวติชาวองักฤษเป็นสุขยิง่ข้ึน (Adding life to years) 

           การแกปั้ญหาสุขภาพควรด าเนินการใน 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
1) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
2) พฒันาคุณภาพการวนิิจฉยัโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ 
3) พฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

             ทั้งน้ีไดร้ะบุปัญหาสุขภาพส าคญั (Key Areas) ท่ีสังคมองักฤษจะตอ้งทุ่มเทแกไ้ขรวม 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)  
โรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง 2) โรคมะเร็ง 3) สุขภาพจิต  4) โรคเอดส์  และ 5) อุบติัเหตุ  ทั้งน้ีโดย
มุ่งลดปัจจยัเส่ียง  4 ประการคือ 1) การบริโภคยาสูบ  2) โภชนาการท่ีไม่เหมาะสม  3) ความดนัโลหิตสูง  และ 4) 
การแพร่ของเช้ือเอชไอว ี
            The White Paper ก าหนดกลวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายขา้งตน้ ไดแ้ก่ ก าหนดและผลกัดนัให้มีความร่วมมือ
จากบทบาทของทั้งภาครัฐ (ทั้งส่วนกลางและทอ้งถ่ิน) บุคคลและองคก์รเอกชนและผูป้ระกอบวิชาชีพ  รวมทั้ง
พฒันาโครงการเพื่อสุขภาพ 6 ประเภท  ไดแ้ก่ 

1) เมืองสุขภาพ (Healthy Cities) 
2) โรงเรียนสุขภาพ (Healthy Schools) 



 

 

3) โรงพยาบาลสุขภาพ (Healthy Hospitals) 
4) ท่ีท างานสุขภาพ (Healthy Workplaces) 
5) บา้นเรือนสุขภาพ (Healthy Homes) 
6) ส่ิงแวดลอ้มสุขภาพ (Health Environments) 

               รัฐบาลองักฤษปรับบทบาทเป็นผูป้ระสานนโยบายและการด าเนินงาน โดยอาศยัคณะกรรมการ
ระดบัสูงเรียกวา่  “Ministerial  Cabinet Committee” 
               รัฐบาลได้จัดแนวทางด าเนินการข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเอกชนต่างๆ  (เรียกว่า “Healthy 
Alliances”)  ไดร่้วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยในปี ค.ศ. 1992/93 รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณแก่
องคก์รเอกชนจ านวนถึง  50 ลา้นปอนด์ รวมทั้งการจดัและปรับบทบาท “ตวัละคร”  ส าคญัอ่ืนๆ ให้สอดคลอ้ง
กนั ไดแ้ก่ ระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Service)  ส่ือมวลชน องค์กรเอกชน องค์กรสุข
ศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
             ประเทศองักฤษไดแ้สดงทั้งความส าคญัและรูปธรรมของการส่งเสริมสุขภาพโดยระบุไวเ้ป็นส่วนส าคญั
ท่ีสุดใน “The White Paper”  ซ่ึงรัฐบาลและรัฐสภาแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินภารกิจน้ีใหส้ าเร็จ 

 
               ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ความส าคญักบัการส่งเสริมสุขภาพมากโดย
เร่ิมมาตั้งแต่สมยัประธานาธิบดีคาร์เตอร์  เม่ือ 1979 กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานช้ิน
ส าคญัช่ือวา่ “Health People”  เปิดเผยสาเหตุโรคภยัส าคญัท่ีชาวอเมริกนัก าลงัประสบ 
 Healthy  People  แสดงขอ้มูลชดัเจนวา่ การท่ีปัญหาโรคภยัไขเ้จ็บลดน้อยลงอยา่งมากในศตวรรษท่ี 20 
นั้น ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากมาตรการดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  ไดแ้ก่ การสุขาภิบาล  วคัซีนให้ภูมิคุม้กนั  อาหาร
การกิน  และการจดับริเวณบา้นเรือน  รวมทั้งชาวอเมริกนัเปล่ียนพฤติกรรมกรรมเอ้ือต่อสุขภาพมากข้ึน ส่วน
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางการแพทยมี์ส่วนช่วยลดอตัราการเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ลงเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
 ปีถัดมารัฐบาลได้จดัท าเป้าหมายสุขภาพแห่งชาติ (Objectives  for the Nation)  เพื่อเป็นเคร่ืองช้ีน า
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับรัฐต่างๆ และเป็นแนวทางหลกัเพื่อด าเนินโครงการสาธารณสุขของรัฐบาลกลาง  
ซ่ึงเป็นรายละเอียดวตัถุประสงคแ์ละเคร่ืองช้ีวดัจ านวน  226  รายการ  ทั้งน้ี ต่อมาเป้าหมายสุขภาพแห่งชาติไดรั้บ
การปรับปรุงแกไ้ขคร้ังล่าสุดเม่ือปี ค.ศ.  1990  ประโยชน์ของการก าหนดวธีิการบรรลุเป้าหมาย มลรัฐจึงมีอิสระ
ในการวางแผนและก าหนดกลวธีิเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนต่างๆ 
 นบัแต่สมยัประธานธิบดีคาร์เตอร์เป็นตน้มา กระแสเคล่ือนไหวเพื่อส่งเสริมสุขภาพไดบ้งัเกิดข้ึนทั้งใน
ระดบัรัฐบาลกลางและระดบัทอ้งถ่ิน เช่น รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี  อาหารและกฎหมายดา้นอาหาร เข็มขดั
นิรภยั  หมวกกนัน๊อก  การออกก าลงักาย  การเจือไอโอดีนกบัเกลือ  การผสมฟลูออไรด์ลงในน ้ าประปา เป็นตน้ 



 

 

รัฐบาลกลางไดจ้ดังบประมาณส าหรับบริการส่งเสริมสุขภาพพื้นฐานอย่างสม ่าเสมอเม่ือมีการลดงบประมาณ
สมยัประธานาธิบดีเรแกน  โครงการสาธารณสุขไม่ไดถู้กลดทอนไป 
             การต่อสู้รณรงคเ์พื่อสุขภาพด าเนินไปอยา่งเขม้ขน้ตลอดมา  โดยเฉพาะการต่อสู้กบัธุรกิจซ่ึงก่ออนัตราย
แก่สุขภาพ เช่น ยาสูบ  อาหารบางประเภท  ยา  แอลกอฮอล ์เป็นตน้  กลุ่มท่ีด าเนินการรณรงคม์กัเป็นกลุ่มองคก์ร
ระดบัทอ้งถ่ิน  นบัไดว้า่ Grassroots  Organizations  เป็น “ตวัละคร”  ส่งเสริมสุขภาพท่ีมีบทบาทเด่นอยา่งยิง่ 
            สังคมอเมริกนันั้นยึดถือปรัชญายอมให้มีความหลากหลาย  เน้นเปล่ียนแปลงโดยสมคัรใจ  และเปิด
โอกาสใหทุ้กฝ่ายแสดงเหตุผล  การเปล่ียนแปลงในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  ชา้บา้ง
เร็วบา้งตามสภาพทอ้งถ่ิน  และแตกต่างกนัไประหว่างแต่ละมลรัฐ  แต่ทั้งน้ีเป็นไปตามแนวทางของเป้าหมาย
สุขภาพแห่งชาติ (Objectives for the Nation)  อาทิ 
                   มลรัฐมินเนโซตา นบัแต่ปี ค.ศ.  1992  มินเนโซตาเป็นรัฐหน่ึงท่ีพยายามปฏิรูประบบสาธารณสุข 
แมว้า่ปัจจุบนัดชันีสภาวะสุขภาพจะบ่งช้ีวา่ ประชาชนของมลรัฐน้ีมีสุขภาพดีท่ีสุดมลรัฐหน่ึง  การปฏิรูประบบ
สาธารณสุขมีเป้าหมายหลกัคือ ลดค่าใช้จ่ายและจดับริการให้ครอบคลุมประชากรทุกผูทุ้กนาม  ทั้งน้ีดว้ยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายโดยมีคณะกรรมการอ านวยการเรียกวา่ Minnesota  Health Care  Commission 
                   ส่วนหน่ึงของแผนปฏิรูปเรียกวา่ “Consumer  Incentives and Prevention”  โดยมีแนวทางโดยสรุป 
ไดแ้ก่ 

 1) เพิ่มภาษียาสูบ 
 2) เพิ่มโทษรุนแรงแก่ผูไ้ม่ใชเ้ขม็ขดันิรภยั 
 3) ก าหนดใหมี้การใชห้มวกกนัน๊อค 
 4) เพิ่มภาษีแอลกอฮอล์ 
 5) สร้างแรงจูงใจแก่ผูบ้ริโภคเม่ือเลือกซ้ือสินคา้สุขภาพ 
 6) ปรับปรุงระบบการเงินส าหรับบริการสาธารณสุขพื้นฐาน 
 7) จดัระบบเครือข่ายบริการเรียกวา่ Integrated  Service  Network (ISN)  ซ่ึงเนน้ดา้นบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

             ประเทศสิงคโปร์ นบัเป็นประเทศก าลงัพฒันาขนาดเล็กท่ีประชาชนมีสถานะสุขภาพเทียงเคียงได้กบั
ประเทศพฒันาแลว้  การตายของทารก (Infant Mortality)  เท่ากบั 6.7 ต่อพนัประชากร และการคาดการณ์การมี
ชีวิตแรกคลอด (Life Expectancy at  Birth) ส าหรับเพศชายและหญิงเท่ากบั 73.5 และ 77.9  ปีตามล าดบั เม่ือปี 
ค.ศ.  1989) สิงคโปร์ไดใ้ห้ความส าคญัแก่การส่งเสริมสุขภาพในดา้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชน
มาตั้งแต่ตน้ทศวรรษปี  1980 ไดมี้การตั้งกรมวิถีการด าเนินชีวิตและสุขภาพ (Lifestyle and Health Department)  
ในกระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัให้มีการบริการให้ภูมิคุม้กนัโรคแก่เด็กสิงคโปร์ทุกคน บริการตรวจสุขภาพเด็ก



 

 

ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 16 ปี บริการดูแลมารดา  การให้สุขศึกษาผ่านส่ือมวลชนและส่ิงพิมพ ์ รวมทั้งมีการ
รณรงคอ์ยา่งขนานใหญ่เพื่อกรไม่สูบบุหร่ี  เพื่อนิสัยการกินท่ีถูกตอ้ง และเพื่อการออกก าลงักาย  ต่อมา กระทรวง
สาธารณสุขไดเ้พิ่มบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตา้นม ความดนัโลหิตสูงและเบาหวาน 
             เม่ือปี ค.ศ.  1990  กระทรวงสาธารณสุขไดน้ าแนวคิดการเปล่ียนพฤติกรรมน้ีข้ึนเป็นความพยายาม
ระดบัชาติ  โดยจดัใหท้ั้งส่วนราชการและเอกชนเขา้มามีส่วนก าหนดและด าเนินกิจกรรมสามารถชกัน าผูบ้ริหาร
ประเทศระดบัสูงใหเ้ขา้ใจและเป็นแกนประสานนโยบายระหวา่งหน่วยงานรัฐ 
             สิงคโปร์ไดก้ าหนดกลวธีิเพื่อการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ไดแ้ก่ 

1) สร้างค่านิยมร่วมกนัตามวิสัยทศัน์วา่ “ครอบครัวเป็นสุข  ประชาชาติเป็นสุข”  (Healthy Family, 
Healthy Nation) 

2) ส่วนร่วมจากส่วนราชการต่างๆ และเอกชน โดยมีคณะกรรมการประสานงานระดบัสูง 
3) สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ บา้น สถานท่ีท างาน สถานท่ีพกัผอ่น 
4) ส่งเสริมใหสุ้ขภาพเป็นความรับผดิชอบส่วนบุคคล เช่น การบงัคบัออม เพื่อการรักษาพยาบาล 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกองทุนบ าเหน็จกลาง เป็นตน้ 
5) ประสานนโยบายสาธารณะ เช่น  ควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นตน้ 

 
กจิกรรม 6.1.2 

       สมชัชาสุขภาพเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการช้ีน าสุขภาพอยา่งไร 
 

แนวตอบกจิกรรม 6.1.2 
            สมชัชาสุขภาพไดร้วบรวมขอ้มูลปัญหา   ความตอ้งการจากภาคประชาชน จากการประชุมสัมมนาของ
การประชุมสมชัชาสุขภาพ ซ่ึงด าเนินการโดยส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการรวบรวมปัญหา
จากแต่ละพื้นท่ีซ่ึงมีความแตกต่างกนั และจากแต่ละประเด็นปัญหาซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัๆมาน าเสนอ
ร่วมกนั กระบวนการรวบรวมปัญหาและความตอ้งการจากสมชัชาสุขภาพ นอกจากจะไดรั้บทราบปัญหาความ
ตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงแลว้ยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความตระหนกัในเร่ืองสุขภาพ  และมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินการตั้งแต่ในระยะแรกของการวางแผนด าเนินงานจนถึงข้ึนการประเมินผลและการรับ
ผลของการด าเนินงาน 
 
 

 



 

 

 

เร่ืองที่  6.1.3  
ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการด าเนินการช้ีน าด้านสุขภาพ 
 

การพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการช้ีน าดา้นสุขภาพ สามารถพิจารณาปัจจยัไดห้ลายลกัษณะซ่ึง
แต่ละลกัษณะของปัจจยัมีรายละเอียดแตกต่างกนั แต่ในส่วนของเน้ือหาส่วนใหญ่จะคลา้ยคลึงกนั ตวัอยา่งเช่น 
การพิจารณาปัจจยัในเชิงระบบ  ไดแ้ก่ การพิจารณาถึงปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ และผลท่ีไดรั้บ  ซ่ึงปัจจยัน าเขา้
อาจหมายถึง หน่วยงาน เจา้หนา้ท่ีหรือนกัวชิาการผูท่ี้มีความช านาญ ผูน้ า  ส่วนกระบวนการ อาจหมายถึง วธีิการ
น าเสนอหรือการช้ีแนะขอ้มูลข่าวสารต่อสังคมและประชาชน ซ่ึงส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การเสนอผา่นส่ือมวลชนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น โทรทศัน์  วิทยุ  หนงัสือพิมพ ์ ขอ้ความสั้น  เป็นตน้  และผลท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่  ความรู้ ความ
เขา้ใจและความตระหนกัของประชาชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกนัโรค  หรือการพิจารณาปัจจยัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   แต่อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาปัจจยั
ในคร้ังน้ีจะน าเสนอในส่วนท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัและมีผลต่อการช้ีน าดา้นสุขภาพ ดงัน้ี 
1. ปัจจัยด้านผู้น า  
 ซ่ึงหมายถึงผูน้ าในทางการบริหารระดบัสูง เช่น  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  เป็นตน้ ซ่ึงมีบทบาทในการ
ช้ีน าสังคมในดา้นสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งในทางส่วนตวัและส่วนรวม เช่น ในทางส่วนตวัหากนายกรัฐมนตรีไม่
สูบบุหร่ี  ไม่ด่ืมเหลา้ ไม่มัว่สุมการพนนั  จะช้ีน าแก่กลุ่มเยาวชนไดเ้ป็นอย่างดี  หรือรัฐมนตรีเป็นผูท่ี้นิยมออก
ก าลังกาย จะชักชวน รณรงค์ให้เกิดกระแสของการออกก าลงักายได้เป็นอย่างดี  หรือในทางส่วนรวมผูน้ า
สามารถท่ีจะก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไดข้องประชาชนได ้
  
2. ปัจจัยด้านนโยบาย   
 นโยบายของพรรคการเมืองหรือของรัฐบาล ฝ่ายบริหารจะเป็นเคร่ืองช้ีน าดา้นสุขภาพได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพซ่ึงก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี  หรือสภาผูแ้ทนราษฎร  ซ่ึงนโยบายท่ี
ก าหนดข้ึนน้ีจะเป็นแนวทางให้เกิดแผนงาน  โครงการด้านสุขภาพอีกมากมายรวมทั้งงบประมาณในการ
สนบัสนุน 
 
3. ปัจจัยด้านองค์กร   



 

 

 องค์กรท่ีรับผิดชอบเป็นด้านหลักในอดีต ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  แต่ในปัจจุบนัได้มีองค์กร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มข้ึน เช่น ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมการสร้างสุขภาพ (สสส.)  ส านงัา
นคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สถาบนัวจิยัระบบสุขภาพ 
(สวรส.)  เป็นตน้  ซ่ึงทุกองคก์รท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัน้ีต่างส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งส้ิน  ท าให้
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน 
 
4. ปัจจัยด้นองค์ความรู้   
 การน าเสนอองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะจะท าให้
ประชาชน และสังคมยอมรับ และน าองคค์วามรู้นั้นๆ ไปปฏิบติัตาม  เช่น การลดปัจจยัเส่ียง  หรือการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็การชุมชนเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค เป็นตน้ ซ่ึงองคค์วามรู้ต่างๆ เหล่าน้ีจ  าเป็นท่ี
จะจดัระบบการน าเสนอให้เหมาะสมจึงก่อให้เกิดความตระหนกัในส่วนของประชาชนได ้  ซ่ึงปัจจยัดา้นน้ีผูท่ี้จะ
ให้ความรู้และประชาชนยอมรับไดง่้ายจะตอ้งเป็นผูท่ี้ประกอบวิชาชีพดา้นการแพทยแ์ละดา้นการสาธารณสุข  
หรือมีสถานภาพทางสังคมท่ีสังคมยอมรับ 
 
5. ปัจจัยด้านการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร   
 โดยการน าเสนอผ่านส่ือสารมวลชนทุกรูปแบบ เป็นความส าคญัท่ีสุด  เพราะส่ือจะน าขอ้มูลข่าวสาร
ไปสู่ประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อยา่งทัว่ถึง และอยา่งเป็นระบบ 
 
6. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 ประชาชนจะเป็นผูรั้บข่าวสารจากภาครัฐหรือนกัวิชาการ หรือวิชาชีพในประเด็นต่างๆ ในดา้นสุขภาพ
โครงการการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  ซ่ึงประชาชนจะต้องยอมรับเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ซ่ึงกระบวนการส่ือสารในชุมชนจะตอ้งมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคน้หาผูน้ า  การ
สร้างความสัมพนัธ์ การคน้หาปัญหา  การวางแผน การปฏิบติัตน  และการประเมินผลส าเร็จของงาน  เพื่อ
น าไปสู่การมีสุขภาพดี  หรือสุขภาวะของประชาชน 
  
7. ปัจจัยด้านสภาพปัญหาและความรุนแรงของปัญหา   
 ปัญหาและความรุนแรงของปัญหาจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถน าเสนอใหป้ระชาชนไดท้ราบและสร้าง
ความตระหนกัของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี  เช่น โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่  2009  หรือโรคซาร์  หรือโรค
ไขห้วดันก  เป็นตน้ ซ่ึงโรคอุบติัใหม่ส่วนใหญ่จะสามารถสร้างความตระหนกัไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะประชาชนจะ



 

 

ต่ืนตวั เน่ืองจากไม่มีความรู้ความเขา้ใจมาก่อน แต่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อมิใหเ้กิดปัญหาลุกลามต่อไป  จึง
เป็นความจ าเป็นของหน่วยงานภาครัฐท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
            ปัจจยัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้น้ีมีผลท าให้ระบบสุขภาพไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในเชิง
แนวคิด นโยบาย โครงสร้าง กลไกการจดัการ  และบทบาทของภาคส่วนต่างๆ พฒันาการส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะหน่ึงทศวรรษดงักล่าวสะทอ้นพลวตัใหม่ของการพฒันาสุขภาพในสังคมไทย แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนในหลายดน้ และบางเหตุการณ์อาจเป็นเคา้รางของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนและตอ้งการแกไ้ขในอนาคต  แต่ใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีผา่นมามีพฒันาการท่ีอาจถือไดว้า่ เป็นมิติของระบบสุขภาพไทยท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง
ไปสู่คุณภาพใหม่ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั ไดแ้ก่  
          7.1  กระแสความต่ืนตัวและการใส่ใจเร่ืองสุขภาพ กระแสความต่ืนตวัและการใส่ใจเร่ืองสุขภาพท่ีค่อยๆ 
ก่อตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง สะทอ้นจิตส านึกใหม่ในเร่ืองสุขภาพของสังคมไทย  ความต่ืนตวัน้ีดา้นหน่ึงเป็นผลมา
จากการตระหนกัถึงภยัคุกคามจากโรคร้ายท่ีการแพทยส์มยัใหม่ไม่สามารถให้ค  าตอบได ้ ในหมู่ชนชั้นกลางท่ีมี
ชีวิตแปลกแยก อยู่ในเมืองและตอ้งเผชิญกบัความเจ็บป่วยจากโรคเร้ือรังและโรคมะเร็ง การใส่ใจเร่ืองสุขภาพ
และการแพทยท์างเลือกกลายเป็นทางออกจากภาวะบีบคั้นของวิถีชีวิตสมยัใหม่  ในขณะท่ีกระแสสุขภาพก่อตวั
ท่ามกลางชาวบา้นท่ีตอ้งการหาทางออกจากปัญหาสุขภาพท่ีเป็นผลลพัธ์ของเศรษฐกิจ และระบบการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมการเกษตร กลายเป็นความต่ืนตวัต่อเกษตรชีวภาพ  เกษตรปลอดสาร และเกษตรอินทรีย ์ ความ
ต่ืนตวัต่อภยัคุกคามสุขภาพและโรคภยัไขเ้จ็บท่ีมากบัชีวิตท่ีขาดดุลยภาพและห่างเหินจากธรรมชาติ ท าให้เกิด
กระแสความต่ืนตวัและการใส่ในเร่ืองสุขภาพอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  ความนิยมในเร่ืองอาหารสุขภาพ  
สมุนไพร  การแพทย์ทางเลือก  การออกก าลังกาย  สปา ตลอดจนการเกิดกลุ่มและชมรมสุขภาพต่างๆ ท่ี
แพร่หลายข้ึน สะทอ้นการเกิดจิตส านึกสุขภาพใหม่ท่ีถือวา่ สุขภาพไม่ใช่ส่ิงท่ีผกูขาดหรือหยบิยื่นให้โดยสถาบนั
ทางการแพทย ์ แต่เป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งใส่ใจและแสวงหา 
             7.2 การก่อตัวและความเข้มแข็งของการสร้างเสริมสุขภาพ  กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพท่ี
ก่อตั้งโดยการน ารายไดส่้วนหน่ึงจากภาษีรัฐท่ีไดจ้ากสุราและบุหร่ีนบัเป็นนวตักรรมส าคญัท่ีมีเพียงไม่ก่ีประเทศ
เท่านั้นท่ีสามารถด าเนินการให้เกิดข้ึนได้  งบประมาณจากกองทุนและการด าเนินการของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกบัองคก์รภาคีและเครือข่ายท่ีกวา้งขวางทั้งในภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  
ภาคสังคมและชุมชนไดท้  าให้งานดา้นการสร้างเสริมสุขภาพขยายตวัและเขม้แข็งข้ึนทั้งในดา้นการสร้างเสริม
สุขภาพในระดบับุคคล  การเกิดกลุ่มและชมรมสุขภาพต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน สถานท่ี
ท างาน ตลอดจนการรณรงคใ์หเ้กิดกระแสสังคมดา้นสุขภาพ เช่น เร่ืองอุบติัเหตุ สุรา บุหร่ี การออกก าลงักาย และ
การรับประทานอาหารหวาน เป็นตน้ ดว้ยรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจและมีผลกระทบการรณรงคด์งักล่าวได้



 

 

เปิดมิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพ ซ่ึงหากมีการด าเนินการท่ีต่อเน่ืองจะสามารถสร้างจิตส านึกสุขภาพให้เป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและวถีิชีวติของชาวไทยได ้
              7.3 ความเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพท่ีไดก่้อตวัมาเป็น
ระยะเวลากวา่ 5 ปีท่ีผา่นมา ไดส้ร้างปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมของสังคมวงกวา้งในการท่ีจะร่วมกนัก าหนดทิศ
ทางการพฒันาและคุณลกัษณะของระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ ดว้ยการใชยุ้ทธศาสตร์สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขาท่ี
ท างานประสานกนัทั้งดา้นวิชาการ  ดา้นสังคม และการเมือง เพื่อผลกัดนัให้ธรรมนูญสุขภาพของคนไทยท่ีใช้
เป็นกรอบแนวทางท่ีทุกภาคส่วนร่วมกนัด าเนินการสร้างสุขภาวะไดอ้ยา่งมีเอกภาพ โดยเนน้ใหร้ะบบสุขภาพทั้ง
ระบบท างานเช่ือมประสานกนั และเช่ือมโยงกบัภาคประชาชนผา่นกระบวนการสมชัชาสุขภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนและสถาบันทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่าง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติออกมาใช้เป็นกฎหมายแม่บทดา้นสุขภาพแลว้  ซ่ึงกระบวนการขบัเคล่ือนการ
ปฏิรูปท่ีเปิกว้างและเน้นการมีส่วนร่วมได้ก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ของสังคมอย่างกว้างขวาง 
กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นรากฐานส าคญัของระบบสุขภาพไทยท่ีจะพฒันาไปสู่การมีส่วนร่วมและความ
เขม้แขง็ของระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 

            7.4  การต่ืนตัวเร่ืองการแพทย์ไทยภูมิปัญญาสุขภาพไทย ในราวสองทศวรรษท่ีผา่นมา  แนวคิดภูมิปัญญา
ไทยและการแพทยแ์ผนไทยถูกน าเสนอและเป็นท่ีตอบรับอยา่งกวา้งขวางจากความคิดทวนกระแส  ปัจจุบนัการ
สืบสานภูมิปัญญาไทยและการแพทยไ์ทยแผนไทยกลายเป็นภารกิจของรัฐ และพฒันาจากแนวคิดนามธรรมจน
กลายเป็นสมุนไพรไทย ยาไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การนวดไทยท่ีเฟ่ืองฟูขยายตวัไปทัว่  จนมีบริการการนวดไทย
ทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชนในโรงแรมและสปาต่างๆ รวมทั้งตามป๊ัมน ้ ามนั และศูนยก์ารคา้แทบทุกแห่ง แมว้า่
ภูมิปัญญาสุขภาพไทยส่วนหน่ึงจะถูกท าให้กลายเป็นสินค้า  แต่ภาวะดงักล่าวสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดและ
ทศันคติของสังคมไทยท่ีความเป็นเป็นทอ้งถ่ินและความเป็นไทยเปล่ียนแปลงไป  วิถีชุมชนและภูมิปัญญา
สุขภาพทอ้งถ่ินไม่ใช่ส่ิงงมงาย  ไร้สาระหรือน่ารังเกียจ  แต่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นภูมิปัญญาท่ีสังคมไทยตอ้ง
ช่วยกนัสืบสาน 
 

              7.5 แนวคิดใหม่  กระบวนการทัศน์ใหม่ในการพฒันาสุขภาพ การก่อตวัของแนวคิดใหม่ๆ หรือสุขภาพ
ในกระบวนการทศัน์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยา่งช้าๆ นั้น เป็นปฏิกิริยาตอบโตข้อ้จ ากดัของกรอบวิธีคิดแบบแยกส่วนท่ี
พนัธนาการระบบสุขภาพไทยมาชา้นาน วิธีคิดการแพทยแ์บบแยกส่วนอาจเพียงพอส าหรับการแกปั้ญหาความ
เจบ็ป่วยทางกายได ้ แต่เป็นวธีิคิดท่ีไม่เพียงพอในการเขา้ถึงสุขภาวะท่ีไปพน้จากมิติทางกายภาพ  แนวคิดสุขภาพ
ในกระบวนทศัน์ใหม่  เช่น สุขภาพองคร์วมท่ีเนน้การบูรณาการอยา่งมีดุลยภาพของส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความ



 

 

สมดุลพอดี แนวคิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณท่ีช้ีให้เห็นถึงสุขภาวะท่ีเช่ือมโยงกบัมิติทางปัญญา ศาสนธรรม  
และโลกุตรวิสัย  หรือจินตนาการระบบบริการสุขภาพใหม่ท่ีมีหวัใจของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงเนน้การสร้างความ
ละเอียดอ่อนต่อมิติของความเป็นมนุษยโ์ดยถือว่า การท างานสุขภาพเป็นโอกาสของการเรียนรู้และขดัเกลา
ตนเองใหเ้ขา้ถึงความสมบูรณ์และศกัยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย ์เป็นตน้ แนวคิดสุขภาพกระบวนทศัน์ใหม่
ท่ีเกิดข้ึนในระบบสุขภาพไทยน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพท่ีจะพฒันาไปให้พน้จากกรอบจ ากดัเดิมๆ เพื่อการ
เรียนรู้ท่ีจะไปใหถึ้งสุขภาวะในความหมายท่ีกวา้งไกลและลุ่มลึกยิง่ข้ึน 
             ปรากฏการณ์ท่ีสะทอ้นพฒันาการของระบบสุขภาพไทยเหล่าน้ีเป็นนิมิตหมายให้เห็นถึงศกัยภาพ และ
ความเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบสุขภาพไทยให้เกิดความพอเพียงดา้นสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกนั ระบบ
สุขภาพไทยก าลงัเผชิญกบับริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองใหม่ท่ีตอ้งพิจารณาให้ถ่ีถว้นในการก าหนด
ยทุธศาสตร์ และทิศทางการพฒันาสู่ระบบสุขภาพพอเพียง 
 
             7.6 เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร  การแพทย์และชีวภาพ การปฏิวติัของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารได้ท าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพเป็นไปได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน  แต่ใน
ขณะเดียวกนัจะมีขยะขอ้มูลท่ีไม่มีคุณภาพหรือเป็นการอวดอา้งความรู้ต่างๆ รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์
ดว้ยกลวิธีการหลอกลวงท่ีซบัซ้อน มีการจ าหน่ายยาควบคุมพิเศษและผลิตภณัฑ์อนัตรายต่างๆ ผา่นการซ้ือขาย
ทางอินเทอร์เน็ต การแพร่ระบาดของส่ือลามก  เกมส์ท่ีมีความรุนแรงสูง ตลอดจนการค้าขายผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ในดา้นเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้นพนัธุกรรมศาสตร์และเวช
ศาสตร์ภูมิคุม้กนั การวจิยัเซลลต์น้ก าเนิด (Stem  cell)  อนัอาจกลายเป็นแหล่งส าคญัของเชลลแ์ละเน้ือเยื่อท่ีใชใ้น
การปลูกถ่ายอวยัวะ  รวมทั้งการรักษาโรคท่ีซบัซ้อนต่างๆ เช่น โรคพาร์กินสัน  อลัไซเมอร์  การผลิตยา  วคัซีน 
อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีความจ าเพาะและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นตน้ ตลอดจนการใช้นาโน
เทคโนโลยีทางการแพทยใ์นการรักษาโรค หรือท านายโอกาสและความเส่ียงของการเกิดโรคในระดบัเซลล์หรือ
โมเลกุล  ในขณะเดียวกนั ค่าใชจ่้ายทางการแพทยแ์ละการเขา้ถึงบริการทางการแพทยท่ี์ซบัซ้อนและมีราคาแพง
เหล่าน้ีจะน ามาซ่ึงปัญหาความเป็นธรรม  รวมทั้งจ  าเป็นต้องมีกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
(Health impact assessment) การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม (Environment  impact assessment)  ท่ีเกิด
จากเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ เช่น ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมและอาหารจีเอ็มโอ  (Genetically  Modified  
Organisms - GMOs)  ทั้งต่อระบบนิเวศและการผกูขาดครอบง าของบรรษทัขา้มชาติ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเลือกรับปรับ
ใชอ้ยา่งรู้เท่าทนั เป็นตน้ 
 



 

 

            7.7 ประชาสังคมและระบบสุขภาพภาคประชาชน ระบบสุขภาพของประเทศโดยรวมจะมีความเขม้แข็ง
ไม่ไดห้ากระบบสุขภาพภาคประชาชนไม่เขม้แข็ง  “การสร้างสุขภาพดีถว้นหนา้”  (Health  for All)  ไม่ไดมี้แต่
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นเร่ืองของทุกคน ทุกภาคส่วนจะตอ้งช่วยกนั “การระดม
พลงัทั้งสังคมเพื่อสร้างสุขภาพ”  (All for health)  ซ่ึงตอ้งสร้างภาวะผูน้ าทางการเมืองและพนัธมิตรใหม่ทั้ ง
ภาครัฐ  ธุรกิจเอกชน  ประชาสังคม  ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนในการช่วยสร้างวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ  
และพฒันาการเรียนรู้ของคนในสังคมไทยให้สามารถปรับตวัอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ตลอดจนการสร้าง
ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อการพฒันาท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการพฒันานโยบายสุขภาพ
นานาชาติและธรรมาภิบาลในแวดวงสุขภาพโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาดา้นสุขภาพอนามยัของประชากร
ตามเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ (Millennium  Development Goals - MDGs)  ของประเทศไทย  ท่ีส่วน
ใหญ่บรรลุเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้วมทั้งการออกกฎบตัรกรุงเทพ (Bangkok Charter)  ในการประชุมการส่งเสริม
สุขภาพในปี 2548  และเป็นวาระแห่งโลก (Global Agenda)  ในการประชุมสมชัชาโลก ในปี 2549  ท่ีองค์กร
นานาชาติร่วมกนัสร้างความมัน่คงทางสุขภาพของชาวโลกในอนาคต  
          จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวา่ การช้ีแนะดา้นสุขภาพ มีความส าคญัและมีผล
ต่อการบรรลุสุขภาพท่ีดีของประชาชนได ้ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคท่ีประชาชนจะตอ้ง
มีความรู้  มีความตระหนกั  และมีส่วนร่วมในการด าเนินการในระดบับุคคลจนถึงระดบัชุมชนและระดบัสังคม
ของประเทศ  ซ่ึงบทบาทท่ีส าคญัของ สสส. ไดด้ าเนินการอยูใ่นขณะน้ีนบัเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ  เพราะ
หลายๆ โรค และหลายปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพ  มีแนวโนม้ท่ีประชาชนจะมีการแกไ้ขไดดี้ยิ่งข้ึน เช่น  เร่ืองการลด
บริโภคบุหร่ีและสุรา เป็นตน้ 
 

กจิกรรม 6.1.3 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินการช้ีน าดา้นสุขภาพอยา่งไร 

แนวตอบกจิกรรม 6.1.3 
   ประชาชนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินการช้ีน าดา้นสุขภาพเน่ืองจากประชาชนจะตอ้งยอมรับเขา้
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ซ่ึงกระบวนการส่ือสารในชุมชนจะตอ้งมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบตั้งแต่
การคน้หาผูน้ า  การสร้างความสัมพนัธ์ การคน้หาปัญหา  การวางแผน การปฏิบติัตน  และการประเมินผลส าเร็จ
ของงาน  เพื่อน าไปสู่การมีสุขภาพดี  หรือสุขภาวะของประชาชน 

 
 
 



 

 

ตอนที ่6.2 
การสร้างการมส่ีวนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 6.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 

6.2.1 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
6.2.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
6.2.3 กรณีตวัอยา่งการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 

แนวคิด 
1. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย คน้หา

ปัญหา  ก าหนดความต้องการและล าดับความส าคัญของปัญหา  ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์เชิง
พฤติกรรม  ก าหนดกลยุทธ์แกไ้ขปัญหา วางแผนด าเนินการ วิธีก ากบัติดตาม และการประเมินผล 
ด าเนินงานตามโครงการ และ/หรือ สนบัสนุนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผล 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้
ชุมชนหรือองค์กรเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชน ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นระบบสุขภาพชุมชน 

3. รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และองคก์รภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี แตกต่างกนัตามปัจจยั
ก าหนดสุขภาพและความพร้อม (หรือทุนเดิม) ของแต่ละพื้นท่ี ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัคือการท่ีแกนน าของ
พื้นท่ีไดถู้กพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 6.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได ้
2. อธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได ้
3. อธิบายรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จากกรณีตวัอยา่งได ้

 



 

 

เร่ืองที่ 6.2.1 
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 

การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนหรือองคก์รต่าง ๆ เพื่อการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรม หน่ึงใหเ้กิด
ประโยชน์นั้น มีนกัวชิาการหลายคนไดเ้สนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

ฟอร์นารอฟ เสนอวา่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนการมีส่วนร่วมดงัน้ี (Fornaroff, 1980, 
p. 104) 

1) การวางแผน รวมถึงการตดัสินใจในการก าหนด เป้าหมายกลวธีิ ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ตลอดจน
การติดตามประเมินผล 

2) การด าเนินงาน 
3) การใชบ้ริการจากโครงการ 
4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
อภิญญา กงัสนารักษ ์(2544, น. 14–15) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนวา่ ชุมชนตอ้ง

มีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ร่วม

ตดัสินใจก าหนดความตอ้งการและร่วมล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ 
2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน ก าหนด วตัถุประสงค ์วธีิการ แนวทางการด าเนินงาน รวมถึง

ทรัพยากรและแหล่งวทิยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ 
3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ โดยร่วมช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ 

และแรงงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อใหรู้้วา่ผลจากการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการใน
คราวเดียวก็ได ้

อคิน รพีพฒัน์ (2547, น. 49) ไดแ้บ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1) การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ข  

2) การตดัสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา แกไ้ขปัญหา 

3) การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 

4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 



 

 

นอกจากนั้นกองสุขศึกษา (2558) ไดร้ะบุกระบวนการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ ไว ้5 ขั้นตอน เพื่อเนน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพในการด าเนินงานปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพในระดบัชุมชน ดงัน้ี 

1. สร้างทีมงาน 
2. วเิคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 
3. จดัท าแผนงาน/โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
4. จดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
5. ประเมินผล เพื่อน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา 

 การสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ สามารถท าไดใ้นหลายระดบั เช่น 
ระดบัชุมชน ระดบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน และจากแนวคิดกระบวนการการมีส่วนร่วมซ่ึงนกัวชิาการหลาย
คนไดก้ าหนดไวแ้ลว้นั้น ในท่ีน้ีจึงขออธิบายกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกระดบั ไว ้6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาและก าหนดปัญหา รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัจจยัสาเหตุของปัญหา หรือปัจจยัก าหนด
สุขภาพ ดว้ยขอ้มูลชุมชน/องคก์รในรอบดา้น ซ่ึงครอบคลุม ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยั
ดา้นระบบบริการสุขภาพ 

2) ก าหนดความต้องการและล าดับความส าคัญของปัญหา  ภายใตเ้ง่ือนไขของชุมชน/องค์กร 
ดว้ยการคืนกลบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 ในเวทีประชาคมหรือเวทีประชุม ส่ิงเป็นกลวิธีท่ีส าคญัท่ีจะท าให้
สมาชิกไดคิ้ดวเิคราะห์ คดัเลือกปัญหาท่ีส าคญั กระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกัถึงปัญหา เกิดความตอ้งการอยากจะ
แกไ้ขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง องคก์ร ชุมชนท่ีส าคญั  

3) ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม  โดยท าภายใต้กระบวนการกลุ่มซ่ึงอาจใช้เวที
ประชาคมหรือเวทีประชุม เพื่อใหเ้กิดการจดัท าพนัธสัญญา เป้าหมายร่วมกนัภายในกลุ่มองคก์ร ชุมชน เช่น การ
ตั้งเป้าหมายวา่ คนในองคก์รจะมีการออกก าลงักายทุกวนัพุธ หรือคนในชุมชนไม่กินปลาร้าดิบ หรือพนกังานใน
โรงงานอุตสาหกรรมมีการใส่อุปกรณ์ป้องกนัตวัเองเม่ือปฏิบติังานทุกราย เป็นตน้ 
 4) วางแผนก าหนดกลยุทธ์แก้ไขปัญหา วิธีก ากับติดตาม และการประเมินผล ใหส้ามารถลดแรง
ตา้นจากปัจจยัสาเหตุท่ีคน้พบในขั้นตอนท่ี 2 และเพิ่มแรงเสริมหรือทุนเดิม โดยเนน้ปัจจยัทรัพยากรท่ีมีอยู ่หาก
คนในชุมชน องคก์ร ไดคิ้ดวเิคราะห์วธีิการท่ีแกปั้ญหาท่ีปัจจยัสาเหตุท่ีเฉพาะเจาะจงกบักลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ และ
ดึงศักยภาพของชุมชน องค์กรออกมาใช้จัดการปัญหามากข้ึนโดยการประชุมผูเ้ก่ียวข้อง และเจ้าหน้าท่ี/
นกัวชิาการควรเป็นพี่เล้ียง ซ่ึงมกัจะไดน้วตักรรมหรือการใชภู้มิปัญญาในการจดัการปัญหาท่ีเหมาะสมกบับริบท



 

 

นั้น ๆ อนัจะไปสู่เป้าหมายเชิงพฤติกรรมและมีโอกาสในการบรรลุผลส าเร็จสูงกว่ากลวิธีท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน าแต่
เพียงอยา่งเดียว 
 5) ด าเนินงานตามโครงการ และ/หรือ สนับสนุนการด าเนินงาน ขั้นตอนน้ีสามารถท าไดโ้ดย
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย องคก์รต่าง ๆ เองโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเป็นพี่เล้ียงคอยสนบัสนุนให้แลว้ค าปรึกษา
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหากยงัให้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเป็นเจา้ภาพเหมือนเช่นเคย โครงการดา้นสุขภาพเม่ือส้ินสุดไป
สักระยะหน่ึงมกัไม่ค่อยมีความย ัง่ยืนของกิจกรรม เน่ืองจากประชาชนจะยงัมองว่าเป็นงานของหน่วยงาน
สาธารณสุข ตอ้งรอใหเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมาจดัการแกปั้ญหาให้ต่อไป 
 6) เฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล ในการเฝ้าระวงัและติดตามผลควรส่งเสริมให้กิจกรรมน้ี
เป็นหน้าท่ีของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหามากกว่าจะให้เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข
ก าหนดและลงไปด าเนินการเองทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการตอบสนองปัญหาอุปสรรค และสถานการณ์ท่ี
เร่งด่วนไดท้นัท่วงที แต่ถึงอยา่งไรเจา้หนา้ท่ีควรช้ีแนะวิธีการพร้อมให้ค  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดในช่วงแรก ส่วน
การประเมินผลมกัจะเนน้เจา้ของโครงการเป็นผูพ้ิจารณารายละเอียดและภาพรวมเพื่อตดัสินคุณค่าของโครงการ 
แล้วจึงคืนข้อมูลกลับให้พื้นท่ีต่าง ๆ ไปให้พื้นท่ีและองค์กรท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆในพื้นท่ีไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางปรับปรุง พฒันา และต่อยอดโครงการดา้นสุขภาพต่อไป 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมทั้งหมดขา้งตน้ ผนวกกบังานสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพท่ีตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ในแกไ้ขปัญหาเชิงพฤติกรรมของประชาชน ทั้งระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน
หรือองคก์ร และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อพฤติกรรมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพนั้น การวิเคราะห์ให้เห็นสาเหตุ
ของปัญหาเชิงพฤติกรรมถือเป็นปัจจยัก าหนดสุขภาพมีความส าคญัไม่แพก้ารจดัการให้สุขศึกษาหรือด าเนิน
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุขหลายคนมองขา้มไป ดงันั้นการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัจจยัก าหนดสุขภาพจะอยูใ่นขั้นตอนเร่ิมแรก ซ่ึงหากวิเคราะห์ให้เห็นถึงรากเหงา้ของปัญหาไดล้งลึกเท่าใด 
จะท าให้เขา้ใจสาเหตุของพฤติกรรมนั้นอยา่งแทจ้ริง และจะท าให้ผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุขสามารถก าหนด
กลยุทธ์จดัการปัญหาด้วยทฤษฏีท่ีเหมาะสม รวมถึงการก าหนดแนวทางการวดัความส าเร็จของการแก้ปัญหา
ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเช่นกนั ซ่ึงทุกกระบวนการสามารถจดัให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
หรือภาคีเครือข่ายในงานนั้น ๆ ไดใ้นรูปแบบเวทีประชาคมหรือประชุมกลุ่มเป็นหลกั 
 โดยสรุปแลว้ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมุ่งเน้นให้การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นสุขภาพท่ีพึงประสงค ์จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพและเกิดความย ัง่ยืน ภายใต้
บริบทของพื้นท่ีหรือองค์กรนั้น ๆ โดยใช้เวทีประชาคม หรือประชุมเป็นกิจกรรมหลกัในการสร้างให้เกิดการ
แสดงความเห็น วางแผน และใชศ้กัยภาพของกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวงั ก ากบั ติดตาม และใชผ้ลประเมินเพื่อ
พฒันาต่อยอดจดัการปัญหาดา้นสุขภาพ โดยนกัศึกษาสามารถดูตวัอยา่งไดใ้นเร่ืองท่ี 6.2.3  



 

 

 
กจิกรรม 6.2.1 
 จงอธิบายกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 
แนวตอบกจิกรรม 6.2.1 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ศึกษา
และก าหนดปัญหา 2. ก าหนดความตอ้งการและล าดบัความส าคญัของปัญหา 3. ก าหนดเป้าหมายผลลพัธ์เชิง
พฤติกรรม 4. วางแผนก าหนดกลยุทธ์แก้ไขปัญหา 5. ด าเนินงานตามโครงการ และ/หรือ  สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และ 6. เฝ้าระวงั ติดตามและประเมินผล 
 

 

 
เร่ืองที่ 6.2.2 
ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

 
ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคน์ั้น สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มปัจจยัหลกั ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจัยด้านประชาชน ได้แก่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ ปัจจยัจูงใจในการด าเนินงาน 

ความรู้ ประชาชนในชุมชนเห็นความส าคญั ความตระหนกัในปัญหาสุขภาพ การให้ความร่วมมือ การไดรั้บการ

ยอมรับจากคนในชุมชน การไดรั้บข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เป็นตน้  

2. ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ไดแ้ก่ สถานภาพทางสังคม ขนาดของครอบครัว ลกัษณะ

การอยูอ่าศยั การเป็นสมาชิกกลุ่ม แรงสนบัสนุนทางสังคม การเสริมพลงัอ านาจ สัมพนัธภาพในชุมชนระยะเวลา

การอยู่อาศยัในท้องถ่ิน บริบทเขตเมืองหรือชนบท ผูน้ าชุมชนและแกนน ากลุ่มต่าง ๆ ร่วมขบัเคล่ือนและ

ปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีได้รับเป็นอย่างดี มีแกนน าด้านสุขภาพมีความมุ่งมั่นในการท างาน มีผูย้อมเสีย



 

 

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น ร้านคา้ยอมท่ีจะเสียประโยชน์ในการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เพื่อใหเ้ยาวชนในพื้นท่ีเติบโตมีอนาคตท่ีดี  

 3. ปัจจัยด้านระบบสุขภาพชุมชน ได้แก่ การท่ีชุมชนมีฐานข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ปัจจยัและ
พฤติกรรมเส่ียงดา้นสุขภาพในชุมชนน ามาใชว้างแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพ กิจกรรมท่ีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบได้
จดัข้ึน บุคลากรดา้นสุขภาพท่ีมีความรู้ ทกัษะการท างานกบัชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผูน้ าชุมชนให้ความส าคญักบั
ปัญหาสุขภาพ มีผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็งเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง การให้โอกาสผูน้ าชุมชน จิตอาสาและคนใน
ชุมชนท่ีตอ้งการช่วยเหลือชุมชน ไดแ้สดงศกัยภาพการท างาน มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์แก่ลูกบา้นได้ดีและ 
มีความจริงจงัในการท างาน ประชาชนเคารพในตวัผูน้ าชุมชน ประชาชนเขา้ใจ ยนิดีเขา้ร่วมโครงการท่ีหน่วยงาน
ในพื้นท่ีจดัข้ึน มีงบประมาณในพื้นท่ีหรือกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลท่ีบูรณาการด าเนินงานได ้การมีภาคี
เครือข่ายองค์กรทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีเป็นแนวร่วมด าเนินงาน มีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบปัญหาจากภายนอกชุมชนให้การสนบัสนุนงบประมาณ ความรู้ ทกัษะ ติดตาม นิเทศการด าเนินงาน
ของของชุมชน มีการจดัเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วม การก าหนดมาตรการชุมชนตามบริบทปัญหาสุขภาพแต่ละ
พื้นท่ี มีการจดัระบบโครงสร้างเครือข่ายการท างานแบบหลวม ๆ และมีคณะกรรมการหลกัท่ีรับผิดชอบการ
ด าเนินงาน รวมถึงการมีอุบติัการณ์เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพท่ีรุนแรงในพื้นท่ี 

อย่างไรก็ตาม การจะสร้างการมีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือ 
ในองคก์รใดไดน้ั้น ไม่ไดเ้กิดจากปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเท่านั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัหลายปัจจยัร่วมกนั เพื่อเก้ือหนุนซ่ึง
กนัและกนัและด าเนินงานในลกัษณะเครือข่ายองคก์ร ทั้งน้ีความส าเร็จในการด าเนินงานส่วนใหญ่จะวดัจากการ
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและการเกิดโรคและภยัสุขภาพท่ีลดลงในพื้นท่ี 
ซ่ึงเป็นผลมาจากความต่อเน่ืองและย ัง่ยนืในการด าเนินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ และหากการด าเนินงาน
จะย ัง่ยืนได้ ก็ต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายองค์กรให้มากท่ีสุด ทั้งหมดน้ีจึงมีความ
เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลกนั 
 

กจิกรรม 6.2.2 
 จงระบุปัจจยัท่ีส่งผลใหป้ระชาชนและองคก์รต่าง ๆ มีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 
แนวตอบกจิกรรม 6.2.2 
 ปัจจยัดา้นประชาชน ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัดา้นระบบสุขภาพชุมชน 



 

 

เร่ืองที่ 6.2.3  
กรณตีัวอย่างการสร้างการมีส่วนร่วมด้านพฤตกิรรมของพนักงานใน 
สถานประกอบกจิการ 
 

ในงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ส่ิ งส าคัญของการท่ีจะให้การด า เ นินงานนั้ น 
ประสบความส าเร็จ คือ การให้ความร่วมมือของพนักงานท่ีเก่ียวข้อง การมีส่วนร่วมจึงเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานความปลอดภยั  ปัจจุบนัการให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของพนกังาน ไดถู้กระบุ
ไวใ้นขอ้ก าหนดของ ISO 45001:2018 ขอ้ก าหนด 5.4 consultation and participation of work  ผูบ้ริหารตั้งจดัให้
มีกระบวนการมีส่วนร่วมของพนกังานในเร่ืองต่อไปน้ี  

1) การระบุอนัตรายและการประเมินความเส่ียงและโอกาส 
2) พิจารณามาตรการเพื่อก าจดัอนัตรายและลดความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
3) ความสามารถ หวัขอ้การฝึกอบรมท่ีจ าเป็น  
4) หวัขอ้ท่ีจะตอ้งส่ือสาร  
5) มาตรการการควบคุมและการด าเนินการและการใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) สอบสวนอุบติัการณ์และความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและพิจารณาการด าเนินการป้องกนั 

1. ตัวอย่างการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน  

1.1 การมีส่วนร่วมในการคิด   

การคิดเป็น จุดเร่ิมตน้ ของการกระท า เม่ือเรามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการพูดคุย แลกเปล่ียน
ความคิด ไม่ว่าจะผ่านการพูด หรือ การเขียนในส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความปลอดภยั พนกังานจะเร่ิมมีทศันคติท่ีดี 
ดา้นความปลอดภยั  เช่น การท า Tool box talk , ขอ้เสนอแนะดา้นความปลอดภยั   ตวัอยา่งของการมีส่วนร่วมใน
การคิด  ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัแพร่หลาย ได้แก่ การเขียนขอ้เสนอแนะด้านความปลอดภยั ในการปฏิบติังานของ
พนักงานนั้น พนักงานจะเป็นผูท่ี้สัมผสักบังาน สถานีงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน การส่งเสริมให้
พนกังานเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงของพนกังาน เพื่อใหก้ารท างานมีความปลอดภยัมากข้ึน ซ่ึงวธีิการน้ี
ไม่เพียงแต่จะเป็นการท าให้สภาพการท างานมีความปลอดภยัมากข้ึนเท่านั้น แต่ยงัท าให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
ขบวนการปรับปรุงดว้ย ขั้นตอนการด าเนินการ มีดงัน้ี  

1) ก าหนดวธีิการด าเนินงาน  
2) ท าความเขา้ใจ พร้อมการส่ือสารวธีิการด าเนินงาน 



 

 

3) กระตุน้และสร้างแรงจูงใจ 
4) ส่ือสาร ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
5) สรุปผลการด าเนินงาน  

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.1 ภาพตวัอยา่งคู่มือวิธีด าเนินการจากการการมีส่วนร่วมในการคิดพนกังาน 
 
การท่ีพนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความเห็นดา้นความปลอดภยั (ภาพท่ี 6.1)  หรือการลงมือแกไ้ข

ปัญหาดา้นความปลอดภยั  การไดม้าซ่ึงผลงานท่ีพนกังานเสนอมานั้น  จะท าใหพ้นกังานเกิดทศันคติท่ีดี  ยอมรับ
วิธีการด าเนินงาน (Procedure) ท่ีก าหนดไว ้(ภาพท่ี 6.2)  และจะส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภยัในทางท่ีดีข้ึน   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.2 แสดงประเภทขอ้เสนอแนะของพนกังานดา้นความความปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.3 แสดงจ านวนพนกังานท่ีอนุมติัวธีิการด าเนินงาน (Procedure) ท่ีไดมี้การก าหนดร่วมกนั   
 

กจิกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภัยของหน่วยงาน 
วตัถุประสงค์ของกิจกรรมน้ี เพื่อให้พนักงานในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินความเส่ียงใน

หน่วยงาน และน าความเส่ียงและมาตรการควบคุมของหน่วยงาน ผา่นบอร์ดนิทรรศการ  เนน้การสร้างการรับรู้
ความเส่ียง  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.3 แสดงกิจกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภยัของหน่วยงาน 



 

 

1.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal protective 

equipment : PPE) เป็นส่ิงส าคญัมากในการเลือกอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เน่ืองจากเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้สึกของผูใ้ชง้าน  ดงันั้น พนกังานผูท่ี้ตอ้งใชง้าน ควรเป็นผูไ้ดมี้โอกาสเลือกขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เขา้มาใชง้าน  มีดงัน้ี  

1) เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัวชิาชีพ จะก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล 

2) เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ จดัหาตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยมีมาให้เลือกมากกวา่ 3 แบบ 
3) เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน สุ่มเลือกกลุ่มผูท้ดลองใชอุ้ปกรณ์  
4) ส่งอุปกรณ์ตวัอยา่งใหก้ลุ่มทดลอง ใชง้าน  
5) กลุ่มทดลองประเมินผลหลงัใชง้าน  
6) เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั สรุปผลการทดลอง 

 
หลงัจากท่ีพนกังานทดลองอุปกรณ์อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ตามท่ีก าหนดซ่ึงแตกต่าง

กันตามประเภทอุปกรณ์  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั จะส่งแบบประเมินไปสอบถามเก่ียวกับการใช้งานของ
อุปกรณ์ เพื่อสรุปผลการใช้งาน บางประเภทอุปกรณ์ เช่น แว่นตา ปลัก๊อุดหู ทางบริษทัฯจะจดัให้พนักงาน
เลือกใช้ได้ตามชอบใจ จาก 3 แบบท่ีผ่านการทดลองและเลือกจากกระบวนการดังกล่าวขา้งต้น  และเม่ือมี
อุปกรณ์รุ่นใหม่ๆมา อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลรุ่นใหม่จะถูกเขา้ระบบทดลองเปรียบเทียบกบัท่ี
มีใช ้ถา้พนกังานพึงพอใจ จะท าการเปล่ียนรุ่นใหม่เขา้ทดแทน เพื่อเป็นการจูงใจพนกังานในการใชง้าน  (สีสัน 
รูปทรง ของอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล มีผลต่อการสวมใส่ของพนกังาน) พนกังานจะทราบรุ่น 
แบบของอุปกรณ์ จากการอบรม การใช้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ซ่ึงมีการจดัอบรมทุกปี เพื่อ
เป็นการสร้างการรับรู้ประโยชน์และการใช ้ดูแลรักษาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 6.4 ตวัอยา่งแบบประเมินการทดลองใชอุ้ปกรณ์ลดเสียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการทดลองรองเท้านิรภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 6.5 ตวัอยา่งแบบฟอร์มประเมินการทดลองใชแ้วน่ตานิรภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 6.6 ตวัอยา่งแบบฟอร์มประเมินการทดลองใชร้องเทา้นิรภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 6.7 การอบรมความรู้เร่ืองการใช ้ปลัก๊อุดหู 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกระตุ้นจูงใจในการใช้  PPE ผ่านกจิกรรม “ safety ตะลอนทวัร์”  
กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ รณรงคใ์หพ้นกังานเห็นความส าคญัของการสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง

อนัตราย โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการรณรงค ์ส่ือสาร เพื่อนพนกังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.8  ภาพแสดงการมีส่วนร่วมของพนกังานในการประชาสัมพนัธ์การสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 

 

 



 

 

กจิกรรมที ่6.2.3 

การส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการคิดปรับปรุงการท างานให้มีความปลอดภยัมากข้ึน มีขั้นตอน
การด าเนินการอยา่งไร  
 
แนวตอบกจิกรรม  6.2.3 

มี 5 ขั้นตอน คือ  
1) ก าหนดวธีิการด าเนินงาน  
2) ท าความเขา้ใจ พร้อมการส่ือสารวธีิการด าเนินงาน 
3) กระตุน้และสร้างแรงจูงใจ 
4) ส่ือสาร ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
5) สรุปผลการด าเนินงาน  
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การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกจิการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวญัเมือง  แก้วด าเกงิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลศิวสุิทธิไพบูลย์ 

 
 
 
 

ผู้เขียน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง 
วุฒิ   ศบ. (สุขศึกษา)     วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
  คด. (วธีิวทิยาการวจิยัการศึกษา) 
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าภาควชิาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
หน่วยทีเ่ขียน  หน่วยท่ี 7  

 

 

 

ช่ือ    รองศาสตราจารย ์ดร.สุดาว  เลิศวสุิทธิไพบูลย ์
วุฒิ    วท.บ. (กิจกรรมบ าบดั) 

     วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั) 
      Ph.D. (Public Health; Environmental and Occupational Health)  

ต าแหน่ง       รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
         มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

หน่วยทีเ่ขียน              หน่วยท่ี 7   

 
 
 
 



2 

 

 

แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวชิา  การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบ าบัดโรคเบื้องต้น 
            

หน่วยที ่7   การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
 
ตอนที่ 
 7.1 แนวคิดการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
 7.2 กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
 7.3 กรณีตวัอยา่งการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 

   
แนวคิด 

1. การด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ อาศยัแนวคิด Healthy 
workplace ขององค์การอนามัยโลก เป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน  ซ่ึงให้ความส าคัญกับ
องคป์ระกอบการพฒันา 4 ดา้น คือ (1) การส่งเสริมสุขภาพ (2) การด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (3) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์และ (4) การพฒันาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มแบบ
ยั่ ง ยื น  ท า ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ าพ ข อ งพ นั ก ง าน  น า ไ ป สู่ ก า ร มี สุ ข ภ าพ 
ท่ีดีและมีความพร้อมในการท างาน 

2. กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ จ าเป็นตอ้งมีการ
ออกแบบกระบวนการ และจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา กลุ่มเป้าหมาย และบริบทพื้นท่ี 
ดงันั้น การพฒันาตามกรอบแนวคิด Healthy workplace ซ่ึงมีขั้นตอนประกอบดว้ย (1) ระดมก าลงั (2) 
ประชุม  (3) ประเมินก่อนด าเนินการ (4) จัดล าดับความส าคัญ  (5) วางแผน (6) ลงมือท า (7) 
ประเมินผล และ (8) ปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อพฒันาปัจจยัก าหนดสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัการ
จดัโอกาสในการเรียนรู้จนท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการพฒันาในดา้นพฤติกรรมสุขภาพ   

3. การศึกษากรณีตวัอย่างการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
ได้แก่ โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน และโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ และ
โครงการโรงงานสีขาว จะท าให้ไดเ้รียนรู้กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ในสถานประกอบกิจการ ดว้ยการน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบตามขั้นตอนของกรอบแนวคิด Healthy 
workplace 
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วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 7 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดและหลกัการในการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

ในสถานประกอบกิจการได ้
2. อธิบายกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการได ้ 
3. เปรียบเทียบแนวคิดและกระบวนการด าเนินงานของโครงการจากกรณีตวัอยา่งได ้
 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท  าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยท่ี 7 
 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 7.1-7.3 
 3. ปฏิบติักิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละเร่ือง 
 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถา้มี) 
 6. เขา้รับบริการสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 

8. ท าแบบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยท่ี 7 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์/ดีวีดี (ถา้มี) 
 5. การสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี)  
 6. E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ประเมินผลกิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 3. ประเมินจากการเขา้รับการสอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 4. การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน   
หน่วยที ่7  ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 



4 

 

 

 

ตอนที่ 7.1  
แนวคดิการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกจิการ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 7.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
 
หัวข้อเร่ือง 
 7.1.1 ความส าคญัและประโยชน์ของงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
 7.1.2 แนวคิดและหลกัการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ                  
 
แนวคิด 

1. ปัญหาสุ ขภาพและการเจ็บ ป่ วยของคนท างานใน สถานประกอบกิ จการส่ งผลโดยตรง 
ต่อประสิทธิภาพการท างาน  ท าให้ ต้องเสี ยเวลางานและค่ าใช้ จ่ ายในการรักษาพยาบาล 
รวมทั้ ง ส่ งผลกระทบ ต่ อ คุ ณ ภาพ ของผลผ ลิ ต  ภ าพ ลั กษ ณ์  และ ช่ื อ เสี ยงขององค์ ก ร 
หากไม่สามารถรักษาคุณภาพไดต้ามมาตรฐานหรือส่งผลผลิตไดท้นัตามก าหนด 

2. หลักการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ มุ่งเน้นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันาทกัษะและพฤติกรรมสุขภาพ สามารถ  
ดูแลสุขภาพของตนเองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน โดยด าเนินการในองคป์ระกอบการพฒันาท่ี
ส าคญั ประกอบดว้ย (1) การส่งเสริมสุขภาพ (2) การด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (3) 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์และ (4) การพฒันาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 7.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคญัและประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการได ้
2. อธิบายแนวคิดและหลกัการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการได ้                 
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เร่ืองที่ 7.1.1  
ความส าคญัและประโยชน์ของงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบกจิการ 
 

สถานประกอบกิจการ (Workplace) หมายถึง สถานท่ีหรือโครงสร้างอาคารท่ีมีคนท างานอยู ่ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานบริการ สถานศึกษา ธนาคาร โรงพยาบาล วิสาหกิจชุมชน ส านกังานทัว่ไป รวมถึงเคร่ืองบิน 
รถยนต ์และเรือโดยสาร (กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 

สถานประกอบกิจการ หรือสถานท่ีท างาน เป็นแหล่งรวมของคนวยัท างานจ านวนมาก เป็นสถานท่ี 
ท่ีมีช่วงเวลาการใชชี้วิตยาวนานในแต่ละวนั และช่วงเวลาน้ีพนกังานส่วนใหญ่จะเผชิญกบัภาวะความเครียด หรือ
อาจไดรั้บอนัตรายและการเจ็บป่วยจากการท างาน สถานท่ีท างานจึงเป็นพื้นท่ีเป้าหมายส าคญัของการส่งเสริมให้
คนวยัท างานเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการดูแลตนเอง เพื่อใหมี้สุขภาพดีและมีความพร้อมเตม็ท่ีส าหรับ
การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การเจ็บป่วยของคนท างานในสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบติังานและการใช้ชีวิต 
ขอ้มูลสถิติการเจ็บป่วยจากการท างานในสถานประกอบกิจการ จากรายงานการส ารวจภาวะสุขภาพของแรงงาน
ไทย โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ (2553) พบวา่ ปัญหาสุขภาพท่ีท าให้แรงงานไทยเจ็บป่วยสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
โรคระบบทางเดินหายใจ อาการปวดหลงั/ปวดกลา้มเน้ือ และภาวะเครียด/นอนไม่หลบั/ปวดศีรษะ แรงงานกวา่ 1 
ใน 10 มีโรคเร้ือรัง/โรคประจ าตวั ส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด รองลงมาคือ โรคเบาหวาน/ความ
ผดิปกติของต่อมไร้ท่อ และโรคเร้ือรังของระบบทางเดินหายใจ  

ปัญหาสุขภาพท่ีพบน้ีมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน เช่น กลุ่มงานในสายการผลิต ปัญหาท่ีพบไดแ้ก่ 
อุบติัเหตุกบัอวยัวะร่างกาย  การไดรั้บสารพิษ ภูมิแพ ้ปวดกลา้มเน้ือ ปอดอกัเสบ ภาวะเครียด และกลุ่มงานดา้น
การบริหารจดัการ ปัญหาท่ีพบไดแ้ก่ โรคเครียดจากการท างาน โรคไร้เช้ือเร้ือรัง โรคอว้น ซ่ึงปัญหาสุขภาพเหล่าน้ี
มีสาเหตุจากการขาดความเอาใจใส่ในสุขภาพของตนเองและพฤติกรรมเส่ียงท่ีส่งผลต่อสุขภาพของผูใ้ชแ้รงงาน 
ไดแ้ก่ การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั พกัผอ่นไม่เพียงพอ ใชส้ารเสพติด สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ท างานหนกัเกินก าลงั ไม่
รู้จกัผอ่นคลาย ขาดการออกก าลงักาย บริโภคอาหารท่ีท าลายสุขภาพ ฯลฯ 

นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน ก็เป็นองคป์ระกอบอีกดา้นของปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลท าให้พนักงานตอ้งเผชิญกบัความไม่ปลอดภยัและปัญหาสุขภาพ ได้แก่ อากาศร้อน/เย็น เสียง ฝุ่ น ควนั 
สารเคมีอนัตราย วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร น ้ าเสีย รวมทั้ ง สัมพนัธภาพและบรรยากาศในการท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานและหั วหน้ างาน   ปั จจัย เห ล่ า น้ี ส่ งผลกระทบ ต่อสุ ขภาพ   พนักงาน จึงต้อง มี ก ารป รับตัว  
มีวธีิการดูแลและป้องกนัตนเอง   
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ความส าคัญและประโยชน์ของงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
1. ความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกจิการ  

 สภาพการท างานท่ีตอ้งมีมาตรฐานคุณภาพและการแข่งขนัสูง เพื่อท างานให้ได้งานตามเป้าหมายและ
ทนัเวลา ท าให้มีการปฏิบติังานอยา่งเร่งรีบและต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ประเทศไทยมีประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15-
59 ปี) ประมาณ 45.0 ลา้นคน เป็นผูมี้งานท า ร้อยละ 75 แรงงานมากกวา่คร่ึงมีการศึกษาเพียงระดบัประถมศึกษา มี
ชัว่โมงการท างาน 45.4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ส าหรับแรงงานชาย และ 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส าหรับแรงงานหญิง 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) ผูท่ี้ท างานในสถานประกอบกิจการโดยทัว่ไปมกัจะมีการท างานล่วงเวลาเพิ่ม ในช่วง
ท่ีมียอดสั่งซ้ือจ านวนมากหรือมีการเร่งการผลิต 

หากสถานประกอบกิจการขาดความตระหนกัและละเลยการส่งเสริมสุขภาพใหก้บัผูใ้ชแ้รงงานแลว้ 
ยอ่มจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยั ท าใหพ้นกังานขาดประสิทธิภาพในการท างาน ผลิตผลงานท่ี
ดอ้ยคุณภาพ และมีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล การจ่ายเงินทดแทนกรณีหยดุงาน การแกไ้ขปัญหาเร่ืองการขาด
งานของพนกังาน ท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตสินคา้หรือบริการสูง ส่งผลต่อการแข่งขนักบัสถานประกอบกิจการอ่ืนๆ 
หรือการแข่งขนัระหวา่งประเทศ ขอ้มูลของกองทุนประกนัสังคม ส านกังานประกนัสังคม รายงานจ านวนการใช้
บริการของผูป้ระกนัตนภาพรวม ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2560 พบวา่มีการเจบ็ป่วยแต่ละปีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จาก 
28.9 ลา้นคน เพิ่มเป็น 33.0 ลา้นคน 

การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ จึงเป็นมิติหน่ึงของการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนวยัท างาน 
เน่ืองจากการส่งเสริมใหพ้นกังานในสถานประกอบกิจการมีสุขภาพดีและมีความสุขในการท างานไดรั้บการพิสูจน์
เป็นท่ีประจกัษแ์ลว้วา่จะมีผลดีอยา่งยิง่ พนกังานท่ีมีสุขภาพดีและมีความสุขในการท างานจะมีความคิดสร้างสรรค์
ในการพฒันาผลผลิต เพิ่มคุณภาพงานให้กบัองคก์ร และมีส่วนในการสร้างแรงบนัดาลใจและแรงเสริมอ่ืนๆใหก้บั
เพื่อนร่วมงานและบุคลากรในองคก์ร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบกิจการ จึงตอ้งแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของ
พนกังาน เช่น ความขดัแยง้ในเร่ืองส่วนตวัและการท างาน การลาออกจากงาน สัมพนัธภาพระหวา่งบุคลากรต่างวยั
และต่างระดบั ความพึงพอใจในการท างาน ความผกูพนักบัองคก์ร เป็นตน้ ดงันั้น การจดัการปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ี จึงมีเง่ือนไขในดา้นศกัยภาพของสถานประกอบกิจการดว้ย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาด 
ประเภท ทรัพยากร ผูน้ าองคก์ร ระบบการบริหาร รวมทั้งสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมขององคก์ร 

การลงทุนดา้นการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ถือเป็นการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งกบัคนท างานและนายจา้ง โดยพนกังานจะมีความปลอดภยัในการท างาน มีบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดี ส่งผลใหค้นท างานมีสุขภาพดีและมีความสุขในการท างาน กล่าวคือ สามารถปรับตวัได ้ไม่เกิด
ความสูญเสียหรืออุบติัเหตุ ลดการขาดงานหรือลางาน ลดภาวะเครียด และโรคท่ีเกิดจากการท างาน นายจา้งก็จะ
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ไดรั้บผลผลิตตามเป้าหมาย มีคุณภาพ เกิดการสร้างสรรคน์วตักรรม ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ สถานประกอบ
กิจการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีช่ือเสียง  

กล่าวไดว้่า เหตุผลท่ีสถานประกอบเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อการส่งเสริมสุขภาพให้กบัคนท างาน มี
ประเด็นส าคญัดงัน้ี 

1. สถานประกอบเป็นสถานท่ีเฉพาะส าหรับกลุ่มคนวยัท างานท่ียากต่อการเขา้ไปท ากิจกรรม ขณะเดียวกนั
ก็เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเข้าถึงคนจ านวนมากได้ หากมีการส่ือสารท่ีดี ทั้ งน้ีเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม สนบัสนุนทางวชิาการ และติดตามผลได ้

2. การปกป้องคนวยัท างานท่ีตอ้งเผชิญความเส่ียงต่างๆ ในการท างาน เป็นความตระหนักร่วมกนัของ
พนกังานและบุคลากรท่ีรับผดิชอบ รวมทั้งผูบ้ริหารและลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 

3. สถานประกอบกิจการมีความสามารถในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้
โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน การก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ  การจดักิจกรรม
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัวของพนกังาน และการเช่ือมโยงกบัชุมชน 

4. ความสามารถในการท างานของพนักงานเกิดข้ึนได้เพราะการมีสุขภาพท่ีดี ดงันั้น การท่ีคนท างานมี
ความปลอดภยัและไม่เจบ็ป่วย ยอ่มจะเกิดประโยชน์ต่อคนท างาน และผลผลิตของสถานประกอบกิจการ 

5. เศรษฐกิจของประเทศจะเกิดความย ัง่ยืนได้ สุขภาพของคนท างานในสถานประกอบกิจการนับเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จน้ี 

 
2. ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกจิการ 

การจดัการสภาพชีวติของพนกังานแต่ละคนมีความแตกต่างไปตามศกัยภาพพื้นฐานและปัจจยัคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล ยิง่สภาพปัญหาทางกลุ่มสังคมในท่ีท างาน และสภาพปัจจยัแวดลอ้มมีความเส่ียงต่อสุขภาพมากเท่าใด 
พนักงานก็ยิ่งจะตอ้งมีวิธีปรับความสมดุลให้กบัการท างานและการใช้ชีวิตมากข้ึนเท่านั้น การไม่รู้เท่าทนั ขาด
ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการใชชี้วิตและดูแลสุขภาพ จึงน ามาซ่ึงการมีสภาพร่างกายท่ีทรุดโทรม เพราะ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ เม่ือเผชิญกบัปัญหาดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความเครียด ความกดดนั ภาระหน้ีสิน ความขดัแยง้ใน
ครอบครัว ท าใหข้าดมัน่คงทางจิตใจและบัน่ทอนศกัยภาพในการท างานตามมาได ้

ความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพการท างานในยุคนิคมอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนมากมาย ภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์ ท าให้สถานประกอบกิจการจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัและให้ความส าคญักบัพนกังาน ซ่ึงเป็น
ทรัพยากรบุคคลหรือทุนมนุษย์ อันเป็นทุนท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการผลิต และถือเป็นปัจจยัสามารถใช้
คาดการณ์ถึงความส าเร็จในการด าเนินกิจการขององคก์รได ้ 

คุณภาพของบุคลากรในองค์กรจึงเป็นตวัช้ีวดัส าคญัท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพและมาตรฐานขององค์กรดว้ย 
ดังนั้ น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือคนท างานในสถานประกอบกิจการ จึงมีบทบาทในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัซ่ึงนบัวนัจะยิง่มีมากข้ึน การท่ีสถานประกอบกิจการมีพนกังานท่ีมีสุขภาพดีและมีความสุข
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ในการท างาน ยอ่มจะท าให้เกิดผลงานหรือผลผลิตท่ีดี สามารถสร้างความสุขให้กบัเพื่อนร่วมงานหรือลูกคา้ เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์ร และเป็นก าลงัส าคญัในพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ไดอี้กดว้ย  

ประโยชน์ของการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกจิการ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ในระดับบุคคล มีดงัน้ี 
1) พนกังานมีสภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์พร้อมส าหรับการท างาน 
2) พนกังานสามารถปฏิบติังานได ้และเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างผลงานท่ีดี  
3) มีรายไดจ้ากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืน อาทิ โบนสั สวสัดิการ รางวลั 

ฯลฯ 
4)  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน และไดรั้บการยอมรับ 
5)  เกิดความสุขจากการท างานอยา่งปลอดภยัและมีความมัน่คงในชีวติ 

2. ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ในระดับองค์กร มีดงัน้ี 
1) การเจบ็ป่วยลดลง ส่งผลต่อการลดอตัราการลางานหรือหยดุงาน 
2) ค่าใชจ่้ายในดา้นการรักษาพยาบาลลดลงหรือไม่เพิ่มสูงข้ึน 
3) ปริมาณการผลิตด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 
4) คุณภาพของผลิตภณัฑห์รืองานบริการไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ 
5) สถานประกอบกิจการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีช่ือเสียง 

3. ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัสังคมและประเทศ มีดงัน้ี 
1) ประชาชนไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ  
2) สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ท าใหป้ระเทศมีรายได้ 
3) สถานประกอบกิจการสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงใหก้บัสังคมและประเทศชาติ 

 
กจิกรรม 7.1.1 

จงอธิบายความส าคญัและความจ าเป็นของการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.1.1 

การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการช่วยใหค้นท างานมีสุขภาพดี ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างาน ท า
ใหส้ามารถสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามเป้าหมาย เพราะสามารถรักษาคุณภาพไดต้ามมาตรฐานหรือส่งผลผลิตไดท้นัตามก าหนด 

ส่งผลใหส้ถานประกอบกิจการไดรั้บความไวว้างใจ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และมีช่ือเสียง 
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เร่ืองที่ 7.1.2  
แนวคดิและหลกัการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกจิการ     

 
กฎบตัรออตตาวา (Ottawa charter) ประกาศข้ึนในปี ค.ศ.1986 ก าหนดแนวทางการด าเนินการส่งเสริม

สุขภาพ มีแนวคิดท่ีส าคญัคือ การยอมรับวา่การมีสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไดน้ั้นเป็นสิทธิพื้นฐาน
ท่ีมนุษยทุ์กคนควรไดรั้บโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ สาระส าคญัของค ามัน่สัญญาการสร้างเสริมสุขภาพในส่วนของสถาน
ประกอบกิจการ คือ ให้การส่งเสริมสุขภาพเป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของการประกอบกิจการท่ีดี เน่ืองจากการ
ด าเนินงานของภาคเอกชนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลต่อปัจจยัอ่ืนๆ อนัเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพของประชาชน  

กฎบตัรน้ีให้ค  าจ  ากดัความ “การส่งเสริมสุขภาพ” วา่คือ “กระบวนการเพิ่มความสามารถคนในการควบคุม 
ดูแล พัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีข้ึน” หรือ “Health promotion is the process of enabling people to increase 
control over, and to improve their health” (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986) 

ดงันั้น การด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ จึงอาศยัแนวคิดสถานท่ี
ท างานน่าอยู ่น่าท างาน (Healthy workplace) ขององคก์ารอนามยัโลก เป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพคนท างานในสถานประกอบกิจการ คือ สุขภาพท่ีดีของพนกังาน 
และมีความพร้อมส าหรับการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ความหมายของ Healthy workplace ตามท่ีองคก์ารอนามยัโลกให้ไวคื้อ สถานท่ีท่ีให้การป้องกนั ส่งเสริม 
สนบัสนุนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน (Burton, 2010)  

Healthy workplace จึงเป็นองคก์รหรือสถานประกอบกิจการท่ีมีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ
ของพนกังาน ท าใหเ้กิดผลต่อการปฏิบติังานดีข้ึน (Lowe, 2004)  

 
1. แนวคิดสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Workplace)  

องค์การอนามัยโลก ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work 
Approach: HWA) มีองค์ประกอบการพฒันาท่ีส าคญั 4 ประการ (WHO, 1997) คือ (1) การส่งเสริมสุขภาพ (2) 
การด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (3) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์และ (4) การพฒันาดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 การส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) 
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ไดมี้

การประกาศกฏบตัรออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion) ก าหนดแนวทางการด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพ ซ่ึงถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนควรได้รับโดยไม่มีข้อยกเวน้ ดงันั้น การด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพในสถานประกอบกิจการ จึงกระท าภายใตก้ฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงบญัญติัถึงสิทธิและ
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หนา้ท่ีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง โดยก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการใชแ้รงงาน เพื่อใหลู้กจา้งไดรั้บความปลอดภยั 
มีสุขภาพอนามยัดี ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม กรอบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจึงก าหนด
ยทุธ์ศาสตร์การพฒันาครอบคลุมทั้ง 5 ดา้น (WHO, 1986) คือ  

1) สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build healthy public policy) 
2) สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ (Create supportive environments for health) 
3) พฒันาทกัษะส่วนบุคคล (Develop personal skills) 
4) สร้างความเขม้แขง็ของชุมชนเพื่อสุขภาพ (Strengthen community action for health) 
5) ปรับบริการสุขภาพ (Re-orient health services) 

1.2 การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety) 
งานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีหมายครอบคลุมในเร่ือง ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของผู ้

ท  างานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ขนส่ง เหมืองแร่ ป่าไม้ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรืออาชีพอ่ืนใด ซ่ึง
คณะกรรมการร่วมระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์ก ารอนามัยโลกก าหนด ข้ึน  
มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

1) คุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานมิใหท้  างานท่ีมีความเส่ียงอนัตรายต่อสุขภาพร่างกาย  
2) จดัให้ผูใ้ช้แรงงานได้ท างานในสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสมกบัสภาวะของร่างกายและ

จิตใจ 
3) ส่งเสริมและธ ารงไวซ่ึ้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความเป็นอยู่ในสังคมของผูใ้ช้แรงงานทุก

กลุ่มอาชีพ  
4) ป้องกนัมิให้ผูใ้ช้แรงงานมีสุขภาพอนามยัเส่ือมโทรมหรือเกิดความผิดปกติ อนัเน่ืองมาจากสภาพการ

ท างานต่างๆ  
1.3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) 
 พนกังานในสถานประกอบกิจการต่างอยูใ่นสภาพการท างานท่ีตอ้งมีมาตรฐานคุณภาพและการแข่งขนัท่ี

สูง ตอ้งท างานอยา่งเร่งรีบและต่อเน่ืองเป็นเวลานาน แรงงานส่วนใหญ่เป็นผูมี้การศึกษาน้อย และขาดโอกาสใน
การได้รับขอ้มูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพท่ีถูกตอ้งอย่างเพียงพอ  การด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพในสถานประกอบกิจการ จ าเป็นตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ให้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการดูแลสุขภาพของตนเอง กล่าวไดว้่าจะตอ้งมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ รู้เท่าทนัขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานอยา่งปลอดภยั รู้จกัการใชชี้วิตอยา่งสมดุล และมี
ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร ท า ง า น  เ พ 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 ท่ี ส า คั ญ 
ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการ 

1.4 การพัฒนาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน (Social and environmental development for 
sustainable) 
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ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน มีความครอบคลุมในหลายมิติ ประกอบดว้ย  
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) ได้แ ก่  ความร้อน ความเย็น  เสี ยง ความ

สั่นสะเทือน รังสี แสงสวา่ง ความกดดนั การถ่ายเทอากาศ ฯลฯ 
2) สภาพแวดลอ้มทางเคมี (Chemical environment) ไดแ้ก่ สารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีเป็นวตัถุดิบ หรือผลผลิต 

หรือของเสียท่ีตอ้งก าจดั ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของฝุ่ น ควนั ละออง ก๊าซ ไอสาร ฯลฯ  
3) สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological environment) มีทั้ งชนิดท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ได้แก่ ไวรัส 

แบคทีเรีย ริคเคทเซีย พยาธิ สัตวแ์ละพาหะน าโรค เช่น หนู งู แมลง เป็นตน้ และส่ิงไม่มีชีวติ ไดแ้ก่ เช่น ฝุ่ นละออง 
ฝุ่ นเมล็ดพืชต่างๆ เป็นตน้ 

4) สภาพแวดลอ้มทางจิตสังคม (Psychosocial environment) หรือบางคร้ัง เรียกว่า ปัจจยัทางจิตสังคมใน
การท างาน (Psychosocial factors at work) ครอบคลุมถึงภาวะทางจิตวิทยาสังคมและเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ความเครียด 
วิตกกงัวล สัมพนัธภาพระหว่างผูร่้วมงาน ฯลฯ ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อภาวะจิตใจในการท างาน บรรยากาศในการ
ท างาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสุขภาพ  

 
แนวคิดสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน ไดมี้การน าไปประยุกตใ์ชโ้ดยองคก์รสุขภาพแห่งแคนาดา (Health 

Canada) โดยไดก้ าหนดแนวทางการพฒันามุ่งเนน้องคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ (Health & Safety Ontario, 2011) 
ดงัน้ี  

1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) บางคร้ังก็ เรียกส่ิงแวดล้อมการท างาน 
ดา้นจิตสังคม (Psychosocial work environment) ซ่ึงหมายถึง ทศันคติ คุณค่า และความเช่ือท่ีเกิดในสถานท่ีท างาน
เป็นประจ าทุกวนั ซ่ึงส่งผลต่อจิตใจและความสุขของพนกังาน ตวัอย่างเช่น การให้ความเคารพ การช่ืนชมยินดี 
ความ มี อิส ระในการตัด สิ น ใจ  ก ารมี ส่ วน ร่วมของพนัก งาน  ก ารสนับส นุน ให้ เกิ ดความส ามัค คี 
ในการท างานร่วมกนั เป็นตน้ 

2) การพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน (Physical work environment) ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและสุขภาพในการท างานได ้หากขาดการจดัการท่ี
ดี ตวัอย่างเช่น การจดัสถานท่ีท างานและบริเวณโดยรอบให้มีความปลอดภยั มีป้ายแสดงจุดเส่ียง เพื่อป้องกัน
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากสารเคมี ไฟฟ้า เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

3) การจัดทรัพยากรสนับสนุนสุขภาพบุคคล (Personal health resource) แหล่งทรัพยากรขององคก์รท่ีมี
ความพร้อมและสามารถสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้การท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
พ นั ก ง าน เป็ น ไ ป อ ย่ า ง ป ก ติ แ ล ะ มี สุ ข ภ าพ ท่ี ดี  ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  ก า ร จั ด ให้ มี อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ห้ อ ง 
ออกก าลังกาย การก่อตั้ งชมรมสุขภาพ การจดัแบ่งเวลาให้พนักงานผ่อนคลายและยืดเหยียดร่างกาย การจัด
โครงการเลิกบุหร่ี การฝึกอบรมพฒันาทกัษะจดัการความเครียด การจดัรายการอาหารเพื่อสุขภาพ การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นเร่ืองสุขภาพตามฤดูกาล เป็นตน้  



12 

 

 

แนวทางการพฒันาสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างานทั้ง 3 ประการดงักล่าว จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วย 
เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน  ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อันน าไปสู่ 
การมีสุขภาพท่ีดีของพนกังาน  ดงัภาพท่ี 7.1 
 

 
 

แผนภาพที ่7.1 ปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการพฒันาสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Components of a Healthy Workplace (Workplace Safety & Prevention Services, A 
Health & Safety Ontario Partner, 2011) 

 
2. การด าเนินงานภายใต้แนวคิด Healthy workplace ในประเทศไทย 
การด าเนินงานภายใตแ้นวคิด Healthy workplace ในประเทศไทย เร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบนั กรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2553) ไดใ้ห้ความหมายวา่คือ “สถานท่ีท างานท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดีของคนท างานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบกิจการ ผูป้ฏิบติังาน หรือผูม้ารับบริการ รวมทั้ง จดั
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหเ้กิดความสุขกาย สบายใจในการท างาน”  

 
การด าเนินงานท่ีผา่นมา แบ่งไดเ้ป็น3 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 ระยะเร่ิมต้น ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2545 โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

เป็นโครงการท่ี มีการบูรณาการงานส่งเส ริมสุขภาพ งานอนามัย ส่ิงแวดล้อม และงานด้านสุขภาพจิต  
ตามหลกัการส่งเสริมสุขภาพ ใชเ้กณฑ์การประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน 4 ดา้นคือ “สะอาด ปลอดภยั ไร้
มลพิษ มีชีวติชีวา” การด าเนินงานเป็นไปตามความสมคัรใจของสถานประกอบกิจการโดยการสนบัสนุนจากกลุ่ม
งานอนามยัส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยั ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั 
และอุตสาหกรรมจงัหวดั  
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ระยะท่ี 2 การด าเนินงานโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 โดย
ส านกัอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงภายหลงัไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยราชการ กองอาชีวอนามยัถูกถ่ายโอน
ไป สั งกั ด ก รม ค วบ คุ ม โรค  แล ะก รม อน ามั ย ได้ รั บ ภ าร กิ จ ดู แ ล โค รงก ารส ถ าน ท่ี ท า ง าน น่ าอ ยู ่ 
น่าท างาน มีการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินให้มีความเหมาะสมมากข้ึน คือ “สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี 
มีชีวติชีวา”  

ระยะท่ี 3 การด าเนินงานโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.2551-
ปัจจุบนั เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน ประกอบดว้ย “สะอาด ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี มีชีวติชีวา” 

การไดท้  างานในสภาพแวดลอ้มท่ีดีของคนท างาน ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัท่ีน าไปสู่การมีสุขภาพดี เกิด
ความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขและมีคุณภาพชีวติท่ีดี โดยหน่วยงานท่ี
เก่ียวของไดมี้การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเห็นความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มคนท างาน และ
ก าหนดเป็นนโยบายขององคก์ร สร้างการมีส่วนร่วมจากพนกังาน และมีการด าเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อท า
ใหส้ถานประกอบกิจการเป็นสถานท่ีท างานน่าอยู ่และน่าท างานส าหรับคนท างานทุกคน  

 
แนวทางการพฒันาสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน มีดงัน้ี 
1) ก าหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มโดยผูบ้ริหารขององค์กร พร้อมทั้งติด

ประกาศนโยบายใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ 
2) ก าหนดกฎระเบียบในการท างานท่ีเอ้ือต่อสุขภาพและความปลอดภยั เช่น ห้ามสูบบุหร่ี ห้ามด่ืมสุราใน

สถานท่ีท างาน การสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย เป็นตน้ 
3) ส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของคนท างานทุกคนในการพฒันาสถานท่ีท างานใหเ้ป็นสถานท่ีท างานน่า

อยู ่น่าท างาน เช่น สนบัสนุนใหเ้กิดกลุ่มกิจกรรม หรือชมรมต่างๆ เป็นตน้ 
4) ร่วมกนัพฒันาส่ิงแวดลอ้มในการท างานใหเ้อ้ือต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภยั รวมทั้งการควบคุม

มลพิษต่างๆ จากกระบวนการท างานหรือกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนท างานและชุมชน
โดยรอบ 

5) จดักิจกรรมหรือโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการส่งเสริมสุขภาพดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการของ
สถานท่ีท างานนั้นๆ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของคนท างานทุกคน  

6) ประสานงานกบัหน่วยบริการสุขภาพหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
ร่วมกนัด าเนินการส่งเสริมใหค้นท างานมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ 

7) มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน หากพบปัญหาตอ้งด าเนินการแก้ไขและทบทวนตลอดเวลา 
เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 
หลกัการพฒันาสถานทีท่ างานให้เปน น “สถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน” 
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การพฒันาสถานท่ีท างานให้เป็นสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน อาศยัหลกัการ 4 ประการ ประกอบดว้ย 
“สะอาด ปลอดภยั ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา” ซ่ึงต่อมามีการปรับใช้วา่ “สะอาด ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี มีชีวิตชีวา” มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) สะอาด จุดเร่ิมต้นของการปรับปรุงสถานท่ีท างาน มีการน าหลักการ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย) มาประยุกต์ใช้ ประกอบกบัการจดัแบ่งพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม เป็นสัดส่วน และมีการ
จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

2) ปลอดภัย เป็นการสร้างความมัน่ใจในการท างาน โดยการจดัสถานท่ีท างานให้มีความปลอดภยั ทั้งใน
ดา้นอาคาร สถานท่ี เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และลดความวิตกกงัวลใน
ระหวา่งการปฏิบติังานท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือมีความเส่ียง 

3) ส่ิงแวดล้อมดี เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อสถานท่ีท างานวา่ปราศจากมลพิษทางเสียง ฝุ่ นละออง ความ
สั่นสะเทือน สารเคมี น ้ าเสีย มูลฝอย รวมทั้ งการจัดพื้นท่ีสีเขียว ด้วยการจัดการป้องกันและมีมาตรการลด
ผลกระทบต่างๆ 

4) มีชีวิตชีวา เป็นการสร้างเสริมขวญั ก าลงัใจ และความประทบัใจให้กบัผูป้ฏิบติังานดว้ยการจดักิจกรรม
นนัทนาการ ออกก าลงักาย จดัอาหารท่ีสะอาดมีคุณค่าตามหลกัโภชนาการ และสร้างการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน 

 
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ พนักงานในสถานประกอบกิจการมีสุขภาพท่ีดี ด้วยการเรียนรู้ 

ในการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง และการพฒันานโยบายเพื่อจดัการสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
กระบวนการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ จ าเป็นตอ้งอาศยัการบูรณาการกิจกรรม
ตามกรอบการพฒันาฯ โดยมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้และมีความสามารถในการดูแล
สุขภาพของตนเอง เพื่อใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานอยา่งปลอดภยั มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง 
รู้จกัการใชชี้วติอยา่งสมดุล  และมีความสุขในการท างาน 

 
 
กจิกรรม 7.1.2 

จงอธิบายแนวคิดและหลกัการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
แนวตอบกจิกรรม 7.1.2 

 การด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการมุ่งเน้นกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ให้เกิดการพฒันาทกัษะและพฤติกรรมสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและมีคุณภาพชีวติท่ีดีในการ
ท างาน โดยด าเนินการในองค์ประกอบการพัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมสุขภาพ (2) การ
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ด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (3) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์และ (4) การพฒันาดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื 

ตอนที่ 7.2  
กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกจิการ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 7.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวข้อเร่ือง 
 7.2.1 กระบวนการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
 7.2.2 การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
แนวคิด 

1. กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ จ าเป็นตอ้งมีการ
ออกแบบกระบวนการ และจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหา กลุ่มเป้าหมาย และบริบทพื้นท่ี 
ดงันั้น การพฒันาตามกรอบแนวคิดสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน (Healthy workplace) จึงตอ้งพฒันา
ปัจจยัก าหนดสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกับการจดัโอกาสในการเรียนรู้จนท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ
พฒันาในดา้นพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนประกอบด้วย (1) ระดมก าลงั (2) ประชุม (3) ประเมิน
ก่อนด าเนินการ (4) จดัล าดบัความส าคญั (5) วางแผน (6) ลงมือท า (7) ประเมินผล และ (8) ปรับปรุง
การด าเนินงาน  

2. การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ท าให้ไดรั้บ
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์กับการพัฒนา การประเมินมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) ก าหนด
วตัถุประสงคข์องการประเมิน (2) เลือกตวัช้ีวดัและสร้างกรอบการประเมิน (3) ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล (4) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการประเมิน   และ (5) สรุปผลการประเมินและจัดท า
ขอ้เสนอแนะ 

 
วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 7.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการได ้
2. อธิบายขั้ นตอนการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเส ริมสุขภาพในสถาน 
    ประกอบกิจการได ้
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เร่ืองที่ 7.2.1  
กระบวนการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกจิการ 
 

เป้าหมายของการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ มุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีสุขภาพและสุข
ภาวะท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้โดยถือเป็นสิทธิพื้นฐานท่ีพนกังานทุกคนควรไดรั้บโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ดงันั้น การ
ส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของการประกอบกิจการท่ีดี เน่ืองจากการด าเนินงานของภาคเอกชนส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลต่อปัจจยัอ่ืนๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของประชาชน  

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานในสถานประกอบกิจการมีสุขภาพท่ีดี 
จ  าเป็นตอ้งใช้กระบวนการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้มีความรู้
และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง ร่วมกบัการผลกัดนัให้มีนโยบายดา้นสุขภาพสนบัสนุนการด าเนินงานดงักล่าว 
เพื่อใหบุ้คลากรมีสุขภาพดี มีความพร้อมในการท างาน และสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมีความเช่ือมโยงกนัดงัน้ี   
 
1. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
ความเช่ือมโยงระหวา่งงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพสามารถท าความเขา้ใจไดจ้ากโมเดลแสดง

ความ เช่ื อมโยง (McKenzie, Neiger & Smeltzer, 2005) ซ่ึ งระบุว่า  การส่ งเส ริม สุขภาพอาศัยการพัฒนา
องค์ประกอบส าคัญท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกัน ประกอบด้วย นโยบาย (Policy) การเมือง (Political) ข้อตกลง 
(Regulatory) สังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) หน่วยงาน (Organizational) ส่ิงแวดล้อม (Environmental) 
องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดี โดยมีสุขศึกษา (Health 
education) อยูต่รงกลางเป็นหวัใจของความเช่ือมโยงในกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ   

กล่าวได้ว่า การส่งเสริมสุขภาพมีการด าเนินงานท่ีครอบคลุมการพัฒนาปัจจยัก าหนดสุขภาพอย่าง
ครบถว้น ไดแ้ก่ นโยบายสุขภาพ การเมือง การสร้างขอ้ตกลง การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ การปรับปรุงระบบ
ระบบบริการและหน่วยงาน การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ โดยสุขศึกษาเนน้การจดัโอกาสเพื่อสร้างการเรียนรู้ และ
พฒันาศกัยภาพของบุคคล เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง น าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี
ตามเป้าหมาย  
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แผนภาพที ่7.2 ความเช่ือมโยงระหว่างการส่งเสริมสุขภาพกบัสุขศึกษา 
          ท่ีมา : ปรับปรุงจาก :  Relationships of health education and health promotion  (McKenzie and Neiger & 

Smeltzer, 2005) 
 
 
2. กระบวนการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกจิการ 
 
กระบวนการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญต่อ

ความส าเร็จของการด าเนินงาน เน่ืองจากมุ่งผลในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน และการปรับปรุง
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี โดยการด าเนินงานดงักล่าว จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่ง
พนกังานและผูบ้ริหารในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภยั และสร้างความผาสุก
ใหก้บัพนกังาน น ามาซ่ึงความมัน่คงของสถานประกอบกิจการในระยะยาว  

กรอบการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีแนวคิดในการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน หรือ Healthy 
Workplace Framework (WHO, 2010) ได้ระบุแนวทางการส่งเสริม  ป้องกัน สนับสนุนให้เกิดความผาสุก 
แก่พนกังานอยา่งครบถว้นทั้งดา้นร่างกาย และจิตใจ แนวทางดงักล่าว ก าหนดปัจจยัหลกัท่ีจะตอ้งด าเนินการพฒันา 
4 ดา้น ประกอบดว้ย (1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน  (2) สภาพแวดลอ้มทางจิตสังคมในการท างาน 
(3) ทรัพยากรดา้นสุขภาพในท่ีท างาน และ (4) การเช่ือมโยงกบัชุมชน   

การพฒันาปัจจยัหลกัทั้ง 4 ดา้น กระบวนการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมีบทบาทในการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนของการพฒันา ดงัน้ี 

 
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน (Physical work environment)  
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ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสถานท่ีท างานลว้นเก่ียวขอ้งกบัการท างานและการใชชี้วิตของ
พนกังานในสถานประกอบกิจการ ส่งผลกระทบโดยทางตรงและโดยทางออ้มต่อร่างกายและจิตใจ ท าใหเ้กิดความ
วติกกงัวล การบาดเจ็บ เจบ็ป่วย พิการหรือเสียชีวติได ้ดงันั้น การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ โต๊ะ
ท างาน เกา้อ้ีนัง่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร การใชส้ารเคมี ทางเดิน ป้ายสัญลกัษณ์  
การควบคุมเสียง แสงสวา่ง อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ฯลฯ โดยเร่ิมตน้จากการสร้างเสริมการรับรู้ ท าให้พนกังาน
เกิดความตระหนกัต่อความปลอดภยั  และร่วมมือในการพฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานให้เกิดความสุข
สบายในการท างาน และเกิดสุขภาพท่ีดีจากการใชชี้วติอยูใ่นสถานท่ีท างาน 

2) สภาพแวดล้อมทางจิตสังคมในการท างาน (Psychosocial work environment)  
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางจิตสังคมในการท างาน ไดแ้ก่ บรรยากาศในการท างาน วฒันธรรมองค์กร 

ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม แรงจูงใจในการท างาน ฯลฯ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพจิตใจและสมาธิในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน ดงันั้น การปรับปรุงปัจจยัดงักล่าว จึงตอ้งการการสนบัสนุนทั้งดา้นนโยบาย การมีส่วน
ร่วมของพนกังานแต่ละคนในการแสดงออก และความรู้ในการพฒันาตนเองเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มดา้น
น้ีใหเ้อ้ือต่อการท างานและเกิดสุขภาพดี 

3) ทรัพยากรด้านสุขภาพในทีท่ างาน (Personal health resources in the workplace)  
ทรัพยากรด้านสุขภาพในท่ีท างาน  หมายถึง ส่ิงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการด้านสุขภาพ 

ในสถานท่ีท างาน เช่น อุปกรณ์ออกก าลงักาย รายการเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เขตปลอดบุหร่ี ขอ้มูลข่าวสาร ช่อง
ทางการส่ือสาร กลุ่ม/ชมรม/คลินิกให้ค  าปรึกษา เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งอาศยัการด าเนินการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
ท าให้เกิดการพฒันาปัจจยัดา้นทรัพยากรเหล่าน้ีให้เอ้ือต่อการสร้างเสริมการเรียนรู้ พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น และมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง  

4) การเช่ือมโยงกบัชุมชน (Enterprise community involvement)  
การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสถานประกอบกิจการกบัชุมชน ส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจ

อนัดีต่อกนัและเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาพท่ีดีของพนกังานและคนในชุมชน 
เช่น การก่อตั้งกลุ่มจิตอาสา การจดักิจกรรมเรียนรู้และแลกเปล่ียนในประเด็นดา้นสุขภาพ การจดัตั้งกองทุนพฒันา
ชุมชน เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งอาศยัการจดัการเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจร่วมกนั เพื่อน าไปสู่การออกแบบ
กิจกรรมหรือโครงการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ อนัจะส่งผลดีต่อสุขภาพของพนกังาน
และคนในชุมชนในระยะยาว 

 
แนวทางการพฒันาสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน (Healthy workplace) ให้ประสบความส าเร็จนั้น สถาน

ประกอบกิจการจะตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีระบบการจดัการ และร่วมมือกนัทั้งในดา้นองคค์วามรู้และ
การวิจยัปฏิบติัการในการพฒันาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น โดยอาศยัปัจจยัส าคญัท่ีเป็นแกนกลางและท าให้เกิดความส าเร็จ 
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คือ ค าประกาศของผูน้ า (Leadership engagement) และการร่วมแรงร่วมใจ ของพนักงาน (Worker involvement) 
ซ่ึงตั้งมัน่ในคุณธรรมและการใหคุ้ณค่า ดงัแผนภาพท่ี 7.3 

 

 
                          

แผนภาพที ่7.3 กรอบการพฒันาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
              ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก The WHO Healthy Workplace Framework and Model (Burton, 2010) 

 
กระบวนการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ มีบทบาทการด าเนินงานตามขั้นตอน

การพฒันา ดงัน้ี  
1. ระดมก าลงั (Mobilized) ขั้นตอนการระดมก าลงั เป็นขั้นตอนท่ีบุคลากรดา้นสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานใน

ชุมชนจะมีความคุน้เคยเป็นอย่างดี ซ่ึงอาจเรียกกิจกรรมน้ีในช่ือต่างๆ เช่น เวทีประชาคม การจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ กิจกรรมคืนขอ้มูลให้กบัชุมชน เป็นตน้ กิจกรรมดงักล่าว ควรจะน าไปสู่การจดัท าร่างขอ้ตกลงหรือพนัธะ
สัญญาความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ ตวัแทนพนักงาน หัวหน้างาน ผูบ้ริหาร
สูงสุดของสถานประกอบกิจการ ผูน้ าชุมชน ฯลฯ บุคลากรสาธารณสุขจึงมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้เกิด
กิจกรรมน้ีข้ึน รวมทั้งการผลกัดนัใหผู้บ้ริหารของสถานประกอบกิจการ 
ในพื้นท่ี มองเห็นความส าคญัของปัญหาทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มพนกังานซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิตหรือกิจการของสถานประกอบกิจการ และอาจเกิดผลกระทบไปสู่สังคมในวงกวา้งได้ หากมิได้มีการ
ด าเนินการอยา่งทนัท่วงทีและถูกตอ้งตามขั้นตอน  
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ทั้งน้ี การระดมก าลงัท่ีท าให้เกิดขอ้ตกลงหรือพนัธะสัญญาดงักล่าว ควรมีการประกาศเป็นนโยบายท่ี
ชดัเจนจากผูบ้ริหารสูงสุดของสถานประกอบกิจการ และมีการส่ือสารไปยงักลุ่มพนกังานทั้งหมด ขอ้ตกลงหรือ
พนัธะสัญญาน้ีจะน าไปสู่กระบวนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

2. ประชุม (Assemble) เม่ือไดก้ าหนดขอ้ตกลงหรือพนัธะสัญญาร่วมกนัแล้ว ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการ
ประชุมเพื่อแสวงหาแหล่งทรัพยากรสนบัสนุน และผลกัดนัใหเ้กิดการด าเนินงานข้ึนในทางปฏิบติั สถานประกอบ
กิจการจึงควรมีการจดัทีมพฒันา ซ่ึงเป็นการรวมผูแ้ทนจากหลายส่วนงาน ทั้งฝ่ายการผลิต ส านักงาน และฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล  

3. ประเมินก่อนด าเนินการ (Assess) ส่ิงท่ีจ  าเป็นจะตอ้งประเมินจ าแนกเป็น 2 ประเภทคือ  
3.1 การประเมินสถานการณ์ปัจจุบนัของสถานประกอบกิจการและพนกังาน ซ่ึงมีเคร่ืองมือการประเมิน

ท่ีหลากหลาย สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ควรมีการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของพนกังาน และจดัท าระบบให้
สามารถเรียกใช้งานไดโ้ดยสะดวก  ไดแ้ก่ ขอ้มูลการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากการท างาน ผลการตรวจ
สุขภาพ อตัราการลาออกและสาเหตุ  รวมทั้ง ควรมีขอ้มูลเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสุขภาพ และการ
ประเมินความเส่ียงทางสุขภาพเฉพาะดา้น  

นอกจากน้ี อาจมีการส ารวจเก่ียวกบัความพึงพอใจ ระดบัความสุข-ความเครียด การรับรู้ ความรู้ ทกัษะ 
และการปฏิบติัตวัดา้นสุขภาพ ส าหรับสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก การประเมินควรเนน้การคน้หาขอ้มูลเชิงลึก
ส าหรับการน ามาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน 

 3.2 การประเมินความต้องการในอนาคต ส าหรับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ อาจต้องมีการ
เทียบเคียงกับสถานประกอบกิจการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีการทบทวนเอกสาร กรณีศึกษา หรือ
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา และส ารวจความตอ้งการของพนักงานในประเด็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ท างานและสุขภาพ ส าหรับสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ควรมีการเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานสถานประกอบ
กิจการท่ีมีรูปแบบการพฒันาตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้และสามารถน ามาปฏิบติัได ้ 

วธีิการรวบรวมขอ้มูล มีแนวทางดงัน้ี 
1) การทบทวนเอกสาร ได้แก่ รายงานขอ้มูล การตรวจสอบความปลอดภยั สถิติการบาดเจ็บหรือการ

ประสบอุบติัเหตุ ขอ้มูลการลาหยดุงาน ฯลฯ 
2) ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เพื่อส ารวจส่ิงท่ีเป็นอนัตราย หรือความเส่ียงต่อสุขภาพ 
3) การส ารวจขอ้มูลท่ีตอ้งการให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในแบบสอบถามท่ีไม่ตอ้งระบุช่ือ 

หรือมีวธีิปกปิดช่ือผูใ้หข้อ้มูลทั้งการส่งเป็นเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
4) ขอ้มูลการตรวจสุขภาพประจ าปี ไดแ้ก่ โรคประจ าตวั ค่าดชันีมวลกาย ระดบัความดนัโลหิต ฯลฯ 
5) การสัมภาษณ์เชิงลึกตวัต่อตวั จะใช้ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลเฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้ขอ้มูลเหตุผลหรือ

ปัจจยัสาเหตุในเร่ืองท่ีตอ้งการจะแกไ้ขหรือพฒันาปรับปรุง 
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6) การสนทนากลุ่มหรือการประชุมกลุ่มย่อย เป็นวิธีท่ีมีประโยชน์มาก เพราะจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน โดยเฉพาะจากกลุ่มพนกังานท่ีมีขอ้จ ากดัในการอ่านและเขียน 

7) กล่องรับขอ้เสนอแนะ เป็นช่องทางท่ีควรเปิดใหไ้วเ้สมอ เพราะสามารถน ามาใชไ้ดต้ลอดเวลา 
8) ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ เป็นอีกช่องทางท่ีท าใหไ้ดข้อ้มูลรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย  
4. จัดล าดับความส าคัญ (Prioritize) การพิจารณาเลือกประเด็นการพฒันา หากประเด็นปัญหามีจ านวน

มากท่ีจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข ทีมพฒันาจะตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญั เพื่อคดัเลือกประเด็นปัญหาตามความ
จ าเป็ นและความพ ร้อมในการด า เนิ น งาน  ส าห รับ สถานประกอบ กิจก ารขน าด เล็ กและ มี ปัญห า 
ท่ีพบไม่มาก อาจใชว้ธีิร่วมกนัคดัเลือกประเด็นปัญหาส าคญัข้ึนมาแกไ้ขก่อน  

การจดัล าดบัความส าคญั ควรมีเกณฑท่ี์เหมาะสมในการจดัล าดบั โดยมีขอ้พิจารณา ดงัน้ีคือ 
1) ใชค้วามคิดเห็นของทั้งผูบ้ริหาร บุคลากร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
2) พฒันาจากระดบัความตอ้งการขั้นพื้นฐาน สู่ระดบัท่ีสูงข้ึนตามความเหมาะสม   
3) เกณฑ์ท่ีน ามาใชใ้นการพิจารณาจดัล าดบั ไดแ้ก่ ความยาก-ง่ายในการแกไ้ขปัญหา ความรุนแรงของการ

สัมผสักบัอนัตราย ความเส่ียงอนัตรายท่ีจะเกิดแก่พนกังาน ระยะเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ  
5. วางแผน (Plan) จดัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ควรมีการวางแผนและจดัท า

แผนงานล่วงหน้า 3-5 ปี เพื่อวางแนวทางจดัการปัญหาสุขภาพท่ีคน้พบจากขอ้มูลตามล าดบัความส าคญั แผนงาน
ควรมีรายละเอียด ประกอบด้วย หลักการและข้อมูลสนับสนุน ก าหนดเป้าหมายในระยะยาว วตัถุประสงค ์
กิจกรรมหลกั กรอบระยะเวลา และผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

ขั้นตอนน้ี บุคลากรสาธารณสุขสามารถช่วยทีมพฒันาของสถานประกอบกิจการในการวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพ เพื่อสร้างความให้เขา้ใจเก่ียวกบัสภาพปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของพนกังาน ซ่ึง
น าไปสู่ปัญหาสุขภาพท่ีพบ และเม่ือวิเคราะห์ให้ทราบสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพดงักล่าววา่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ใดบา้ง จะท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจต่อประเด็นปัญหาและมองเห็นแนวทางท่ีจะด าเนินการจดัท าแผนงาน
ต่อไป 

แผนงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ควรมีกิจกรรมครอบคลุมการพฒันา 
2 ดา้น คือ  

1) พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ไดแ้ก่ การรับรู้ ความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็น พฤติกรรมสุขภาพ ฯลฯ 
2) พฒันาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพท่ีก าหนด โดยพิจารณาองคป์ระกอบการพฒันา 4 ดา้นคือ 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน สภาพแวดลอ้มทางจิตสังคม ทรัพยากรดา้นสุขภาพในท่ีท างาน และการ
เช่ือมโยงกบัชุมชน  

ตวัอย่างเช่น แผนการแกไ้ขปัญหาพนักงานได้รับบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากการมีพฤติกรรมไม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกนั ก าหนดแนวทางพฒันาไว ้3 ด้าน ประกอบด้วย (1) การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ได้แก่  อบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกนั (2) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ การจดัหาอุปกรณ์
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ป้องกนั การตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัรให้มีความปลอดภยั ฯลฯ และ (3) การพฒันาสภาพแวดลอ้มทางจิตสังคม 
ไดแ้ก่ รณรงคเ์ร่ืองความปลอดภยั ก าหนดแรงจูงใจโดยการใหร้างวลัหรือก าหนดโทษ ฯลฯ  

6. ลงมือท า (Do) แผนงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ จะตอ้งถูกน ามาจดัท า
แผนปฏิบติัการและโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติังาน โดยจะตอ้งมีการถ่ายทอดและส่ือสารอยา่ง
ชัดเจนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการท าความเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละส่วน เพื่อให้
ด าเนินการเกิดความราบร่ืนไปตามขั้นตอน และมีความกา้วหนา้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยอาศยัการสร้างการมี
ส่วนร่วมจากพนกังานและบุคลากรทุกระดบั  

7. ประเมินผล (Evaluation) ขั้ นตอนน้ีจะต้องระบุส่ิงท่ีต้องการทราบความเปล่ียนแปลงจากการ
ด าเนินงาน การประเมินจะสามารถประเมินไดท้ั้งส่วนปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน และผลท่ีเกิดข้ึน ขอ้ดี
ของการประเมินท าให้ได้รับรู้ความตอ้งการใหม่ ๆ ซ่ึงไม่ได้ระบุไวใ้นแผนปฏิบติัตั้งแต่แรก บางคร้ังกลวิธีท่ี
น ามาใชอ้าจไม่ไดผ้ลตามท่ีคาดหวงัไว ้ก็จะตอ้งมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  

8. ปรับปรุง (Improve) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการและเป็นขั้นตอนท่ีมีการน าขอ้มูลจากการ
ประเมินผลมาใชป้รับปรุงและพฒันาการด าเนินงานในระยะถดัไป เพื่อให้เกิดกระบวนการและกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีดี
ข้ึน ใช้เวลาน้อยลง และประหยดัค่าใช้จ่าย ท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จมากข้ึน 
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคใ์นปัจจุบนัและเป้าหมายท่ีตั้งใจไวใ้นอนาคต 

 
กระบวนการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการท่ีไดมี้การออกแบบการพฒันาตาม

กรอบแนวคิด Healthy workplace มีการพฒันาปัจจยัหลกัครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น คือ (1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ในการท างาน  (2) สภาพแวดลอ้มทางจิตสังคมในการท างาน (3) ทรัพยากรดา้นสุขภาพในท่ีท างาน และ (4) การ
เช่ือมโยงกบัชุมชน ดว้ยการด าเนินการตามขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ระดมก าลงั (2) ประชุม (3) ประเมินก่อนด าเนินการ 
(4) จดัล าดบัความส าคญั (5) วางแผน (6) ลงมือท า (7) ประเมินผล และ (8) ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีการ
จดัการเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการพฒันาในด้านพฤติกรรมสุขภาพ และพฒันาปัจจยัก าหนดสุขภาพท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะส่งผลใหพ้นกังานมีสุขภาพดี และมีความพร้อมในการท างาน 
 
กจิกรรม 7.2.1 

จงล าดับขั้ นตอนและอธิบายกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถาน 
 ประกอบการ 

 
แนวตอบกจิกรรม 7.2.1 

กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ จ าเป็นตอ้ง  มีการ
ออกแบบกระบวนการและจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา กลุ่มเป้าหมาย และบริบทพื้นท่ี เพื่อพฒันา
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ปัจจยัก าหนดสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัการจดัโอกาสในการเรียนรู้ ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตอ้ง และมีสุขภาพดี มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี (1) ระดมก าลงั (2) ประชุม (3) ประเมินก่อนด าเนินการ (4) 
จดัล าดบัความส าคญั (5) วางแผน (6) ลงมือท า (7) ประเมินผล และ (8) ปรับปรุงการด าเนินงาน  

เร่ืองที่ 7.2.2  
การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบ
กจิการ 
 

การประเมินการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ช่วยท าให้ทราบ
ข้อมูลการเปล่ียนแปลงทั้ งด้านการรับรู้ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน รวมทั้ งสามารถ
ประเมินเพื่อใหท้ราบขอ้มูลปัจจยัก าหนดสุขภาพในสถานประกอบกิจการไดด้ว้ย  

โดยทัว่ไปวตัถุประสงค์ของการประเมินจะก าหนดตามความตอ้งการของการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลท่ี
ได้รับจากการประเมิน ไดแ้ก่ การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input evaluation) การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
(Process evaluation) และการประเมินผลลพัธ์ (Output/ Outcome evaluation)  

 
1. กระบวนการประเมิน 
กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการนั้น มี

ขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 
1) ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน 
2) เลือกตวัช้ีวดัและสร้างกรอบการประเมิน 
3) ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4) วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลการประเมิน 
5) สรุปผลการประเมินและจดัท าขอ้เสนอแนะ 
ขั้นตอนแรกของการประเมิน มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินอยา่งชดัเจน เพื่อแสดงเจตจ านง

ในการใชข้อ้มูลและระบุขอบเขตของการประเมินใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการใชข้อ้มูลเพื่อใหท้ราบปัจจยัน าเขา้วา่มีความ
พร้อมหรือมีเพียงพอหรือไม่ อาทิ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ ฯลฯ หรือตอ้งการใช้ขอ้มูลเพื่อให้ทราบ
กระบวนการวา่มีการด าเนินงานตามขั้นตอนและครบถว้นหรือไม่ หรือตอ้งการใช้ขอ้มูลเพื่อน ามาสรุปผลวา่ส่ิงท่ี
ต้องการพัฒนามีอยู่ในระดับใด หรือมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน/ลดลงอย่างไร อาทิ การรับรู้ ความรู้ ทักษะ 
พฤติกรรมสุขภาพ ฯลฯ 

จากนั้นจึงพิจารณาเลือกตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บการยอมรับและน ามาสร้างกรอบการประเมิน ซ่ึงระบุรายละเอียด
ส าคญัของการประเมิน ไดแ้ก่ ประเด็นการประเมิน ตวัช้ีวดั เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้ฯลฯ 
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เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลการประเมิน และ
สรุปผลการประเมิน 

 
2. เคร่ืองมือประเมิน 
เคร่ืองมือการประเมินท่ีมีการพฒันาและน ามาใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและส่งเสริม

สุขภาพในสถานประกอบกิจการ จ าแนกตามผลการประเมินท่ีตอ้งการ ประเด็นการประเมิน และวิธีการประเมิน 
สามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและบริบทของสถานประกอบกิจการ ดงัน้ี  

 
ตารางที ่1 เคร่ืองมือประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 

 

ผลการประเมนิทีต้่องการ ประเดนนการประเมนิ เคร่ืองมือประเมนิ 
ผลของการพฒันา -สะอาด  

-ปลอดภยั  
-ส่ิงแวดลอ้มดี  
-มีชีวติชีวา 

-แนวทางและแบบประเมินสถาน
ประกอบกิจการตามโครงการสถานท่ี
ท างานน่าอยู ่น่าท างาน (กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 

ปัจจยัสถานประกอบกจิการ 
กระบวนการ และผลลพัธ์ 

-นโยบายและวฒันธรรมองคก์ร  
-การจดัองคก์รและโครงสร้าง  
-กลยทุธ์และการด าเนินงาน  
-การประเมินและผลลพัธ์องคก์ร  
  ไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี การบริโภคอาหาร  
  การเคล่ือนไหวร่างกาย ความเครียด 

-แบบตรวจสอบสุขภาวะองคก์ร 
 หรือ Company Health Check 
 (Muylaert, et al., 2007) 

ปัจจยัสถานประกอบกจิการ 
กระบวนการ และผลลพัธ์ 

-การจดัการองคก์ร  
-บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  
-กระบวนการสร้างสุข  
-สุขภาพกายและสุขภาพใจ  
-ผลลพัธ์องคก์ร  

-แบบตรวจสอบสุขภาวะระดบัองคก์ร  
หรือ Happy Workplace Index 
(ส านกังานสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ สสส., 2554) 

ปัจจยัสถานประกอบกจิการ 
กระบวนการ  

-ผูน้ า  
-การวางแผนกลยทุธ์ 
-การจดัการปัญหา  
-เน้ือหา 
-วธีิการ  
-การวดัและประเมินผล 

-แบบประเมินกระบวนการส่งเสริม
สุขภาพ หรือ The HERO Scorecard 
(O’Donnell, 2014) 

ความพงึพอใจ -ความพึงพอใจตอ่กระบวนการ 
  และกิจกรรม 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

การเรียนรู้และความสามารถ -การรับรู้ 
-ความรู้ 

-แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์ 
-แบบทดสอบ 
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ผลการประเมนิทีต้่องการ ประเดนนการประเมนิ เคร่ืองมือประเมนิ 
-ทกัษะท่ีจ าเป็น -แบบประเมิน 

พฤตกิรรมสุขภาพ -พฤติกรรมสุขภาพ 5อ. 2ส. 
 (อาหาร ออกก าลงักาย อารมณ์  
 สุรา ยาเสพติด) 

-แบบบนัทึก 
-แบบสอบถาม 
-แบบสมัภาษณ์ 

สภาวะสุขภาพ -ค่าดชันีมวลกาย/ เสน้รอบเอว 
-ระดบัน ้ าตาลในเลือด 
-การเจ็บป่วย 

-แบบบนัทึกขอ้มูล 
-ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
-ผลการวนิิจฉยัโรค 

ระดบัความสุข/ความเครียด -ความสุข 
-ความเครียด 

-แบบวดัความสุข 
-แบบวดัความเครียด/สุขภาพจิต 

 

 
3. ประโยชน์ของการประเมิน 
ผลของการประเมินท าให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงและพฒันา ส่วนคุณภาพของ

สารสนเทศท่ีได้รับนั้ น จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการออกแบบ  
การเลือกใชว้ิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินท่ีเหมาะสม ประโยชนท่ีไดรั้บจากการประเมินผลการด าเนินงาน
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ มีดงัน้ี 

1) ท าให้พนกังานไดส้ะทอ้นความรู้สึกทั้งในดา้นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรม 
รวมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการด าเนินงานและผูด้  าเนินการ 

2) ให้ไดที้มพฒันาไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศในดา้นต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมในคร้ังถดัไป 
และการด าเนินโครงการในระยะต่อไป 

3) ท าใหผู้บ้ริหารและเจา้ของสถานประกอบกิจการไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการและกิจกรรม 
ในประเด็นท่ีมีการประเมิน  

4) ท าให้สามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือ
วตัถุประสงคห์รือไม่  

5) ท าให้การสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ มีข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
มีความน่าเช่ือถือในการน าเสนอผลและรายงานผลต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูส้นใจทัว่ไปท่ีมาเยีย่มชมผลงาน 
ของสถานประกอบกิจการ 
 

กจิกรรม 7.2 
จงอธิบายขั้ นตอนการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเส ริมสุขภาพในสถาน    

 ประกอบการ  
แนวตอบกจิกรรม 7.2 
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 การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ มีขั้นตอน การ
ประเมินดังน้ีคือ (1) ก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมิน (2) เลือกตวัช้ีวดัและสร้างกรอบการประเมิน (3) 
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล (4) วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลการประเมิน และ (5) สรุปผลการประเมินและ
จดัท าขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที่ 7.3 
กรณตีวัอย่างการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพใน 
สถานประกอบกจิการ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 7.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวข้อเร่ือง 

7.3.1 การด าเนินงานโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน 
 7.3.2 การด าเนินงานโครงการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะ  
7.3.3 การด าเนินงานโครงการโรงงานสีขาว 

แนวคิด 
1. การด าเนินงานพฒันาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีนโยบายผลกัดนัให้ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัทัว่ประเทศ ด าเนินโครงการในสถานประกอบกิจการและส านกังานต่างๆ โดยอาศยัแนวคิด
การด าเนินงานยกระดบัคุณภาพชีวติการท างาน ท าใหเ้กิดสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีในการท างาน 
ดว้ยการพฒันาตามหลกั 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี และมีชีวติชีวา  

2. การด าเนินงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ “คน”  
ในองคก์ร โดยการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ดว้ยการจดักระบวนการพฒันาคนอยา่งมีเป้าหมาย 
เพื่อให้มีศกัยภาพในการดูแลตนเอง สามารถสร้างความสมดุลในการพฒันาทกัษะการท างาน  และ
ทกัษะการใชชี้วติ ควบคู่ไปกบัการพฒันาปัจจยัภายในองคก์รใหเ้อ้ือต่อการสร้างสุข 

3. การด าเนินงานโครงการโรงงานสีขาว ซ่ึงมีการยกระดบัมาสู่การพฒันามาตรฐานการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เป็นการพัฒนาเกณฑ์การด าเนินงาน
โครงการสีขาวให้เขา้สู่ระบบมาตรฐาน  โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไดจ้ดัท ามาตรฐาน
ดงักล่าวเพื่อเป็นเคร่ืองมือและกระบวนการตรวจประเมินท่ีเป็นไปตามหลกัปฏิบติัสากล และน าไป
รณรงคเ์ชิญชวนให้สถานประกอบกิจการและเครือข่ายน าไปขบัเคล่ือนโดยผา่นกลไกทวิภาคีอยา่ง
เขม้แขง็และย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 7.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างานได ้
2. อธิบายแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะได ้
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3. อธิบายแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ (มยส.)ได ้

เร่ืองที่ 7.3.1  
การด าเนินงานโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามยั ไดส่้งเสริมใหส้ านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศ ด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ภายใตโ้ครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน โดยอาศยัแนวคิดการ
ด าเนินงานยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ท าให้เกิดสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีในการท างาน ด้วยการพฒันา
ตามหลกั 4 ประการ คือ “สะอาด ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี และมีชีวติชีวา”  

ตัวอย่างท่ียกมาน าเสนอเป็นหน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และมีรูปแบบกิจกรรม 
ท่ีหลากหลาย คือ การด าเนินโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

 
1. แนวคิดและหลกัการ  

บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีช่วยพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนท างานควรมีการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างและรักษาไวซ่ึ้งคุณภาพชีวิตของคนท างาน ตามแนวคิด Ottawa 
Charter ปี พ.ศ. 2529 ซ่ึงก าหนดวา่ “การส่งเสริมสุขภาพก่อให้เกิดสภาวะต่างๆ ในการด ารงชีวิตและการท างานท่ี
ปลอดภยัแก่พนกังาน รวมทั้งเกิดความกระตือรือร้น ความพึงพอใจ และความเพลิดเพลินเจริญใจ” เป็นการลงทุนท่ี
คุม้ค่าส าหรับการส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีท างาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เป็นเร่ืองท่ีมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพฒันาประเทศตอ้งมุ่งท่ีการสร้างสุขภาวะของประชาชนและสังคม เป็นเป้าหมาย
ควบคู่กบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ และตอ้งผลกัดนัให้สุขภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดของชุมชนและสังคมให้เป็นทั้ง
อุดมการณ์และหลักประกนัความมัน่คงของชาติ เน่ืองจากการมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการ
ด ารงชีวติและการพฒันาประเทศ 
 
2. แนวทางการด าเนินงาน 

สถานประกอบกิจการตามโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน (healthy workplace) มีการพฒันาตาม
แนวทางของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 ก าหนดองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) สะอาด ไดแ้ก่ (1) อาคารสถานท่ี (2) บริเวณพื้น (3) บริเวณท่ีจดัเก็บวสัดุส่ิงของ (4) บริเวณท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือรับประทานอาหาร (5) หอ้งน ้าหอ้งส้วม (6) การควบคุมสัตวแ์ละแมลงน าโรค  

2) ปลอดภัย ได้แก่ (1) การบันทึกข้อมูลสุขภาพ (2) การท างานท่ีปลอดภัย (3) เคร่ืองจกัร/ อุปกรณ์/ 
เคร่ืองใช ้(4) ระบบไฟฟ้า (5) การป้องกนัอคัคีภยั 
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3) ส่ิงแวดล้อมดี ไดแ้ก่ (1) แสงสวา่ง (2) การระบายอากาศ (3) เสียง/ ความสั่นสะเทือน (4) สารเคมี (5) 
มูลฝอย (6) น ้าเสียหรือส่ิงปฏิกูล  

4) มีชีวิตชีวาไดแ้ก่ (1) การจดัสถานท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร (2) การให้ความรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (3) กิจกรรมลด เลิกบุหร่ีและส่ิงเสพติด (4) การตรวจสุขภาพประจ าปี (5) การให้บริการ
รักษาเบ้ืองตน้หรือการปฐมพยาบาล (6) การก าหนดผูรั้บผิดชอบดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (7) 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม  (กิจกรรมออกก าลงักาย กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมดูแลสุขภาพฟัน กิจกรรมส่งเสริม
โภชนาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ประเมินภาวะโภชนาการ กิจกรรมทดสอบ/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย) 

กลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพท่ีมีการน ามาใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย กลวิธี 
ทางนโยบายสุขภาพ ได้แก่ การประกาศนโยบาย การจดัระบบส่ือสารขององค์กรเพื่อแจง้แนวทางปฏิบติั การ
ประชาสัมพนัธ์ สร้างการเรียนรู้โดยใชส่ื้อต่างๆ เช่น ส่ือท่ีสร้างดว้ย Power point วิดีทศัน์ แผ่นพบั โปสเตอร์ ป้าย
ไวนิล เป็นตน้  
 
3. ตัวอย่างและการวเิคราะห์การด าเนินงานตามโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

การด าเนินงานตามโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ พบวา่ มีการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ตามกรอบแนวคิดสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่า
ท างาน (healthy workplace) กิจกรรมท่ีมีการด าเนินการ มีดงัน้ี (1) การด าเนินงานดา้นความสะอาด ไดแ้ก่ กิจกรรม 
5 ส/ Big cleaning day กิจกรรมศุกร์สดใส ร่วมใจพฒันา (2) การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในหน่วยงานและบริเวณโดยรอบ รณรงคล์ดภาวะโลกร้อน และจดันิทรรศการมีชีวิตเพื่อการเรียนรู้  (3) การ
ด าเนินงานด้านปลอดภยั ได้แก่ การตรวจสอบและซ่อมบ ารุง รักษาอุปกรณ์ ซ้อมการป้องกันอคัคีภยั (4) การ
ด าเนินงานดา้นชีวิตชีวา ไดแ้ก่ กิจกรรมออกก าลงักาย  จดับอร์ดให้ความรู้ดา้นสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ซ่ึงมีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน และการ
วเิคราะห์ตามกรอบแนวคิดสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน (Healthy workplace) ไดด้งัน้ี  
   ตารางที ่2 การวเิคราะห์การด าเนินงานตามโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน  

การด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 

ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ 
 

การวเิคราะห์การด าเนินงาน 
ตามกรอบแนวคดิ Healthy 

workplace 

1. การด าเนินงานด้านความ
สะอาด  
-กิจกรรม 5 ส/ Big cleaning 
day 
-กิจกรรมศุกร์สดใส ร่วมใจ
พฒันา 

-สะอาด ไดแ้ก่ (1) อาคารสถานท่ี (2) บริเวณพ้ืน (3) 
บริเวณท่ีจดัเก็บวสัดุส่ิงของ (4) บริเวณท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือรับประทานอาหาร (5) หอ้งน ้ าหอ้งสว้ม (6) 
การควบคุมสตัวแ์ละแมลงน าโรค  

1. ด้านความสะอาด 
การจดักิจกรรมรักษาความ

สะอาด 
อยา่งสม ่าเสมอช่วยท าให้
บริเวณสถาน 
ท่ีท างานดูเรียบร้อย สบายตา 
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การด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 

ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ 
 

การวเิคราะห์การด าเนินงาน 
ตามกรอบแนวคดิ Healthy 

workplace 
 
 
 

น่าท างานพนกังานจะมีความ
คุน้ชินกบัความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเกิดอุปนิสยัท่ีดี 

2. การด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อม  
-ปรับปรุงภูมิทศันใ์น
หน่วยงาน 
  และบริเวณโดยรอบ 
-กิจกรรมรณรงคล์ดภาวะโลก
ร้อน   
 ไดแ้ก่ ก าหนดเวลา  เปิด-ปิด 
  เคร่ืองปรับอากาศ ใช้
กระดาษสอง 
  หนา้  รีไซเคิลวสัดุเหลือใช ้
ฯลฯ 
-จดันิทรรศการมีชีวติเพื่อการ
เรียนรู้ 

-ส่ิงแวดล้อมด ีไดแ้ก่ (1) แสงสวา่ง  
(2) การระบายอากาศ (3) เสียง/ ความสัน่สะเทือน (4) 
สารเคมี (5) มูลฝอย  
(6) น ้าเสียหรือส่ิงปฏิกลู  
 

2. ด้านส่ิงแวดล้อมด ี
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี

ท างานส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจาก
ความพยายาม 
ในการผลกัดนัดา้นนโยบาย
และการสนบัสนุนของ
หน่วยงาน และอีกส่วนหน่ึง
มาจากพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบติัของพนกังานทุกคนท่ี
มีส่วนร่วม 
ในการดูแลและพฒันา 

3. การด าเนินงานด้านปลอดภัย  
-ตรวจสอบและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์  
-ซอ้มการป้องกนัอคัคีภยั 
-สร้างการรับรู้และความ
ตระหนกั 

-ปลอดภัย ไดแ้ก่ (1) การบนัทึกขอ้มูลสุขภาพ (2) การ
ท างานท่ีปลอดภยั  
(3) เคร่ืองจกัร/ อุปกรณ์/ เคร่ืองใช ้ 
(4) ระบบไฟฟ้า (5) การป้องกนัอคัคีภยั 

3. ด้านความปลอดภัย 
ความปลอดภยัในการ

ท างานเกิดข้ึนไดจ้ากการสร้าง
การรับรู้ ความตระหนกั รวมทั้ง
การก าหนดมาตรการ และ
จดัการเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ
ท างานใหมี้ความปลอดภยัอยู่
เสมอ 

4. การด าเนินงานด้านชีวติชีวา  
-บอร์ดใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ 

-กิจกรรมออกก าลงักาย   
-กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติ  
 ไดแ้ก่ ท าดีถวายในหลวง ฟัง
ธรรม  
 นัง่สมาธิ รณรงคป์ลูกผกั สวน
ครัว  

-มชีีวติชีวาไดแ้ก่ (1) การจดัสถานท่ีเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร (2) การใหค้วามรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม (3) กิจกรรมลด เลิกบุหร่ีและส่ิงเสพ
ติด (4) การตรวจสุขภาพประจ าปี (5) การใหบ้ริการ
รักษาเบ้ืองตน้หรือการปฐมพยาบาล (6) การก าหนด
ผูรั้บผดิชอบดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
(7) กิจกรรมการมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่ ออกก าลงักาย 
นนัทนาการ สุขภาพฟัน สุขภาพจิต ประเมินภาวะ

4. ด้านมชีีวติชีวา 
การด าเนินงานดา้น

ชีวติชีวามุ่งเนน้การสร้างเสริม
การรับรู้ ความรู้ ทกัษะ 
และพฤติกรรมสุขภาพ ผา่น
ช่องทาง 
การส่ือสารท่ีมีในหน่วยงาน 
กิจกรรมสุขศึกษา และบริการ
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การด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 

ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ 
 

การวเิคราะห์การด าเนินงาน 
ตามกรอบแนวคดิ Healthy 

workplace 
 รณรงคล์ด ละ เลิกเหลา้บุหร่ี 
ฯลฯ  

-กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

-กิจกรรมนนัทนาการตาม
เทศกาล  

    -กิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 

ไดแ้ก่  
 ออกหน่วยสตัวแพทย์
เคล่ือนท่ี  
 บริจาคโลหิต ฯลฯ 

โภชนาการ และประเมินสมรรถภาพร่างกาย ฯลฯ ดา้นสุขภาพร่วมกบัการสร้าง
การมีส่วนร่วม 
ในการจดัการสภาพแวดลอ้ม
เพื่อสุขภาพไดแ้ก่ เขตปลอด
บุหร่ี ขอ้มูลข่าวสาร อุปกรณ์
ออกก าลงักาย เมนูอาหารเพ่ือ
สุขภาพ ท าใหเ้กิด 
ผลลพัธ์ในระดบับุคคลและ
น าไปสู่ 
การมีสุขภาพท่ีดีร่วมกนัของ
บุคลากร 
ในหน่วยงาน 

4. การประเมินผล 
การประเมินและการรับรอง “สถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน” แบ่งระดบัการประเมินเป็น 3 ระดบั  

มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ระดับพื้นฐาน  ต้องผ่านเกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา” ระดับพื้นฐาน  

5 ข้อ ได้แก่ (1) การจดัสถานท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (2) การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม (3) กิจกรรมลด เลิกบุหร่ี สุรา และส่ิงเสพติด (4) การตรวจสุขภาพประจ าปี  (5) การให้บริการรักษา
เบ้ืองตน้หรือการปฐมพยาบาล  รวมทั้งเกณฑ์ส่วนท่ี 1 ไดแ้ก่ (1) การสนบัสนุนขององค์กร (2) การติดต่อส่ือสาร 
(3) การตรวจติดตาม ทบทวนและประเมินผล (4) การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน  

2) ระดับดี ตอ้งผา่นเกณฑร์ะดบัพื้นฐาน และเกณฑมี์ชีวติชีวาระดบัดีทั้ง 2 ขอ้ รวมทั้งเกณฑส่์วนท่ี 1 
3) ระดับดีมาก ตอ้งผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ระดบัดี และเกณฑ์มีชีวิตชีวาระดับดีมาก 5 ข้อ ใน 7 ข้อ 

รวมทั้งเกณฑส่์วนท่ี 1 ดว้ย 
ทั้งน้ี ใบรับรองมีอายุ 1 ปี หลงัจากไดรั้บการรับรอง และหากผา่นเกณฑร์ะดบัดีมากติดต่อกนั 5 ปี จะไดรั้บ

ใบรับรองระดบัดีเด่น 
 
กจิกรรม 7.3.1    

จงอธิบายแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.3.1 
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การด าเนินงานโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน (Healthy workplace) ใช้แนวคิดการด าเนินงาน
ยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน เพื่อให้เกิดการพฒันาสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีในการท างาน โดยการพฒันา
ตามหลกั 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี และมีชีวติชีวา  
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เร่ืองที่ 7.3.2  
การด าเนินงานโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ  

 
 การด าเนินงานโครงการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะ (Happy workplace) กล่าวถึงแนวคิดและหลกัการ แนว
ทางการด าเนินงาน  ตวัอย่างและการวิเคราะห์การด าเนินงานตามโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ และการ
ประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1. แนวคิดและหลกัการ  

องคก์รสุขภาวะคือ องคก์รท่ีมีการส่งเสริมและพฒันาคนในองคก์รให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีเป้าหมายให้
คนท างานในองค์กรมีสุขภาพท่ีดีในการท างาน มีความปลอดภยัและอาชีวอนามัยท่ีดี มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการ
ท างาน มีทกัษะและประสิทธิภาพท่ีดีในการท างาน มีความรักและผูกพนัองคก์ร เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ของระบบ
การจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสมและย ัง่ยนื (สสส., 2552) 

การพฒันาองค์กรสุขภาวะ ใช้แนวทางท่ีมุ่งการพฒันาไปสู่การสร้างสุข และมีการใช้ “ระดบัความสุข” 
เป็นดชันีสะทอ้นผลการด าเนินงาน สถานประกอบกิจการภาคเอกชนจึงเปิดรับแนวคิดและเกิดความต่ืนตวัในการ
น าแนวคิดน้ีไปใชใ้นการพฒันาสถานประกอบกิจการ ภายใตก้ารสนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นบัจากปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา  

การด าเนินงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ ใช้หลกัการพฒันา “ทุนมนุษย”์ หรือ 
“คน” ในองค์กร โดยการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ดว้ยการจดักระบวนการพฒันาคนอยา่งมีเป้าหมาย เพื่อให้มี
ศกัยภาพในการดูแลตนเอง สามารถสร้างความสมดุลในการพฒันาทกัษะการท างาน และทกัษะการใชชี้วติ ควบคู่
ไปกับการพฒันาปัจจยัภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการสร้างสุขของคนท างาน มีความพยายามผลักดันให้สถาน
ป ระกอบ กิ จก าร มี กิ จก รรม ส่ ง เส ริม ให้ พ นั ก งาน มี พ ฤ ติ ก รรม สุ ขภ าพ ท่ี ถู กต้อ งแล ะ มี ค ว าม สุ ข 
ในการท างาน มากกวา่จะมุ่งแค่เร่ืองการสร้างรายไดแ้ละผลก าไรของสถานประกอบกิจการเท่านั้น 
 
2. แนวทางการด าเนินงาน 

การส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ให้คนท างานมีศกัยภาพและความสามารถในการจดัการตนเองไดน้ั้น ใช้
แนวทางการพฒันา “ความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8” (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2560) ซ่ึงก าหนดองคป์ระกอบของความสุขระดบับุคคลท่ีจะตอ้งจดัการให้เกิดความสมดุล มีความครอบคลุมทั้ง
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา ประกอบดว้ย  

1) สุขภาพดี (Happy body) หมายถึง การมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการมีพฤติกรรม 
ท่ีถูกตอ้ง รู้จกักิน รู้จกันอน และรู้จกัใชชี้วติ  
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2) มีน ้าใจงาม (Happy heart) หมายถึง การมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและผูอ่ื้น มีความเอ้ืออาทรต่อกนั รู้จกั
ใหแ้ละแบ่งปันผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม 

3) รู้จักผ่อนคลาย (Happy relax) หมายถึง การด าเนินชีวิตท่ีมีการลดความตึงเครียด ไม่ให้ตนเองรู้สึก
กดดนัมากจนเกินไป เม่ือมีความเครียดต้องสามารถหาวิธีผ่อนคลายความเครียดนั้นได้ เพื่อมิให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองและการปฏิบติังาน  

4) แสวงหาความรู้ (Happy brain) หมายถึง การเพิ่มเติมความรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา หมัน่
ศึกษาเรียนรู้ และน าความรู้ท่ีถูกตอ้งทนัสมยัมาใชพ้ฒันาตนเองและพฒันาการปฏิบติังาน 

5) ศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม (Happy soul) หมายถึง การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ในการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มและสังคม และใชเ้ป็นส่ิงยดึเหน่ียวในการด าเนินชีวติ 

6) จัดการรายรับรายจ่ายของตนเอง (Happy money) หมายถึง สามารถจดัการดา้นการเงินของตนเองได้
อยา่งเพียงพอ ไม่เดือดร้อน รู้จกัเก็บออมและรู้จกัใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็น มีการสร้างรายไดแ้ละควบคุมค่าใชจ่้ายของ
ตนเองใหเ้กิดความสมดุล 

7) ครอบครัวดี (Happy family) หมายถึง การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลในครอบครัว มีความเขา้ใจ
อนัดีต่อกนั ส่งเสริมและใหก้ าลงัใจกนัในการใชชี้วติและการท างาน ท าใหเ้กิดความอบอุ่นและมัง่คง 

8) สังคมดี (Happy society) หมายถึง การสร้างสัมพนัธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผูบ้ริหาร 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย โดยการส่ือสาร พูดคุย ใหค้วามช่วยเหลือ หรือเอ้ือเฟ้ือต่อกนั  

  
องค์กรสุขภาวะเน้นการสร้างเสริมศกัยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของพนกังาน  ควบคู่กบัการพฒันา

ปัจจยัภายในองค์กรให้เอ้ือต่อความสุขของคนท างาน โดยมีปัจจยัการพฒันา 5 ดา้น เพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเน่ือง
และย ัง่ยืน ประกอบดว้ย (1)  ระบบการจดัการ (2) บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (3) กระบวนการ
สร้างสุขในองคก์ร (4) สุขภาพ และ (5) ผลลพัธ์ขององคก์ร มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ระบบการจัดการ (Management)  
องคก์รสุขภาวะจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มุ่งเนน้การดูแลปัจจยัพื้นฐานในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร ไดแ้ก่ นโยบายคุม้ครองพนักงาน ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม สวสัดิการพนักงาน การให้
รางวลัยกยอ่ง การประเมินผลงานเป็นท่ียอมรับ ระบบและกลไกในการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพตามศกัยภาพ
ของพนักงาน เพื่อท าให้องค์กรสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายพร้อมกบัคุณภาพชีวิตและความสุขร่วมกนัของ
บุคลากรในองคก์ร 

2) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน (Atmosphere and environment) 
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานช่วยสร้างมิตรภาพและความสัมพนัธ์ท่ีดีก่อใหเ้กิดการท างานร่วมกนัอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดผลงานท่ีดี ส่วนสภาพแวดลอ้มในการท างาน ช่วยใหพ้นกังานมีความปลอดภยัและท างานได้
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อยา่งเป็นสุข ในทางตรงกนัขา้ม หากบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เอ้ือต่อความสุขของคนท างาน 
ก็อาจบัน่ทอนหรือท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนกังานไดง่้าย  

3) กระบวนการสร้างสุข (Process) 
สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งมีสภาพปัญหาและบริบทท่ีแตกต่างกนั การออกแบบกิจกรรมท่ีมีความ

เหมาะสมกบัลกัษณะและวฒันธรรมขององค์กร จะช่วยให้พนักงานเกิดสุขได้ ส่วนจะมาก-น้อย หรือต่อเน่ือง
ยาวนานหรือไม่ ข้ึนกบัการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรม การสร้างการมีส่วนร่วมจากพนกังานอยา่งทัว่ถึง 
เพื่อให้เกิดผลในวงกวา้ง เช่น การมีผูรั้บผิดชอบการก ากบัดูแล การจดัช่องทางส่ือสาร การออกแบบกิจกรรม การ
สนบัสนุนทรัพยากร การแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการสร้างสุข การสรุปบทเรียน การปรับปรุงพฒันา เป็นตน้ 

4) สุขภาพ (Health)  
สุขภาพกายและสุขภาพใจนั้นเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ด และเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยเก้ือหนุนต่อความสุขและ

คุณภาพชีวิต ผูท่ี้มีสุขภาพกายดี คือ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีสุขภาพใจดี คือ จิตใจปลอดโปร่ง เบิกบาน 
สบายใจ และมีความพึงพอใจในชีวิตก็จะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในงานประจ าไดอ้ย่างเต็มท่ี ดงันั้น กิจกรรมการ
พฒันาจะตอ้งส่งผลถึงสุขภาพกายและใจของพนกังาน เพื่อใหเ้กิดผลถึงประสิทธิภาพในการท างานและการใชชี้วิต
ท่ีดี 

 5) ผลลพัธ์องค์กร (Results)   
ผลผลิตท่ีไดต้ามเป้าหมายและมีคุณภาพช่วยสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ขณะเดียวกนัก็ส่งผลกลบัมา

ยงัพนักงานซ่ึงได้รับค่าจา้งและผลตอบแทนเป็นรางวลั รวมทั้ งเกิดความรักในงานท่ีท า และผูกพนักับเพื่อน
ร่วมงาน นอกจากน้ี ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรจะน าความภาคภูมิใจมาสู่พนกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั 
หากกระบวนการท่ีน ามาสู่ผลลพัธ์น้ีเกิดข้ึนโดยไม่มีอุบติัเหตุหรือโรคจากการท างานมาบัน่ทอน ดงันั้น การสร้าง
ผลลพัธ์ของการท างานท่ีดีจึงเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในการพฒันาองค์กรสุขภาวะ เพราะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและความสุขของพนกังานไดโ้ดยตรง  

บริษทั ไร่นายจุล คุน้วงศ์ จ  ากดั เขา้ร่วมโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ ภายใตก้ารสนับสนุนของ
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ. 2558 ใช้กระบวนการสร้างเสริมศกัยภาพ
บุคลากรและพนกังาน เนน้การพฒันาทั้งทกัษะการท างาน (Work skills) และทกัษะการใชชี้วิต (Life skills) ควบคู่
ไปพร้อมกบัการพฒันาปัจจยัสร้างสุข 5 ดา้น 

กระบวนการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะของบริษทั ไร่นายจุล คุน้วงศ์ จ  ากดั เป็นตวัอย่างหน่ึงของการ
ด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการท่ีมีการพฒันาตามแนวทางการพฒันา “องคก์รสุขภาวะ” โดยอาศยันโยบาย
ท่ีชดัเจนของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั สร้างโอกาสในการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีด าเนินการ มี
การพฒันาศกัยภาพทีมงานและพนกังานในบริษทั สรุปบทเรียนท่ีเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในประเด็นทางสุขภาพ มี
กิจกรรมพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จดับริการดา้นสุขภาพในรูปแบบต่างๆ และประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ   
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บริษทั ไร่นายจุล คุน้วงศ์ จ  ากดั ตั้งอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ธุรกิจหลัก 
ไดแ้ก่ การส่งเสริมปลูกหม่อนเล้ียงไหม การแปรรูปเป็นเส้นไหม มีเกษตรกรเป็นสมาชิกราว 3,000 ครอบครัวจาก 
27 จงัหวดัในปี พ.ศ.2558 ผลผลิตเส้นไหมจดัจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ และธุรกิจเสริม 
ไดแ้ก่ การผลิตสินคา้ทางการเกษตร อนัเป็นรากเหงา้ท่ีก่อก าเนิดบริษทัแห่งน้ี อาทิ กลว้ยหอม มะละกอ มลัเบอร์ร่ี 
บ่อเล้ียงปลา ฯลฯ ผลผลิตเหล่าน้ีมีการแปรรูป และขายส่ง ส่วนหน่ึงจดัวางจ าหน่ายในร้านสาขาและตวัแทน
จ าหน่าย 

วฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แข็งท าให้ของบริษทั ไร่นายจุล คุน้วงศ ์จ  ากดั ยืนหยดัมาไดม้ากกวา่ 80 ปี การมุ่ง
เป้าสู่การ “สร้างสุข” สถานประกอบกิจการมีจุดเด่นท่ีมีผูน้ าองคก์รท่ีมีวสิัยทศัน์เปิดกวา้ง พร้อมท่ีจะเปิดองคก์รให้
มีกิจกรรมตามแนวทางการสร้างสุข และพัฒนาวิธีการท างานใหม่ๆ เพราะการสร้างสุขในช่วงเวลาท างาน 
พนักงานจะต้องเผชิญหน้ากับมาตรฐานการท างานใหม่ๆ และสถานประกอบกิจการเองก็ต้องพยายามรักษา
คุณภาพของงาน เพื่อตอบสนองตอบต่อความคาดหวงัของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ ส่ิงท่ีตามมาก็คือ การบริหาร
จดัการองคก์รและพฒันาทีมงานท่ีสามารถสร้างกิจกรรมท่ีพนกังานสามารถมีส่วนร่วมไดด้ว้ยความสมคัรใจ เพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายดงักล่าว 

วิสัยทศัน์ปัจจุบนัของบริษทัคือ “เราจะเป็นความสุขของทุกคน” แนวคิดการพฒันาองค์กรสุขภาวะท่ี
ไดรั้บจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท าให้มีการจดัท าโครงการสร้างเสริมองคก์ร
สุขภาวะข้ึนในปี พ.ศ.2558 ใช้ช่ือว่า “โครงการ เก่ง ดี มีสุข” ก าหนดค่านิยมขององค์กรโดยใช้ค  าว่า “CHUL” 
ประกอบด้วย Care หมายถึง ต้องดูแลกัน, Happy หมายถึง การสร้างสุข, Unity หมายถึง ความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั และ Learning หมายถึง การเรียนรู้อยูเ่สมอ  

แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ การอยูด่ว้ยความฝัน สร้างสรรคก์ลยุทธ์ (ทีมกลยทุธ์จะท าหนา้ท่ีแปลงวสิัยทศัน์
ให้เป็นกลยุทธ์สู่การปฏิบติั) ทีมกลยุทธ์ มี 2 ทีม คือ ทีมคนดี (ดูแลเร่ืองวฒันธรรมและค่านิยมองค์กร) ทีมคนเก่ง 
(ดูแลเร่ืองการพฒันาบุคคล) ส่วนทีมปฏิบติังาน มี 2 ทีม คือ ทีมไหม และทีมเกษตร 

โครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะของบริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จ  ากัด เป็นตัวอย่างหน่ึงของการ
ด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการและผลท่ีปรากฏข้ึนอย่างชัดเจน การด าเนินงานโครงการฯ พบว่า มีการ
พฒันาโดยเลือกปัญหาสุขภาพท่ีพบมาด าเนินการควบคู่กบัการสร้างเสริมความสุขไปดว้ย  

 
3. ตัวอย่างและการวเิคราะห์การด าเนินงานตามโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ  

การด าเนินงานตามโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะของบริษทั ไร่นายจุล คุน้วงศ์ จ  ากดั  พบว่า มี
การด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ตามกรอบแนวคิด Happy workplace กิจกรรมส าคญัท่ีมีการ
ด าเนินการ มีดงัน้ี  

1) ประกาศนโยบายสร้างสุขโดยผู้บริหารองค์กร  
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ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัมีเจตนาท่ีชดัเจนและตอ้งการเห็นพนกังานมีความสุขและมีสุขภาพดี จึงได้
ประกาศเป็นนโยบายและสนบัสนุนให้มีแผนงานและโครงการ มีการก าหนดกิจกรรมไวต้ลอดปีตามปฏิทินการ
ท างาน และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดเ้พิ่มพูนความรู้และทกัษะทั้งดา้นการท างานและการใชชี้วติ 

2) จัดอุปกรณ์และกจิกรรมออกก าลงักาย  
บริษทัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพของพนกังานทุกระดบั โดยมีการจดัหาอุปกรณ์การออกก าลงักาย จดั

กิจกรรมออกก าลงักายดว้ยการเตน้แอโรบิคทุกเชา้ และกิจกรรมยดืเหยยีดในช่วงบ่าย 
3) ก าหนดเขตปลอดบุหร่ี  
พื้นท่ีภายในแวดล้อมด้วยตน้ไมแ้ละธรรมชาติ บริษทัจึงประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ี และก าหนด

พื้นท่ีเฉพาะส าหรับการสูบบุหร่ีข้ึน พนกังานท่ีสูบบุหร่ีและด่ืมสุราจะถูกชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
รณรงค์ซ่ึงมีการจดักิจกรรมเป็นระยะตามเทศกาลต่างๆ ได้แก่ งดเหล้าเข้าพรรษา (มีการลงช่ือและให้สัญญา)  
งดเหลา้ในงานเล้ียง (โตะ๊ใดไม่วางเหลา้มีเมนูพิเศษเพิ่มให)้ ฯลฯ 

4) กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านบอร์ด เวนบไซต์ และเสียงตามสาย  
การด าเนินการในส่วนน้ี มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เร่ืองสุขภาพท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ โรค

และภยัสุขภาพ ยาเสพติด การออกก าลงักาย ฯลฯ ร่วมกบักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยบุคคลตน้แบบภายใน
บริษทั และเผยแพร่ความรู้ดา้นสุขภาพผา่นบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เวบ็ไซต ์เสียงตามสาย และกลุ่ม LINE ซ่ึงอ านวย
งานโดยทีมนกัสร้างสุของคก์ร  

5) กจิกรรมเพ่ือสุขภาพ  
บริษทัฯ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี สุ่มตรวจหาสารเสพติด และการฝึกสมาธิ  
6) คลนิิกให้ค าปรึกษา  
คลินิกให้ค  าปรึกษาเป็นบริการหน่ึงท่ีท าให้เกิดช่องทางส าหรับการขอความช่วยเหลือของพนกังาน

ทั้งในด้านการใช้ชีวิต สุขภาพ และการท างาน โดยพนักงานท่ีมีปัญหาสามารถขอรับค าปรึกษาหรือขอความ
ช่วยเหลือได ้เช่น มีความเครียด เกิดความขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน มีปัญหาหน้ีสิน  เป็นตน้ 

7) จัดตั้งศูนย์เดนกเลนก  
บริษัทมีการจดัตั้ งศูนย์เด็กเล็กข้ึน มีลักษณะเป็นอาคารท่ีแยกส่วนเฉพาะ เพื่อรับดูแลบุตรของ

พนักงานในช่วงเวลาท างาน มีการจัดพี่ เล้ียงท่ีมีความรู้มาให้การดูแลเด็ก และจัดกิจกรรมท่ีเอ้ือให้คุณพ่อ  
คุณแม่มีส่วนร่วมในการเล้ียงดูหรือใหน้มไดใ้นช่วงเวลาท่ีสะดวกหรือหยดุพกัจากงาน 

8) ชมรมมีสุขงดเหล้า  
กลุ่มพนกังานมีการรวมตวักนัเพื่อจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการด่ืมสุรา โดยมีการระดมความคิดใน

การออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร และวธีิการสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมาย   
9) กจิกรรมออมเงิน  
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พนกังานส่วนใหญ่จะเผชิญปัญหาในเร่ืองรายรับและรายจ่ายท่ีไม่สมดุล ท าให้เงินเดือนไม่พอใช ้และ
อาจตอ้งมีการยืมจากเพื่อน บุคคลภายนอก กูห้รือจ าน า ดงันั้น บริษทัจึงส่งเสริมให้พนกังานมีการจดัท าบญัชีรับ-
รายจ่าย และเก็บออมเงินไวใ้ช ้ดว้ยการจดัท าโครงการออมเงิน และมีกิจกรรมเพิ่มรายได ้

10) กจิกรรมสร้างสรรค์สังคม  
บริษทัมีการชกัชวนพนกังานให้เสียสละแรงกายหรือก าลงัทรัพยใ์นการท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม

ในหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การร่วมกนัดูแลบ่อปลาซ่ึงขุดไวต้ามแนวขอบของพื้นท่ีดา้นท่ีติดกบัชุมชน เพื่อให้
ชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนโดยรอบใช้เป็นแหล่งหาปลาเพื่อเล้ียงชีพ การรับซ้ือสินค้าทางการเกษตรจากให้
ประชาชนในชุมชน ฯลฯ 

กลยุทธ์ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน มีดงัน้ี 
1) การปรับรูปแบบการประชุม/สัมมนาให้มีความสนุกดว้ย ช่วยให้พนกังานเกิดความรู้สึกผอ่นคลายและ

กลา้ท่ีจะแสดงออก โดยใส่ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเขา้ไป มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดูงานกนัและกนั ท ากิจกรรม 
Kaizen และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  

2) การบูรณาการกิจกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรโดยเน้นพฒันาทั้งทกัษะการท างาน และทกัษะการใช้
ชีวติควบคู่กนัไปในการจดักิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ รูปแบบการฝึกอบรม/สัมมนา การสรุปบทเรียน ฯลฯ 

3) การออกแบบกิจกรรมใช้หลกัการออกแบบ โดยอาศยัขอ้มูลจากเคร่ืองมือตรวจสอบสุขภาวะองค์กร 
หรือ Happy Workplace Index ท าให้กิจกรรมมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัความต้องการของพนักงานอยู่
เสมอ ไดแ้ก่ การประกาศนโยบายสร้างสุขขององค์กร การรณรงค์และประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบ
ออน ไล น์  ใ ช้ ส่ื อ เพื่ อ ส ร้ า งก าร เรี ย น รู้  ไ ด้ แ ก่  เสี ย งต าม ส าย  ส่ื อ สั ง ค ม อ อน ไล น์  เพ ล ง /ดน ต รี  
ส่ือท่ีสร้างดว้ย Power point วิดีทศัน์ แผน่พบั โปสเตอร์ ป้ายไวนิล และสัญลกัษณ์ท่ีท าให้จดจ าแนวทางปฏิบติัได ้
ฯลฯ และการพฒันาปัจจยัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีและมีความสุข 

4) กลยุทธ์น ้ าซึมบ่อทราย โดยจดัให้มีการกระจายการท างานลงไปในแผนกต่างๆ โดยหัวหน้าและ
พนกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เร่ิมจากกิจกรรมเล็กๆ แต่ท าอยา่งต่อเน่ือง 

5) การสร้างทายาทแกนน า ทุกกิจกรรมมีการสลบัหมุนเวียนแกนน าใหม่ๆ ข้ึนมาท ากิจกรรมอยู่เสมอ 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้งาน และมีภาวะผูน้ า 

 
กล่าวไดว้า่ การด าเนินงานตามโครงการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะของบริษทั ไร่นายจุล คุน้วงศ ์จ  ากดั ได้

อาศัยกลวิ ธีท างสุข ศึกษาและส่ งเส ริม สุขภาพในการด า เนินงาน  ประกอบด้วย  กลวิ ธีทางนโยบาย 
เพื่อสุขภาพ การพัฒนาปัจจัยสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดี และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นสุขภาพ ซ่ึงสามารถวเิคราะห์การด าเนินงานและผลท่ีเกิดข้ึน ตามโมเดลการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะ (Happy 
workplace) ไดด้งัน้ี  
   ตารางที ่3 การวเิคราะห์การด าเนินงานตามโครงการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะ  
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การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ 
 

การวเิคราะห์การด าเนินงาน 
ตามโมเดลพฒันา Happy workplace 

1. ประกาศนโยบายสร้างสุข 
 
 

1. ผูบ้ริหารของสถานประกอบกิจการ  
 ประกาศนโยบายการสร้างสุข 
 ใหพ้นกังานทุกคนรับรู้ 

1. พฒันาระบบการจดัการ 
มีการใชก้ลยทุธ์เชิงนโยบายเพื่อสร้าง
ความชดัเจนสู่การปฏิบติั 

2. จดัอุปกรณ์และกิจกรรม 
ออกก าลงักาย 

3. ก าหนดเขตปลอดบุหร่ี  
4. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ  

5. กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  
6. คลินิกใหค้  าปรึกษา  
7. จดัตั้งศูนยเ์ด็กเลก็ 

2. มีส่ิงสนบัสนุนการจดักิจกรรมและ 
 บริการสุขภาพในสถานท่ีท างาน  

3. พนกังานมีแรงจูงใจกระท าดีและ 
 มีการปฏิบติัท่ีเป็นแบบอยา่งดา้นต่างๆ 

4. เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน 
  และมีการท างานเป็นทีมมากข้ึน 

5. มีการพดูคุยส่ือสารกนัมากข้ึนในเร่ือง   
  การประสานงาน ปัญหาสุขภาพ    

     และการท างานอยา่งมีความสุข  

2. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  
มีการปรับปรุงปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
ในสถานประกอบกิจการ โดยอาศยัการ
จดัการและด าเนินการดา้นสุขศึกษา 
และส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือใหเ้กิดการ
พฒันาปัจจยัเหล่าน้ีใหเ้อ้ือต่อการ 
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง 
และมีความสุข นอกจากน้ี พนกังาน 
มีการทกัทาย และส่ือสารทางบวก 

8. ชมรมมีสุขงดเหลา้  
9. กิจกรรมออมเงิน 
10. กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม 

6. กิจกรรมมุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีความรู้  
 มีทกัษะการใชชี้วติ และมีทกัษะ 
 การท างานและมีพฤติกรรมสุขภาพ  
ในเร่ือง การออกก าลงักาย การ
ป้องกนั อุบติัเหตุ บริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เลิกบุหร่ีและสุรา      

3. กระบวนการสร้างสุข 
   -ปรับรูปแบบการประชุมแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ ไม่สร้างความเครียดหรือ 
ความขดัแยง้ เนน้การสร้างบรรยากาศ 
ผอ่นคลาย มีความสนุกและน่าสนใจ 
ไดส้าระความรู้ 

 7. พนกังานมีทศันคติทางบวก 
 ทั้งในการท างานและการใชชี้วติ 

8. พนกังานมีการเอาใจใส่ดูแลเพ่ือน  
 ร่วมงาน อาทิ เยีย่มไขค้นป่วย บริจาค 
 เงินใหเ้พื่อนท่ีเดือดร้อน ฯลฯ 

4. สุขภาพ   
-พนกังานมีความรู้ มีทกัษะการใชชี้วติ  
และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง 
ไดแ้ก่ ออกก าลงักาย ป้องกนัอุบติัเหต ุ

     บริโภคอาหาร เลิกบุหร่ีและสุรา ฯลฯ    
   -พนกังานมีความสุขเพ่ิมข้ึน  
5. ผลลพัธ์ในระดบัองคก์ร  
-สถิติขาด ลา มาสาย ลาออกลดลง  
-การวดัความสุขระดบัองคก์รเพ่ิมข้ึน  
-ผลผลิตรายบุคคลบรรลุตามเป้าหมาย    

      
4. การประเมินผล 

การประเมินกระบวนการพฒันาในระดบัองคก์ร ใชก้ารวดัสุขภาวะระดบัองคก์ร ไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือ
ตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรข้ึน เรียกว่า Happy Workplace Index เพื่อใช้เป็นดัชนีสะท้อนสภาวะปัจจยัท่ี
เก้ือกูลต่อความสุขของคนในองคก์รและเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการท างานสร้างสุขในองคก์รของสถานประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกัสนบัสนุนสุขภาวะองคก์ร วา่องคก์รเหล่านั้นมีการพฒันาปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิด
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สุขภาวะในองค์กรอย่างไร ดชันีตรวจสอบสุขภาวะระดบัองค์กร มีปัจจยัส าคญั  5 มิติ (คู่มือตรวจสอบสุขภาวะ
องคก์ร สสส., 2554) ประกอบดว้ย 

1) การจดัการองคก์ร (Management) 
2) บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม (Atmosphere and environment) 
3) กระบวนการสร้างสุข (Process) 
4) สุขภาพกายและสุขภาพใจ (Health) 
5) ผลลพัธ์องคก์ร (Results) 
บุคคลท่ีใช้เค ร่ืองมือน้ี  ได้แก่  ผู ้บ ริหารองค์กร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะท างานสร้างสุข 

ในองคก์ร หรือผูท่ี้ท  างานส่งเสริมสุขภาพใหก้บัพนกังานในองคก์ร   
ผลการตรวจสอบฯ จะท าให้องค์กรรับทราบระดบัการพฒันาวา่มีความกา้วหน้าเพียงใด และองคก์รควร

ใหค้วามส าคญัในเร่ืองใดบา้ง เร่ืองใดท่ีควรเร่งรัดก่อน สถานประกอบกิจการจึงสามารถน าผลดงักล่าวมาใชใ้นการ
ส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยสร้างความเขา้ใจในการเลือกกิจกรรมท่ีดีและเหมาะสมกบัธรรมชาติของ
บุคลากรในองคก์ร พฒันาให้เกิดความเช่ือมโยงและต่อเน่ือง มีการใส่ใจความตอ้งการของทุกฝ่าย และตอบสนอง
คนท างานส่วนใหญ่ การตรวจสอบสุขภาวะองค์กร จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผูบ้ริหารกบัคณะท างานสร้างสุขในองค์กร คณะท างานสร้างสุของค์กรดว้ยกนัเอง ระหว่างคณะท างาน
สร้างสุขในองคก์รกบัพนกังาน รวมทั้ง ระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารองคก์ร     

 
 

กจิกรรม 7.3.2    
จงอธิบายแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะ 

 
แนวตอบกจิกรรม 7.3.2 

 การด าเนินงานโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) ใช้แนวคิดการพฒันาทุนมนุษย์
หรือคนท างานในองคก์ร โดยการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ดว้ยการจดักระบวนการพฒันาปัจจยัภายในองคก์รให้
เอ้ือต่อสุขภาพและการสร้างสุข และจดักิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพทีมงานและพนักงานให้สามารถสร้างความ
สมดุลในการท างานและการใชชี้วติได ้ 
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เร่ืองที่ 7.3.3  
การด าเนินงานโครงการโรงงานสีขาว  

 
การด าเนินงานโครงการโรงงานสีขาวมีหัวขอ้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แนวคิดและหลักการ แนว

ทางการด าเนินงาน  ตวัอย่างและการวิเคราะห์การด าเนินงานตามโครงการโรงงานสีขาว และการประเมินผล 
รายละเอียดมีดงัน้ี 

1. แนวคดิและหลกัการ  
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของชาติท่ีบ่อนท าลายสุขภาพและความสงบสุขของคนในสังคม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดพบว่าผูเ้สพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 50 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีเป็น
ก าลงัแรงงาน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการก่อให้เกิดผลกระทบหลายดา้นท่ีตามมาคือ 
สุขภาพของผูเ้สพทรุดโทรมลง เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ และประสิทธิภาพในการท างานลดลงจนอาจถูกให้ออก
จากงาน ท าให้ครอบครัวขาดรายได ้ ทั้งยงัเป็นแบบอยา่งท่ีไม่เหมาะสมกบับุตรหลาน น าไปสู่ปัญหาการทะเลาะ
วิวาทรวมถึงปัญหาอาชญากรรม ซ่ึงลว้นแต่เป็นผลเสียทั้งต่อตวัลูกจา้งเอง ครอบครัว และสถานประกอบกิจการ 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวม แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพต่อเน่ืองและย ัง่ยืนจึงต้องด าเนินการในลักษณะ
ผสมผสานมาตรการป้องกัน ปราบปรามและบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด รวมทั้ งการติดตามดูแลช่วยเหลือให้
สามารถกลบัมาด ารงชีวิตไดต้ามปกติ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยนายจา้งและลูกจา้งตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัการอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 

โครงการโรงงานสีขาวหรือสถานประกอบกิจการสีขาว (Drugs Free Workplace) เป็นโครงการความ
ร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามนโยบายของ
รัฐบาลท่ีด าเนินการต่อเน่ืองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 หลงัจากมีการตราพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติด (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 มีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั
ในการด าเนินการ และต่อมากรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไดด้ าเนินการยกระดบัโรงงานสีขาวใหเ้ขา้สู่ระบบ
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มาตรฐาน โดยการจดัท า “มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ” เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือให้สถานประกอบกิจการมีแนวทางในการพัฒนาและจัดท ามาตรฐานและสามารถปฏิบัติได้
สอดคล้องตามข้อก าหนดเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง โดยเห็นชอบให้เผยแพร่มาตรฐาน
ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2555 

กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สถานประกอบกิจการทุกประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม 
โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ และสถานประกอบกิจการทุกขนาดทั้งท่ีเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 
1) เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อแรงงานในดา้นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดโดยสมคัรใจ และมีระบบเฝ้าระวงัปัญหาอยา่งย ัง่ยนื 
2) เพื่อเป็นเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการใช้ในการตรวจสอบและประกาศแสดงตนว่าเป็นสถาน

ประกอบกิจการท่ีปฏิบัติสอดคล้องกบัมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ 

3) เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ 
 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บเป็นผลดีทั้งต่อนายจา้งและลูกจา้ง ดงัน้ี 
นายจ้าง 

- มีระบบการจดัการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีช่วยให้การปฏิบติัสอดคล้อง
กบัขอ้ก าหนดมาตรฐานและมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 

- สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีทางธุรกิจ มีความรับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเพิ่มโอกาสทางการคา้ 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและผลผลิต 
- ลดการสูญเสียชีวติ อุบติัเหตุในการท างาน 
- ลูกจา้งมีขวญัก าลงัใจ มีความรักความผกูพนัต่อองคก์ร 
- ลดปัญหาอาชญากรรม และการโจรกรรมทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากปัญหายาเสพติด 

ลูกจ้าง 
- มีสุขภาพกายและใจแขง็แรง  
- มีคุณภาพชีวติท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น 
- มีรากฐานชีวติท่ีมัน่คง มีรายได ้มีงานท า 
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2. แนวทางการด าเนินงาน การจดัท ามาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมี
แนวทางการด าเนินงาน ประกอบดว้ย ขั้นตอนการเขา้สู่การรับรองมาตรฐาน และขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
   2.1 ขั้นตอนการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 

สถานประกอบกิจการท่ีมีเจตนารมณ์ในการจดัท ามาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการสามารถแจง้ความจ านงในการด าเนินการได ้โดยมีขั้นตอนดงัแสดงในภาพท่ี 7.1  

 
ภาพท่ี 7.1 ขั้นตอนการเขา้สู่การรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

 
หมายเหตุ: แบบ สกส. 2 หมายถึง แบบแจง้ความจ านงเขา้ร่วมจดัท ามาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถาน 
                          ประกอบกิจการ 
    แบบ สกส. 3 หมายถึง  แบบแจง้ความจ านงขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน 
            สถานประกอบกิจการ 
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   สสค.            หมายถึง ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั  
   สรพ.            หมายถึง ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี  
 

ท่ีมา: กองสวสัดิการแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, ม.ป.ป. 
 

   2.2 ข้อก าหนดของมาตรฐาน 
การด าเนินงานของสถานประกอบกิจการท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมจดัท ามาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดในสถานประกอบกิจการจะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนด  โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณาสถานประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมี 6 ขอ้ก าหนด
หลกั ดงัน้ี 

1) การบริหารจดัการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2) คณะท างานรับผดิชอบในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
3) การประกาศ ประชาสัมพนัธ์ รณรงคต่์อตา้น และใหค้วามรู้เก่ียวกบัยาเสพติดแก่ลูกจา้ง 
4) มาตรการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  
5) มาตรการช่วยเหลือและใหโ้อกาสผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด 
6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ้ก าหนดหลกัทั้ง 6 ขอ้น้ี ประกอบดว้ย 23 ขอ้ก าหนดยอ่ย ซ่ึงมีตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความส าคญัของขอ้ก าหนดยอ่ยนั้น ๆ  

 

3. ตัวอย่างการด าเนินงาน  
การด าเนินงานจดัท ามาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตาม

แนวทางและตวัอย่างในคู่มือการด าเนินงานมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ (มยส.) ของกองสวสัดิการแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มีกิจกรรมท่ีส าคญัดงัน้ี  
     3.1 การบริหารจัดการ ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดยอ่ย 7 ขอ้ (20 คะแนน) คือ 
 3.1.1 สถานประกอบกิจการมีนโยบายด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีจดัท าข้ึนโดย
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 7.2  
 3.1.2 สถานประกอบกิจการมีการส่ือสารนโยบายและเป้าหมายให้ลูกจา้งได้รับทราบ เขา้ใจ และ
น าไปปฏิบติัโดยทัว่กนั 
 3.1.3 สถานประกอบกิจการมีการก าหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมายดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด เพื่อใชใ้นการติดตามวดัผลการด าเนินงาน และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 3.1.4 สถานประกอบกิจการมีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะท างานหรือบุคคลรับผิดชอบ เพื่อท า
หนา้ท่ีดูแลและด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 7.3 
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 3.1.5 คณะท างานหรือบุคคลรับผิดชอบไดรั้บการสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบติั
หนา้ท่ีจากสถานประกอบกิจการ 
 3.1.6 สถานประกอบกิจการมีแผนงาน/ งบประมาณในการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 
 3.1.7 สถานประกอบกิจการมีการบนัทึกและเก็บขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อรับการตรวจประเมิน
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด 
 

 

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกจิการ 
บริษัทปาริชาตจ ากดั 

 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อผูใ้ชแ้รงงานของประเทศมีสุขภาพและคุณภาพ

ชีวติท่ีดี ครอบคลุมถึงครอบครัวผูใ้ชแ้รงงานทั้งประเทศ เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงมีผลต่อ
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

บริษทัปาริชาตจ ากดั มีเจตนารมณ์ในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมี
นโยบาย ดงัน้ี 

1. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะตอ้งกระท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหค้  าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือพนกังานท่ีมีปัญหา ท าการ
บ าบดัรักษาและฟ้ืนฟพูนกังานใหมี้แนวทางการด าเนินชีวติท่ีเหมาะสม สุขภาพอนามยัท่ีดีข้ึน 

2. พนกังานทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของบริษทัร่วมกนัสอดส่อง
บริเวณภายในและบริเวณภายนอกบริษทัฯ วา่มีส่ิงผิดกฎหมายหรือมีบุคคลท่ีมีพฤติกรรมท่ีน่าสงสยั แจง้หรือส่งข่าวใหเ้จา้หนา้ท่ี
พนกังาน พนกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจทราบทนัที 

3. พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือ ในกรณีท่ีบริษทัฯ จะท าการสุ่มตรวจหาสารเสพติด และหากตรวจสอบพบจะ
ด าเนินการตกัเตือนและส่งไปบ าบดัรักษาต่อไป 

4. บริษทัฯ ยนิดีใหค้วามร่วมมือต่อทางราชการในการแจง้ขอ้มูล ขา่วสาร และพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพ
ติด 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี.....1......เดือน....กรกฎาคม.............พ.ศ...2561..........เป็นตน้ไป 
สัง่ ณ วนัท่ี......28.....เดือน........มิถุนายน..............พ.ศ.....2561............. 
        

(ลงช่ือ).......................................... 
         (…...นายสามศร....ปาริชาต......) 

      ต าแหน่ง…....กรรมการผูจ้ดัการ................... 
 

 
 

ภาพท่ี 7.2 ตวัอยา่งนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
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ค าส่ัง บริษัทปาริชาตจิ ากดั 
ที.่.......5............/2561............. 

เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานด าเนนิการจดัท ามาตรฐานการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 

--------------------------------------------------------- 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัท ามาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  บริษทั
ปาริชาติจ ากดัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง...............................ประธานคณะท างาน 
2. ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง................................คณะท างาน 
3. ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง................................คณะท างาน 
4. ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง................................คณะท างาน 
5. ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง............................... คณะท างาน 
6. ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง................................คณะท างานและเลขานุการ 

ให้คณะท างานมหีน้าที ่ดงันี ้
1. เสนอแนะแนวทางการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2. ปฏิบติัตามนโยบายและแบบแผนปฏิบติัการ 

3. ส่งเสริม และสนบัสนุน กิจกรรม เพ่ือการเสริมสร้างจิตส านึกและรณรงคต์่อตา้นยาเสพติด ในบริษทั 

4. อบรม ประชุมเพ่ือใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองยาเสพติดและการแกไ้ขป้องกนัท่ีถูกตอ้งใหก้บัพนกังานทราบ 
5. ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการแจง้ขอ้มูลการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดพนกังานทุกคนตอ้งใหค้วาม
ร่วมมือ ในกรณีท่ีบริษทัฯ จะท าการตรวจสอบหาสารเสพติด หรือตรวจคน้ในกรณีท่ีสงสยัโดยไม่มีเง่ือนไข 

จึงประกาศมาใหท้ราบและถือปฏิบติั 
ประกาศ ณ วนัท่ี...28....เดือน.........มิถุนายน..............พ.ศ.....2561...................... 
 

                                                                             

 

 
(ลงช่ือ)........................................... 

                          (…...นายสามศร....ปาริชาต......) 
       ต าแหน่ง…....กรรมการผูจ้ดัการ....... 
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ภาพท่ี 7.3 ตวัอยา่งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 

     3.2 คณะท างาน ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดยอ่ย 3 ขอ้ (15 คะแนน) คือ 
 3.2.1 คณะท างานหรือบุคคลรับผิดชอบมีการประชุม/หารือ และรายงานผลการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 3.2.2 สถานประกอบกิจการมีการพฒันาศกัยภาพคณะท างาน/ ผูรั้บผิดชอบ เช่น การฝึกอบรม หรือการให้
ความรู้ หรือการพฒันาศกัยภาพในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
 3.2.3 สถานประกอบกิจการมีหลกัฐานท่ีแสดงผลงานการด าเนินงานของคณะท างาน/ ผูรั้บผดิชอบ 
     3.3 การประกาศ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้าน และให้ความรู้ ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดยอ่ย 4 ขอ้ (15 คะแนน) 
คือ 
 3.3.1 สถานประกอบกิจการมีป้ายหรือประกาศเตือนเก่ียวกบัพิษภยัหรืออตัราโทษตามกฎหมายเก่ียวกบัยา
เสพติด โดยจดัท าให้มีความชัดเจน เห็นได้ง่ายและมีข้อความเป็นภาษาไทย และข้อความภาษาอ่ืนนั้นต้องมี
ความหมายตรงกบัขอ้ความภาษาไทย และมีขนาดไม่ใหญ่กวา่ขอ้ความภาษาไทย โดยเกณฑท่ี์ก าหนดมีดงัน้ี 

     1) ขนาดตัวอักษรท่ีใช้บังคับ คือ 
-  สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง สถานีบรรจุก๊าซและโรงงาน ใหมี้ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 4 ซ.ม. 

และสูงไม่นอ้ยกวา่ 7 ซ.ม. 
 - สถานท่ีเล่นสนุกเกอร์หรือบิลเลียด สถานบริการ และท่ีพกัอาศยัเชิงพาณิชย ์ใหมี้ขนาดกวา้งไม่

นอ้ยกวา่ 2 ซ.ม. และสูงไม่นอ้ยกวา่ 3 ซ.ม. 
     2) ข้อความบังคับ คือ ขอ้ความท่ีบรรจุในบรรทดัท่ีสองของป้ายประกาศท่ีระบุวา่ “สถานประกอบ

กิจการน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด”  
          ข้อความเตือน เช่น “ยาเสพติด พิษร้าย ท าลายตวั ครอบครัว และประเทศชาติ” 
ตวัอยา่งป้ายหรือประกาศเตือนเก่ียวกบัยาเสพติดลกัษณะขนาดและรายละเอียดของขอ้ความดงัตวัอยา่งใน

ภาพท่ี 7.4 
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ภาพท่ี 7.4 ตวัอยา่งป้ายหรือประกาศเตือนเก่ียวกบัยาเสพติด 

              2) สถานประกอบกิจการมีการจดักิจกรรมรณรงค์ภายใน เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้  ป้าย
รณรงค ์หรือป้ายค าขวญั  และกิจกรรมรณรงคใ์นวนัส าคญั หรือวนัต่อตา้นยาเสพติด การจดันิทรรศการ การแข่ง
กีฬา ดนตรี การแสดงบนเวที แข่งขนัประกวดเรียงความ ค าขวญั ตอบปัญหาต่อตา้นยาเสพติดหรือจดับอร์ด ติด
ประกาศ ในสถานท่ีท่ีเห็นไดช้ดั 
 3) สถานประกอบกิจการมีกิจกรรมใหค้วามรู้และ/ หรืออบรมลูกจา้งเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

4) สถานประกอบกิจการช่วยเหลือ/ สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 
     3.4 มาตรการเฝ้าระวงัพฤติกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพติด ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดยอ่ย 5 ขอ้ (25 คะแนน)  คือ 
 3.4.1 สถานประกอบกิจการมีการจดัเก็บขอ้มูลประวติัลูกจา้งเป็นภาษาไทยและเก็บไว ้ณ สถานประกอบ
กิจการ หรือส านกังานของนายจา้งพร้อมท่ีจะใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจได ้
 3.4.2 สถานประกอบกิจการมีการเฝ้าระวงั ควบคุมสอดส่อง ดูแลลูกจา้งและบุคลากรภายนอกกระท าการ 
หรือมัว่สุมกนักระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบกิจการ 
 3.4.3 สถานประกอบกิจการคดัเลือกผูส้มคัรงานท่ีปัจจุบนัไม่มีพฤติกรรมกระท าความผิดเก่ียวขอ้งกบัยา
เสพติดเขา้เป็นลูกจา้ง 
 3.4.4 สถานประกอบกิจการให้ความร่วมมือแก่เจา้หน้าท่ีภาครัฐ (เจา้พนกังาน ป.ป.ส. หรือพนกังานฝ่าย
ปกครอง หรือต ารวจ) เม่ือพบว่ามีการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด/ ให้ขอ้มูลข่าวสารพฤติกรรมของผูมี้เหตุ
อนัสมควรสงสัยหรือเช่ือไดว้า่จะกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานประกอบกิจการของตน/ อ านวยความ
สะดวกในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
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3.4.5 สถานประกอบกิจการมีกระบวนการคน้หาผูเ้สพ/ ผูติ้ดยาในสถานประกอบกิจการ 
     3.5 มาตรการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดยอ่ย 2 ขอ้ (10 คะแนน) คือ 
 3.5.1 สถานประกอบกิจการมีกระบวนการช่วยเหลือและส่งต่อผูเ้สพ/ ผูติ้ดยา เขา้สู่กระบวนการบ าบดั 
 3.5.2 สถานประกอบกิจการมีมาตรการรับผูท่ี้ผา่นการบ าบดัเขา้ท างาน 
     3.6 การติดตามและประเมินผล ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดยอ่ย 2 ขอ้ (15 คะแนน) คือ 
 3.6.1 สถานประกอบกิจการมีการด าเนินการตามมาตรฐานน้ีอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานสรุปผล
การด าเนินการ 
 3.6.2 สถานประกอบกิจการมีการจดัท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน (ขอ้ 3.1.6) และ
แสดงผลลพัธ์เทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(ขอ้ 3.1.3) 

4. การประเมนิผลและการรับรองมาตรฐาน 
สถานประกอบกิจการท่ีไดค้ะแนนประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนข้ึนไป จะไดรั้บการรับรองมาตรฐาน  ทั้งน้ี

ภายใต ้6 ขอ้ก าหนดหลกั ตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดหลกัท่ีได้ค่าคะแนนเป็น 0  โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี  หากสถาน
ประกอบกิจการใดประสงคจ์ะต่ออายุการรับรอง  ตอ้งยื่นค าขอการรับรองก่อนหมดอายุอยา่งนอ้ย 6 เดือน เพื่อรับ
การตรวจประเมินใหม ่

ส าหรับการตรวจติดตามหลังการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ เน้นกลยุทธ์การตรวจติดตามแบบมีส่วนร่วม โดยสถานประกอบกิจการท่ีไดรั้บการรับรองแลว้
ตอ้งพร้อมรับการตรวจติดตามหลงัจากไดรั้บการรับรองอยา่งนอ้ย 6 เดือนโดยตอ้งยนืยนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
และรายงานผลการจดักิจกรรมหลกัท่ีสะทอ้นถึงการจดัการภายในท่ีดี และผลลพัธ์ตามตวัช้ีวดัตามแบบรายงาน 
 นอกเหนือจากการด าเนินการโครงการโรงงานสีขาวและพฒันาสู่มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการแล้ว   อาจมีการยกระดบัและขยายขอบเขตการด าเนินการ เช่น จากระดับ
โรงงาน/ สถานประกอบกิจการไปสู่ระดบันิคมอุตสาหกรรม เป็น “นิคมอุตสาหกรรมสีขาว”  โดยความร่วมมือ
ของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด สภาองค์การนายจา้ง สภาองค์การลูกจา้ง กลุ่ม
ผูป้ระกอบการค้า ฯลฯ สร้างความมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลูกจา้งโดยถือเป็น
แบบอยา่งท่ีดีเพื่อขยายผลการด าเนินงานสู่นิคมอุตสาหกรรม ระดบัจงัหวดั หรือระดบัท่ีกวา้งข้ึนต่อไป 
 
กจิกรรม 7.3.3    

จงอธิบายแนวคิดในการพฒันามาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
(มยส.) และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่ีโรงงาน/สถานประกอบกิจการด าเนินการตามมาตรฐานน้ี 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.3.3 
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 แนวคิดในการพฒันามาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 
เป็นการพฒันาเกณฑ์การด าเนินงานโครงการสีขาวให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน  โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานไดจ้ดัท ามาตรฐานดงักล่าวเพื่อเป็นเคร่ืองมือและกระบวนการตรวจประเมินท่ีเป็นไปตามหลกัปฏิบติัสากล 
และน าไปรณรงค์เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการและเครือข่ายน าไปขบัเคล่ือนโดยผ่านกลไกทวิภาคีอย่าง
เขม้แขง็และย ัง่ยนื  

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่ีโรงงาน/สถานประกอบกิจการด าเนินการตามมาตรฐานน้ี คือ 
1. โรงงาน/สถานประกอบกิจการมีระบบการจดัการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีช่วยให้

การปฏิบติัสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดมาตรฐานและมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 
2. นายจา้งและลูกจา้งมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด มีการจดัสวสัดิการแรงงานท่ี

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี มีความสมานฉันท์ ลดปัญหาความ
ขดัแยง้ ลูกจา้งมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง ลดความสูญเสีย เกิดขวญัก าลงัใจ ครอบครัวอบอุ่น และ
ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติแรงงาน 
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ชุดวชิำ   กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรตรวจประเมนิ และกำรบ ำบัดโรคเบ้ืองต้น 

หน่วยที ่8  การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบ
กิจการ 
 

ตอนที ่
8.1 แนวคิดของการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  
8.2 กระบวนการวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
8.3 กระบวนการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ 
 

แนวคิด 
1. การวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการวิเคราะห์และ
การตดัสินใจในการก าหนดวิธีการในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการพฒันาและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในระดบับุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชน โดยจดักลุ่มประสบการณ์การ
เรียนรู้บนพื้นฐานของทฤษฎีเชิงปฏิบติั ให้มีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสารและมีทกัษะท่ีจ าเป็น
ในการตดัสินใจเพื่อสุขภาวะท่ีดี 
2. การวางแผนการด าเนินงานด้านสุขศึกษาและส่งเส ริมสุขภาพให้ประสบ
ความส าเร็จ เร่ิมจากการวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ การก าหนดวตัถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้ง
มีการก าหนดวธีิการควบคุมก ากบัติดตาม ประเมินผล 
3. การวางแผนงานการส่งเสริมและหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพมีหลายระดบั 
เช่น แผนของหน่วยงานระดับส่วนกลาง และแผนของหน่วยงานปฏิบัติระดับพื้นท่ี 
พฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการพฒันาและปรับเปล่ียนเองก็มีหลายระดบั คือระดบับุคคล กลุ่ม
บุคคลและชุมชน 
 

วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 8 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดของการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพไดถู้กตอ้ง 



 

 
 

2. อธิบายกระบวนการวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพไดถู้กตอ้ง 
3. วางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในการแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
 
 
 
กจิกรรมระหว่ำงเรียน 

 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 8 
 2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี  8.1-8.3 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน  
 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 

 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถา้มี) 
 6. เขา้รับบริการสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 8. ท าแบบประเมินผลตอนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 8 
 

ส่ือกำรสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์/ดีวีดี (ถา้มี) 
 5. การสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 6. E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 
กำรประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการเขา้รับการสอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

 



 

 
 

 
เม่ืออ่ำนแผนกำรสอนแล้ว ขอให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
หน่วยที ่8 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษำเอกสำรกำรสอนต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ตอนที่ 8.1  
แนวคดิของการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิดและวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 8.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 

8.1.1 หลกัการวางแผนและประเภทของการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
8.1.2 แบบจ าลองการวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

 
แนวคิด 
1. การวางแผน เป็นหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานทุกระดบัท่ีตอ้งวางแผนเพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานใน
การปฏิบติังานและเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ผลส าเร็จท่ีคาดหวงัในอนาคต การปฏิบติังานจะประสบ
ผลส าเร็จมากหรือนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการวางแผน  
2. การวางแผน หมายถึงกระบวนการวเิคราะห์และการตดัสินใจท่ีจะก าหนดวธีิการไว้
ล่วงหนา้อยา่งเป็นระบบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยน าเอาขอ้มูลข่าวสาร ในอดีตมาก าหนดหรือพยากรณ์อนาคต 
ดงันั้นแนวคิดของการวางแผนจึงมีลกัษณะเป็น “ศาสตร์” ท่ีตอ้งใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์ท่ีมีความแม่น
ตรง และเช่ือถือได ้และจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีชดัเจน และมีความต่อเน่ืองกนั
ตามล าดบั ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ใ้ชแ้ผน มีความรู้ และความเขา้ใจท่ีจะสามารถน าแผนไปปฏิบติั ใหบ้รรลุผล
ส าเร็จได ้
3. การวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และการ
ตดัสินใจในการก าหนดวธีิการในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการพฒันาและปรับเปล่ียนใน
ระดบับุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชน โดยจดักลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้บนพื้นฐานของทฤษฎีเชิง
ปฏิบติั ใหมี้โอกาสรับขอ้มูลข่าวสารและมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจเพื่อสุขภาวะท่ีดี 
 
วตัถุประสงค ์
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 8.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิด ความส าคญั หลกัการของการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได ้
2. อธิบายความหมายของการวางแผนและการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได ้
3. อธิบายความสัมพนัธ์ของการใชแ้บบจ าลองการวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพได ้



 

 
 

ควำมน ำ 

 “สุขศึกษา” (Health Education) โดยทั่วไปส่วนใหญ่  จะนึกถึงการให้ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรค หรือปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดว้ยวิธีการสอน การ
แจกส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ การจดันิทรรศการ การจดัรณรงค์เป็นตน้ ซ่ึงความจริง แลว้ “สุขศึกษา” เป็น
มากกวา่แค่การสอนหรือจดันิทรรศการ แต่เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้ง ผสมผสานความรู้
และทกัษะทางวิทยาศาสตร์และศิลปะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ  กลุ่มเป้าหมายให้
เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค์โดยใช้หลกัการและวิธีการทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  และ
วิธีการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย รวมทั้งต้องได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท่ี เป็นกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียดว้ย ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของค าว่า “สุข
ศึกษา” หลายท่านด้วยกัน แต่ท่ีเป็นท่ียอมรับกันอย่างกวา้งขวาง ได้แก่ การให้ความหมายของ
คณะกรรมการร่วมในการก าหนดความหมายของค าว่าสุขศึกษาและส่งเสริม  สุขภาพ (Joint 
Committee on Health Education and Promotion Terminology) ท่ีได้ให้ ความหมายของค าว่า “สุข
ศึกษา” หมายถึง “การวางแผนจดักลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้บนพื้นฐานของทฤษฎีเชิงปฏิบติั
ส าหรับบุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชน ได้มีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสารและมีทกัษะท่ี จ าเป็นในการ
ตดัสินใจเพื่อสุขภาวะท่ีดี (Joint Committee on Terminology, 2001)  

 ตามแนวคิดของ Green และ Kreuter การส่งเสริมสุขภาพ  หมายถึง  ผลรวมของการ
สนบัสนุนทางดา้นการศึกษา และการสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental supports) เพื่อให้
เกิดผลทางการกระท าหรือปฏิบัติ (action) และสภาพการณ์ (conditions) ของการด ารงชีวิตท่ีจะ
ก่อให้เกิดสภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ การกระท าหรือปฏิบติันั้นอาจเป็นของบุคคล ชุมชน ผูก้  าหนด
นโยบาย นายจา้ง ครูหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงกระท าหรือปฏิบติัเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพของ
บุคคล ชุมชนและสังคมส่วนรวม (Green and Kreuter, 1991) การส่งเสริมสุขภาพ เป็นมิติหน่ึงทาง
สุขภาพท่ีมีความส าคญัมากท่ีจะช่วยใหเ้ราด ารงชีวติอยูอ่ยา่งปกติสุข ในการส่งเสริมสุขภาพจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับความหมายของมิติสุขภาพ เข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง จะเห็นว่าสุขศึกษาเป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีในงานการส่งเสริมสุขภาพ การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนั
ได้แก่ หน่วยงาน/หน่วยงาน (organization) เศรษฐกิจ หรือการสนับสนุนอ่ืน ๆ เป็นส่ิงท่ีอาจจะมี
หรือไม่มีก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นวา่ จ  าเป็นจะตอ้งมีเพื่อสนบัสนุนงานสุขศึกษาหรือไม่ 

 



 

 
 

เร่ืองที ่8.1.1  
หลกักำรวำงแผนและประเภทของกำรวำงแผนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 

1. แนวคิดเกีย่วกบักำรวำงแผน 

การวางแผน เป็นหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานทุกระดบัท่ีตอ้งวางแผนเพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานใน
การปฏิบติังานและเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ผลส าเร็จท่ีคาดหวงัในอนาคต ดงัมีผูก้ล่าวไวว้า่ การ
ปฏิบติังานจะประสบผลส าเร็จมากหรือนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการวางแผน และถา้วางแผนดี ก็
เท่ากบัปฏิบติังานส าเร็จไปแลว้กวา่คร่ึงการวางแผน คือ กระบวนการของการพิจารณาตดัสินใจ
ล่วงหนา้วา่จะท าอะไร อยา่งไร มีการเลือกวตัถุประสงค ์นโยบาย โครงการ และวธีิปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคน์ั้นอยา่งไร การวางแผนท่ีดีสามารถท านายสถานการณ์ในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
หรือมีความใกลเ้คียงความจริงมากหรือนอ้ยเพียงใดจาก ความหมายของแผนท่ีกล่าวมาพบวา่ แผน 
คือ ผลท่ีเกิดจากการวางแผนหรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ”การวางแผน” คือกิจการรมหรือการ
กระท าท่ีก่อใหเ้กิด ”แผน” ซ่ึงอาจกระท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร แบบเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ได ้

แผน (Plan) แผนกบัการวางแผนเป็นค าท่ีแยกจากกนัไม่ออก แผนคือขอ้ก าหนดท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือหรือแนวทางในการปฏิบติั ส่วนการวางแผน คือ กระบวนการคิดพิจารณาไวล่้วงหนา้วา่จะ
ท าอะไร อยา่งไร ท าไมจึงท าใหใ้ครท า ท าท่ีไหน เม่ือไหร่ โดยอาศยัการด าเนินงานท่ีเป็นระบบมี
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ ผลผลิตจากการวางแผน ก็คือ การจดัท าแผน อนัเป็นขอ้ก าหนดท่ีใช้
เป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการปฏิบติั หลกัส าคญัของการวางแผนจึงมุ่งไปท่ีความส าเร็จของการ
ปฏิบติังานและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และถือไดว้า่งานอนัดบัแรกของการบริหารและ
จดัการของหน่วยงาน คือ การวางแผน 
 

2. ควำมหมำยกำรวำงแผนและกำรวำงแผนงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 

 “การวางแผน” (Planning) มาจากค าในภาษาละติน “Planum” หมายถึงพื้นท่ีราบหรือพิมพ์

เขียว มีผูใ้หค้วามหมายของการวางแผนไวห้ลายความหมาย เช่น  

 อุทยั บุญประเสริฐ (2538) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การวางแผนเป็นกิจกรรมท่ีคาดหวงัวา่

จะตอ้งปฏิบติั ซ่ึงเป็นผลจากการคน้หาและก าหนดวธีิท างานในอนาคตเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและ



 

 
 

หน่วยงานมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่จะมีการท าอะไร ท าท่ีไหน เม่ือใด ใหใ้ครท า ท าอยา่งไร และให้

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นช่วยใหก้ารปฏิบติังานลุล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   วโิรจน์ สารรัตนะ (2539) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การวางแผนเป็นกระบวนการตดัสินใจเพื่อ

ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการกระท าไวล่้วงหนา้ เพื่อใหบุ้คคลในองคก์ารปฏิบติัตามให้

บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

   อนนัต ์เกตุวงศ์ (2541) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การวางแผนก็คือการตดัสินใจล่วงหนา้ในการ

เลือกทางเลือกเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นวตัถุประสงคห์รือวธีิการกระท า โดยทัว่ไปจะเป็นการ

ตอบค าถามต่อไปน้ี คือ จะท าอะไร (What) ท าไมจึงตอ้งท า (Why) ใครบา้ง ท่ีจะเป็นผูก้ระท า 

(Who) จะกระท าเม่ือใด (When) จะกระท ากนัท่ีไหนบา้ง (Where) และจะกระท ากนัอยา่งไร (How) 

    Simmons (อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ,์ 2540) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การวางแผนหมายถึง (1) 

ความหมายในแง่ของงานท่ีตอ้งปฏิบติัของผูบ้ริหารแต่ละคน คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์การจูงใจ

และส่ือความ การวดัผล และการพฒันาบุคคล (2) ความหมายท่ีมีขอบเขตกวา้งกวา่ท่ีคลุมถึงการ

บริหารทั้งหมด คือ กระบวนการบริหารท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรม ของงานและมุ่งสู่

อนาคต  

   Wohlstetter (อา้งถึงใน อนนัต ์เกตุวงศ์, 2541) ใหค้  าอธิบายความหมายของการวางแผนไว้

แตกต่างออกไปจากท่านอ่ืน ๆ โดยใหค้วามหมายถึงวธีิการท่ีจ าเป็นของการท าใหก้ารตดัสินใจ

กา้วหนา้ และเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งมีอยูก่่อนการกระท า การวางแผนจะตอ้งหาค าตอบ 2 ประการน้ีใหไ้ด ้

คือ 1) ความมุ่งหมายขององคก์ารหรือแผนงานคืออะไร 2) อะไรคือวธีิการท่ีดีท่ีสุดจะท าใหบ้รรลุผล

ส าเร็จของความมุ่งหมายนั้น ยิง่กวา่นั้นยงัเนน้อีกต่อไปวา่การวางแผนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าอยา่ง

ต่อเน่ือง ตอ้งมีการปรับเปล่ียนอยูเ่สมอ และสามารถท านาย การเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้

การวางแผนเป็นกระบวนการในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธีิการวา่จะท าอยา่งไรให้

บรรลุวตัถุประสงคน์ั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการ

เผชิญกบัความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าข้ึนล่วงหนา้เพื่อใหไ้ดผ้ลตามท่ีก าหนดไว ้การ

วางแผนจะเก่ียวขอ้งกนั 2 อยา่งคือ จุดหมายปลายทางกบัวธีิการ จุดหมายปลายทางก็คือจะท าอะไร 

วธีิการก็คือจะท าอยา่งไร 

 จากนิยามความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปความหมายของการวางแผน หมายถึง

กระบวนการวิเคราะห์และการตดัสินใจท่ีจะก าหนดวธีิการไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบเพื่อใชเ้ป็น



 

 
 

แนวทางปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย

น าเอาขอ้มูลข่าวสาร (Information) ในอดีตมาก าหนดหรือพยากรณ์อนาคต ดงันั้นแนวคิดของการ

วางแผนจึงมีลกัษณะเป็น “ศาสตร์” ท่ีตอ้งใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์(Empirical Information) ท่ีมีความ

แม่นตรง และเช่ือถือได ้และจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีชดัเจน และมีความต่อเน่ืองกนั

ตามล าดบั ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ใ้ชแ้ผน มีความรู้ และความเขา้ใจท่ีจะสามารถน าแผนไปปฏิบติั ใหบ้รรลุผล

ส าเร็จได ้

  ส าหรับการวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการวเิคราะห์
และการตดัสินใจในการก าหนดวธีิการในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการพฒันาและ
ปรับเปล่ียนในระดบับุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชน โดยจดักลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้บนพื้นฐาน
ของทฤษฎีเชิงปฏิบติั ใหมี้โอกาสรับขอ้มูลข่าวสารและมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจเพื่อสุขภาวะ
ท่ีดี 

 

3. ควำมส ำคัญของกำรวำงแผนงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 

การวางแผนงานดา้นสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมีประโยชน์ทั้งต่อผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานดงัน้ี 

1) การวางแผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารของผูบ้ริหาร เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยดัเวลาและทรัพยากร และเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับผูป้ฏิบติังานในการก ากบั ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการท่ีวางไว ้ส่งผล
ใหก้ารปฏิบติังานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนเป็นแนวทาง “เปรียบเสมือนเรือท่ีมีหางเสือ” 
ท าใหทิ้ศทางชดัเจนยิง่ข้ึน 

2) การวางแผนท าใหมี้ทิศทางท่ีชดัเจนในการบริการงานใหป้ระสบความส าเร็จ 
ประกอบดว้ย การก าหนดก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์าร เพื่อ
ป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาและความผดิพลาด หรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังานใน
อนาคต 

3) การวางแผนท าให้องคก์ารมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนวา่จะท า
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไรและใครท า ท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผล
ส าเร็จไดง่้าย 



 

 
 

4) การวางแผนช่วยใหเ้กิดการประหยดัทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน วสัดุ
อุปกรณ์ เวลา เป็นตน้ 

5) การวางแผนจะช่วยใหเ้กิดการประสานสัมพนัธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน เน่ืองจากกระบวนการวางแผนเป็นชุดของความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัขององคป์ระกอบ
ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน การจดัท าแผนท่ีดีเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการท างานร่วมกนัของ
สมาชิกในหน่วยงานซ่ึงทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ฯลฯ นอกจากน้ีการวางแผนท่ีดีสามารถเช่ือมต่อการท างานระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย ส่งผล
ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและสามารถตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายได ้ 

6) การวางแผนเป็นเคร่ืองมือส าหรับควบคุมและติดตามผล แผนท่ีดีจะก าหนด
เป้าหมายไวช้ดัเจนท าใหส้ามารถแผนในการตรวจสอบไดว้า่ งานไดด้ าเนินไปมากนอ้ยเพียงใดผล
เป็นอยา่งไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อจะไดข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) มาปรับปรุงวธีิการ
ด าเนินงาน 

การวางแผนงานด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมีความส าคัญในการพัฒนาหรือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การจดัท าแผนงานโครงการท่ีมีประสิทธิผลเป็นส่ิงท่ียากกวา่การน า
แผนงานโครงการไปปฏิบติัการด าเนินงานดา้นสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพให้ประสบความส าเร็จ
ตอ้งเร่ิมตน้จากการวางแผนท่ีดีโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ การก าหนด
วตัถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัตวัก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ 
รวมทั้งมีการก าหนดวธีิการควบคุมก ากบั ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ การวางแผน การด าเนินงาน
ตามแผนและการประเมินผลเป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัโดยท่ีทกัษะการจดัท าแผนงานโครงการ
ท่ีดีจะมาก่อนทักษะในด้านอ่ืน ๆ (Breckon, Haevey, & Lancaster, 1998) การวางแผนงาน
โครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมีความสําคัญคือ ทําให้การดําเนินงานด้านสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนงานด้านสุขภาพหรือแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุขของหน่วยงาน โดยที่แผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพมุ่งเน้นที่การลดหรือการป้องกันการเพ่ิมพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์และการเพ่ิมหรือ
การป้องกันการลดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยที่พฤติกรรมสุขภาพ ดังกล่าวเป็นสาเหตุตรงของ
การมีภาวะสุขภาพที่ดี 

การวางแผนงานดา้นสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพเป็นจุดเร่ิมตน้ของการน าความคิดไปสู่
การปฏิบติัการวางแผน การด าเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเป็นการเตรียมการตดัสินใจ
ก าหนดในอนาคต โดยมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวคื้อ การท่ีประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง เป็นการด าเนินการก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหาสุขภาพ อนัเน่ืองมาจาก



 

 
 

พฤติกรรม การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละการก าหนดวิธีการทางสุข
ศึกษา ท่ีเหมาะสมไวล่้วงหน้าโดยอาศยักระบวนการเชิงระบบท่ีมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้น 
สังคมวิทยา การระบาด การศึกษาและการมีส่วนร่วมของบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อท่ีจะ
สามารถปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงค์คือ การแกไ้ขปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีย ัง่ยืน ของประชากร
กลุ่มเป้าหมายกระบวนการวางแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย ขั้นตอน
พื้นฐานได้แก่ การวางแผนงาน การด าเนินงานตามแผน และการประเมินผล  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการวางแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งกระท าต่อเน่ืองกนัไปเป็นระยะ 
ๆ โดยไม่ใหข้าดตอนและตอ้งสามารถปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้
4. ระดับของกำรวำงแผนงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 

 ถา้จะแบ่งระดบัของการวางแผนตามลกัษณะของการบริหารงานในหน่วยงาน สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

4.1 กำรวำงแผนระดับนโยบำย (Policy Planning) เป็นแผนระดบัสูงสุดขององค์การหรือ
แผนระยะยาว มกัจะระบุแนวทางอย่างกวา้ง ๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจะก่อให้เกิดแผนชนิดอ่ืน ๆ ส่วน
ใหญ่จะเป็นแผนระยะยาว (Long-Range Plan) เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

4.2 กำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นแผนระยะกลาง เป็นการวางแผนหลอม
รวมครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดขององค์การหรือแผนงานใหญ่ขององค์การ โดยจะระบุไว  ้“อย่าง
กวา้ง” และ “มองไกล” ไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงมกัจะเป็นแผนระยะยาว 5-10 ปี ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนระดบันโยบาย 

4.3 แผนปฏิบัติกำรหรือแผนด ำเนินงำน  (Operation Plan) เป็นการวางแผนท่ีก าหนด
จุดมุ่งหมายระยะสั้ น ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบของ
แผนปฏิบติัการจะประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบติั งบประมาณ 
ผู ้รับผิดชอบในการด าเนินงาน  แผนปฏิบัติการ  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ  แผนใช้ประจ า 
(Standing Plans) และแผนใชเ้ฉพาะคร้ัง (Single-use Plans) 

4.4 โครงกำร (Project) เป็นแผนทีใช้คร้ังเดียวอย่างหน่ึงซ่ึงระบุกิจกรรมต่าง ๆ ทุกอย่างท่ี
ตอ้งน าไปใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์โดยการเช่ือมกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามระยะเวลาตาม
เป้าหมาย และทรัพยากรท่ีใช้ โครงการเน้นท่ีการบริหารเวลา หมายความว่า ตอ้งท าให้ส าเร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด การจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัวา่กิจกรรมอะไรท าก่อน กิจกรรมอะไรท่ีตอ้ง
ท าต่อมาตามล าดบัจนทุกอยา่งส าเร็จสมบูรณ์ตามเวลา 

4.5 กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Procedure) เป็นการระบุขั้นตอนของการกระท าวา่จะกระท า
อะไรก่อนหลงัอย่างไรโดยไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจ กระบวนการเป็นขั้นตอนการท างาน หรือ



 

 
 

บอกวิธีท างานไม่ใช่การใชค้วามคิดซ่ึงมีรายละเอียดแน่นอนวา่ตอ้งท ากิจกรรมอะไรไวช้ดัเจน และ
มกัจะขา้มหน่วยงานหรืออยูใ่นหน่วยงานเดียวก็ได ้เช่น แนวปฏิบติัในการส่งต่อผูป่้วย เป็นตน้ 

4.6 กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ (rule and regulation) เป็นแผนประจ าท่ีแคบและชดัเจนท่ีสุด ซ่ึง
ระบุวา่อะไรตอ้งกระท าหรือไม่ตอ้งกระท า เป็นการบอกถึงการตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั
โดยไม่ตอ้งอาศยัการใช้ดุลพินิจเลย มีความแตกต่างกบักระบวนการการปฏิบติังานตรงท่ีไม่ตอ้งมี
ล าดบัเวลาก่อนหลงัของการกระท า กระบวนการการปฏิบติังานเป็นเสมือนล าดบัของกฎเกณฑ์หรือ
ขอ้บังคบั กฎเกณฑ์หรือขอ้บังคบัอาจเป็นส่วนหน่ึงหรือไม่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการ
ปฏิบติังานก็ได ้ 

ในแง่ของการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัแผนมากนอ้ยเพียงใดอาจแยกไดคื้อ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะ
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัแผนระยะยาว แผนกลยุทธ์และแผนท่ีใช้ประจ ามาก ผูบ้ริหารระดบักลางจะเขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัแผนด าเนินงานแผลแผนท่ีใชป้ระจ ามาก ส่วนผูบ้ริหารระดบัล่างและผูป้ฏิบติัจะเขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัแผนระยะสั้นและแผนท่ีใชค้ร้ังเดียวเป็นส่วนมาก 

 
แผน (Plan) 

แผนงาน  แผนงาน 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม 

งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม 

ภาพท่ี 8.1 แสดงระดบัของแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

 
5. หลกักำรของกำรวำงแผนงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 



 

 
 

ในปัจจุบนัสังคมได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นบริบททางสังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ี

เข้มข้นอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของประชากรและสังคมอย่างเสรีมากข้ึนกว่า

เม่ือก่อน การตอ้งรับมือกบัโรคติดต่อและโรคอุบติัใหม่จึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละในอนาคต

อนัใกลป้ระเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายุอยา่งเต็มตวั อีกทั้งยงัส่งผลถึงบริบททางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยอีกดว้ย จากเดิมท่ีเคยเป็นเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมก็ก าลงัจะเปล่ียนผ่านเป็น

เศรษฐกิจสังคมดิจิทลั ดงันั้นบริบทในแง่ของพฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชากรก็ตอ้งมีการ

ปรับเปล่ียนตามไปดว้ยแต่การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วน้ีกลบัยงัไม่มีคุณภาพ

เท่าท่ีควร ดว้ยเหตุเหล่าน้ีจึงไดส่้งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประชากรทั้งทางตรงและทางออ้ม

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้ นการวางแผนจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการเตรียมการรองรับกับ

สถานการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนเพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให้แก่หน่วยงานภายใตก้ ากบัของ

กระทรวงสาธารณสุข แนวคิดในการรับมือกบับริบททางสังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

พร้อมทั้งรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีขอ้สั่งการ

ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

เพื่อให้สอดรับกบัการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใชใ้นการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศให้

บรรลุตามวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันา

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจึงไดด้ าเนินการจดัท า

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ดา้นสาธารณสุข) เพื่อรับมือกบัสถานการณ์ดา้นสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต จึงควรท่ีจะมีการวางแผนเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงการ

วางแผนระยะยาวเช่นน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย โดยในส่วนของแผน

ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ช่ือมโยงกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใช้ในการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศให้

บรรลุตามวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันา

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาระยะ 20 ปี 

2. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาระบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดีและส่งผลต่อการใชจ่้ายภาครัฐ

ดา้นสุขภาพของประเทศต่อไป สอดรับกบัการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปดา้นสาธารณสุข

เพื่อสร้างความเขม้แขง็และมัน่คงย ัง่ยนืใหก้บัระบบสุขภาพ ทดัเทียมกบันานาประเทศได ้



 

 
 

3. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ในช่วงของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 น้ี จะเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี โดยเน้นการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปั้ญหาพื้นฐานดา้นต่าง ๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะ

เป็นดา้นสังคมท่ีก าลงัจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายเุม่ือส้ินแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

12 การเช่ือมต่อดา้นการคา้และเศรษฐกิจระดบัคุณภาพและการเขา้ถึงการศึกษาและการสาธารณสุข 

การขาดแคลนวยัแรงงาน ความเหล่ือมล ้ า รวมไปถึงการพัฒนานวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับ

ววิฒันาการของเทคโนโลยแีละความเป็นอยูใ่นสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

4. แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ. 2560–2564) อยู่ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เป็นแผนพฒันา

ระยะ 5 ปี และเป็นกลไกเช่ือมต่อเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ดา้นสุขภาพ) 

5. นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน เป็นตน้ 

6. เป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ริเร่ิมโดย

สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UN) เม่ือปีค.ศ. 2010 โดยเป็น

การ ด าเนินงานต่อเน่ืองจากเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development 

Goals: MDGs มีเป้าหมายเพื่อกระตุน้ให้ประเทศต่าง ๆ พฒันาประเทศเพื่อขจดัความยากจน ความ

หิวโหย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและพร้อม

รับมือต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงได้ส้ินสุดลงเม่ือปีค.ศ. 2015 หลงัจากนั้น UN จึงได้ริเร่ิม

กระบวนการหารือเพื่อก าหนดวาระการพฒันาภายหลงัปี ค.ศ. 2015 (The Post–2015 Development 

Agenda) ตามกระบวนทศัน์ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื”  

กระบวนการวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพท่ีส าคญั คือ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ได้แด่ การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การแปลความหมายของขอ้มูลท่ีได ้และการสรุปผลเก่ียวกบัขอ้มูลทั้งหมด

ส าหรับน ามาใช้ในการตดัสินใจก าหนดเป็นแผนข้ึนมา การวิเคราะห์จะตอ้งรวมถึงสถานการณ์ใน

อดีตสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและรวมถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การ

วิเคราะห์สถานการณ์จะตอ้งแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การ สภาพแวดล้อมภายในเป็นปัจจยัท่ีองค์การสามารถควบคุมได้ เช่น ระบบงาน ความรู้

ความสามารถของคนในองคก์าร เงินทุน ปรัชญาการบริหาร เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีอยู่และอ่ืน ๆ ท่ี



 

 
 

แสดงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียท่ีองค์การมีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจยัท่ี

องค์การควบคุมไม่ได้ เช่น พฤติกรรมการบริโภค สภาพทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและ

วฒันธรรม และการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ การวิเคราห์สถานการณ์จะท าให้รู้ว่า

ปัจจยัภายในองคก์ารนั้นมีส่ิงใดท่ีดีอยูแ่ลว้จะส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึน ส่ิงใดท่ีเป็นขอ้เสียจะไดแ้กไ้ขและ

ปรับเปล่ียนใหม่ ส่วนปัจจยัภายนอกท าให้รู้วา่จะวางแผนอยง่ไรให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือ

หาวา่ปัจจยัภายนอกดงักล่าวนั้นกระทบต่อการวางแผนอยา่งไร 

แนวคิดหลกัในการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจยั ใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มแผน

เป็นหลกัในการวิเคราะห์ เช่น กลุ่มแผน ดา้นสุขภาพจะใชท้ฤษฎีระบาดวิทยาเป็นหลกั ด าเนินการ

วเิคราะห์อยา่งเฉพาะเจาะจงในทุกขั้นตอน ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ท่ีเหมาะสม เช่น ใชก้ารวิเคราะห์ 

SWOT ส าหรับการพฒันาหน่วยงาน ส าหรับแผนงานดา้นสุขภาพมีเทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุ

และปัจจยัหลายวธีิ ดว้ยกนัท่ีนิยมใชคื้อ โยงใยสาเหตุของปัญหาแผนภูมิก่ิงไมแ้ผนภูมิกา้งปลา และ

แผนภูมิปัญหา เป็นตน้ แมว้่าจะใช้เทคนิคใดก็ตามผลการวิเคราะห์จะตอ้งไดภ้าพของสาเหตุและ

ปัจจยัท่ีชดัเจน 

2. การก าหนดวัต ถุประสงค์ของแผน  (Objective) ผู ้ท  าแผนจะต้องก าหนด

วตัถุประสงคไ์วห้ลาย ๆ วตัถุประสงคแ์ละก าหนดแผนไวห้ลาย ๆ แผน ขั้นตอนน้ีตอ้งอาศยัความคิด

ริเร่ิมและการสร้างสรรคโ์ดยตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมจากคนหลาย ๆ คน ไม่วา่จะเป็นระดบับริหาร

หรือระดบัปฏิบติั และใช้เวลามาก กว่าจะไดว้ตัถุประสงค์และแผน วตัถุประสงค์ของแผนเป็นส่ิง

ส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นเสมือนจุดหมายปลายท่ีท่ีจะไปถึง การก าหนดวตัถุประสงค์ก็จะตอ้งชัดเจน 

แน่นอน เฉพาะเจาะจง ค่อนขา้งสูงและสามารถท าไดจ้ริง ขณะเดียวกนัจะตอ้งก าหนดระยะเวลาท่ี

จะบรรลุวตัถุประสงค์นั้น สอดคลอ้งกบัระบบงานและหน่วยงาน ส่วนแผนก็คือ การกระท าหรือ

วธีิการท่ีผูบ้ริหารตั้งใจท่ีจะน ามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดจะตอ้งก าหนดไวห้ลาย ๆ 

แผนแต่ละแผนจะท าให้ได้ตามเป้าหมายอย่างไร จะใช้ทรัพยากรอย่างไร มีอุปสรรคต้องแก้ไข

อยา่งไร 

3. การเลือกวตัถุประสงคแ์ละแผน หากในชั้นการประเมินไดด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม การเลือกก็ไม่ยากเพราะมีขอ้มูลต่าง ๆ พร้อมอยูแ่ลว้ แต่ถา้ขั้นการประเมินไม่ชดัเจนก็อาจ

ยากท่ีจะตัดสินใจเลือกทางใดทางเลือกหน่ึง ตามปกติการเลือกแผนใดแผนหน่ึงมักจะอาศัย

ประสบการณ์เป็นส าคญั แต่ก็ตอ้งระมดัระวงัวา่ดุลพินิจโดยอาศยัประสบการณ์อยา่งเดียวไม่พอ การ

ติดสินใจเลือกจะตอ้งก าหนดมาตรการวา่จะใชว้ธีิใดระหวา่งแผนท่ีดีท่ีสุด หรือแผนท่ีเหมาะสมท่ีสุด

ทั้งน้ีแลว้แต่ขอ้มูลท่ีมี 



 

 
 

4.  การก าหนดวิธีการและกระบวนการ (Means and process) เป็นองคป์ระกอบท่ีเกิด

จากการน าขอ้มูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์และก าหนดเป็นทางเลือก (Alternative) ส าหรับเป็นแนวทาง

ปฏิบติัหรือกลวิธี (Strategy) ให้บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว ้จากนั้นจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนงาน 

(Programs) และโครงการ (Projects) ท่ีเช่ือมโยงกนั โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั 

คือ กลวิธีการปฏิบติั หรือมาตรการ (Strategy) เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบติัให้บรรลุจุดหมาย 

(Ends) ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และแผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เป็นการ

ก าหนดแนวทางการกระท าท่ีเป็นรูปธรรมในการปฏิบติัมากข้ึน  ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีประเด็นในการ

เขียนท่ีชดัเจน ครอบคลุมและเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

5. การจดัหาทรัพยากร (Resources) และค่าใช้จ่าย (Cost) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั

อย่างหน่ึงในการวางแผนและการน าแผนไปปฏิบติั ซ่ึงได้แก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงผูว้างแผน

จะตอ้งระบุใหช้ดัเจนและมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั “มิใช่เขียนแผนแบบเพอ้ฝัน” 

6. การน าแผนไปปฏิบติั (Implementation) เป็นองค์ประกอบท่ีแสดงถึงกรรมวิธีใน

การตดัสินใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จตามจุดหมาย (Ends) ท่ีก าหนดไว ้

ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะตอ้งอาศยักลยทุธ์หลายอยา่งทั้งกลยทุธ์ภายในองคก์ารและกลยทุธ์ภายนอกองคก์าร 

7. การประเมินผลแผน (Evaluation) เป็นองค์ประกอบท่ีแสดงถึงการตรวจสอบการ

ควบคุมและการวดัผลการปฏิบติัตามแผนเพื่อให้ทราบถึง ความก้าวหน้าหรือข้อบกพร่องหรือ

ขอ้จ ากดัของแผนนั้น ๆ เพื่อจะไดป้รับปรุงแผนให้สามารถน าไปปฏิบติัไดบ้รรลุตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 

โดยสรุปแลว้การวางแผนงานสุขศึกษาเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ 

อนัหมายรวมถึง การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพมีความหมายกวา้ง

กว่าเพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการท าให้สุขภาพเป็นวาระของผูก้  าหนดนโยบายในทุกภาคส่วน

และทุกระดับ เพื่อให้ผูก้  าหนดนโยบายเหล่าน้ีตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากการ

ตดัสินใจในทุกเร่ืองและเพื่อให้ยอมรับวา่คนกลุ่มน้ีมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพดว้ย นโยบายดา้น

การสร้างเสริมสุขภาพมีรูปแบบท่ีหลากหลายแต่มีส่วนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ตัวอย่างการ

ด าเนินการทางนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การออกกฎหมาย การใช้มาตรการทาง

การเงิน การใช้มาตรการทางภาษีและการปรับเปล่ียนในหน่วยงาน การด าเนินการท่ีผสมผสาน

เหล่าน้ีน าไปสู่สุขภาวะ สร้างรายได้และเกิดนโยบายทางสังคมท่ีท าให้เกิดความเสมอภาคยิ่งข้ึน 

หรือแม้แต่การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เป็นต้น การ



 

 
 

ด าเนินการร่วมกันท าให้มัน่ใจว่าสินค้าและบริการมีคุณภาพและปลอดภยัต่อสุขภาพมากข้ึน มี

บริการสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพมากข้ึน และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดน่าอภิรมยย์ิง่ข้ึนดว้ย 

 

กจิกรรม 8.1  

จงอธิบายกระบวนการวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมาพอสังเขป 

แนวตอบกจิกรรม 8.1  

กระบวนการวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ย 

1. การวเิคราะห์สถานการณ์ 

2. การก าหนดวตัถุประสงคข์องแผน 
3. การเลือกวตัถุประสงคแ์ละแผน 
4. การก าหนดวธีิการและกระบวนการ 
5. การจดัหาทรัพยากร 
6. การน าแผนไปปฏิบติั 
7. การประเมินผลแผน 



 

 
 

เร่ืองที่ 8.1.2 
แบบจ ำลองกำรวำงแผนงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลว่ามีสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรือปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมมาจากปัจจยัอะไรบา้งนั้นมีแนวคิดในการวิเคราะห์อยู ่3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

กลุ่มที่ 1 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยภำยในตัวบุคคล (Intra individual causal assumption) กลุ่มน้ี

มีแนวคิดวา่สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมาจากองค์ประกอบ

ภายในบุคคลไดแ้ก่ความรู้เจตคติความเช่ือ ค่านิยม แรงจูงใจ หรือความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมเป็นตน้  

กลุ่มที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกบัปัจจัยภำยนอกบุคคล (Extra individual causal assumption) กลุ่มน้ี

มีแนวคิดว่าสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจยัภายนอกตวับุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัทางด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและระบบโครงสร้างทางสังคม เช่น ระบบการเมืองการ เศรษฐกิจการศึกษาการศาสนา

องคป์ระกอบดา้นประชากรและลกัษณะทางภูมิศาสตร์เป็นตน้  

กลุ่มที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยหลำยปัจจัย (Multiple causal assumption) กลุ่มน้ีมีแนวคิด

ว่าพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุจากทั้ งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจยัภายนอก  บุคคลซ่ึงจาก

การศึกษาของนักพฤติกรรมศาสตร์ในกลุ่มน้ีได้สรุปว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

บุคคล ไดแ้ก่ 

- ความยากง่ายในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข  
- การประเมินผลประสิทธิภาพของบริการสาธารณสุข  
- โลกทศัน์เก่ียวกบัอาการของโรค ความรุนแรงและการเส่ียงต่อการเกิดโรค  
- องคป์ระกอบทางสังคมและเครือข่ายทางสังคม  
- ความรู้  
- องคป์ระกอบดา้นประชาชน  

โดยแนวคิดในกลุ่มท่ี 3 จะน าทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้จิตวิทยาสังคมสังคมศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ เขา้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพฤติกรรมและ
พยายามหาทางแก้ปัญหาโดยการผสมผสานในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เขา้มาร่วมด าเนินการด้วยกนั 
(บุญเยีย่ม ตระกูลวงษอ์า้งใน สุวรรณา จดัเจน, 2533) 

แบบจ าลอง (Model) การวางแผนงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมีมากมายและ
หลากหลาย แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมและประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 จนถึงปัจจุบนั คือ 



 

 
 

PRECEDE–PROCEED Model ซ่ึงได้รับการพฒันาข้ึนมาโดย Lawrence W. Green และ Marshall 
Krueter แบบจ าลองดงักล่าวน้ีเป็นแบบจ าลองการวางแผน แต่ก็มีนกัวิชาการและนกัปฏิบติัจ านวน
ไม่น้อยน าไปประยุกต์เป็นแบบจ าลองพฤติกรรมสุขภาพซ่ึงผู ้ท่ีน าแบบจ าลองน้ีไปใช้เป็น
แบบจ าลองพฤติกรรมสุขภาพจะต้องมีความชัดเจนในตัวแปรภายใต้ปัจจัยน า  (Predisposing 
factor) วา่จะใชแ้นวคิดตามโครงสร้างทางจิตวทิยาอะไรมาวิเคราะห์สาเหตุทางพฤติกรรมสุขภาพ   

PRECEDE–PROCEED Model เป็นแบบจ าลองท่ีน ามาประยุกตใ์ชว้างแผนและประเมินผล
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา โดยเฉพาะ PRECEDE Model ใชเ้ป็นกรอบในการวางแผน
สุขศึกษาและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
ต่อไป การเปล่ียนพฤติกรรมจะสัมพนัธ์กับระดับของการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ฉะนั้น
ผลสัมฤทธ์ิของงานสุขศึกษาจะมีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการวนิิจฉยัปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ของประชากรเป้าหมายไดถู้กตอ้งมากนอ้ยเพียงใด แบบจ าลองน้ีมีลกัษณะเป็นพหุปัจจยัร่วมกนัซ่ึงมี
รากฐานมาจากสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ระบาดวิทยา การบริหารและการศึกษา เช่น ปัญหา
สุขภาพมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจยัจึงจะตอ้งไดรั้บการวินิจฉยัอยา่งถูกตอ้งจึงจะสามารถก าหนด
กลวิธี/วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง โดยธรรมชาติแล้ว แบบจ าลอง PRECEDE สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ไดห้ลากหลายสถานท่ี เช่น สุขศึกษาในโรงเรียน สุขศึกษาส าหรับผูป่้วย และสุขศึกษา
ในชุมชนเป็นตน้ PROCEED Model ได้ถูกผนวกเข้ามาร่วมกับ PRECEDE ประมาณปี 1987 จาก
ประสบการณ์ของ Green และ Krueter ท่ีได้รับปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐ และมูลนิธิ Kriser Family Foundation การผนวกแบบจ าลองน้ีเขา้ไปเพื่อให้สอดคล้องกบั
แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพท่ีเพิ่มไปจากงานสุขศึกษาดั้งเดิมท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค ์การวินิจฉัยดา้นการบริหารเป็นขั้นตอนทา้ยสุดของ PROCEED ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานมี
วิสัยทศัน์กวา้งไกลนอกจากกิจกรรมทางด้านการศึกษาแลว้ ยงัจะสามารถก้าวไปถึงความจ าเป็น
เก่ียวกบัการปฏิบติัการทางการเมือง การจดัการ และเศรษฐกิจซ่ึงมีผลต่อระบบสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
จนถึงครรลองการด าเนินชีวิตท่ีมีสุข (healthful lifestyles) และจะท าให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม มากยิง่ข้ึน  

เป้าประสงค์หลักของ PRECEDE-PROCEED Model จะให้ความส าคญัท่ีผลลพัธ์ (Outcomes) 
มากกว่าปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการผลกัดนัให้ผูว้างแผนพิจารณาผลลพัธ์ท่ีตอ้งมาก่อน
ในการวางแผน แล้วจึงค่อยพิจารณาถอยหลงัไป ว่ามีปัจจยัหรือสาเหตุผลลพัธ์อะไรบา้งท่ีจะส่งผลต่อ
กระบวนการวางแผนซ่ึงมีหลกัการอยู ่2 ประเด็นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. หลกัการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) จะตอ้งมีส่วนร่วมอยา่ง
จริงจงัในการท่ีจะระบุบ่งช้ีปัญหาท่ีเร่งด่วน และเป้าประสงคข์องตนเองอยา่งชดัเจนในการพฒันา/



 

 
 

ก าหนดแนวทางและการด าเนินงานแกปั้ญหา หลกัการน้ีไดพ้ฒันาและประยุกต์มาจากทฤษฎีการ
พฒันาชุมชนและแบบจ าลองการสร้างพลงั (Empowerment education model) ของไฟร์ (Freire)    

2. บทบาทท่ีส าคญัของปัจจยัส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นตวัก าหนดสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน  
เ ช่ น  ค ว า ม ไ ม่ เส ม อ ภ า ค ข อ ง ส่ื อ ต่ า ง  ๆ  โ ร ง ง าน อุ ต ส าห ก ร ร ม  ก า ร เมื อ ง แ ล ะ
สังคม PRECEDE ประกอบดว้ย 5 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การวนิิจฉยัดา้นสังคม (Social Diagnosis) 
ระยะท่ี 2 การวนิิจฉยัดา้นระบาดวทิยา (Epidemiological Diagnosis) 
ระยะท่ี  3 การวินิจฉัยด้านพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อม  (Behavioral and Environmental 

Diagnosis) 
ระยะท่ี  4 การวินิจฉัยด้านการศึกษา และการจัดหน่วยงาน /บริการ  (Education and 
organizational Diagnosis) 
ระยะท่ี 5 การวินิจฉยัดา้นการบริหารและนโยบาย เป็นการวินิจฉยันโยบาย ทรัพยากร และ

สถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นสถานะของหน่วยงานซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาแผนงาน
โครงการสุขภาพ 

  นอกจากน้ี เพื่อประเมินวา่ เป้าประสงค/์วตัถุประสงคข์องแผนงานโครงการจะสอดรับกบันโยบาย
ของห น่ วยงานห รือไม่  ส อดคล้อ งกับ ระ เบี ยบกฎ เกณฑ์ และพัน ธ กิ จของห น่ วยงาน
หรือไม่ PROCEED ประกอบดว้ย 4 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 6 การด าเนินงานตามแผน (Implementation) 
ระยะท่ี 7 การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
ระยะท่ี 8 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ระยะท่ี 9 การประเมินผลลพัธ์ (Outcome Evaluation)   

 

กจิกรรม 8.2 

จงอธิบายแบบจ าลองการวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมาพอสังเขป 

แนวตอบกจิกรรม 8.2 

PRECEDE–PROCEED Model เป็นแบบจ าลองท่ีน ามาประยุกตใ์ชว้างแผนและประเมินผล
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา โดยเฉพาะ PRECEDE Model ใชเ้ป็นกรอบในการวางแผน
สุขศึกษาและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์



 

 
 

ต่อไป การเปล่ียนพฤติกรรมจะสัมพนัธ์กับระดับของการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ฉะนั้น
ผลสัมฤทธ์ิของงานสุขศึกษาจะมีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการวนิิจฉยัปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ของประชากรเป้าหมายไดถู้กตอ้งมากนอ้ยเพียงใด แบบจ าลองน้ีมีลกัษณะเป็นพหุปัจจยัร่วมกนัซ่ึงมี
รากฐานมาจากสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ระบาดวทิยา การบริหารและการศึกษา 



 

 
 

ตอนที ่8.2  
กระบวนกำรวำงแผนงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิดและวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 8.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเร่ือง 
8.2.1 การรวบรวม การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวางแผนในงานสุขศึกษาและการส่งเสริม

สุขภาพ 
8.2.2 การเขียนแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
8.2.3 การประเมินแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

 
แนวคิด 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนส าคญัใน
การด าเนินงานหลงัจากไดปั้ญหา วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินงานแลว้ 
2. การด าเนินงานดา้นสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพให้ประสบความส าเร็จตอ้งเร่ิมตน้จากการ
วางแผนท่ีดี โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ การก าหนดวตัถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งมีการ
ก าหนดวธีิการควบคุมก ากบัติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ การวางแผน การด าเนินงานตามแผน และ
การประเมินผล เป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
3. การวางแผนโครงการหรือการจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีนิยมแพร่หลายในองคก์ารภาคราชการ
มี 2 แบบ คือการวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้งเดิม และการวางแผนโครงการ
แบบตารางเหตุผลสัมพนัธ์  
4. การวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้ งเดิม ซ่ึงเป็นการเขียนโครงการท่ีมี
รายละเอียดตามองคป์ระกอบของโครงการทุกประเด็นในลกัษณะการบรรยายความวา่จะท าอะไร ท่ี
ไหน เม่ือไร ใครท า และท าอยา่งไร ขาดความเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนัในแต่ละหวัขอ้  
5. การวางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์  ซ่ึงภาษาอังกฤษใช้ค  าว่า Logical 
Framework Planning หรือ  Logical Framework Method หรือ Project Planning Matrix หรือ Log 
Frame ซ่ึงวิธีการแบบเหตุผลสัมพนัธ์เป็นวิธีการท่ีอาศยัหลกัการความสัมพนัธ์ในเชิงท่ีเป็นเหตุเป็น
ผลแบบต่อเน่ืองและประสานกนัทั้งในแนวตั้ง และตามแนวนอน ขององคป์ระกอบท่ีเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานของโครงการ 



 

 
 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 8.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายกระบวนการของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพได ้
2. ประยกุตแ์นวคิดการวางแผนและการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมาใชใ้นการ
วางแผนเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมได ้
3. วางแผนและเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้งเดิมได ้
4. วางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพนัธ์ได ้



 

 
 

เร่ืองที ่8.2.1  
กำรรวบรวม กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรวำงแผนในงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริม
สุขภำพ 

 

ตอนส าคญัในการด าเนินงาน หลงัจากไดปั้ญหา วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินงาน
แลว้ ขั้นตอนท่ีส าคญัตามมาคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การรวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ น ามาพิจารณา วิเคราะห์วิจารณ์ 
แลว้สรุปผลมาเป็นค าตอบ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีวิธีการหลายอยาง เช่น เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยตรงจากผูใ้หข้อ้มูล รวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ หรือใชผู้ส้ังเกตการณ์เก็บรวบรวมขอ้มูล หรือ
ใชว้ธีิการหลาย ๆ วธีิรวมกนั 

ข้ันตอนส ำคัญของกำรรวบรวมข้อมูล การรวบรวมขอ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่
เป็นการรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม แบ่งไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ก าหนดตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาท่ีส าคญั คือ ตอ้งทราบวา่อะไร คือ ตวัแปรอิสระ ตวั
แปรตาม ตวัแปรควบคุม การวดัตวัแปรแต่ละตวัวดัอย่างไรมีระดบัการวดัของตวัแปรคืออะไร ตวั
แปรและตวัมีความหมายอยา่งไร ตอ้งนิยามความหมายเชิงปฏิบติัการใหช้ดัเจนใหส้ามารถวดัได ้

2. ก าหนดขอ้มูลหรือตวัช้ีวดั จากตวัแปรท่ีศึกษาจะตอ้งระบุขอ้มูลและลกัษณะของ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการวา่มีลกัษณะอยา่งไร ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
หรือปัญหาและขอบเขตของงาน 

3. ก าหนดแหล่งขอ้มูล ตอ้งการขอ้มูลหรือรวบรวมขอ้มูลมาจากท่ีไหนบา้งผูใ้หข้อ้มูล
เป็นใคร อยูท่ี่ไหนเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ 

4. เลือกวิธีรวบรวมขอ้มูล ตอ้งวางแผนในวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างรอบคอบ
รวมทั้งค านึงถึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงวิธีการเก็บขอ้มูลจ าเป็นตอ้งเลือกเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บวา่มีอะไร ถา้มีแลว้ก็สามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะกบังานวิจยัท่ีท า ถา้ไม่มีก็
ตอ้งสร้างเคร่ืองมือข้ึนมาใหม่ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงหลกัในการสร้างเคร่ืองมือท่ีดี 



 

 
 

5. น าเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลไปทดลองใช ้ในการใช้เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีอยู่แลว้หรือเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเอง ควรมีการทดลองใช้กบักลุ่มท่ีใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตวัอยา่งจ านวนไม่มากก่อนเพื่อดูขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองมือและผูว้ิจยั
เองตอ้งน าเคร่ืองมือไปปรับปรุงแก้ไขหรืออาจจะตอ้งสร้างใหม่เพื่อให้เหมาะสมกบังานวิจยัท่ีท า 
เพื่อใหเ้กิดคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยั ท่ีส าคญั คือจะตอ้งมีความตรงและความเท่ียงของเคร่ืองมือ 

6. ออกรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนน้ีเป็นการออกภาคสนาม ตอ้งมีการวางแผนเป็นอยา่ง
ดีวา่จะเก็บขอ้มูลอยา่งไร คนเดียว หรือหลายคน ตอ้งมีการอบรมผูเ้ก็บขอ้มูลในกรณีท่ีใชผู้เ้ก็บหลาย
คน ท่ีส าคญัตอ้งมีการประสานงานเพื่อใหแ้หล่งท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลยนิยอม 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีหลายวธีิท่ีใชก้นัมากในทางพฤติกรรมศาสตร์ ไดแ้ก่ 
1. การสัมภาษณ์โดยตรง การสัมภาษณ์จากหน่วยทดลองโดยตรง วิธีน้ีใช้กนัมากใน

การท าส ามะโนและการส ารวจจากตวัอยา่ง วิธีน้ีเหมาะส าหรับงานวจิยัท่ีมีขอ้ค าถามเป็นจ านวนมาก 
ขอ้ค าถามมีความซบัซ้อน มีค าศพัท์เฉพาะและมีค าจ ากดัความท่ีตอ้งการค าอธิบาย แต่เป็นวิธีท่ีเสีย
ค่าใชจ่้ายสูง 

2. การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์ในกรณีท่ีค าถามไม่มากและไม่ซบัซอ้น ปริมาณค าถาม
มีไม่มากนกั การสัมภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ะท าใหไ้ดข้อ้มูลเร็วข้ึน แต่มีขอ้เสียคือ สัมภาษณ์ไดเ้ฉพาะ
หน่วยตวัอย่างท่ีมีโทรศพัท์เท่านั้น บางกรณีผูต้อบอาจจะไม่เกรงใจ หรือไม่พอใจท่ีจะตอบ หรือ
อาจจะวางหูโทรศพัทก์็ได ้

3. การตอบแบบสอบถาม เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยมอบแบบสอบถามพร้อมทั้ง
อธิบายวิธีบนัทึกตลอดจนค าอธิบายศพัท์ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยตวัอย่างล่วงหน้า ผูว้ิจยัจะกลบัไปรับ
แบบสอบถามตามวนั เวลาท่ีนดัหมายไว ้ถา้การบนัทึกแบบสอบถามไม่ถูกตอ้งหรือไม่เรียบร้อยก็จะ
ไดมี้การสอบถามหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนกระทัง่ไดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ 

4. การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูลส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ์วิธีน้ีเหมาะส าหรับการเก็บขอ้มูลท่ีไม่มีความส าคญัมากนกั เป็นขอ้มูลง่าย ๆ ท่ีไม่ซบัซอ้น 
ไม่มีศพัท์หรือค าจ ากดัความท่ีตอ้งการค าอธิบาย จ านวนขอ้ค าถามมีไม่มากนกั วิธีน้ีมีขอ้ดีคือ เสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ยแต่มีขอ้เสียคือ ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมานอ้ยหรือผูบ้นัทึกอาจจะเขา้ใจขอ้ค าถาม
ไม่ถูกตอ้ง หรือบนัทึกอย่างขาดความรับผิดชอบ ขอ้จ ากดัคือ วิธีน้ีใช้ส าหรับหน่วยตวัอย่างท่ีอ่าน
ออกเขียนไดเ้ท่านั้น 

5. การนับและการวดั ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างต้องใช้วิธีนับ เช่น การ
ส ารวจจ านวนรถท่ีผ่านจุดท่ีตอ้งการศึกษา และในเวลาท่ีสนใจศึกษา จ านวนลูกคา้ท่ีเขา้แถวเพื่อ
ช าระเงินในคาบเวลาหน่ึง ๆ จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการในโรงพยาบาลในคาบเวลาหน่ึง การเก็บ
ขอ้มูลโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบ แบบวดัเป็นตน้ 



 

 
 

6. การสังเกต วิธีน้ีใชใ้นโครงการวิจยัต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ 
เช่น การสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีมีต่อผูป่้วยเอดส์ เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกต
อาจจะเป็นขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะหรือปริมาณก็ได ้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัตอ้งก าหนดขั้นตอนให้รัดกุมตั้งแต่ การวางแผนการเก็บ
รวบรวมก าหนดวิธีการให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดวิธีบนัทึกขอ้มูล ถา้มีผูช่้วยในการเก็บ
ขอ้มูลตอ้งอบรมวิธีการเก็บให้มีความรู้ ความเขา้ใจและช านาญเท่าเทียมกนั จากนั้นจึงเก็บขอ้มูล
ตามท่ีวางแผนไว ้เม่ือได้ขอ้มูลกลบัมาตอ้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีได้รับก่อนน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล ในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจมาตรท่ีใช้วดั ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค าตอบ
ของการด าเนินงาน สรุปเป็นดา้นใหญ่ ๆ 2 ดา้น คือ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ แบ่งเป็น การวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยายและสถิติ
อา้งอิง สถิติบรรยาย ใช้เพื่ออธิบายขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดก้ารเลือกใช้ข้ึนกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
ชนิดของตวัแปร เพื่อวิเคราะห์แล้วจะน าเสนอด้วยตารางหรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม สถิติ
บรรยายท่ีอธิบายลกัษณะตวัแปรเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ฐานนิยม เปอร์เซ็นตไ์ทล์ เดไซล ์
ควอไทล์ พิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติบรรยายท่ีใช้อธิบายลักษณะของตัวแปรเชิง
คุณภาพ คือ ร้อยละ อตัรา สัดส่วน อตัราส่วนและฐานนิยม สถิติบรรยายท่ีอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงเส้น ส่วนตวัแปรเชิงคุณภาพใชก้ารสร้าง
ตารางไขว ้สถิติบรรยายใชเ้พื่อสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นการบรรยายลกัษณะของขอ้มูลของ
กลุ่มท่ีศึกษามาทั้งหมดเท่านั้นไม่สามารถสรุปไปประชากร การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีน้ี ไม่อาศยั
ทฤษฎีความน่าจะเป็น และไม่ตอ้งมีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ สถิติท่ีใชว้จิยัทัว่ ๆ ไป คือ 

- การแจงแจงความถ่ี 
- การหาค่าร้อยละ 
- สัดส่วน 
- การวดัค่าตวักลาง (ฐานนิยาม มธัยฐาน ค่าเฉล่ีย) 
- การวัดค่าการกระจาย (พิสัย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และ

สัมประสิทธ์ิความผนัแปร) 
- การอธิบายความสัมพนัธ์ (สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงเส้นและการสร้างตารางไขว ้

(Crosstabulation table) 



 

 
 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการวิจยัปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นตน้ มาท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีเทคนิคท่ี
ส าคญั ดงัน้ี  

1) การจ าแนกและจดัระบบขอ้มูล (Typology and Taxonomy) เป็นการน าขอ้มูลท่ีได้
น ามาจ าแนกและจดัหมวดหมู่ออกใหเ้ป็นระบบ เช่น ขอ้มูลหมวดบุคลากร ขอ้มูลหมวดงบประมาณ 
ขอ้มูลหมวดวสัดุอุปกรณ์ ขอ้มูลหมวดงบประมาณ เป็นตน้ 

2) การวเิคราะห์สรุปอุปนยั (Analytic Induction) เป็นการน าขอ้มูลทีไดจ้ากเหตุการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน มาวเิคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกนัของเร่ืองนั้น 

3) การเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) เป็นการน าข้อมูลท่ีได้มาไป
เทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์อ่ืน เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกนัท่ีเกิดข้ึน เช่น 
เปรียบเทียบหน่วยงานหน่ึงกบัอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีประสบผลส าเร็จของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ เป็นตน้ 

4) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดม้าท า
การวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วน ๆ เช่น วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เป็นตน้ 

5) การวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสาร (Content Analysis) เป็นการน าเอกสารหรือหลกัฐาน
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ให้เห็นว่า มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น วิเคราะห์แฟ้ม
สุขภาพประจ าครอบครัว เป็นตน้ 

6) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการน าขอ้มูลทีไดม้า
วเิคราะห์ให้เห็นวา่จากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึน ยอ้นกลบัมาให้เห็นวา่เกิดมาจากเหตุ
ปัจจยัใดบา้ง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเม่ือ
เหตุน้ีเกิดข้ึน ไดน้ าไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึนอะไรบา้ง 

7) การสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา (Sociology Imaginary) เป็นการน าขอ้มูลที
ไดม้าวิเคราะห์โดยเปล่ียนมุมมองการวิเคราะห์ไปยงัมุมมองอ่ืน ๆ เพื่อดูผลการวิเคราะห์ท่ีเกิดข้ึนวา่
เป็นเช่นใด เช่น เปล่ียนมุมมองการวิเคราะห์จากมุมมองค่านิยม มาเป็นการวิเคราะห์มุมมองดา้น
วฒันธรรม เป็นตน้ 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไม่วา่จะเป็นการใช้เทคนิคใด ก่อนท่ีจะมีการน าเทคนิค
ทั้ง 7 เทคนิคมาใช้นั้น จ  าเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้งมีการการตรวจสอบขอ้มูล เพื่อให้ผูว้ิจยัเกิดความ
มัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกตอ้งก่อน ทั้งน้ีเพราะการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเนน้



 

 
 

การใช้อัตวิสัย (subjectivity) ไม่ เหมือนกับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเน้นการใช้ว ัตถุวิสัย 
(objectivity) 

ขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ เรียกวา่ “การ
ตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Triangulation)” โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) จะเนน้การตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้า
จากแหล่งต่าง ๆ นั้นมีความเหมือนกนัหรือไม่  ซ่ึงถา้ทุกแหล่งขอ้มูลพบวา่ไดข้อ้คน้พบมาเหมือนกนั 
แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง  

2) การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูศึ้กษา (Investigator Triangulation) จะเน้นการตรวจสอบจาก
ผูศึ้กษาหรือผูเ้ก็บขอ้มูลต่างคนกนัวา่ไดค้น้พบท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงถา้ผูว้ิจยัหรือผู ้
เก็บขอ้มูลทุกคนพบวา่ขอ้คน้พบท่ีไดม้ามีความเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง  

3) การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) จะเนน้การตรวจสอบวา่ถา้มีการ
ใชท้ฤษฎีท่ีหลากหลายแลว้ ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ถา้ผูศึ้กษาพบวา่ไม่วา่จะ
น าทฤษฎีใดมาใช ้ไดข้อ้คน้พบท่ีเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้ง รายละเอียดดงั
แสดงในภาพท่ี 8.2 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การจัดระเบียบข้อมูล 

หาข้อสรุปตีความตรวจสอบ 

การแสดงข้อมูล 

การจัดข้อมูลทางกายภาพและเนื้อที่มาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 



 

 
 

สรุปและตีความผลที่ได้ รวมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 

เชื่อมโยงข้อมูลตามกรอบแนวคิดเพ่ือบอกเรื่องราว 

ภาพท่ี 8.2 กรอบแนวคิดในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

กจิกรรม 8.2.1 
จงอธิบายอธิบายกระบวนการของการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลการวางแผนสุขศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพ 
 

แนวตอบกจิกรรม 8.2  
กระบวนการของการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริม

สุขภาพ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 
1. ก าหนดตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 
2. ก าหนดขอ้มูลหรือตวัช้ีวดั  
3. ก าหนดแหล่งขอ้มูล  
4. เลือกวธีิรวบรวมขอ้มูล  
5. น าเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลไปทดลองใช ้ 
6. ออกรวบรวมขอ้มูล 

 



 

 
 

เร่ืองที่ 8.2.2  
กำรเขียนแผนงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 

การวางแผนงานการส่งเสริมและหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพมีหลายระดบั เช่น แผน
ของหน่วยงานระดบัส่วนกลาง และแผนของหน่วยงานปฏิบติัระดับพื้นท่ี พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ตอ้งการพฒันาและปรับเปล่ียนเองก็มีหลายระดบั คือระดบับุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชน และท่ี
ส าคญัคือปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการกระท าพฤติกรรมมีลกัษณะเป็น “สหปัจจยั” รวมทั้งลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัระหวา่งระดบัท่ีมีผลต่อการกระท าพฤติกรรม เป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
นิเวศน์ เพื่อให้การจดัท าแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมีความชดัเจน สอดคลอ้ง
ตรงกนัระหวา่งกลวธีิและกิจกรรมการด าเนินงานกบัตวัก าหนดการกระท าพฤติกรรม (Determinants 
of Behavior) ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการกระท าพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลจะใช้ปัจจยัตามกรอบ 
PRECEED Framework ของ กรีนและคณะ เป็นหลกัซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มปัจจยัน า (Predisposing Factors) 
กลุ่มปัจจัยเอ้ือ (Enabling Factors) และกลุ่มปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) (Green, Kreuter, 
Deeds, and Partridge, 1980) ส่วนปัจจยัหลักของหน่วยงานหรือหน่วยงานท่ีด าเนินการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและกลุ่มบุคคลจะใชปั้จจยัตามกรอบ PROCEDE Framework ของกรีน
และคณะฯ เป็นหลกั ในทางปฏิบติันั้นในการวางแผนด าเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพจะมี
ทั้งการวเิคราะห์ปัจจยัยอ้นหลงัและการวางแนวทางส่งเสริมสุขภาพ 

ดังนั้ นแนวคิดในการวางแผนจึงควรพิจารณาทั้ ง 2 กรอบ คือ PRECEEDE-PROCEDE 
Framework การวางแผนงานด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมีความส าคญัในการพฒันาหรือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การจดัท าแผนงานโครงการท่ีมีประสิทธิผลเป็นส่ิงท่ียากกวา่ การน า
แผนงานโครงการไปปฏิบติั การด าเนินงานดา้นสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพให้ประสบความส าเร็จ
ตอ้งเร่ิมตน้จากการวางแผนท่ีดี โดยเร่ิมจากการวเิคราะห์และก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ การก าหนด
วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัตวัก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ 
รวมทั้งมีการก าหนดวิธีการควบคุมก ากบัติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ การวางแผน การด าเนินงาน
ตามแผน และการประเมินผล เป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน โดยท่ีทักษะการจดัท าแผนงาน
โครงการท่ีดีจะมาก่อนทกัษะในดา้นอ่ืน ๆ (Breckon, Haevey, &Lancaster, 1998) การวางแผนงาน
โครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมีความส าคญัคือ ท าให้การด าเนินงานด้านสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์ของแผนงานดา้นสุขภาพหรือแนวทางการด าเนินงานท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์ดา้นสุขภาพหรือสาธารณสุขของหน่วยงาน โดยท่ีแผนงานโครงการสุข
ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมุ่งเน้นท่ี การลดหรือการป้องกันการเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่พึง



 

 
 

ประสงค์ และการเพิ่มหรือการป้องกนัการลดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ โดยท่ีพฤติกรรม
สุขภาพดงักล่าวเป็นสาเหตุตรงของการมีภาวะสุขภาพท่ีดี  

นอกจากน้ียงัช่วยให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของทฤษฎีเชิงปฏิบติั 
เน่ืองจากการวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพเป็นการออกแบบจัดกลุ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้บนพื้นฐานของทฤษฎีเชิงปฏิบติั ส าหรับบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน ไดมี้
โอกาสรับขอ้มูลข่าวสารและมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการ
มีสุขภาวะท่ีดี โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจยัของพฤติกรรมสุขภาพบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีร่วมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากกลุ่มเป้าหมาย ท าให้การตดัสินใจในการก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และกลวิธีการด าเนินงานของแผนงานโครงการมีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับการ
ก าหนดกิจกรรมตามกลวิธีบนพื้นฐานของบริบททางวฒันธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ท าให้การ
ด าเนินงานโครงการง่ายต่อการปฏิบติั 

กำรวำงแผนโครงกำรแบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้งเดิม (Conventional Method) การ
วางแผนโครงการหรือการจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีนิยมแพร่หลายในองค์การภาคราชการมี 2 แบบ 
คือ การวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้งเดิม (Conventional Method) ซ่ึงเป็นการ
เขียนโครงการท่ีมีรายละเอียดตามองค์ประกอบของโครงการทุกประเด็นในลกัษณะการบรรยาย
ความวา่จะท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ใครท า และท าอยา่งไร ขาดความเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนัใน
แต่ละหัวขอ้ และการวางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพนัธ์ ซ่ึงภาษาองักฤษใชค้  าวา่ Logical 
Framework Planning หรือ Logical Framework Method 

การเขียนโครงการในรูปแบบประเพณีนิยมเป็นรูปแบบดั้งเดิมท่ีท ากนัมานานแลว้ ปัจจุบนั

ก็ยงัเป็นท่ีนิยมเขียนกนัอยูแ่ต่การเขียนโครงการในรูปแบบน้ีมีขอ้จ ากดัท่ีส าคญัอยูห่ลายประการอนั

ไดแ้ก่ลกัษณะของโครงการมีความยาวเกินความจ าเป็นมุ่งเนน้ปริมาณมากกวา่คุณภาพ ท าให้ผูเ้ขียน

โครงการพยายามอธิบายถึงหลกัการและเหตุผล  ในการเขียนโครงการอย่างมากมาย พร้อมทั้งตั้ง

วตัถุประสงคไ์วอ้ย่างเลิศเลอ จนกระทัง่ไม่สามารถจะด าเนินงานบรรลุถึงวตัถุประสงค์ไดท้ั้งหมด

ผลท่ีตามมา คือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ผลของงานมักขาดประสิทธิภาพและการ

พิจารณาเห็นชอบโครงการ มกัพิจารณาแบบแยกส่วนเป็นลกัษณะรายการ (Item analysis) โดยไม่

ค  านึงถึงการวิเคราะห์แบบองค์รวม  แม้ว่าการเขียนโครงการในรูปแบบประเพณีนิยม จะมี

ข้อบกพร่อง แต่การเขียนโครงการในรูปแบบน้ี ก็ยงัมีผูนิ้ยมเขียนอยู่เป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก

ความคุน้เคยของทั้งผูเ้ขียน และผูอ่้านโครงการ และเม่ือมอบหมายใหเ้ขียนโครงการจึงสามารถเขียน

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกนัผูมี้อ  านาจในการอนุมติัโครงการก็คุน้ชินกบัโครงการในลกัษณะน้ี จึง



 

 
 

สามารถพิจารณาโครงการไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือ

ส่งผลกระทบต่อด้านอ่ืน ๆ มากนกั การเขียนโครงการในลกัษณะน้ีนบัว่าเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสม

และยงัคงมีประโยชน์อย่างมากเพียงปรับแก้จุดอ่อนและขอ้จ ากดัท่ีมีของวิธีการเขียนโครงการใน

ลกัษณะน้ี และไม่วา่โครงการจะมีขนาดเช่นใด ชนิดและประเภทใด ยอ่มตอ้งมีรูปแบบ (Form) หรือ

โครงสร้าง (Structure) ในการเขียนท่ีเหมือนกนั 

การเขียนโครงการมีความส าคญัมากในปัจจุบนัน้ี เป็นการน าเสนอต่อผูบ้ริหารให้เห็น

ความส าคญัและให้ความเห็นชอบอนุมติัโครงการ เป็นการส่ือให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งว่าจะตอ้งมีการ

ปฏิบติัอยา่งไร และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการอยา่งไร “โครงการ” จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดแนวทางใน

การด าเนินงานให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะกระท าหรือปฏิบติัการนั้น เพื่อแกปั้ญหา เพื่อพฒันา

งาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการขององค์การ การเขียนโครงการจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง

เขียนข้ึนนั้น ดว้ยความมีหลกัการ มีเหตุผล มีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ มีความเห็นร่วมกนั และสามารถ

น าไปปฏิบติัไดผ้ลจริง จึงจะตอ้งมีรูปแบบการเขียนโครงการเพื่อท่ีจะไดน้ าใชเ้ป็นแนวทางการเขียน

โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ  

1. ช่ือโครงกำร การก าหนดและเขียนช่ือโครงการจะตอ้งมีความชดัเจนเหมาะสม เขา้ใจง่าย 
ส่วนใหญ่จะต้องเขียนให้รู้ว่า จะด าเนินงานเร่ืองอะไรกับใคร และสถานท่ีใด จะเห็นได้ว่าช่ือ
โครงการจะส่ือให้รู้วา่จะด าเนินการเร่ืองอะไรกบัใครและสถานท่ีใดและเฉพาะเจาะจงเป็นท่ีเขา้ใจ
ง่ายแก่ผูน้ าโครงการไปใชแ้ละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการซ่ึงช่ือโครงการจะบอกใหท้ราบวา่จะท า
ส่ิงใดโดยปกติช่ือโครงการจะแสดงหรือบอกชดัเจนในลกัษณะแสดงลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติัและ
แสดงลกัษณะเฉพาะของโครงการ ระบุถึงกิจกรรมหลกัของโครงการท่ีควรมีกิจกรรมเดียวและเป็น
ค ากริยา เช่น อบรม ประชุม พฒันา ส่งเสริม ปฏิบติัการ ด าเนิงานเช่นโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสุขภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโครงการอบรม
ผูน้ าชุมชนในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเป็นตน้ 

2. หลักกำรและเหตุผล หลกัการและเหตุผลเป็นส่วนท่ีส าคญัของโครงการมาก เป็นส่ิงท่ี
ระบุถึงความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) และสภาพปัญหา (Problem) หรือความต้องการ 
(Need) ของโครงการเป็นส่วนท่ีตอ้งอธิบายให้ผูอ่้านโดยเฉพาะผูอ้นุมติัไดท้ราบถึงเหตุผลวา่ท าไม
ถึงตอ้งท าโครงการน้ี 3 ประเด็นหลกั ๆ ไดแ้ก่ ท่ีมาของโครงการ สภาพปัญหา และความตอ้งการ
หรือความเป็นท่ีตอ้งด าเนินงานโครงการในการเขียนหลกัการและเหตุผลน้ีจะมีอยู่ 2 ส่วนท่ีตอ้ง
เขียนคือ ส่วนหลกัการ และส่วนเหตุผล การเขียนในส่วนหลกัการน้ีเป็นการเขียนอธิบายความหมาย
หรือความคิดรวบยอดของโครง ท่ีมา สภาพปัญหา มีขอ้มูลสนับสนุนให้ปรากฏโดยชดัเจน ความ



 

 
 

สอดคล้องกับแผนหรือนโยบายขององค์การหรือหน่วยงานในส่วนเหตุผลจะเป็นการเขียนเพื่อ
อธิบายบอกวา่โครงการท่ีเขียนนั้นมีความจ าเป็นอยา่งไร มีเบ้ืองหลงัความเป็นมาอยา่งไรจึงตอ้งจดั
ใหมี้โครงการน้ีข้ึน ตอ้งแสดงถึงปัญหาและความจ าเป็นหรือความเป็นมาท่ีจะตอ้งมีโครงการในการ
ปฏิบติังานข้ึนผูเ้ขียนและผูเ้สนอโครงการจะตอ้งระบุวิธีการรวมทั้งเหตุผลแสดงให้เห็นวา่โครงการ
ท่ีเขียนข้ึนน้ีสามารถแก้ไขปัญหา หรือเป็นการเตรียมการไปสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคตของ
องค์การหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีก าหนดข้ึนได้อย่างไรก็ดีผูเ้ขียนโครงการจะตอ้ง
พยายามหาเหตุผลหลกัการและทฤษฎีต่าง ๆ สนบัสนุนโครงการอยา่งสมเหตุสมผลเพื่อให้ผูบ้ริหาร
หรือท่ีมีหนา้ท่ีอนุมติัโครงการใหก้ารสนบัสนุนหรืออนุมติัโครงการ 

3. วัตถุประสงค์ วตัถุประสงค์ของโครงการจะบอกให้เราทราบว่าโครงการท าเพื่ออะไรมี

ความส าคัญอย่างไร วตัถุประสงค์เป็นเคร่ืองช้ีแนวทางในการด าเนินงานของโครงการโดย

วตัถุประสงคจ์ะเป็นขอ้ความท่ีแสดงถึงความตอ้งการท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ปรากฏผลข้ึนเป็น

ข้อความท่ีชัดเจนไม่คลุมเครือและสามารถประเมินผลและวดัผลได้โครงการหน่ึง ๆ อาจมี

วตัถุประสงคม์ากกวา่ 1 ขอ้ก็ไดแ้ละวตัถุประสงคอ์าจจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 

วตัถุประสงคท์ัว่ไป (General Purpose) เป็นการเขียนบอกความตอ้งการในภาพรวมทั้งหมด

ของโครงการ มกัเป็นขอ้ความกวา้ง ๆ  

วตัถุประสงค์เฉพาะ (Specific Purpose) เป็นการเขียนบอกความตอ้งการของโครงการท่ี

เฉพาะเจาะจงของโครงการวา่ตอ้งการอะไรบา้ง เป็นขอ้ความท่ีมีความเฉพาะเจาะจงโดยระบุในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพของการด าเนินงานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนวตัถุประสงค์เฉพาะจะตอ้งมีความ

สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคท์ัว่ไปและสามารถตรวจสอบไดว้า่โครงการประสบความส าเร็จ

หรือไม่ 

แนวทางการตั้งวตัถุประสงคท่ี์ดีเพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพโดยการตั้งเป้าหมาย
ท่ีดีนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) Specific คือการระบุท่ีชดัเจนวา่ตอ้งการอะไร 

2) Measurable สามารถวดัผลได้ (พูดง่าย ๆ คือ ตีเป็นตวัเลขหรือค่าต่าง ๆ ได้ โดย
ไม่ใช่เป็นการกล่าวลอย ๆ ) และการวดัผลจะสามารถท าให้คุณรู้ไดว้า่คุณเขา้ใกลเ้ป้าหมายมากนอ้ย
แค่ไหน หรือยงัขาดอีกเท่าไร 

3) Attainable ท าไดจ้ริง เพราะมนัคงไม่มีประโยชน์อะไรกบัการตั้งวตัถุประสงคล์อย 
ๆ ซ่ึงไม่มีวนัเป็นไปได ้



 

 
 

4) Relevant วตัถุประสงค์นั้ นควรจะสัมพนัธ์กับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร (หรือ
เป้าหมายสูงสุดท่ีวางไว)้ เช่นถา้เราก าหนดเป้าหมายวา่ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน วตัถุประสงค์
ของเราควรจะเก่ียวเน่ืองในการไปท าให้เร่ืองน้ีเกิดข้ึนจริง ไม่ใช่ไปท าเร่ืองอ่ืนซ่ึงไม่ไดส้ัมพนัธ์กบั
เร่ืองน้ี เช่น การส่งเสริมความรู้ การการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เป็นตน้ 

5) Time-Based ตอ้งมีระยะเวลาก าหนด เพราะการวางแผนหรือจะท าอะไรสักอย่าง
นั้นไม่ใช่ “ท าไปเร่ือย ๆ โดยไม่รู้วา่จะจบเม่ือไร 

ขอ้ดีของการก าหนดวตัถุประสงค์ตามหลกั SMART คือ จะช่วยลดความเส่ียงกบัการท่ีเรา
จะตั้งเป้าหมายแบบไม่มีหลกั หรือตั้งไปลอย ๆ จนไม่ไดเ้กิด “แรงจูงใจ” ท่ีจะท าใหเ้กิดข้ึนจริง หรือ
ถา้ตั้งเป้าหมายสวยหรูแต่ไม่สามารถท าไดจ้ริงก็มีแต่จะกลายเป็นฝันลม ๆ แลง้ ๆ แถมท าใหค้นหมด
แรงบนัดาลใจในการท างานไปเสียอีกต่างหาก 

4. กำรก ำหนดเป้ำหมำย เป้าหมายของโครงการแสดงถึงผลผลิตขั้นสุดทา้ยในแง่จ านวน 
หรือการวดัผลส าเร็จในระยะเวลาหน่ึง หรือกล่าวได้ว่าเป็นวตัถุประสงค์ท่ีสามารถก าหนดเป็น
ตวัเลขไดแ้น่นอนในช่วงระยะเวลาของการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการหรืออาจจะกล่าว
ไดว้า่การก าหนดเป้าหมายในโครงการจะเป็นการอธิบายหรือบอกถึงรายละเอียดท่ีระบุเป็นจ านวน 
หรือคุณลกัษณะเฉพาะท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน เช่น ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน คุณลกัษณะเฉพาะ หรือพื้นท่ีด าเนินงานเป็นตน้ 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร เป็นวิธีด าเนินการเป็นงานหรือภารกิจซ่ึงจะต้องปฏิบัติให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการวิธีการด าเนินงานมกัจ าแนกกิจกรรมยอ่ยออกเป็นหลายกิจกรรมโดยจะ
แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการวา่มีกิจกรรมใดท่ีจะตอ้งท า ท าเม่ือใดผูใ้ดเป็น
ผูรั้บผิดชอบและจะท าอย่างไรโดยปกติวิธีการด าเนินการจะมีปฏิทินปฏิบติังานซ่ึงมีลกัษณะเป็น
แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) หรือแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) ควบคู่กนัไปรวมทั้งแสดงให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานของกิจกรรมนั้น ๆ กล่าวได้
วา่การเขียนวิธีการด าเนินการโครงการ ผูเ้ขียนจะตอ้งยึดวตุัประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการเป็น
หลัก เรียงล าดับการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมโครงการจนเสร็จส้ินโครงการ จะต้องอธิบายขั้นตอน
วิธีการด าเนินงานต้องระบุให้ชัดเจนว่า ท าอะไร (What) กับใคร (Who) เพื่ออะไร (Why) ท่ีไหน 
(Where) เม่ือไหร่ (When) และจ านวนเท่าไร (How) ซ่ึงในก าหนดวิธีการด าเนินการจะตอ้งเป็นวิธีท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ประหยดั และไดผ้ลและในขั้นตอนการด าเนินการน้ีจะตอ้งมีการก าหนด
กระบวนการตามวงจรคุณภาพ (Demming Cycle) ไว้ด้วยคือ การวางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) 
ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุง (Action) เราสามารถก าหนดวธีิการด าเนินโครงการ ไดด้งัน้ี คือ 



 

 
 

1) การทบทวนจากโครงการลกัษณะเดียวกนัท่ีไดด้ าเนินการท่ีผ่านมาหากวิธีการเดิมนั้น
ได้ผลก็สามารถน ามาใช้ได้อีก และสามารถท่ีจะพฒันาปรับปรุงให้เป็นวิธีการท่ีดียิ่งข้ึนได้ หาก
วิธีการดงักล่าวด าเนินการแล้วไม่ได้ผลตามท่ีคาดหวงัไวมี้ปัญหาในการปฏิบติัก็ไม่สมควรท่ีจะ
น ามาใชเ้ป็นวธีิการด าเนินการ 

2) ศึกษาทบทวนเอกสารวิชาการหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาวิธีการด าเนินงานท่ีน่าจะ
ไดผ้ลมากท่ีสุด เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

3) ปรึกษาผูมี้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงการ เพื่อมาก าหนดวธีิการด าเนินการท่ีดี 
4) ศึกษาขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

แก่การก าหนดวิธีการด าเนินการ ตรงกบัความตอ้งการ สร้างการมีส่วนร่วม และสามารถลดความ
ขดัแยง้ไดโ้ดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบกบัประชาชนในดา้นต่าง ๆ โดยตรง 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร การก าหนดระยะเวลาการด าเนินการโครงการ คือระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการเป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมโครงการจนกระทัง่ถึงเสร็จส้ินโครงการว่า
ใชเ้วลาทั้งหมดเท่าใดโดยมกัแสดงให้เห็นวา่เวลาท่ีใชเ้ร่ิมตั้งแต่วนัเดือนปีอะไร และจะแลว้เสร็จใน
วนัเดือนปีอะไรเช่นเดียวกนัถ้าโครงการเป็นโครงการระยะยาวและมีหลายขั้นตอนจะตอ้งแสดง
ช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนนั้นดว้ยทั้งน้ีเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมติัโครงการระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการและการปฏิบัติงาน เป็นการเขียนบอกช่วงเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมต้น
ด าเนินงานจนกระทัง่ส้ินสุดการด าเนินงานโครงการ ลกัษณะการเขียนอาจบอกเป็นช่วงเวลา 

สรุปไดว้่า การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการโครงการนั้น จะประกอบด้วย 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ ระยะเวลาการด าเนินการ และปฏิทินการปฏิบติังานระยะเวลาการด าเนินการ คือ การก าหนด
ห้วงระยะเวลาในการด าเนินการโครงการ ในขั้นตน้เราจะตอ้งทราบวา่วิธีการด าเนินการโครงการมี
กิจกรรมอะไรบา้งและแต่ละกิจกรรมใช้ะยะเวลาเท่าใดตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินโครงการ รวมเป็น
ระยะเวลาเท่าไรและมีการเพิ่มระยะเวลาตามความเหมาะสม ส่วนปฏิทินการปฏิบติังาน คือ การ
น าเอากิจกรรมต่าง ๆ ของการด าเนินการโครงการ มาระบุให้ชดัเจนว่าจะท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ 
ในปัจจุบนันิยมเขียนเป็นแกนทช์าร์ท (Gantt Chart) ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 คอลมัน์ คือ คอลมัน์แรก
เป็นส่วนของงาน/กิจกรรม คอลมัน์ท่ีสองเป็นระยะเวลา หรืออาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนอ่ืน
เขา้ไปดว้ยไดต้ามความเหมาะสม ไดแ้ก่ เป้าหมาย สถานท่ี และผูรั้บผดิชอบงาน 

7. งบประมำณ  การด าเนินการโครงการส่ิงท่ีมีความส าคัญในการท่ีจะให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวไ้ดแ้ก่ทรัพยากรทางดา้นการบริหาร คือ งบประมาณบุคลากร และวสัดุ
อุปกรณ์ การเขียนโครงการตอ้งมีการระบุทรัพยากรท่ีจะใชใ้หค้รอบคลุมอยา่งครบถว้นและเพียงพอ  

1) งบประมาณต้องระบุแหล่งงบประมาณท่ีใช้ว่ามาจากงบประมาณหมวดอะไร บาง
โครงการอาจจะมีการใช้งบประมาณมากกว่าหน่ึงหมวดก็ตอ้งระบุและแยกรายละเอียดให้ชดัเจน 



 

 
 

การค านวณงบประมาณในการด าเนินการให้พิจารณาจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการท่ีมีความ
จ าเป็นในการใช้งบประมาณวา่ใช้จ่ายแยกเป็นหมวดรายจ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ ค่าจา้งเหมา 
ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง ตามระเบียบข้อบงัคบัขององค์การ หากเป็น
หน่วยงานทางราชการก็ใหป้ฏิบติัตามระเบียบค่าใชจ่้ายของกระทรวงการคลงั 

2) บุคลากร หมายถึง จ านวนบุคคลท่ีใช้ในการด าเนินกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
ประกอบดว้ยหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการ
หรือได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการ กลุ่มท่ีเป็นบุคลากรด าเนินงานโครงการ ได้แก่ 
ผูบ้ริหารโครงการและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโครงการโดยออ้มใน
การเขียนโครงการตอ้งมีการระบุไวอ้ย่างชัดเจนและครอบคลุม เพราะจะมีความสัมพนัธ์กบัการ
ประมาณการงบประมาณในการด าเนินการโครงการ 

3) วสัดุอุปกรณ์ หมายถึง วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์หรือครุภณัฑ์อาจจะมาจากส่ิงท่ี
องค์การมีอยูเ่ดิมแลว้ และหากมีความจ าเป็นในการท่ีจะจดัหาใหม่ก็ตอ้งมีการระบุไวใ้นโครงการ 
และก าหนดราคาในเพื่อการจดัหาในทุกรายการต่อไป 

4) ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น อาคารสถานท่ี หอ้งประชุม หอ้งปฏิบติัการสถานท่ีพกั อุปกรณ์
โสตทศันอุปกรณ์ เคร่ืองเสียง ฯลฯ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้งในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เรา
ตอ้งมีการเตรียมการไวใ้หพ้ร้อมและเพียงพอ 

ในการก าหนดงบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินงานโครงการผูว้างแผนโครงการ
ควรตอ้งค านึงถึงหลกัส าคญั 4 ประการในการจดัท าโครงการโดยจะตอ้งจดัเตรียมไวอ้ยา่งเพียงพอ
และจะตอ้งใชอ้ยา่งประหยดัหลกัในการจดัท างบประมาณและจดัสรรทรัพยากรโครงการคือหลกั 4 
E’s ไดแ้ก่ 

1) Economy (ความประหยดั) การเสนองบประมาณโครงการต้องเป็นไปด้วยความ
ประหยดัคือใชทุ้นและทรัพยากรตามสมควร 

2) Efficiency (ความมีประสิทธิภาพ) โครงการทุกโครงการจะตอ้งมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับ
และทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดข้ึน 

3) Effectiveness (ความมีประสิทธิผล) โครงการทุกโครงการจะต้องด าเนินไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

4) Equity (ความยุติธรรม) การจดัสรรทรัพยากรทุกชนิดหรือการใช้จ่ายทรัพยากรจะตอ้ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทั้ งน้ีเพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 



 

 
 

8. กำรประเมินผล การประเมินผลโครงการ (Project evaluation) ส่วนน้ีจะเป็นการเขียน
เพื่อแสดงถึงการติดตามการควบคุมการก ากบัและการประเมินผลโครงการโดยจะแสดงใหท้ราบวา่
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติแล้วจะมีวิธีการในการควบคุมอย่างไรเพื่อให้โครงการบรรลุถึง
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพบางท่ีเรียกขั้นตอนน้ีว่าการบริหารโครงการการ
ประเมินผลโครงการจะตอ้งระบุบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการและตอ้งระบุวิธีหรือ
เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินรวมถึงบอกระยะเวลาในการประเมินไวด้้วย การประเมินผลโครงการท่ี
เหมาะสมควรจะประเมินผลตาม ช่วงเวลา มี 3 ประเภท คือ 

1) การประเมินก่อนการด าเนินการเป็นการประเมินผลก่อนการด าเนินกิจกรรม 
ต่างๆ ของโครงการเพื่อประเมินวา่โครงการมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัในแต่ละส่วนหรือไม่ 
มีความเป็นไปได ้คุม้ทุน เพียงพอหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรท่ีจะท าให้โครงการไม่สมารถ
ด าเนินการไดห้รือไม่ การประเมินผลก่อนการด าเนินการโครงการจะเป็นการน ามาซ่ึงขอ้มูลการ
ตดัสินใจวา่จะด าเนินการโครงการหรือลม้เลิกโครงการ 

2) การประเมินระหวา่งการด าเนินการเป็นการประเมินระหวา่งการประเมินควบคู่
ไปกบัการด าเนินการโครงการ เป็นการประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินการโครงการ ว่ามี
ความก้าวหน้าอย่างไร เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไวห้รือไม่ มีส่ิงใดท่ีต้องมีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ข ท าให้การ
ด าเนินการโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) การประเมินหลงัการด าเนินการการประเมินผลเม่ือโครงการส้ินสุดลง เป็นการ
ประเมินผลเปรียบเทียบกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้เพื่อตรวจสอบว่าการ
ด าเนินการโครงการมีผลผลพัธ์เป็นอยา่งไร 

9. กำรก ำหนดผลที่คำดว่ำจะได้รับ การเขียนโครงการในส่วนน้ีจะแสดงถึงประโยชน์ท่ีพึง
จะไดรั้บจากความส าเร็จของโครงการเม่ือโครงการส้ินสุดลงซ่ึงจะหมายถึงผลกระทบในทางท่ีดีท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยตรงและโดยออ้มนอกจากน้ีจะระบุไวช้ัดเจนว่าใครจะได้รับประโยชน์และ
ได้รับประโยชน์ในลักษณะอย่างไรทั้ งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะเป็นการคาดคะเน
ภาพรวมของโครงการท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือด าเนินโครงการเสร็จส้ิน เป็นผลท่ีเกิดข้ึนตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดได ้

การเขียนผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ไม่เพียงแต่เป็นแค่การเขียนบอกผลผลิต (Output) เท่านั้นควร
ระบุถึงผลส าเร็จท่ีเป็นผลลพัธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยสอดคลอ้ง
ตามแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ารอนัเป็นผลส าเร็จตามเป้าประสงค ์(Goal Results) 



 

 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร เป็นการเขียนท่ีบอกให้ทราบถึงหน่วยงาน องคก์าร หรือบุคคล ท่ี
เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ ควรระบุให้ชดัเจน ระบุผูรั้บผิดชอบหลกัและผู ้ท่ีรับผิดชอบรองเพื่อท่ีจะ
ไดแ้สดงถึงความรับผิดชอบและความร่วมมือกนัในการด าเนินโครงการ ซ่ึงการเขียนผูรั้บผิดชอบ
โครงการเป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใดหรือบุคคลใดเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนิน
โครงการเพื่อใหผู้พ้ิจารณาสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่ 

- โครงการท่ีจัดท าข้ึนเป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบและเป็นภารกิจของ
หน่วยงานหรือบุคคลนั้นหรือไม่ 

- ผูรั้บผิดชอบโครงการมีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือ
มากน้อยเพียงใดบางกรณีผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งแสดงคุณวุฒิความสามารถและต าแหน่ง
ประกอบในการเสนอโครงการดว้ย 

11. กำรบริหำรควำมเส่ียงของโครงกำร  การบริหารความเส่ียงของโครงการน้ีเป็นการ
วิเคราะห์เหตุการณ์หรือกิจกรรมของโครงการ ว่ามีกิจกรรมใดบ้างท่ีมีความเส่ียงต่อการเป็น
อุปสรรคของการด าเนินการโครงการ การบริหารความเส่ียงของโครงการจะเป็นการบนัทึกบทเรียน 
(Lesson learn) ท่ีได้จากการแก้ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะท่ีเกิดจากทั้งประสบการณ์ของ
ผูบ้ริหารโครงการในลกัษณะเดียวกนัหรือโครงการในลกัษณะใกล้เคียงกนัในคร้ังก่อนท่ีได้เคย
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาและการป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
บริหารโครงการของคนอ่ืนท่ีมีผูเ้ขียนไว ้(Explicit knowledge) ซ่ึงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัปัญหาอุปสรรคและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงานตามโครงการได ้

กำรวำงแผนโครงกำรแบบตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Method) การ
วางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพนัธ์ ซ่ึงภาษาองักฤษใชค้  าวา่ Logical Framework Planning 
หรือ Logical Framework Method หรือ Project Planning Matrix หรือ Log Frame ซ่ึงวิธีการแบบ
เหตุผลสัมพนัธ์เป็นวิธีการท่ีอาศยัหลกัการความสัมพนัธ์ในเชิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลแบบต่อเน่ืองและ
ประสานกนัทั้งในแนวตั้ง (Vertical Logic) และตามแนวนอน (Horizontal Logic) ขององคป์ระกอบ
ท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ โดยก าหนดเป็นรายละเอียดซ่ึงแสดงในรูปของตาราง 16 ช่อง 
(4  4 Matrix) ในกรณีท่ีรวมเอากิจกรรมและปัจจยัไวใ้นช่องเดียวกนัหรือในรูปของตาราง 20 ช่อง 
(5  4 Matrix) ในกรณีท่ีแยกกิจกรรมและปัจจยัไวค้นละช่อง มีตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม
สามารถวดัไดแ้ละสามารถน าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธ์ิได ้ซ่ึงทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการดงักล่าว
จะเขา้ใจภาพรวมของโครงการทั้งหมดไดง่้ายและสะดวกส าหรับผูบ้ริหารหรือผูพ้ิจารณาตดัสินใจ
อนุมติัโครงการ ตลอดจนผูท่ี้จะน าโครงการไปปฏิบติั กล่าวโดยสรุปการวางแผนโครงการแบบ Log 
Frame หมายถึง การวางแผนโครงการอยา่งเป็นระบบ ยึดหลกัตรรกะ โดยมีการเช่ือมโยงให้เห็นถึง
ความ สัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลในด้านต่าง ๆ ขององค์ประกอบโครงการ อาทิ การก าหนด



 

 
 

จุดมุ่งหมาย (Goal) วตัถุประสงค์ (Purpose) ผลงาน (Outputs) กิจกรรมต่าง ๆ (Activities) ท่ีต้อง
กระท า ตลอดจน ทรัพยากรต่าง ๆ (Input) ท่ีตอ้งใช ้

คุณลักษณะของกำรวำงแผนโครงกำรแบบตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework 
Method) การวางแผนโครงการแบบ Log Frame มีคุณลกัษณะท่ีส าคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นการวางแผนท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นระบบ โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงสาเหตุและผล
ระหวา่งการก าหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์ก าหนดผลงานท่ีจะไดรั้บ ก าหนดปัจจยัน าเขา้และ
ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะตอ้งท าลดหลัน่ลงมาเป็นล าดบัชั้น  

2. เป็นการวางแผนท่ีมีการจดัท าอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีวตัถุประสงค์ของแผนเป็น
หลัก การก าหนดกิจกรรม ทรัพยากรท่ีใช่ลว้นตอบสนองต่อความตอ้งการผลงานเป้าหมายของ
วตัถุประสงค์ ดงักล่าว ดงันั้นการใชจ่้ายทรัพยากรเพื่อกิจกรรมท่ีฟุ่มเฟือยก็จะไม่เกิดข้ึนหรือความ
บกพร่องใน กิจกรรมท่ีควรจะต้องท าแต่มิได้ท าก็จะสามารถตรวจพบได้แต่เบ้ืองต้น ตั้ งแต่ใน
ขั้นตอนการวางแผน ระดบัของวตัถุประสงค์ในการวางแผนโครงการ (Hierarchy of objectives) มี 3 
ระดบั คือ  

 2.1 วตัถุประสงค์ระดับสูงสุด (Ultimate goal) คือว ัตถุประสงค์อันเป็นท่ีมาของ 

โครงการ  

 2.2 วตัถุประสงค์ระดับกลาง (Intermediate goal) เป็นวตัถุประสงค์ท่ี เกิดข้ึนเพื่อ 

สนบัสนุนวตัถุประสงคร์ะดบัสูงสุด  

 2.3 วตัถุประสงค์ระดับล่าง (Immediate goal) เป็นวตัถุประสงค์ท่ี ก่อให้ เกิดวตัถุ 

ประสงคร์ะดบักลาง ซ่ึงโดยปกติจะเป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนทนัทีเน่ืองจาการปฏิบติังานในโครงการ ใน

การวางแผนโครงการแบบ Log Frame จะตอ้งค านึงถึงการเขียนระดบัของวตัถุประสงค์ ให้ชดัเจน 

และตอ้งท าใหว้ตัถุประสงคใ์นระดบัต่าง ๆ บรรลุผลดว้ย  

3. เป็นการวางแผนท่ีมีความเป็นรูปธรรม ท่ีจะเห็นในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่บนสู่ล่างใน

แนวตั้ง และสามารถท่ีจะตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละระดบัจากแหล่งขอ้มูลท่ีก าหนดไวช้ดัเจน

ในแนวนอน พร้อมทั้งให้ขอ้สังเกตท่ีพึงควรระวงั ท่ีอาจจะท าให้การด าเนินงานโครงการประสบ

ความลม้เหลวได ้ 

4. เป็นการวางแผนท่ีมีการประสานอย่างชัดเจน ในแต่ละหน่วยงานแต่ละกิจกรรมให้

เป็นไป ในทิศทางเดียวกนั และช่วยแกไ้ขความซ ้ าซ้อนในแต่ละกิจกรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึน อนัจะช่วย

ใหก้ารใช ้จ่ายงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



 

 
 

ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame โครงสร้างหรือองคป์ระกอบหลกัของโครงการ
ในตารางเหตุผลสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบในแนวตั้ง (Vertical Logic) และองคป์ระกอบ
ในแนวนอน (Horizontal Logic) โดยอาศยัหลกัการง่าย ๆ คือ หลกัการแสดงความสัมพนัธ์ในเชิงท่ี
เป็นเหตุเป็นผลแบบต่อเน่ืองประสานทั้งแนวนอนและแนวตั้ง แลว้น ามาบรรจุในตารางส่ีเหล่ียม ดงั
แสดงในภาพท่ี 8.3 

1. องคป์ระกอบในแนวตั้ง เป็นองคป์ระกอบท่ีแบ่งระดบัในการด าเนินงานออกเป็น ระดบั
จุดมุ่งหมายของแผนงาน (Goal) ระดับวตัถุประสงค์ของโครงการ (Purpose) ระดับผลงานหรือ
ผลผลิต (Output) ระดบักิจกรรมและทรัพยากร (Activities & Input) 

 

ค าสรุป (NS) ตวับ่งช้ีความส าเร็จ (OVI) หลกัฐาน/แหล่งพิสูจน์ (MOV) เง่ือนไขความส าเร็จ (IA) 
จุดมุ่งหมาย (Goal)    
วตัถุประสงค ์
(Purpose/Objective) 

   

ผลงาน/ผลผลิต 
(Output) 

   

กิจกรรม 
(Activities) 

   

ปัจจยัน าเขา้ (Input)    

 
แนวตั้ง แนวนอน 
ภาพท่ี 8.3 สดงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame 

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ งในแนวตั้ งและแนวนอนจะมี
ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั คือ ตามแนวตั้งจะพิจารณาจากบนสู่ล่าง (Downward) และจากล่างสู่
บน (Upward) และมีเคร่ืองช้ีวดัตามแนวนอนในแต่ละระดบั โดยมีรายละเอียด ดงัภาพท่ี 8.4 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Downward 

Upward 
 1. จุดมุ่งหมำย Goal (G) 

 

2. วตัถุประสงค์ของโครงกำร Purpose (P) 

3. ผลงำน/ผลผลติ Outputs (O) 

4. กจิกรรม Activities (A) และ 
ทรัพยำกร Input 

Vertical Logic Vertical Logic 

ภาพท่ี 8.4 องคป์ระกอบตามแนวตั้งของ Log Frame 
 

การก าหนดองค์ประกอบในแนวตั้ง โดยทัว่ไปอาจจะเห็นไดใ้น 2 แบบ คือแบบท่ีไม่ไดมี้
การก าหนดกิจกรรม หรือบางโครงการตอ้งการรายละเอียด ในส่วนน้ีจะก าหนดกิจกรรมไวเ้พื่อให้
การพิจารณารอบคอบมากข้ึน การบรรจุรายละเอียดจะเร่ิมตั้งแต่ส่วนบนสุดท่ีแสดงถึงภาพในระดบั
กวา้ง คือ จุดมุ่งหมาย (Goal) ท่ี ถูกก าหนดเป็นข้อ ๆ แต่ละข้อก็จะน ามาแตกรายละเอียดเป็น
วตัถุประสงค ์(Purpose) ในแต่ละขอ้ของวตัถุประสงค ์ก็ถูกก าหนดออกมาในส่ิงท่ีตอ้งการ (Output) 
ในแต่ละ Output จะตอ้งท ากิจกรรม (Activities) อะไรบา้ง และในแต่ละกิจกรรมจ าเป็นจะตอ้งใช้
ปัจจยัการด าเนินงาน (Input) อะไรบา้ง และทั้งหมดของ แต่ละหวัขอ้ก็จะถูกรวบรวมอยูใ่นลกัษณะ
ท่ีตรวจสอบไดง่้าย 

2. องคป์ระกอบในแนวนอน เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงสาระส าคญัต่าง ๆ เช่น สาระส าคญั

โดยสรุป ตวับ่งช้ีความส าเร็จ หลกัฐานหรือแหล่งพิสูจน์ และเง่ือนไขแห่งความส าเร็จ ดงัภาพท่ี 8.5 

ค ำสรุป 
(NS) 

ตวับ่งช้ีควำมส ำเร็จ 
(OVI) 

หลกัฐำน / แหล่งพสูิจน์ 
(MOV) 

เง่ือนไขควำมส ำเร็จ 
(IA) 

 
 
 
 

Horizontal Logic 

ภาพท่ี 8.5 องคป์ระกอบตามแนวนอนของ Log Frame 
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รูปแบบของกำรวำงโครงกำรแบบ Log Frame รูปแบบของการเขียนโครงการแบบ Log 
Frame ท่ีนิยมกันจะเป็นแบบตาราง 4 X 4 หรือตาราง 16 ช่อง และ 5 X4 หรือ 20 ช่อง โดยจะ
เรียงล าดบัจากแถวบนสุดของตารางในแนวนอน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่คอลมัน์ ทางดา้นซา้ยมือ ดงัน้ี 

1. สาระส าคญั/ค าสรุป (NS = Narrative Summary) คือการช้ีให้เห็นว่าโครงการจะด าเนิน
ไปไดต้อ้งมีรายละเอียดสรุปเป็นขอ้ ๆ และในสาระท่ีสรุปควรตรวจนบัไดใ้นเชิงปริมาณ หวัขอ้ต่าง 
ๆ จะปรากฏในองค์ประกอบแนวตั้งคือ จุดมุ่งหมายของแผน วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลงาน
หรือผลผลิตของโครงการ กิจกรรมของโครงการ และปัจจยัหรือทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้

2. ตัว ช้ี ว ัดความส า เร็จ  (OVI ห รือ  KPI = Objectively Verifiable Indicators ห รือ  Key 
Performance Indicators) คือการช้ีให้เห็นว่า รายการในแต่ละแถวในคอลัมน์ ท่ี 1 (NS) มีตวัช้ีวดั
ความส าเร็จก ากบัอยูด่ว้ย เช่น ตวัช้ีวดัความส าเร็จของจุดมุ่งหมายของแผน ตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
วตัถุประสงค์โครงการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของผลงาน และตวัช้ีวดัความส าเร็จของกิจกรรมและ
ทรัพยากรในโครงการ 

3. แหล่งขอ้มูลหรือวิธีพิสูจน์ความส าเร็จ (MOV = Means of Verification) คือการช้ีให้เห็น
วา่รายการในแต่ละแถวในคอลมัน์ท่ี 3 มีวิธีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอยูด่ว้ย โดยแสดง
ให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีความส าเร็จดงักล่าววา่จะมีวธีิการตรวจวดัไดอ้ยา่งไร หรือระบุแหล่งท่ีจะให้ไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 

4. เง่ือนไขส าคญัของความส าเร็จ (IA = Important Assumption) คือการช้ีให้เห็นวา่รายการ
แต่ละแถวในคอลัมน์ท่ี 4 มีวิธีพิจารณาเง่ือนไขแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัของรายการต่าง ๆ เช่น 
เง่ือนไขส าคัญแห่งความส าเร็จของจุดมุ่งหมายของแผน เง่ือนไขส าคัญแห่งความส าเร็จของ
วตัถุประสงคโ์ครงการ เง่ือนไขส าคญัแห่งความส าเร็จของผลงานหรือผลผลิตของโครงการ เม่ือน า
องค์ประกอบแนวตั้งและแนวนอนของ Log Frame มาบรรจุในตาราง 5 X 4 จะไดค้  าอธิบายในเชิง
เหตุและผล (Logic) พอสรุปได ้ดงัภาพท่ี 8.6 



 

 
 

 
ค ำสรุป 
(NS) 

ตวับ่งช้ีควำมส ำเร็จ 
(OVI) 

หลกัฐำน / แหล่งพสูิจน์ 
(MOV) 

เง่ือนไขควำมส ำเร็จ 
(IA) 

จุดมุ่งหมำยของแผน 
(Program Goal) ก าหนด 
เป็นขอ้ ๆ  

- ตวัช้ีวดัท่ีจะบ่งบอกถึง
ความส าเร็จตามจุดหมาย
ของแผนหรือแผนงาน 

- แหล่งขอ้มูลท่ีจะวดัไดถึ้ง
การบรรลุความส าเร็จ
ของแผนหรือแผนงาน 

- เง่ือนไขท่ีจะช่วยใหจุ้ด
มุ่ง 
หมายของแผนบรรลุผล 
ส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้

วตัถุประสงค์ (Purpose) 
ของโครงกำร น าวตัถุ 
ประสงคม์าแตกเป็นขอ้ ๆ  

- ตวัช้ีวดัท่ีจะวดั
ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
- เม่ือโครงการส้ินสุด 

- แหล่งขอ้มูลท่ีจะวดั
ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์

- เง่ือนไขท่ีจะช่วยให้
วตัถุประสงคข์อง
โครงการบรรลผุลส าเร็จ 

ผลงำน (Outputs) หรือ 
ผลผลติของโครงกำร 

- ตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
งานหรือผลผลิตเพื่อ
ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์

- แหล่งขอ้มูลท่ีจะตรวจวดั
ผลผลิตหรือผลงาน 

- ขอ้สมมติฐานส าคญัท่ี
ผลงานจะบรรลุตาม
Purpose ท่ีวางไว ้

กจิกรรม (Activities) 
ทีจ่ะด ำเนินงำนตำม 
โครงกำร 

- รายละเอียดปัจจยัแต่ละ
ตวัท่ีตอ้งใชท้ ากิจกรรม 
-  ระบุกิจกรรมท่ีจะตอ้ง
ท าวา่มีอะไรบา้ง 
- ระบุช่วงเวลาท่ีท าจกรรม 

-  แหล่งแสดงรายการท่ี
ยนืยนัวา่ไดมี้การจดั
กิจกรรมตามท่ีก าหนด
จริง 

- เง่ือนไขจากปัจจยั
ภายนอกท่ีจะท าใหเ้กิด
กิจกรรมของโครงการ 

ปัจจยัน ำเข้ำ (Input) หรือ
ทรัพยำกร (Resources) 
ในโครงกำร 

- ระบุรายละเอียดของ 
ทรัพยากรท่ีใชจ้ริง 

- แหล่งขอ้มูลท่ีแสดง
รายการการใชท้รัพยากร
ในแต่ละกิจกรรมจริง 

- ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ 
ไดม้าซ่ึงทรัพยากรในการ 
ด าเนินโครงการ 

 
ภาพท่ี 8.6 สรุปสาระในแต่ละช่องของ Log Frame  

กำรตรวจสอบควำมสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลในแนวตั้งของ Log Frame เพื่อใหแ้น่ใจวา่การระบุ
สาระส าคญัในแต่ละส่วน ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนของ Log Frame ด าเนินการอยา่งสมเหตุสมผล 
สามารถตรวจสอบได ้2 รูปแบบคือ 

1. วธีิใชเ้หตุผลทางตรรกวทิยาตรวจสอบในแนวตั้ง ซ่ึงอธิบายได ้2 ลกัษณะดงัน้ี 
1.1 การตรวจสอบจากบนลงล่าง โดยตั้งค  าถามวา่ท าอยา่งไร” (How) ไล่ลงไปเป็น

ทอด ๆ จากแถวบนสุด ให้ต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 
- ท าอยา่งไรจึงจะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผน? ค าตอบท่ีไดจ้ะเป็น

ส่ิงก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ 



 

 
 

- ท าอยา่งไรจึงจะบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการ? ค าตอบท่ีได้
คือ ส่ิงท่ีก าหนดผลงาน/ผลผลิตของโครงการ 

- ท าอยา่งไรท่ีจึงจะไดผ้ลผลิตหรือผลงานของโครงการ? จะเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดการใชท้รัพยากร/กิจกรรมในโครงการนั้น 

- ท าอยา่งไรจึงจะไดท้รัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ? 
1.2 การตรวจสอบจากล่างข้ึนบน โดยตั้งค  าถามวา่ ท าไม (Why) ต่อเน่ืองกนั โดยไล่จาก

แถวล่างสุดข้ึนไปขา้งบนเป็นทอดๆ ดงัน้ี 
- ท าไมตอ้งใชท้รัพยากรในการท ากิจกรรมนั้น ค าตอบท่ีไดจ้ะเป็นส่ิงท่ี

ก าหนดผลงาน/ผลผลิตของโครงการ 
- ท าไมตอ้งก าหนดผลผลิต/ผลงาน ของโครงการเช่นนั้น? ค าตอบท่ีไดจ้ะ

เป็นส่ิงท่ีก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ . 
- ท าไมตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งนั้น? ค าตอบท่ีไดจ้ะ

เป็นส่ิงท่ีก าหนด จุดมุ่งหมายของแผน/แผนงาน 
2. วธีิใชเ้หตุผลทางตรรกวทิยาตรวจสอบในแนวนอน ซ่ึงอธิบายได ้2 ลกัษณะดงัน้ี 

2.1 ใชค้  าถามวา่ “ท าไม” (Why) โดยไล่ไปทางดา้นซา้ยเป็นทอด ๆ จากคอลมัน์
ขวาสุด เช่น 

- ท าไมจึงตอ้งมีเง่ือนไขความส าเร็จของการไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ส าหรับโครงการ 

- ท าไมตอ้งมีแหล่งขอ้มูลและการประเมินความส าเร็จของการไดม้าซ่ึง
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ 

- ท าไมตอ้งมีตวัช้ีวดัความส าเร็จของแหล่งทรัพยากรในโครงการ 
- ท าไมตอ้งมีการระบุกิจกรรมและทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ 

2.2 ใชค้  าถามวา่ “ ท าอยา่งไร “ (How) ไล่ไปดา้นขวาเป็นทอด ๆ จากคอลมัน์
ดา้นซา้ยสุด เช่น 

- ท าอยา่งไรจึงจะบรรลุวตัถุประสงคข์องแผนงาน 
- ท าอยา่งไรจึงจะเช่ือไดว้า่ตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนงานนั้นเช่ือถือได ้
- ท าอยา่งไรจึงจะเช่ือไดว้า่แหล่งขอ้มูล และการประเมินความส าเร็จของ

แผนงานนั้นเช่ือถือได ้
- ท าอยา่งไรจึงจะเช่ือถือไดว้า่เง่ือนไขส าคญัแห่งความส าเร็จนั้นเช่ือถือได ้

จากการท่ีอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลซ่ึงกนัและกนัทั้งในแนวตั้ง (Vertical Logic) 
จากบนลงล่าง และจากล่างข้ึนบน และในแนวนอน (Horizontal Logic) ทั้งจากซา้ยไปขวา และจาก



 

 
 

ขวาไปซา้ย จึงท าใหก้ารเขียนโครงการแบบ Log Frame เป็นวธีิท่ีมีเหตุผลน่าเช่ือถือสามารถ
ประเมินผลโครงการไดง่้าย ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลในแนวตั้ง (Vertical Logic) ดงักล่าวขา้งตน้ 
สามารถสรุปได ้ดงัภาพท่ี 8.7 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายของแผน 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

ผลงาน ผลผลิตของโครงการ 

กิจกรรมและทรัพยากรท่ีใชใ้นโครงการ 
 

ภาพท่ี 8.7 ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลในแนวตั้งของโครงการแบบ Log Frame 

 

ข้อดีและข้อจ ำกัดของกำรวำงแผนโครงกำรแบบ Log Frame ข้อดีของการวางแผน

โครงการแบบ Log Frame ท่ีส าคัญคือสามารถบรรจุเน้ือหาสาระจ านวนมากไวใ้นตารางหน้า

เดียวกัน โดยอาศัยหลักเหตุผลสัมพันธ์ ซ่ึงท าให้ผู ้อนุมัติโครงการ (Project Decision Maker) 

จุดมุ่งหมายของแผน 

กิจกรรมและทรัพยากร 
ท่ีใชใ้นโครงการ 

ผลงาน ผลผลิตของโครงการ 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 



 

 
 

สามารถพิจารณาไดง่้าย ท าให้ประหยดัเวลา ในการตดัสินใจอนุมติัโครงการ นอกจากนั้นยงัเป็น

แนวทางในการน าโครงการไปปฏิบติัท่ีดี เพราะสามารถด าเนินกิจกรรมไดง่้าย และสะดวกต่อการ

ติดตามประเมินผลโครงการ เน่ืองจากในตารางมีการก าหนดกรอบแนวทางในการประเมินผล โดย

พิจารณาจากตวัช้ีวดัผลงาน ตลอดจนแหล่งขอ้มูลและวธีิการตรวจสอบไวด้ว้ย กรณีโครงการปฏิบติั

ไปแล้วไม่บรรลุวตัถุประสงค์ก็สามารถใช้ตารางเหตุผลสัมพนัธ์เป็นแนวทางในการตดัสินใจว่า

สมควรจะปรับปรุงโครงการหรือไม่ ประการใด เพื่อให้โครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด

ไว ้

ส าหรับขอ้จ ากดัของการวางแผนโครงการแบบ Log Frame นั้นอยู่ท่ีการเตรียมขอ้มูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นก่อนสรุปลงในตาราง ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ มกัมีปัญหา เพราะไม่ค่อยมี
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัหรือมีขอ้มูลไม่เพียงพอ นอกจากนั้นการเขียนรายละเอียดของโครงการลงในแต่
ละช่องของตารางจะต้องเขียนให้สั้ น กะทดัรัด แต่ได้สาระส าคญั ซ่ึงต้องอาศยัผูท่ี้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการเขียนโครงการพอสมควร มิฉะนั้นการเขียนขอ้ความแต่ละช่องจะไม่สัมพนัธ์
กนั นอกจากนั้นในตารางเหตุผลสัมพนัธ์ยงัขาดรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินงานในโครงการ ซ่ึง
ท าให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ ไม่สามารถเขา้ใจโครงการได้อย่างลึกซ้ึง ถ้าตอ้งการจะศึกษา
โครงการทั้งระบบ 

ข้อแตกต่ำงระหว่ำงกำรวำงแผนโครงกำรแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) กับ
กำรวำงแผนโครงกำรแบบตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ (Log Frame) ท่ีผา่นมาหน่วยงานของภาคราชการ
มกันิยมวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้งเดิม (Conventional Method) มาก แต่ใน
ปัจจุบนัหลายหน่วยงานเร่ิมให้ความส าคญัและเน้นให้วางแผนโครงการแบบ Log Frame มากข้ึน 
เพราะเป็นการวางแผนปฏิบติัการท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของสาระส าคญัต่าง ๆ อนัจะน ามาซ่ึง
การบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดังนั้นผูท่ี้จะวางแผนโครงการแบบ Log Frame จึงควรทราบข้อ
แตกต่างของการวางแผนโครงการแบบ Log Frame กบัการวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยมดงัน้ี 
1. ในสาระส าคญัของโครงการ การวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional 
Method) นั้นจะมีรายละเอียดมากกว่าการวางแผนโครงการแบบ Log Frame เพราะมีรายละเอียด
ของโครงการตั้ งแต่ หลักการและเหตุผล วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน ระยะเวลา
งบประมาณและทรัพยากร ผูรั้บผิดชอบ สถานท่ีด าเนินการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และวิธีการ
ประเมินผลโครงการ ฯลฯ แต่การวางแผนโครงการแบบ Log Frame จะมีเพียงการก าหนด 
จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค์ ผลงานหรือผลผลิตของโครงการ ปัจจัยน าเข้า หรือกิจกรรมและ
ทรัพยากรท่ีใชเ้ท่านั้น 



 

 
 

2. การวางแผนโครงการแบบ Log Frame เน้นจุดมุ่งหมายของแผนและวตัถุประสงค์ของ
โครงการเป็นส าคญั ในขณะท่ีการวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยมเน้นการบรรลุเป้าหมายเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ และการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 

3. การวางแผนโครงการแบบ Log Frame เน้นความเป็นตรรกวิทยาหรือความสัมพนัธ์เชิง

เหตุผลอยา่งต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนัตลอด 

4. การวางแผนโครงการแบบ Log Frame นั้ นการพิจารณางบประมาณจะง่ายกว่าการ

วางแผนโครงการแบบประเพณีนิยม เพราะจะทราบว่ากิจกรรมใดใช้ทรัพยากรอะไร มีค่าใช้จ่าย

เท่าใด 

 ส าหรับขั้นตอนการจดัท าแผนงาน/โครงการสุขศึกษาท่ีสัมพนัธ์กบัการเขียนแผนงาน/ 

โครงการสุขศึกษาเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดว้ย 

1. การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข เป็นการวิเคราะห์ว่ามีปัญหาสาธารณสุข ทั้งโรค ติดต่อ 

เช่น ปัญหาโรคไขห้วดั โรคไขเ้ลือดออก โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ และปัญหาโรคไม่ติดต่อ เช่น ปัญหา

โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็ง โรคอว้น ท่ี เป็นปัญหา ของจงัหวดั/พื้นท่ี

และปัญหาสาธารณสุขนั้นมีสถานการณ์อตัราการป่วยอตัราตายเป็นอย่างไร ลกัษณะของปัญหา 

ขอบเขตของปัญหา ขนาดความรุนแรงของปัญหา โดยพิจารณาถึงระบาด  วิทยาของปัญหา

สาธารณสุขนั้น ๆ ว่ามีผลกระทบต่อประชากรกลุ่มใดบา้ง ผลของการวิเคราะห์สถานการณ์ของ

ปัญหาจะถูกน าไปเขียนเป็น หลกัการและเหตุผล เม่ือเขียนแผนงานสุขศึกษา  

2. การก าหนดเป้าประสงค์การกก าหนดเป้าประสงค์เป็นการตั้งเป้าประสงค์ในการ ลด

ปัญหานั้น ๆ ซ่ึงตอ้งระบุปริมาณการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย ท่ีชัดเจน

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เป้าประสงคข์องแผนในระยะยาว ส่วนมากจะก าหนด ช่วงระยะเวลาไว้

ภายใน 2-4 ปีและเป้าประสงคร์ะยะสั้นในระยะเวลา 1 ปีขอ้มูลในการก าหนด เป้าประสงคข์องแผน

จะไดม้าจากการวเิคราะห์ปัญหาสาธารณสุข  

3. การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม เป็นการวิเคราะห์ปัจจยั สาเหตุ

รองของปัญหาสาธารณสุขท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพเส่ียงจะประกอบไปด้วย 3 กลุ่มปัจจยั 

ตามแนวความคิดของ Lawrence W. Green ได้แก่ ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม  ในการ

ด าเนินงานแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพนั้น จะตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขปัญหาสาธารณสุขโดยตรงท่ีปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียง นัน่ก็คือเป็นการแกไ้ขปัญหา



 

 
 

สาธารณสุขท่ีสาเหตุรองของปัญหาสาธารณสุข ขั้นตอนในการวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีต่อ

พฤติกรรมน้ี เป็นขั้นตอนท่ี มีความส าคญัมากท่ีสุดในกระบวนการวางแผนงานสุขศึกษาเพราะจะ

เป็นส่วนส าคัญยิ่งท่ีจะใช้ ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปก าหนดวตัถุประสงค์และกลวิธีของ

แผนงานสุขศึกษา การวิเคราะห์พฤติกรรมน้ีอาศยัหลกัการการวเิคราะห์ตาม PRECEDE Framework 

ซ่ึงมีขั้นตอนการวเิคราะห์ดงัน้ีคือ  

1) จ าแนกและวเิคราะห์ปัญหาสาธารณสุขท่ีมีปัญหามาจากพฤติกรรม 
2) วเิคราะห์ปัญหาสาธารณสุขวา่ มีสาเหตุมาจากปัจจยัอะไรบา้งและในสาเหตุของ

ปัญหาสาธารณสุขต่าง ๆ นั้น มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมอะไรบา้งและพฤติกรรมท่ีเป็นสาเหตุ ของ
ปัญหานั้น เป็นพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มประชากรใด  

3) เม่ือทราบปัญหาท่ีเป็นปัญหาแลว้ ใหจ้ดัล าดบัความส าคญัของพฤติกรรมวา่
พฤติกรรมใดมีความส าคญัมากนอ้ยเรียงตามล าดบั  

4) วเิคราะห์วา่พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเรียงล าดบัควาส าคญัไวน้ั้น แต่ละพฤติกรรม 
สามารถเปล่ียนแปลงไดง่้ายหรือยากเพียงใด และจะใชว้ธีิการใดในการปรับเปล่ียน  

5) เลือกพฤติกรรมเป้าหมายท่ีตอ้งการปรับเปล่ียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีเห็น
ว่ามีความส าคญัและสามารถเปล่ียนแปลงได้มากท่ีสุด ก่อน และพฤติกรรมท่ีมีความส าคญัแต่ 
เปล่ียนแปลงไดย้ากรองลงไปตามล าดบัแลว้ก าหนดเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ (ซ่ึงในส่วนน้ี ใน
การเขียนแผนงานสุขศึกษาจะถูกน าไปใชใ้นการเขียนวตัถุประสงค)์  

6) เม่ือเราไดพ้ฤติกรรมเป้าหมาย (พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์) ท่ีตอ้งการจะแกไ้ขหรือ 
ตอ้งการสร้างหรือปลูกฝัง แลว้น าพฤติกรรมเหล่าน้ีมาวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ ของพฤติกรรม
นั้น โดยวเิคราะห์ใหค้รบทั้ง 3 ปัจจยั ไดแ้ก่  

(1) ปัจจยัน า (Predisposing factors) หมายถึงปัจจยัภายในตวับุคคล เป็นปัจจยัพื้นฐาน
ของบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการกระท าพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีเหตุผลอันจะน า ไปสู่การกระท า
พฤติกรรมสุขภาพท่ีย ัง่ยนืและถาวรต่อไป ปัจจยัท่ีส าคญัในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  

- ความรู้ดา้นสุขภาพโดยเฉพาะความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการกระท าพฤติกรรม สุขภาพท่ี
เรียกว่า Essential knowledge และเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ภายใต้ระบบ วิถีชีวิตท่ี
เป็นอยู ่ 

- การรับรู้เก่ียวกบัสุขภาพ เช่น การรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health 

Belief Model) ของ Rosenstock และคณะ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) ของ 

Bendura เป็นตน้  

- ค่านิยม เจตคติฯลฯ 



 

 
 

- ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการกระท าพฤติกรรม เป็นปัจจยัน าท่ีมีความส าคญั อย่างหน่ึง

ของพฤติกรรมสุขภาพ  

- ปัจจยัด้านประชากร ถือเป็นกลุ่มปัจจยัน าอย่างหน่ึง แต่มีความส าคญั น้อยกว่า

ปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  

- ปัจจยัเอ้ือ (Enabling Factors) หมายถึงปัจจยัภายนอกท่ีเอ้ือต่อการ กระท าพฤติกรรมเป็น

ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต้องมีหรือเกิดข้ึนก่อน ท่ีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์จะ

เกิดข้ึน ปัจจยัเอ้ือท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมสุขภาพ เช่น บริการดา้นการแพทย ์และสาธารณสุขส่ิงของ

หรือส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกท่ีจะใชป้ระกอบการกระท าพฤติกรรมเช่น อาหารส าหรับพฤติกรรม

การบริโภค ทรายอะเบทส าหรับพฤติกรรมการควบคุมลูกน ้ ายุงลาย บุหร่ีก็เป็นปัจจยัเอ้ือท่ีไม่พึง

ประสงคข์องพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  

(2) ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) หมายถึงปัจจยัภายนอกทางสังคม ท่ีช่วยส่งเสริม

สนบัสนุนใหพ้ฤติกรรมสุขภาพเกิดข้ึน เกิดไดเ้ร็วข้ึน ย ัง่ยนื หรือชา้ลง ปัจจยัเสริม เป็นไดท้ั้ง  

- บุคคล เช่น แม่ตวัอยา่ง ผูน้  าชุมชน ผูน้ าศาสนา อาสาสมคัรสาธารณสุข  

- กลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มเครือญาติชมรม สมาคม หรือกฎระเบียบของกลุ่ม ของชุมชน 

ของสังคมวถีิชีวติวฒันธรรมรวมทั้งระเบียบปฏิบติักฎหมายของบา้นเมือง เป็นตน้ 

ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขท่ีเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพนั้น 

จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขโดยตรงท่ีปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียง นัน่ก็คือเป็น

การวางแผนแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขท่ีสาเหตุรอง การด าเนินการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข จะกระท า

ไดง่้ายหรือยากข้ึนอยู่กบัปัจจยัสาเหตุออ้มของปัญหาสาธารณสุขแวดลอ้ม ทั้งปัจจยัแวดลอ้มทาง

กายภาพและปัจจยัแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  แบบแผนการด ารงชีวิต 

ฯลฯ การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาสาธารณสุขโดยใชแ้นวคิดทางระบาดวทิยาควบคู่ไปกบัแนวคิด

ทางพฤติกรรมศาสตร์จะช่วยให้มองเห็นภาพของสาเหตุของปัญหาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน จากสภาพการณ์

ของปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบนัน้ีพบวา่สาเหตุตรงของปัญหาสาธารณสุขเกือบ

ทั้งหมดเป็นเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มเส่ียงและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้นสาเหตุรอง

ของปัญหาจึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทั้ง 3 กลุ่มดงัไดก้ล่าวมาแลว้  

4. การก าหนดวตัถุประสงค ์วตัถุประสงคข์องแผนงานโครงการแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ  



 

 
 

1) วตัถุประสงค์หลักของแผนงานโครงการข้อมูลในการก าหนดวตัถุประสงค ์

หลกัของแผนงานโครงการไดม้าจากการวิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียง หรือปัจจยัเส่ียง (สาเหตุ 

ของปัญหา)  

2) วตัถุประสงค์เฉพาะของแผนงานโครงการ ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ  ให้
เกิดข้ึนเน่ืองจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการขอ้มูลในการก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
ของแผนงานโครงการไดม้าจากการวิเคราะห์ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมท่ีสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมเส่ียงหรือปัจจยัเส่ียง  
5. การก าหนดเป้าหมายทางสุขศึกษา เป้าหมายทางสุขศึกษาท่ีต้องการให้ เกิดการ

เปล่ียนแปลง บางคร้ังเป้าหมาย ทางสุขศึกษาอาจแตกต่างจากเป้าหมายของโครงการสาธารณสุข  
6. การก าหนดกลวิธีการก าหนดกลวิธีทางสุขศึกษาจะต้องสอดคล้อง กับวตัถุประสงค์

เพื่อให้สนองการแกปั้ญหาตามวตัถุประสงค์ (วตัถุประสงค์หน่ึง ๆ อาจตอ้งใช้กลวิธีมากกวา่หน่ึง
กลวิธี) เป็นการก าหนดว่าเราจะท าอย่างไรเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเปล่ียนแปลง พฤติกรรมตาม
วตัถุประสงค ์ตวัอยา่ง เช่น การสร้างเสริมความรู้การพฒันาทกัษะการเปล่ียนแปลงความเช่ือ การส
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฯลฯ (ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์พฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
จะช่วยเป็นแนวทางในการเลือกกลวธีิ  

7. การก าหนดวิธีการด าเนินงานและกิจกรรม การก าหนดวิธีการและกิจกรรม ผูว้างแผน
จะตอ้งเลือกใช้วิธีการทางสุขศึกษาท่ีเหมาะสมและตอ้งสนบัสนุนความส าเร็จของกลวิธี  ท่ีก าหนด 
(กลวิธีหน่ึง ๆ อาจใช้วิธีการได้หลาย ๆ วิธีการจึงจะส าเร็จ) ในทุกกิจกรรมท่ีก าหนด จะตอ้งระบุ
เป้าหมาย/ระยะเวลาในการด าเนินงาน/งบประมาณ และผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติั (ขอ้มูลท่ีไดรั้บจา
การวิเคราะห์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมจะเป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ผูว้างแผนเลือกวิธี ท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินงาน) 

8. การก าหนดแนวทางการประเมินผล ในการวางแผนงานสุขศึกษาทุกคร้ัง จะตอ้งก าหนด
กรอบในการประเมินผลหรือแนวทางในการประเมินผลไวเ้พื่อใช้ประโยชน์ ในการจดัท าแผน
ประเมินผลงานสุขศึกษา ซ่ึงแนวทางในการประเมินผลจะตอ้งระบุส่ิงท่ี จะประเมิน เคร่ืองช้ีวดั
กลุ่มเป้าหมายและวิธีประเมินระยะเวลาท่ีท าการประเมิน โดยแนวทาง การประเมินจะต้อง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนงานสุขศึกษา  

9. น าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปสรุปลงในตารางเหตุผลสัมพนัธ์ ก่อนจดัท ารายละเอียด
ของแผนงานโครงการ ควรน าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ไปสรุปลงในตารางเหตุผลสัมพนัธ์ซ่ึงอาจจะ
เป็นตารางตน้ฉบบัท่ีสมบูรณ์หรือตารางยอ่เฉพาะท่ีจ าเป็นก็ไดซ่ึ้งแนะน าให้ใชต้ารางยอ่ ในกรณีการ
วเิคราะห์ปัญหาสุขภาพ ดงัแสดงในภาพท่ี 8.8 

  



 

 
 

สำระส ำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary: N.S.) 

ดัชนีกำรประเมินและเกณฑ์ 
(Objectively Verifiable Indicators: 
OVI) 

เป้ำประสงค์ (ปัญหาสาธารณสุข)  
วัตถุประสงค์ทั่วไป : (สาเหตุหรือปัจจัยเส่ียงท่ี
สัมพันธ์กับปัญหาท่ีวิเคราะห์ได้ เช่นสาเหตุด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ) 

 

วัตถุประสงค์เฉพำะ : (ปัจจยัของสาเหตุของปัญหา 
เช่นปัจจยัของสาเหตุดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ ปัจจยั P 
E and R) 

 

กลวิธี หรือกิจกรรมหลัก (กลวิธีหรือกิจกรรมท่ีมุ่ง
แกไ้ขปัจจยั 
ของสาเหตุของปัญหา) 

 

 
ภาพท่ี 8.8 ตาราง Log Frame แบบยอ่ 

 

 

กจิกรรม 8.2.2 

จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional 
Method) กบัการวางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพนัธ์ (Log Frame) 

 
แนวตอบกจิกรรม 8.2.2 

ขอ้แตกต่างระหว่างการวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) กบั
การวางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพนัธ์ (Log Frame) ไดแ้ก่ 

1) ในสาระส าคัญของโครงการ การวางแผนโครงการแบบประเพณี นิยม 
(Conventional Method) นั้นจะมีรายละเอียดมากกวา่การวางแผนโครงการแบบ Log Frame  



 

 
 

2) การวางแผนโครงการแบบ Log Frame เนน้จุดมุ่งหมายของแผนและวตัถุประสงค์
ของโครงการเป็นส าคญั ในขณะท่ีการวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยมเน้นการบรรลุเป้าหมาย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 

3) การวางแผนโครงก ารแบบ  Log Frame เน้ น ความ เป็ นตรรกวิท ยาห รือ
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลอยา่งต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนัตลอด 

4) การวางแผนโครงการแบบ Log Frame นั้นการพิจารณางบประมาณจะง่ายกวา่การ
วางแผนโครงการแบบประเพณีนิยม เพราะจะทราบว่ากิจกรรมใดใช้ทรัพยากรอะไร มีค่าใช้จ่าย
เท่าใด 

  

 



 

 
 

เร่ืองที ่8.2.3  
กำรประเมนิกำรวำงแผนงำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 

 
เป้ำหมำยของกำรวิเครำะห์โครงกำร การวิเคราะห์โครงการเป็นการศึกษาและท าความรู้จกั

กับตัวโครงการท่ีจะประเมินอย่างละเอียดในทุกขั้ นตอนของโครงการ ทั้ งน้ี เพื่ อพิจารณา
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบแต่ละส่วนของโครงการ ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระเมินเกิดความเขา้ใจและ
เกิดแนวความคิดท่ีจะน าไปสู่การวางแผนและการออกแบบการประเมินให้เหมาะสมกบัโครงการ
ต่อไป ดงันั้นเป้าหมายส าคญัของการวิเคราะห์โครงการจึงอยูท่ี่ความรู้และความเขา้ใจของผูป้ระเมิน
ท่ีมีต่อโครงการท่ีจะประเมินนั่นเอง เพราะถา้ผูป้ระเมินมีความรู้ความเขา้ใจในโครงการประเมิน
อยา่งละเอียดลึกซ้ึงยอ่มเช่ือมัน่ไดใ้นระดบัหน่ึงวา่งานประเมินของผูป้ระเมินจะเป็นไปอยา่งสมบูรณ์
อยา่งแน่นอน 

กำรพจิำรณำองค์ประกอบต่ำง ๆ ของโครงกำร ในการวิเคราะห์โครงการ ผูป้ระเมินควรตอ้ง
พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการใน 2 ลกัษณะ คือ ความชัดเจนขององค์ประกอบ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ  

1) ความชดัเจน ความชดัเจนในท่ีน้ีหมายถึง ความครอบคลุมรายละเอียดขององคป์ระกอบ
แต่ละองค์ประกอบท่ีสาคัญของการเขียนโครงการ เช่น ในส่วนของช่ือโครงการ ได้แสดงถึง
ลกัษณะของเร่ืองท่ีจะท ามากน้อยเพียงใด เม่ืออ่านช่ือเร่ืองแลว้จะตอ้งท าให้เกิดมองเห็นภาพของ
โครงการอย่างกวา้ง ๆ ได้ หรือในส่วนของหลักการและเหตุผล ได้แสดงถึงความจ าเป็นหรือ
ความส าคญัของโครงการหรือไม่ อ่านแล้วเกิดความคิดว่าเห็นด้วยกับการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ 
เพียงใดเป็นตน้  

2) ความสัมพันธ์ นอกจากผู ้ประเมินจะต้องค านึงถึงความครอบคลุมและชัดเจนของ
รายละเอียดในองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบแล้ว ยงัต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ของแต่ละ
องคป์ระกอบดว้ย เพราะถา้แต่ละองคป์ระกอบอธิบายไวอ้ยา่งเหมาะสมดีแลว้ แต่ขาดความสัมพนัธ์
สอดคล้องกัน โครงการท่ีเขียนข้ึนอาจขาดความสมบูรณ์ได้ เช่น ถ้าช่ือของโครงการตั้ งไวว้่า 
“โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในจงัหวดั ก” แต่ในส่วนของหลกัการและเหตุผล
กล่าวถึงเหตุผลของการจดัอาหารเสริมหลาย ๆ ประเภท ไม่ไดเ้นน้ท่ีอาหารเสริมประเภทนม ถา้เป็น
เช่นน้ีย่อมแสดงให้เห็นว่าช่ือโครงการกับหลักการและเหตุผลท่ีเขียนถึงความจ าเป็นท่ีท าให้มี
โครงการน้ีเกิดข้ึน คือ จะตอ้งเขียนให้รองรับความจ าเป็นท่ีกล่าวไวใ้นหลกัการและเหตุผล และใน



 

 
 

ลกัษณะเดียวกนั ถา้วตัถุประสงคก์ าหนดไวเ้ช่นไร วิธีด าเนินการต่าง ๆ ก็ควรก าหนดให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคท่ี์เขียนไวด้ว้ย  

ดังนั้ น การวิเคราะห์โครงการจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการให้
ครอบคลุมทั้ง 2 ลกัษณะพร้อม ๆ กนั ทั้งดา้นความเหมาะสมขององคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบ 
และความสัมพนัธ์สอดคลอ้งระหวา่งแต่ละองคป์ระกอบของโครงการนั้น 

(ตัวอย่ำง) แบบรำยงำนกำรวเิครำะห์โครงกำร 

โครงกำร __________________________________________________ 

ก. วเิครำะห์ส่วนประกอบของโครงกำร 

ส่วนประกอบของโครงกำร ไม่ม ี
ม ี

หมำยเหตุ 
ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

1. ช่ือโครงการ      
2. หน่วยงาน/ผูรั้บผิดชอบ      
3. ช่วงระยะเวลาของโครงการ      
4. หลกัการและเหตุผลของโครงการ      
5. วตัถุประสงคข์องโครงการ      
6. เป้าหมายของการปฏิบติังาน      
7. สถานท่ีด าเนินการ      
8. วธีิด าเนินการ      
9. งบประมาณ      
10. การติดตามและประเมินโครงการ      
11. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ      

ข. วเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงส่วนประกอบของโครงกำร 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง 
ส่วนประกอบของโครงกำร 

สอดคล้อง 
ไม่ 
สอดคล้อง 

ตรวจสอบไม่ได้ หมำยเหตุ 

1. โครงการกบัแผนงาน      
2. ช่ือโครงการกับหลักการและ
เหตุผล  

    

3. ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เห ตุ ผ ล กั บ
วตัถุประสงค ์ 

    

4. วตัถุประสงคก์บัเป้าหมาย      



 

 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง 
ส่วนประกอบของโครงกำร 

สอดคล้อง 
ไม่ 
สอดคล้อง 

ตรวจสอบไม่ได้ หมำยเหตุ 

5. เป้าหมายกบัวธีิด าเนินการ      
6. วธีิด าเนินการกบังบประมาณ      
7. วิธีด าเนินการกับการติดตาม
และประเมินโครงการ  

    

ค. สรุปผลกำรวเิครำะห์ 

           

           

           

           

           

            

 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นขั้นตอน
ส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ ซ่ึงเป็นกระบวนการควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินงานโครงการ การตรวจสอบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ทั้ งระหว่างการด าเนินงานและ
ภายหลงัการด าเนินงานเสร็จส้ินแลว้ตาม วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามโครงการนั้น ๆ  

ควำมมุ่งหมำยของกำรประเมินโครงกำร การประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1. เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพื่อช่วยใหผู้ต้ดัสินใจมีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 
3. เพื่อการบริการขอ้มูลแก่ฝ่ายการเมือง เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายและการประเมิน

โครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 
3.1 เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอนัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการ

ตดัสินใจวา่ลกัษณะใดของโครงการมีความส าคญัมากท่ีสุดซ่ึงจะตอ้งท าการประเมินเพื่อหา
ประสิทธิภาพและขอ้มูลชนิดใดท่ีจะตอ้งเก็บรวบรวมไวเ้พื่อการวเิคราะห์ 



 

 
 

3.2 เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่การ
พิจารณาถึงประสิทธิผลของโครงการ 

3.3 เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรุปผลของ
โครงการ 

3.4 การตดัสินใจวา่ขอ้มูล หรือขอ้เทจ็จริงใดท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้
ควำมส ำคัญของกำรประเมินงำนสุขศึกษำและส่งเสริมสุขภำพ การประเมินงานสุขศึกษา

และส่งเสริมสุขภาพมีความส าคญัต่อการด าเนินโครงการเป็นอยา่งยิง่ ในการน าขอ้มูลมาพฒันาหรือ
ปรับปรุงโครงการต่อไป ดงัน้ี 

1. ช่วยช้ีใหเ้ห็นวา่จุดประสงคข์องการด าเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็นไปได ้
2. ท าใหท้ราบวา่การด าเนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
3. กระตุน้ใหมี้การเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน 
4. ช่วยให้มองเห็นขอ้บกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ซ่ึงจะใช้เป็นหลกัใน

การปรับปรุงการด าเนินงาน 
5. ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการลดความ

สูญเปล่าในการใชท้รัพยากร 
6. ช่วยใหข้อ้สนเทศแก่ผูบ้ริการในดา้นการด าเนินงาน 
7. ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวธีิการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในคร้ังต่อ ๆ ไป 
สรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ

โครงการ ดว้ยการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิผลเพื่อช่วยให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจน าไปใช้ได ้
โดยค านึงถึงความส าคญัของโครงการวา่มีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
เพราะผลการประเมินจะเป็นตวักระตุน้ให้การด าเนินงานมีขอ้บกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกนัก็เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพใหม้ากข้ึนในการท างานของแต่ละโครงการ 

ประโยชน์ของกำรประเมินโครงกำร จากความมุ่งหมายและความส าคญัดงักล่าวแล้ว พอ
สรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการก าหนดวตัถุประสงค์ และมาตรฐานของการ
ด าเนินงานมีความชดัเจนท าให้หน่วยงานไดรั้บประโยชน์เต็มท่ี ท าให้แผนงานบรรลุวตัถุประสงค ์
เพราะโครงการเป็นส่วนหน่ึงของแผน ดงันั้นเม่ือโครงการไดรั้บการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้ด าเนินการไปด้วยดีช่วยการแก้ปัญหาอนัเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของโครงการ 
และท าให้โครงการมีขอ้ท่ีท าให้ความเสียหายนอ้ยลงท าให้การควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการเป็นการตรวจและควบคุมชนิดหน่ึง ช่วยในการสร้างขวญัและก าลังใจให้
ผูป้ฏิบติังานตามโครงการ ท าใหก้ารวางแผนหรือการก าหนดนโยบายของผูบ้ริหารและฝ่ายการเมือง
เป็นสารสนเทศช่วยการตดัสินใจในการบริหารโครงการ 



 

 
 

จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินแผนงานโครงการไม่ได้อยู่ท่ีการพิจารณาตดัสินใจว่า
แผนงานโครงการนั้น ๆ บรรลุหรือไม่บรรลุวตัถุประสงค์ การด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่
เป็นไปตามแผน ทรัพยากรหรืองบประมาณได้รับตามท่ีขอไวแ้ละตรงตามเวลาหรือไม่ ตลอดจน
การเตรียมการในส่ิงท่ีจ  าเป็นก่อนท่ีจะน าแผนงานโครงการไปปฏิบติั (บริบทของโครงการ) ได้
จดัท าหรือไม่ แต่อยู่ท่ีการให้ได้มาซ่ึงค าตอบว่า เพราะเหตุใดแผนงานโครงการนั้น ๆ จึงบรรลุ
หรือไม่บรรลุวตัถุประสงค ์มีอุปสรรคหรือขอ้ขดัขอ้งอย่างไรบา้งท่ีท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน เพราะอะไรจึงไม่ไดท้รัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีขอไว ้หรือไดรั้บแต่ไม่ครบและไม่
ตรงตามเวลาท่ีก าหนดตลอดจนการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและข้อขดัขอ้งในการเตรียมการในส่ิงท่ี
จ  าเป็นก่อนท่ีจะน าแผนงานโครงการไปปฏิบติั (บริบทของโครงการ) ดงันั้นการประเมินแผนงาน
โครงการท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัดงักล่าวควรจะพิจารณาท าการประเมินทั้งระบบ กล่าวคือทั้งปัจจยั
ด้านบริบทปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตของการด าเนินงาน อย่างไรก็ตามการประเมิน
ดังกล่าวเหมาะส าหรับโครงการท่ีต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ โครงการใหม่ ๆ โครงการ
ทดลองโครงการน าร่อง โครงการพฒันารูปแบบ ฯลฯ ส าหรับโครงการปกติ อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้ง
ท าการประเมินทั้งระบบ อย่างน้อยตอ้งมีการประเมินกระบวนการและผลผลิตและท่ีส าคญัก็คือ
ผูรั้บผิดชอบในการประเมินจะตอ้งก าหนดดชันีเพื่อการน้ีโดยเฉพาะท่ีเรียกวา่ ดชันีผลงานท่ีส าคญั 
หรือ Key Performance Indicators (KPI) ซ่ึ งแตกต่างจาก Performance Indicators โดยทั่ว ๆ ไป 
ดชันีผลงานท่ีส าคญัจะเป็นดชันีหลกัส าหรับผูบ้ริหารเพื่อการตดัสินใจ ดงันั้น KPI ส่วนหน่ึงจะเป็น
ดชันีกลุ่มเดียวกนักบั ดชันีผลลพัธ์ (Outcome) และ/หรือดชันีผลกระทบได ้(Impact) 

แนวทำงในกำรประเมินผล การประเมินผลโครงการ มีขั้นตอนท่ีจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

   1. การศึกษาและวเิคราะห์โครงการ เพื่อท าความเขา้ใจโครงการอยา่งนอ้ยในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
1) สถานการณ์ทัว่ไป  
2) วตัถุประสงคเ์ป้าหมายของโครงการ และ  
3) แผนการปฏิบติัการงาน  

นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กับความตอ้งการของผูป้ระเมินโครงการท่ีต้องการจะรู้ข้อมูลอะไร
เพิ่มเติม โดยอาจศึกษาไดจ้ากเอกสารโครงการ การพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีโครงการ รวมทั้งการออกไป
ดูการด าเนินโครงการในพื้นท่ี 

   2. วตัถุประสงค์ในการประเมินผล  โดยทั่วไปจะเป็นผลท่ีสืบเน่ืองมาจากความต้องการของผู ้
ประเมินผลรวม 2 นยั คือ (1) โครงการมีความกา้วหน้าตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานเพียงใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และ (2) เม่ือโครงการส้ินสุดลงแล้ว 
โครงการประสบผลส าเร็จหรือไม่ เพียงใด และโครงการสมควรกระท าต่อเน่ืองหรือไม่ 



 

 
 

   3. ข้อมูลท่ีจะต้องรวบรวม ต้องก าหนดว่าจะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ท่ีน ามาวิเคราะห์แล้วสามารถ
ตอบ อธิบายหรือช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการประเมินผลนั้นได ้การพิจารณาขอ้มูลท่ีตอ้งการรวบรวม
นั้นควรแยกพิจารณาไปตามวตัถุประสงคใ์นการประเมินผลแต่ละขอ้ วิธีการท่ีผูเ้ขียนนิยมใชใ้นการ
ก าหนดขอ้มูลท่ีจะตอ้งรวบรวม คือ การใช้ตวัช้ีวดั (Indicators) มาช่วย เช่น เราตอ้งการประเมินผล
ในส่วนผลกระทบระยะสั้น (Effect) ของโครงการ ในเร่ืองการลดการใช้ยาในกลุ่มผูป่้วยเบาหวาน 
ซ่ึงในการน้ีเราจะต้องเก็บข้อมูล ผลผลิต 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกนั คือ ผลผลิตก่อนโครงการกับ
ผลผลิตหลงัโครงการ หรือผลผลิตของกลุ่มในโครงการกบัผลผลิตของกลุ่มนอกโครงการ เป๋นตน้ 

   4. แหล่งของขอ้มูลและการส ารวจขอ้มูลดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง พิจารณาวา่ขอ้มูลเหล่านั้นสามารถหาได้
จากใครหรือจากท่ีไหน จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) คือข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมชั้นต้นหรือชั้นแรกด้วยตนเอง หรือจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง เช่น 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอ้มูลท่ีผูใ้ดผูห้น่ึง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงไดท้  าการรวบรวมและเรียบเรียงไวเ้รียบร้อยแลว้ เช่น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากรายงานต่าง ๆ  
   5. เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล จะตอ้งก าหนดว่าจะเก็บรวบรวมขอ้มูลเหล่านั้นดว้ย
เคร่ืองมือชนิดใด และใช้วิธีใดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การท่ีจะใช้เคร่ืองมือหรือวิธีการใดนั้น
จะตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีจะรวบรวม และบุคคลท่ีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีเป็น
ท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลาย ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ฯลฯ 
   6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้มูล เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์
และแปลความ ผูท่ี้ท  าการรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งท าการรวบรวมขอ้มูลใหไ้ดต้ามท่ีก าหนด และขอ้มูล
ท่ีได้จะตอ้งมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นมีเทคนิคแตกต่างกนัออกไปตาม
ชนิดของเคร่ืองมือ  และวธีิการใชเ้คร่ืองมือนั้น ๆ การสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
   7. การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดย้งัไม่อยู่ในรูปท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง ตอ้งน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการตรวจสอบ เรียบเรียงหรือประมวล และท าการวิเคราะห์
เสียก่อนจึงจะไดข้อ้มูลท่ีสามารถอ่านไดง่้าย เพื่อท่ีจะไดแ้ปลความและน าเสนอต่อไป 
   8. การแปลความและการรายงาน การแปลความเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการประมวลผล  และ
การวิเคราะห์มาอธิบาย ให้ความหมายและช้ีแนะ หรือตั้งขอ้สังเกตในประเด็นต่าง ๆ โดยแสดงให้
ทราบถึงขอ้เทจ็จริงตามตวัเลขท่ีไดรั้บและท าให้ออกมาเป็นภาษาสามญัท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ใจ
ได้ตรงกนั จุดส าคญัของการแปลความก็คือ จะตอ้งตอบ อธิบายหรือช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการ
ประเมินผลไดช้ดัเจนและครบถว้น จากนั้นน ามาจดัท าเป็นรายงานซ่ึงในการเขียนรายงานนั้นผูเ้ขียน
จะตอ้งค านึงถึง  
 1) ผูอ่้านวา่เป็นใคร มีพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีท าการประเมินผลแค่ไหน  
 2) การน าผลของการประเมินไปใชป้ระโยชน์  



 

 
 

 3) รูปแบบการรายงาน เช่น จดัท ารายงานแบบยอ่ แบบละเอียด หรือรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากน้ี
การเขียนรายงานผูเ้ขียนตอ้งพยายามเขียนให้ไดค้วามชดัเจน กะทดัรัด มีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง และ
ท่ีส าคญัคือ ตอ้งซ่ือตรง 
 
กจิกรรม 8.2.3 

จงอธิบายความส าคญัของการประเมินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
 

แนวตอบกจิกรรม 8.2.3  
 ความส าคญัของการประเมินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มีดงัน้ี 

1. ช่วยช้ีใหเ้ห็นวา่จุดประสงคข์องการด าเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็นไปได ้
2. ท าใหท้ราบวา่การด าเนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
3. กระตุน้ใหมี้การเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน 
4. ช่วยให้มองเห็นขอ้บกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ซ่ึงจะใช้เป็นหลกัในการ

ปรับปรุงการด าเนินงาน 
5. ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการลดความสูญ

เปล่าในการใชท้รัพยากร 
6. ช่วยใหข้อ้สนเทศแก่ผูบ้ริการในดา้นการด าเนินงาน 
7. ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวธีิการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในคร้ังต่อ ๆ ไป 

 
 



 

 
 

ตอนที่ 8.3 
กระบวนกำรประเมินผลสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 8.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 
8.3.1 ขั้นตอนส าคญัของกระบวนการประเมินผล 
8.3.2 การก าหนดประเด็นและค าถาม ตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมิน 
8.3.3 เคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
8.3.4 การสรุปผล การใหข้อ้เสนอแนะ และการน าผลการประเมินไปใช้ 

 

แนวคดิ 
1. ขั้นตอนส าคญัของกระบวนการประเมิน ไดแ้ก่ การพิจารณาแผนงานหรือโครงการ การ
ก าหนดประเด็นและค าถามการประเมิน การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล การใหข้อ้เสนอแนะ การเผยแพร่ผลการ
ประเมิน และการน าผลการประเมินไปใช้ 
2. การก าหนดประเด็นและค าถาม ตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองและ
สัมพนัธ์กนั โดยการก าหนดประเด็นและค าถามในการประเมินเป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัใน
กระบวนการประเมินโครงการ เพราะประเด็นและค าถามท่ีแตกต่างกนัจะใชต้วัช้ีวดัการ
ประเมินท่ีแตกต่างกนั และจะตอ้งก าหนดเกณฑก์ารประเมินตามตวัช้ีวดันั้น ๆ 
3. ในการประเมินโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพจะเนน้การรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งท่ีเช่ือถือได ้โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตามแผน และใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นส่วนใหญ่  
4. การสรุปผลการประเมินโครงการโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั จะแตกต่างกนัใน
เน้ือหาสาระท่ีท าการประเมิน และมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการสรุปผลท่ีไดจ้ากการวจิยั การ
สรุปผลในขั้นสุดทา้ยส่วนใหญ่จะกระท าในรูปของรายงานการประเมินผลโครงการใน 2 
ลกัษณะคือ รายงานการประเมินโครงการฉบบัสมบูรณ์ และรายงานการประเมินโครงการ
ส าหรับผูบ้ริหารโครงการ ซ่ึงในรายงานจะตอ้งมีขอ้เสนอแนะท่ีชดัเจน เพื่อให้เกิดการน า
ผลการประเมินไปใช้ 

 
 



 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 8.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายขั้นตอนส าคญัของกระบวนการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพได ้
2. ก าหนดประเด็นและค าถาม  ตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินในการประเมินผลโครงการ
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได ้
3. ระบุเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล วธีิการรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลในการ
ประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได ้
4. อธิบายแนวทางการสรุปผล การใหข้อ้เสนอแนะ และการน าผลการประเมินโครงการสุข
ศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพไปใชไ้ด ้
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เร่ืองที ่8.3.1 
ขั้นตอนส ำคญัของกระบวนกำรประเมนิผล 
 

 เน่ืองจากการประเมินผลมีความส าคญัในทุกขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ก่อนวางแผนโครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการ และการประเมินผล
เม่ือส้ินสุดการด าเนินโครงการ  โดยกรอบแนวคิดของการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพควรยดึหลกัการส าคญัตามท่ีสปริงเก็ตต ์และคณะ (Springett et al.  อา้งถึงใน WHO, 
2001)  เสนอแนะไว ้ดงัน้ี  

 หลักการส าคัญท่ีใช้เป็นกรอบแนวคิดของการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและ  
การส่งเสริมสุขภาพ 

1) สามารถใชไ้ดก้บัการประเมินผลแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะเหมาะสมกบัวธีิการท่ีใช้
ประเมินผลโครงการหรือนโยบายดา้นสุขภาพ 
2) สอดคลอ้งกบัหลกัการของการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะใหค้วามส าคญักบัการเสริม
พลงับุคคลและชุมชน โดยใหบุ้คคลและชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
3) ใหค้วามส าคญักบัการประเมินผลท่ีสะทอ้นความรับผดิชอบทั้งในระดบับุคคลและใน
ระดบักลุ่มหรือชุมชน และการประเมินทั้งผลลพัธ์เด่ียว ๆ กบัผลลพัธ์รวมของโครงการท่ี
เกิดจากการมีปัจจยัหลายตวัท่ีเสริมกนั  (Single and synergistic outcomes) 
4) มีความยดืหยุน่ในการปฏิบติั สามารถปรับไดต้ามสถานการณ์ โอกาส ความทา้ทาย และ
เม่ือจ าเป็นตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญัในการประเมินผล 
5) มีความครอบคลุมทุกระยะของกระบวนการประเมินผล ตั้งแต่เร่ิมวางแผนจนถึงการน า
ผลการประเมินไปใช้ 
6) สามารถประยกุตไ์ดก้บัการประเมินผลในทุกระดบั 

 
จากหลกัการของกรอบแนวคิดการประเมินผลท่ีกล่าวมาแลว้ ท าใหส้ามารถก าหนด

ขั้นตอนส าคญัของการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เป็น 8 ขั้นตอน คือ 

(Rootman et al., 2001)   
1. การพิจารณาแผนงานหรือโครงการ 
2. การก าหนดประเด็นและค าถามการประเมิน 
3. การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 



 

 
 

5. การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
6. การใหข้อ้เสนอแนะ 
7. การเผยแพร่ผลการประเมิน 
8. การน าผลการประเมินไปใชใ้นการด าเนินงาน 
 
1. การพิจารณาแผนงานหรือโครงการ 
2. การก าหนดประเด็นและค าถามการประเมิน 
3. การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
6. การใหข้อ้เสนอแนะ 
7. การเผยแพร่ผลการประเมิน 
8. การน าผลการประเมินไปใชใ้นการด าเนินงาน 

ภำพที ่8.9 ขั้นตอนส ำคัญตำมกรอบแนวคิดของกำรประเมินผล 
โครงกำรสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 

1. กำรพิจำรณำแผนงำนหรือโครงกำร นบัเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการประเมินผลท่ี
จะต้องมีการทบทวนว่าแผนงานหรือโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพท่ีจะท าการ
ประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงค์อะไร และมีความเช่ือมโยงกบัโครงการ กิจกรรม และ
โครงสร้างในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะรวมถึงการพิจารณาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีจะมา
เขา้ร่วมในการประเมินผล  การตรวจสอบประเด็นสุขภาพท่ีให้ความสนใจ และการรวบรวมขอ้มูล
พื้นฐานเพื่อการประเมินผล  

2. กำรก ำหนดประเด็นและค ำถำมกำรประเมิน เน่ืองจากการประเมินโครงการในแต่ละ
ระยะ มีประเด็นท่ีตอ้งการประเมินแยกได้เป็นหลายประเภทดงัได้กล่าวมาแล้ว และการ
ประเมินโครงการแต่ละระยะ หรือทั้ งหมดทุกระยะ ไม่จ  าเป็นต้องท าการประเมินทุก
ประเด็นหรือทุกประเภทเสมอไป จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดประเด็นท่ีจะประเมินให้
ชดัเจน เช่น การประเมินผลของโครงการ จะมีทั้งการประเมินผลงาน การประเมินผลผลิต 
การประเมินผลลพัธ์ และการประเมินผลกระทบ การประเมินกระบวนการจะมีการประเมิน
ความกา้วหนา้ของกิจกรรม ความพอเพียงของกิจกรรมการด าเนินงาน เป็นตน้ การก าหนด
ส่ิงท่ีจะประเมินท่ีชดัเจน จะมีผลอยา่งมากต่อการวางแผนการประเมินในขั้นต่อ ๆ ไป  



 

 
 

ส าหรับค าถามการประเมิน ในแต่ละประเด็นการประเมินจะมีหลาย ๆ ค าถามท่ีใช้เพื่อ
ประเมิน เช่น การประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการสุขศึกษา จะมีการตั้งค  าถามถึงวิธีการ
จดัการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ การพฒันาปัจจยัแวดล้อม เป็นไปตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้น
โครงการหรือไม่ การเรียนรู้น าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพตามวตัถุประสงค์หรือไม่ หรือการ
ประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในประเด็นการผลกัดนันโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ อาจมีการ
ตั้งค  าถามถึง วิธีการไดม้าของนโยบายสาธารณะ ใครมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
ชุมชนให้การยอมรับและปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด หากไม่มีการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักล่าว ชุมชนมีกลไกหรือวธีิการจดัการอยา่งไร เป็นตน้ 

ในขั้นตอนน้ีหากให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรวมทั้งชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นและ
ค าถามท่ีตอ้งการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จะท าให้เกิดการเห็นพอ้ง
ประเด็นการประเมินและน ามาสู่การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อนัเป็นการเสริมพลงัของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียต่อโครงการดงักล่าว 

3. กำรออกแบบกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบในขั้นตอนน้ีข้ึนอยู่กับ
ประเด็นและค าถามในการประเมินท่ีก าหนดในขั้นตอนก่อนหน้าน้ี ซ่ึงต้องน ามาใช้
ออกแบบประเภทของขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีจะในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้ไดค้  าตอบตาม
ตอ้งการ  ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัและเกณฑใ์นการประเมินผล   
ในการประเมินประสิทธิผลโครงการจะตอ้งมีการก าหนดตวัช้ีวดั (Indicators) และเกณฑ ์

(Criteria) ตวัอยา่งในการประเมินผลโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ถา้โครงการระบุวตัถุประสงคไ์ว้
ชัดเจน เช่น เพื่อลดอัตราการสูบบุหร่ีในเด็กนักเรียนอายุ 15-18 ปี ลงร้อยละ 50  สามารถน า
วตัถุประสงคด์งักล่าวมาก าหนดเป็นเกณฑ์ไดเ้ลย ขั้นตอนต่อไปคือตอ้งตั้งค  าถามวา่จะใชอ้ะไรเป็น
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ซ่ึงตวัช้ีวดัความส าเร็จคือขอ้มูลท่ีวดัมาเพื่อใชเ้ทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ในท่ีน้ี จะ
ใชก้ารวดัดว้ยวิธีการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามให้เด็กนกัเรียนรายงานพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเป็น
ประจ าของตนเอง เพื่อน ามาค านวณเป็นอตัราการสูบบุหร่ีของเด็กนกัเรียนโดยท าการเปรียบเทียบ
อตัราการสูบบุหร่ีก่อนเร่ิมโครงการ กบัเม่ือโครงการส้ินสุดลง เพื่อดูวา่หลงัด าเนินโครงการฯ อตัรา
การสูบบุหร่ีลดลงจากเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 50 หรือไม่  แต่บางโครงการอาจไม่ได้ตั้งเกณฑ์เป็น
ตัวเลขไวช้ัดเจน ผูป้ระเมินจะต้องก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความส าเร็จ โดยอาจยึดตาม
มาตรฐานการด าเนินงาน (ถา้มี) หรือผลการด าเนินงานของโครงการอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้  

โดยปกติแลว้เกณฑ์การประเมินจะไดม้าจากเป้าหมายของการด าเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวล่้วงหน้าในระยะการจดัท าหรือพฒันาโครงการ ซ่ึงจะมีทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ   ในทางทฤษฎีการก าหนดตวัช้ีวดัและเกณฑ์ในการประเมินโครงการ ควรจะตอ้งก าหนด
ทั้ งปริมาณและคุณภาพ ทั้ งน้ีเน่ืองจากความส าเร็จของโครงการในแต่ละระดับนั้ นข้ึนอยู่กับ



 

 
 

ความส าเร็จในดา้นคุณภาพมากกวา่ในดา้นปริมาณ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายวา่มีโครงการสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพจ านวนมากมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นปริมาณเป็นหลกั เช่น มี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จากเป้าหมายท่ีก าหนด 50 คน  แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพ เช่น ครัวเรือนมีการก าจดัลูกน ้ายงุลายร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด 

ตวัช้ีวดัการประเมินโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพจะมีหลายลกัษณะ ท่ีส าคญั
คือตวัช้ีวดัตรง (Direct indicator) เป็นตวัช้ีวดัท่ีใช้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีจะประเมิน
โดยตรง ส่วนตัวช้ีวดัอ้อม (Indirect indicator) เป็นตัวช้ีวดัท่ีใช้ประเมินส่ิงอ่ืนแต่น ามาใช้แทน
ตวัช้ีวดัตรง เช่น การใช้จ  านวนหรือปริมาณทราย “ทีมีฟอส” ท่ีแจกให้แต่ละครัวเรือนเป็นตวัช้ีวดั
ประเมินพฤติกรรมการใชท้รายในการควบคุมลูกน ้ ายุงลาย แทนท่ีจะประเมินจากพฤติกรรมการใช้
ทราย “ทีมีฟอส” ควบคุมลูกน ้ ายุงลายของครัวเรือนโดยตรง หรือการใชจ้  านวนงบประมาณในการ
รณรงค์การก าจดัลูกน ้ ายุงลายในชุมชน เป็นตวัช้ีวดัแทนความตระหนักของชุมชนในการควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก เป็นตน้ ตวัช้ีวดัการประเมินอาจจะเป็น จ านวน ร้อยละ สัดส่วน หรืออตัรา ท่ีเป็น
ตวัเลขเชิงปริมาณ และคุณลกัษณะของส่ิงท่ีจะประเมินท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น การมีนโยบาย
สาธารณะของชุมชนในเร่ืองการก าจดัลูกน ้ ายุงลายในชุมชน ท่ีมีกลไกการตรวจสอบและลงโทษ
ครัวเรือนท่ีส ารวจแลว้พบลูกน ้ ายุงลาย เป็นตน้  ทั้งน้ีการก าหนดตวัช้ีวดัข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์อง
โครงการ ตวัอยา่งตวัช้ีวดัตามวตัถุประสงค์ของโครงการและลกัษณะของตวัช้ีวดั แสดงในตารางท่ี 
8.1 

 
ตารางท่ี 8.1 ตวัช้ีวดัตามวตัถุประสงคข์องโครงการและลกัษณะของตวัช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำร ลกัษณะของตัวช้ีวดั 
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีภาวะเส่ียงทางสุขภาพตามเกณฑ ์ 
เขา้ร่วมโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ปริมาณ 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมการกินผกัอยา่งนอ้ยคร่ึง
กิโลกรัมต่อวนั   

ปริมาณและคุณภาพ 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีมีดชันีมวลกายเกินเกณฑ ์มีค่าดชันี
มวลกายลดลงอยา่งนอ้ยร้อยละ 10   

ปริมาณและคุณภาพ 

จ านวนกลุ่มออกก าลงักายในหมู่บา้น ท่ีมีกิจกรรมออกก าลงักาย
ในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 3 วนัต่อสัปดาห์   

ปริมาณและคุณภาพ 

 

4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล ผูว้างแผนการประเมินผล
จะตอ้งก าหนดแหล่งขอ้มูลตามตวัช้ีวดั โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณของขอ้มูลให้เป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด ท่ีส าคญัคือการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตามตวัช้ีวดั การ



 

 
 

ก าหนดตวัอยา่งและขนาดของตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถประยุกตว์ิธีการรวบรวมในการวิจยัมาใช้ได ้ใน
การเก็บขอ้มูลตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการประเมินท่ีตอ้งมีการแจง้วตัถุประสงคข์องการเก็บขอ้มูล 
และมีการรักษาความลบัของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงการท่ีจะได้รับความร่วมมือท่ีดีจากผูใ้ห้ขอ้มูลควรใช้
วิธีการให้มีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมกระบวนการประเมินผล อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการประเมินผล เขา้ใจขอ้จ ากดัในกระบวนการประเมินผล 
และใหค้วามส าคญักบัความตรงและความเท่ียงของผลการประเมินดว้ย   

5. กำรวิเครำะห์และแปลผล เม่ือไดข้อ้มูลแลว้จึงจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถาม
หรือวตัถุประสงคข์องการประเมิน โดยท่ีวธีิการดงักล่าวอ่านจะไม่เขม้ขน้เหมือนการด าเนินงานวจิยั 
เช่น อาจไม่จ  าเป็นตอ้งค านวณขนาดตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลตอ้งมีความตรงและไม่
ตอ้งทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไม่จ  าเป็นตอ้งลึกซ้ึงถึงการ
ทดสอบทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งมีการน าผลการประเมินตามตวัช้ีวดัมาเทียบกบั
เกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อแปลผลการประเมิน เช่น การบรรลุความส าเร็จของโครงการตามท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีควรค านึงถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลให้มีความหมาย
ต่อผูน้ าผลการประเมินไปใช ้  

6. กำรให้ข้อเสนอแนะ ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการประเมินผล จะเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการให้
ขอ้เสนอแนะ และร่วมรับผิดชอบในการน าขอ้เสนอแนะจากการประเมินผลไปใช้ในการพฒันา
นโยบาย โดยเฉพาะผูท่ี้มีส่วนในการก าหนดนโยบาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการผลกัดนันโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะควร
รวมถึงขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัท่ีควรท าทนัที ซ่ึงควรมีการระบุให้เห็นประโยชน์อย่างชัดเจน 
ช้ีให้เห็นขอ้เท็จจริงท่ีเปล่ียนไปจากความเช่ือเดิม รวมทั้งประโยชน์และการลดค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน
จากการลงมือปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 

7. กำรเผยแพร่ผลกำรประเมิน ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากการประเมินควรมีการ
เผยแพร่ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเผยแพร่ในรูปแบบท่ีไม่ตอ้งใช้ค่าใช้จ่าย แต่ในบางคร้ังการลงทุนในการ
เผยแพร่ผลการประเมินเป็นส่ิงจ าเป็น โดยเฉพาะถา้ขอ้มูลผลของโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพนั้นสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเสริมพลงับุคคลและชุมชน การเผยแพร่ไม่ควรมี
เฉพาะผลการประเมินเท่านั้น แต่ควรมีประเด็นท่ีผูป้ฏิบติัจะน าผลการประเมินดงักล่าวไปใช ้ซ่ึงอาจ
มีการน าโครงการท่ีได้ผลดีไปใช้ด าเนินการในพื้นท่ีอ่ืน การวางแผนเร่ืองการส่ือสารและการ 
จดักิจกรรมการเผยแพร่ผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะการน าไปใช้จึงมีความส าคญั
ส าหรับผูป้ระเมินโครงการเช่นกนั 



 

 
 

     8. กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรด ำเนินงำน  การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินผล
โครงการทุกคร้ังควรตอ้งน าไปใช้ในการปรับปรุงโครงการในคร้ังต่อไป ประเด็นส าคญัท่ีควรใช้
ร่วมในการตดัสินใจ คือ ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงและพฒันาแผนการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมต่อไป  และน าไปสู่วงจรการพฒันาโครงการและออกแบบการประเมินผลในรอบต่อไป 

 จาก 8 ขั้นตอนส าคญัของกระบวนการประเมินผลท่ีกล่าวมาแลว้ ในบางคร้ังอาจมีการ
รวมขั้นตอนท่ีใกลเ้คียงกนัไวด้้วยกนั เช่น ขั้นตอนท่ี 1 รวมกบัขั้นตอนท่ี  2  ขั้นตอนท่ี 3 รวมกบั
ขั้นตอนท่ี  4  ขั้นตอนท่ี 5 รวมกบัขั้นตอนท่ี  6  ขั้นตอนท่ี 7 รวมกบัขั้นตอนท่ี  8  ส าหรับในเร่ือง
ต่อไปจะเน้นเฉพาะเน้ือหาส าคญัของกระบวนการประเมินผลท่ีจ าเป็นตอ้งมีรายละเอียดเพิ่มเติมใน
การด าเนินการ คือ การก าหนดประเด็นและค าถาม การก าหนดตวัช้ีวดัและเกณฑ์ในการประเมินผล 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล และการสรุปผลการประเมินและให้
ขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดในเร่ืองท่ี 8.3.2-8.3.4 



 

 
 

______________________________________________________________________________ 
กจิกรรม 8.3.1 

ขั้นตอนท่ีส าคญัในกระบวนการประเมินโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมี
อะไรบา้ง   

______________________________________________________________________________ 
แนวตอบกจิกรรม 8.3.1 
 ขั้นตอนส าคญัของการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มี 8 
ขั้นตอน คือ   

1. การพิจารณาแผนงานหรือโครงการ 
2. การก าหนดประเด็นและค าถามการประเมิน 
3. การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
6. การใหข้อ้เสนอแนะ 
7. การเผยแพร่ผลการประเมิน 
8. การน าผลการประเมินไปใชใ้นการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เร่ืองที ่8.3.2 
กำรก ำหนดประเด็นและค ำถำม ตัวช้ีวดัและเกณฑ์ในกำรประเมนิผล 
 

การก าหนดประเด็นและค าถาม ตวัช้ีวดัและเกณฑใ์นการประเมินผล เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ือง
และสัมพนัธ์กนั การก าหนดประเด็นและค าถามในการประเมินผล จะเป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัใน
กระบวนการประเมินผลโครงการ เพื่อใหส้ามารถก าหนดตวัช้ีวดัและเกณฑใ์นการประเมินผลได ้  

 1. กำรก ำหนดประเด็นและค ำถำมในกำรประเมินผล ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ การประเมิน
โครงการแต่ละระยะ หรือในทุกระยะ ไม่จ  าเป็นตอ้งท าการประเมินทุกเร่ืองหรือทุกประเภทเสมอไป 
จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดประเด็นและค าถามในการประเมินใหช้ดัเจน หลกัส าคญัในการก าหนด
ประเด็นท่ีจะประเมินก็คือ ส่ิงท่ีระบุไวต้ามวตัถุประสงคข์องการประเมินหรือวตัถุประสงคข์องการ
น าผลการประเมินไปใช ้เช่นถา้ตอ้งการทราบประสิทธิผลของโครงการ ประเด็นท่ีตอ้งประเมินคือ
ผลของโครงการในระดับผลลัพธ์ และมีการตั้งค  าถามว่าผลลัพธ์เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการท่ีตั้งไวไ้หม   ถา้ประเด็นท่ีตอ้งการประเมินคือ กา้วหน้าของการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
โดยมีค าถามว่าโครงการด าเนินการได้ตามแผนทั้ งประเด็นกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมเป็นไปตาม
มาตรฐาน และก าหนดเวลาหรือไม่  ควรต้องปรับปรุงการด าเนินงานในเร่ืองอะไร เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการดว้ย เช่น โครงการท่ีตอ้งการประสบการณ์การเรียนรู้ 
โครงการใหม่ ๆ โครงการทดลอง โครงการน าร่อง โครงการพฒันารูปแบบ หรือโครงการใน
ลกัษณะเดียวกนัแต่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน ฯลฯ ควรจะตอ้งท าการประเมินทั้งระบบ คือทั้งประเมิน
บริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลของโครงการ ส าหรับโครงการปกติ อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้ง
ท าการประเมินทั้งระบบ แต่อยา่งนอ้ยตอ้งมีการประเมินกระบวนการและผลของโครงการ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ถ้าวตัถุประสงค์หลักของการประเมินโครงการไม่ได้อยู่ท่ีการพิจารณา
ตดัสินใจวา่โครงการนั้น ๆ บรรลุหรือไม่บรรลุวตัถุประสงค ์การด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่
เป็นไปตามแผน ทรัพยากรหรืองบประมาณได้รับตามท่ีขอไวแ้ละตรงตามเวลาหรือไม่ ตลอดจน
การเตรียมการในส่ิงท่ีจ  าเป็นก่อนท่ีจะน าแผนงานโครงการไปปฏิบติั (บริบทของโครงการ) ได้
จดัท าหรือไม่ แต่อยู่ท่ีการให้ได้มาซ่ึงค าตอบว่า เพราะเหตุใดแผนงานโครงการนั้น ๆ จึงบรรลุ
หรือไม่บรรลุวตัถุประสงค ์มีอุปสรรคหรือขอ้ขดัขอ้งอย่างไรบา้งท่ีท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน เพราะอะไรจึงไม่ไดท้รัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีขอไว ้หรือไดรั้บแต่ไม่ครบและไม่
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและขอ้ขดัขอ้งในการเตรียมการในส่ิงท่ี
จ  าเป็นก่อนท่ีจะน าแผนงานโครงการไปปฏิบติั ดงันั้น การประเมินโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์หลกั
ดังกล่าว ควรจะพิจารณาท าการประเมินทั้ งระบบ กล่าวคือทั้ งปัจจัยด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลของการด าเนินงานดังภาพ และจะต้องก าหนดตวัช้ีวดัการประเมินทั้ งเชิง



 

 
 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ  ประเด็นและค าถามในการประเมินเพื่อการน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงโครงการ ดงัแสดงในภาพท่ี 8.8 



 

 
 

 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน ค ำถำมกำรประเมิน  กำรน ำผลกำรประเมินไป

ใช้ปรับปรุงโครงกำร 

ผลของโครงกำร บรรลุวตัถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ

วตัถุประสงค์ 

เพรำะอะไร แก้ไขอย่ำงไร 

กำรด ำเนินงำน เป็นไปตำมแผน 

ไม่เป็นไปตำมแผน 

มีปัจจัยอะไร จะปรับอย่ำงไร 

ปัจจัยน ำเข้ำ ได้ตำมแผน 

ไม่ได้ตำมแผน 

ด้วยเหตุใด แก้ไขอย่ำงไร 

บริบทของโครงกำร ได้จัดเตรียม 

ไม่ได้จัดเตรียม 

เพรำะเหตุใด จะท ำอย่ำงไร 

 

ภาพท่ี 8.8 ประเด็นและค าถามการประเมินผลโครงการ เพื่อน าผลการประเมินไปใชป้รับปรุง
โครงการ 

วธีิการก าหนดประเด็นและค าถามในการประเมินผล  มีส่ิงท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
 1) ลกัษณะของโครงการอยู่ในขั้นใด กล่าวคือเป็นโครงการตามงบประมาณ
ปกติ หรือ โครงการท่ีเพิ่งเร่ิมต้นด าเนินงานในลักษณะของโครงการพัฒนารูปแบบ โครงการ
ทดลอง โครงการน าร่อง (Pilot project) ฯลฯ ถา้เป็นเป็นโครงการตามงบประมาณปกติ ส่ิงท่ีจะตอ้ง
ประเมินคือ ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ประสิทธิผลของโครงการ และกระบวนการ
ด าเนินงานโครงการทั้งในแง่ของความก้าวหน้าของงาน (Progress) และคุณภาพ (Quality) ของ 
การด าเนินกิจกรรมโครงการ 

ถา้เป็นโครงการในลกัษณะของ โครงการพฒันารูปแบบ โครงการทดลอง 
โครงการน าร่อง เพื่อใชเ้ป็นฐานในการตดัสินใจพฒันาโครงการและปรับเป็นโครงการปกติ ควรจะ
ท าการประเมินทั้งระบบ  
 2) การตัดสินใจท่ีจะประเมินโครงการอยู่ในช่วงใดของการด าเนินงาน
โครงการ ถา้ตดัสินใจท่ีจะท าการประเมินโครงการเม่ือโครงการเสร็จส้ินแลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งประเมิน



 

 
 

คือ ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ถา้ตดัสินใจท่ีจะท าการประเมินตั้งแต่ก่อนพฒันา
โครงการ ระหวา่งการจดัท าโครงการ หรือระหวา่งการปรับปรุงโครงการเดิม ควรจะท าการประเมิน
ทั้งระบบ 
 3) วิเคราะห์วตัถุประสงค์ของโครงการ การวิเคราะห์วตัถุประสงค์ของ
โครงการจะช่วยในการประเมินความส าเร็จของโครงการในแง่ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ผลกระทบของโครงการได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งข้ึน ส่ิงท่ีต้องวิเคราะห์และสรุปผลให้ได้ ก็คือ 
วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการคืออะไร ซ่ึงโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่
ไม่ไดร้ะบุไวช้ดัเจน ถา้ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโครงการก็ตอ้งวิเคราะห์และก าหนดเป็นวตัถุประสงค์ของ
โครงการท่ีจะใช้ในการประเมินประสิทธิผลของโครงการโดยใช้แนวคิดเชิงทฤษฎี  กล่าวคือ
วตัถุประสงค์หลกัของโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพควรจะอยู่ในระดบัผลลพัธ์ของ
โครงการ คือการพัฒนาหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และการปรับเปล่ียนนโยบายหรือ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัของพฤติกรรมสุขภาพได้แก่ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ 
ปัจจยัเสริม ควรจะเป็นวตัถุประสงค์ของโครงการในระดบัผลผลิต และปริมาณของการกระท า
กิจกรรมควรจะเป็นวตัถุประสงค์ของโครงการในระดบัผลงาน (Performance) ถ้าวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงการไม่เป็นไปตามแนวคิดเชิงทฤษฎีดงักล่าว ก็ควรให้ขอ้เสนอแนะในการปรับ
วตัถุประสงคใ์นการจดัท าโครงการคร้ังต่อไป 
 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณาประเมินผลของโครงการสาธารณสุขท่ีมีการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ในกรณีท่ีสาเหตุหลักของปัญหาสาธารณสุขมีทั้ ง
พฤติกรรมเส่ียงและส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้นโดยแนวคิดทฤษฎีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และการส่งเสริมสุขภาพท่ีตอ้งมุ่งท่ีปัจจยัก าหนดสุขภาพทั้งพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นท่ีจะ
ประเมินจะประกอบดว้ย 
 1) การประเมินการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ เจตคติ ค่านิยม การรับรู้ ทกัษะท่ี
จ าเป็นในการกระท าพฤติกรรม ฯลฯ ซ่ึงเป็นการประเมินผลท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมโดยตรง 
(Direct output) การประเมินผลโครงการในระดับ น้ี ส่ วนใหญ่ เป็นการประเมิน ปัจจัยน า 
(Predisposing factors) ท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากปัจจยัน าแลว้ในบางโครงการหรือ
บางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งท าการประเมินการบริหารจดัการปัจจยัเอ้ือ (Enabling factors) และการใช้
ปัจจยัเสริม (Reinforcing factors) ในการส่งเสริม กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์ว้ย 
 2) การประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
ปัญหาสุขภาพและ/หรือภาวะเส่ียงดา้นสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย การประเมินในระดบัน้ีจดัอยูใ่น
ประเภทการประเมินผลลพัธ์ของโครงการ และใชเ้ป็นฐานในการประเมินประสิทธิผลของโครงการ 



 

 
 

 3) การประเมินการเปล่ียนแปลงของภาวะเส่ียงทางสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละคน (Individual health impact) ซ่ึงอาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
การปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องโครงการนั้นๆ เช่น ระดบัความดนัโลหิต 
ระดบัน ้ าตาลในเลือด ระดบัโคเรสเตอรอลในเลือด น ้ าหนักตวั  ดชันีมวลกาย ภาวะเครียด การมี
สัมพนัธภาพกบัคนอ่ืน ฯลฯ การประเมินในระดบัน้ีจดัอยู่ในประเภทการประเมินผลกระทบของ
โครงการ 
 4) การประเมินการเปล่ียนแปลงของปัญหาสาธารณสุข (Public health 
problem impact) เช่น อตัราป่วย อตัราตาย อตัราป่วยตาย อตัราป่วยซ ้ า ความรุนแรงของการป่วย 
จ านวนคร้ังของการป่วยท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ การประเมินในระดบัน้ีจดัอยู่ในประเภทการ
ประเมินผลกระทบของโครงการเช่นเดียวกนั 

 2. กำรก ำหนดตัวช้ีวัดในกำรประเมินโครงกำร  จากประเด็นและค าถามการ  ผูป้ระเมินจะตอ้ง
ท าการวดัและรวบรวมขอ้มูล ตามประเด็นและค าถามการประเมิน ส่ิงท่ีจะไปท าการวดัน้ีคือตวัช้ีวดั 
ดัชนี หรือดัชนีช้ีวดั หรือบางท่านใช้ค  าว่าตัวบ่งช้ี ซ่ึงในท่ีน้ีจะใช้ค  าว่า “ตัวช้ีวดั” (Indicator)  
การก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินโครงการใด ๆ ก็ตามจะตอ้งค านึงถึงส่ิงส าคญัต่อไปน้ี 
 1) ตวัช้ีวดัท่ีจะน ามาใช้วดัควรเป็นตวัช้ีวดัท่ีตรงกบัระดบัของประเด็นท่ีตอ้งการวดัหรือ
ระดบัของการประเมิน หรือเรียกวา่เรียกวา่ “ตวัช้ีวดัตรง” (Direct indicator) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีความ
ไวในการสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของประเด็นท่ีจะวดั ท าให้การสรุปผลการประเมินมีความถูกตอ้ง
แม่นย  า  อยา่งไรก็ตามถา้ไม่สามารถใชต้วัช้ีวดัตรงไดเ้น่ืองจากปัญหาของการวดั การรวบรวมขอ้มูล 
งบประมาณ เวลา หรือขาดเคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการวดั ก็ให้พิจารณา “ตวัช้ีวดัอ้อม” 
(Indirect indicator) ท่ีสูงกวา่และอยู่ติดกบัระดบัท่ีจะวดัแทน แต่ถา้ไม่สามารถหาตวัช้ีวดัออ้มท่ีสูง
กว่าได ้ก็ให้พิจารณาตวัช้ีวดัออ้มท่ีต ่ากว่าเป็นอนัดบัต่อไป ถึงแมต้วัช้ีวดัออ้มจะมีความไวในการ
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของประเด็นท่ีจะวดันอ้ยกวา่ตวัช้ีวดัตรง แต่ตวัช้ีวดัออ้มท่ีสูงกวา่จะมีความ
ไวในการสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีจะวดัได้ดีกว่าตวัช้ีวดัออ้มท่ีต ่ากว่า ดงันั้นจึงควรวาง
แผนการประเมินตั้งแต่ระยะของการพฒันาโครงการ เพราะถ้าไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ
ตามตวัช้ีวดัตรงท่ีมีอยูใ่นระบบรายงานปกติได ้ผูว้างแผนการประเมินผลสามารถพฒันาระบบการ
รายงานขอ้มูลเสริมเฉพาะโครงการนั้น ๆ ระหว่างการด าเนินงานโครงการได้ การท่ีไม่มีการวาง
แผนการประเมินตั้งแต่ตน้อาจท าใหพ้บอุปสรรคของการรวบรวมขอ้มูลในภายหลงั 
 เพื่อให้เขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน จะขอยกตวัอยา่งการใชต้วัช้ีวดัตรงและตวัช้ีวดัออ้มในโครงการ
สุขศึกษาท่ีมีเป้าประสงค์ให้กลุ่มเส่ียงเบาหวานมีการควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดได้ โดยมี
วตัถุประสงค์หลกั (ผลลพัธ์) ในการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลงักายตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด และมีวตัถุประสงค์เฉพาะ (ผลผลิต) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ท่ีจ  าเป็น มีการ



 

 
 

รับรู้ท่ีถูกตอ้ง และมีทกัษะในการเลือกอาหารบริโภคและการออก าลงักาย เม่ือเสร็จส้ินโครงการ ผู ้
ประเมินโครงการตอ้งการประเมินวา่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลงักายของกลุ่ม
ตวัอย่างว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ แต่เน่ืองจากไม่มีการรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกายของกลุ่มตวัอย่างไวอ้ย่างเป็นระบบ และมีข้อจ ากัดในการบริหาร
จดัการรวบรวมขอ้มูลดา้นพฤติกรรม ผูป้ระเมินจึงไดใ้ชก้ารเปล่ียนแปลงของระดบัน ้าตาลในเลือดท่ี
รวบรวมไวร้ะหวา่งการด าเนินงานโครงการ เป็นส่ิงสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม ตวัช้ีวดั
ระดบัน ้ าตาลในเลือดจึงเป็นตวัช้ีวดัออ้มท่ีสูงกวา่พฤติกรรมท่ีเป็นตวัช้ีวดัตรง ส่วนความรู้ท่ีจ  าเป็น 
หรือการรับรู้ท่ีถูกตอ้ง หรือการมีทกัษะ เป็นตวัช้ีวดัออ้มท่ีต ่ากวา่ตวัช้ีวดัพฤติกรรม ดงัตารางท่ี 8.2 



 

 
 

 

 
ตารางท่ี   8.2 ลกัษณะของตวัช้ีวดัตรงและตวัช้ีวดัออ้มท่ีจะประเมิน 
 

เป้าประสงคห์รือ
วตัถุประสงคข์อง
โครงการ                          
(ประเด็นการประเมิน) 

ตัวช้ีวดัทีจ่ะประเมิน 
ลกัษณะของ
ตัวช้ีวดั 

เป้าประสงค ์
(ผลกระทบ) 

ระดบัน ้าตาลในเลือด ตวัช้ีวดัออ้ม              
ท่ีสูงกวา่ 

วตัถุประสงคห์ลกั
(ผลลพัธ์) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร                           
และการออกก าลงักาย 

ตวัช้ีวดัตรง 

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
(ผลผลิต) 

ความรู้ท่ีจ  าเป็น หรือการรับรู้ท่ีถูกตอ้ง 
หรือทกัษะในการกระท าพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและออกก าลงักาย 

ตวัช้ีวดัออ้ม            
ท่ีต  ่ากวา่ 

  

 2) ตวัช้ีวดัท่ีจะใชว้ดัส่ิงท่ีจะวดัหรือส่ิงท่ีจะประเมินในระดบัใดระดบัหน่ึงอาจจะมีมากกวา่ 
1 ตวัช้ีวดัได ้  ผูก้  าหนดตวัช้ีวดัการประเมินไม่จ  าเป็นตอ้งน าตวัช้ีวดัทั้งหมดมาใชใ้นการประเมิน แต่
ตอ้งเลือกตวัช้ีวดัท่ีมีความไวและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการน าผลท่ีไดจ้ากการวดัตามตวัช้ีวดันั้นๆ 
ไปใช ้  ดงัแสดงในตารางท่ี 8.3 

ตารางท่ี 8.3 ตวัช้ีวดัในการประเมินผลโครงการชุมชนร่วมใจป้องกนัโรคไขเ้ลือด และการน าผลการ
ประเมินไปใช ้

ตัวช้ีวดั กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ 

House Index: HI ส าหรับอาสาสมคัรสาธารณสุข 
ติดตามบา้นท่ียงัพบลูกน ้ายงุลาย 

Container Index: CI ส าหรับแกนน าครอบครัว  
ติดตามแหล่งเพาะพนัธ์ยงุลายในบา้นท่ียงัพบลูกน ้ายงุลาย 

จ านวนและชนิดของ 
แหล่งเพาะพนัธ์ยงุลาย 
ท่ีมีการควบคุมและท าลาย 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  
ติดตามความครอบคลุมของบา้นท่ียงัมีการควบคุม 
และท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ยงุลายไม่เหมาะสม 

พฤติกรรมการควบคุมและท าลาย ส าหรับเจา้หนา้ท่ี หรืออาสาสมคัรสาธารณสุข        



 

 
 

แหล่งเพาะพนัธ์ยงุลาย ติดตามพฤติกรรมการควบคุมและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์
ยงุลายของแกนน าครอบครัวท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

 3) ตวัช้ีวดัท่ีมีลกัษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินโครงการดา้นสาธารณสุขใน
อดีตท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ใชต้วัช้ีวดัเชิงปริมาณ คือตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้น จ านวน ร้อยละ อตัรา ฯลฯ ท่ีเป็น
ตวัเลขเป็นหลกั ท่ีจริงแลว้การจะใช้ตวัช้ีวดัปริมาณหรือคุณภาพ ข้ึนอยูก่บัการน าผลการประเมินไป
ใชเ้ช่นเดียวกนั โดยมีหลกัเกณฑ์กวา้ง ๆ ดงัน้ี ถา้การประเมินโครงการเนน้การประเมินประสิทธิผล
ของโครงการแลว้ ตวัช้ีวดัท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเชิงปริมาณ แต่ถา้การประเมินเน้นท่ีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับแผน จดัท าแผนใหม่ หรือการประเมินเพื่อคน้หาสาเหตุปัจจยัท่ีท าให้
โครงการประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลว จะตอ้งใช้ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม หลกัในการพิจารณาง่ายๆ ก็คือ 
ตัวช้ีวดัท่ีมีคุณลักษณะเชิงปริมาณจะสะท้อนความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ส่วนตัวช้ีวดัท่ีมี
คุณลกัษณะเชิงคุณภาพจะสะทอ้นการกระท าของกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบติัท่ีก าหนด เช่น ร้อยละ 
90 ของหญิงตั้งครรภ์ ไปฝากครรภ์ 4 คร้ัง ตามเกณฑ์ การก าหนดประเด็นท่ีจะวดัและลกัษณะของ
ตวัช้ีวดัดงัแสดงในตารางท่ี 8.4 

ตารางท่ี 8.4 ประเด็นท่ีจะวดัและลกัษณะของตวัช้ีวดัเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

ประเด็นทีจ่ะวดั ลกัษณะของตัวช้ีวดั 

ร้อยละของหญิงตั้งครรภไ์ปฝากครรภ ์
ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณสะทอ้นการครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

การฝากครรภ ์4 คร้ัง 
ถึงแม ้“4 คร้ัง” จะเป็นตวัเลข แต่มีคุณลกัษณะเชิง
คุณภาพท่ีสะทอ้นการปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมาย 

ฝากครรภต์ามเกณฑ์ 
การฝากครรภต์าม “เกณฑ์” เป็นคุณลกัษณะของ 
ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพท่ีสะทอ้นการปฏิบติั 
ของกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบติัท่ีก าหนด 

 ขอใหส้ังเกตวา่ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุขนั้น มีมากกวา่ 1 คุณสมบติัได ้และจดั
เรียงล าดบัตามความส าคญัได ้ดงันั้นล าดบัของคุณภาพท่ีเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนเม่ือเสร็จ
ส้ินโครงการ จะใช้ในการประเมินความส าเร็จของโครงการเป็นหลกั ส่วนล าดบัของคุณภาพท่ีต ่า
กวา่เป้าหมาย จะใชใ้นการติดตาม นิเทศให้เกิดข้ึนตามล าดบั เพื่อประกนัวา่คุณภาพท่ีเป็นเป้าหมาย
ของโครงการจะเกิดข้ึน 



 

 
 

1) ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบักลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าการประเมิน (Relevancy) 
ซ่ึงหมายถึงตวัช้ีวดันั้น ๆ สามารถน าไปใช้วดัประเมินภายใตเ้ง่ือนไขของระบบสังคม วฒันธรรม 
หรือวถีิชีวติ ของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่     

 3. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินโครงกำร  นอกจากการพิจารณาตวัช้ีวดัการประเมิน
แลว้ ผูว้างแผนการประเมินจะตอ้งก าหนดเกณฑ์การประเมินผลไปพร้อมๆ กนัดว้ย ในการก าหนด
เกณฑ์การประเมินตามตวัช้ีวดัท่ีไดค้ดัเลือกไว ้นั้น ผูว้างแผนการประเมินจะตอ้งพิจารณาเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงการก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นเป้าหมายของโครงการหรือระบุไวใ้น
วตัถุประสงคข์องโครงการ แต่ถา้ไม่มีระบุไวช้ดัเจน ผูว้างแผนสามารถก าหนดจากเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีหน่วยงานหรือสถาบนัหรือสมาคมวิชาชีพไดก้ าหนดเอาไวก้็ได ้อยา่งไรก็ตามเกณฑ์การประเมิน
โครงการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการนั้นๆ ตวัช้ีวดัและเกณฑ์การ
ประเมินควรจะก าหนดในรูปของจ านวน อัตรา สัดส่วน ร้อยละ ฯลฯ พร้อมทั้ งปริมาณการ
เปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนภายหลงัการด าเนินงานโครงการ 

ภายหลงัการก าหนดตวัช้ีวดัและเกณฑ์การประเมินแลว้จึงจะท าการก าหนดวิธีการรวบรวม
ขอ้มูลตามตวัช้ีวดั ซ่ึงประกอบดว้ย การสร้างหรือพฒันาเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ท่ีครอบคลุมตวัช้ีวดัการประเมิน ความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct validity) เฉพาะในบางกรณี ความสอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย (Relevancy) และความ
เท่ียง (Reliability) ในการก าหนดแหล่งขอ้มูลควรจะพิจารณาแหล่งขอ้มูลในระบบขอ้มูลข่าวสาร
เป็นอนัดบัแรก ถ้าไม่สามารถใช้ขอ้มูลในระบบได้ จึงท าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูล และวิธีการรวบรวมขอ้มูลพร้อมผูรั้บผิดชอบ อาจกล่าวได้ว่า “เกณฑ์ท่ีดีจะตอ้งมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ในขณะท่ีตวัช้ีวดัคือส่ิงท่ีสะท้อนถึงส่ิงท่ีต้องการวดั” โดยตวัช้ีวดัทาง
สุขภาพ (Health indicators) มีความส าคญัในการวดัและประเมินทางสุขภาพ (กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
, 2558: 23-24)  
______________________________________________________________________________ 
กจิกรรม 8.3.2 

ในการก าหนดประเด็นท่ีจะประเมินส าหรับโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมีส่ิง
ท่ีควรพิจารณาอะไรบา้ง 
______________________________________________________________________________ 
แนวตอบกจิกรรม 8.3.2 

ส่ิงท่ีควรพิจารณาในการก าหนดประเด็นท่ีจะประเมินส าหรับโครงการสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพมี 3 ประการท่ีส าคญัคือ 



 

 
 

1. ลกัษณะของโครงการ ถา้เป็นโครงการตามงบประมาณปกติ ส่ิงท่ีจะตอ้งประเมินคือ 
ประสิทธิผลและกระบวนการด าเนินงานโครงการในแง่ของความกา้วหนา้และคุณภาพของ
การก าเนินกิจกรรมโครงการส่วนโครงการในลกัษณะของโครงการพฒันารูปแบบ 
โครงการทดลอง โครงการน าร่อง ฯลฯ ควรจะท าการประเมินทุกประเภทของส่ิงท่ีจะ
ประเมิน 
2. ระยะของการด าเนินงานโครงการ ถ้าจะท าการประเมินเม่ือโครงการแล้วเสร็จ จะตอ้ง
ประเมินความส าเร็จของโครงการ ถา้จะท าการประเมินตั้งแต่ก่อนพฒันาโครงการ ระหวา่ง
การจดัท าโครงการ หรือระหวา่งการปรับปรุงโครงการเดิม ควรจะท าการประเมินทั้งระบบ 
3. วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการ ไดถู้กต้องเหมาะสม  
 
 

 
เร่ืองที ่8.3.3 
เคร่ืองมือ  กำรรวบรวมข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 
 

1. เคร่ืองมือกำรรวบรวมข้อมูลในกำรประเมนิโครงกำร 
โดยทัว่ไปเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลในการประเมินโครงการ หมายถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามตวัช้ีวดัการประเมินจากกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจะครอบคลุมทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมจะตอ้งตรงกบัประเด็นการประเมินและน ามาใชใ้นการตอบค าถามการประเมินได ้

การวดัขอ้มูลในการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ สามารถเป็นได้
ทั้ งการว ัดทางตรง (Direct measurement) และการวัดทางอ้อม (Indirect measurement) การวัด
ทางตรงเป็นการวดัตามตัวช้ีวดัท่ีสังเกตได้ สัมผสัได้ หรือเป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก
ระเบียนรายงานหรือรายงานในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยใชเ้คร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบสังเกต แบบ
บนัทึกรายการ เป็นเคร่ืองมือหลกั ส่วนการวดัทางออ้มเป็นการวดัตามตวัช้ีวดัท่ีไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัดา้นความรู้ ความรู้สึกและการ
รับ รู้  (Cognitive-affective and perceptual indicators) ท่ี เป็น ปัจจัยภายใน บุคคล  จึงต้องอาศัย
เคร่ืองมือในการวดัในลกัษณะของแบบทดสอบ แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ความรู้  การรับรู้ 
เจตคติ ความคิดเห็น หรือแมแ้ต่พฤติกรรมบางอย่างท่ีไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง จ าเป็นตอ้งใช้



 

 
 

แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์พฤติกรรม เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการเป็นตน้ 
ซ่ึงตวัช้ีวดัการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัการวดั
ทางออ้ม 

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลในการประเมินผลโครงการ จะเป็นสะพานเช่ือมท่ีส าคญั 
ระหวา่งส่ิงท่ีจะประเมินและวตัถุประสงค์ของการประเมิน กบัขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้เป็นหลกัฐานใน
การตอบค าถามการประเมิน เคร่ืองมือการรวบรวมขอ้มูลท่ีดี มีคุณภาพจะท าให้ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้
เป็นขอ้มูลท่ีตรงประเด็น ครอบคลุมทุกมิติของตวัช้ีวดัท่ีจะท าการประเมิน และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ
เป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อความถูกตอ้งและความเช่ือถือไดข้องผลการประเมิน 
ดงันั้นประโยชน์และคุณค่าของผลการประเมินส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพของเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลและการน าเคร่ืองมือนั้นๆ ไปใช้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม เคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีการออกแบบท่ีดีจะมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การรวบรวมขอ้มูลกระชับตรงประเด็นตาม
วตัถุประสงค์ของการประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามตวัช้ีวดัและมิติของตวัช้ีวดัในการประเมิน 
และเคร่ืองมือการรวบรวมขอ้มูลท่ีออกแบบค าถามให้มีความต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนจะมีส่วนช่วยลด
ความผิดพลาดของข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูล  นอกจากน้ีการวางรูปแบบเคร่ืองมือการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีดี จะช่วยให้การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ง่ายข้ึน เช่น การจดัหมวดหมู่
ขอ้มูล การสร้างรหัสขอ้มูลและคู่มือลงรหัส ตลอดจนการเขียนค าสั่งเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล และ
การวางแผนการใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลในการประเมินโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพมี
หลายชนิด แต่ละชนิดจะมีคุณลกัษณะเฉพาะและมีวตัถุประสงค์ของการน าไปใช้ในการรวบรวม
ขอ้มูลแตกต่างกนั มีความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลตามตวัช้ีวดัไม่เหมือนกนั 
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลในการประเมินโครงการด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพท่ี
ส าคญัและคุน้เคยกนัดี ไดแ้ก่ แบบสังเกต แบบบนัทึกรายการ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
แบบทดสอบ ในท่ีน้ีขอน าเสนอเฉพาะเคร่ืองมือบางชนิดโดยสรุปเท่านั้ น ส่วนรายละเอียดของ
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ สามารถหาอ่านไดจ้ากเอกสาร ต าราการวจิยัโดยทัว่ไป  
1.1 แบบบันทึกรำยกำร (Checklist) แบบบันทึกรายการหรือแบบตรวจสอบรายการมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกบัแบบสังเกต คือ มีลกัษณะเป็นตารางบนัทึกรายการตามท่ีก าหนด ในการบนัทึกรายการ
จะเนน้การบนัทึกการเกิดหรือการมีของส่ิงของหรือเหตุการณ์ตามรายการในแบบบนัทึกรายการนั้น 
ๆ หรือตามรายการท่ีมีอยูใ่นรายงาน 
1.2 แบบสังเกต (Observation form) แบบสังเกตเป็นเคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยอาศยั
ประสาททางตา เพื่อการบนัทึกส่ิงท่ีตอ้งการสังเกตในขณะท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในขณะหน่ึงหรือใน
ช่วงเวลาหน่ึง แบบสังเกตจะมีลักษณะเป็นตารางบันทึกรายการ (Observational checklist) ตาม



 

 
 

รายการสังเกตท่ีก าหนด ตารางบนัทึกรายการท่ีนิยมใช้คือ ตารางบนัทึกท่ีเป็นมาตรการประเมินค่า
มากนอ้ย (Observational rating scale) เป็นตารางบนัทึกการสังเกตระดบัความมากนอ้ยของลกัษณะ 
กริยา อาการ พฤติกรรมการแสดงออกหรือพฤติกรรมการปฏิบติั วา่อยูใ่นระดบัใด ในการด าเนินการ
สังเกต ผูว้ิจยัอาจจะก าหนดเค้าโครงส่ิงท่ีต้องการสังเกตโดยเฉพาะไวล่้วงหน้าก่อนท่ีจะท าการ
สังเกตจริงท่ีเรียกว่าการสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured observation) หรืออาจไม่ก าหนดเค้า
โครงใด ๆ ไว้เลยก็ได้ท่ี เรียกว่า “การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง” (Unstructured observation) 
อยา่งไรก็ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตจะเป็นขอ้มูลท่ีตรงกบัส่ิงท่ีสังเกต (มีความเท่ียงสูง) และมี
ความผดิพลาดจากกระบวนการสังเกตมากนอ้ยเพียงใด ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเฉพาะแบบสังเกตเท่านั้น แต่
ยงัข้ึนอยู่กบัเทคนิคการสังเกต กระบวนการสังเกต และคุณภาพของผูส้ังเกต ดงันั้นผูท่ี้จะใช้แบบ
สังเกตเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลควรจะตอ้งค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ยคือ 

1.2.1 วางแผนการสังเกตวา่จะท าการสังเกตอะไรบา้ง โดยก าหนดส่ิงท่ีจะ
ท าการสังเกต และประเด็นท่ีจะท าการสังเกตใหช้ดัเจนไวล่้วงหนา้ 
1.2.2 ก าหนดเวลาและระยะเวลาในการสังเกตใหอ้ยูใ่นลกัษณะแบบสุ่ม 
เพื่อลดความคลาดเคล่ือนของความเป็นตวัแทนของส่ิงท่ีจะสังเกต 
1.2.3 วางแผนเพื่อการบนัทึกผลการสังเกตทนัทีท่ีเร่ิมด าเนินการสังเกต 
1.2.4 ผูส้ังเกตไม่ควรตีความหรือสรุปขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้ากการสังเกต
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ควรรอใหส้ิ้นสุดกระบวนการสังเกตตาม
ระยะเวลาท่ีวางแผนไว ้เพราะอาจเกิดความผดิพลาดจากการตีความหรือ
สรุปในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ได ้
1.2.5 เตรียมรายการหรือแบบสังเกตไวล่้วงหนา้ใหช้ดัเจน ในลกัษณะ
แบบบนัทึกรายการท่ีจดักลุ่มหรือพวกของส่ิงท่ีจะสังเกตไวแ้ลว้ หรือใน
ลกัษณะการประเมินค่ามากนอ้ย หรือทั้งสองแบบ 
1.2.6 วางแผนการปฐมนิเทศหรือฝึกอบรมผูส้ังเกต ก่อนการด าเนินการ
สังเกต 
1.2.7 ในกรณีท่ีการสังเกตแต่เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลท่ี
ตอ้งการให้ครอบคลุมทุกประเด็นได ้การสังเกตจะช่วยในการรวบรวม
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการใชเ้คร่ืองมือประเภทอ่ืน ๆ และสามารถใชใ้นการ
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิอ่ืน
ไดอี้กดว้ย 

ถึงแมแ้บบสังเกตจะเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ให้ผลใกลเ้คียงความ
เป็นจริงค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะการน าไปใช้ในการรวบรวมขอ้มูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ แต่ก็มี



 

 
 

ขอ้จ ากดัคือ ถ้าน าไปใช้ในการสังเกตพฤติกรรมแบบตดัขวางท่ีไม่สามารถรวบรวมพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนในอดีตได้ จะท าให้ผลท่ีได้จากการสังเกตไม่ใช่ตัวแทนของพฤติกรรมทั้ งหมด และ
พฤติกรรมในอดีตท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้าจจะเป็นพฤติกรรมเด่นเฉพาะท่ีส าคญัก็ได ้หรือการน า
แบบสังเกตไปใชใ้นการสังเกตพฤติกรรมในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ส าหรับพฤติกรรมท่ีมีความถ่ีของ
การกระท าค่อนขา้งน้อย เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีไขมนัสูง รวมทั้งการน าแบบสังเกต
ไปใช้ในสังเกตพฤติกรรมเฉ่ือย (Delayed behavior) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีต้องทิ้งช่วงระยะหน่ึง 
ภายหลงัจากการด าเนินการโครงการ พฤติกรรมท่ีตอ้งการสังเกตจึงจะเกิดข้ึน เช่น พฤติกรรมทาง
เพศท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเกิดจากการพฒันาทกัษะการปฏิเสธ 
เป็นตน้  

ทั้งแบบสังเกตและแบบบนัทึกรายการ เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลตามตวัช้ีวดั
ท่ีสามารถวดัได้โดยตรง (Direct measurement) ส าหรับข้อมูลตามตัวช้ีวดัท่ีไม่สามารถวดัได้
โดยตรงจ า เป็ นต้องว ัดท างอ้อม  (Indirect measurement) ส่ วน ให ญ่ จะใช้ เค ร่ืองมื อ ท่ี เป็ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบเป็นหลกั 

1.3 แบบสอบถำม  (Questionnaire) แบบสอบถามเป็นชุดของค าถามหรือรายการ
ค าถามเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลตามตวัช้ีวดัจากกลุ่มตัวอย่าง 
แบบสอบถามจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะเป็นเอกสาร ประกอบดว้ยขอ้ความและค าถาม ค าตอบ
ต่างๆ พร้อมค าแนะน าในการตอบส าหรับให้บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งพิจารณาและให้ค  าตอบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ค าตอบดงักล่าวผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งเขียนเองหรือเลือกจากตวัเลือกท่ีมี
อยู่ในแบบสอบถามนั้น ๆ การใช้แบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลท าให้ผูใ้ห้ขอ้มูลมีอิสระใน 
การตอบ เพราะไม่ มีการควบคุมก ากับจากผู ้รวบรวมข้อมูล ยกเว้นค าแนะน าในการตอบ
แบบสอบถามตามท่ีระบุไวใ้นแบบสอบถาม รูปแบบของค าถามท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปมี 2 รูปแบบคือ 

แบบปลายปิด (Closed form) เป็นค าถามท่ีจ ากดัการตอบ โดยอาจมีลกัษณะเหมือน
ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ซ่ึงจะมีขอ้ความท่ีเป็นค าถาม และมีค าตอบท่ีก าหนดไวใ้ห้เลือกตอบขอ้ใด
ขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ตามความเป็นจริง หรือเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) หรือเป็น
การเติมตวัเลขหรือขอ้ความสั้ น ๆ ลงในช่องว่างท่ีก าหนดไว  ้เช่น แบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
แบบสอบถามแบบจดัล าดบัส่ิงท่ีให้ตอบ แบบสอบถามท่ีก าหนดใหผู้ต้อบประเมินค่าส่ิงท่ีตอบ เป็น
ตน้  

แบบปลายเปิด (Opened form) เป็นค าถามท่ีไม่ได้ก าหนดค าตอบไวแ้น่นอน แต่เปิด
โอกาสให้ผูต้อบ สามารถตอบไดอ้ย่างอิสระดว้ยค าพูดของตนเอง เช่น แบบตอบค าถามสั้นๆ แบบ
เติมค าในช่องวา่ง แบบเปิดโอกาสใหต้อบอยา่งเสรี เป็นตน้ 



 

 
 

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยค าถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัลกัษณะของขอ้มูลท่ีจะท าการวดัและระดบัการวดั  โดยทัว่ไปโครงสร้างของแบบสอบถามจะ
ประกอบดว้ย 3 ส่วน หลกัคือ 

ส่วนแรก เป็นส่วนของค าช้ีแจงเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการรวบรวมขอ้มูล การ
น าขอ้มูลไปใช ้ รวมทั้งค  าอธิบายวธีิการตอบแบบสอบถาม และระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
โดยประมาณ 

ส่วนที่สอง เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงโดย
หลกัการแลว้จะถามเฉพาะขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการใช้อธิบาย อภิปรายผลการ
ประเมินโครงการเท่านั้น ขอ้มูลท่ีวดัเป็นกลุ่ม หรืออนัดบั มกัใช้ค  าถามแบบปลายปิด ในส่วนของ
จ านวนค าตอบให้เลือกและการจดักลุ่มจดัชั้นของค าตอบในแต่ละเร่ืองอาจแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อการตอบวตัถุประสงคข์องการประเมินเป็นหลกั ส าหรับตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดั
ในระดับอตัราส่วนมาตรา (ข้อมูลท่ีเป็นจ านวนนับ ชั่ง ตวง วดัเป็นตวัเลขได้) เช่น อายุ รายได ้
จ  านวนบุตร เป็นตน้ ควรให้ผูต้อบเติมตวัเลขในช่องว่างตามความเป็นจริงแทนการจดักลุ่มจดัชั้น
ของค าตอบใหผู้ต้อบเลือกตอบ 

ส่วนที่สำม  เป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นส่วนของการรวบรวมข้อมูลตาม
ตวัช้ีวดัท่ีต้องการรวบรวมข้อมูล รูปแบบค าถามอาจเป็นได้ทั้ งปลายปิด ปลายเปิด หรือมาตรา
ประมาณค่า ส่วนท่ีสามน้ีอาจแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ได ้เช่น ส่วนของค าถามความรู้ การรับรู้ ค่านิยม 
พฤติกรรมการปฏิบติั เป็นตน้ และในแต่ละส่วนย่อยอาจจะแบ่งเป็นหัวขอ้ย่อยตามโครงสร้างเชิง
ทฤษฎีของส่วนนั้นๆ ได ้เช่น ส่วนของการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ อาจจะแบ่งเป็น
หวัขอ้เป็น การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค และการรับรู้ผลดีของ
การปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ แบบสอบถามความรู้เร่ืองการบริโภคอาหารส าหรับ
ผูป่้วยเบาหวาน อาจจะแบ่งเป็นความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน อาหารท่ีควรงดหรือควรลดการบริโภค 
อาหารท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหบ้ริโภค เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัอาจแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ประเภทคือ1) แบบสอบถามท่ีมี
เฉพาะขอ้ค าถาม (Only questions) ไดแ้ก่ แบบสอบถามในลกัษณะท่ีเป็นค าถามและค าตอบตั้งแต่ขอ้
แรกจน ถึงข้อ สุดท้าย  และ 2) แบบสอบถามชนิดตารางส ารวจ  (Survey schedule) ได้แ ก่ 
แบบสอบถามท่ีการตั้งค  าถามประเภทต่างๆ ประกอบกนัข้ึนเป็นรูปตาราง (Table) แล้วให้บนัทึก
หรือกรอกตามรายการต่าง ๆ ในตาราง ซ่ึงแบบตารางส ารวจน้ีจะตอ้งพิจารณาวา่จะออกแบบตาราง
ในลกัษณะใด ขอ้ความท่ีจะบรรจุลงในตารางนั้นควรจะเป็นอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อให้สะดวกและง่ายแก่
ผูต้อบ  



 

 
 

 ถึงแมแ้บบสอบถามจะเป็นเคร่ืองมือการรวบรวมขอ้มูลท่ีประหยดัและไม่มีความยุง่ยากใน
การบริหารจดัการ แต่ก็มีขอ้จ ากดัในการน าไปใช้กบักลุ่มท่ีมีปัญหาในดา้นการอ่าน การเขียนและ
ความเข้าใจในเน้ือหาของค าถาม ค าตอบท่ีก าหนดไวใ้นแบบสอบถาม และผูร้วบรวมขอ้มูลไม่
สามารถทราบได ้เน่ืองจากเป็นการส่ือสารทางเดียว นอกจากน้ียงัไม่สามารถควบคุมการให้ผูอ่ื้นท่ี
ไม่ไดเ้ป็นตวัอย่างในการประเมินเป็นผูต้อบแบบสอบถามได ้และในกรณีท่ีส่งแบบสอบถามกลบั
ทางไปรษณีย ์ก็อาจจะมีปัญหาในการได้รับแบบสอบถามท่ีส่งกลบัไม่ครบตามจ านวนตวัอย่างท่ี
ตอ้งการ ถึงแม้ว่าจะส่งแบบสอบถามไปให้ตวัอย่างตอบเกินกว่าท่ีตอ้งการแล้วก็ตาม ดงันั้นการ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและใหส่้งกลบัทางไปรษณีย ์จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบและกลไกใน
การติดตามการตอบแบบสอบถามและการส่งกลบัเป็นระยะ 
 1.4 แบบสัมภำษณ์ (Interview form) แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
ท่ีมีลักษณะคล้ายแบบสอบถาม ต่างกันท่ีแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีผูส้ัมภาษณ์ใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากตวัอยา่งหรือผูถู้กสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์อาจแบ่งไดส้องลกัษณะคือ 
 1) แบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนดค าถามและค าตอบส่วนใหญ่ไวแ้ล้ว กล่าวคือจะมี
ขอ้ความท่ีเป็นค าถามและมีค าตอบท่ีก าหนดไวใ้ห้เลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ตามความ
เป็นจริง หรือเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า หรือเป็นการเติมตวัเลขหรือข้อความสั้ น ๆ ลงใน
ช่องว่างท่ีก าหนดไว ้แบบสัมภาษณ์น้ีจะใช้กับการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างแน่นอน (Structured 
interview)  
 2) แบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนดเฉพาะเคา้โครงของประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์ ไม่มีการ
ก าหนดค าถามค าตอบไวแ้น่นอนตายตวั ผูส้ัมภาษณ์สามารถปรับค าถามและจดัล าดบัการถามค าถาม
ไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ จึงเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีการยดืหยุน่มากกวา่
แบบสอบถาม อยา่งไรก็ตามถึงแมผู้ส้ัมภาษณ์จะมีอิสระในการปรับค าถามให้เหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัผูถู้กสัมภาษณ์หรือสถานการณ์ แต่จะตอ้งยึดหลกัของการรวบรวมขอ้มูลใหไ้ดค้รอบคลุมตวัช้ีวดั
การประเมินและสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการประเมินได ้แบบสัมภาษณ์น้ีจะใช้ในกรณีการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured interview) 

โดยทัว่ไปแบบสัมภาษณ์จะประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัเช่นเดียวกบัแบบสอบถาม คือ
ส่วนช้ีแจง ส่วนขอ้มูลทัว่ไป และส่วนของขอ้มูลตามตวัแปรหลกัในการวจิยั ในส่วนท่ีสามของแบบ
สัมภาษณ์นั้น ตวัเลือกของค าตอบจะเป็นตวัเลือกเฉพาะท่ีเป็นไปได ้ถ้าเป็นแบบสัมภาษณ์หมวด
ความรู้ก็จะมีเฉพาะตวัเลือกท่ีถูกตอ้ง ส่วนค าตอบท่ีไดท่ี้นอกเหนือจากค าตอบท่ีมีให้ ผูส้ัมภาษณ์จะ
เป็นผูบ้นัทึกค าตอบไวใ้นช่องอ่ืนๆ   

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการประเมินโครงการดา้นสาธารณสุข ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นประชาชนทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา กลุ่มเส่ียง กลุ่มผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล 



 

 
 

หรือญาติผูป่้วย หรือประชาชนเป้าหมายท่ีอยู่ในชุมชน หรือแม้กระทัง่กลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ
ดว้ยกนั การใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือหลกัในการรวบรวมขอ้มูลจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม
มากกว่าวิธีการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการรวบรวมขอ้มูลตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณท่ีตอ้งการ
ค าอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงประเด็น 

1.5 แบบทดสอบ (Test) แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลตาม
ตวัช้ีวดัท่ีไม่สามรถวดัไดโ้ดยตรง แบบทดสอบมีลกัษณะเป็นชุดของค าถามท่ีเป็นส่ิงเร้า ท่ีให้บุคคล
ตอบสนองในรูปของค าตอบซ่ึงอาจจะเป็นการเลือกตอบจากค าตอบท่ีก าหนดให้ การเขียนตอบ  
การพูด การแสดงพฤติกรรม ท าให้สามารถแปลความหมายของส่ิงท่ีวดัได้ แบบทดสอบท่ีเป็น
เคร่ืองมือการรวบรวมขอ้มูลในงานดา้นสาธารณสุข ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัแบบทดสอบดา้นพุทธิ
ปัญญา เช่น  แบบทดสอบความ รู้  (Knowledge test) ห รือ เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
(Psychological test) เช่น  แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude test) ห รือแบบทดสอบทาง
สุขภาพจิต เช่น แบบทดสอบวดัความเครียด (Stress test) แบบทดสอบวดัความซึมเศร้า (Depression 
measurement test) เป็นตน้ แบบทดสอบทางจิตวิทยาและแบบทดสอบทางสุขภาพจิตส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีการพฒันาจนมีคุณภาพตามเกณฑ์ ดงันั้นจึงสามารถน าแบบทดสอบ
ดงักล่าวมาใชไ้ด ้หรือน ามาปรับปรุงใชเ้ฉพาะบางส่วน  

เพื่อให้มัน่ใจว่า ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ อนัจะ
น าไปสู่ความเช่ือมั่นในผลการประเมิน เคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูล ต้องเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ คุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล ท่ีส าคัญได้แก่  
ความตรง (Validity) อ านาจจ าแนก (Discrimination power) และความเท่ียง (Reliability) ของ
เคร่ืองมือ  

ควำมตรงของเคร่ืองมือในกำรรวบรวมข้อมูล (Validity) คุณภาพของเคร่ืองมือในการ
รวบรวมข้อมูล ท่ีจะต้องพิจารณาให้ความส าคญัเป็นอนัดับแรกได้แก่ความตรง ความตรงเป็น
คุณสมบติัของเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัได ้กล่าวคือเคร่ืองมือนั้นๆ มีคุณสมบติัใน
การวดัได้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง ตรงตามวตัถุประสงค์ของการประเมิน วดัได้ครอบคลุม
ครบถ้วนตามตัวช้ีวดัการประเมิน ประเด็นและมิติของตัวช้ีวดั ความตรงของเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลในการประเมินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity)  

ความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล  เป็นคุณสมบัติของ
เคร่ืองมือท่ีมีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม (Questions) และประเด็นค าถาม (Issues) ท่ีปรากฏ
อยู่ในเคร่ืองมือ กบัตวัช้ีวดั (Index) และประเด็นของตวัช้ีวดั (Index issues) ท่ีใช้ในการวดัส่ิงท่ีจะ
ประเมิน  



 

 
 

ความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล  เป็นคุณสมบติัของ
เคร่ืองมือท่ีมีขอ้ค าถามและประเด็นค าถามท่ีสอดคลอ้งตามโครงสร้างของทฤษฎีของส่ิงท่ีตอ้งการ
จะวดั นัน่ก็คือขอ้ค าถามของเคร่ืองมือนั้น ๆ มีความสอดคลอ้ง ครอบคลุมองค์ประกอบหลกั (Key 
elements) ของทฤษฎี ของแบบจ าลอง (Model) หรือของกรอบแนวคิด (Framework) เคร่ืองมือท่ีมี
ความตรงเชิงโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั
ทางดา้นพุทธิปัญญา อารมณ์ และทฤษฎีทางดา้นพฤติกรรม เช่น แบบสอบถามความเช่ือดา้นสุขภาพ 
จะมีขอ้ค าถามท่ีสอดคลอ้มกบัแนวคิดทฤษฎีของแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health belief model) ท่ี
วดัความเช่ือในโอกาสเส่ียงต่อโรค ความเช่ือในความรุนแรงของโรค และความเช่ือในผลดีของการ
ปฏิบติัในการป้องกนัโรค เป็นตน้  

ควำมเที่ยงของเคร่ืองมือ  (Reliability) ในการรวบรวมข้อมูล  หมายถึงคุณสมบัติของ
เคร่ืองมือท่ีแสดงให้ทราบว่าเคร่ืองมือนั้น ๆ ให้ผลการวดัท่ีสม ่าเสมอ คงท่ี แน่นอน (Stability or 
consistency) มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงก็คือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการใหผ้ลการวดัเท่ากนัหรือ
ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะให้ใครเป็นผูว้ดัหรือวดัในเวลาท่ีต่างกนั ซ่ึงอาจเรียกว่า “ความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือ”  
 อ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) เป็นคุณภาพของรายการหรือข้อค าถามรายข้อของ
เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลในการจ าแนกแยกแยะระดับหรือการจดักลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง 
ตามคุณสมบัติท่ีต้องการวดัออกเป็นกลุ่มๆ โดยทั่วไปจะแยกแยะเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มท่ีมี
คุณสมบติัตามเกณฑ์หรือต ่ากวา่เกณฑ ์ในกรณีของขอ้ค าถามประเมินการรับรู้ท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า ข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกสูง หมายถึง ข้อค าถามหรือข้อความประเมินการรับรู้ท่ีมี
ความสามารถในการแยกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรับรู้ท่ีเหมาะสม ออกจากกลุ่มท่ีมีการรับรู้ท่ีไม่
เหมาะสม เป็นตน้ อ านาจจ าแนกของเคร่ืองมือรายขอ้ มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัระดบัความเท่ียง
ของเคร่ืองมือ เน่ืองจากอ านาจจ าแนกท่ีเพิ่มข้ึน จะมีผลต่อความแปรปรวนของขอ้มูลท าให้ค่าความ
เท่ียงเพิ่มข้ึนดว้ย  
 ในปัจจุบนัคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ในดา้นความตรง และความเท่ียงมี
ความส าคญัอนัดบัตน้ ๆ เคร่ืองมือท่ีมีความตรงสูงจะมีความเท่ียงสูงดว้ย แต่เคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียง
สูงไม่จ  าเป็นต้องมีความตรงสูงเสมอไป อย่างไรก็ตามขอ้มูลท่ีจะใช้ในการประเมินผลโครงการ
อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งมีความแม่นย  าสูงเท่าขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยั ดงันั้นผูว้างแผนการประเมินผล
โครงการสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลเฉพาะความตรงเชิง เน้ือหา
โดยไม่ตอ้งทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือเพื่อยืนยนัค่าความเท่ียงทางสถิติได ้ยกเวน้เคร่ืองมือใน
การรวบรวมขอ้มูลท่ีจะใช้กบัรูปแบบการวิจยัประเมินผล (Evaluative research) แบบ 2 กลุ่ม ท่ีใช้
ทดสอบประสิทธิผลของกลวิธีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ จะต้องท าการตรวจสอบคุณภาพของ



 

 
 

เคร่ืองมือโดยเฉพาะความตรง และความเท่ียง ซ่ึงการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดังกล่าว
สามารถอ่านไดท้ัว่ไปจากต ารา เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ในหัวขอ้การสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ  

นอกจากคุณลักษณะเชิงคุณภาพของเคร่ืองมือการรวบรวมข้อมูล  ดังได้กล่าวมาแล้ว 
เคร่ืองมือการการรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นอ่ืนๆ ท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติม เช่น เคร่ืองมือ
มีความสะดวกท่ีจะน าไปใช้ ใช้เวลาน้อย ประหยดั แปลความหมายจากผลท่ีไดจ้ากการวดัไดง่้าย
ชดัเจน ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีียุง่ยากซบัซอ้น เป็นตน้  

2. กำรรวบรวมข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
การรวบรวมขอ้มูล (Data collection) ในการประเมินโครงการมีหลายวิธี เช่น การคดัลอก 

การจดบนัทึก การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือการทดสอบ ซ่ึงแต่ละวธีิจะมีขั้นตอนและ
แนวทางการด าเนินการท่ีแตกต่างกัน การจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบใดนั้ น ข้ึนอยู่กับ
แหล่งขอ้มูลตามตวัช้ีวดัการประเมินว่าเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิหรือแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ถ้าเป็น
แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิท่ีตอ้งรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ก็จะตอ้งพิจารณาความสามารถในการให้
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนั้ นๆ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผูต้อบจะต้องมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และความเขา้ใจในประเด็นค าถามท่ีกระจ่างชัด การรวบรวม
ขอ้มูลในการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่จะใชว้ธีิการสัมภาษณ์ 
เพราะมีขอ้จ ากดัในการส่ือสารกบักลุ่มตวัอยา่งนอ้ยกวา่วธีิการรวบรวมขอ้มูลแบบอ่ืนๆ 

การรวบรวมขอ้มูลในการประเมินผลโครงการโดยวธีิการใชแ้บบสอบถามหรือการใชแ้บบ
สัมภาษณ์ จะมีวธีิการและขั้นตอน คลา้ยกบัการรวบรวมขอ้มูลในการด าเนินการวจิยั จะแตกต่างกนั
ในความละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล กล่าวคือ 

1) กลุ่มตวัอยา่งไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นตวัแทนประชากรทัว่ไป แต่ตอ้งเป็นตวัแทนของ
กลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ 
2) ไม่จ  าเป็นตอ้งค านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรในการประมาณการขนาด
ตวัอยา่ง เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ตวัแทนประชากรดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
3) การคดัเลือกตวัอยา่งจะเนน้การคดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเขา้ท่ีก าหนดไว ้
(Inclusion criteria)  
4) ขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมข้ึนอยูก่บัวา่ จ  านวนตวัอยา่งกระจายตามเกณฑค์ดัเขา้
ท่ีจะท าใหข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัมีการกระจายหรือไม่ เช่น กลุ่มตวัอยา่งควร
กระจายตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีท าการวดั 



 

 
 

หรือความสามารถในการตอบค าถามตามตวัช้ีวดัวดั ฯลฯ และมีจ านวนเพียง
พอท่ีจะท าใหผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นท่ียอมรับ 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดต้อ้งด าเนินการจดัระเบียบขอ้มูลเพื่อประมวลผลตามลกัษณะของขอ้มูล 
เช่น ถา้เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณจะท าการแจกแจงความถ่ี โดยการค านวณเป็นอตัรา อตัราส่วน สัดส่วน 
ร้อยละ ฯลฯ ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพก็จะน ามาประมวลผลและน าเสนอในลกัษณะเชิงพรรณนาความ
ตามประเด็นท่ีได้รวบรวมขอ้มูล เพื่อจะได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป ซ่ึงจะใช้สถิติใดนั้น
ข้ึนอยูก่บัเกณฑ์การประเมินท่ีเป็นเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องโครงการ เช่น ถา้ตวัเลขเป้าหมาย
ของโครงการก าหนดเป็นอัตรา ข้อมูลท่ีรวบรวมก็จะต้องค านวณเป็นอัตราเพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้และข้ึนอยู่กบัระดบัของมาตรการวดัขอ้มูล ไดแ้ก่ นามมาตรา (Nominal scales) 
อันดับมาตรา (Ordinal scales) อันตรภาคมาตรา (Interval scales) และอัตราส่วนมาตรา (Ratio 
scales) และวตัถุประสงค์ของการประเมิน ซ่ึงการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ จะเน้นท่ีความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการเป็นหลกั ดงันั้นสถิติท่ีใช้จึงเป็นสถิติใน
กลุ่มสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เช่น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย อตัรา ส่วนสถิติท่ีใชใ้น
การทดสอบความแตกต่าง จะใชเ้ฉพาะการวจิยัประเมินผลเท่านั้น ดงันั้นการใชส้ถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูลในการประเมินโครงการโดยทัว่ไปจึงไม่ยุง่ยากและซบัซอ้นเท่าสถิติในการวจิยั  
______________________________________________________________________________ 
กจิกรรม 8.3.3 

1. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
ตามตวัช้ีวดัในประเด็นความเช่ือดา้นสุขภาพ ควรใชเ้คร่ืองมืออะไร และจะพิจารณา
คุณภาพของเคร่ืองมือจากอะไร  
2. จบัคู่การประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ตามตวัช้ีวดัต่อไปน้ี กบั

ประเภทของเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
ตวัช้ีวดั:  1) ความเครียด    2) ความเช่ือในความสามารถ  3) ทกัษะการลา้งมือ   4) ความ

คิดเห็นต่อศกัยภาพของ อสม.    5) สุขาภิบาลอาหารของสถานท่ีเตรียมอาหารในศูนยเ์ด็ก 
เคร่ืองมือ: ก. แบบสังเกต   ข.แบบสัมภาษณ์  ค.แบบทดสอบ  ง.แบบบนัทึกรายการ  จ.

แบบสอบถาม 
______________________________________________________________________________ 
แนวตอบกจิกรรม 8.3.3 

1. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
ตามตวัช้ีวดัในประเด็นความเช่ือดา้นสุขภาพ ควรใชแ้บบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ (ในกรณีท่ี



 

 
 

กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้จ ากดัในการอ่าน)  ส าหรับคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีส าคญัคือความตรงและความ
เท่ียง  

ความตรง คือ ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์วดัไดต้รงตามทฤษฎีแบบแผน
ความเช่ือดา้นสุขภาพ 

ความเท่ียง คือ แบบสอบ/แบบสัมภาษณ์สามารถวดัไดค้่าท่ีสม ่าเสมอ คงท่ี แน่นอน 
สามารถใหผ้ลการวดัเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนัไม่วา่จะใหใ้ครเป็นผูว้ดัหรือวดัในเวลาท่ีต่างกนั  

2.1) ความเครียด :  ค.แบบทดสอบ   
   2) ความเช่ือในความสามารถ  : จ.แบบสอบถาม 
   3) ทกัษะการลา้งมือ :  ก. แบบสังเกต    
   4) ความคิดเห็นต่อศกัยภาพของ อสม.  :  ข.แบบสัมภาษณ์   
    5) สุขาภิบาลอาหารของสถานท่ีเตรียมอาหารในศูนยเ์ด็ก :  ง.แบบบนัทึกรายการ 
  
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

เร่ืองที ่8.3.4 
กำรสรุปผล กำรให้ข้อเสนอแนะ และกำรน ำผลกำรประเมนิไปใช้ 
 
 กระบวนการประเมินผลโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ได้ จะตอ้งมีการสรุปผลท่ีได้จากการ
วเิคราะห์และการแปลผลพร้อมใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการประเมินไปใช ้  
1. กำรสรุปผลกำรประเมินและกำรให้ข้อเสนอแนะ  การสรุปผลการประเมินโครงการโดยทัว่ไปจะมี  
2 ลกัษณะคือ รายงานการประเมินโครงการฉบบัสมบูรณ์  และรายงานการประเมินโครงการฉบบัยอ่ 
ซ่ึงทั้งสองรูปแบบตอ้งมีการให้ขอ้เสนอแนะจากการประเมินผล ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการสรุปผล 2 
รูปแบบท่ีมีการใหข้อ้เสนอแนะเป็นหวัขอ้อยูใ่นรูปแบบการรายงาน ดงัน้ี 

1.1 กำรสรุปผลในรูปแบบรำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรฉบับสมบูรณ์  (Summary 
evaluation report) รายงานการประเมินโครงการฉบบัสมบูรณ์ เป็นรายงานส าหรับหน่วยงานใชเ้ป็น
หลกัฐานทางเอกสารตน้ฉบบั ลกัษณะของการรายงานและหัวขอ้รายงานจะคล้ายคลึงกบัรายงาน
การวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จะแตกต่างกนัในเน้ือหาสาระท่ีรายงาน หวัขอ้รายงานการประเมินโครงการ
ฉบบัสมบูรณ์ ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

1) ช่ือโครงการประเมินผล (Name of evaluation project) ควรเป็นช่ือเดียวกันกับ
โครงการท่ีจะประเมินท่ีปรากฏบนปกหน้าของรายงาน ดงันั้ นนอกจากช่ือโครงการแล้ว ควรมี
เน้ือหาเพิ่มเติมคือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานท่ีประเมินหรือผูรั้บผิดชอบหลกัใน
การประเมิน ช่วงระยะเวลาท่ีท าการประเมิน และหรือหน่วยงานท่ีสนบัสนุนงบประมาณ 

2) บทคดัย่อ (Abstract) ประกอบด้วยประเด็นส าคญัเช่นเดียวกบับทคดัย่อในรายงาน
การวิจัย คือวตัถุประสงค์ วิธีการ เคร่ืองมือ กลุ่มตัวอย่าง ผลสรุปท่ีได้จากการประเมิน และ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ บทคดัยอ่ภาษาไทยควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า และอาจมี
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 

3) บทน า (Introduction) ประกอบด้วยสาระส าคญัของโครงการท่ีประเมิน คือ ความ
เป็นมา วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงานโครงการ และเหตุผล
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งประเมินโครงการนั้น ๆ 

4) วตัถุประสงคข์องการประเมิน (Objectives) เป็นการระบุถึงส่ิงท่ีตอ้งการประเมินและ
การน าผลการประเมินไปใช้ เช่น เพื่อประเมินความส าเร็จของโครงการในแง่ประสิทธิผลของ
โครงการและกระบวนการด าเนินงานโครงการ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการ เป็นตน้ 
 5)  ส่ิงท่ีจะประเมิน (What will be evaluated) หัวขอ้ในรายงานการประเมินโครงการ
น้ี คือประเด็นและค าถามการประเมิน รวมถึงตวัช้ีวดัในการประเมิน คลา้ยค าถามการวิจยั และตวั



 

 
 

แปรการวิจยัในรายงานการวิจยั ซ่ึงเป็นการอธิบายถึง ประเด็นการประเมินตามประเภทของการ
ประเมิน ค าถามการประเมิน  ตวัช้ีวดัท่ีจะน ามาใช้เพื่อตอบค าถามท่ีจะประเมิน และเกณฑ์ท่ีจะ
น ามาใชใ้นการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูล 

6) วิธีการประเมิน (Evaluation method) ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี คือ รูปแบบและ
วิธีการประเมิน กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
 7) ผลการประเมิน (Evaluation results) ผลการประเมินโครงการสามารถน าเสนอได้
ทั้ ง ตาราง แผนภูมิ และการบรรยายประกอบตารางหรือแผนภูมิ เหมือนการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในรายงานการวิจยั ผลการประเมินควรน าเสนอเป็น 4 ส่วน หรือเฉพาะส่วนตาม
วตัถุประสงคข์องการประเมิน คือ 

(1) ส่วนท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ควรน าเสนอเป็นแผนภูมิประกอบค า
บรรยาย มากกว่าการน าเสนอเป็นตาราง เพระการน าเสนอเป็นแผนภูมิ เป็นการสรุปลกัษณะของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ใจไดง่้ายกวา่ตาราง แต่จะตอ้งระมดัระวงัในการน าเสนอใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิา 

(2) ส่วนท่ีเป็นการวเิคราะห์โครงการ บริบทและปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 
(3) ส่วนท่ีเป็นผลการประเมินกระบวนการ ซ่ึงควรน าเสนอทั้งผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ คือการเสนอผลการด าเนินกิจกรรมและเร่ืองท่ีไม่สามารถด าเนินงาน
ไดต้ามเป้าหมาย 

 (4) ส่วนท่ีเป็นผลเม่ือส้ินสุดโครงการ ประกอบดว้ย 
ก. ผลผลิตท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัของการกระท าพฤติกรรม เช่น ปัจจยัน า 

ปัจจยัเอ้ือ ปัจจยัเสริม 
ข. ผลลพัธ์ท่ีเป็นการกระท าพฤติกรรมสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ 

เช่น พฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอาย ุ การมีกลุ่มและสถานท่ีออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายุ
ในชุมชน 

ค. ผลกระทบด้านภาวะสุขภาพและหรือภาวะเส่ียงทางสุขภาพ (ถ้าเป็น
วตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการอย่างหน่ึง) เช่น  ดัชนีมวลกาย สมรรถนะทางกาย  
สุขภาพจิตของผูสู้งอายุ 

 8) สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  (Summary of results and Recommendations) 
เป็นการสรูปผลการประเมินในประเด็นการตอบค าถามท่ีส าคญั และการให้ขอ้เสนอแนะในเชิง
นโยบาย และในเชิงปฏิบติั โดยสะทอ้นให้เห็นว่าจากขอ้มูลพบอะไรท่ีเป็นจุดเด่นหรือเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ ท่ีควรน าไปขยายผลต่อ และพบอะไรท่ีเป็นจุดอ่อนหรือ
ขอ้จ ากดัท่ีอาจกระทบต่ออความส าเร็จของโครงการ ท่ีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป  การ



 

 
 

น าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็นวิธีการหรือทางเลือกท่ีเป็นไปไดต้ามบริบทของกลุ่มเป้าหมายหรือของ
พื้นท่ีหรือของหน่วยงาน โดยอา้งอิงหรือเช่ือมโยงกบัขอ้คน้พบในการประเมินผล ท่ีมีความเจาะจง 
และมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ แก่ผูใ้ช้ผลการประเมินทั้ งในระดับผูก้  าหนดนโยบาย 
ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  จะช่วยให้เกิดการน าขอ้เสนอแนะดงักล่าว
ไปสู่การปรับปรุงโครงการ ปรับปรุงนโยบายดา้นสุขภาพมากยิง่ข้ึน   

9) ภาคผนวก (Appendix) ประกอบดว้ย รายละเอียดของโครงการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล และตารางหรือแผนภูมิของผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีอาจน ามาใช้ประกอบการ
สรุปผลการประเมิน ฯลฯ 

10) บรรณานุกรม (Bibliography) 
  

1.2 กำรสรุปผลในรูปแบบรำยงำนกำรประเมินโครงกำรส ำหรับผู้บริหำร (Executive 
summary) รายงานการประเมินโครงการส าหรับผูบ้ริหารหรือผูต้ดัสินใจท่ีมีส่วนในการ
สนบัสนุนด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป ตอ้งมีลกัษณะสั้น กระชบั มีความยาวไม่เกิน 
12 หนา้ ครอบคลุมหวัขอ้ส าคญัดงัน้ี 

1.2.1 บทสรุป ครอบคลุมเน้ือหาสาระเหมือนบทคดัยอ่ แต่จะเนน้ประเด็นขอ้เสนอแนะ
โดยสรุป 
1.2.2 การด าเนินการประเมินและผลการประเมินโครงการ และ 
1.2.3 สรุปขอ้เสนอแนะ ควรใหข้อ้เสนอแนะท่ีชดัเจนมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
โดยแบ่งการเสนอแนะเป็นส่วน ๆ ดงัน้ี 

1) ขอ้เสนอแนะในการปรับวตัถุประสงคแ์ละกลวธีิในการด าเนินงานโครงการ 
2) ขอ้เสนอแนะในการบริหารทรัพยากร 
3) ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการ การติดตาม นิเทศ กิจกรรมโครงการ 
4) ขอ้เสนอแนะโดยสรุปวา่ควรยติุโครงการ น าเนินโครงการต่อ หรือขยายโครงการ 

 ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะท่ีจะท าใหผู้บ้ริหารเห็นความส าคญัและน าไปด าเนินการควรมีการ
ระบุให้เห็นประโยชน์อยา่งชดัเจน ช้ีให้เห็นขอ้เท็จจริงจากขอ้คน้พบท่ีเปล่ียนไปจากความเช่ือเดิมๆ 
รวมทั้งประโยชน์และการลดค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงมือปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 

2. กำรน ำผลกำรประเมินโครงกำรไปใช้ การน าผลการประเมินไปใชน้ั้น สามารถพิจารณา
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะตามลกัษณะของโครงการดงัน้ี 



 

 
 

2.1 โครงกำรทีด่ ำเนินงำนในลกัษณะโครงกำรปกติ (Normal project) คือโครงการท่ีไดรั้บ
อนุมติังบ ประมาณประจ าปีตามปกติ ผลท่ีไดจ้ากการประเมินโครงการในลกัษณะน้ีจะน าไปใชใ้น 
4 เร่ือง คือ 

2.1.1 ใชเ้ป็นขอ้มูลรายงานหรือสนบัสนุนรายงานประจ างวดหรือรายงานประจ าปี 
(Annual report) ของหน่วยงาน ผลการประเมินท่ีจะน ามาใช ้ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความกา้วหนา้ของการปฏิบติังาน คือความกา้วหนา้ในผลงาน (Performance) ท่ีเป็นขอ้มูลเชิง
ปริมาณ 

2.1.2 ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการปรับวตัถุประสงคแ์ละกลวธีิในการ
ด าเนินงานโครงการ 

2.1.3 ใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับแนวทางการบริหารจดัการโครงการ การติดตาม
ความกา้วหนา้และนิเทศ กิจกรรมโครงการ 
 2.1.4 ใชเ้ป็นขอ้มูลรายงานการด าเนินงานตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการด าเนินงาน
สุขศึกษาของหน่วยบริการสุขภาพ ตามองคป์ระกอบของมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นตน้ 

2.2 โครงกำรทีด่ ำเนินงำนในลกัษณะโครงกำรพเิศษ (Special project) โครงการทดลอง 
ฯลฯ คือโครงการท่ีหน่วยงานระดบัพื้นท่ีรับมาด าเนินงานตามนโยบาย หรือไดรั้บงบประมาณการ
ด าเนินงานโดยตรงจากหน่วยงานระดบักอง ระดบักรม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินโครงการในลกัษณะน้ีจะน าไปใชใ้น 4 เร่ืองหลกั คือ 

2.2.1 ใชเ้ป็นขอ้มูลยนืยนัหรือสะทอ้นความเช่ือมัน่ของโครงการในดา้นคุณค่า (Value) 
หรือประโยชน์ (Benefit) ท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินท่ีจะน ามาใช ้ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบั ความส าเร็จของโครงการจากกลวธีิหรือแนวทางการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้ง
ความชดัเจนของผลกระทบท่ีมีต่อภาวะสุขภาพหรือภาวะเส่ียงทางสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
กลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดด้ว้ยตนเอง เป็นตน้ 

2.2.2 ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ (Decision information) ในการยติุโครงการ 
ด าเนินโครงการต่อ หรือขยายโครงการไปยงัพื้นท่ีอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 

2.2.3 ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการปรับโครงการในการจดัท าโครงการคร้ัง
ต่อไป โดยเฉพาะการปรับวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลวธีิในการด าเนินงานโครงการ 

2.2.4 ใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับแนวทางการบริหารจดัการโครงการ การติดตาม
ความกา้วหนา้และนิเทศ กิจกรรมโครงการ เช่นเดียวกบัโครงการปกติ 



 

 
 

2.2.5 ใชใ้นการน าเสนอขอการสนบัสนุนงบประมาณหรือสนบัสนุนการด าเนินงาน
โครงการจากฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งผูใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณ กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ
ฝ่ายการเมือง 

2.2.6 ใชใ้นการน าเสนอต่อสาธารณชน เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหเ้กิดความศรัทธาในผล
การด าเนินงานโครงการ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัหน่วยงาน 

 อยา่งก็ตามแนวทางการเขียนรายงานการประเมินผลโครงการท่ีจะท าใหมี้การน าผล
การประเมินไปใชม้ากข้ึน มีดงัน้ี (Weiss, 1984 อา้งถึงใน McKenzie, et al., 2013) 

1) การใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผนหรือพฒันา
โครงการ รวมถึงการวางแผนการประเมินผลโครงการดว้ย 
2) การเก็บขอ้มูลโครงการอยา่งต่อเน่ืองภายหลงัการวางแผนโครง หากมีการ
ปรับเปล่ียนโครงการจะตอ้งมีการประเมินผลวา่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองใด 
3) การเนน้การประเมินโครงการในประเด็นท่ีสามารถน าขอ้เสนอแนะมาตดัสินใจ
ปรับเปล่ียนแกไ้ขการด าเนินงานโครงการหรือนโยบายได ้
4) การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการใหมี้ความชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย และยืน่
เสนอรายงานผลการประเมินไดท้นัเวลา มีการน าเสนอในรูปแบบแผนภูมิหรือชาร์ตท่ี
เขา้ใจไดง่้าย หากมีการใชส้ถิติวเิคราะห์ท่ีซบัซอ้นตอ้งมีการอธิบายไวใ้นภาคผนวก 
5) การใหข้อ้เสนอแนะท่ีเจาะจง ชดัเจน ช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างของโครงการหรือ
โปรแกรมท่ีประเมินแลว้ไดผ้ลดี กบัโครงการแบบเดิม ถา้จะใหดี้ยิง่ข้ึนคือการใหผู้มี้
ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการสะทอ้นขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
6) การเผยแพร่ผลการประเมินโครงการใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มโดยใช้
หลากหลายช่องทาง 
7) การเช่ือมโยงผลการประเมินกบัการวจิยัหรือการประเมินผลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการ 
8) การประเมินผลดว้ยรูปแบบการวจิยัท่ีท าอยา่งมีคุณภาพเพื่อใหผ้ลการประเมิน
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

______________________________________________________________________________ 
กจิกรรม 8.3.4 

รายงานการประเมินโครงการส าหรับผูบ้ริหารหรือผูต้ดัสินใจในการด าเนินงานโครงการ 
จะตอ้งสั้น กระชบั และครอบคลุมหวัขอ้ส าคญัอะไรบา้ง 
______________________________________________________________________________ 



 

 
 

แนวตอบกจิกรรม 8.3.4 

รายงานการประเมินโครงการส าหรับผูบ้ริหาร ควรครอบคลุมหวัขอ้ส าคญัดงัน้ี 
1. บทสรุป ครอบคลุมเน้ือหาสาระเหมือนบทคดัยอ่ และเนน้ขอ้เสนอแนะโดยสรุป 
2. การด าเนินการประเมินและผลการประเมินโครงการ และ 
3. สรุปขอ้เสนอแนะท่ีชดัเจนมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ท่ีส าคญัคือ 
1) ขอ้เสนอแนะในการปรับวตัถุประสงคแ์ละกลวธีิในการด าเนินงานโครงการ 
2) ขอ้เสนอแนะในการบริหารทรัพยากร 
3) ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการ การติดตาม นิเทศ กิจกรรมโครงการ 
4) ขอ้เสนอแนะโดยสรุปวา่ควรยติุโครงการ น าเนินโครงการต่อ หรือขยายโครงการ 
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หน่วยที่ 9  

ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการบ าบัดโรคเบื้องต้น 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลศิวสุิทธิไพบูลย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ 
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หน่วยที่เขียน               หน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.1  

 

 

 

ช่ือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช่อทิพย ์ บรมธนรัตน์ 

วุฒิ วท.บ.,  วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์), ส.ด. (บริหารสาธารณสุข ) 

ป.การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป  (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) 

 ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

หน่วยที่ผลติ หน่วยท่ี  9 ตอนท่ี 9.2  
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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

ชุดวชิา     การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบ าบัดโรคเบื้องต้น   

หน่วยที ่9  ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบัการบ าบัดโรคเบื้องต้น 

ตอนที ่ 
9.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้   

             9.2  ขั้นตอนการปฏิบติัในการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 
แนวคิด 

1.   ค  าว่า “บ าบดั” และ “รักษา” มีความหมายใกลเ้คียงกนั การบ าบดัรักษาโรคเบ้ืองตน้ เป็นภารกิจหน่ึงท่ี
ส าคญัและเก่ียวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการบริการสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหา 
การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยในเบ้ืองตน้ รวมถึงการบรรเทาความรุนแรงหรืออาการของโรคให้ผูป่้วย
พ้นภาวะความเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ บทบาทในการบ าบัดหรือรักษาโรคเบ้ืองต้นนั้นมี 
ความแตกต่างกนัไปตามวชิาชีพและขอบเขตของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   

2.   ขั้นตอนการปฏิบติัในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้มี 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) การประเมินสภาวะผูป่้วย
โดยการสังเกต   การสัมภาษณ์หรือการซกัประวติั การประเมินสัญญาณชีพ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบติัการเบ้ืองตน้เพื่อการวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ 2) การรักษาเบ้ืองตน้และการปฐมพยาบาล 3) 
การดูแลสุขภาพท่ีบา้น และ 4) การส่งต่อผูป่้วย  

วตัถุประสงค์  
  เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 9 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายแนวคิดการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ได ้
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบติัในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ได ้

 
กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 9  
 2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี  9.1-9.2 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน  
 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 

 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถา้มี) 
 6. เขา้รับบริการสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 8. ท  าแบบประเมินผลตอนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 9 



 

 

3 

 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์/ดีวีดี (ถา้มี) 
 5. การสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 6. E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 
การประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการเขา้รับการสอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
หน่วยที ่9 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่9.1 
แนวคดิเกีย่วกบัการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น 
 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 9.1  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 
9.1.1 ความหมาย หลกัเกณฑ ์และความส าคญัของการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 
9.1.2 การด าเนินงานบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ในสถานประกอบกิจการ  

แนวคดิ  
1 . การบ าบ ัดโรค เ บ้ื องต้น  หมายถึ ง  ก ารตรวจประ เมินอาการ เจ็บ ป่วย  ก ารบ าบ ัด เ บ้ื องต้น

และก ารช่ ว ย เหลื อผู ้ป่ ว ย เพื่ อก า ร ส่ งต่อ  เพื่ อก า รแก้ปัญหาก ารบาด เ จ็บ  คว าม เ จ็บ ป่ วย  
บรร เทาความ รุนแรงหรืออาการของโรค  การ ดูแลให้ความช่วย เหลือผู ้ป่ วยให้พ้นภาวะ
ความ เจ็บ ป่วยหรือภาวะวิกฤต  ทั้ ง น้ี  ต้องด า เ นินการตามหลัก เกณฑ์และ เ ง่ื อนไขภายใน
ขอบ เขตของบุคล าก รสาธ า รณสุข ต าม ระ เบี ย บกระทรวงส าธ า รณสุข  ก ารบ าบ ัด โ รค
เ บ้ืองต้นมีความส าคัญทั้ ง ต่อผู ้ป่วย  สถานประกอบกิจการ และประเทศชาติ  

2 . การบ าบ ัด โรค เ บื้ อ งต้น ในสถานประกอบกิ จกา ร  โดย เฉพาะก ารปฐมพยาบาลถื อ เ ป็น
ส่ิ ง จ า เ ป็น เ น่ื อ งจ าก ในสถาน ที่ท  า ง านต่ า งๆ  ย่อมมีค ว าม เ ส่ี ย ง จ ากก ารประสบอันตราย
ของลู กจ้า ง เ น่ื องจากก ารท า ง าน  ตลอดจนการ เ จ็บ ป่ วยต่ า ง  ๆ   ภ าครั ฐจึ ง ได้มี ก า รออก
กฎหมาย เพื่ อบ ังค ับใช้ เ ป็ นมาตรฐาน เ บ้ื อ งต้นในการจัดก า ร เ กี่ ย วกับการปฐมพยาบาล
และการบ าบัดโรคเ บ้ืองต้น  

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 9.1  จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย หลกัเกณฑ ์และความส าคญัของการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ได ้
2. อธิบายแนวทางการด าเนินงานบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ในสถานประกอบกิจการได ้
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เร่ืองที ่9.1.1   
ความหมาย หลกัเกณฑ์ และความส าคญัของการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น 

 
 
การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ เป็นภารกิจส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใน

การบริการสุขภาพ เพื่อบรรเทาความรุนแรงหรือแกปั้ญหาการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยในเบ้ืองตน้ รวมถึงการดูแล
ให้ความช่วยเหลือผูป่้วยใหพ้น้ภาวะความเจ็บป่วยฉุกเฉิน อยา่งไรก็ตาม บทบาทในการบ าบดัรักษาโรคเบ้ืองตน้นั้นมี
ความแตกต่างกนัไปตามวชิาชีพและขอบเขตของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ความหมายของการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น และค าทีเ่กีย่วข้อง 
ค าว่า “บ าบัด” (Therapy)  และ “รักษา” (Treatment)  มีความหมายใกล้เคียงกัน ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค าว่า “บ าบดั” หมายถึง ท าให้คลาย ท าให้หาย เช่น บ าบดัทุกข์ ท าให้ทุเลาลง เช่น  
บ าบดัโรค ส่วนค าวา่ “รักษา” หมายถึง ระวงั เช่น รักษาสุขภาพ หรือเยยีวยา เช่น รักษาคนไข ้ 

ส าหรับในทางกฎหมายนั้น มีการก าหนดค านิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ และการรักษาโรค
เบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

1.1 ความหมายตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ไดร้ะบุค าว่า “การบ าบดัโรค
เบ้ืองตน้” ไวใ้นนิยามของวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดงัน้ี  

“วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว่า วิชาชีพท่ีกระท าต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเก่ียวกบั 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมิน และการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ 
ความช่วยเหลือผูป่้วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม  ทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียงจากการ
เจบ็ป่วยในชุมชนโดยน าหลกัวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ช ้แต่ไม่รวมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวชิาชีพทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น   

1.2 ความหมายตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก าหนดใน
การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมคุ้ิมกนัโรค พ.ศ. 2545 ไดนิ้ยามไวด้งัน้ี 

“การรักษาโรคเบ้ืองตน้” หมายความวา่ การตรวจ การวินิจฉยั การบ าบดัรักษาเบ้ืองตน้เพื่อการแกปั้ญหาการ
บาดเจ็บ ความเจ็บป่วย บรรเทาความรุนแรงหรืออาการของโรคให้ผูป่้วยพน้ภาวะความเจบ็ป่วยหรือภาวะวิกฤติ ทั้งน้ี 
รวมถึงการประเมินผลการรักษาเบ้ืองตน้ดว้ย  

  ส าหรับค าท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเจบ็ป่วยฉุกเฉิน และ การเจ็บป่วยวกิฤต นั้น ตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่
ดว้ยขอ้จ ากดัและเง่ือนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2550 ไดนิ้ยามค าดงักล่าวไว้
ดงัน้ี 

 “การเจบ็ป่วยฉุกเฉิน” หมายความวา่ การเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั จ าเป็นตอ้งด าเนินการช่วยเหลือ
และการดูแลรักษาทนัที และใหห้มายความรวมถึงการปฐมพยาบาล การปฏิบติัและการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินและ
วกิฤต โดยเร่ิมตั้งแต่จุดเกิดเหตุหรือจุดแรกพบผูป่้วย จนกระทัง่ผูป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีถูกวธีิจากแพทย ์
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    “การเจบ็ป่วยวกิฤต” หมายความวา่ การเจบ็ป่วยท่ีมีความรุนแรงถึงขั้นท่ีอาจท าใหผู้ป่้วยถึงแก่ชีวิตหรือพิการ
ได ้

โดยสรุป “การบ าบัดโรคเบื้องต้น” จึงหมายถึง การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย การบ าบดัเบ้ืองตน้ และ 
การช่วยเหลือผูป่้วยเพื่อการส่งต่อ เพื่อการแกปั้ญหาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย บรรเทาความรุนแรงหรืออาการของ
โรค การดูแลให้ความช่วยเหลือผูป่้วยให้พน้ภาวะความเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยท่ีมีความรุนแรงถึงขั้นท่ีอาจ
ท าใหผู้ป่้วยถึงแก่ชีวติหรือพิการได ้

 

2. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกบัการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น 
     2.1 ผู้มีสิทธิด าเนินการ ในการบ าบดัรักษาโรคเบ้ืองตน้มีการก าหนดใหผู้มี้สิทธิด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

2.1.1 ผู้มีสิทธิทําการบําบัดโรคเบื้องต้น ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ไดแ้ก่ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซ่ึงต้องมีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของ 
สภาการสาธารณสุขชุมชน 

2.1.2 ผู้มีสิทธิทําการรักษาโรคเบื้องต้น  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลตามขอ้ก าหนดในการรักษาโรคเบ้ืองตน้ และการใหภู้มิคุม้กนัโรค พ.ศ. 2545 ไดแ้ก่ผูท่ี้มีคุณสมบติัดงัน้ี 

          1) ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึง หรือผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหน่ึง  
          2) ผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีสภาการพยาบาลก าหนด  
          3) ข้ึนทะเบียนเป็นผูผ้า่นการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษา
โรค เบ้ืองตน้) ตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล 
2.1.3 ผู้มีสิทธิทาํการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยบุคคลซ่ึงกระทรวง 

ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา มอบหมายให้ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ. 2539 ได้แก่ ผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหน่ึง บุคคลท่ีมีวุฒิประกาศนียบตัรพนักงานอนามยั ประกาศนียบตัร 
เจา้พนกังานสาธารณสุข (พนกังานอนามยั) ประกาศนียบตัรสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลและ
ผดุงครรภ ์ประกาศนียบตัรพนกังานสุขภาพชุมชน หรือผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ชั้นสอง และ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นตน้  
 ทั้งน้ี ตามระเบียบฯ ดงักล่าว ไดก้ าหนดขอบเขตของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใชย้าของบุคลากรไว้
อยา่งชดัเจน เช่น ก าหนดใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ซ่ึงไดผ้า่นการอบรมและรับหนงัสือรับรองความรู้
และความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขยงัแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นอยูท่  าการประกอบวชิาชีพเวชกรรมและใชย้าได ้ดงัต่อไปน้ี  

1 ) การประกอบวิชา ชีพ เวชกรรม  
- ให้ก า รรักษ าพย าบาล เ บื้ อ งต้น  ต ามวิ ธี ก า ร ที่ ก  าหนดไว ้ในแบบ เ รี ยนด้ว ยตน เอง

ของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่ อบรร เทาอาการหรือโรคดังต่อไป น้ี  คื อ  ไข้ตัว ร้อน 



 

 

7 

ไข้และมี ผื่นห รือ จุด  ไข้จ ับสั่น  ไอ  ปวดศี รษะ  ปวดเ มื่ อย  ปวดหลัง  ปวดเอว  ปวด
ท้อง  ท้องผูก  ท้อง เดิน  พยา ธิล า ไส้  ฝี  ผื่นค ันบนผิวหนัง  ปวดฟัน  เหงื อกอัก เ สบ 
เจ็บตา  เจ็บหู  เหน็บชาและโลหิตจาง  

-  ให้การปฐมพยาบาลเ ก่ียวกับบาดแผลสด กระดูกหัก  ข้อ เค ล่ือน ไฟไหม้ น ้า ร้อน
ลวก เ ป็นลม ชัก  จมน ้า  งูกัด  สุนัขกัดหรือสัตว์ อ่ืนกัด  ไฟฟ้า ดูดและได้รับสารพิษ  

-  เจาะโลหิต เพื่ อตรวจหา เ ช้ือไข้จับสั่น   
2 ) การใช้ยา   

- ยาสามัญประจ าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยยา  
- ยา ท่ีผู ้ประกอบวิชา ชีพเวชกรรม สั่ งให้ จ่ ายให้แ ก่คนไข้เฉพาะรายและเฉพาะ

คราว  
- ยาสมุนไพรท่ีก าหนดในแบบเ รียนด้วนตนเองของกระทรวงสาธารณสุขในงาน

สาธารณสุขมูลฐาน  
   2.2 วธีิการและเง่ือนไขในการด าเนินการ   

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2561) มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลตามขอ้ก าหนดในการรักษาโรคเบ้ืองตน้และการให้ภูมิคุม้กนัโรค พ.ศ. 2545 โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วธีิการและเง่ือนไขในการรักษาโรคเบ้ืองตน้ ไวด้งัน้ี 

 2.2.1 ตรวจ วนิิจฉยั และบ าบดัโรคตามมาตรฐานของการประกอบวชิาชีพการพยาบาลโดยเคร่งครัด  
 2.2.2 ใหผู้ป่้วยไปรับการบ าบดัจากผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืน เม่ือตรวจพบหรือเห็นวา่ 

- อาการไม่บรรเทา   
- อาการรุนแรง เพิ่ม ข้ึน  
- มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อน  
- เ ป็นโรคติดต่อท่ีต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  
-  มี เหตุอันควรเ ก่ียวกับการบ าบัด รักษา  เ ช่น  เค ร่ืองมือหรืออุปกรณ์หรือ

เวชภัณฑ์  เ ป็นต้น  
2.2.3 การรักษาโรคเบ้ืองตน้ ถา้จ าเป็นตอ้งใชย้า ใหใ้ชย้าไดต้ามคู่มือการใชย้าท่ีสภาการพยาบาลก าหนด  
2.2.4 การใหภู้มิคุม้กนัโรค ใหก้ระท าไดต้ามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
2.2.5 ตอ้งบนัทึกรายงานเก่ียวกบัประวติัของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ อาการและการเจ็บป่วย โรค การให้การ

รักษาโรคหรือการใหบ้ริการ ตามความเป็นจริง 
 ส าหรับการบ าบัดโรคเบ้ืองต้นนั้ น แม้ว่าปัจจุบันยงัไม่การออกกฎหมายท่ีระบุรายละเอียดท่ีชัดเจน  
อย่างไรก็ตามวิธีการและเง่ือนไขในการด าเนินการจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกล่าวคือต้องด าเนินการภายใน
ขอบเขตการบ าบดัโรคเบ้ืองต้นของบุคลากรสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานของ 
การประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยเคร่งครัด ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) การตรวจประเมินอาการเจบ็ป่วย 
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2) การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 
3) การช่วยเหลือผูป่้วยเพื่อการส่งต่อ 
4) การใชย้าหรือเวชภณัฑใ์นการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้  
5) การบนัทึกรายงานเก่ียวกบัประวติัของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ อาการและการเจ็บป่วย โรค การให้

การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้หรือการใหบ้ริการตามความเป็นจริง  
 

3. ความส าคญัของการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น 
การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ มีความส าคญัต่อผูป่้วย สถานประกอบกิจการ และประเทศชาติ ดงัน้ี 
3.1 ความส าคัญต่อผู้ป่วย การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ ช่วยให้ผูป่้วยไดรั้บการบ าบดัรักษาอย่างถูกตอ้งเหมาะสม

ทนัท่วงทีในขณะท่ีผูป่้วยเกิดภาวะเจบ็ป่วย โดยใหป้ระเมินสภาวะสุขภาพ เพื่อใหก้ารบ าบดัรักษาโรคเบ้ืองตน้และการ
ปฐมพยาบาลป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยเกิดอนัตราย ช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคหรือการบาดเจบ็ในระยะแรกก่อนท่ีจะ
น าผูป่้วยส่งต่อไปรับการรักษาในสถานบริการระดับสูงต่อไป การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้จึงช่วยลดความพิการและ 
การเสียชีวติของผูป่้วยก่อนเวลาอนัควร ทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปรับบริการดว้ย  
 3.2 ความส าคัญต่อสถานประกอบกิจการ การบ าบดัโรคเบ้ืองต้นในสถานประกอบกิจการ ช่วยบรรเทา 
ความรุนแรงของโรค หรือการบาดเจ็บในระยะแรกของลูกจ้างซ่ึงอาจประสบอันตรายจากการท างานรวมทั้ง 
ความเจ็บป่วยอ่ืนๆ จึงช่วยลดความสูญเสียทางตรง (Direct loss) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัผูไ้ด้รับบาดเจ็บ
โดยตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนจากการได้รับบาดเจ็บ ค่าท าขวญั ค่าท าศพ ค่าประกันชีวิต ฯลฯ และ 
ความสูญเสียทางออ้ม (Indirect loss) เช่น การสูญเสียเวลาในการท างานของลูกจา้งท่ีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บตอ้งไป
รักษาพยาบาลเป็นระยะเวลานานข้ึนหากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลหรือบ าบัดโรคเบ้ืองต้นอย่างทันท่วงที  
ค่าสวสัดิการต่างๆ ของผูบ้าดเจ็บ และค่าจา้งแรงงานของผูบ้าดเจ็บซ่ึงสถานประกอบกิจการยงัคงตอ้งจ่ายตามปกติ 
แม้ว่าผูบ้าดเจ็บจะท างานยงัไม่ได้เต็มท่ีหรือต้องหยุดงาน นอกจากน้ี การจดัสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลท่ี
เหมาะสมไดม้าตรฐานยงัช่วยส่งเสริมช่ือเสียงและภาพพจน์ของสถานประกอบกิจการอีกดว้ย    

3.3 ความส าคัญต่อประเทศชาติ การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคล เพราะการได ้
รับบริการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้อย่างถูกตอ้งและทนัท่วงที จะช่วยลดความเจ็บป่วย ความพิการ และการเสียชีวิตของ
ผูป่้วยก่อนเวลาอนัควรได ้ทั้งยงัช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมโดยรวมดว้ย  นอกจากน้ี 
การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ยงัมีความส าคญัทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยช่วยประหยดัตน้ทุนการให้บริการทาง
การแพทยแ์ละการสาธารณสุข จากการท่ีประชาชนไม่ตอ้งเดินทางไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลศูนยห์รือโรงพยาบาล
ทัว่ไป ซ่ึงภาครัฐตอ้งใช้งบประมาณในการจดับริการรักษาพยาบาล ตลอดจนเงินเดือน และค่าจา้งของบุคลากรทาง
การแพทย ์เพื่อการรักษาโรคท่ีไม่ซบัซอ้น และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีเกินความจ าเป็น  
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กจิกรรม 9.1.1    
จงใส่เคร่ืองหมาย  หน้าข้อความทีถู่กต้อง และใส่เคร่ืองหมาย   หน้าข้อความทีผ่ดิ 
……….1. การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้เป็นการวนิิจฉยัโรคจากอาการ อาการแสดง และผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ เพื่อให้

การรักษาพยาบาลอยา่งครบวงจรโดยเนน้การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 

……….2. การเจบ็ป่วยวกิฤต หมายถึง การเจบ็ป่วยท่ีมีความรุนแรงถึงขั้นท่ีอาจท าใหผู้ป่้วยถึงแก่ชีวติหรือพิการได ้
………. 3. ขอบเขตของการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ครอบคลุมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ
โรคศิลปะ 
………. 4. ในการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ หากผูป่้วยมีอาการรุนแรงเพิ่มข้ึนหรือมีภาวะแทรกซอ้น ควรพยายามดูแลให้
ความช่วยเหลือจนผูป่้วยพน้ภาวะความเจบ็ป่วยนั้น 
………. 5. การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ มีความส าคญัทั้งต่อผูป่้วย สถานประกอบกิจการ และประเทศชาติ 
   

แนวตอบกจิกรรม 9.1.1 

……….1. 
……….2. 
……….3. 
……….4. 
……….5. 
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เร่ืองที ่9.1.2   
การด าเนินงานบ าบัดโรคเบ้ืองต้นในสถานประกอบกจิการ 

 

การจดับริการดูแลสุขภาพส าหรับลูกจา้งในสถานประกอบกิจการต่างๆ อาจมีความพร้อมและความกา้วหนา้
ท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น นโยบายของผูบ้ริหาร แนวทางการจดัการ วฒันธรรมองคก์ร สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการสวสัดิการ และสหภาพแรงงาน เป็นต้น ซ่ึงสถานประกอบกิจการท่ีมีนโยบายให้
ความส าคญัดา้นสุขภาพ มีการจดัการองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ มีวฒันธรรมองคก์รท่ีดีงาม มีสถานะมัน่คงและมีความ
พร้อมดา้นงบประมาณ ก็ยอ่มจะสามารถจดัการเร่ืองการดูแลสุขภาพของพนกังานไดดี้ตามไปดว้ย 

อย่างไรก็ตาม การบ าบดัโรคเบ้ืองต้นและการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ ถือเป็นส่ิงจ าเป็น
เน่ืองจากในสถานท่ีท างานโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ยอ่มมีความเส่ียงจากการประสบอนัตรายของลูกจา้ง
เน่ืองจากการท างาน ตลอดจนการเจ็บป่วยฉุกเฉินของลูกจ้าง ภาครัฐจึงได้มีการออกกฎหมายเพื่อบงัคบัใช้เป็น
มาตรฐานเบ้ืองตน้ในการจดัการเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลและการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยปฐมพยาบาลในสถานประกอบกจิการ 
การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ จดัเป็นการด าเนินงานดา้นสวสัดิการแรงงานอยา่งหน่ึง โดย

มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งคือกฎกระทรวงว่าด้วยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ซ่ึงก าหนดให้
นายจา้งตอ้งจดัให้มีส่ิงจ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล โดยก าหนดรายละเอียดและรูปแบบของ 
การจดัสวสัดิการ ดงัต่อไปน้ี 
     1.1 สถานที่ท างานทีม่ีลูกจ้างท างานตั้งแต่ 10 คนขึน้ไป ตอ้งจดัใหมี้เวชภณัฑแ์ละยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลใน
จ านวนท่ีเพียงพอ อยา่งนอ้ย 29 รายการ ดงัตารางท่ี 9.1  

ตารางท่ี 9.1 เวชภณัฑแ์ละยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ 

รายการเวชภัณฑ์และยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล 

หมวดวสัดุอุปกรณ์ และเวชภณัฑ์ หมวดยาชนิดรับประทาน หมวดยาใช้ภายนอก 

1) กรรไกร 
2) แกว้ยาน ้า และแกว้ยาเมด็  
3) เขม็กลดั  
4) ถว้ยน ้า  
5) ท่ีป้ายยา  
6) ปรอทวดัไข ้ 
7) ปากคีบปลายทู ่ 
8) ผา้พนัยดื  

1) ผงน ้าตาลเกลือแร่  
2) ยาแก ้ผดผืน่ท่ีไม่ได ้มาจากการติด
เช้ือ  
3) ยาแกแ้พ ้ 
4) ยาธาตุน ้าแดง  
5) ยาบรรเทาปวดลดไข ้ 
6) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร  
 

1) ข้ีผึ้งแกป้วดบวม  
2) ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือโพวิ
โดน-ไอโอดีน 
3) น ้ายาโพวิโดน-ไอโอดีน 
ชนิดฟอกแผล 
4) ยาทาแกผ้ดผืน่คนั  
5) ยารักษาแผลน ้าร้อนลวก  
6) แอลกอฮอลเ์ช็ดแผล  
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9) ผา้สามเหล่ียม  
10) สายยางรัดหา้มเลือด  
11) ส าลี ผา้ก๊อซ ผา้พนัแผล 
และผา้ยางปลาสเตอร์ปิดแผล 
12) หลอดหยดยา 
13) ถว้ยลา้งตา  

7) ข้ีผึ้งป้ายตา  
8) น ้ากรดบอริคลา้งตา 
9) ยาหยอดตา 
10) เหลา้แอมโมเนียหอม  

 
 

 

     1.2 สถานทีท่ างานทีม่ีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกนัตั้งแต่ 200 คนขึน้ไป ตอ้งจดัใหมี้  
(ก) เวชภณัฑแ์ละยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลตามตารางท่ี 9.1  
(ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไขอ้ย่างน้อย 1 เตียง เวชภณัฑ์และยา นอกจากท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 

9.1 ตามความจ าเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้  
(ค) พยาบาลตั้งแต่ระดบัพยาบาลเทคนิคข้ึนไปไวป้ระจ าอยา่งนอ้ย 1 คนตลอดเวลาท างาน  
(ง) แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ยกวา่ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง และเม่ือ

รวมเวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 6 ชัว่โมงในเวลาท างาน  
     1.3. สถานทีท่ างานทีม่ีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกนัตั้งแต่ 1,000 คนขึน้ไป ตอ้งจดัใหมี้  

(ก) เวชภณัฑแ์ละยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลตามตารางท่ี 9.1 
(ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไข ้อยา่งนอ้ย 2 เตียง เวชภณัฑ์และยานอกจากท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 

9.1 ตามความจ าเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้  
(ค) พยาบาลตั้งแต่ระดบัพยาบาลเทคนิคข้ึนไปไวป้ระจ าอยา่งนอ้ย 2 คนตลอดเวลาท างาน  
(ง) แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 3 คร้ัง และเม่ือ

รวมเวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 12 ชัว่โมงในเวลาท างาน  
(จ) ยานพาหนะซ่ึงพร้อมท่ีจะน าลูกจา้งส่งสถานพยาบาลเพื่อใหก้ารรักษาพยาบาลได ้โดยพลนั  
 

จากท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่าสถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานในขณะเดียวกนัตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป นอกจาก
เวชภณัฑ์และยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลแลว้ นายจา้งจะตอ้งจดัให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาล และแพทย ์ตามท่ี
ก าหนดซ่ึงข้ึนกบัจ านวนลูกจา้ง สรุปไดด้งัตารางท่ี 9.2 

ตารางท่ี 9.2 การจดัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลตามจ านวนลูกจา้ง 

จ านวนลูกจ้าง ห้องรักษาพยาบาล เตียง พยาบาล แพทย์ 

200 คนข้ึนไป - มี และมีเวชภณัฑท่ี์
จ าเป็น 

1 1 
(ประจ า) 

1 
(รักษาเป็นคร้ังคราว) 
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1,000 คนข้ึนไป - มี และมีเวชภณัฑท่ี์
จ าเป็น 
- ยานพาหนะ 

2 2 
(ประจ า) 

1 
(รักษาเป็นคร้ังคราว) 

 

     1.4 นายจ้างอาจท าความตกลงเพ่ือส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล ท่ีเปิดบริการตลอด 24 
ชัว่โมงและเป็นสถานพยาบาลท่ีนายจา้งอาจน าลูกจา้งส่งเขา้รับการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว แทน 
การจดัใหมี้แพทยต์ามท่ีก าหนดไดโ้ดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 
 

2. การฝึกอบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติ 

การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฏิบติัการให้ความช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาลในขั้นตน้แก่ผูท่ี้ไดรั้บ 
อุบติัเหตุ หรือผูป่้วยโดยปัจจุบนัทนัด่วน เพื่อช่วยใหผู้ป่้วยพน้จากอนัตรายหรือลดอนัตรายใหน้อ้ยลง ก่อนท่ีผูป่้วยจะ
ไดรั้บการรักษาพยาบาลจากแพทยใ์นขั้นตอนต่อไป 

การฝึกอบรมให้ลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 

และการช่วยชีวิต และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง จึงเป็นส่ิงส าคญั  โดยเฉพาะการท างานท่ีเส่ียง
อนัตราย เช่น การปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า สารเคมี และการท างานในท่ีอบัอากาศ  ดว้ยเหตุน้ี จึงมีการออกกฎหมาย
โดยก าหนดให้มีหัวขอ้วิชาการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ และการช่วยชีวิต ไวใ้นหลกัสูตรการฝึกอบรม
ความปลอดภยัในการท างานในเร่ืองนั้น ๆ   เช่น  

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการและหลกัสูตรการฝึกอบรมความ
ปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2549 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมความ
ปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า ส าหรับลูกจา้งซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เป็นตน้ 

 

ส าหรับหลกัสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ส าหรับลูกจา้งหรือพนกังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ให้อยูใ่นทีมการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการโดยทัว่ไป  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง ในสถานการณ์จริง  
ลกัษณะการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบติั ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ภาคทฤษฎี: 

-  วัตถุประสงค์และหลักการปฐมพยาบาล  
- การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผูป่้วย 
- การประเมินภาวะเลือดออกของบาดแผล  การหา้มเลือด 
- การปฐมพยาบาลบาดแผล 
- การปฐมพยาบาลแผลไหม ้(ความร้อน/เยน็/ไฟฟ้า/รังสี) 
- การปฐมพยาบาลการบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือและกระดูก  
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- การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บสารพิษ ทางผวิหนงั/ทางตา/ทางการหายใจ/ทางการกิน 
- การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation: CPR)   

  

ภาคปฏิบัต:ิ 
- วธีิการจบัชีพจร และดูสัญญาณชีพ 
- วธีิการหา้มเลือด 
- วธีิการผายปอด 
- วธีิการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
- วธีิการปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ    
 

 กจิกรรม 9.1.2    
 โรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งหน่ึง สภาพโรงงานเป็นโกดงัขนาดใหญ่ มีลูกจา้งทั้งหมด 480 คน นายจา้งจะตอ้งจดั
ใหมี้ปัจจยัดา้นการรักษาพยาบาลส าหรับลูกจา้งอยา่งไรบา้งตามกฎหมาย 

 

แนวตอบกจิกรรม 9.1.2 
  นายจา้งของโรงงานน้ี จะตอ้งจดัใหมี้ปัจจยัดา้นการรักษาพยาบาลส าหรับลูกจา้ง ไดแ้ก่ 

1) เวชภณัฑแ์ละยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลตามตารางท่ี 9.1  
2) หอ้งรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไขอ้ยา่งนอ้ย 1 เตียง เวชภณัฑแ์ละยา นอกจากท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 9.1 

ตามความจ าเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้  
3) พยาบาลตั้งแต่ระดบัพยาบาลเทคนิคข้ึนไปไวป้ระจ าอยา่งนอ้ย 1 คนตลอดเวลาท างาน  
4) แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ยกวา่ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง และเม่ือ

รวมเวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 6 ชัว่โมงในเวลาท างาน 
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ตอนที ่9.2 
ขั้นตอนการปฏบิัติในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 9.2  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 
9.2.1 การประเมินสภาวะสุขภาพ  
9.2.2 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ การปฐมพยาบาล และการดูแลสุขภาพท่ีบา้น 
9.2.3 ระบบการรับและส่งต่อผูป่้วย 

แนวคดิ  
1. การประเมินสภาวะสุขภาพผูป่้วย เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงได้มาจาการซักประวติัหรือ
สัมภาษณ์ผูป่้วย และการหาขอ้มูลเพิ่มเติมโดยการประเมินสัญญาณชีพ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการเบ้ืองตน้ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ วินิจฉัยแยกโรค เพื่อให้การดูแลรักษาเบ้ืองตน้และ
การปฐมพยาบาลต่อไป ซ่ึงผูป้ระเมินสภาวะสุขภาพตอ้งศิลปในการประเมินสภาวะสุขภาพและมีความรู้และ
ทกัษะในการประเมินภาวะสุขภาพ 
2.  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้เป็นบรรเทาอาการเจบ็ป่วยในระยะแรกก่อนท่ีผูป่้วยจะไดรั้บการดูแลจาก 

 บุคลากรทางการแพทยห์รือถูกน าส่งต่อผูป่้วยโรงพยาบาล ส่วนการปฐมพยาบาลเป็นการดูแลช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจ็บหรือผูป่้วยโดยกระทนัหนัให้พน้ขีดอนัตรายหรือลดอนัตรายลง โดยผูพ้บเห็นเหตุการณ์ในทนัที ณ 
จุดเกิดเหตุ เพื่อช่วยชีวิตผูบ้าดเจ็บ/ผูป่้วย ลดความรุนแรง บรรเทาความเจ็บปวด และป้องกนัความพิการ โดย
มีการวิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของอุบติัเหตุหรือการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึน จากนั้นจึงช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็/
ผูป่้วยตามล าดับขั้นตอน และส่งต่อผูบ้าดเจ็บ/ผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลเพื่อให้ผูบ้าดเจ็บ/ผูป่้วยได้รับ 
การรักษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป ส่วนการดูแลสุขภาพท่ีบา้นเป็นการให้บริการสุขภาพแก่ผูรั้บบริการ 
ทั้งในระดับบุคคล และครอบครัว ในสถานท่ีพกัอาศยัหรือบ้านของผูรั้บบริการ โดยความร่วมมือของ 
ทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพ ซ่ึงการดูแลสุขภาพท่ีบา้นประกบด้วยการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ   
การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
3.ระบบการรับและส่งต่อผูป่้วย (Referal system) มีแนวคิดวา่ผูป่้วยควรไดรั้บการดูแลให้ใกลบ้า้นตนเองให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดจ้ากแหล่งช่วยเหลือท่ีเล็กท่ีสุด ถูกท่ีสุด และมีอุปกรณ์น้อยท่ีสุด แต่สามารถให้
การดูแลไดอ้ยา่งเหมาะสมแก่ผูป่้วยได ้จึงสามารถส่งต่อผูป่้วยไปยงัหน่วยงานท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้
ตามสิทธิประกนัสุขภาพเม่ือเจบ็ป่วย 
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 9.2  จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายวิธีการประเมินสภาวะสุขภาพ โดยการสัมภาษณ์ซกัประวติั ประเมินสัญญาณชีพ การตรวจร่างกาย
เบ้ืองตน้ และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้ได ้
2. อธิบายการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้การปฐมพยาบาล และการดูแลสุขภาพท่ีบา้นได ้
3. อธิบายวธีิการส่งต่อผูป่้วยได ้
 
 
 

เร่ืองที ่9.2.1   
การประเมนิสภาวะสุขภาพ  
 
 

การประเมินภาวะสุขภาพของผูป่้วย เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงไดม้าจาการซกัประวติัหรือ 
สัมภาษณ์ผูป่้วย และการหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการประเมินสัญญาณชีพ การตรวจร่างกาย และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบ้ืองต้น แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ วินิจฉัยแยกโรค เพื่อให้การดูแลรักษาเบ้ืองต้นและ 
การปฐมพยาบาลต่อไป ซ่ึงผูป้ระเมินสภาวะสุขภาพตอ้งมีศิลปะในการประเมินสภาวะสุขภาพและมีความรู้และทกัษะ
ในการประเมินภาวะสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.  การซักประวตัิหรือสัมภาษณ์ประวตัิ   
 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของการให้บริการทาง 
การ แพทยแ์ละการสาธารณสุข  เพราะเป็นทกัษะการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเจ็บป่วยของผูป่้วยเพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงการวินิจยัโรคและเป็นการเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูป่้วย โดยการสัมภาษณ์นอกจากจะได้
ประวติัการเจ็บป่วยของผูป่้วยแลว้ ยงัสามารถประเมินไดว้า่ผูป่้วยเป็นคนชนิดใด มีพื้นเพ หรือสถานะทางสังคมเป็น
อย่างไร  และการเจ็บป่วยมีผลกระทบต่อตวัผูป่้วยหรือชีวิตของผูป่้วยอย่างไร ทกัษะการสัมภาษณ์ท่ีดีจะช่วยให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งข้ึน การวินิจฉัยโรคท่ีแม่นย  าข้ึน  ความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการและผูป่้วยดีข้ึน และผูป่้วยให้ 
ความไวว้างใจและความร่วมมือ 
 กระบวนการสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยอาศยัทั้งวจนสารและวจนสาร 
การสัมภาษณ์ทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขมีขอ้แตกตต่างจากการสนทนาทัว่ๆ ไป  เพราะเป็นการส่ือสารท่ีมี
ทิศทางและมุดประสงค์ท่ีชดัเจน เพื่อให้ได้ขอ้มูลส าหรับแกไ้ขปั้ญหาความเจ็บป่วยของผูป่้วย และเพื่อให้ทราบว่า 
ผูป่้วยมีความเขา้ใจ ปฏิกิริยา และการปรับตวัต่อความเจ็บป่วยอย่างไร นอกจากนั้น ผูส้ัมภาษณ์ยงัอยู่ในฐานะท่ีได้ 
เปรียบกว่าผูป่้วยในแง่ท่ีมีความรู้ทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขเก่ียวกบัปัญหาท่ีสัมภาษณ์ดีกว่า นอกจากจะใช้
ประโยชน์เพื่อการวินิจฉัยโรคแลว้ การสัมภาษณ์ยงัเป็นประโยชน์ในดา้นการรักษา  ทกัษะการสัมภาษณ์ท่ีดีจะช่วย 
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ผ่อนคลายความทุกข์ทางจิตใจของผูป่้วย ช่วยให้ผูป่้วยเขา้ใจถึงปัญหาและความรู้สึกของตนดีข้ึน และมีโอกาสร่วม
ตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัในการรักษาพยาบาลดว้ย 

การซกัประวติัหรือการสัมภาษณ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซ่ึงตอ้งอาศยัหลกัวชิาในเร่ืองโรคและศิลปะในการ 
สืบหาข้อมูลประกอบกับการตรวจร่างกายผูป่้วยในระหว่างการซักประวติัผูใ้ห้บริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขตอ้งแสดงบทบาทและท่าทางท่ีเหมาะสม มีท่าทีท่ีสงบ ให้ความสนใจแก่ผูป่้วย โดยมองหน้าและสบตา
กบัผูป่้วย รับฟังผูป่้วยดว้ยความสนใจ  ใหก้ารยอมรับและไวต่อความรู้สึกของผูป่้วย  มีความเขา้ใจและเห็นใจ และให้ 
เวลาแก่ผูป่้วยมากพอ  รวมทั้งสถานท่ีซักประวติัควรเงียบ  มีแสงสว่างเพียงพอ และมีความเป็นส่วนตวั  โดยขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีไดก้ารซกัประวติัตอ้งถือวา่ป็นความลบัของผูป่้วย              

การซกัประวติัหรือการสัมภาษณ์ผูป่้วยไม่ใช่เป็นเพียงถามตอบเท่านั้น แต่เป็นการสนทนาระหวา่งผูใ้หบ้ริการ 
(บุคลากรทางการ แพทยแ์ละสาธารณสุข)กบัผูป่้วย  ผูใ้หบ้ริการตอ้งตระหนกัวา่ขอ้มูลใดท่ีมีความส าคญัท่ีจะตอ้งสอบ
ถามายละเอียดเพิ่มเติม บางคร้ังตอ้งพยายามจบัคามใหไ้ดว้า่ผูป่้วยอยากจะบอกอะไรหรือพยายามหลีกเล่ียงไม่กล่าวถึง
ส่ิงท่ีเป็นความทุกข ์ ความหวาดกลวั  หรือความวิตกงัวลท่ีมีอยู ่การซกัประวติัจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซ่ึงตอ้งอาศยั
หลกัวิชาในเร่ืองโรคและศิลปะในการสืบหาขอ้มูลประกอบกนั นอกจากจะทราบว่าขอ้มูลอะไรท่ีตอ้งสัมภาษณ์
ซกัถามแลว้ ยงัตอ้งทราบวา่จะสัมภาษณ์ซกัถามอยา่งไร  
 ในระหว่างการซักประวติัผูใ้ห้บริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขตอ้งแสดงบทบาทและท่าทางท่ี
เหมาะสม มีท่าทีท่ีสงบ  ไม่รีบร้อนลุกล้ีลุกลน ให้ความสนใจแก่ผูป่้วย โดยมองหนา้และสบตากบัผูป่้วย และรับฟัง
ผูป่้วยดว้ยความสนใจ  ให้การยอมรับและไวต่อความรู้สึกของผูป่้วย  มีความเขา้ใจและเห็นใจ และให้เวลาแก่ผูป่้วย
มากพอ  สถานทีซกัประวติัควรเงียบ  มีแสงสวา่งเพียงอและมีความเป็นส่วนตวั  โดยขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดก้ารซกัประวติั
ตอ้งถือวา่ป็นความลบัของผูป่้วย 

ส าหรับรายละเอียดเร่ืองเทคนิคการสังเกตและการสัมภาษณ์ และขั้นตอนการซักประวติั นกัศึกษาสามารถ
ศึกษารายละเอียดไดใ้นหน่วยท่ี 11 การซกัประวติัและการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วย ต่อไป 

 

2. การประเมนิสัญญาณชีพ (Vital Signs) 
การประเมินสัญญาณชีพหรือการตรวจอาการแสดงชีพ (Vital Signs) เป็นการตรวจประเมินขั้นตอนแรกของ 

การตรวจร่างกาย ประกอบด้วยการว ัดอุณหภูมิร่างกาย การตรวจชีพจร การตรวจการหายใจ และการว ัด 
ความดนัโลหิต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบอกถึงความมีชีวิตอยูแ่ละยงัสามารถบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  อารมณ์ และ
ส่ิงแวดลอ้มได ้ ถา้มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน 4 อยา่งน้ี จะมีผลกระทบกระเทือนถึงอีก 3  อยา่งดว้ย 
ดงันั้น ในการวดัอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดนัโลหิต ควรกระท าในเวลาท่ีต่อเน่ืองกนั ขณะท่ีผูป่้วยนอนอยู่
ในท่าท่ีสบาย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
            2.1 การวดัอุณหภูมิ (Temperature) 

     2.1.1 ความหมาย  การวดัอุณหภูมิ หมายถึง  การใชเ้ทอร์โมมิเตอร์หรือปรอทวดัอุณหภูมิของร่างกาย   
โดยใส่เขา้ไปในส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย เพื่อดูระดบัความร้อนของร่างกาย  

2.1.2 จุดประสงค์  
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1) เพื่อทราบอุณหภูมิร่างกายคร้ังแรกเพื่อเป็นขอ้มูลในการวดัคร้ังต่อไป 
2) เพื่อประเมินอุณหภูมิของงร่างกายวา่ปกติ มีไข ้หรืออุณหภูมิต ่ากวา่ปกติ  
3) เพื่อทราบการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของร่างกายในการตอบสนองต่อการรักษา 

2.1.3 หลกัการเลือกวธีิการวดัอุณหภูมิของร่างกาย 
1) ทางปาก (Mouth)  เป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด เป็นวธีิท่ีสะดวกและมีความแม่นย  า วธีิน้ีใชว้ดักบั 

ผูป่้วยท่ีมีสติสัมปชญัญญะดี สามารถใหค้วามร่วมมือท าตามค าแนะน าได ้ไม่มีแผลในช่องปาก โดยไม่วดัอุณหภูมิทาง
ปากในผูป่้วยท่ีหมดสติ สับสน มีประวติัชกั หุบปากมาสนิท ไม่วดัอุณหภูมิทางปากหลงัด่ืมหรือรับประทานอาหาร้อน
หรือเยน็  เค้ียวหมากฝร่ัง หรือสูบบุหร่ี  ควรรอ 20 นาทีก่อนวดั 

2) ทางรักแร้ (Axilla) วิธีน้ีใชใ้นกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถวดัอุณหภูมิร่างกายทางปากและทางทวารหนกั
ได ้ มกันิยมใชก้บัเด็กแรกเกิด และเด็กอาย ุ1 ปี  

3) ทางทวารหนัก (Rectum) เป็นวธีิท่ีแม่นย  าท่ีสุด วธีิน้ีใชก้บัเด็กทารกและเด็กเล็กอายตุ  ่ากวา่ 4-5 ปี  ใน
เด็กแรกเกิดถึงขวบปีแรกไม่นิยมใช ้เพราะอาจเกิดบาดแผลหรือรูทะลุในช่องทวารหนกั 

2.1.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัอุณหภูมิร่างกาย  
        เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัอุณหภูมิร่างกาย เรียกวา่ เทอร์โมมอเตอร์ มี 3 ชนิด คือ เทอร์โมมิเตอร์แกว้ 

เทอร์โมมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทอร์โมมิเตอร์แบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง  มีรายละเอียดดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 9.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
ภาพที ่9.1  เทอร์โมมิเตอร์รูปแบบต่างๆ 

1) Oral/Axilla electronic thermometer 2) Tympanic thermometer 3) Glasss thermometer  4) Diposable thermometer
แบบแผน่ติดหนา้ผาก 5) Disposable thermometer ใชว้ดัทางปากหรือทางรักแร้  6) Rectak electronic thermometer 



 

 

18 

 

ทีม่า: ฉววีรรณ  โพธ์ิศรี  และปรางทิพย ์ อุจะรัตนและคณะ 2549: 123 
 

1) เทอร์โมมิเตอร์แก้ว (Glasss thermometer) ท ามาจากแกว้มีสารบรรจุอยูภ่ายใน  ปลายขา้งหน่ึงปิด  
อีกปลายหน่ึงจะมีลกัษณะเป็นกระเปาะใส่ปรอทไว ้ เม่ือปรอทไดรั้บความร้อนจะขยายตวัและดนัตวัข้ึนสูงไป 
ทางดา้นปลายปิด  ตลอดความยาวของเทอร์โมมิเตอร์แกว้   
 สเกลท่ีนิยมใช้ในการวดัอุณหภูมิแสดงอุณหภูมิมีอยู่ 2 แบบ  คือ o C (Degree Celcius)และ oF (Degree 
Farenhelt)  ในเทอร์โมมิเตอร์แก้วจะมีสเกลทั้ ง 2  แบบ ซ่ึงสามารถอ่านค่าสเกลหน่วยใดก็ได้ตามท่ีต้องการ   
เทอร์โมมิเตอร์แกว้  มีทั้งชนิดเทอร์เมอมิเตอร์ท่ีใชว้ดัอุณหกูมิทางปากหรือรักแร้และใชว้ดัทางทวารหนกั (ดงัภาพท่ี 
9.1)  ค่าของอุณหภูมิท่ีวดัไดจ้ะแม่นย  าหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีใชว้ดั  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  รวมทั้งความร่วมมือ
ของผูป่้วย ในอดีตเทอร์โมมิเตอร์แก้วนิยมใช้กนัทัว่ไปในสถานพยาบาล ปัจจุบนัในบางประเทศเลิกใช้และห้าม
จ าหน่ายแล้ว ทั้ งน้ีเพราะเทอร์โมมิเตอร์แก้วท่ีบรรจุสารปรอท เพราะเม่ือแตกสารปรอทท่ีมีอันตรายมากจะ 
หลุดออกมามีโอกาสเกิดอนัตรายต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ตามในสถานพยาบาลประเทศไทยยงัคงมีการใช้
เทอร์โมมิเตอร์แกว้อยู ่ซ่ึงเวลาใชต้อ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ ไม่ใหเ้ทอร์โมมิเตอร์แกว้แตก 

2) เทอร์โมมิเตอร์แบบอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic thermometer)  ใชส้ าหรับวดัอุณหภูมิทางปาก ทาง 
รักแร้  ทางทวารหนกั และ ทางช่องหู (ภาพท่ี 9.1)  ประกอบดว้ย 
                         2.1) เคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์ท่ีมีแบตเตอร่ีท่ีสามารถเติมไฟได้  (Rechargeable battery)และมีหน้าจอ
มอนิเตอร์ ส าหรับแสดงผลอุณหภูมิ 

2.2)  เป็นเคร่ืองมือรูปร่างยาว ปลายท่ือ (Temperature-processing probe) ส าหรับใช้วดัอุณหภูมิ ซ่ึง
เม่ือน าไปวดัอุณหภูมิจะถูกสวมทบัดว้ยปลอกพลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียวทิ้ง(Disposable plastic sheath) 
ทั้งน้ี Probe ท่ีใช้จะตอ้งแยกส าหรับการวดัทางปากและทางรักแร้ (สีน ้ าเงิน) และทางทวารหนกั (สี
แดง) 
2.3) สายไฟส าหรับต่อเช่ือมจากเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์กบั Probe 

  การวดัอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์น้ีจะใช้เวลาไม่นานเม่ือถึงอุณหภูมิสูงสุดท่ี
เคร่ืองอ่านไดจ้ะมีเสียงดงั  ปกติจะใชเ้วลาประมาณ  20-50 วนิาที อ่านค่าทางจอมอนิเตอร์ 
   เทอร์โมมิเตอร์ท่ีใชว้ดัอุณหภูมิทางช่องหู (Tympanic thermometer) เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบ 
อิเล็กทรอนิกส์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีใชว้ดัทางช่องหู โดย Tympanic thermometer จะมี Infared sensor อยูต่รงปลาย Probe 
เพื่อตรวจจบัความร้อนท่ีแผรั่งสีออกมาจากเส้นเลือดท่ีมาเล้ียงเยื่อแกว้หู  เวลาวดัอุณหภูมิจะใส่ Probe เขา้ไปในช่องหู
(Auditory canal) จะมีเสียงเตือนเม่ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิสูงสุดท่ีตรวจจบัได ้ ปกติจะใชเ้วลาวดัประมาณ 2-5 วนิาที อ่าน
ค่าอุณหภูมิไดท้างจอแสดงผล การใช ้Tympanic thermometer มีประโยชน์มากในเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะสับสน ขอ้ดี 
คือ ใชง่้าย  รวดเร็ว ไม่ท าให้ผูป่้วยเกิดความไม่สุขสบายและสามารถใช้วดัไดแ้มข้ณะหลบั  นอกจากน้ีในช่องหูยงัมี
เช้ือแบคทีเรียนอ้ยกวา่ในช่องปากและทวารหนกั  ขอ้เสียคือ มีรายงานจากผูใ้ชเ้ทอร์โมมิเตอร์แบบน้ีวา่ ค่าท่ีวดัไดไ้ม่
ค่อยแม่นย  า อยูท่ี่ต  าแหน่งท่ีวดั ซ่ึง Probe ควรจะตอ้งอยู่ตรงกบัเยื่อแกว้หูพอดี  ค่าจึงจะแม่นย  า ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญั
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คือ ความรวดเร็วสามารถทราบผลไดใ้นเวลาเป็นวินาที  การอ่านผลง่ายเพราะสามารถดูค่าตวัเลขจากจอมอนิเตอร์และ
ปอกพลาสติกท่ีหุ้ม Probe ไม่แตกหักเสียหายใช้คร้ังเดียวทิ้ง ขอ้เสียท่ีส าคญัคือ ราคาแพง และการท าความสะอาด 
Probe จะตอ้งพิถีพิถนัในการใชเ้พราะวา่ถา้ Probe ไม่สะอาดจะท าให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือโรคระหวา่งผูป่้วย (Cross –
contamination) ได้ ซ่ึงเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์จะตอ้งเช็ดท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ทุกวนั ส าหรับ 
Probe จะตอ้งเช็ดท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอลร้์อยละ 70  ทุกคร้ัง ภายหลงัการใชว้ดัอุณหภูมิผูป่้วยแต่ละคน 

3) เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้คร้ังเดียวทิง้ (Disposable thermometer) มีลกัษณะเป็นแผน่พลาสติกบางๆ  
(ภาพท่ี 9.1)  มี temperature ensor อยูท่ี่ปลายดา้นหน่ึง  ใชว้ดัทางปากและรักแร้  จุดเคมี (Chemical dot) ท่ีอยูบ่นเทอรฺ
โมมิเตอร์จะบ่งช้ีอุณหภูมิ โดยมีการเปล่ียนสี  เวลาท่ีใชใ้นการวดัอุณหภูมิคือ 1 นาที  หลงัจากเอา เทอร์โมมิเตอร์ออก
จากต าแหน่งท่ีวดัแลว้ การอ่านค่าใหร้ออีกประมาณ 10 วนิาที เพื่อท่ีจะแน่ใจวา่อุณหภูมิท่ีไดมี้ค่าคงท่ีแลว้  ผลการวจิยั
พบวา่ เทอร์โมมิเตอร์แบบน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะวดัอุณหภูมิไดสู้งกวา่หรือต ่ากวา่อุณหภูมิจริง 
 เทอร์โมมิเตอร์แบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง อีกรูปแบบหน่ึง คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่นท่ีใชติ้ดบริเวณหน้าผาก
หรือหนา้ทอ้ง โดยแผน่เทอร์โมมิเตอร์จะเปล่ียนสีไดเ้ม่ืออุณหภูมิเปล่ียนไปเช่นกนั 
 อยา่งไรก็ตาม เทอร์โมมิเตอร์แบบใชค้ร้ังเดียวทิ้งน้ี ไม่เหมาะส าหรับการวดัอุณหภูมิเพื่อบ่งช้ีการรักษา จะ
เป็นประโยชน์มากในการคดักรองผูป่้วยหรือใชใ้นผูป่้วยท่ีตอ้งแยกออกจากผูป่้วยอ่ืนๆ 
 2.1.5 วธีิวดัอุณหภูมิร่างกาย 
                 วธีิวดัอุณหภูมิร่ายกาย  มี 3 วธีิ  ดงัน้ี 

1) วธีิวดัอุณหภูมิร่างกายทางปาก ท  าไดด้งัน้ี 
1.1)  บอกใหผู้ป่้วยทราบ  
1.2)  ใหผู้ป่้วยนัง่หรือนอนในท่าท่ีสบาย 
1.3)  ลา้งมือและเช็ดมือใหแ้หง้ 
1.4) หยบิเทอร์เมอร์มิเตอร์ท่ีใชว้ดัอุณหภูมิทางปาก(ดงัภาพท่ี 9.1) ซ่ึงลา้งสะอาดแลว้ท่ีปลายดา้น 

ตรงขา้มกบักระเปาะ ยกข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัสายตาในแนวนอน  พลิกเทอร์โมมิเตอร์ไปมา  จบัเทอร์โมมิเตอร์ให้แน่น
ดว้ยน้ิวหวัแม่มือ น้ิวช้ีและน้ิวกลาง คว  ่ามือลงแลว้สลดัขอ้มือ จนกระทัง่ปรอทลงไปอยูใ่นกระเปาะหรือต ่ากวา่ 35 
องศาเซลเซียส 

1.5)  บอกใหผู้ป่้วยอา้ปาก กระดกล้ินข้ึน วางเทอร์โมมิเตอร์อยา่งนุ่มนวล ใหป้ลายกระเปาะอยูใ่ต ้
โคนล้ิน บอกใหผู้ป่้วยหุบปากใหส้นิท  ล้ินทบับนเทอร์โมมิเตอร์  ใชเ้วลาวดันาน 2-4  นาที  

1.6) น าเทอร์โมมิเตอร์ออกจากปากผูป่้วย เช็ดปลายกระเปาะดว้ยส าลีหรือกระดาษช าระ ทิ้ง 
กระดาษหรือส าลีลงในภาชนะ 

1.7)  อ่านผลโดยยกเทอร์โมมิเตอร์ข้ึนให้อยูใ่นระดบัสายตาในแนวนอน  พลิกเทอร์โมมิเตอร์ให้ 
เห็นปรอท  อ่านค่าใหถู้กตอ้ง และบนัทึกผลท่ีวดัไดใ้นแผน่บนัทึกสัญญาณชีพ ค่าปกติ คือ 36.0-37.5 องศาเซลเซียส 
และแจง้ผลใหผู้ป่้วยทราบ 

1.8)  แช่ปรอทลงในถาดน ้าสบู่ หรือน ้ายาฆ่าเช้ือ Sodium hyperchlorite  ร้อยละ 0.5 ครบ 30 นาที  
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แล้วไปล้างท าความสะอาดด้วยน ้ าและสบู่ เช็ดให้แห้งด้วยผา้สะอาด สลดัปรอทลงกระเปาะหรือต ่ากว่า 35 องศา
เซลเซียส วางไวใ้นภาชนะท่ีแหง้และสะอาด พร้อมท่ีจะใชใ้นคร้ังต่อไป 
 

2) วธีิวดัอุณหภูมิร่างกายทางรักแร้  ท  าไดด้งัน้ี 
2.1) บอกใหผู้ป่้วยทราบ 
2.2)  ใหผู้ป่้วยนัง่หรือนอนในท่าท่ีสบาย 
2.3) ลา้งมือและเช็ดมือใหแ้หง้ 
2.4) เช็ดรักแร้ผูป่้วยใหแ้หง้ดว้ยกระดาษนุ่มหรือผา้ซบั ไม่ถูไปมาเพราะจะท าใหอุ้ณหภูมิท่ีรักแร้ 

เพิ่มข้ึน 
2.5) วางเทอร์เมอร์มิเตอร์ท่ีใชว้ดัอุณหภูมิทางรักแร้(เหมือนกบัเทอร์เมอร์มิเตอร์ท่ีใชว้ดัอุณหภูมิ 

ทางปาก (ดงัภาพท่ี 9.2) ให้กระเปาะอยูใ่นช่องก่ึงกลางรักแร้  หุบแขนให้แนบชิดกบัล าตวั  แลว้พาดแขนไวท่ี้หนา้อก  
ถา้ผูป่้วยกระสับกระส่ายไม่รู้สึกตวั หรือเด็กเล็ก ผูว้ดัจบัเทอร์โมมิเตอร์ และแขนหุบตลอดการวดั วดันาน 8 นาทีใน
ผูใ้หญ่  และ 5 นาทีในเด็ก  

2.6) น าเทอร์โมมิเตอร์ออกจากรักแร้ เช็ดปลายกระเปาะดว้ยส าลีหรือกระดาษช าระ ทิ้งกระดาษ 
หรือส าลีลงในภาชนะ  

2.7) อ่านผลโดยยกเทอร์โมมิเตอร์ข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัสายตาในแนวนอน  พลิกเทอร์โมมิเตอร์ให้
เห็นปรอท  อ่านค่าใหถู้กตอ้ง และบนัทึกผลท่ีวดัไดใ้นแผน่บนัทึกสัญญาณชีพ ค่าปกติ คือ 36.0-37.5 องศาเซลเซียส 
และแจง้ผลใหผู้ป่้วยทราบ 

2.8) แช่ปรอทลงในถาดน ้าสบู่ หรือน ้ายาฆ่าเช้ือ Sodium hyperchlorite  ร้อยละ 0.5 ครบ 30 นาที 
แล้วไปล้างท าความสะอาดด้วยน ้ าและสบู่ เช็ดให้แห้งด้วยผา้สะอาด สลดัปรอทลงกระเปาะหรือต ่ากว่า 35 องศา
เซลเซียส วางไวใ้นภาชนะท่ีแหง้และสะอาด พร้อมท่ีจะใชใ้นคร้ังต่อไป 

3) วธีิวดัอุณหภูมิร่างกายทางทวารหนัก  ท าไดด้งัน้ี 
3.1) บอกใหผู้ป่้วยทราบ  
3.2) กั้นม่านหรือปิดประตู (ถา้เป็นผูใ้หญ่หรือเด็กโต)   ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงซา้ยหรือขวา   

งอขาท่ีอยูด่า้นบน  คลุมผา้ เปิดเฉพาะบริเวณกน้ 
3.3) ลา้งมือและเช็ดมือใหแ้หง้ 
3.4) จุ่มกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ท่ีใชว้ดัอุณหภูมิทางทวารหนกั (ดงัภาพท่ี 9.2) ซ่ึงลา้งสะอาด 

แลว้ลงในวาสลินซ่ึงใส่ไวใ้นภาชนะ หรือบีบ K-Y Jelly ลงบนกระดาษนุ่ม ลูบท่ีปลายกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ยาว 1 
น้ิว  ใชมื้อท่ีไม่ถนดัแหวกกน้ผูป่้วยจนเห็นรูทวารหนกั  ในกรณีเด็กเล็กใหน้อนหงายใหใ้ชมื้ยกขาเด็กทั้ง 2 ขา้งข้ึน จะ
เห็นรูทวารหนัก  บอกให้ผูป่้วยหายใจเข้าลึกๆ เพื่อให้กล้ามเน้ือหูรูดชั้ นนอกของทวารหนักลายตัว แล้วสอด
เทอร์โมมิเตอร์อยา่งนุ่มนวลเขา้ทางทวารหนกั ลึก 1 ½ น้ิวในผูใ้หญ่ และลึก ½ น้ิวในเด็กขวบปีแรก  ถา้รู้สึกวา่มี 
แรงตา้นขณะสอดเขา้ไปใหดึ้งออด อยา่ออกแรงดนั เพราะจะท าหเ้กิดบาดแผลได ้ จบัเทอร์โมมิเตอร์ใหอ้ยูน่าน 2 นาที  
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3.5) แลว้ดึงเทอร์โมมิเตอร์ออกจากทวารหนกัอย่างนุ่มมนวล เช็ดปลายกระเปาะดว้ยส าลี หรือ
กระดาษช าระ ทิ้งกระดาษหรือส าลีลงในภาชนะ  

3.6) อ่านผลโดยยกเทอร์โมมิเตอร์ข้ึนให้อยูใ่นระดบัสายตาในแนวนอน พลิกเทอร์โมมิเตอร์ให ้
เห็นปรอท  อ่านค่าใหถู้กตอ้ง และบนัทึกผลท่ีวดัไดใ้นแผน่บนัทึกสัญญาณชีพ ค่าปกติ คือ 36.0-37.5 องศาเซลเซียส 
และแจง้ผลใหผู้ป่้วยทราบ 

3.7)  แช่ปรอทลงในถาดน ้าสบู่ หรือน ้ายาฆ่าเช้ือ sodium hyperchlorite  ร้อยละ 0.5 ครบ 30 นาที 
แลว้ไปลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าและสบู่ เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้สะอาด สลดัปรอทลงกระเปาะหรือต ่ากวา่ 35 องศา
เซลเซียส วางไวใ้นภาชนะท่ีแหง้และสะอาด พร้อมท่ีจะใชใ้นคร้ังต่อไป 

 

 
ภาพที ่9.2 ชนิดของเทอร์โมมิเตอร์มีหน่วยวดัเป็นองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮท ์

ก.ใชว้ดัทางปากหรือรักแร้  ข.ใชว้ดัทางทวารหนกั 
 

ทีม่า: พชัรี  ตนัศิริ และคณะ 2539: 126   
 

2.2 การประเมินชีพจร (Respiration) 
      2.2.1  จุดประสงค์  
               1) เพื่อสังเกตการเตน้ของหวัใจ (Heart Rate)  
   2) เพื่อสังเกตจงัหวะหรือความสม ่าเสมอของการท างานของหวัใจ (Rhythm) 
   3) เพื่อสังเกตความแรงหรือปริมาณโลหิตท่ีไหลออกจากหวัใจ (Volume) 
   4) เพื่อประเมินการไหลของเลือดแดงไปเล้ียงแขนเพียงพอหรือไม่ 
    5) เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการประเมินคร้ังต่อไป 

2.2.2 เคร่ืองใช้ 
1) นาฬิกาท่ีมีเขม็วนิาทีหรือตวัเลขบอกเวลา 
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2) แผน่บนัทึกสัญญาณชีพรวม หรือแผน่บนัทึกอ่ืนๆ 
2.2.3 ต าแหน่งของหลอดเลือดแดงทีใ่ช้คล าชีพจร มี 9 ต าแหน่ง ไดแ้ก่  (ดงัภาพท่ี 9.3) 

1) Temporal Artery  เป็นต าแหน่งท่ีใชป้ระเมินชีพจรไดง่้ายในเด็ก 
2) Carotid  Artery  นิยมใชค้ล าในระยะช็อกหรือหวัใจหยดุเตน้  คล าต าแหน่งอ่ืนไม่ได ้
3) Brachail  Artery  ใชป้ระเมินการไหลเวยีนเลือดมาท่ีแขนท่อนล่างและใชฟั้งความดนัโลหิต 
4) Radial Artery  เป็นต าแหน่งท่ีนิยมใชป้ระเมินชีพจร และการไหลเวยีนเลือดมาท่ีขอ้มือดา้น 

น้ิวหวัแม่มือ 
5) Ulnar Artery  ใชป้ระเมินการไหลเวยีนเลือดมาท่ีมือดา้นน้ิวกอ้ย 
6) Femoral Artery  นิยมคล าในระยะช็อคหรือหวัใจหยดุเตน้  คล าต าแหน่งอ่ืนไม่ได ้และ 

ประเมินการไหลของเลือดไปท่ีขา 
7) Popliteal  Artery  ใชป้ระเมินการไหลเวยีนเลือดไปท่ีขาท่อนล่าง 
8) Doralis Pedis Artery  ใชป้ระเมินการไหลเวยีนเลือดไปท่ีเทา้ 
9) Posterior Tibial  Artery  ใชป้ระเมินการไหลเวยีนเลือดไปท่ีเทา้ 

 
ภาพที ่9.3  ต  าแหน่งของหลอดเลือดแดงท่ีใชค้ล าชีพจร 9  ต  าแหน่งและวธีิคล าชีพจร 

ทีม่า: Kozier B. et al. 1993: 168 อา้งใน พชัรี  ตนัศิริ และคณะ 2539: 131 
 
 2.2.4 วธีิการประเมินชีพจร  ท าไดด้งัน้ี 

     1)  บอกใหผู้ป่้วยทราบ 
   2)  ใหผู้ป่้วยนอนหรือนัง่ในท่าท่ีสบาย ผอ่นคลาย  หากเพิ่งออกก าลงักาย ควรรอ 10-15 นาที  
   3)   ลา้งมือและเช็ดมือใหแ้หง้ 
   4)  เลือกต าแหน่งท่ีจะคล าชีพจร  ส่วนใหญ่นิยทใชห้ลอดเลือดแดงท่ีขอ้มือ (Radial  Artery) 
   5)  กรณีท่ีผูป่้วยนอน วางแขนแนบล าตวั  ขอ้มือเหยยีด และคว  ่าฝ่ามือลง  ถา้ผูป่้วยนัง่ วางมือลง 
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บนท่ีเท้าแขนท่ีโต๊ะคร่อมเตียง ให้ข้อมือเหยียดและฝ่ามือคว  ่าลง  ใช้ปลายน้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนาง วางลงบน
ต าแหน่งท่ีตอ้งการจบัชีพจร เม่ือคล าชีพจรพบแลว้ กดน้ิวมือลงเบาๆ เล็กนอ้ย   ไม่ใชน้ิ้วหวัแม่มือเพราะชีพจรท่ีคล า
ได ้อาจเป็นชีพจรของน้ิวหวัแม่มือตนเอง ท าให้นบัชีพจรผิดพลาดได ้ นบัการเตน้ของชีพจรผูป่้วยใหค้รบ 1 นาที  ถา้
ผูป่้วยท่ีชีพจรเตน้สม ่าเสมอนบั 30 วนิาทีคูณ 2  ได ้ แต่ถา้เนระยะไม่สม ่าเสมอใหน้บัครบ 1 นาที  
  6) ประเมินจงัหวะหรือระยะการเตน้ของชีพจรแต่ละตุบวา่เตน้ระยะสม ่าเสมอหรือไม่สม ่าเสมอ 

7)  ประเมินความแรงของชีพจรแต่ละตุบท่ีมากระทบปลายน้ิว มีความแรงเท่ากนัหรือไม่ เตน้แรงมาก  
แรงปานกลาง หรือเตน้เบา 

8) ประเมินผนงัของหลอดเลือดแดงวา่มีความยดืหยุน่ดีหรือไม่  โดยเล่ือนปลายน้ิวตามหลอดเลือด 
แดงลงไปทางขอ้มือ 

9) ถา้ชีพจรเตน้มาสม ่าเสมอ  เตน้เร็วหรือชา้ไป ใหใ้ชหู้ฟังดา้น Diaphragm ฟังเสียงของหวัใจท่ี   
Point of maximal impulse (ดงัภาพท่ี 9.4) ไดย้นิเสียงลึบ-ดึบนบัเป็น 1 คร้ัง  นบัใหค้รบ 1 นาที   

10) บนัทึกผลท่ีวดัไดล้งบนแผน่วดัสัญญาณชีพรวม  
11) บอกผลการประเมินชีพจรให้ผูป่้วยทราบ 
12) ลา้งมือและเช็ดมือใหแ้หง้ 
13) รายงานผลการประเมินชีพจรท่ีผดิปกติใหแ้พทยท์ราบ  เช่น ในผูใ้หญ่ชีพจรเตน้เร็วกวา่ 100 คร้ังต่อ 

นาที  หรือเตน้ชา้กวา่ 60 คร้ังต่อนาที เตน้ระยะไม่สม ่าเสมอ เตน้เบา เป็นตน้ 
 

 
ภาพที ่9.4  ต  าแหน่งของ  Apical pulse หรือ Point of Maximal impulse ในเด็กอายุต  ่ากวา่ 4 ปี   

                                  เด็กอายุ 4-6 ปี และผูใ้หญ่ 
ทีม่า: Kozier B. et al. 1993: 168 อา้งในพชัรี  ตนัศิริ และคณะ 2539: 132   
 

2.2.4  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อชีพจร 
ชีพจรมีหน่วยการวดัเป็นคร้ังต่อนาที (Beats per minute) อตัราการเตน้ของหวัใจจะแตกต่างกนั 

ไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี 
1) อาย ุเม่ืออายเุพิ่มข้ึน  ชีพจรจะลดลง 
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2) เพศ หลงัวยัเจริญพนัธ์ุ อตัรากรเตน้ของหวัใจผูช้ายจะต ่ากวา่ผูห้ญิงเล็กนอ้ย 
3) การออกก าลงักาย โดยปกติแลว้อตัราการเตน้ของหวัใจจะเพิ่มข้ึน เม่ือมีการท ากิจกรรมต่างๆ  

ส าหรับนกักีฬาจะมีชีพจรช้ากว่าบุคคลทัว่ไป ทั้งน้ีเพราะหัวใจมีขนาดใหญ่ แข็งแรงและมีประสิทธิภาพการท างาน
ของหวัใจดีกวา่ 

4)  ไข ้ร่างกายจะตอบสนองเม่ือมีไขโ้ดยมีการขยายตวัของหลอดเลือดส่วนปลายบริเวณผวิหนงั 
เพื่อลดอุณหภูมิ  ท าหค้วามดนัเลือดภายในร่างกายต ่าลง หวัใจจึงตอ้งเตน้เร็วข้ึนท าให้อตัราชีพจรสูงข้ึน 

5) ยาบางชนิดท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของชีพจรเช่น Digitalis จะท าใหอ้ตัราการเตน้ของ 
หวัใจลดลง  ในขณะท่ี Epinephrine ท าใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจเพิ่มข้ึน  

6) การเสียเลือดจากระบบไหลเวยีน จะท าใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจเพิ่มข้ึน เพื่อสูบฉีดเลือดไป 
เล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายใหเ้พียงพอ  

7) ความเครียด  เม่ือมีความเครียด ระบบประสาท Sympathetic จะไปกระตุน้ใหห้วัใจท างาน 
มากข้ึน  หัวใจเตน้เร็วข้ึนความกลวั  ความวิตกกงัวล  ความเจ็บปวดรุนแรง  ก็ท  าให้หัวใจเตน้เร็วข้ึนด้วยเหตุผล
เดียวกนั 

8) การเปล่ียนท่าทาง เม่ือบุคคลอยูใ่นท่านัง่หรือท่ายนื จะมีเลือดอยูใ่นระบบหลอดเลือดด ามาก   
การมีเลือดคัง่อยูเ่ป็นจ านวนมากท าใหป้ริมาณเลือดท่ีไหลกลบัสู่หวัใจลดลง มีผลท าใหค้วามดรัโลหิตต ่า  การเตน้ของ
หวัใจเพิ่มข้ึน 
 

2.3 การนับการหายใจ (Respiration) 
2.3.1  จุดประสงค์  

               1) เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการประเมินผลคร้ังต่อไป  
   2) เพื่อประเมินอตัราการหายใจ (Rate)  จงัหวะ(Rhytm) และความลึก (Depth) ของการหายใจว่า

ปกติหรือผดิปกติ ซ่ึงเป็นวธีิหน่ึงท่ีใชป้ระเมินวา่ เซลลไ์ดรั้บออกซิเจนเพียงพอหรือไม่ 
   3) เพื่อประเมินการหายใจทั้งก่อนและหลงัใหก้ารรักษา 
   4) เพื่อคน้หาอาการแสดงท่ีเปล่ียนแปลงของการหายใจไดต้ั้งแต่เร่ิมแรก 

2.3.2  เคร่ืองใช้ 
  1) นาฬิกาท่ีมีเขม็วนิาทีหรือตวัเลขบอกเวลา 

       2) แผน่บนัทึกสัญญาณชีพรวม หรือแผน่บนัทึกอ่ืนๆ 
2.3.3 วธีิประเมินการหายใจ  

1) ลา้งมือใหส้ะอาดและเช็ดมือใหแ้หง้ 
2) จดัใหผู้ป่้วยใหอ้ยูใ่นท่าท่ีสบาย ส่วนใหญ่มกัจะใหน้ัง่ตวัตรง หรือนอนศีรษะสูง 45-60 องศา  

เพื่อส่งเสริมใหก้ารระบายอากาศเป็นไปไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
3) วางมือผูป่้วยพาดหนา้อกส่วนล่างหรือหนา้ทอ้ง การนบัการหายใจควรนบัต่อจากการนบั 

ชีพจร โดยมือยงัคงจบัชีพจรอยู ่เพื่อไม่ใหผู้ป่้วยรู้สึกตวัวา่ก าลงันบัการหายใจ   
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4) ผูป่้วยท่ีออกก าลงักายมาใหน้ัง่พกัก่อน ประมาณ  5-10 นาที 
5) ส าหรับเด็กเล็กควรประเมินการหายใจก่อนประเมินชีพจร และวดัอุณหภูมิ  ถา้เด็กก าลงั 

ร้องไหค้วรรอให้เดก้หยดุร้องไหก่้อน 
6) การนบัการหายใจใหน้บัตามจงัหวะการเคล่ือนไหวข้ึนลงของทรวงอกหรือทอ้ง หายใจเขา้  

1 คร้ัง หายใจออก 1 คร้ัง นบัเป็นการหายใจ 1 คร้ัง (ดงัภาพท่ี 9.5)  
7) การนบัหายใจผูป่้วยคร้ังแรก ควรนบัใหค้รบ 1 นาที  ผูป่้วยท่ีมีอตัราการหายใจสม ่าเสมอให้ 

นบั  30 วินาที แลว้คูณดว้ย 2 ได ้ แต่ถา้หายใจไม่สม ่าเสมอให้นบัให้ครบ 1 นาที  ส าหรับเด็กเล็กขวบปีแรกหรือเด็ก
เล็กนบัใหเ้ตม็ 1 นาที เพราะปกติเด็กหายใจระยะไม่สม ่าเสมอ 

8) สังเกตความลึก  จงัหวะ และลกัษณะการหายใจขณะนบัการหายใจ  ความลึกของการหายใจ
สังเกตจากการเคล่ือนไหวข้ึนลงของทรวงอกดูว่าหายใจปกติ ลึก ต้ืน  สังเกตจงัหวะการหายใจว่าสม ่าเสมอหรือไม่
สม ่าเสมอ สังเกตลกัษณะการหายใจ สังเกตได้จากเสียงท่ีเกิดข้ึน และความพยายามในการหายใจ ในภาวะปกติ 
การขยายตวัของผนังทรวงอกและการเคล่ือนท่ีของทรวงอกทั้ง 2 ขา้งจะเท่ากนั จงัหวะการหายใจสม ่าเสมอ และ
ลกัษณะการหายใจเขา้-ออก เงียบไม่มีเสียงใดๆ ไม่ตอ้งใชค้วามพยยามในการหายใจเป็นไปโดยอตัโนมติั  หากมีเสียง
วีด๊  ครืดคราดตอ้งใชค้วามพยายามในการหายใจแสดงวา่ลกัษณะการหายใจผดิปกติ 

9) บนัทึกผลท่ีวดัไดล้งบนแผน่วดัสัญญาณชีพรวม  
10) บอกผลการประเมินการหายใจใหผู้ป่้วยทราบ 
11) ลา้งมือและเช็ดมือใหแ้หง้ 
12) รายงานผลการประเมินหายใจท่ีผดิปกติใหแ้พทยท์ราบ  เช่น อตัรการหายใจเร็วหรือชา้กวา่ 

ค่าปกติ  (ค่าปกติอตัราการหายใจในผูใ้หญ่ 15-20  คร้ังต่อนาที)  จงัหวะการหายใจไม่สม ่าเสมอ หายใจต้ืน  ไดย้นิเสียง
หวีด๊ขณะหายใจเขา้  เป็นตน้  

 
 
ภาพที ่9.5  แสดงการหายใจเขา้ (Inspiratuion) และการหายใจออก (Expiration) 

ท่ีมา:  ฉววีรรณ  โพธ์ิศรี และปรางทิพย  อุจะรัตน 2549: 137 
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2.4 วดัความดันโลหิต (Blood Pressure) 
2.4.1  จุดประสงค์  

               1) เพื่อทราบค่าความดนัโลหิตสูงของผูป่้วยเม่ือแรกรับไวเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการวดัคร้ังต่อไป  
   2) เพื่อประเมินสภาวะการไหลเวยีนเลือดของผูป่้วย และทราบการเปล่ียนแปลงตั้งแต่แรก 
   3) เพื่อทราบการเปล่ียนแปลงความดนัโลหิตในการตอบสนองการรักษา 
   4)  เพื่อช่วยในการวนิิจฉยัโรค 
  
 2.4.2 เคร่ืองใช้ 

        1) เคร่ืองวดัความดนัโลหิต (Sphygomamometer) (ภาพท่ี 9.6) 
       2) หูฟัง (Stethoscope)  (ภาพท่ี 9.7) 
       3) ส าลีชุบแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ส าหรับเช็ดหูฟัง 

  
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่9.6 เคร่ืองวดัความดนัโลหิต (ก) ชนิดบรรจุสารปรอท (ข) ชนิดมีเขม็บนหนา้ปัด  
                                         องคป์ระกอบของเคร่ืองวดัความดนัโลหิต (ค) ผา้พนัแขน (cuff)  ลูกยาง (bulb)  ปุ่ม (valve)  
                                         และ(ง) ถุงยางส าหรับใส่ลมภายในผา้พนั 
ทีม่า: พชัรี  ตนัศิริ และคณะ 2539: 135  

ค. 

 

ง. 

 

ก. 

 

ข. 
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ภาพที ่9.7  องคป์ระกอบของหูฟัง( stethoscope)  ลูกยาง (bulb)  
 

2.4.3 วธีิปฏิบัติก่อนวดัความวดัโลหิต 
        1)  ผูป่้วยไม่ควรสูบบุหร่ี  ด่ืมกาแฟ  หรืออกก าลงักาย ภายใน 30 นาที ก่อนการวดั 
   2)  แนะน าใหผู้ป่้วยนอนหรือนัง่ในท่าท่ีสบายก่อนการวดัอยา่งนอ้ย 5 นาที 
        3)  ขนาดของผา้พนั (Cuff)  เหมาะสม กล่าวคือ ถุงยางภายในผา้พนั(Bladder) ควรยาวพนัไดร้อบ

แขนโfยไม่ทับกัน หรืออย่างน่อยพันรอบ 2/3 ของแขนหรือขา และความหวา้ง ควรมากกว่าร้อยละ 20 ของ
เส้นผา่ศูนยก์ลางตรงจุดก่ึงกลางของแขนและขา  

   4) หลีกเล่ียงการวดัความดนัโลหิตท่ีแขนหรือขาท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเป็นโรคอยู่ด้านเดียวกบั 
เต้านมและรักแร้ หรือตะโพกท่ีได้รับการผ่าตดัหรือให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า พนัผา้พนัแผลหรือเข้าเฝือก มี  
Arteriovenous shunt 

2.4.4 วธีิวดัความดันโลหิตประเมินการหายใจ  
1) บอกใหผู้ป่้วยทราบ 
2) ลา้งมือใหส้ะอาดและเช็ดมือใหแ้หง้ 
3) ใหผู้ป่้วยนอนหรือนัง่ในท่าท่ีสบายก่อนวดัอยา่งนอ้ย 5 นาที 
4) เลือกต าแหน่งท่ีวดัความดนัโลหิตใหเ้หมาะสม ส่วนใหญ่วดัท่ีแขนถา้ไม่มีขอ้หา้ม  
5) วางแผนผูป่้วยให้อยูใ่นระดบัเดียวกบัหวัใจ  แขนเหยยีด  ฝ่ามอหงายข้ึน 
6) ดึงแขนเส้ือเปิดให้เห็นตน้แขน  เปิดให้เห็นตน้แขน 
7) ใชป้ลายน้ิวคล าหา Brachial pulse ปกติอยูค่ตรงร่องดา้นในเหนือขอ้พบัแขนเล็กนอ้ย 
8) พนัผา้ท่ีไม่มีลมดา้นใน รอบตน้แขน เหนือขอ้พบัแขน 1 น้ิว โดยให้จุดก่ึงกลางของถุงยางใน     

ผา้พนัอยูเ่หนือหลอดเลือดแดง brachial และสายยางท่ีต่อกบัลูกยางช้ีลงทางปลายแขน 
9) พนัผา้พนัใหเ้รียบไม่แน่นหรือหลวมเกินไป 
10) วางเคร่ืองวดัความดนัให้อยูใ่นระดบัสายตา 
11) หมุนปุ่ม (Valve) ตามเขม็นาฬิกา เพื่อปิดไม่ใหล้มออกจากถุงยาง  ขณะท่ีบีบลูกยาง 
12) ถา้เป็นการวดัความดนัโลหิตคร้ังแรกและไม่ทราบค่าความดนัหิตสูงสุด(Systolic) มาก่อน ให ้
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ใช้ปลายน้ิวช้ีและน้ิวกลางคล าชีพจรท่ีหลอดเลือดแดง Brachial หรือ Radial ขณะท่ีบีบลูกยางให้ลมเขา้ถุงยางใน 
ผา้พนั  บีบลูกยางจนความดนัข้ึนสูงกว่าจุดท่ีคล าชีพจรไม่ได ้30 มิลลิเมตรปรอท  คลายปุ่มเป่าลมออกช้าๆ อ่านค่า
ความดนัเมือปลายน้ิวรับรู้กบัการเตน้ของชีพจรตุบแรกเป็นค่าความดนัโลหิตสูงสุดท่ีไดจ้ากการคล า    แลว้หมุนปุ่ม
ปล่อยลมออก จนหมดอยา่งรวดเร็ว รออยา่งนอ้ย 30 วนิาที ก่อนวดัคร้ังต่อไป 

13) ใส่หูฟัง  ใส่หูฟังโfยใส่ปลายหูฟังดา้นท่ีจะใส่เขา้กบัหูใหเ้ฉียงออกดน้นอกเล็กนอ้ย 
14) วางหูฟังดา้น Bell  บน Brachial pulse จะท าใหไ้ดย้นิเสียงชดัดีกวา่ใชด้า้น Diaphragm เพราะ 

เสียงท่ีไดย้ินจากการวดัความดนัโลหิตเป็นเสียงท่ีมีครวามถ่ีต ่า  ห้ามวางบนผา้พนัแผลหรือเส้ือผา้ ใช้มือจบัให้ Bell  
แนบสนิทกบัเน้ือ 

15) หมุนปุ่ม (Valve) ตามเขม็นาฬิกา เพื่อปิดไม่ใหล้มออกจากถุงยาง บีบลูกยางจนความดนัข้ึนสูง 
กวา่ค่าความดนัโลหิตสูงสุด 30 มิลลิเมตรปรอท  หยดุบีบลูกยางขณะน้ีจะไม่ไดย้นิเสียงตุบๆ เพราะไม่มีเลือดไหล่ผา่น 
หลอดเลือด 

16) คลายปุ่มทวนเขม็นาฬิกาชา้ๆ เพื่อปล่อยลมออก ใหค้วามดนัลดลงในอตัรา 2-3 มิลลิเมตร 
ปรอทต่อวนิาที 

17) ขณะท่ีปรอทหรือเขม็ของเคร่ืองวดัค่อยๆ ลดลง   ใหอ่้านค่าความดนัตรงเสียงท่ีไดย้นิคร้ังแรก 
ผา่นหูฟัง (phase 1) และจะไดย้นิเสียงตุบๆต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่เสียงหายไป ใหอ่้านค่าตรงท่ีเสียงหาย (Phase 5) คือ  
   -  ค่า Systolic pressure  เป็นค่าความดนัโลหิตสูงสุดตรงกบัระยะท่ีหวัใจ(Ventrille)หดตวั 
   -  ค่า Diastolic pressure เป็นค่าความดนัโลหิตต ่าสุดตรงกบัระยะหวัใจ (Ventrille) คลายตวั  
เสียงเปล่ียน  และเสียงหายไป ใหอ่้านค่าทั้ง 2 ค่า เป็นค่า Diastolic pressure  ท่ีไดย้นิคร้ังท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

- ค่า  Pulse Pressure คือผลต่างระหวา่ง Systolic pressure และ Diastolic pressure ปกติมี 
ค่าประมาณ 40 มิลลิเมตรปรอท 

18) หลงัจากอ่านค่า Diastolic pressure คลายปุ่มปล่อยลมออกจนหมดอยา่งรวดเร็ว ปรอทหรือเขม็ 
อยูท่ี่เลขศูนยทุ์กคร้ัง 

19) หากตอ้งการวดีซ ้ าควรรออยา่งนอ้ย 30 วนิาที 
20) เม่ือน าผา้ออกจากปลายแขนผูป่้วย พบัใหเ้รียบร้อย และเก็บเคร่ืองวดัความดนัโลหิตเขา้ท่ี 
21) ลา้งและเช็ดมือใหแ้หง้ 
22) รายงานความผดิปกติขค่าความดนัโลหิตท่ีวดัไดใ้หที้มแพทย/์พยาบาล ทราบเม่ือ 
      Systolic pressure สูงกวา่  140 มิลลิเมตรปรอท 

Diastolic pressure  สูงกวา่  90 มิลลิเมตรปรอท 
23) บนัทึกผลการวดัลงบนแผน่บนัทึกการพยาบาล เช่น   BP. 150/ 90  มิลลิเมตรปรอท  ในกรณี

ท่ีแขนซา้ยกบัแขนขวาความดนัโลหิตไม่เท่ากนั  ใหเ้ขียนบอกดว้ยวา่วดัความดนัโลหิตจากแขนใด  
2.4.5 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความดันโลหิต 
  ค่าความดนัโลหิตท่ีวดัไดอ้าจไม่คงท่ี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ดงันั้น การวดัความดนัโลหิต  
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1 คร้ัง ไม่เพียงพอท่ีจะบอกวา่ ความดนัโลหิตของผูป่้วยเป็นเท่าใด  ทั้งน้ีเพราะความดนัโลหิตจะเปล่ียนแปลงไปตาม
ปัจจยัหลายประการ  ดงัน้ี 

1) อายุ   ระดบัความดนัโลหิตจะเปล่ียนแปลงไปตามช่วงอาย ุ ความดนัโลหิตจะสูงข้ึนเป็น 
ล าดบัจากวยัทารกจนถึงวยัผูใ้หญ่  ดงัการรายงานขององค์กรโรคหัวใจ ปอดและเลือดระดับชาติ (National Heart, 
Lung and Blood Institution) 

2) ความเครียด    ความวติกกงัวล ความกลวั  ความเจบ็ปวด และความเครียด จะท าใหมี้การ 
กระตุน้ระบบประสาทซิมพาเทติกซ่ึงจะท าให้หวัใจเตน้เร็วข้ึน ปริมาตรของเลือดท่ีบีบ  ออกจากหวัใจ 1 นาทีสูงข้ึน 
และท าใหค้วามตา้นทานของหลอดเลือดสูงข้ึน  ซ่ึงมีผลท าใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึน 

3) เพศ   เด็กชายและหญิงมีระดบัความดนัโลหิตไม่แตกต่างกนัมากนกั   เม่ือยา่งเขา้สู่วยัเจริญ 
พนัธ์ุ  เพศชายมีแนวโนม้จะมีความดนัโลหิตสูงกวา่เพศหญิง  แต่เม่ืเพศหญิงเขา้สู่วยัหมดประจ าเดือน(Menopause) 
เพศหญิงจะมีความดนัโลหิตสูงกวา่เพศชายในวยัเดียวกนั  ซ่ึงสาเหตาจเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของระดบั 
ฮอร์โมนในเพศหญิง 
 การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตในช่วงเวลาระหว่างวัน  ระดบัความดนัโลหิตจะแตกต่างกนัในแต่ละ
ช่วงเวลาในระหวา่งวนั  ความดนัโลหิตจะต ่าสุดในตอนเชา้มืดและจะค่อยๆ สูงข้ึน  จะสูงสุดในช่วงบ่ายจดัหรือช่วง
เยน็ โดยแต่ละคนจะมีรูปแบบของความดนัโลหิตแตกต่างกนัๆ ไป ดงัน้ี 

ค่าปกติของความดันโลหิตระดับอายุต่างๆ 
  อาย ุ        ค่าปกติของความดนัโลหิต 
แรกเกิด (3,000 กรัม)      40 (เฉล่ีย) 
   1   เดือน       85/54 
   1    ปี        95/65   
   6    ปี        105/65 
10-13 ปี        110/65 
14-17 ปี       120//75 
> 18 ปี                                                                                    < 120//80 
ค่าความดันโลหิตปกติและผิดปกติของผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึไ้ป 

  ประเภท    Systolic (mmHg)              Distolic (mmHg) 
  ปกติ           < 120                < 80  
  เร่ิมมีภาวะความดนัโลหิตสูง      120-139                               หรือ  80-89 
   ความดนัโลหิตสูง ระยะท่ี 1      140-159   หรือ  90-99 

     ความดนัโลหิตสูง  ระยะท่ี 2         > 160   หรือ  > 100    
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3.  การตรวจร่างกาย 
 

การตรวจร่างกายหรือการตรวจกายภาพ (Physical examination) เป็นทักษะพื้นฐานทางคลินิกท่ีส าคัญ 
ส าหรับการวินิจฉัยโรคซ่ึงตอ้งอาศยัการฝึกฝนและความช านาญการตรวจร่างกายทัว่ไปเป็นขั้นตอนท่ีต่อจากการ 
ซกัประวติัเพื่อหาความผิดปกติก่อนการวินิจฉยัโรค  โดยหลกัการแลว้ควรตรวจร่างกายให้ครบทุกระบบตั้งแต่ศีรษะ
จรดเทา้ ไม่เจาะจงเฉพาะท่ีคิดว่ามีปัญหา โดยใช้เทคนิคการตรวจร่างกาย ซ่ึงประกอบดว้ยการใช้ทกัษะพื้นฐาน  4 
อย่างคือ การดู (Inspection)   การคล า (Palpation)   การเคาะ (Percussion)  และการฟัง (Auscultation)  โดยผูต้รววจ
ตอ้งมีความดา้นกายวิภาคศาสตร์  สรีรพยาธิวิทยาของอาการแสดงท่ีผิดปกติ รู้พิสัยของอาการแสดงท่ีปกติ สามารถ
ตรวจร่างกายไดอ้ยา่งเป็นล าดบัขั้นตอนโดยไม่ละเลยการตรวจส่วนใด รู้เทคนิคการตรวจร่างกายหาความผิดปกติ และ
การตรวจยืนยนัความผิดปกติท่ีพบ และสามารถบูรณาการผลการตรวจร่างกายเขา้กบัสมมติฐานการวินิจฉัยโรคท่ี 
นึกถึงจากการซกัประวติั 

ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจร่างกายหรืออาการแสดง(Sign) เป็นข้อมูลประเภทวตัถุสิสัย (Objective data) 
ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากประวติัหรืออาการ(Symptom) เป็นขอ้มูลประเภทอตัวิสัย (Subjective data)  ความถูกตอ้งแม่นย  า
เช่ือถือไดข้องขอ้มูลการตรวจร่างกาย ข้ึนอยูก่บัความช านาญของผูต้รวจ วิธีการตรวจท่ีถูกตอ้ง  การตรวจอยา่งถ่ีถว้น
รอบคอบ และการวิเคราะห์ขอ้มูลไปดว้ยระหว่างตรวจ   ปัจจยัทั้งหมดน้ีช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติแมเ้พียงแม้
เพียงเล็กนอ้ยไดอ้ยา่งแม่นย  า 
 นอกจากการตรวจร่างกายเพื่อประเมินผูป่้วยในตอนตน้เม่ือพบผูป่้วยแลว้ ยงัตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงของ
อาการแสดงรวมทั้งตรวจหาอาการแสดงใหม่ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงบอกถึงการด าเนินโรค การตอบสนองต่อการรักษา และ
ปัญหาใหม่ในผูป่้วยซ่ึงบอกถึงการด าเนินโรค  การตอบสนองต่อการรักษาและปัญหาใหม่ในผูป่้วย  การตรวจร่างกาย
ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีผูป่้วยอยูใ่นความดูแล 
 ในการตรวจร่างกายตามล าดบัขั้นตอนข้ึนกบัความถนัดของแต่ละบุคคล  แต่ถา้มีความช านาญและฝึกฝน
สม ่าเสมอ  จะทราบวา่ควรใชว้ธีิการใดท่ีเหมาะกบัผูป่้วยในแต่ละราย  โดยทัว่ไปแนะน าใหต้รวจตามระบบเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลมากท่ีสุด  โดยขั้นตอนควรเตรียมตั้งแต่สถานท่ีตรวจ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจให้พร้อมใน
คร้ังเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือมีอุปสรรคขณะตรวจร่างกายผูป่้วย และท่ีส าคญัควรค านึงถึงความรู้สึก
ปลอดภยัของผป่็วยเป็นหลกั เช่นตอ้งมีสถานท่ีท่ีมิดชิด  ควรห่มผา้บางๆ ในส่วนท่ีไม่ตอ้งการตรวจ  เปิดเส้ือผา้ผูป่้วย
ใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็น โดยเฉพาะผูป่้วยหญิงตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ กรณีผูต้รวจและผูป่้วยเป็นคนละเพศ ควรหา
ผูช่้วยหรือบุคคลท่ีสามอยูด่ว้ยเสมอ 
  

4. การตรวจทางห้องปฏิบัติเบื้องต้น 

 การตรวจทางห้องปฏิบติัการเบ้ืองต้นเป็นการตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจโดยวิธีการง่ายท าได้รวดเร็วใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีไม่ยุ่งยาก ซ่ึงท่ีมีอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบลและศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง ซ่ึง
สามารถท าไดโ้ดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานภายในขอบเขตของความรู้ ความสามารถตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมถึงการเก็บส่ิงส่งตรวจเพื่อส่งไปตรวจทางห้องปฏิบติัการในสถานพยาบาลท่ีมีศกัยภาพสูงกวา่ต่อไป   การตรวจ
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ทางห้องปฏิบติัการเบ้ืองตน้โดยบุคลากรสาธารณสุขในชุมชนปฏิบติัตามมาตรฐานงานบริการชณัสูตรสาธารณสุข
ระดบัปฐมภูมิ ประกอบดว้ยการตรวจทางโลหิตวิทยาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิกและการตรวจสอบ
อ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม โดยการตรวจทางห้อง ปฏิบติัการเบ้ืองตน้
ปฏิบติัตามมาตรฐานงานบริการชนัสูตรสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิ การให้บริการชนัสูตรสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิ  
ไดแ้ก่ การตรวจน ้ าตาลและโปรตีนในปัสสาวะ  การตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ์ การตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน
หรือฮีมาโทคริต  การตรวจปัสสาวะ  การตรวจเลปโตสไปโรซิส  การตรวจวิเคราะห์เช้ือมาลาเรียจากเลือด  การตรวจ
วเิคราะห์เช้ือวณัโรคจากเสมหะ  และการตรวจวเิคราะห์ไข่พยาธิจากอุจจาระ 

การตรวจทางห้องปฏิบติัการเบ้ืองตน้มีความส าคญัต่อการวินิจฉัยหรือสนบัสนุนการวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้  
การติดตามผลการรักษาพยาบาลและการติดตามโรค การเฝ้าระวงัโรค การสนบัสนุนงานคุม้ครองผูบ้ริโภค   และ 
งานอนามยัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อนการส่งต่อผูป่้วยเพื่อรับการรักษาท่ีถูกตอ้งต่อไป โดยการ
ตรวจทางห้องปฏิบติัการเบ้ืองตน้จะตอ้งมีหลกัการของการเตรียม การเก็บส่ิงส่งตรวจและการควบคุมคุณภาพของ 
การตรวจเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีไดถู้กตอ้งและเช่ือถือได ้

  
 

กจิกรรม 9.2.1   
จงอธิบายการประเมินสภาวะสุขภาพ การซกัประวติัหรือการสัมภาษณ์ การประเมินสัญญาณชีพ  การตรวจ

ร่างกาย   และการตรวจทางห้องปฏิบติัเบ้ืองตน้ มาพอสังเขป 
 

แนวตอบกจิกรรม 9.2.1 
การประเมินสภาวะสุขภาพของผูป่้วย เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงไดม้าจาการซักประวติัหรือ

สัมภาษณ์ผูป่้วย และการหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการประเมินสัญญาณชีพ การตรวจร่างกาย และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบ้ืองต้น แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ วินิจฉัยแยกโรค เพื่อให้การดูแลรักษาเบ้ืองต้นและ 
การปฐมพยาบาลต่อไป ซ่ึงผูป้ระเมินสภาวะสุขภาพตอ้งมีศิลปะ และมีความรู้และทกัษะในการประเมินภาวะสุขภาพ   

การซกัประวติัหรือการสัมภาษณ์ประวติัเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซ่ึงตอ้งอาศยัหลกัวชิาในเร่ืองโรคและศิลปะ
ในการสืบหาขอ้มูลจากผูป่้วย เป็นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลโดยอาศยัทั้งวจนสารและอวจนสาร 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับแกไ้ขปั้ญหาความเจบ็ป่วยของผูป่้วยและทราบวา่ผูป่้วยมีความเขา้ใจ ปฏิกิริยา และการปรับตวั
ต่อความเจบ็ป่วยอยา่งไร ซ่ึงจะใชป้ระโยชน์เพื่อการวนิิจฉยัโรคและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้    

การประเมินสัญญาณชีพ (Vital Signs) เป็นการตรวจประเมินขั้นตอนแรกของการตรวจร่างกาย ประกอบดว้ย  
การวดัอุณหภูมิร่างกาย การตรวจชีพจร การตรวจการหายใจ และการวดัความดนัโลหิต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบอกถึงความมี
ชีวิตอยู่ และยงัสามารถบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  อารมณ์และส่ิงแวดลอ้มได ้ ถา้มีการเปล่ียนแปลงเกิด
ข้ึนกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน 4 อยา่งน้ี จะมีผลกระทบกระเทือนถึงอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดนัโลหิต ซ่ึงควร
กระท าในเวลาท่ีต่อเน่ืองกนั  

การตรวจร่างกาย (Physical examination) เป็นทกัษะพื้นฐานทางคลินิกท่ีส าคญัส าหรับการวินิจฉยัโรค   ซ่ึง
ต้องอาศัยการฝึกฝนและความช านาญ การตรวจร่างกายทั่วไป เป็นขั้นตอนท่ีต่อจากการซักประวัติเพื่อหา 
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ความผดิปกติก่อนการวินิจฉยัโรค  โดยหลกัการแลว้ควรตรวจร่างกายใหค้รบทุกระบบตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ ไม่เจาะจง
เฉพาะท่ีคิดว่ามีปัญหา โดยใช้เทคนิคการตรวจร่างกาย ซ่ึงประกอบด้วยการใช้ทกัษะพื้นฐาน 4 อย่างคือ การดู 
(Inspection)   การคล า (Palpation)   การเคาะ (Percussion)  และการฟัง (Auscultation)      
 การตรวจทางห้องปฏิบติัการเบ้ืองตน้ การตรวจทางห้องปฏิบติัเบ้ืองตน้การตรวจทางห้องปฏิบติัการเบ้ืองตน้
เป็นการตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจโดยวธีิการง่ายท าไดร้วดเร็วใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีไม่ยุง่ยากซ่ึงมีอยูใ่นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล และศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง สามารถท าไดโ้ดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานภายใน
ขอบเขตของความรู้ ความสามารถตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงการเก็บส่ิงส่งตรวจเพื่อส่งไปตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการในสถานพยาบาลท่ีมีศกัยภาพสูงกวา่ต่อไป 
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เร่ืองที ่9.2.2   
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  การปฐมพยาบาล  และการดูแลสุขภาพทีบ้่าน 

 
1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
 การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเบ้ืองต้น การรักษาแบบประคับประคอง  
การรักษาแบบองคร์วม  ซ่ึงการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้อาจจะใชย้าแผนปัจจุบนั ใชก้ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก โดยการใช้ยาสมุนไพร การนวด การอบ และประคบสมุนไพร การใช้การแพทยท์างเลือกและธรรมชาติ
บ าบดักับ ซ่ึงประกอบด้วย อาหารเพื่อสุขภาพ การบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษรวมทั้งการจัดการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้มใหน่้าอยู ่  

 ในการใชย้ารักษาโรคเบ้ืองตน้จ าเป็นตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัยาตามพระราชบญัญติัยา ความรู้เก่ียวกบั
ขอ้ควรสังเกตในการเลือกซ้ือยาและเลือกใชย้า หลกัการใชย้าแผนปัจจุบนั การเก็บรักษาวิธีการให้ยา  การออกฤทธ์ิ
ของยา การเผาผลาญยาและการก าจดัยาออกจากร่างกาย รวมทั้งอนัตรายและขอ้ควรระวงัในการใชย้า 
 การใชย้าแผนปัจจุบนัต่างๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใชย้า จ  าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัหลกัปฏิบติั
ในการใชย้าบ าบดัอาการ ยาบ าบดัโรค วิตามินและเกลือแร่  ยาคุมก าเนิด  วคัซีนและเซรุ่ม  สารน ้ าและเลือด เพื่อให้
ไดรั้บประสิทธิภาพสูงสุดในการบ าบดั บรรเทา อาการเจบ็ป่วยหรือโรคต่างๆ ในการรักษาโรคเบ้ืองตน้ 

   การใชย้าแผนโบราณและสมุนไพรต่างๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใชย้า จ  าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั 
การใชย้าแผนโบราณและสมุนไพร ยาแผนโบราณท่ีใชเ้ป็นยาภายใน ยาจากสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  พ.ศ. 
2555 ยาจากแผนโบราณและยาสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาภายนอก เพื่อสามารถเป็นทางเลือกในการใชย้าส าหรับประชาชน
เพื่อสามารถดูแลดว้ยตนเองไดใ้นการบ าบดั บรรเทาอาการเจบ็ป่วยหรือโรคต่างๆ ในการรักษาโรคเบ้ืองตน้ อีกทั้งเพื่อ
ช่วยลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบนัไดด้ว้ย 
  

2. การปฐมพยาบาล 
 การปฐมพยาบาล เป็นการให้การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ เพื่อช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ หรือผูป่้วย  
หรือผูป้ระสบภยัพิบติั โดยกระทนัหนัใหพ้น้ขีดอนัตราย หรือลดอนัตรายลงโดยผูพ้บเห็นเหตุการณ์ในทนัที ณ จุดเกิด
เหตุ โดยใชอุ้ปกรณ์เท่าท่ีหาไดใ้นขณะนั้นเพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ก่อนท่ีผูป่้วย/
ผูบ้าดเจ็บจะได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทยห์รือถูกน าส่งโรงพยาบาล วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัคือ 1) เพื่อ
ช่วยชีวติผูบ้าดเจ็บ/ผูป่้วย จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 2) เพื่อลดความรุนแรง 3) เพื่อบรรเทาความเจบ็ปวด และ
4) เพื่อป้องกนัความพิการ โดยจะตอ้งมีการวิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน 
จากนั้นจึงช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ/ผูป่้วยตามล าดับขั้นตอน และส่งต่อผูบ้าดเจ็บ/ผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลเพื่อให้
ผูบ้าดเจบ็/ผูป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้ง ผูใ้หก้ารช่วยเหลือจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลในกรณี ต่างๆ อยา่ง
ถูกตอ้ง จึงจะช่วยใหผู้ป่้วย/ผูบ้าดเจบ็ปลอดภยั ไม่เกิดอาการรุนแรง พิการ หรือเสียชีวติ    

การประเมินสภาพของผูบ้าดเจบ็/ผูป่้วยในระยะแรกก่อนใหก้ารช่วยชีวิตเบ้ืองตน้หรือการปฐมพยาบาล เป็น 
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ส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งและนับว่าเป็นการเร่ิมตน้การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้หรือการปฐมพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการ

ประเมินจากส่ิงส าคญัต่างๆ คือ 1) ลกัษณะของสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุ 2) การสังเกตอาการและการตรวจร่างกายทัว่ไป 

3) การประเมินสัญญาณชีพ 4) การประเมินอาการแสดงทางระบบประสาท การประเมินควรกระท าดว้ยความละเอียด

รอบคอบ ครอบคลุม และรวดเร็ว เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย วา่เกิดข้ึนส่วนใด และมาก

นอ้ยเพียงใด เพื่อประโยชน์ในการช่วยชีวติหรือใหก้ารปฐมพยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

    การปฐมพยาบาลมีหลายชนิด ไดแ้ก่ การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีบาดแผล ซ่ึงอาจพบบาดแผลท่ีมีหลอดเลือด 

ฉีกขาด บาดแผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก และบาดแผลจากกระแสไฟฟ้า การปฐมพยาบาลบาดแผลแต่ละประเภทมีหลกั

ปฏิบัติท่ีแตกต่างกันไป  การปฐมพยาบาลผู ้ป่วยท่ีได้รับสารพิษจากสารเคมี  พิษจากสัตว์และพิษจากพืช  

การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีไดรั้บอนัตรายของ ตา หู จมูก คอและหลอดลม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีส่ิงแปลกปลอม

เขา้ไปในอวยัวะเหล่าน้ี    การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีได้รับอนัตรายของกระดูกและขอ้ต่อ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการ

เคล่ือนไหวท่ีเร็วและแรงเกินไป หรือถูกกระทบกระแทกแรงๆ เป็นตน้ 

  การช่วยเหลือผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉินท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การช่วยเหลือในขั้นตอนแรก ตอ้งมีการประเมินและ 

คดัแยกผูเ้จ็บป่วยตามระดบัความรุนแรง เพื่อเรียงล าดบัความเร่งด่วนในการดูแลรักษาอย่างถูกตอ้ง ส านกังานหลกั 

ประกนัสุขภาพแห่งชาติร่วมกบัสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดแนวทางการประเมินผูป่้วย

ฉุกเฉินเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต ใช้สัญลกัษณ์สีแดง 2) ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน ใชส้ัญลกัษณ์สีเหลือง และ 

3) ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ใชส้ัญลกัษณ์สีเขียว กลุ่มผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤติตอ้งไดรั้บการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานอยา่งถูกตอ้ง 

รวดเร็วและมีการเคล่ือนยา้ยอยา่งถูกวธีิ จะช่วยใหผู้ป่้วยรอดชีวติและไม่เกิดความพิการ 

  การช่วยเหลือผูป่้วย/ผูบ้าดเจ็บในภาวะภยัพิบติัการปฏิบติัการในการช่วยเหลือจะตอ้งด าเนินการตั้งแต่ระยะ

ก่อนเกิดภยัพิบติั ระยะเกิดภยัพิบติั และระยะหลงัเกิดภยัพิบติั  เน่ืองจากการเกิดภยัพิบติันอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

ชีวติและสุขภาพของประชาชนแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค และส่ิงแวดลอ้ม  

 นกัศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ  ไดใ้นหน่วยท่ี 12  ซ่ึง
จะไดก้ล่าวถึงต่อไป 
 
3.  การดูแลสุขภาพทีบ้่าน 

การดูแลสุขภาพท่ีบา้น (Home health care)  เป็นการจดับริการให้ผูป่้วยและครอบครัวท่ีบา้นแบบองค์รวม
และเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ ทั้งในระดบับุคคลและครอบครัวในบริเวณท่ีพกัอาศยั หรือบา้นของผูรั้บบริการ เพื่อให้
ผูป่้วยและครอบครัวไดรั้บการดูแลในทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรค  การรักษาพยาบาล 
และการฟ้ืนฟูสภาพ  โดยความร่วมมือของทีมเจา้หนา้ทีมสหวิชาชีพดา้นสุขภาพ เร่ิมตั้งแต่การประเมินสภาพผูป่้วย 
ครอบครัว และส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้น การให้การดูแลสุขภาพผูป่้วยโดยให้ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลและ
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ตดัสินใจ ช่วยให้ผูป่้วยและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองให้ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการดูแลผูป่้วยรายนั้นๆ  

ดังนั้น ผูใ้ห้บริการในการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน จ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับความหมาย ความส าคญั และ
วตัถุประสงคข์องการดูแลสุขภาพท่ีบา้น และแนวทางการใหบ้ริการการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
      3.1 ความหมาย  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ ของการดูแลสุขภาพทีบ้่าน 
            3.1.1 ความหมายของการดูแลสุขภาพทีบ้่าน 

การดูแลสุขภาพท่ีบา้น (Home health care) หมายถึง การให้บริการดูแลสุขภาพอยา่งครอบคลุมและต่อเน่ือง 
ทั้งทางดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค  การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพแก่ผูรั้บบริการทั้งในระดบั
บุคคลและครอบครัวภายในสถานท่ีพกัอาศยั  ภายใตค้วามร่วมมือของบุคลากรทีมสุขภาพ  โดยมุ่งส่งเสริมและ 
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมละการพึ่งตนเองของบุคคลและครอบครัว (พรทิพย ์เชิชูพงศล์ ้า 2543: 24)   
  การดูแลสุขภาพท่ีบา้น (Home Health Care) วา่เป็นบริการสุขภาพท่ีมีลกัษณะจุดเนน้ท่ีการให้การดูแลบุคคล

ท่ีเจ็บป่วยท่ีบา้น เพื่อให้ไดรั้บการรักษาพยาบาลอยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง รวมทั้งการให้การดูแลบุคคลทัว่ไป จดัรูปแบบ

บริการโดยทีมสุขภาพ จึงเป็นบริการท่ีครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟู

สภาพ รวมทั้งการสนบัสนุนช่วยเหลือบุคคล และครอบครัวใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองได ้(จรรยา เสียงเสนาะ 2549: 

512) 

การดูแลสุขภาพท่ีบา้น (Home Care) หมายถึง การบริหารให้มีการจดับริการเต็มรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับ

ผูป่้วยและครอบครัวแต่ละราย โดยเร่ิมตั้งแต่การประเมินสภาพผูป่้วยท่ีบา้น ประสานงานกบัทีมรักษาว่าจะรักษาท่ี

บา้น โรงพยาบาล หรือส่งต่อ การมอบหมายใหห้น่วยงานหรือแผนกต่างๆ รับผดิชอบหนา้ท่ีใดบา้งเพื่อการดูแลผูป่้วย

รายนั้นๆ ร่วมกนั การประเมินความตอ้งการดา้นต่างๆ ของผูป่้วยท่ีจะสามารถปฏิบติัภารกิจประจ าวนัไดต้ามปกติ เช่น 

หุงหาอาหาร ไปซ้ือขา้วของ ท าความสะอาดบา้นเรือน ซกัเส้ือผา้ เป็นตน้ (สายพิณ หตัถีรัตน์และคณะ ,2552)  

 การดูแลสุขภาพท่ีบา้น (Home health care) หมายถึง การดูแลสุขภาพท่ีบา้น เป็นการจดับริการให้ผูป่้วยและ

ครอบครัวท่ีบา้นแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ เพื่อให้ผูป่้วยและครอบครัวไดรั้บการดูแลในดา้นต่างๆ โดยเจา้หนา้ท่ีใน

ทีมสุขภาพ เร่ิมตั้งแต่การประเมินสภาพผูป่้วย ครอบครัว และส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้น การให้การดูแลสุขภาพผูป่้วยโดยให้

ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลและตดัสินใจ ช่วยให้ผูป่้วยและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองให้ไดม้ากท่ีสุด 

รวมทั้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดูแลผูป่้วยรายนั้นๆ (ช่ืนจิตร โพธิศพัทสุ์ข 2555: 20)   

 สรุป การดูแลสุขภาพท่ีบา้น เป็นการจดับริการให้ผูป่้วยและครอบครัวท่ีบา้นแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ 

เพื่อให้ผูป่้วยและครอบครัวแต่ละรายให้ไดรั้บการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมและต่อเน่ือง ทั้ง 4 ดา้น คือดา้นการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพแก่ผูรั้บบริการทั้งในระดับบุคคลและ

ครอบครัวภายในสถานท่ีพกัอาศยั  ภายใตค้วามร่วมมือของบุคลากรทีมสหวชิาชีพดา้นสุขภาพ  เร่ิมตั้งแต่การประเมิน

สภาพผูป่้วย ครอบครัว และส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้น การใหก้ารดูแลสุขภาพผูป่้วยโดยให้ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการ
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ดูแลและตดัสินใจ ช่วยให้ผูป่้วยและครอบครัวสามารถพึ่ งตนเองให้ได้มากท่ีสุด รวมทั้งมีการประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดูแลผูป่้วยอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง  โดยมุ่งส่งเสริมและ สนบัสนุนการมีส่วนร่วมละ

การพึ่งตนเองของบุคคลและครอบครัว 

3.1.2 ความส าคัญของการดูแลสุขภาพทีบ้่าน 
     ในสภาวการณ์ปัจจุบันการดูแลสุขภาพท่ีบ้านมีความส าคัญและจ า เป็นมากข้ึน และมีแนวโน้ม 

ความตอ้งการของสังคมไทยในการดูแลสุขภาพเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจาก 
1) แบบแผนการเจบ็ป่วยของผูป่้วยในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นโรคไม่ติดต่อหรือโรคเร้ือรังเพิ่ม

มากข้ึน ไดแ้ก่ โรคมะเร็ง โรคอมัพาต โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไต โรคหวัใจ  และโรคเอดส์ ซ่ึงเกิด
จากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม และเป็นโรคเร้ือรังท่ีตอ้งการดูแลสุขภาพท่ีบา้นอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

2) โครงสร้างของประชากรผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้มีจ  านวนผูสู้งอายุท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคไม่
ติดต่อหรือโรคเร้ือรังเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีตอ้งการการดูแลสุขภาพท่ีบา้นมาก เน่ืองจากมีการเส่ือม
ของอวยัวะต่างๆในการท างานของร่างกายลดลง ท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วยและเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย 

3) ลกัษณะของครอบครัวไทยเปล่ียนไป จากความครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเด่ียวเพิ่มมากข้ึน 
           เน่ืองจากคนหนุ่มสาวตอ้งออกไปท างานเพื่อประกอบอาชีพในเมืองเพิ่มข้ึนหรือแยกครอบครัวไปอยู่ในเมือง ทิ้งให้

ผูสู้งอายแุละเด็กอยูท่ี่บา้นในชุมชนหรือชนบท ท าใหข้าดคนดูแลผูเ้จบ็ป่วย ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ท่ีช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ย 
4) ผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วยขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการดูแลรักษาพยาบาลท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจาก

การเจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรังมีปัญหาสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนมาก และบางคนตอ้งมีอุปกรณ์ทางการแพทยติ์ดตวัไว ้ 
และผูป่้วยช่วยเหลือตนเองไดน้้อย ดงันั้น การจดับริการในการดูแลสุขภาพท่ีบา้นจึงส าคญัและจ าเป็นยิ่งเพื่อจะได้
ติดตามผลการรักษาไดอ้ยง่เหมาะสมและต่อเน่ือง  

5) ความจ ากดัของจ านวนเตียงนอนในสถานพยาบาล  เน่ืองจากเป็นผูป่้วยโรคเร้ือรังจ าเป็นตอ้งนอน 
พกัรักษาตวัเป็นเวลานาน แต่ดว้ยความจ ากดัจ านวนเตียงนอนในโรงพยาบาลท าให้ตอ้งจ าหน่ายผูป่้วยออกให้เร็วท่ีสุด 
ทั้งท่ีสภาพร่างกายยงัไม่สมบูรณ์เต็มท่ีและบางคร้ังมีอุปกรณ์ทางการแพทยค์าอยู ่ เช่น สายยาให้อาหารทางปาก  สาย
สวนปัสสาวะอเป็นตน้ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งจดับริการในการดูแลสุขภาพท่ีบา้นในผูป่้วยเพื่อใหก้ารรักษาอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมและต่อเน่ือง  เพื่อลดอาการแทรกซ้อนและความรุนแรงของผูป่้วย ท าให้ลดจ านวนวนันอนของผูป่้วยใน
สถานพยาบาล   

6) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากผูป่้วย
เป็นโรคเร้ือรัง เป็นโรคท่ีมีอาการแทรกซ้อน ตอ้งใชก้ารรักษาอุปกรณ์ทางการแพทยซ่ึ์งมีราคาแพง เช่น เร่ืองลา้งไต 
เคร่ืองตรวจสมองคอมพิวเตอร์(CT Scan) และใชย้ารักษาโรคราคาแพง ซ่ึงบางคร้ังตอ้งสั่งน าเขา้จากต่างประเทศ ท า
ใหผู้ป่้วยตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลมากข้ึน และท าใหภ้าครัฐสูญสียทางเศรษฐกิจจากการน าเขา้ยาจาก
ต่างประเทศมากข้ึน  และผูป่้วยมีจ านวนวนัท่ีนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลนานข้ึน ท าให้สูญเสียเศรษฐกิจของ
ครอบครัวมากข้ึน 
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ดงันั้นการจดับริการในการดูแลสุขภาพท่ีบา้นในภาวะคนปกติโดยการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค

อยา่งต่อเน่ืองจะช่วยลดอตัราการเกิดโรค/การเจ็บป่วยของประชาชนจากโรคท่ีป้องกนัได ้ท าใหจ้  านวนผูไ้ปรับบริการ

ในสถานบริการสุขภาพลดลง และจดับริการในการดูแลสุขภาพท่ีบา้นในผูป่้วย ท าให้ลดอาการแทรกซ้อนและ  

ความรุนแรงของผูป่้วยท าให้ลดจ านวนการไปรับบริการในสถานพยาบาล  รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายของ

ครอบครัว สถานบริการสุขภาพ และภาครัฐในการรักษาพยาบาลผูป่้วย  

3.1.3 วตัถุประสงค์ของการดูแลสุขภาพทีบ้่าน มีดงัน้ี 

        1)  เพื่อศึกษาขอ้มูลของบุคคล ครอบครัว และสภาพแวดลอ้มในชุมชน น าขอ้มูลมาวเิคราะห์และวินิจฉยั

ปัญหา ความตอ้งการทางสุขภาพ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวางแผนแกไ้ขปัญหาให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพท่ี

เป็นจริง 

          2) เพื่อใหค้วามรู้ ใหค้  าปรึกษา และใหค้  าแนะน าท่ีจะท าใหเ้กิดการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง  

เหมาะสมของบุคคล และครอบครัว เพื่อสร้างเสริมการมีสุขภาพท่ีดี และป้องกนัการเจบ็ป่วยในโรคท่ีป้องกนัได ้

          3) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคให้แก่ผูรั้บบริการ เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผูป่้วยและสมาชิก

ในครอบครัว (ทั้ งคนปกติและผูเ้จ็บป่วย) สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีสภาพ 

ความเป็นอยู่ท่ีดี หลีกเล่ียงการเขา้รับการรักษาตวัในสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลก่อนเวลาอนัควร มี

ภาวะโภชนาการดี มีการออกก าลงักายอย่างเหมาะสม มีการพกัผอ่นท่ีเพียงพอ ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีและ

ไดรั้บการดูแลเพื่อการป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็อยา่งเหมาะสม 

          4) เพื่อให้การรักษาพยาบาล ปรับปรุงแกไ้ขภาวะสุขภาพ ติดตามผลการรักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพ

ของผูป่้วยให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างต่อเน่ือง โดยให้การวินิจฉัยและให้การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วยอย่าง

เหมาะสมและทนัท่วงที โดยใช้ทีมสหวิชาชีพดา้นสุขภาพ ช่วยเหลือผูป่้วยให้กลบัคืนมามีสุขภาพท่ีดีและช่วยเหลือ

ตนเองภายหลงัการเจบ็ป่วยปรือบาดเจบ็ไดม้ากท่ีสุด  

          5) เพื่อด ารงรักษาภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ ผูป่้วยเร้ือรังและผูพ้ิการ เพื่อช่วยให้ผูสู้งอายุ ผูป่้วยเร้ือรัง

และผูพ้ิการ สามารถด ารงรักษาสุขภาพท่ีดีไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสม ช่วยเหลือตนเองไดต้ามศกัยภาพและยืดเวลาการ

เส่ือมถอยของสุขภาพทางดา้นร่างกายและอารมณ์ใหเ้กิดข้ึนชา้ลง 

         6) เพื่อใหก้ารดูแลสุขภาพท่ีบา้นแก่ผูป่้วยในระยะสุดทา้ยและครอบครัว โดยอาศยัความร่วมมือระหวา่ง

หน่วยงานท่ีใหบ้ริการสุขภาพของชุมชนและหน่วยงานบริการสังคมอ่ืนๆ 

         7) เพื่อให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดับริการสุขภาพต่างๆ และการจดับริการช่วยเหลือครอบครัวอย่าง

เหมาะสม เพื่อการดูแลสุขภาพผูรั้บบริการเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนให้บุคคลและครอบครัวไดรั้บสิทธิใน

การใชบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
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          8)   เพื่อติดตามการดูแลสุขภาพของบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวรายอ่ืน โยการจดัเตรียมบริการ

สนบัสนุนและบริการตรวจสุขภาพ เพื่อติดตามดูแลบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวรายอ่ืนซ่ึงอาศยัอยูภ่ายในบา้น 

                       9) เพื่อสร้างความมัน่ใจ และเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูป่้วย และครอบครัวในการดูแลตนเองสามารถ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

10) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว สถานบริการสุขภาพ และภาครัฐในการรักาพยาบาลผูป่้วย ในการ
จดับริการในการดูแลสุขภาพคนปกติท่ีบา้น โดยการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคอย่างต่อเน่ือง จะช่วยลด
อตัราการเกิดโรค/การเจ็บป่วยของประชาชน ท าให้จ  านวนผูไ้ปรับบริการในสถานบริการสุขภาพลดลง และลด
จ านวนวนันอนในสถานพยาบาล  รวมทั้งลดค่าใชจ่้ายของครอบครัว สถานพยาบาลและภาครัฐในการรักษาพยาบาล
ผูป่้วย 

   3.2 แนวทางการให้บริการดูแลสุขภาพทีบ้่าน 
การให้บริการการดูแลสุขภาพสุขภาพท่ีบา้น(Home Health Care Service) ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคญัคือ 

การจดับริการการเยี่ยมบา้นโยทีมสหวิชาชีพ   ซ่ึงการเยี่ยมบา้น (Home visit) เป็นรูปแบบการบริการท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริการดูแลสุขภาพท่ีบา้น โดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะออกไปเยี่ยมผูป่้วยและครอบครัวท่ีบา้น อาจไปเยี่ยม
คร้ังแรกเพื่อประเมินสภาพความเจ็บป่วยของผูป่้วยและครอบครัว หลงัจากนั้นอาจจะกลบัไปเยี่ยมเป็นระยะๆ เม่ือ
ผูป่้วยหรือทีมตอ้งการ  

การจดับริการการเยีย่มบา้น (Home visit) หมายถึง การลงไปเยีย่มครอบครัวทุกครอบครัว เพื่อท าความรู้จกักนั
ระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ และเพื่อประเมินสภาพพื้นฐานดา้นสุขภาพของครอบครัวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้ง 
ให้ความรู้   ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพพื้นฐานและติดตามดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และกลุ่มเส่ียง คือ 
หญิงตั้งครรภ ์และหญิงหลงัคลอด ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูมี้ปัญหาความพิการ ผูท่ี้มารับบริการไม่ต่อเน่ือง ผูสู้งอาย ุ(นนัทา 
อ่วมกุล มุกดา ส านวนกลาง และเพชรรัตน์ คิรีวงค ์2554: 358) 

ส าหรับการใชบ้า้นเป็นเรือนผูป่้วย (Home ward) หมายถึง การใชบ้า้นแต่ละหลงัเป็นเตียงผูป่้วย โดยมีพื้นท่ี
รับผดิชอบทั้งหมดเป็นอาณาเขตของโรงพยาบาล หรือมองใหเ้ล็กลง คือ หอผูป่้วยหน่ึงๆ นัน่เอง 

    ดังนั้ น เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการในการดูแลสุขภาพ ควรท าความเข้าใจเก่ียวกับ ทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพท่ีบา้นดูแลสุขภาพท่ีบา้น หลกัการดูแลสุขภาพท่ีบา้น และกระบวนการดู
สุขภาพท่ีบา้น ทั้งก่อนออกด าเนินการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ขณะด าเนินการดูแลสุขภาพท่ีบา้น และหลงัการให้บริการ
ดูแลสุขภาพท่ีบา้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3 .2 .1 ทีมสหวิชา ชีพด้านสุขภาพ  
ทีมสหวิชาชีพดา้นสุขภาพ หมายถึง  ทีมงานจากหลายวิชาชีพมาร่วมกนัในการดูแลสุขภาพของผูรั้บบริการ

และครอบครัว ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์ เภสัชกร  พยาบาล และนกักายภาพบ าบดั เป็นตน้ โดยมีการท างานเป็นระบบ

เครือข่ายมีการติดต่อส่ือสารปรึกษาหารือกนั และวางแผนร่วมกนัก่อนออกใหบ้ริการดูลสุขภาพท่ีบา้น 

            3.2.2 หน่วยงานที่รับผดิชอบในการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
            การเยีย่มดูแลสุขภาพท่ีบา้น มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ระดบัปฐมภูมิ มีหน่วยงาน 
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ท่ีรับผดิชอบในการด าเนินงานเยีย่มดูแลสุขภาพท่ีบา้น โดยแบ่งเป็น 

         1)  เขตเมือง ไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการสุขภาพท่ีใหบ้ริการเยีย่มดูแลสุขภาพท่ี 

บา้นในชุมชนเขตเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร และเขตเทศบาลต่างๆ  

             2) เขตชนบท ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนท่ี 
ใหบ้ริการเยีย่มดูแลสุขภาพท่ี 
            3.2.3  หลกัการดูแลสุขภาพทีบ้่าน   

        การดูแลสุขภาพท่ีบา้นเป็นบทบาทท่ีเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขด าเนินการโดยอิสระ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือ

จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจะตอ้งมีสัมพนัธภาพท่ีดี 

สามารถประสานความร่วมมือกบัทุกฝ่าย ในการดูแลสุขภาพท่ีบา้นอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น หลกัการดูแลสุขภาพ

ท่ีบา้นจึงประกอบดว้ยการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง หน่วยผูรั้บบริการดูแลสุขภาพท่ีบา้นคือครอบครัว  และ

การประสานความร่วมมือในการด าเนินการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (จรรยา เสียงเสนาะ 2549: 524-525) 

     1) การสร้างมนุษย์สัมพนัธ์กบัผู้เกีย่วข้อง ในการท าความรู้จกักบับุคคล ครอบครัว หรือประชาชนเป็นคร้ัง
แรก พึงระลึกไวเ้สมอว่า บุคลิกภาพ กริยาท่าทาง ค าพูดท่ีทกัทายไต่ถาม จะช่วยสร้างความประทบัใจให้กบัผูท่ี้เรา
ติดต่อด้วย และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความส าเร็จในการสร้างสัมพันธภาพ ตลอดจนการด าเนินงานในอนาคต  
หลกัส าคญัในการสร้างสัมพนัธภาพ คือ  การวางตนอยา่งเหมาะสมเม่ือไปเยีย่มครอบครัว  มีการแนะน าตวั พร้อมทั้ง
ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการเยีย่มบา้น และสังเกตพฤติกรรมของบุคคล และครอบครัวขณะสนทนาวา่แสดงความพอใจ
หรือไม่พอใจ เพื่อสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม เช่น เม่ือสังเกตเห็นวา่ครอบครัวยงัไม่พร้อม
ท่ีจะรับการเยีย่มในขณะนั้น ก็ควรลากลบัก่อน และนดัหมายการเยีย่มคร้ังใหม่ 

     2)  หน่วยผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพทีบ้่าน คือ ครอบครัว  การเยีย่มเพื่อใหก้ารดูแลสุขภาพผูป่้วยหรือ 

ผูมี้ปัญหาท่ีบา้น เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจะตอ้งศึกษาขอ้มูลของครอบครัวเพิ่มเติมเพื่อน ามาวิเคราะห์หาปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง เพราะปัญหาการเจ็บป่วยของบุคคลมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและมีผลกระทบกบับุคคลอ่ืนใน
ครอบครัว อีกทั้งสภาพแวดลอ้มในครอบครัวก็มีอิทธิพลต่อผูป่้วยดว้ยเช่นกนั การดูแลสุขภาพท่ีบา้นจึงยึดหลกัของ
การดูแลครอบครัวเป็นหน่วยบริการ ดงัน้ี 

2.1) การใหก้ารดูแลสุขภาพท่ีบา้นไม่ใช่การดูแลเฉพาะตวัผูป่้วย หรือผูมี้ปัญหา แต่จ าเป็นตอ้ง 

ดูแลทั้งครอบครัว 

2.2) การด าเนินการช่วยเหลือแกปั้ญหา ควรพิจารณาอยา่งเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ 

ส่ิงแวดลอ้มของครอบครัว 

            2.3 ) การพิจารณาและตดัสินใจเลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เป็นสิทธิของ ผูป่้วยและ 

ครอบครัว เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเป็นเพียงผูเ้สนอแนะทางเลือกต่างๆ พร้อมทั้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเท่านั้น 

     3)  การประสานความร่วมมือในการด าเนินการ   ความส าเร็จของการดูแลสุขภาพท่ีบ้านข้ึนอยู่กับ 
ความร่วมมือของหลายฝ่าย ไดแ้ก่ ตวัผูป่้วยหรือผูมี้ปัญหา ครอบครัว เจา้หนา้ท่ีทีมสุขภาพอ่ืนๆ ตลอดจนหน่วยงาน 
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และองคก์รในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจึงตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของความร่วมมือของฝ่าย
ต่างๆ และเป็นคนกลางในการประสานความร่วมมือดงักล่าว  
        3.4  กระบวนการดูแลสุขภาพทีบ้่าน 

กระบวนการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ประกอบดว้ย การประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผน การปฏิบติัการ และการ
ประเมินผล  เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการดูแลผูป่้วยในคลินิก ซ่ึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เหล่าน้ีก็ไดน้ ามาใชใ้น
การดูแลสุขภาพท่ีบา้นเช่นเดียวกนั ขั้นตอนต่างๆ ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง เพียงแต่ตอ้งปรับใหส้อดคลอ้งกบั
ผูใ้ชบ้ริการและสภาพแวดลอ้มของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละครอบครัว (Allender and Spradley, 2005: 540) 
 การด าเนินการดูแลสุขภาพท่ีบา้น เป็นการน าบริการสุขภาพไปสุ่บุคคลและครอบครัวท่ีบา้น กลวธีิส าคญัท่ีใช้

ในการด าเนินการ คือ การเยีย่มบา้น ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการเยีย่มบา้น ดงัน้ี (ช่ืนจิตร โพธิศพัทสุ์ข 2555: 27-32) 

 3.4.1  การเตรียมการก่อนออกให้บริการเยี่ยมบ้าน  การเตรียมก่อนเยี่ยมบา้นจะครอบคลุม การเตรียมตนเอง 
การเตรียมขอ้มูลบุคคลและครอบครัว และการเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส าหรับการออกให้บริการสุขภาพท่ีบา้นหรือ
เยีย่มบา้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1)  การเตรียมตนเอง เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะตอ้งมีการเตรียมตนเองในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ก า ร เ ต รี ย ม
ความรู้ในการให้บริการสุขภาพและให้ค  าแนะน า เพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลและครอบครัว อาจคน้ควา้จากต ารา 
ปรึกษาแพทย ์หรือขอค าแนะน าจากผูมี้ประสบการณ์และการเตรียมตวัเอง เช่น การแต่งกายสวมแบบฟอร์มท่ีสะอาด
เรียบร้อย ไม่ใส่เคร่ือง ประดบั เพื่อสร้างศรัทธาแก่ประชาชน 
         2)  การเตรียมข้อมูลของบุคคลและครอบครัว แหล่งท่ีมาของขอ้มูลจะมาจากหลายแหล่ง ไดแ้ก่  
 2.1)  การส่งต่อจากหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลจงัหวดั ส่งต่อใหโ้รงพยาบาลชุมชน หรือ
สถานีอนามยั ในการส่งต่อผูป่้วยจะมีแบบบนัทึกการส่งต่อซ่ึงจะตอ้งระบุขอ้มูลท่ีส าคญัของผูป่้วยดงัน้ี ช่ือ นามสกุล 
อาย ุ  ท่ีอยูข่องผูป่้วย พร้อมทั้งระบุสถานท่ีใกลเ้คียงท่ีส าคญัเพื่อสะดวกในการติดตามเยีย่ม  การ วนิิจฉยัโรคและการ 
รักษาก าหนดระยะเวลาท่ีควรเยีย่ม และค าสั่งพิเศษจากแพทย ์  
 2.2)  ขอ้มูลจากแฟ้มประวติัสุขภาพครอบครัว (Family folder) ท่ีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขชุมชนไดมี้
การส ารวจและจดัท าเป็นแฟ้มประวติัไว  ้จะบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปของครอบครัว ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ท่ีอยู่   ชนิดของครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม 
     2.3)  การส่งต่ออยา่งไม่เป็นทางการจากทางโทรศพัท ์หรือจากการพูดคุยกบัญาติ เพื่อน หรือเพื่อน
บา้นของครอบครัวผูป่้วย ท่ีเช่ือวา่ครอบครัวน้ีตอ้งการความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  
 3)  การเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับการเยีย่ม ส่ิงท่ีจะตอ้งน าไปในการเยีย่ม คือ 
 3.1)  สมุดบนัทึก  เพื่อจดบนัทึกขอ้มูลยอ่ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการเยีย่ม เช่น ปัญหาของผูป่้วยและ
ครอบครัว การช่วยเหลือคร้ังก่อน และแผนการช่วยเหลือคร้ังน้ี เป็นตน้ พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลในการเยี่ยม 
เพื่อน าขอ้มูลมาลงในแบบบนัทึกรายงานต่างๆ ท่ีใชใ้นการดูแลสุขภาพท่ีบา้น 
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 3.2)  กระเป๋าเยี่ยม มีความจ าเป็นส าหรับการเยี่ยมท่ีตอ้งมีการให้การพยาบาลท่ีบา้น เช่น การวดั
ความดนัโลหิต การวดัปรอท การท าแผล หรือการชัง่น ้ าหนกัเด็กแรกเกิด เป็นตน้ โดยภายในกระเป๋าเยี่ยมจะตอ้งมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในการเยีย่มแต่ละรายอยา่งครบถว้น เพื่อใหส้ามารถท าการพยาบาลท่ีบา้นได ้
 3.2.1)  ลกัษณะกระเป๋าเยีย่ม กระเป๋าเยีย่มควรมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ ควรมีขนาดพอเหมาะท่ีจะ
บรรจุของใชท่ี้จ าเป็นไดท้ั้งหมด ท าจากวสัดุท่ีมีน ้าหนกัเบา ท าความสะอาดไดง่้าย ไม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปลกัษณะสวยงาม 
แต่ควรค านึงถึงความสะดวกในการใช้งาน เช่น มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการพกพา ควรมีผา้บุกระเป๋า เยบ็เป็น
ช่องๆ ส าหรับบรรจุขวดน ้ายาต่างๆ เพื่อป้องกนัหกเลอะเทอะ 
 3.2.2)  ของใช้ท่ีจ  าเป็นในกระเป๋าเยี่ยม ไดแ้ก่  ถุงกระดาษ และถุงพลาสติก  ถุงผา้ใส่ผา้กนั
เป้ือน ผา้เช็ดมือและผา้ส าหรับชัง่น ้ าหนกัทารก  ชามรูปไตใบเล็ก ปรอทส าหรับผูใ้หญ่และเด็ก กรรไกร ปากคีบ ไม้
กดล้ิน  เคร่ืองชั่งน ้ าหนักทารก   ลูกสูบยา ผา้ก๊อซ ส าลี ผา้พนัแผล  แอลกอฮอล์ น ้ ายาเบตาดีน น ้ าเกลือล้างแผล 
พลาสเตอร์ปิดแผล และ เวชภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูป่้วยแต่ละราย 
  4) การจัดล าดับการเยี่ยม  เม่ือเลือกกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยม หรือครอบครัวท่ีจะเยี่ยมในแต่ละคร้ัง
แลว้ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะตอ้งจดัล าดบัวา่จะเยีย่มครอบครัวใดก่อน-หลงั ตามความเหมาะสม โดยยดึหลกัท่ีส าคญั 
2 ประการ คือ 
 4.1)  หลักของความจําเป็นเร่งด่วน หมายถึง ความตอ้งการ หรือความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บ
การช่วยเหลือโดยเร็ว หากปล่อยทิ้งไวจ้ะท าให้เกิดอนัตรายแก่ผูป่้วยได ้เช่น กรณีพบผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุมีบาดแผล
เลือดออกมาก หรือผูป่้วยมีอาการชกั ตอ้งการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะตอ้งตดัสินใจให้การ
ช่วยเหลือก่อนรายอ่ืนๆ หรือให้การดูแลก่อนท่ีจะแนะน าให้ญาติน าส่งโรงพยาบาล หรือขณะก าลงัจะไปเยี่ยมผูป่้วย
เบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้แต่มีคนมาบอกวา่บุตรอายุ 2 ขวบ มีไขสู้งมาก ขอให้ช่วยไปดู
ใหห้น่อยก็ควรรีบไปเยีย่มเด็กไขสู้งทนัที เพราะถือเป็นความเร่งด่วน ถา้ปล่อยไวเ้ด็กอาจจะชกัจากไขสู้งได ้
   4.2)  หลักการป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจะตอ้ง
ดูแลสุขภาพครอบครัวท่ีมีสมาชิกอยู่ในวยัเส่ียงต่อการเจ็บป่วย และครอบครัวท่ีมีสมาชิกเจ็บป่วย เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขจะตอ้งระวงัมิให้ตนเองน าเช้ือโรคจากครอบครัวหน่ึงไปแพร่กระจายสู่ครอบครัวอ่ืนๆ ดงันั้นในการ
จดัล าดบัการเยี่ยมจะตอ้งจดัให้ครอบครัวท่ีมีผูป่้วยโรคติดเช้ือไวล้  าดบัสุดทา้ยเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเช้ือโรค
ต่อไป 
 3.4.2  การให้บริการขณะเยีย่มบ้าน  แนวทางการปฏิบติัในขณะเยีย่มบา้นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขควรด าเนินการ 
ดงัน้ี (Allender and Spradley, 2005: 540) 
  1)  เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจะตอ้งแนะน าตนเองและแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ และความส าคญั
ของการใหบ้ริการดูแลสุขภาพครอบครัว 
  2)  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะตอ้งใชเ้วลาในช่วง 2-3 นาทีแรกหลงัจากแนะน าตนเอง เพื่อแสดงใหเ้ห็น
ถึงความจริงใจและสร้างความคุน้เคยกบัผูป่้วยและครอบครัว  
  3)  ใชท้กัษะในการสังเกตอยา่งฉบัพลนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในบา้น 
  4)  จะตอ้งมีความไวต่อปฏิกริยาของผูป่้วยและครอบครัว ทั้งท่ีเป็นค าพูดและท่าทาง 



 

 

42 

  5)  จะต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ของผู ้ป่วยและ
ครอบครัว เช่น วางแผนจะไปเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ แต่เม่ือไปถึงท่ีบ้านปรากฏว่า หญิงตั้งครรภ์รายนั้นคลอดบุตร
หลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขโทรนัดว่าจะไปเยี่ยมท่ีบา้น เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจะต้องปรับแผนการเยี่ยมเป็น  
การเยีย่มหญิงหลงัคลอดและทารกแรกเกิดแทน เป็นตน้ 
  6)  พึงตระหนกัเสมอวา่ผูป่้วยท่ีไปเยี่ยมท่ีบา้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ผูป่้วยในระยะเฉียบพลนั และมีภาวะ
สุขภาพดีข้ึนกวา่ตอนท่ีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขพบผูป่้วยคร้ังแรกท่ีโรงพยาบาล ดงันั้นควรกระตุน้ใหผู้ป่้วยช่วยตวัเองให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
  7)  เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจะตอ้งระมดัระวงัให้มีความสมดุล ระหว่างการฟังและการพูด รวมทั้ง 
การแสดงออกทั้งสีหนา้ ท่าทางของตนเองท่ีอาจท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความเขา้ใจผิด และไม่ไวว้างใจได ้
  8)  ตอ้งยอมรับในส่ิงท่ีผูป่้วยและครอบครัวพูด และรับฟังอยา่งระมดัระวงั ทุกค าพูดของผูป่้วยและ
ครอบครัวถือเป็นส่ิงส าคญั เจา้หนา้ท่ีตอ้งกระตุน้พวกเขาให้บอกขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเขาให้มากท่ีสุด เพื่อประโยชน์ใน
การวนิิจฉยัปัญหา 
  9)  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขตอ้งช่วยใหผู้ป่้วยและครอบครัว มองเห็นปัญหาของเขาเอง และมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหา 
  10) ขณะท่ีท าการเยีย่มจ าเป็นตอ้งบนัทึกการเยีย่มอยา่งยอ่ๆ ลงในสมุดบนัทึก เพื่อกนัลืม และ
น าไปใชใ้นการเขียนรายงานการเยีย่มบา้นไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ แต่ตอ้งอธิบายใหค้รอบครัวเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการ
บนัทึกเสียก่อน 
  11)  เม่ือส้ินสุดการเยีย่มแต่ละคร้ัง เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะตอ้งทบทวนและสรุปค าแนะน าต่างๆ ท่ี
ใหแ้ก่ผูป่้วยและครอบครัวเพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจน รวมทั้งเนน้ย  ้าถึงศกัยภาพและความเขม้แขง็ของสมาชิกครอบครัว
ในการดูแลสุขภาพตนเอง 
  12) ก่อนท่ีจะลากลบั เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจะตอ้งวางแผนร่วมกบัครอบครัวส าหรับการเยี่ยมคร้ัง
ต่อไป 
 3.4.3  การด าเนินการหลังเยี่ยมบ้าน  กิจกรรมการเยี่ยมบา้นจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไดส้รุป
บนัทึกรายงานการเยี่ยมบุคคลในครอบครัวแต่ละรายลงในแฟ้มครอบครัว และท าความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การเยี่ยมบา้นให้เรียบร้อย ถา้พบปัญหาบางประการในการเยี่ยมควรน ามาปรึกษากบัทีมสุขภาพเพื่อร่วมกนัแก้ไข
ปัญหา หรือวางแผนเขา้เยีย่มครอบครัวร่วมกนัในคราวต่อไป 
 กิจกรรมท่ีตอ้งท าภายหลงัการเยีย่มบา้นและกลบัถึงสถานบริการแลว้ มีดงัน้ี  
  1) ท าความสะอาดกระเป๋าเยี่ยม หลงัการเยี่ยมดูแลสุขภาพท่ีบา้นทุกคร้ังตอ้งท าความสะอาดกระเป๋า
เยี่ยมทนัทีท่ีกลบัถึงสถานบริการ โดยน าเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น ปรอทวดัไข ้ชามรูปไต ฯลฯไปลา้งท าความสะอาด 
เคร่ืองใช้ท่ีเป็นผา้ก็น าไปซักรีดให้เรียบร้อย เติมน ้ ายาใส่ขวดให้เพียงพอ และเตรียมเคร่ืองใช้ต่างๆ ใส่กระเป๋าให้
เรียบร้อยเพื่อใชใ้นวนัต่อไป 
  2)  การบนัทึกรายงานการเยีย่มบา้น เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัของการด าเนินการภายหลงัการเยีย่มบา้น 
จุดมุ่งหมายของการบนัทึกรายงาน คือ  
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   2.1)  เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงถึงการใหก้ารดูแลช่วยเหลือบุคคล หรือครอบครัว 
   2.2)  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการดูแลครอบครัว ในบนัทึกรายงานจะมีขอ้มูลซ่ึง
สมาชิกในทีมสุขภาพสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
   2.3)  บนัทึกรายงานจะบอกถึงความต่อเน่ือง และความกา้วหนา้ของผลการดูแล สุขภาพ
ผูป่้วยและครอบครัว 
   2.4)  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการช่วยเหลือทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 
   2.5)  บนัทึกท่ีดีสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสอนแก่นกัศึกษา และผูป้ฏิบติังานได ้
เพราะบนัทึกรายงานจะช้ีใหเ้ห็นถึงความสามารถ และความบกพร่องในการปฏิบติังาน สามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งท่ี
ช้ีใหเ้ห็นถึงวธีิการปฏิบติัท่ีควรแกไ้ขใหดี้ข้ึนต่อไป 
   2.6)  เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับการศึกษาคน้ควา้วจิยั 
   2.7)  เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 

  
กจิกรรม 9.2.2  

1. จงอธิบายการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 
2. จงอธิบายหลกัการปฐมพยาบาล 
3. จงอธิบายกระบวนการในการดูแลสุขภาพท่ีบา้น 

 
แนวตอบกจิกรรม 9.2.2 

1. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเบ้ืองตน้ การรักษา 
แบบประคบัประคอง การรักษาแบบองค์รวม  ซ่ึงการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้อาจจะใชย้าแผนปัจจุบนั ใช้การแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลือก โดยการใช้ยาสมุนไพร การนวด การอบ และประคบสมุนไพร การใช้การแพทย์
ทางเลือกและธรรมชาติบ าบดักบั ซ่ึงประกอบดว้ย อาหารเพื่อสุขภาพ การบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษรวมทั้งการ
จดัการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มใหน่้าอยู ่  

2. หลกัการการปฐมพยาบาลท่ีส าคญัคือ  การประเมินสภาพของผูบ้าดเจบ็/ผูป่้วยในระยะแรกก่อนใหก้าร 
ช่วยชีวิตเบ้ืองตน้หรือการปฐมพยาบาล เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งและนบัวา่เป็นการเร่ิมตน้การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้หรือการ
ปฐมพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินจากส่ิงส าคญัต่างๆ คือ 1) ลกัษณะของสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุ 2) การ
สังเกตอาการและการตรวจร่างกายทัว่ไป 3) การประเมินสัญญาณชีพ 4) การประเมินอาการแสดงทางระบบประสาท 
การประเมินควรกระท าดว้ยความละเอียดรอบคอบ ครอบคลุม และรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการช่วยชีวิตหรือให้การ
ปฐมพยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

3. กระบวนการดูแลสุขภาพทีบ้่าน ประกอบดว้ย  

3.1 การดูแลก่อนให้บริการสุขภาพดีทีบ้่าน ประกอบดว้ย การเตรียมการก่อนออกใหบ้ริการเยีย่มบา้น   
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การเตรียมก่อนเยีย่มบา้นจะครอบคลุม การเตรียมตนเอง การเตรียมขอ้มูลบุคคลและครอบครัวการเตรียมอุปกรณ์ของ
ใชส้ าหรับการออกใหบ้ริการสุขภาพท่ีบา้นหรือเยีย่มบา้น และ การจดัล าดบัการเยีย่ม   
       3.2  การให้บริการขณะเยี่ยมบ้าน  แนวทางการปฏิบติัในขณะเยี่ยมบา้นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขควรแนะน า
ตนเองและแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค ์และความส าคญัของการให้บริการดูแลสุขภาพครอบครัว ขณะท่ีท าการเยี่ยม
จ าเป็นตอ้งบนัทึกการเยี่ยมอยา่งยอ่ๆ ลงในสมุดบนัทึก เพื่อกนัลืม และน าไปใชใ้นการเขียนรายงานการเยี่ยมบา้นได้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ เม่ือส้ินสุดการเยีย่มแต่ละคร้ัง เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะตอ้งทบทวนและสรุปค าแนะน าต่างๆ ท่ีใหแ้ก่
ผูป่้วยและครอบครัวเพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจน  ก่อนท่ีจะลากลับ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจะต้องวางแผนร่วมกับ
ครอบครัวส าหรับการเยีย่มคร้ังต่อไป 
       3.3  การด าเนินการหลังเยี่ยมบ้าน  สรุปบนัทึกรายงานการเยี่ยมบุคคลในครอบครัวแต่ละรายลงในแฟ้ม
ครอบครัว และท าความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเยี่ยมบา้นให้เรียบร้อย ถา้พบปัญหาบางประการในการเยี่ยม
ควรน ามาปรึกษากบัทีมสุขภาพเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา หรือวางแผนเขา้เยีย่มครอบครัวร่วมกนัในคราวต่อไป 

 

 

เร่ืองที ่9.2.3   
ระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วย 

 
ระบบการรับและส่งต่อผูป่้วย (Referral system) เป็นการรับและส่งต่อผูป่้วยเพื่อการตรวจรักษาพยาบาลท่ี

ต่อเน่ือง เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการช่วยเหลือแลอยา่งดีท่ีสุด   ระบบการรับและส่งต่อผูป่้วยมีแนวคิดวา่ประชาชนในทุก
ทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเม่ือเกิดการเจ็บป่วยควรไดรั้บการดูแลรักษษพยาบาลขั้นตน้จากสถานบริการใกลบ้า้นตนเองมาก
ท่ีสุด อาจะเป็นสถานบริการเล็กๆ ท่ีมีบุคลากรและอุปกรณ์เท่าท่ีจ  าเป็น สามารถให้บริการไดอ้ยา่งเหมาะสมและเสีย
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลนอ้ยท่ีสุด  แต่ถา้ความเจ็บป่วยนนัๆ มีความรุนแรงหรือซบัซอ้นเกินขีดความสามารถท่ี
สถานบริการเหล่านั้นจะให้การช่วยเหลือๆด ้คววรรับการรักษษพยาบาลจากแพทยผ์ูช้  านาญเฉพาะสาขา หรือจะตอ้ง
ไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด ดงันั้น บุคลากรของสถานบริการนั้นๆ จะตอ้งด าเนินการส่งผูป่้วยไปรับการรักษาต่อไปยงั
สถานบริการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลทัว่ไป  โรงพยาบาลศูนย ์เป็นตน้  ซ่ึงสถานบริการเหล่านั้น
จะมีแพทยผ์ูช้  านาญเฉพาะสาขา   เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์เคร่ืองใช้พร้อมมากกว่า สามารถการช่วยเหลือแกปั้ญหา
ดงักล่าวได ้เช่น ผูป่้วยท่ีดว้ยสถานีอนามยัหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล(รพ.สต.)ดว้ยโรคเยื่อบุช่อง
ทอ้งอกัเสบ เน่ืองจากเป็นแผลกระเพาะอาหารทะลุ จ าเป็นจะต้องได้ รับการผ่าตดัเพื่อให้การรักษาอย่างรีบด่วน 
เน่ืองจากรพ.สต.นั้นไม่มีเคร่ืองมือและบุคลากรเพียงพอท่ีจะท าการผ่าตดัใหญ่ได ้จะตอ้งรีบส่งตวัไปโรงพยาบาล
ชุมชนท่ีมีความพร้อมหรือโรงพยาบาลทัว่ไป หรือโรงพยาบาลศนย ์ซ่ึงมีขีดความสามารถและความพร้อมท่ีจะให้การ
ช่วยเหลือไดท้นัท่วงที ทั้งน้ีเพื่อเป็นการช่วยชีวติผูป่้วยใหไ้ดรั้บการรักษษท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ี ปัจจุบนัโรคเร้ือรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหิตสูง   ซ่ึงเป็นภยัคุกคามสุขภาพ
ท่ีส าคญัของคนไทยในปัจจุบนัและเป็นส่วนหน่ึงของความแออดัในสถานบริการทุกระดบั นโยบายเร่งด่วนของ
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กระทรวงสาธารณสุขก็ก าลงัด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อท่ีจะลดความแออดัของผูป่้วยท่ีมารับการบริการในหน่วย
บริการทัว่ประเทศ  โดยใหมี้การจดัตั้งศูนยส์าธารณสุขชุมชนเขตเมือง(ศสม.)มาช่วยท าหนา้ท่ีแทน รวมทั้งการพฒันา
ศกัยภาพ รพ.สต. ให้สามารถบริการไดอ้ย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกนั เพื่อรองรับการส่งกลบัผูป่้วยรับการ
รักษาในชุมชน ผลลพัธ์ของการส่งกลบัผูป่้วย เพื่อการดูแลใกลบ้า้นใกลใ้จท่ีคาดหวงัคือ ผูป่้วยสามารถควบคุมระดบั
เบาหวาน/ความดนัโลหิตไดดี้กวา่ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. ดูแลใกลชิ้ด มีความสนิทสนมเป็นกนัเอง และติดตาม
ได้ผลมากกว่า  ท าให้อาการของผูป่้วยดีข้ึน กินยาน้อยลง ประหยดัค่าใช้จ่ายน้อยลง เพราะไม่ต้องเดินทางไป
โรงพยาบาล ส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เม่ือคนไขล้ดลงก็มุ่งพฒันาความเป็นเลิศในการรักษาเฉพาะดา้นให้เต็ม
ศกัยภาพต่อไป (สุริยะ วงศค์าเทพ ,2555) ซ่ึงในการลดความแออดัของผูป่้วยโรคเร้ือรัง  ในสถานบริการขนาดใหญ่ 
ใหก้ระจายกลบัสู่ชุมชน โดยการจดัสร้างเครือข่ายและพฒันาระบบส่งต่อผูป่้วยโรคเร้ือรังเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูง
จากโรงพยาบาล สู่เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ในระดบั รพ.สต. และ ศสม.  โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานคือการสร้าง
ทางเลือกสุขภาพท่ีหลากหลายให้แก่ประชาชน ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง ไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง และการจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้การพฒันาเครือข่ายการส่งต่อผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงสู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ท าใหค้รือข่าย
บริการไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และพฒันารูปแบบเครือข่ายส่งต่อผูป่้วยเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงสู่เครือข่าย
บริการปฐมภูมิท่ีมีแนวทางการปฏิบติัชดัเจนและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (จกัรกริช  โงว้ศิริ  , 2556)  

 ในการพฒันาระบบการส่งต่อผูป่้วยของกระทรวงสาธารณสุขจึงไดใ้ช้นโยบาย 3 ประการ คือ  การพฒันา
คุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั   การสร้างหลกัประกนัสุขภาพให้กบัประชาชนทุกคน และระบบส่ง
ต่อและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข 

ดงันั้น ผูใ้ห้บริการสาธารณสุขผูท้  าหน้าท่ีในระบบการรับและส่งต่อผูป่้วย ควรมีความรู้เก่ียวกบัการส่งต่อ
ผูป่้วย รูปแบบการส่งต่อผูป่้วย หลกัการจดัระบบการรับและส่งต่อผูป่้วย ขั้นตอนการส่งต่อผูป่้วยในระบบหลัก 
ประกนัสุขภาพ และระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

1. ความรู้เกีย่วกบัระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วย 
ผูใ้ห้บริการในระบบการส่งต่อผูป่้วยมีความรู้เก่ียวกับความหมาย ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของ 

การส่งต่อผูป่้วย  ดงัน้ี 
1.1 ความหมายของการส่งต่อผู้ป่วย   

การส่งต่อผูป่้วย   หมายถึง การประสานงานระหวา่งสถานบริการสาธารณสุขระดบัต่างๆ ทั้งในภาครัฐ 
และเอกชนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บบริการรักษษพยาบาลอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ืองตามความจ าเป็น  
จนกว่าจะหายป่วยและกลบัคืนสู่ชุมชน หรือจนกว่าจะไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาต่อไป  ทั้งน้ี การส่งต่อผูป่้วย
อาจเป็นการติดต่อประสานงานจากสถานบริการสุขภาพท่ีมีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลต ่ากวา่เพื่อส่งต่อ
ผู ้ปวยไปยงัสถานบริการสุขภาพท่ีมีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลท่ีสูงกว่า หรืออาจเป็นการติดต่อ
ประสานงานจากสถานบริการสุขภาพท่ีมีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลท่ีสูงกว่า เพื่อส่งตวักลับไปยงั 
สถานบริการสุขภาพท่ีมีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลต ่ากวา่ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและความต่อเน่ืองใน
การรักษษพยาบาล อยา่งไรก็ตาม การส่งตวัผูป่้วยจะตอ้งมีการจดัการระบบขอ้มูลเพื่อให้มีการส่ือสารขอ้มูลท่ีส าคญั
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และถูกตอ้งเก่ีวกบัผูป่้วยและบริการการรักษาท่ีผูป่้วยไดรั้บโดยตอ้งมีแบบกรอกขอ้มูลท่ีชดัเจนและเป็นแนวปฏิบติั
เดียวกนั เพื่อความเขา้ใจของหน่วยงานท่ีติดต่อประสานงานกนั และเพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผล
การส่งต่อผูป่้วย (นิตยา เพญ็ศิรินภา , 2543: 476) 

1.2 ความส าคัญของการส่งต่อผู้ป่วย   
การส่งต่อผูป่้วย  มีความส าคญัทั้งต่อผูป่้วยและญาติ  ต่อระบบบริการสาธารณสุข และต่อประเทศชาติ  

ดงัน้ี  
1.2.1 ความส าคัญต่อผู้ป่วยและญาติ  มีดงัน้ี 

1) ผูป่้วยไดรั้บความปลอดภยัในชีวติ การส่งต่อผูป่้วยช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลรักษาพยาบาล 
ขั้นตน้หรือค าแนะน าท่ีจ  าเป็นก่อน แลว้จึงส่งต่อให้ไปรับบริการจากแทพยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีสอดคล้องและ
จ าเป็นอยา่งเป็นระบบจนสามารถกลบัมาดูแลตนเองไดท่ี้บา้น/ในครอบครัว  ผูป่้วยและญาติไดรั้บค าแนะน าแหรือให้
การดูแลรักษาขั้นตน้อยา่งเหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวคิคของผูป่้วยท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่
ถูกตอ้ง 

2) ประหยดังบประมาณและเวลาของผูป่้วยและญาติ การท่ีผูป่้วยและญาติเขา้รับการรักษา  
พยาบาลขั้นตน้ในสถานบริการสุขภาพใกลบ้า้นก่อน  ท าใหผู้ป่้วยและญาติไม่ตอ้งเดินทางไกลไปรับบริการในสถาน 
บริการขนาดใหญ่ท่ีอยูห่่างไกล ทั้งยงัเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปรับบริการ ซ่ึงในระบบการ
ส่งต่อท่ีดีผูป่้วยจะไดรั้บบริการรักษาขั้นตน้ในสถานบริการใกลบ้า้ยก่อน หลงัจากนั้นหากจ าเป็นจึงส่งต่อผูป่้วยเพื่อไป
รับบริการในสถานบริการท่ีมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพสูงกวา่ตามระบบเพื่อการดูแลรักษาท่ีถูกตอ้งและต่อเน่ือง 
เม่ือผูป่้วยไดรั้บการรักษาจนอาการทุเลาหรืออยูใ่นระยะพกัฟ้ืนผูป่้วยก็จะถูกส่งตวักลบัมายงัสานบริการสุขภาพใกล้
บา้นเพื่อให้การดูแลสุขภาพท่ีบา้นโดยการเยี่ยมบา้นอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น การส่งต่อผูป่้วยจึงเป็นการประหยดัทั้งเวลา
และค่าใชจ่้ายของผูป่้วยและญาติ 

1.2.2  ความส าคัญต่อระบบบริการสาธารณสุข  
1) การพฒันาขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวง 

สาธารณสุขก็ก าลงัด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อท่ีจะลดความแออดัของผูป่้วยท่ีมารับการบริการในหน่วยบริการหรือ
สถานบริการทัว่ประเทศ  โดยให้มีการจดัตั้งศูนยส์าธารณสุขชุมชนเขตเมือง(ศสม.)มาช่วยท าหนา้ท่ีแทน รวมทั้งการ
พฒันาศกัยภาพ รพ.สต. ใหส้ามารถบริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกนั เพื่อพฒันาขีเความสามารถในการ
ดูแลรักษาเบ้ืองตน้ก่อนส่งต่อผูป่้วย  และรองรับการส่งกลบัผูป่้วยรับการรักษาในชุมชนท่ีเจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง เช่น
โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง ผลลพัธ์ของการส่งกลบัผูป่้วย เพื่อการดูแลใกลบ้า้นใกลใ้จท่ีคาดหวงัคือผูป่้วย
สามารถควบคุมระดบัเบาหวาน/ความดนัโลหิตไดดี้กว่า เน่ืองจากเจา้หน้าท่ี รพ.สต. ดูแลใกลชิ้ด มีความสนิทสนม
เป็นกนัเอง และติดตามไดผ้ลมากกวา่  ท าให้อาการของผูป่้วยดีข้ึน กินยานอ้ยลง ประหยดัค่าใชจ่้ายนอ้ยลง เพราะไม่
ตอ้งเดินทางไปโรงพยาบาล 

2) ลดการใชบ้ริการการแพทยท่ี์สูงกวา่โดยไม่จ  าเป็น ซ่ึงมีผูป่้วยจ านวนมากไปรับบริการท่ี 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป หรือโรงพยาบาลศูนย ์ทั้งๆท่ีผูป่้วยเหล่านั้นเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย เป็นโรคท่ี
สามารถรักษาไดท่ี้สถานีอนามยัหรือ รพ.สต.หรือ ศสม.ท่ีอยูใ่กลบ้า้น โดยส่วนมากคิดวา่การรักษาพยาบาลในสถานี
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อนามยัหรือ รพ.สต.มีขอบเขตจจ ากดั  ถ้าไปรักษาท่ีโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะได้รับบริการจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
โดยตรง ในความเป็นจริงนั้นการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขในนแต่ละระดบัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
เม่ือผูป่้วยไปรับบริการในสถานบริการใกลบ้า้นใกลใ้จเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขสามารถให้การดูแลรักษาพยาบาลขั้นตน้
ได ้ หากมีอาการเจ็บป่วยมากหรือมีอาการรุนแรงและซับซ้อน เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการจะส่งตวัผูป่้วยไปรับบริการยงั
สถานบริการท่ีมีขีดความสามารถสูงกว่าทนัที  ซ่ึงท าให้แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญท่ีมีขีด
ความสามารถสูงสามารถใชเ้วลาในการให้บริการผูป่้วยท่ีมีโรคซบัซอ้นไดอ้ยา่มีคุณภาพและดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่ง
ใกลชิ้ดจริงๆ ไม่ตอ้งมาเสียเวลาดูแลผูป่้วยท่ีเเจ็บป่วยเล็กน้อยๆท่ีสามารถป้องกนัได ้และสถานบริการสุขภาพใกล้
บา้นสามารถให ้บริการได ้ 

3) ลดอตัราการครองเตียงในโรงพยาบาล  การมีระบบการส่งต่อผูป่้วยจะช่วยใหผู้ป่้วยท่ีมีอาการ 
รุนแรงสามารถรับบริการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมเม่ืออาการทุเลาลงอยูใ่นระยะปลอดภยั และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
รับบริการในโรงพยาบาลระดบัสูง จะไดรั้บการส่งตวักลบัไปยงัสถานบริการท่ีมีขีดความสามารถรองลงมา ไดห้รือ
สถานบริการสุขภาพใกลบ้า้นไดใ้ห้การดูแลสุขภาพท่ีบา้นเหมาะสมและอยา่งต่อเน่ืองโดยการเยี่ยมบา้น เพื่อเป็นการ
ลดอตัราการครองเตียงในโรงพยาบาลท่ีมีแพทยแ์ละพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญ  ท าให้มีเตียงว่างเพื่อรอรับผูป่้วยท่ีมีความ
จ าเป็นในการรับบริการท่ีซบัซอ้นระดบัสูงต่อไป 
    4)   สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยหลกัารในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเอง มีการใช้ทรัพยากรในชุมชน ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นผูดู้แล
ประชาชนในหมู่บา้นทั้งดา้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค   และการรักษาพยาบาลขั้นตน้ ซ่ึง อสม.จะ
ไดรั้บการคดัเลือกและไดรั้บการฝึกบบรมให้มีทกัษะง่ายๆ ในการตรวจและให้การรักษาพยาบาลขั้นตน้ โดยใชย้ายา
สามญัประจ าบา้นท่ีมีจ าหน่ายศูนยบ์ริการสุขภาพชุมชนหรือใชย้าสมุนไร ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  ในกรณีท่ีมีปัญหาสุขภาพ
เกินขีดความสามารถของอสม.  อสม.จะส่งต่อผูป่้วยให้มไปรับการรักษาท่ีสถานีอนามยัหรือ รพ.สต. เม่ืออาการทุเลา
แลว้ก็จะไดรั้บการส่งตวักลบัจากสถานีอนามยัหรือรพ.สต.กลบัมาให้อสม.ติดตามเยี่ยมบา้นต่อไป ซ่ึงอสม.จะเป็นผูท่ี้
อยูใ่กลชิ้ดกบัผูป่้วยและครอบครัวในหมู่บา้น และสามารถเขา้ใจปัญหาสุขภาพไดดี้  นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุข
ยงัไดพ้ฒันาแกนน าสุขภาพประจ าบา้น(กสค.) บา้นละ 1 คน  ซ่ึงจะไดรั้บการคัดเลือกและเขา้รับการฝึกอบรมให้มี
ความรู้และทกัษะในการดูแลสุขภาพขั้นตน้ เช่นเดียวกบั อสม. และท างานร่วมกบัอสม.ในการดูลสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว 

1.2.3  ความส าคัญต่อประเทศชาติ 
   เป็นการประหยดังบประมาณของประเทศชาติ ท าใหรั้ฐไม่ตอ้งลงทุนในการสร้างสถานบริการท่ีมี 

ขนาดใหญ่ในทุกพื้นท่ี  ซ่ึงในการสร้างสถานบริการสาธารณรสุขนอกจากจะตอ้งใชง้บปนระมาณสูงในการซ้ือท่ีดิน 
และกาก่อสร้างตวัอาคาร รวมทั้งค่าอุปกรร์ทางการแพทยท่ี์มีราคาแพง รวมทั้งการจดัหาบุคลากรทางการแพทยม์า
บรรจุใหก้รอบอตัรากก าลงัซ่ึงเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากมีความขาดแคลนอตัราและงบประมาณ   และฝึกอบรมบุคลากร
ทางการแพทยซ่ึ์งตอ้งใชง้บประมาณสูงอีกดว้ย   



 

 

48 

  ดงันั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายพฒันาคุณภาพระบบส่งต่อ และการพฒันาเครือข่ายบริการ
สุขภาพในระดับล่างคือ ศสม.และรพ.สต.เพื่อให้มีศกัยาพในการรักษาพยาบาลขั้นต้น และขีดความสามารถใน 
การรองรับการส่งตวัผูป่้วยเร้ือรังกลบัมารรักษาและฟ้ืนฟูสภาพบริการการดูแลสุขภาพท่ีบา้นต่อไป 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของการส่งต่อผู้ป่วย   
ระบบการส่งต่อผูป่้วยเป็นระบบบริการสุขภาพท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ีระบบ 

บริการส่งต่อผูป่้วยควรมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น วตัถุประสงคใ์นการส่งต่อผูป่้วยในระบบการส่งต่อผูป่้วย แบง่ออกเป็น 
2 ดา้น คือดา้นผูป่้วย และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสุขภาพ ดงัน้ี 

1) ด้านผู้ป่วย เพื่อให้ 
1.1) ผูป่้วยไดรั้บการรักษาขั้นตน้ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมกบัความตอ้งการดา้นสุขภาพ 
1.2) ผูป่้วยไดรั้บบริการอยา่งต่อเน่ือง 
1.3) มีการคดักรองโรคขั้นตน้และใหก้ารรักษาขั้นตน้ท่ีจ  าเป็น 
1.4) ผูป่้วยมีความศรัทธาต่อสถานบริการสุขภาพท่ีอยูใ่กลบ้า้นในชุมชน 
1.5) ผูป่้วยไดรั้บความสะดวก สบาย รวดเร็ว และปลอดภยั 
1.6) ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายของผูป่้วยและญาติ 

2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสุขภาพ 
2.1) เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการสุขภาพทุกระดับ ทุกฝ่าย เข้าใจและยอมรับบทบาทหน้า ท่ี ขอบเขตใน 

การใหบ้ริการและปฏิบติัตามระบบการส่งต่อผูป่้วย 
2.2) มีการติดต่ประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีใหบ้ริการสุขภาพ เกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั   

ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสุขภาพเกิดความอบอุ่นใจและมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานยิง่ข้ึน 
2.3) เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสุขภาพ มีกาสติดตามผลการรักษาหรือใหก้ารดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 
2.4) เป็นการกระตุน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสุขภาพมีการพฒันาและปรับปรุงขีดความสามารถในการ 

ใหบ้ริการสุขภาพในระดบัต่างๆ รวมทั้งการติดต่อประสานงานในระบบการส่งต่ออยา่งมประสิทธิภาพ 
 

2. รูปแบบการรับและส่งต่อผู้ป่วย 
  การแบ่งระดบัสถานบริการในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(GIS: Geographic Information System) ออกเป็น 3 ระดบั  ดงัน้ี  

1. หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care)  หมายถึง สถานบริการตั้งแต่ระดบัสถานีอนามยั ศูนย ์
เทศบาล  ศูนย์สุขภาพชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) 
โรงพยาบาลทัว่ไป(รพท.)  โรงพยาบาลศูนย(์รพศ.) หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ทั้งหน่วยบริการของภาคนรัฐและเอกชน  
มีภารกิจบริการด้านงานส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟ้ืนฟูสภาพ  และรักษาโรคเบ้ืองต้น การรักษาพยาบาล
ใหบ้ริการส้ินสุดท่ีบริการผูเ้ป่วยนอก (OPD) ซ่ึงควรเป็นหน่วยบริการท่ีอยูใ่กลจุ้ดศูนยก์ลางต าบลท่ีสุดและประชาชน
ในต าบลนั้นสามารถเดินทางเขา้ถึงบริการสะดวกท่ีสุด ซ่ึงให้บริการโดยบุคลากรท่ีไม่ใช่แพทย ์ก าหนดเป็นระดบั
บริการปฐมภูมิระดบัตน้ (ระดบั 1.0)  
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ส าหรับบริการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนัโรค  ฟ้ืนฟูสภาพ รักษาโรคเบ้ืองตน้ ถึงระดบับริการผูเ้ป่วยนอก 
(OPD) โดยควรจดัแพทยใ์ห้บริการในหน่วยบริการในลกัษณะหมุนเวียน หรือบริการประจ าเป็นแพทยเ์วชปฏิบติั    
เวชศาสตร์ครอบครัว  เวชศาสตร์ป้องกนั  อาชีวเวชศาสตร์ หรือระบาดวิทยา  ทนัตแพทย ์เภสัชกร และมีศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชน  ก าหนดเป็นระดบับริการปฐมภูมิหลกั (ระดบั 1.1) 

2. หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ (Secondary care)  จ  าแนกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
2.1 หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับต้น หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน     โรงพยาบาลทัว่ไป 

โรงพยาบาลศูนยห์รือหน่วยบริการอ่ืนๆทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชนท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวน้อนรักษาพยาบาล 
มีภารกิจดา้นการรักษาพยาบาลส้ินสุดท่ีการรักษาผูป่้วยใน (IPD)  รักษาโรคพื้นฐานทัว่ไป (Common problem) ไม่
ซบัซอ้นมากนกั  โดยแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป   เวชศาสตร์ครอบครัว  เวชศาสตร์ป้องกนั  อาชีวเวชศาสตร์ หรือระบาด
วทิยา  ท าหนา้ท่ีดูแล   ก าหนดเป็นระดบับริการทุติยภูมิระดบั 2.1  

2.2 หน่วยบริการระดับทุติยภูมริะดับกลาง หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่     โรงพยาบาล 
ทัว่ไป  โรงพยาบาลศูนย ์หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน  ท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวน้อน
รักษาพยาบาล มีภารกิจดา้นการรักษาพยาบาลท่ีมีปัญหาซบัซ้อนมากข้ึน  มีความจ าเป็นตอ้งใชแ้พทยเ์ฉพาะทางสาขา
หลกั ไดแ้ก่ สาขาสูติศาสตร์  ศลัยศาสตร์  อายรุศาสตร์  กุมารเวชศาสตร์  ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และวสิัญญีแพทย ์ 
ก าหนดเป็นระดบับริการทุติยภูมิระดบั 2.2  

2.3  หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับสูง หมายถึง   โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่     โรงพยาบาล 
ทัว่ไป  โรงพยาบาลศูนย ์หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงขยายขอบเขตการรักษา 
พยาบาลโรคท่ีมีปัญหาซบัซอ้นมากข้ึน และจ าเป็นตอ้งใชแ้พทยส์าขารอง นอกจากแพทยเ์ฉพาะทางในสาขาหลกั เช่น  
จกัษุวทิยา  โสต  นาสิก  ลาลิงซ์  รังสีวทิยา จิตเวชศาสตร์  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  เวชบ าบดัวกิฤติ   ก าหนดเป็นระดบับริการ
ทุติยภูมิระดบั 2.3  

3. หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary care) จ าแนกเป็น 2 ระดบั  ดงัน้ี 
3.1 หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary care)  หมายถึง  โรงพยาบาลทัว่ไป  โรงพยาบาลศูนย ์ 

โรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทย ์โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและ
เอกชน ซ่ึงภารกิจของหน่วยบริการระดบัน้ีจะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้แพทยเ์ฉพาะทางสาขา
ต่อยอด (Sub-specialty) เช่น  สาขาต่อยอดของอายุรศาสตร์ คือ อายุรศาสตร์โรคไต  โรคหัวใจ  โรคทางเดินหายใจ  
โรคระบบต่อมไร้ท่อ  โรคเลือด  ตจวิทยา  โรคทางเดินอาหาร โรคติดเช้ือ เป็นตน้  สาขาต่อยอดศลัยศาสตร์ คือ 
ประสาทศลัยศาสตร์    ศลัยศาสตร์ยูโรวิทยา  ทรวงอก  กุมารศลัยศาสตร์  ล าไส้ใหญ่ และทวารหนกั หลอดเลือด  
ตกแต่ง  เป็นตน้  สาขาต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ คือ ระบบทางเดินหายใจ  โรคหวัใจ  โรคไจ  โรคหลอดเลือด  เป็นตน้  
สาขาอ่ืน เช่น พยาธิวทิยา   พยาธิวทิยา กายวภิาค  รังสีวทิยา  รังสีวนิิจฉยั  เวชศาสตร์นิวเคลียร์  มะเร็งวทิยา เป็นตน้  
ก าหนดเป็นระดบับริการตติยภูมิระดบั 3.1  

3.2 หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง (Excellent centre) หมายถึง โรงพยาบาลศูนยบ์างแห่ง  
โรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทย ์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือโรงพยาบาลอ่ืนๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและ
เอกชน ซ่ึงภารกิจนอกจากจะท าหนา้ท่ีหน่วยบริการระดบัตติยภุฒิแลว้ ยงัก าหนดเป็นศูนยรั์กษษเฉพาะโรคท่ีตอ้งใช้
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ทรัพยากรระดบัสูง เช่น  ศูนยห์วัใจ (เนน้แพทยใ์นสาขาศลัยศาสตร์โรคทรวงอก  อายรุศาสตร์โรคหวัใจ  อายรุศาสตร์
ทางเดินหายใจ  กุมารเวชศาสตร์ทางเดินหายใจ  กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ) ศูนยม์ะเร็ง (เนน้แพทยส์าจารังสีวิทยา/
รังสีวนิิจฉยั/เวชศษสตร์นิวเคลียร์/สาขาพยาธิวทืยา/กายวภิาค  อายรุศาสตร์โรคเลือด)  ศูนยอุ์บติัเหตุ (เนน้แพทยส์าขา
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกส์  นิติเวช  กุมารศลัยศาสตร์)  ศูนยป์ลูกถ่ายอวยัวะ เป็นตน้   ก าหนดเป็นระดบับริการตติยภูมิ
ระดบั Excellence Center 

ระบบบริการสุขภาพไทย  แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี (ดงัรูปท่ี 1.25)  
1.  การดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care)  เป็นบริการในระดบัครอบครัว โดยบุคคลในครอบครัว และ  

แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว(กสค.)โดยเนน้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในกลุ่มคนปกติ 
2. การสาธารณสุขมูลฐาน(Primary Health Care) เป็นบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

(ศสมช.) จ  านวน 80,000 แห่งโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นบริการในระดบัหมู่บา้น โดยเนน้
บริการกลุ่มเส่ียง เพื่อลดปัจจยัเส่ียง 

3. บริการปฐมภูมิ (Primary Care) เป็นบริการในสถานีอนามยั หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ระดบัต าบล (รพ.สต.) จ  านวน 9,770 แห่ง เป็นบริการในระดบัต าบล ท่ีมีจ านวนประชากร 1,000- 10,000 คน  โดยเนน้ 
บริการตรวจคดักรองโรค และกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมท่ีประชาชนจบัตอ้งได ้โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกนัโรค ในกลุ่มคนปกติและกลุ่มเส่ียง รพ.สต.ตง้ด าเนินการส่งเสริมสุขภพา เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะพฒันาไปเป็น
กลุ่มป่วย    ซ่ึงกลุ่มป่วยจะตอ้งส่งต่อไปยงั รพช. เพื่อรับการรักษาท่ีเหมาะสม 

4. บริการทุติยภูมิ (Secondary Care) เป็นบริการในโรงพยาบาลชุมชน. จ านวน 724  แห่ง เป็นบริการ
ในระดบัอ าเภอ ท่ีมีจ านวนประชากร 10,000- 100,000 คน  โดยเนน้การดูแลรักษากลุ่มป่วย  เพื่อไดรั้บการรักษาท่ี
เหมาะสม  

5. บริการตติยภูมิ (Tertiary Care)  และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง(Excellent Center) เป็นบริการใน
โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป จ านวน 94  แห่ง เป็นบริการในระดบัจงัหวดั ท่ีมีจ  านวนประชากร 200,000- 
2,000,000 คน  โดยเนน้การดูแลรักษากลุ่มป่วยดว้ยโรคท่ีซบัซอ้นในบริการระดบัตติยภูมิ และการเปล่ียนถ่ายอวยัวะ
(ตา,ไต)ในศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง(Excellent Center) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 

บริการตตยิภูม ิ

รพศ 
บริการทุตยิภูม ิ

บริการปฐมภูม ิ

สาธารณสุขมูลฐาน

บริการปฐมภูม ิ

การรับและส่งต่อผู้ป่วย

บริการปฐมภูม ิ

รพ.ศูนย์./รพ.ทัว่ไป ระดบัจงัหวดั 

รพ.ทัว่ไป ระดบัอ าเภอ 

รพศ 

ศสมช. ระดบัหมู่บ้าน 

สอ./รพ.สต. ระดบัต าบล 
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       ภาพที ่9.8  ระบบการรับและส่งผูป่้วยตามระดบับริการสุขภาพของไทย 

 
ทีม่า: ปรับจาก ไพจิตร์ วราชิต, 2553. “ระบบบริการสุขภาพของไทย”  

 
รูปแบบการรับและส่งต่อผู้ป่วย 
ในระบบการับและส่งต่อผูป่้วย แบ่งการส่งต่อออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1. การส่งต่อจากระดับล่างไปสู่ระดับบน เป็นการส่งต่อจากระดบัหมู่บา้น ต าบล ไปสู่ระดบัอ าเภอและ

จงัหวดั ไดแ้ก่ ผูป่้วยท่ีมาโรงพยาบาลชุมชนดว้ยโรคเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบ หรือ ไส้ต่ิงอกัเสบจ าเป็นตอ้งได้รับการ
ผา่ตดั จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตดัเพื่อให้การรักษาอยา่งเร่งด่วน ตอ้งรีบส่งผูป่้วย ไปรับการผา่ตดัท่ีโรงพยาบาลทัว่ไป
หรือโรงพยาบาลศูนย ์ซ่ึงมีขีดความสามารถสูงและมีความพร้อมท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือไดท้นัท่วงที เพื่อช่วยชีวติผูป่้วย 
ใหไ้ดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัยิง่ข้ึน  

2. การส่งต่อจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง เป็นการส่งต่อจากระดบัจงัหวดั อ าเภอ ไปสู่ระดบัต าบล และ 
หมู่บา้น ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาจากโรงพยาบาลชุจงัหวดัหรืออ าเภอ เท่อทีอาการทุเลาหรือดีข้ึนมากแล้ว และพน้
ระยะอนัตราย สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนัไดแ้ลว้ แต่ตอ้งการการดูแลรักษาต่อเน่ืองไปอีก  
สถานบริการระดบัสูงกวา่เหล่านั้นจะส่งตวัผูป่้วยกลบัมารับการรักษาต่อยงัสถานบริการท่ีอยูใ่กลบ้า้นของผูป่้วยมาก
ท่ีสุด เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเน่ือง(Continuing care) และ  การรักษาผูป่้วยดว้ยความสามคัคี (Cohensive 
patient care) เป็นการดว้ย ประหยดัเวลา  แรงงาน  เศรษฐกิจของผูป่้วย  ครอบครัว และงบประมาณของรัฐบาล ทั้งน้ี
ยงัท าให้ผูป่้วยมีโอกาสฟ้ืนฟูสภาพเขา้กบัชีวิตประจ าวนัไดเ้ร็วข้ึน เช่น หลงัจากการท าผา่ตดัหนา้ทอ้งยงัไม่หายสนิท 
จะตอ้งท าแผลทุกวนั หรือฉีดยาทุกวนั   ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลเพื่อม าแผลหรือฉีดยาต่อ ควรส่งต่อผูป่้วย
ไปท าแผลหรือฉีดยาในสถานบริการสุขภาพท่ีใกลบ้า้น จนกวา่แผลจะหายสนิทและฉีดยาต่อจนครบ  

ดงันั้น ระบบการรับและการส่งต่อผูป่้วย เพื่อให้การดูแลรักษาท่ีต่อเน่ืองสามารถท าได ้ 2 ทาง(ดงัภาพท่ี 9.9)   
ส าหรับรูปแบบของระบบการรับและส่งต่งต่อผูป่้วยท่ีไดป้ฏิบติัจริงๆ อาจเป็นไปตามล าดบัขั้น หรือขา้มขั้น แลว้แต่
ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

Cohesive patient care 
 

                                                                     Proper care 
                                                                        ส่งต่อ 
 

 

                                                                                                                                                           รับดูแลผูป่้วย 
 

          Low specialization                       Continuing care                   Low specialization                        

SELF CARE

สาธารณสุขมูลฐาน

บริการปฐมภูม ิ

ระดบัครอบครัว 

Peripheral 

Health agencies 

Higher 

Health agencies 
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         Limited resources                                                                       Full  equipments 
 

ภาพที ่9.9 ระบบการรับและส่งต่อผูป่้วย 

 

 
3. หลกัการจัดระบบรับและส่งต่อผู้ป่วย 
  

 เพื่อใหก้ารรับและส่งต่อผูป่้วยสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงค ์ควรมีหลกัการจดัระบบการรับและส่งต่อผูป่้วย 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 มีการติดต่อกบัหวัหนา้หน่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและส่งต่อผูป่้วย เพื่อใหก้ารรักษาพยาบาลท่ีต่อเน่ือง 
ทุกระดบั  มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่างระเบียบ หรือขอ้ตกลงในหลกัการร่วมกนั เพื่อให้ทุกหน่วยงานม่ีวนร่ม
รับผดิชอบ และมีการติดต่อประสานงานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

2.2 มีแบบฟอร์มส าหรับใชใ้นการรับและส่งต่อ เพื่อใชเ้ป็นส่ือกลางและเป็นหลกัฐานในการรับและส่งต่อ 
ผูป่้วย  แบบฟอร์มท่ีใชค้วรสะดวกและง่ายในการกรอกขอ้ความ  ในแบบฟอร์มควรมีรายละเอียดของขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
เช่น ประวติัการเจบ็ป่วย ผลการตรวจทางหอ้งทดลอง การวนิิจฉยัโรค และการรักษาท่ีไดใ้หไ้วแ้ลว้  เป็นตน้ 
      โดยช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีในสถานบริการแต่ละระดบัให้เขา้ใจถึง วตัถุประสงคก์ารรับและการส่งผูป่้วยไปรับ
การรักษาต่อเน้นให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการจดัให้มีระบบงานน้ี ตลอดจนรู้และเข้าใจวิธีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน  สามารถน าไปปฏิบติัประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งภายในและภายนอก  
รวมทั้งท าบนัทึกรายงานในการส่งผูป่้วยไปและส่งผูป่้วยกลับอย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยวิธีท่ีเหมาะสมทันต่อ
เหตุการณ์ 
 3.4  การวางแผนการรับและส่งต่อผูป่้วย มีขั้นตอนดงัน้ี 
      3.4.1 รู้จกัแหล่งให้ความช่วยเหลือ  โดยส ารวจแหล่งท่ีจะขอความช่วยเหลือทางดา้นสุขภาพอนามยั และ
บริการดา้นสังคมในชุมชน ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน โดย 
                            1) รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งใหว้ามช่วยเหลือต่างๆ วา่มีอะไรบา้งและอยูท่ี่ไหน 
   2) ศึกษาถึงขอบเขตและขอ้จ ากดัของแหล่งท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือ เช่น สามารถให้การรักษา
เฉพาะทางในโรคไต  หรือไม่สามารถตรวจไดใ้นเร่ืองใด    ใหก้ารช่วยเหลือเฉพาะบุคคลเขตไหน  กลุ่มใด  อายเุท่าไร 
เป็นตน้ 
   3) จดบนัทึกและท าแฟ้มรายงานเก่ียวกบัแหล่งให้ความช่วยเหลือ  อาจจะท าเป็นบตัรของแต่ละ
หน่วยงาน (Card index) มีรายละเอียดเก่ียวกบั ช่ือ  ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์  ชนิดของบริการท่ีให้ วิธีการติดต่อ  เวลาท่ี
ใหบ้ริการ  กลุ่มผูรั้บบริการใหแ้ก่ผูป่้วยประเภทใดบา้ง  วธีิการส่งต่อ  แบบฟอร์มท่ีใช ้
      3.4.2 วธีิการรับและส่งต่อผูป่้วย  มีดงัน้ี 
                         1) ส่งใหท้นัเวลาก่อนท่ีจะสายเกินไป 
  2) ส่งใหถู้กแหล่งใหค้วามช่วยเหลือ 
  3) แนะน าผูป่้วยไปยงัแหล่งใหค้วามช่วยเหลือดว้ยขอ้ความท่ีเหมาะสม 
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             4)หลกัในการเขียนใบส่งต่อผูป่้วย ควรเขียนขอ้ความสั้นๆ ภาษาเขา้ใจง่าย และรวดเร็ว  แต่จะตอ้งมี
ขอ้มูลส าคญัและจ าเป็นอยูค่รบถว้น หลีกเล่ียงการเขียนท่ีไม่จ  าเป็น 

          ส าหรับแบบฟอร์มใบรับและส่งผูป่้วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อของกระทรวงสาธารณสุข 1 ชุด 
มี 3 แผน่ แต่ละแผน่มี 2 หนา้ ดา้นหนา้เป็นแบบส าหรับส่งผูป่้วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ  ส่วนดา้นหลงัเป็นแบบ
แจง้ผลการตรวจ การรักษา หรือส่งผูป่้วยกลบั  เหมือนกนัทั้ง 3 แผน่คือ สีชมพู  สีเหลือง และสีขาว (ดงัภาพท่ี 9.10) 
  เวลาเขียนให้ใช้กระดาษคัดลอกรองเขียนให้เหมือนกันทั้ ง 3 แผ่น เม่ือเขียนเสร็จแล้วฉีกเอา
แบบฟอร์มสีชมพูและเหลืองส่งไปพร้อมกบัผูป่้วย  สีขาวเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานอยูท่ี่สถานบริการท่ีส่งผูป่้วยไป 
             ในกรณีท่ีจะแจง้ผลการรักษาส่งกลบัคืน ใหก้รอกขอ้ความลงในดา้นหลงัของแผน่สีชมพูและสีเหลือง
เหมือนกนั ส่งแผน่สีชมพูกลบัคืนไปยงัสถานบริการท่ีส่งผูป่้วยมา  สีเหลืองเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีสถานบริการนั้นๆ   
  5) แนะน าผูป่้วยวา่จะพบอะไรบา้ง  อาจอธิบายวธีิการของแหล่งช่วยเหลือ  บอกเวลาท่ีจะไปติดต่อให้
ชดัเจนจะใชใ้บ refer อยา่งไร 
              6)  การติดต่อควรเป็นกนัเองท าใหง่้ายท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แต่ตอ้งมีขอ้มลท่ีกระจ่างแจ่มชดั 
      6.1) ใชโ้ทรศพัท ์ใชไ้ดดี้  เป็นกนัเอง  แจ่มชดั  แต่ไม่มีรายงานเก็บไว ้
      6.2) แบบฟอร์ม ชดัแจง้ มีความผิดพลาดนอ้ย ใชเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานได ้และมีขนาดโตกะทดัรัด 
พอเหมาะคือ ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปสะดวกในการติดตวัไปมา และง่ายในการกรอกขอ้ความ   

   3.5 การติดตามและประเมินผลการรับและส่งต่อผูป่้วย เพื่อทราบผลการรักษากของผูป่้วย และให้การรักา
อยา่งต่อเน่ือง  พร้อมทั้งหาขบ้กพร่องของระบบการรับและส่งต่อผูป่้วย  น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขให้ระบการรับ
และส่งต่อผูป่้วยมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 
 

 ภาพที ่9.10  ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับและส่งผู้ผ่วย 
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4. ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยในระบบหลกัประกนัสุขภาพ 
 

ขั้นตอนการส่งต่อผูป่้วยในระบบหลกัประกนัสุขภาพ เป็นการส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเน่ือง โดย 
1. เขา้รับการรักษา ณ หน่วยบริการตามสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ 
2. แจง้ความจ านงเพื่อขอใชสิ้ทธิทุกคร้ัง พร้อมทั้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัท่ี 

มีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให ้(เด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร (ใบเกิด))  
3. หากการรักษาพยาบาลคร้ังนั้นเกินศกัยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ   หน่วยบริการปฐมภูมิจะ 

พิจารณาส่งต่อไปยงัหน่วยบริการท่ีมีศกัยภาพท่ีสูงกวา่ตามภาวะความจ าเป็นของโรค 
ในการศึกษาระบบการส่งต่อผูป่้วยในระบบหลปัระกนัสุขภาพ  นกัศึกษาตอ้งเขา้ใจ หน่วยบริการปฐมภูมิ   

วธีิการใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพเม่ือเจบ็ป่วย     และระบบการส่งต่อและระบบสนบัสนุนเครือข่ายหน่วยบริการ  
โดยมีรายละอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามความหมายคู่มือหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556   
หมายถึง สถานบริการท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

1) สถานบริการท่ีข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของหน่วยบริการประจ า  
2) สามารถจดับริการสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิดา้นเวชกรรมและทนัตกรรมพื้นฐานไดอ้ยา่งเป็น 

องคร์วม ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรค  การตรวจวนิิจฉยัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ 
3) ผูมี้สิทธิของหน่วยบริการประจ าดงักล่าว สามารถใชบ้ริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการปฐมภูมิใน 

เครือข่ายได ้ 
4) ไดรั้บค่าใชจ่้ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ า หรือจากกองทุนตามท่ีคณะกรรมการ 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
 

              4.2 วธีิการใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพเม่ือเจ็บป่วย 
                    วธีิการใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพเม่ือเจบ็ป่วย  มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 เจ็บป่วยทัว่ไป 
1)  เขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิก่อนทุกคร้ัง 
2)  แจง้ความจ านงขอใชสิ้ทธิพร้อมแสดงหลกัฐานประกอบ ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 

บตัรประจ าตวัท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให ้(เด็กอายุต  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาใบสูติบตัร (ใบเกิด))  
หมายเหตุ : ปัจจุบนัมีนโยบายใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนแทนบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศแลว้  
ทั้งน้ี ควรเขา้รับบริการในวนั เวลาราชการ หรือเวลาท่ีหน่วยบริการก าหนดไว ้

      4.2.2 เจ็บป่วยฉุกเฉิน  
                         การวนิิจฉยัวา่ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน แพทยจ์ะพิจารณาตามขอ้บ่งช้ี ดงัน้ี 

1) โรคหรืออาการของโรคท่ีมีลกัษณะรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อชีวติ หรืออนัตรายต่อผูอ่ื้น 
2) โรคหรืออาการของโรคท่ีมีลกัษณะรุนแรง ตอ้งรักษาเป็นการเร่งด่วน โรคท่ีตอ้งผา่ตดัด่วน หาก

ปล่อยไว ้
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จะเป็นอนัตรายต่อชีวติ  
3) โรคหรือลกัษณะอาการของโรคท่ีคณะกรรมการก าหนด  

                 ทั้งน้ี แพทยจ์ะพิจารณาจากความดนัโลหิต ชีพจร อาการของโรค การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา
และความเร่งด่วน ในการรักษารวมทั้งค  านึงถึงการรับรู้ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการป่วยดว้ย 

         แนวทางการใช้สิทธิ คือ 
1) เขา้รับการรักษากบัหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด 
2) แจง้ความจ านงขอใชสิ้ทธิพร้อมแสดงหลกัฐานประกอบ ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร 

ประจ าตวัท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให ้(เด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาใบสูติบตัร(ใบเกิด))  
หมายเหตุ :  

1. กรณีฉุกเฉิน สามารถเขา้รับบริการท่ีหน่วยบริการอ่ืนท่ีเขา้ร่วมโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ นอกเหนือ 
หน่วยบริการประจ าไดไ้ม่จ ากดัจ านวนคร้ัง 

2. ปัจจุบนั มีนโยบายใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนแทนบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
 

      4.2.3  กรณอีุบัติเหตุ  
                    ผูมี้สิทธิสามารถเขา้รับบริการทางการแพทยท่ี์หน่วยบริการอ่ืนนอกเหนือหน่วยประจ าครอบครัวไดไ้ม่
จ  ากดัจ านวนคร้ัง โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1.2.4 กรณไีด้ประสบอุบัติเหตุทัว่ไป 
1) ควรเขา้รับการรักษายงัหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ และอยูใ่กลท่ี้สุด 
2) แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิพร้อมแสดงเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ             

บตัรประจ าตวัท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให ้(เด็กอายุต  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาใบสูติบตัร (ใบเกิด))  
     4.2.5 กรณปีระสบภัยจากรถ 
     ผูมี้สิทธิสามารถใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ ต่อเน่ืองจากค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีกองทุนทดแทน

ผูป้ระสบภยัจากรถหรือบริษทัประกนัภยัเป็นผูจ่้าย โดย 
1) เขา้รับการรักษายงัหน่วยบริการท่ีเข้าร่วมโครงการ  

1.1)  แจง้ใชสิ้ทธิพร้อมหลกัฐานประกอบ ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีทาง
ราชการออกใหแ้ละมีรูปถ่าย (หากเป็นเด็กใชสู้ติบตัร) ส าเนา พ.ร.บ.รถท่ีประสบภยั  

1.2) หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบ้ืองตน้ ใหผู้ป่้วยส ารองจ่ายแลว้ไปรับคืนจากบริษทั
ประกนัภยัของคู่กรณี (กรณีไดข้อ้ยติุวา่รถคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)  

2) เขา้รับการรักษายงัหน่วยบริการท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ  
2.1) แจง้ใชสิ้ทธิพร้อมหลกัฐานประกอบไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัท่ีมีรูปถ่าย

ซ่ึงทางราชการออกให ้(เด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาใบสูติบตัร (ใบเกิด)) ส าเนา พ.ร.บ.รถท่ี
ประสบภยั 



 

 

58 

                       2.2) ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อประสานหาเตียงรองรับ ในการใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุข
ภาพต่อเน่ือง 

                            2.3) หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบ้ืองตน้ ใหผู้ป่้วยส ารองจ่ายแลว้ไปรับคืนจากบริษทัประกนัภยั 
ของคู่กรณี (กรณีไดข้อ้ยติุวา่รถของคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)  
หมายเหตุ : ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ไม่ไดก้ าหนดใหโ้รงพยาบาลเรียกเก็บแทนผูป้ระสบภยั 
 

4.3 ระบบการส่งต่อและระบบสนับสนุนเครือข่ายหน่วยบริการ 
ในขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้บริการปฐมภูมิเป็นหน่ึงในจ านวน 3 กลุ่มคู่สัญญาในการ

ให้บริการสุขภาพ โดยมีรายละเอียดระบุชดัเจนวา่ 
 

“หน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ” หมายถึงหน่วยงานท่ีจดัให้มีบริการสุขภาพทัว่ไป ทั้งส่วนท่ีเป็น
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสภาพพื้นฐาน ท่ีเป็นลกัษณะการให้บริการแบบ
ผูป่้วยนอก การใหบ้ริการท่ีบา้น และบริการในชุมชน ไม่รวมบริการท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะ” 

หน่วยบริการปฐมภูมิท่ีกล่าวมาอาจจดับริการโดยสถานพยาบาลหน่วยเดียว หรืออาจจดัเป็นเครือข่ายของ
หน่วยบริการยอ่ยท่ีร่วมกนัใหบ้ริการก็ได ้ 

ในกรณีท่ีจดับริการไดค้รบถว้นตามเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงสามารถเป็นหน่วยบริการคู่สัญญาไดโ้ดยตรง เรียก
บริการน้ีว่า หน่วยบริการปฐมภูมิหลัก ส่วนหน่วยบริการท่ีให้บริการไม่ได้ทุกประเภท หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกลางก าหนด เราจะเรียกวา่ “หน่วยบริการปฐมภูมิรองในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ” ซ่ึงจะ 
ไม่สามารถรับข้ึนทะเบียนเป็นคู่สัญญาได ้เวน้แต่จะรวมตวักนัเป็นเครือข่ายท่ีสามารถจดับริการไดค้รบและมี 
คุณสมบติัตามเกณฑ ์
 

หน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) ตอ้งจดัการและรับผดิชอบใหมี้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (PCU : Primary Care Unit) ท่ีใหบ้ริการภายใตห้น่วยบริการหน่วยเดียว หรือจดัเป็นเครือข่ายบริการปฐมภูมิท่ี
มีคุณสมบติัไดต้ามมาตรฐาน  ดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 จัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ทีค่รอบคลุมประชากร 
1)   จดัใหมี้หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ท่ีรับผดิชอบดูแลประชากรใหค้รอบคลุม   พื้นท่ีทั้งหมด ทั้งน้ี

หน่วยบริการแต่ละแห่งจะรับผดิชอบประชากรไม่เกิน 10,000 คนต่อหน่วยบริการ (หน่ึงหน่วยคู่สัญญา (CUP) อาจจดั
ใหมี้หลายหน่วยบริการปฐมภูมิได)้ ส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีมีขนาดเล็กอาจรับผิดชอบประชากรนอ้ยกวา่ 
10,000 คนได ้

2)   ในพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาล จะตอ้งจดัใหมี้หน่วยบริการปฐมภูมิ โดย 
2.1)  กรณีท่ีมีประชากรข้ึนทะเบียนนอ้ยกวา่ 10,000 คน สามารถตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิใน 

บริเวณท่ีตั้งของโรงพยาบาลได ้แต่ตอ้งจดัระบบใหค้ล่องตวั    
2.2) ในกรณีท่ีประชากรมากกวา่ 10,000 คน สามารถตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล โดย 
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รับผิดชอบประชากรไม่เกิน 10,000 คน ส่วนท่ีเหลือตอ้งจดัเป็นหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาลซ่ึงตั้งอยู่ใน
ชุมชน 

3) หน่วยบริการปฐมภูมิท่ีตั้งในโรงพยาบาล สถานท่ีใหบ้ริการตอ้งแยกเป็นสัดส่วนท่ีชดัเจน แยก 
จากแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล โดยมีทีมประจ าใหบ้ริการ และบริการไดส้ะดวก รวดเร็ว 

   หน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละแห่ง จะตอ้งตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีประชาชนเดินทางไปใชบ้ริการไดส้ะดวก  
ภายใน 30 นาที โดยรถยนต ์

4.3.2  มาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) 
                   หน่วยคู่สัญญาของบริการระดบัปฐมภูมิ มีบทบาทในการจดัการและสนบัสนุนใหห้น่วยบริการปฐมภูมิ 
แต่ละแห่ง ไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

              หน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละหน่วย จะตอ้งมีระบบการจดัการท่ีเหมาะสม คือ 
1) มีระบบรับผดิชอบประชาชน โดยตอ้งทราบวา่ ประชากรท่ีรับผดิชอบเป็นใคร อยูท่ี่ไหน  
2) มีระบบท่ีท าใหเ้กิดความต่อเน่ืองของการบริการ เช่นระบบนดัหมาย การติดตามจดัระบบขอ้มูล 
3) จดัระบบใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 
4) มีระบบขอ้มูลผูรั้บบริการ เพื่อการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ และสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพและการ

ป้องกนัโรค 
5) มีระบบการก ากบั และพฒันาคุณภาพบริการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ มีแนวทางการดูแลปัญหาสุขภาพท่ี

พบบ่อย 
6) มีการจดัการดา้นยา ตามเกณฑม์าตรฐาน 

อุปกรณ์ อาคารสถานที ่ 
1) มีการจดัอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพื่อการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมโรค 
และการฟ้ืนฟูสภาพ ตามเกณฑม์าตรฐานและมีระบบท่ีป้องกนัการติดเช้ือ 

2) มีสถานท่ีตรวจรักษา/ใหค้  าปรึกษา เป็นสัดส่วน สะอาด และมีพื้นท่ีใหบ้ริการท่ีพอเพียง 
3) มีระบบการติดต่อส่ือสาร ท่ีสามารถขอรับค าปรึกษาจากหน่วยบริการในเครือข่ายเดียวกนัอยา่ง

รวดเร็ว 
4) จดัระบบใหมี้ยานพาหนะเพื่อใชใ้นการส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

4.3.3 ระบบการส่งต่อและระบบสนับสนุนเครือข่ายหน่วยบริการ  ตอ้งจดัใหมี้ระบบดงัน้ี 
1) มีระบบการส่งต่อผูป่้วย ทั้งไปและกลบัภายในเครือข่าย 
2)  มีระบบการส่งต่อผูป่้วยไปรับบริการท่ีหน่วยบริการอ่ืน ในระดบัทุติยภูมิ และตติยภูมิ  
3)  มีระบบการส่งต่อเพื่อการตรวจชนัสูตร ดา้นต่างๆ  
4)  มีระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการดา้นทนัตกรรม  
5)  มีระบบการส่งต่อขอ้มูลผูรั้บบริการทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย 
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5. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services System - EMSS) 
   
 ในการศึกษาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency Medical Services System - EMSS)นกัศึกษาควรท า

ความเขา้ใจความหมาย  พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เจตจ านง  หนา้ท่ีและขอบเขตบริการ เป้าหมาย การบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน และหลกัการในการส่งต่อผูป่้วยมาโรงพยาบาล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1 ความหมาย 
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(Emergency  Medical  Services  System – EMSS  หมายถึง ระบบบริการ

การแพทยฉุ์กเฉินภายนอกโรงพยาบาล ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากร  เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ระบบแจง้เหตุ  
ระบบการประสานงาน สถานพยาบาล  ระบบส่งต่อ 

5.2 พนัธกจิ (Mission) 
• ใหบ้ริการดา้นสุขภาพระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิอยา่งมีมาตรฐาน                            
• พฒันาใหมี้ศูนยบ์ริการการแพทยเ์ฉพาะทางดา้นอุบติัเหตุ 

5.3 ยุทธศาสตร์พฒันาความสามารถของโรงพยาบาล (Hospital strategies) 
1) ยทุธศาสตร์พฒันาคุณภาพการบริการ และการรักษาพยาบาล                                     
2) ยทุธศาสตร์พฒันาบริการปฐมภูมิ และสร้างความเขม้แขง็ดา้นสุขภาพของประชาชน และชุมชน                                                                                                                                           
3) ยทุธศาสตร์พฒันาความสามารถของโรงพยาบาลดา้นทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ ศูนย ์บริการการแพทย ์          
  เฉพาะทาง (Center of Excellence)                                                                               
4) ยทุธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารจดัการ                                                  
5) ยทุธศาสตร์พฒันาการเรียนรู้และส่งเสริมนวตักรรม 
5.4 เจตจ านง 

• มุ่งใหบ้ริการผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุ และ ผูป่้วยฉุกเฉิน รวดเร็ว  ปลอดภยั  ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
• พฒันาการเป็นศูนยอุ์บติัเหตุ (Center of excellence) 

5.5 หน้าที่และขอบเขตบริการ 
 1) ใหบ้ริการผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุ  ผูป่้วยฉุกเฉิน                                                       

 2) ใหบ้ริการผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุ  ผูป่้วยฉุกเฉิน  ณ จุดเกิดเหตุในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดั  นครปฐม                                                                                                                                               
3. เป็นศูนยรั์บการส่งต่อระดบัตติยภูมิ ทางดา้นอุบติัเหตุ 
5.6 เป้าหมายของหน่วยงาน 
• ใหผู้รั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วถูกตอ้ง ปลอดภยั และพึงพอใจ  
• เป็นศูนยอุ์บติัเหตุ (Center of excellence) ท่ีไดม้าตรฐาน 
 

5.7 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS: Emergency Medical Services) 
หมายถึง  การใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน  ณ  จุดเกิดเหตุ โดยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ออก

ปฏิบติัการพร้อมรถพยาบาลท่ีมีเคร่ืองมือ ในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง  หลงัการรักษาแลว้ มีการน าส่ง 
รพ. โดยมีการประสานงานอยา่งเป็นระบบกิจกรรมทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของแพทย ์และ ใหบ้ริการ  24  ชัว่โมง 
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5.7.1 ผู้ประสบเหตุทีใ่ห้การช่วยเหลือข้ันพืน้ฐาน (First Responder)  หมายถึง ผูช่้วยเหลือทัว่ไปท่ีผา่นการ
อบรมจากหน่วยงาน ท่ีไดม้าตรฐานและตั้งข้ึนอยา่งถูกตอ้ง เพื่อใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน เช่น  
อาสาสมคัร  มูลนิธิ   ต ารวจ  ประชาชน บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูป้ระสบเหตุท่ีใหก้ารช่วยเหลือขั้น
พื้นฐาน 

      1)   ค  านึงถึงความปลอดภยัของตนเองและผูป่้วย 
                    2)   ประเมินภาวะคุกคามชีวติ 

 3)   ป้องกนัภาวะคุกคามชีวิตและการบาดเจบ็เพิ่ม 
 4)   บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ของผูป่้วย 
 5)   ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 6)   ดูแลผูป่้วยฉุกเฉินขณะรอการช่วยเหลือจากหน่วยบริการทางการแพทย ์การท าหนา้ท่ีพลเมืองดี เขา้

ไปช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน  จะตอ้งมีความซ่ือสัตย ์  ไม่ลกัขโมยส่ิงของจากผูป้ระสบภยั ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั
เงิน หรือทรัพยส์มบติัต่างๆ 

     5.7.2 การรับแจ้งเหตุ 
                   1)   แนะน าตนเอง และหน่วยงาน 
                    2)   ซกัถามขอ้มูล ในเร่ือง  สถานท่ีเกิดเหตุ   เกิดเหตุอะไร มีผูบ้าดเจบ็ก่ีคน เพศ อาย ุของผูบ้าดเจบ็ และ
อาการของแต่ละคน  มีผูช่้วยเหลือเบ้ืองตน้หรือยงั  ช่ือผูแ้จง้ หรือ ผูใ้หก้ารช่วยเหลือ และ  เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถ
ติดต่อกลบั 
               5.7.3  การแจ้งขอความช่วยเหลือ 
                       เบอร์โทรศพัทฉุ์กเฉิน เช่น  1669,  191 หรือเบอร์โทรศพัทข์องโรงพยาบาลท่ีใกล ้ท่ีเกิดเหตุแจง้ขอ้มูล
ดงัน้ี 

 1)  เกิดเหตุอะไร มีผูบ้าดเจบ็ก่ีคน แต่ละคนมีอาการอยา่งไร  
2)  สถานท่ีเกิดเหตุ  
3)  ใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้อยา่งไร 
4)  ช่ือผูแ้จง้ท่ีขอความช่วยเหลือ เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อกลบัได ้ 
5)  ใหก้ารช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ   จนกวา่บุคลากรทางการแพทยจ์ะมาถึงท่ีเกิดเหตุ  
 

           5.8 หลกัการในการส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ใหโ้ทร.แจง้ล่วงหนา้  ป้องกนักระดูกสันหลงัส่วนคอ  เม่ือไม่
แน่ใจอาจโทร.ปรึกษา  น าส่งโรงพยาบาลท่ีเหมาะสมและใกลท่ี้สุด 
เกณฑ์ในการพิจารณาขั้นที่ 1  ผูป่้วยหมดสติ  ความดันโลหิตต ่ากว่า 90 มิลลิเมตรปรอท  หายใจต ่ากว่า 10 หรือ
มากกวา่ 29                  

เกณฑ์ในการพจิารณาขั้นที ่2  มีภาวะอกรวน มีกระดูกแขน ขาหกั หรือกระดูกเชิงกรานหกั  มีแขน หรือขา
ขาดถูกยงิ หรือแทงเขา้ช่องอก ทอ้ง หรือ ศีรษะขยบัแขน ขาไม่ได ้มีอุบติัเหตุร่วมกบัไฟไหม ้



 

 

62 

                  เกณฑ์ในการพิจารณาขั้นที่ 3 กระเด็นออกนอกรถ มีผูโ้ดยสารในคนัเดียวกนัเสียชีวิตชนดว้ยความเร็วสูง 
(รถ 64 กม/ชม, MC 32 กม/ชม) รถยุบมากกว่า 50 เซนติเมตรหรือเขา้ห้องโดยสาร > 30 เซนติเมตร  รถพลิกคว  ่า   
ตกจากท่ีสูงกวา่ 6 เมตร 
                  เกณฑ์ในการพิจารณาขั้นที่ 4  อายุน้อยกว่า 5 หรือมากกว่า 55 ปี ตั้งครรภ์  มีโรคหัว เบาหวาน หรือโรค
ปอด  อว้นมาก  เลือดแขง็ตวัชา้ 

   เกณฑ์ในการพจิารณา  กรณีไม่แน่ใจใหส่้งศูนยอุ์บติัเหตุ 
 
 

กจิกรรม 9.2.3  
จงอธิบายวธีิการส่งต่อผูป่้วย มาพอสังเขป 
 

แนวตอบกจิกรรม 9.2.3  
วธีิการรับและส่งต่อผูป่้วย  มีดงัน้ี 

            1. ส่งใหท้นัเวลาก่อนท่ีจะสายเกินไป 
  2. ส่งใหถู้กแหล่งใหค้วามช่วยเหลือ 
 3. แนะน าผูป่้วยไปยงัแหล่งใหค้วามช่วยเหลือดว้ยขอ้ความท่ีเหมาะสม 

4. การเขียนใบส่งต่อผูป่้วย เวลาเขียนใหใ้ชก้ระดาษก๊อปป้ีรองเขียนใหเ้หมือนกนัทั้ง 3 แผน่ เม่ือเขียนเสร็จ
แลว้ฉีกเอาแบบฟอร์มสีชมพูและเหลืองส่งไปพร้อมกบัผูป่้วย  สีขาวเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานอยูท่ี่สถานบริการท่ีส่งผูป่้วย
ไป   ในกรณีท่ีจะแจง้ผลการรักษาส่งกลบัคืน ใหก้รอกขอ้ความลงในดา้นหลงัของแผน่สีชมพูและสีเหลืองให้
เหมือนกนั ส่งแผน่สีชมพูกลบัคืนไปยงัสถานบริการท่ีส่งผูป่้วยมา  สีเหลืองเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีสถานบริการนั้นๆ  
การเขียนใบส่งตวัควรเขียนขอ้ความสั้นๆ ภาษาเขา้ใจง่าย และรวดเร็ว  หลีกเล่ียงการเขียนท่ีไม่จ  าเป็น 
  5) แนะน าผูป่้วยวา่จะพบอะไรบา้ง  อาจอธิบายวธีิการของแหล่งช่วยเหลือ  บอกเวลาท่ีจะไปติดต่อใหช้ดัเจน
จะใชใ้บ refer อยา่งไร 
   6)  การติดต่อ  ควรเป็นกนัเองท าใหง่้ายท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ แต่ตอ้งมีขอ้มลท่ีกระจ่างแจ่มชดั 
      6.1) ใชโ้ทรศพัท ์ใชไ้ดดี้  เป็นกนัเอง  แจ่มชดั  แต่ไม่มีรายงานเก็บไว ้

    6.2) แบบฟอร์ม ชดัแจง้ มีความผดิพลาดนอ้ย ใชเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานได ้แต่จะตอ้งมีขอ้มูลส าคญัและจ าเป็น
อยูค่รบถว้น และมีขนาดโตกะทดัรัด พอเหมาะสะดวกในการพกติดตวัไปมา และเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานได ้ และง่ายใน
การกรอกขอ้ความ   
 

 

 

 



 

 

63 

บรรณานุกรม 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (2561)  สวสัดิการแรงงาน สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 จากเวบ็ไซต ์
 https://www.labour.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=128 
กรมควบคุมโรค (2561) แนวทางการด าเนินงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สืบคน้เม่ือ 
 วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 จากเวบ็ไซต ์https://odpc4.ddc.moph.go.th/documents/82070827.08132.pdf 
กระทรวงแรงงาน (2561) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวสัดิการในสถานประกอบกจิการ พ.ศ. 2548  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  

17 กรกฎาคม 2561 จาก http://www.mol.go.th/sites/default/files/laws/th/welfare_2548.pdf 
กระทรวงแรงงาน (2561) ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์ วธีิการและหลักสูตรการ 
 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2549 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561 จาก  
 https://www.labour.go.th/th/doc/law/declaration_no_air_2549.pdf 
กระทรวงแรงงาน (2561) ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการ 
 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า ส าหรับลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานเกีย่วกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561 จาก 
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:-m-m- 
s&Itemid=186 

สภาการพยาบาล (2561) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกาํหนดในการ 

 รักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกนัโรค พ.ศ. 2545 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 จาก  
 https://www.tnmc.or.th/news/126 
สภาการพยาบาล (2561) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซ่ึงกระทรวงทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง 
 พทัยามอบหมายให้ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.2539 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 จาก  
 https://www.tnmc.or.th/news/126 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2561) พระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 สืบคน้เม่ือวนัท่ี  
 25 กรกฎาคม 2561 จากhttp://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C779/%C779-20-2556-a0001.pdf 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2555)   เอกสารบรรยายการประชุมฟ้ืนฟูวชิาการ 

ประจ าปีศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล คร้ังท่ี 9  เร่ือง การรักษาพยาบาลขั้นตน้ในการ 
ใหบ้ริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ วนัท่ี 12-16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต   
กรุงเทพมหานคร    

จรรยา  เสียงเสนาะ (2545) “พยาบาลชุมชนกบัการดูแลสุขภาพท่ีบา้น” ใน เอกสารการสอนชุดวชิา การพยาบาล 

 ชุมชนและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ หน่วยท่ี 15 นนทบุรี ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

จินตนา  ศิรินาวนิ และ สาธิต  วรรณแสง (2549 )  ทกัษะทางคลินิก  พิมพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพมหานคร  
 ส านกัพิมพห์มอชาวบา้น  
จิตติพร  พืชผล  (2555 )  เอกสารประกอบค าบรรยาย “หลกัการและเทคนิคปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมการ 
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แพร่กระจายเช้ือ” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 จากเวบ็ไซต ์             
http://www.i3time.com/.../หลกัการและเทคนิคปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุม...   

จกัรกริช  โงว้ศิริ  (2556) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาเครือข่ายการส่งต่อผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง  
สู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตตรวจราชการท่ี 5  วนัท่ี  9-10 มกราคม 2556 ณโรงแรมลองบีช ชะอ า  
จงัหวดัเพชรบุรี คน้คืนวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2556 จากวบ็ไซต ์ 
http://www.nhso.go.th/frontend/NewsInformationDetail.aspx?newsid=NTc2 

ช่ืนจิตร  โพธิศพัทสุ์ข (2555) “หน่วยท่ี 13 การบริการสุขภาพในครอบครัวและชุมชน” ใน เอกสารการสอนชุดวชิา  
 52308 พฒันาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัธรรมาธิราช  นนทบุรี   
 ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ชูชยั   ศุภวงศ ์และคณะ  (2552)  คู่มือการใหบ้ริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     พิมพค์ร้ังท่ี 2   

กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
ฉววีรรณ  โพธ์ิศรี (2539)  “การป้องกนัการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือ” ใน คู่มือการพยาบาลเบ้ืองตน้  
 กรุงเทพมหานคร  ภาควชิาพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ณฐัสุรางค ์ บุญจนัทร์ (2549)  “การป้องกนัการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือ” ใน ทกัษะพื้นฐานทางการพยาบาล    
 กรุงเทพมหานคร  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอน็พี เพรส  
ธนารักษ ์ สุวรรณประพิศ (2539) การรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองตน้   เชียงใหม่ โครงการต าราคณะพยาบาศาสตร์  
               มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
นนัทา อ่วมกุล มุกดา ส านวนกลาง และเพชรรัตน์ คิรีวงค ์( 2554) “การบริการสุขภาพส่วนบุคคลและครอบครัว” ใน   
 เอกสารการสอนชุดวชิา สุขภาพกบัการพฒันา หน่วยท่ี 8 พิมพค์ร้ังท่ี 7 นนทบุรี ส านกัพิมพ ์       
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
พรภทัร  ธรรมสโรช และคณะ  (2554)   การซกัประวติัและตรวจร่างกายเพื่อการวนิิจฉยัโรคทางอายรุศาสตร์    

พิมพค์ร้ังท่ี 2   กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 จากเวบ็ไซต์ 
 http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code091.pdf 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 จากเวบ็ไซต์ 
 http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code1580.pdf            
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 จากเวบ็ไซต ์  
 http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code1669.pdf 
เพญ็จนัทร์  สุวรรณแสง  โมไนยพงศ ์(2544)   หน่วยท่ี 10 หลกัการวนิิจฉยัโรคเพื่อการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ใน 

เอกสารการสอนชุดวชิา 51105  การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้   พิมพค์ร้ังท่ี 1 นนทบุรี 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
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                                   (2544)   หน่วยท่ี 11 การตรวจร่างกายตามโครงสร้างและระบบ ใน เอกสารการสอนชุดวชิา 
51105  การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้   พิมพค์ร้ังท่ี 1 นนทบุรี ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

พชัรี   ตนัศิริ  ผจงพร สุภาวิตา (2539)    คู่มือ การพยาบาลเบ้ืองตน้ พิมพค์ร้ังท่ี 7  กรุงเทพมหานคร  
 ภาควชิาพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ไพจิตร์  วราชิต (2553) “ระบบบริการสุขภาพไทย” ใน นโยบายปลดักระทรวงสาธารณสุข เอกสารน าเสนอในท่ี 
 ประชุมวนัท่ี  19 กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2553  
ภาสกร อคัรเสว ี (2554)  รายงานสถานการณ์ปัจจุบนัของโรคเอดส์ในประเทศไทย  ส านกัระบาดวทิยา  
              กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 จากเวบ็ไซต ์  

http://www.thailaws.com/law/thaiacts/constitution018.pdf   
วทิยา    ศรีมาดา  (2551)   การสัมภาษณ์ประวติั และตรวจร่างกาย   พิมพค์ร้ังท่ี 12  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
สภาการพยาบาล ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวงกรม  กรุงเทพมหานคร   
 เมืองพทัยา  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือ 
 สภากาชาดไทย มอบหมายใหป้ระกอบอาชีพเวชกรรมในควาบควบคุมของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นผู ้

ประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 จากเวบ็ไซต ์ 
              http//www.tnc.or.th/files/2010/01/page-108/29042011_5_pdf_17216.pdf  
สมาคมวชิาชีพสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  (ร่าง)พระราชบญัญติัวชิาชีพการสาธารณสุข พ.ศ 2555  
             สืบคน้วนัท่ี   9 พฤจิกายน 2555  จากเวบ็ไซต ์http://www.hpathailand.org 
สมศกัด์ิ  วฒันศรี (2554) “หลกัการแพร่กระจายเช้ือและท าลายเช้ือ” ใน หลกัการควบคุมโรคเบ้ืองตน้ส าหรับ SRRT   

ส านกัระบาดวทิย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 จาก เวบ็ไซต ์
http://www.boe.moph.go.th/files/report/20110909_56436222.pdf         

สายพิณ หตัถีรัตน์และคณะ (2552)  คู่มือหมอครอบครัวฉบบัสมบูรณ์ ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล  

สายสมร  พลดงนอก และเพลินจนัทร์  เชษฐโ์ชติศกัด์ิ (549) “การป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือใน
โรงพยาบาล”  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 จากเวบ็ไซต ์
http://www.hospitalmd,kku.ac.th/ic/ic_manuual_2549_aa/ic6_b_10.pdf         

สุรเกียรติ   อาชานานุภาพ  (2553)    ต าราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป เล่ม 1: แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใชย้า 
พิมพค์ร้ังท่ี 5 (ฉบบัปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร พิมพดี์  

                                   .  (2553)    ต าราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป เล่ม 2  : 350 โรคกบัการดูแลรักษาและการป้องกนั  
             พิมพค์ร้ังท่ี 5 (ฉบบัปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร พิมพดี์  
สุริยะ  วงศค์งคาเทพ (2555)  การพฒันาระบบบริการและระบบหลกัประกนัสุขภาพ  ตามกรอบประเด็นการตรวจ 

http://www.hpathailand.org/
http://www.boe.moph.go.th/
http://www.hospitalmd,kku.ac.th/ic/ic_manuual_2549_aa/ic6_b_10.pdf
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ราชการและนิเทศงาน ปี 2555 คน้คืนวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2556 จากวบ็ไซต ์
http://dpc.ddc.moph,go.th/plan_site/pdf/2.ppt 

 สุพตัรา  ศรีวณิชชากร และคณะ (2545) บริการปฐมภูมิ: บริการสุขภาพใกลบ้า้นใกลใ้จ กรุงเทพมหานคร  
 ส านกังานโครงการปฏิรูประบบสุขภาพ  
สิริรัตน์ ฉตัรชยัสุชา ปรางทิพย ์ อุจะรัตน์ และณฐัสุรางค ์ บุญจนัทร์ (2549)   ทกัษะพื้นฐานทางการพยาบาล  

กรุงเทพมหานคร หา้งหุ่นส่วนจ ากดั เอน็ พี เพรส  
สันต ์  หตัถีรัตน์  (2552)      ต  าราซกัประวติัและตรวจร่างกาย   พิมพค์ร้ังท่ี 4   กรุงเทพมหานคร  
 ส านกัพิมพห์มอชาวบา้น  
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2550)  พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  ในราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม 124 / ตอนท่ี 16 ก/ หนา้ 1/ 19 มีนาคม 2550 
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (2555)  คู่มือหลกัประกนัสุขภาพปีงบประมาณ 2556   
  กรุงเทพมหานคร บริษทัศรีเมืองการพิมพ ์ 
ส านกันโยบายและแผนยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2550)  พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  
            2550  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 จากเวบ็ไซต ์http://www.moph/ops/minister_06/Office2 / 
            สุขภาพแห่งชาติ.pdf  
                                  (2550) สรุปมาตราในรัฐธรรมนูญแห่งาชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
           กระทรวงสาธารณสุข  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2555 จากเวบ็ไซต ์ 
          http://bps.ops.moph.go.th/Part/3.doc 

 

                                  (2550) สถิติสาธารณสุขปี 2550. นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มขอ้มูลทรัพยากรและมาตรฐานรหสัสุขภาพ กลุ่มภารกิจ 
 ดา้นขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ (2554)  เกณฑก์ารแบ่งระดบัสถานบริการในสังกดัส านกังานปลดักระทรวง        

สาธารณตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(Geographic Information System: GIS)  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  
             1 พฤษภาคม 2556 จากเวบ็ไซต ์ http://www.thcc.or.th/download/GIS54.pdf 

ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2555)  สรุปสถานการณ์ผูป่้วยเอดส์และการติดเช้ือ        
เอชไอว ีประเทศไทย 30 พ.ย. 2555.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 จากเวบ็ไซต ์
http://www.boe.moph.go.th 
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Wikibooks    “เวชศาสตร์ครอบครัว(Family Medicine)” Retrived on 9 November 2012 from สืบคน้เม่ือ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 จากเวบ็ไซต ์World Wide Web,   

                http://th.wikibooks.org/Wiki/เวชศาสตร์ครอบครัว 

 

World Health Organization Office    “Definition of Primary Care”  Retrived on 9 November  

 2012 from World Wide Web, http://who.int/health systems/hss- glossary/en/index8.html  

 

World Health Organization Office (2008)  “Primary Care Putting People First”  in The  
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 ช่ือ อาจารย ์ดร.มาลี     เก้ือนพกลุ 

วุฒิ ป.พยาบาลและผดุงครรภช์ั้นสูง. ค.บ.(การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ชั้นสูง), วท.บ., 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) เอกอนามยัครอบครัว, ปร.ด.(เวชศาสตร์สงัคม
ส่ิงแวดลอ้ม ) 

 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ผูช้  านาญการพิเศษดา้นการสอน   

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชนนี กรุงเทพ 

 หน่วยที่เขียน หน่วยท่ี  10  
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวชิา      การส่งเสริม การตรวจประเมิน และการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้  
 

หน่วยที ่10  การซกัประวติัและการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วย 
 
ตอนที่ 

10.1 แนวคิดเก่ียวกบัการซกัประวติัการเจบ็ป่วย 
             10.2 เทคนิคและขั้นตอนการซกัประวติัการเจบ็ป่วยในผูใ้หญ่ 
             10.3 การบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วย 
แนวคิด 

1. การซกัประวติัการเจบ็ป่วย เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีน ามาประกอบในการใหก้ารรักษาพยาบาล  
      การซกัประวติัท่ีถูกตอ้งชดัเจนน ามาซ่ึงความส าเร็จในการวนิิจฉยัและการรักษาพยาบาลแก่ผูท่ี้มา 
      รับบริการสุขภาพ 
2. เทคนิคและล าดับขั้นตอนในการซักประวติัช่วยให้ผูซ้ักประวติัสามารถซักประวติัได้ถูกต้อง

ครอบคลุม  เพราะเทคนิคและขั้นตอน ในการซกัประวติั  ท าให้ผูซ้กัประวติั สามารถซกัประวติัการ
เกิดปัญหาสุขภาพในผูใ้ชบ้ริการได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.  การบนัทึกการซกัประวติัการเจบ็ป่วยอยา่งเป็นระบบชดัเจน ส่งผลใหแ้พทย ์พยาบาล บุคคลากร 
      ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่ผูรั้บบริการดา้นสุภาพไดรั้บบริการท่ี 
      ถูกตอ้ง รวดเร็วลดภาวะแทรกซอ้นของโรค และช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 10 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการซกัประวติัการเจบ็ป่วยได ้
 2. อธิบายเทคนิคและขั้นตอนการซกัประวติัการเจบ็ป่วยในผูใ้หญ่ได ้
 3. อธิบายการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วยได ้
กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 10  
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 2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี  10.1-10.3 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน  
 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 

 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถา้มี) 
 6. เขา้รับบริการสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 8. ท าแบบประเมินผลตอนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 10 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 4. รายการสอนทางวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถา้มี) 
 5. การสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 6. E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 
การประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการเขา้รับการสอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแลว้ ขอใหท้ าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยท่ี 10 ในแบบฝึกปฏิบติั แลว้จึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่10.1 

แนวคดิเกีย่วกบัการซักประวตักิารเจบ็ป่วย 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 10.1  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 
               10.1.1 ความหมาย  และความส าคญัของการซกัประวติัการเจบ็ป่วย และคุณสมบติัของผูซ้กัประวติั 
               10.1.2 หลกัในการซกัประวติัการเจบ็ป่วย 
               10.1.3 ขอ้มูลท่ีตอ้งการจากการซกัประวติัการเจ็บป่วย 
แนวคิด    

1. การซกัประวติัการเจบ็ป่วยเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบ าบดัรักษาปัญหาสุขภาพ 
    ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ การซกัประวติัท่ีมีคุณภาพ ช่วยใหผู้ใ้หบ้ริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถวนิิจฉยัปัญหา 

                    สุขภาพ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาสุขภาพไดต้รงตามสาเหตุท่ีเกิดข้ึน  
2. การซกัประวติัการเจบ็ป่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพและถูกตอ้งนั้นอาศยัหลกัการ และวธีิการซกัประวติั 
     ซ่ึงหลกัและวธีิการซกัประวติั  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการซกัประวติั และลกัษณะของ 
      ผูรั้บบริการและความสามารถทางภาษาสุขภาพเป็นส าคญั  
3. ขอ้มูลท่ีตอ้งการจากการซกัประวติัการเจบ็ป่วยจะท าใหท้ราบอาการส าคญัของบุคคลและครอบครัวท่ี 
   จ  าเป็นส าหรับการใหก้ารรักษาต่อไป   

วตัถุประสงค์ 
                เม่ือศึกษาตอนท่ี 10.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
               1. อธิบายความหมาย  ความส าคญัของการซกัประวติัการเจบ็ป่วย   และคุณสมบติัของผูซ้กัประวติัได ้
  2. อธิบายหลกัการซกัประวติัการเจบ็ป่วยได ้
  3. อธิบายขอ้มูลท่ีตอ้งการจากการซกัประวติัการเจบ็ป่วยได ้
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บทน า 

การซักประวติัการเจ็บป่วยหรือการสัมภาษณ์ประวติัการเจ็บป่วย เป็นส่ิงส าคญัในการศึกษาสภาวะ
สุขภาพของผูรั้บบริการเพื่อให้บริการให้สอดคล้องภาวะสุขภาพของผูใ้ช้บริการ การซักประวติัการเจ็บป่วย 
อยา่งมีระบบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลการเจ็บป่วยของผูใ้ชบ้ริการท่ีถูกตอ้งแม่นย  าจะช่วยใหบุ้คลากรทางการแพทย ์
วินิจฉยัโรค วางแผนการรักษา และให้บริการไดต้รงประเด็น  ช่วยให้ผูใ้ช้บริการไดรั้บการรักษาอยา่งรวดเร็ว
ตรวจวนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง  การซกัประวติัท่ีดีช่วยในการวนิิจฉยัโรคไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 (สุรพนัธ์ สิทธิสุขม, 
2547: 1) ท าใหที้มผูรั้กษาตดัสินใจไดว้า่ควรท าการเร่ืองใด และตรวจระบบใดก่อนหลงั 

การซกัประวติัเป็นหวัใจส าคญัในการวางแผนการให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล ผูม้ารับบริการ
มีหลายวยั มีพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมแตกต่างกนั ความรู้ความสามารถดา้นภาษาสุขภาพ
เองก็แตกต่างกนั   โอกาสในการเกิดปัญหาสุขภาพก็แตกต่างกนั เน้ือหาในหน่วยน้ีแบ่งการซักประวติัการเจ็บป่วย
ออกเป็น  3 กลุ่ม  คือ กลุ่มผูใ้หญ่ กลุ่มเด็ก และกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 
 

 

เร่ืองที ่10.1.1  
ความหมายและความส าคญัของการซักประวตัิการเจ็บป่วย และคุณสมบัติ ของผู้ซักประวตัิ 
 

ภาวะเจ็บป่วยของมนุษยข้ึ์นอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เร่ิมตั้งแต่กรรมพนัธ์ุ(Gene) อายุ อาชีพ การศึกษา
พฤติกรรมของครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก าลังกาย การผักผ่อน  
สภาพแวดลอ้ม ท่ีอยู่อาศยั ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ฯลฯ ดงันั้น บุคลากรทางดา้นสุขภาพจึงตอ้ง
ระลึกเสมอว่า ภาวะเจ็บป่วยของผูใ้ช้บริการทางดา้นสุขภาพมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายอยา่ง   แมอ้าการท่ีน าให้
ผูรั้บบริการมาพบแพทยเ์พื่อขอรับการรักษานั้นแมจ้ะมีอาการเช่น เดียว กนัแต่อาจเกิดมาจากสาเหตุท่ีแตกต่าง
กนั  
1. ความหมายของการซักประวตัิการเจ็บป่วย 

 การซักประวติัการเจ็บป่วย (History taking) หมายถึง การสนธนา หรือการพูดคุยกนัระหว่างบุคคล 2 
คนอยา่งมีจุดมุงหมายท่ีจะเรียนรู้ถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัภาวะสุขภาพของผูรั้บบริการเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม 
ถูกตอ้ง จึงตอ้งมีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ใช้ทกัษะในการส่ือสาร ดว้ยการใชค้  าพูด กริยาท่าทาง ทกัษะการฟัง 
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การสังเกตมาร่วมดว้ย ในบรรยากาศท่ีเหมาะสมไม่มีส่ิงใด มารบกวน มีความเป็นสัดส่วน ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกสบาย
ในท่าทางท่ีผูซ้กัประวติัใหค้วามส าคญักบัผูม้าใชบ้ริการหรือผูใ้หป้ระวติั (สุรพรรณ พนมฤทธ์ิ, 2543:15)  

การซกัประวติัการเจ็บป่วย หมายถึง การซกัถามทางการแพทย ์ซ่ึงแพทย ์หรือผูท่ี้ท  าการรักษาจะอาศยั
ขอ้มูลจากการซกัถามอาการ การสังเกต  ซ่ึงขอ้มูลจากการซกัประวติัมีความส าคญัต่อการรักษาโรค เพราะโรคท่ี
พบเห็นในชีวิตประจ าวนัมากกว่าคร่ึงสามารถรักษาไดจ้ากขอ้มูลท่ีไดม้าจากการซักประวติัการเจ็บป่วยเพียง
อย่างเดียว ตวัอยา่งเช่นอาการทอ้งเดิน อาหารไม่ย่อย อาการปวดศีรษะเพียงขา้งเดียว  ( เกรียงศกัด์ิ จีระแพทย ์
และ วณีา จีระแพทย,์ 2554: 3) 

การซักประวติัการเจ็บป่วยทางการพยาบาล หมายถึง  การให้ได้มาซ่ึงข้อมูลภาวะสุขภาพของ
ผูใ้ชบ้ริการให้ครอบคลุมทุกดา้น การซกัประวติัการเจ็บป่วยให้ครอบคลุมทุกดา้นนั้น พยาบาลผูซ้กัประวติัการ
เจ็บป่วยตอ้งรู้ถึงประเด็นหรือขอ้มูลภาวะสุขภาพ ว่าอะไรส าคญั อะไรบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบั
การเจ็บป่วยดงันั้นพยาบาลหรือผูท่ี้ท  าการซักประวติัการเจ็บป่วย จึงตอ้งท าการศึกษา ท าความเขา้ใจประเด็น
รายละเอียดและขอบเขตของขอ้มูลท่ีตอ้งการ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ ในการซกัประวติัเพื่อท่ีจะให้ไดข้อ้มูล
ท่ีครอบคลุมผูซ้กัประวติัท่ีดีจึงไม่ควรท่ีจะซกัประวติัตามแบบฟอร์มเท่านั้น (ผอ่งพรรณ อรุณแสง, 2550: 27) 

 การซกัประวติัการเจบ็ป่วย  หมายถึง  การหาความรู้พื้นฐานของการท่ีบุคลากรทางการแพทยจ์ะใหก้าร
รักษาผูป่้วยได้หรือผูใ้ช้บริการได้ถูกต้องหรือมีประสิทธิภาพ ข้อมูลต่างๆท่ีซักถามได้จากผูป่้วยหรือญาติ 
(Subjective data) เป็นขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การวินิจฉัยภาวะเจ็บป่วยได้มากกว่า 50% (อุดมรัตน์ เขมาลีลากุล , 
2550: 1) 

ประวติัผูรั้บบริการ(Medical history) หมายถึง ข้อมูลท่ีบุคลากรทางการแพทย์ได้จากผูป่้วยหรือ
ผูใ้ชบ้ริการ ดว้ยการใชค้  าถามเฉพาะ โดยผูใ้หป้ระวติัอาจเป็นผูป่้วยเองหรือผูอ่ื้นท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดก้็ได ้ซ่ึงมี
จุดประสงคเ์พื่อท่ีจะเก็บขอ้มูลต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะสุขภาพ ท่ีจะน าไปใช ้วินิจฉยัภาวะสุขภาพ เพื่อ
น าไปสู่แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยให้เหมาะสม  การซักประวติัเป็นส่วนหน่ึงในการให้บริการทางด้าน
สุขภาพเสมอ   

สรุป  การซักประวัติการเจ็บป่วย (History taking) หมายถึง  การหาขอ้มูล เก่ียวกบัภาวะสุขภาพเพื่อ
ค้นหาปัญหาสุขภาพหรือความต้องการบริการทางด้านสุขภาพของผู ้รับบริการ ด้วยวิธี การสนทนา การ
สัมภาษณ์ ซักถาม รับฟัง สังเกตพฤติกรรมของ ผูม้าใช้บริการ ญาติ หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล ท่ี
ครอบคลุมและมีคุณภาพมากท่ีสุด เพื่อช่วยให้บุคคลากรทางดา้นสุขภาพสามารถให้การรักษาพยาบาลในการ
ส่งเสริม แก้ไข ฟ้ืนฟู หรือแมก้ระทั่งในการป้องกนัการเกิดโรค ซ่ึงผูท้  าการซักประวติั นั้นจะต้องมีความรู้
ความสามารถ ถึงหลกัและวิธี ตลอดจนการซักขอ้มูลภาวะสุขภาพ หรือรู้ถึงขอ้มูลชนิดใดท่ีตอ้งการตลอดจน
การซักจะใช้วิธีการใด ท่ีจะได้ขอ้มูลท่ีครอบคลุม และขอ้มูลท่ีตอ้งการนั้นจะตอ้งน ามาจากแหล่งใด  มีความ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2
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หน้าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด   และข้อมูลใดท่ีผูซ้ักประวติัต้องน ามาใช้ในการวางแผนให้การช่วยเหลือ
ผูใ้ชบ้ริการดา้นสุขภาพไดม้ากท่ีสุด 
 
2. ความส าคัญของการซักประวตัิการเจ็บป่วย 

การซกัประวติัการเจบ็ป่วยเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อการใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพในทุก
สาขาวชิาชีพ  ดงัน้ี 

2.1  ช่วยในการวิเคราะห์โรค (Diagnosis)    
 การซักประวติัช่วยในการวินิจฉัยโรค จากการศึกษาพบว่า การซักประวติัท่ีครอบคลุม ประวติัท่ีอยู่

อาศยั ขนบธรรมเนียมประเพณี อายุ อาชีพ  พฤติกรรมการปฏิบติัตวัก่อนเกิดอาการ  อาการและอาการแสดงการ
เจ็บป่วย   ระยะเวลาท่ีเกิดอาการ  ประวติัการรักษาพยาบาล โรคประจ าตวั  การรับประทานยา  ประวติัการ
เจ็บป่วยของญาติพี่น้องท่ีพกัอาศยัอยู่ร่วมกนัฯลฯ  ลว้นช่วยในการวินิจฉัยโรคทั้งส้ิน เช่น การมีญาติพี่น้องท่ี
อาศยัอยูใ่นบา้นเคียวกนัป่วยเป็นโรค  วณัโรคผูท่ี้มาขอรับการรักษาเล่าวา่มกัมีไขข้ึ้นในช่วงบ่ายๆและไอแห้งๆ
มานานประมาณ 1 เดือน ประวติัการเจ็บป่วยดงักล่าวช่วยให้ผูใ้ห้บริการสามารถวินิจฉัยไดว้า่อาจป่วยเป็นโรค
วณัโรค (Tuberculosis) เช่นเดียวกบัญาติ เพื่อยืนยนัการวินิจฉัยโรค ผูรั้กษาเพียงแต่ส่งผูป่้วยไปตรวจเสมหะ
ต่อไป ซ่ึงจะเห็นวา่ การซกัประวติัสามารถช่วย ในการวนิิจฉยัโรคได ้ 

จากการศึกษาของ ดร. อามิ แชตตเ์นอร์ และคณะ จากมหาวทิยาลยัแคปแปลน รีโฮวอต อิสราเอล  
ศึกษา ผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ีหอ้งฉุกเฉิน และผูป่้วยภายใน จ านวน   442 คนนาน 2 เดือน พบวา่   การ
วนิิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้งอาศยัประวติั และตรวจร่างกายร้อยละ 60   และถา้น าเอา ผลการตรวจทางหอ้งทดลอง
มาร่วมดว้ยสามารถวินิจฉยัโรคถูกไดถู้กตอ้งถึงร้อยละ 90 (อุดมรัตน์ ลีลาเขมากุล, 2550: 2)   
 2.2  ช่วยในการก าหนดแนวทางการรักษา   

ผลการซกัประวติัช่วยในการรักษา การรักษาโรคแต่ละชนิดมีการรักษาหลายวิธี ตลอดจนการใชย้าใน
การรักษาโรคก็แตกต่างกันออกไป ตวัอย่างเช่น การใช้ยาแก้อกัเสบซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีพยาบาลหรือแพทย์ถาม
ผูใ้ชบ้ริการวา่เคยแพย้าอะไรบา้ง  การถามประวติัดงักล่าวสามารถช่วยให้แพทยใ์ห้ยาแกอ้กัเสบแก่ผูป่้วยไดโ้ดย
ไม่ท าให้ผูป่้วยมีอาการแพ้ยา  และลดการปฏิบัติงานของพยาบาลได้โดยไม่ต้องทดสอบการแพ้ยา และ
ผูรั้บบริการเองก็ไม่ตอ้งถูกทดสอบการแพย้าด้วย  นอกจากน้ี การซักประวติัยงัช่วยให้แพทยจ่์ายยาฆ่าเช้ือ
ถูกตอ้ง ตวัอย่างเช่น ผูม้ารับบริการมาพบแพทยเ์ม่ือคร้ังท่ีแลว้  ยาฆ่าเช้ือท่ีแพทยใ์ห้ไปเม่ือคร้ังท่ีผ่านมาใช้ไม่
ไดผ้ลอาการเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการไม่ดีข้ึนแสดงวา่เช้ือด้ือยา แพทยจึ์งตอ้งเปล่ียนยาฆ่าเช้ือตวัใหม่ให ้

การซกัประวติันอกจากมีประโยชน์ในเร่ืองของยาท่ีใช้ในการรักษาแลว้ แมแ้ต่ขนาดของยาหรือจ านวน
ยาท่ีแพทยจ์ะให้ผูรั้บบริการก็ยงัตอ้งอาศยัการซักประวติัดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างเช่น ผูรั้บบริการอยูใ่นหมู่บา้นท่ี



8 
 

 

ห่างไกล แพทยอ์าจพิจารณาให้ยาท่ีรักษาคร้ังเดียวให้หายขาดแทนท่ีจะให้ยาท่ีอาจจะตอ้งมาพบแพทยเ์ป็น
ระยะๆ เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งให้ยาท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงเกินไป  แมย้ารักษาโรคเร้ือรังแพทยอ์าจตอ้งให้ยามากข้ึนเพื่อท่ี
ผูใ้ชบ้ริการจะไดไ้ม่ตอ้งมาพบแพทยบ์่อย ๆ ซ่ึงจะเห็นวา่การซกัประวติัช่วยก าหนดแนวทางการรักษา 

2.3 ช่วยให้รับรู้ถงึความรู้สึก  
ความคิดของผูใ้ชบ้ริการต่อปัญหาสุขภาพท่ีประสบอยู ่เพราะการรับรู้ต่อปัญหาสุขภาพไม่ถูกตอ้ง 

อาจส่งผลให้การดูแลป ญหาสุขภาพ ไม่ประสบผลส าเร็จ  ดงัค าโบราณกล่าวว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” กา
รับรู้อาการเจ็บป่วยต่างกนัการดูแลรักษาโรคย่อมต่างกนั โรคบางโรคโดยเฉพาะโรค เบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูงซ่ึงพบมากในปัจจุบนัสามารถบรรเทาอาการหรือควบคุมอาการของโรคไดจ้าก การรับประทานอาหาร
และการออกก าลงักายถา้ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้ง การรักษาและการให้การดดูแลจะประสบผลส าเร็จได้
ง่ายข้ึน  ซ่ึงถา้ผูใ้ชบ้ริการไม่รับรู้ยงัคงมีพฤติกรรมเช่นเดิมการควบคุมโรคจะท าไดย้ากและมีอาการรุนแรงข้ึน 

2.4 เป็นแนวทางการระบุต าแหน่งทีจ่ะท าการตรวจร่างกาย  
ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูใ้ชบ้ริการ ใหป้ระวติัวา่มีอาการ ไอ หายใจล าบาก แพทยผ์ูรั้กษาหรือตรวจจะให ้

ความส าคญักบัระบบการหายใจเช่นหวัใจและปอด  การซกัประวติัโดยละเอียดจะสามารถระบุต าแหน่งอาการท่ี
เกิดข้ึนนั้นช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์โรคและต าแหน่งของการเกิดโรค ช่วยยน่ระยะเวลาการรักษา ลดค่าใชจ่้าย 
ลดการใชเ้ทคโนโลยีท่างการแพทย ์ท าใหแ้พทยใ์หก้ารรักษาไดต้รงตามอาการ 

2.5  เพิม่ข้อมูลที่ระบุไว้ในเวชระเบียนเพือ่ให้ได้ประวัติครอบคลุมมากข้ึน  
       การซกัประวติัไดค้รอบคลุมเพียงใด ซกัถึงร่องรอยของโรค ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัโรค นอกจากเก็บ 

ไวเ้พื่อการรักษาผูใ้ชบ้ริการมาขอรับการรักษาแลว้ยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวางแผนป้องกนัโรคให้กบัญาติ
และเพื่อนบา้นในชุมชนไดอี้กดว้ยถา้โรคท่ีผูใ้ชบ้ริการป่วยเป็นโรคติดต่อท่ีสามารถแพร่กระจายเช้ือได ้ลดเวลา
ในการตรวจ และลดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจเพื่อการวิเคราะห์โรคท่ีมากเกินจริง   การซกัประวติัท่ีครอบคลุม
ถูกตอ้ง เป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นเหตุเป็นผล ชดัเจน ท าให้แพทยต์ดัสินใจให้การรักษาไดร้วดเร็วไม่ตอ้งอาศยั
เทคโนโลยไีม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ไม่เสียเวลา 

2.6 ส่งเสริมสัมพนัธภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ   
การซักประวติัด้วยความเป็นกลัยาณมิตรช่วยส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดี ระหว่างผูใ้ช้บริการและ 

ผูใ้ห้บริการ ท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความไวว้างใจ สามารถให้ข้อมูลได้สะดวกใจ กล้าท่ีจะเล่าเร่ืองราวต่างๆ
เก่ียวกบัขอ้สงสัยในการเจ็บป่วยได้มากข้ึน  เร่ืองบางอย่างโดยเฉพาะเร่ืองเพศ ซ่ึงเป็นเร่ือง ท่ีมกัจะไม่น าไป
เผยแพร่ให้ผูอ่ื้นรู้ แต่เม่ือเกิดความคุน้เคยหรือรู้สึกปลอดภยัจึงจะให้ขอ้มูล  ในขณะเดียวกนัระหว่างการซัก
ประวติัจะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการทบทวนปัญหาสุขภาพของตนเอง  ในบางรายอาจเกิดการรับรู้ปัญหาสุขภาพและ
แนวทางการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกนั  
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3. คุณสมบัติของผู้ซักประวตัิ 
                   ผูท่ี้ซกัประวติัการเจ็บป่วยควรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นสุขภาพ และควรเป็นผู ้ท่ี
มีความสามารถดา้นภาษาสุขภาพ   รู้และเขา้ใจปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ของบุคล เพื่อท่ีจะไดซ้กัถามขอ้มูล
สืบเน่ืองจากปัญหาสุขภาพไดใ้นขณะเดียวกนั  ผูซ้ักถามตอ้งศึกษา หรือเตรียมการในการท่ีจะซักประวติัจาก
ผูใ้ช้บริการ   เพื่อท่ีจะไดซ้ักถามขอ้มูลไดค้รอบคลุมไม่หลงประเด็นและประการส าคญัตอ้งมีทกัษะในการตั้ง
ค าถามหรือประสบการณ์ในการซักถามมาพอสมควร เพราะในขณะซักถามประวติั  ผูซ้ักถามอาจต้องมี 
การจดบนัทึกเพื่อกนัลืม ในขณะเดียวกนัตอ้งสามารถสังเกตปฏิกิริยาและท่าทางของผูใ้ชบ้ริการ หรือผูใ้ห้ขอ้มูล
ตลอดเวลาในการซกัถาม  ถึงขอ้มูลท่ีให้วา่มีความเป็นจริงหรือไม่ การซกัประวติัจ าเป็นตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ 
ไดแ้ก่ความรู้ต่างๆจากต าราไม่วา่จะเป็นเร่ืองโรค วฒันธรรมส่ิงแวดลอ้ม   แมแ้ต่ในเร่ืองของอารมณ์และจิตใจท่ี
แสดงออกทางกริยาท่าทาง เพื่อท าใหผู้ท่ี้ถูกซกัถามหรือผูใ้ชบ้ริการท่ีมาพบเกิดความสบายใจ   

ผูซ้กัประวติัการเจบ็ป่วยท่ีดีจึงควรมีคุณสมบติัพอสรุปไดด้งัน้ี 
 3.1 ผูซ้กัประวติั ตอ้งแต่งกายให้เรียบร้อย มีบุคลิกท่ีดี วา่งตวัเหมาะ พูดจาชดัเจน ไม่ใชศ้พัทเ์ทคนิคและ
ถา้ใชภ้าษาเดียวกบัผูใ้ช้บริการไดจ้ะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความสบายใจรู้สึกเป็นกนัเอง เกิดความไวว้างใจและ
สามารถให้ขอ้มูลมากข้ึน ท่านัง่และบุคลิกภาพ ในการซักประวติัจะตอ้งไมท าให้ ผูใ้ช้บริการหรือญาติรู้สึกว่า
ดอ้ยกวา่ควรวางตวัอยา่งเท่าเทียมกนัและควรมีบุคลิกภาพของการเป็นผูช่้วยเหลือ และพร้อมจะช่วยเหลือ ซ่ึงใน
บางคร้ังผูซ้กัประวติัตอ้งใชก้ารสัมผสั เพื่อใหผู้รั้บบริการรู้สึกอบอุ่นเกิดความไวว้างใจ 
 3.2 ผูซ้กัประวติัตอ้งไม่น าเอาขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการไปเปิดเผย ใหผู้อ่ื้นรับทราบ จะน าไปเปิดเผยเพียง
เพื่อผลในการรักษาเท่านั้น  
 3.3 ผูใ้หบ้ริการ หรือผูซ้กัประวติั ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัปัจจยัต่างท่ีมีผลต่อสุขภาพ เพื่อจะ
ไดซ้กัประวติัและถามถึงประเด็นส าคญัๆท่ีอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการไดช้ดัเจนข้ึน 
 3.4 ในการซกัประวติัผูซ้กัประวติั ตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค ์หรือหวัเร่ืองท่ีตอ้งซกัประวติัไวเ้สมอ
เพื่อท่ีจะไดซ้กัประวติัไดอ้ยา่งครอบคลุม มีขั้นตอนไม่วกวน ควรศึกษาขอ้มูลมาก่อน ไม่ควรถามผูรั้บบริการถึง 
ขอ้มูลท่ีผูใ้หบ้ริการสามารถหาไดจ้ากเวชระเบียน เพื่อลดเวลาในการซกัถาม 
  3.5 ตอ้งให้เวลากบัผูใ้ชบ้ริการ ใหโ้อกาสผูใ้ชบ้ริการไดคิ้ดและระลึกถึงท่ีมาของปัญหา และรวบรวม
ขอ้มูลได ้ 
 3.6 มีทกัษะในการใชค้  าถาม ไม่ใชค้  าถามท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความกลวั และเกิดความกลวั ค าถามท่ี
ใชค้วรเป็นค าถามปลายเปิดไม่ใชค้  าถามช้ีน า ตวัอยา่งเช่น ปัสสาวะท่ีคุณถ่ายออกมามีตะก่อนผสมใช่ไหม เป็น
ตน้ ควรใชค้  าถามวา่ คุณเล่าวา่ ปัสสาวะของคุณผดิปกติ ปัสสาวะของคุณมีลกัษณะอยา่งไร ทางท่ีดีควรให้



10 
 

 

ผูใ้ชบ้ริการญาติหรือผูใ้กลชิ้ดเป็นผูเ้ล่าจะดีท่ีสุด โดยผูใ้ชบ้ริการเป็นผูรั้บฟัง และถามดว้ยค าถามสั้นๆเขา้ใจ ง่าย 
เม่ือไดขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือสะทอ้นค าพูดของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อท าใหเ้ขา้ใจขอ้มูลมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น  

“อาการปวดทอ้งเกิดข้ึนมานาน"   ค าถามเม่ือตอ้งการขอ้มูลเพิ่ม 
“นอ้งเร่ิมปวดหลงัมาก่อนสองถึงสามวนัก่อนท่ีจะมีอาการปัสสาวะไม่ออก” เป็นการสะทอ้น

ค าพูดของผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
   3.7  แสดงความความเป็นมิตร ความเมตตา เห็นอกเห็นใจ ทั้งสีหน้าแววตา ถอ้ยค าและน ้ าเสียงและ

ท่าทาง  แสดงถึงความพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือไม่ซ ้ าเติม  แมว้่าปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการท่ี
ผูใ้ช้บริการไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยก์็ตาม   ไม่กล่าวต าหนิ ติเตียนหรือกล่าวโทษผูใ้ช้บริการอย่าง
เด็ดขาด ภาษาท่ีใชใ้นการซกัถามควรเป็นภาษาท่ีผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจง่าย ไม่ควรใชศ้พัทเ์ทคนิคท่ีทีเขา้ใจอยาก ใน
การซกัถามถา้ใชภ้าษาท่ีผูใ้ชบ้ริการคุน้เคยจะท าใหก้ารซกัประวติัไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

 3.8 ในขณะท่ีซักประวติัผูซ้ักประวติัตอ้งสังเกตสภาพของผูใ้ช้บริการ ว่ามีภาวะเจ็บป่วยหรือมีความ
วิตกกงัวลหรือไม่สบายอยู่หรือไม่ จาก สีหน้าท่าทาง น ้ าเสียง ระดบัเสียง การตอบค าถามค าถาม   เช่น อาการ
กระสับกระส่าย อาการเหง่ือออกมาก  อาการหอบ   การซักประวติัในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่พร้อมนอกจากผู ้
ซักถามจะได้ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากผูใ้ช้บริการไม่อยู่ในภาวะท่ีจะให้ขอ้มูลได้แล้วยงัท าให้ผูใ้ช้บริการ
ไดรั้บการรักษาท่ีล่าชา้ถา้มีอาการรุนแรงอาจท าใหเ้กิดภาวะช็อกได ้
 3.9 การฟัง ในขณะท่ีซกัประวติั ผูซ้กัประวติัตอ้งใชท้กัษะในการฟังอยา่งมากมากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ ตอ้ง
พยายามฟังและจบัใจความให้ไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให้ผูซ้กัถามเขา้ใจวา่อยา่งไร ถา้ไม่เขา้ใจตอ้งถามซ ้ าเพื่อ
ท าความเขา้ใจ ไม่ควรตีความดว้ยความคิดของตนเอง ในการซักถามตอ้งพยายามให้ผูใ้ช้บริการไดเ้ล่าหรือพูด
ดว้ยตนเองให้มากท่ีสุด  ไม่ขดัจงัหวะการพูดของผูใ้ช้บริการ ตอ้งรอให้ผูใ้ช้บริการพูดให้จบเสียก่อน และไม่
ผกูขาดการพูดตอ้งพยายามใหผู้ใ้ชบ้ริการพูดใหม้ากท่ีสุด 
 3.10  ถา้จ าเป็นตอ้งบนัทึกผลการซกัถามตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบและควรจดสั้น ไม่ควรใช้
เวลานานเกินไป  
                 โดยสรุป คุณสมบัติของผูซ้ักประวติัการเจ็บป่วยท่ีดี ควรเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดี และมี ศิลปในการซักถาม   การตั้งค  าถาม   หลกัของการฟัง การสังเกตุ มีความรู้เร่ืองโรค 
สาเหตุการเกิดโรค  ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒัธรรม ความเช่ือ ตลอดจนภาษาสุขภาพทีดี  มีจิตใจดี มีเมตตา 
มีเวลา และส่ิงส าคญัคือมีหลกัในการบนัทึกการซกัประวติัการเจบ็ป่วยอยา่งเป็นระบบดว้ย 
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กจิกรรม 10.1.1  
1. จงอธิบายความหมายและความส าคญัของการซกัประวติัการเจบ็ป่วย 
2. จงอธิบายความส าคญัของการซกัประวติัการเจบ็ป่วย 
3. จงอธิบายถึงคุณสมบติัท่ีดีของผูซ้กัประวติัการเจบ็ป่วย      

 
แนวตอบกจิกรรม 10.1.1 

1. การซักประวัติการเจ็บป่วย หมายถึง การสนทนา เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอการหาขอ้มูล เก่ียวกบัภาวะ
สุขภาพเพื่อคน้หาปัญหาสุขภาพหรือความตอ้งการบริการทางดา้นสุขภาพของผูใ้ช้บริการ ดว้ยวิธี การสนทนา 
การสัมภาษณ์ ซักถาม รับฟัง สังเกตพฤติกรรมของ ผูม้าใช้บริการ ญาติ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้มูล ท่ี
ครอบคลุมและมีคุณภาพมากท่ีสุด เพื่อช่วยให้บุคคลากรทางดา้นสุขภาพสามารถให้การรักษาพยาบาลในการ
ส่งเสริม แกไ้ข ฟ้ืนฟู หรือแมก้ระทัง่ในการป้องกนัการเกิดโรค 

2. การซักประวตัิการเจ็บป่วยมีความส าคัญ ดงัน้ี 
 1) ช่วยในการวเิคราะห์โรค  
 2) ช่วยในการก าหนดแนวทางการรักษา    
 3) เพื่อใหไ้ดรั้บรู้ต่อความรู้สึก ต่อปัญหาสุขภาพท่ีผูใ้ชบ้ริการประสบอยู ่  
 4) เป็นแนวทางการระบุต าแหน่งท่ีจะท าการตรวจร่างกาย   
  5)  เพิ่มขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นเวชระเบียน เพื่อใหไ้ดป้ระวติัครอบคลุมมากข้ึน   
  6) ลดเวลาในการตรวจ และลดค่าใชจ่้ายในการส่งตรวจเพื่อการวเิคราะห์โรคท่ีมากเกินจริง   
  7) ส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ 

3. ผู้ซักประวัติต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี มีความรู้และ
ศิลปะในการซักถาม   การตั้ งค  าถาม   หลักของการฟัง การสังเกตุ มีความรู้เร่ืองโรค สาเหตุการเกิดโรค  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒัธรรม ตลอดจนภาษาสุขภาพ มีจิตใจดี มีเมตตา มีเวลา และส่ิงส าคญัคือมีหลกัใน
การบนัทึกการซกัประวติัการเจบ็ป่วยอยา่งเป็นระบบดว้ย 
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เร่ืองที ่10.1.2  
ประเภทของการซักประวัติการเจ็บป่วย 
 
 การซกัประวติัการเจ็บป่วยเป็นฐานขอ้มูลส าคญัท่ีน าไปสนบัสนุนการวินิจฉยัภาวะเจ็บป่วย เพื่อน าไป
วางแผนการแกไ้ขปัญหาสุขภาพให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ประวติัสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการนั้น   สามารถศึกษาไดท้ั้งจาก
ตวัผูใ้ชบ้ริการเอง  จากบุคคลใกลชิ้ด เช่น สามี/ภรรยา พ่อแม่ ลูก หรือเพื่อนๆ ท่ีอยู่ใกลชิ้ด แมป้ระวติัการเกิด 
ประวติัการเจบ็ป่วยของผูใ้ชบ้ริการ ประวติัการไดรั้บวคัซีน นอกจากประวติัการเจ็บป่วย ในคร้ังน้ีแลว้   ประวติั
ครอบครัว ลว้นส่งผลต่อการเจบ็ป่วยของผูใ้ชบ้ริการในคร้ังน้ีดว้ยทั้งส้ิน          

ประเภทของการซกัประวติัมีอยูห่ลายวิธี การจะใชว้ิธีใดก่อนหลงัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์หรือภาวการณ์
ต่างๆท่ีด าเนินอยูต่รงหนา้ในขณะนั้น  ในท่ีน้ีขอแบ่งประเภทของการซกัประวติัออกเป็น 3 ประเภท  คือ การซกั
ประวติัตามวตัถุประสงค ์ การซกัประวติัตามโครงสร้าง  และการซกัประวติัตามระบบ     

1. การซักประวตัิการเจ็บป่วยตามวตัถุประสงค์ 
การซกัประวติัตามวตัถุประสงคแ์บ่งเป็น 4  แบบ ดงัน้ี    (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร. 2550: 267)   
1.1 การซักประวัติอย่างกว้าง ๆ 

การซกัประวติัอยา่งกวา้ง ๆโดยไม่ไดก้  าหนด หวัขอ้การซกัประวติัไวล่้วงหนา้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ท่ี 
หลากหลายและอาจหาประเด็น เพื่อท่ีจะหาขอ้มูล ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆท่ีอาจคน้พบไดใ้นภายหลงั     
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการซักถามเร่ิมแรกเพื่อหาสาเหตุหรือความไม่สุขสบายจากการเจ็บป่วยในคร้ังน้ี หลงัจาก
นั้นจึงจะซกัประวติัเชิงลึกต่อไป  ส่วนใหญ่แลว้การซกัประวติัดว้ยวิธีน้ี ใชซ้กัถามถึงสาเหตุท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการ
ตดัสินใจมาโรงพยาบาล ในขณะท่ีซักถามนั้นนั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการซักถาม ผูซ้ักถามยงัหาสาเหตุหรือปัจจยัท่ี
ท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพไม่ได ้จะตอ้งซกัต่อไปเร่ือย ตวัอยา่งเช่น 

ผูป่้วยรายหน่ึงมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดปวดศีรษะอย่างรุนแรง   ผูซ้ักประวติัตอ้งการทราบว่า
อาการปวดศีษะนั้นมีสาเหตุจากปัญหาใด  เป็นปัญหาทางจิตหรือทางกาย  ลกัษณะของอาการปวด  ความถ่ีของ
การปวด  เวลาในการปวด  การเกิดอาการปวดมีอาการน ามาก่อนเกิดการปวด หรือไม่ ถามต่อเน่ืองไปเร่ือย การ
พบกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีไม่พึงพอใจ การพูดคุยกบับุคคลใด การได้ขอ้มูลข่าวสาร จากการตอบค าถามของ
ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อหาตน้ต่อของอาการปวดใหช้ดัเจน การตั้งค  าถาม ถามจากการตอบค าถามของผูใ้ชบ้ริการ  

1.2 การซักประวัติการเจ็บป่วย แบบเฉพาะเจาะจง  
การซักประวติัการเจ็บป่วย แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อท่ีจะหาสาเหตุการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะ

ซักถาม ถึงสถานการณ์ ของการเกิดโรคว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร หรือผูใ้ช้บริการคาดว่าปัญหาสุขภาพเกิดจาก
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เหตุการณ์ใด เพราะอะไร เพื่อหาความกระจ่างในภาวะโรคท่ีเกิดข้ึนให้ชดัเจน  การซกัประวติัการเจ็บป่วยวธีิน้ี
เป็นการซกัประวติัการเจ็บป่วยท่ีผูซ้กัประวติัค่อนขา้งแน่ใจแลว้วา่ผูใ้ชบ้ริการเกิดปัญหาสุขภาพจากดโรคอะไร 
แต่อยากให้ได้ข้อมูลท่ีแน่นอน จึงซักเพิ่มโดยน าความรู้เก่ียวกับสาเหตุของโรคมาตั้งค  าถาม  ตวัอย่างเช่น  
ผูใ้ชบ้ริการ มีอาการปวดศีษะตาพล่า ตามวัมองเห็นภาพไม่ชดั ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูป่้วยท่ีมีอาการของโรคเบาหวาน
และมีภาวะความดนัโลหิตสูงมารับการรักษาโดยตลอด  จึงตอ้งการซักประวติัถึงสาเหตุท่ีท าให้ผูใ้ช้บริการ
กลบัมามีความดนัโลหิตสูงอีก เช่น การถามถึงการปฏิบติัตามแผนการรักษาของแพทย ์หรือมาพบแพทยอ์ย่าง
สม ่าเสมอหรือไม่ เป็นการซกัถามเฉพาะเร่ืองปัจจยัท่ีสงสัยว่าน่าจะเป็นเหตุให้เกิดความดนัโลหหิตสูง การตั้ง
ค าถามมีวตัถุประสงคใ์นการถามเพื่อคน้หาสาเหตุของโรค 

1.3 การซักประวัติแบบลึกซ้ึง 
การซักประวติัแบบลึกซ้ึงเป็นวิธีการซักประวติั ท่ีต้องการรายละเอียดมากท่ีสุดในเร่ืองท่ีผู ้

ให้บริการตอ้งการศึกษา การซักประวติัแบบลึกซ้ึงจะเกิดข้ึนได้เม่ือ ผูใ้ช้บริการมีความคุน้เคย มีเวลา และให้
ค  าตอบมากท่ีสุด และมีค าตอบมากกวา่ท่ีผูซ้กัประวติัตอ้งการ   ซ่ึงลกัษณะการซักประวติัแบบน้ีเป็นการศึกษา
แบบวิเคราะห์เจาะลึก ตวัอยา่งการซกัประวติัแบบน้ีผูซ้กัประวติัการเจ็บป่วยให้ผูรั้บบริการเล่าเร่ืองราวต่างของ
ตนเองไปเร่ือย จากค าตอบของผูใ้ชบ้ริการตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยมีอาการปวดทอ้งผูซ้กัประวติัจะเร่ิมถามถึงอาการ
ปวดท้อง ผูป่้วยบอกว่ามีอาการปวดท้องแตกต่างจากคร้ังก่อนๆท่ีเคยมีอาการปวด ผูซ้ักประวติัจะถามว่า
แตกต่างจากคร้ังก่อนอยา่งไร ผูป่้วยจะอธิบายอาการปวดท่ีเคยเป็นมา และจะให้ขอ้มูลถึงประสบการณ์ในการ
ปวด ซ่ึงส่วนใหญ่ผูถู้กซกัประวติัจะคาดเดาอาการณ์ปวดท่ีเกิดข้ึนเอง  การซกัประวติัแบบน้ีเป็นการซกัประวติัท่ี
ตอ้งใชเ้วลามากการซกัประวติัชนิดน้ีจึงเป็นการซักประวติัยอ้นหลงัจากอาการเจ็บป่วยของผูใ้ชบ้ริการบรรเทา
ลงแลว้ 

1.4 การซักประวัติซ ้าในบางประเด็นทีผู่้ซักประวัติได้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน      
ทั้งน้ีเพื่อท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้งและหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพ 
ตวัอย่างเช่น  สตรีวยัรุ่นรายหน่ึงมาโรงพยาบาลดว้ยอาการมีเลือดอออกทางช่องคลอด  จากการ 

ซักประวติัสตรีวยัรุ่นให้ข้อมูลว่าตนเองมีประจ าเดือนมาสม ่าเสมอทุกเดือนไม่เคยขาเ  แต่ 1 เดือนท่ีผ่านมา
ประจ าเดือนไม่มาตามปกติจึงไปซ้ือยาขบัประจ าเดือนมารับประทาน  เม่ือซักถามถึงการมีเพศสัมพนัธ์  สตรี
วยัรุ่นให้ข้อมูลว่าตนเองเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่ รักมานาน 1 ปี โยการใช้ถุงยางอนามัยมาโยตลอด  เม่ือ
ประจ าเดือนขาดตนจึงไปซ้ือยาขับประจ าเดือนมารับประทาน  เม่ือซักถามต่อไปว่าคิดหรือไม่ว่าการมี
เพศสัมพนัธ์กบัคู่รักตนอาจตั้งครรภ์ได ้ สตรีวยัรุ่นตอบวา่ทราบ  ก่อนกินยาขบัประจ าเดือน  สตรีวยัรุ่นไดไ้ป
ทดสอบการตั้งครรภ์แลว้ไดผ้ลวา่ไม่ตั้งครรภ์ สตรีวยัรรุ่นจึงไปซ้ือย้าขบัประจ าเดือนมารับประทานเพราะกลวั
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วา่ตนเองอาจจะตั้งครรภ ์ในระยะเพียง 4 สัปดาห์ ผลการตรวจครรภจึ์งยงัไม่แน่นอน การซกัประวติัต่อไปพบวา่ 
สตรีวยัรุ่นกลวัการตั้งครรภ ์จึงกินยาขบัประจ าเดือน 

ตวัอย่างเช่น  ผูรั้บบริการให้ขอ้มูลวา่ ตนเองมีรายได ้10,000 บาทต่อเดือน   เม่ือซักประวติัไปมา
ผูรั้บบริการระบุวา่ตนเองมีบุตรสามคน ยงัอยูใ่นระหวา่งศึกษาเล่าเรียน แต่ละคนใชเ้งินไม่ต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อ
เดือน ซ่ึงจะเห็นวา่ขดัแยง้กบัขอ้มูลท่ีให้ไวแ้ต่ตน้ ผูซ้กัประวติัจึงตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีชดัแจง้
ต่อไป  
 
2. การซักประวตัิการเจ็บป่วยตามโครงสร้าง 
 การซกัประวติัตามโครงสร้างท่ีมีการก าหนดประเด็นไว ้ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี (บุญใจ ศรี
สถิตยน์รากูร. 2550:  276) 

2.1 การซักประวัติแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
เป็นการซกัประวติัท่ีผูซ้กัประวติัซกัจากขอ้มูลหรือขอ้ค าถามท่ีผูซ้กัถามเตรียมไว ้ซ่ึงเป็นการ 

ซกัประวติัท่ีใชม้าตรฐานเดียวกนัในซกัประวติั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมซ่ึงสามารถกระท าได ้ในระยะเวลา 
อั น สั้ น  เ ท ค นิ ค น้ี ส า ม า ร ถ แ บ่ ง เ ป็ น  2 ช นิ ด  ดั ง น้ี    
                  2.1.1 การซักประวติัตามขั้นตอน (Interview Schedule)  เป็นการ ซักประวติั ตามขั้นตอนการซัก
ประวติั  การถาม ถามตามขอ้มูลท่ีตอ้งการในการซกัประวติัท่ีไดก้  าหนดไว ้ การซกัประวติัการเจบ็ป่วยชนิดน้ีผู ้
ซกัประวติัเพียงแต่เปล่ียนค าถามใหแ้ตกต่างกนัไปเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ใจ   
                              ตวัอยา่งการซกัประวติัการเจ็บป่วย เพื่อหาอาการส าคญั (Chief Complain) เช่นถามว่าท าไม่ 
ถึงตดัสินใจมาโรงพยาบาลในคร้ังน้ี   หรือถามวา่ คุณบอกวา่มีอาการปวดศีรษะมาตั้งสามวนั แลว้ ท าไมถึงเพิ่ง
มาตรวจในคร้ังน้ี   เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดอ้าการส าคญัของการเจบ็ป่วยในคร้ังน้ี                            
    2.1.2 การซกัประวติั ตามค าถามท่ีก าหนดไว ้(Questioned Interview) เป็นการซกัประวติั ตามแบบ
ค าถามท่ีตั้งเอาไว ้โดยไม่มีการดดัแปลง การซกัประวติัแบบน้ีส่วนใหญ่เป็นการซกัประวติั เพื่อใชว้ินิจฉยั
รูปแบบการตดัสินใจ ในการวดั ระดบัความรู้ความสามรถ เช่น การซกัเพื่อประเมินระดบั สติปัญญา และอ่ืนๆ 
  ตวัอยา่งเช่น ลกัษณะการใชข้อ้ค าถามซ่ึงมีอยูแ่ลว้มาวดัแลว้ค านวนหาค่าคะแนน 

1. ท่านรู้สึกวา่ชีวติของท่านมีความสุข                                              ไม่เลย  เล็กนอ้ย  มาก  มากท่ีสุด  
2. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง                                                                ไม่เลย  เล็กนอ้ย  มาก  มากท่ีสุด  
3. ท่านตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตและท างานได ้
                                                                                                            ไม่เลย  เล็กนอ้ย  มาก  มากท่ีสุด  
4. ท่านพึงพอใจในรูปร่างหนา้ตาของท่าน                                          ไม่เลย  เล็กนอ้ย  มาก  มากท่ีสุด  



15 
 

 

5. ท่านมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนบา้น                                                ไม่เลย  เล็กนอ้ย  มาก  มากท่ีสุด  
 

             2.2  การซักประวัติการเจ็บป่วยแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)   
 เป็นการซกัประวติัท่ี ท่ีมีความหยืดหยุน่สูง การใชค้  าถาม โดยทัว่ไปจะใชค้  าถามปลายเปิด เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางกว้างๆ   เป็นแนวทางการซักประวติั   (Interview guide) แต่มีกรอบค าถามเป็นแนวทางในการ
ซกั  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ  โดยผูซ้กัประวติั ตอ้งก าหนดเอาวา่จะถามเร่ืองอะไร อยากทราบเร่ืองอะไร  เช่น 
อาการส าคญัท่ีน าผูใ้ช้บริการ ตดัสินใจมาพบแพทยเ์พื่อขอรับการศึกษา  เป็นตน้     ขอ้ค าถามท่ีใช้อยูเ่สมอจะ
เป็นขอ้ค าถามท่ีใชค้  าวา่    อะไร  ท่ีไหน  อยา่งไร  และท าไม   

    ตวัอย่างเช่น ให้คุณบอกว่าคุณมีอาการปวดศีรษะอยู่บ่อย อาการปวดศีรษะเป็นอยา่งไร ปวดบริเวณ
ไหน  เกิดข้ึนช่วงไหน ผูใ้ช้บริการตอบได้อย่างอิสระ เพื่อท่ีผูซ้ักประวติัจะได ้ได้ ขอ้มูลมาวิเคราะห์  ถา้เป็น
ค าถามปลายปิดจะถามวา่มีอาการปวดท่ีทา้ยทอยใช่หรือไม่ ซ่ึงค าตอบคือใช่หรือไม่ใช่ 

 

    2.3 การ ซักประวัติการเจ็บป่วย แบบกึง่โครงสร้าง (Semi – structured Interview)  
    เป็นการซักประวติัท่ีผูซ้ักประวติัซักถามโดยใช้ค าถามปลายเปิด มีรูปแบบค าถามอย่างกวา้งๆ 

ประกอบด้วย การถามเก่ียวกบั อาการส าคญัท่ีตอ้งมาโรงพยาบาล(Chief Complaint’s)  ประกอบด้วย ค าถาม
ต่างๆท่ีผูซ้ักประวติัถามถึง อาการและการแสดง ท่ีท าให้ผูใ้ช้บริการตดัสินใจมารับการรักษา    อาการท่ีเล่ามา
เกิดข้ึนมาไดก่ี้วนัแลว้  ต่อมาจะถามถึง ประวติัการเจ็บป่วยในปัจจุบนั  ซึงการซักประวติั จะวางขอ้ค าถามไว้
กวา้งๆท าให้ผูซ้กัประวติัไม่ลืมในการหาขอ้มูล และในขณะเดียวกนัขอ้ความท่ีตอ้งซกัถาม  ผูซ้กัประวติัจะตอ้ง
ซกัถามตามขอ้ความท่ีก าหนดเพื่อใหไ้ดข้อ้ความครอบคลุมมากข้ึน 
         ตวัอยา่งเช่น   ผูซ้กัประวติั              คุณรู้สึกไม่สบาย เป็นอะไรมา    

                  ผูใ้ชบ้ริการตอบ         ปวดศีรษะ   
                  ผูซ้กัประวติั                มีอาการปวดแบบใหน  
                  ผูใ้ชบ้ริการตอบ         ปวดจ๊ีดๆบางทีก็ปวดตึบๆ  

 
ผูซ้กัประวติั              คุณบอกวา่ปวดจ๊ีดๆบางทีก็ปวดตึบๆ  บอกไม่ถูก  อาการปวดศรีษะ 
                                 ของคุณ มีอาการปวดทีตรงใหนค่ะ  คุณลองใชน้ิ้วช้ี  ช้ีใหดู้ซิค่ะคุณ 
                                 ปวด ท่ีบริเวณใด    

       ผูใ้ชบ้ริการ                ช้ีท่ีหนา้ผาก   และทา้ยทอย 
       ผูซ้กัประวติั              คุณปวดท่ีหนา้ผาก และทา้ยทอย บริเวณใดท่ีคุณปวดจ้ิดๆ บริเวณใด         



16 
 

 

                                        ปวดตึบๆ 
        ผูใ้ชบ้ริการ               หนา้ผาก ปวดตึบๆ ทา้ยทอยปวดจ้ีดๆ     
       ผูซ้กัประวติั              อาการปวดเกิดข้ึนเม่ือไร และเป็นมานานเท่าไรแลว้                                     

                                        เร่ิมมีอาการปวดตั้งแต่เม่ือไร่   เป็นมานานแลว้หรือยงั    แลว้เพราะอะไรจึงพึ่งมาตรวจ  
จากตวัอยา่งจะเห็นวา่ ผูซ้กัประวติัมีความประสงคจ์ะถามถึง อาการส าคญัท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจ

มาโรงพยาบาลอยู่แลว้ แต่ในการซักประวติัผูซ้ักประวติัจะถามเจาะจงลงไปถึงขอ้มูลปลีกย่อยในเร่ืองเดิมๆ
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม การซกัประวติัแบบน้ีตอ้งใชเ้วลาแต่ผูซ้ักประวติัจะไช้ขอ้มูลถามถึงสาเหตุของ
ปัญหา    การซักประวติัแบบน้ีจะสังเกตไดว่าขอ้ค าถามจะมีลกัษณะเป็นชุดของค าถามเพราะการถามจะถาม
ลึกลงไปเร่ือยๆ 

 
3.  การซักประวตัิการเจ็บป่วยตามระบบ    

การซกัประวติัการเจบ็ป่วยตามระบบ(Review of system: ROS) เป็นมีวตัถุประสงคท่ี์จะส ารวจสภาวะ 
ของระบบต่างๆในร่างกายทั้งในอดีตและปัจจุบนั เพื่อหาความผิดปกติท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการเจ็บป่วยในคร้ังน้ี   
การซักถามอาการตามระบบต่างๆของร่างกาย  ดูเหมือนจะคลา้ยกบัการตรวจร่างกาย แต่การซักประวติัตาม
ระบบเป็นการทบทวนบางส่ิงบางอยา่งท่ีผูใ้ชบ้ริการอาจลืมบอก ซ่ึงอาจเห็นวา่ไม่มีความส าคญัหรืออาจคิดว่า
อาการบางอย่างไม่เก่ียวขอ้งกบัภาวะเจ็บป่วยในคร้ังน้ี  การซักประวติัการเจ็บป่วยตามระบบอาจท าให้ผูใ้ห้
บริการคน้พบความผดิปกติหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคในอนาคต ดว้ยก็ได ้ดงันั้นการทบทวนประวติัตามระบบ
จึงเป็นส่ิงส าคญัในการซกัประวติัการเจ็บป่วย เช่นกนั   การซกัประวติัตามระบบจะกระท าต่อเม่ือมีเวลามากพอ 
แต่ถา้มีเวลาไม่มากอาจถามเฉพาะระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะเจบ็ป่วยไปก่อน 
              ค  าถามท่ีใช้ในการซักถามตามระบบ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ค  าถามว่า “คุณเคยมีอาการเหล่าน้ีเกิดข้ึน
หรือไม่ ถา้มีอาการดงักล่าวเกิดข้ึนเม่ือใด อาการเกิดข้ึนเม่ือไร ลกัษณะอาการเป็นอยา่งไร อาการดงักล่าวดีข้ึน
ไดอ้ย่างไร หรืออาการจะเป็นมากข้ึนเม่ือใด” การซักประวติัตามระบบ ผูซ้ักประวติัตอ้งมีพื้นความรู้เก่ียวกบั
ระบบต่างๆของร่างกาย และหนา้ท่ีของอวยัวะ และอาการต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดบ้่อยๆตามสมควรการซกัประวติัตาม
ระบบมีวธีิการซกั ดงัน้ี 
                 อาการทั่วไป    ถามถึงสุขภาพท่ีเป็นอยู ่เช่นถามถึง การรับประทานอาหาร ระยะน้ีรับประทานอาหาร
ไดต้ามปกติหรือเปล่า น ้ าหนกัข้ึนหรือลดลง นอนหลบัไดห้รือไม่  มีอาการเหน่ือยง่ายหรือเปล่า มีอาการปวด
เหม่ือยตามตวั ปวดตามขอ้ หรือมีไขด้ว้ยหรือไม่   
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                 ผวิหนัง  ถามถึงสุขภาพของผิวหนัง  มีผื่นข้ึนตามตวัหรือไม่ ผิวหนงัเปล่ียนไปเป็นอยา่งไร มีอาการ
คนัดว้ยหรือไม่  ผิวหนงัมีผืนมีขอบเป็นขุยๆ หรือเป็นขอบและเป็นวง   เกิดข้ึนบริเวณใด  เป็นๆหาย โดยไม่ได้
รักษาหรือไม่  หรือเกิดข้ึนในฤดูหนาว ร้อน  
                  ศีรษะ/ ผม ถามถึง ศีรษะเคยมีแผลหรือเปล่า หรือศีรษะเคยถูกกระแทก มีตุ่มมีหนองเกิดข้ึนหรือไม่ 
มีอาการปวดศีรษะหรือไม่ ปวดแบบใหน ปวดบ่อยแค่ใหน    สุขภาพของเส้นผม   ถามถึง ผมแหง้ ผมหยาบ ผม
ร่วง 
                 เลบ็  สุขภาพของ เลบ็ เป็นอยา่งไร เล็บชอ้น เล็บแหง้ เล็บมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบา้ง 
                 ตา  สุขภาพของตา การมองภาพ ชดัเจนหรือไม่ เคยมีอาการปวดตาหรือไม่ เคยมาตรวจวดัสายตาบา้ง
หรือไม่  เคยเป็นต้อกระจกหรือไม่   แสบตาบ่อยไหม  มีน ้ าตาไหลหรือเปล่า  มีอาการคนัท่ีตาบ้างหรือไม่ 
สังเกตุวา่ตาบวมหรือตาโตข้ึนหรือไม่ 
                หู  สุขภาพของหู ถามถึง การได้ยิน  หูไดย้ินชดัเจนหรือไม่ เคยเป็นหูน ้ าหนวกหรือไม่  มีอาการปวด
หู หรือไม่  แคะหูบ่อยไหม ข่ีหูมีลกัษณะอยา่งไร ไดย้ินเท่ากนัทั้งสองขา้งหรือเปล่า  มีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆ
หรือเปล่า  ไดย้นิเสียงแปลกๆบา้งหรือไม่ 
               จมูก สุขภาพของจมูก    การไดก้ล่ิน จมูกรับกล่ินไดต้ามปกติหรือไม่ มีอาการคดัจมูกหรือไม่  มีน ้ามูก 
หรือไม่ น ้ามูกมีลกัษณะอยา่งไร จมูกมีรูปร่างผดิปกติหรือเปล่า หายใจสะดวกไหม มีอาการไอ จามหรือไม่ มี 
อาการเม่ือไร   
             ช่องปาก  สุขภาพของช่องปาก   มีกล่ินปากหรือไม่ ดูแลปาก และฟันอยา่งไร  มีแผลในปากหรือไม่ ใส่
ฟันปลอมหรือเปล่า เค้ียวอาหารไดต้ามปกติหรือไม่  เหงือกบวมไหม   
              คอ สุขภาพคอ กลืนอาหารล าบากหรือไม่   มีอาการเจ็บคอหรือไม่ เสียงแหบ เสียงเปล่ียนหรือไม่ คอ
โตหรือไม่ เคยผา่ตดัท่ีคอหรือไม่ 
             ต่อมน ้าเหลือง มีต่อมน ้ าเหลืองโตหรือไม่  ก่ีกอ้น โตท่ีต าแหน่งใหน  เจ็บหรือไม่ กดเจ็บหรือเปล่า โต
มานานเท่าไหร่แลว้ ผิวหนงัอกัเสบเป็นแผลในบริเวณท่ีต่อมน ้ าเหลือง โตหรือไม่ มีอาการน ้ าหนกัลดร่วมดว้ย
หรือไม่    มีไขร่้วมดว้ยหรือไม ่
            เต้านม สุขภาพของเต้านม  เตา้นมสองขา้งเท่ากนัหรือไม่ มีกอ้นท่ีเตา้นมหรือเปล่า  ถา้มีอยูต่รงต าแหน่ง
ใดของเตา้นม  มีสารคดัหลัง่หรือของแปลกปลอมไหลออกจากเตา้นมหรือไม่ ผวิหนงัท่ีเตา้นมเปล่ียนแปลง
หรือไม่ มีอาการเจบ็เตา้นมหรือไม่  
          ระบบหายใจ สุขภาพที่ เป็นอยู่  มีอาการหายใจเป็นอย่างไร หายใจเร็วหายใจช้า หายใจไม่ อ่ิม    
ขณะหายใจมีปีกจมูกบาน แสดงถึงอาการได้รับอากาศไม่เพียงพอ   มีอาการเหน่ือยง่าย  หายใจมีเสียงดัง 
หนา้อกบุ๋ม  มีอาการไอ หรือไม่ลกัษณะอาการไอเป็นอยา่งไร 
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             ระบบหัวใจและหลอดเลือด   ความดนัโลหิตเป็นอยา่งไร สีผวิบริเวณปลายมือปลายเทา้ อาการบวม พบ
อาการบวมบริเวณอวยัวะส่วนปลาย  มีอาการเจ็บแน่น บริเวณหนา้อก นอนราบไม่ได ้(Orthopnea) ดว้ยหรือไม ่
มีประวติัปวย่เป็นไขห้วดัเร้ือรังดว้ย 
            ระบบทางเดินอาหาร สุขภาพของทางเดิน การกลืน การเค้ียวอาหาร เป็นอยา่งไร   ขบัถ่ายอุจจาระเป็น
อย่างไรมีอาการทอ้งอืดอาหารไม่ย่อย  อาการทอ้งมานหรือเปล่า ลกัษณะการขบัถ่ายเป็นอย่างไร มีเลือดปน
หรือไม่ ลักษณะอุจาระเป็นอย่างไร สีอะไร ซีด ด า  มีอาการปวดท้อง ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลัง
รับประทานอาหาร  มีอาการอาเจียนหรือไม่ลกัษระอาการอาเจียนเป็นอยา่งไร 
           ระบบปัสสาวะ ลกัษณะการขบัถ่ายปัสสาวะเป็นอยา่งไร มีอาการแสบขดัขณะถ่ายปัสสาวะหรือไม่ ถ่ายมี
อาการถ่ายปัสสาวะล าบาก กลั้นปัสสาวะไม่ได ้ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะกระปริบกระปรอย ปัสสาวะไม่สุด 
ปัสสาวะเป็นหนอง ปัสสาวะเป็นตะกอน กล่ินปัสสาวะเปล่ียนไป 
            ระบบสืบพันธ์ุ    สุขภาพระบบสืบพนัธ์  ปัญหาทางเพศ การมีเพศสัมพนัธ์  มีต่อมน ้ าเหลืองท่ีขาหนีบ
บวมโต มีแผลท่ีอวยัวะเพศ มีหนองไหลออกจากอวยัวะเพศ ในผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นผูห้ญิง  ควรถามเก่ียวกบัการมี
ประจ าเดือน อาการขณะมีประจ าเดือน การตั้งครรภ ์การเสียเลือดหลงัคลอด  การใชย้าคุมก าเนิด การท าแทง้   
               แขน ขา กล้ามเน้ือ และกระดูก  สุขภาพ แขนขาผดิรูป มีอาการปวดตามแขน ขา มีอาการเป็นตะคริว
อ่อนแรง ปวดตามขอ้ ขอ้บวมแดงร้อน  กระโปน เคล่ือนไหวไม่ได ้ไม่สามารถทรงตวัได ้        
              ระบบประสาท   สุขภาพของระบบประสาท กลา้มเน้ือลีบเล็ก กล้ามเน้ืออ่อนแรง ความแขง้แรงของ
กล้ามเน้ือ   มีอาการปากเบ้ียว น ้ าลายไหลจากมุมปากหรือไม่เดินได้ตามปกติหรือไม่ พูดได้ชัดเจน พูดได้
ตามปกติ มีอาการชกั การกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ มีอาการชาตามใบหนา้แขนขา หรือมีอาการชาก่ึงกลางล าตวั 

               ระบบโลหิต    เม่ือมีบาดแผลเลือดหยดุยาก หรือง่าย มีจ  ้าเลือดตามตวั เลือดออกตามไรฟัน เคยไดรั้บ

เลือด หรือไม่ มีไขบ้่อย 

               ระบบต่อมไร้ท่อ  มีอาการตวัร้อนข้ีตกใจ เหง่ือออกมาก หวัใจเตน้เร็ว ผิวหนงัหยาบ ผมหยาบ รู้สึก
เฉ่ือย มีอารบวมฉุๆ  มีอาการหนาวง่าย อาการร้อนง่าย ด่ืมน ้ามากหิวบ่อยๆ ปัสสาวะบ่อบเคยกิยยาชุด ยา 
Steroid   
                 ระบบภูมิคุ้มกนั  มีไขเ้ร้ือรังหรือไม่ ต่อมน ้าเหลืองโตหรือเปล่า มีอาการ อกัเสบง่ายหรือไม่ มีอารไข้
ปอดบวมไอเอรังหรือปล่าว มีอารทอ้งเสียบ่อยๆหรือไม่ 

    การศึกษาเร่ือง จิตใจ สุขภาพทัว่ไป  ประวติัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความวิตกกงัวล ความจ า 
การหลง  การลืม ระบบการนอนหลบัผดิปกติ นอนมาก นอนนอ้ย อารมณ์เปล่ียน ประสาทไว การพูดผดิปกติ 
ความคิดเปล่ียนแปลง ไม่อยูใ่นโลกของความจริง  ไดย้นิเสียงแวว่      
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                 ตวัอยา่ง การซกัประวติัตามระบบ เป็นการซกัประวติัการเจ็บป่วยจากหวัจรดปลายเทา้ไล่เลียงลงไป
ตามล าดบั เพื่อป้องกนัไม่ให้ลืมอาการส าคญัส าคญัๆตวัอยา่งเช่น ถามถึงความเป็นอยูท่ ัว่ๆไปเช่นอว้นข้ึน หรือ
ผอมลงนอนหลบัหรือไม่ มีไข ้ไอหรือเปล่า การขบัถ่ายเป็นอยา่งไร ศีรษะ ถามถึงอาการปวดศีรษะถามอาการ
ผมร่วง  ตา การมองเห็นเป็นอยา่งไร หู  การไดย้นิ จมูก  ….. ปาก……………จนถึงเทา้ เทา้ชา บวมหรือเปล่า 
             การซักประวติัตามระบบ ก็มิใช่วา่ผูท้  าการซกัประวติัการเจ็บป่วยจะตอ้งถามให้ครบทุกระบบในคราว
เดียวให้แลว้เสร็จ   การซักถามเม่ือเราพบระบบท่ีมีปัญหาผูซ้ักประวติัจึงถามไล่เรียงลงไปเจาะจงเจาะระบบ
นั้นๆ เพราะมีเวลาน้อย  จึงซักถามถึงระบบท่ีผูซ้ักประวติั เห็นว่าน่าจะเป็นปัญหา   จึงตอ้งซักให้ละเอียด ถึง
ปัญหาให้ครอบคลุมมากข้ึน  ตวัอยา่งเช่น ผูใ้ชบ้ริการมีปัญหาทางตา  อาจซกัถามถึงลกัษณะการมองเห็นใหม้าก
ข้ึน เช่นมีอาการปวดหรือไม่อยา่งไร หรือเห็นเป็นเส้นลอยไปมาในส่ิงท่ีมองเห็น มองเห็นภาพดงักล่าวในขณะ
อ่านหนงัสือ หรือเห็นเกือบตลอดเวลา  เป็นตน้ 

โดยสรุป  การซกัประวติัมีหลากหลายวิธี เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม ชดัเจนและถูกตอ้ง สามารถน า
ขอ้มูลไปวางแผนให้การรักษาพยาบาลผูใ้ช้บริการนั้นให้ประสบผลส าเร็จนั้น บุคลากรทางการแพทยจ์ะใช้
วธีิการซกัประวติัชนิดใด แบบใด ข้ึนอยูก่บั สถานการณ์หลายอยา่ง เช่น เวลา  สถานท่ี   อาการ อาการแสดง วยั
เพราะในการซักประวติันั้น หัวใจของการซักประวติัน่าจะไดแ้ก่สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ เพราะการ
รักษาปัญหาสุขภาพจะรักษาไดง่้ายๆถา้ทราบถึงสาเหตุของโรค 

กจิกรรม 10.1.2   

จงอธิบายประเภทของการซกัประวติั      

 

แนวตอบกจิกรรม 10.1.2 

              การซกัประวติัออกเป็น 3 ประเภท  คือ 
1. การซักประวตัิตามวตัถุประสงค์ เป็นการซกัประวติัโดย มีการก าหนดวตุัประสงคใ์นการซกัถามไว้

แล้วว่าตอ้งการขอ้มูลอะไร ซ่ึงการซักถามอาจใช้การซักถามแบบกวา้งๆ แบบเฉพาะเจาะจง แบบวิเคราะห์
เจาะลึก  เช่น  ตอ้งการทราบอาการส าคญั  แต่การตั้งค  าถามจะไม่ไดก้  าหนด หัวขอ้การซักประวติัไวล่้วงหน้า 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ท่ีหลากหลาย 

2. การซักประวตัิตามโครงสร้าง เป็นการซกัประวติัท่ีมีรูปแบบหรือเคา้โครงของการซกัถามไวแ้ลว้ ถึง
ขอ้มูลท่ีตอ้งการแต่การท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลนั้นจะใชรู้ปแบบใดเพื่อให้ไดข้อ้มูลมาอยา่งครอบคลุมและถูกตอ้ง 
ขอ้มูล อาการส าคญั ประวติัการเจบ็ป่วยปัจจุบนั   ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต ประวติัการเจ็บป่วยของครอบครัว  
ประวติัการเจ็บป่วยของบุคคลใกลชิ้ด ประวติัส่วนบุคลฯ น้ีคือขอ้มูลค าถามท่ีตอ้งการหลงัจากนั้นจะใชว้ิธีการ
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ซกัประวติัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึนจากการใชค้  าถาม ตามท่ีตั้งไวเ้รียกวา่การซกัประวติัอยา่งมีโครงสร้าง 
ต่อมามีการใชค้  าถามให้ผูใ้ชบ้ริการตอบค าถามต่างๆตามการซกัถามปลายเปิดตามขอ้มูลท่ีตอ้งการจากการถาม
ต่อจากการตอบท่ีมาดว้ยค าถามหลายๆค าถามซ่ึงเรียกว่าชุดค าถาม ทา้ยสุดใช้ค  าถามปลายเปิดให้ผูใ้ช้บริการ
ตอบตามลกัษณะอาการของตวัเองเรียกวา่ถามอยา่งมีโครงสร้าง 

3. การซักประวัติตามระบบ    การซักประวติัแบบน้ีเป็นการซักประวติัตามระบบการท างานของ
ร่างกายซ่ึงส่วนใหญ่แลว้การซกัประวติัชนิดน้ีจะเร่ิมซักประวติัเป็นระบบๆ เร่ิมซกัถามถึงปัญหาสุขภาพตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเทา้ ซ่ึงง่ายต่อการซกัและง่ายต่อการลงบนัทึกขอ้มูล   

 
 
 
 

เร่ืองที ่10.1.3  
ข้อมูลทีต้่องการจากการซักประวตัิการเจ็บป่วย 
 
               การซกัประวติัการเจ็บป่วย มีความส าคญัต่อการให้การรักษาพยาบาลดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  การซัก
ประวติัช่วยในการวินิจฉัยโรคได้มากก่ว ร้อยละ 50   ซ่ึงการซักประวติัการเจ็บป่วยนั้นผูซ้ักประวติัจะตอ้ง
ซกัถามถึง    คือ ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูป่้วย  อาการส าคญั   ประวติัการเจ็บป่วยในปัจจุบนั และประวติัการ
เจ็บป่วยในอดีต ประวติัการเจ็บป่วยในครอบครัว ประวติัส่วนตวั  และการซักประวติัตามระบบ (ผ่องพรรณ 
อรุณแสง, 2543: 2-3)             
1. ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ป่วย 

ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูป่้วย (General data, Preliminary data, data base) หรือบางรายเรียกว่าขอ้มูล
ประชากร ประกอบดว้ย ช่ือ สถานท่ีอยูปั่จจุบนั สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได ้บุคลส าคญัท่ีสามารถติดต่อไดเ้ม่ือมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน ภูมิล าเนา อายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา อาชีพ การศึกษา   ในกรณีท่ีเป็นผูท่ี้เคยมาใช้บริการ 
หมายเลข Hospital number    ถา้เคย เขา้รับการรักษา  Admission number การวินิจฉยัโรคคร้ังล่าสุด การรักษาท่ี
ไดรั้บ ถา้เป็นเด็กหรือผูสู้งอาย ุตอ้งถามถึงผูดู้แล หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ย    
2. อาการส าคัญ 

 อาการส าคญัท่ีตดัสินใจมาเขา้รับการรักษา หรือน าส่งโรงพยาบาล (Chief Complain: CC`, Presenting 
symptom or Principle symptom ; PS) )   อาการเด่นชดัเพียง 1-2 อยา่งท่ีท าให้ผูใ้ช้บริการตดัสินใจมาพบแพทย ์
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อาการส าคัญท่ีกล่าวมาแล้วต้องเป็นค าพูดของผูใ้ช้บริการเอง พร้อมทั้งระยะเวลาของการเกิดอาการนั้นๆ 
ตวัอยา่งเช่น ผูใ้ช้บริการบอกว่ามีอาการปวดหลงั ผูถ้ามอยากทราบว่ามีอาการปวดไหล่ร่วมดว้ยหรือไม่  ผูซ้ัก
ประวติัไม่ควรถามว่ามีอาการปวดหลังร่วมด้วยหรือไม่เพราะเป็นค าถามน า ค  าถามท่ีเหมาะสม ต้องให้
ผูใ้ชบ้ริการพูดออกมาดว้ยตนเอง นอกจากปวดศีรษะแลว้ท่านมีอาการอ่ืนๆร่วมดว้ยหรือไม่  ท่านมีอาการปวด
หลงัมาก่ีวนัแลว้  
3. ประวตัิการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

ประวติัการเจ็บป่วยในปัจจุบนั  (History of presenting illness; HPI) สอบถามรายละเอียดของอาการ
เจบ็ป่วยทั้งหมด ร่วมทั้งเพิ่มรายละเอียดส าคญั ซ่ึงตอ้งเรียงตามระยะเวลาท่ีเกิดอาการ ซ่ึงตอ้งแจกแจง ใหค้รบ 
              3.1 ระยะเวลาท่ีเกิดอาการ (Onset, Timing) หมายถึงระยะเวลาท่ีเร่ิมมีอาการจนกระทัง่วนัท่ีมาพบผูซ้กั
ประวติั ในกรณีท่ีอาการเป็นๆหายตอ้งระบุวนัท่ีเร่ิมแรกของการมีอาการ รวมกบัระยะเวลาท่ีมีอาการเป็นๆ
หายๆ อาการนั้นเป็นอยูน่านเท่า 
 3.2 ลกัษณะอาการท่ีปรากฏ (Quality) เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดต้ือๆ หรือปวดตุบๆ ปวดซีกซ้ายหรือ
ซีกขวา การเกิด เกิดข้ึนทนัทีทนัใด หรือค่อยๆเกิด ใหผู้บ้ริการอธิบายตามการรับรู้ของเขาเอง  
 3.3 ระดบัความรุนแรงของอาการ (Quality or severity) เพื่อใหส้ามารถรับรู้ความรุนแรงของอาการ 
ดงักล่าวผูซ้ักถามอาจจะใช้ สเกลเป็นตวัช้ีระดบัการปวดร่วมดว้ย หรืออาจจะใชว้ิธีการถามวา่ อาการท่ีเกิดข้ึน
นั้นรบกวนการปฏิบติักิจกรรมอ่ืนๆของผูใ้ชบ้ริการดว้ยหรือไม่  
 3.4.ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้อาการรุนแรงข้ึน / ปัจจยัท่ีท าให้อาการบรรเทาลง สามารถลดความรุนแรงของ
อาการท่ีเกิดข้ึน(Remitting or exacerbating factors) เช่นมีอาการปวดกระบอกตามากข้ึน เม่ืออ่านหนงัสือ เม่ือ
หลบัตาลงอาการปวดตาบรรเทาลง   
               3.5 อาการอ่ืนๆท่ีพบร่วมดว้ย (Associated manifestations) ตวัอยา่งเช่น อาการปวดศีรษะ และมีอาการ
กม้ศีรษะไม่ได้ จะปวดร้าวไปท่ีกระดูกสันหลงั หรือบางรายมีอาการอาเจียนพลุ่งร่วมดว้ยซ่ึงจะเห็นว่าขอ้มูล
อาการร่วมดว้ยมีผลต่อการวนิิจฉยัโรคร่วมดว้ย เช่นกนั 
                 3.6 สภาวะขณะเกิดอาการ รวมถึงสภาพแวดลอ้มก่อนเกิดอาการ กิกรรมท่ีก าลงัปฎิบติั ซ่ึงอาจเป็น
สาเหตุท าใหเ้กิดอาการผดิปกติได ้
                 3.7 ต าแหน่งท่ีเกิดอาการ (Location) ในการซักถามเก่ียวกับต าแหน่งต้องให้ผูใ้ช้บริการใช้น้ิวช้ี
ต าแหน่งท่ีเกิดอาการเพื่อใหไ้ดจุ้ดท่ีเกิดอาการแน่นอน 

    การซักประวติัการเจ็บป่วยในปัจจุบนั ตั้งแต่เร่ิมมีอาการและลักษณะของอาการ ท าให้ผูซ้ักถาม
วิเคราะห์ได้ถึง ภาวะของโรคว่าเป็นอาการ เร้ือรัง  หรือเฉียบพลนั  การเกิดโรค ระยะเวลาท่ีเกิด บ่งบอกถึง 
ระยะในการฝักตัวของโรค (Incubation period) สาเหตุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรคในการซักประวติัไม่
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จ าเป็นตอ้งเรียงตามขั้นตอนเพื่อใหบ้รรยากาศ เหมือนการสนทนากนัทัว่ๆไป แต่ตอ้งซกัถามให้ครบทุกประเด็น
ของผุรั้บบริกา 
4. ประวตัิการเจ็บป่วยในอดีต 

ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต (Past history: PH) ประกอบไปดว้ย ประวติัการเจบ็ป่วยของตนเอง 
ประวติัการเจบ็ป่วยในครอบครัว 

4.1  ประวตัิการเจ็บป่วยของตนเอง  ประกอบดว้ย 
        4.1.1 การเจบ็ป่วยในอดีต ถามถึงการเจบ็ป่วยในอดีตตั้งแต่เกิด ไม่วา่จะเป็นการเจบ็ป่วยใดๆก็ตาม 

ซ่ึงในปัจจุบนั ไดมี้การบนัทึกไวใ้นสมุดประวติัการจบ็ป่วยและการรักษา  
        4.1.2 ประวติัการพย้า อาหาร สารเคมี อาการอะไร ท่ีแสดงวา่แพ ้เช่น อาการเป็นผื่น ลกัษณะของ

ผืน่ ลกัษณะของอาการ มีอาการอ่ืนๆเกิดข้ึนร่วมดว้ยหรือไม่  
        4.1.3 ประวติัการเกิด ประวติัน้ีจะมีความส าคญัมากส าหรับผูป่้วยในวยัทารก เพราะอาการผิดปกติ

บางอย่างมีผลมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของทารก โดยเฉพาะทารกเกิดก่อนก าหนด ส่วนใหญ่ท่ีพบหมกัมีอาการ
เก่ียวกบัระบบการหายใจ และระบบประสาท รายละเอียดของการซกัประวติัก่อนคลอด อายุในครรภก่์อนคลอด 
วิธีการช่วยคลอด น ้ าหนกัแรกคลอดภาวะแทรกซ้อนหลงัคลอดวินิจฉัยการรักษาท่ีไดรั้บหมู่เลือดแม่ และลูก 
ล าดบัท่ีของการเกิดในครอบครัว เป็นลูกคนท่ีเท่าไร ประวติัการไดรั้บนมน ้า อาหารและพฒันาการ 

          4.1.4 ประวติัการใช ้ยา สารเสพติด เคร่ืองด่ืม ยาสมุนไพร ระยะเวลาท่ีเคยใช ้วตัถุประสงคใ์น
การใช ้ในผูป่้วยเร้ือรังอาจมีการใชย้า สมุนไพรร่วมดว้ย โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นผูสู้งอาย ุ

          4.1.5  ประวติัการฉีด วคัซีน  
          4.1.6 ประวติัการผา่ตดั เคยผา่ตดัดว้ยเร่ืองอะไร มีอาการแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั 
           4.1.7 ประวติัการไดรั้บอุบติัเหตุต่างๆ ในการตั้งครรภแ์ละการคลอดการไดรั้บอุบติัเหตุเก่ียวกบั

อุง้เชิงกรานเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ เพราะมีผลต่อการคลอด 
            4.1. 8 บุคลิกภาพ ผูซ้กัประวติัสามารถสังเกตุบุคคลิกภาพไดจ้าก การสังเกต สอบถามจากเพื่อน 

จากเพื่อนร่วมงาน จากพอ่แม่ญาติสนิท หรือถามจากผูใ้ชบ้ริการโดยตรง 
            4.1.9 ผลการรักษาท่ีผา่นมาในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการเคยมีการเจบ็ป่วยเช่นเดียวกบัอดีตท่ีผา่นมา  
   4.2  ประวตัิการเจ็บป่วยในครอบครัว (Family History) การเจบ็ป่วยบางชนิด สามารถติดต่อกนัได้

ในครอบครัว หรือในชุมชน หรือการตายในหมู่พี่นอ้งของผูใ้ชบ้ริการ เนน้เป็นพิเศษกบัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 
หลงัสัมภาษณ์ประวติัครอบครัว อาจท าใหเ้ขา้ใจง่ายโดยบนัทึกเป็นรูปแบบของผงัเครือญาติ ดงัภาพท่ี 10.1 
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                                                             อายุ 70 ปีแข็งแรง           โรคเบาหวาน                                                                
 
                       
                                                                                                                                      
 
 
  
                                                                          
                                                                                          อายุ 28 ปี    เสียชีวติจากอุบัตเิหตุ      อายุ 25 ปีป่วยเป็นโรค  
                                                                      ผู้รับบริการ                                                               ภูมคุ้ิมกนับกพร่อง  

                                               
                                             แทนผูช้าย                             แทนผูช้ายท่ีเจบ็ป่วย                              แทนผูช้ายท่ีเสียชีวิต 
 
 แทนผูห้ญิง                                          แทนผูห้ญิงท่ีเจบ็ป่วย                               แทนผูห้ญิงท่ีตาย 

ภาพที ่10.1  แสดงผงัเครือญาติและภาวะเจบ็ป่วยในครอบครัว 
ทีม่า :  รูปแสดงพงศาวล ี  วรศักดิ์ โชตเิลอศักดิ์, 2549  

 
การบนัทึกประวติัครอบครัว ตอ้งซกัประวติั  การเจ็บป่วยในหมู่พี่นอ้งและผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนั

กบัผูป่้วย  โรคทางกรรมพนัธ์ุ  เช่นโรค ทาลาสซีเมีย ในหมู่พี่น้อง ประวติัโรคติดเช้ือ วณัโรค สภาพชุมชน 
สถาพแวดลอ้ม ตลอดจนท่ีอยูอ่าศยั และแหล่งประโยชน์ของครอบครัว (Social net work) ภาวะเศรษฐกิจ และ
การเขา้ถึงแหล่งสุขภาพของครอบครัว    ผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่าย ผูดู้แลเม่ือมีปัญหาผูใ้ชบ้ริการดว้ย เม่ือตอ้งการ
ขอ้มูลเพิ่มเติมจะขอไดจ้ากผูใ้ดบา้ง             
ขอ้มูลพื้นฐาน    

 ผูป่้วยหญิงไทยวยั 46 ปี เคยมารับการตรวจรักษาอาการของโรคภูมแพอ้ยู่เป็นประจ า บตัรประจ าตวั
ผูป่้วย หมายเลข 1234  แต่อาการไม่รุนแรงไม่เคยตอ้งพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล  จบการศึกษาชั้นปฐมปีท่ี 4 
นบัถือศาสนาพุทธ  ภูมิล าเนาวอ์ยูท่ี่จงัหวดัศีรษะเกษ ประกอบอาชีพเป็นช่างเยบ็ผา้อยูท่ี่ บา้นเลขท่ี18 ถนน นาง
ล้ินจ่ี อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี กบัสามี และบุตรชาย 1คน บุตรสาว หน่ึงคน บุตรทั้งสองคนก าลงัศึกษา

อายุ  55 ปี 
อายุ 48 ปี 
Thalassemia 

alassemia 

อายุ 72 ปี ความดนัโลหิต 

สูง                            

โรค ทาลาสซีเมยี 
Thalassemia 
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อยูม่หาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยัราชมงคล   บุคลท่ีสามารถติดต่อไดก้รณีมีเหตุฉุกเฉินคือ นาย ชง  อยู่
บา้นเดียวกนักบัผูรั้บบริการ หมายเลขโทรศพัยท่ี์สามารถติดต่อได ้คือ ตวัอยา่งเช่น 034-5172345   

 
ประวตัิได้จากผู้ใช้บริการเช่ือถือได้ 
อาการส าคญั   

              มีอาการแน่นหนา้อกหายใจไม่อ่ิมนาน 1วนั  
ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 
              4 วนัก่อนมาโรงพยาบาลผูใ้ชบ้ริการรับงานเยบ็เส้ือโหลจากเพื่อนมาเยบ็จ านวน 10โหลซ่ึงเป็นงานเร่ง
ตอ้งส่งงานภายใน 4 วนั  3วนัก่อนมาอากาศเย็นผูใ้ช้บริการนอนวนัละ 3 ชั่วโมงเพราะตอ้งการเย็บผา้ส่งให้
ทนัเวลา 2 วนัก่อนมา เร่ิมมีอาการหายใจไม่สะดวก แต่ห่วงงานท่ีจะตอ้งส่งให้เพื่อนและคิดว่าอาการคงไม่ 
รุนแรง  1วนัก่อนมาโรงพยาบาลเร่ิมมีอาการแน่นหนา้อกและเร่ิมหายใจไม่อ่ิมจึงใหส้ามีพามาโรงพยาบาล 
ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต  
                ผูรั้บบริการมีอาการของโรคภูมแพ ้มาตั้งแต่อาย ุ 32 ปี  เขา้มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ีมาโดย
ตลอดอาการเป็นๆหายๆและจะมีอาการมากข้ึนเม่ืออากาศเยน็ ไดรั้บยาแกแ้พ ้ยาแกไ้อ อาการดีข้ึนพยาบาลเคย
แนะน าให้ใช้ผา้ปิดปากปิดจมูกเวลาเยบ็ผา้ แต่ผูใ้ชบ้ริการบอกวา่บางคร้ังอากาศร้อน ใช้ผา้ปิดปากปิดจมูกแลว้
รู้สึกร าคาญจึงหยุดๆใส่ๆ    ผูใ้ชบ้ริการสังเกตพบวา่ในระยะ 2ปีท่ีผา่นมา   มีอาการของโรคภูมิแพบ้่อยข้ึนและมี
อาการรุนแรงข้ึน  
ประวติัครอบครัว  
                 ผูรั้บบริการมี มีพี่นอ้งร่วมบิดาและมารดาเดียวกนัสองคน เป็นชาย 1คนเป็นหญิงหน่ึงคน ไม่มีใครใน
ครอบครัวมีอาการเป็นโรคภูมิแพเ้ช่นเดียวกบัผูใ้ชบ้ริการ ปัจุบนั บิดาของผูใ้ชบ้ริการเสียชีวิตแลว้ จากอุบติัเหตุ
ถูกรถชนเม่ือ 7 ปีก่อน  มารดายงัมีชีวิตอยู่ มีสุขภาพแข็งแรง มีอากรของความดนัโลหิตสูง ไปรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลศีรษะเกษปัจุบนัมารดาอาย7ุ5 ปี อาศยัอยูก่บันอ้งสาวของผูใ้ชบ้ริการท่ีจงัหวดัศีรษะเกษ ปฏิเสธการ
เป็นโรคภูมิแพ ้ในครอบครัว 
ประวติัส่วนตวั 
               เร่ิมมีประจ าเดือน เม่ืออาย ุ13 ปี ประจ าเดือนมาสม ่าเสมอทุกเดือน  ปัจจุบนัยงัคงมีประจ าเดือนอยู ่
ปฏิเสธการใชส้ารเสพติด เร่ิมมีภาวะความดนัโลหิตสูงแต่ไม่ไดกิ้นยาลดความดนัโลหิต ควบคุมภาวะความดนั
โลหิตสูงโดยการควบคุมอาหารและออกก าลงักาย   

โดยสรุป  การบนัทึกประวติัการเจ็บป่วย เป็นการบนัทึกส่ิงท่ีผูซ้ักประวติัการเจ็บป่วย ไดม้าจากการ
ซักถามและการสนธนากบัผูใ้ช้บริการ การบนัทึกผลการซักประวติัเป็นขอ้มูลท่ีใช้เป็นการส่ือสารระหว่าง
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บุคลากรทางการแพทยแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ปัจจุบนัยงัเป็นขอ้มูลทางด้านกฏหมายอีกด้วยดงันั้นในการบนัทึก
ขอ้มูลตอ้งเขียนดว้ยภาษาท่ีเป็นสากลไม่ควรใชต้วัยอ่และตอ้งใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย มีความถูกตอ้งเป็นขอ้มูลตรง
จากค าบอกเล่าของผูใ้ช้บริการตอ้งไม่ใช่ขอ้มูลท่ีมีการแปลความ ห้ามตีความ     เขียนให้อ่านง่าย   การบนัทึก
ขอ้มูลตอ้งประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐาน  อาการส าคญั ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต 
ประวติัครอบครัว และประวติัส่วนบุคคล 

กจิกรรม 10.1.3  

จงอธิบายถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา /ได ้ จากการซกัประวติัการเจบ็ป่วย 

แนวตอบกจิกรรม 10.1.3 

การซกัประวติัการเจบ็ป่วย เป็นการซกัถามผูใ้ชบ้ริการดา้นสุขภาพเก่ียวกบัส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดปัญหา
หรือเกิดการเจ็บป่วย จนกระทัง่ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการตดัสินใจมาขอรับการตรวจรักษา ดงันั้นขอ้มูลท่ีตอ้งการ และมี
ความส าคญั จึงจะตอ้งประกอบไปดว้ย  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัตวัผูท่ี้มาใชบ้ริการทางการแพทย ์  อาการส าคญั 
หรืออาการน าท่ีท าใหต้ดัสินใจมาพบแพทย ์ประวติัความเป็นมาของการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั ประวติัการเจบ็ป่วย
ในอดีต เพราะการเจบ็ป่วยในอดีตบางคร้ังเก่ียวโยงมาสู่การเจบ็ป่วยในปัจจุบนัผูซ้กัประวติัจึงตอ้งท าการคน้หา  
ประวติัการเจ็บป่วยในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด  และประวติัส่วนบุคคลโดยเฉพาะประวติัการใช้ยา หรือ 
สารเสพติด ประวติัต่างดงักล่าวเป็นประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจ็บป่วยทั้งส้ิน  ขอ้มูลดงักล่าวจึงสามารถช่วยให้
แพทยว์นิิจฉยัโรคได ้ 
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ตอนที ่10.2  
เทคนิคและขั้นตอนการซักประวตัิการเจบ็ป่วยในผู้ใหญ่ 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 10.2  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 
               10.2.1  เทคนิคการซกัประวติัการเจบ็ป่วยในผูใ้หญ่ 
                10.2.2 ขั้นตอนการซกัประวติัการเจบ็ป่วยในผูใ้หญ่ 
แนวคิด     
การซกัประวติัการเจบ็ป่วยในผูใ้หญ่ หมายถึง การซกัถามภาวะสุขภาพจากผูใ้ชบ้ริการไดโ้ดยตรงเพราะผูใ้หญ่
เป็นบุคคลท่ีมีวฒิุภาวะในการตดัสินใจในการดูแลตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดงันั้น การซกัประวติัสุขภาพของผูใ้หญ่ 
หลงัจากผูซ้กัประวติัศึกษาขอ้มูลและเตรียมตวัในการซกัประวติัแลว้ จึงเร่ิมจากการสร้างสัมพนัธภาพกบั
ผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการ เกิดความสบายใจและคุน้เคยกบัผูซ้กัประวติั หลงัจากนั้นจึงซกัถามหาขอ้มูล
สุขภาพ ซ่ึงในการซกัถามนั้นผูซ้กัประวติัตอ้งใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม การฟัง การสะทอ้นคิด การใชค้วามเงียบ 
การขยายความ การใชภ้าษา การสรุปความหลงัจากนั้นจึงสรุปความใหผู้ใ้ชบ้ริการรับทราบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ซกัถามเพื่อใหเ้ขา้ใจขอ้ความตรงกนั 

  
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
                เม่ือศึกษาตอนท่ี 10.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
               1. อธิบายเทคนิคการซกัประวติัการเจบ็ป่วยในผูใ้หญ่ได ้
  2. ขั้นตอนการซกัประวติัการเจบ็ป่วยในผูใ้หญ่ได ้
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เร่ืองที่ 10.2.1  
เทคนิคการซักประวตัิการเจ็บป่วยในผู้ใหญ่  
 

 การซกัประวติัการเจบ็ป่วย ซ่ึงเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะ มีการเจริญเติบโตทั้งทางดา้นร่างกายและปัญญา 
มีวฒิุภาวะในการตดัสินใจในการดูแลตนเอง ดงันั้น เม่ือเกิดปัญหาสุขภาพจึงสามารถใหข้อ้มูลการเจบ็ป่วยได้
ดว้ยตนเอง ในกรณีท่ีปัญหาสุขภาพนั้นๆ ไม่ก่อใหผู้ใ้ชบ้ริการในวยัผูใ้หญ่มีความผดิปกติทางสมองหรืออาการ
หมดสติในการซกัประวติัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพถูกตอ้งครอบคลุม ผูซ้กัประวติัการเจบ็ป่วยจึงตอ้งมีทกัษะ
และเทคนิคท่ีหลากหลายในการซกัถาม (ผอ่งพรรณ อรุณแสง 2550:11) ดงัต่อไปน้ี 

 

1. เทคนิคการซักประวตัิในผู้ใหญ่ 
การซกัประวติัการเจบ็ป่วยในผูใ้หญ่ท่ีรู้ตวัดีสามารถใหข้อ้มูลไดด้ว้ยตนเอง  มีเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียยวกบัการเจบ็ป่วยดงัน้ี  
 1.1  การใช้ค าถาม ควรใช้ค าถามปลายเปิด (Open- end question) เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ล่าถึงภาวะ 

สุขภาพดว้ยตวัของเขาเอง ในการซกัประวติัจะใชค้  าถามปลายปิด (Closed –end question) ต่อเม่ือตอ้งการถาม
ย  ้าในส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการกล่าวมาแลว้เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัเท่านั้น 

  1.2  การใช้ความเงียบ (Silence) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการไดท้บทวนส่ิงอาการต่างท่ีเกิดข้ึนมา 
ตรวจสอบอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ซ่ึงการใชห้ลกัความเงียบน้ีผูใ้หบ้ริการไม่ควรปล่อยใหเ้วลานาน
กวา่สามนาที เพราะจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความอึดอดั ในระหวา่งท่ีใชห้ลกัการน้ีผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งใชก้าร
สบตา หรือแสดงความสนใจ ใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้วา่ผูใ้หบ้ริการสนใจและก าลงัรับฟังอยู ่
 1.3 เทคนิคการพูดเสริม (Facilitating) เป็นวธีิการท่ีใชถ้ามเพื่อไม่ใหก้ารซกัถามติดขดั หรือเม่ือไม่
ทราบวา่จะถามอะไรต่อ หรือเพื่อกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเล่าต่อ ค าพูดท่ีจะใชใ้นการกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเล่าต่อ 
หมกัใชค้  าพูดท่ีวา่ แลว้เป็นอยา่งไรต่อไป แลว้เกิดอะไรข้ึนค่ะ เล่าต่อไปซิค่ะ 
 1.4 หลักการท าให้กระจ่าง (Clarification) ดว้ยประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผูใ้หบ้ริการและ
ผูใ้ชบ้ริการรับรู้ขอ้มูลท่ีไม่ตรงกนั ในค าตอบของผูใ้ชบ้ริการบางเร่ืองท่ีผูรั้บบริการยงัไม่แน่ใจวา่เขา้ใจถูกตอ้ง
หรือไม่อยา่งไร ผูใ้หบ้ริการตอ้งถามเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั เช่นผูใ้ชบ้ริการเล่าวา่ มีอาการเจบ็ท่ีหวั ผูใ้ห ้
บริการจึงตอ้งตรวจสอบกบัผูใ้ชบ้ริการใหเ้ขา้ใจตรงกนัโดยใชค้  าพูดท่ีวา่ “คุณเล่าวา่คุณปวดศีรษะ” 

  1.5 หลักการสะท้อนกลับ (Reflections) ขอ้มูลบางอยา่งหรือท่าทางของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีใหข้อ้มูลดว้ย
บุคลิกภาพท่ีลงัเลไม่หมัน่ใจหรือพูดดว้ยเสียงท่ีเบากวา่ปกติ ท าใหผู้ใ้หบ้ริการหรือผูซ้กัประวติัไม่หมัน่ใจวา่
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ขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริการใหม้านั้นเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ผูซ้กัประวติัการเจบ็ป่วยจึงตอ้งใชค้  าถามท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ตอบมาสะทอ้นกลบั ตวัอยา่ง เช่น    “คุณบอกวา่คุณมกัจะมีอาการปวดศีรษะเม่ือากาศเยน็”  

  1.6 หลักการเผชิญหน้า (Confrontation) ขอ้มูลบางอยา่งเป็นส่ิงซ่ึงผูซ้กัประวติัหรือผูใ้หบ้ริการ 
 คิดวา่ไม่ตรงตามท่ีผูใ้ชบ้ริการหรือญาติเล่าหรือแจง้ใหท้ราบ ผูซ้กัประวติั ถามกบัผูใ้ชบ้ริการหรือ 
ญาติ ใหย้นืยนัขอ้มูลดงักล่าวอีกคร้ัง หรือแจง้วา่ผูใ้หบ้ริการสงสัยในขอ้มูลท่ีเล่ามา 
     1.7 หลักการแปลความ (Interpretation) ผูซ้กัประวติัตอ้งสังเกตปฏิกิริยา ท่าทาง ค าพูดของ
ผูใ้ชบ้ริการ และญาติ เพื่อจะไดท้ราบวา่ขอ้มูลท่ีได ้หมายถึงอะไรและมีอะไร หรือมีความรู้สึกหรือขอ้มูลอะไร
ท่ีซ่อนอยู ่เพื่อจดัการต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม  

   1.8 หลักการสรุปความ (Summarizing) เป็นการสรุปขอ้มูลท่ีผูซ้กัประวติัหรือผูใ้หบ้ริการ ไดม้าจาก
ผูใ้ชบ้ริการหรือญาติๆท่ีเล่ามาทั้งหมดเก่ียวกบัภาวะสุขภาพสุขภาพเพื่อตรวจสอบขอ้มูลใหต้รงกนั 

ตวัอยา่งเช่น  “ท่ีเราคุยกนัมาพอจะสรุปไดว้า่…………………………” ตั้งแต่เราคุยกนัมาสรุปไดว้า่ 
คุณ มีอาการปวดศีรษะขา้งซ้ายทุกคร้ังท่ีคุณนอนไม่หลบัและการท่ีคุณนอนไม่หลบัเพราะคุณ……………… 

   1.9 หลักในการพูดสนับสนุน (Support) เป็นวธีิการท่ีผูซ้กัประวติัใหก้ าลงัใจ หรือรับรู้ความรู้สึกของ
ผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลทีใหข้อ้มูลดงัน้ี 

            1.9.1 การใหค้วามมัน่ใจ (Reassurance)  เป็นการเสริมความเพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ส่ิงท่ี
ผูใ้ชบ้ริการกล่าวออกมาเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น ดิฉนัจะออกก าลงักายดว้ยการเดิน
เร็วในการลดน ้าหนกั และรับประทานอาหารประเภทผกัและผลไมใ้หม้ากข้ึน ผูใ้หบ้ริการหรือผูซ้กัประวติั 
“คุณคิดถูกแลว้” 

     1.9.2 การแสดงความเขา้ใจ อารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการ(Empathy)  เป็นการแสดงถึง
ความเห็นอกเห็นใจหรือแสดงถึงความเขา้ใจความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการ ตวัอยา่งเช่น คุณรู้สึกวา่ลูกของคุณจะ
เป็นอนัตราย หรือ คุณท าไปเพราะไม่คิดวา่จะเกิดปัญหาตามมา 

  1.10 สถานที ่ในการซกัประวติัตอ้งมีการเตรียมสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึก
ผอ่นคลาย รู้สึกสบายใจท่ีจะใหข้อ้มูล ทั้งน้ีเพราะขอ้มูลบางชนิดผูใ้ชบ้ริการไม่อยากให้ผูอ่ื้นรับรู้ และควร
ปราศจากเสียงรบกวน หรือขดัจงัหวะในการสนทนา ดงันั้นสถานท่ีในการซกัประวติัควรมีความเป็นส่วนตวั ท่ี
นัง่สบาย มีบรรยากาศของการผอ่นคลาย ปราศจากเสียงรบกวนและอากาศไม่ร้อนหรือเยน็จนเกินไป 
 1.11 ผู้ใช้บริการหรือผู้ทีถู่กซักประวัติ  ตอ้งมีสภาพร่างกายและจิตใจอยูใ่นภาวะท่ีจะสามารถให้
ขอ้มูลได ้ถา้หากวา่ผูใ้ชบ้ริการ เป็นผูท่ี้ไม่สามารถส่ือสารหรือไม่อยูใ่นภาวะท่ีใหข้อ้มูล การซกัประวติัจะตอ้ง
ตอ้งซกัจากผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด เช่นถา้เป็นเด็กตอ้งซกัประวติัจากผูเ้ล่ียงดูอาจเป็นพอ่แม่ หรือพี่
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เล้ียงเด็ก ถา้ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถส่ือสารโดยการใชภ้าษาสากลท่ีใชก้นัอยูไ่ดอ้าจตอ้งใชล่้ามช่วย  หรือใชภ้าษา
ท่าทาง เช่น 

    1) ผูใ้ชบ้ริการท่ีอยูใ่นภาวะหมดสติ ตอ้งซกัผูใ้กลชิ้ด หรือผูเ้ห็นเหตุการณ์ 
                     2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีอยูใ่นอารมณ์โกรธ อารมณ์กลวัหรือไม่ไวว้างใจตอ้งใหเ้วลาในการ

ปรับตวัปรับอารมณ์     
                     3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีอยูใ่นภาวะไม่สุขสบาย เช่นมีอาการหายใจไม่ออก หรือมีอาการปวด ตอ้ง

แกไ้ขอาการผดิปกติท่ีอาจเป็นอนัตรายก่อนท่ีจะซกัประวติั  
 1.12 ผู้ให้บริการหรือผู้ซักประวัติ  ตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีสุขมุเหยอืกเยน็เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้เร่ืองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อสุขภาพเร่ืองโรค และตอ้งมีเทนิดในการซกัประวติัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในการซกัประวติัผูซ้กั
ประวติัท่ีดีจะตอ้งไม่พูดมากหรือนอ้ยจนเกินไป และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของผูท่ี้จะท าการซกัประวติัเขียนไว้
แลว้ในตอนท่ี 10.1.3 

                  1) ตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องการซกัประวติั ไวล่้วงหนา้ โดยการเตรียมตนเอง ในการ
ซกัประวติัวา่ มีเร่ืองใดบา้งท่ีจะตอ้งซกัถาม และตอ้งซกัในเร่ืองใดบา้งเพื่อท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม  

                  2) ตอ้งมีเทคนิคในการซกัประวติั เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 
                  3) ตอ้งมีทกัษะในการฟัง ไม่พูดแทรก หรือพูดขดัจงัหวะผูท่ี้ใหข้อ้มูลหรือผูใ้ชบ้ริการ 
                  4) การตั้งค  าถามควรเป็นค าถามท่ีสั้นๆใชค้  าถามง่ายและเป็นค าถามปลายเปิด เสียงตอ้งไม่

ดงัจนเกินไปหรือเบาจนเกินไป และน ้าเสียงท่ีมีความเป็นมิตร 
                  5) ตอ้งจดบนัทึกจอ้มูลตามล าดบัเพื่อท่ีจะสามารถน ามาใชใ้นการวางแผนการรักษาและกนั

ลืม 
                  6) ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์รู้ถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความตอ้งการพื้นฐาน

ของมนุษย ์เขา้ใจอารมณ์และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการตามสภาพของเขา 
                  7) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะเจบ็ป่วยตลอดจนขนบธรรม เนียม

ประเพณีเพื่อน ามาประกอบการท าการซกัประวติัเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึกสบายใจและท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  
                  8) ในขณะซกัถามผูซ้กัถามจะตอ้งสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร่วมดว้ยเพื่อจะได้

รับทราบอารมณ์และความรู้สึกของผูท่ี้ถูกซกัถาม 
   1.13 การส่ือสาร เป็นเร่ืองส าคญัในการท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง ผูท่ี้ซกั

ประวติัจึงตอ้งมีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการส่ือสารโดยการใชว้จันภาษา (Verbal communication) หรือ
ใชอ้วจันภาษา (Nonverbal communication) น ้าเสียงท่ีใชต้อ้งสุภาพนุ่มนวล 
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   1.14. การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ ในระหวา่งการซกัประวติัใหพ้ร้อม เช่น ปากกา 
กระดาษ และตอ้งปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์การส่ือสารต่างท่ีอาจรบกวน การพูดคุยในการซกัประวติัผูใ้ชบ้ริการ
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
 

กจิกรรม 10.2.1  

จงอธิบายเทคนิคในการซกัประวติัในผูใ้หญ่  
 

แนวตอบกจิกรรม 10.2.1 

             เทคนิคการซกัประวติั ในการซกัประวติัในผูใ้หญ่  ตอ้งใชเ้ทคนิคหลากหลายแต่ท่ีส าคญัๆไดแ้ก่ การใช้

ค  าถาม ควรใชค้  าถามปลายเปิด (Open- end question) การใชค้วามเงียบ (Silence) เป็นการเปิดโอกาสให้

ผูใ้ชบ้ริการไดท้บทวนส่ิงอาการต่างท่ีเกิดข้ึนมา   การพูดเสริม (Facilitating) เป็นวธีิการท่ีใชถ้ามเพื่อไม่ใหก้าร

ซกัถามติดขดัหลกัการท าให้กระจ่าง (Clarification) หลกัการสะทอ้นกลบั (Reflections) ส่ิงส าค ญอีกอยา่งการ

แสดงความเขา้ใจ อารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการ (Empathy)   การซกัประวติัตอ้งซกัในท่ีเงียบสงบ   มี

ความเป็นส่วนตวั ซกัประวติัในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใหข้อ้มูล  

 
 
 

เร่ืองที ่10.2.2 
ขั้นตอนการซักประวตัิในผู้ใหญ่ 
 

ขั้นตอนการซกัประวติัในผูใ้หญ่ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรียมตวัก่อนซกัประวติั 
2) ขั้นตอนการสร้างสัมพนัธภาพ และสร้างความคุน้เคยกบัผูใ้ชบ้ริการหรือผูใ้หข้อ้มูล   3)ขั้นตอนการซกั
ประวติัเพื่อหาขอ้มูลดา้นสุขภาพ และ 4) ขั้นตอนการสรุปความ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี(สุรพนัธ์ สิทธิสุข, 2547 
หนา้ 1) 
1. ขั้นการเตรียมตัวก่อนซักประวัติ 
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         การเตรียมตวัในการซกัประวติัเป็นขั้นท่ีจ  าเป็นในการท่ีผูท่ี้จะท าการซกัประวติัหรือผูใ้หบ้ริการ
ทางดา้นสุขภาพ เพื่อท่ีจะไดซ้กัประวติัไดค้รอบคลุมและตรงประเด็นท าใหใ้ชเ้วลาในการซกัประวติันอ้ยลงใน
ขณะเดียวกนัการรู้ความเป็นมา วยั และปัญหาสุขภาพคร่าวๆ ช่วยใหก้ารซกัประวติัมีคุณภาพยิง่ข้ึน 

          1.1.1 การศึกษาขอ้มูลของผูรั้บบริการ ถา้ผูซ้กัประวติัสามารถศึกษาขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการมาก่อน 
ช่วยใหผู้ซ้กัประวติัไดรู้้จกัผูใ้ชบ้ริการและรับทราบปัญหาสุขภาพบางส่วนท าใหส้ามารถซกัประวติัต่อเน่ือง
ต่อไปในขณะเดียวกนัสามารถถามเฉพาะเจาะจงลงไป(Focus)ไปท่ีปัญหาขอผูใ้ชบ้ริการได ้ช่วยลดเวลาในการ
ซกัประวติั ทัว่ๆไปได ้

           1.1.2 ศึกษาแบบฟอร์มหรือแนวทางในการซกัประวติั   การมีแนวทางในการซกัประวติัจะท าให้
สามารถซกัประวติัไดค้รอบคลุมและไม่วกวนไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ ใชเ้วลาในการซกัถามนอ้ยลง 

           1.1.3 การวางแผนการซกัประวติั ท าใหท้ราบวา่ควรซกัเร่ืองใดก่อนหลงั และควรจะใชเ้วลาใน
การซกัมากนอ้ยเท่าใด เร่ืองใดบา้ง จะใชค้  าถามอยา่งไร เพื่อจะใหไ้ดข้อ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการตามตอ้งการเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของผูใ้ชบ้ริการ 

 
2.ขัน้ตอนการสร้างสัมพนัธภาพ และสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ใช้บริการหรือผู้ให้ข้อมูล   
        การใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพผูท่ี้มาขอรับบริการทางดา้นสุขภาพ ส่วนใหญ่แลว้จะมีความวติก

กงัวลกบัภาวะไม่สุขสบายท่ีเผชิญอยู ่ อยากไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทยอ์ยูแ่ลว้และยนิดีท่ี
จะใหข้อ้มูลอยูแ่ลว้เพราะตอ้งการความช่วยเหลือดงันั้นขั้นตอนการสร้างสัมพนัธภาพจึงไม่ใช่เร่ืองยากในขั้นน้ี
         บทบาทท่ีส าคญัในขั้นน้ีคือการใหค้วามส าคญัและใหค้วามสนใจกบัส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการหรือญาติ
บอกเล่าในการสร้างสัมพนัธภาพตอ้งเร่ิมดว้ยการกล่าวทกัทายกบัผูใ้ชบ้ริการดว้ยเร่ืองทัว่ไป แลว้ กล่าวแนะน า
ตวัเอง และบอกวตัถุประสงคข์องการซกัประวติัใหผู้ใ้ชบ้ริการรับทราบโดยใชเ้ทคนิคการกล่าวน า 

 
3. ข้ันตอนการซักประวัติ เพือ่หาข้อมูลด้านสุขภาพ 
        ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูใ้หบ้ริการหรือผูซ้กัประวติัตอ้งน าเทนิด ในการฟัง การใชค้วามเงียบ การแปล

ความ  การสะทอ้นความรู้สึก การเผชิญหนา้ หรือการสรุปความและเทคนิคอ่ืนๆท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเทนิคการ
ซกัประวติัท่ีกล่าวมาแลว้น ามาใชใ้นขั้นตอนน้ี เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ มาประกอบการวนิิจฉยัและวาง
แผนการดูแลผูใ้ชบ้ริการต่อไป ในขั้นตอนน้ีเทคนิคท่ีผูซ้กัประวติัหรือผูใ้หบ้ริการตอ้งพึงระวงัใหม้าก ไดแ้ก่ 

 3.3.1 การรับฟัง ตอ้งรับฟังขอ้มูลจากผูใ้หป้ระวติัใหม้าก ๆ 
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              3.3.2 ตอ้งไม่พูดแทรกหรือพูดขดัจงัหวะในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการหรือผูใ้หป้ระวติัก าลงัใหข้อ้มูล
อยู ่เพราะการพูดแทรกจะท าใหข้ดัขวางการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงจากผูใ้หป้ระวติั เพราะผูใ้หป้ระวติัจะสดุด
และหลงลืมเร่ืองท่ีก าลงัจะเล่าได ้

 
     4. ข้ันตอนการสรุปความ 
                      เม่ือส้ินสุดการซกัประวติัตอ้งมีการสรุปขอ้มูลจากการซกัประวติัอยา่งสั้นๆ โดยเฉพาะอาการ 
หรือขอ้มูลท่ีส าคญัของผูใ้ชบ้ริการดา้นสุขภาพเพื่อท าความเขา้ใจท่ีตรงกนั เพื่อน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา
สุขภาพไดต้รงประเด็น    เม่ือเสร็จส้ินการซกัประวติั ควรกล่าวขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลดว้ย 
 

โดยสรุป   ในการซักประวติัการเจ็บป่วยผูใ้หญ่ (Taking History) มีเทคนิคและขั้นตอนในการซัก
ประวติัท่ีอาจมีความแตกต่างกัน เพราะคุณลกัษณะของบุคคลในแต่ละกลุ่มวยั มีพฒันาการ ประสบการณ์ 
ความสามารถด้านการส่ือสาร และความสามารถดา้นภาษาสุขภาพท่ีความแตกต่างกนั เช่น ผูป่้วยเด็ก ผูใ้หญ่ 
ผูสู้งอายุ  ตวัอย่างง่ายๆ เช่น  การใช้เสียง การใช้ค  าถาม กริยาท่าทาง กบัเด็กตอ้งใช้น ้ าเสียงเบานุ่มนวล แต่ใน
การใช้เสียงในการซักประวติัผูสู้งอายุตอ้งพูดดว้ยเสียงท่ีดงัพอสมควรเพราะบางรายอาจไดย้ินเสียงไม่ชดัเจน 
กริยาท่าทางตอ้งมีสัมมาคาระวะตามขนบธรรมเนียมไทยตอ้งใหค้วามนบัถือผูสู้งวยั เป็นตน้ 
 
 
กจิกรรม 10.2.2  

จงอธิบายขั้นตอนการซกัประวติัในผูใ้หญ่  
 

แนวตอบกจิกรรม 10.2.2 

ขั้นตอนการซกัประวติัในผูใ้หญ่ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
 1) ขั้นการเตรียมตวัก่อนซกัประวติั 
2) ขั้นตอนการสร้างสัมพนัธภาพ และสร้างความคุน้เคยกบัผูใ้ชบ้ริการหรือผูใ้หข้อ้มูล   
 3)ขั้นตอนการซกัประวติัเพื่อหาขอ้มูลดา้นสุขภาพ และ  
4) ขั้นตอนการสรุปความ 
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ตอนที ่10.3  
การบันทึกประวตักิารเจบ็ป่วย    

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 10.3  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 
                 10.3.1     ความหมายและความส าคญัของการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วย 

10.3.2 หลกัการบนัทึกประวติัการเจ็บป่วย  
10.3.3 รูปแบบการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วย 

   แนวคิด    
1.  การบนัทึกการซกัถามและการสัมภาษณ์ประวติัการเจบ็ป่วยอยา่งครอบคลุมและชดัเจนเขา้ใจง่ายเป็น

ส่ิงส าคญัเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานการท่ีจะใช้ส่ือสารกบัทีมสุขภาพให้รับรู้และเข้าใจ    บุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งน าไปใชป้ระโยชน์ในการรักษา ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ลดความซ ้ าสอนลดการรบกวน
ผูใ้ช้บริการ ในปัจจุบนัยงัใช้เป็นขอ้มูลทางด้านกฏหมายเก่ียวกบัการรักษาและสิทธิประโยชน์ของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

2. หลกัในการบนัทึกประวติั ตอ้งบนัทึก เร็วท่ีสุดเม่ือมีเวลา หรือจดขอ้ความสั้นๆในการเตือนความจ า 
บนัทึกอย่างเป็นระบบ ระเบียบ สั้ น กระชับใช้ภาษาท่ีเป็นสากลและเข้าใจง่าย เรียงล าดับการเกิด
ปัญหาสุขภาพ เป็นขอ้มูลตามการให้ขอ้มูลของผูใ้ช้บริการ ไม่ใช้ขอ้มูลท่ีใส่ความคิดเห็นของผูซ้ัก
ประวติัและไม่ควรขีดฆ่าขดูลบ 

3. การบนัทึกประวติัการเจ็บป่วยตอ้งเรียงล าดบัเช่นเดียวกบัการซักประวติัให้ครอบคลุมขอ้มูลพื้นฐาน
ของผูใ้ช้บริการ  อาการท่ีน ามาโรงพยาบาลหรืออาการส าคญั ประวติัการเบป่วยในปัจจุบนั ประวติั
การเจ็บป่วยในอดีต ประวติัการเจ็บป่วยในครอบครัวหรือบุคลใกลชิ้ด  ประวติัการเจบ็ป่วยตามระบบ 
และประวติัส่วนบุคคล 

วตัถุประสงค์ 
                เม่ือศึกษาตอนท่ี 10.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วยได ้
2. อธิบายหลกัการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วยได ้
3.  อธิบายรูปแบบการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วยได ้
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 เร่ือง 10.3.1  
การบันทกึประวตัิการเจ็บป่วย  
 
                    การบันทึกประวติัการเจ็บป่วยมีวตัถุประสงค์ เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานตลอดจนรายละเอียด
เก่ียวกบัปัญหาสุขภาพเพื่อเป็นการส่งขอ้มูลภาวะสุขภาพไปยงับุคลากรทางดา้นสุขภาพหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การ
บนัทึกขอ้มูลจึงตอ้งมีล าดบัขั้นตอน กระชับอ่านเขา้ใจง่าย ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ดงันั้นการบนัทึกประวติั
ประวติัการเจ็บป่วยผูบ้นัทึกตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดในการบนัทึกประวติั และรูปแบบการบนัทึก
ประวติั ดงัต่อไปน้ี 
 

ความหมายและความส าคญั ในการบันทกึประวตัิการเจ็บป่วย 
                      การบนัทึกการซกัถาม หรือการสนทนาประวติัการเจ็บป่วยระหวา่งผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการ
ดา้นสุขภาพมีความส าคญัดงัต่อไปน้ี 
            1.  การบนัทึกการซักประวติัการเจ็บป่วย เป็นส่ิงส าคญัพื้นฐานในการดูแลรักษาผูป่้วยและเพื่อให้เกิด
ความต่อเน่ืองในการดูแลรักษาผูป่้วย จึงต้องบันทึกรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความเจ็บป่วย การ
วินิจฉัยโรคและการดูแลรักษารวมถึงผลของการรักษา ซ่ึงไม่เฉพาะแพทยเ์ท่านั้นบุคลากรในวิชาชีพอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งก็ตอ้งมีการลงบนัทึกการท างานของเขาลงในเวชระเบียนดว้ย 
              2.   เป็นเคร่ืองช่วยส่ือสารระหวา่งผูท่ี้ร่วมดูแลรักษาผูป่้วย ในการดูแลผูใ้ชบ้ริการประกอบดว้ยทีมสห
สาขาวิชาชีพแพทย ์ ในการให้การดูแลผูมี้ปัญหาสุขภาพอยา่งนอ้ยจะตอ้งประกอบไปดว้ยญาติ พยาบาล และ
แพทยผ์ูท้  าการรักษา ซ่ึงในบางคร้ังผูใ้ช้บริการเขา้มารับการรักษา แพทยผ์ูรั้กษาอาจตอ้งส่งผูใ้ชบ้ริการ ไปพบ
แพทย ์สาขาอ่ืนๆเช่นพบศลัยแพทย ์ ตวัอย่างเช่น หญิงตั้งครรภ์มาพบสูติแพทยเ์พื่อตรวจครรภ์ ในระหว่าง
ตรวจครรภ์ผูใ้ช้บริการมีอาการปวดทอ้ง สูติแพทย์ สงสัยว่าอาจมีอาการของใส้ต่ิง จึงตอ้งปรึกษาศลัยแพทย ์
เพื่อช่วยในการวนิิจฉยั การส่งผูใ้ชบ้ริการไปพบศลัยแพทยน์ั้นในการส่งผูใ้ชบ้ริการไปพบศลัยแพทยน์ั้น การท่ี
จะให้สูติแพทยไ์ปแจง้รายละเอียดและขอ้สงสัยของตนเองต่อศลัยแพทย ์เป็นการเสียเวลาเป็นอยา่งยิ่ง วิธีท่ีดี
ท่ีสุดจึงไดแ้ก่การบนัทึกประวติัต่างของผูใ้ชบ้ริการไดแ้ก่การซกัประวติัหรือ กรณีมีแพทยห์ลายคนร่วมกนัดูแล
ผูป่้วยคนเดียวกนั หรือกรณีมีการปรึกษาแพทยค์นอ่ืน ซ่ึงหากมีการส่ือสารท่ีดีก็จะช่วยประหยดัเวลาและช่วย
ใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
                 3.  ช่วยให้ความรู้แก่แพทย ์ คนอ่ืนถึงแนวทางการรักษาท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การใหบ้ริการและรวมถึงอาจใชป้ระโยชน์ในการศึกษาและวจิยั และเป็นขอ้มูลทางสถิติต่างๆ 
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                 4.  ช่วยในงานพฒันาคุณภาพงานบริหารความเส่ียงเพราะงานดงักล่าวจะตอ้งมีการเก็บขอ้มูลจากเวช
ระเบียน 
    5.  ช่วยในการประเมินการท างานของแพทย ์จ านวณคร้ังในการรักษา ผลการรักษา จากการบนัทึก
การซักประวติั บางโรงพยาบาลจึงใช้การบนัทึกการซักประวติัท่ีเขียนไวใ้นแบบบนัทึกการซักประวติั  เป็น
เคร่ืองมือประเมินการท างานของแพทย ์พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย ์ประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาต
ใหป้ระกอบวชิาชีพในสถานพยาบาลของตน หรือพูนบ าเหน็จความดีความชอบของบุคลากรในหน่วยงานดว้ย 

   6.   ปัจจุบนัพระราชบญัญติัสิทธิผูป่้วยท่ีน ามาใช้ภายในประเทศของเราสูงมาก การบนัทึกการซัก
ประวติัสุขภาพจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาใชอ้า้งเป็นพยานหลกัฐานในกระบวนการพิจารณา
คดี   กรณีท่ีมีการฟ้องร้องแพทยห์รือสถานพยาบาล ซ่ึงปัจจุบนัการบนัทึกประวติัสุขภาพและการรักษาจึงเป็น
ส่ิงท่ีบุคลากรทางการแพทยต์อ้งให้ความส าคญัใหม้ากๆ เพราะหากเกิดการฟ้องร้องข้ึนมาศาลจะใหค้วามส าคญั
กบัประวติัการรักษาและประวติัการเจ็บป่วยของผูใ้ชบ้ริการมากเพราะ ถือวา่เป็นพยานหลกัฐานชั้นดี ซ่ึงดีกว่า
พยานบุคคล  เน่ืองจากเป็นพยานเอกสาร  ยากท่ีจะโกหกหรือตบตาศาล 

สรุปได้ว่า   การบนัทึกการซกัประวติัและการรักษาท่ีถูกตอ้งครอบคลุม จึงเป็นเกราะคุม้กนัอยา่งดีหาก
มีการฟ้องร้อง แต่ในทางตรงกนัขา้มหากบนัทึกประวติัการเจ็บป่วยและอยา่งลวกๆ บนัทึกการซ กประวติัการ
เจ็บป่วยดงักล่าว อาจกลายเป็นศตัรูในชั้นศาลได ้ดว้ยเหตุน้ีในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น สหรัฐอเมริกาไดใ้ห้
ความส าคญัอย่างมากต่อการบนัทึกประวติัการรักษาและการเจ็บป่วย ซ่ึงเร่ิมตน้จากการออกระเบียบ  จนถึง
ขนาดท่ีบางรัฐออกกฎหมายเร่ืองน้ีข้ึนมาโดยเฉพาะเลยก็มี  อีกทั้ ง Joint Commission on Accreditation of 
Health Organizations (JCAHO) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ี รับรองคุณภาพของสถานพยาบาลได้ก าหนด
มาตรฐานของการบนัทึกเวชระเบียนแต่ก็มีรายละเอียดมากจนหากใชว้ิธีเขียนโดยใช้มืออย่างท่ีเคยท าก็คงตอ้ง
ใช้เวลามากและคงไม่สามารถผา่นมาตรฐานท่ีก าหนดไวไ้ด ้ปัจจุบนัสถานพยาบาลและดรงพยาบาลจึงตอ้งมี
การสร้างแบบฟอร์มการลงบนัทึกโดยใชว้ธีิ checklist ท าใหป้ระหยดัเวลาได ้

  

กจิกรรม 10.3.1  
  จงอธิบายความหมาย ความส าคญัและหลกัการบนัทึกการเจบ็ป่วย 

 
แนวตอบกจิกรรม 10.3.1 

ความหมาย ความส าคญัและหลกัการบนัทึกการเจบ็ป่วย  การจดขอ้ความเพื่อช่วยความทรงจ าเพื่อเป็น
หลกัฐาน ซ่ึงใชเ้ป็นส่ือกลางในการรับการรักษาจากทีมบุคลากรทางดา้นสุขภาพ ในการท่ีจะใหก้ารรักษาอยา่ง
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ต่อเน่ือง หรือเพื่อดูถึงภาวะสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการในอดีต  ช่วยใหส้ามารถวางแผนการรักษา และในปัจจุบนัยงั
เป็นหลกัฐานทางกฎหมายถา้มีการฟ้องร้องต่างๆ   
 
 
          

เร่ืองที ่10.3.2 
หลกัการบันทกึการซักประวตัิการเจ็บป่วย 
 
 1.หลกัการบนัทึกการซกัประวติัการเจบ็ป่วยและการรักษา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
             1.1 การซักประวติั ใน ก่อนการซักประวติัจากตวัผูใ้ช้บริการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูซ้ักประวติัจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลบางอยา่งของผูใ้ชบ้ริการไวก่้อน และในขณะท าการซักประวติัอาจจ าเป็นตอ้งบนัทึกขอ้มูลไวบ้า้ง
เป็นคร้ังคราวเพื่อกนัลืมซ่ึงการจดบนัทึกระหวา่งซกัถามถา้ไม่จ  าเป็นไม่ควรท าเพราะอาจมีผลต่อการให้ขอ้มูล  
               1.2   การลงบนัทึกตอ้งลงให้ทนัการณ์ ไม่ควรปล่อยให้ขา้มวนั เพราะอาจหลงลืมรายละเอียดท่ีส าคญั
บางอย่างอีกทั้ งอาจท าให้การบันทึกไม่เรียงตามล าดับของเวลา (Chronological  order)ซ่ึงมีผลกระทบต่อ 
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล    
               1.3 การลงบนัทึกผลการซักประวติัและการลงบนัทึกการรักษาต้องลงตามสถานการณ์ท่ีพบเรียง
ตามล าดบัเวลา (Chronological order) ต่อเน่ืองกนัไปซ่ึงช่วยให้เกิดความสะดวกในการดูแลผูป่้วยอีกทั้งท าให้
รายงานหรือขอ้มูลนั้นน่าอ่านและน่าเช่ือถือ 
                  1.4   ในการบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผูใ้ช้บริการ มีหลักท่ีต้องจ าไวเ้สมอคือ “Always  chart  
significant  finding”และ “ If it was not charted , it was not done” หมายความว่าหากตรวจพบอะไรหรือตรวจ
แลว้ไม่พบอะไร ก็ควรตอ้งลงบนัทึกไวด้ว้ยเพราะหากท าการตรวจแต่ไม่ไดล้งบนัทึกไวก้็จะถูกสันนิษฐานว่า
ไม่ไดต้รวจ  (พิทูร ธรรมธรานนท์, 2555)    ตวัอยา่งเช่น  ผูป่้วยรายหน่ึงมาพบแพทยด์ว้ยอาการคล่ืนไส้อาเจียน
และมีอาการปวดมวนใบริเวณทอ้งนอ้ย และให้ประวติัวา่หลงัจากไปรับประทานอาหารทะเลชายหาดบางแสน 
แพทยว์ินิจฉยัวา่มีอาการอาหารเป็นพิษ 2 วนัต่อมา มาโรงพยาบาลดว้ยอาการมีไขสู้งและปวดบริหากทอ้งน้อย
ดา้นซ้ายมากแพทยว์ินิจฉัยว่ามีอาการไส้ต่ิงอกัเสบ แพทยจึ์งท าการผ่าตดัรักษาไส้ต่ิง พบว่าไส้ต่ิงแตก  แล้ว  
ญาติผูใ้ช้บริการฟ้องแพทยท่ี์ท าการรักษาว่าตรวจไม่ครอบคลุม ท าให้ผูใ้ช้บริการมีอาการรุนแรงข้ึนจนไส้ต่ิง
แตกเพราะผูใ้ชบ้ริการมาพบแพทยแ์ลว้   เแพทยถู์กฟ้องก็อาจมีความยากล าบากในการกระท าท่ีจะท าใหศ้าลเช่ือ
วา่ตนไดท้  าการตรวจผูป่้วยอยา่งรอบคอบแลว้หากแพทยบ์นัทึกการตรวจอยา่งครอบคลุมแลว้ก็ท าให้แพทยพ์น้
ผดิได ้  ความส าคญัในการบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วยอีกอยา่งหน่ึงก็คือการหลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีเป็นนามธรรมหรือไม่
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เป็นสาระ ไม่มีประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป่้วย  แมจ้ะเป็นการซกัถามผูใ้ชบ้ริการหรือญาติทางโทรศพัทก์็ตอ้ง
ลงบนัทึกถึงสาระท่ีไดข้อ้มูลไวด้ว้ย  เช่น ผูป่้วยมีอาการอยา่งไรและแพทยไ์ดแ้นะน าวา่อยา่งไร 
                     1.5 ในการบนัทึกขอ้มูลไม่ควรใชค้  ายอ่ แต่ถา้หากจ าเป็นตอ้งใชต้อ้งเป็นค าท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย
หรือเป็นสากลเพื่อท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
                      1.6 การบนัทึก ตอ้งลงบนัทึกดว้ยลายมือท่ีอ่านง่ายเขียนดว้ยถอ้ยค าท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 
                      1.7 บันทึกอย่างเป็นระบบ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ และมีรายละเอียด
ครบถว้นเพราะแสดงถึงความตั้งใจและความรอบคอบในการดูแลผูป่้วย เพราะถา้มีการฟ้องร้องเกิดข้ีนจะได้
เป้นขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิงคไ์ด ้อีกทั้งกระบวนการพิจารณาคดีของศาลมกัเกิดข้ึนเม่ือเวลาผ่านไปนานนบัตั้งแต่เกิด
เหตุการณ์จนยากท่ีบุคลากรทางดา้นสุขภาพจะจดจ าได ้ดงันั้นการบนัทึกจึงช่วยบุคลากรทางสุขภาพระลึกถึง
เหตุการณ์ได ้
                      1.8 การลงบนัทึกตามวนัเวลาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน อยา่ลงวนัท่ียอ้นหลงั และควรลงช่ือผู ้
บนัทึกขอ้มูลไวด้ว้ยทุกคร้ัง 
                      1.9 หลีกเล่ียงความไม่สอดคลอ้งกนัของเวชระเบียน ในกรณีท่ีมีการบนัทึกโดยบุคคลหลายคน 
สาเหตุของความไม่สอดคลอ้งกนัน้ีอาจเกิดไดจ้ากในระหว่างเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่างคนต่างมีงานตอ้งท ามาก
และเร่งรีบจึงไม่สามารถท่ีจะจ ารายละเอียดของทุกขณะเวลาได ้ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีมีผูป่้วยเกิด Cardiac arrest 
ขณะท าการผา่ตดั การบนัทึกขอ้มูลตอ้งร่วมกนัสรุปไม่ควรท่ีจะต่างคนต่างเขียนเพราะอาจสรุปไม่สอดคลอ้งกนั 
                      1.10 ห้ามเปล่ียนแปลง  ปลอมแปลง ตกแต่ง ลบออก ขีดฆ่า  ท าลาย  เพราะมนัแสดงถึงความไม่
สุจริตและเป็นเหตุให้สงสัยวา่ผูก้ระท าส านึกว่าตนมีความผิดจึงพยายามหาทางปกปิดความผิดของตน ในทาง
เทคนิคไม่ยากนกัท่ีทนายของคู่ความอีกฝ่าย จะน าสืบถึงความไม่น่าเช่ือถือของมูล  ยกเวน้ แต่ในกรณีตอ้งการ
แกไ้ขขอ้ความท่ีบนัทึกไวเ้พราะเป็นขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้งหรือกรณีตอ้งการเพิ่มเติมขอ้ความให้มีความสมบูรณ์   
สามารถท าได ้ แต่ห้ามแกไ้ขหรือแทรกขอ้ความลงตรงท่ีต าแหน่งนั้น  ให้ใชว้ิธีเขียนแยกไวต่้างหากโดยให้ระบุ
วนัท่ีแกไ้ขดว้ย    โดยตอ้งเขียนไวข้า้งๆส่วนท่ีตอ้งการเติมหรือแกไ้ขวา่สามารถไปอ่านส่วนท่ีแกไ้ขหรือเพิ่มเติม
ไดท่ี้ตรงไหน   
 
2. ข้อมูลทีต้่องบันทกึในการซักประวตัิ 

ข้ อ มู ล ท่ี ต้ อ ง บั น ทึ ก ใน ก า รซั ก ป ร ะ วั ติ   (  Contents of medical record)  ซ่ึ ง  JCAHO แ ล ะ 
Medicare/Medicaid (พิทูร ธรรมธรานนท,์ 2555) ไดแ้นะน าไวด้งัน้ี 

2.1  เลขประจ าตงัผูใ้ชบ้ริการ หรือบตัรประจ าตวัผูใ้ชบ้ริการและขอ้มูลประชากรศาสตร์ เช่น อาย ุ
การศึกษา อาชีพ ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 
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2.2 เอกสารยนิยอมให้รักษา (Informed consent)  
2.3 ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั ประกอบดว้ย Chief complaint อาการเจบ็ป่วยท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ตดัสินใจมาโรงพยาบาล    อาการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั การวินิจฉยัภาวะเจบ็ป่วยของแพทยใ์นกรณีท่ีเคยมายรับ
บริการในคร้ังก่อน   

2.4 ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต  (History illness) การไดรั้บการรักษา การกินยา ประวติัการไดรั้บ
อุบติัเหตุ การรักษาตงัอยา่งเช่น การผา่ตดั 

2.5 ประวติัการเจ็บป่วยในครอบครัว (Family illness) ประวติัโรคท่ีท่ายทอดทางกรรมพนัธ์ อาการ
เจบ็ป่วยของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคติดต่อเช่น โรควณัโรคโรคตบัอกัเสบ   

2.6 คร่ือข่ายทางสังคม (Social net work) แหล่งความช่วยเหลือทางสังคม สวสัดิการทางสังคม สมาคม
ท่ีทีผูใ้ชบ้ริการเป็นสมาชิกอยู ่

2.7 ผลการชันณสูตรเช่น ผลการตรวจทางห้องทดลอง (Laboratory report) ร่วมทั้ งผลการท า 
Ultrasound หรือการถ่ายภาพต่างเอาไว ้ถา้มี 

2.8 การใหค้  าแนะน า การให้ความรู้ทางดา้นสุขภาพ หรือร่วมทั้งระดบัความรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัปัญหาสุขภาพตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ 

 
สรุป   ในการลงบนัทึกขอ้มูลการซักประวติัการเจ็บป่วยนั้นมีการลงบนัทึกหลายขั้นตอนถ้าบนัทึก

ขณะท่ีท าการซักถามหรือสนธนากนัอยู่    เพื่อกนัลืม จึงอาจตอ้งท าการบนัทึกในขณะท่ีท าการซักประวติัอยู ่ 
เม่ือตอ้งบนัทึกผูซ้กัประวติัตอ้งขออนุญาตผูใ้ชบ้ริการเสียก่อนจึงบนัทึกเพื่อท าให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจและสบายใจ 
ซ่ึงการบนัทึกขอ้มูลในระหวา่งท าการซักประวติัอยู่ผูบ้นัทึกอาจใช้ตวัยอ่หรือชวเลขเพื่อช่วยจ า แต่การบนัทึก
ประวติัเม่ือเสร็จส้ินการซักประวติันั้น การลงบนัทึกขอ้มูล ตอ้งท าให้เพื่อนร่วมวิชาชีพ อ่านแลว้ ตอ้งทราบว่า
เป็นประวติัการเจบ็ป่วยของใคร ซกัประวติัเม่ือไหร่  มาโรงพยาบาลดว้ยปัญหาอะไร เคยไดรั้บการรักษาหรือไม่ 
อยา่งไร และตอ้งใชภ้าษาท่ีเป็นสากล อ่านง่าย ชดัเจน ท าใหผู้อ่้านขอ้มูลเขา้ใจตรงกนั 

 
 

กจิกรรม 10.3.2 

จงอธิบายรูปแบบการบนัทึกประวติัการซกัประวติัการเจบ็ป่วย 
 

แนวตอบกจิกรรม 10.3.2 
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หลกัการบนัทึกประวติัการเจ็บป่วย  ตอ้งถูกตอ้งชดัเจนอ่านง่ายตรงตามขอ้แทจ้ริงไม่ควรมีการขีดฆ่า
ขูดลบ ใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการซักประวติัการเจ็บป่วยจริงไม่ใส่ความรู้สึกของผูท่ี้ท  าการ
สัมภาษณ์ 
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เร่ืองที ่10.3.3 
รูปแบบการบันทกึการซักประวตั ิ
 
  แบบฟอร์มในการซักประวติัมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ และภาวะ
เจ็บป่วยของผูม้าใช้บริการ  ซ่ึงจะเห็นว่าการบนัทึกประวติันั้นจะตอ้งมีขอ้มูลครอบคลุมขอ้มูลต่างๆ ท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้และตอ้งมีการเพิ่มขอ้มูลเพิ่มตามลกัษณะอาการของการเจ็บป่วย ซ่ึงบุคลากรทางการแพทยต์อ้ง
ซกัเพิมเติมตามความตอ้งการเฉพาะของโรคแต่ละโรคในภายหลงั  แต่อย่างไรก็ตามการบนัทึกขอ้มูลนั้นตอ้ง
บนัทึกให้อ่านเข้าใจง่ายและชัดเจน สั้ นๆและกระชับและสามารถบันทึกได้เร็ว  ได้ง่าย การบนัทึกการซัก
ประวติัการเจ็บป่วย มีความแตกต่างกันไปตามความจ าเป็นเก่ียวกบัพื้นฐานของโรคแต่ละชนิด  การบนัทึก
ข้อมูลการเจ็บป่วยเป็นส่ิงส าคัญในการช่วยการวินิจฉัยโรค และเพื่อให้ซักประวติัได้อย่างครอบคลุม
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลหลายแห่งจึงพยายามสร้างแบบฟอร์มมาให้ผูซ้กัประวติัมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การซกัประวติั   เพื่อใหง่้ายข้ึน   
 
1. รูปแบบการบันทึกการซักประวตัิการเจ็บป่วยทีใ่ช้กนัอยู่ทัว่ๆไป 
ส่วนที ่ 1 ขอ้มลพื้นฐานของผูป่้วย ลกัษณะของผูป่้วย (Identification data) 
ช่ือ .........................................................สกุล........................................................................................................ 
อาชีพ........................................................สภาพสมรส  คู่  โสด     ม่าย            หยา่       แยก  
เช้ือชาติ..................สัญชาติ...........................ช่ือบิดา..........................................ช่ือมารดา................................... 
วนั....................... เดือน......................... ปี เกิด........................................... 
บา้นเลขท่ี .............................................................................................................. 
โทรศพัยบ์า้น...............................................................โทรศพัย ์มือถือ.................................................................. 
วนัท่ีมาตรวจคร้ังแรก............................................................................................ 
ผูท่ี้สามารถติดต่อผูป่้วยได ้ช่ือท่ีอยู.่..............................................................  ...........เบอร์โทรศพัย.์............... 
  ส่วนท่ี 2  ประวติัการจบ็ป่วย 
1.อาการส าคญัท่ีน าผูป่้วยมา.............................................................................................................................. 
2.ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
3.ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต.............................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................................... 
4.ประวติัครอบครัว.............................................................................................................................................. 
                  ไม่มีประวติัโรคติดต่อทางกรรมพนัธ์ โรคติดต่อร้ายแรงใดๆในครอบครัว 
5. ประวติัการเจบ็ป่วยของบุคลใกลชิ้ด หรือประวติัการเจบ็ป่วยของคนในหมู่บา้น 
6.ประวติัส่วนตวั
............................................................................................................................................................................... 
2 แบบฟอร์มการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วย ผุป่้วยแต่ละวยัแต่ละโรคท่ีตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม จะตอ้งบนัทึก
ขอ้มูลเพิ่มมากข้ึนซ่ึงแตกต่างกนัไปตามความจ าเป็นของผูป่้วย     (พรทิพย ์เชิดชูพงคห์ล ้า.2550 หนา้ 49)  
7 ในกรณีทีเ่ป็นสตรีในประวติัส่วนตวั จ  าเป็นตอ้งซกัถามถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการมีประจ าเดือน เช่น ยงัมี
ประจ าเดือนอยูห่รือไม          มี             ไม่มี           ประจ าเดือนมา     สม ่าเสมอหรือไม่         มาคร้ังละก่ีวนั        
 
ตัวอย่างในการบันทกึการซักประวตัิในผู้ใหญ่ 
ช่ือผู้ป่วย  นาง วิรุณ  สมส่วน   อายุ 23  ปี        เพศ หญิง 
อาชีพ  รับราชการ  อยู่บ้านเลขที ่2/1 ถนน ก าแพงเพรช  เขต ทุ่งสองหอ้ง กรุงเทพฯ   โทรศพัย ์บา้น 02-452-
1155 เบอร์มือถือ  089-9695-412 
ช่ือผู้บันทกึ ข้อมูล    นางสาว   สมศรี จัน่กลาง  เม่ือวนัที ่10 ธนัวาคม 2555 เวลา 11.00 น. 
ประวตัิการเจ็บป่วย 

1.   อาการส าคัญ (อ.ส.) ถ่ายเหลวเป็นน ้า กล่ินเหมน็เหน่า มา ประมาณ 5 คร้ังใน 3 ชัว่โมงก่อนมา
โรงพยาบาล 

2. ประวตัิอาการปัจจุบัน(ป.ป.) 5 ชัว่โมงมาโรงพยาบาล  รับประทานอาหารท่ีเหลือมาจากการไป
รับประทานอาหารกบัครอบรครัวม่ือเวลา 17.00 น. ท่ีภตัราคารแห่งหน่ึงย่านฝังธนบุรี  โดยไม่ไดอุ่้นเพราะให้
ร้อน  และไดเ้ก็บอาหารดงักล่าวไวน้อกตูเ้ยน็  ขณะรับประทานรู้สึกวา่รสชาติของอาหารเปล่ียนไปรับประทาน
ไปประมาณ 3-4 ค า จึงเลิกรับประทานหันไปด่ืมนมสดแทน หลังจากนั้น ประมาณ 1ชั่วโมง เร่ิมมีอาการ
คล่ืนไส้อยากอาเจียนแต่ไม่อาเจียน  และมีอาการทอ้งเสียแรกๆถ่ายกระปริบกระปรอย  จึงด่ืมโคก้ผสมเกลือ แต่
อาการไม่ดีข้ึนมีอาการปวดมวนทอ้งเพิมมากข้ึนและถ่ายเหลวมากข้ึนจึงตดัสินใจมาโรงพยาบาล 

3. ประวตัิการเจ็บป่วยในอดีต (ป.อ.) ไม่เคยแพย้าแพอ้าหาร หรือมีโรคประจ าตวัใดๆ 
4. ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว(ป.ค.) ปฏิเสธโรคท่ีถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ มารดา มีภาวะ

ของความดนัโลหิตสูง แต่ควบคุมโดยการควบคุมการรับประทานอาหาร และการออกก าลงักาย  มารับการ
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ตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลน้ีทั้ งครอบครัว บิดาเคยเป็นโรคตบัอกัเสบ มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี
เช่นเดียวกนัปัจจุบนัอาการดีข้ึนแลว้ 

5. ประวตัิการเจ็บป่วยในคนข้างเคียง(ป.ข.) เม่ือวานน้ีคนในครอบครัวทุกคนออกไปรับประทาน
อาหารท่ีร้านอาหารยา่นฝ่ังธนดว้ยกนัทุกคนมีอาการปกติไม่มีใครในกลุม มีอาการปวดทอ้งหรือมีอาการ
ทอ้งเสียเช่นเดียวกบัตนเองเลย  

6. ประวัติส่วนตัว(ป.ส.) ปกติตนเองรับประทานอาหารได้ทุกชนิด หลังรับประทานไม่เคยมี
อาการผดิปกติใดๆยกเวน้ในคร้ังน้ี ผูใ้ชบ้ริการชอบรับประทานอาหารรสจดั ปฏิเสธ การใชส้ารเสพติด หรือการ
ใชย้าบ ารุงใดๆ การขบัถ่ายปกติถ่ายอุจจาระวนัละ 1 คร้ัง 
หมายเหตุ   
      จากขอ้มูลในการซักประวติัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับประทานอาหารท่ีเสียแลว้เขา้ไปท าให้คิดได้ว่า
อาการท่ีเกิดเกิดภาวะอาหารเป็นพิษ ดงันั้นในการซักประวติัตอ้งให้ความส าคญักบัระบบการขบัถ่าย หรือการ
เกิดอาการของโรคร่วมกบัสมาชิกท่ีร่วมรับประทานอาหารดงักล่าว 
 
 
 สรุป   การบนัทึกการซกัประวติัอยา่งมีขั้นตอน  ชดัเจน ใชห้ลกัการเขียนท่ีส่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจตรง
ตามท่ีผูซ้กัประวติัตอ้งการส่ือความหมาย  เขียนให้ชดัเจนอ่านง่าย  สะอาดและไม่ควรมีการขีดฆ่าขดูลบ  ถา้จะ
ใช้สัญาลักษณ์ต้องเป็นสัญญาลักษณ์ท่ีเข้าใจตรงกันและเป็นสัญญาลักษณ์ท่ีรู้และใช้กันทั่วไป มีข้อมูลท่ี
ครอบคลุมภาวะสุขภาพมากท่ีสุด  ซ่ึงจะเห็นว่าการซักประวติัท่ีมีคุณภาพนั้นผูซ้ักประวติัมีเร่ืองท่ีตอ้งการจ า
มากมาย ดงันั้นในขณะท่ีซกัประวติัผูซ้กัประวติัจ าเป็นตอ้งท าการบนัทึกผลการซกัไวบ้างส่วนเพื่อกนัผิดพลาด
หรือกนัลืม การบนัทึกในขณะท่ีก าลงัซกัประวติัอยูต่อ้งไม่ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความไม่สบายใจ ผูซ้กัประวติัจึง
ควรขออนุญาตในการท่ีจะบนัทึกขอ้มูลก่อนเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการสบายใจ  การบนัทึกขอ้มูลตอ้งส่ือความหมายให้
ถูกตอ้งชดัเจน  ปัจจุบนัสถานบริการทางดา้นการแพทยห์ลายๆแห่งจึงไดพ้ยายามท่ีจะช่วยให้การบนัทึกประวติั
และการซักประวติั ชัดเจน อ่านง่าย จึงได้พฒันารูปแบบการบนัทึกผลการซักประวติัในรูปแบบการเช็คลิส
(Check list) เช่นแบบบนัทึกการซักประวติัของโรงพยาบาลราชวิถี เพราะผลการซักประวติัการเจ็บป่วยของ
ผูใ้ช้บริการมิไดใ้ช้เฉพาะบุคลากรทางดา้สุขภาพเท่านั้น ผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆยงัอาจน าเอาไปใช้ประโยชน์
ดว้ยเช่นเดียวกนัไม่วา่จะเป็นการตามหาผูท่ี้สูญหายหรือในแง่ของอาชญากรรมดว้ย   
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กจิกรรม 10.3.3 

จงอธิบายรูปแบบการบนัทึกประวติัการเจบ็ป่วยในผูใ้หญ่  
 

แนวตอบกจิกรรม 10.3.3 

 รูปแบบการบนัทึกประวติัการเจ็บป่วยในผูใ้หญ่  ตอ้งบนัทึกอยา่งมีระดบัและขั้นตอน ใชภ้าษาท่ีอ่าน
ง่าย เขียนอยา่งบรรจงเป็นภาษาสากลบนัทึกเช่ือมโยงจากส่ิงท่ีคน้พบในปัจจุบนัโยงไปหาอดีต  ชดัเจน  ไม่ควร
ให้มีการขีดฆ่าขูดลบ ใช้ภาษาสากล ไม่ควรใช้สัญลกัษณ์ท่ีไม่ได้ใช้กันอยู่ทัว่ไป ขอ้ส าคญัตอ้งบนัทึกส่ิงท่ี
คน้พบโดยไม่ใส่ความคิดเห็นหรือขอ้สรุปของผูซ้กัประวติัลงไป และควรบนัทึกทนัทีหลงัการซกัประวติั 
ซ่ึงรูปแบบทัว่ไปของการซกัประวติัควรประควรเขียนตามขั้นตอนดงัน้ี 
บตัรเลขท่ี……...................วนัท่ี....................................    ช่ือผูใ้ชบ้ริการ…...........อาย.ุ........    ปี เพศ…… 
อาชีพ …............................ท่ีอยูปั่จจุบนั .....................................................................................................    
ภูมิล าเนาว.์..................................................................................................ผูใ้หข้อ้มูล................................ 
ช่ือผูบ้นัทึกขอ้มูล…..............................................................วนัท่ี …….................................เวลา……........ 
   

อาการส าคญั(Chief 
Compain)………………… 

 

ประวติัการเจบ็ป่วยใน
ปัจจุบนั………………          

 

ประวติัการเจบ็ป่วยอดีต……....  
ประวติัการเจบ็ป่วยในครอบครัว  
 ประวติัการเจบ็ป่วยของคนใกลชิ้ด  
ประวติัส่วนตวั............... (อาชีพ การใชส้ารเสพติด เช่นเหลา้ บุหร่ี อาหารท่ีชอบ

รับประทาน น ้าด่ืม นิสัยส่วนตวัหรืองานอดิเรก การ
เดินทาง กิจกรรมต่างๆท่ีปฏิบติัก่อนเกิดการเจบ็ป่วย 

 ถา้เป็นเพศหญิง ใหก้ล่าวถึงประวติัการมีประจ าเดือน/ อาการหมด
ประจ าเดือน 
ในเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี       ประวติัการเกิด     การ
เจริญเติบโต การไดรั้บภูมิคุม้กนั                                                                                                                    
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 หน่วยที ่11 

การตรวจร่างกายและการวนิิจฉัยโรคเบ้ืองต้น 
อาจารย์ นายแพทย์กติต ิ องค์คุณารักษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์ 

 

 

 

 

ช่ือ อาจารยน์ายแพทยกิ์ตติ  องคคุ์ณารักษ ์

วุฒ ิ พ.บ., อนุมติับตัรแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว  

Mini MPA in Health from IHMC,  

F.I.M.S. International Federation of Sport Medicine 

ป.แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์, ป.แพทยฝั์งเขม็  

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลดา้นภารกิจบริการ 
หวัหนา้กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย ์
โรงพยาบาลล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

หน่วยที่
ปรับปรุง 

หน่วยท่ี  11 

 
 

 

ช่ือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช่อทิพย ์ บรมธนรัตน ์

วุฒ ิ วท.บ., วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์), ส.ด.(บริหารสาธารณสุข ) 

ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป(การรักษาโรคเบ้ืองตน้) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  หน่วยที่
ปรับปรุง 

หน่วยท่ี  11 
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 แผนการสอนประจ าหน่วย 

ชุดวชิา             การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 
 
หน่วยที่ 11      การตรวจร่างกายและการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ 
 
ตอนที ่ 

11.1  แนวคิดการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้                                                                                                                       
            11.2  กระบวนการตรวจร่างกาย 
              11.3  การวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้  
 
แนวคิด                        

1. การตรวจร่างกายถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากอีกขั้นตอนหน่ึงหลงัจากการซกัประวติัการเจบ็ป่วย อนัจะน ามา
ประกอบการวินิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง การตรวจร่างกายเป็นการคน้หาอาการแสดงของการเจบ็ป่วยท่ีจะตอ้งอาศยั
ประสาทสัมผสัของผูต้รวจท่ีมีอยู ่ทั้งทางตา มือ หู และจมูก รวมทั้ง  เคร่ืองมือทางการแพทยช่์วยในการตรวจ เพื่อ
จะไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสภาวะร่างกายของผูป่้วย  มีหลกัการตรวจร่างกายโดยทัว่ ๆ ไป นิยมใชแ้ละยดึถือเป็น
หลกัปฏิบติัมีอยู ่4 วธีิ คือ การดู  การคล า การเคาะ และการฟัง 

2.  กระบวนการตรวจร่างกายประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ (1)ตรวจลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วย เร่ิมตั้งแต่ขณะท่ีผูป่้วย
เดินเขา้มาพบแพทยแ์ละขณะท าการสัมภาษณ์ประวติั โดยสังเกตลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วย (2) ตรวจการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพ ไดแ้ก่  ชัง่น ้าหนกั  วดัส่วนสูง วดัสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ  
ความดนัโลหิต)  และ 3) ตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ โดยเร่ิมจากการตรวจผวิหนงั เล็บ  ศีรษะ   ตา  หู  จมูก  
ปาก  คอ ทรวงอก  หวัใจ  ทอ้ง  อวยัวะเพศ ทวารหนกั  กระดูก  ขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ  แขนขา และระบบประสาท  

3.  การวนิิจฉยัโรคเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากขั้นตอนหน่ึงในการรักษาโรค  เพื่อจะหาสาเหตุของปัญหาอนัจะน าไปสู่
การแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและไดผ้ลดี  โดยการวนิิจฉยัโรคตอ้งอาศยัเหตุผลตามหลกัวทิยาศาสตร์ กล่าวคือ เม่ือ
รวบรวมขอ้มูลจากประวติั การตรวจร่างกาย ตลอดจนการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการแลว้ ผูต้รวจจะตอ้งท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  โดยการใชต้รรกวทิยาและความรู้ทางการแพทยม์าพิจารณาเพื่อจะใหท้ราบวา่ผูป่้วยมีปัญหา
อะไร  มีส่ิงใดผดิปกติหรือไม่      ความผดิปกติท่ีพบนั้นมีความหมายหรือความส าคญั หรือมีน ้าหนกัเพียงใด  
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีอยูห่ลากหลายนั้นมีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด เพื่อน ามาตั้งสมมติฐาน ท าการพิสูจน์   
วเิคราะห์ผล จึงจะสามารถบอกไดว้า่พยาธิสภาพในผูป่้วยนั้นเป็นอยา่งไร 

วตัถุประสงค์  
  เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 11 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
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1. อธิบายแนวคิดการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ได ้      
2. อธิบายกระบวนการตรวจร่างกายได ้                                                                                                                

            3.  อธิบายการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูป่้วยได ้  
 
กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

 2.  ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยท่ี 11 ตอนท่ี  11.1-11.3 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน   
4.  ฟังเทปบนัทึกเสียง/ซีดี  และศึกษาซีดีการตรวจร่างกายและการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ 

 5. เขา้รับการสอนเสริม (ถา้มี) 
 6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 

 3. เทปบนัทึกเสียงในรูปแผน่ซีดีหรือดีวดีี และซีดีการตรวจร่างกายและการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ 
 4. รายการวทิย/ุโทรทศัน์ 
 5. เขา้รับการสอนเสริม (ถา้มี) 
ประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการเขา้รับการสอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
หน่วยที ่11 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่11.1  

แนวคดิการตรวจร่างกายเบ้ืองต้น        
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 11.1  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวข้อเร่ือง 

11.1.1   ความหมายและความส าคญัของการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ 
11.1.2  หลกัการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ 
11.1.3  การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีและอุปกรณ์ในการตรวจร่างกาย 

แนวคิด   
1. การตรวจร่างกายหรือการตรวจทางกายภาพ เป็นวิธีการท่ีจะให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาวะของร่างกายผูป่้วยท่ีปกติ

หรือเปล่ียนไป เพื่อน ามาใช้ในการวินิจฉัยโรคร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการซักประวติัและการตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ  การตรวจร่างกายอาศยัประสารทสัมผสัของผูต้รวจทางตา มือ หู จมูก โดยวิธีทางการแพทย ์คือ 
การดู คล า  เคาะ ฟัง และการใช้เคร่ืองมือทางการแพทย ์ทั้ งน้ีผูต้รวจควรมีการฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ 
เพื่อให้การตรวจร่างกายมีประสิทธิภาพ การตรวจร่างกายมีความส าคญัเพื่อได้ข้อวินิจฉัยโรคแลรักษา เพื่อ
ประเมินความรุนแรงของโรค เพื่อช่วยในการวินิจฉยัแยกโรค ท าใหไ้ดข้อ้มูลอาการแสดงเพิ่มเติมท่ีตรวจพบใหม่ 
และยนืยนัการวนิิจฉยัโรค 

2. หลกัการตรวจร่างกายโดยทัว่ๆ ไปท่ีทางการแพทยนิ์ยมใชแ้ละยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการตรวจร่างกาย มี 4 วิธี  
คือ การดู  (inspection)  การคล า(palpation)  การเคาะ (percussion)  และการฟัง  (auscultation)  นอกจาก น้ี 
การตรวจร่างกายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การตรวจร่างกายควรกระท าไปตามล าดบัขั้นตอนจากศีรษะจรดเทา้ 
หากมาตรวจคร้ังแรกควรตรวจร่างกายทุกระบบ ใช้เทคนิคการตรวจร่างกายทัว่ไป  โดยตอ้งท าอย่างเหมาะสม
และนุ่มนวล และพึงระวงัส่ิงท่ีตรวจพบซ่ึงอาจไม่ใช่รอยโรค 

3. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการตรวจร่างกายตามล าดับขั้น คือควรเตรียม 
ความพร้อมตั้งแต่สถานท่ีท่ีตรวจร่างกาย ตอ้งเป็นสถานท่ีมิดชิดและมีความเป็นส่วนตวั   มีความสวา่งท่ีเพียงพอ  
ส่วนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจร่างกายท่ีใช้บ่อยไดแ้ก่ ไฟฉาย ไมก้ดล้ิน  หูฟัง   เคร่ืองวดั
ความดนัโลหิต ปรอทวดัอุณหภูมิ   นาฬิกาท่ีมีเข็มวินาที  ไมเ้คาะเข่า  เข็มและส าลีส าหรับทดสอบทางประสาท
การรับความรู้สึก ถุงมือและเจลลา้งมือ   กระดาษเช็ดมือ และ เคร่ืองชัง่น ้าหนกั  เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 11.1  จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
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1.  อธิบายความหมายและความส าคญัของการการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ได ้
2.  อธิบายหลกัการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ได ้
3.  อธิบายการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีและเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการตรวจร่างกายได ้  

 

 
 

เร่ืองที่ 11.1.1  
ความหมายและความส าคญัของการตรวจร่างกายเบ้ืองต้น 
 

  
 ในศาสตร์การแพทยข์องชนชาติต่างๆ มีรายละเอียดของการตรวจร่างกายแตกต่างกนัไปตามองค์ความรู้ แนวคิด

ปรัชญาและทฤษฎีทางการแพทยข์องชนชาตินั้นๆ ส าหรับการแพทยท่ี์นิยมใช้กนัมากท่ีสุดและมีความเป็นวิทยาศาสตร์มาก
ท่ี สุด  คือ การแพทย์แผนปัจจุบันนั้ น  ใช้การดู  (inspection) การคล า (palpation) การเคาะ (percussion) และการฟัง 
(auscultation) เป็นหลกัในการตรวจร่างกายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้วินิจฉยั อนัน าไปสู่หลกัการรักษา (Therapeutic Principle) และ
การเลือกวิธีท่ีใช้ในการรักษา (Therapeutic Modality) ท่ีถูกต้องเหมาะสมกับผูป่้วยต่อไป ดงันั้ น จึงควรมาท าความเข้าใจ
ความหมายและความส าคญัของการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 
1. ความหมายของการตรวจร่างกายเบ้ืองต้น 

มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการตรวจร่างกาย ไวด้งัน้ี 

 “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) 
การตรวจร่างกายเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพของบุคคลหรือสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับกิจกรรมหรือบริการท่ีเฉพาะเจาะจง 

 “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)  การตรวจร่างกายเป็นกระบวนการ
ของการตรวจร่างกายทางการแพทยโ์ดยการใชก้ารดู สัมผสั การ 
เคาะ หรือการฟัง  เพื่อวนิิจฉยัโรคหรือตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 

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 )   การตรวจร่างกายเป็นการสอบสวนร่างกายเพื่อตรวจสอบสถานะของสุขภาพ โดยใช้
เทคนิคการการดู การคล า การเคาะ การฟัง และการดมกล่ิน ทั้งหมดหรือบางส่วน  การตรวจร่างกายรวมทั้งการซักประวติั 
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และทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวนิิจฉยัโรคและพฒันาการวางแผนการรักษา 

การตรวจร่างกาย (Physical examination)  เป็นการรวบรวมขอ้มูลการเจ็บป่วยดว้ยการใช้ประสาทสัมผสัของผูป่้วย 
(ปาก  ตา  จมูก  มือ  หู)และการใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ ทั้ งน้ีผูต้รวจควรมีการฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญ เพื่อให้ 
การตรวจร่างกายมีประสิทธิภาพ (เนตรทราย รุ่งเรืองธรรม และจริยาวตัร  คมพยคัฆ,์ 2531: 39) 

การตรวจร่างกาย (Physical examination)  เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากขั้นตอนหน่ึง หลงัจากการซกัประวติัการเจ็บป่วย  
อนัจะน ามาประกอบการวินิจฉัยโรคท่ีถูกตอ้ง การตรวจร่างกายเป็นการคน้หาอาการแสดง (Signs) ของการเจ็บป่วยท่ีตอ้ง
อาศยัประสาทสัมผสัของผูต้รวจ ทั้งทางปาก  ตา  จมูก  มือ  และ หู  รวมทั้งเคร่ืองมือทางการแพทยช่์วยในการตรวจ เพื่อจะ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพร่างกายของผูป่้วย (ธนารักษ ์ สุวรรณปะพิศ 2539:33) 

การตรวจร่างกาย หรือการตรวจทางกายภาพ (Physical examination)  เป็นทักษะพื้นฐานทางคลินิกท่ีส าคัญ 
ส าหรับการวินิจฉัยโรค เทคนิคการตรวจร่างกาย ไดแ้ก่ การดู การคล า  การเคาะ  และการฟัง ผูต้รวจตอ้งมีความรู้กายวิภาค-
ศาสตร์  สรีรวิทยา ของอาการแสดงท่ีผิดปกติ รู้พิสัยของอาการแสดงท่ีปกติ สามารถตรวจร่างกายได้อย่างเป็นล าดบัขั้น 
โดยไม่ละเลยการตรวจส่วนใด  รู้เทคนิคของการตรวจหาความผิดปกติและการตรวจเพื่อยืนยนัความผิดปกติท่ีพบและ
สามารถบูรณาการผลการตรวจร่างกายเขา้กบัสมมติฐานการวินิจฉัยโรคเกิดโรคท่ีนึกถึงจากประวติั (จินตนา ศิรินาวิน และ
สาธิต วรรณแสง, 2549: 59) 

กล่าวโดยสรุป   การตรวจร่างกาย (Physical examination) เบื้องต้น หมายถึง การค้นหาอาการแสดง (Signs) 
ของการเจ็บป่วย โดยใช้ประสาทสัมผสัของผูต้รวจทางปาก  ตา  จมูก  มือ  และหู และเคร่ืองมือทางการแพทย์ช่วยใน 
การตรวจเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพร่างกายและการเจ็บป่วย เพื่อประกอบการวินิจฉยัโรค ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐาน
ทางคลินิกท่ีส าคญั โดยใชห้ลกัการหรือเทคนิคการตรวจร่างกายโดยทัว่ไปและยดึถือเป็นหลกัปฏิบติั 4 วธีิ คือ  การดู   การคล า  
การเคาะ  และการฟัง  โดยผูต้รวจตอ้งมีความรู้กายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยาของอาการแสดงท่ีปกติและท่ีผิดปกติ สามารถ
ตรวจร่างกายไดอ้ยา่งเป็นล าดบัขั้น รู้เทคนิคของการตรวจหาความผิดปกติ และการตรวจเพื่อยืนยนัความผิดปกติท่ีพบ  และ
สามารถบูรณาการผลการตรวจร่างกายเขา้กบัสมมติฐานการวินิจฉยัโรคท่ีควรค านึงถึงจากการซักประวติั ทั้งน้ีผูต้รวจควรมี
การฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ เพื่อใหก้ารตรวจร่างกายมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
2. ความส าคัญของการตรวจร่างกายเบ้ืองต้น      
              การตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ ถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากขั้นตอนหน่ึง หลงัจากการซักประวติัการเจ็บป่วย เพื่อได้
ขอ้มูลมาประกอบการวนิิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง การตรวจร่างกายนอกเหนือไปจากการท าให้ไดม้าซ่ึงขอ้วนิิจฉยัและรักษาดงักล่าว
แลว้ ซ่ึงขอ้วนิิจฉยัและรักษาดงักล่าว ยงัมีความส าคญัหลายประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใช้ในการประเมินระยะหรือความรุนแรงของโรค ตลอดจนใช้ในการประเมินว่าผูป่้วยมีอาการดีข้ึนหลงัจาก
ไดรั้บการรักษาหรือไม่ และในบางกรณี เช่น กรณีท่ีผูป่้วยหมดสติ หรือไม่อาจส่ือสารดว้ยค าพูดกบัแพทยไ์ด ้การตรวจร่างกาย
จะเป็นวธีิเดียวท่ีแพทยใ์ชเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นในการหาขอ้วินิจฉยัเบ้ืองตน้ 
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2. เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค(Differential diagnosis)  เน่ืองจากการตรวจร่างกายเป็นทกัษะทางคลินิกท่ีส าคญั 
(Vital clinical skill) ท่ีแพทยใ์ช้ในการดึงข้อมูลจากตวัผูป่้วย (Objective data) เพื่อน ามาประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากการ 
ซกัประวติั (Subjective data) ให้ไดข้อ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ (Provisional diagnosis or Impression) ซ่ึงไดม้าจากสาเหตุท่ีแพทยคิ์ด
วา่น่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น ซ่ึงอาการและอาการแสดงของผูป่้วยอาจจะเป็นขอ้มูลท่ีสนบัสนุน
ข้อวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น(Positive sign and symptom)  หรือเป็นข้อมูลท่ีหักล้างข้อวินิจฉัยเบ้ืองต้น (Negative sign and 
symptom) ก็ได ้ หากขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ท่ีไดจ้ากสาเหตุท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดถูกขอ้มูลอ่ืนๆมาหกัลา้ง 

 3. เพื่อช่วยให้ไดป้ระวติัการเจ็บป่วยเพิ่มเติมขณะตรวจร่างกาย เพราะในช่วงซกัประวติัขอ้มูลอาการแสดงท่ีตรวจพบ
ใหม่จากการตรวจร่างกายอาจมีความส าคญัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการซกัประวติัในตอนแรกเสียอีก เพราะบ่อยคร้ังท่ีการตรวจร่างกาย
ให้ขอ้มูลท่ีผูป่้วยไม่ไดใ้ห้ไวใ้นช่วงซักประวติั ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูป่้วยไม่ให้ความสนใจในอาการนั้นๆ หรือผูป่้วยอยากจะ
บอกเล่าออกมา แต่แพทย์ไม่ได้เปิดโอกาสให้บอก ท าให้แพทย์ต้องกลับไปซักประวติัเพิ่มเติมใหม่ และเปล่ียนแปลง 
ขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ใหม่ 
 4. เพื่อช่วยในการยืนยนัการวินิจฉัยโรค(Confirm diagnosis)  ภายหลังจากผ่านการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
แพทยจึ์งจะพิจารณาส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้มูลมาสนับสนุนหรือหักล้างขอ้วินิจฉัยเบ้ืองตน้นั้น  
หากผลออกมาตรงกบัขอ้วินิจฉัยเบ้ืองตน้ ก็เป็นการยืนยนัการวินิจฉัยโรค หากผลออกมาไม่สนับสนุนขอ้วินิจฉัยเบ้ืองตน้ 
แพทยก์็จะพิจารณาขอ้วนิิจฉยัอ่ืนๆท่ีเป็นไปไดใ้นอนัดบัรองๆลงมาแทน 

กจิกรรม 11.1.1  
จงอธิบายความหมายและความส าคญัของการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้      
 

แนวตอบกจิกรรม 11.1.1  
การตรวจร่างกายเบ้ืองตน้  หมายถึง การคน้หาอาการแสดงของการเจ็บป่วย โดยใช้ประสาทสัมผสัของผูต้รวจทาง

ปาก  ตา  จมูก  มือ  และหู และเคร่ืองมือทางการแพทยช่์วยในการตรวจ  เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพร่างกายและ
การเจบ็ป่วยเพื่อประกอบการวินิจฉยัโรค ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานทางคลินิกท่ีส าคญั โดยมีหลกัการหรือเทคนิคการตรวจร่างกาย 
4 วิธี คือ  การดู   การคล า  การเคาะ  และการฟัง  โดยผูต้รวจตอ้งมีความรู้กายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยาของอาการแสดงท่ีปกติ
และท่ีผิดปกติ สามารถตรวจร่างกายได้อย่างเป็นล าดบัขั้น รู้เทคนิคของการตรวจหาความผิดปกติ และการตรวจเพื่อยืนยนั
ความผดิปกติ ทั้งน้ีผูต้รวจควรมีการฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ เพื่อใหก้ารตรวจร่างกายมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ความส าคญัของการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ เพื่อใช้ในการประเมินระยะหรือความรุนแรงของโรค รวมทั้งใช้ในการ
ประเมินว่าผูป่้วยมีอาการดีข้ึนหรือไม่ภายหลงัจากได้รับการรักษา เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค  เพื่อช่วยให้ไดป้ระวติั 
การเจบ็ป่วยเพิ่มเติมขณะตรวจร่างกาย และ เพื่อช่วยในการยนืยนัการวนิิจฉยัโรค  
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เร่ืองที่ 11.1.2  
หลกัการตรวจร่างกายเบ้ืองต้น 
 
  ก่อนท่ีจะท าการตรวจร่างกาย แพทยจ์  าเป็นตอ้งประเมินจากการซักประวติัและการสังเกตผูป่้วยก่อนวา่ผูป่้วยอยูใ่น
ภาวะผิดปกติท่ีต้องการการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างรีบด่วน (Urgency) หรืออย่างฉุกเฉิน (Emergency) หรือไม่  
หากแพทยป์ระเมินแลว้วา่เป็นภาวะท่ีอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได ้ตอ้งให้การรักษาไปก่อน เม่ือผูป่้วยพน้จากภาวะวิกฤต
แลว้จึงค่อยเขา้สู่กระบวนการตรวจร่างกายเพื่อสืบคน้หาสาเหตุต่อไป นอกจากน้ี แพทยย์งัตอ้งตระหนกัวา่ ผูป่้วยท่ีแพทยก์ าลงั
จะท าการตรวจร่างกายนั้น ไม่ได้มีแต่อาการและอาการแสดงให้แพทยเ์ขา้คน้หาเท่านั้น แต่เป็นร่างกายท่ีเต็มเป่ียมไปด้วย 
จิตวญิญาณ ความรู้สึก และมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ท่ีแพทยจ์กัตอ้งเคารพและใหก้ารดูแลสนใจไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ขอ้มูล
อาการแสดงท่ีจะไดจ้ากการตรวจร่างกายเลย และในบางกรณีก็มีความส าคญัมากกว่า เช่น กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคทางจิตใจ 
หรือเป็นโรคทางกายท่ีปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิรักษาใหห้าย เช่น โรคเอดส์ หรือโรคมะเร็งในระยะสุดทา้ย เป็นตน้ 

การตรวจร่างกายเบ้ืองตน้  เป็นการรวบรวมขอ้มูลการเจ็บป่วยโดยใช้ประสาทสัมผสัของผูต้รวจ  ทั้งน้ีผูต้รวจควร 
ฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ เพื่อให้การตรวจร่างกายมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประสาทสัมผสัท่ีส าคญัในการตรวจร่างกาย ไดแ้ก่ 
ปาก ตา จมูก มือ และ หู  ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ปาก  ใช้ตั้งแต่การซักถามประวติัหรือสัมภาษณ์ประวติัของการเจ็บป่วย  จากประวติัของผูป่้วยน้ีพอจะเป็น

แนวทางท าให้ทราบได้ว่าผูป่้วยนั้นป่วยเป็นโรคอะไร เพื่อมุ่งท าการตรวจละเอียดของอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกับโรคนั้ นๆ   
การซกัถามประวติัการเจบ็ป่วยของผูป่้วยบ่อยๆ จนเกิดความช านาญจะท าใหป้ระหยดัเวลาท่ีใชใ้นการตรวจ และช่วยประหยดั
ค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และการตรวจทางรังสี เป็นต้น  
ทั้งยงัท าให้ผูป่้วยไม่ตอ้งเสียเวลานาน   นอกจากน้ีปากยงัมีประโยชน์ส าหรับการรักษาผูป่้วยและญาติ เช่น การให้ค  าแนะน า
ช้ีแจงให้ผูป่้วยและญาติมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัโรคและการรักษาพยาบาล การปฏิบติัตนเองและญาติต่อโรคท่ีเป็นอยู ่ 
ตลอดจนการปลอบโยน ให้ก าลงัใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้ผูป่้วยเกิดความอบอุ่น มีก าลงัใจ และฟ้ืนจากการ
เจบ็ป่วยไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. ตา   ใชดู้ลกัษณะท่าทางและอาการแสดงต่างๆ ของผูป่้วย เพราะโรคบางอยา่งมองดูดว้ยตาก็สามารถบอกได ้เช่น   
ผูป่้วยแสดงอาการหายใจหอบ  มีอาการบวมร่วมดว้ย แสดงวา่ผูป่้วยอาจจะมีภาวะหวัใจลม้เหลวหรือผูป่้วยท่ีมีอาการตวัเหลือง 
ตาเหลือง แสดงวา่ผูป่้วยอาจจะเป็นโรคเก่ียวกบัตบั ท่อน ้าดี และถุงน ้าดี  หรือโรคผวิหนงับางโรคใชต้ามองดูก็พอจะบอกชนิด
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ของโรคได ้เป็นตน้  นอกจากน้ี แววตายงัแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ความจริงใจต่อผูป่้วยอีกดว้ย ดงันั้น การใชต้าใหเ้ป็น
และช านาญจะช่วยตรวจผูป่้วยไดต้รงจุดหรือตรงตามระบบท่ีเจบ็ป่วยไดดี้ยิง่ข้ึน และช่วยใหก้ารตรวจเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

3. จมูก  ใชรั้บกล่ินท่ีระเหยมาจากตวัผูป่้วย  ช่วยท าใหท้ราบถึงโรคผูป่้วยท่ีเป็นอยูไ่ด ้เช่น เหลา้  ยาฆ่าแมลง    
น ้ามนัเบนซิน เป็นตน้ จะช่วยใหผู้ต้รวจตั้งขอ้สงสัยวา่ผูป่้วยหมดสติจาการด่ืมส่ิงท่ีไดก้ล่ินระเหยออกมาเขา้ไปในร่างกาย หรือ
ผูป่้วยเบาหวานท่ีอยูใ่นระยะอนัตรายเวลาหายใจออกมาจะไดก้ล่ินหวานเอียนๆ  หรือผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งในระยะสุดทา้ย จะมี
กล่ินเหมน็เฉพาะของโรคมะเร็ง เป็นตน้ 

4. มือ  ใชส้ าหรับสัมผสัเพื่อตรวจส่วนต่างๆ โยการจบั  ลูบ คล า เคาะ และใหก้ารรักษาพยาบาล เช่น ปรุงยา  ฉีดยา   
ผา่ตดั  และใหก้ารรักษาพยาบาล  นกจากนน้ีการสัมผสัดว้ยความละมุนละม่อมจะท าใหผู้ป่้วยเกิดความอบอุ่นใจและมีก าลงัใจ  
ดงันั้น มือจึงมีประโยชน์และมีความส าคญัทั้งในดา้นหารตรวจและการรักษาพยาบาลเป็นอยา่งมาก  

5. หู   ใชฟั้งเสียงตั้งแต่เสียงเดินเขา้มาของผูป่้วย  เสียงพูด  เสียงไอ  เสียงหายใจของปอด  การเตน้ของหวัใจ  การ 
เคล่ือนไหวของกระเพาะอาหาร ล าไส้  เป็นตน้  การฟังเสียงน้ีอาจไดย้ินดว้ยหูโดยตรง เช่น  เสียงเดิน  เสียงพูด เสียงหายใจ
วี๊ดๆ ซ่ึงท าให้นึกถึงโรคหลอดลมอกัเสบ หรือโรคหอบหืดได้ นอกจากน้ีอาจฟังโดยการใช้เคร่ืองมือช่วยเพื่อฟังเสียงการ
เคล่ือนไหวของอวยัวะท่ีอยู่ภายในให้ได้ยินชดัเจนย่างข้ึน  เช่น ใช้หูฟังเพื่อฟังเสียงหายใจ เสียงหัวใจเตน้เพื่อคน้หาอาการ
แสดงท่ีผดิกติ เป็นตน้ 
 นอกจากผูต้รวจไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัของผูต้รวจแลว้ ผูต้รวจยงัตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ส าคญัและจ าเป็น เพื่อ
ช่วยในการตรวจร่างกาย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง ส าหรับรายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจร่างกายจะกล่าว
ต่อไป เร่ืองท่ี 11.1.3  
 หลักการตรวจร่างกายเบื้องต้น การตรวจร่างกายผูป่้วยนั้นตอ้งอาศยัการฝึกฝนและความช านาญ โดยหลกัการแล้ว
ผูต้รวจร่างกายควรตรวจร่างกายให้ครบทุกระบบตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ โดยใชห้ลกัการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้โดยทัว่ ๆไปนิยม
ใช้และยึดถือปฏิบติัมีอยู่ 4  วิธี คือ การดู  การคล า  การเคาะ  และการฟัง ซ่ึงเป็นทักษะการตรวจร่างกายพื้นฐาน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การดู  ( Inspection)    การดูเป็นการตรวจโดยใชต้าสังเกตดูอากปักิริยา ท่าทาง และลกัษณะของผูป่้วยตั้งแต่เม่ือ
ผูป่้วยเดินเขา้มา  วา่เดินเขา้มาอยา่งไร ท่าไหน ตอ้งมีใครช่วยพยงุตวัมาหรือตอ้งหามมา หรือนัง่รถเขน็/เปลนอน    โดยมีหลกั
ในการดู ดงัน้ี                                                                                                                                      

1.1  ดูตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ สีหนา้  ท่าทาง  ผวิพรรณ  ตอ้งดูใหท้ัว่และดูใหเ้ป็นระบบจากดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ 
ดา้นหลงั   
               1.2 ในการดูผูต้รวจตอ้งทราบว่าลกัษณะในคนปกตินั้นเป็นอย่างไร สามารถแยกส่ิงท่ีผิดปกติจากส่ิงปกติโดยการ
เปรียบเทียบ  เช่น การดูวา่ผูป่้วยมีการบวมของขอ้เข่าดา้นซา้ยหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบกบัขอ้เข่าดา้นขวา ฯลฯ    

1.3  ดูลกัษณะของโรคท่ีปรากฏ เช่น  
     1.3.1  ซีด  ใหนึ้กถึงภาวะโลหิตจาง ดูไดท่ี้เยื่อบุเปลือกตาล่าง   เยือ่บุในช่องปาก ฝ่ามือ  หรือเล็บ  การดูท่ี หนา้หรือ

ผวิหนงัทัว่ไปจะบอกไม่ได ้     
    1.3.2  เหลือง  ใหนึ้กถึงดีซ่าน ดูไดท่ี้เยื่อบุตาขาว                                                                                    
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    1.3.3  แดง  คล ้า  ใหนึ้กถึงการอกัเสบ อาจมีอาการปวด  บวม  ร้อน  ร่วมดว้ย  ถา้เป็นมากจะพบหนองสีขาว                                                                                                                                                 
    1.3.4  เขียว  คล ้า ม่วง  ให้นึกถึงขาดออกซิเจน ดูไดท่ี้เล็บหรือริมฝีปาก                                                  
    1.3.5 บวม  ใหนึ้กถึงภาวะมีน ้าคัง่ ดูไดท่ี้หนา้ เทา้ หรือบริเวณเหนือขอ้เทา้                                             
    1.3.6  แหง้  ใหนึ้กถึงภาวะขาดน ้า  ดูไดท่ี้กระบอกตาลึก หรือผวิหนงัทัว่ๆ ไป     
1.4  ดูลกัษณะอาการแสดงต่างๆ ท่ีผดิปกติ โรคบางอยา่งเพียงแต่ดูก็อาจใหก้ารวนิิจฉยัขั้นตน้ได ้เช่น 

                  1.4.1   ผูป่้วยเป็นฝี บริเวณท่ีเป็นจะมีลกัษณะบวม  แดง  ร้อน หรือมีหนองสีขาวหรือสีคล ้า  
                  1.4.2  ผูป่้วยเป็นแผล  ลกัษณะของแผลบางชนิดก็สามารถบอกได ้เช่น แผลมะเร็ง  แผลกดทบั  แผลเน้ือตาย  

      จากการดูเพียงอยา่งเดียวก็อาจใหก้ารวินิจฉยัโรคได ้โดยเฉพาะผูป่้วยโรคผวิหนงั  ส่วนใหญ่จะตรวจดว้ยการดู
แลว้ใหก้ารวนิิจฉยัไดเ้ลย 

1.5 การดูดว้ยตาสามารถแยกไดว้า่ ป่วยท่ีมารับการรักษามีอาการเจบ็ป่วยอยูร่ะยะใด เช่น  ก าลงัเจ็บหนกัหรือก าลงัอยู่
ในระยะอนัตรายถึงแก่ชีวติหรือไม่ 

      ลกัษณะอาการของผูป่้วยท่ีมีอาการแสดงท่ีน่าคิดวา่ ผูป่้วยเจบ็หนกั ไดแ้ก่ 
1.5.1 หมดสติ  หมดสติ  ไม่รู้สึกตวั ไม่กระดุกกระดิก  แมว้า่หยกิหรือทุบตีแลว้ก็ตาม  

โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีอาการแสดงอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 
1.5.2 ชกัตลอดเวลา หรือมีอาการเกร็งของแขนขา  ล าตวั จนเกิดเป็นแผลหรือรอยฟกช ้ าตามร่างกายจาก

การกระทบกระแทก  ตาอาจเหลือกข้ึนขา้งบน 
  1.5.3หายใจเร็วมาก หรือเหน่ือยหอบ  หายใจล าบาก  อกบุ๋ม ไหล่ยกข้ึน  ปีกจมูกบานและหุบเขา้ออกในขณะ
หายใจ 
  1.5.4หายใจชา้มาก คือ หายใจ 5-6 คร้ังต่อหนาที  หรือหายใจได ้2-3 คร้ังก็หยดุพกั  แลว้หายใจใหม่ 2-3 คร้ัง 
ก็หยดุพกัอีก 
  1.5.5มือเทา้เยน็ ซีด หรือเขียว  หรือมีเหง่ือเยน็ๆ ออกตามมือ เทา้ แขนขา และหนา้ 
  1.5.6กระสับกระส่าย  ด้ินรน สับสน  เลอะเลือน ไม่ค่อยรู้สึกตวั และไขสู้ง 
  1.5.7เจบ็หนา้อก แน่นอึดอดั  มีอาการเจบ็ปวดอยา่งรุนแรงท่ีหนา้อก  หนา้มืด  ชีพจรเตน้ผดิปกติหนา้อก 
  1.5.8เลือดออกมีเลือดสด ๆ หรือเลือดคล ้ าออกจากแผล หรืออกจากทวารต่างๆ ได้แก่ ปาก จมูก  หู ช่อง
ปัสสาวะ  ทวารหนกั  หรือถ่ายอุจาระปัสสาวะออกมาโดยไม่รู้สึกตวั 

ถา้ผูป่้วยมาดว้ยอาการแสดงอาการใดอาการหน่ึง หรือหลายๆ อาการร่วมกนัดงักล่าวมาน้ี  อยา่เสียวลาซกัประวติั
อยา่งละเอียดหรือครบถว้น  เพราะการใชเ้วลามากอาจจะเป็นสาเหตุท าให้การดูแลรักษาผูป่้วยชา้เกินไป  ควรรีบตรวจเพื่อให้
การรักษาช่วยชีวติผูป่้วยไวก่้อน เม่ือมีอาการแสดงดีข้ึนแลว้จึงค่อยซกัประวติัหรือตรวจร่างกายอยา่งละเอียดเพิ่มเติมต่อไป 

 

2. การคล า (Palpation)  การคล าคือการใช้ฝ่ามือหรือน้ิวคล า เพื่อหาส่ิงผิดปกติ การคล าควรเร่ิมจากการคล าต้ืนๆ 
บริเวณผวิหนงัก่อน แลว้ค่อย ๆ ลงลึกเขา้ไปถึงส่วนกลา้มเน้ือหรืออวยัวะท่ีอยูข่า้งใน    

วตัถุประสงค์ของการคล า 
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    1) คล ากอ้น  เพื่อดูขนาด ลกัษณะ แขง็ อ่อน อาการเจบ็ 
    2) คล าอวยัวะ  ถา้ปกติคล าไม่ได ้เช่น ตบั มา้ม 
    3) คล าอวยัวะภายใต ้  มีการเคล่ือนไหวหรือเตน้ปกติหรือไม่ เช่น บริเวณหวัใจ ปอด 
วธีิการคล า   มี 2 วธีิ 

1. การคล ามือเดียว (Unimanual palpation) คือ การใชฝ่้ามือขา้งใดขา้งหน่ึงท่ีถนดั คล าลงบน 
ต าแหน่งท่ีตอ้งการจะตรวจ เช่น เตา้นม  หนา้ทอ้ง  เป็นตน้  (ดงัภาพท่ี 11.1)  

2. การคล าสองมือ (Bimanual palpation) คือ การใชมื้อทั้งสองขา้งคล าพร้อมกนั ไดแ้ก่ 
2.1 มือทั้งสองขา้งอยูท่ี่หนา้ทอ้ง เช่น การคล าเพื่อตรวจหนา้ทอ้งของหญิงตั้งครรภ ์ การคล า 

หากอ้นท่ีมีขนาดใหญ่ในช่องทอ้ง หรือท่ีอ่ืน  หาขนาดรูปร่าง  ลกัษณะกอ้น  การท่ีใช ้2 มือ ช่วยกนัคล าจะท าใหไ้ดร้ายละเอียด
ท่ีแน่นอนมากข้ึน  

2.2 มือขา้งหน่ึงอยูห่นา้ทอ้งและมืออีกดา้นหน่ึงอยูด่า้นหลงั เวลาคล ามือทั้ง 2 ขา้งจะกดเขา้หากนั  
ส่วนมากใชค้ล าอวยัวะท่ีอยูลึ่กหรือมีขนาดใหญ่ ใชมื้อสองมือ ช่วยกนัคล าจะไดผ้ลดียิง่ข้ึน เช่นการคล าตบั   ไต มา้ม เป็นตน้ 
(ดงัภาพท่ี 11.2)    

2.3 มือขา้งหน่ึงอยูห่นา้ทอ้งและอีกมือหน่ึงใชน้ิ้วตรวจหาในช่องคลอดหรือทวารหนกั เพื่อตรวจหา
ความผดิปกติของอวยัวะท่ีอยูใ่นอุง้เชิงกราน เช่น  มดลูก  ปีกมดลูก  รังไข่ ทวารหนกั  ล าไส้ใหญ่ส่วนล่าง   ไส้ต่ิง    

 
ภาพที ่11.1  การคล ามือเดียว:การตรวจหนา้ทอ้ง 

 
ภาพที ่11.2  การคล า 2 มือ: การคล าไตขา้งซา้ย 

 

นอกจากน้ี ยงัฝ่ามือ ใช้สัมผสัความสั่นสะเทือนของผิว  เช่น ทาบลงบนหัวใจดูการเต้นของหัวใจหรือ 
การสั่นสะเทือนของเสียงท่ีผา่นปอดมากระทบฝ่ามือ (Tactile fremitus) โดยการวางฝ่ามือหรือสันมือหรือก าป้ันทั้ง 2 ขา้งหรือ
ขา้งเดียวทาบบนอกดา้นหนา้หรือดา้นหลงัของผูป่้วย แลว้ให้ผูป่้วยนบัออกเสียง หน่ึง-หน่ึง-หน่ึง ให้สังเกตความสั่นสะเทือน
ของเสียงท่ีมากระทบฝ่ามือทั้ง 2 ขา้งวา่เท่ากนัไหม  ขา้งซ้ายอาจจะนอ้ยกวา่ขา้งขวา เพราะมีหวัใจอยู ่ ถา้พบวา่บางต าแหน่งมี
การสั่นสะเทือนของเสียงน้อยมาก แสดงว่าอาจมีการอุดตันของหลอดลม หรือมีอะไรมาขวางกั้นระหว่างปอดและ 
ผนงัหนา้อก เช่น  น ้า  เลือด  หนอง  เป็นตน้  

หลกัการคล า ดงัน้ี      
1. ควรคล าโดยไม่มีเส้ือผา้คลุม  
2. ควรท าดว้ยความสุภาพ  นุ่มนวล  มือท่ีใชไ้ม่ควรจะเยน็จนเกินไป  มือควรสะอาด และเล็บไม่ควรยาว  มือสะอาด                                                                                                                    
3. การคล าควรใชทุ้กส่วนของมือท่ีถนดั ค่อยๆ ท า ไม่ควรขย  าหรือใชน้ิ้วจิก  โดยคล ามือเดียว หรือคล าสองมือ                                                                                                                                                        
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4.ในขณะคล า  ควรใหส่้วนท่ีตอ้งการจะตรวจอยูใ่นลกัษณะคลายตวั หรือหยอ่นตวั เพื่อจะคล าไดง่้ายข้ึน                                                                                                                                                    
5. ฝ่ามือและปลายน้ิวสัมผสัผวิหนงั ใหส้ังเกตสีหนา้ดว้ย                                                                        
6. ควรคล าส่วนท่ีปกติบริเวณรอบๆ และดา้นตรงขา้มให้หมดก่อน ส่วนท่ีผดิปกติ หรือส่ิงท่ีผูป่้วยเจ็บ ควรคล าเป็นจุด

สุดทา้ย ในขณะท่ีคล าควรสังเกตสีหนา้ผูป่้วยดว้ย เพราะถา้มีอาการเจบ็ปวดจริง จะมีอาการแสดงออกทางสีหนา้               
7.  การคล าถา้พบส่ิงผิดปกติ  ให้คล าหาต าแหน่งท่ีเป็น  เช่น กอ้น ตอ้งบอกขนาด ลกัษณะของก้อน  ความยืดหยุ่น 

การเคล่ือนไหว และการเจ็บปวด  เช่น ผูป่้วยมาดว้ยอาการพบกอ้นท่ีเตา้นม ให้คล าดูกอ้นนั้นอยู่ขา้งซ้ายหรือขา้งขวา  อยูใ่น
ต าแหน่งหรือส่วนใดของเตา้นม  มีขนาดโตเท่าไรจากการคล าหาขอบเขตของกอ้นโยรอบ  บอกขนาดใหญ่ของกอ้นกวา้ง x 
ยาว  หรือเส้นผา่ศูนยก์ลาง คล าดูลกัษณะของกอ้นวา่เป็นอยา่งไร  อ่อนนุ่ม แข็งเป็นตะปุ่มตะป ่ า หรือ เรียบ  กอ้นเคล่ือนท่ีได้
หรือไม่  กดดูมีอาการเจ็บปวดหรือไม่  จากการซกัถาม หรือเวลากดให้สังเกตสีหนา้ของผูป่้วยดว้ย เพราะถา้มีอาการเจ็บปวด
จริง จะมีอาการแสดงออกทางสีหนา้ร่วมดว้ย  แต่ไม่ควรกดแรงจนเกินไปเพราะอาจท าใหก้อ้นท่ีเป็นอยูแ่ตกได ้

8. ส่ิงท่ีควรตรวจจากการคล า    มีดงัน้ี          
 8.1 การคล าที่บริเวณผิว (Superficial palation)   โดยการใชน้ิ้วมือหรือฝ่ามือรับความรู้สึกท่ีเกิด ข้ึนบริเวณผวิหนงัวา่

มีการเตน้หรือเคล่ือนไหวหรือไม่ เช่น  การคล าชีพจร  ท่ีจะตอ้งบอกความแรง  ความสม ่าเสมอและอตัราการเตน้  การตรวจ
การเตน้ของหัวใจโดยการคล าบริเวณหัวใจเพื่อหาจุดยอดของหัวใจ(Point of maximum impulse) การตรวจการสั่นสะเทือน
ของเสียงท่ีผา่นปอดมากระทบฝ่ามือ  เม่ือใหผู้ป่้วยนบั หน่ึง สอง สาม (Tactile fremitus)   เป็นตน้    

8.2 การกดเจ็บ (Tenderness) โดยการใช้น้ิวมือกดตรงต าแหน่งท่ีสงสัยว่าจะมีพยาธิสภาพ เช่น การกดเจ็บบริเวณท่ี
อกัเสบ หรือกดเจบ็บริเวณกระดูหกั การตรวจบริเวณหนา้ทอ้ง ถา้มีอาการกดเจบ็  แต่เม่ือกดแลว้ยกมือข้ึนให้พน้หนา้ทอ้งอยา่ง
รวดเร็ว ผู้ป่วยจะเจ็บมากขึน้กว่าเดิม (Rebound tenderness)  พบในผูป่้วยท่ีมีอาการภาวะเยื่อบุช่อทอ้งอกัเสบ        

8.3 การคล าอวัยวะที่ถูกดันหรือก้อนที่เกิดบริเวณผิว   โดยการใชน้ิ้วมือตรวจหาส่ิงท่ีผิดปกติ เช่น การคล าหลอดลม
ปกติจะทอดเป็นแนวตรงลงมาแต่ถ้าเฉไปขา้งใดขา้งหน่ึงแสดงว่ามีความผิดปกติของปอด การคล าหาก้อน เช่น การคล า
ต่อมธัยรอยด์  การคล าเตา้นม  ถา้พบวา่ผิดปกติตอ้งระบุต าแหน่งท่ีพบ  ขนาดและลกัษณะของกอ้นว่าเป็นอย่างไร  มีความ
ยดืหยุน่และเคล่ือนท่ีไดห้รือไม่ กดดูมีอาการเจบ็หรือเปล่า                                                                                                                       

8.4 การคล าบริเวณที่อยู่ลึก (Deep palpation)  โดยการใช้มือสองขา้งคล า  ในกรณีท่ีผูป่้วยถนัดขวา ให้มือขวาคล า
หน้าทอ้ง ใช้ดา้นขา้งของน้ิวช้ีและส่วนปลายน้ิวทั้งส่ีและให้มือซ้ายรองรับดา้นหลงั  เวลาคล าจะใช้มือทั้งสองกดเขา้หากนั 
เพื่อจะตรวจหาอวยัวะหรือกอ้นหรือส่ิงผิดปกติท่ีอยูลึ่กและมีขนาดใหญ่ เช่น  การคล ามา้มในคนปกติ จะคล าไม่เจอ  แต่ถา้มี
อาการมา้มโตกวา่ปกติประมาณ 3 เท่า จึงจะสามารถคล าพบได ้ การคล าตบัในคนปกติขอบตบัส่วนล่างจะอยูบ่ริเวณชายโครง
ดา้นขวา  แต่ถา้ตบัโตจะรู้สึกไดว้า่ตบัอยูต่  ่ากวา่ชายโครงลงมา                                                                                                                                   

 การคล าในการตรวจพิเศษต่างๆ โดยการใชมื้อสองขา้ง มือขา้งหน่ึงจะอยู่ท่ีหน้าทอ้งและมืออีกขา้งหน่ึงใชน้ิ้วตรวจ
ในช่องคลอดหรือทวารหนกั  เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวยัวะท่ีอยูใ่นอุง้เชิงกราน เช่น  มดลูก  ปีกมดลูก  รังไข่ ทวาร
หนกั ล าไส้ใหญ่ส่วนล่าง  ไส้ต่ิง ฯลฯ   
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3. การเคาะ (Percussion)  การเคาะ คือ การใชป้ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ สันมือ หรือก าป้ันทุบก็ได ้ การเคาะเป็นวธีิการตรวจ
เพื่อจะให้ทราบความโปร่งหรือทึบของอวยัวะท่ีอยูข่า้งใตเ้พื่อท าให้เกิดการสั่นสะเทือนของเสียงไปกระทบอวยัวะท่ีตอ้งการ
ตรวจแล้วเกิดเสียงดงัสะทอ้นกลบัมาว่าเป็น เสียงโปร่ง(Resonance) โปร่งมาก (Hyperresonance)  เสียงกงัวาน (Tympany)  
เสียงทึบ(Dullness) หรือทึบมาก(Flatness)  ข้ึนอยูก่บัอวยัวะท่ีอยูภ่ายใน ซ่ึงแต่ละต าแหน่งจะมีเสียงสะทอ้นดงัลกัษณะเฉพาะท่ี  
เพื่อค้นหาความผิดปกติ และช่วยในการวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น ส าหรับต าแหน่งใดมีอวยัวะเหมือนกนั 2 ขา้ง เช่น ปอดให้
เปรียบเทียบกนั    

วธีิการเคาะ   
 การเคาะท่ีนิยมมากมี 2 วธีิ คือ การเคาะโดยตรง และการเคาะท่ีผา่นท่ีรองรับ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
3.1 การเคาะโดยตรง (Direct percussion) อาจใชป้ลายน้ิว 3 น้ิว คือ น้ิวช้ี  น้ิวกลาง และน้ิวนางหรือ 

ฝ่ามือ หรือสันมือขา้งท่ีถนดัเคาะลงไปโดยตรงบริเวณท่ีตอ้งการตรวจ เช่น  โพรงกระดูกบริเวณดา้นหน้า  กระดูกไหปลาร้า  
ช่องวา่งระหวา่งกระดูกซ่ีโครง (ดงัภาพท่ี 11.3)    หรือก าป้ันทุบเบาๆ ลงตรงต าแหน่งท่ีสงสัยวา่มีวา่จะมีการอกัเสบ  หรือตรง
ต าแหน่งอ่ืนแต่มีผลกระทบต่อบริเวณท่ีอกัเสบ ถา้มีการอกัเสบภายในผูป่้วยจะมีอาการเจบ็ปวดมาก เช่น การใชก้ าป้ันทุบเบาๆ 
บริเวณกระเบนเหน็บ  (Costovertebral angle) เป็นการทดสอบการอักเสบของกรวยไต (Pyelonephritis)  (ดังภาพท่ี 11.3)    
การเคาะส้นเทา้ในการทดสอบการอกัเสบหรือความผดิปกติของขอ้สะโพก เป็นตน้ 

การเคาะโดยตรงดงักล่าวน้ี  เป็นการเคาะท่ีอาจท าใหผู้ป่้วยรู้สึกเจบ็  แต่ท าไดง่้าย  สะดวกและรวดเร็ว  ผลท่ีไดเ้ป็น
การตรวจอยา่งคร่าว ๆ เท่านั้น 

3.2  การเคาะที่ผ่านที่รองรับ (Indirect percussion) คือ การเคาะผ่านลงบนท่ีรองรับ ไม่เคาะลงบน ร่างกาย
โดยตรง  วิธีเคาะแบบน้ีนิยมใชต้รวจผูป่้วยมากท่ีสุด เพราะไดผ้ลท่ีแน่นอนและละเอียดกวา่วิธีแรก และท าให้ผูป่้วยรู้สึกเจ็บ
นอ้ยกวา่ 

วธีิการเคาะทีผ่่านการรองรับ    ใหท้  าดงัน้ี 
3.2.1   ใชมื้อสองขา้งช่วยกนั โดยวางฝ่ามือขา้งท่ีไม่ถนดั (ขา้งซ้าย) ให้ส่วนปลายตรงขอ้ต่อของน้ิวกลาง (Terminal 

phalanx หรือ  Distal interphalangeal joint )ทาบลงบนต าแหน่งท่ีตอ้งการจะตรวจใหแ้นบสนิท   เพราะต าแหน่งน้ีจะท าใหเ้กิด
แรงกดของอวยัวะนั้นๆ ไดดี้ท่ีสุดพร้อมทั้งแอ่น ส่วนปลายและโคนน้ิวของน้ิวกลางและน้ิวอ่ืนให้เชิดข้ึน(ยกข้ึน) อยา่ให้แตะ
ผวิหนงั เพราะจะท าใหก้ารสั่นสะเทือนลดลง 

3.2.2 ใชส่้วนปลายของน้ิวช้ีหรือน้ิวกลาง (Plexor finger) ของมือขา้งท่ีถนดั (ขา้งขวา) เคาะลงไปบริเวณขอ้ต่อส่วน
ปลายของน้ิวกลางขา้งซา้ย  โดยท่ีน้ิวกลางขา้งขวาท่ีเคาะตอ้งงอเล็กนอ้ย 

    3.3.3 การเคาะให้กระดกขอ้มือ  2  จงัหวะ 1-2 , 1-2 แต่ละจุดท่ีตอ้งการจะตรวจควรเคาะแค่ 2-3 คร้ังก็พอ  (ดงัภาพ
ท่ี 11.4)   โดยเคาะลงไปใหเ้ร็ว  ตั้งฉาก และเป็นสปริง  เม่ือเคาะแลว้ตอ้งยกน้ิวทนัที  เพราะการเคาะซ ้ าๆ  กนัมากเกินไปจะท า
ให้ผูป่้วยร าคาญ การเคาะดว้ยวิธีน้ีตอ้งอาศยัการฝึกหัดมาก  แรกเร่ิมควรจะฝึกเคาะกบัโต๊ะไม ้ โดยวางขอ้ศอกทั้งสองลงบน
โต๊ะ แลว้ท าการเคาะตามวิธีดงักล่าวขา้งตน้ น ้ าหยกัของการเคาะจะตอ้งสม ่าเสมอ เม่ือเคาะจนเป็นแลว้จึงไปฝึกหัดเคาะกบั
ผูป่้วยต่อไป   

3.3.4  ขณะเคาะตอ้งพยายามฟังเสียงท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นเสียงโปร่ง กงัวานหรือทึบมากนอ้ยเพียงใด 
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   3.3.5 ควรเปรียบเทียบเสียงท่ีเคาะได้จากบนและล่าง และเทียบกันสองข้างในระดับเดียวกันทั้ งด้านหน้าและ
ดา้นหลงั เช่น  ในการเคาะหาความโปร่งของปอด เป็นตน้ ส่วนการเคาะหาอวยัวะท่ีอยู่ขา้งใต ้ควรเปรียบเทียบเสียงเคาะท่ี
เปล่ียนไป 

    ในการเคาะผูต้รวจควรทราบเก่ียวกบักายวิภาคของอวยัวะต่างๆ อยา่งละเอียดแต่ละต าแหน่งว่ามีอวยัวะอะไรบา้ง  
เคาะตรงไหนจึงจะตรงกบัอวยัวะท่ีตอ้งการตรวจ  และเสียงเคาะท่ีไดย้ินปกติของแต่ละอวยัวะ เช่น การเคาะปอด ควรทราบ
ขอบเขตของปอดแต่ละขา้งเร่ิมจากไหนถึงไหน เวลาเคาะให้เร่ิมตน้แต่ส่วนบนของยอดปอดมายงัส่วนล่าง และให้วางน้ิว
ขนานกบัช่องว่างระหว่างซ่ีโครง ในรายท่ีปอดปกติ เสียงเคาะของปอดปกติเป็นเสียงโปร่ง (Resonance)  เพราะในปอดมี
อากาศ แต่ถา้มีน ้าอยูใ่นช่องวา่งของเยือ่หุม้ปอดหรือมีกอ้นเน้ืองอกท่ีปอด เสียงท่ีเคาะไดจ้ะเปล่ียนไปเป็นเสียงทึบ การเคาะตบั  
เพื่อตรวจตบั  ให้เคาะท่ีชายโครงดา้นขวา ทางดา้นหนา้และดา้นหลงั บริเวณตบัจะไดย้ินเสียงทึบ (Dullness))  เสียงท่ีผิดปกติ
ไปจะช่วยในการวนิิจฉยัแยกโรค  

 

 
 

ภาพที ่11.3 การเคาะโดยตรง 

 
 

ภาพที ่11.4 การเคาะการเคาะผา่น 
ลงบนท่ีรองรับ  

 
ภาพที ่11.5 ส่วนประกอบของหูฟัง 

(Stethoscope) 
 

4. การฟัง (Auscultation)    การฟังเป็นวธีิการตรวจโดยอาศยัการไดย้นิ  การฟังมี 2 วิธี คือการฟังโดยตรง และการฟัง
โยใชเ้คร่ืองมือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    4.1 การฟังโดยตรง (Direct auscultation)  หมายถึง การฟังดว้ยหูโดยตรงไม่ผา่นตวักลางหรือเคร่ืองมือ   เช่น  ฟัง
เสียงพูด   เสียงหายใจดงัวิด๊ ๆ)Wheeze) ในรายหอบหืด  เสียงน ้ากระฉอก (splash sound)ในรายท่ีมีการอุดตนัของล าไส้ 

 4.1.1  การฟังโดยใช้เคร่ืองมือ (Indirect auscultation) หมายถึง การฟังโดยผา่นตวักลาง คือ มีเคร่ืองมือท่ี
ช่วยในการฟังใหไ้ดย้นิชดัเจนยิง่ข้ึน  เรียกวา่ หูฟัง(Stethoscope) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนอก และส่วนหู (ดงัภาพท่ี 
11.5 ) ส่วนอก (Chest piece) มีอยู ่2 ดา้น คือ ดา้นกรวย หรือดา้นตลบั  

1) ดา้นถว้ย (bell) มีรูปร่างเหมือนระฆงั ใชฟั้งเสียงท่ีมีความถ่ีต ่า 
2)  ดา้นแบน (diaphragm)  รูปร่างแบนเรียบ  ใชฟั้งเสียงท่ีมีความถ่ีสูง เพราะไดก้รองเอาเสียงท่ีมี

ความถ่ีต ่าออก 
 4.1.2 ส่วนหู  (Ear piece)  ใชใ้ส่หูทั้ง 2 ขา้ง  ควรมีขนาดพอเหมาะกบัช่องหู ถึงจะไดย้นิชดัเจน และไม่เจบ็หู  

และหมัน่ดูแลรักษาความสะอาดของรูหูทั้ง 2 ขา้ง  ไม่ให้มีการอุดตนั  
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        สายยางทีใ่ช้เช่ือมระหว่างส่วนอกและส่วนหู มีความยาวประมาณ  25-45 เซนติเมตร  ตามหลกัแลว้สายยางยิง่สั้น
ยิง่ไดย้นิชดัเจน  แต่ไม่ควรใหส้ั้นมากนกัเพราะเวลาใชฟั้งตอ้งเขา้ไปใกลชิ้ดผูป่้วยจนเกินไป        

        วธีิการใช้หูฟัง การฟังเป็นการตรวจแยกโรคในระบบหวัใจ  หลอดเลือด  ระบบหายใจ  และระบบทางเดิน
อาหาร ซ่ึงการฟังดว้ยหูฟัง มีหลกัการใชหู้ฟังดงัน้ี       

         1) หอ้งตรวจจะตอ้งเงียบไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก                                                                    
         2) การใช้หูฟังในต าแหน่งท่ีตอ้งการฟังไม่ควรมีส่ิงปกปิดหรือฟังผ่านเส้ือผา้ เพราะอาจท าให้เสียงท่ีไดย้ินไม่

ชดัเจนหรือผดิพลาดได ้ซ่ึงเกิดจาการรบกวนภายนอกหรือจากการเสียดสีกบัผา้ ผูป่้วยท่ีมีผวิหนงัแห้งควรใชน้ ้ ามนัหรือน ้ ามนั
ทะกอกทาเสียก่อน ผูป่้วยท่ีมีขนหนา้อกมากๆ ถา้จะฟังก็ควรใชว้ธีิเดียวกนั มิฉะนั้นอาจมีเสียงรบกวนได ้

          3) ควรวางหูฟังส่วนอก (Chest piece) เวลาใช้ให้วางลงบนอกให้แนบแน่น หรือตรงต าแหน่งท่ีตอ้งการจะฟัง   
ไม่ให้เผยอขา้งใดขา้งหน่ึง  เพราะจะท าให้ไดย้นิเสียงอีๆ และการวางหูฟังส่วนอกบนเส้ือจะท าใหไ้ม่ไดย้นิเสียงไม่ชดัเจนหรือ
ผดิพลาดได ้                                                                                                                                               

          4) การกระทบกนัของสายท่อยาง(Tubing) และน้ิวของผูต้รวจไปเสียดสีกบัท่อยาง หรือหูฟังส่วนอกจะท าให้
เกิดเสียงเสียดสีกนั                                                                                                                    

          5) การใชหู้ฟังส่วนอกชนิดแบน (Diaphragm) จะช่วยตดัเสียงท่ีมีความต ่าใหค้่อยลง ท าใหไ้ดย้นิเสียงท่ีมีความถ่ี
สูงดงัเพิ่มข้ึน เวลาใชต้อ้งกดหูฟังส่วนอกชนิดแบนใหแ้นบกบัผวิหนงัผูป่้วยใหม้ากท่ีสุด                                                                                                                                                         

          6) การใชหู้ฟังส่วนอกชนิดถว้ย (Bell) ปกติใชรั้บฟังเสียงท่ีท่ีมีความถ่ีต ่า  โดยวางหูฟังส่วนอกรูปถว้ยเบาๆ  บน
ผวิหนงัผูป่้วยให้เพียงพอท่ีจะตดัเสียงรบกวนจากภายนอก  ถา้กดแรงๆ  ผวิหนงัผูป่้วยส่วนท่ีถูกกดจะท าหนา้ท่ีคลา้ยหูฟังส่วน
อกชนิดแบน(Diaphragm) ตดัเสียงต ่าออกไป ท าใหเ้สียงความถ่ีสูงจะไดย้นิชดัเจนข้ึน   

         7) ควรฟังจากบนและล่างเทียบกนัสองขา้งในระดบัเดียวกนัทั้งดา้นหน้าและหลงั เช่น ในการฟังเสียงหายใจ
และในการฟังเสียงหวัใจ ควรฟังทุกต าแหน่งของล้ินหวัใจแลว้เปรียบเทียบกนั 

นอกจากหลกัการพื้นฐานทัว่ไป มี 4 วธีิ คือ การดู  การคล า  การเคาะ และ การฟัง ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผู้ตรวจควร
ค านึงหลกัการในการตรวจร่างกาย ดงัต่อไปน้ี 

1. การตรวจร่างกายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผูต้รวจร่างกายแต่ละบุคคลจ าเป็นตอ้งมีแนวคิดในใจ หรือสมมติฐาน 
(Hypothesis) ท่ีไดจ้ากการซกัประวติัวา่ผูป่้วยน่าจะเป็นอะไรมากท่ีสุด แลว้ใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเล่าเรียนมาในการเลือกวา่จะตรวจ
ร่างกายส่วนใดเป็นพิเศษ โดยทัว่ไปผูต้รวจควรตรวจร่างกายในทุกระบบตามล าดบั ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้  โดยท่ีขั้นแรกของ
ผูต้รวจตอ้งให้ความสนใจปัญหาหรือตรวจในระบบท่ีไดข้อ้มูลจากการซกัประวติัการเจบ็ป่วยก่อน จากนั้นก็ตรวจร่างกายตาม
ระบบอ่ืนๆหรือตรวจร่างกายท่ีจะไดข้อ้มูลครบถว้น ระบบใดให้ละเอียดและใชเ้วลาในการตรวจท่ีมากกวา่ระบบอ่ืนๆ เพื่อให้
ได ้Positive Sign ท่ีมากพอท่ีจะสนบัสนุนแนวคิดในใจ และได ้Negative Sign ท่ีเพียงพอในการปฏิเสธแนวคิดท่ีตรงขา้มกบั
แนวคิดในใจ (Alternative hypothesis) ซ่ึงตรงจุดน้ีเองท่ีเป็นศิลปะหรือฝีมือในการรักษา แพทยแ์ต่ละท่านจะมีแนวทางหรือ
แบบฉบบัท่ีไม่เหมือนกนั แต่สามารถน าไปสู่การวินิจฉยัและรักษาให้ผูป่้วยหายจากโรคท่ีเป็นอยูไ่ดเ้หมือนๆกนั หรือในผูป่้วย
คนเดียวกนั โรคเดียวกนั ตรวจร่างกายโดยแพทยท์่านเดียวกนั ก็อาจไดข้อ้มูลไม่เหมือนกนัได ้เน่ืองจากระยะของโรคในผูป่้วย
ไดเ้ปล่ียนไปแลว้ ท าใหอ้าการและอาการแสดงของผูป่้วยเปล่ียนตามไปดว้ยตามกาลเวลา  
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2. การตรวจร่างกายทั่วไปสามารถกระท าได้ตั้ งแต่ เม่ือผู้ตรวจพบผู้ป่วย  และตลอดเวลาการซักประวัติ   
เม่ือซักประวติัเสร็จแลว้จึงเร่ิมท าการตรวจร่างกาย ซ่ึงการตรวจร่างกายควรกระท าไปตามล าดบัขั้นตอนจากศีรษะจรดเทา้ 
เพื่อใหส้ามารถตรวจไดอ้ยา่งครอบคลุมครบถว้น หากตรวจร่างกายระบบหน่ึงแลว้ยอ้นไปตรวจร่างกายอีกระบบหน่ึงอยา่งไม่
เป็นล าดบัขั้นตอนจะมีโอกาสตกหล่นขอ้มูลท่ีส าคญัไปไดแ้ละมกัจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมมากกวา่อีกดว้ย ผูป่้วยท่ีมาพบแพทย์
เป็นคร้ังแรก ควรไดรั้บการตรวจร่างกายทุกระบบ เพื่อให้ทราบความเป็นปกติและไม่ปกติของผูป่้วยไวเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน 
(Based Line Data) ส าหรับการเปรียบเทียบกบัผลการตรวจร่างกายในคร้ังต่อๆไป นอกจากน้ียงัน าประโยชน์ให้ผูป่้วยเกิด
ความประทับใจแรกพบ (First impression) ต่อแพทย์ผู ้ตรวจรักษาอีกด้วย เป็นการสร้างความไว้วางใจ (Trust) และ 
ความเช่ือมัน่ในตวัแพทยแ์ละวิธีการรักษา (Compliance) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากท่ีแพทยต์อ้งไดรั้บจากผูป่้วย โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในผูป่้วยท่ีเป็นโรคท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด โรคเร้ือรังท่ีตอ้งรักษานานหรือตอ้งมารับยารักษากบัแพทยเ์ป็นประจ าสม ่าเสมอ เช่น 
โรคทางจิตต่างๆ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคไตวายเร้ือรัง โรคธาลัสซีเมีย  
โรคลมชกั ฯลฯ 

3. การตรวจร่างกายต้องท าในที่มิดชิดและมีความเป็นส่วนตัว  เช่น  ในหอ้งตรวจ  หรือท่ีเตียงผูป่้วยซึงปิดประตูหรือ
รูดม่านปิดเรียบร้อย   จดัผูป่้วยอยูใ่นท่าท่ีสบาย  ถา้ผูป่้วยไม่สามารถนอนราบให้ตรวจร่างกายได ้เช่น เน่ืองจากมีอาการเหน่ือย
หอบ ก็ไม่ตอ้งฝืนบงัคบั  อธิบายวตัถุประสงคแ์ละขออนุญาตผูป่้วยก่อนตรวจ  ก่อนท าการตรวจใดๆท่ีอาจท าให้ผูต้รวจตกใจ
หรือเจ็บตอ้งบอกให้ผูป่้วยรู้ตวัก่อน ไม่ควรใช้เวลาในการตรวจร่างกายผูป่้วยนานจนผูป่้วยรูสึกเหน่ือย  โดยเฉพาะผูป่้วยท่ี
อ่อนแอหรือสูงอาย ุ

4. ห้องตรวจต้องสว่างและไม่มีเสียงรบกวน  เสียงท่ีดงัรบกวนจะท าให้ตรวจไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชดั เช่น เสียง 
murmur   และเสียง bruit   แสงสวา่งท่ีไม่เพียงพอจะท าให้พลาดการตรวจพบความผิดปกติบางอยา่งไป  ส่วนการตรวจใตแ้สง
ไฟอาจท าใหสี้ท่ีเห็นผดิเพี้ยนไปจากความจริง  หากไม่แน่ใจหรือเห็นไม่ชดัเจน ตอ้งตรวจผูป่้วยซ ้ าในแสงธรรมชาติ   

5. ต้องล้างมือก่อนท าการตรวจร่างกายผู้ป่วย  บอกกล่าว และขออนุญาตผูป่้วยก่อน  โดยเฉพาะการตรวจร่างกายใน
ส่วนท่ีอยูใ่นร่มผา้ (เช่น ทรวงอก ส่วนทอ้ง ฯลฯ) โดยปกติแลว้ผูป่้วยใส่เส้ือผา้ปกปิดไว ้ตอ้งท าอยา่งเหมาะสมและนุ่มนวล 
เปิดเผยร่างกายส่วนท่ีตอ้งการตรวจใหเ้พียงพอท่ีจะเห็นไดท้ัว่และชดัเจน แต่ตอ้งไม่มากเกินไปจนผูป่้วยรู้สึกกระดากอายหรือ
รู้สึกหนาว ใช้ผา้คลุมปกปิดให้เรียบร้อยในส่วนท่ียงัไม่ได้ตรวจ  และตอ้งมีผูช่้วยพยาบาลหรือญาติท่ีเป็นเพศตรงขา้มกบั
แพทยผ์ูท้  าการตรวจรักษาอยูใ่นห้องท่ีท าการตรวจร่างกายดว้ยเสมอ เพื่อป้องกนัปัญหาการฟ้องร้องต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้าก
สาเหตุต่างๆ การตรวจส่วนท่ีผูป่้วยกระดากอายควรท าโดยเร็วและไม่ยดืเยื้อหรือลงัเล แลว้ปกคลุมดว้ยเส้ือผา่หรือผา้คลุมทนัที
ท่ีตรวจเสร็จ  

6. อย่าฟังเสียงหัวใจและปอดนอกเส้ือเป็นอันขาด และอย่าคล าหน้าท้องโดยมีเส้ือผ้าปกคลุมอยู่  เพราะเป็นการตรวจ
ทีไ่ม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผลเสียของการตรวจนอกเส้ือ นอกจากจะไม่เห็นผิวหนงัและส่วนของร่างกายท่ีตรวจ  ยงัไดย้ินและ
คล าได้ไม่ชัดเจนด้วย  ทั้งยงัฟังได้เสียงแปลกปนและแปลผลผิดไปว่าเป็นความผิดปกติท่ีมีความส าคญั  อีกประการหน่ึง 
การตรวจนอกเส้ือท าให้ผูป่้วยรู้สึกวา่ผูต้รวจลงัเลไม่มัน่ใจในการตรวจ หรือตรวจไม่เป็นหรือสงสัยว่าร่างกายของตนเป็นท่ี
รังเกียจของผูต้รวจจนกระทัง่ผูต้รวจไม่อยากตรวจ หรือถา้ตรวจก็อย่างขอไปที ในทางตรงกนัขา้มการถลกเส้ือผา้เพื่อตรวจ
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หวัใจหรือปอด  หรือเอามือลว้งคล าหน้าทอ้ง ขณะผูป่้วยนัง่อยู่ขา้งโต๊ะตรวจ นอกจากผิดเทคนิคแลว้ยงัท าให้ผูป่้วยกระดาก
อายดว้ย 

7. ในการตรวจร่างกายโดยทั่วไป หากผู้ทีท่ าการตรวจร่างกายถนัดขวา ให้เข้าตรวจทางด้านขวาของผู้ป่วย   มือของ
ผูต้รวจตอ้งไม่เยน็ หากอยูใ่นท่ีท่ีมีอากาศเยน็ควรท าให้มือของแพทยผ์ูต้รวจและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจอุ่นข้ึนก่อนจะเร่ิม
ลงมือตรวจร่างกาย  และการตรวจส่วนท่ีผูป่้วยเจ็บตอ้งท าอยา่งละมุนละม่อม ระหว่างการตรวจร่างกาย  ผูต้รวจควรอธิบาย
หรือบอกให้ผูป่้วยทราบเป็นระยะ ๆ วา่จะตรวจอะไร หรือก าลงัตรวจอะไร หากการตรวจร่างกายนั้น ๆ อาจท าให้ผูป่้วยตกใจ
หรือเจ็บตวั (เช่น การตรวจทางหน้าทอ้งส่วนท่ีกดเจ็บ) หรือผูป่้วยตอ้งร่วมมือและปฏิบติัตามค าสั่ง (เช่น  การตรวจระบบ
หายใจ  และการตรวจระบบประสาท) ผูต้รวจควรมีทกัษะในการอธิบายและบอกวิธีปฏิบติัไดช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย เพื่อให้
ผูป่้วยร่วมมือและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง พึงระวงัว่าส่ิงตรวจพบจากการตรวจร่างกายบางอยา่งอาจไม่ใช่รอยโรค (Lesion) แต่เป็น
เพียงภาวะปกติท่ีพบไดเ้ป็นปกติในคนกลุ่มหน่ึงแต่ไม่พบในกลุ่มคนทัว่ๆไป (Normal Variation)   

8. เม่ือตรวจพบความผดิปกติ ต้องระวงัไม่แสดงความตกใจหรือประหลาดใจให้ผู้ป่วยทราบหรือ 
วติกกงัวล  การตรวจร่างกายส่วนใดอยา่งถ่ีถว้นหรือใชเ้วลานาน อาจท าใหผู้ป่้วยกงัวลหรือสงสัยวา่ผดิปกติผูต้รวจควรอธิบาย
หรือช้ีแจงใหผู้ป่้วยทราบตามสมควร ภายหลงัจากตรวจร่างกายเสร็จส้ินแลว้ควรสรุปผลการตรวจร่างกายใหผู้ป่้วยไดรั้บทราบ 
และแจง้ขั้นตอนการด าเนินการต่อไป 

9. หลักการตรวจร่างกายในผู้ป่วยเด็กก็ใช้หลักการพื้นฐาน 4 วิธีคือ การดู  การคล า  การเคาะ และ การฟัง  
เช่นเดียวกับการตรวจร่างกายในผู้ป่วยผู้ใหญ่   โดยมีหลกัเกณฑ์ทัว่ไปส าหรับการตรวจร่างกายเด็กตอ้งอาศยัการเขา้หาเด็ก
อย่างไม่รีบร้อน  ท่าทางสุภาพเป็นกนัเอง ค าพูดท่ีเรียบง่ายจะท าให้เด็กยอมรับการตรวจร่างกายดว้ยดี ตรงกนัขา้มถา้ผูต้รวจ
แสดงท่าทางขึงขงั  ค  าพูดดุ  เสียงดงั  การจบัตอ้งท่ีไม่ระมดัระวงัเด็กจะต่อตา้นการตรวจร่างกาย 

10.  เขียนบันทกึส่ิงทีต่รวจพบทนัททีี่ตรวจเสร็จเพ่ือจะได้ไม่หลงลืม  ควรบนัทึกส่ิงท่ีตรวจพบลงไปโดยไม่ตอ้ง
แปลผล  เช่น บรรยายลกัษณะกอ้นในทอ้งท่ีคล าไดดี้กวา่ระบุวา่กอ้นนั้นเป็นเน้ืองอกรังไข่ หรือมะเร็งล าไส้ 

กจิกรรม 11.1.2  
จงอธิบายหลกัการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้    
   

แนวตอบกจิกรรม 11.1.2  
หลกัการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้มีหลกัการหรือทกัษะพื้นฐานทัว่ไป 4 วิธี คือ การดู  คล า  เคาะ และฟัง โดยผูต้รวจควร

ค านึงหลกัการในการตรวจร่างกาย ดงัต่อไปน้ี   การตรวจร่างกายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การตรวจร่างกายทัว่ไปสามารถ
กระท าได้ตั้งแต่เม่ือผูต้รวจพบผูป่้วย  และตลอดเวลาการซักประวติั  การตรวจร่างกายตอ้งท าในท่ีมิดชิดและมีความเป็น
ส่วนตวั  ตอ้งลา้งมือก่อนท าการตรวจร่างกายผูป่้วย  อยา่ฟังเสียงหวัใจและปอดนอกเส้ือเป็นอนัขาด และอยา่คล าหนา้ทอ้งโดย
มีเส้ือผา้ปกคลุมอยู ่ เพราะเป็นการตรวจท่ีไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐาน ในการตรวจร่างกายโดยทัว่ไปหากผูท่ี้ท  าการตรวจร่างกาย
ถนดัขวา ให้เขา้ตรวจทางดา้นขวาของผูป่้วย   เม่ือตรวจพบความผิดปกติ ตอ้งระวงัไม่แสดงความตกใจหรือประหลาดใจให้
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ผูป่้วยทราบหรือวิตก หลกัการตรวจร่างกายในผูป่้วยเด็กก็ใชห้ลกัการพื้นฐาน 4 วิธีคือ การดู  การคล า  การเคาะ และ การฟัง  
เช่นเดียวกบัการตรวจร่างกายในผูป่้วยผูใ้หญ่   และ เขียนบนัทึกส่ิงท่ีตรวจพบทนัทีท่ีตรวจเสร็จเพื่อจะไดไ้ม่หลงลืม   

 
 

เร่ืองที่ 11.1.3  
การเตรียมความพร้อมของสถานที่และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการตรวจร่างกาย  

 
การตรวจร่างกายเป็นวธีิการท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาวะของร่างกายผูป่้วยท่ีปกติและเปล่ียนแปลงไป เพื่อน ามาใช้

ในการวิเคราะห์โรคร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการซักประวติัและการตรวจทางห้องปฏิบติัการ  การตรวจร่างกายอาศยัประสาท
สัมผสัทางตา  ทางมือ  ทางหู และการดมกล่ิน  โดยใชท้กัษะการตรวจร่างกายพื้นฐาน 4 วธีิ คือ การดู คล า เคาะ  ฟัง  

ในการตรวจร่างกายตามล าดบัขั้น ควรเตรียมความพร้อมตั้งแต่สถานท่ีท่ีตรวจร่างกาย    เคร่ืองมือใชห้รืออุปกรณ์ท่ีใช้
ในการตรวจร่างกาย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1.  การเตรียมความพร้อมของสถานทีต่รวจร่างกาย 

สถานท่ีตรวจร่างกายหรือห้องตรวจร่างกายควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1.1  ตอ้งเป็นสถานท่ีมิดชิดและมีความเป็นส่วนตวั    
1.2  มีความสวา่งและไม่มีเสียงรบกวน  เสียงดงัรบกวนจะท าใหต้รวจไม่ไดย้นิหรือไดย้นิไม่ชดั เช่น เสียง murmur  

หรือ bruit  ความสวา่งท่ีไม่เพียงพอจะท าใหพ้ลาดการตรวจความผดิปกติบางอยา่งไป  ส่วนการตรวจใตแ้สงไฟอาจท าใหสี้ท่ี
เห็นผดิเพี้ยนไปจากความจริงหากไม่แน่ใจหรือเห็นไม่ชดัเจน  ตอ้งตรวจผูป่้วยซ ้ าในแสงธรรมชาติเสมอ 

1.3 มีเตียงนอนส าหรับให้ผูป่้วยนอนเพื่อตรวจร่างกายไดช้ดัเจน 
1.4 มีโตะ๊ 1 ตวั เกา้อ้ีนัง่ 2 ตวั ส ารหบัผูต้รวจและผูป่้วย 
1.5 มีอุปกรณ์การตรวจร่างกาย  ดงัต่อไปน้ี 

2. การเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจร่างกาย 
              อุปกรณ์ท่ีควรเตรียมใหพ้ร้อมและตอ้งมีใชใ้นการตรวจร่างกาย มีดงัน้ี 

1) ไฟฉายแสงสีนวล  ไม่ควรใชแ้สงสีขาวท่ีสวา่งจา้ เพราะจะท าใหผู้ป่้วยระคายเคืองตาได ้
2) ไมก้ดล้ิน 
3) เคร่ืองวดัความดนัโลหิต (Shygmomanometer) 
4) หูฟัง (Stethoscope)  
5) ปรอทวดัอุณหภูมิ   
6) ไมเ้คาะเข่า  
7) สายวดัตวั 
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8) เคร่ืองมือวดัความยาว หรือไมบ้รรทดัท่ีโคง้ 
9) นาฬิกาท่ีมีเขม็วนิาที   
10) เคร่ืองตรวจหู (Otoscope) 
11) เคร่ืองตรวจตา (Ophthalmoscope) 
12) แผน่วดัสายตาชนิดพกพา(pocket visual acuity card) 
13) ซ่อมเสียง (Tuning fork)  
14) เขม็ปลายแหลมท่ีไม่คม หรือไมจ้ิ้มฟันปลายแหลม และส าลี ส าหรับทดสอบทางประสาท 

การรับความรู้สึก 
15) ถุงมือและเจลลา้งมือ   
16) กระดาษเช็ดมือ 
17) เคร่ืองชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูง 

 

 
 
 
กจิกรรม 11.1.3  

จงอธิบายการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีและอุปกรณ์ในการตรวจร่างกาย 
  

แนวตอบกจิกรรม 11.1.3  

1. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตรวจร่างกายหรือห้องตรวจร่างกายตอ้งเป็นสถานท่ีมิดชิดและมีความเป็น
ส่วนตวั   มีความสวา่งท่ีเพียงพอ  และไม่มีเสียงรบกวน   

2. อุปกรณ์ท่ีควรเตรียมให้พร้อมและต้องมีใช้ในการตรวจร่างกายท่ีส าคัญ ได้แก่ ไฟฉาย ไม้กดล้ิน  เคร่ือง 
วดัความดนัโลหิต หูฟัง ปรอทวดัอุณหภูมิ   นาฬิกาท่ีมีเข็มวินาที   ไมเ้คาะเข่า  สายวดัตวั  เข็มและส าลี   ถุงมือ
และเจลลา้งมือ  กระดาษเช็ดมือ   เคร่ืองชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูง  เป็นตน้ 
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ตอนที ่11.2  
กระบวนการตรวจร่างกาย        
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 11.2  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวข้อเร่ือง 

11.2.1 การตรวจลกัษณะทัว่ไป 
11.2.2 การตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพ 
11.2.3 การตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้  
11.2.4 การบนัทึกผลการตรวจร่างกาย 

แนวคิด   
 1.การตรวจลักษณะทั่วไป ถือเป็นขั้นตอนแรกของการประเมินสุขภาพ   ซ่ึงจะเร่ิมตั้ งแต่แรกพบผูป่้วย และ

ตลอดเวลาท่ีซกัประวติัการเจบ็ป่วย  โดยผูต้รวจจะตอ้งใชท้กัษะการดู หรือการสังเกตเป็นหลกัอยา่งเป็นระบบ และ
อาจใช้ประสาทสัมผสัทางตา มือ  หู และจมูก ช่วยในการคน้หาขอ้มูลผูป่้วย  ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินภาวะ
สุขภาพ สัดส่วนและรูปร่างของโครงสร้างร่างกาย ลกัษณะท่าทาง การเคล่ือนไหว และการทรงตวั ลกัษณะใบหน้า 
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การพูด กล่ินลมหายใจหรือกล่ินตวั  ลกัษณะของสีผิว   อายุจริงกบัการคะเนอายุ  ความรู้สึกและการรับรู้  และกิริยา
อารมณ์   

 2.การตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพ  หมายถึง การตรวจวดัสัญญาณชีพ (Vital signs)  ประกอบด้วย  
การวดัเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ   การจบัชีพจร  การนับการหายใจ และการวดัความดนัโลหิต  รวมทั้งการชั่ง
น ้ าหนกัก  การวดัส่วนสูง และการค านวณค่าดชันีมวลกาย ซ่ึงในผูป่้วยแต่ละคนจะมีอาการแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่ิงเหล่าน้ีแตกต่างกนัไป 

 3.การตรวจร่างกายในผูป่้วยทั้งผูใ้หญ่และเด็กส่วนใหญ่ผูต้รวจนิยมใชว้ธีิการตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ (Head 
to toe)  โดยเร่ิมจากการตรวจผิวหนงั  ศีรษะ ใบหน้า  หู  ตา  จมูก   ปาก  คอ  เตา้นม   ทรวงอก  ปอด   หัวใจ ทอ้ง  
กลา้มเน้ือและกระดูก และระบบประสาท  และตรวจให้ละเอียดในอวยัวะท่ีมีอาการหรืออาการแสดง  อวยัวะใดมี 2 
ขา้ง ให้ตรวจทั้ง 2 ขา้ง  เพื่อดูความผดิปกติเปรียบเทียบกนั เช่น หู ตา แขน  ขา ปอด  เป็นตน้   โดยใชห้ลกัการตรวจ
ร่างกายดว้ยทกัษะพื้นฐาน 4 วธีี  คือ   การดู   การคล า  การเคาะ และการฟัง   

 4.การบนัทึกผลการตรวจร่างกาย ควรเขียนให้เป็นระเบียบตามล าดับขั้นตอนของการตรวจ จากศีรษะจรดเท้า  
ตามวิธีการท่ีท าการตรวจร่างกาย เพื่อให้เกิดความเคยชิน สามารถตรวจไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่หลงลืม ส าหรับผูท่ี้
เร่ิมฝึกหดบนัทึก ควรบนัทึกให้ละเอียดท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อจะได้มีความช านาญในการบนัทึกละการจดจ า
ขั้นตอนของการตรวจร่างกายได้แม่นย  า ยกเวน้ในรายท่ีมีเวลาจ ากดัหรือมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งรวบรัด
หรือปรับใหเ้มาะสมกบัสถานการณ์ 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 11.2  จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการตรวจลกัษณะทัว่ไปได ้
2. อธิบายการตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพได ้
3. อธิบายการตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ได ้
4. อธิบายการบนัทึกผลการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ได ้  

 
 

บทน า 
วธีิการตรวจร่างกายนั้นตอ้งอาศยัศิลปะของแต่ละบุคคล การตรวจร่างกายจะไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง นอกจากจะ

ปฏิบติัตามหลกัการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้  4 วิธี คือ การดู การคล า  การเคาะ และการฟัง  ส าหรับกระบวนการตรวจร่างกาย 
ประกอบดว้ย 4  ขั้นตอน คือ   (ดงัภาพท่ี 11.6) 

1.  การตรวจลกัษณะทัว่ไป 
2.  การตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพ 



22 

 

 

3. การตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ หรือตรวจตามระบบ  
4. การบนัทึกผลการตรวจร่างกาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่11.6 กระบวนการตรวจร่างกาย 

 

ระบบการตรวจร่างกายมีหลายระบบ ท่ีนิยมใชมี้ 2 ระบบ    คือ                       
1.  Head-To-Toe assessment  เป็นการตรวจท่ีเร่ิมจากการดูสภาพทัว่ ๆ ไป    สัญญาณชีพ   เร่ิมตรวจผิวหนงั ศีรษะ  

ใบหน้า  ตา  หู  จมูก  ปาก  คอ  เตา้นม  ทรวงอก หัวใจ  ทอ้ง   อวยัวะสืบพนัธ์ุ กลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ เร่ือยไปจนถึงส่วน
ของแขนขา  และประสาทสมอง  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 

2. Body system assessment  เป็นการตรวจท่ีเร่ิมจากการดูสภาพทัว่ๆ ไป    สัญญาณชีพ  และตรวจตามระบบต่างๆ 
ได้แก่  ระบบประสาท ระบบการหายใจ  ระบบหัวใจ  ระบบทางเดินอาหาร ระบบผิวหนัง ระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุ เป็นตน้     
ส่วนใหญ่จะตรวจโดยแพทยผ์ูช้  านาญในสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่     ส าหรับนกัสาธารณสุขควรใชว้ิธีการตรวจ
ร่างกายร่างกายเบ้ืองตน้จากศีรษะจรดเทา้ 
          ซ่ึงในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการตรวจลกัษณะทัว่ ๆ ไป   การตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพ   
การตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ และการบนัทึกผลการตรวจร่างกายจะกล่าวถึงรายละเอียดในเร่ืองท่ี 11.2.1- 
11.2.4 ดงัต่อไปน้ี 
 
 

การตรวจร่างกาย 

1. การตรวจลกัษณะทัว่ไป 
(General appearance) 

3. การตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า 
 (Head to Toe Assessment)หรือ 

ตรวจตามระบบ (Body system assessment) 

2. การตรวจการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ
ทางชีวภาพ 

(Biological measurement) 
 

4. การบันทกึผลการตรวจร่างกาย 
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เร่ืองที่ 11.2.1   
การตรวจลกัษณะทั่วไป 
 

   การตรวจลักษณะทั่วไป (General appearance) ถือเป็นขั้นตอนแรกของการประเมินสุขภาพ   ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่
แรกพบผูป่้วย และตลอดเวลาท่ีซกัประวติัการเจบ็ป่วย  โดยผูต้รวจจะตอ้งใชท้กัษะการดู หรือการสังเกตเป็นหลกัอยา่งเป็น
ระบบ และอาจใชป้ระสาทสัมผสัทางตา มือ  หู  และจมูก ช่วยในการคน้หาขอ้มูลผูป่้วย โดยมีหลกัในการส ารวจลกัษณะ
ทัว่ไปดงัต่อไปน้ี 

1. ภาวะสุขภาพ (State of health) ภาวะสุขภาพทัว่ไปของผูป่้วยท่ีปรากกฎให้เห็น สังเกตผูป่้วยวา่มีลกัษณะสุขภาพ
เป็นอยา่งไร แข็งแรงดี หรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย  อาการแสดงของการเจ็บป่วยหรืออากรไม่สบายต่างๆ อาจสังเกตพบได ้ดงั
ตวัอยา่งเช่น  
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1.1 อาการกระสับกระส่าย หนา้ซีด  หายใจเร็วต้ืน  ฝ่ามือฝ่าเทา้เยน็ช้ืน  มกัพบในผูป่้วยท่ีมีภาวะวติกกงัวลสูง 
1.2 อาการหายใจล าบากและมีเสียงผดิปกติ  นอนราบไม่ได ้ พบในผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติทางดา้นระบบหายใจ
และหวัใจ  

1.3 อาการอิดโรย  เหง่ืออออก  ส่งเสียงร้องครวญคราง  เอามือปกป้องหรือประคองส่วนท่ีเจ็บ  พบในผูป่้วยท่ีมี
อาการปวด เป็นตน้ 

2. สัดส่วนและรูปร่างของโครงสร้างร่างกาย   สังเกตดูความสูงว่าสัมพนัธ์กบัโครงสร้างร่างกายหรือไม่   สมส่วน
หรือไม่  ดงัตวัอยา่ง เช่น  

2.1 ความสูงมากกว่าปกติ จมูก ขากรรไกร มือ และเท้าใหญ่  มกัพบในผูป่้วยท่ีมความผิดปกติของฮฮร์โมน
เจริญเติบโต (Growth hormone) 

2.2  รูปร่างเล็ก  มีความสูงนอ้ยกวา่ปกติ  แขนขาไม่ไดส้ัดส่วน  พบในคนแคระ (Dwasf) แต่ถา้มีน ้ าหนกันอ้ยกวา่
ปกติ  จมูกแบนหนา  ปากหนา  ตาห่าง  ล้ินใหญ่คบัปาก  ผิวซีด  กลา้มเน้ือไม่แข็งแรง พบใน พบในผูป่้วยท่ีหยุดการพฒันา
ดา้นร่างกาย  จิตใจ  อนัเป็นผลเน่ืองมาจากขาดฮอรฺโมนธยัรอกซิน(Thyroxin) มาแต่ก าเนิด เป็นตน้ 

3. ลักษณะท่าทาง การเคล่ือนไหว และการทรงตัว     สังเกตดูการเคล่ือนไหวแต่ละส่วนของร่างกายในกรณีท่ีผูป่้วย
เดินไดใ้หส้ังเกตท่าเดินของผูป่้วยซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีบ่งบอกถึงพยาธิสรีรวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของผูป่้วย  ลกัษณะการเดิน  
การกา้วเดิน  การเดินชา้หรือเร็วเกินไปจะมีความส าคญัต่อการวนิิจฉยัโรค  ดงัตวัอยา่งเช่น  
 3.1 เดินโซเซ  ขากางอออก ความยาวของกา้วไม่แน่นอน สั้นบา้ง  ยาวบา้ง  ล าตวัเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงมกัพบ
ในผูป่้วยโรคพิษสุราเร้ือรัง หรือผูท่ี้มีความผดิปกติทางสมองท่ีควบคุมการทรงตวั 

 3.2 เดินตวัแขง็หลงัโกง  แขนตก  มือไม่แกวง่  กา้วสั้น ศีรษะสั่นและตวัแกวง่  หยดุตามค าสั่งทนัทีไม่ได ้ พบใน
ผูป่้วย Parkinsonism 

 3.3 เดินขากะเผลก อาจเกิดความผดิปกติของขอ้หรือความเจบ็ปวดบริเวณขาหรือสะโพก 
 3.4 เดินคลา้ยเป็ด มีการโยกตวั เหวีย่งสะโพกสลบักนัซา้ยขวา ล าตวัเอนมาทางดา้นหลงั ขณะท่ีเอวแอ่นไป
ดา้นหนา้  พบในผูป่้วยท่ีกลา้มเน้ือสะโพกอ่อนแรง  เป็นตน้ 
                       3.5 เดินตวัเอียง  มือกุมทอ้งดา้นล่างขวา  พบในผูป่้วยไส้ต่ิงอกัเสบ (Appendicitis)   เป็นตน้ และการทรงตวั 

- ถา้ผูป่้วยนัง่หรือนอนบนรถเขน็ ก็ใหส้ังเกตวา่นัง่หรือนอนในลกัษณะอยา่งไร  ในคนท่ีมีอาการเจบ็ปวด  
มกัจะมีการจ ากดัการเคล่ือนไหวเพื่อไม่ใหก้ระตุน้อวยัวะส่วนนั้น  ตวัอยา่งเช่น 

- ผูป่้วยนัง่บนรถเข็นตลอดเวลา หรืออยูใ่นท่านอนคร่ึงนัง่ เพราะนอนราบไม่ได ้ ถา้นอนอราบจะมีอาการ
หายใจล าบาก  แน่นอกมากหรือเจบ็มากข้ึน พบในผูป่้วยโรคหวัใจ มีน ้าในปอด  หืด และโรคไต และโรคตบัอ่อนอกัเสบ 

- ผูป่้วยนอนหงายน่ิงไม่กระดุกกระดิก  หายใจต้ืนๆพบในผูป่้วยโรคเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ (Peritonitis) 
-  นอนแอ่น  หนา้แหงน  คางชิด  พบในผูป่้วยท่ีเป็นโรคทางระบบประสาท ไดแ้ก่ เยือ่หุม้สมองอกัเสบ 

(Meningitis) 
- ถา้นอนด้ิน  บิดตวัไปมาเวลาปวด (Colicky pain)  พบในผูป่้วยท่ีมีภาวะผดิปกติของ 

อวยัวะท่ีเป็นท่อกลวง ไดแ้ก่  น่ิวในท่อไต น่ิวในถุงน ้าดี  ล าไส้อุดตนั  
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5. ลกัษณะใบหน้า    ลกัษณะอาการแสดงออกทางสีหนา้  ตลอดจนลกัษณะรูปหนา้ของผูป่้วยซ่ึงอาจช่วยในการ
วนิิจฉยัโรค ตวัอยา่งเช่น  

5.1 ผูป่้วยแสดงความเจบ็ปวดทางใบหนา้  โดยมีหนา้น่ิวคิ้วขมวด  เหง่ืออก  จมูกเฉิด   ปากเชิด  พบในผูป่้วยโรคไส้
ต่ิงอกัเสบ  เยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบ 

5.2  ผูป่้วยท่ีลกัษณะรูปหนา้ผิดปกติ  หนา้บวมฉุ  หนา้ตาบวม  เกิดภาวะมีน ้าคัง่อยูใ่บหนา้  พบไดใ้นผูป่้วยโรคไต  
โรคตบั  โรคภูมิแพ ้  
 5.3 ใบหนา้ซูบซีด  แกม้ตอบ  ตาลึก  อิดโรย  พบในผูป่้วยโรคขาดสารอาหาร  ผูป่้วยท่ีติดยาเสพติด  ถา้ใบหนา้แดง  
อว้นกลม  แกม้ยุย้  พบในผูป่้วยโรคพิษสุราเร้ือรัง  ใบหนา้เขียว  โดยเฉพาะรอมปาก  พบไดใ้นผูป่้วยโรคหวัใจ โรคเลือดบาง
ชนิด 

5.4  ใบหนา้ดุ  ตาโปน  พบในผูป่้วยท่ีต่อมธยัรอยดท์  างานมากเกินไป (Hyperthyroidism) 
6.การพูด    สังเกตดูลกัษณะของเสียงท่ีผูป่้วยพูด  ซ่ึงอาจท าใหนึ้กถึงโรคบางโรคท่ีอาจจะมีอาการแสดงออก

ทางการพูด ตวัอยา่งเช่น 
 6.1ผูป่้วยมีเสียงแหบ  พบในผูป่้วยการอกัเสบของลาริงซ์  มะเร็งของลาริงซ์  วณัโรค  

6.2พูดตะกุกตะกกั  พูดติดอ่าง  พูดล าบาก จะพูดแต่ละค าใชจ้ะตอ้งเวลาคิดและออกเสียงนาน พบในพวกท่ีมีความ
ผดิปกติของสมอง  ถา้พูดเพอ้เจอ้  ไม่ปะติดปะต่อกนัหลายเร่ืองปนกนั      พบในผูป่้วยจิตเภท 
6.3พูดชา้มาก  ค่อยๆ พูดออกมาทีละค าๆ เป็นวลี ไม่เป็นประโยค  อาจพูดซ ้ าไปมา  พบในผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติ
ทางภาวะสมดุล (Motor dysplasia) หรือผูป่้วยท่ีมีภาวะจิตซึมเศร้า 

 6.4พูดเร็วมาก  รัวล้ิน  แต่ชดัเจน  คลา้ยรีบร้อนหรือแสดงอาการลุกล้ีลุกลน  พบในผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะต่อมธยั
รอยดท์  างานมากเกินไป แต่ถา้พูดชา้ เสียงแหบหา้ว พบในผูป่้วยท่ีมีภาวะต่อมธยัรอยด์ท างานนอ้ยเกินไป 
 7.กลิน่ลมหายใจหรือกลิ่นตัว   การสังเกตดูทั้งกล่ินลมหายใจและกล่ินตวันั้น มีความส าคญัในการวินิจฉยัโรค  
ตวัอยา่งเช่น 

7.1 กล่ินแอลกอฮอลจ์ากลมหายใจ  พบไดใ้นผูป่้วยท่ีมีภาวะติดสุราเร้ือรัง 
7.2กล่ินอะซีโตน(Acetone) พบในผูป่้วยโรคเบาหวานหรือภาวะขาดสารอาหาร 
7.2 กล่ินแอมโมเนีย พบในผูป่้วยท่ีมีภาวะ Uremia 

7.4ถา้ลมหายใจมีกล่ินเหมน็  พบในผูป่้วยทีมีสุขภาพช่องปากไม่ดี หรือมีการติดเช้ือภายในช่องปาก หรือภายใน
ปอด 
7.5ส่วนการมีกล่ินตวัอาจจะสัมพนัธ์กบัการท างานของต่อมเหง่ือและต่อมไขมนั ผูป่้วยท่ีมีกล่ินตวัจะบอกถึงความ
ไม่สนใจในคุณค่าของตนเองและความสามารถในการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย  มกัพบในผูป่้วยโรจิตท่ี
ไม่สนใจตนเอง 

8. ลกัษณะของสีผวิ   สีผวิอาจจะแตกต่างกนัไปตามเช้ือชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่งเช่น  
8.1 สีขาวซีด   ริมฝีปาก  ล้ิน  เยือ่บุตา ขาวซีดไปหมด พบในผูป่้วยท่ีมีภาวะโลหิตจาง (Anemia)  ช็อก หรือเป็นลม 
8.2 สีแดงจดั อาจพบในผูป่้วยท่ีมีผืน่แดง  ด่ืมเหลา้ หรือถูกแดดเผาจนเกรียม 
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8.3 สีเหลือง  ตาขาวมีสีเหลือง อาจพบในผูป่้วยท่ีเก่ียวกบัโรคตบั  ถุงน ้าดี หรือท่อน ้าดี  
9. อายุจริงกบัการคะเนอายุ  สังเกตความแตกต่างระหวา่งอายจุริงกบัการคะเนอายขุองผูป่้วย และบางคร้ังอาจคูไ้ปกบั

การพฒันาทางร่างกายวา่เป็นไปตามวยัหรือเปล่า  ซ่ึงอาจช่วยในการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ  ตลอดจน
ภาวะสุขภาพทัว่ไปของผูป่้วย ตวัอยา่งเช่น 

9.1 ถา้ผูป่้วยดูแก่กวา่อายจุริง มกัพบในผูป่้วยท่ีมีการเจบ็ป่วยเร้ือรัง 
9.2 ผูป่้วยท่ีเป็นวยัรุ่นก่อนวยั  โดยมีการเจริญเติบโตของอวยัวะเพศผดิปกติ อาจเน่ืองจากฮอร์โมนเพศ 

10. ความรู้สึกและการรับรู้   สังเกตจากผู ้ป่วยว่ามีความต่ืนตัวเป้ฯปกติหรือไม่  ซ่ึงอาจจะได้จาการซักถาม   
การโตต้อบค าถามวา่เป็นไปอย่างเหมาะสม และสมเหตุสมผลหรือไม่  ความสนใจและท่าทางท่ีแสดงออก  การง่วง
ซึม  สับสนไม่ค่อยรูสึกตวัหรือไม่รู้สึกตวั ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้ว ระดับความรู้สึกตวั (Conscious) อาจแบ่งออกเป็น 5 
ระดบั ดงัน้ี 
       10.1 Consciousness หรือ Alert    เป็นระดบัท่ีต่ืนตวั  และมีสติ 
       10.2  Drawsiness  เป็นระดบัท่ีมีความรู้สึกคล่องตวัลดลงเล็กนอ้ย  มีอาการง่วง  ถา้ปล่อยใหอ้ยูเ่ฉยๆ จะหลบั แต่

ถา้ปลุกก็จะต่ืนเป็นปกติหรือมีอากากรสับสนบา้ง 
     10.3 Stupor  เป็นระดบัท่ีมีความรู้สึกท่ีลดลงมากเกือบหมดสติ  แต่สามารถปลุกหรือกระตุน้ดว้ยวธีิการแรงๆ จะ

รู้สึกตวับา้งดว้ยการลืมตา หรือร้องคราง  ตลอดเวลาสามารถท าตามค าสั่งง่ายๆ ได ้
        10.4  Semi-coma  หรือ Semiconscious เป็นระดบัท่ีหมดสติ เรียกไม่ต่ืน  ตอ้งกระตุน้แรงๆ ดว้ย pain   อาจจะ

ขยบัแขนขาอยา่งไม่มีจุดหมายไดบ้า้ง 
        10.5 Coma  ระดบัหมดสติลึก  ไม่มีการตอบสนองต่อการกระตุน้ใดๆ  อาจมีปฏิกิริยาตอบสนอง(Reflex) 

บางอยา่งอยู ่เช่น  ปฏิกริยาการหดของรูม่านตาเม่ือถูกไฟฉายส่อง (Pupil  light reflex)  เป็นตน้ 
 ส่วนการรับรู้นั้นส่วนใหญ่จะไดจ้ากการซกัถามผูป่้วย  โดยค าถามท่ีจะทดสอบ กระบวนการรับรู้  มีดงัน้ี   

- ผูป่้วยยงัจ าวนั เดือน ปี ได ้หรือไม่    
- ผูป่้วยทราบไหมวา่เขาอยูท่ี่ไหน   
- ผูป่้วยทราบไหมวา่เขาเป็นใคร และผูซ้กัถามเป็นใคร 

 11.กิริยาอารมณ์      สังเกตไดจ้ากพฤติกรรมท่ีผูป่้วยแสดงออก ไดแ้ก่ โกรธ  ร้องไห้  หวาดระแวง  ไม่ไวว้างใจ 
ซึมเศร้า ถดถอย หรือร่าเริงผิดปกติ ในบางคร้ังการประเมินทางอารมณ์  อาจใช้ค  าถาม เพื่อให้ผูป่้วยแสดงออกถึงความรู้สึก
ต่างๆ จากการตอบค าถาม เช่น  คุณรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัส่ิงนั้น  ส่ิงน้ี เป็นตน้ 
 อาการแสดงร่วมกบัอารมณ์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  เบ่ืออาหาร  นอนไม่หลบั  น ้าหนกัตวัลด  ทอ้งผกู  ประจ าเดือนไม่ปกติ 
เป็นตน้ 

กจิกรรม 11.2.1  
       จงอธิบายการตรวจลกัษณะทัว่ๆไปเม่ือพบผูป่้วยคร้ังแรก มาพอสังเขป   
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แนวตอบกจิกรรม 11.2.1  
 การตรวจลกัษณะทัว่ๆไปเม่ือพบผูป่้วยคร้ังแรก หลงัจากซกัประวติัการเจ็บป่วยแลว้  ผูท่ี้ตรวจจะตอ้งใช้ทกัษะ
การดูหรือการสังเกตเป็นหลักอย่างเป็นระบบ และอาจใช้ประสาทสัมผสัอ่ืนๆ ช่วยในการค้นหาข้อมูลซ่ึง
ประกอบด้วย การประเมินภาวะสุขภาพ   ส่วนสูงและรูปร่างของโครงสร้างร่างกาย   ลักษณะท่าทาง การ
เคล่ือนไหว และการทรงตวั   ลกัษณะใบหน้า   การพูด   กล่ินลมหายใจหรือกล่ินตวั  ลกัษณะของสีผิว   อายุจริง
กบัการคะเนอาย ุ ความรู้สึกและการรับรู้  และ กิริยาอารมณ์   
 
 

 
 

เร่ืองที่ 11.2.2   
การตรวจการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัทางชีวภาพ 
 

การตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพ  (Biological measurement)  ในท่ีน้ีหมายถึง การตรวจวดัสัญญาณชีพ 
(Vital signs) ได้แก่  การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ    ชีพจร  หายใจ และความดนัโลหิต  รวมทั้ง น ้ าหนัก และส่วนสูง ซ่ึง
ผูป่้วยท่ีมีอาการแสดงการเปล่ียนแปลงส่ิงเหล่าน้ีแตกต่างกนัไป  ดงัต่อไปน้ี 

1. อุณหภูมิ (Temperature)  อุณหภูมิของร่างกายหรือความร้อนเยน็ของร่างกายเป็นอาการแสดงท่ีส าคญัอนัหน่ึงท่ีจะ
ช่วยบอกว่าผูป่้วยมีอาการผิดปกติหรือไม่  การตรวจคร่าวๆสามารถท าไดโ้ดยใช้ฝ่ามือแตะท่ีหน้าผาก  ซอกคอ  รักแร้ของ
ผูป่้วย ถา้รู้สึกร้อนแสดงวา่ผูป่้วยมีไข ้แต่ตอ้งการตรวจให้ละเอียดตอ้งใช้เทอร์โมมิเตอร์(Thermometer) ส าหรับวดัอุณหภูมิ
ของร่างกายไดล้ะเอียดถูกตอ้งดีกวา่ 

การวดัปรอทมีไดห้ลายทางคือ ทางปาก ทางรักแร้  ทางทวารหนกั  ทางปากนิยมวดักนัมาก  เพราะสะดวกและค่าท่ีได ้
แน่นอน  ทางทวารหนกัเหมาะส าหรับเด็กหรือผูป่้วยท่ีไม่อาจวดัทางปากและทางรักแร้ได ้  

อุณหภูมิของร่างกายปกติจะอยูร่ะหว่าง 36- 37 oC (องศาเซลเซียส)  หรือ  96.8-98.6 oF (ฟาเรนไฮต์)       ถา้อุณหภูมิ
สูงกวา่น้ีแสดงวา่มีไข ้ 

อุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง    37-38 oC  หรือ   98.6-100.4 oF แสดงวา่มีไขต้  ่าๆ 
          อุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง  38.1-39 oC  หรือ 100.5-102.2 oF แสดงวา่มีไขป้านกลาง 
          อุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง  39.1-40 oC  หรือ 102.3-104 oF แสดงวา่มีไขสู้ง 
          ถา้อุณหภูมิสูงกวา่           40   oC  หรือ      100.4 oF     แสดงวา่มีไขสู้งมาก 
    ในผูป่้วยบางรายมาดว้ยอาการไขสู้ง  แต่วดัปรอทแลว้ไม่มีไข ้มิไดห้มายความวา่ ผูป่้วยหายจากไขเ้สมอไป  ควรถาม
ผูป่้วยวา่ก่อนมาตรวจไดรั้บประทานยาลดไขห้รืเปล่า รับประทานไปเม่ือใด 
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2. ชีพจร (Pulse)  หมายถึง  การเตน้ของเส้นเลือดแดง ซ่ึงคล าไดใ้นจุดท่ีเส้นเลือดแดงอยูไ่ม่ลึกจากผิวหนงัมากนกั วิธี
คล าให้วางปลายน้ิวช้ีและน้ิวกลางตามแนวเส้นเลือดแดง  สามารถคล าไดห้ลายแห่งเช่น  ขมบั  คอ   แขนพบั  ขอ้มือ  ขาหนีบ 
ขาพบั  และขอ้เทา้  (ดงัภาพท่ี  11.7  เส้นเลือดแดงท่ีคล าไดบ้่อยท่ีสุดคือท่ีเหนือขอ้มือดา้นนอก (Radial artery)  ถา้คล าไม่ได้
ให้คล าเส้นเลือดแดงใหญ่ เช่น ท่ีขอ้พกัขอ้ศอกดา้นท่ีอยูใ่กลต้วั (Brachial artery)  หรือเส้นเลือดแดงท่ีตน้คอ (Carotid artery) 
จะคล าไดช้ดัเจนข้ึน 

การตรวจชีพจรใหส้ังเกตอตัราชีพจร  ความสม ่าเสมอของชีพจรหรือจงัหวะชีพจร  และความแรงของชีพจร 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 อัตราการชีพจร (Arterial pulse rate)  โดยทัว่ไปอตัราชีพจรจะเท่ากบัอตัราการเตน้ของหวัใจ (Heart rate)  ใน
คนปกติ  การตรวจชีพจรให้สังเกตอตัราการเตน้ของชีพจร คือ จ านวนตุบของชีพจรท่ีนบัไดใ้นหน่ึงนาที   ในคนปกติขณะนัง่
พกัหรือนอนพกั ชีพจรในผูใ้หญ่จะเตน้ประมาณ 60-100 คร้ังต่อนาที  ในเด็กชีพจรจะเตน้เร็วกวา่ผูใ้หญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็กจะ
เตน้ประมาณ 120 -140 คร้ังต่อนาที  อตัราการเตน้ของ ชีพจร  แต่ในคนรูปร่างใหญ่หรือนกักีฬาหรือคนท่ีท างานหนกัเป็น
ประจ า  ชีพจรอาจจะเตน้ชา้กวา่ 60 คร้ังต่อนาที  และอาจเตน้เพียง 40-50 คร้ังต่อนาที 

   ในคนปกติอตัราการเตน้ของชีพจรจะเพิ่มข้ึนไดเ้น่ืองจากสาเหตุท่ีก าลงัต่ืนเตน้ ตกใจ  กลวั โกรธ หรือออกก าลงักาย 
ชีพจรจะเตน้เกิน 100 คร้ังต่อนาที    โรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ท่ีรบกวนร่างกายมาก ๆ เช่น   มีไขสู้ง  ตกเลือด ทอ้งร่วงรุนแรง  โรค
คอพอกเป็นพิษ ก็จะท าให้ชีพจรเตน้เกิน 100 คร้ังต่อนาทีได้ และอตัราการเตน้ของชีพจรจะลดลงพบได้ในผูป่้วยท่ีอยู่ใน
ภาวะช็อค  หวัใจวาย  หรือโรคภยัไขเ้จ็บท่ีไปกระทบ กระเทือนหวัใจ เช่น โรคคอตีบ ท่ีท าให้กลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบ โรคไข้
รากสาดนอ้ย (ไทฟอยด)์ อาจท าใหชี้พจรเตน้ชา้ลงมาก ๆ ได ้ เป็นตน้ 

   อตัราชีพจรช่วยให้ผูต้รวจทราบสภาวะการท างานของหัวใจ ซ่ึงอาจเกิดจากความปกติหรือผิดปกติ ของหัวใจ
โดยตรงหรือสืบเน่ืองมาจากความผดิปกติของร่างกายส่วนอ่ืน แต่มากระทบกระเทือนถูกหวัใจดว้ย 

  2.2 ความสม ่าเสมอของชีพจรหรือจังหวะชีพจร (Regularity of arterial pulse) ในคนปกติ หวัใจจะเตน้(จะบีบตวั
และหดตวั) เป็นจงัหวะสม ่าเสมอ  ตุบ...ตุบ...ช่องวา่งระหวา่งตุบจะเท่ากนัหมด เช่น ในนาทีน้ีหวัใจเตน้ 70 คร้ัง   ในนาทีต่อๆ 
ไป หวัใจก็จะเตน้ 70 คร้ัง เช่นเดียวกนั  นอกจากจะมีเหตุการณ์อะไรมาท าให้ต่ืนเตน้  ตกใจ  เครียด  หวัใจก็อาจจะเตน้เร็วข้ึน 
แต่ก็คงเป็นจงัหวะสม ่าเสมอกนั  ดงันั้น ชีพจรท่ีคล าไดจ้ะเตน้เป็นจงัหวะสม ่าเสมอเช่นเดียวกนั นัน่คือ ช่วงระยะระหวา่งชีพ
จรเตน้จะเท่ากนั   

ในคนปกติบางคนชีพจรอาจจะเตน้ไม่สม ่าเสมอ โดยชีพจรบางตุบจะหายไป  ถา้คล าไดชี้พจรหายวาบไปเป็นบางตุบ
แบบน้ีส่วนใหญ่เกิดจากหัวใจห้องล่างเต้นก่อนหรือเต้นเกิน  (Ventricular premature beat หรือ Premature  ventricular 
contraction, PVC) หัวใจห้องบนยงัไม่ทนัเตน้  หวัใจห้องล่างแยง่เตน้เสียก่อน    จึงมีเลือดออกจากหวัใจน้อยท าให้ไม่มีเลือด
วิง่มาตามหลอดเลือดพอท่ีจะท าให้ชีพจรเตน้จนคล าได ้ ตามปกติหวัใจแบ่งเป็น 4 ห้อง  ขา้งบน 2 หอ้ง  ขา้งล่าง 2 หอ้ง  หวัใจ
ห้องบนจะรับเลือดท่ีไหลกลบัมาจากร่างกายส่วนต่าง ๆ และจากปอด แลว้หวัใจห้องบนจะเตน้ (จะบีบตวั) ก่อนเพื่อส่งเลือด
ไปเล้ียงปอดและร่างกาย (ดงัภาพท่ี 11.8) หวัใจห้องบนจึงตอ้งเตน้ก่อนหัวใจห้องล่าง  ถา้เม่ือใดหัวใจห้องล่างเตน้ก่อนหัวใจ
หอ้งบน หวัใจหอ้งล่างซึงไม่ไดรั้บเลือดจากหวัใจหอ้งบน จึงมีเลือดอยูน่อ้ยและบีบตวัใหเ้ลือดออกจากหวัใจนอ้ย 
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ภาพที ่11.7 หลอดเลือดแดงท่ีไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

 
 
 

 
 

ภาพที ่11.8  หวัใจแบ่งเป็น 4 หอ้ง 
 

ในบางคร้ังชีพจรท่ีหายวาบไปเป็นบางตุบ  อาจจะเกิดข้ึนเพราะความผิดปกติท่ีหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด  โรค
กลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบ  โดยเฉพาะถา้ชีพจรท่ีหายวาบไปเป็นบางตุบเกิดข้ึนในขณะท่ีชีพจรเตน้มากกวา่ 100 คร้ังต่อนาที  เม่ือ
ผูป่้วยนัง่พกั (สงบจิตสงบใจ) แลว้ประมาณ 10 นาที 

ส่วนในกรณีท่ีชีพจรเตน้นอ้ยกวา่ 100 คร้ังต่อนาที วิธีแยกอยา่งง่าย ๆ วา่ชีพจรท่ีหายวาบไปเป็นบางตุบเป็นคร้ังคราว
นั้น  เกิดข้ึนตามปกติ หรือเกิดข้ึนเพราะหวัใจผิดปกติ คือ ให้ผูป่้วยออกก าลงัเล็กน้อยพอให้หัวใจ (ชีพจร) เตน้เร็วข้ึนจากเดิม
ประมาณ 10-20 คร้ังต่อนาที เม่ือชีพจรเตน้เร็ว แล้วชีพจรเตน้เป็นจงัหวะสม ่าเสมอโดยตลอด หรือจ านวนตุบหายวาบไป
เพิ่มข้ึน ก็อาจจะแสดงวา่หวัใจผดิปกติได ้

ในบางคร้ังชีพจรอาจจะเตน้เกินคล าไดว้่าตุบหน่ึงมาก่อนก าหนด ลกัษณะแบบน้ีมกัเกิดจาก  หวัใจห้องบนเตน้ก่อน
หรือเต้น เกิน (Atrial premature beat หรือ  Atrial ectopic หรือ Premature  atrial contraction, PAC)  อาจใช้วิ ธีออกก าลัง
เล็กนอ้ยเพื่อแยกวา่เกิดจากหวัใจปกติหรือผดิปกติ เช่นเดียวกบัภาวะหวัใจล่างเตน้เกินได ้

ในบางคน ชีพจรอาจจะเตน้ถ่ีบา้งห่างบา้งตามการหายใจเขา้ออก (Sinus arrhythmia)ซ่ึงถือวา่เป็นลกัษณะปกติของคน
บางคน ในบางคนชีพจรอาจจะเต้นไม่สม ่ าเสมอโดยตลอด  ถ่ีห่างบ้าง แรงบ้างค่อยบ้าง ตะลุบตุ้บตั้บไปหมด (Atrial 
fibrillation)   ภาวะเช่นน้ี เกิดจากหัวใจผิดปกติ หรือเกิดจากร่างกายส่วนอ่ืนผิดปกติ เช่น โรคคอพอกเป็นพิษท่ีไป
กระทบกระเทือนหัวใจ เป็นตน้ จงัหวะหรือความสม ่าเสมอของชีพจรจะช่วยให้ทราบถึงความปกติและความผิดปกติของ
หวัใจและของร่างกายส่วนอ่ืนได ้ 

2.3 ความแรงของชีพจร (Tension of arterial pulse)  ในขณะท่ีคล าชีพจรจะคล าความแรงของชีพจรไดด้ว้ย  โดยให้
กดปลายน้ิวท่ีอยูไ่กลฝ่ามือให้แรงมากกวา่ปลายน้ิวอ่ืนท่ีก าลงัคล าชีพจรอยูด่ว้ยกนั จนปลายน้ิวท่ีอยูใ่กลฝ่้ามือคล าชีพจรท่ีเตน้
ตุบๆ ไม่ได ้  แรงกดของปลายน้ิวท่ีไกลฝ่ามือจะเท่ากบัแรงดนัเลือดตวับน (Systolic blood pressure)    ในระหวา่งท่ีชีพจรไม่
เตน้ให้คล าดูแรงดนัภายในหลอดเลือด   ถา้หลอดเลือดเป็นล าท่ีตึงแข็งมากแสดงวา่แรงดนัเลือดสูง  และถา้คล าหลอดเลือดได้
หย่อนหรือไม่ตึงเลยแสดงว่าแรงดันในเส้นเลือดต ่าแรงดันของชีพจรในขณะท่ีชีพจรไม่เต้นน้ีคือ แรงดันเลือดตัวล่าง 
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(Diastolic blood pressure)  คนปกติ อตัราการเตน้ของชีพจรจะเพิ่มข้ึนไดเ้น่ืองจากสาเหตุ ท่ีก าลงัต่ืนเตน้  ตกใจ  กลวั  โกรธ 
หรือออกก าลงักาย ชีพจรจะเตน้เกิน 100 คร้ังต่อนาที    โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ท่ีรบกวนร่างกายมาก ๆ เช่น   มีไขสู้ง  ตกเลือด 
ทอ้งร่วงรุนแรง   

3.การหายใจ (breathing หรือ respiration)  การตรวจการหายใจคือการสังเกตดูการเคล่ือนไหวของทรวงและหนา้ 
ทอ้งของผูป่้วย ท่ีเกิดข้ึนจากการสูดลมเขา้ (หายใจเขา้) และเป่าลมออก (หายใจออก) ให้นบัจ านวนคร้ังต่อนาที  ตลอดจน
อากปักิริยาต่างๆ ท่ีเกิดร่วมกบัการหายใจนั้น  การตรวจการหายใจ 

โดยทัว่ไปมกัจะตรวจอตัราการหายใจ ความต้ืนลึกของการหายใจ  รูปลกัษณะของการหายใจ ดงัน้ี 
3.1 อัตราการหายใจ (Respiratory rate) คือ การตรวจดูว่าหายใจนาทีละก่ีคร้ัง   โดยการนับการเคล่ือนไหวของ 

ทรวงอก หรือหน้าทอ้งท่ีกระเพื่อมข้ึนลงเป็นจ านวนคร้ังต่อ 1 นาที   อตัราการหายใจในคนปกติจะแตกต่างกนับา้งระหวา่ง
ผูใ้หญ่กบัเด็ก  ผูห้ญิงกบัผูช้าย    ร่างกายใหญ่กบัเล็ก    โดยทัว่ไปผูใ้หญ่จะหายใจน้อยคร้ังกว่าเด็ก เด็กยิ่งเล็กยิ่งหายใจเร็ว    
ผูห้ญิงจะหายใจบ่อยคร้ังกว่าผูช้าย  คนรูปร่างเล็กจะหายใจบ่อยคร้ังกว่าคนรูปร่างใหญ่   อตัราการหายใจในผูใ้หญ่ขณะพกั 
ประมาณ 12-18 คร้ังต่อนาที    ในเด็กประมาณ 16-24 คร้ังต่อนาที    
 ถา้ตรวจการหายใจแลว้พบวา่ ผูป่้วยหายใจเร็วกวา่ปกติ (อตัราหายใจสูง) มกัแสดงวา่ผูป่้วยก าลงัต่ืนเตน้  ตกใจ  กลวั 
หรือเครียด เพราะว่าเดินทางมาถึงใหม่ๆ (นั่นคือยงัเหน่ือยอยู่) หรือผูป่้วยมีความผิดปกติในปอดหรือในทางเดินหายใจ 
(ได้แก่ จมูก  คอ  หลอดลม ทั้ งใหญ่และเล็ก เป็นต้น) เช่น หลอดลมตีบ (จากโรคหืด  โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง)   
โรคปอดบวม  ปอดอักเสบ  ปอดคั่งน ้ า หรือปอดบวมน ้ า จากภาวะหัวใจท างานไม่ไหว (ภาวะหัวใจล้ม) หรือผูป่้วยมี 
ความผดิปกติในสมองหรืออ่ืนๆ  
     ถา้ตรวจการหายใจแลว้พบว่าผูป่้วยหายใจช้ากว่าปกติ (อตัราหายใจต ่า) มกัแสดงว่าผูป่้วยมีความผิดปกติในสมอง  
เน่ืองมาจากการกินยาหรือไดรั้บยาท่ีไปกดการหายใจ เช่น  ฝ่ิน  มอร์ฟีน  เฮโรอีน  หรือยาแกไ้อ หรือยาแกท้อ้งเดินท่ีเขา้สาร
พวกน้ีหรือสมองเกิดการอกัเสบหรืออ่ืนๆ 
 อตัราการหายใจ จึงมีส่วนช่วยบอกสภาวะของระบบหายใจ และสภาวะทางร่างกายส่วนอ่ืนซ่ึงส่งผลสะทอ้นมาถึง
ระบบหายใจ  การฝึกนบัอตัราการหายใจไม่ใช่เร่ืองยาก อาจท าไดโ้ดยใช้ตามองการเคล่ือนไหวของทรวงอกหรือหน้าท้อง 
ในขณะท่ีตาจอ้งมองนาฬิกาอยู ่ก็จะท าใหน้บัอตัราการหายใจได ้
 3.2ความตื้นลกึของการหายใจ  (Depth of respiration)   คนเราหายใจต้ืนหรือลึกก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ
ร่างกายในขณะนั้นหรือความตอ้งการทางจิตใจของคนคนนั้น  การหายใจตามปกติในขณะพกั  ผูใ้หญ่จะหายใจเอาอากาศ 
เข้าและออกคร้ังละประมาณ 400-500 มิลิลิตร(ประมาณคร่ึงลิตร) ซ่ึงเพียงพอจะท าให้เห็นการเคล่ือนไหวของทรวงอก
ส่วนล่าง(ส่วนชายโครง)และหน้าท้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้ น ถ้าเม่ือใดเห็นการเคล่ือนไหวของอกส่วนบนหรือของ 
กระดูกไหปลาร้า หรือของไหล่  หรือถา้อกส่วนล่างและหนา้ทอ้งเคล่ือนไหวมาก  แสดงวา่ เม่ือนั้นการหายใจลึกกวา่ปกติ  ซ่ึง
อาจเกิดจากการถอนหายใจ  การไอ  การจาม  การผิดปกติในปอดหรือทางเดินหายใจ  หรืออ่ืนๆ ถ้าเม่ือใดไม่เห็น 
การเคล่ือนไหวของอกส่วนบนหรือหน้าทอ้งในขณะหายใจหรือเห็นน้อยมาก   แสดงว่า เม่ือนั้นการหายใจต้ืนกว่าปกติ  ซ่ึง
เกิดจากความตั้งใจท่ีจะหายใจต้ืนๆ  หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติในสมอง หรืออ่ืนๆ     คนท่ีหายใจลึกๆ หรือเร็วมากๆ
เพราะความกลวั ความแคน้ ความเครียดหรือเพราะรู้สึกอึดอดั  หายใจไม่สะดวก  หายใจไม่เต็มปอด ท าให้หายใจเร็วและลึก
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กวา่ปกติ จะขบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายมากกวา่ท่ีควร   ท าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ   หนา้มืด และเป็นเหน็บ
บริเวณปลายมือปลายเทา้   และถา้ยงัมีหายใจลึกมากๆ หรือเร็วมากๆ ต่อไปอีก จะเกิดอาการแขนขาเกร็ง   ปวดมือ มือจีบ(น้ิว
มือจีบเขา้หากนั) ถา้เป็นมือหมอต าแย  ถา้ยงัหายใจแบบนั้นต่อไปอีก อาจเกิดอาการแขง็เกร็งและชกักระตุก 

 คนท่ีหายใจเร็วลึกและเกิดอาการเหล่าน้ีว่าเป็น “โรคหายใจเกิน” หรือกลุ่มอาการหายใจเกิน (Hyperventilation 
syndrome) ให้แกโ้ดยหาถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ครอบปาก  ครอบจมูกของผูป่้วย  แลว้ผูป่้วยหายใจในถุงนั้น
สักพกั  อาการชักกระตุก  เกร็ง และปวดค่อยๆ ดีข้ึนและหายไป  เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกขบัออกมาในขณะ
หายใจออกจะสะสมกนัอยูใ่นถุงและถูกหายใจกลบัเขา้ไปใหม่ ท าใหร่้างกายไม่ขาดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

คนท่ีหายใจต้ืนมาก ๆ จนไม่เห็นการเคล่ือนไหวของทรวงอกหรือหน้าท้อง หรือเห็นน้อย จะท าให้ขาดก าลัง  
อ่อนเพลีย ซึม และถา้เป็นมากอาจหมดสติได ้ ใหแ้กไ้ขโดยกระตุน้ให้ต่ืน หรือบอกให้หายใจลึกๆ  หรือท าใหโ้กรธ  ผูป่้วยจะ
หายใจลึกข้ึนและเร็วข้ึน และหายจากอาการดงักล่าวได ้
   การสังเกตความต้ืนลึกของการหายใจในคนรูปร่างต่างๆ กนั จะช่วยใหท้ราบถึงเกณฑ์ปกติ  ท าใหท้ราบวา่คนรูปร่าง
แบบนั้นควรจะหายใจแลว้เห็นการเคล่ือนไหวของส่วนใดบา้ง   เม่ือพบการหายใจท่ีต้ืนหรือลึกไปจากนั้น จะไดรู้้วา่ผดิปกติ 

3.3 รูปลักษณะของการหายใจ  คนเราปกติหายใจเขา้หายใจออกดว้ยระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ถา้เขียนเป็นภาพก็จะได ้
ดงัภาพท่ี  11.9 ก  เม่ือหายใจธรรมดาอยู่สักพกัหน่ึง จะมีหายใจลึกๆ สัก 1-2 คร้ังสลบั เพื่อให้ปอดขยายตวัเต็มท่ีเป็นพกั ๆ  
ดงัภาพท่ี 11.9 ข จะเห็นวา่การหายใจตามปกติจะมีลมเขา้ออกจากปอดน้อยกวา่ในขณะหายใจเต็มท่ีหลายเท่าตวั  การหายใจ
ลึก ๆ เป็นคร้ังคราวจึงช่วยท าใหป้อดขยายตวัป้องกนัไม่ใหป้อดแฟบ และช่วยใหก้ารไหลเวยีนโลหิตดว้ย 
 การหายใจเขา้ออกตามปกติ และการหายใจลึก ๆ เป็นคร้ังคราวตามปกตินั้นเกิดข้ึนเองโดยท่ีเราไม่รู้สึกตวั ยกเวน้ 
เสียวา่ เราไปเพง่จิต  เพง่สมาธิท่ีการหายใจ เราก็จะรู้สึกวา่เราก าลงัหายใจเขา้ออกได ้  

นอกจาการหายใจเขา้ออกตามธรรมดาแล้ว  รูปลกัษณะการหายใจของตนเรายงัแบ่งออกได้เป็นรูปลกัษณะต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่11.9  การหายใจในภาวะปกติ 

1) รูปลกัษณะของการหายใจ 
ในขณะพกั (นัง่พกั หรือนอนพกั ) คนปกติจะหายใจเป็นรูปลกัษณะ 2 อยา่งดว้ยกนั คือ  

1.1)  หายใจด้วยอก  คือ จะเห็นการเคล่ือนไหวของทรวงอกเท่านั้นในขณะหายใจ  มกัจะพบในคนท่ีทอ้งตึงมาก 
เช่น  อว้นมาก  หรือรัดทอ้งไวด้ว้ยเข็มขดั  กางเกงในรัดรูป  สเตย ์(ท่ีรัดหน้าทอ้งเพื่อไม่ให้ลงพุง) หรืออ่ืนๆ  การหายใจดว้ย
อกเกิดจากการใชก้ลา้มเน้ือซ่ีโครงซ่ึงอยูร่ะหวา่งกระดูกซ่ีโครง)  
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1.2) หายใจด้วยท้อง  คือ จะเห็นการเคล่ือนไหวของหน้าทอ้งเท่านั้นขณะหายใจ มกัจะพบในคนท่ีไม่รัดเข็มขดั  
ไม่ใส่กางเกงรัดรูปและไม่สวมสเตย ์หรือในคนท่ีรัดหน้าอกไวแ้น่นหรืออ่ืนๆ การหายใจดว้ยท้องจะใช้พลงังานน้อยกว่า 
การหายใจด้วยอก การหายใจด้วยท้องใช้กระบังลม (ดังภาพท่ี 11.10 และ 11.11) ส าหรับคนปกติจะหายใจเป็นจงัหวะ
สม ่าเสมอ (ดงัภาพท่ี 11.13 ก) นานๆ ก็จะมีการหายใจเขา้ออกยาวๆ (ถอนหายใจ) สักคร้ัง  

 
ภาพที ่11.10  การเคล่ือนไหวของชายโครงและหนา้ทอ้ง               

เม่ือหายใจเขา้และออก 

 
ภาพที ่11.11 การเคล่ือนไหวของปอด  กระบงัลม           

และซ่ีโครงในการหายใจเขา้และออก 
 

2) รูปลกัษณะของการหายใจผดิปกติ 
2.1)  หายใจล าบาก (Dyspnea)  หมายถึง การหายใจท่ีไหล่หรือกระดูกไหปลาร้ายกข้ึนยกลง ลูกกระเดือกวิ่งข้ึน 

วิง่ลงหรือปีกจมูก (จมูก) บานเขา้บานออกในขณะหายใจ (ดงัภาพท่ี 11.12) ซ่ึงเป็นการหายใจท่ีตอ้งใชแ้รงเพิ่มข้ึน โดยไดรั้บ
การช่วยเหลือจากกลา้มเน้ือช่วยหายใจ 

      ในการหายใจของคนปกติจะใช้กล้ามเน้ือส าหรับการหายใจ คือ กล้ามเน้ือซ่ีโครงและกล้ามเน้ือกระบงัลมใน 
การหายใจเท่านั้ น  เม่ือใดเราใช้กล้ามเน้ืออ่ืน เช่น  กล้ามเน้ืออก  กล้ามเน้ือคอ  กล้ามเน้ือไหล่  ซ่ึงเป็นกล้ามเน้ือช่วยใน 
การหายใจมาช่วยหายใจแลว้ เรียกการหายใจแบบนั้นวา่ “การหายใจล าบาก” (Dyspnea) หรือภาษาชาวบา้นเรียกวา่ “ หอบ ”   
คนเราจะหอบหรือหายใจล าบากในขณะออกก าลงักายใหม่ๆ หรือขณะท่ีมีไขสู้ง  มีโรคปอดหรือโรคหลอดลมอยา่งรุนแรง  มี
โรคหวัใจหรือโรคในช่องทอ้ง  โรคทางสมองหรือระบบประสาทอ่ืนๆ    

2.2) หายใจแย้ง (Paradoxical respiration) เป็นการหายใจล าบากแบบหน่ึงท่ีเวลาหายใจเขา้ หน้าทอ้งจะยุบเขา้ 
และเวลาหายใจออกหนา้ทอ้งจะโป่งออก (ตรงกนัขา้มกบัการหายใจปกติ) เกิดข้ึนเพราะกระบงัลมหมดแรงและหายใจล าบาก
จึงต้อง “ เบ่ง ” (เหมือนเบ่งอุจจาระ) หายใจเข้าหน้าท้องจะยุบเข้าและเวลาหายใจออกหน้าท้องจะโป่ง  ซ่ึงจะพบในคน 
โรคหลอดลมเร้ือรัง โรคถุงลมปอดโป่งพอง ท่ีอาการก าเริบมาก พบในภาวะปิดคัง่เลือดและบวมน ้ า เช่น ในภาวะหัวใจ
ลม้เหลว (Heart failure)  

2.3) หายใจเกิน (Hyperventilation)  คือ การหายใจท่ีเร็วละลึกกวา่ปกติ (ดงัภาพท่ี 11.13 ข)   การหายใจแบบน้ีอาจ
เกิดจากความเครียด  ความโกรธ  ความกลวั ความต่ืนเตน้มากเกินไปหรืออาจเกิดจากเลือดเป็นกรดมาก หรือเลือดออกใน
สมองส่วนกลาง หรืออ่ืนๆ 

2.4) หายใจตื้นลึก ตื้นหยุด (Cheyne-Stoke’s respiration) คือ การหายใจท่ีลึกข้ึน ๆ  แลว้ค่อย ๆต้ืนเขา้ ๆ จนหยุด
หายใจสักครู่ แล้วก็ เร่ิมหายใจลึกข้ึน ๆ  จนลึกเต็มท่ี  แล้วจะค่อยๆ ต้ืนเข้า ๆ จนหยุดหายใจใหม่ สลับกันไปเช่นน้ี  
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(ดงัภาพท่ี 11.13 ค)  การหายใจแบบน้ีเกิดจากความผิดปกติในสมองส่วนหน้า มกัพบในคนสูงอายุ เม่ือเลือดไปเล้ียงสมอง 
ไม่พอเพียงจากภาวะหลอดเลือดตีบแขง็ โดยเฉพาะในกรณีท่ีหวัใจท างานไม่ไหว (ภาวะหวัใจลม้เหลว)   หรืออ่ืนๆ เขา้แทรก 

 
ภาพที ่11.12 คนหายใจล าบาก 

 
ภาพที ่11.13 การหายใจแบบต่าง ๆ 

2.5) หายใจไม่เป็นส ่าหรือหายใจไม่เท่ากันโดยตลอด (Ataxia respiration) คือ การหายใจไม่เป็นจงัหวะจะโคน  
ลึกบ้าง ต้ืนบ้าง  ถ่ีบ้าง  ห่างบ้าง หรือบางคร้ังก็หยุดหายใจเสียเฉยๆ (ดังภาพท่ี 11.15 ง)  การหายใจแบบน้ีมักเกิดจาก 
ความผิดปกติในสมองและถา้เห็นการหายใจแบบน้ีตอ้งระวงั เพราะผูป่้วยอาจจะหยุดหายใจเม่ือใดก็ได ้(ถา้ผูป่้วยหยุดหายใจ
ตอ้งรับช่วยหายใจดว้ยการเป่าปาก)   

     2.6) หายใจเฮือก (Gasping respiration) คือ การหายใจท่ีนานกวา่ปกติ และตอ้งใชค้วามพยายามมาก ผูป่้วยมกัจะ
อา้ปากและท าท่าคล้ายกบัว่าตอ้งกระเสือกกระสนท่ีจะสูดอากาศเขา้ไปในปอด  ผูป่้วยมกัจะหายใจช้า   การหายใจแบบน้ี 
เกิดจากความผิดปกติในสมอง ซ่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากความผิดปกติในส่วนอ่ืนของร่างกายหรือในร่างกายทัว่ไป ถ้าเห็น 
การหายใจแบบน้ีตอ้งระมดัระวงั เพราะผูป่้วยก าลงัจะตาย 

     2.7) หายใจใกล้ตาย (Air hunger) คือ การหายใจเข้าท่ีต้องใช้ก าลังมากผิดปกติคล้ายการหายใจเฮือก แต่เป็น
มากกวา่จนหน้าตาบิดเบ้ียว  ตาเหลือกข้ึน  ผูป่้วยไม่รู้สึกตวั  น้ิวมือเทา้และริมฝีปากเขียว  ผูป่้วยมกัจะหายใจช้า  การหายใจ
แบบน้ีมกัจะเกิดในผูป่้วยท่ีใกลต้าย  ถา้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ ผูป่้วยอาจจะตายภายในเวลาไม่ก่ีนาที การช่วยเหลือคือ การช่วย
หายใจ   การช่วยใหห้วัใจส่งเลือดไปเล้ียงร่างกายไดพ้อเพียงและอ่ืน ๆ 

การสังเกตการณ์หายใจในคนปกติจนสามารถจ าไดว้า่  คนปกติมีอตัราการหายใจเป็นอยา่งไร เร็วชา้ขาดไหน  ต้ืนลึก
เท่าใด และรูปลักษณะอย่างไร จะช่วยให้สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติ  จึงควรจะฝึกสังเกตการหายใจของเพื่อนฝูง   
ญาติพี่นอ้ง และคนอ่ืนๆ เป็นประจ าจะท าใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ร็วข้ึน   

4.ความดันโลหิต (Blood pressure) หรือความดันเลือด คือ แรงท่ีดนัเลือดในหลอดเลือดแดงให้ไหลไปเล้ียงส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย  ซ่ึงตรวจได้ง่ายโดยการจบัชีพจรและคล าดูความแรงของชีพจร  ถ้าแรงมากความดนัเลือดสูงมาก  ถ้าเบามาก  
ความดันเลือดก็ต ่ามาก แต่ถ้าต้องการตรวจให้แน่นอนถูกต้องก็ต้องใช้เคร่ืองวดัความดันโลหิต (Sphygmomanometer)   
ก่อนวดัความดนัโลหิตควรให้ผูป่้วยนั่งหรือนอนสักครู่ให้หายเหน่ือยก่อน  เลือกผา้พนัแขน (Cuff) ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบั
ผูป่้วยแต่ละราย คือ จะต้องให้ส่วนกวา้งของผา้พันกวา้งขนาด 2 ใน 3 ส่วนของต้นแขน  ถ้าผา้พันมีขนาดเล็กเกินไป 
ค่าความดนัโลหิตท่ีวดัไดจ้ะสูงกวา่ปกติและถา้มีขนาดใหญ่เกินไปค่าความดนัท่ีวดัไดจ้ะต ่ากว่าปกติ ควรวดัทั้งแขนขวาและ
แขนซา้ย 
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การดูระดับความดันโลหิต  ประกอบดว้ย 2 ค่า ดงัน้ี 

1. ความดันโลหิตตัวบน (Systolic blood pressure) เป็นระดบัความดนัท่ีเร่ิมคล าชีพจรได้หรือเม่ือเร่ิมเห็นระดบั
ปรอทเตน้ หรือเขม็เตน้ เป็นระดบัความดนัท่ีเร่ิมคล าชีพจรได ้หรือใชฟั้ง (Stethoscope) ช่วยจะไดย้นิเสียงท่ีดงัข้ึนตุบแรก 

2. ความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic  blood pressure) เป็นระดับความดันท่ีสังเกตจากการคล าชีพจร หรือมอง
ระดบัปรอทหรือเขม็เตน้ไดย้าก จึงควรใชหู้ฟัง (Stethoscope) ช่วยจะไดย้นิเสียงตุบสุดทา้ย 

ค่าความดนัโลหิตท่ีวดัได ้นิยมเขียนทั้งค่าความดนัโลหิตตวับนและตวัล่าง เช่น 120/80 มิลลิเมตรปรอทโดยท่ี 120 
เป็นค่าความดนัโลหิตตวับน และ 80 เป็นค่าความดนัโลหิตตวัล่าง  

ค่าความดันโลหิตตัวบนเป็นค่าความดันโลหิตขณะท่ีหัวใจห้องล่างบีบตัว เพื่ อส่งเลือดไปเล้ียงร่างกาย   
ส่วนค่าความดนัโลหิตตวัล่าง เป็นค่าความดนัโลหิตขณะท่ีหวัใจหอ้งล่างคลายตวั เพื่อรับเลือดกลบัเขา้หอ้งหวัใจ 

ค่าความดนัโลหิตปกติของคนไทย จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง  80/50  -140/90 มิลลิเมตรปรอท 
แรงชีพจร (Pulse pressure) คือ ความแตกต่างระหว่างค่ าความดันโลหิตตัวบน (Systolic blood pressure)  

กบัค่าความดนัโลหิตตวัล่าง (Diastolic  blood pressure) ถา้ความดนัโลหิตเท่ากบั 120/80  มม.ปรอท แรงชีพจรจะเท่ากบั 120-
80 = 40  มม.ปรอท แรงชีพจร (Pulse pressure) ในคนปกติมีค่าอยูร่ะหวา่ง  30-50 มิลลิเมตรปรอท  

แรงชีพจรแคบ มีค่าน้อยกว่า 30 มิลลิเมตรปรอท เช่น  90/80 มิลลิเมตรปรอท 120/100 มิลลิเมตรปรอท เป็นตน้  
มกัพบในผูป่้วยท่ีมีภาวะความดนัโลหิตต ่า  ภาวะช็อก  คนผอมแหง้แรงนอ้ย  คนท่ีต่อมหมวกไตท างานนอ้ยกวา่ปกติ  เป็นตน้ 

แรงชีพจรกวา้งมีค่ามากกว่า 50 มิลลิเมตรปรอท เช่น  200/90 มิลลิเมตรปรอท 130/40 มิลลิเมตรปรอท เป็นต้น   
มกัพบในคนท่ีมีความดนัโลหิตสูง ซีดมากๆ คอพอกเป็นพิษ โรคเหน็บชาของหวัใจ เป็นตน้  

4.1 ภาวะความดันโลหิตต ่า หมายถึง  คนท่ีมีค่าความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ต ่า มีค่าอยูร่ะหวา่ง 80/50 มิลลิเมตรปรอท
หรือ 100/70 มิลลิเมตรปรอท ความดนัโลหิตจะตกลงทนัทีท าให้เกิดอาการหน้ามืด เป็นลม มกัพบในผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ   
เสียเลือดมาก ท าให้เกิดภาวะช็อก  ผูป่้วยเพิ่งฟ้ืนไข ้ผูป่้วยโรคเร้ือรัง มีรูปร่างผอมแห้งแรงน้อย หรือใช้ยาลดความดนัโลหิต  
เป็นตน้  ส่วนอาการอ่อนเพลีย  เหน่ือยง่าย  ใจสั่น  หายใจไม่เต็มปอด กินไม่ได ้ นอนไม่หลบั  เป็นตน้ เป็นอาการท่ีเกิดจาก
ความเครียด หรือขาดการพกัผอ่น  และขาดการออกก าลงักายตามควร ไม่ไดเ้กิดจากโรคความดนัโลหิตต ่า 

4.2ภาวะความดันโลหิตสูง  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ  
1) ความดันโลหิตตัวบนสูง   แต่ตัวล่างไม่สูง  เช่น มีค่าความดนัโลหิต 190/80  หรือ 220/90 มิลลิเมตรปรอท

เป็นตน้ ภาวะน้ีเกิดจากเส้นเลือดแดงใหญ่ในทรวงอกและทอ้งแขง็ตวั  มกัพบในคนสูงอายุ ไม่มีอนัตรายมากนกั และยงัไม่มียา
ท่ีใชล้ดความดนัโลหิตตวับนท่ีไดผ้ลดี  จึงให้ระวงัรักษาตนเอง โดยการงดอาหารเค็ม  และหลีกเล่ียงจากความเครียดทางกาย
และใจ นอกจากน้ีภาวะความดนัโลหิตตวับนสูง อาจพบไดใ้นคนท่ีหัวใจเตน้ช้า ในคนปกติท่ีก าลงัออกก าลงักายมาใหม่ๆ   
ในคนท่ีมีไขส้ง (ตวัร้อนจดั) ในหญิงตั้งครรภ ์ ในโรคคอพอกเป็นพิษ หรืออ่ืนๆ อีกได ้ 

2) ความดันโลหิตตัวล่างสูง   และตัวบนมักจะสูงด้วย เช่น มีค่าความดันโลหิต 160/110 หรือ 190/110  
มิลลิเมตรปรอท เป็นตน้ ภาวะน้ีเกิดจากเส้นเลือดแดงเล็ก ๆ ทัว่ร่างกายแข็งตวัหรือตีบตวั พบไดต้ั้งแต่เด็กถึงคนชรา นอกจาก
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จะตอ้งระวงัรักษาตนเองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมียาใชล้ดความดนัโลหิตตวัล่างสูงอยูห่ลายชนิดท่ีให้ผลดี  โดยทัว่ไปเม่ือพูด
ถึงโรคความดนัโลหิตสูง หมายถึง ความดนัโลหิต (ตวัล่าง) สูง   แต่ถา้พูดถึงความดนัโลหิตตวับนสูง ให้พูดเต็มไม่ตอ้งตดั 
“ตวับน” ออก  

ในกรณีท่ีมีความดนัโลหิตสูง ใหว้ดัความดนัโลหิตในท่านอนและท่ายนื ถา้ความดนัโลหิตตั้งสองต่างกนัมาก ใช ้
ความดนัโลหิตท่ายนืเป็นเกณฑใ์นการใชย้าลดความดนัโลหิต  มิฉะนั้นผูป่้วยจะเกิดอาการหนา้มืดเป็นลมไดง่้ายเม่ือเปล่ียนท่า 
     ในคนท่ีมีอาการหน้ามืดเป็นลมง่าย ควรจะวดัความดนัเลือดในท่านอนและท่ายืนด้วย เพื่อดูว่าผูป่้วยมีภาวะ 
ความดนัโลหิตตกเม่ือเปล่ียนท่าหรือไม่ 

 การวดัความดนัโลหิต จึงใชใ้นการวนิิจฉยัโรคและการติดตามโรคความดนัโลหิตสูง  ภาวะความดนัโลหิตตก 
เม่ือเปล่ียนท่าและความผิดปกติของแรงชีพจร (Pulse pressure)  นอกจากนั้นยงัช่วยติดตามการดูแลรักษาภาวะช็อกและภาวะ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความดนัโลหิตดว้ย 
 

 5.การช่ังน า้หนัก  วดัส่วนสูง  และดัชนีมวลกาย 
                 หลักเกณฑ์ทีใช้ในการวินิจฉัยภาวะอว้น-ผอมท่ีใช้กนับ่อยและท าได้ง่ายคือ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: 
BMI)  ค านวณไดจ้ากสูตร  
                  ดัชนีมวลกาย  (BMI)  = น า้หนักเป็นกโิลกรัม - ส่วนสูงเป็นเมตร 2 
        
               การแปลผลค่าดชันีมวลกาย และภาวะอว้น-ผอม  ดงัตารางท่ี 11.1 
               อยา่งไรก็ตาม  ในการใชค้่าดชันีมวลกายเหล่าน้ี มีความแตกต่างตามเพศ  อายุ และส านกัท่ีจดัจ าแนก จึงควรใชโ้ดย
ค านึงถึงลกัษณะรูปร่าง เพศ อาย ุและเช้ือพนัธ์ุของผูน้ั้นดว้ย 
ตารางที ่11.1  การแปลผลค่าดชันีมวลกาย และภาวะอว้นผอม 
 

ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ภาวะอ้วน-ผอม 
นอ้ยกวา่ 16.0 ผอมมาก ผอม ระดบั 3 (Low weight level 3) 
16.0 - 17.9 ผอมปานกลาง/ผอม ระดบั 2 (Low weight level 2) 

                                18.0 – 19.9 ผอมระดบั 1 (Low weight level 1) 
20.0 - 22.9 ปกติ (Normal) 
23.0 - 24.9 น ้าหนกัเกิน (Overweight ) 
25.0 - 29.9 ทว้ม /อว้น ระดบั 1 (Obesity level 1) 
30.0 - 40.0 อว้น ระดบั 2 (Obesity level 2) 
มากกวา่ 40.0 อว้น ระดบั 2 (Obesity level 3) 
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กจิกรรม 11.2.2  

จงอธิบายการตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพ 
 

แนวตอบกจิกรรม 11.2.2  
การตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญทางชีวภาพ  (Biological measurement)  หมายถึง การตรวจวดัสัญญาณชีพ  

(Vital signs) ไดแ้ก่  การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ    ชีพจร  หายใจ และความดนัโลหิต  รวมทั้ง การชั่งน ้ าหนกั วดัส่วนสูง 
และการค านวณหาดชันีมวลกาย เพื่อประเมินภาวะอว้นผอม 

 

 
 

เร่ืองที่  11.2.3  
การตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า   
 
 
1. การตรวจร่างกายในผู้ป่วยผู้ใหญ่   
               ในการตรวจร่างกายในผูป่้วยผูใ้หญ่ ส่วนใหญ่ผูต้รวจใช้การตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ (Head to toe)  และ
ตรวจให้ละเอียดในอวยัวะท่ีมีอาการหรืออาการแสดง  อวยัวะใดมี 2 ขา้ง ให้ตรวจทั้ง 2 ขา้ง  เพื่อดูความผิดปกติเปรียบเทียบ
กนั เช่น หู ตา แขน  ขา ปอด  เป็นตน้   โดยใช้หลกัการตรวจร่างกายดว้ยทกัษะพื้นฐาน 4 วีธี  คือ   การดู   การคล า  การเคาะ 
และการฟัง  (ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้) 

วตัถุประสงคข์องการตรวจร่างกาย เพื่อใหน้กัศึกษา 
1) เขา้ใจวธีิการตรวจร่างกายทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง 
2) ทราบและเขา้ใจความหมายของศพัทต่์างๆ ทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตรวจร่างกาย 
3) สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม             
วิธีการตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (Head to toe)  โดยเร่ิมจากการตรวจผิวหนัง  ศีรษะ ใบหน้า  หู  ตา  จมูก   

ปาก คอ เต้านม ทรวงอก ปอด  หัวใจ ท้อง อวยัวะสืบพนัธ์ุ กล้ามเน้ือและกระดูก และระบบประสาท โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
1) ผวิหนัง (Skin) 



37 

 

 

การตรวจผวิหนงัตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอ โดยการส ารวจผิวหนงัทัว่ๆ ไป ตลอดร่างกายร่วมกบัการคล า ดงัน้ี 
1.1)  สีผวิ (Color)  ดูลกัษณะของสีผวิ เป็นสีอะไร ผดิปกติหรือไม่   
        อาการแสดงทีป่กติ  ในคนปกติ สีผวิควรจะเป็นสีเดียวกนัทัว่ร่างกาย ซ่ึงสีผวิจะแตกต่างกนัตามเช้ือชาติ  อาจมี

การเปล่ียนแปลงสีผวิท่ีปกติ เช่น สีผวิของผวิกายนอกร่มผา้จากการไดรั้บแสงมากเกินไป 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  ไดแ้ก่ 
        - สีขาวซีด ( Pale)   ตามบริเวณใบหน้า เยื่อบุตา (Conjunctiva) ปากและเล็บ พบในผูป่้วยท่ีมีภาวะช็อก เป็นลม 

โลหิตจาง 
 - สีขาวเผือก ตามผิวหนงัทัว่ไป รวมทั้งผม ขน และลูกตา เน่ืองจากขาดสีพบในพวก Albinism ร่างกายสูญเสีย  

เมลานิน ( Melanin) ซ่ึงอาจเกิดจากกรรมพนัธ์ุ 
 - สีแดง  บริเวณใบหน้า หน้าอกส่วนบนหรือบริเวณท่ีมีการอกัเสบ เกิดจากการขยายตวัของเส้นเลือด  มีการคัง่

ของเลือด พบไดใ้นผูป่้วยไขสู้ง อาย โกรธ  ด่ืมสุรา  หรือมีการอกัเสบเฉพาะท่ี 
 - สีเหลือง (Jaundice) บริเวณตาขาว และเยื่อบุต่างๆ เกิดจากท่ีมีระดบับิลิรูบิน (Birirubin) สูงข้ึน พบไดใ้นผูป่้วย
โรคตบั โรคเก่ียวกบัถุงน ้าดี ท่อน ้าดีหรือเมด็เลือดแดงแตก 
    ถา้เหลืองตามบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเทา้  ใบหนา้ ยกเวน้ ตาขาว (Sclera) และเยือ่บุต่างๆ ไม่เหลือง เกิดจากการไดรั้บ 
Carotenoid pigment จากผกั ผลไมสู้งเกินไป  ในรายท่ีกินเบตา้แคโรทีนมาก เช่น ฟักทอง  มะละกอ  แครอท    
 - สีเขียวคล ้ า(Cyanosis) ตามบริเวณผิวหนัง ริมฝีปาก และเล็บมือเล็บเท้า เล็บเท้า  พบได้ในผูป่้วยโรคหัวใจ  
หอบหืด  โรคปอด และอากาศเยน็จดั 
 - สีน ้าตาลบริเวณใบหนา้  หวันม  รอบหวันม  บริเวณอวยัวะเพศหญิง พบในหญิงตั้งครรภ ์
                  1.2)  ดูรอยโรค (Lesion) โดยการสังเกตดูบริเวณผิวหนงัมีลกัษณะของรอยโรคเกิดข้ึนหรือไม่ ถา้มีให้ดูลกัษณะ 
รูปร่าง  ชนิด การกระจายและต าแหน่ง จ านวนรอยโรค การเปล่ียนแปลงของสีผิวบริเวณรอยโรค ความช้ืน ความแหง้ บริเวณ
รอยโรค  
 อาการแสดงที่ปกติ  จะไม่พบรอยโรคใดๆ ตามบริเวณผวิหนงั 

        อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่ 
1.2.1) Primary lesion  พบรอยโรคท่ีเกิดข้ึนเร่ิมแรก  อาจมีลกัษณะดงัน้ี 

 - Macule ลกัษณะของผืน่เป็นจุดขนาดต่างๆ กนั  ลกัษณะแบนราบเสมอผวิหนงั สีผวิหนงัจะเปล่ียนไป เช่น ผื่น
ของหดั ไขด้ าแดง   

- Papule ลกัษณะของผืน่เป็นเมด็หรือตุ่มแขง็นูนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเล็กกวา่ 1 เซนติเมตร อยูบ่ริเวณต้ืนๆ เช่น 
ผด  เมด็พุพอง ผืน่แพย้า สิว  

- Comedo เป็น Papule เกิดจากรูขมุขนอุดตนัและกลายเป็นกอ้นแขง็ มกัพบบริเวณ หนา้อก  หลงั  กน้ยอ้ย เช่น 
หวัสิว 

- Patch  ถา้มีขนาดใหญ่กวา่  1 เซนติเมตร 
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 - Nodule ลกัษณะของผืน่เป็นจุดตุ่มแขง็นูนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 1 เซนติเมตรและอยูลึ่ก เช่น ต่อม
ไขมนั อุดตนั (sebaceous cyst)  หรือกอ้นไขมนั (Lipoma) 
 - Tumor เป็นก้อนเน้ืองอกนูนข้ึนมาบนผิวหนังมีขนาดใหญ่กว่า Nodule และมีรูปร่างต่างๆ กัน  อาจหุ้มด้วย 
ผวิปกติหรือแตกเป็นแผล พบไดใ้นพวกเน้ืองอกของผวิหนงัขนาดใหญ่ 

    - Wheal ลักษณะของรอยนูน เป็นรอยป้ืนมีขอบนูนสูงข้ึนมาบนผิวหนังเห็นได้ชัดเจน เน่ืองจากการบวม 
ของผวิหนงัส่วนต้ืนๆ จะเป็นผืน่แดง ในช่วงเวลาสั้น เช่น ผืน่ลมพิษ รอยยงุกดั 
   - Vesicle ลกัษณะเป็นตุ่มน ้าใสขนาดใหญ่ไม่เกิน 0.5 ซม. เช่น ผืน่งูสวดั  (Herpes zoster)  เริม (Herpes simplex)   
โรคสุกใส (Chickenpox) 
 - Bulla ลกัษณะเป็นตุ่มน ้าใสขนาดใหญ่กวา่ Vesicle เช่น ผวิหนงัพองจากการถูกน ้าร้อนลวก 
 - Burrow  ลกัษณะเป็นเมด็ขา้งใน เป็นน ้าใสเหมือน Vesicle ขนาดเล็กเรียงต่อกนัเป็นทาง พบในโรคหิด 
 - Pustule ลกัษณะของตุ่มคลา้ย Vesicle แต่ภายในเป็นหนอง ตุ่มแต่ละเมด็แยกออกจากนั เช่นเมด็พุพอง 

         1.2.2) Secondary lesion รอยโลกขั้นท่ีสอง เป็นลกัษณะของรอยโรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของรอยโรค
เร่ิมแรก  อาจเน่ืองมาจากการรักษา ซ่ึงรอยโรคน้ีไม่ไดช่้วยในการวนิิจฉยัแยกโรค ไดแ้ก่  

- Erosion  เป็นแผลถลอกต้ืนๆ ไม่เกินชั้นหนงัก าพร้า ผิวหนงัจะช้ืน แต่ไม่มีเลือดออก เช่น แผลถลอกจาการมี  
Vesicle ของโรคสุกใสแตก 

- Ulcer เป็นแผลท่ีเกิดจากการท าลายชั้นหนงัก าพร้าและชั้นหนงัแท ้   ขอบแผลมกัจะเห็นชดัเจน  อาจมี
เลือดออกเช่น แผลเร้ือรังต่างๆ  แผลซิฟิลิส 

-  Fissure เป็นรอยแตกของผิวหนงั ลึกลงถึงชั้นหนงัแท ้พบบริเวณมือและเทา้  เช่น ผวิหนงัท่ีแหง้และแตก
เน่ืองจากอากาศหนาว  ส้นเทา้แตก   โรค Hongkong foot (น ้ากดัเทา้)    

 - Crust เป็นสะเก็ดเกิดจากตุ่มใสหรือตุ่มหนอง  ถา้แผลแห้งแลว้จะเป็นสะเก็ด 
 - Scale เป็นการลอกหลุด หรือความผดิปกติของผวิหนงัส่วนบนท่ีลอกง่าย เช่น รังแค โรคเร้ือนกวาง 
 -  Scar  แผลเป็นท่ีเกิดจากการหายของแผล Ulcer ลึกๆ  
 -  keloid  เป็นแผลเป็นท่ีมีขนาดใหญ่นูนสูงข้ึนมาเหนือบริเวณผวิหนงั อาจลามออกมานอกแผลเดิม 
1.3) บวม (Edema) โดยสังเกตวา่ผวิหนงัมีการบวมหรือไม่ ใหก้ดดูวา่บุ๋มหรือไม่บุ๋ม  มีการบวมเฉพาะท่ีหรือบวม

ทัว่ตวั 
อาการแสดงที่ปกติ  ปกติไม่มีการบวม 
อาการแสดงที่ผดิปกติ  
1.3.1) บวมทั่วไป (Generalize   edema)  บริเวณใบหน้าใต้ตา พบได้ในผู ้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ  โรคตับ   

เป็นตน้ ใชน้ิ้วมือกดบริเวณหนา้แขง้ 5-10 วนิาที แลว้ปล่อยเห็นรอยบุ๋ม (Pitting edema) 
1.3.2) บวมเฉพาะที ่(Localize edema)  อาจพบในรายท่ีการไหลเวยีนของเลือดไม่ดี บวมกด ไม่บุ๋ม (Non-pitting 

edema ) พบในรายท่ีหอ้ยขานานๆ อาจเกิดจากน ้าเหลืองอุดตนั มีการอกัเสบเฉพาะท่ีหรือแมลงกดัต่อย  
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1.4) ความผดิปกติของเส้นเลือด   ใหส้ังเกตความผดิปกติของเส้นเลือดบริเวณผวิต้ืนๆ(Vascular) วา่มีหรือไม่   
อาการแสดงทีป่กติ  ปกติไม่มีจุดเลือดออก 
อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ท่ีตรวจพบบ่อยไดแ้ก่ 
1.4.1) Petichiae เป็นจุดเลือดออกเล็ก ๆ ท่ีเกิดจากโลหิตแตกออกจากเส้นเลือดฝอยเล็กๆ มีสีแดงเขม้ หรือสีแดง

อมม่วง ขนาด 1-3 มิลลิเมตร รูปร่างกลมหรือแบน แสดงถึงภาวะเลือดออกง่าย หรือการอุดตนัของเส้นเลือดบริเวณผิวหนัง  
ถา้เอาน้ิวรีดท่ีจุดแดงและกดไว ้สีจะไม่เปล่ียนแปลง พบไดใ้นผูป่้วยโรคเลือดท่ีมีความผิดปกติอยู่ท่ีเกร็ดเลือดต ่า แต่ถา้กดดู
แลว้สีซีดจางหายไป พบในผูป่้วยไทฟอยด ์ เน่ืองจากการขยายตวัของเส้นเลือดฝอย 

1.4.2) Ecchymosis  เป็นรอยจ ้าเลือด  เกิดจากเส้นเลือดแตกออกจากเส้นเลือดฝอย  มีสีม่วงหรือน ้ าเงินอมม่วง 
หรืออาจเปล่ียนเป็นสีเขียวหรือสีน ้ าตาลข้ึนอยู่กับระยะเวลา  ขนาดไม่แน่นอน อาจจะโตกว่า Petichiae พบในโรคเลือด 
บางชนิดหรือไดรั้บการกระแทกอยา่งแรง หรือมีเลือดออกเป็นกอ้นนูน (Hematoma) แสดงถึงความผิดปกติของการแข็งตวั
ของเลือด 

 1.4.3) Spider angioma เป็นใยแมงมุมหรือรูปร่างคล้ายก่ิงไม้ยื่นออกมารอบๆ มีสีแดงเพลิงขนาดตั้งแต่เล็ก
จนถึง 2 เซนติเมตร ถ้ากดจุดตรงกลางแล้วจะซีดบริเวณก่ิงก้าน พบได้ตามบริเวณใบหน้า  ล าคอ  แขนขา  ล าตวัส่วนบน   
ในผูป่้วยขาดวติามินบี  โรคตบัเร้ือรังและการตั้งครรภ ์ 

1.5) ความชุ่มช้ืนของผวิหนัง (Moisture) สังเกตดูและคล า  ความช้ืน ความแหง้ และความมนัของผวิหนงั 
  อาการแสดงทีป่กติ  ไม่มีเหง่ือออก (Sweating) มากเกินไปหรือผวิแหง้ (Dryness) หรือมนั (Oiliness) ผดิปกติ 

          อาการแสดงทีผ่ดิปกติ   
           1.5.1) ผวิหนังช้ืน  พบในผูป่้วยช็อค  

                        1.5.2) ผวิหนังแห้ง   พบในผูป่้วยไฮโปไทรอยด ์(Hypothyroid) และในผูสู้งอายุ  
   1.5.3) ผวิหนังมัน  พบไดใ้นผูบ้ริเวณท่ีเป็นสิว 

1.6) อุณหภูมิ (Temperature) ใชก้ารคล าอุณหภูมิบริเวณผิวหนงั   
   อาการแสดงทีป่กติ    ผิวหนงัอุ่น (Warm ) 
  อาการแสดงที่ผดิปกติ 
       1.6.1)  ผวิหนังร้อน (Hot) พบในผูป่้วยท่ีมีภาวะไขสู้ง หรือมีการติดเช้ือ อาจมีการอกัเสบบริเวณผิวหนงั  บวม

แดง ร้อน (Cellulitis)   
   1.6.2) ผวิหนังเย็น (Cool) เฉพาะท่ีปลายมือปลายเทา้  พบในผูป่้วยท่ีมีอาการช็อก     

  1.7) ลกัษณะสัมผสั (Texture) ดูและคล าความละเอียด (Smooth) และความหยาบ (Rough) หรือความหนาของ
ผวิหนงั  

   อาการแสดงทีป่กติ  ผวิหนงัเรียบ  นุ่ม ไม่ขรุขระ  หนา หรือบวม 
   อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  
                        1.7.1) ผวิหนังเห่ียวย่น  พบในผูป่้วยท่ีขาดน ้า หรือโรคขาดอาหาร  
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    1.7.2) ผวิหนังแข็ง  เป็นมนัเรียบขาดการยดืหยุน่ อาจมีพยาธิสภาพท่ี Connective tissue  พบในผูป่้วย 
Scleroderma 
                          1.7.3) ผวิหนังหนาสีเข้ม (hyperpigmentation)  เช่น ไฝ 

 1.8) ภาวะเบ่งพอง (Turgor) แรงตึงตวัของผวิหนงั ตรวจโดยใชน้ิ้วช้ีและน้ิวหวัแม่มือหยิบผวิหนงัข้ึนมาบีบแรง ๆ 
แลว้ปล่อยลง สังเกตการกลบัคืนของผวิหนงั  

   อาการแสดงทีป่กติ   ผวิหนงัปกติเม่ือยกข้ึนแลว้ปล่อย  ผวิหนงันั้นจะกลบัเขา้สู่ลกัษณะเดิมทนัที  
          อาการแสดงที่ผิดปกติ  Good skin turgor  เม่ือปล่อยผิวหนงัยงัตั้งอยูป่ระมาณ 2-3 วินาที แลว้ค่อยๆ ยุบลงช้าๆ  

พบไดใ้นผูป่้วยท่ีมีภาวะขาดน ้า (Dehydration)  หรือขาดอาหาร (Malnutrition) 
   1.9) เล็บ ( Nail)  ให้ดูลกัษณะเล็บท่ีเปล่ียนแปลงไป รูปร่าง (Shape) สี (Color)  ความหนา  ความแข็ง น่ิม เปราะ   

มีความผดิปกติหรือไม่    
  อาการแสดงที่ปกติ สีเล็บจะเป็นสีชมพู  ผิวเล็บมีความเงา ไม่เปราะ มุมของฐานเล็บและเล็บจะท ามุมประมาณ 

160 องศา   
  อาการแสดงที่ผดิปกติ 
                      1.9.1) Paronychia การอกัเสบของผวิหนงับริเวณรอบๆ เล็บ จะบวมแดงและกดเจบ็  

        1.9.2) Clubbing of the nails  ฐานเล็บจะบวม กดดูจะรู้สึกนุ่มและหยุน่ๆ  มุมระหวา่งฐานกบัเล็บท ามุมกวา้ง 
กวา่ 180 องศา  เป็นน้ิวปุ้ม (Digital clubbing) เกิดจากการขาดออกซิเจนหรือไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอเป็นระยะเวลานานๆ 
เช่น โรคปอดเร้ือรัง  โรคหวัใจ 
                      1.9.3) Curved nail  เล็บมีลกัษณะโคง้เหมือนกนั แต่ตรงมุมระหวา่ฐานเล็บกบัเล็บจะไม่เปล่ียนแปลง  อาจพบ
ไดใ้นคนปกติ 
                    1.10 ) การกระจายตัวของขน  ดูและคล า  มีขนดกบริเวณหนา้แขง้  เน่ืองจากฮอร์โมนเพศชาย ซ่ึงเป็นส่ิงปกติของ
เพศชาย  ขนท่ีแขนบางกวา่ขาเป็นธรรมดา 
2) ศีรษะ (Head)  

การตรวจศีรษะ ไดแ้ก่ ผม  หนงัศีรษะ และกะโหลกศีรษะ ใชท้กัษะการดูและการคล า ดงัน้ี 
2.1)  ผม (Hair)   สังเกตดูจ านวนของเส้นผมมากหรือน้อย  ดูการกระจายตวัของเส้น(Distribution of hair)  เป็น

แบบใด ดูลกัษณะของเส้นผมท่ีผดิปกติ  มีแตก  แห้ง  กรอบ  ขาด  ร่วงดูความละเอียดและความหยาบ (Texture) ของเส้น  ดูสี
ผม (Color)  เป็นสีธรรมชาติหรือมีการยอ้มสีผมหรือไม่และดูเห่าและไข่เห่า (Pediuli, nits) 
           อาการแสดงที่ปกติ   ผม มีเส้นผมละเอียด  สีด าเป็นเงามนั  

       อาการแสดงที่ผดิปกติ เช่น 
             2.1.1)  ผมแหง้บางสีน ้าตาลอ่อน พบไดใ้นผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโรคขาดสารอาหาร   
             2.1.2 ) ผมเส้นเล็กหยาบแหง้ พบในรายท่ีเป็นโรคคอพอกเป็นพิษ( Toxic  goitre)    
             2.1.3) ผมเส้นหยาบ  พบไดใ้นรายต่อมธยัรอยดท์  างานนอ้ยกวา่ปกติ (Hypothyroid) 
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               2.1.4) เห่าและไข่เห่า   มกัพบบ่อยในเด็กชั้นประถมศึกษา   
2.2)  หนังศีรษะ (Scalp)  

2.2.1) ดู   ความสะอาด รอยโรค(Lesion)  แผลพุพอง อกัเสบบวมแดง  น ้าเหลืองไหล  มีกอ้น หรือส่ิงผดิปกติ  
อาการแสดงที่ปกติ   ผมสะอาดไม่มีรอยโรคหรือส่ิงผดิปกติ  
อาการแสดงที่ผดิปกติ เช่น 

       - หนงัศีรษะลอกเป็นแผน่ขาว รังแค (Dandruff)  พบในโรค Seborrhea  
       -  มีเดผื่นบวมแดง แสดงวา่มีการอกัเสบของหนงัศีรษะ 
      2.2.2) คล า วา่มีการกดเจ็บ มีกอ้น (Mass)  หรือส่ิงผดิปกติอ่ืนๆ หรือไม่  ระบุวา่อยูต่รงไหน น่ิมหรือแขง็  

ขอบท่ีคล าไดช้ดัเจนไหม เคล่ือนไหวไดไ้หม เจบ็หรือไม่ 
อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีการกดเจบ็ หรือไม่มีกอ้น  
อาการแสดงที่ผดิปกติ เช่น อาการปวดบวม แดง  ร้อน  เป็นอาการแสดงของการอกัเสบ 

2.3) กะโหลกศีรษะ (Skull )  ดู และคล ากะโหลกศีรษะ ใหข้ออนุญาตผูป่้วยก่อนคล าทุกคร้ัง 
                       2.3.1) ดู ขนาด (Size) ลกัษณะรูปร่าง (Shape) ความสมมาตร (Symmetry) ซา้ยขวาเท่ากนั  มีความผดิปกติ 
(Deformities)  

อาการแสดงที่ปกติ   ขนาดและรูปร่างจะผนัแปรไปตามขนาดของแต่ละบุคคล 
  อาการแสดงที่ผดิปกติ  เช่น  ศีรษะใหญ่กวา่ปกติ พบในโรค Hydrocephalus 
 2.3.2) คล า    มีกอ้น (Mass)  ถุงน ้า (Cyst)  กดเจบ็ (Tenderness)  มีการยบุตวัของกระโหลกศีรษะ (Depression)  
หรือไม่ ในเด็กใหดู้รอยต่อกะโหลกศีรษะ(Saggital suture)  คล าดูกระหม่อมหนา้หลงั 

อาการแสดงที่ปกติ ไม่พบกอ้นหรือการกดเจ็บ รอยต่อของกระดูกกะโหลกศีรษะจะไม่มีรอยแตกหรือเกย
ซอ้นกนั ไม่มีการโป่งพองหรือบุ๋มของกระหม่อม 
  อาการแสดงที่ผดิปกติ  เช่น   

- กระดูกกระโหลกศีรษะแตกจะมีการกดเจบ็ 
-    มีการแยกของรอยต่อกระดูก พบในโรค  Hydrocephalus 
-    มีกระหม่อมโป่งตึง ร่วมกบัมีไขสู้ง พบในผูป่้วยเยือ่หุม้สมองอกัเสบ 
-   มีกระหม่อมบุ๋มลึกลง พบในภาวะท่ีร่างกายขาดน ้า  เช่น ทอ้งเสียอยา่งรุนแรง  

3)  ใบหน้า (Face)  
ใชท้กัษะการดู  การคล า การเคาะ และการฟัง  
3.1) การดู   ดูรูปร่าง (Shape) ของใบหนา้วา่มีความผิดปกติหรือไม่ มีอาการบวม มีกอ้น เบ้ียว และอวยัวะบนใบหน้า 

ไดแ้ก่ ตา  จมูก  ปาก   มีความสมดุล(Symmetry) เท่ากนัทั้ง 2 ขา้งหรือไม่ สังเกตดูสีและลกัษณะของผวิหนา้ 
       อาการแสดงที่ปกติ  รูปร่างของใบหนา้2 ขา้ง ตอ้งเท่ากนั และมีความสมดุลของอวยัวะบนใบหนา้  สีของใบหนา้ 

(Color)  มีสีเดียวกบัสีผวิของร่างกาย 
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       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่  
       3.1.1) หน้าข้างใดข้างหน่ึงบวม  อาจมีอกัเสบหรือเน้ืองอก 
        3.1.2) ต่อมน า้ลาย(parotid gland) โตอย่างรวดเร็ว  ในโรคคางทูม 
       3.1.3) หน้าบวมมากทั้งหน้า ซีด โดยเฉพาะรอบดวงตาจะบวมจนแทบจะลืมตาไม่ข้ึน พบในผูป่้วยโรคไต 

(Nephrotic syndrome)  
        3.1.4)  ใบหน้าบวม โดยเฉพาะรอบตา   กดแล้วไม่ บุ๋ม ผมและขนคิ้วมีเส้นเล็ก  หยาบแห้ง พบในผู ้ป่วย 

ต่อมธยัรอยดท์  างานมากกวา่ปกติ 
        3.1.5) ใบหน้ากลม (Moon  face)  และมีแกม้แดง อาจมีหนวดเครา พบในผูป่้วย Cushing syndrome 
        3.1.6) มีผ่ืนรูปปีกผเีส้ือ (Butterfly wing) บริเวณโหนกแก้มด้านข้าของสันจมูก พบในโรคภูมิแพ้ SLE 

(Systemic Lupus Erythematosus) 
3.2) การคล า   ใหข้ออนุญาตผูป่้วยก่อนคล าทุกคร้ัง โดยคล าใบหนา้ทัว่ ๆ ไป  หาต าแหน่งท่ีกดเจบ็  ในกรณีพบกอ้น 

บวม จะตอ้งบอกขนาด  รูป่าง และต าแหน่ง 
       อาการแสดงทีป่กติ ไม่มีกดเจบ็ และไม่มีกอ้นบริเวณใบหนา้  
       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  มีกอ้น(mass)  บวมหรือไม่  กดเจบ็ (Tenderness) บริเวณ Frontal sinus หรือ Maxillary 

sinuses  แสดงวา่มีการอกัเสบบริเวณโพรงจมูก (Sinusitis) 
   3.3) การเคาะ  ใชป้ลายน้ิวเคาะเบาๆ บริเวณท่ีสงสัยวา่มีการอกัเสบตามต าแหน่งโพรงกระดูก (Sinus) ต่างๆ ถา้มีการ

อกัเสบผูป่้วยจะเจบ็เวลาเคาะ 
   3.4) การฟัง  อาจไม่จ  าเป็นต้องฟังทุกราย ยกเวน้ ในรายท่ีมีก้อน และสงสัยว่ามีเส้นเลือดแดงโป่งพองเป็นถุง 

(Aneurysm) ถา้ใช่จะไดย้นิเสียงเตน้ของเส้นเลือดเป็นจงัหวะ ตุบ-ตุบ  
    3.5)  ตรวจการท างานของ Trigeminal nerve (Nerve 5)  การบดเค้ียว และรับความรู้สึก ตรวจ ROM (Range of 

motion) ให้ผูป่้วยอา้ปาก หุบปาก ยื่นกรามลงมาขา้งล่าง ยื่นไปดา้นซ้าย ดา้นขวาและกดฟัน ตรวจ Muscle strength ผูต้รวจใช้
มือทั้งสองขา้งกดศีรษะและดนัคางข้ึน ให้ผูป่้วยอา้ปากคา้งออกแรงตา้น ถา้ผูป่้วยท าได ้แสดงวา่มีการท างานของ Trigeminal 
nerve (Nerve 5)  ปกติ  และตรวจ Temperomandibular joint ใหผู้ป่้วยอา้ปาก  หุบปาก  มือผูป่้วยกดบริเวณ Tragus ไม่เจบ็ 

   3.6) ตรวจ การท างานของ Facial N. (Nerve 7)  ประสาทหน้า ย่นหนา้ ยิม้  ท าปาก โดยให้ผูป่้วยเลิกคิ้ว  ขมวดคิ้ว
แน่น  หลบัตาแน่น  มือ 2 ขา้งเปิดเปลือกตา เป่าลมโป่งในกระพุง้แกม้-ท าปากจู๋ กดฟัน  แยกเข้ียวยงิฟัน  ออกเสียงดงั เอส (S) 
ถา้ผูป่้วยท าได ้แสดงวา่การท างานของ Facial N. (Nerve 7)ปกติ 

   3.7) ทดสอบประสาทสัมผัส (Test sensation)  ตรวจสอบการท างานของ Trigeminal N.(N.5) ประสาทเค้ียว  โดย
ทดสอบสัมผสั (Touch) ใชส้ าลีพนัปลายแหลมแลว้สัมผสัเบาๆ หรือเข่ียบริเวณ หนา้ผาก  แกม้ มุมปากแลว้ให้ผูป่้วยบอกว่า
ต าแหน่งไหนและทดสอบความเจ็บปวด (Pain)  ให้ผูป่้วยหลบัตาใช้ไมจ้ิ้มฟัน(ด้านทู่, แหลม) จ้ิมหน้าผาก แก้ม  มุมปาก      
แลว้ให้ผูป่้วยบอกวา่ทู่หรือแหลมตรงต าแหน่งไหน หากผูป่้วยบอกลกัษณะ(ทู่, แหลม) และต าแหน่งไดถู้กตอ้งแสดงวา่ผูป่้วย
มีการท างานของประสาทสัมผสัและความเจบ็ปวด ปกติ 
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ลกัษณะของใบหน้าบางประเภทบ่งบอกถึงโรคบางอย่าง เช่น ใบหน้าบวมมาก โดยเฉพาะบริเวณตาบางคร้ังลืมตา
แทบไม่ข้ึนค่อนขา้งซีด ให้นึกถึงโรคไตหรือใบหน้าท่ีมีลกัษณะบวมเฉพาะรอบตาซ่ึงกดแลว้ไม่บุ๋ม  ผมและขนคิ้วเส้นเล็ก 
หยาบ  แหง้  ร่วมดว้ย ใหนึ้กถึงผูป่้วยท่ีมีการท างานของต่อมธยัรอยดม์ากกวา่ปกติ เป็นตน้  
4)  หู (Ear) 

ใช้ทกัษะการดูและการคล า  การตรวจหูส่วนใหญ่จะตรวจเฉพาะหูชั้นนอกและแก้วหู  ส่วนหูชั้นกลางและชั้นใน 
ไม่สามารถตรวจโดยตรงได ้แต่ตรวจการไดย้นิและการทรงตวัได ้ดงัน้ี 

4.1) การตรวจหูภายนอก  (External  ear)   
       4.1.1) ดู     ใบหู(Pinna) วา่มีรูปร่างลกัษณะทัว่ไป (Configuration)  อยา่งไร  เท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง มีกอ้น (Mass) บวม 

อกัเสบ  มีรอยแผล (Lesion) หรือเม็ดผื่นหรือไม่ ดูต่ิงหูว่ามีลกัษณะยาวหรือสั้น ดูรอยเจาะท่ีบริเวณใบหูและดูต าแหน่งของ 
ใบหูมีน ้าหนวกไหล (Discharge) ออกมาจากช่องหูหรือไม่ 

 อาการแสดงทีป่กติ   ใบหูเป็นกระดูกอ่อน หุม้ดว้ยผวิหนงับาง ๆ มีลกัษณะแข็ง ยดืหยุน่ไดเ้ล็กนอ้ย จะอยูใ่นแนว
เดียวกบัระดบัตา 

        อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่  
 - ใบหูเล็กจะอยู่ต  ่ ากว่าระดับตา มกัพบในรายท่ีมีปัญหาพนัธุกรรม สติปัญญาอ่อน Down Syndrome  มาแต่

ก าเนิด หรือโรคไต  
        -  น ้าหนองไหล พบในการอกัเสบของหูชั้นกลางเร้ือรัง 
           4.1.2) คล า   คล าใบหู และบริเวณขา้งเคียงวา่มีอาการผดิปกติหรือไม่  มีอาการเจบ็หรือไม่  
            อาการแสดงทีป่กติ   ใบหูหรือบริเวณรอบๆ จะไม่มีกอ้น หรืออาการกดเจบ็ 
            อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่  
           - พบก้อนทีใ่บหู  อาจเกิดจากการอกัเสบ ฝี  กอ้นไขมนั หรือตุ่มโทไพ (Tophi) พบในผูป่้วยโรคเก๊าต ์
    - กดเจ็บบริเวณหู  พบในผูป่้วยต่อมน ้าเหลืองอกัเสบ หรือหูน ้าหนวก (Otitis media) 

                        -  การคล ากล้ามเน้ือ Tragus   ผูใ้หญ่ดึงใบหูข้ึนไปดา้นหลงั  กดต่ิงหนา้หูจะมีอาการปวด (เจบ็)ในผูป่้วยท่ี 
เป็นหูน ้าหนวก (Otitis  Media)  

                - การคล ากล้ามเน้ือ Mastoid  กดหลงัใบหู จะมีอาการปวด (เจบ็) ในผูป่้วยท่ีเป็นหูน ้าหนวก (Otitis Media)  
4.2) การตรวจดูภายในช่องหู/รูหู (Ear canal) และเย่ือแก้วหู (Tympanic membrane) โดยใชไ้ฟฉายหรือ Otoscope 

ส่องทีละขา้ง ทั้ ง 2 ข้าง ในผูใ้หญ่ให้ดึงใบหูไปขา้งหลงัและเฉียงข้ึนบนเล็กน้อย เป็นการปรับสภาพของรูหูให้ตรงท าให้ 
มองเขา้ไปในรูหูเห็นไดข้ดัเจนยิง่ข้ึน   

       4.2.1) ตรวจดูว่ามีขีหู้ (Cerumen) การอกัเสบ เป็นแผล  เป็นฝี หรือมี Discharge น ้าเหลืองไหลออกมาหรือไม่   
          อาการแสดงทีป่กติ  ลกัษณะของข้ีหูอาจเป็นสีเทาขาว หรือน ้าตาลแดง 
          อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่  
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- Otitis externa  มีการอกัเสบของหูส่วนนอก   เม่ือดึงใบหูผูป่้วยจะปวดมาก แต่ถา้มีการอกัเสบของหูชั้น
กลางจะไม่ปวด 

- รูหูจะมีลกัษณะเป็นขุย ๆ สีขาว ติดอยูบ่นผิวหนงัในรูหูร่วมกบัอาการคนัในรูหูมาก พบไดใ้นโรคเช้ือราในช่องหู 
          4.2.2)  ตรวจดูลักษณะแก้วหู (Tympanic membrane) สังเกตลกัษณะของเยื่อแกว้หู ว่ามีแสงสะทอ้นออกมา

เป็นรูปกรวย (Cone of light) หรือไม่  มีอาการโป่งพอง หดเขา้  อกัเสบ รอยแผลเป็นหรือทะลุของเยือ่แกว้หูหรือไม่ 
           อาการแสดงที่ปกติ   แก้วหูจะเรียบเป็นมนัสีเทาเล็กน้อย ไม่โป่งและไม่ตึง  เม่ือส่องไฟเขา้ไปในรูหูจะเห็น

เหมือนกระจกฝ้าปิดกั้นรูหูไว ้และสะทอ้นแสงกลบัออกมาเหมือนแกว้ จึงเรียกวา่ “ แกว้หู ”   มีลกัษณะเป็นรูปกรวย (Cone of 
light) มียอดอยูต่รงจุดศูนยก์ลางของเยือ่แกว้หุ และฐานพุ่งมาทางดา้นหนา้แนวมุมปาก หูดา้นขวาประมาณ 5 นาฬิกา ดา้นซา้ย
ประมาณ 7 นาฬิกา  แสงสวา่งจา้รูปกรวยเป็นส่ิงแสดงวา่เยือ่หูนั้นมีสุขภาพดี 

          อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่  
- ระยะแรกจะเห็นเส้นเลือดฝอยของเยื่อแกว้หูต่อมาแกว้หูโป่งออกมาทางหูชั้นนอกมีสีแดง จนไม่เห็นลกัษณะ

อ่ืนๆ ของเยือ่แกว้หูและอาจมีเยือ่แกว้หูทะลุตามมา พบในผูป่้วยท่ีมีการอกัเสบของหูชั้นกลาง  
- ถา้มีการทะลุของเยื่อแกว้หูต่อมาอาจเห็นเป็นเน้ือเยื่อลกัษณะบางใส (Epithelium) ปกคลุม หรืออาจเห็นเป็น

รอยแผลเป็น (Scar) หรือเกิดรอยมีลกัษณะคลา้ยชอลค์ (Chalky white) ท่ีเยือ่บุแกว้หูได ้
                  4.3) การตรวจการได้ยิน  (Auditory acuity)  โดยการตรวจ Acoustic/Auditory N. (Nerve 8) ทดสอบทีละข้าง  
ทดสอบหูขวา ให้ผู ้ป่วยหลับตาและเอามือปิดหูซ้าย ผู ้ตรวจยืนอยู่ด้านขวาผู ้ป่วยเอามือป้องปากและกระซิบเบา ๆ  
(ไม่ใช่พูดเบาๆ) เช่น เบสบอล  ให้ผูป่้วยบอกว่าคืออะไร  แลว้ทดสอบหูซ้าย ให้ผูป่้วยปิดหูซ้าย ผูต้รวจยืนอยูด่า้นขวาผูป่้วย 
เอามือป้องปากและกระซิบเบาๆ สอบถามผูป่้วยวา่ไดย้นิเท่ากนัทั้งสองชา้งหรือไม่   

          อาการแสดงทีป่กติ  ความสามารถในการไดย้นิควรมีระยะห่างจากหูเท่ากบัคนปกติ  สามารถไดย้นิเสียงกระซิบ
ทั้งสองขา้งถูกตอ้งและเท่ากนั เท่ากบัคนปกติแสดงวา่การท างานของ Acoustic/Auditory N. (Nerve 8) ปกติ 

          อาการแสดงที่ผิดปกติ   ถา้การไดย้ินเสียไปอาจเกิดจากการอถดตนัของรูหูจากข้ีหู  การอกัเสบของหูชั้นกลาง 
แกว้หูทะลุหรือประสาทในการรับเสียงเสียไป 
                    4.4) การตรวจการทรงตัว  ในรายม่ีมีการทรงตวัท่ีอยูใ่นหูผิดปกติผูป่้วยจะมีอาการเวียนศีรษะ  คล่ืนไส้  อาเจียน 
เหมือนคนเมารถ เมาเรือ  ถา้เป็นมากจะรู้สึกคลา้ยกบัวา่บา้นโคลงไปโคลงมา  จนลุกจากท่ีนอนไม่ได ้ เคล่ือนไหวศีรษะและ
เปล่ียนท่าจะเกิดอาการเวยีนศีรษะมากข้ึน  ในรายท่ีสงสัยอาจจะทดสอบโดยให้ผูป่้วยมองตามน้ิวมือของผูต้รวจ จากดา้นซ้าย
สุดไปขวาสุด หรือจากบนสุดไปล่างสุด  ขณะท่ีตาของผูป่้วยมองตามน้ิวมือไปจนสุดดา้นใดดา้นหน่ึง ตาจะเกิดอาการสั่น
กระตุก (Nystagmus) หรือไม่ 

          อาการแสดงทีป่กติ  เวลามองตามน้ิวจะไม่มีอาการสั่นกระตุก 
          อาการแสดงที่ผิดปกติ   มีอาการสั่นกระตุก แสดงว่ามีการอกัเสบหรือการเพิ่มความดนัของเหลวในหูชั้นใน  

ท าใหส่้วนควบคุมการทรงตวัเสียพบในโรคหูชั้นในอกัเสบโรค  Meniere’s 
5) ตา (Eye) 
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การตรวจตา หอ้งท่ีตรวจตอ้งมีแสงสวา่งพอเหมาะ การตรวจจะใชก้ารดูและการคล า  ดงัน้ี 
5.1) ดูรูปร่างลกัษณะภายนอก (External configuration) 

                     - ดูรูปร่างของตาว่ามีถุงใตต้ามีไขมนั(Herniated fat) ขอบตาบวม (Periorbital edema) มีตาโปน (Exopthamos) 
หรือมีตาเข Strabismus หรือไม ่คนท่ีมีตาโปนพบในคนเป็น Hyperthyroidism 
              5.2) ดูขนคิว้  (Eye brow) ดูวา่มีคิ้วดกหรือไม่ ขนคิ้ว สั้นยาว เป็นระเบียบดี การกระจายของขนคิ้ว ดูเท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง 
(Symmetry)  มีรอยสักคิ้ว (Tattoo) หรือไม ่และความผดิปกติท่ีพบ 
                     อาการแสดงทีป่กติ  ในคนปกติ ไม่มีก่ีหลุดร่วงของขนคิ้ว การกระจายของคิ้วสม ่าเสมอ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  ไดแ้ก่  

5.2.1) ขนคิว้ร่วงเป็นหย่อม ๆ เหมือนแมลงสาบแทะ อาจเกิดจากโรคผวิหนงับางชนิด เช่น โรคซิฟิลิส    
5.2.2) ขนคิว้ร่วงหลุดทั้งหมด อาจเกิดจากการเจบ็ป่วยท่ีรุนแรงหรือเร้ือรังหรือไดรั้บอุบติัเหตุท าใหผ้ิวหนงั 

บริเวณนั้นหลุดไปหรือเกิดจากการถอนขนคิ้วออกหมด เพื่อท่ีจะใหเ้รียบแลว้วาดใหม่ใหมี้รูปลกัษณะตามใจชอบ 
 5.2.3)  ขนคิ้วหลุดออกง่าย คือเวลาไปถูกเข้าขนคิ้วจะหลุดออกง่าย ท าให้เหลือคิ้วน้อย(คิ้วบาง)มกัเกิดจาก 
โรคผวิหนงัอกัเสบจากไขมนั (Seborrheic dermatitis) โรคแพเ้คร่ืองส าอาง  เป็นตน้  
 5.2.4)  คิว้หยาบ คือ ขนคิ้วท่ีหยาบกร้าน แหง้เปราะ มกัเกิดจากโรคขาดอาหารหรือโรคผิวหนงั  เป็นตน้  

5.3) เปลือกตา/ หนังตา ( Eyelids) ดูความสัมพนัธ์ของเปลือกตาและลูกตาว่าอยู่ในต าแหน่งปกติหรือไม่ ให้ผูป่้วย
หลบัตาดูการปิดของเปลือกตาสนิทหรือไม่  ดูอาการผิดปกติวา่มีการบวม  อกัเสบ มีกอ้น  มีการมว้นหรือดึงร้ังของเปลือกตา
หรือไม่ 

 อาการปกติ  ในคนปกติ เวลาลืมตา  เปลือกตาบนจะปิดคลุมกระจกตาด า (Cornea) ส่วนบน ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
และเปลือกตาล่างจะอยูใ่นต าแหน่งเสมอดนักบักระจกตาด าส่วนล่างพอดีท าให้ไม่เห็นตาขาว (Sclera) ไม่มีการอกัเสบ  บวม 
หรือมีกอ้น 
  อาการผดิปกติ - ความผดิปกติท่ีพบ ไดแ้ก่  
   5.3.1) เปลือกตา/หนังตาบวมช ้าแดง คือ หนังตาท่ีบวมแดง เพราะถูกขยี้  หรือถูกซับน ้ าตามากๆ  มกัเกิดจาก 
การร้องไหห้นกัๆ มีการอกัเสบของเยือ่บุตาหรือการอกัเสบรุนแรงของลูกตา 

   5.3.2)  เปลือกตา/หนังตาบวม คือ หนังตาท่ีบวมจนอูมออกให้เห็นได้ รอยย่นบนหนังตาจะหายไป การท่ี 
หนงัตาบวมน้ีอาจจะเกิดจากตาโปน (ตาถลน) เช่น โรคคอพอกเป็นพิษ เน้ืองอกในเบา้ตา  ตาอกัเสบแบบกุง้ยงิ (การเป็นตุ่มฝีท่ี
ตา)  ตาอกัเสบแบบมีพยาธิในหนงัตา  การอดนอน โรคภูมิแพ ้หรืออ่ืนๆ ถา้เป็นการบวมเฉพาะท่ีอาจเกิดจากการแพส้ารต่างๆ 
หรือการระคายเคือง  แต่ถา้หนงัตาบวมทั้ง 2 ขา้งร่วมกบัการบวมของหน้าหรือการบวมในส่วนอ่ืนของร่างกายดว้ย จะตอ้ง 
นึกถึงโรคไต (Acute nephritis) หรือโรคหัวใจ (Cardiac failure) โรคไทรอยด์พร่อง (Hypothyroidism หรือ Myxedema)   
โรคภูมิแพห้รืออ่ืนๆ  

    5.3.3) เปลือกตา/หนังตาเห่ียวย่น  คือ หนงัตาท่ีแลดูเห่ียวยน่ แหง้ และอาจจะตกลงมาปิดตา ซ่ึงมกัเกิดจาก 
ความชรา แต่อาจเกิดจากการขาดน ้า ขาดอาหาร หรือโรคผวิหนงัก็ได ้
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    5.3.4) เปลือกตา/หนังตาตก (Ptosis) คือ การลืมตาไม่ค่อยได ้ เพราะหนงัตาบนจะตกลงมาปิดตา  แลว้ลืมตา 
ไม่ค่อยข้ึน  อาจเป็นขา้งเดียวหรือ 2 ขา้งก็ได ้สาเหตุเกิดจากกลา้มเน้ือลูกตา Levator palpebraae superior หรือ Occulomotor 
nerve เส้นประสาทท่ีมาเล้ียงลูกตาผิดปกติ Levator palpebrae  superior หรือ Occulomotor merve ท่ีมาเล้ียงลูกตาผิดปกติ   
พบในผูป่้วยโรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง (Myasthenia  gravis) โรคหนงัตาเป็นอมัพาต โรคท่ีท าให้หนงัตาหนกัเพราะมีสารหรือ 
ส่ิงแปลกปลอม เช่น พยาธิ เขา้ไปอยูใ่นหนงัตาซ่ึงในกรณีเช่นน้ีจะท าใหห้นงัตาบวมดว้ย   

     5.3.5)  เปลือกตา/หนังตาห้อย คือ หนงัตาล่างหอ้ยยอ้ยลงมา  มกัพบในคนสูงอาย ุคนท่ีเป็นโรคเร้ือรัง  คนท่ีมี 
ไขมนั หรือน ้าเขา้ไปแทรกซึมอยูใ่นหนงัตาล่างมาก เป็นตน้ 

     5.3.6) เปลือกตา/หนังตากระตุก คือ การกระตุกของหนงัตา หรือบางท่ีท่ีเรียกกนัในภาษาชาวบา้นวา่ “หนงัตา 
เตน้” หรือ “ตาเขม่น”   มกัเกิดจากการอดนอน  ภาวะเครียด  การใชส้ายตามากเกินไป  หรือในบางคนอาจเกิดจาการผดิปกติ
ของเส้นประสาทท่ีมาเล้ียงหนงัตา เป็นตน้ 
       5.3.7) เปลือกตา/หนังตากระพริบ คือ การกระพริบตาบ่อยๆ โดยไม่มีสาเหตุท่ีสมควร นอกจากเวลาท่ี 
ตาอกัเสบ  แสบตาหรือน ้าตาไหลหรือมีความผดิปกติในลูกตา    
   ถา้ไม่มีความผิดปกติท่ีตาและเห็นการกระพริบตาบ่อยๆ โดยเฉพาะในขณะท่ีซักประวติัการเจ็บป่วยหรือ
ประวติัอย่างอ่ืนๆ ให้นึกถึงปัญหาทางจิตใจ โดยเฉพาะความขดัแยง้ทางจิตใจ  เช่น ปัญหาในครอบครัวหรือปัญหาส่วนตวั   
ท่ีรบกวนจิตใจอยูท่  าให้เกิดอาการต่างๆ นานา เช่น ปวดหัว  เวียนหัว  หน้ามืด  เป็นลม เบ่ืออาหาร  กินไม่ได ้ นอนไม่หลบั  
เป็นตน้ 

 5.3.8) เปลือกตา/หนังตากว้าง คือ หนงัตาท่ีเปิดกวา้งจนเห็นตาขาวรอบตาด า  มกัพบในโรคคอพอกเป็นพิษ  
       5.3.9) เปลือกตา/หนังตาเป็นก้อน ปุ่ม ปม  บวม อาจเกิดร่วมกบัอาการเจบ็ หรืออาการคนั  

มักเกิดจากการอักเสบของเปลือกตาหรือตากุ้งยิง (Hordeolum) มักจะเกิดการอักเสบของต่อม  Moll, Zeis, Meibomian   
มีอาการบวมหรือพบกอ้นแต่ไม่อกัเสบ (Meibomian cyst) หรือมีพยาธิอยูท่ี่หนงัตา  
 5.4)  ขนตา (Eye lashes) คือ ขนท่ีเรียงกนัอยู่เป็นแถวท่ีขอบหนงัตาบนและล่าง โดยปกติขนตาจะเรียงกนัเป็น
แถวเป็นแนว  ขนตาของแต่ละคนอาจจะยาวหรือส้น งอนหรือตรง สีด า หรือสีน ้ าตาลไดต้ามเช้ือชาติพนัธ์ุและการปรุงแต่ง 
ต่อเติม ดูต าแหน่งทิศทางของขนตาท่ีช้ีและดูวา่มีการอกัเสบบริเวณโคนขนตาหรือไม่ 
                       อาการแสดงที่ปกติ  การช้ีของขนตาจะข้ึนอยูก่บัขอบเปลือกตา เปลือกตา เปลือกตาปกติจะไม่มีการมว้นเขา้
หรือออกกวา่ปกติ  
                  อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่ 

     5.4.1) การอกัเสบบริเวณโคนขนตา คล้ายสิว  เป็นการอกัสบของต่อมเปลือกตาส่วน Molls gland 
        5.4.2) ขนตามวนเข้าด้านใน (Entropion) ขอบขนตาม้วนเขา้ขา้งใน ท าให้ขนตามว้นเขา้ขา้งในคอยท่ิมแทง

กระจกตาด าและเยื่อบุตา ท าให้เกิดการระคายเคือง ร าคาญ น ้ าตาไหลตลอดเวลา  ท าให้เกิดเป็นแผลและอาจเกิดการอกัเสบได ้
พบในผูป่้วยโรคริดสีดวงตา (Trachoma)  ทางท่ีดีควรถอนทิ้งหรือถา้เป็นมากแพทยจ์ะแกไ้ขโดยการผา่ตดั  
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        5.4.3) ขนตามวนออกข้างนอก (Ectropion)  ท  าให้รูเปิดท่อน ้ าตา(Punctum) หักออกดา้นนอกดว้ย  การระบาย
ของน ้ าตาท าไดไ้ม่ดี เกิดภาวะน ้ าตาไหลมากกวา่ปกติ พบในผูป่้วยสูงอายุ กรณีเป็นไม่มากให้ผูป่้วยปิดตาสักพกัแลว้ลืมตาจะ
หายไป  ถา้เป็นมากน ้าตาไหลซึมตอ้งผา่ตดั 

5.5)  ลูกตา (Eyeball)  ดูต าแหน่งและทิศทางของลูกตา  
       5.5.1)  ดูต าแหน่งของลูกตา   โดยมองท่ีตาของผูป่้วย จากดา้นเหนือศีรษะหรือดา้นขา้งของใบหนา้วา่ลูกตาโปน

ออกมาเกินหรือลึกเขา้ไปจากแนวกระดูก Malar กบักระดูก Supraorbital ridge หรือไม่ สังเกตดูต าแหน่งการปกคลุมของ
เปลือกตาท่ีปิดกระจกตาด า  

อาการแสดงที่ปกติ  ลูกตาทั้งสอง ควรมีขนาดเท่ากนั  อยูใ่นระดบัเดียวกนัและมีแกนขนานกนั ตาไม่โปน หรือ
บุ๋มเขา้ 
 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่  

- ตาโปน (Exophthalmos)  จะเห็นมีช่องเปิดระหว่างเปลือกตา ท าให้ เห็นส่วนของตาขาว พบในผู ้ป่วย 
โรคคอพอกเป็นพิษซ่ึงตาโปนออกมาทั้ง 2 ขา้ง  แต่ถา้เป็นขา้งเดียวเกิดจกเน้ืองอกหลงัลูกตาด าท าใหโ้ปน 
- ตาบุ๋ม/ตาโบ๋/ตาลึก (Enophthalmos) พบช่องเปิดระหว่างเปลือกตาแคบ เกิดจากลูกตาฝ่อลงหรือภาวะ 
การขาดน ้าอยา่งมาก 

5.5.2) ตรวจดูตาเข/ตาเหล่  โดยใช้ไฟฉายส่องตรงหน้าผูป่้วย  สังเกตดูเงาไฟฉายท่ีเกิดข้ึนท่ีกระจกตาด า 
(Corneal light reflex)  

อาการแสดงที่ปกติ  ถา้ผูป่้วยมองตรงไปขา้งหน้า  ตาทั้งสองควรอยู่ในระดบัเดียวกนั ไม่เขเขา้ในหรือออกนอก 
ถา้ใชไ้ฟฉายส่องเงาไฟฉายจะตกตรงกลางรูม่านตาหรืออยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือต าแหน่งขนานกนั 

อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่  
-        ตาเขเขา้ใน (Estropia) ถา้เงาไฟฉายตกท่ีดา้นนอกของรูม่านตา 
- ตาเขออกนอก (Estropia) ถา้เงาไฟฉายตกท่ีดา้นในของรูม่านตา 
- ตาเขข้ึนบน (Hypertropia) ถา้เงาไฟฉายตกดา้นล่างของรูม่านตา 
- ตาเขลงล่าง(Hypeotropia) ถา้เงาไฟฉายตกดา้นบนของรูม่านตา 

5.5.3) ลูกตานุ่ม  ให้ผูป่้วยหลบัตาแลว้ใชน้ิ้วช้ีกดลงบนหนงัตาบน เพื่อสัมผสัความหยุน่แข็งของลูกตาขา้ง
ในเทียบกบัคนปกติในวยัใกลเ้คียงกนั ถา้นุ่มกวา่คนปกติอาจเกิดจากผูป่้วยขาดน ้า เช่น ในโรคทอ้งเดิน   
 5.5.4) ลูกตาแข็ง  ให้ผูป่้วยหลบัตาแลว้ใช้น้ิวช้ีกดลงบนหนงัตาบน เพื่อสัมผสัความหยุ่นแข็งของลูกตาขา้งใน 
เทียบกบัคนปกติในวยัใกลเ้คียงกนั แลว้รู้สึกแข็งกวา่คนปกติมกัร่วมกบัอาการปวดตา ตามวัและปวดศีรษะ ก็แสดงว่าผูป่้วย
เป็นโรคตอ้หินตอ้งรีบใหก้ารรักษาโดยด่วน 

5.6) ต่อมน า้ตา และถุงน า้ตา (Lacrimal gland & Lacrimal sac) การตรวจระบบน า้ตา (Lacrimal system) 
        5.6.1)  ตรวจดูการสร้างน า้ตา  โดยใชไ้ฟฉายส่องดูกระจกตาด า เยือ่บุตาวา่ชุ่มช้ืนหรือไม่ 
        อาการแสดงทีป่กติ ผวิท่ีกระจกตาด าจะเรียบเป็นมนั  เห็นเงาสะทอ้นของดวงไฟชดัเจน 
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        อาการแสดงทีผ่ดิปกติ กระจกตาด าแหง้  ผวิไม่มนัและเงาสะทอ้นแสง  แตกกระจาย แสดงวา่น ้าตานอ้ยกวา่ปกติ 
       5.6.2) ตรวจระบบการระบายน ้าตา โดยดูการกระจายของน ้ าตา ดูรอยเป่ือยแตก  บริเวณเปลือกตาล่างหรือมุมตา  

ดูต าแหน่งรูเปิดของท่อระบายน ้าตา  
อาการแสดงที่ปกติ น ้าตาจะเคลือบกระจกตาด าใหชุ่้มช้ืน  โดยจะมีการระบายของน ้าตาผา่นลงสู่ท่อระบายน ้าตา

อยูเ่สมอ  
อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่ 
- รอยเป่ือยแตกบริเวณเปลือกตาล่างหรือมุมตา  โดยเฉพาะหางตา มีตาแฉะ น ้าตาไหล 
- น า้ตาเป็นฟองเกาะท่ีหวัตาและหางตา เกิดจากการอกัเสบจากเช้ือแบคทีเรีย 
- น า้ตาเป็นมัน  พบในผูป่้วยมีอากรอกัเสบของต่อม Meibomian 
- มีขีต้าแห้ง เกาะเปลือกตาเวลาต่ืนนอนตอนเชา้ เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีเยือ่บุตา   
- น า้ตาไหลตลอดเวลา เปลือกตาล่างแบะออกท าให้รูเปิดท่อระบายน ้าตาแบะออกดว้ย น ้าตาไม่สามารถไหล

ลงสู่ท่อน ้าตาได ้เกิดมีอาการน ้าตาไหลตลอดเวลา 
5.6.3) ตรวจกดถุงน า้ตา  โดยการใชป้ลายน้ิวช้ีกดตรงบริเวณถุงตาและดนัไปทางจมูก  
อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีการกดเจบ็ หรือมี Discharge ไหลออกมา 
อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่ 

- ถุงน ้าตามีหนองอยู่   เวลากดถุงน ้ าตาจะมีหนองหรือน ้ าเหนียวๆ ทะลักออกรูเปิดท่อระบายน ้ าตา แสดงว่ามี 
การอุดตนัของระบบระบายน ้าตา มกัพบไดใ้นผูสู้งอายุ 

 5.7)  เย่ือบุตาและตาขาว (Conjunctiva and Sclera) 
         5.7.1) การตรวจเย่ือบุตาส่วนหน้า (Bulbar conjunctiva)   โดยให้ผูป่้วยมองลงล่าง แลว้ผูต้รวจดึงเปลือกตาบน

ข้ึนจะมองเห็นเยื่อบุตาส่วนหนา้ตอนบน  ส่วนการตรวจเยื่อบุตาส่วนหนา้ตอนล่างให้ผูป่้วยมองข้ึนบน แลผู้ต้รวจดึงเปลือกตา
ล่างลง  

อาการแสดงที่ปกติ   เยือ่บุตาส่วนหนา้จะเป็นเยือ่บางใสสามารถมองเห็นเส้นเลือดในบริเวณเหนือตาขาวได ้ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่ 

- ตาแดงในส่วนเย่ือตาช้ันผิว (Conjunctival  injection) เส้นเลือดจะขยายตัวเห็นตาแดงและลดลงเม่ือเข้าใกล้ 
ส่วน Limbus เป็นการติดเช้ือแบคทีเรียหรือไวรัสหรือการระคายเคือง จากส่ิงแปลกปลอมเขา้ตา 
- ตาแดงในส่วนลึกต่อเย่ือบุตา (Ciliary injection) เส้นเลือดท่ีไปเล้ียงม่านตาและ Ciliary body เกิดการขยายตัว 
เห็นเป็นตาแดงรอบๆ Limbus มกัเกิดจากรอยโรคในกระจกตาด า ม่านตา ซีเลียรีบอด้ี พบในผูป่้วยต้อหินเฉียบพลัน 
ชนิดมุมเปิด 
- เลือดออกใต้เย่ือบุตา (Subconjunctival hemorrhage)   เป็นภาวะท่ีเส้นเลือดฝอยของเยื่อบุตาฉีกขาด ท าให้เกิดเป็น
ป้ืนเลือดอยูใ่ตต่้อเยื่อบุตา มกัเกิดจากเยื่อบุตาไดรั้บการกระทบกระเทือน โรคความดนัโลหิตสูง โรคเลือด หรือเกิดการ 
ติดเช้ือ Adenovirus 
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- เย่ือตาบวม(Chemosis) พบในผูป่้วยท่ีมีการอกัเสบจากภูมิแพห้รือเป็นปฏิกิริยาของภูมิแพต่้อสารบางชนิด 
- ต้อเน้ือ (Pterygium) พบว่าก้อนเน้ือสามเหล่ียมคล้ายรูปปีกยื่นจากเยื่อบุตาเข้าไปในกระจกตาด า  มักเกิดจาก 
การระคายเคือง แสงอลัตราไวโอเลตในแสงแดด ถูกลมหรือฝุ่ นมาก 
- ต้อลม (Pingguecula)  พบว่ามีกอ้นนูนสีขาวเหลือง บริเวณดา้นขา้งกระจกตาด าทั้งสองขา้งมกัมีสาเหตุเช่นเดียวกบั
ตอ้เน้ือ 

5.7.2) การตรวจเย่ือบุหลังเปลือกตา (Palpebral conjunctiva)   โดยให้ผูป่้วยมองลงล่าง  ผูต้รวจดึงใช้น้ิวช้ีและ
น้ิวหวัแม่มือ จบัขนตาและขอบตาบนดึงลง  โดยให้ห่างลูกตาเล็กนอ้ย แลว้ใชน้ิ้วช้ีซ้ายหรือไมพ้นัส าลีกดท่ีขอบบนของแผ่น 
Tarsus ทางผิวหนงัไว ้ขณะท่ีผูต้รวจพยายามปล้ินเปลือกตาข้ึนบน โดยกดเปลือกตาท่ีพลิกข้ึนเขา้กบัขอบเบา้ตา  เม่ือพลิกได้
แลว้ใชมื้อซ้ายตรึงไว ้ขณะท่ีมือขวาจบัไฟฉายส่องตรวจเวลาพลิกกบัคืนสภาพปกติ ให้ผูป่้วยมองข้ึนเปลือกตาจะพลิกกลบัมา
เอง  ส่วนการตรวจเยือ่บุหลงัเปลือกตาล่างใหผู้ต้รวจดึงเปลือกตาล่างแบะออกและกดเขา้ไปในเบา้ตาเล็กนอ้ย 

อาการแสดงที่ปกติ   เยือ่หลงัเปลือกตาจะใสมองเห็นเส้นเลือดฝอยเป็นเส้นขนานชดัเจน  
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่ 

- Papilliary hypertrophy เป็น  Giant papilla หรือ Cobble stone appearance  เกิดจากเยือ่บุตาอกัเสบจากภูมิแพ ้
(Vernal conjunctivitis) 

- Follicle  มีลักษณะเป็นตุ่มของ Lymphoid tissue มีเส้นเลือดล้อมรอบ  พบในเยื่อบุตาอักเสบเร้ือรังหรือ 
เกิดจากการติดเช้ือไวรัสและโรคริดสีดวงตา (Trachoma) 

- รอยแผลเป็น (Scar) พบในผูป่้วยริดสีดวงตาท่ีเป็น ๆ หาย ๆ 
 5.7.3) ตาขาว (Sclera)  ดูสีของตาขาวเปล่ียนไปหรือไม่ 

     อาการแสดงทีป่กติ   ตาขาวจะมีสีขาวคลา้ยเน้ือกระเบ้ืองเคลือบ  
  อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่ สีเหลือง (Icteric sclera) เกิดจากความผดิปกติของระบบน ้าดี 

5.8)  กระจกตา (Cornea)   
        5.8.1) ดูขนาดของกระจกตา 

     อาการแสดงทีป่กติ ในผูใ้หญ่กระจกตาด าจะมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 12 มิลลิเมตร ในแนวนอนและ
ประมาณ 11 มิลลิเมตรในแนวตั้ง  

  อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่  
- มีขนาดเล็ก (Microcornea) พบในผูป่้วยสายตายาวและมีตอ้หินร่วมดว้ย  
- มีขนาดใหญ่ (Meglocornea) พบในตอ้หินโดยก าเนิด (Congenital glaucoma) 

 5.8.2)   ใช้ไฟฉายส่องดูความใสของกระจกตา 
     อาการแสดงทีป่กติ   กระจกตาจะเรียบมนั เวลาถูกแสงไฟฉายจะสะทอ้นแสงจะโปร่งใส  

  อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่  
     - กระจกตาด าขุ่นขาว เกิดจากแผลท่ีกระจกตาด า (Corneal scar)  
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  - กระจกตาด าขุ่นขาวเป็นฝ้า (Steamy) เกิดจากการบวมน ้ า พบในผูป่้วยตอ้หินระยะเฉียบพลนัหรือผูป่้วย 
ท่ีใส่เลนส์สัมผสัชนิดแขง็เป็นเวลานาน 
       - มีเส้นเลือดออกเข้าไปในกระจกตาด า (Corneal  nevascarization) เกิดจากการอักเสบหรือขาดก๊าซ
ออกซิเจน 

 5.8.3) ดูความเรียบของกระจกตาด า 
อาการแสดงที่ปกติ   เงาของแสงไฟฉายท่ีสะทอ้นกลบัจะรวมกนั เห็นเป็นล าแสงเดียว  

 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่ มีการอกัเสบจากส่ิงแปลกปลอมหรือเป็นแผลถลอก เงาของแสงไฟฉายท่ีสะทอ้น
กลบัจะแตกกระจายไม่คมชดัเท่าปกติ 

        5.8.4)  ตรวจการรับความรู้สึก  โดยใชส้ าลีแตะท่ีกระจกตาด า 
อาการแสดงที่ปกติ   ถา้ปลายส าลีแตะถูกกระจกตาด า ผูป่้วยจะกระพริบตา รู้สึกเคืองตา เล็กนอ้ย อาจมีน ้าตาไหล   

 อาการแสดงที่ผิดปกติ ไดแ้ก่ ความไวต่อความรู้สึกตาลดลง พบในผูป่้วยท่ีรอยโรคของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 
และในผูป่้วยท่ีมีการอกัเสบของแผลกระจกตาด าจากเช้ือไวรัส (Heres simplex keratitis) 

        5.8.5) คล ากระจกตาด า   โดยใหผู้ป่้วยหลบัตา  ผูต้รวจใชน้ิ้วช้ีหรือน้ิวกลางทั้งสองมือแตะเบาๆ บริเวณกระจก
ตาด า ผา่นเปลือกตาท่ีปิดอยู ่

อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีการกดเจบ็ ไม่แขง็ หรือน่ิมผดิปกติ  
        อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่  กดเจ็บในผูป่้วยม่านตาอกัเสบ ลูกตาแข็ง พบในผูป่้วยตอ้หิน  ลูกตาน่ิม  พบใน

ผูป่้วยลูกตาเส่ือม 
5.9) รูม่านตา (Pupils)   
       5.9.1) ตรวจดูขนาด รูปร่าง และสีของรูม่านตา   

อาการแสดงที่ปกติ   มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3-4 มิลลิเมตร รูปร่างกลมเท่ากนัทั้งสองขา้ง  
       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่ 

                     - Miosis  รูม่านตามีขนาดเล็กวา่ 2 มิลลิเมตร  พบไดใ้นผูท่ี้ไดรั้บยา Morphine หรือยาหยอดตา Pilocarpine 
ผูสู้งอาย ุ  และผูป่้วยท่ีมีการระคายเคืองหรือการอกัเสบขอเยือ่บุตา กระจกตาด า  ม่านตา 
 - Mydriasis  รูม่านตามีขนาดใหญ่กวา่ 6 มิลลิเมตร พบไดใ้นผูท่ี้ไดรั้บยา  Atropine ผูป่้วยตอ้หินเฉียบพลนัชนิด
มุมปิดและผูป่้วยท่ีมีรอยโรคของ Visual pathway ในเบา้ตา  หรือสมองมี Intracranial trauma, Orbital trauma 
 -  รูม่านตารูปไข่ (Oval shape) พบในผูป่้วยหลงัผา่ตดัตอ้กระจก 
 - Anisocoria ขนาดรูม่านตาไม่เท่ากนั จะบอกถึงรอยโรคท่ีอยูภ่ายในลูกตาดา้นหลงั 
 - Leukocoria รูม่านตาสีขาว  พบในผูป่้วยท่ีมีตอ้กระจก (Cataract)  หรือมะเร็งของจอตา(Retinoblastoma) 

 5.9.2) ตรวจดูปฏิกริิยาต่อแสง  โดยใหผู้ป่้วยมองตรงไปท่ีไกลๆ ผูต้รวจใชไ้ฟฉายส่องจากหางตามาหวัตาทีละขา้ง 
แลว้ค่อยๆ เล่ือนเขา้สู่ลูกตาตรง Limbus ก่อนแลว้ จึงส่องเขา้รูม่านตา ไม่ให้แสงเขา้รูม่านตา ทั้งสองขา้งพร้อมกนั  ดู Size 
shape เท่ากนัหรือไม ่เพื่อดูการท างานของ Optic N.(N.II), Oculomotor N.(N. III) 
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อาการแสดงที่ปกติ    เม่ือแสงไฟฉายเข้าตาข้างหน่ึง รูม่านตาข้างนั้นจะหดเล็กลง (Direct light reflex)  และ 
ในขณะเดียวกนัรูม่านตาอีกขา้งก็จะหดในขนาดท่ีเท่ากนัดูปฏิกิริยา Direct light reflex Rt and Lt pupils react to light  ขยาย
จาก 3 มิลลิเมตร หดเหลือ 2 มิลลิเมตร 

อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่ รูม่านตาทั้งสองขา้งไม่หด หรือหดไม่เท่ากนั แสดงวา่มีความผดิปกติท่ี Pupillary 
pathway หรือในส่วนของสมอง 

  5.10) แก้วตา /กระจก(Lens)    
           5.10.1) ตรวจดูต าแหน่งของแก้ว  โดยใหผู้ป่้วยกรอกตามองตามซา้ยขวาไปมา 

   อาการแสดงทีป่กติ   แกว้ตาจะรองรับม่านตาอยู ่  
            อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่                                

   - แก้วตาหลุด (Dislocation) จะเห็นม่านตา สั่นกระเพื่อม (Iridodonesis) 
          5.10.2) ดูความใสของแก้วตา   โดยใชไ้ฟฉายส่องไปท่ีรูม่านตาท ามุม 60 องศา  หรือใชเ้คร่ืองมือส่องตา (Direct 

Ophthalmoscope) ถ้าจะตรวจตาขวาผูต้รวจใช้มือขวาจบัเคร่ืองมือ มือซ้ายจบัศีรษะผูป่้วย ใช้น้ิวหัวแม่มือเปิดเปลือกตา   
ส่องล าแสงผา่นรูม่านตาเขา้ไปท่ีตอตา ห่างจากตาผูป่้วย ประมาณ 1-2 ฟุต 

   อาการแสดงที่ปกติ   แก้วตาจะมีสีใส  เวลาดูท่ีรูม่านตาจะเห็นเป็นสีด า  แต่ถา้ดูดว้ยเคร่ืองมือส่องตาจะเห็น 
สีส้มอมแดงเตม็รูม่านตา (Red reflex) 
            อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                        - รูม่านตาสีขาวขุ่นทึบแสง พบในผูป่้วยโรคตอ้กระจก  
                        - พบสีด ากลางวงกลมสีแดงหรือสีด ามืด  อาจเกิดจากการขุ่นของกระจกตาด า แกว้ตาหรือน ้าวุน้ตา  

5.11) ตรวจการเคล่ือนไหวของลูกตา  (Extraocular movement)   ทดสอบการท างานของกล้ามเน้ือลูกตา 
Oculomotor N (N.III), Trochlear N.(N.IV), Abducens N.( N.6) 

 ผูต้รวจดูโดยใชป้ากกา ท าเป็นรูปตวั H  มองตามน้ิวมือถือปากกาจากก่ึงกลางตาขวาไปดา้นตาขวาลากข้ึนบนลงล่าง 
ลากโคง้ไปดา้นขา้งตาซา้ย ลากข้ึนบนลงล่าง (N III  ขวาปกติ N. IV & N. VI ซา้ย ปกติ)  

   อาการแสดงทีป่กติ   ลูกตาทั้งสองขา้งจะขนานกนัทั้งขณะอยูน่ิ่งและขณะเคล่ือนไหว    
            อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่                                
                    - ผูป่้วยไม่สามารถกลอกลูกตาไปทางทิศทางใดได ้ แสดงวา่กลา้มเน้ือนั้นเป็นอมัพาต เน่ืองจากเส้นประสาทนั้น
เสียไป 
 -  การเคล่ือนไหวของลูกตาอาจพบวา่มีการสั่นของลูกตาเป็นจงัหวะเยกวา่  ตากระตุก 

      5.12). การลู่เบนเข้าหากันของตาด า  (Eye convergence) (บริเวณหวัตาทางดั้งจมูก) 
                            - ดูการท างานของ Optic N.(N.II), Oculomotor N.(N. III) วา่ปกติ หรือไม่ โดยใหผู้ป่้วยมองปลายปากกา
ระดบัตั้งจมูกห่าง 1 ฟุตเคล่ือนเขา้มาใกลต้า  
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 อาการแสดงที่ปกติ   ตาด าทั้งสองขา้งจะเบนสู่เขา้หากนั (Convergence)   แสดงวา่ N.II. N.III ปกติ และรูม่านตา
หดเล็กลง (Miosis) ซ่ึงลูกตาจะเล่ือนเขา้หากนัจนถึงระยะ 5-8 เซนติเมตร ซ่ึงถือเป็นจุด Near point of convergence  
         อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่  กลา้มเน้ือตาขา้งใดอ่อนก าลงัจะแยกตวัออกไปก่อน และถา้การเคล่ือนไหวของลูก
ตาเขา้หากนัไม่ดี พบในรายคอพอกเป็นพิษ  
       5.13)  ลานสายตา  (Visual field)  ทดสอบการท างานของ Optic N.(N.II) ), Oculomotor N.(N. III)ปกติ โดยให้
ผูต้รวจยืนห่างผูป่้วย 2 ฟุต ปิดตาข้างท่ีตรงกันและอยู่ในระนาบเดียวกัน (ผูป่้วยปิดตาข้างซ้าย  ผูต้รวจปิดตาข้างขวา)   
ผูต้รวจยกมือสูงเหยียดสุดแขนกระดิกปลายน้ิวในระนาบก่ึงกลางดา้นบน  ดา้นขา้ง  ดา้นล่าง  แลว้ถามผูป่้วยว่ามองเห็นน้ิว
กระดิกดา้นไหน  
  อาการแสดงที่ปกติ    ผู ้ตรวจและผู ้ป่วยมองเห็นวตัถุหรือน้ิวมือเคล่ือนเข้ามาใกล้เคียงกัน ถือว่าไม่พบ 
ความผดิปกติของลานสายตา 
           อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่   

- ลานสายตาผิดปกติที่เกิดจากรอยโรคที่กระจกตา เลนส์ตา หรือวุน้ตา หรือรอยโรคของจอตาลอกหลุด   
ความผิดปกตินั้นจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัรอยโรคท่ีพบ เช่น  จอตาหลุด ส่วนล่างจะมีลานสายตาผิดปกติทางส่วนบนใน
ขนาดท่ีเป็นสัดส่วนกนั 

- ลานสายตาผิดปกติที่ เกิดจากรอยโรค  ท่ี  Optic nerve, Optic chiasm, Optic tract, Optioc radiation จนถึง 
Visual cortex ท่ีพบบ่อย ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ โรคตอ้หิน 

5.14)  ตรวจสายตา (Visual acuity)    เป็นการสัดสายตาคร่าวๆ เพื่อดูการท างานของ Optic N.(N.II) ปกติหรือไม่ 
สามารถท าได ้โดยให้ผูป่้วยปิดตาทีละขา้ง (ท ามือกระพุง้ไม่แบน) แลว้ใหอ่้านหนงัสือทีละขา้งห่าง 1 ฟุต (หรือใชต้วัอกัษรบน
แผน่วดัสายตา: Snellen chart) ยนืห่าง 6 เมตร (20 ฟุต) ให้ผูป่้วยอ่านบนแถวบนสุดท่ีมีอกัษรขนาดใหญ่ท่ีสุดแลว้อ่านต่อมาที
ละแถวจนถึงแถวล่างสุดท่ีมีตวัเลขบอกไวว้่าระยะ 6 เมตร ถ้าอ่านได้แสดงว่าสายตาขา้งนั้นปกติ บนัทึก 6/6   ถ้าอ่านแถว
ล่างสุดไม่ได้ แต่อ่านแถวถดัไปไดช้ัดแถวใดก็ให้บรรทุกตามตวัเลขของแถวนั้นๆ (เช่น 6/ 12  หมายถึง ผูป่้วยยืนห่างจาก 
แผ่นวดัสายตา 6 เมตร สามารถอ่านตวัอกัษรซ่ึงในคนปกติอ่านได ้เม่ือยืนห่างในระยะ 12 เมตร)  ปิดตาซ้าย อ่านตาขวาและ 
ปิดตาขวา อ่านตาซา้ย อ่านไดถู้กตอ้งแสดงวา่ Optic N (II) ท างานไดป้กติ  ถา้ผูป่้วยใส่แวน่ (ใหจ้ดบนัทึกไวด้ว้ย) 
 อาการแสดงที่ปกติ   สายตาคนปกติจะไดค้่า 6/6 ในเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 7 ขวบ  6/9 ยงัถือวา่ปกติ 

        อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่   
- พบสายตาผิดปกติ ให้ผูป่้วยอ่านแผน่ป้ายอีกคร้ัง โยมองผา่นแผน่เจาะรูท่ีมีขนาดของรู 2.5 มิลลิเมตร ผูป่้วย

อ่านตวัอกัษรได้มากข้ึนกว่าเดิมแสดงว่าเกิดจากสายตาผิดปกติ  แต่ถ้าไม่ดีข้ึน อาจมี Organic diasease ท่ีใดท่ีหน่ึง ตั้ งแต่
กระจกตาด า  แกว้ตา น ้าวุน้ตา  จอตาหรือประสาทตา 

- ถ้าวดัสายตาข้างท่ีดีท่ีสุด ภายหลังแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ ความสามารถในการมองเห็นยงัต ่ากว่า 3/60 แล้ว  
ตามความหมายขององคก์ารอนามยัโลกถือวา่ ตาบอด 
6) จมูก (Nose) 
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6.1)  ลักษณะภายนอกของจมูก  (External configuration)  ตรวจดูรูปร่าง ความสมดุล (Shape, Symmetry) ว่ามี
ความผดิปกติหรือไม่  
 อาการแสดงที่ปกติ    ขนาดและรูปร่างสมส่วนกับใบหน้า  ไม่มีการหุบหรือบานของปีกจมูก (Ala nasi)    
เวลาหายใจ        
 อาการแสดงที่ผิดปกติ ไดแ้ก่  ส่วนปลายของจมูกพองใหญ่  ผิวขรุขระ  แดง  พบในผูท่ี้เป็นหวดับ่อย  แพอ้ากาศ
เป็นประจ าหรือด่ืมสุราเป็นเวลานาน ๆ 

6.2) มีการหุบหรือบานของปีกจมูกเวลาผู้ป่วยหายใจเข้าและออกหรือไม่ 
  อาการแสดงที่ปกติ   เวลาหายใจ  ไม่มีการหุบหรือบานของปีกจมูก (Ala nasi)           
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่   
 - ปีกจมูกบาน พบในผูป่้วยโรค Chronic obstructive pulmonary disease 
 - ปีกจมูกบานออกและหุบเขา้ ขณะท่ีผูป่้วยหายใจเขา้ออก แสดงวา่ผูป่้วยก าลงัหายใจเขา้ล าบาก 

6.3) ดูว่ามีน า้มูก เลือดก าเดาไหลหรือไม่  
  อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มี Discharge ใดๆ ไหล           
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่   
 - น ้ามูกเป็นเมือกใส พบในโรคหวดัแพอ้ากาศ 
 - น ้ามูกขุ่นขน้สีเหลืองหรือเขียว  มีกล่ินเหมน็เน่า  เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย  
 - น ้ ามูกเป็นหนอง และมีกล่ินเหม็นไหลออกจากรูจมูกขา้งเดียว ให้นึกถึงส่ิงแปลกปลอม เช่น เมล็ดของผลไม ้ 
ของเล่น เป็นตน้  
 - เลือดก าเดาไหล  เกิดจากการแตกของเส้นเลือดฝอย ท่ีเยื่อบุรูจมูกหรือการอกัเสบ พบในผูป่้วยโรคเลือด   
ความดนัโลหิตสูง  ไขเ้ลือดออก ไขห้วดัใหญ่  ไทฟอยด ์น ้ามูกเป็นเมือกใส พบในโรคหวดัแพอ้ากาศ 

6.4) ตรวจในรูจมูก   การตรวจภายในรูจมูก โดยการใช้ไฟฉายส่อง ดูลักษณะเยื่อบุ รูจมูก (Nasal mucosa)   
ผนงักั้นจมูก (Nasal septum)  และดูวา่มีเน้ืองอก (Polyp) หรือส่ิงแปลกปลอม (Foreign body) หรือไม่  
  อาการแสดงที่ปกติ   โพรงจมูกจะบุด้วยเน้ือเยื่อสีชมพูเรียบท่ีมีเส้นเลือดมาเล้ียงหนาแน่นมาก คัน่กลางด้วย
กระดูกอ่อนช้ินบางๆ           
 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่   
  - เยื่อบุรูจมูก บวม แดง แสดงวา่มีเยื่อบุรูจมูกอกัเสบ ท าให้มีน ้ ามูกไหลออกมา ในระยะแรกจะใส ต่อมาเหนียว
ข้นเป็นมูกสีเหลือง  แสดงว่าผูป่้วยเป็น Acute rhinitis หรือ Common cold ถ้าพบว่าน ้ ามูกขุ่นข้นเป็นหนอง มักบ่งช้ีว่ามี 
การติดเช้ือแบคทีเรีย  
          -  เยือ่บุรูจมูกบวม ซีด หรือมีสีเทา มีอาการคนในจมูก พบในผูป่้วย Allergic rhinitis 
  - ผนงักั้นจมูกบิดเบ้ียว  เกิดจากการกระแทก หรือมีอะไรมาดนัอีกขา้งหน่ึง 
  - มีรูทะลุ อาจเกิดจากโรคท่ีท าลายผนงักั้นช่องจมูก พบในผูป่้วยโรคซิฟิลิส วณัโรค 
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 - เน้ืองอก (Polyp) มีลกัษณะเป็นต่ิง  เน้ือสีซีด  พบในเยือ่บุจมูกอกัเสบเร้ือรัง                       
 - ส่ิงแปลกปลอม มกัพบไดใ้นเด็ก ๆ  ท่ีชอบเอาเม็ดผลไม ้ของเล่นใส่ในรูจมูก หรือบางคร้ังอาเจียน ส าลกัเอาเศษ

อาหารกระเด็นเขา้ไปในรูจมูก 
6.5) กดหรือใช้นิ้วเคาะตรงต าแหน่งที่มีโพรงกระดูก (Sinus  palp) ตรงบริเวณหัวคิ้ว (Frontal sinus) และบริเวณ

โหนกแก้ม (Maxillary sinus) โดยกดบนหัวคิ้ว ดันข้ึน บริเวณ Frontal sinus และกดบริเวณขา้งกรามทั้ ง 2 ข้าง Maxillary 
sinus  สังเกตวา่มีอาการกดเจบ็หรือไม่  

  อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีอาการกดเจบ็ (No tenderness) ทั้งสองต าแหน่ง  บริเวณหวัคิ้ว (Frontal sinus) และ
บริเวณโหนกแกม้ (Maxillary sinus)   
       อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่   

 - กดเจ็บ (Tenderness) บริเวณหัวคิ้ว (Frontal sinus) และบริเวณโหนกแก้ม (Maxillary sinus)  พบในผูป่้วยท่ีมี
การอกัเสบของโพรงจมูก  

   6.5) ทดสอบการดมกลิ่น (Sense of smell)   โดยใชก้ล่ินธรรมดา 2 ขา้งคนละกล่ิน กาแฟ  วานิลา หลบัตา ปิดจมูก
ขวา ให้ดมกล่ินดา้นซ้าย แลว้บอกวา่เป็นกล่ินอะไร หลบัตา ปิดจมูกซา้ย ใหด้มกล่ินดา้นขวา แลว้บอกวา่เป็นกล่ินอะไร ผูป่้วย
บอกไดถู้กตอ้งแสดงวา่  Olfactory N.(CN.I)  ท างานปกติ 
7) ปาก (Mouth) และหลอดคอ (Throat) 

    7.1)  ดูลักษณะภายนอก: ริมฝีปาก (Lip)  ดูว่ามีสี (Color)  ขนาด (Size) ความชุ่มช้ืน  (Moisture) มีรอยโรค 
(Lesion)  มีแผล (Ulcer)  มุมปากอกัเสบ (Cheilosis) หรือไม่ 

 อาการแสดงที่ปกติ   สีจะข้ึนอยูก่บัอาย ุ เช้ือชาติ  อาชีพ  ส่วนใหญ่จะมีสีชมพู ริมฝีปากไดรู้ป เท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง 
       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่   

- ริมฝีปากสีซีดกวา่ปกติ พบในผูป่้วยโรคโลหิตจาง หรืออยูใ่นภาวะช็อก 
- ริมฝีปากมีสีคล ้าจนเป็นสีเขียว  เกิดจากภาวะท่ีเลือดขาดก๊าซออกซิเจน 
- ริมฝีปากใหญ่และหนากวา่ปกติ พบในโรคต่อมใตส้มองท างานมากหรือน้อยเกินไป หรือเกิดจากการบวม 

เน่ืองจากแพย้า หรือแพส้ารอาหารบางอยา่ง  ถูกแมลงต่อย หรือถูกกระแทก 
- ปากแหวง่จากการพิการแต่ก าเนิด 
- มีแผลบริเวณมุมปากอกัเสบ เป็นร่องเน่ืองจากขาดวติามินบี 2 ในโรคปากนกกระจอก  
- มีตุ่มพองใส  เมด็เล็กๆ เป็นกระจุก บริเวณริมฝีปาก  เกิดจากเช้ือไวรัสในโรคเริม (Herpes simplex)  

   7.2) ดูลกัษณะภายในช่องปาก  (ดังภาพที ่11.14)  
         ตรวจโดยให้ผูป่้วยเงยหนา้ อา้ปาก (ไม่ตอ้งแลบล้ิน) ผูต้รวจใชใ้ชไ้ฟฉายส่องดูและใชไ้มก้ดล้ินช่วย วธีิจบัไมก้ด

ล้ินใช้มือขา้งท่ีถนดัจบั 1/3 ของไมก้ดล้ิน ถา้จบัริมจนเกินไปจะไม่แรงกดลงหรือถา้จบัเขา้ไปลึกเกินไปจะกดล้ินไม่สะดวก 
เพราะมือจะเขา้ไปอยูใ่นปากผูป่้วย  ต าแหน่งท่ีกดล้ินควรลึกประมาณ 2/3 จากปลายล้ินเขา้ไป  ถา้ไมก้ดล้ินลึกกวา่น้ีจะท าให้
ผูป่้วยขยอ้น (Gag reflex)  
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    7.2.1) เย่ือบุปากช่องปาก (Buccal mucosa) ดูวา่มีสีอะไร มีแผล กอ้น เมด็ผืน่ หรือฝ้าตามกระพุง้แกม้หรือไม่ 
อาการแสดงทีป่กติ  เยือ่บุช่องปากจะตอ้งเป็นสีชมพู ไม่ซีด ไม่มีแผล เมด็ผืน่ฝ้าตามกระพุง้แกม้ 
        อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่   

- เยือ่บุช่องปากสีซีด อาจเกิดจากการขาดเลือด 
- มีแผลกลมเล็ก  สีขาว  ขอบแดง เจบ็ มกัเกิดจากภาวะเครียดจากร่างกายและจิตใจ เช่น เวลามีไข ้ พกัผอ่นไม่

เพียงพอ แผลน้ีจะหายไปเอง ภายใน 1-2 สัปดาห์ 
- เป็นแผลร้อนใน (Canker sore หรือ Aphthous ulcer) 
- มีจุดขาวๆ ขนาดเท่าเมล็ดงา (Koplik’s spot) พบในโรคหดั (ภาพท่ี 11.15) 
- ฝ้าลกัษณะคลา้ยคราบน ้านม (Milk curds) ขดูออกยาก  อาจท าใหเ้ลือดออกเกิดจากการติดเช้ือรา (Moniliasis)  

หรือโรคเอดส์ 
 

 
ภาพที ่11.14 แสดงอวยัวะภายในช่องปาก 

 
ภาพที ่11.15  Koplik’s spot  ในผู้ป่วยโรคหัด 

 

7.2.3)  เพดานปาก ( Palate)  ใหส้ังเกตดูสี รูปร่างวา่ปิดปกติหรือไม่   
อาการแสดงที่ปกติ   จากดา้นหนา้ 2/3 เป็นเพดานแขง็ (Hard plate)และ 1/3 ของดา้นในเป็นเพดานอ่อน(Soft palate) 

ตรงกลางมีต่ิงเน้ือหอ้ยมาเรียกวา่ล้ินไก่ (Uvula) (ดงัภาพท่ี 11.16)  สีชมพู  ไม่มีแผล  ไม่มีจุดแดง  ไม่มีจุดขาว หรือฝ้าขาว ไม่มี
กอ้นและไม่มีรูโหว ่

  อาการแสดงที่ผดิปกติ    ได้แก่  พบรูโหวบ่นเพดาน (Cleft palate) ซ่ึงตอ้งท าผา่ตดัแกไ้ขหรือพบกระดูกงอกท่ีเพดาน
แข็ง (Torus  palatinous) พบได้บ่อยแต่ไม่มีความส าคัญ  ยกเวน้ ในรายท่ีโตมากๆ หรือมีการอักเสบหรือต้องการจะใส่ 
ฟันปลอมอาจตอ้งผา่ตดัออก 

7.2.4) ดูลกัษณะสีของเหงือก (Gum)  ดูวา่มีเลือดออกตามไรฟัน บวม  แผล  หนอง หรือไม่  
อาการแสดงทีป่กติ  เหงือกสีชมพู ไม่มีภาวะเลือดออกหรือแผลหนอง 
อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่   
- เหงือกสีม่วงคล ้า  เกิดจากการภาวะท่ีขาดก๊าซออกซิเจน  พบในผูป่้วยโรคหวัใจมาแต่ก าเนิด ถา้มีสีน ้ าเงินมกั

เกิดจากพิษของสารตะกัว่หรือปรอท 
- เหงือกบวมหยุน่ เลือดออกง่ายในผูป่้วยโรคลกัปิดลกัเปิด 
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- ผูป่้วยเหงือกอกัเสบจะมีแผลอกัเสบในปาก 
7.2.5) ฟัน (Teeth)  ดูวา่มีฟันผ ุ(Dental caries)  ฟันหรอ Tooth loss)  ฟันโยก ฟันเก ฟันห่าง  ฟันกร่อน ฟันสึก 

หรือไม่ ดูสีของฟัน และลกัษณะท่ีผดิปกติ นบัและบนัทึกซ่ีฟัน 
อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีฟันผ ุ ฟันกร่อน  สีฟันขาวเป็นเงางาม   

       อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่  ฟันผ ุ ฟันสึก  ฟันกร่อน  ฟันเก  ฟันด าจากการสูบบุหร่ีหรือเคยรับประทานยา 
Tetracycline  ในวยัเด็กหรือใชย้าฟลูออไรดม์ากเกินไป 

7.2.6)   ลิน้ (Tongue) ใหผู้ป่้วยแลบล้ินออกมาตรงๆ ดูลกัษณะล้ิน ขนาดของล้ินและดูการเคล่ือนไหวของล้ิน ดูการเบ้
ของล้ิน  ตวดัล้ินไปมุมปากเอาปลายล้ินแตะเพดาน เพื่อดุผนังด้านล่างว่ามีผื่นขาวหรือแผลท่ีโคนล้ินหรือไม่ และเพื่อดู 
การท างานของ Hypoglossal N.(N.12) ท างานปกติ 

 อาการแสดงที่ปกติ    ส่วนบนของล้ินจะมีลักษณะของพื้ นผิว เป็น ตุ่มเล็กๆ  ส าห รับรับรส  (Papillae)  
ส่วนผนงัดา้นล่างเรียบเห็นเส้นเลือดชดัเจน ไม่มีลกัษณะ Tongue tie คือ เวลาแลบล้ินแลว้ ปลายล้ินตอ้งเลยริมฝีปากล่าง 
       อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่   
 - ล้ินสีซีด พบในผูป่้วยโลหิตจางมากๆ  ล้ินมีสีแดง พบในโรคขาดสารอาหาร 
 - ล้ินมีขนาดใหญ่มากมกัพบในโรค Down’ syndrome  คอพอกเป็นพิษ  ถา้พบวา่ล้ินใหญ่บางส่วนมกัพบในคนท่ี
เป็นเน้ืองอกของล้ิน  
 - ล้ินบวม มีอาการเจบ็ปวดร่วมดว้ย มกัเกิดจากการแพย้าหรือสารเคมีต่างๆ 
 - ล้ินเล่ียนเรียบ  เกิดจากตุ่มรับรสและต่อมใต้ล้ินฝ่อตัว อาจมีอาการอักเสบแดง เจ็บร่วมด้วย พบในโรค 
โลหิตจาง โรคขาดสารอาหาร 
 - ล้ินมีลกัษณะเป็นป้ืนนูนข้ึนมา คลา้ยแผนท่ี พบในเด็กโรคภูมิแพ ้
 - ล้ินเป็นฝ้า  มกัเกิดจากปากแหง้  เน่ืองจากการด่ืมน ้านอ้ย  ปากมีน ้าลายนอ้ย  สูบบุหร่ีจดั นอนดึก  และอาจพบ
ในผูป่้วยท่ีมีการยอ่ยอหารไม่ปกติ ทอ้งผกู  หรือมีไขสู้ง 
 - ล้ินเป็นฝ้าสีขาวนวล เวลาขูดเอาฝ้าออกจะมีเลือดออก เกิดจากเช้ือรา (Moniliasis) 
 - ขอบหรือปลายล้ินเป็นแผลนูนและแขง็จะไม่เจบ็ปวดและไม่มีฝ้า   พบต่อมน ้าเหลือใตค้างโต จนคล าได ้ มกั
เป็นแผลมะเร็งของล้ิน 
 - เวลาใหผู้ป่้วยแลบล้ินแลว้มีการเอียงของล้ินไปขา้งใดขา้งหน่ึง  อาจเกิดจากการมีพงัผืด ดึงร้ัง มีแผลหรืออาจ
เกิดจากประสาทสมองคู่ท่ี 12 ท่ีไปเล้ียงล้ินเสีย ท าใหล้ิ้นเอียงไป 
             7.2.7)  ต่อมทอนซิลและหลอดคอ (Tonsils and pharynx ) 
                        ใหผู้ป่้วยอา้ปาก  แลบล้ิน  ผูต้รวจใชไ้ฟฉายส่องดูต่อมทอนซิลในปาก โยสังเกตดุวา่มีการอกัเสบ บวใมโต มี
ลกัษณะหนองขาวๆ ติดอยูห่รือมีแผน่ฝ้าปกคลุมทอนซิลหรือไม่  
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 อาการแสดงที่ปกติ   ทอนซิลเป็นกอ้น Lymphoid tissue อยูร่ะหวา่งแผน่ฐานหนา้ (Anterior pillar) และฐานหลงั 
(Posterior pillar) ของคอทั้ง 2 ขา้ง ท าหนา้ท่ีกรองเช้ือโรคท่ีผา่นคอเขา้สู่ร่างกาย  สีเหมือนสีคอดา้นใน  ไม่มีอาการบวม และ
แดง   
       อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่   
  - Acute Tonsillitis ทอนซิลอกัเสบแบบเฉียบพลนั ทอนซิลสีแดงจดั ขนาดโตกว่าปกติ อาจมีจุดหนองสีขาว  
มีอาการเจบ็คอ ไขสู้งร่วมดว้ย  
 - Chronic Tonsillitis ทอนซิลอกัเสบแบบเร้ือรัง ทอนซิลจะมีสีแดงเหมือนสีคอด้านใน หรืออาจจะแดงกว่า
เล็กน้อย  ต่อมทอนซิลจะโตมาก บางรายจะมาชิดกนัตรงกลาง มกัจะไม่มีอาการไขแ้ละเจ็บคอ แต่จะมีอาการหายใจล าบาก
หรือพูดผดิปกติ   
 - Tonsillar hypertrophy พบในเด็กอาย ุต ่ากวา่ 6 ปี ท่ีเป็นหวดับ่อยๆ จะพบวา่ต่อมทอนซิลโตมาก แต่ไม่มีการ
อกัเสบ 
                     - Peritonsillar abscess ฝีท่ียู่รอบต่อมทอนซิล หรือฝีท่ีผนังคอดา้นหลงั (Pharyngeal abscess)ซ่ึงมกัเกิดตามหลงั
ต่อมทอนซิล คออกัเสบ จะเห็นคอบวมโป่ง ผูป่้วยจะอา้ปากกลืนอาหารและน ้าลายไม่ได ้และมีไขสู้งอยูต่ลอดเวลา  คล าต่อม
น ้าเหลืองท่ีใตค้างและท่ีคอจะพบวา่โต 
 -  มีแผน่ฝ้าสีขาวปนเทาหนา มองเห็นขอบนูนชดัเจน ติดแน่นบนทอนซิล เพดานปากและล้ินไก่  หลุดออกยาก 
พบในโรคคอตีบ 

7.2.8)  ลิน้ไก่และเพดานอ่อน (Uvula & soft palate) 
                        ใหผู้ป่้วยอา้ปาก ร้องเสียง “อา” ใชไ้ฟฉายส่อง  กระดกล้ิน  แลบล้ิน อา้ปาก ใชไ้มก้ดล้ินกดท่ีโคนล้ิน ดูลกัษณะ
ของล้ินไก่ ดูการเล่ือนไหวของล้ินไก่และเพดานอ่อน  และดูการท างานของ Vagus N. (Nerve 10) 

อาการแสดงที่ปกติ   ล้ินไก่และเพดานอ่อนจะยกข้ึนตรงๆ จะเห็นภายในล าคอชดัเจน 
      อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่  ล้ินไก่เบ้ียวไปดา้นใดดา้นหน่ึง แสดงวา่เส้นประสาทท่ีไปเล้ียงล้ินไก่และเพดานอ่อน
ดา้นตรงขา้มเสีย    
             7.2.9) Gag reflex   
                      ใหผู้ป่้วยแลบล้ินยาวๆ ใชไ้มก้ดล้ินกดท่ีบริเวณโคนล้ิน หรือแตะท่ี Posterior pharyngeal wall ทั้งซา้ยขวา ผูป่้วย
จะมีอาการขยอ้น (ออ๊ก) ออกมา แสดงวา่ Gag reflex  positive ดูการท างาน Glossopharyngeal N.(N.9) และ VagusN.(N.10)  

อาการแสดงที่ปกติ   จะเกิดอาการขยอ้น (Gag reflex) 
       อาการแสดงที่ผิดปกติ ได้แก่   จะเกิดอาการขยอ้นอาจจะเกิดความผิดปกติของเส้นประสาทท่ีควบคุมคอด้านใน  
จึงท าใหป้ฏิกิริยาขยอ้นเสียไป 

 7.2.10)   ทดสอบรส (Taste)  
   บริเวณปลายล้ิน (Anterior tongue)  รับรสหวาน  ใหผู้ป่้วยชิมรสหวาน  โดยชอ้นแตะน ้าตาลท่ีปลายล้ิน ผูป่้วยบอก

ถูกตอ้งวา่เป็นรสหวาน แสดงวา่การท างานของ Facial N. (N.7) ปกติ 
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        ส่วนโคนล้ิน (Posterior tongue) จะรับรสขม แสดงวา่การทานของ Glossopharyngeal N.(N.9)  ปกติ 
8) คอ (Neck ) 

การตรวจคอใชก้ารดูและการคล าเป็นหลกั ส่วนการเคาะอาจจะใชเ้ฉพาะในรายท่ีตอ้งการตรวจดูกระดูกคอมีการกด 
เจ็บหรือไม่ และการฟังอาจฟังบริเวณต่อมธัยรอยด์ว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่  เช่น ได้ยินเสียง  Murmur  ท่ีบริเวณธัยรอยด ์
เรียกวา่เสียง Bruit  เป็นตน้  การตรวจคอดว้ยการดูและคล าท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

8.1)  การดู 
8.1.1) ดูการเคล่ือนไหวของคอ   โดยให้ผู ้ป่วยท าตามค าสั่ง  เช่น  ก้ม เงย  เอียง และหมุนศีรษะ สังเกตดู 

การเคล่ือนไหวท่ีผดิปกติ และลกัษณะล าคอวา่ผดิปกติหรือไม่    
     อาการแสดงทีป่กติ   สามารถกม้ เงย เอียงและหมุนไดต้ามปกติ  ไม่มีอาการเจบ็ตึง เกร็ง ไม่มีกอ้นผดผิน่ 
     อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่     

-  คอแข็ง  ขณะท่ีเดินหรือนั่งล าคอจะตั้งตรง เวลาหันไปดูอะไร จะต้องหันไหล่ไปด้วยหรือหันไปทั้ งตวั ท าให้ผูป่้วย 
หนัหนา้หรือกม้หนา้ไม่สะดวก เพราะศีรษะและคอไหล่แขง็ติดกนัเป็นแท่ง อาจเกิดจากกระดูกคอแข็งเกิดยึดติดกนัแน่น
คลา้ยเป็นกระดูกท่อนเดียวกนั อาจเกิดจากกระดูกคอกดทบัเส้นประสาท  พบไดใ้นรายท่ีไดรั้บอุบติัเหตุท่ีท าใหก้ระดูกคอ
เคล่ือน หรือคนชรากระดูกคอเส่ือม หรือเกิดจากโรคท่ีเป็นสาเหตุท าให้กลา้มเน้ือท่ีคอตึง เช่น บาดทะยกั เยื่อหุ้มสมอง
อกัเสบ เลือดออกในสมอง  พิษสุนขับา้ เป็นตน้ 

-  คออ่อน  ล าคออ่อนพบัไปมา  ศีรษะจะตั้งตรงไดย้าก มกัพบได้ในพวกท่ีมีความผิดปกติมาแต่ก าเนิดหรือโรคเก่ียวกบั
ระบบประสาทท่ีไปเล้ียงท่ีกลา้มเน้ือคอเสีย  

- คอโต หรือคอใหญ่มาก  อาจเกิดจากอาการบวม  อว้น  หรือมีกอ้นเน้ืองอก หรือเกิดจากการอกัเสบ หรือคอพอก 
- คอเลก็  มกัพบไดใ้นคนท่ีผอมมากๆ  เกิดจากภาวะขาดสารอาหารเร้ือรัง ท าให้เห็นคอเล็กเหลือแต่หนงัหุม้กระดูก  

8.1.2) ตรวจดูเส้นเลือดทีค่อ  Carotid artery และ jugular vein  โป่งพองหรือไม่ และกรเตน้ของเส้นเลือดเป็น
อยา่งไร  โดยใหผู้ป่้วยนอนหงาย   ศีรษะหนุนหมอน  คอไม่เกร็ง  ศีรษะและล าตวัท ามุม 45 องศา  กบัแนวราบ  สังกตดูชีพจร
ของเส้นเลือดด า    

     อาการแสดงที่ปกติ    จะเห็นชีพจรเส้นเลือดด าท่ีคอด้านข้างของกล้ามเน้ือ Sterocleidomastoid ตรงเหนือ 
กระดูกไหปลาร้า  วดัห่างจาก Sternal angle ไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่   เส้นเลือดด าท่ีคอโป่งพอง ( Engorged jugular veins)  ตลอดเลา พบในผูป่้วยท่ีมีการ
อุดกั้นของ Superior vena cava  

8.2) การคล า 
   8.2.1) คล าบริเวณล าคอ   เร่ิมคล าผวิหนงั  กลา้มเน้ือ และกระดูกคอ (Cervical spine)  กระดูกใตค้าง ไดแ้ก่ กระดูก

อ่อน Hyoid, Thyroid, Cricoid  วา่มีกอ้น (Mass) ผดิปกติหรือไม่ กดเจบ็ (Tenderness) หรือไม่    
 อาการแสดงที่ปกติ   จะไม่มีกอ้น ไม่มีการกดเจบ็บริเวณคอ 
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 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่   กดปุ่มกระดูกคอแลว้มีอาการกดเจบ็  ปวดร้าวชามาท่ีแขนและมือ  พบในผูป่้วยท่ี
มีกระดูกคองอกกดรากประสาท 

8.2.2) คล าหลอดลม (Trachea)  โดยปกติจะอยู่ตรงกลางคอด้านหน้า  วิธีตรวจ  ให้ผู ้ตรวจวางน้ิวช้ีท่ีบริเวณ 
Suprasternal notch เหนือ Manubrium sterni แล้ค่อย ๆ เคล่ือนข้ึนเป็นเส้นตรง  ถ้าอยู่ศูนย์กลางของหลอดลมก็แสดงว่า
หลอดลมอยูใ่นต าแหน่งปกติ ถา้ไม่อยูต่รงกลางให้ดูว่าเอียงไปดา้นไหน หลอดลมท่ีเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงอาจเป็นเพราะมี
กอ้นมาดนัปอดหรือปอดแฟบ (Atelectasis) ไปขา้งหน่ึงแลว้ดึงร้ังเอาหลอดลมเอียงไปขา้งนั้นดว้ย  อีกวิธีหน่ึงอาจท าไดโ้ดย
ใช้น้ิวช้ีและน้ิวกลาง มือขา้งท่ีถนัดแยงลงไปตรงๆท่ี Suprasternal notch ขา้งหลอดลมทั้งสองขา้ง สังเกตว่าระยะระหว่าง
หลอดลมกบั sternomastoid แต่ละดา้นเท่ากนัหรือไม่ (ดงัภาพท่ี 11.16) 

 อาการแสดงที่ปกติ   หลอดลมจะยูต่รงกลางคอดา้นหนา้ ระหวา่งหลอดลมกบั Sternomastoid ทั้งสองขา้งจะตอ้ง
เท่ากนั 

 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่  หลอดลมไม่อยูใ่นต าแหน่งปกติ  เอียงไปขา้งขวา  อาจเกิดจากปอดดา้นซา้ยมีกอ้น 
หรือน ้าในช่องปอด หรือปอดดา้นขวาแฟบ 

 
ภาพที ่11.16  แสดงส่วนประกอบของคอดา้นหนา้ 

 
 

ภาพที ่11.17 การตรวจต่อมธยัรอยดด์า้นหนา้และดา้นหลงั 
 
8 .2 .3 ) คล า ต่ อม ธัยรอย ด์  (Thyroid  gland)  ให้ คล าและใช้ก ารสั ง เกต ปุ่ มกระ ดูก ต่ างๆควบ คู่ ไป ด้วย  

การคล าต่อมธัยรอยด์ เพื่อตรวจดูว่าต่อมธัยรอยด์มีขนาดโตหรือมีกอ้น (Nodule) หรือไม่  มีรูปร่าง ลกัษณะ การเคล่ือนไหว   
การกดเจบ็และเส้นเลือดท่ีคอเป็นอยา่งไร คือมีโป่งพอง  คล าได ้Thrill หรือ ฟังดูมีเสียง Bruit หรือไม่  เร่ิมตรวจดงัน้ี  

- การตรวจด้านหน้า (ดงัภาพท่ี 11.17)  ถา้จะคล าต่อมธัยรอยด์ด้านขวา ให้ผูป่้วยเอียงขวา กม้หน้าเล็กน้อย เพื่อให้
ส่วนท่ีจะคล าหยอ่นวางน้ิวหวัแม่มือขวาท่ีกระดูกธยัรอยด์ดา้นซ้ายแลว้ดนัไปทางขวา  ใชน้ิ้วมือขา้งซ้ายจบัต่อม ธยัรอยด์ขา้ง
ขวา ใชน้ิ้วหวัแม่มือ น้ิวช้ีและน้ิวกลางคล าดูขนาด  ลกัษณะพื้นผวิ  และขั้วของต่อมธยัรอยดด์า้นขวา ในท่าท่ีผูป่้วยอยูเ่ฉยๆ มี
การกดเจบ็ มีการเกาะติดกบัอวยัวะอ่ืนหรือไม่และใหผู้ป่้วยกลืนน ้ าลาย สังเกตวา่มีการเคล่ือนไหวของต่อมธยัรอยด ์ขณะกลืน
น ้าลายหรือไม่  การตรวจดา้นซา้ยก็ตรวจเช่นเดียวกนั 

- การตรวจด้านหลัง (ดังภาพท่ี 11.17)   ผูต้รวจยืนด้านหลัง  ถ้าจะคล าต่อมธัยรอยด์ด้านขวาให้ผูป่้วยเอียงขวา  
กม้หน้าเล็กน้อย  ผูต้รวจใช้น้ิวช้ีและน้ิวกลางมือขา้งซ้ายดนักระดูกอ่อนธัยรอยด์ไปทางดา้นขวา ใช้มือขวาคล าโดยวางน้ิวช้ี
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และน้ิวกลางไวข้า้งหน้า  ส่วนน้ิวหัวแม่มือวางไวข้า้งหลงัตรงกล้ามเน้ือ Sternomastoid  คล าต่อมธัยรอยด์ดา้นขวา ในท่าท่ี
ผูป่้วยอยูเ่ฉยๆ และใหผู้ป่้วยกลืนน ้าลายเหมือนการตรวจดา้นหนา้  การตรวจต่อมธยัรอยดท่ี์อยูด่า้นซา้ยก็ตรวจเช่นเดียวกนั   

อาการแสดงทีป่กติ   ต่อมธยัรอยดจ์ะมองไม่เห็นและคล ากอ้นไม่ได ้คล าไดย้าก 
อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่  คล าไดก้อ้น และกอ้นนั้นเคล่ือนตามการกลืนน ้าลาย  แสดงวา่มีต่อมธยัรอยด์โต ซ่ึงพบ

ไดใ้นเด็กวยัรุ่นและหญิงมีครรภ์ ต่อมธัยรอยด์ท างานมากกวา่ปกติจึงมีขนาดโตข้ึนแต่จะมีลกัษณะนุ่ม ไม่แข็ง หากเป็นกอ้น
ไขมนั ต่อมน ้ าหลือง หรือกอ้นเน่ือเยื่ออ่ืนๆ  เวลากลืนน ้ าลาย มกัจะไม่เคล่ือนท่ีข้ึนลงตามการกลืนน ้ าลาย ถา้ต่อมธยัรอยด์โต
ใหใ้ชหู้ฟัง (Stethoscope) ฟังเสียง Bruit     

ต่อมธัยรอยด์ท่ีมีขนาดโตมากๆ มีลกัษณะเป็นกอ้นตะปุ่มตะป ่ า ส่วนใหญ่เป็นโรคคอพอกธรรมดา (Simple goitre) 
พวกน้ีจะไม่มีพิษนอกจากกอ้นโตจมากๆ ท าให้ดูน่าเกลียดและบางทีกอ้นไปกดหลอดลมหรือหลอดอาหารท าให้หายใจหรือ
กลืนอาหารล าบาก  หากเป็นโรคคอพอกเป็นพิษ (Toxic goitre)  ขนาดของต่อมธยัรอยดไ์ม่โตมากนกั แต่จะมีอาการแสดงมาก 
เช่น  โกรธง่าย  หงุดหงิด รับประทานอาหารมากแต่ผอมลงๆ มือสั่น  ใจสั่น ตาโปน เป็นตน้  ควรแนะน าผูป่้วยให้ไปตรวจท่ี
รักษาท่ีโรงพยาบาล 

8.2.4)  ต่อมน า้เหลือง (Lymph node) 
ต่อมน ้าหลืองท่ีบริเวณคอจะคล าไดง่้ายในท่ายนื วธีิตรวจใหผู้ต้รวจยนืขา้งหลงัผูป่้วย โดยใหผู้ป่้วยกม้และเอียงมาขา้ง

ท่ีตอ้งการตรวจ เพื่อให้กลา้มเน้ือบริเวณคอหยอ่นตวัท าให้คล าไดง่้าย ใชส่้วนปลายของฝ่ามือ 3 น้ิวปักลงไป ใชห้ัวแม่มือกด
คลึงตามต่อมน ้าเหลืองบริเวณคอแต่ละขา้ง ใหค้ล าทั้ง 2 ขา้งเปรียบเทียบกนั ซ่ึงมีทั้งหมด 10  ต  าแหน่ง ดงัน้ี  (ดงัภาพท่ี 11.18) 

a. Pre-auricular  อยูท่ี่หนา้ใบหู 
b. Posterior-auricular  อยูบ่ริเวณกกหู (Mastoid process) 
c. Occiput  อยูบ่ริเวณทา้ยทอยส่วนล่าง 
d. Tonsillar  อยูบ่ริเวณใตท้อนซิลหรือขากรรไกรล่าง 
e. Submaxillary หรือ Submadibular  อยูบ่ริเวณใตข้ากรรไกรล่าง 
f. Submental อยูบ่ริเวณใตค้าง 
g. Superficial cervical  อยูบ่ริเวณอยูท่ี่ Superficial ของกลา้มเน้ือ Sternomastoid Muscle 
h. Posterior  Cervical  chain อยูบ่ริเวณขอบของกลา้มเน้ือ Trapezius Muscle 
i. Deep  cervical chain อยูบ่ริเวณใตก้ลา้มเน้ือ Sternomastiod Muscle 
j. Supra clavicular  อยูบ่ริเวณใตร้อยต่อกระดูกไหปลาร้า (Clavical muscle) และกลา้มเน้ือ  

Sternomastiod M. 
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ภาพที ่11.18 ต่อมน ้าเหลืองบริเวณคอดา้นขวา 10  ต  าแหน่ง 

  

อาการแสดงที่ปกติ   จะคล าไม่พบกอ้นใด ๆ ต่อมน ้าเหลืองไม่โต 
 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่ ถา้คล าไดก้อ้น  กดเจบ็ แสดงวา่มีต่อมน ้าเหลืองโต เน่ืองจากการติดเช้ือ หรืออกัเสบ

ท่ีบริเวณใกลเ้คียง พบไดใ้นโรควณั โรคปอดและการแพร่กระจายของมะเร็งมาท่ีต่อมน ้าเหลือง  
 โดยการคล าต่อมน ้าเหลืองท่ีคอใหค้ล าไปพร้อมๆ กบัต่อมน ้าลาย ไดแ้ก่ 

1. Parotid  gland เป็นต่อมน ้าลายท่ีใหญ่ท่ีสุด ปกติมองไม่เห็นและคล าไม่ได ้ ถา้โตข้ึนจะเห็นเป็นกอ้นอยู ่
2. ดา้นหน้าหู  จะดนัหูไปขา้งๆ  กดเจ็บ ถ้าต่อม ้ าลายน้ีอกัเสบเรียกว่า โรคคางทูม (Mump หรือ acute epidemiv 

parotitis)  
3. Submaxillary gland  อยู่ใตข้ากรรไกรล่างเยื้องไปขา้งหลงัใกลก้บั Ramus ของกระดูกขากรรไกรล่างจะมีรู

เปิดใตล้ิ้น  การตรวจใหค้ล าขา้งนอกก่อนแลว้จึงคล าในปาก   โดยใชน้ิ้วมือสองน้ิวใส่เขา้ไปคล าในปาก 
4. Sublingual gland  อยูใ่ตล้ิ้น   ถา้โตข้ึนจะเห็นอยูท่ี่พื้นล่างของช่องปาก  ปกติจะคล าไม่ได ้

9) เต้านม (Breast) และรักแร้ (Axillary) 
 เตา้นมของเพศหญิงท่ีอยู่ในวยัเจริญพนัธ์ุอบู่บริเวณด้านหน้าของทรวงอก ระหว่างกระดูกซ่ีโครงซ่ีท่ี 2 ถึงกระดูก
ซ่ีโครงคู่ท่ี 6  และระหว่างขอบบนของกระดูก sternum และ midaxillary line ประมาณ 2 ใน 3    ส่วนของเต้านมอยู่บน
กลา้มเน้ือ pectoris major และ 1 ใน 3 ส่วนอยูบ่นกลา้มเน้ือ serratus 

เต้านมภายนอก  ประกอบด้วย เต้านม (Breast)  มีรูปร่างเป็นก้อนกลมตรงกลางจะมีปุ่มยื่นออกจากเต้านมยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร เรียก หวันม (Nipple)  และรอบ ๆ หวันมจะมีสีชมพูอ่อนเรียก  ฐานหวันมหรือลานนม (Areola)  เม่ือ
ตั้งครรภ์หัวนมและลานนมจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล  เจา้นมทั้งสองขา้งจะมีขนาดเท่ากนั และหัวนมทั้งสองขา้งอยู่ในระดบั
เดียวกนั (ดงัภาพท่ี 11.19) 
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ภาพที ่11.19 ส่วนประกอบของเตา้นมเพศหญิง 

 
ดังภาพที ่11.20  การแบ่งเตา้นมออกเป็น 4 ส่วน 

 

เต้านมภายใน  ประกอบดว้ย ต่อมน ้านม  พงัผดื  และไขมนั ดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 11.19) 
ต่อมน ้ านม (Glangular tissue)  มีอยู่ประมาณ 12-20 ต่อม (lobe) แตละต่อมมีหน้าท่ีสร้างน ้ านม  ขณะตั้งครรภ์และ

หลงัคลอดน ้านมจะถูกส่งออกมาทางท่อน ้านม (Lactiferous duct) ไปรวมกนัท่ี Ampulla   ซ่ึงมีรูเปิดท่ีหวันม 
พงัผืด (Fibrous tissue) จะแทรกอยู่ตามเตา้นม ช่วยท าหน้าท่ียึดเหน่ียวเตา้นมกบัหน้าอก ในวยัสาวพงัผืดจะมีความ

แขง็แร็งท าใหเ้ตา้นมอยูใ่นสภาพเต่งตึง 
ไขมนั (Fat)  แทรกอยูร่ะหวา่งต่อมน ้านมจ านวนมากนอ้ยแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความอว้นและอาย ุ ถา้อายเุพิ่มมากข้ึน

ไขมนัยิง่มากท าใหเ้ตา้นมน่ิมลง 
นอกจากน้ี เตา้นมมีเส้นเลือดมาเล้ียงและท่อน ้ าเหลืองติดต่อกบัต่อมน ้ าเหลืองบางแห่ง เช่น รักแร้เพื่อให้สะดวกใน

การระบุต าแหน่งท่ีเกิดอาการหรือลกัษณะผดิปกติของเตา้นม ไดแ้บ่งเตา้นมออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนเรียกวา่  Quadrant โดย
แบ่งตามเส้นแนวตั้งฉากมาตดักบัเส้นแนวนอนตดักันท่ีหัวนม ได้แก่ Upper inner, Upper outer. Lower inner และ  Lower 
outer   (ดงัภาพท่ี 11.20 ) 

เตา้นมของเพศหญิงมีลกัษณะแตกต่างกนัตามวยั เช่น วยัเด็กก่อเขา้สู่วยัรุ่น เตา้นมจะมีลกัษณะแบนๆ หรือนูนจาก
แผ่นอกเล็กน้อย  พอเขา้สู่วยัรุ่นเตา้นมจะนูนข้ึนจากแผ่นอกและหัวนมใหญ่ข้ึน ภายในเตา้นมจะมีต่อมน ้ านม คล าได้กอ้น
ลกัษณะตะปุ่มตะป ่ า  วยัผูใ้หญ่เตา้นมจะขยายมีขนาดใหญ่และมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี วยัชราเตา้นมจะเห่ียวและหยอ่นยานลง  
การหมัน่สังเกตและจดจ าลกัษณะปกติต่างๆ ของเตา้นมแต่ละวยัจะช่วยท าใหเ้ห็นและแยกแยะลกัษณะท่ีผดิปกติได ้

9.1 ) การตรวจเต้านม ( Breast)  โดยใช้การดูและการคล า จะตอ้งให้ผูป่้วยถอดเส้ือชั้นนอกและชั้นในออกให้หมด  
จึงควรตรวจในสถานท่ีมิดชิด ท่าตรวจเตา้นมอาจมีความแตกต่างกนับา้ง เพราะท าไดห้ลายแบบ ท่าตรวจท่ีตรวจไดง่้ายและ
นิยมใชต้รวจกนัมากมี 2 ท่าคือ ท่านัง่และท่านอน ดงัน้ี 
                     ท่าน่ัง   (ดงัภาพท่ี 11.21) ใช้การดูและการสังเกต  ใหผู้ป่้วยนัง่ตวัตรงบนเตียงหรือบนเกา้อ้ี  ตรวจดูลกัษณะทัว่ไป 
(Contour) ของเตา้นม  เส้นรอบเตา้นม  รูปร่าง ขนาด (Size) ของเตา้นมทั้ง 2 ขา้งเท่ากนัหรือไม่  สังเกตความผิดปกติของ
ผิวหนงับริเวณเตา้นมหรือลานนมว่ามีรอยแผล (Lesion) การอกัเสบ (Inflame)   บวมแดง และฝี (Abscess)  มีเส้นเลือดโป่ง
พองหรือไม่   สังเกตดูหัวนมและหัวนมมีอาการแสดงผิดปกติ เช่น   หัวนมบอด รอยบุ๋มหรือลกัยิ้ม (Dimping)  การดึงร้ัง
(Reteaction)ของหวันมและฐานหัวนมท าให้มีรูปร่างบิดเบ้ียวหรือผิดไปจากเดิมหรือของเหลวไหลออกมาจากหัวนมหรือไม่     
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มีกอ้นท่ีส่วนใตข้องเตา้นมหรือไม่ โดยมีท่าตรวจเตา้นม 4 ท่า  คือ ท่า 1 มือวางแนบขา้งล าตวั ท่า 2 ยกมือข้ึนเหนือศีรษะ  ท่า 3 
เอามือทา้วเอวและเกร็ง และท่า 4 ยืน่มือ 2 ขา้ง โนม้ตวัมาขา้งหนา้ เพื่อดูการหอ้ยตวัของเตา้นมเท่ากนั  
 

 
ภาพที ่11.21  การตรวจเตา้นมในท่านัง่โดยการสังเกตดว้ยตา 

 
ภาพที ่11.22  การตรวจเตา้นมในท่านอน 

 

อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีแผล ไม่มีการอกัเสบ บวม แดง  ไม่มีเส้นเลือดโป่งพอง ไม่มีการดึงร้ังของหวันมและฐาน
หวันมบิดเบ้ียวหรือผดิไปจากเดิม ไม่มี ของเหลวไหลออกมาจากหวันม และไม่พบกอ้น 

อาการแสดงที่ผิดปกติ ไดแ้ก่   เส้นเลือดด าบนเตา้นมขยายตวั (ดงัภาพท่ี 11.23 ก)  มีการดึงร้ังของผิวหนงั (ดงัภาพท่ี 
11.23 ข ) ท าให้รูปร่างเตา้นมและหัวนมเปล่ียนแปลงไป มีการบวมท่ีผิวหนงั ทางเดินน ้ าเหลืองอุดตนั ท าให้ผิวหนงัหนาข้ึน
เห็นรูขมุขนชดัเจนมีลกัษณะคลา้ยหนงัหมูหรือเปลือกส้ม (Orange peel) 

   ท่านอน (ดงัภาพท่ี 11.22) ให้ผูป่้วยนอนหงายไม่หนุนหมอน ยกแขนขา้งท่ีตอ้งการตรวจข้ึนขา้งบน ใชห้มอนเล็ก ๆ  
หรือผา้หนุนบริเวณใต้อกและหัวไหล่ข้างท่ีต้องการตรวจหรือให้ผูป่้วยสอดมือข้างนั้นไวต้รงบริเวณใต้ศีรษะด้วย  ทั้ งน้ี 
เพื่อใหเ้ตา้นมแบนราบติดกบัผนงัทรวงอกและง่ายต่อการคล าพบกอ้นท่ีผดิปกติ ใช้การดูและการคล า   

การดู  เช่นเดียวกบัการดูในท่านัง่ โดยดูลกัษณะทัว่ไปของเตา้นม  เส้นรอบเตา้นม  รูปร่าง ขนาดของเตา้นมทั้ง 2 ขา้ง
เท่ากนัหรือไม่  สังเกตความผดิปกติของผวิหนงับริเวณเตา้นมหรือลานนมวา่มีรอยแผล การอกัเสบ บวมแดง และฝี มีเส้นเลือด
โป่งพองหรือไม่   สังเกตดูหัวนมและหัวนมมีอาการแสดงผิดปกติ เช่น หัวนมบอด รอยบุ๋มหรือการดึงร้ังท าให้มีรูปร่าง 
บิดเบ้ียวหรือผดิไปจากเดิมหรือของเหลวไหลออกมาจากหวันม มีกอ้นท่ีส่วนใตข้องเตา้นม  

 
ก. การขยายตวัของเสน้เลือดด า 

 
ข. รอยบุ๋มท่ีหวันมขา้งขวาและขา้งซา้ย 

ภาพที ่11.23  ความผดิปกติของเตา้นม 
 

 การคล า   ใช้ฝ่ามือขา้งท่ีถนัด หรือส่วนปลายของน้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนางคล าให้ทัว่เตา้นมรวมทั้งหัวนมและ 
ฐานหวันม เพื่อคล าหากอ้นโดยจะคล าทีละส่วนของเตา้นม หรือจะคล าจากจุดศูนยก์ลางหัวนมโดยเร่ิมจากลานนม (Areola)  
แลว้วนออกไปรอบๆ ตามลูกศรช้ี จนถึงส่วนนอกของเตา้นม คล าจนทัว่เตา้นม (ดงัภาพท่ี 11.24)   



64 

 

 

ถา้พบกอ้นใหร้ะบุ 
- ต าแหน่งของกอ้นวา่อยูใ่นส่วนไหนของเตา้นม   
- ขนาดของกอ้นโตประมาณก่ีเซนติเมตร  
- ลกัษณะของกอ้น กลม เรียบ แบน หรือขรุขระ เป็นตะปุ่มตะป ่ า มีความแขง็หรือนุ่ม และเคล่ือนไหวไดห้รือไม่ 
- กดเจบ็หรือไม่ 
- ผวิหนงับริเวณท่ีตรวจมีกอ้น มีรอยบุ๋ม หรือหนาข้ึนคลา้ยหนงัหมู ใหนึ้กถึงเน้ืองอกชนิดร้ายแรง 
คล าหัวนม ทั้ง 2 ขา้ง ดูความยืดหยุน่ ในรายท่ีความหยืดหยุน่เสียมกัพบไดใ้นผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมใช้น้ิวหวัแม่มือ

กบัน้ิวช้ีบีบตรงหวันม (ดงัภาพท่ี 11.25) เพื่อดูวา่มีส่ิงใด (Discharge) ไหลออกมาหรือไม่  

 
ภาพที ่11.24  การตรวจเตา้นมดว้ยการคล า 

 
ภาพที ่11.25  การตรวจหวันม 

 
ภาพที ่11.26  การคล าพบกอ้นท่ีเตา้

นม 
 

อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่    
1. Intraductal papilloma   ผูป่้วยใหป้ระวติัวา่เคยมี Discharge ไหลออกมา ใหล้องใชป้ลายน้ิวกด 

ไปรอบๆ ฐานของหวันม ถา้พบวา่มีน ้ าเหลืองหรือน ้ าหนองไหลออกมา แสดงวา่มีการอกัเสบเป็นหนองในท่อน ้ านม หรือถา้มี
เลือดหรือสีน ้าตลไหลออกมา และคล าไดก่้อนเล็กๆ ใกลห้วันม   

2. Breast abscess  ฝีเตา้นม คล าเตา้นมพบกอ้นแขง็ บวม ตึง แดง ร้อน มีอาการปวดตุบ๊ๆ  กดเจบ็ มีไขร่้วมดว้ย 
3. Fibroadeoma breast เน้ืองอกพงัผืดของเตา้นม  คล าเตา้นมพบกอ้นกลม เรียบ  แข็ง ขอบชดัเจน เคล่ือนไปมาได้

เล็กนอ้ย  กดไม่เจบ็  มกัพบเป็นกอ้นเดียวท่ีเตา้นมขา้งใดขา้งหน่ึงหรือหลายกอ้นในเตา้นมทั้ง 2 ขา้ง โดยมากจะไม่เจบ็  ยกเวน้ 
บางรายอาจมีเจ็บก่อนมีประจ าเดือน พบไดบ้่อยในสตรีท่ีมีอายุระหวา่ง 18-35 ปี ไม่ใช่เน้ืองอกชนิดร้าย แต่ก็ควรส่งผูป่้วยไป
พบแพทยเ์พื่อผา่ตดัเอากอ้นออก 

4. Fibrocystic disease  เน้ืองอกเตา้นมชนิดถุงน ้ า คล าเตา้นมพบกอ้น อาจเป็นกอ้นเดียวหรือหลายๆ กอ้น ในเตา้นม
ขา้งเดียวหรือทั้ง 2 ขา้ง เกิดจากการกระตุน้ของฮอร์โมนตามปกติ แต่มีปฏิกิริยาต่อต่อมน ้ านม ท่อน ้ านมและพงัผืดมากเกินไป 
ท าใหต่้อมน ้ านมพองโตข้ึนเป็นถุงน ้ าเล็กๆ ร่วมกบัมีพงัผืดมากข้ึนกลายเป็นกอ้น คล าดูมีจะมีความยืดหยุน่เหมือนยาง กอ้นจะ
โตข้ึนและเจ็บมาก ก่อนมีประจ าเดือนประมาณ 1 สัปดาห์ พอหมดประจ าเดือนขนาดก้อนจะเล็กลงและอาการเจ็บจะลด
นอ้ยลง กอ้นน้ีอาจยบุหายไปเม่ือถึงวยัหมดประจ าเดือน 

5. Carcinoma of breast มะเร็งเตา้นม เป็นเน้ืองอกชนิดร้ายแรง   คล าเตา้นมพบกอ้น  มกัเป็นกอ้นเดียว   มีลกัษณะ
แข็งเป็นตะปุ่มตะป ่ า ขอบไม่ชัดเจน กดไม่เจ็บ  เกิดข้ึนท่ีต่อมน ้ านมหรือท่อน ้ านม ส่วนใหญ่พบบริเวณขอบนอกด้านบน



65 

 

 

(Upper outer ) ของเตา้นมทั้ง 2 ขา้ง  (ดงัภาพท่ี 11.26) กอ้นเน้ืองอกชนิดน้ีจะโตข้ึนเร่ือยๆ และจะแพร่กระจายออกนอกเตา้นม
ไปตามต่อมน ้ าเหลืองและอวยัวะท่ีอยูใ่กลเ้คียง คล าไดต่้อมน ้ าเหลืองบริเวณรักแร้และไหปลาร้าโตร่วมดว้ย และสังเกตเห็น
รอยบุ๋มของผวิหนงั การบวมของผวิหนงั เส้นเลือดด าบนเตา้นม (ดงัภาพท่ี 11.23 ก-ข)  

9.2) การตรวจรักแร้ (Axillary)  ใชก้ารดูและการคล า ดงัน้ี 
   9.2.1) การดู        
   ดูผวิหนงับริเวณรักแร้แต่ละขา้งวา่มีตุ่ม ผืน่คนั แผล  ฝี  หรือมีการอกัเสบของขนรักแร้หรือไม่    
   อาการแสดงทีป่กติ   ไม่มีตุ่ม  ผืน่  แผล หรือฝี    
  อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่   มีฝีมกัเกิดจากการอกัเสบของรักแร้ 
  9.2.2) การคล า  ไดท้ั้งท่านัง่และท่านอน  แต่นิยมตรวจในท่านัง่ (ดภัาพท่ี 11.27) ห้อยแขนลงขา้งตวัเพื่อให้กลา้มเน้ือ

บริเวณรักแร้หย่อนตวั  ผูต้รวจใช้มือพยุงแขนของผูป่้วยให้อยู่ในท่ากางแขนและงอขอ้ศอกเล็กน้อย ใช้มืออีกขา้งหน่ึงสอด
ปลายน้ิวช้ี  น้ิวกลางและน้ิวนางเขา้ไปใตรั้กแร้ให้ลึกจนสุดแลว้ค่อยๆ คล าเล่ือนต ่าลงมา วิธีคล าใช้ปลายน้ิวคลึงผิวหนงัไป
มาบนกระดูกและกลา้มเน้ือซ่ีโครง คล าผนงัรักแร้ดา้นขา้งทั้ง Medial  และ Lateral วา่มีกอ้น หรือต่อมน ้าเหลืองโตหรือไม่  

 
ภาพที ่11.27  การคล าต่อมน ้ าเหลืองบริเวณรักแร้ในท่านัง่ 

 

   อาการแสดงทีป่กติ   ไมพ่บกอ้น  ต่อมน ้าเหลืองไม่โต 
อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่   คล าไดเ้มด็หรือกอ้นโตขนาดเท่าเมด็ถัว่เขียวไปจนขนาดโตเท่าเมด็ขนุน หรือ    

เมด็ทุเรียนนในบริเวณน้ี   แสดงวา่ ต่อมน ้าเหลืองใตรั้กแร้ขา้งนั้นโต  พบในผูป่้วยท่ีมีการอกัเสบของรักแร้ หรือโรคมะเร็งของ 
อวยัวะภายในทรวงอกขา้งนั้น แลว้แพร่กระจายไปสู่ต่อมน ้าเหลืองบริเวณรักแร้ 
 
10) ทรวอกและปอด (Chest and lung) 

 การตรวจทรวงอก ควรตรวจในห้องท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอเพื่อความสะดวกในการตรวจควรให้ผูป่้วยถอดเส้ือ แลว้ใช้
หลกัการตรวจร่างกายทั้ง 4 อย่าง คือ การดู คล า  เคาะ ฟัง มาช่วยในการตรวจทั้งหมด และควรตรวจด้านหลงัก่อนเร่ิมจาก
ส่วนบนลงมาส่วนล่างของทรวงอก เปรียบเทียบความแตกต่างของทรวงอกและปอดทั้ง 2 ขา้ง ดงัน้ี 

10.1)  การดู   
                       10.1.1)   รูปร่าง    ใหส้ังเกตดูลกัษณะทัว่ไปและขนาดของทรวงอก   เร่ิมดูจากดา้นหลงั  ดา้นขา้ง ดา้นหนา้ และ
บริเวณคอ ดูว่าทรวงอกมีรูปร่างอย่างไร มีขนาดเหมือนกันทั้ ง 2 ข้างหรือไม่  มีข้างใดโป่งออกหรือบุ๋มเข้าไปหรือไม่    
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ดูลักษณะท่ีผิดปกติของทรวงอก เช่น  Barrel chest, Pigeon chest, Funnel chest, Flat chest   และ วดัขนาด AP diameter : 
Lateral diameter  ใชมื้อทาบดา้นขา้งหนา้ชายโครงถึงกลางหลงั:ดา้นขา้งถึงกลางหลงั 

 อาการแสดงที่ปกติ   รูปร่างของทรวงอกจะเท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง  โดยมีอตัราส่วนของเส้นผา่ศูนยก์ลางดา้นหนา้และ
ดา้นขา้ง (Anteropsterior diameter : lateral diameter) เท่ากบั 1: 2  หรือ 5 : 7   ส่วนทรวงอกของทารกจะมีรูปร่างค่อนขา้งกลม 
(ดงัภาพท่ี 11.28) 

 
ภาพที ่11.28  รูปร่างทรวงอกปกติในเด็กและผูใ้หญ่ 

 

  อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่  
1) รูปร่างและขนาดทรวงอกทีผ่ิดปกติ ท่ีพบบ่อย เช่น  

                        1.1 ) อกขนาดเล็ก (Small chest)  มกัพบไดใ้นคนท่ีเจบ็ป่วยบ่อยๆ เป็นโรคกระดูกอ่อนในวยัเด็ก หรือวณัโรค
เร้ือรัง ตงัแต่อายนุอ้ยๆ  

1.2) อกถงัหรืออกขนาดใหญ่ (Barrel shape) ทรวงอกท่ีมีขนาดใหญกวา่ปกติมีลกัษณะเหมือนโอ่งหรือถงัเบียร์  
อตัราส่วนจากดา้นหนา้และดา้นขา้ง (AP : Lateral diameter) เท่ากบั 1: 1  มกัพบในผูป่้วยท่ีเป็นโรคปอดหรือหลอดลมอกัเสบ  
มีลมคา้งอยูใ่นปอดท าใหอ้กใหญ่ข้ึน  เช่น ผูป่้วยโรคหอบหืด หรือผูท่ี้สูบบุหร่ีจ านวนมากเป็นประจ า (ดงัภาพท่ี 11.29 ก) 

1.3) อกไก่ (Pigeon chest)  คือ อกท่ีมีกระดูกกลางหน้าอกโป่งยื่นออกมาเหมือนอกไก่ ซ่ึงพบในผู ้ป่วย 
โรคกระดูกอ่อนในวยัเด็กหรือเป็นมาแต่ก าเนิด (ดงัภาพท่ี 11.29 ข) 

1.4) อกบุ๋ม  (Funnel chest) คือ อกท่ีมีกระดูกกลางหน้าอกบุ๋มลึกเข้าไปมากกว่าปกติ มักพบในผู ้ป่วย 
โรคกระดูกอ่อนในวยัเด็ก (ดงัภาพท่ี 11.29 ค)  

1.5) อกแบน (Flat chest)  คือ อกท่ีแบนแฟบผดิปกติทั้ง 2 ขา้ง  ผูป่้วยมกัมีอาการซูบผอม กระดูกไหปลาร้า  
และกระดูกสะบกัโปนเด่น พบในคนอ่อนแอไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักาย เป็นโรคปอดเร้ือรังท าใหป้อดเป็นพงัผดืทั้ง 2 ขา้ง  
 (ดงัภาพท่ี 11.29 ง) 

1.6) อกแบนหรือโป่งขา้งเดียว (Unilaueral flattening)  คือ อกท่ีแบนแฟบขา้งเดียว  มกัเกิดจากหลงัคด หรือ
จากโรคปอดเร้ือรังท าให้เน้ือปอดแฟบ (Atelectasis) ปอดถูกท าลายไปขา้งหน่ึง 
 ส่วนอกโป่งขา้งเดียว มกัเกิดจากหลงัคดหรือมีลม มีน ้า  มีหนองในช่องเยื้อหุม้ปอดขา้งนั้น จะดนัเน้ือท่ีอยูร่ะหวา่ง
กระดูกซ่ีโครงโป่งออกมา ท าใหห้นา้อกดูเรียบเพราะไม่มีรอยบุ๋มระหวา่งกระดูซ่ีโครงแต่ละซ่ี (ดงัภาพท่ี 11.29 จ) 
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ก. อกถงั(Barrel shape)  

ข. อกไก่ (Pigeon chest) 
 

ค.อกบุ๋ม (Funnel chest) 

 
ง.อกแบน(Flat chest) 

 
จ. อกแบนหรือโป่งขา้งเดียว (Unilateral flattening) 

ภาพที ่11.29  รูปร่างทรวงอกผดิปกติชนิดต่างๆ  
 

2) หลงัโกง  หลังแอ่น  หลงัคด (ดงัภาพท่ี 11.30) 

 
ภาพที ่11.30  หลงัโกง หลงัแอ่น และหลงัคอ 

2.1) หลังโกง (Kyphosis) มี 2 แบบ คือ หลงัโกงแบบโคง้ (Curved kyphosis)  
พบได้ในคนอายุมากๆ   และหลงัโกงแบบมุม (Angular kyptosis) เกิดจาก
การยุบของกระดูกสันหลงัอนัใดอนัหน่ึง ซ่ึงสาเหตุมาจากเน้ืองอก  วณัโรค 
กระดูกผ ุ เป็นตน้ 
2.2) หลงัแอ่น  (Increased lordosis) พบในโรคของกระดูกตะโพก 
2.3) หลังคด (Scoliosis) เน่ืองมาจากกระดูกสันหลงัเอียงไปทางดา้นขา้ง มกั
เป็นมาแต่ก าเนิด  โรคเก่ียวกบัระบบกลา้มเน้ือ และประสาท  หรือไม่ทราบ
สาเหตุ  
 

 

ผูป่้วยท่ีมีหลงัคดแต่ไม่มีหลงัโกงมกัไม่มีอาการแสดง  แต่ผูป่้วยท่ีมีหลงัคดและหลงัโกง (Kyphoscoliosis) ถา้ 
เป็นมากจะท าใหป้อดและหวัใจท าหนา้ท่ีไม่สมบูรณ์  ความจุของปอดลดนอ้ยลงท าใหมี้อาการหายใจเหน่ือยหอบ และเกิด
อาการหวัใจวายได ้ 

10.1.2) การเคล่ือนไหวของทรวงอก  (Chest movement)   ดูการเคล่ือนไหวของทรวงอกแต่ละขา้งขยายท่ากนั
หรือไม่ (Symmetry) 

 
        อาการแสดงทีป่กติ   การขยายของทรวอกจะเท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง  
     อาการแสดงที่ผิดปกติ ไดแ้ก่   ถ้าขา้งไหนมีการเคล่ือนไหวน้อยกว่าอีกขา้งหน่ึง  แสดงว่าปอดขา้งนั้นผิดปกติ 

เช่น โรคปอดบวมหรือมีของเหลวในช่องอก 
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10.1.3) สังเกตดูการหายใจ    ดูลกัษณะจงัหวะการหายใจ (Rhytm)  อตัราการหายใจ (Rate) และความพยายามใน
การหายใจ (Effort of breathing) ดงัน้ี 

 (1) จังหวะการหายใจ (Rhytm)   
        อาการแสดงทีป่กติ   ในคนปกติจงัหวะการหายใจสม ่าเสมอ   
     อาการแสดงที่ผิดปกติ ไดแ้ก่   ความผดิปกติของจงัหวะการหายใจ ถา้มีการอุดตนัของหลอดลมเกิดข้ึน จะท าให้

จงัหวะการหายใจเปล่ียนไป เช่น   
- การหายใจเขา้สั้น หายใจออกยาว มกัพบในโรคของปอดและหลอดลมแขนงเล็ก ๆ 

-    การหายใจเขา้ยาว การหายใจออกสั้น มกัพบในโรคหอบหืด 
(2) อตัราการหายใจ (Rate) 

        อาการแสดงทีป่กติ   ในผูใ้หญ่ อตัราการหายใจประมาณ 18- 20 คร้ังต่อนาที  และผูห้ญิงมกัหายใจเร็วกวา่ผูใ้หญ่ 
เด็กเล็กๆ ยิง่หายใจเร็วมาก  ถา้คิดอตัราส่วนของการหายใจต่อชีพจรจะไดป้ระมาณ 1: 4    

อาการแสดงที่ผดิปกติ ไดแ้ก่    
- หายใจเร็ว ( tachypnea) คือ การหายใจเร็วกวา่ปกติ (มากกวา่ 20 คร้ังต่อนาที)  มกัจะมีอาการหายใจล าบากร่วมดว้ย 
และเกิดจากสาเหตุท่ีคลา้ยคลึงกบัหายใขล าบาก 

                    -   หายใจเช้า (bradypnea) คือ การหายใจช้ากว่าปกติ (น้อยกว่า 20 คร้ังต่อนาที) อาจจะมีอาการหายใจล าบาก
ร่วมดว้ยก็ได ้ มกัเกิดจากสมองผิดปกติ เช่น ศูนยห์ายใจในสมองถูกกดดว้ยยานอนหลบั  ฝ่ิน  เฮโรอีน หรืออ่ืนๆ ท าให้หายใจ
ชาลงๆ จนหยดุหายใจ (Apnea) ได ้

(3 ) ความพยายามในการหายใจ (Effort of breathing) หรือความลึกต้ืนของการหายใจ 
        อาการแสดงที่ปกติ  ส่วนใหญ่จะมีการเคล่ือนไหวของหน้าทอ้งขณะหายใจ แต่ในผูห้ญิงจะหายใจดว้ยทรวงอก

มากกวา่หนา้ทอ้ง   
 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ การหายใจท่ีผดิปกติ ท่ีพบไดบ้่อย ไดแ้ก่     
1) การหายใจล าบาก (Dyspnea) คือ การหายใจท่ีตอ้งใชก้ าลงัมากกวา่ปกติ ผูป่้วยจะมีอาการ 

เหน่ือยหอบ นอนราบไม่ได ้ตอ้งลุกข้ึนนัง่หายใจ จากกาสังเกตดูจะพบวา่กระดูกไหปลา้ร้า หวัไหล่ ลูกกะเดือกยกข้ึนลงและ
ปีกจมูกจะหุบเขา้บานออกตามจงัหวะการหายใจ การหายใจส าบากเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ผูป่้วยท่ีออกลงัมากๆ จะท าให้
หายใจไม่ทนั  ผูป่้วยท่ีมีไขสู้ง  หรือไดรั้บคามเจ็บปวดจากโรคประสาทบางอยา่งหรือมีอารมณ์รุนแรง ท าใหห้ายใจแรงและลึก  
โรคปอดหรือโรคเก่ียวกบัหลอดลมทุกชนิดท่ีเป็นมากจะมีอาการหายใจล าบาก พบในโรคหืด  โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง  

2) การหายใจลึก (Hyperpnea) คือ การหายใจท่ีลึกกว่าปกติ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีทรวงอกส่วนบนขยายตวั
ออกและหนา้ทอ้งโป่งออกขณะหายใจเขา้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การออกก าลงักายมาก  ความเจ็บปวด และอารมณ์รุนแรง 
หรือความเครียดจากภาวะทางจิตใจ เรียกวา่ Hyperventilation syndrome เป็นตน้ 

3) การหายใจตื้นลึกหยุด (Chyne –Strokes breathing) คือ การหายใจท่ีเร่ิมดว้ยการหายใจต้ืนๆ ก่อน แลว้ลึก
ข้ึนๆ จนลึกเต็มท่ีแล้วจะหายใจต้ืนลงๆ จนหยุดหายใจ แล้วเร่ิมต้นใหม่สลับไปเร่ือยๆ การหายใจแบบน้ีมักเกิดจาก 
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ความผิดปกติในสมองส่วนหนา้ทั้ง 2 ขา้ง พบไดใ้นเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงสมองผิดปกติ  เช่น เส้นเลือดในสมองแตก หรือตีบตนั   
โรคหวัใจท่ีอยูใ่นภาวะหวัใจวาย  เป็นตน้ 

4) การหายใจเป็นช่วงๆ (Cluster breathing) คือ การหายใจท่ีสลบัเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงจะไม่เท่ากบัอตัราการ
หายใจปกติ มกัจะช้า และอาจมีแทรกดว้ยกาหายใจเฮือก  (Gasping) คือการหายใจเขา้ลึกๆ แต่เร็วแลว้หยุดกึกทนัที  ช่วงหยุด
นาน  

5) การหายใจใกล้ส้ินใจ (Air hunger) คือ การหายใจช้า ๆ และลึก ขณะท่ีหายใจเขา้  ศีรษะและหน้าอกจะผงก
เงยข้ึน  ตาเหลือกข้ึนขา้งบน  หน้าบิดเบ้ียว  ริมฝีปาก  เล็บมือ เล็ยเท้าเขียว  ปากแสยะ เพราะการดึงของกล้ามเน้ือคอและ 
มุมปาก คล้ายกับว่าต้องใช้ก าลังอย่างมากในการหายใจเข้า การหายใจแบบน้ี เกิดจากเส้นเลือดไปเล้ียงสมองขาดก๊าซ
ออกซิเจน นอกจากน้ียงัมีอาการแสดงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหายใจ ควรหัดสังเกตดูดว้ย เช่น เสียงไอแห้งๆ ไอเสียงแหบๆ 
ไอโขลกๆ ไอติดต่อกนั การจาม การหาว การสึก การถอนหายใจ เป็นตน้ 

10.2 การคล า    
   10.2.1  คล าว่ามีการกดเจ็บหรือไม่ เป็นการตรวจเพื่อยืนยนัการตรวจดว้ยตาวา่มีการกดเจบ็หรือไม่ ซ่ึงอาจสังเกตได้

จากสีหนา้ผูป่้วยท่ีแสดงออกมาวา่เจบ็หรือไม่ 
         อาการแสดงทีป่กติ   ไม่มีการกดเจบ็  
         อาการแสดงที่ผิดปกติ ได้แก่ การกดเจ็บบริเวณทรวงอก อาจเกิดจากการอกัเสบของผิวหนัง กล้ามเน้ือและ

กระดูกซ่ีโครง 
   10.2.2  คล าว่ามีก้อนบริเวณทรวงอกหรือไม่ ถา้มีตรวจลกัษณะกอ้น  
  อาการแสดงทีป่กติ   ไม่พบกอ้น หรือบวม  
         อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่ บวมร้อน รู้สึกวา่ใตบ้ริเวณนั้นนุ่มคลา้ยมีของเหลวไม่ติดกบัอวยัวะภายในเกิดจาก

มีฝีท่ีทรวงอก 
9.2.3 Respiratory excursion คล าเพื่อทดสอบดูการขยายตัวของปอด (Lung expansion) หรือดูการเคล่ือนไหว

ของทรวอกทั้ง 2 ขา้งวา่ขยายเท่ากนัหรือไม่ โดยผูป่้วยอยูใ่นท่านัง่ ผูต้รวจท ามือรูปผเีส้ือ วางมือทั้ง 2 ขา้งทาบลงดา้นหลงั  ให้
น้ิวหัวแม่มือวางขนานและตรงกบักระดูกซ่ีโครงซ่ีท่ี 10 อย่าให้ชิดกระดูกสันหลงัมากเกินไป  จรดกนัท่ีแนวกลางสันหลงั  
น้ิวท่ีเหลือ 4 น้ิว ให้วางแผไ่ปตามแนวดา้นขา้งของกระดูกซ่ีโครง (ท ามือคลา้ยรูปผีเส้ือ) ให้ผูป่้วยหายใจเขา้ลึกๆ แรงๆ ดูการ
ขยายตวัของทรวงอก  สังเกตดูการเคล่ือนไหวจากปลายน้ิวหัวแม่มือท่ีขยายออกจากกนัตามจงัหวะการหายใจ  เท่ากนัทั้ง 2 
ขา้งหรือไม่ (ดงัภาพท่ี  11.31 ) 

         ในกรณีตรวจทรวงอกดา้นหน้าให้วางน้ิวหัวแม่มือแต่ละขา้งตามแนวของชายโครงดา้นห้า  จรดกนัท่ี Xiphoid 
process  ส่วนน้ิวท่ีเหลือให้วางไปตามแนวซ่ีโครงด้านขา้งให้ผูป่้วยหายใจเขา้ลึกๆ แรงๆ สังเกตการเคล่ือนไหวของตาม 
การขยายตวัของทรวงอก เทียบกนัทั้ง 2 ขา้ง 
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ภาพที ่11.31  การคล าดูการเคล่ือนไหวของปอดทั้ง 2 ขา้ง 

 

 
ภาพที ่11.32  การคล าความสั่นสะเทือนของเสียงสะทอ้น 

(Tactile fremitus) 
 

       อาการแสดงที่ปกติ การเคล่ือนไหวของน้ิวหัวแม่มือท่ีขยายออกจากกนั ตามจงัหวะการหายใจ โดยแยกจาก 
แนวกลางล าตวัเท่า ๆ กนั  

         อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไดแ้ก่ ทรวงอกมีการเคล่ือนไหวผดิปกติ  การเคล่ือนไหวนอ้ย หรือไม่มีการเคล่ือนไหว
เลย แสดงวา่มีความผดิปกตท่ีเยือ่หุม้ปอด  พบในผูป่้วย Pleural effusion  หรือ Peumothorax 

    10.2.4) Tactile fremutus  คล าเพื่อทดสอบดูการสั่นสะเทือนของเสียงสะท้อนของอากาศในหลอดลมท่ี
แพร่กระจายผา่นเน้ือปอดมายงัผนงัทรวงอก โดยผูต้รวจใชฝ่้ามือหรือสันมือขา้งใดขา้งหน่ึงหรือ ก ามือ 2 ขา้ง วางทาบบนผนงั
ทรวงอกดา้นหลงัและดา้นหน้า ในต าแหน่งท่ีตรงกนัทั้ง 2 ขา้งจากบนลงล่าง แลว้ให้ผูป่้วยออกเสียงนับเลข หน่ึง สอง สาม  
การนบัเลขซ ้ า ๆ กนั ท าให้เสียงท่ีเปล่งออกมาเกิดความสั่นสะเทือนกบัอากาศในหลอดลม แลว้แผ่กระจายผ่านเน้ือเยื่อปอด
มายงัผนงัทรวงอก มากระทบมือผูต้รวจ  น้ิวมือท่ีแนบผนงัทรวงอกจะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากการเปล่งเสียง ให้
เปรียบเทียบความรู้สึกของมือทั้ง 2 ขา้ง (ดงัภาพท่ี 11.32) 

       อาการแสดงที่ปกติ   ในภาวะปกติความสั่นสะเทือนของเสียงจะเท่ากนัทั้ง  2 ขา้ง นอกจากบริเวณบนสุดของ
ปอดขวาอาจมีความสั่นสะเทือนเพิ่มข้ึนเน่ืองจากหลอดมใหญ่อยูใ่กลชิ้ดผนงัทรวงอก 

         อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่   
- ความสั่นสะเทือนของเสียงลดลง พบในผูป่้วยมีน ้า หรือลมกั้นระหวา่งผนงัทรวงอก กบัเน้ือปอด หรือมีการอุดตนั
หลอดลมใหญ่ขา้งใดขา้งหน่ึง 
- ความสั่นสะเทือนของเสียงเพิ่มข้ึน พบในผูป่้วยท่ีมีภาวะถุงลมปอดมี Exudate มาก หรือ มีภาวะ Considation  ใน
ผูป่้วยปอดบวม และมี Pulmonary edema 

10.3) การเคาะ  การเคาะทรวงอกเป็นการเปรียบเทียบเสียงท่ีเกิดข้ึนจาการเคาะ บนปอดส่วนท่ีอยูต่รงกนัทั้ง 2 ขา้ง   
   มี 2 วธีิ ดงัน้ี 

10.3.1) การเคาะโดยทางอ้อม(Indirect percussion)หรือการเคาะผา่นท่ีรองรับ คือใชป้ลายน้ิวกลางหรือน้ิวช้ี 
ของขา้งท่ีถนดัคะลงบนขอ้น้ิวส่วนปลายของน้ิวกลางหรือน้ิวช้ีอีกขา้งหน่ึง  เพื่อดูสภาพขอบเขตของอวยัวะต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใน  
โดยให้ผูป่้วยนั่งตัวตรงตามสบายแขนทั้ งสองข้างอยู่ข้างล าตัว เคาะด้านหลัง เร่ิมเคาะยอดปอดบริเวณด้านบนบริเวณ 
Trapezius ต่อมาเคาะเหนือ Spine กระดูกสะบกัดา้นบนลงมาสู่ดา้นล่าง ไม่เคาะตรงส่วนกระดูกสะบกั เพราะมีกลา้มเน้ิอและ
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กระดูกหนาจนไม่เกิดเสียงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจ หรือจะเคาะช่องซ่ีโครงขา้งซ้ายคร้ังหน่ึง  ขา้งขวาคร้ังหน่ึง ใน
ต าแหน่งดียวกนั  เพื่อเปรียบเทียบความโปร่งหรือความทึบหรือของปอดทั้ง 2 ขา้ง ซา้ย-ขวา (ดงัภาพท่ี 11.33)   ควรเคาะลงมา
เป็นระยะๆ มาจนถึงกระดูกซ่ีโครงท่ี 11 ทรวงอกดา้นขา้งเคาะมาถึงช่องซ่ีโครงท่ี 4 ถึง 7 ให้เสร็จดา้นหลงั แลว้ค่อยเคาะปอด/
ทรวงอกดา้นหนา้ ใหเ้คาะลงบริเวณใตก้ระดูไหปลาร้า และช่องซ่ีโครงท่ี 2 ถึง 6 เคาะแบบเดียวกบัเคาะทางดา้นหลงั     

การเคาะดา้นหลงัมี 7 ต าแหน่ง คล าดา้นหลงัมี 7 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ี 1  rib -  lt , rt   ต  าแหน่งท่ี 2 rib 2- lt, rt 
ต าแหน่งท่ี 3 rib 3- lt , rt  ต  าแหน่งท่ี 4 rib 4- lt , rt     ต าแหน่งท่ี 5 อยูข่า้ง rib 4   -lt, rt  ต าแหน่งท่ี  6  rib 6- lt, rt และ ต าแหน่ง
ท่ี  7 อยู่ขา้ง rib 6 – lt, rt    ต  าแหน่งท่ี 6 และ 7 จะไดย้ินเสียงทึบ เพราะมีตบัและมา้ม    ส่วนการเคาะดา้นหน้ามี 6 ต าแหน่ง  
ท าเหมือนด้านหลัง ต าแหน่งท่ี 4 ตรงกับ Nipple เช่นกนัผูต้รวจวางน้ิวมือขนานกับหลงั ใช้มือข้างขวาเคาะไปบนน้ิวมือ
ดา้นซา้ย บนแผน่หลงัผป.ต าแหน่งท่ี 1 ซา้ย-ขวา เคาะแลว้ฟังเสียงท่ีเคาะวา่ไดย้นิโปร่งทั้ง 2 ขา้ง เปรียบเทียบกนัดา้นซา้ย-ขวา 

 
ภาพที ่11.33  ต าแหน่งท่ีเคาะปอดดา้นหลงั 

 
ภาพที ่11.34  ต าแหน่งเสียงการหายใจ: หลอดคอ 

หลอดลม ถุงลม 
 

  อาการแสดงที่ปกติ   เสียงท่ี เกิดจากการเคาะจะมีความถ่ีห่างต่างกันตามความหนาของเน้ือเยื่อท่ีอยู่ใต ้
ผนังทรวงอก  โดยทัว่ไปแล้วการเคาะทรวงอกจะไดย้ินเสียงกงัวาน(Resonance) ตรงต าแหน่งหัวใจและตบัไดย้ินเสียงทึบ 
(Dullness) 

        อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่   
- บริเวณท่ีเคาะได้ยินเสียงทึบ (Dullness)  เกิดจากการท่ีมีน ้ า หนอง เลือด ก้อนเน้ืองอกในเน้ือปดหรือ 

ช่องเยือ่หุม้ปอด หรือเกิดจากปอดแฟบ (Atelectasis) ท่ีไม่มีลมในช่องเยือ่หุม้ปอด 
- เคาะไดย้นิเสียงโปร่ง (Hyper resonance) อาจเกิดจาการท่ีบริเวณนั้น มีลมอยูม่าก พบในผูป่้วยท่ีมีลมใน 

ช่องเยือ่หุม้ปอด หรือถุงลมโป่ง 
10.3.2) การเคาะโดยตรง (Direct percussion) โดยใช้น้ิวมือหรือสันมือ หรือการทุบเบาๆ ด้วยก าป้ัน ลงบน

กระดูกไหปลาร้า บริเวณกระดูกซ่ีโครงหรือตรงบริเวณกระดูกสันหลงั สังเกตอาการแสดงวา่มีการเจบ็หรือไม่ 
  อาการแสดงทีป่กติ  ไม่มีอาการเจบ็ 
        อาการแสดงที่ผิดปกติ  ไดแ้ก่  มีอาการเจ็บอยา่งมาก  แสดงวา่บริเวณนั้นอาจมีการอกัเสบหรือ การหัก  เคล่ือน

ของกระดูก 
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10.4) การฟัง     
    10.4.1) ฟังเสียงหายใจ (Breath sound)  เกดิขึน้จากการเคล่ือนไหวของอากาสในหลอดลม ในขณะที่หายใจเข้าและ

หายใจออกของคนปกติ เวลาฟังให้ผูป่้วยหายใจเขา้ออกแรงๆ ทางปากหรืออา้ปากหายใจ ท าให้ไดย้นิเสียงหายใจผา่นหลอดลม
และปอดไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน โดยใชหู้ฟังฟังเสียงหายใจเขา้ออกท่ีต าแหน่งต่างๆ ของทรวงอกทั้ง 2 ขา้ง ให้ทัว่ เปรียบเทียบกนัวา่
ลกัษณะเสียงหายใจเป้นอย่างไร หายใจเข้าและออกมีช่วงสั้ น ยาว อย่างไร  มีเสียงหายใจท่ีผิดปกติหรือไม่  เม่ือพบเสียง
ผดิปกติควรบอกต าแหน่งท่ีพบ            

อาการแสดงทีป่กติ  เสียงหายใจท่ีไดย้นิตรงต าแหน่งต่างๆ ของทรวงอกมีลกัษณะดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 11.34) 
1) เสียงหลอดลมใหญ่  (Bronchial or tracheal breath sound)  ฟังไดย้นิเสียงตรงต าแหน่งคอดา้นหลงั และ

ดา้นหนา้ ลกัษณะเสียงหายใจเขา้จะสั้น  และหายใจออกจะยาว  มกัจะมีช่วงความเงียบ (Silent gap) ตอนสุดทา้ยของหายใจเขา้ 
และตอนตน้ของหายใจออก 

2) เสียงหลอดลมและถุงลม (Bronchio-vesicular breath sound)  ฟังได้ยินเสียงกลางหน้าอกส่วนบน ด้านหลัง
บริเวณกระดูกสะบกัดา้นหลงั และดา้นหนา้บริเวณ Sternal angle (Manubrium sterni)  ลกัษณะเสียงหายใจเขา้และออกจะยาว
เท่ากนั ไม่มีช่วงความเงียบ  

3) เสียงถุงลม (vesicular breath sound)  ฟังไดย้ินบริเวณทัว่ไปของปอดทั้ง 2 ขา้ง ในต าแหน่ง 7 ต าแหน่งท่ีเดียวกบั
ท่ีคล าดา้นหลงั และ 6 ต าแหน่งดา้นหนา้ ฟังซา้ยขวา ลกัษณะเสียงหายใจเขา้จะดงัและยาวกวา่เสียงหายใจออก  

         อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ไดแ้ก่   
1) เสียงหายใจลดลง  พบในภาวะท่ีมีน ้าหรือของเหลวหรือลมในช่องเยื่อหุม้ปอดหรือเยือ่หุม้ปอดหนา  
2) เสียงหายใจหายไป พบในภาวะท่ีมีภาวการณ์อุดตนัของทางเดินหายใจขนาดใญ่  มีน ้า  หรือมีลมในช่องเยือ่

หุม้ปอด  และปอดแฟบ 
3) เสียงหายใจแบบหลอดลม บริเวณชายปอด พบในภาวะมีการอกัเสบของเน้ือปอดบริเวณนั้น  
10.4.2) ความก้องของเสียง (voice sound) คือ เสียงท่ีผูป่้วยเปล่งหรือพูดออกมาจากล าคอ เช่น ให้นับ เลข 1-1-1 

หรือ 99-99-99 แลว้ใชหู้ฟังตามต าแหน่งต่างๆ บนผนงัทรวงอก จะไดย้นิความกอ้งของเสียงทางหูฟังน้ี เรียกวา่ Vical fremitus 
หรือ Auditory fremitus ทั้งน้ีเพราะเน้ือเยื่อปอดมีคุณสมบติัในการน าเสียง  ส าหรับความแรงและความกอ้งของเสียงท่ีเราได้
ยินข้ึนอยู่กับเน้ือเยื่อของปอด ต้องฟังแต่ละแห่งของทรวงอกทั้ งซ้ายและขวาในต าแหน่งท่ีตรงกันเพื่อเปรียบเทียบดู  
(ดงัภาพท่ี 11.35) 
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ภาพที ่11.35 ต าแหน่งท่ีฟังปอดเปรียบเทียบ 2 ขา้ง ทั้งดา้นหลงัและดา้นหนา้ 
  อาการแสดงที่ปกติ  ในคนท่ีปกติส่วนใหญ่ปอดทั้ง 2 ขา้งจะมีความกอ้งของสียงเท่าๆ กนั  

 อาการแสดงที่ผดิปกติ  ไดแ้ก่  
- Bronchophony ความกอ้งของเสียงดงัและชดักวา่ปกติ  พบไดใ้นภาวะ Consideration  

ของเน้ือปอด  เช่น  ปอดอกัเสบ   
- Whispering pectoriloguy   ความกอ้งของเสียงลดนอ้ยลง  เสียงท่ีไดย้นินั้นคลา้ยกบัอยูไ่กลหู   

เน่ืองจากมีของเหลว หรือลมมากั้นระหวงัผนงัหนา้อกกบัหลอดลม 
10.4.3) เสียงงผิดปกติอ่ืน ๆ ( Adventiyious  or Abnormal sound) ถา้ไดย้ินเสียงแสดงวา่มีพยาธิสภาพเกิดข้ึน

ในหลอดลมและถุงลมปอด เช่น เยื่อหุ้มปอด  ผนงัหลอดลม  ผนงัถุงลมมหนาข้ึน หลอดลมตีบ  เป็นตน้   ควรแยกออกจาก
เสียบอ่ืนๆ เช่น การเกร็งของกลา้มเน้ือผนงัทรวงอก  การเสียดสีของเคร่ืองฟังกบัผนงัทรวงอก   ถา้ฟังแลว้ไดย้ินเสียงผิดปกติ
ไม่ชดั ให้ผูป่้วยอา้ปากหายใจทางปากแรงๆ จะช่วยให้ไดย้ินเสียงชดัเจนข้ึน เม่ือพบเสียงท่ีผิดปกติควรบอกต าแหน่งท่ีไดย้ิน  
เสียงผดิปกติท่ีพบบ่อยไดแ้ก่   

              (1) เสียง  Rale หรือ  Crepitation  เสียงหายใจดังเปร๊ียะ ๆ หรือ กรอบแกรบ เป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนในหลอดลม
และถุงลม (Alveoli) หรือในหลอดลมแขนงเล็กๆ ท่ีมีเสมหะ น ้ าหรือการอกัเสบของเหลว เวลาหายใจออกถุงลมจะแฟบ   
ถา้มีเมือกหรือเสมหะอยูจ่ะท าให้ถุงลมแฟบติดกนั  พอหายใจเขา้ลมจะไปดนัถุงลมให้พองออก จึงเกิดเสียงดงัเปร๊ียะๆ หรือ 
ดงักรอบแกรบ ลกัษณะของเสียงท่ีได้ยินคล้ายเสียงแตกของฟองอากาศเหมือนขยี่เส้นผมใกล้ๆ ใบหู  เสียง Rale จะได้ยิน
ชดัเจนในช่วงสุดทา้ยของหายใจเขา้ 

            (2)  เสียง Rhonchi, และ Wheezes, Crepitation เสียงครืดคราด  วี๊ด  เป็นเสียงดังติดต่อกัน(Contimuous 
sound) เกิดจากทางเดินลมหายใจแคบหรือตีบลง  เน่ืองจากการเกร็งของกลา้มเน้ือหลอดลม การบวมของเยื่อบุทางเดินหายใจ  
มีเสมหะหรือเน้ืองอก ท าให้มีการอุดตนับางส่วน ลกัษณะของเสียงท่ีได้ยินคล้ายกบัเสียงนอนกรนของแมวดงัต่อเน่ืองกนั 
เสียงท่ีไดย้นิจะแตกต่างกนัออกไปเป็นเสียงสูงเสียงต ่า  ข้ึนอยูก่บัขนาดการตีบของรูหลอดลม 

      ถา้เกิดพยาธิสภาพในหลอดลมใหญ่หรือขนาดกลาง  สาเหตุส่วนใหญ่มกัเกิดจากลมหายใจวิง่ผา่นหลอดลมท่ี
ขรุขระจากการอกัเสบหรือมีเสมหะเหนียวติดอยูเ่ป็นหยอ่มๆ ถูกขบัออกไม่ได ้เสียงท่ีไดย้ินจะเป็นเสียงต ่า เรียกวา่ Sonorous 
rhochi  ดงักรอบแกรบ มกัไดย้นิทั้งช่วงหายใจเขา้และหายใจออก  แต่จะไดย้นิชดัเจนขณะหายใจออกมากกวา่ขณะหายใจเขา้  

     ส่วนพยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึนในหลอดลมเล็กๆ มกัเกิดจากการบีบรัดของกลา้มเน้ือหลอดลมอยา่งมากจึงท าให้
เกิดเสียงสูง เรียกว่า Sibilant  rhochi หรือ Wheeze  ลกัษณะเสียงท่ีไดย้ินดงัวี้ดๆ หรือ ฮ้ือๆ  อาจฟังไดย้ินโดยไม่ตอ้งใช้หูฟัง  
มกัจะไดย้นิในขณะท่ีหายใจออกมากกวา่หายใจเขา้  แต่อาจไดย้นิในขณะหายใจเขา้และหายใจออกก็ได ้  เสียงน้ีอาจเปล่ียนไป
เม่ือมีการไอ  พบไดใ้นผูป่้วยท่ีเป็นโรคหลอดลมอกัเสบ  หอบหืด  ถา้ไดย้ินเสียงวี๊ดท่ีทรวงอกบริเวณแคบๆ เฉพาะท่ีและเป็น
เช่นนั้นอยูต่ลอดเวลาหลงัจากไอเสียงก็ไม่เปล่ียน อาจเกิเดจากหลอดลมบริเวณน้ีตีบแคบลงเพราะกอ้นเน้ือหรือพงัผืดได ้

(3) เสียง Friction rub  or pleural rub เป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากเยือ่หุม้ปอดท่ีเกิดการอกัเสบ  เยือ่หุ้ม
ปอดจะขรุขระเวลาหายใจท าให้เกิดเสียงเสียดสีกนัดงัข้ึน  เสียงน้ีเทียบไดก้บัเสียงท่ีใชป้ลายน้ิวแหง้ๆ ถูท่ีต่ิงหูไปมาหรือใชฝ่้า
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มือปิดหูขา้งหน่ึงไว ้แลว้ใช้น้ิวมืออีกขา้งหน่ึงถูไปมาบนหลงัมือของฝ่ามือขา้งท่ีปิดหูไว ้ จะไดย้ินเสียงเสียดสีคลา้ยกบัเสียง
ของเยื่อหุ้มปอดเสียดสีกนั  ในคนปกติเยื่อหุ้มปอดเสียดสีกนั  แต่ไม่มีเสียงเพราะเยื่อหุ้มปอดเรีย และมีน ้ าหล่อล่ืนอยู ่ เสียง 
Pleural rub มกัจะไดย้นิชดับริเวณทรวงอกดา้นขา้งใตรั้กแร้  แต่บริเวณส่วนอ่ืนๆ ของทรวงอกก็อาจไดย้นิได ้
11) หัวใจ (Heart) 

 การตรวจหวัใจ ควรใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่านอนหงายแขนเหยยีดตรง นอราบหรือยกส่วนของศีรษะและล าตวัอข้ึนท ามุม  
30-45 องศา  ท่าน้ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีมีอการเหน่ือยหอบ  อหรือตอ้งการตรวจหวัใจและควมดนัของเส้นเลืดด าท่ีคอ 
(Jugular venous pressure) ห้องท่ีท าการตรวห้องท่ีตรวจควรมีแสงสวา่งและเงียบพอ    

ก่อนตรวจหวัใจควรจะตอ้งเรียนรู้ถึงต าแหน่ของล้ินต่าง ของหวัใจท่ีจะตรวจตามต าแหน่งต่อไปน้ี (ดงัภาพท่ี 11.36) 
1. A.V.A.(Aortic vulvular area) อยูท่ี่ช่องซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งขวาชิดกบักระดูก Sternum 
2. P.V.A. (Pulmonary vulvular area) อยูท่ี่ช่องซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งซา้ยชิดกบักระดูก Sternum 
3. M.V.A. (Mitral  vulvular area)  หรือ apex beat อยูท่ี่ช่องซ่ีโครงท่ี 5 ขา้งซา้ย ห่างจากกระดูก  Sternumประมาณ 

4 น้ิว  หรือตรงต าแหน่งเส้นท่ีลากจาก lt. mid clavicular line  มาตดักนั 
4. T.V.A. (Tricuspid  vulvular area) อยูท่ี่ช่องซ่ีโครงท่ี 5 ขา้งขวาชิดกบักระดูก Sternum ดา้นซา้ย 
5. Erb’s point อยูท่ี่ช่องซ่ีโครงท่ี 3 ติดกบักระดูก Sternum  ขา้งซา้ย ต าแหน่งน้ีสามารถฟังไดย้นิเสียงผดิปกติท่ีเกิด

จาก Aortic และ Pulmonic valve 

 
ภาพที ่11.36  แสดงต าแหน่งล้ินของหวัใจ 

 

ขั้นตอนในการตรวจหัวใจ ประกอบดว้ย การดู   คล า  เคาะ ฟัง ดงัต่อไปน้ี 
 11.1) การดู   สังเกตทัว่ไปเก่ียวกบัระบบหวัใจ ไดแ้ก่ผนงัทรวงอก (Bulging)  หรือมีลกัษณะผดิปกติหรือไม่   
           11.1.1) ดูรูปร่างลกัษณะของผนังทรวงอก ดูวา่เหมือนกนัทั้ง 2 ขา้งหรือไม่  มีการโป่งนูนของผนงัทรวงอก
หรือไม่ หรือมีลกัษณะผดิปกติหรือไม่ มี Retraction การดึงร้ังของผิวหนงัลงไประหวา่งช่องซ่ีโครงหรือไม่ 

  อาการแสดงที่ปกติ  รูปร่างลกัษณะของผนงัทรวงอกทั้ง 2 ขา้งตอ้งเหมือนกนั ไม่มีการโป่งนูน (Bulbing)  
หรือไม่มีรูปร่างผดิปกติใดๆ   
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถา้มีการโป่งนูนของผนงัทรวงอกดา้นซา้ยตรงกระดูก Sternum ช่องท่ี 3และ 4  ตาม
จงัหวะการเตน้ของหวัใจ พบไดใ้นผูป่้วยท่ีมีท่ีมีหวัใจห้องล่างขวาโต (Right ventricular hypertrophy)    
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  11.1.2) ดูต าแหน่งที่มองเห็นหัวใจเต้นแรงที่สุด   ควรจะเป็นจุดเดียวท่ียอดหรือปลายหัวใจ (Apex beat, 
Apical impulse หรือ Point of maximum impulse, PMI) ว่าอยู่ตรงต าแหน่งใด และควรสังเกตดูการเต้นบริเวณท่ีคอ และ 
suprasternal notch  มีการเตน้แรงหรือไม่  จดัให้ผูป่้วยนอนบกหวัเตียงข้ึน 45 องศา วดัระดบัความสูงของ Jugular vein โดยใช้
ไมบ้รรทดัวดั JVP ดา้นขวาใหผู้ป่้วยนอนตะแคงหนัหนา้ไปอีกดา้นหน่ึง  ต าแหน่งท่ี JVPสูงสุดไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

อาการแสดงที่ปกติ   ในคนปกติ PMI จะอยู่ตรงต าแหน่งช่องซ่ีโครงท่ี  5 ตรงแนวเส้นก่ึงกลางของ 
กระดูกไหปลาร้าดา้นซ้าย (Mid claviclar line) ในเด็กจะอยูป่ระมาณช่องซ่ีโครงท่ี 4 และในคนแก่คนท่ีผอมสูงจะอยูป่ระมาณ
ช่องซ่ีโครงท่ี 6  และในคนปกติท่านอนหนุนหมอนจะมองไม่เห็นการโป่งพองท่ีเส้นเลือดด าท่ีคอ (Engorgement of neck 
veins)   

อาการแสดงที่ผดิปกติ   PMI เคล่ือนขา้งบนอยูใ่นช่องซ่ีโครงท่ี 2 หรือ  3  อาจเกิดจากท่ีถูกกระบงัลมดนัยอด
หวัใจข้ึนมา หรือมีน ้าอยูส่่วนล่างของเยือ่หุม้หวัใจ 

PMI เคล่ือนมาทางดา้นขวา  อาจเกิดจากการดึงร้ังของเยือ่พงัผดืในทรวงอกดา้นขวา  หรือพบในรายหวัใจอยู่
ทางดา้นขวา (Dextrocardia)  

PMI เคล่ือนมาทางดา้นซา้ย  ค่อนไปทางใตรั้กแร้ อาจเกิดจากกการดึงร้ังของช่องงอกดา้นซา้ย  หรือ การดนั
ของช่องอกดา้นขวาในผูป่้วยท่ีมีภาวะน ้าท่วมปอด หรือจากการท่ีมีหวัใจห้องล่างดา้นซ้ายโต 

แต่ถา้เคล่ือนไปดา้นซา้ยและลงล่างดว้ย  อาจเกิดจากกการโตของหวัใจหอ้งล่างดา้นขวาดว้ย 
ถา้มีการเตน้แรงจนเห็นไดช้ดับริเวณบริเวณคอ หรือ Supra sternal notch  อาจเกิดจากส่วนโคง้ของเส้นเลือด

แดงใหญ่ (Aortic artery) ถูกดนัข้ึนมาพบได้ในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ถา้พบว่ามีเส้นเลือดด าท่ีคอโป่งพองแสดงว่ามี
ความดนัเลือดในช่องอกสูง 
  11.1.3) ดูสีผิว สังเกตวมี่สีเขียวคล ้า(Cyanosis) หรือไม่ เล็บนูนโคง้ เหมือนไมตี้กลอง(Clubbing finger) หรือ
มีเลือดออกบริเวณใตเ้ล็บ(Splinter hemorrhage) หรือไม่ 

อาการแสดงทีป่กติ  ในคนปกติ ไม่มีภาวะเขียวคล ้า  เล็บมีลกัษณะปกติ  
อาการแสดงที่ผิดปกติ   สีผิวซีดเขียวคล ้ าโดยเฉพาะปลายมือ  ปลายเทา้  ริมฝีปาก ร่วมกบัการมี Clubbing 

finger พบในผูป่้วยหวัใจลม้เหลว 
  11.1.4) ดูการหายใจ  ดูวา่ผูป่้วยหายใจเร็ว หรือมีอาการหอบหรือไม่ 

อาการแสดงทีป่กติ  การหายใจปกติประมาณ 16-20 คร้ังต่อนาที   
อาการแสดงที่ผิดปกติ   ถา้หายใจเร็ว มีอาการหอบ (Dyspnea) หรือมีอาการหอบขณะนอนราบ (Orthopnea)  

พบในผูป่้วยท่ีมีหวัใจลม้เหลว 
  11.1.5) ดูอาการบวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณท่ีขา  ขอ้เทา้  หลงัเทา้ ใชน้ิ้วกดดูวา่บุ๋ม หรือไม่บุ๋ม 

อาการแสดงที่ปกติ  ในคนปกติ ไม่มีอาการบวม 
อาการแสดงที่ผดิปกติ   ถา้บวมแลว้กดบุ๋ม (Pitting eema) เป็นอาการแสดงของ Right ventricular  failure 

11.2) การ.คล า    
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11.2.1) คล า Heaving   เป็นการตรวจท่ียนืยนัหาจุดยอด (Apex)ของหวัใจท่ีเตน้แรงท่ีสุด โดยการใชฝ่้ามือตรง 
ปลายน้ิวทั้งส่ีวางทาบลงทรวงอก ให้น้ิวหัวแม่มืออยู่ Medial ต่อหัวนม  ใช้สันมือวางทาบท่ี Apex  หัวใจ  หัวใจจะเตน้มา
กระทบมือ   ในกรณีคล าไม่ไดใ้ห้ผูป่้วยนอนตะแคงเอาดา้นซ้ายลง  เม่ือคล าได ้Apex beat ไดด้ว้ยฝ่ามือแลว้ให้เล่ือนปลายน้ิว
คล าดูอีกคร้ังเพื่อช่วยบอกต าแหน่งและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Apical impilse ได้แม่นย  าข้ึน  จากนั้นคล า Pulsation 
บริเวณขั้วหวัใจทัว่ไปวา่มีหรือไม่         
                     อาการแสดงทีป่กติ   ในคนปกติ PMI   จะอยูช่่องซ่ีโครงท่ี 5 ตรงแนวเส้นก่ึงกลางกระดูกไหปลาร้าดา้นซา้ย  
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพียงจุดเดียวเท่านั้น 

อาการแสดงที่ผดิปกติ   ถา้คล าได ้pulse ท่ีช่องซ่ีโครงท่ี 3 หรือ  4  ดา้นในต่อ PMI มกัเกิดจาก Aneurysm ของ
หวัใจ   Pulsationท่ีช่องซ่ีโครงท่ี 2 ติดกบั Sternum ดา้นซา้ยเกิดจาก Aneurysm หรือ Dilatation ของ artery   แต่ถา้พบตรง
ดา้นขวา จะเป็นส่วนของ Ascending aorta 
      Heaving  ดา้นซ้าย LV ถา้มนัคา้งแลว้ลงแสดงวา่ผิดปกติ  มีผนงัหวัใจล่างซ้ายโต   ดา้นขวา RV โดยใชส้ันมือวาง
ขา้ง Sternum ซา้ย หวัใจจะเตน้มากระทบมือ  ถา้มนัคา้งแลว้ลงแสดงวา่ผดิปกติ มีผนงัหวัใจล่างขวาโต 

     11.2.2) คล า Thrill   การส่ันสะเทือนบริเวณหัวใจ คล าท่ี Apex โดยใชฝ่้ามือบริเวณปลายน้ิว 3 น้ิว (ช้ี กลาง นาง)  
วดัจาก  Mid clavical line ช่องท่ี 5  ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงซา้ย หวัสูง 30 องศา จะคล าไดง่้ายข้ึน Thrill จะรู้สึกสั่นเหมือนมีคล่ืน
มากระทบหรือน ้ ามาผา่น แสดงวา่ผิดปกติ  ความรู้สึกจะชดัเจนข้ึนเม่ือผูป่้วยเอนตวัไปดา้นหนา้และกลั้นหายใจจในท่าหายใจ
ออก  

        ต  าแหน่งท่ีคล า Thrill มี  4 ต าแหน่ง ดงัน้ี (1)  Aortic valve ช่องท่ี 2 ชิด Sternum ขา้งขวา (2) Pulmonic valve 
ช่องท่ี 2 ชิด Sternum ขา้งซา้ย  (3) Tricuspid valve ช่องท่ี 5 ชิด Sternum ขา้งซา้ย  และ (4) Mitral valve ช่องท่ี 5 ติดกบั Mid 
clavical line (MCL) ขา้งซา้ย  

อาการแสดงที่ปกติ  ในคนปกติ ไม่พบ Thrill  
อาการแสดงที่ผดิปกติ   ในผูป่้วยท่ีมีพยาธิสภาพของล้ินหวัใจ Thrill จะเกิดข้ึนเม่ือมีเสียงฟู่ (Murmur) ตั้งแต่

ระดบั 4/6 ข้ึนไป   
คล าได ้Thrill ตรงบริเวณต าแหน่งของล้ินหัวใจ (Vulvular  area)ใด ๆ อาจเกิดพยาธิสภาพของล้ินหัวใจนั้น 

เช่นคล าได้ Thrill ตรงต าแหน่งช่องซ่ีโครงท่ี 2 ด้านขวาชิดกบักระดูก Sternum   อาจเกิดจากการมี Aortic stenosis  ถ้าตรง
ต าแหน่งยอดหวัใจอาจเกิดจาก Mitral regurgitatiom 
 11.3) การเคาะ ความทึบของหัวใจ  เคาะเพื่อหาขอบเขตของหวัใจวา่มีขนาดใหญ่กวา่ปกติ หรือนอ้ยกวา่ปกติหรือไม่ 
เพื่อตรวจดูภาวะสารน ้าในเยือ่หุ้มหวัใจ ใหเ้คาะจากเสียงโปร่งเขา้หาส่วนทึบ (ปัจจุบนัการเอก็ซเรยท์รวงอก เป็นส่ิงท่ีท าไดง่้าย 
และน่าเช่ือถือมากกวา่การเคาะ) 

อาการแสดงทีป่กติ  ไดเ้สียงทึบของหวัใจท่ีขา้งซา้ยของ Sternum ขนาดเท่าก าป้ันมือ  
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อาการแสดงที่ผิดปกติ  เคาะทึบ ทางด้านขวาของ Sternum พบในผูป่้วยท่ีมีสารน ้ า ในโพรงเยื่อหุ้มหัวใจ
ปริมาณมาก ผูป่้วยมีหัวใจห้องบนขวาโตมาก หรือ ผูป่้วยท่ีมี Anereysm ของ Aorta เคาะทึบ ทางด้านซ้ายกว่าปกติ พบใน
ผูป่้วยภาวะถุงลมโป่งพอง 

11.4) การฟัง  โดยการใชหู้ฟังเสียงท่ีเกิดจากล้ินหวัใจต่างๆ  4 ต าแหน่ง คือ (1)  Aortic valve ช่องท่ี 2 ชิด Sternum 
ขา้งขวา, (2) Pulmonic valve ช่องท่ี 2 ชิด Sternum ขา้งซา้ย, (3) Tricuspid valve ช่องท่ี 5 ชิด Sternum ขา้งซา้ย และ (4) Mitral 
valve ช่องท่ี 5 ติดกบั Mid clavical line (MCL) ขา้งซา้ย (ดงัภาพท่ี 11.36 )   

 โดยใชด้า้น Diaphragmกดแนบลงไปกบัผนงัอกเพือ่ฟังเสียงสูง แลว้ใชด้า้น Bell แตะท่ีผนงัอกเบาๆ เพื่อฟังเสียงต ่า
ในทุกต าแหน่งของล้ินหวัใจ 

ในกรณีท่ีฟังไม่ชดั อาจจดัท่าให้ผูป่้วยนอน ตะแคงซ้ายจะท าให้ฟังเสียงล้ินหัวใจ Mitral ชดัเจนข้ึนหรือให้ผูป่้วยนัง่
โนม้ตวัมาขา้งหนา้ใหผู้ป่้วยหายใจเขา้หายใจออกแรงๆ 2-3 คร้ัง แลว้หายใจออกเตม็ท่ีแลว้กลั้นไว ้จท าให้ฟังเสียงผดิปกติของ
ล้ินหวัใจ Aortic และ Pulmonary  ไดช้ดัเจนมากข้ึน 

การฟังเสียงหัวใจ ควรฟังทลีะเสียง 
สังเกตเสียงหัวใจเสียงที่ 1 (S1) ดงัหรือค่อยกว่าปกติ ดงัสม ่าเสมอหรือไม่  มีเสียงฟู่ (Murmur) เกิดข้ึนหลงัเสียง S1   

ดงัเพียงใด  เป็นเสียงสูงหรือต ่า ลกัษณะเป็นอยา่งไร ฟังไดช้ดัต าแหน่งใด และกระจายไปทางใดหรือไม่ 
 อาการแสดงที่ปกติ   เสียง S 1 (First heart sound)  เกิดจากการปิดของ Arteriovascular valves ได้แก่ Mital valve, 

Tricuspid valve  S 1 เป็นเสียงต ่าทอดยาว (“Lubb”)จะไดย้ินพร้อมกบัคล าชีพจรหลอดเลือดแดง Carotid ได ้ฟังชดัเจนท่ีสุดท่ี
บริเวณยอดหวัใจ  (MVA หรือ TVA) 

อาการแสดงที่ผิดปกติ  เสียงฟู่ (Murmur)  ท่ีมีเสียงสูง (High pitch) เกิดเสียงระหว่างเสียง S1 กบั S2 เป็น Systemic 
murmur  เพราะเกิดข้ึนในช่วงของ Systole  ในช่วงน้ีล้ินหัวใจ Mitral และ ricuspid จะปิดเกิดเป็นเสียง S1  ถ้ามีเสียงฟู่เกิด
ตามมา แสดงว่าล้ินนั้นมีพยาธิสภาพ ถ้าฟังได้ชัดท่ีสุดตรง Mitral valve  แสดงว่ามี Mitral valve regurgitation ในช่วงเวลา
เดียวกนั ล้ินหัวใจ Pulmonic และ Aortic จะเปิด ถา้เกิดเสียงฟู่เกิดข้ึนแสดงว่าล้ินนั้นเปิดไม่หมด มีการแข็งตวัของล้ินหัวใจ 
เช่นถา้ฟังไดช้ดัท่ีสุดตรง aortic valve แสดงวา่มี Astenosis  

สังเกตเสียงหัวใจเสียงที่ 2 (S2) ดงัหรือค่อยกว่าปกติ ดงัสม ่าเสมอหรือไม่  มีเสียงฟู่ (Murmur) เกิดข้ึนหลงัเสียง S2   
หรือไม่  ดงัมากน้อยเพียงใด  ฟังได้ชัดต าแหน่งใด และกระจายไปทางใด มีเสียงแยกหรือไม่ ถ้ามีได้ยินเสียงแยกชัดเจน  
ในระยะหายใจเขา้และหายใจออก 

 อาการแสดงที่ปกติ  เสียง S 2  (Second heart sound) เกิดจากการปิดของ Aortic valve และ Pulmonic valve  ซ่ึงปกติ 
Aortic valve จะปิดก่อน Pulmonic valve อาจฟังไดเ้สียงแยก (split) เวลาหายใจเขา้ S2 เป็นเสียงสูงและสั้น (“Dupp”) จะฟังได้
ชดัท่ีสุดท่ีฐานของหวัใจ  (PVA หรือ  AVA) ระยะ S1-S2 เรียกวา่ Systole จะสั้นกวา่ระยะ S2-S1 ซ่ึงจะเรียกวา่ Diastole  

อาการแสดงที่ผดิปกติ  เสียงฟู่ (Murmur)  Diastolic S2-S1 ก็เป็น Diastolic murmur ลกัษณะเป็นเสียงต ่า  (Low pitch) 
พบในพยาธิสภาพของล้ินหวัใจ Tricuspid หรือ Mitral stenosis  ความดงัของเสียงฟู่ แบ่งออกเป็น  6  Grade  

Grade 1 เสียงค่อยมากตอ้งตั้งใจฟัง 
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Grade 2 เสียงดงัมากกวา่ Grade 1 ฟังไดง่้ายข้ึน 
Grade 3 เสียงดงัมาก ฟังไดท้นัทีท่ีเอาหูฟังวางเตม็บนทรวงอก 
Grade 4 เสียงดงัมากกวา่ grade 3 เร่ิมคล าได ้Thrill  
Grade 5 ใชหู้ฟังวางเพียงขอบเดียวกไ้ดย้นิ คล าได ้ Thrill  
Grade 6 ฟังไดโ้ดยไม่ตอ้งใชหู้ฟัง คล าได ้ Thrill 

เสียงแยกของเสียงทั้งสองในระยะหายใจเขา้และหายใจออก (Fixed splitting)   พบในผูป่้วย Atrial septal defect 
สังเกตเสียงหัวใจเสียงที ่3 และเสียงที4่  (S3, S4)  วา่ไดย้นิหรือไม่ บริเวณยอด (Apex) ของหวัใจ 
อาการแสดงที่ปกติ  เสียง S 3 (Third  heart sound) เกิดจากการมี Rapid filling  ของ Left ventricles  S 3  เป็นเสียงท่ีมี

ความถ่ีต ่า โดปกติจะฟังไม่ไดย้นิ  ยกเวน้ ในเด็กเล็ก หญิง ถา้ไดย้นิถือวา่ปกติ 
เสียง S4  (Fourth heart soumd) เกิดจากการบีบตวัของ Atrium ฟังไดย้ากกวา่  S 3  ปกติแลว้จะไม่ไดย้นิ (โดยทัว่ไป

จะไดย้นิเสียงหวัใจเพียงเสียงหน่ึง และเสียงสองเท่ากนั) 
อาการแสดงที่ผดิปกติ   
ถา้ไดย้นิเสียง S3 ในผูใ้หญ่ ถือวา่เป็น Bentricular gallop หรือ S 3 Gallop อาจพบในผูป่้วย Miral regurgitation   

               เสียง S4  เป็น  Presystoliv gallop  อาจพบในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง  
11.5)   การตรวจหลอดโลหิตส่วนปลาย  (Peripheral vascular) อาศัยการดูแลการคล า 
        11.5.1) การดู 
         1) สังเกตอาการแสดงท่ีเกิดจากเลือดไปเล้ียงไม่พอว่ามีการบวมของแขนขาหรือไม่  มีเล็บสีซีดหรือเขียวคล ้ า 

เล็บไม่เจริญ  งอกซา้  แหง้เปราะหรือไม่  มีขนร่วง มีการฝ่อของผวิหนงัหรือไม่ 
อาการแสดงที่ปกติ  ไม่มีอาการซีด  บวม  ฝ่อ  หรือมีแผลเร้ือรังหรือความผดิปกติของอวยัวะส่วนปลาย  
อาการแสดงที่ผดิปกติ ภาวะการขาดเลือดแดงในระยะเร่ิมแรก ผวิหนงัซีด  ต่อมามีสีเขียว 

คล ้า  อาจเกิดภาวะ gangrene ข้ึน  ถา้เป็นเร้ือรังจะมีภาวะขาดสารอาหาร เช่น เล็บไม่เจริญ  งอกชา้  แหง้  เปราะ หนา  ไม่มีขน
หลงัมือ หลงัเทา้  ผวิหนงัแห้งฝ่อ 

         2) ใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่านอน ผูต้รวจยกขาใหสู้งกวา่ระดบัหวัใจประมาณ 1 ฟุต  สังเกตการเปล่ียนแปลงสีผวิของ
เทา้ 

อาการแสดงที่ปกติ  เทา้จะซีดลงเล็กนอ้ย  
อาการแสดงที่ผดิปกติ  เทา้มีลกัษณะซีดมากคลา้ยซากศพ พบในภาวะท่ีมีการอุดตนัของหลอดเลือดแดงอยา่ง 

รุนแรง 
         3) จากนั้น ใหผู้ป่้วยนัง่หอ้ยขาไวข้า้งเดียว  สังเกตดูการเปล่ียนแปลงสีผวิของเทา้ และการโป่งพองของเส้นเลือด

ด า  ส าหรับตรวจแขนก็ใชว้ธีิเดียวกนั 
อาการแสดงที่ปกติ  เทา้จะเร่ิมมีสีคืนมาชาๆ  และมีสีเขม้ข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่เป็นสีแดงทัว่เทา้  ปกติใชเ้วลา 

ประมาณ 10 วนิาที และจะมีการโป่งของหลอดเลือดด าหลงัหอ้ยขรเป้นเวลาประมาณ 15 วนิาที  
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อาการแสดงที่ผดิปกติ ถา้มีการเปล่ยนแปลงของสีคืนสู่สภาพเดิมชา้กวา่ปกติ แสดงถึงความรุนแรงของการขาด 
เลือดแดงมาเล้ียง  ภาวะขาดเลือดแดงจะเป็นสาเหตุใหเ้ลือดเขา้สู่หลอดเลือด าชา้ดว้ย 

4) ดูวา่มีการเตน้ของชีพจรท่ีมองเห็นไดห้รือไม่ 
อาการแสดงที่ปกติ  มกัไม่ค่อยจะเห็นมีการเตน้ของชีพจรชดัเจนนกั 
อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถ้ามีการโป่งพองของเส้นเลือดแดง เห็นการเตน้ของชีพจรชดัเจน มกั 

พบในผูป่้วยเส้นเลือดแขง็ หรือมีความสูญเสียความยดืหยุน่ของหผนงัหลอดเลือด 
   11.5.2) การคล าการเต้นของชีพจร  ดูว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ต าแหน่งในการคล าชีพจรหลอดโลหิตส่วน

ปลาย คล าไดจ้ากหลอดเลือดแดง  6 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ (1) Carotid artery คอ, (2)  Brachial artery ขอ้พบัแขน, (3) Radial artery 
ขอ้มือ, (4) Femoral  artery ขาหนีบ, (5) Popilitial artery ขอ้พบัขา, และ (6) Dorsalis pedis artery หลงัเทา้   

อาการแสดงทีป่กติ  ชีพจรมีความแรงสม ่าเสมอทั้ง 2 ขา้ง 
อาการแสดงที่ผิดปกติ  ถา้เบามากหรือคล าไม่ไดอ้าจเกิดจากภาวะขาดเลือด เน่ืองจากความดนัโลหิตต ่าหรือมี

การอุดตนัของเส้นเลือดหรือผนงัหลอดเลือดแดงหนา 
12) ท้อง (Abdomen) 
 การตรวจทอ้ง ผูต้รวจจะตอ้งมีความรุ้เก่ีวกบักายวิภาคของช่องทอ้งอย่างแม่นย  าว่ามีอวยัวะส าคญัๆ ตั้งอยู่ท่ีใดบา้ง 
เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและสะดวกในการจ าจึงแบ่งหนา้ทอ้งออกเป็นส่วนๆ  โดยทัว่ไปนิยมแบ่งหนา้ทอ้งออกเป็น 2 แบบ คือ 4 ส่วน 
และ 9 ส่วน ดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 11.37) 
 การแบ่งหนา้ทอ้งออกเป็น 9 ส่วน แต่ละส่วนมีอวยัวะส าคญัดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 11.38) 

1. ส่วนใตช้ายโครงขา้งขวา (Right hypochondriac region) มีอวยัวะส าคญัคือ ตบั  ถุงน ้าดี และท่อน ้าดี ไตขา้งขวา  
แต่อยูด่า้นหลงัและอยูน่อกช่องทอ้ง (คามเจบ็ปวดท่ีไตมกัไม่เกิดความเจบ็ปวดบริเวณหนา้ทอ้งส่วนน้ี) 

2. ส่วนล้ินป่ีหรือยอดอก (Epigastric region) มีอวยัวะส าคญัคือ ตบั  กระเพาะอหาร ล าไส้เล็กส่วนตน้ และบางส่วน 
ของตบัอ่อน 

3. ส่วนใตช้ายโครงขา้งซา้ย (Left  hypochondriac region)  มีอวยัวะส าคญัคือ กระเพาะอาหาร มา้ม ล าไส้ใหญ่ 
ส่วนบนมุมซา้ย 

4. ส่วนเอวขา้งขวา (Right lumbar region) มีอวยัวะส าคญัคือ ล าไส้ใหญ่ขวา และล าไส้เล็ก 
5. ส่วนสะดือ (Umbilical region) มีอวยัวะส าคญัคือ ล าไส้ใหญ่ส่วนกลางและล าไส้เล็ก 
6. ส่วนเอวขา้งซา้ยา (Lect lumbar region)  มีอวยัวะส าคญัคือ ล าไส้ใหญ่ขา้งซา้ย และล าไส้เล็ก 
7. ส่วนทอ้งนอ้ยขา้งขวา (Right ilic region) มีอวยัวะส าคญัคือ ล าไส้เลก้ส่วนปลาย ล าไส้ใหญ่ส่วนตน้ ไส้ต่ิง 
8. ส่วนกลางทอ้งนอ้ย (Suprapubic region)  มีอวยัวะส าคญัคือ ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ล าไส้ใหญ่ส่วนทวารหนกั  

และล าไส้เล็ก 
9. ส่วนทอ้งนอ้ยขา้งซา้ย (Left iliac  region)  มีอวยัวะส าคญัคือ ล าไส้เล็กและล าไส้ใหญ่ 
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ภาพที ่11.37  การแบ่งหนา้ทอ้งออกเป็น 4 ส่วน และ 9 ส่วน 

 
ภาพที ่11.38  แสดงอววัะภายในช่องทอ้ง 

การตรวจท้อง  
ก่อนท่ีจะตรวจทอ้งควรใหผู้ป่้วยถ่ายปัสสาวะก่อน จดัท่าใหผู้ป่้วยนอนหงาน  ศีรษะหนุนหมอน  แขนวางสองขา้งตวั  

เพื่อใหก้ลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ไดค้ลายตวั เปล้ืองผา้ส่วนท่ีจะตรวจตั้งแต่บริเวณายโครงทั้ง2 ขา้ถึงระดบัหวัเหน่า  
 ขั้นตอนการตรวจท้อง   ใชห้ลกัการ  ดู  ฟัง เคาะ  คล า    ตามล าดบั ดงัน้ี  
    12.1)  การดู   
        12.1.1) สังเกตรูปร่างลกัษณะและควมสมดุลของหน้าท้อง  มีการนูน หรือโป่งออกหรือเห็นกอ้นโตบริเวณหนา้

ทอ้งหรือไม่ 
อาการแสดงที่ปกติ  ไม่มีการโป่งออก หรือกอ้นท่ีโตจนมองเห็นได ้

 อาการแสดงที่ผดิปกติ    
- ทอ้งโตกวา่ปกติ (Abdominal  distention) ลกัษณะ รูปร่างของหนา้ทอ้ง มีขนาดใหญ่ บวม โป่ง นูนมากกว่า

ปกติ อาจเกิดจากไขมนั ก๊าซ น ้ าหรือกอ้นในส่วนหน้า พบในผูป่้วยโรคอน้  อาหารไม่ย่อย   ล าไส้อุดตนั  ตบัแข็งหัวใจวาย  
วณัโรค  มะเร็ง 
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- ท้องแฟบกว่าปกติ (Scaphoid abdomen) ผนังหน้าท้องมีลักษณะเวา้ลงอาจเกิดจากการขาดสารอาหาร   
ขาดน ้า   น ้าหนกัตวัลดลงอยา่งมาก  พบในผูป่้วยโรคมะเร็ง  คนท่ีผอมมากๆ 

     12.1.2) ดูผวิหนังบริเวณหน้าท้อง วา่มีความผดิปกติของสีผวิหรือไม่  มีรอยแตกของผวิหนงัหรือไม่  มีรอย
แผลเป็นหรือไม่ 

อาการแสดงที่ปกติ  ไม่มีการเปล่ียนแปลงของสีผวิบริเวณหนา้ทอ้ง  และลกัษณะท่ีผดิปกติ 
    อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    

- ผวิหนงัซีด พบในโรคโลหิตจาง 
- ผวิสีเหลือง  พบในโรคดีซ่าน  
- ลายเป็นสีม่วงชดัเจน  พบในโรคท่ีเก่ียวกบัเมด็เลือดผดิปกติ (Basophilic syndrome)  
- รอยแตก (Straie)  สีขาวหรือแดงเร่ือๆ แสดงวา่หนา้ทอ้งเคยมีการขยายใหญ่ จนท าให้ผวิหนงัขา้งใต ้เกิดการ

แยกเป็นรอย  พบในหญิงท่ีเคยตั้งครรภ ์ ทอ้งมานน ้า  มีกอ้นเน้ืองอก ขนาดใหญ่ในช่องทอ้ง  
- รอยแผลเป็นจากการผา่ตดั  มีความส าคญัผูป่้วยท่ีมีการอุดตนัของล าไส้ (Bowel obstruction) 

จากการติดตรึงของแผล (Adhesion band) 
     12.1.3) ดูเส้นเลือดใต้ผวิหนัง วา่มีการขยาย  โป่งพอง คดเค้ียวไปมา เห็นชดัเจนหรือไม่  มองเห็นการเตน้ของเส้น

เลือดหรือไม่ 
อาการแสดงที่ปกติ  ไม่พบความผดิปกติของเส้นเลือดใตผ้ิวหนงั 

    อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    
  -Spider angioma  เส้นสีแดงคลา้ยขาแมงมุม   เห็นเส้นเลือดฝอยกระจายเป็นร่างแหบริเวณหนา้ทอ้ง ส่วนบน

และอก  พบในผูป่้วยโรคตบัเร้ือรัง 
  - เส้นเลือดด าโป่งพองบริเวณหนา้ทอ้ง  อาจเกิดจากการอุดตนัของเส้นเลือด Portal vein  หรือ Inferior vena 

cava พบในผูป่้วยโรคตบัแขง็ 
     12.1.4) สังเกตการเคล่ือนไหวของผนังหน้าท้อง วา่มีการเคล่ือนไหวตามจงัหวะของการหายใจหรือไม่   

อาการแสดงที่ปกติ  หนา้ทอ้งจะมีการเคล่ือนไหวตามจงัหวะของการหายใจเขา้ออก หนา้ทอ้ง 
จะขยายตวัเวลาหายใจออก และยบุลงเวลาหายใจเขา้ 

อาการแสดงที่ผดิปกติ   หนา้ทอ้งไม่มีการเคล่ือนไหวเลย พบในผูป่้วยท่ีมีเยืบุ่ช่องทอ้งอกัเสบ  
หรือมีการอกัเสบของอวยัวะท่ีติดกบั Diaphragm 

     12.1.5) สังเกตการเคล่ือนไหวของล าไส้   ดูวา่มีการเคล่ือนไหวของล าไส้ (Peristalsis wave) วา่สามารถมองเห็นได้
หรือไม่   

อาการแสดงที่ปกติ  ส่วนใหญ่มองไม่เห็นการเคล่ือนไหวของล าไส้  ยกเวน้  คนท่ีผอมมากๆ  
อาการแสดงที่ผดิปกติ   เห็นล าไส้เป็นลอน  เคล่ือนไหวไปมาอยา่งชดัเจน  มกัพบในผูป่้วยท่ีมี 

การอุดตนัของทางเดินอาหาร 
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     12.1.6) ดูว่ามีไส้เล่ือนหรือเปล่า  ในรายท่ีสงสัยวา่ มีไส้เล่ือนใหผู้ป่้วยยนืและไอแรงๆ สังเกตวา่ มีกอ้นนูนออกมา  
ตรงต าแหน่ง ตรงต าแหน่งท่ีสงสัยในขณะไอ หรือไม่ 

     อาการแสดงทีป่กติ   ไม่พบภาวะไส้เล่ือน 
อาการแสดงที่ผดิปกติ    
หนา้ทอ้งไม่มีการเคล่ือนไหวเลย พบในผูป่้วยท่ีมีเยืบุ่ช่องทอ้งอกัเสบ  

หรือมีการอกัเสบของอวยัวะท่ีติดกบั Diaphragm 
 - Umbilical hernia  เห็นเป็นกอ้นกลมโผล่ออกมาจากสะดือ เป็นไส้เล่ือนขนาดเล็กพบในเด็กท่ีกลา้มเน้ือ

อ่อนแรงมาแต่ก าเนิด หรือในผูใ้หญ่ท่ีอว้นมากๆ  ภาวะครรภใ์หญ่มากๆ หรือภาวะมานน ้า 
 - Incisional hernia  เห็นเป็นกอ้นท่ีโป่งพองออกมาจากหนา้ทง้  เกิดจากากรแยกของผนงัหนา้ทอ้ง  พบในผูท่ี้

อว้นมาก ๆ หรือ เคยผา่ตดัหนา้ทอ้ง และมีภาวะแทรกซอ้นจากการติดเช้ือการหายของแผลไม่ดี  
 - Inquinal hernia เห็นเป็นกอ้นท่ีขา้งขาหนีบ เกิดจากล าไส้เคล่ือนผา่นลงรู Inquinal ในผูช้าย ถา้พบวา่

บางส่วนของล าไส้เคล่ือนท่ีลงถุงอณัฑะ เรียกวา่ Scrotal hernia  ส่วนในผูห้ญิงพบไดบ้่อยบริเวณดา้นหนา้โคนขส เรียกวา่ 
femoral hernia  

12.2) การฟัง  การตรวจทอ้งควรฟัง ก่อนการเคาะและการคล า    ถา้คล าก่อนการฟัง อาจท าใหก้ารเคล่ือนไหวของ
ล าไส้นั้นเปล่ียนไป  หรือท าใหผู้ป่้วยเจบ็และมีการเกร็งหนา้ทอ้ง ท าใหฟั้งไม่ไดย้นิ 

    12.2.1)  ฟังเสียงทีเ่กดิจากการบีบตัวของล าไส้ (Bowel sound) วา่ปกติ เพิ่มข้ึน หรือลดลง  โดยใชหู้ฟังดา้น bell  
วางบนหนา้ทอ้ง ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งท่ีชดัท่ีสุดคือ ส่วนทอ้งล่างขวา  ควรฟังนานอยา่งนอ้ย 2 นาที   

 อาการแสดงที่ปกติ   เสียงการบีบตวัของล าไส้จะไดย้นิเสียงดงั  กร๊อก กร๊อก เหมือนเทน ้าออกจากขวด ไดย้นิ
ระหวา่ง 5-34 คร้ัง ต่อนาที  

อาการแสดงที่ผดิปกติ    
- เสียงการบีบตวัของล าไส้เพิ่มมากข้ึนทั้งความถ่ีและความแรง  ลกัษณะเสียงจะเปล่ียนเป็นเสียงสูง   ดงั

กรุ๋งกร่ิง  ร่วมกบัการปวดทอ้งอยา่งรุนแรง  พบในผูป่้วยท่ีมีการอกัเสบของล าไส้ หรือการอุดตนัของล าไส้ในระยะเร่ิมแรก 
- เสียงการบีบตวัของล าไส้ลดลงหรือหายไป  พบในผูป่้วยเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ หรือล าไส้ ไม่ท างาน 

     12.2.1)  ฟังเสียงทีเ่กดิจากการผดิกติขงเส้นเลือดและเสียงทีเ่กดิจากการเสียดสีของอวยัวะภายในกบัเย่ือบุช่องท้อง  
โดยใชหู้ฟังดา้น Bell  และ Diaphragm   
  อาการแสดงที่ผดิปกติ    

- เสียงดงัฟู่ (bruit) เหมือนเสียง Murmur ท่ีหวัใจ  อาจเกิดจากเส้นเลือดท่ีหนา้ทอ้งโป่งพอง  
(Aneurysm  of abdominal aortal) ซ่ึงจะไดย้นิเสียงบริเวณล้ินป่ี  ถา้ไดย้นิเสียงเหนือระดบัสะดืออาจเกิดจากการตีบของหลอด
เลือดแดง renal 

- เสียงห่ึง (Venous hum) ดงัติดต่อกนัเกิดจาก Potal hypertension ซ่ึงมีการแตกแขนงของหลอดเลือดด าท่ีเขา้สู่ 
Systemic system เพิ่มข้ึน จะไดย้นิเสียงบริเวณล้ินป่ีหรือรอบสะดือพบในผูป่้วยโรคตบัแขง็ 
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12.3) การเคาะ  เพื่อตรวจดูวา่ทอ้ง  มีอากาศ  สารน ้าหรือกอ้นในช่องทอ้งหรือไม่  นอกจากน้ียงัช่วยตรวจหาขอบเขต  
ตบั  มา้ม  และกอ้นในช่องทอ้ง 

          วธีิเคาะท่ีนิยมใช ้มี 2 วธีิคือ  
          12.3.1) การเคาะโดยตรง (Direct percussion)  ใช้ฝ่ามือเคาะหรือตบเบาๆ หน้าทอ้ง  2-3 คร้ัง แล้วฟังเสียงท่ี

เกิดข้ึนว่าโปร่งหรือทึบมากน้อยเพียงใด วิธีน้ีอจท าร่วมกบัการคล า โดยใชฝ่้ามือหน่ึงเคาะท่ีหน้าทอ้งขา้งหน่ึง ให้ผูช่้วยหรือ
ผูป่้วยกางมือกน้ไวต้รงกลาง  แลว้ใช้มืออีกขา้งหน่ึงขล าท่ีหน้าทอ้งอีกดา้นหน่ึง เพื่อดูว่ามีคล่ืนของน ้ าท่ีเกิดจากการเคาะมา
กระทบถูกมือหรือไม่  เรียกว่า Fluid thrill ถา้มีคล่ืนมากระทบมือแสดงว่ามีน ้ าอยูใ่นช่องทอ้งมาก อาจใชก้ าป้ันเคาะหรือทุบ
เบาๆ บริเวณชายโครงหรือกระเบนเหน็บเพื่อใช้ทดสอบในรายท่ีสงสัยว่มีการอกัเสบขององวยัวะท่ีอยู่ภายในหรือไม่  เช่น   
ถา้ทุบบริเวณชายโครงขวาแลว้เจ็บมากผิดปกติ  มกัพบไดใ้นผูป่้วยท่ีเป็นโรคเก่ียวกบัปอดขา้งขวาส่วนล่าง ตบัและถุงน ้ าดี
อกัเสบ หรือถา้ทุบบริเณกระเบนเหน็บซ้ายหรือขวา แลว้มีอาการเจ็บมากผิดปกติ แสดงวา่ไต ฟรืออวยัวะท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัไต
ขา้งนั้นๆ มีการอกัเสบ 

          12.3.2) การเคาะผ่านแผ่นรองรับ (Indirect percussion) เป็นท่ีนิยมกนัมาก  ไดแ้ก่ 
             1) เคาะให้ทัว่หน้าท้อง สังเกตวา่เสียงจากการเคาะกงัวาน ทึบ ผดิปกติหรือไม่ 
  อาการแสดงที่ปกติ   การเคาะจะไดย้นิเสียงกงัวาน(Tympany) ของลมในกระเพาะอหาร 

อาการแสดงที่ผดิปกติ   เสียงเคาะทึบ(Dullness) เน่ืองจากมีสารน ้าหรือกอ้น 
2) การเคาะตับ เพื่อหาขอบเขตของตบัหลกัการเคาะตบัจะตอ้งเคาะจากท่ีโปร่ง ไปหาท่ีทึบ  ส าหรับขอบบน

ของตบัรู้ไดโ้ดยการเคาะท่ีหนา้อกดา้นขวาจากบนลงล่าง ในแนวกลางของกระดูกไหปลาร้า โดยวางมือซ้ายในแนวน้ิวขนาน
กบัช่องซ่ีโครง จากส่วนบนของปอดจะไดย้ินเสียงโปร่งค่อยๆ เคาะต ่าลงมา สังเกตวา่เคาะไดย้ินเสียงทึบบริเวณช่องซ่ีโครงท่ี
เท่าไร  ส่วนขอบล่างของตบัจะเร่ิมเคาะจากหนา้ทอ้งล่าง ข้ึนตามแนวเดิม สังเกตวา่ไดย้นิเสียงทึบตรงต าแหน่งไหน 

อาการแสดงที่ปกติ   การเคาะตบัขอบบนจะไดย้ินเสียงทึบ (Dullness) ท่ีช่องซ่ีโครงท่ี 4 และจะชดัเจนมาก
ข้ึนท่ีช่องท่ี 6  ส่วนขอบล่างของตบัทึบตรงริมล่างของชายโครงขา้งขวา ห่างประมาณ 1- 2 เซนติเมตร ตามแนวกลางของ
กระดูกไหปลาร้า(Mid clavicular line) ในคนปกติขนาดของตบัโตประมาณ 6- 12 เซนติเมตร ถา้เคาะหาขอบเขตของตบัใน
แนวกลางล าตวั จะมีขนาดโตประมาณ 4- 8 เซนติเมตร 

อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  เคาะไม่ไดเ้สียงทึบท่ีบริเวณตบั หรือ บริเวณท่ีทึบเล็กกวา่ปกติ อาจเกิดจากภาวะถุงลม
ปอดโป่งพองอยา่งมาก  มีก๊าซในล าไส้มากหรือมีอากาศใตก้ระบงัลม เน่ืองจากกระเพาะอาหารหรือมีการทะลุของล าไส้ 

3) การเคาะม้าม  ใหผู้ป่้วยนอนนอนตะแคงทบัขวาและหายใจเขา้เตม็ท่ี  เคาะทรวงอกดา้นซา้ยจากบนลงล่าง
ในแนวเส้นก่ึงกลางรักแร้ (Mid axillarty line) หรือหลงัต่อแนวน้ีเล็กนอ้ย สังเกตการเปล่ียนเสียงเคาะจากเสียงโปร่งเป็นเสียง
ทึบวา่อยูใ่นช่องซ่ีโครงท่ีเท่าไร  

  อาการแสดงที่ปกติ   การเคาะมา้มจะไดย้นิเสียงทึบ (Splenic dullness) ท่ีช่องซ่ีโครงท่ี 9 ละ 10  ส่วนตรงช่อง
ท่ี 11 จะไดย้นิเสียงโปร่ง (Resonance)  
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อาการแสดงที่ผดิปกติ  เคาะตรงช่องซ่ีโครงท่ี 11 ไดย้นิเสียงทึบ  แสดงวา่มา้มโตหรือให้ผูป่้วยนอนหงาย 
แลว้เคาะช่องซ่ีโครงท่ีอยูต่  ่าสุดของทรวงอกดา้นขา้ง ในแนว Anterior  axillary  ใหส้ังเกตวา่เสียงเคาะเปล่ียนไปหรือไม่ 

  4) การเคาะเพ่ือหาน า้ในช่องท้อง โดยวธีิการตรวจการเปลี่ยนที่ของเสียงทีเ่คาะทบึ (Shifting  
dullness) ให้ผูป่้วยนอนหงายเคาะจากตรงกลางท้องไปทางด้านข้างๆ โดยวางมือซ้ายให้ขนานไปกับแนวกลางล าตัว    
เม่ือเคาะไดแ้ลว้เสียงเปล่ียนไปเป็นเสียงทึบให้วางน้ิวกลางของมือซ้ายไวต้รงต าแหน่งนั้นหรืออาจท าเคร่ืองหมายไวบ้นหน้า
ทอ้ง แลว้ให้ผูป่้วยนอนตะแคงเอาดา้นท่ีเคาะทึบไวบ้น เคาะตรงวต าแหน่งน้ิวกลางมือซ้ายไวห้รือท าเคร่ืองหมายไวแ้ลว้เคาะ
ต่อไปทางดา้นขา้งของผูป่้วยสังเกตวา่เสียงเคาะท่ีไดย้นิเปล่ียนจากเดิมหรือไม่  

 อาการแสดงที่ปกติ   ตามปกติจะไม่มีการเปล่ียนเสียงเคาะ   
อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถา้เคาะซ่ึงเดิมเป็นเสียงทึบ เปล่ียนเป็นเสียงกงัวาน(Tympany) แสดงวา่มีสารน ้าอยูใ่น

ช่องทอ้ง 
5) การเคาะเพ่ือหาน า้ในช่องท้อง เพื่อรตรวจการส่ันสะเทือนของสารน ้า (Fluid thrill)   โดยใหผู้ป่้วยนอนหงาย

ผูต้รวจวางฝ่ามือขา้งหน่ึงแนบกบัขา้งทอ้งผูป่้วย อีกมือหน่ึงเคาะท่ีขา้งทอ้งดา้นตรงขา้ม  ระหว่างตรวจให้ผูป่้วยกดสันมือไว้
บนหนา้ทอ้งในแนวกลางล าตวั เพื่อกนัการสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากไขมนัหนา้ทอ้งงจะกระเพื่อมมาชนมือ สังเกตการสั่ยสะเทือน
ของสารน ้าในช่องทอ้งท่ีรู้สึกไดจ้ากมืออีกขา้งหน่ึงวา่มีหรือไม่  

อาการแสดงที่ปกติ   มือท่ีแนบกบัทอ้งผูป่้วยจะไม่รู้สึกวา่สารน ้ามากระทบมือ   
อาการแสดงที่ผดิปกติ  รู้สึกวา่มีการสั่นสะเทือนของสารน ้ าากระทบมือท่ีแนบกบัขา้งทอ้งแสดงวา่มีสารน ้าอยูใ่น

ช่องทอ้ง    
6) การเคาะเพ่ือตรวจดูการอักเสบของอวัยวะภายในช่องท้อง  โดยวางมือซ้ายบนหน้าทอ้งท่ีสงสัยว่าจะมีการ

อักเสบ แล้วใช้มือขวาก ามัดทุบค่อยๆ ลงบนมือซ้าย (Percussion tenderness or fist test) เปรียบการเจ็บกับบริเวณอ่ืน  
สงัเกตวา่มีอาการเจบ็มากกวา่ปกติหรือไม่ (การตรวจน้ีไม่ควรท าในรายท่ีพบวา่อวยัวะนั้นโตและเจบ็อยูแ่ลว้)   

อาการแสดงที่ปกติ   จะไม่รู้สึกเจบ็   
อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถา้มีการอกัเสบของอวยัวะภายใน บริเวณนั้นผูป่้วยจะรู้สึกเจบ็ เช่น เคาะเจบ็บริเวณชาย

โครงดา้นขวา พบในผูป่้วยฝีในตบั ตบัอกัเสบ ถุงน ้าดีอกัเสบ 
12.4) การคล า  การคล าท้องเป็นการคล าต่อจากการเคาะ 
    12.4.1) การคล าตื้น  (Superfiocvcial palpation)   
     (1)โดยเร่ิมจากการคล าตื้น ๆ ก่อน ไปทัว่ๆ หน้าท้อง   ตรวจดูวา่มีกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งตึงแขง็หรือไม่  

อาการแสดงที่ปกติ   หนา้ทอ้งปกติจะนุ่ม (Soft)  กลา้มเน้ือหนา้ทอ้งจะไม่ตึงแขง็  ถา้มีการเกร็ง 
ของกลา้มเน้ือ14เม่ือถูกกดโดยจงใจ กลา้มเน้ือหนา้ทอ้งจะคลายตวัเป็นปกติเม่ือหายใจออก 

 อาการแสดงที่ผดิปกติ     
- การเกร็งของกล้ามเน้ือหน้าทอ้ง(Guarding)โดยไม่จงใจ เม่ือถูกกดกล้ามเน้ือจะหดตวัและจะเกร็งข้ึนโดย

อตัโนมติั  เพื่อป้องกนัอวยัวะท่ีมีการอกัเสบภายในช่องทอ้ง 
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- การเกร็งของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งซ่ึงแข็งเกร็งทัว่ไป (Generalized rigidity) อยูต่ลอดเวลา แสดงวา่มีการอกัเสบ
เกิดข้ึนทัว่ช่องทอ้ง แต่ถา้แข็งเกร็งเหมือนกระดาน (Board- like rigidity) มกัเกิดจากการทะลุของอวยัวะในช่องทอ้ง  พบใน
ผูป่้วยท่ีมีกระเพาะอาหารทะลุ ล าไส้ทะลุหรือไส้ต่ิงแตก  

- การเกร็งของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งเฉพาะท่ี (Localized rigidity) แสดงวา่มีการอกัเสบเฉพาะอวยัวะใดอวยัวะ
หน่ึงในช่องทอ้ง 

    (2) การกด  ดูว่ามีอาการแสดงการกดเจ็บ (Tenderness) หรือไม่  อาจสังเกตความรู้สึกจากสีหน้าของผูป่้วย  
ตรวจดูวา่บริเวณท่ีกดลงเฉพาะท่ีหรือทัว่ไป 

   ถา้ผูป่้วยรู้สึกวา่เจ็บบริเวณหนา้ทอ้งดา้นขวาล่าง ให้ผูต้รวจลองกดบริเวณทอ้งดา้นซา้ยดูวา่มีการเจ็บบริเวณหนา้
ทอ้งดา้นขวาหรือไม่  

   ถา้ผูป่้วยรู้สึกว่าเจ็บบริเวณใตช้ายโครงขวา  ให้ผูต้รวจใช้น้ิวหัวแม่มือซ้ายวางเขา้ไปใตช้ายโครงขวา  แล้วให้
ผูป่้วยหายใจเขา้ออกลึกๆ เม่ือผูป่้วยหายใจออกกดน้ิวมือลงสังเกตการกดเจบ็เวลาหายใจเขา้ 

 ถา้ผูป่้วยเจ็บบริเวณทัว่ไป ให้ผูต้รวจเอามือกดลงบริเวณทอ้งลึกๆ ช้าๆ แลว้ยกมือข้ึนทนัที สังเกตดูวา่ผูป่้วยมี
อาการเจบ็มากข้ึนหลงัจากยกมือหรือไม่ 

 อาการแสดงทีป่กติ   ไม่มีการกดเจบ็บริเวณหนา้ทอ้ง 
 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ     
การกดเจบ็ แสดงวา่มีพยาธิสภาพของอวยัวะ ท่ีอยูต่รงต าแหน่งนั้น  หรืออาจจะห่างออกไปก็ได ้

   ถา้ผูป่้วยรู้สึกวา่เจบ็บริเวณหนา้ทอ้งดา้นขวาล่างจากการกดบริเวณทอ้งดา้นซา้ย เรียกวา่ “Rovsing ’s sign” ไดผ้ล 
Positive พบในผูป่้วยไส้ต่ิงอกัเสบ  

  ถา้ผูป่้วยหายใจเขา้แลว้รู้สึกเจบ็ทนัทีพร้อมกบัหยดุหายใจ เรียกวา่ “ Murphy ’s sign” ไดผ้ล Positive  เน่ืองจาก
ถุงน ้าดีอกัเสบเฉียบพลนั (Acute cholecystitis) 

ถา้ผูป่้วยรู้สึกเจบ็มากภายหลงัยกมืออยา่งรวดเร็ว เรียกวา่ “ Rebound tenderness” ใหผ้ล Positive พบในผูป่้วยท่ีมี
การอกัเสบของเยือ่บุช่องทอ้ง 

  12.4.2) การคล าลกึ   ( Deep palpation) 
         การตรวจกอ้นในช่องทอ้งท่ีโตข้ึน ผูต้รวจจะตอ้งพยายามบอกให้ไดว้า่เป็นอวยัวะใด  รวมทั้งรูปร่างขนาดของ

ลกัษณะผวิ ความแน่น  การเคล่ือนไหวและอาการเจบ็เม่ือถูกกดดว้ย       
(1) การคล าตับ   ผูต้รวจท่ีถนดัมือขวาเขา้ทางดา้นขวาของผูป่้วย  เร่ิมคล าหาขอบล่างของตบัก่อน ใชมื้อซา้ยรอง 

ด้านหลังของผูป่้วย   ฝ่ามือขวาวางราบบนหน้าท้องด้านนอกของกล้ามเน้ือ Rectus  abdominis ข้างขวา ให้ปลายน้ิวและ
น้ิวกลางช้ีไปทางศีรษะของผูป่้วย ซ่ึงปลายน้ิวมือจะอยูต่  ่ากวา่ขอบล่างของตบั เร่ิมคล าใตช้ายโครงขวาประมาณ 10 เซนติเมตร 
จากหนา้ทอ้งส่วนล่างเหนือกระดูกเชิงกรานแลว้คล าเคล่ือนข้ึนขา้งบนเขา้หาชายโครงขวา พร้อมทั้งให้ผูป่้วยหายใจเขา้ลึก ๆ   
ระหวา่งท่ีผูป่้วยหายใจเขา้ให้ผอ่นแรงกดเล็กน้อยแลว้ดนัมือข้ึนบน สังเกตการเคล่ือนต ่าของตบั จากการเคล่ือนไหวของกระ
บงัลมมาชนกบัปลายน้ิว ระหว่างกดท่ีปลายน้ิวมือลงไปแลว้จึงชอ้นข้ึนจนปลายน้ิวคล าพบขอบล่างของตบัได ้ท าให้คล าตบั
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ได ้ถา้หากคล ายงัไม่พบตอ้งกดปลายน้ิวให้ลึกลงไปอีก และพยายามปรับต าแหน่งของปลายน้ิวมือให้เขา้ไปใกลช้ายโครง
เร่ือยๆ (ดงัภาพท่ี 11.39 ก) 
 การคล าตบัอีกวิธีหน่ึงเรียกวา่ “Hooking technique”  โดยผูต้รวจจะตอ้งหนัหนา้ไปทางปลายเทา้ผูป่้วย  วางมือทั้งสอง
ขา้งบนหน้าทอ้งดา้นขวาใตร้ะดบัท่ีเคาะความทึบของตบัได ้ กดปลายน้ิวทั้งสองลง แลว้เก่ียวดึงเขา้หาชายโครง พร้อมทั้งให้
ผูป่้วยสูดลมหายใจเขา้ ดงัภาพท่ี 11.39 ข) 

 
ก. การคล าตบั 

 
ข การคล าตบั Hooking technique 

 
ค. การคล ามา้ม 

ภาพที ่11.39 การคล าตบั และ การคล ามา้ม 
 

อาการแสดงที่ปกติ   ลกัษณะของตบัในคนปกติท่ีคล าได ้ผิวเรียบ  ขอบบาง  นุ่ม  หรือแน่นกด ไม่เจบ็ จะมีขนาด
ประมาณ 1- 2 เซนติเมตร จากชายโครงดา้นขวา  
อาการแสดงที่ผดิปกติ     
- ตบัโต ผวิเรียบ  ขอบคมแน่น กดไม่เจบ็ พบในผูป่้วยท่ีมีภาวะตบัแขง็ ไขมนัท่ีตบั 
- ตบัโต ผวิเรียบ  ขอบบางหรือมน  นุ่มหรือแน่น กดเจบ็  พบในผูป่้วยท่ีมีตบัอกัเสบ ฝีท่ีตบั เลือดคัง่ในตบั 

หรือมะเร็งตบั 
- ตบัโต ผวิขรุขระ ขอบคมแขง็ อาจกดเจบ็ หรือไม่เจบ็ก็ได ้ พบในผูป่้วยมะเร็ง 
(2) การคล าม้าม    ผูต้รวจอยูท่างดา้นขวาของผูป่้วย  เอ้ือมมือซา้ยขา้มทรวงอกผูป่้วยสอดเขา้ไปทางดา้นหลงั 

ระหวา่งกระดูกซ่ีโครงท่ี 10 และ 11 และร้ังส่วนล่างของทรวงอกมาทางดา้นหนา้ แลว้ใชมื้อขวาวางบนหนา้ทอ้ง ให้น้ิวตั้งได้
ฉากกับชายโครงด้านซ้าย (ดงัภาพท่ี 11.39 ค) เร่ิมคล าท่ีหน้าท้องด้านล่างเหนือกระดูกเชิงกรานด้านขวา คล าเฉียงข้ึนไป
ทางซ้ายเร่ือยๆ จนถึงขอบของกระดูกซ่ีโครงดา้นซ้ายพร้อมทั้งให้ผูป่้วยสูดลมหายใจเขา้ลึกๆ ระหวา่งท่ีผูป่้วยหายใจเขา้ให้
คลายแรงกดท่ีมือขวา แลว้ดนัมือข้ึนไปทางรักแร้ซ้าย สังเกตว่ามีกอ้นแข็งๆ ผิวเรียบ ขอบบนเคล่ือนลงมากระทบท่ีปลายน้ิว
หรือไม่ ถ้าคล าไม่พบหรือไม่แน่ใจให้ผูป่้วยนอนตะแคงทบัขวา เพื่อจะท าให้ม้ามท่ีโตกว่าปกติ  ยื่นออกมาทางด้านหน้า
สามารถคล าไดง่้ายและชดัเจนยิง่ข้ึน 

อาการแสดงที่ปกติ   ในคนปกติจะคล ามา้มไม่ได ้ 
อาการแสดงที่ผดิปกติ    ถา้คล ามา้มได ้แสดงวา่มา้มโตกวา่ปกติ 3 เท่า   อาจคล าได ้ Notch  ทางดา้นใน และใน 

รายท่ีโตมาก  อาจคล าไดถึ้งหนา้ทอ้งดา้นล่างขา้งซา้ยหรือขา้มไปถึงดา้นขวา 
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- มา้มโต อาจเกิดจากการมี Portal hypertension,Hemoglobinopathy, Polycythemia vera, Mononucleosis, 
Typhoid, Viralhepatutus หรือ Malaria และพบโตมากใน  Myelofibrous, Chronic myeloid leukemia 

(3) การคล าถุงน า้ดี 
    มีวธีิคล า เช่นเดียวกบัการคล าตบั  โดยคล าท่ีบริเวณชายโครงดา้นขวาติดกบัขอบนอกกลา้มเน้ือ  Rectus 

abdominis 
อาการแสดงที่ปกติ   ลกัษณะของถุงน ้าดีท่ีคล าไดจ้ะกลมอ่อนนุ่มและเคล่ือนท่ีลง ขณะท่ีผูป่้วยหายใจเขา้  
อาการแสดงที่ผดิปกติ     
- ถา้ตรวจพบถุงน ้าดีโตและกดไม่เจบ็ ร่วมกบัอาการดีซ่าน แสดงวา่มีการอุดตนัโดยไม่มีการอกัเสบ  พบใน

ผูป่้วยมะเร็งของตบัอ่อนหรือท่อทางเดินน ้าดี 

- ถา้พบถุงน ้าดีโต  กดเจบ็แต่ไม่มีอาการดีซ่าน พบในภาวะ Hydrops  ถุงน ้าดี 

- ถา้พบถุงน ้าดีโต  กดเจบ็ร่วมกบัอาการไขแ้ละมีภาวะของ Leukocytosis พบในผูป่้วยท่ีมีEmpyema   ถุงน ้าดี 

(4) การคล าไต  ขวาและซ้าย 
ก่อนคล าไต ควรตรวจวา่มีการกดเจบ็บริเวณกระเบนเหน็บ (Costo-vertebral angle) หรือไม่  โดยใหผู้ป่้วยนัง่   

ผูต้รวจใชป้ลายน้ิวกดท่ีบริเวณนั้น  หรืออาจจะใชมื้อซา้ยวางแลว้ทุบดว้ยก าป้ันมือขวา เบาๆ บนหลงัมือซา้ย 
      การคล าไตขวา ให้ผูต้รวจเขา้ทางขวามือของผูป่้วย ใช้มือซ้ายช้อนเขา้ไปด้านหลงับริเวณเอว มือขวากดจาก

ทางดา้นหนา้ตามแนวนอนให้ปลายน้ิวอยูเ่ลยขอบของกลา้มเน้ือ Rectus  abdominis เล็กน้อย   ให้ผูป่้วยหายใจยาวๆ  ผูต้รวจ
กดมือทั้งสองเขา้หากนัลึกๆ ใหส้ังเกตวา่มีกอ้นเคล่ือนท่ีอยูร่ะหวา่งมือทั้ง 2 ขา้งหรือไม่   โดยเฉพาะท่ีมือซา้ยท่ีคล าอยูด่า้นหลงั
จะรู้สึกไดดี้กวา่ (ดงัภาพท่ี 11.40) 

 การคล าไตซ้าย  เช่นเดียวกบัดา้นขวา โดยผูต้รวจนยงัคงยนืดา้นขวามือของผูป่้วย  ถา้ไตขา้งซ้ายโตตอ้งแยกจาก
มา้มท่ีโตเสมอโดยท่ีมา้มโตจะคล าได้ Notch เสมอ และมา้มจะเล่ือนท่ีลงล่างและเขา้ในขณะท่ีหายใจ ถา้คล าไตได้ให้ระบุ
ขนาด  รูปร่าง  และการกดเจบ็ดว้ย  

 
ภาพที ่11.40 การคล าไต 

 

อาการแสดงที่ปกติ   ไตจะกดหรือเคาะไม่เจบ็  ไตในคนปกติจะคล าไดม้กัจะเป็นไตขา้งขวาและจะคล าได ้
เฉพาะส่วนล่างในคนท่ีผอมมาก ๆ  

อาการแสดงที่ผดิปกติ     
   - ถา้มีอาการกดเจบ็หรือเคาะแลว้เจบ็  แสดงวา่ไตมีการติดเช้ือ พบในผูป่้วยกรวยไตอกัเสบ 
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 - ไตโต  พบไดใ้นภาวะ Hydronephrosis, Neoplasm และ Polycystic disease  
 12.5) การตรวจไส้เล่ือนทีข่าหนีบ (Inquinal  hernia) 
        ให้ผูป่้วยยืนหันหน้าเขา้หาผูต้รวจ ผูต้รวจใส่ถุงมือใช้ปลายน้ิวกอ้ยหรือน้ิวช้ีดนัผิวหนงัของถุงอณัฑะ สอดเป็น
ปลอกเขา้ไปท่ีตรง  Externalinquinal ring ซ่ึงอยู่ทาง Lateral ต่อส่วน ของ Pubic turbercle เล็กน้อย  แล้วค่อยดนัเฉียงข้ึนไป
Lateral  ตามแนว Iqinal hernia ลองใหผู้ป่้วยเบ่งแลว้ไอ สังเกตวา่มีแรงมากระทบน้ิวมือหรือไม่ 

อาการแสดงทีป่กติ   จะไม่รู้สึกวา่มีแรงใดๆ มากระทบท่ีน้ิวมือ 
อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    ถา้มีแรงมากระทบท่ีปลายน้ิวมือ ซ่ึงจะผา่นจากทาง Internal ring ออกมาทาง Inquinal  

canal และ External ring  เป็น Indirect inquinal hernia    แต่ถา้รู้สึกวา่มีแรงกระทบท่ีดา้นขา้งของน้ิวมือ ซ่ึงจะผา่นหนา้ทอ้ง
ออกมาทาง Externa ring จะเป็น Direct inquinal hernia 
 12.6) การตรวจทวารหนัก  
                  12.6.1) การตรวจภายนอกทวารหนัก ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงทบัซา้ย งอหลงัและขาตามสบาย ใหส่้วนกน้อยูชิ่ดขอบ
เตียง  เปิดส่วนท่ีจะตรวจและคลุมส่วนท่ีไม่ตอ้งการตรวจใหเ้รียบร้อย เร่ิมตรวจโดยดูวา่มีความผดิปกติหรือไม่ ตรวจวา่มี
ริดสีดวงทวารหรือไม่ ผนงัล าไส้ตรงส่วน Rectum  ยืน่ยอ้ยออกมาหรือไม่  

อาการแสดงที่ปกติ   รูเปิดของทวารหนกัจะมีลกัษณะเป็นวงกลม คลา้ยหูรูดของปากถุง มีรอยยน่จากรูบุ๋มตรง 
กลางออกมาท่ีขอบนอก 

อาการแสดงที่ผดิปกติ     
1) รอยถลอกหรือรอยเกาท่ีแสดงวา่มีอาการคนั บริเวณทวารหนกั อาจเกิดจากพยาธิเส้นดา้ยหรือมีการ 

อกัเสบจากเช้ือรา 
2) รอยแผลหรือแตกเป็นรูเล็กๆ หรือแผลเป็น อาจเกิดจากรอยแตกของรูเปิดทวารหนกั (Anal fissure) หรือ 

เป็นฝีคณัฑสูตร(Peri anl abscess) 
3) เลือดสีแดงสด ใหนึ้กถึงเน้ืองอก ริดสีดวงทวารมีเลือดออก โรคบิด  โรคล าไส้ใหญ่อกัเสบ 
4) หนอง ให้นึกถึงการอกัเสบจนเป็นหนอง 
5) อุจจาระ มีรอยอุจจาระเปรอะเป้ือนอยใ่หนึ้กถึงทอ้งเสียหรือหูรูดทวารหนกัอ่อนแรง 
6) ต่ิงยืน่ออกมา (External hemorrhoid) จากทอ้งผกูเป็นประจ า ถ่ายอุจจาระเป็นกอ้นแขง็และมีการโป่งพองของ 

เส้นเลือดด า ถา้มีการอุดตนัหรือ การอกัเสบ ต่ิงท่ียืน่ออกมาจะบวมแดงและเจบ็ปวดมาก 
 7) ผนงัในทวารหนกัโผล่ออกมาคลา้บขนมโดนทัมีสีชมพูในราย Prolapse of rectum  
                  12.6.2) การตรวจภายในทวารหนัก (Per Rectum: PR)   ควรให้พยาบาลหรือพยาบาลเวชปฏิบติัหรือแพทยเ์ป็น
คนท าการตรวจ  (เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเป็นผูช่้วยตรวจ)  

       (1)โดยสวมถุงมือ ดา้นท่ีถนดั ทาวาสลินท่ีน้ิวช้ี แตะไวท่ี้รูเปิดของมวารหนกั บอกให้ผูป่้วยเบ่งเหมือนเวลาถ่าย
อุจจาระแลว้ค่อยๆ กดปลายน้ิวสดผา่นรูเปิดทวารหนกัเขา้ไปสังเกตความตึงตวั (Tone) ของหูรูดทวารหนกั ให้ผูป่้วยขมิบกน้ 
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ดูและคล ารอบๆ ล าไส้ส่วน Rectum ของหูรูดทวาร ให้ผูป่้วยขมิบกน้ดูและคล ารอบๆ ล าไส้สุด (Rectum) วา่ มีอาการกดเจ็บมี
กอ้น หรือรอยโรคอ่ืนหรือไม่ 

อาการแสดงที่ปกติ   หูรูดทวารหนกั (Anal  sphincter) ปกติจะตึงแขง็แรงดี 
อาการแสดงที่ผดิปกติ     
1) ถา้หูรูดทวารหนกั มีความตึงหรือหดรัดมาก  มกัเกิดจากความต่ืนกลวั มีแผลอกัเสบบริเวณทวารหนกัหรือมี 

อาการทอ้งเดินเร้ือรัง  ถา้หูรูดทวารหนกัอ่อนปวกเปียกหรือไม่มีแรงหดตวั มกัเกิดจากฝีเยบ็หยอ่นหลงัคลอด ร ดสีดวงทวาร 
ระบบประสาทท่ีควบคุมหูรูดเส่ือม  

2) ถา้คล าไดเ้ป็นจุดๆ เหนือรอยต่อของล าไส้สุด ปกคลุมดว้ย Mucous memebrane คล าไดเ้ป็นจุดๆ ใหนึ้กถึง 
ริดสีดวงทวาร (Internal hemorrhoid) แต่ถา้คล าไดตุ่้มหรือต่ิงชดัเจน เข่ียใหเ้ล่ือนไหวไปมาไดอ้าจเป็น Rectal polyp 

3) กดเจบ็บริเวณรอบนอกมกัเกิดจากริดสีดวงทวาร ผลหรือการอกัเสบบริเวณทวารหนกั  หรือรูเปิดของฝี 
คณัฑสูตร 

4) แต่ถา้กดเจบ็ท่ีบริเวณปลายน้ิวท่ีสอดเขา้ไปตรงทางดา้นขวา  ใหนึ้กถึงไส้ต่ิงอกัเสบหรือปีกมดลูกอกัเสบ  จะ 
กดเจบ็ไดท้ั้งขา้งขวาและขา้งซา้ย 

5) คล าไดก้อ้นตะปุ่มตะป ่ าแขง็หรือยุย่คลา้ยดอกกระหล ่าเข่ียใหเ้คล่ือนไปมาไม่ได ้พบในผูป่้วยมะเร็งล าไส้ 
แต่ถา้คล าพบกอ้นตะปุ่มตะป ่ าแขง็เข่ียไปมาได ้มกัจะเป็นกอ้นอุจจาระในผูป่้วยทอ้งผกู 
 (2) ในผูช้ายคล าต่อมลูกหมาก (Prostate gland) ซ่ึงอยูท่างดา้นหนา้ สังเกตขนาด ผวิ และความนุ่มของต่อม
ลูกหมาก   ตรวจการกดเจบ็หรือมีก่อนท่ีต่อมลูกหมากหรือไม่  ใหผู้ป่้วยเบ่งเพื่อใหก้อ้นท่ีอยูสู่งข้ึนไปเล่ือนเล่ือนต ่าลงมาและ
จะคล าพบง่ายข้ึน  

อาการแสดงทีป่กติ   สามารถคล าดา้นหลงัของต่อมลูกหมากได ้มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมคลา้ยหวัใจ มีร่อง 
ตรงกลางงยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร และนูนไม่เกิน 1 เซนติเมตร 

อาการแสดงที่ผดิปกติ     
1) คล าไดข้นาดโตกวา่เดิมมาก  นุ่มและหยุน่เม่ือกด ผวิเรียบเท่ากนัทั้ง 2 กลีบ  อาจนูนข้ึนไดถึ้ง  1 เซนติเมตร  

คล าร่องกลางไม่ได ้ มกัพบในผูป่้วยท่ีมีอายมุากเกิน 50 ปี ต่อมลูกหมากโตจนถ่ายปัสสาวะไม่ออก   
2) คล าไดก้อ้นแขง็มาก ผวิไม่เรียบเป็นเน้ือเดียวกนัและโตไม่เท่ากนั ควรนึกถึงมะเร็งต่อมลูกหมาก 
3) คล าพบวา่มีอาการบวมกลีบซา้ยและขวามีขนาดไม่เท่ากนั  มีอาการเจบ็  แสดงวา่มีการอกัเสบของต่อม 

ลูกหมาก 
13) อวยัวะสืบพนัธ์ุ  
 13.1) อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชาย (Male genitalia) 
 การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุในผูป่้วยชาย อาจใหผู้ป่้วยนอนหงายหรือถอดกางเกงลงมาถุงหนา้ขา การตรวจใชก้ารดูและ
การคล าไปพร้อมกนั 
                   13.1.1) ตรวจดูการกระจายของ Pubic hair   วา่เป็นอยา่งไร มีโลนหรือการอกัเสบหรือไม่ 
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อาการแสดงที่ปกติ   ในเพศชายการกระจายของ Hubic hair เป็นแบบสามเหล่ียมมียอดช้ีไปทางสะดือ 
อาการแสดงที่ผดิปกติ    Pubic hair มีจ  านวนนอ้ยหรือไม่มีเลย  มกัพบในผูป่้วยโรคตบัแขง็   

 13.1.2) ตรวจบริเวณขาหนีบวา่มีก่อนบวม อกัเสบ หรือมีผืน่คนัหรือไม่ 
อาการแสดงที่ปกติ   บริเวณขาหนีบจะไม่มีกอ้น บวม หรือการอกัเสบ  
อาการแสดงที่ผดิปกติ    
1) ตุ่มคนัเกิดจากหิดหรือโลน  ถา้เป็นโลนจะตรวจพบตวัโลนเกาะบริเวณโคนขนอวยัวะเพศ 
2) กอ้นบวมท่ีขาหนีบ อาจเกิดจากโรคของต่อมน ้าเหลือง (Inquinal  lymphadenopathy หรือ bubo) มกัเกิดจาก 

การติดเช้ือของอวยัวะเพศจากโรคฟิซิลิส  ฝีมะม่วง  เริม เอดส์  โรคท่ีไม่ใช่จาการติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์ุ แผลติดเช้ือท่ีขาหรือ
เทา้ อาจเกิดจาก Lympomma, malignant metaststis หรือกอ้นจากไส้เล่ือน 

3) ผืน่คนับริเวณขาหนีบ  มกัเกิดจากเช้ือรา (Dermatophyte หรือ candida)  แผลบริเวณขาหนีบอาจเกิดจากแผล 
กามโรคเร้ือรังท่ีขาหนีบ 
 13.1.3) ตรวจดูองคชาติ (Penis)   ดูลกัษณะของหนงัหุม้ โดยใหผู้ป่้วยดึงหนงัหุม้ข้ึน  ตรวจดูส่วนหวั รูเปิดของ
ท่อปัสสาวะ สังเกตวา่มีแผล ผืน่พุพอง  ตุ่ม  มีหนองหรือ Discharge ไหลออกมาหรือไม่  จากนั้นผูต้รวจใส่ถุงมือคล าองคชาต
วา่มีการกดเจบ็  ลกัษณะแขง็นูน ขรุขระหรือไม่ 
  อาการแสดงท่ีปกติ  หนงัหุม้ (Prepuce) จะมีลกัษณะนุ่ม  ยดืหยุน่  ไม่มีรอยแผล สามารถดึงข้ึนใหส่้วนหวั
(Glans) ขององคชาตโผล่ออกมาได ้

อาการแสดงท่ีผิดปกติ   
1) ในกรณีท่ีไม่เคยไดรั้บการผา่ตดัหนงัหุม้ปลายองคชาต แลว้หนงัหุม้ปลายไม่สามารถดึงข้ึนได ้(Phimosis) 

อาจท าใหเ้กิดมีการหมกัหมมของเช้ือแบคทีเรีย  ปัสสาวะ หรือ เซลลท่ี์ตายจะท าใหเ้กิดการอกัเสบได ้
2) แผลริมแขง็ (Hard chancre) มีลกัษณะกลมขอบนูน แขง็ แผลสะอาด ไม่เจบ็  มกัจะเป็นแผลเดียวจากโรค  

ซิฟิลิส 
3) แผลริมอ่อน (Soft chancre)  ลกัษณะแผลต้ืน ขอบ าม่เรียบ   ไม่แขง็ แผลสกปรก  รอบๆ แผลมีการอกัเสบ

บวมแดง  ปวดมาก เลือดออกง่าย 
4) เริม (Herpes) ลกัษณะแผลเป็นตุ่มน ้าใส ท่ีแตกมีการอกัเสบ เจบ็ และแสบมาก ต่อมาแผลหาย  อาจจะเป็น

สะเก็ด 
5) หงอนไก่ ( Venereal wart) มีลกัษณะเหมือนหงอนไก่ หรือดอกกระหล ่า โตเร็วมาก 
13.1.4) ตรวจถุงอณัฑะ  
(1) ดูวา่มีตุ่มอกัเสบ  มีแผล บวม หรือไม่  จากนั้นผูต้รวจใส่ถุงมือใชน้ิ้วหวัแม่มือ  น้ิวช้ี และน้ิวกลาง จบัถุง 

อณัฑะยกข้ึน เพื่อดูผวิหนงัดา้นหลงั แลว้คล าลูกอณัฑะวา่อยูใ่นถุงทั้ง 2 ขา้งหรือไม่  ขนาดปกติหรรือไม่  มีกอ้น  หรือบวม
หรือไม่ คล าดูถุงอฯัฑะและท่อทางเดินอสุจิวา่มีส่ิงผดิปกติหรือไม่  

อาการแสดงท่ีปกติ  ถุงอณัฑะ (Scrotum) เป็นถุงหนงัยน่ๆ สีคล ้า  ภายในมีลูกอณัฑะลกัษณะกลมรี เหมือนไข่ 
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ค่อนขา้งนุ่ม ไวต่อความรู้สึก ขา้งซา้ยจะหอ้ยต ่ากวา่ขา้งขวาเล็กนอ้ย  ท่ออสุจิ (Epididymis) เป็นอวยัวะรูปร่างเคร่ืองหมาย
ลูกน ้าต่อกบัลูกอณัฑะแต่ละขา้ง คล าไดบ้ริเวณดา้นบนของลูกอณัฑะ ลกัษณะน่ิมกวา่ลูกอณัฑะเล็กนอ้ย 
 อาการแสดงท่ีผิดปกติ    

1) การเปล่ียนปลงสีผวิบริเวณถุงอณัฑะ  มกัเกิดจากการอุดตนั  หรือมีการอกัเสบของของต่อมไขมนัเน่ืองจาก 
การหมกัหมม และอาจเกิดการติดเช้ือราไดง่้าย 

2)  การบวมของถุงอณัฑะ อาจเกิดการบวมทัว่ร่างกายพบในผูป่้วยโรคหวัใจ โรคไต  ภาวะทุโภชนาการ หรือ 
จากการอุดตนัของหลอดเลือดด าและหลอดน ้าเหลือง พบในผูป่้วยโรคเทา้ชา้ง 

3) ถุงน ้า (Hydrocele)  ลกัษณะเรียบตึง  กดไม่เจบ็ โปร่งแสง 
 (2)  ถา้ถุงอณัฑะมีอาการบวม ควรตรวจโดยวธีิ  Transllumination  โดยท าในหอ้งมืด ใชไ้ฟฉายจากดาันหลงั 
ของถุงแลว้ดูแสงท่ีทะลุผา่นดา้นหนา้ ดูวา่โปร่งแสหรือทึบแสง 

อาการแสดงที่ปกติ  ท่อทางเดินอสุจิ (Vas deferens)  มีลกัษณะเป็นหลอดเล็กๆ เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ  2 
มิลลิเมตร เรียบค่อนขา้งแขง็ ต่อจากส่วนปลายของท่ออสุจิ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ    

1) ไส้เล่ือนถุงอณัฑะ (Scrotum hernia) จะมีลกัษณะบวมคลา้ยถุงน ้า คล าไม่พบขอบบนของกอ้น ถา้ค่อยๆ บีบ  
เคล่ือนข้ึน กอ้นสามารถเลือนหายไปมนช่องทอ้งได ้ เวลาไอหรือจามจะท าใหก้อ้นน้ีโป่งมาก 

2) ถุงเลือด (Hematocele) จะมีลกัษณะคลา้ยถุงน ้า  แต่แขง็ และกดเจบ็ ทึบแสง 
3)  เน้ืองอกของลูกอณัฑะ(Testicular tumor) คล าไดก้อ้นแขง็  กดไม่เจบ็ ทึบแสง  
4) ลูกอณัฑะอกัเสบ (Orchitis) จะบวม กดเจบ็ 
5) ลูกอณัฑะฝ่อ (Atrophy of the testis) ลูกอณัฑะเล็ก นุ่ม  อาจเกิดจากการอกัเสบติดเช้ือโรคต่างๆ   การไดรั้บ 

รังสี หรือเกิดจากความผดิปกติของต่อมใตส้มอง  
6) ลูกทองแดง (Cryotochism)  ลูกอณัฑะไม่เคล่ือนลงมาในถุงอณัฑะ คล าไม่พบ  ถา้อยูใ่นช่องทอ้งหรือ  

Inquinal canal อาจท าใหลู้กอณัฑะฝ่อ และเป็นหมนัๆ ได ้
7) ท่ออสุจิอกัเสบ (Epididymitis)  กรณีเฉียบพลนั ท่ออสุจิจะบวมแดง กดเจบ็ อาจท าให้มีถุงน ้าเกิดข้ึน เป็น 

ถุงน ้าเล็กๆ โปร่งแสง  ถา้เร้ือรังจะท าใหท้่ออสุจิบวม  เป็นปุ่มขรุขระ  กอ้นแขง็  กดเจบ็ มกัเกิดจากเช้ือกามโรค  วณัโรค 
 13.2) อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศหญิง (Female genitalia) 
 การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุในผูป่้วยหญิง เป็นเร่ืองท่ีน่าอายโดยเฉพาะในผูท่ี้ไม่เคยผ่านการตรวจ หรือยงัเป็นโสดอยู ่
ฉะนั้นก่อนตวจควรอธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจถึงความจ าเป็นวา่ท าไมตอ้งตรวจ และจะท าการตรวจอยา่งไรเพื่อใหผู้ป่้วยไดเ้ขา้ใจ 
คลายความหวาดกลวัหรือความวิตกกงัวลลง และให้ความร่วมมือขณะท่ีท าการตรวจ  ถา้เป็นไปไดผู้ต้รวจควรเป็นเพศหญิง 
ก่อนตรวจให้ผูป่้วยถ่ายปัสสาวะก่อน และควรตรวจในห้องท่ีมีแสงสว่างพอเพียง ให้ผูป่้วยนอนหงาย  งอตะโพกและเข่า  
ผูต้รวจใส่ถุงมือสะอาด เปิดเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการตรวจพร้อมทั้งใชผา้สามเหล่ียมปิดตาผูป่้วย การตรวจใชก้ารดูและการคล า
ไปพร้อมกนั 
                   13.2.1) ตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก  ใชก้ารดูแลการคล าดงัน้ี 
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 1) ตรวจดูลกัษณะภายนอกบริเวณหัวหน่าว (Mon pubis)  ดูการกระจายของ Pubic hair   วา่มีลกัษณะเป็น
อยา่งไร มีโลนหรือการอกัเสบหรือไม่ ถา้พบกอ้นใหค้ล าดูลกัษณะของกอ้น  มีการกดจบ็ หรือไม่  

อาการแสดงที่ปกติ   ในเพศหญิงการกระจายของ Pubic hair เป็นแบบสามเหล่ียมมีฐานอยูด่า้นบน  ไม่มีการ 
อกัเสบ ต่อมน ้าเหลืองไม่โต  คล าไม่ได ้ 

อาการแสดงที่ผดิปกติ   พบโลนร่วมกบัการคนับริเวณหวัหน่าว ถา้ต่อมน ้าเหลืองโตให้นึกถึงการอกัเสบของ
อวยัวะสืบพนัธ์ุ พบในผูป่้วยท่ีมีแผลฝี  กามโรคและมะเร็ง 
                   2)  การดู  โดยใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีซา้ยจบัแคมนอกใหแ้ยกจากกนั ดู Clitoris  รูเปิดท่อปัสสาวะ  รูเปิดช่อง
คลอด และเยือ่พรหมจารีย ์ สังเกตดูวา่มีความผดิปกติต่างๆ หรือไม่ ดูวา่มี Disacharge แผลการอกัเสบ  บวม และผืน่ หรือไม่   

อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีDischarge แผล การอกัเสบบริเวณช่องคลอด 
อาการแสดงที่ผดิปกติ    
1) มี Discharge เป็นมูกใสคลา้ยแป้งเปียก ไม่มีกล่ิน ไม่มีสี และไม่คนั น่าจะเป็นตกขาวธรรมดา 
2) ตกขาว ลกัษณะเป็นหนองมีกล่ินเหมน็ ใหนึ้กถึงโรคหนองใน 
3) ตกขาว ลกัษณะขน้ขาวคลา้ยแป้งเปียก มีคราบนูนร่วมกบัอาการคนั และมีผืน่แดง รอบๆ ใหนึ้กถึงช่องคลอด

อกัเสบจากเช้ือ Trichomonas 
4) เป็นมูกใสคลา้ยแป้งเปียก ไม่มีกล่ิน ไม่มีสี และไม่คนั น่าจะเป็นตกขาวธรรมดา 

 3) การคล า   
                     3.1) ใหห้งายมือขวา สอดน้ิวเขา้ไปในช่องคลอด แลว้รีดท่อปัสสาวะจากภายในออกมาเบาๆ สังเกตดูวา่  
มี discharge ออกมาจากท่อปัสสาวะหรือไม่ 

 อาการแสดงที่ปกติ   จะไม่มี Discharge ออกมา 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ   มีหนองไหลออกมาทางช่องคลอด อ่าจเกิดจากการอกัเสบของท่อปัสสาวะ พบในโรค 

หนองใน 
3.2)  ถา้สังเกตเห็นวา่มีการบวมของแคม (Labia) ขา้งใดขา้งหน่ึงใหส้อดน้ิวช้ีเขา้ไปในช่องคลอดตรงบริเวณ  

4 และ 8 นาฬิกา แลว้ใชน้ิ้วหวัแม่มือ  กดผนงัดา้นหนา้ปากช่องคลอด  สังเกตการกดเจ็บ หรือมี Discharge  ออกมาหรือไม่   
อาการแสดงท่ีปกติ  ตรงต าแหน่ง 4 และ 8 นาฬิกา ของช่องคลอดชิดดา้นนอกของเยื่อรอบรูปากช่องคลอด

(Hymen) จะมีรูเปิดของต่อมเมือกของปากช่องคลอด(Bartholine gland) ซ่ึงจะสร้างเมือกมาหล่อล่ืนบริเวณปากช่องคลอด  
ปกติจะมองไม่เห็น ไม่มีการบวม หรือ กดเจบ็  

อาการแสดงท่ีผิดปกติ   มีอาการบวม  แดง  ร้อน และกดเจบ็มาก  อาจมีหนองไหลออกมาจากรูเปิดของต่อม 
ส่วนใหญ่เกิดจากโรคหนองใน 
 3.3) ตรวจดูความแขง็แรงของช่องคลอด โดยใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีซา้ยจบัแคมนอกใหแ้ยกจากกนั แลว้ให้
ผูป่้วยเบ่งลงล่าง เหมือนการถ่ายปัสสาวะ  สังเกตดูวา่มีการหยอ่นหรือโป่งของช่องคลอดหรือไม่ 

อาการแสดงท่ีปกติ   จะไม่มีการโป่งออกขออวยัวะทางช่องคลอด 
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อาการแสดงท่ีผิดปกติ    
1) มีผนงัช่องคลอดส่วนหนา้บนหยอ่น  เน่ืองจากกลา้มเน้ือกระเพาะปัสสาวะยอ้ยเขา้มาในช่องคลอด 

(Cystocele)  
2) มีมดลูกหย่อนตวัลงมาในช่องคลอด หรือออกมาท่ีปากช่องคลอด หรือยื่นออกมานอกช่องคลอด

(Prolapse of the uterus)  เน่ืองจากมีการหยอ่นตวัของเน้ือเยื่อต่างๆท่ีมีหน้าท่ีในการยึดมดลูก พบไดใ้นหญิงหลงัคลอดท่ีตอ้ง
ออกแรงยกของหนกัๆ หรือในหญิงท่ีผา่นการคลอดบุตรมามาก 
                   13.1.2) ตรวจอวัยวะสืบพนัธ์ุภายใน (Per Vagina: PV)  ควรใหพ้ยาบาลหรือพยาบาลเวชปฏิบติั หรือแพทย ์เป็น
คนท าการตรวจ  (เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเป็นผูช่้วยตรวจ) เพราะต้องผ่านการอบรมเฉพาะทาง โดยใช้เคร่ืองมือ Vaginal 
speculum  ช่วยในการถ่างช่องคลอด  ใชท้กัษะการดูและการคล า ในท่ีน้ีจะไม่ขอกล่าวรายละเอียดวธีิการตรวจภายใน (PV)  
        1) การดู   เพื่อดูความผิดปกติของปากมดลูกและรูเปิด  ดูเยื่อบุช่องคลอด และปากมดลูกมีการอกัเสบแดง   เป็น
ตุ่มใส มีกอ้นเน้ือ งอกหรือไม่  

อาการแสดงทีป่กติ    
1) รูเปิดปากมดลูกในหญิงท่ีใม่เคยผา่นการคลอดบุตร รูเปิดจะมีขนาดเล็ก เป็นรูปกลม หรือรูปไข่ และปาก 

มดลูกจะดูเรียบเป็นสีชมพู  
2) ไม่มีการอกัเสบหรือ Discharge  พบเลือดออกจกช่องคลอดในช่วงเวลามีประจ าเดือน 
อาการแสดงที่ผดิปกติ     
1) มีลกัษณะเป็นจุดแดง (Erosion) รอบๆ รูเปิดปากมดลูก แสดงวา่ปากมดลูกมีการอกัเสบเร้ือรัง หรืออาจเป็น 

โรคมะเร็งปากมดลูกในระยะเร้ิมแรก 
2) มีลกัษณะเป็นตุ่มใสขนาดต่างๆ กนั อาจมีตุ่มเดียว หรือหลาย ๆ ตุ่มก็ได ้บริเวณปากมดลูก แสดงวา่ปาก 

มดลูกมีการอกัเสบเร้ือรัง 
3) มีลกัษณะเป็นกอ้นเน้ืองอก แขง็ เลือดออกง่าย  ถา้เป็นมากจะมีขนาดใหญ่ เหมือนดอกกระหล ่า มกัเกิดใกล ้

รูเปิดของปากมดลูก  พบในผูป่้วยมะเร็งปากมดลูก 
4) เยือ่บุช่องคลอด ปากมดลูกมีการอกัเสบ แดง  มีฝ้าเป็นแผน่สีขาวหรือสีเทาติดอยู ่ เวลาเข่ียจะมีเลือดออก 

Discharge เป็นสีขาวขน้ขาวคลา้ยแป้งเปียก ใหนึ้กถึงช่องคลอดอกัเสบจากเช้ือรา (Moilia vaginitis) 
5) เยือ่บุช่อคลอดและปากมดลูกอกัเสบ แดง มีตุ่มเป็นจุดแดงๆ (Strawber spot)  บางรายมีมีเลือดออก ร่วมกบั 

กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ     มี Discharge  สีขาวเหลืองหรือเขียวเป็นฟอง ขงัรวมกนัท่ีด่นหลงัปากมดลูกใหนึ้กถึงช่องคลอด
อกัเสบจากเช้ือ Trichomonas 

6) รูเปิดของปากมดลูก และท่อปัสสาวะอกัเสบ แดง บวม และมีหนองสีเหลืองไหล ใหนึ้กถึง ช่องคลอดอกัเสบ 
จากเช้ือหนองใน (Early gorrhorhea)  

7) ในการณีตั้งครรภ ์จะพบปากมดลูกเห็นเป็นสีชมพูอมม่วง 
8) มีเลือดออกทางช่องคลอด  หลงัการตั้งครรภ ์ร่วมกบัการปวดในทอ้งนอ้ย อาจเป็นอาการและอากรแสดงของ 

การแทง้บุตร 
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        2) การคล า ปากมดลูก  ปีกมดลูก และรังไข่   เพื่อดูความผิดปกติของปากมดลูก ปีกมดลู และรังไข วา่มีกอ้น  
กดเจบ็หรือไม่   

อาการแสดงที่ปกติ    
1) ส่วนของดา้นหลงัของปากมดลูก จะมีเยือ่บุช่องทอ้งยอ้ยลงมา ก่อนท่ีจะยกไปคลุมผนงัหนา้ทอ้ง ตรงส่วน  

Rectum เกิดเป็นซอก (Cul de sac)  ซ่ึงมีลกัษณะหยุน่ๆ  ไมโ่ป่งตึง 
2) คอมดลูกยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร นุ่ม  และผวิเรียบ  เคล่ือนไหวไม่ได ้
3) ขนาดของมดลูกประมาณ 3 x 2 x 2  เซนติเมตร  นุ่มเล็กนอ้ย  ผวิจเรียบ  ต าแหน่งอยูต่รงกลางยอดมดลูกส่วน

ใหญ่จะกระดกโคง้ไปทางดา้นหนา้ของช่องเชิงกรานและอมดลูกจะช้ีไปทางดา้นหลงั เคล่ือนไหวจะเสียวเล็กนอ้ย 
4) ปกติจะคล าไม่ไดปี้กมดลูกและรังไข่ ไม่พบกอ้นหรือมีอาการกดเจบ็ 

  อาการแสดงที่ผดิปกติ     
1) มีการโป่งตึงและอาการกดเจ็บมากบริเวณส่วนต ่าสุดของช่องคลอดบรเวณส่วนต ่าสุดของช่องคลอด  

(cul de sac)  เม่ือจบัคอมดลูกใหเ้คล่ืนรไหวไปมาร่วมกบัมีกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งเกร็ง ใหนึ้กถึงการอกัเสบภายในช่องคลอด 
2) อุณหภูมิภายในร้อนกวา่ปกติ ใหนึ้กถุงการอกัเสบในช่องคลอด 
3)  มดลูกมีขนาดใหญ่ คล าไดช้ดัเจน ให้นึกถึงการตั้งครรรภ ์หรือเน้ืองอกภายในมดลูก 
4) ลกัษณะของมดลูกท่ีผดิกติไป อาจมีผลต่อการแทง้บุตรคุกคามได ้
5) ปีกมดลูกคล าไดก้อ้นนอกอุง้เชิงกราน  ถา้มีลกัษณะเป็นถุงน ้าผวิค่อนขา้งเรียบและยดืหยุน่ได ้ใหนึ้กถึงถุงน ้า 

ของรังไข่ (Ovarian cyst)  ถา้มีลกัษณะเป็นตะปุ่มตะป่า ผวิไม่เรียบแขง็ใหนึ้กถึงเน้ืองอกของรังไข่ (Obvarian tumor) 
 

14)  กล้ามเน้ือ กระดูก และข้อ (Musculoskeletal) 
   โครงสร้างของร่างกายประกอบดว้ย กลา้มเน้ือ กระดูก กระดูกอ่อน และขอ้ต่อต่าง ๆ โดยมีเน้ือเยือ่หรือเส้นเอ็นเช่ือม
ระหว่างกระดูกกับกระดูก และเช่ือมกล้ามเน้ือกับกระดูท าให้เป็นรูปร่างของมนุษยแ์ละท าให้เกิดการเคล่ือนไหว  ดงันั้น 
ผูต้รวจตอ้งท าความเขา้ใจส่วนประกอบของกล้ามเน้ือ กระดูกและขอ้ต่อต่างๆ (ดงัภาพท่ี 11.41) หลกัการตรวจกล้ามเน้ือ 
กระดูกและขอ้ และวธีิการตรวจกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ แต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่11.41 ส่วนประกอบของกลา้มเน้ือ กระดูก และขอ้ต่างๆ 

 
14.1) หลกัการตรวจกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ  
หลกัการตรวจกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ ควรใหส่้วนท่ีท าการตรวจอยูใ่นท่าพกัและสามารถเคล่ือนไหวส่วนนั้นๆ ได ้ 

อวยัวะใดท่ีมี 2 ขา้งควรตรวจทั้งขา้งซา้ยและขา้งขวาเพื่อเปรียบเทียบกนั  ซ่ึงปกติจะมีลกัษณะเหมือนกนั  การตรวจส่วนใหญ่
จะใชก้ารสังเกตดูร่วมกบัการคล า ดงัต่อไปน้ี 

1. การเคล่ือนไหวท่ีผดิปกติหรือความจ ากดัของการเคล่ือนไหว  รวมทั้งขอ้แขง็ (Ankylosis) หรือขาดความ
มัน่คง (Instability) 

2.  ขอ้บวม พิการ หรือมีรูปร่างผดิปกติ เช่น    Synovium membrane ท่ีหนา  แดง  ร้อน  ปวด   
และกดเจบ็  เป็นลกัษณะของโรค Rheumatoid arthritis หรือกะดูกขยายใหญ่ พบไดใ้นผูป่้วย Osteoarthritis 

3. เสียงดงักรอบแกรบ (Crepitation) หรือความรู้สึกแปลก ขณะเม่ือเคล่ือนไหวขอ้ต่างๆ   
4. ความแขง็แรงของขอ้ต่างๆ  
5. ลกัษณะของกลา้มเน้ิอแต่ละส่วน  กลา้มเน้ือท่ีแขง็แรงจะเห็นเป็นมดัๆ  กลม้เน้ือท่ีฝ่อตวัและ 

เห่ียวจะเห็นเป็นรอยแฟบหรือรอยบุ๋มลงไป  การเปล่ียนแปลงของผวิหนงัและมีกอ้นใตผ้วิหนงั เช่น ผูป่้วย 
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Rheumatoid arthritis หรือในผป่็วย Rheumatoid fever 
ในการตรวจกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ ให้ผูป่้วยถอดเส้ือผา้ท่ีคลุมส่วนท่ีจะตรวจออก ให้ส่วนนั้นอยู่ในท่าพกั และ

สามารถเคล่ือนไหวได้ อวยัวะใดท่ีมีทั้ ง 2 ข้างต้องตรวจทั้ งข้างซ้ายและข้าขวา เปรียบเทียบกัน ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
เหมือนกัน  ผูต้รวจจะต้องตรวจทางด้านโครงสร้าง  หน้าท่ี และความสามาถในการปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรม
เก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เช่น  ยืน  เดิน   นัง่  นอน  หมุนตวั  เหยียด  งอแขน  เป็นตน้  กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น  ลา้งหนา้ แปรงฟัน  
หวผีม  แต่งตวั รับประทานอาหาร  ลา้งมือ เป็นตน้  ซ่ึงผูต้รวจจ าเป็นตอ้งทราบ  Range of motion (ROM) ของร่างกายคนปกติ
และผิดปกติ แมแ้ต่ ในคนปกติก็มีความแตกต่างกนัไปตามวยัและภาวะสุขภาพของแต่ละคน  และความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 
(Muscle strength) โดยดูการออกแรงต้านของกล้ามเน้ือแต่ละส่วนผูป่้วย ในการตรวจรายละเอียดในแต่ละส่วนข้ึนอยู่กับ
อาการและสภาพของผูป่้วยแต่ละคน   

14.2) วธีิการตรวจกล้ามเน้ือ กระดูก  และข้อ  
วธีิการตรวจกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ เร่ิมจากศีรษะ ไหล่   ขอ้ศอก  ขอ้มือ ขอ้เทา้  ขอ้ตะโพก และกระดูกสันหลงั   

ประกอบดว้ยการดู  การคล า การขยบัหรือการเคล่ือนไหว  ตรวจ Range of motion (ROM)  การวดั   และตรวจความแขง็แรง
ของกลา้มเน้ือ (Muscle strength) โดยวธีิการตรวจขอ้ต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ศีรษะและล าคอ (Head and neck) 
    1.1  การดู 
       สังเกตดูลกัษณะรูปร่างของคอเพื่อหาความผดิปกติหรือความพิการ 

 อาการแสดงท่ีปกติ   คอมีรูปร่างไม่ผดิปกติ 
 อาการแสดงท่ีผิดปกติ     

1) Web Neck  ความผดิปกติท่ีคอ มีลกัษณะเป็นแผน่สูงข้ึนมาทั้งสองขา้ง และลาดไปท่ีหวัไหล่ 
พบในผูป่้วยโรค Teurner’syndrome 

2) Wry neck หรือ  torticollis ภาวะคอบิดไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง เกิดจากการหดร้ังของกลา้มเน้ือ 
srernocleidomastoid 

    1.2 การคล า 
         1.2.1 คล าบริเวณคอดา้นหลงั (Cervical spine) กลา้มเน้ือ  Paravertebral  และ  Trapezius  หาต าแหน่งท่ีกดเจ็บ  

อาจพบวา่มีอาการปวดคอ  เกิดจาการเกร็งของกลา้มเน้ือคอ มีอาการบวม  ร้อน  กดเจบ็ หรทอมีกอ้นหรือไม่ 
อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีการกดเจบ็หรือกอ้น 
อาการแสดงที่ผดิปกติ    มีบวมแดง และกดเจบ็ อาจเกิดจากมีการชอกช ้า หรือมีการอกัเสบ 

       1.2.2 คล าขอ้ต่อของกระดูกขากรรไกร  โดยผูต้รวจใชน้ิ้วกดบริเวณดา้นหนา้ของใบหู(Temporomanidibular 
joint)  ดูวา่มีการบวม ร้อน  แดง และกดเจบ็หรือไม่  

 อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีอาการกดเจบ็  บวม ร้อน  แดง หรือกอ้นบริเวณหนา้ใบหู 
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 อาการแสดงที่ผดิปกติ    มีอาการกดเจบ็ บวม ร้อน  แดง อาจเกิดจากความผิดปกติของขอ้ Temporomanidibular 
joint 

  1.3  การเคล่ือนไหว   ตรวจ range of motion (ROM)  การเคล่ือนไหวของคอ 
      1.3.1 ให้ผูป่้วยกม้ศีรษะให้คางจรดกบัหน้าอก (Flexion)  เงยหน้าเอนไปขา้งหลงั (Extension)  เอียงคอให้หูจรด

กับไหล่ทั้ งซ้ายและขวา (Lateral bending)และหมุนคอให้คางจดไหล่ทั้ ง 2 ข้าง (Rotation) โดยไม่ขยบัไหล่ สังเกตดูการ
เคล่ือนไหวของขอ้ต่อคอวา่ผูป่้วยสามารถท าได ้มากน้อยเพียงใด (ดงัภาพท่ี 11.42)  ถา้ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถท าไดเ้อง 
(Active motion)  ใหผู้ต้รวจเป็นผูท้  าให ้(Passive motion) 

 
ภาพที ่11.42  แสดงการเคล่ือนไหวของคอ 

 

อาการแสดงที่ปกติ   การเคล่ือนไหวของคอ  Flexion ท าได ้45 องศา  Extension ได ้55 องศา  Lateral bending ท า
ได ้40 องศา  และ Rotation ท าได ้ 70  องศา  
 อาการแสดงที่ผดิปกติ    ถา้ผูป่้วยมีการเคล่ือนไหวของคอท าไดน้อ้ยกวา่ปกติ  แต่เม่ือผูต้รวจพยายามขยบัให้
ไดเ้ท่าปกติ แสดงวา่พยาธิสภาพไม่ไดเ้กิดภายในขอ้  แต่สาเหตุอาจมาจากเยือ่หุม้ขอ้ (Capsule)  เอน็ของขอ้ 
(Ligament)  กลา้มเน้ือ (Muscle)หรือ เส้นประสาท (Nerve)  ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถท าเองได ้หากมี 
Hyperflexion  หรือ Hyperextension  ของกระดูกคอ  มกัเกิดจากการไดรั้บอุบติัเหตุ ถูกแรงกระแทกบริเวณคอ 
1.3.2  ในการตรวจผูป่้วยท่ีมีประวติั Fracture หรือ dislocation ของกรระดูกสันหลงัช่วงคอ ตอ้งตรวจดว้ย 

ความนุ่มนวล ไม่ฝืนเพราะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อไขสันหลงัจนเป็นอมัพาต ทั้งแขนและขาได ้
อาการแสดงที่ปกติ  เอียงคอใหหู้จรดกบัไหล่ทั้งซา้ยและขวา (Lateral bending) 

                    อาการแสดงทีผ่ิดปกติ    ผูป่้วยไม่สามารถกม้หนา้เอาคางจรดหนา้อกได ้ แสดงวา่มีการอกัเสบของเยือ่หุ้มสมอง 
หรือการอกัเสบของกระดูกสันหลงับริเวณคอ 

  1.4 การวดั 
        ในการตรวจศีรษะและคอจะเป็นการวดัมุมวา่ การเคล่ือนไหวของขอ้ท่ีคอสามารถขยบั+ไดก่ี้องศา ถึงก่ีองศา 

โดยจะตอ้งวดัทั้ง  Active และ Passive range of motion          
  1.5 การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเน้ือคอ (Muscle strength)  ท  าดงัน้ี 

1) ใหผู้ป่้วยนัง่หรือนอนหงายกม้ศีรษะใหค้างจรดกบัหนา้อก (Flexion)  ใหผู้ป่้วยออกแรงตา้น ผูต้รวจออก
แรงดนัท่ีหนา้ผาก 

อาการแสดงที่ปกติ   มีแรงตา้นเตม็ก าลงัของกลา้มเน้ือ ท่ีท าหนา้ท่ีท่ีคอ Neck flexion  ปกติ 
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อาการแสดงที่ผดิปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้ อาจจะมีความผดิปกติของ
กลา้มเน้ือ Sternocleidomastoid 
2) ใหผู้ป่้วยนัง่หงายศีรษะไปขา้งหลงั (Extension)  หรือใหผู้ป่้วยนอนกดศีรษะลงบนหมอน  โดยใหผู้ต้รวจ

ออกแรงตา้นท่ี Occiput สังเกตการหดตวัของกลา้มเน้ือ 
อาการแสดงที่ปกติ   มีแรงตา้นเตม็ก าลงัของกลา้มเน้ือ ท่ีท าหนา้ท่ีท่ีคอ Neck extension  ปกติ 
อาการแสดงที่ผดิปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้ อาจจะมี 

ความผดิปกติของกลา้มเน้ือ Trapezius 
                    3)  ตรวจ Compression test ตรวจผูป่้วยท่ีมีอาการปวดตน้คอ และมีอาการปวดร้าว หรือชาลง 
แขนแขนและมือ   โดยใหผุ้ป่้วยนั้งตรงเกา้อ้ี ผูต้รวจใชมื้อทั้งสองกดลงตรงกลางศีรษะ ในท่านัง่ธรรมดา กดบริเวณดา้นหนา้
ตรงหนา้ผาก ในท่า Full  extension กดลงตรงหลงัศีรษะในขณะ Full fflexion และดา้นขา้งส่วนบน ในขณะมี Lateral bending 
ทั้ง 2 ขา้งของคอ  

อาการแสดงทีป่กติ  ไม่มีการปวดชาบริเวณคอ 
                     อาการแสดงที่ผิดปกติ มีอาการปวดชาแลว้ร้างลงแขนและมือ  แสดงว่ามี  Nerve root  irritation บริวณ Cervical 
ในผูป่้วย Cervical spondylosis หรือ Cervical disc herniation หรือ Osteo-arthritis ของ Cervical  spines 

2. ข้อไหล่ (Shoulder joint) 
ขอ้ไหล่โดยทัว่ไปจะหมุนไดโ้ดยรอบ  นอกจากดา้นท่ีติดกบัล าตวัและดา้นหลงั 

2.1  การดู 
            สังเกตดูลกัษณะรูปร่างของขอ้ไหล่ทางดา้นหนา้ดูวา่มีรูปร่างผดิปกติ  มีบวม   แดง เขียว  ช ้า 

มีการลีบของกลา้มเน้ือ หรือความพิการ ทางดา้นหลงัใหดู้ขอ้ไหล่ กระดูกสะบกั และกลา้มเน้ือวา่ลีบหรือไม่ หรือกระดูกโปน
นูนหรือไม่  เปรียบเทียบกนัทั้ง 2 ขา้ง   รวมทั้งสังเกตท่าทางของผเูป่วยดว้ย เพราะถา้ผูป่้วยขอ้ไหล่เคล่ือนหลุด มกัจะใชมื้ออีก
ขา้งหน่ึงประคองเอาไวอ้ยา่งระมดัระวงั 

อาการแสดงทีป่กติ   หวัไหล่ไม่มีความพิการ หรือผดิรูป   
อาการแสดงทีผ่ดิปกติ     
1) Acromian process โป่งนูนกวา่อีกขา้ง กลา้มเน้ือลีบหวัไหล่แฟบ  พบในผูป่้วยไขสันหลงัอกัเสบ 
2)  Elevation of scapular  กระดูกสะบกันูนสูงข้ึน  พบในผูป่้วยโรค Sprengel’s deformity  

สันหลงัคด (Scoliosis)  หรืออมัพาตของกลา้มเน้ือรอบๆ ไหล่  
 3)  มีการบวมรอบๆ ไหล่  อาจเกิดจากการอกัเสบภายในขอ้ พบในโรค Rheumatoid arthritis  หรือมีการเล่ือน
หลุดของขอ้ไหล่  การอกัเสบของ Bursa  การอกัเสบของเอน็ 

2.2 การคล า    
บริเวณขอ้ไหล่ทั้ง 2 ขา้ง  บริเวณขอ้กระดูกมาบรรจบกนัและปุ่มกระดูกหวัไหล่  มีอาการบวม 
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หรือกดเจบ็หรือไม่  ท่ีบริเวณ Sternoclavicular joint, Acromianclavicular joint   ตวัขอ้ไหล่ตลอดถึง  Greater tubercle  และ
ร่อง  Biceps (ดงัภาพท่ี  11.43)  คล าผวิหนงั มีบวม แดง ร้อน กดเจบ็หรือไม่มีการอ่อนแรง  การเกร็งของกลา้มเน้ือหรือไม่  
คล าเอน็ของขอ้ คล ากระดูก Clavicle, Acromian process, Greater และ Lesser tuberosity, Coracoid process, Bicipital groove, 
Sternoclavicular joint และ Acromioclavicular joint ;มีการกดเจบ็หรือไม่  

 
ภาพที ่11.43  แสดงการเคล่ือนไหวของขอ้ไหล่ 

 

อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีการกดเจบ็   
อาการแสดงที่ผดิปกติ   มีการบวม แดง ร้อน   และกดเจบ็ อาจเกิดจากการอกัเสบของกลา้มเน้ือ  เอน็ยดึขอ้ 
(Ligament)   ถุงน ้า (Bursa)  กระดูกหกั การอกัเสบของขอ้ พบในผูป่้วย Rheumatoid artrutis, Ankylosing 
spondylitis หรือ Septic arthritis 

2.3  การเคล่ือนไหว   ตรวจ range of motion (ROM)  ท  าดงัน้ี 
     2.3.1 โดยผูต้รวจยืนค่อนไปทางด้านหลังของผูป่้วย เพื่อจะได้สังเกตการเคล่ือนไหวของ Scapular ด้วย  ถ้า

ตอ้งการตรวจการเคล่ือนไหวท่ีขอ้ Glenohumeral เพียงอยา่งเดียวใหตึ้งกระดูกสะบกัไม่ให้ขยบั โดยให้ผูต้รวจใชน้ิ้วหวัแม่มือ
ขา้งหน่ึงกดลงบน Spine ของกระดูกสะบกัและน้ิวอ่ืนๆขา้มไหลไปกดท่ีกระดูกไหปลาร้า ให้ผูป่้วยห้อยแขนลง แขนและฝ่า
มือจะอยูแ่นบล าตวั ให้น้ิวหวัแม่มืออยูข่า้งหนา้  จากนั้นยกแขนข้ึนไปขา้งหนา้ (Flexion)  เหวีย่งแขนไปดา้นหลงั (Extension)  
กางแขนออกจากขา้งล าตวั แลว้ยกแขนข้ึนเหนือศีรษะ จนมือทั้ง 2 ขา้งจบกนัเหนือศีรษะ(Abduction) หุบแขนท่ีกางเขา้หา 
ล าดวั แลว้เคล่ือนผ่านไปทางดา้นหน้าของทรวงอก (Adduction) กางแขนและออ้มมือไปทางดา้นหลงัของศีรษะจนมือแตะ
ด้านหลงั(External rotation) หุบแขนแล้วไขวมื้อทั้ง 2 ข้างท่ีบริเวณหลงั (Internal rotation)  จากนั้นให้ผูป่้วยเหวี่ยงมือเป็น
วงกลม (Circumduction)  ซ่ึงเป็น Combind actions ของ Glenohumeral acspulothoracic scapula-thoracic movement 

 ใหผู้ป่้วยท าเองและผูต้รวจเป็นผูก้ระท าให ้สังเกตความผิดปกติขณะท่ีผูป่้วยเคล่ือนไหวท าท่าดงักล่าว ดูวา่มีเสียง
ดงักรอบแกรบหรือไม่ (ดงัภาพท่ี  11.44)   

อาการแสดงท่ีปกติ   การเคล่ือนไหวของขอ้ไหล่ Flexion ท าได ้40 องศา  Abduction ท าได ้180  
องศา  Adduction ท าได ้20-40 องศา Internal rotation ท าได ้80-90 องศา และ External rotation ท าได ้90 องศา 
 

อาการแสดงท่ีผิดปกติ    

1. Sternoclavicular joint 

2. Acromioclavicular joint 

3. ตวัขอ้ไหล่ตลอดถึง Greater tubercle  และร่อง 

Biceps 
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1) การเคล่ือนไหวของขอ้ไหล่ผูป่้วยท าเองไดน้้อยกวา่ปกติ  แต่ถา้ผูต้รวจช่วยขยบัให้ไดเ้ท่ากบัปกติ  แสดงว่า
พยาธิสภาพไม่ไดเ้กิดข้ึนภายในขอ้  แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเยื่อหุ้มขอ้ (Capsule)   เอ็นยึดขอ้ (Ligament)  
กลา้มเน้ือ (Muscle)  หรือ เส้นประสาท (Nerve)  

2) ยกแขนข้ึนไดเ้ล็กนอ้ยและในขณะเดียวกนั ไม่สามารถใชป้ลายหวัแม่มือแตะหรือสัมผสัหลงั 
ได้อย่างปกติ (Internal rotation)  มกัเกิดจากการอกัเสบของ Rotator cuff โดยเฉพาะส่วนเอ็นของกล้ามเน้ือ Supraspinatus  
หรือ Bicipital  tendinitis เคล่ือนไหวขอ้ไหล่เกือบไม่ไดเ้ลย (Froxen shoulder)   พบในผูป่้วยท่ีมีการอกัเสบของเอน็ของไหล่   

3) เคล่ือนไหวไม่ไดเ้ลย เพราะปวดมาก พบในผูป่้วยโรคขอ้ไหล่หกัหรือการเคล่ือนหลุดของขอ้ไหล่ 
   2.4 การวัด  เป็นการตรวจท่ีช่วยให้การดู  การคล า  และการเคล่ือนไหวแน่นอนชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะวดัขนาด 

รอบวงของแขนตอนบนใกล้ๆ หัวไหล่เพื่อดูว่าไหล่บวม โตข้ึน หรือเล็กลงจากกล้ามเน้ือลีบ  และจะเป็นการวดัมุมของ 
การเคล่ือนไหวของขอ้ไหล่ว่าสามารถขยบัได้ก่ีองศา ถึงก่ีองศา   โดยตอ้งวดัทั้ง Active และ Passive range of motion แล้ว
เปรียบเทียบกนัทั้ง 2 ขา้ง  
 
 

 

       ภาพที ่ 11.44  การเคล่ือนไหวของขอ้ไหล่  
 

 
ภาพที ่ 11.45 การเคล่ือนไหวของขอ้ศอก 

  
    2.5 การตรวจ Muscle strange  

1) ใหผู้ป่้วยเหยยีดแขนออกไปขา้งหนา้ ผูต้รวจพยายามกดแขนลงและดนัแขนข้ึน โดยใหผู้ป่้วยออกแรงตา้น  
สังเกตความแรงของแรงตา้น และดูการเคล่ือนของสะบกั 
        อาการแสดงทีป่กติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Serratus  ปกติ  

     อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    แรงตา้นลดลงปลายล่างของกระดูกสะบกัมีการเคล่ือนไหวเขา้ในและขยบัข้ึน   
พบในกรณีท่ีกลา้มเน้ือ Anterior serratus อ่อนแรง 
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2)  ใหผู้ป่้วยชูแขนทั้งสองขา้งข้ึนเหนือศีรษะ หนัฝ่ามือไปขา้งหนา้ ประมาณ 20-30 วนิาที ดูการทรงตวัของ 
ผูป่้วย   ผูต้รวจใชมื้อทั้งสองขา้งพยายามดนัแขนของผูป่้วยลง และใหผู้ป่้วยออกแรงตา้นไว ้สังเกตดูการตกลงของแขนขณะ
เหยยีด 
        อาการแสดงทีป่กติ   สามารถชูแขนข้ึนได ้เป็นปกติ  

      อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    มีการออกแรงของแขนขณะเหยยีด  หรืออ่อนก าลงัลง แสดงวา่ ผูป่้วยมีอมัพาตคร่ึง 
ซีก  Hemiparesis หรือมีความผดิปกติของขอ้ไหล่ 

3)  ใหผู้ป่้วยกางแขนออกจากล าตวั  ประมาณ 30 องศา ตา้นกบัแรงดนัท่ีผูต้รวจกดลงบนแขนสังเกตและคล า 
การหดตวัของกลา้มเน้ือ Deltoid 
        อาการแสดงทีป่กติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Deltoid  ปกติ (กลา้มเน้ือมดัน้ีจะท าหนา้ท่ีกาง
แขนระหวา่ง 15-90 องศา)  

     อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถจะตา้นแรงของผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความ 
ผดิปกติตวัของกลา้มเน้ือ Deltoid หรือ Circumflex nerve (C5) 

4) ใหผู้ป่้วยยนืตรงตามสบาย  หอ้ยแขน เหยยีดตรงลงขา้งตวั  ผูต้รวจใชมื้อกดท่ีล าแขนผูป่้วยใตศ้อกเขา้หา 
ล าตวั  สังเกตและคล าการหดตวัของกลา้มเน้ือ Suprsspinstus 
        อาการแสดงทีป่กติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Supraspinatus ปกติ  

     อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ  ไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้ แสดงวา่มีความผดิปกติ 
ของกลา้มเน้ือ Supraspinatus หรือ  Suprascapular nerves(C5) 

5) ใหผู้ป่้วยยกแขนออกไปขา้งๆ ตั้งฉากกบัล าตวั  งอขอ้ศอกประมาณ 90 องศา  แลว้ออกแรงหนีบแขนลง  ตา้น 
แรงท่ีผูต้รวจใชมื้อยนัไวท่ี้ขอ้ศอก  สังเกตและคล าการกดตวัของกลา้มเน้ือ Latissimus dorsi และ Teres  major 
       อาการแสดงทีป่กติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Latissimus dorsi และ  Teres major ปกติ 
           อาการแสดงที่ผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้ แสดงวา่มีความผิดปกติ
ของกลา้มเน้ือ Latissimus dorsi: C6,C7,C8 หรือ Teres  major ท่ีเล้ียงโดย Lower acapular nerve 

6) ใหผู้ป่้วยยนืหนัหนา้เขา้หาฝาพอสมควร  เอามือทั้งสองยนัฝาแลว้ออดแรงดนั โดยไม่ใหต้วัเคล่ือน  สังเกต 
และคล าการหดตวัของกลา้มเน้ือ Trapezius และ Serrstus anterior   
        อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ Trapezius และ Serrstus anterior  ต าแหน่งของ  Medial 
border ของ Scapular ยงัคงชิดกบั Thoracic wall  

     อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกล้ามเน้ือ Trapezius และ Serratus anterior แสดงว่ามีความ
ผดิปกติของเส้นประสาทท่ีมาสู่ Serratus anterior (C5, C6, C7) 

7) ใหผู้ป่้วยยกแขนทั้ง 2 ข้ึนเล็กนอ้ย  ผูต้รวจจบัท่ีขอ้มือทั้ง 2 ขา้ง  แลว้ดนัออกจากล าตวั  ใหผู้ป่้วยออกแรงเพื่อ 
น าแขนห้อยลงตามปกติ  สังเกตดูการหดตวัของกลา้มเน้ือ Pectoris major 
     อาการแสดงทีป่กติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Pectoris major ปกติ  
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          อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้ แสดงวา่มีความผดิปกติ
ของกลา้มเน้ือ Pectoris   major   หรือ  Lateral and medial pectoral nerves (6, C7.C8, T1) 

8) ตรวจ Dugar’s sign เป็นการตรวจวา่มีการหลุดของขอ้ไหล่ไปทางขา้งหนา้หรือไม่  โดยใหผู้ป่้วยงอศอกขา้ง 
นั้นใหเ้ตม็ท่ีแลว้พยายามเอ้ือมมือไปจบัไหล่ตรงกนัขา้ม แลว้ผูต้รวจพยายามกดขอ้ศอก ชิดเขา้หาอกและหนา้ทอ้ง     

 อาการแสดงที่ปกติ   สามารถกดใหข้อ้ศอกไปชิดกบัล าตวัได ้
 อาการแสดงที่ผดิปกติ   ไม่สามารถท าได ้แสดงวา่มีการเล่ือนหลุดของขอ้ไหล่ 
3. ข้อศอก (Elbow joint) 

ขอ้ศอกโดยปกติมีการเคล่ือนไหวได ้2 แนวทางคือ งอขอ้ศอกขณะเหยยีดแขนหรืองอขอ้ศอกขณะการแขนกบั 
บิดแขนเขา้และบิดแขนออก 
 3.1  การดู 
                      ตรวจดูลกัษณะของขอ้ศอกวา่มีรูปร่างผดิปกติ  มีบวม แดง เขียง ช ้า มีแผล มีกอ้น  หรือมีกลา้มเน้ือลีบ หรือไม่ 
เปรียบเทียบกนัทั้ง 2 ขา้ง  
      อาการแสดงที่ปกติ   ขอ้ศอกไม่มีความพิการผดิรูป   
      อาการแสดงที่ผดิปกติ     
  1) แขนคอก (Cubitus varus) หรือแขนท่ีมองดา้นขา้ง มีลกัษณะแบบพานทา้ยปืนยาว (Gunstock deformity) ถา้
ให้งอขอ้ศอกแขนท่อนปลายจะแออกขา้งนอก  และถา้ให้เหยียดแขนท่อนปลายจะเฉเขา้ใน  พบไดใ้นภาวะแทรกซ้อนของ 
Supracondylar fracture ของกระดูกตน้แขนท่ีติดผดิปกติ  
 2)  แขนโกง (Cubitus valgus) ถา้ให้งอขอ้ศอก Rmity) แขนท่อนปลายจะเบนเขา้หาตวั   และถา้ให้เหยียดแขน
ท่อนปลายจะกางออก  พบไดใ้นภาวะแทรกซอ้น  Lateral condyle   ของกระดูกตน้แขนท่ีติดผดิปกติ 
 3) การบวมหรือนูนบริเวณขอ้ศอก  มกัเกิดจากการอกัเสบของขอ้ใน Rheumatoid arthritis, Septic arthritis  หรือ 
Osteoarthritis 

3.2  การคล า  
         3.2.1  ใหผู้ป่้วยงอพบัขอ้ศอกประมาณ 70 องศา คล าผวิวา่มีบวม ร้อน   กดเจบ็หรือไม่  มีการอ่อนแรงของ 

กลา้มเน้ือหรือไม่  คล าขอ้ศอกท่ี Extensor surface  ของ  Ulnar  olecranon สังเกตดูวา่มีกอ้น  การบวม  ความหนาของผิวหนงั
และต าแหน่งท่ีกดเจ็บ  คล ายึดเอ็นยึดขอ้  คล ากอ้น  คล าปุ่มกระดูก Olecranon process, epicondyle ของกระดูกตน้แขน คล า
ปุ่มกระดูกตน้แขน คล า Paraolecranon groove   เส้นประสาท Ulnar อยูร่ะหวา่ง Olecranon และ  Medial epicondyle  ค่อนไป
ทางดา้นหลงั  อยูใ่น  Medial paraolecranon groove วา่มีการกดเจบ็หรือไม่ 
 อาการแสดงท่ีปกติ   ขอ้ศอกไม่มีการกดเจบ็ ไม่มีกอ้น  
 อาการแสดงท่ีผดิปกติ     

1) คล าไดก้อ้นท่ี Olecranon process  อาจเป็น Nodule หรือ Trophi ในผูป่้วยโรคเก๊าต ์    
2) ถา้พบวา่ มีการบวมท่ีขอ้ศอก อาจเกิดจากการอกัเสบของ Olecranon bursa การบวมจะอยูต้ื่นกวา่ Olecranon  
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process เรียก  Olecranon  bursitis  อาจพบร่วมกบัโรคขอ้อกัเสบชนิด Rheumatoid   และ Gout            
3) ถา้ต าแหน่งเส้นประสาท Ulnar น้ีกระทบของแขง็จะเกิดอาการเสียวแปร๊บไปตามแขนและปลายน้ิว 
3.2.2 ใหผู้ป่้วยงอพบัขอ้ศอก ผูต้รวจลากรูปสามเหล่ียมจากจุด Tip of olecranon  ของ Ulnar, 

medial, Lateral epicondyle ของ Humurus วา่จะฟอร์มเป็นรูปสามเหล่ียมอะไร  
 อาการแสดงท่ีปกติ   Body landmark ทั้งสามจุดฟอร์มเป็นรูปสามเหล่ียมดา้นเท่าเอาฐานข้ึนบน 
 อาการแสดงท่ีผิดปกติ    การฟอร์มรูปสามเหล่ียมผดิรูปร่างไป พบในการเคล่ือนหลุดของขอ้ศอก   

3.3 การเคล่ือนไหวข้อศอก  
3.3.1  โดยใหผู้ป่้วยเหยียดขอ้ศอกใหต้รงและชิดกบัล าตวั  แลว้งอแขน (Flexion) เหยยีดแขน(Extension)ใหผู้ป่้วย  

flex  ขอ้ศอก 90 องศา  แขนอยูข่า้งล าตวั  โดยให้น้ิวหวัแม่มืออยูด่า้นบน   ให้ผูป่้วยหงายฝ่ามือข้ึน(Supination)  และคว  ่าฝ่ามือ
ลง (Pronation)   (ดงัภาพท่ี  11.45)  ใหผู้ป่้วยท าเองและผูต้รวจเป็นผูท้  าให ้ สังเกตความผดิปกติในการเคล่ือนไหวของขอ้ศอก 

อาการแสดงท่ีปกติ   การเคล่ือนไหวของศอก Flexion ท าได ้135-150 องศา Extension ท าได ้0-5 องศา  
 อาการแสดงท่ีผดิปกติ   การเคล่ือนไหวของขอ้ศอกผูป่้วยท าเองไดน้อ้ยกวา่ปกติ  แต่ถา้ผูต้รวจช่วยขยบัใหไ้ด ้

เท่ากบัปกติ  แสดงวา่พยาธิสภาพไม่ไดเ้กิดข้ึนภายในขอ้  แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเยือ่หุม้ขอ้  กลา้มเน้ือหรือเส้นประสาท  
3.4 การวดั   วดัความยาวของท่อนแขนส่วนปลายจาก Olecranon process ถึง  Ulnar styloid วดัรอบวงของขอ้ศอก   

และวดัมุมการเคล่ือนไหวของขอ้ศอกวา่มีความผดิปกติหรือไม่  โดยเปรียบเทียบกนัทั้ง 2 ขา้ง  
3.5 การตรวจ Muscle strange  

1) ใหผู้ป่้วยงอขอ้ศอกในลกัษณะเบ่งกลา้มเน้ือตน้แขนตา้นกบัแรงท่ีผูต้รวจดึงไวท่ี้ขอ้มือ สังเกตและคล าการ 
หดตวัของกลา้มเน้ือ Biceps 
        อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Biceps  ปกติ  

     อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติ 
ของกลา้มเน้ือ Biceps หรือ Musculocutaneous nerve (C5, C6) 

2) ใหผู้ป่้วยเหยยีดขอ้ศอก โดยผูต้รวจใชแ้รงตา้นท่ีปลายแขน  สังเกตและคล าการหดตวัของกลา้มเน้ือ Triceps 
        อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Triceps  ปกติ  

     อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ Triceps หรือ Radial nerve  (C7, C8) 
3) ให้ผูป่้วยพยายามงอข้อศอก โดยให้ปลายแขนอยู่ในท่า Midposition ระหว่าง Supination และ Pronation 

ผูต้รวจออกแรงตา้น เอาไว ้ สังเกต และคล าการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ Bronchio radialis 
        อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Bronchio radialis  ปกติ  

     อาการแสดงท่ีผดิปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตรวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
กลา้มเน้ือ Branchio radialis  หรือ Radial nerve (C5, C6) 

4) ใหผู้ป่้วยหอ้ยแขนขา้งล าตวั และพยายาม Supinate ปลายแขนสู้แรงตา้นของผูต้รวจ สังเกต และคล าการ       
หดตวัของกลา้มเน้ือ Brachio radialis 
        อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Supinator ปกติ  
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     อาการแสดงท่ีผดิปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติ 
ของกลา้มเน้ือ Supinator  หรือ Radial nerve (C5, C6) 

5) ใหผู้ป่้วยหอ้ยแขนลงขา้งตวัและพยายาม Pronate ปลายแขนสู้กบัแรงตา้นผูต้รวจ สังเกตและคล าการหดตวั 
ของกลา้มเน้ือ Pronator teres 
      อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี ก าลงัของกลา้มเน้ือ  Pronator teres ปกติ  

     อาการแสดงท่ีผดิปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติ 
ของกลา้มเน้ือ Pronator teres หรือ Median nerve (C6, C7) 

6)  ตรวจ Cozen’s test  เป็นการตรวจวา่มี Epicondylitis  หรือไม่ โดยใหผู้ต้รวจก ามือใหแ้น่น และเกร็งมือใน 
ท่า Dorsi flex  ผูต้รวจใชมื้อก าท่ีขอ้มือ และอีกมือหน่ึงพยายามท่ีจะดึงมือท่ีก าแน่นอยูน่ั้นให้ขอ้มือ Flex ลงมาทาง Volar side 
สังเกตการเจบ็บริเวณ Lateral epicondyle 
      อาการแสดงท่ีปกติ   ไม่มีแรงการเจบ็ตรงบริเวณ Lateral epicondyle 
       อาการแสดงท่ีผิดปกติ    ถ้ามีอาการการปวดและกดเจ็บท่ีบริเวณ Lateral epicondyle  แสดงว่า ผูป่้วยมี 
Epicondylitis มกัพบไดใ้นผูป่้วยท่ีเป็นโรค Tennis elbow           

4. ข้อมือและข้อนิว้มือ (Wrist and  phalangeal joints) 
    ข้อมือ โดยปกติขอ้มือมีการเคล่ือนไหวไดห้ลายแนวทาง คือ  งอขอ้มือกระดกข้ึนลง  และเหวีย่งมือไปรอบๆ ได ้

ในขอบเขตจ ากดั  ส่วนการบิดมือใหก้ระดูกแขนอยูน่ิ่ง ๆ จะท าไดน้อ้ยมาก 
     ข้อนิว้มือ  ปกติขอ้น้ิวมือมีการเคล่ือนไหวไดเ้พียงงอน้ิวมือและเหยยีดน้ิวมือ (ดงัภาพ 11.47) 
    การตรวจข้อมือและนิว้มือ  ท าไดด้งัน้ี  

 4.1 การดู   ตรวจดูลกัษณะของขอ้มือและน้ิวมือ รูปร่างผิดปกติ  มีบวม แดง เขียง ช ้า มีแผล มีกลา้มเน้ือลีบ หรือมี
กอ้นโป่งนูนหรือ หรือไม่ เปรียบเทียบกนัทั้ง 2 ขา้ง  
      อาการแสดงท่ีปกติ   มือ ขอ้มือและน้ิวมือไม่มีความพิการผดิรูป   
      อาการแสดงท่ีผดิปกติ     

1) มีภาวะ Walkmann ischemic contracture  จะมีลกัษณะ Flexion ขอ้มือ  Extension ท่ีโคนน้ิวมือ และ  Flexion  
ท่ีข้อน้ิวมือ เกิดจากภาวะท่ีมีแรงบีบอดัเกิดข้ึน ภายใน Compartment  ท่อนปลาย  แรงเบียดอดัน้ีสูง  ท าให้เลือดไปเล้ียง
กลา้มเน้ือส่วนปลายไม่พอ  เกิดการตายของกลา้มเน้ือ  พบในผูป่้วยท่ีมีกระดูกหกัส่วน  Supracondylar 

2) Wrist drop  จะมีลกัษณะขอ้มือตกอยูใ่นท่า Flexion  พบในรายท่ีมีประสาท Radial เป็นอมัพาต  
3) Dinner fork deformity ขอ้มือจะมีลกัษณะคลา้ยชอ้นส้อมจะพบในผูป่้วย Colles fracture ส่วนล่างของ 

กระดูกหกัจะเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ 
4) Mallet finger  เป็นความพิการท่ีมีการงอของขอ้ปลายน้ิวของน้ิวมือ  เกิดจากการขาดของ Distal slip ของเอน็ 

ของกลา้มเน้ือ  Extensor ของน้ิวมือ  
5) Swan neck deformity ความพิการน้ีจะมี  Flexion ท่ีปลายน้ิว และ Extension ท่ีขอ้น้ิวส่วนตน้(PIP)  อาจมี   

flexion ท่ีขอ้โคนน้ิวดว้ย เกิดจากการท่ีมีการหดร้ังของกลา้มเน้ือในฝ่ามือ  พบในผูป่้วยโรค  Rheumatoid arthritis   
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6) Fisiform swelling บวมเป็นรูปกระสวย  จะเป็นเฉพาะขอ้น้ิวส่วนตน้และขอ้โคนน้ิว  ส่วนปลายน้ิวจะไม่เป็น   
พบในผูป่้วย  Rheumatoid arthritis    แต่ถา้มีการบวมและผิดปกติท่ีขอ้ปลายน้ิว มกัเกิดจากขอ้อกัเสบในผูป่้วย Osteoarthritis 

 4.2 การคล า  
                     ใชน้ิ้วช้ีและน้ิวแม่มือคล าบริเวณขอ้น้ิวมือห้ทัว่ทั้ง 2 ขา้ง  ใหผู้ป่้วยคว  ่าฝ่ามือ  คล าหลงัมือบริเวณ Meta-
carpophalangeal joints ดว้ยน้ิวหวัแม่มือทั้ง 2 ขา้ง แลว้คล าขอ้มือดา้นหลงัโดยใชน้ิ้วหวัแม่มือเช่นเดียวกนั(ภาพท่ี 11.46 ก )  
ถา้พบขอ้ปลายน้ิวมีขนาดใหญ่มาก และอาจมีอาการหงิกหงอของน้ิวมือร่วมดว้ย  มีลกัษณะแขง็ไม่เจบ็ปวด มกัพบในผูป่้วยวยั
กลางคนหรือสูงอายใุห้นึกถึงโรค Osteoarthritis  (ดงัภาพท่ี 11.46 ข) แต่ถา้มีอาการบวมและมีลกัษณะนุ่ม  เจบ็ปวด บางรายมี
อาการขอ้แขง็ร่วมดว้ยมกัเป็นท่ีขอ้ตรงกลาง  ขอ้โคนของน้ิวมือและขอ้มือ  ควรค านึงถึงโรค Rheumatoid  arthritis (ดงัภาพท่ี 
11.46 ค) 
                     Ganglion  เป็นถุงน ้ามีลกัษณะกลม กดไม่เจบ็อยูบ่ริเวณขอ้และเยือ่หุม้เอ็น  พบบ่อยท่ีหลงัมือและขอ้มือ (ภาพท่ี 
11.46 ง ) อาจพบท่ีขอ้เทา้ได ้ถา้จบัขอ้ตรงต าแหน่งท่ีเป็นงอลงจะท าให ้Ganglion ไดช้ดัเจนข้ึน ผูป่้วยท่ีสงสัยวา่เป็น  Carpal 
tunnel syndrome  ใหผู้ป่้ววยงอขอ้มือเตม็ท่ีนาน 1 นาที  ถา้มีอาการชาหรือเจบ็แปร๊บท่ีส่วนของ Median nerve ไดแ้ก่ บริเวณ
น้ิวหวัแม่มือดา้นฝ่ามือ  น้ิวช้ี  น้ิวกลาง  และบางส่วนของน้ิวนาง  แสดงวา่ผูป่้วยเป็นโรคน้ี 

 

ก.  การคล าขอ้น้ิวมือ และคล าขอ้มือ 

 

ข. Osteoarthritis   
 

ค. rheumatoid  arthritis  
 

ง. ถุงน ้ า (gangion) 

ภาพที ่11.46  การคล าขอ้น้ิวมือ/ขอ้มือ  และ ความผดิปกติ 

 

 4.3 การเคล่ือนไหว     การเคล่ือนไหวของขอ้มือและขอ้น้ิวมือ ท าดงัน้ี 
4.3.1 การเคล่ือนไหวของขอ้มือ ใหผู้ป่้วยคว  ่ามือและมืออยูใ่นแนวเดียวกนัแขนส่วนปลาย ตรวจการเคล่ือนไหว 

ท่า flexion  โดยให้ผูป่้วยงอฝ่ามือลง(Palmar flexion) กระดกขอ้มือข้ึนในท่า Extension (Dorsi flex)  แลว้บิดมาดา้นน้ิวกอ้ย 
(Ulnar deviation) (ดงัภาพท่ี 11.47) 

 อาการแสดงท่ีปกติ   การเคล่ือนไหวของขอ้มือ  Flexion ท าได ้50-60 องศา Extension ท าได ้35-60 องศา Ulnar  
deviation ท าได ้30-40 องศา  และ Radial  deviation ท าได ้25-30 องศา 
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      อาการแสดงท่ีผดิปกติ     ถา้การเคล่ือนไหวของมือและขอ้น้ิวมือ ผูป่้วยท าเองไดน้อ้ยกวา่ปกติ  แต่ถา้ผูต้รวจช่วย 
ขยบัใหไ้ดเ้ท่ากบัปกติ  แสดงวา่พยาธิสภาพไม่ไดอ้ยูท่ี่ขอ้ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเยือ่หุม้ขอ้  กลา้มเน้ือ  หรือเส้นประสาท  

 4.3.2 การเคล่ือนไหวของน้ิวมือ   ให้ผูป่้วยเหยียดน้ิวในแนวราบ (Extension)   งอน้ิวมือ (Flexion) กางน้ิวออก 
(abduction)  หุบ น้ิวเข้า (adduction)  ทั้ ง 2 ข้าง ทั้ งน้ิวหัวมือและข้อ Metacarpo-phalangeal และข้อ Interphalangeal ทั้ ง 
Proximal และ  Distal   (ดงัภาพท่ี 11.48)  ก ามือในท่าหงาย  ให้น้ิวหัวแม่มือทบับนน้ิวทั้งส่ี สังเกตดูวา่การเคล่ือนไหวของขอ้
ผิดปกติหรือไม่  ให้สังเกตดูวา่มีบวม  แดง เป็นกอ้น และมีการลีบของกลา้มเน้ือหรือไม่ ผูป่้วยท่ีมีการอกัเสบของขอ้และเอ็น
จะเหยยีดน้ิวออกไม่ได ้   

 อาการแสดงท่ีปกติ    
 -การเคล่ือนไหวของขอ้น้ิวมือท่ี 2-5    
 ขอ้โคนน้ิว (Metacarpophalangeal joint) Flexion ท าได ้90 องศา Extension ท าได ้30 องศา   
 ขอ้น้ิวส่วนตน้ (Proximal interphalangeal joint)  Flexion ท าได ้100 องศา  และ Extension 0 องศา   

 ขอ้ปลายน้ิว (Distal  interphalangeal joint)  Flexion    ท าได ้80 องศา  และ Extension 0 องศา   
 -การเคล่ือนไหวของขอ้น้ิวหวัแม่มือ  
                      ขอ้ Carpometacarpal  abduction ท าได ้70 องศา  และ adduction ท าได ้0 องศา   Palmar flexion ท าได ้70 องศา  
Dorsal flexion ท าได ้0 องศา 
                      ขอ้โคนน้ิว Metacarpometacarpal joint  flexion ท าได ้50 องศา  และ Extension ท าได ้15 องศา    
                      ขอ้น้ิว Interphalangeal joint ท าได ้85 องศา  และ Extension ท าได ้15 องศา    

      อาการแสดงท่ีผิดปกติ      
        Trigger finger  เกิดจากการของเอน็กลา้มเน้ือส่วนของ Flexor และ Flexor tendon  sheath มกัเกิด  

Nodule  ท่ีเอน็กลา้มเน้ือดงัลก่าว ท าใหก้ารเหยยีดและการงอของน้ิวเกิดติดขดัข้ึน เพราะ  Nodule มกัจะผา่นไปมาล าบาก ท า
ใหเ้กิดเสียงดงั Snapping ในขณะท่ี Nodule ผา่นช่องแคบของ Flexor tendon sheath ท่ีหนา  

 
ภาพที ่ 11.47  การเคล่ือนไหวของขอ้มือ  

    

 
ภาพที ่ 11.48  การเคล่ือนไหวของขอ้น้ิวมือ 

 
      4..4 การวดั 
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การรวดัความยาวของมือจาก Radial หรือ Ulna styloid ไปท่ีปลายน้ิวกลาง  วดัความยาวของน้ิวมือ วดัจากดา้นหลงั
ของโคนน้ิว ในท่าท่ีขอ้โคนน้ิวงอเต็มท่ีและน้ิวเหยียดตรงวดัไปท่ีปลายน้ิว  วดัเส้นรอบวงของขอ้มือหรือน้ิวมือ วดัมุมการ
เคลืนไหวของขอ้ต่างๆ วา่ผดิปกติหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกนัทั้งสองขา้ง 

4.5 การตรวจ Muscle strange  
1) ให้ผูป่้วยพยายาม Flex ขอ้มือมาทาง Radial side ตา้นกบัแรงผูต้รวจท่ีดนัไวใ้นทิศทางตรงขา้ม  สังเกตและ

คล าการท างานของกลา้มเน้ือ Flexor carpi radialis และเอน็ Palmaris longus 
 อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Flexor carpi radialis  ปกติ  

 อาการแสดงท่ีผดิปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
กลา้มเน้ือCarpi radialis หรือ Median nerve (C6, C7, C8) 
 2)ใหผู้ป่้วยมือและก าหมดัแลว้พยายาม Extend ขอ้มือมาทาง สู้กบัแรงตา้นของผูต้รวจ สังเกตและคล าการหดตวั
ของกลา้มเน้ือ Extensor carpi ulnaris และ Digitorum communis 
 อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Extensor carpi radialis longus, Carpi ulnaris 
และ Digitorum communis  ปกติ  

 อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
กลา้มเน้ือ Extensor carpi radialis longus, Carpi ulnaris และ Digitorum communis  ปกติ  
 3)ใหผู้ป่้วยวางมือหงายลงบนโตะ๊ ผูต้รวจกด Proximal phalanx แลว้ใหผู้ป่้วยพยายามงอน้ิวดนัแรงท่ีผูป่้วยกดไว ้ 
สังเกตรูหดตวัของกลา้มเน้ือ Flexor  digitorum sublimis 
 อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Flexor  digitorum sublimis ปกติ  

 อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
กลา้มเน้ือ Flexor digitorum sublimis หรือ Median nerve (C7, C8, T1) 
 4)ใหผู้ป่้วยพยายามวางขอ้มือหงายลงบนโตะ๊ ผูต้รวจกด Middle phalanx แลว้ใหผู้ป่้วยพยายามงอปลายน้ิวข้ึน
ดนัแรงท่ีผูต้รวจกดไว ้ สังเกตการหดตวัของกลา้มเน้ือ Flexor digitorum  profundus   
 อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Flexor digitorum  profundus   ปกติ  

 อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
กลา้มเน้ือ Flexor digitorum  profundus    หรือ Median nerve (C8, T1) 

5) ใหผู้ต้รวจจบั Proximal phalynx น้ิวหวัแม่มือของผูป่้วยใหอ้ยูก่บัท่ี  ใหผู้ป่้วยงอปลายน้ิวตา้นกบัแรงท่ีผูต้รวจ 
ยนัไว ้ สังเกตการหดตวัของกลา้มเน้ือ Flexor pollicis longus  
 อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ีก าลงัของกลา้มเน้ือ Flexor pollicis longus  ปกติ  

  อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
กลา้มเน้ือ Flexor pollicis longus หรือ Median nerve (C8, T1) 
 6)ผูต้รวจใชมื้อขา้งหน่ึงประคองขอ้มือของผูป่้วยเอาไว ้ ใหผู้ป่้วยพยายามเหยยีดขอ้ Metacarpo-palangeal สู้กบั 
แรงตา้นจากมืออีกขา้งหน่ึงของผูต้รวจ  สังเกตการหดตวัของกลา้มเน้ือ Extesor digitorum communis 
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 อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Extensor digitorum communisปกติ  
อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 

กลา้มเน้ือ Digitorum communisหรือ Radial nerve (C7, C8) 
 7)ใหผู้ป่้วยพยายามกางน้ิวมือออกจากกนัขณะท่ีผูต้รวจพยายามบีบน้ิวเขา้หากนั  สังเกตการหดตวัของกลา้มเน้ือ 
Dorsal interosseous 
 อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Dorsal interosseous ท่ีท าหนา้ท่ี Abduction น้ิว
มือปกติ  

  อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
กลา้มเน้ือ Dorsal interosseous หรือ Ulnar nerve (C8, T1) 
 8)ใหผู้ป่้วยหนีบกระดาษไวร้ะหวา่งน้ิวหวัแม่มือและน้ิวช้ี   ผูต้รวจพยายามดึงกระดาษออก สังเกตการหดตวัของ
กลา้มเน้ือ Adductor pollicis 
 อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงหนีบเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Adductor pollicis  ท าหนา้ท่ี Adduction  ของ
น้ิวมือปกติ  

  อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มี 
ความผดิปกติของกลา้มเน้ือ Adductor pollicis  หรือ  Ulnar nerve (C8, T1) 
 9)ใหผู้ป่้วยใชน้ิ้วหวัแม่มือกดกบัน้ิวกอ้ยใหแ้น่น ผูต้รวจพยายามดึงใหน้ิ้วทั้งสองหลุดออกจากกนั  สังเกตการหด
ตวัของกลา้มเน้ือ opponen pollicis 
 อาการแสดงท่ีปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  ก าลงัของกลา้มเน้ือ Opponen pollicis ท าหนา้ท่ี Opposition ของ
น้ิวหวัแม่มือปกติ  

 อาการแสดงท่ีผิดปกติ    มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
กลา้มเน้ือ Opponen pollicis หรือ Median nerve (C8, T1) 
 10) ตรวจ Finkelstein’s test  เป็นการตรวจวา่ผูป่้วยมี Stenosing tenosynovitis หรือ De Quervain disease 
หรือไม่  โดยใหผู้ป่้วยก าหวัแม่มือไวใ้นอุง้มือแน่นๆ แลว้ท า  Ulnar deviation แรง ๆ เร็วๆ สังเกตการณ์เจบ็บริเวณ Radial 
styloid process  
 อาการแสดงที่ปกติ  ไม่การเจ็บบริเวณ Radial styloid process  

 อาการแสดงที่ผดิปกติ    ถา้มีการกดเจบ็บริเวณ Radial styloid process แสดงวา่มีการอกัเสบของเอน็กลา้มเน้ือ  
Abductor pollicis longus  และ Extensor pollicis  brevis พบในผูป่้วยโรค De Quervain 

5. ข้อตะโพก  
    ขอ้ตะโพก โดยปกติจะเคล่ือนไหวไดโ้ดยรอบเช่นเดียวกบัขอ้ไหล่ ยกเวน้ดา้นขา้งดา้นใน และดา้นท่ีติดกบัล าตวั

โดยเฉพาะดา้นหลงั 
    การตรวจข้อตะโพก   ท าไดด้งัน้ี 
    5.1  การดู  
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        5.1.1 ตรวจดูลกัษณะของตะโพกวา่มีรูปร่างผดิปกติ  มีบวมแดงเขียวช ้ า มีแผล มีกลา้มเน้ือลีบ กระดูก หรือกอ้น
โป่งนูนหรือไม่ 
  อาการแสดงทีป่กติ  ตะโพกไม่มีความพิการผดิรูป  

 อาการแสดงที่ผิดปกติ  ขอ้พิการผิดรูปร่าง  พบในผูป่้วยท่ีมีอมัพาตของกลา้มเน้ือรอบตะโพกหรือการติดเช้ือ
ของขอ้ตะโพก 

5.1.2 ให้ผูป่้วยนอนหงาย  งอเข่า และตะโพกให้ฝ่าท่าทั้ง 2 ขา้งวางลงพื้น และให้เทา้ทั้งสองขา้งอยูใ่นลกัษณะ
เหมือนกนั  สังเกตดูระดบัของนยอดเข่าทั้งสองวา่เท่ากนัหรือไม่ 
  อาการแสดงทีป่กติ  ระดบัเข่าทั้ง 2 ขา้งจะตอ้งเท่ากนั 
  อาการแสดงที่ผิดปกติ   ถ้าระดับเข่าทั้ ง 2 ข้างไม่อยู่ในระดับเดียวกัน อาจเกิดจากมีการเคล่ือนหลุดของ 
ขอ้ตะโพก โดยขอ้ตะโพกขา้งท่ีหลุดออกจะท าใหร้ะดบัเข่าท่ีเห็นอยูต่  ่ากวา่อีกขา้งหน่ึง 

     5.2 การคล า 
          คล าบริเวณผิวหนงัขอ้ตะโพกทั้ง 2 ขา้ง วา่มีอาการบวม ร้อน  กดเจ็บหรือไม่ มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือคล า

กอ้นโลหิตแดง (Femoral)  คล า Iliac crest, Head of greater trochanter  ของ Femur, ischial tubercles ท่ีขอ้ตะโพกว่ามีการกด
เจบ็หรือไม่  

    ตรวจ  Neleton’s line เส้นสมมติท่ีลากจาก Anterior superior iliac  spine ไปท่ี Ischial tuberosity ซ่ึงส่ิงน้ีจะผา่น
ยอด Greater trochanter 
 อาการแสดงที่ปกติ  ไม่มีการกดเจบ็  ไม่พบกอ้น 

 อาการแสดงที่ผดิปกติ มีบวมแดงและกดเจบ็ อาจเกิดจากการอกัเสบของกลา้มเน้ือ เอ็นยดึขอ้ ถุงน ้า กระดูกหกั  
การเคล่ือนหลุดของขอ้หรือการอกัเสบของขอ้ 

5.3  การเคล่ือนไหว        
 5.3.1 ใหผู้ป่้วยนอนหงายเข่าและตะโพกเหยยีดตรง งอเข่าและยกไปชิดหนา้ทอ้ง (Flexion)    แลว้ใหผู้ป่้วยนอน
คว  ่า ผูต้รวจจบัขาผูป่้วยยกไปดา้นหลงั (Extension)     ใหผู้ป่้วยนอนหงายกางขาออกจากกนั (Abduction)     และหุบขาเขา้ขา้ง
ในทาง medial ผา่นดา้นหนา้ของขาอีกขา้งหน่ึง (Adduction)  (ดงัภาพท่ี 11.49)   
 การตรวจ  Rotation ท าทั้ ง Flexion  rotation และ Extension rotation ส าหรับ  Flexion  rotation ให้ผูป่้วยนอน
หงายงอตะโพกท ามุม 90 องศา  ผูต้รวจมือหน่ึงจบัท่ีเข่าและอีกมือหน่ึงจบัท่ีฝ่าเทา้หมุนเทา้เขา้หาตวัเป็น External  rotation   
และหมุนทา้ห่างจากตวัเป็น Internal  rotation ส่วนการตรวจในท่า Extension  rotation ให้ผูป่้วยนอนคว  ่า  ผูต้รวจจบัขาผูป่้วย
ใหเ้ข่า Flex  ท ามุม 90 องศา ถา้หมุนไปทางดา้นนอกเป็น Internal  rotation และหมุนเขา้ดา้นในเป็น  External rotation  สังเกต
การเคล่ือนไหวของขอ้วา่ผดิปกติหรือไม่ (ดงัภาพท่ี 11.51)   
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ภาพที ่11.49 การเคล่ือนไหวของขอ้ตะโพก 

 

อาการแสดงที่ปกติ    
 การเคล่ือนไหวของขอ้ตะโพก Flexion ท าได ้130 องศา  Extension ท าได ้10 องศา  Abduction ท าได ้40 องศา   
adduction ท าได้ 20 องศา ในท่า Flexion rotation มุมของ Internal rotation ท าได้ 30-45 องศา external rotation ท าได้ 40-50 
องศา  ในท่า Extension rotation มุมของ Internal rotation ท าได ้40-50 องศา External rotation ท าได ้30-40 องศา     

      อาการแสดงทีผ่ดิปกติ      
1) ถา้การเคล่ือนไหวของขอ้ตะโพกท าไดน้อ้ยกวา่ปกติ แต่ผูต้รวจช่วยขยบัใหไ้ดเ้ท่าปกติ  แสดงวา่พยาธิสภาพ 

ไม่ไดอ้ยูท่ี่ขอ้ แต่อาจมีสาเหตุมาจากเยือ่หุม้ขอ้  เอน็ยดึขอ้ กลา้มเน้ือหรือเส้นประสาท  
2) ขอ้ตะโพกมี Abduction  นอ้ยกวา่ปกติ อาจเกิดเน่ืองจากมีการเคล่ือนหลุดของขอ้ตะโพก  มกัพบในผูป่้วยเด็ก 

ท่ีมีขอ้ตะโพกเคล่ือนหลุดก าเนิด  
 5.4 การวดั 
วดัความยาวของขา วดัเส้นรอบวงของตะโพกและโคนขา  วดัมุมเคล่ือนไหวของขอ้ตะโพกว่าผิดปกติหรือไม่ โดย

เปรียบเทียบกนัทั้งสองขา้ง 
5.5 การตรวจ Muscle  strength  ท าดงัน้ี 
     1) ให้ผูป่้วยนอนหงายงอเข่าชิดหนา้อก ผูต้รวจสอดแขนพยุงขาผูป่้วยไว ้ให้มุมระหวา่งขาและล าตวัน้อยกวา่มุม

ฉากเล็กนอ้ย ใหผู้ป่้วยพยายามงอขอ้ตะโพกตา้นแรงผูต้รวจไว ้และคล าการหดตวัของกลา้มเน้ือ Ilio-psoas 
 อาการแสดงที่ปกติ    ผูป่้วยมีแรงต้านเต็มท่ี  มีการเกร็งของกล้ามเน้ือ Ilio-psoas ท าหน้าท่ีในการ Flexion ท่ี

ตะโพกปกติ   
       อาการแสดงที่ผิดปกติ  การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงของผูต้รวจได ้แสดงว่ามีความผิดปกติ

ของกลา้มเน้ือ Ilio-psoas หรือ Femoral nerve (L1, L2, L3) 
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2) ให้ผูป่้วยนอนหงายคว  ่าขาเหยียด  ให้พยายามยกหัวเข่าให้พน้พื้น โดยท่ีผูต้รวจออกแรงกดหัวขอ้เข่าไว ้ 
สังเกตและคล าการหดตวัของกลา้มเน้ือ gluteus maximus 
 อาการแสดงที่ปกติ    ผู ้ป่วยมีแรงต้านเต็มท่ี  มีการเกร็งของกล้ามเน้ือ gluteus maximus ท าหน้าท่ีในการ 
Extension ท่ีตะโพกปกติ   
        อาการแสดงท่ีผิดปกติ  การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงของผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผิดปกติ
ของกลา้มเน้ือ Gluteus maximus  หรือ Interior gluteal nerve (L5, S1, S2) 
 3) ให้ผูป่้วยนอนหงายคว  ่า  พบัเข่าขา้งท่ีจะรับการตรวจเป้นมุมฉาก  ออกแรงดนัให้เทา้มาทางดา้นขา้ง (Lateral) 
ตา้นแรงท่ีผูต้รวจยดึไว ้ สังเกตและคล าการหดตวัของกลา้มเน้ือ  Gluteus medius 

 อาการแสดงทีป่กติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  มีการเกร็งของกลา้มเน้ือ gluteus medius ท าหนา้ท่ี Internal rotation  
ท่ีตะโพกปกติ   

       อาการแสดงที่ผิดปกติ  การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงของผูต้รวจได ้แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกลา้มเน้ือ Gluteus medius หรือ  Superior medius gluteal  medius หรือ Superior gluteal nerve (L4, L5, S1) 

      4) ใหผู้ป่้วยนอนหงาย  และเหยยีดเข่า  แลว้พยายามแยกขาออกจากกนั โดยผูต้รวจใชแ้รงตา้นไว ้ สังเกตและคล า
การหดตวัของกลา้มเน้ือ Gluteus medius   และ  Tensor fasciae late 

 อาการแสดงทีป่กติ  ผูป่้วยมีแรงตา้นเตม็ท่ี  มีการเกร็งของกลา้มเน้ือ Gluteus medius  และ Tensor fasciae latae   
ท่ีท าหนา้ท่ีในการ Abduction ท่ีตะโพกปกติ   

       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงของผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติ 
ของกลา้มเน้ือ Gluteus medius  และ Tensor fasciae latae หรือ Superior gluteal  nerve (L4, L5, S1) 

       5) ใหผู้ป่้วยนอนหงายและเหยยีดเข่า แลว้พยายามบีบขาเขา้หากนั โดยผูต้รวจใชแ้รงตา้นไว ้ สังเกตและคล าการ
หดตวัของกลา้มเน้ือ Adductor  

 อาการแสดงที่ปกติ   ผูป่้วยมีแรงตา้นเต็มท่ี  มีการเกร็งของกลา้มเน้ือ Adductors ท าหน้าท่ีในการ Adduction ท่ี
ตะโพกปกติ   

       อาการแสดงที่ผิดปกติ  การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงของผูต้รวจได ้แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของกลา้ม Adductors หรือ Obturator  nerve (L2, L3, L4) 

  6)ใหผู้ป่้วยนอนหงาย แลว้ใชมื้อทั้ง 2 ขา้งดึงเข่าขา้งนั้นไว ้ส่วนขาอีกขา้งหน่ึงเหยยีดตรง (ดงั ภาพท่ี 11.50 ก) ให ้
สังเกตมุมท่ีงอของขอ้ตะโพกและเข่าและขาขา้งท่ีอยูต่รงกนัขา้มวา่สามารถเหยยีดตรงไดห้รือไม่   

 อาการแสดงทีป่กติ  ขาขา้งท่ีอยูต่รงกนัขา้มเหยยีดตรง แสดงวา่ไม่มีการอกัเสบของขอ้ตะโพก   
        อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ขาดา้นตรงขา้มงอแสดงวา่มีความผดิปกติท่ีขอ้ตะโพกของขา้งท่ีงอ    

7) ให้ผูป่้วยนอนหงายโดยงอเข่าขา้งหน่ึง  โดยใหว้างเทา้อยูท่ี่กระดูกสะบา้ของเข่าอีกขา้งหน่ึง แลว้ใชมื้อผูต้รวจ
ดนัเข่าขา้งนั้นลงติดพื้นเพื่อให้ขาหมุนออก (ดงัภาพท่ี 11.50 ข)  ต่อจากนั้นให้หมุนขอ้ตะโพกเขา้ดา้นใน โดยการจบัเข่าหมุน
เขา้ดา้นใน เทา้หมุนออกดา้น  สังเกตวา่ผูป่้วยมีอาการเจบ็ปวดหรือไม่ การตรวจขอ้ตะโพกอีกขา้งหน่ึงก็ท าเช่นเดียวกนั 
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      อาการแสดงทีป่กติ  หากไม่มีการอกัเสบท่ีขอ้ตะโพกจะดนัเข่าขา้งนั้นลงไดม้าก  ไม่มีอาการเจบ็ปวด   
        อาการแสดงที่ผิดปกติ  ถ้ามีการอกัเสบท่ีข้อตะโพกจะดนัเข่าข้างนั้นลงได้น้อยและจะท าให้มีอาการปวดท่ี
ตะโพก   

 
ก  ท่าท่ี 1 

 
ข ท่าท่ี 2 

 

ภาพที ่11.50 วธีิตรวจขอ้ตะโพกท่ีสงสัยวา่จะมีการอกัเสบ 
7) ตรวจ  Rolling test  เป็นการตรวจวา่มีพยาธิสภาพท่ีขอ้ตะโพกหรือไม่ โดยใหผู้ป่้วยนอนหงายผูต้รวจเอามือ 

กล้ิงขาของผูป่้วย  หมุนไปมา  สังเกตการเจบท่ีขอ้ตะโพก  
      อาการแสดงทีป่กติ ไม่มีการเจบ็บริเวณขอ้ตะโพก   
        อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถา้มีการเจบ็บริเวณขอ้ตะโพกอาจเกิดจากการอกัเสบภายในขอ้ตะโพก หรือมีการหกัส่วน 

คอของกระดูกตน้ขา 
8) ตรวจ Sign of four หรือ Patrich’s test  เป็นการตรวจวา่มีพยาธิสภาพท่ีขอ้ตะโพกอีกวธีิหน่ึง โดยใหผู้ป่้วย 

นอนไขวข้าเป็นรูปเลข 4 แลว้ผูต้รวจกดขาขา้งท่ีงอลงสู่พื้นเบาๆ สังเกตการเจบ็ท่ีขอ้ตะโพก 
      อาการแสดงทีป่กติ  ไม่มีการเจบ็บริเวณขอ้ตะโพก   
      อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ถา้มีการเจบ็บริเวณขอ้ตะโพก  อาจเกิดจากการอกัเสบภายในขอ้ตะโพก หรือบริเวณ  

Sacroiliac joint 
10) ตรวจ  Telescoping test   เป็นการตรวจวา่มีเคล่ือนหลุดของขอ้ตะโพกหรือไม่ โดยผูต้รวจจบัขาขา้งท่ีสงสัย 

วา่มีการเคล่ือนหลุดของขอ้ตะโพก สังเกตวา่สามารถดนัข้ึนลงไดห้รือไม่  
      อาการแสดงทีป่กติ  การตรวจอาจใหผ้ลบวกในเด็กเล็กๆ ได ้แต่ถา้อายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไป ไม่สามารถเคล่ือนขา

ข้ึนลงได ้   
        อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถา้สามารถท าไดม้ากกวา่ปกติ แสดงวา่มีการเคล่ือนหลุดของขอ้ตะโพกออกจากเบา้ มกั 

เกิดข้ึนโดยก าเนิด 
11)  ตรวจ  Ortolani’s test เป็นการตรวจว่ามีเคล่ือนหลุดของขอ้ตะโพกหรือไม่ ต่อจากการตรวจ Telescoping 

test  โดยผูต้รวจจบัตะโพกขา้งนั้นให้กางออกดึงลงล่าง แลว้จึงดนัตะโพกไปดา้นหน้า เพื่อให้หัวกระดูกดา้นตน้ขาเขา้สู่เบา้ 
Actetabulum   สังเกตวา่จะไดย้นิเสียง Click `หรือไม ่

      อาการแสดงทีป่กติ  ถา้ไม่มีการเล่ือนหลุดของขอ้ตะโพก ก็จะไม่ไดย้นิเสียง Click 
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       อาการแสดงที่ผิดปกติ  ถา้มีการเล่ือนหลุดของขอ้ตะโพกเวลาดึงให้หัวกระดูกกลบัเขา้สู่ท่ีเดิม กระดูกตน้ขาจะ
เสียดสีกบัขอบล่างของเบา้ ท าใหเ้กิดเสียงดงั Click 

12) การตรวจ Anvil’s test เป็นการตรวจเพื่อหาความผดิปกติท่ีขอ้ตะโพกโดยการเคาะ โดยใหผู้ป่้วยยกขาข้ึน 
ตรงๆ จากพื้นเล็กน้อย  ผูต้รวจใช้สันมือเคาะท่ีส้นเท้าข้างท่ีต้องการตรวจเพียงเบาๆ สังเกตว่าผูป่้วยมีอาการเจ็บบริเวณ 
ขอ้ตะโพกหรือไม ่

      อาการแสดงทีป่กติ  ไม่มีอาการกดเจบ็บบริเวณขอ้ตะโพก   
       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  มีอาการกดเจบ็บบริเวณขอ้ตะโพก  อาจเกิดจากการอกัเสบภายในขอ้ตะโพกหรือกระดูก 

หกัส่วนคอของตน้ขา 
 6. ข้อเข่า (Knee joint) 
     ขอ้เข่าโดยปกติจะงอและเหยยีดไดเ้ท่านั้น ถา้ใชข้อ้เข่าในท่าท่ีท าใหเ้ข่าบิดจะท าใหข้อ้เข่าอกัเสบ บวม  แดง และ

เจบ็  
  การตรวจดูข้อเข่า   ท าดงัน้ี 
 6.1  การดู    
                       ตรวจดูลักษณะทั่วไปของเข่าว่ามีรูปร่างผิดปกติ มีบวม แดง เขียว ช ้ า มีแผล มีกล้ามเน้ือลีบ หรือโป่งนูน 
หรือไม่ เปรียบเทียบข่าทั้งสองขา้ง ให้สังเกตแนวของเข่ากบัขาส่วนอ่ืนๆ และรูปร่างลกัษณะท่ีผิดปกติ เช่น มีการลีบของ
กลา้มเน้ือ Quadriceps  รอยบุ๋มรอบกระดูกสะบา้มีหรือไม่ ถา้มีการหนาตวัของเยื่อบุขอ้หรือมีน ้ าในขอ้เข่า รอยบุ๋มท่ีอยู่เหนือ
และดา้นขา้งกระดูกสะบา้จะหายไป  บางรายท่ีเป็นมากจะโป่งยืน่ออกมา  

       อาการแสดงทีป่กติ  เข่าไม่มีความพิการผดิรูป   
         อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  

1) ขาโก่งออก (Bowleg)   หรือ Genu varus  พบไดใ้นพวก Severe osteoarthritis ของเข่า โรคกระดูกอ่อน  
(Ricket)  Blount’s disease หรือการเจริญของเข่าดา้นในนอ้ยกวา่ดา้นนอก 

2) ขาคอก (Knock knee) หรือ Genu valgas  พบไดใ้นโรคกระดูกอ่อนหรือการเจริญของกระดูก ดา้นนอกถูก 
ท าลาย 

3) รอยบุ๋มท่ีอยูเ่หนือและดา้นขา้งกระดูกสะบา้หายไปหรือโป่งออกมา  พบในผูป่้วยท่ีมีน ้าในขอ้เข่ามากหรือ  
การหดตวัของเยือ่บุขอ้ 

4) มีบวมแดงและกดเจบ็ อาจเกิดจากการอกัเสบของกลา้มเน้ือ  เอ็นยดึขอ้  ถุงน ้า  กระดูกหกั การเคล่ือนหลุด 
ของขอ้  หรือการอกัเสบของขอ้เข่า  
    6.2 การคล า 
     6.2.1 ให้ผูป่้วยอยูใ่นท่ายืนและเข่าอยูใ่นแนวตรงจะคล าไดง่้ายยิง่ข้ึน(ดงัภาพท่ี 11.53 ก)  ให้คล าผิวหนงับริเวณ
ขอ้พบัของเข่าวา่มีการบวม ร้อน กดเจ็บหรือไม่ มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ คล าวา่มีกอ้น มีถุงน ้ าหรือไม่ คล ากระดูกสะบา้  
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คล าเอ็นยึดข้อ  Patellar ligament, Medial และ  Lateral condyle ของกระดูกตน้ขา คล าและกดต าแหน่งของ Meniscus ตรง
ช่องของขอ้ (Joint line) คล าชีพจรท่ีหลอดเลือดแดง Popliteal  คล าปุ่มกระดูก Fibula วา่มีการกดเจบ็หรือไม่ 

 อาการแสดงทีป่กติ  เข่าไม่มีการกดเจบ็  ไม่พบกอ้น  
         อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  

1) มีบวมแดงและกดเจบ็  อาจเกิดจากการอกัเสบของกลา้มเน้ือ  เอน็ยดึขอ้  ถุงน ้า  ของเหลวในขอ้มาก   
การเคล่ือนหลุดของขอ้หรือการอกัเสบของขอ้ 

2) การบวมเฉพาะท่ีบริเวณกระดูกสะบา้และเอน็ยดึขอ้ Patellar ligament เวลากดจะปวดไม่ติดต่อกบัช่อง 
ภายในขอ้ จะเป็น paaatellar  bursitis หรือ house mais knee 

3) บวมบริเวณดา้นขา้ง ๆของขอ้เข่า โดยเฉพาะดา้นนอก ซ่ึงเป็นต าแหน่งของ meniscus คล าไดป้มหรือ        
ถุงน ้า  มกัเป็น Cyst ของ Lateral meniscus 

4) คล าไดถุ้งน ้าหลงัขอ้เข่า ในแอ่ง Popliteal เป็น Beaker cyst  สามารถแยกจากน้ืองอก  ไขมนั  กระดูก 
งอก โดยวธีิ  Transillmination 

6.2.2 การตรวจหาของเหลวท่ีอยูใ่นขอ้เข่า ในกรณีท่ีมีของเหลวซ่ึงอาจจะเป็น Synovial fluid หนองหรือ
เลือดเกิดข้ึนภายในขอ้เข่า โดยจะมีการบวมบริเวณ Suprapatellar pouch  ก่อน ถา้มีของเหลวมากข้ึนก็จะกระจายไปโดยรอบ 

ในกรณีของเหลวมีจ านวนนอ้ยอยูใ่นขอ้เข่า ใหต้รวจ Bulge sign   (ดงัภาพท่ี 11.53 ข) โดยผูต้รวจใชมื้อกด 
บริเวณดา้นในของกระดูกสะบา้ แลว้ไล่น ้ าขอ้เข่าให้ข้ึนไปขา้งบน สัก 2-3 คร้ัง จากนั้นกดท่ีดา้นนอกของกระดูกสะบา้แลว้
ปล่อย  สังเกตการโป่งท่ีดา้นในของกระดูกสะบา้  

  อาการแสดงทีป่กติ  ไม่พบความผดิปกติ  
          อาการแสดงที่ผิดปกติ  ถ้ามีการโป่งบริเวณด้านในของกรดูกสะบา้ แสดงว่ามีการไหลกลบัของน ้ าในขอ้ 
ประมาณอยา่งนอ้ย 5-10 มิลลิลิตร  
  ในกรณีของเหลวมีจ านวนมากๆ อยู่ในขอ้เข่า ให้ตรวจ Ballottment  (ดงัภาพท่ี 11.53 ค)โดยให้ผูป่้วยนอน
เหยียดเข่า  ผูต้รวจใช้ฝ่ามือกดแรงๆ บน Suprapatellar pouch  ท่ีเหนือเข่า เพื่อไล่น ้ าเขา้สู่ขอ้เข่า ใช้น้ิวมืออีกขา้งหน่ึงกดท่ี
กระดูกสะบา้แลว้ปล่อย สังเกตการลอยตวัของกระดูกสะบา้  

  อาการแสดงทีป่กติ  ถา้น ้าใขอ้เข่าไม่มาก การตรวจวธีิน้ีจะไม่ไดผ้ล   
          อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ถา้รู้สึกวา่กระดูกสะบา้ลอยข้ึนมี Cystic consistency แสดงวา่มีน ้าในขอ้มาก  

6.2.3 การตรวจความมัน่คงของเข่า (Stability)  ดงัน้ี 
1) โดยให้ผูป่้วยนอนหงายขาเหยยีดตรง  ผูป่้วยใชมื้อพยงุขาไวบ้ริเวณเหนือเข่าอีกมือหน่ึงจบัท่ีขอ้เทา้ แลว้

ดดัขาเขา้ทาง Medial  เป็นการท า Brow leg thrust  หรือ  Varus  test  สีงเกตการเคล่ือนไหวของขอ้เข่า 
  อาการแสดงทีป่กติ  ในคนปกติไม่สามารถจะดนัใหก้างออก และดดัเขา้ได ้ 
   อาการแสดงที่ผิดปกติ  ถา้สามารถกางออกได้ถึง 10-15 องศา แสดงว่ามีการฉีกขาดของ Medial collateral 
ligament   ถา้สามารถหกัเข่าเขา้ไปไดม้ากกวา่ปกติ แสดงวา่มีการฉีกขาดของ Lateral collateral ligament  
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2) ให้ผูป่้วยนอนหงายตะโพกงอ 45 องศา เข่างอ 90 องศา  ผูต้รวจนัง่ทบัฝ่าเทา้คนไข ้ใชมื้อทั้งสองกุมใต้
ขอ้เข่า แลว้จึงดึงขาท่อนล่างออกมาขางหน้า เป็นการท า Anterior drawer sign และดนัไปขา้งหลงัเป็น Posterior drawer sign 
สังเกตการเคล่ือนของกระดูก Tibia (ดงัภาพท่ี  11.51)   
 อาการแสดงทีป่กติ  ในคนปกติไม่สามารถจะดนัขาท่อนล่าง (Tibia)  มาขา้งหนา้และไปขา้งหลงัได ้ 
 อาการแสดงที่ผิดปกติ  ถา้สามารถดนั Tibia  เล่ือนมาขา้งหน้าได ้แสดงว่าผิดปกติ มีการฉีกขาดของ Anterior 
cruciate ligament    ถา้สามารถดนั tibia  เล่ือนมาขา้งหลงัได ้แสดงวา่ผดิปกติ มีการฉีกขาดของ  Posterior cruciate ligament   
 3) ให้ผูป่้วยนอนหงายงอเข่า   ผูต้รวจอยู่ทางด้านนอกของข่า   มือหน่ึงจบัท่ีเหนือเข่า  อีกมือหน่ึงจบัท่ีขอ้เทา้  
แลว้ค่อยๆ เหยียดเข่าออกพร้อมกบัหมุนขอ้เข่า เป็นการท า Mc Murray’s sign   สังเกตการปวดบริเวณขอ้เข่า เวลาเหยียดขา
ออก   
 อาการแสดงที่ปกติ ไม่มีอาการปวด  สามารถเหยยีดเข่าไดต้ามปกติ  
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  มีอาการปวดบริเวณขอ้เข่า  ผูป่้วยพยายามขดัขืนไม่ใหเ้หยยีดเข่า  แสดงวา่มีการฉีกขาด
ของ Menicus   
 6.3 การเคล่ือนไหว  
       การเคล่ือนไหวของขอ้เข่า โดยปกติจะงอและเหยยีดไดเ้ท่านั้น ถา้ใชข้อ้เขา่ใหบิ้ดจะท าใหข้อ้เข่าอกัเสบ บวม 
แดงและเจบ็ 

ใหผู้ป่้วยนอนหงาย แลว้เหยยีดขา (Extension) และงอขา (Flexion) (ดงัภาพท่ี 11.55)   สังเกตการเคล่ือนไหว
ของขอ้วา่ผดิปกติหรือไม่  

 อาการแสดงที่ปกติ  การเคล่ือนไหวท่ีขอ้เข่า flexion  ท าได ้120-150 องศา  Extension ท าได0้-5 องศา  
      อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ในคนท่ีมีหวัเข่าเอนไปดา้นหลงั (Genucrvatum) จะสามารถเคล่ือนขอ้เข่าใหอ้ยูใ่น
ลกัษณะ Hyperextension ในผูป่้วยท่ีมีการฉีกขาดของ Collateral ligament 

 
ก. การคล าขอ้เข่า 

 
ข. Bulge sign 

 
           ค. Ballottement 

 

ภาพที ่11.51  การตรวจขอ้เข่า 
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ภาพที ่11.52  การตรวจความมัน่คงของเข่า 

 
ภาพที ่11.53  การเคล่ือนไหวของขอ้เข่า 

 
6.4 การวดั 
 วดัความยาว วดัขนาดของรอบวงและวดัมุมการเคล่ือนไหวของเข่าวา่ผดิปกติหรือไม่  โดยเปรียบเทียบกนัสองขา้ง 
6.5 การตรวจ muscle Strength 
    1) ให้ผูป่้วยนอนหงายและงอเข่า ผูต้รวจพยุงใตเ้ข่าแลว้ให้ผูต้รวจพยายามเหยียดเข่าออก ขณะท่ีผูต้รวจออกแรง

ตา้นไว ้สังเกตการหดตวัของกลา้มเน้ือ Quadriceps femoris 
 อาการแสดงทีป่กติ   มีแรงตา้นเตม็ท่ี การเกร็งของกลา้มเน้ือ Quadriceps femoris  ท าหนา้ท่ี Extension ท่ีเข่าปกติ 

       อาการแสดงที่ผิดปกติ   การอ่อนแรงของกล้ามเน้ือ ไม่สามารถต้านแรงผูต้รวจได้ แสดงว่ามีผิดปกติของ
กลา้มเน้ือ Quadriceps femoris  หรือ Femoral nerve (L2, L3, L4) 

   2) ให้ผูป่้วยนอนหงายและงอเข่า แล้วกดฝ่าเทา้ลงกบัเตียง ผูต้รวจพยายามเหยียดเข่าออกสังเกตการหดร้ังของ
กลา้มเน้ือ Quadriceps femoris 
 อาการแสดงทีป่กติ   มีแรงตา้นเตม็ท่ี การเกร็งของกลา้มเน้ือ Sartorius ท าหนา้ท่ี Flexion ท่ีเข่าปกติ 

       อาการแสดงที่ผิดปกติ  การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผิดปกติของ
กลา้มเน้ือ Sartorius  หรือ Femoral nerve (L2, L3, L4) 

7. ข้อเท้าและข้อนิว้เท้า (Ankle and interphalangeal joints) 
    ข้อเท้า โดยปกติข้อเท้าจะงอ (Flexion) และเหยียด (Extension) ตรงได้ เบนออก  (Abduction)ละเบนเข้า 

(Adduction) ไปทางซ้ายหรือทางขวาได้ และหมุนปลายเท้าออก (Eversion) และหมุนปลายเท้าเข้า(Inversion) ข้างในได ้ 
(ดงัภาพท่ี 11.54 ก) 

  ขอ้น้ิวเทา้  โดยปกติขอ้น้ิวเทา้จะงอและเหยียดได ้ แต่มีขอ้บางขอ้เช่นขอ้น้ิวหัวแม่เทา้อาจะเบนไปมาไดเ้ล็กน้อย 
(ดงัภาพท่ี 11.54 ข) 
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ก. การเคล่ือนไหวของขอ้เทา้ 

 

 
ข. การเคล่ือนไหวของขอ้น้ิวเทา้ 

ภาพที ่11.54 แสดงการเคล่ือนไหวของขอ้เทา้และขอ้น้ิวเทา้ 
 

  การตรวจเท้า ข้อเท้า และ ข้อนิว้เท้า ควรใหผู้ป่้วยอยูท่่านอนหงาย 
7.1 การดู 
      ตรวจดูลกัษณะของเทา้  ขอ้เทา้ และขอ้น้ิวเทา้ว่ามีรูปร่างผิดปกติ  มีบวมแดง  เขียว ช ้ า มีแผล  มีกลา้มเน้ือลีบ  

กระดูก หรือกอ้นโป่งนูนหรือไม่ 
 อาการแสดงทีป่กติ   เทา้ ขอ้เทา้และน้ิวขอ้เทา้ ไม่มีความพิการหรือผดิรูป 

อาการแสดงทีผ่ดิปกติ     
1) เท้าปุก  (Talipes equinovarus หรือ Club foot) จะพบความพิการท่ีประกอบด้วย Inversion และ  Varus 

deformity  ของ Forefoot   มี  Varus และ Equinus deformity ของส้นเทา้หรือ Hindfoot พบในผูป่้วยท่ีมีอมัพาตของกลา้มเน้ือ
จากโรคไขสันหลงัอกัเสบหรือมีความพิการแต่ก าเนิด 

2) เทา้แป (Talipes calcaneo valgus) จะพบความพิการท่ีประกอบด้วย Eversion และ Pronation ของ Forefoot   
มี Calcaneus  และ Valgus deformity ของ Hindfoot  พบในผูป่้วยท่ีมีอมัพาตของกลา้มเน้ือจากโรคไขสันหลงัอกัเสบหรือมี
ความพิการแต่ก าเนิด 

3) มีบวมแดงบริเวณขอ้เทา้และน้ิวหวัแม่เทา้  มกัเกิดจากโรคเก๊าท ์โรครูมาตอยด์ 
4) บวมบริเวณตาตุ่มดา้นใดดา้นหน่ึง มกัเกิดจากเทา้แพลง 
5) บวมทางดา้นหนา้ของขอ้เทา้หรือบนหลงัเทา้ดา้นขา้ง มกัเป็นการอกัเสบของขอ้เทา้หรือ Subtalar 
6) บวมท่ีส้นทา้ และตลอดความยาวของเอ็นร้อยหวาย Tendo achillis มกัเกิดจากการอกัเสบของเอน็กลา้มเน้ือน้ี 
7) บวมท่ีฝ่าเทา้ดา้นหลงัหรือท่ีส้นเทา้ จะเป็นการอกัเสบของ Plantar fascia ส่วนท่ียดึกบั Calcaneal  tuberosity 
8) ถา้บวมทัว่ ๆ ไปรวมทั้งขาขา้งนั้นบวมใหนึ้กถึงโรคหวัใจและโรคไตดว้ย 

7.2 การคล า 
       คล าผิวหนงับริเวณขอ้เทา้วา่มีบวม ร้อน กดเจ็บหรือไม่ มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือหรือการเกร็งของกลา้มเน้ือ
หรือไม่   คล าเอน็ยดึขอ้ คล าปุ่มกระดูกในต าแหน่งต่างๆ วา่มีการกดเจบ็หรือไม่ 

 อาการแสดงทีป่กติ  ไม่มีบวม  หรือการกดเจบ็    
         อาการแสดงที่ผิดปกติ  มีบวมแดงและกดเจ็บ  อาจเกิดจากการอกัเสบของกลา้มเน้ือ  เอ็นกลา้มเน้ือ  เอ็นยึดขอ้  
ถุงน ้า  กระดูกหกั  การเคล่ือนหลุดขอ้หรือการอกัเสบภายในขอ้ ในผูป่้วย Rheumatoid arthritis หรือ  Gout arthritis 
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7.3 การเคล่ือนไหว    
ตรวจดูวา่มีการเคล่ือนไหวของขอ้เทา้และขอ้น้ิวเทา้ไดเ้พียงใด  ดงัน้ี  
7.3.1 โดยให้ผูป่้วยนอนหงาย กระดกเทา้ข้ึนและกระดกเทา้ลงให้ผูป่้วยวางขอ้เทา้อยูน่ิ่ง ๆ จบัเทา้ให้ตั้งฉากกบั

ขาท่อนปลาย ผูต้รวจจบัขอ้เทา้รอบตาตุ่มยกมือจบัส้นปลายเทา้แล้วหมุนเทา้ส่วนหน่รอบแกนกระดูกฝ่าเทา้ บิดเขา้ขา้งใน 
(Invert) และหงายฝ่าเท้าข้ึน (Supination) (ดังภาพท่ี 11.55 ก) และบิดฝ่าเท้าออกข้างนอก (Evert) และหงายฝ่าเท้าออก 
(Pronation) (ดงัภาพท่ี 11.55 ข)   เพื่อตรวจดู Subtalar joint  ต่อจากนั้นให้ผูป่้วยกระดกน้ิวเทา้ เพื่อคล าดู Metatarsophalangeal 
joints  
 อาการแสดงที่ปกติ   การเคล่ือนไหวของข้อเท้า  ivasion ท าได้ 60 องศา   eversion ท าได้ 30 องศา ส่วน 
Supination ท าได ้ 15 องศา 

    อาการแสดงที่ผิดปกติ การเคล่ือนไหวของขอ้เทา้และน้ิวเทา้ ผูป่้วยท าเองไดน้อ้ยกวา่ปกติแต่ถา้ผูต้รวจช่วยขยบั
ใหไ้ดเ้ท่ากบัปกติ แสดงวา่พยาธิสภาพไม่ไดอ้ยูท่ี่ขอ้ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเอน็ยดึขอ้ กลา้มเน้ือหรือเส้นประสาท   
   

 
ก. บิดสน้เทา้เขา้ขา้งในและบิดออก 

 
ข. บิดปลายเทา้าเขา้ขา้งในและบิดออก 

ภาพที ่11.55  การเคล่ือนไหวของขอ้เทา้ขวา 
 

7.3.2 ท่ีโคนน้ิวเทา้ (Metatarsophalangeal joint) ใหผู้ป่้วยงุม้เทา้ลง (Flexion) และกระดกเทา้ข้ึน (Extension)  
กางน้ิวออก (Abduction) และหุบน้ิวเขา้หากนั (Adduction) 
 อาการแสดงที่ปกติ  ขอ้โคนน้ิวเทา้  Flexion ท าได ้20-30 องศา  Extension ท าได ้40-50 องศา  Abduction ท าได ้ 
5 องศา และ Abกuction ท าได ้ 0 องศา 

    อาการแสดงที่ผิดปกติ การเคล่ือนไหวของขอ้โคนน้ิวเทา้ผูป่้วยท าเองไดน้้อยกวา่ปกติ แต่ถา้ผูต้รวจช่วยขยบัให้
ไดเ้ท่ากบัปกติ แสดงวา่พยาธิสภาพไม่ไดอ้ยูท่ี่ขอ้ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเอน็ยดึขอ้ กลา้มเน้ือหรือเส้นประสาท  

 

7.3.3  ท่ีข้อน้ิวเท้า (Interphalangeal joint) ให้ผูป่้วยงอน้ิวเท้า (Flexion) และเหยียดน้ิว (Extension) ให้ผูป่้วย 
ท าเองและผูต้รวจเป็นผูต้รวจท าใหส้ังเกตวา่มีการเคล่ือนไหวของขอ้วา่ผดิปกติหรือไม่  
 อาการแสดงที่ปกติ  ขอ้น้ิวเทา้ส่วนตน้  Flexion ท าได ้35 องศา  Extension ท าได ้0 องศา  ขอ้ปลายน้ิว Flexion 
ท าได ้60  องศา  Extension ท าได ้30 องศา   

    อาการแสดงทีผ่ดิปกติ การเคล่ือนไหวของขอ้น้ิวเทา้ผูป่้วยท าเองไดน้อ้ยกวา่ปกติ แต่ถา้ผูต้รวจช่วยขยบัใหไ้ด ้
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เท่ากบัปกติ แสดงวา่พยาธิสภาพไม่ไดอ้ยูท่ี่ขอ้ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเอน็ยดึขอ้ กลา้มเน้ือหรือเส้นประสาท 
7.4 การวดั 
วดัความยาวของเทา้จากส้นเทา้ไปยงัน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด วดัขนาดเส้นรอบวงขอ้เทา้  วดัมุมการเคลือนไหวของขอ้ว่า

ผดิปกติหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกนัสองขา้ง 
7.5 การตรวจ muscle strength 

    1)ให้ผูป่้วยนอนเหยียดขาแล้วพยายามท า  Plantar flex ข้อเท้าต้านแรงท่ีผูป่้วยยนัไว ้ สังเกตการหดตัวของ
กลา้มเน้ือ Gastrocnemius 

 อาการแสดงทีป่กติ   มีแรงตา้นเตม็ท่ี การเกร็งของกลา้มเน้ือ Gastrocnemius ปกติ 
       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 

กลา้มเน้ือ Gastrocnemius  หรือ Sciatic  nerve (S1, S2) 
    2) ใหผู้ป่้วยนอนเหยยีดขาแลว้ท า Dorsi flex  ขอ้เทา้ท่ีผูต้รวจตา้นไว ้ สังเกตและคล าการหดตวัของกลา้มเน้ือ  

tibialis anterior 
 อาการแสดงทีป่กติ   มีแรงตา้นเตม็ท่ี การเกร็งของกลา้มเน้ือ tibialis anterior  ปกติ 

       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
กลา้มเน้ือ Tibialis anterior  หรือ Sciatic  nerve (L4, L5) 

   3) ให้ผูป่้วยนอนเหยียดขาแลว้พยายาม แบะฝ่าเทา้ออก โดบผูต้รวจออกแรงตา้นไว ้สังเกตและคล า การหดตวัของ
กลา้มเน้ือ Peroneus longus และ Brevis 
 อาการแสดงทีป่กติ   มีแรงตา้นเตม็ท่ี การเกร็งของกลา้มเน้ือ Peroneus longus และ Brevis  ปกติ 

       อาการแสดงที่ผิดปกติ    การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงว่ามีความผิดปกติของ
กลา้มเน้ือ Peroneus longus และ Brevis  หรือ Sciatic  nerve (L5, S1) 

4)ให้ผูป่้วยนอนเหยียดขาแลว้พยายามขาแลว้ พยายามแบะฝ่าเทา้เขา้ใน  โดยผูต้รวจออกแรงตา้นไว ้ สังเกตและ
คล าการหดตวัของกลา้มเน้ือ Tibialis posterior 
 อาการแสดงที่ปกติ   มีแรงตา้นเตม็ท่ี การเกร็งของกลา้มเน้ือ tibialis posterior  ปกติ 

       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    การอ่อนแรงของลลา้มเน้ือ ไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ
กลา้มเน้ือ Tibialis posterior  หรือ Sciatic  nerve (L4, L5) 

5) ใหผู้ป่้วยนอนเหยยีดขาแลว้พยายาม Flex  terminal joint  ของน้ิวเทา้ทั้งหมดตา้นกบัแรงท่ี 
ผูต้รวจยนัไว ้ สังเกตและคล าการหดตวัของกลา้มเน้ือ Flexor digitorum longus และ Flexor halluces longus 
 อาการแสดงที่ปกติ   มีแรงตา้นเตม็ท่ี การเกร็งของกลา้มเน้ือ Flexor digitorum longus และ Flexor halluces 
longus  ปกติ 

       อาการแสดงทีผ่ดิปกติ    การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของ
กลา้มเน้ือ Flexor digitorum longus หรือ Sciatic  nerve (S1, S2) 
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6) ใหผู้ป่้วยนอนเหยยีดขาแลว้พยายาม Dorsiflex  ของน้ิวเทา้ทั้งหมด ตา้นกบัแรงท่ีผูต้รวจตั้งไว ้สังเกตและคล า
การหดตวัของกลา้มเน้ือ Extensor digitorum longus และ Extensor halluces longus 
 อาการแสดงที่ปกติ   มีแรงตา้นเต็มท่ี การเกร็งของกลา้มเน้ือ Extensor digitorum longus และ Extensor halluces 
longus  ปกติ 

       อาการแสดงที่ผิดปกติ   การอ่อนแรงของกล้ามเน้ือไม่สามารถตา้นแรงผูต้รวจไดแ้สดงว่ามีความผิดปกติของ
กลา้มเน้ือ Extensor digitorum longus หรือ Extensor halluces longus  หรือ Sciatic  nerve (L5, S1) 

8.  กระดูกสันหลงัและข้อสันหลงั  (Spine) 
ขอ้กระดูกสันหลงัโดยปกติท าให้งอหรือกม้(Flexio) ไดม้าก  แต่แอ่นหรือเงย (Extension) ไดน้อ้ย การบิดตวัก็ท าได ้

แต่มีขอบเขตจ ากดั 
    8.1  การดู     
       ตรวจดูลกัษณะของกระดูกสันหลงัและขอ้สันหลงั วา่มีรูปร่างผิดปกติ  มีบวมแดง  เขียวช ้า มีแผล    มีกลา้มเน้ือ

ลีบ  กระดูกหรือกอ้นโป่งนูนหรือไม่   
 การตรวจควรเปิดบริเวณกระดูกสันหลงัให้เห็นชดัเจน  การดูรูปร่าง ใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่ายนืตรง ผูต้รวจยนืดา้นขา้ง
ของผูป่้วย ให้สังเกตดูแนวกระดูสันหลงัว่าเป็นอย่าไร แลว้ให้ผูต้รวจยืนดา้นหลงัของผูป่้วยให้สังเกตดูแนวกระดูกสันหลงั  
ระดบัไหล่และตะโพกวา่เท่ากนัหรือไม่  
 อาการแสดงทีป่กติ   กระดูกสันหลงัจะมีส่วนโคง้ ดงัน้ี  
                      ส่วนคอ (Cervical)  จะเวา้เขา้ขา้งใน   
                      ส่วนอก (Thoracic curve) จะนูนออกมาขา้งนอก (Convex)   
                      ส่วนเอว (Lumbar curve) จะเวา้เขา้ใน (Concave) 

 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  
1) ภาวะสันหลงังอหรือหลงัค่อม (Kyphosis) จะเห็นสันหลงัโก่งออกไปทงด้านหลงัมากกว่าปกติ  พบได้ใน

ผูป่้วย (Compression fracture) ของกระดูกสันหลงัผูป่้วยวณัโรคหรือ Ankylosing spondylitis  
2) ภาวะหลงัแอ่น (Lordosis) จะเห็นหน้าท้องยื่นออกไปขา้งหน้าและก้นจะงอ้นข้ึนด้วย พบในผูป่้วยท่ีเป็น

อมัพาตของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งหรือขาหรือ Spondylolisthesis ของกระดูกสันหลงัช่วงเอว 
3) ภาวะสันหลงัคด (Scoliasis)    จะเห็นกระดูสันหลงัคดไปดา้นในดา้นหน่ึง  พบในผูป่้วยท่ีเป็นอมัพาตของ

กลา้มเน้ือหลงัหรือหนา้ทอ้งในผูป่้วยโรคไขสันหลงัอกัเสบ  สมองพิการ Muscular  dystrophy 
  8.2  การคล า  

           คล าผวิหนงับริเวณขอ้เทา้วา่มีบวม  ร้อน กดเจบ็หรือไม่ มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ  Paravertebral หรือไม่    
                      8.2.1 คล าปุ่มกระดูกสันหลงัและปุ่มกระดูก (Spinous process) วา่มีการกดเจบ็หรือไม่  

 อาการแสดงที่ปกติ  ไม่มีบวมหรือการกดเจบ็    
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         อาการแสดงที่ผดิปกติ  มีบวมแดงและกดเจบ็  อาจเกิดจากการอกัเสบของกลา้มเน้ือ  การเคล่ือนของขอ้ต่อ  หรือ
การอกัเสบภายในขอ้   
      8.2.2  คล ากลา้มเน้ือ Paravertebral ทั้ง 2 ขา้งเพื่อหาความปกติ เช่น  คด งอ  มีกอ้น และต าแหน่งท่ีกดเจบ็   

 อาการแสดงที่ปกติ  ไม่มีการคด งอ  ไม่มีกอ้นหรือการกดเจบ็    
         อาการแสดงที่ผดิปกติ  มีการเกร็งของกลา้มเน้ือ Paravertebral บริเวณหลงัอาจท าใหป้วดหลงัได ้  

8.3 การเคล่ือนไหว    
การตรวจดูการเคล่ือนไหวของกระดูกสันหลงั ดงัน้ี 

8.3.1  ให้ผูป่้วยกม้หวั คอ และ ล าตวัโคง้ไปทางดา้นหนา้ ให้มือทั้งสองขา้งห้อยลงตั้งฉากกบัผิวพื้น (มือแตะพื้น) 
(Flexion)  แล้วให้แหงนแอ่นตวัไปทางดา้นหลงั (Extension)  ให้ผูป่้วยเอียงตวัไปทางดา้นซ้ายและไปทางดา้นขวา  (Lateral 
bending)  และหมุนตวั (Rotation)   สังเกตดูการเคล่ือนไหวของส่วนโคง้ของกระดูกสันหลงับริเวณเอว และระยะทางระหวา่ง
ปลายน้ิวห่างจากพื้น  และสังเกต Vetebal column วา่ผดิปกติหรือไม่  (ดงัภาพท่ี 11.56) 

 อาการแสดงที่ปกติ  การเคล่ือนไหวของ Vertebral column  flexion ท าได้ 85 องศา Extension ท าได้ 30 องศา    
ส่วน  Rotation ท าได ้ 45 องศา 

 อาการแสดงที่ผิดปกติ   ถ้าผู ้ป่วยก้มตัวลงแล้วบริเวณหลังส่วนล่างยงัคงมี Lumbar lordosis   แสดงว่ามี 
Limitation ของการเคล่ือนไหวของส่วน Lumbar พบในผู ้ป่วยท่ีมีการหดเกร็งของ  Paravertebral muscles มาก และถ้า 
Lumbar  lordosis ไม่เพิ่มข้ึนในขณะท า Extension แสดงวา่มี Limitation ในการเคล่ือนไหวของสันหลงัส่วนน้ี                              

 
ภาพที ่11.56 แสดงการเคล่ือนไหวของขอ้กระดูกสันหลงั 

 

 8.3.2  ให้ผูต้รวจยืนดา้นหลงัผูป่้วย  เอามือจบักระดูกเชิงกรานทั้ง 2 ขา้ง ให้อยู่น่ิง ให้ผูป่้วยเอนตวัมาขา้งหลงั      
เอียงไปทางซา้ยและขวา   สังเกตอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลงั 

 อาการแสดงทีป่กติ  ไม่มีอาการปวด ขณะมีการเคล่ือนไหว 
 อาการแสดงที่ผิดปกติ  ผูป่้วยก้มมีอาการปวดบริเวณกระดูกหลัง  อาจเกิดจากข้อกระดูกสันหลังอักเสบ 

(Arthritis of spine หรือ Spondylosis )  
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8.3.3  ใหผู้ป่้วยนอนเหยยีดขาตรงและไม่เกร็ง ใหผู้ป่้วยยกขาข้ึนตรงๆ ทีละขา้ง  
 อาการแสดงทีป่กติ  ขายกข้ึนไดแ้ละไม่มีอาการปวด  
 อาการแสดงที่ผิดปกติ  ผูป่้วยยกขาไม่ข้ึนและปวดมาก แสดงว่ากระดูกสันหลงักดทบัเส้นประสาท ส าหรับ 

Herniated lumbar disc ผูป่้วยมีอาการปวดหลงัร้าวไปท่ีตน้ขาดา้นหลงัลงไปปลายเทา้  
8.3 การวดั 
วดัมุมการเคล่ือนไหวของกระดูกสันหลงั 
8.4 การตรวจ Muscle straight 
  Straight  leg  rasing test  เป็นการตรวจ Sciatic nerve วา่ถูกกดหรือไม่  โดยให้ผูป่้วยนอนหงายตวัตรงผูต้รวจ

เอามือหน่ึงกดไวท่ี้หน้าขา ป้องกันการ Flexion  ของข้อข่า อีกมือหน่ึงจบัท่ีขอ้เท้าของผูป่้วยแล้วค่อยๆ ยกข้ึน สังเกตการ
ปวดร้าวไปตามเส้นประสาท sciatic nerve   

 อาการแสดงที่ปกติ  การเคล่ือนไหวของ vertebral column  flexion ท าได้ 85 องศา extension ท าได้ 30 องศา    
ส่วน  Rotation ท าได ้ 45 องศา 

 อาการแสดงที่ผิดปกติ  มีอาการปวดร้าวลงขาตามแนวเส้นประสาท Scatic  แสดงว่ามีหมอนกระดูกสันหลงั 
กดเบียดรากประสาท                            
 

15) ระบบประสาท (Neuroogic system) 
 

การตรวจร่างกายระบบประสาท จะตรวจละเอียดมากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัสภาพและความจ าเป็นของผูป่้วยแต่
ละราย  การตรวจเร่ิมจากการสังเกตตั้งแต่ผูป่้วยเดินเขา้มา ดูท่าเดิน  มองหาการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติท่ีหนา้  ล าตวั และเขนขา  
ในกรณีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั จะตอ้งตรวจว่าผูป่้วยมีความสามารถในการโตต้อบการกระตุน้หรือส่ิงแวดลอ้มอย่างไร  ตรวจดู
ระดบัความรู้สึกตวัวา่ปลุกแลว้ต่ืนหรือไม่ต่ืน  ความสามารถในการตอบค าถาม การปฏิบติัตามค าสั่งได ้  

การตรวจระบบประสาทท่ีส าคญัท่ีควรค านึงถึง คือ ความรู้สึกตวั  สภาวะจิตใจ และการพูด ประสาทสมอง การ
เคล่ือนไหว    การประสานกนั  การรับความรู้สึก และปฏิริริยาตอบสนอง ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีดงัน้ี 

15.1) ความรู้สึกตัว สภาวะจิตใจ และการพูด (Consciousness, mental status and speech) 
 สังเกตดูลกัษณะการแต่งกาย  สุขวิทยาส่วนบุคคล สีหนา้  ท่าทาง  กิริยามารยาท  อารมณ์  และการพูด ควรถาม
ถึงความจ า  สติปัญญา  ไหวพริบ  และการตดัสินใจ วา่พบส่ิงปกติหรือไม่  อยา่งไร 
 ผูป่้วยท่ีไม่ค่อยรู้สึกตัว การตรวจต้องระบุให้ชัดเจนว่าผูป่้วยมีความสามารถโต้ตอบต่อการกระตุ้น หรือ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร เช่น  ปลุกแลว้ต่ืน  หรือไม่ต่ืน  ความสามารถในการตอบค าถาม  การปฏิบติัตามค าสั่ง เป็นตน้ 
 ระดับความรู้สึกตัว(Consciousness level) แบ่งออกเป็น 6 ขั้น ดงัน้ี 

1) Fully awake or alert  รู่สึกตวัเหมือนคนปกติทัว่ ๆ ไป 
2) Drowsiness ซึม  แต่ยงัพูดรู้เร่ือง จะนอนหลบัอยูเ่ร่ือบตอ้งคอยเรียก 
3) Consusinal state ซึมมาก พูดผดิๆ ถูก ๆ ความจ าเส่ือม  อาจไม่รู้เวลา สถานท่ี และบุคคล  
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บางทีท าตามค าสั่งไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง ไม่เอะอะ 
4) Delirium เอะอะอาละวาดมาข้ึน  หงุดหงิด กลวั ตอบค าถามไม่ได ้เอะอะมาก บางคร้ังตอ้ง 

จบัมดั 
5) Stupor  ซึมมาก เรียกและเขยา่ไม่ต่ืนตอ้งหยกิแรงๆ จึงจะลืมตายกมือข้ึนมาปัด แลว้หลบัตาต่อ 
6) Coma  ไม่รู้สึกตวั ไม่เคล่ือนไหว และไม่มีการโตต้อบเม่ือถูกกระตุน้ 

 สภาวะจิตใจ และการพูด (mental status and speech) 
 ใหส้ังเกตดูลกัษณะการแต่งกาย  สุขวทิยาส่วนบุคคล สีหนา้  ท่าทาง  กิริยามารยาท  อารมณ์  ส านวนการพูด  
และควรตั้งค  าถามเพื่อประเมินผูป่้วยในดา้นความจ า สติปัญญา  ไหวพริบ พฤตติกรรม  และการตดัสินใจ ถา้พบวา่มีส่ิงปกติ
ใหบ้นัทึกไว ้ความผดิปกติท่ีอาจตรวจพบ ไดแ้ก่ 

1) Disphasia or Aphasia  เกิดจากการท าลายของ Cortical speech center ท าใหเ้กิดความผดิปกติ 
ของการใชค้  าพูด พูดไดบ้า้งหรือใชค้  าพูดตะกุกตะกกั (Dysphasia) ถา้เป็นมากถึงขั้นพูดไม่ออก (Aphasia) mงๆ ท่ี ไม่มีพยาธิ
สภาพทางดา้น Motor function ของปาก และ กล่องเสียง (Larynx) 

2) Dysarthria เป็นความผดิปกติของกลไกประสาท  กลา้มเน้ือ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกเสียง  เช่น  
ริฝีปาก  ล้ิน ท าใหพู้ดชา้ เนิบนาบ  โยเฉพาะพยญัชนะท่ีตอ้งใชริ้มฝีปากในการออกเสียง เช่น ม. บ. พ.  และพยญัชนะท่ีตอ้งใช้
ล้ินในการออกเสียง เช่น ท. ด. ล. แบ่งออกเป็น 
       2.1)  Cerebellar dysarthria พูดตะกุกตะกกัไม่สัมพนัธ์กนั 
      2.2)   Parkinsonism พดูเสีงแผว่ และมีระดเัสียงเดียวกนัตลอด 
       2.3) Dysphonia or Aphonia  ไดแ้ก่  การพูดไม่มีเสียงหรือเสียงผดิปกติไป  เน่ืองจากกล่องเสียงหรือประสาท
ส่วนนั้นมีความผิดปกติ ซ่ึงมีรายละเอียดอยูใ่นการส ารวจสภาพทัว่ไป 

15.2) ประสาทสมอง (Cranial nerve) 
 ประสาทสมองมีทั้งหมด 12 คู่  (ดงัภาพท่ี 11.57) วธีิการตรวจประสาทสมองบางคู่ไดก้ล่าวมาบา้งแลว้ตั้งแต่การ
เร่ิมตรวจศีรษะ  ในหนา้ และคอ  

 



124 

 

 

ภาพที ่11.57  แสดงต าแหน่งและหนา้ท่ีของประสาทสมอง 
 การตรวจประสาทสมองมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ประสาทสมองคู่ที่ 1 (Alfactory nerve)  มีหน้าท่ีรับกล่ิน  ก่อนตรวจตอ้งแน่ใจว่าผูป่้วยไม่มีความผิดปกติของ
ช่องจมูกขณะตรวจ  เป็นหวดั เยือ่จมูกอกัเสบหรือรูจมูกตนั เป็นตน้   
 การตรวจมห้ผูป่้วยหลบัตา  ทดสอบการไดก้ล่ินของจมูกทีละขา้ง  ใชน้ิ้วปิดรูจมูกขา้งท่ีไม่ไดต้รวจ  แลว้ให้ดม
กล่ินต่างๆ เช่น  กาแฟ  สบู่ ยาหม่อง ดอกกุหลาบ  ดอกมะลิ เป็นตน้  ให้ผูป่้วยบอกวา่ไดก้ล่ินหนือไม่และเป็นกล่ินอะไร  แลว้
ทดสอบอีกขา้งดว้ยวธีิเดียวกนั 

 อาการแสดงที่ปกติ  ผูป่้วยสามารถบอกกล่ินท่ีดมไดถู้กตอ้ง แสดงวา่ ประสาทสมองคู่ท่ี 1  ปกติ 
    อาการแสดงที่ผดิปกติ  การไดรั้บกล่ินขา้งใดขา้งหน่ึงเสียไป ผูป่้วยจะไม่ไดก้ล่ิน  หรือบอกกล่ินท่ี 

ทดสอบผดิ อาจเกิดจากประสาทสมองคู่ท่ี 1 ไม่ท างาน หรือ มีความผดิปกติท่ีสมองส่วนหนา้(Frontal lobe)                                             
 ประสาทสมองคู่ที ่2 (Optic nerve)  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการมองเห็น  โดยมีการตรวจดงัน้ี 

1) ความชดัของสายตา  (Visual acuity) เป็นการวดัสายตา หรือความสามารถในการมองเห็น  
โดยใหผู้ป่้วยปิดตาอ่านหนงัสือทีละขา้ง ยนืห่าง 1 ฟุต   หรืออ่านแผน่ป้ายวดัสายตา (Snellen’s chart) ยนืห่าง 20 ฟุต สังเกตวา่
ผูป่้วยอ่านหนงัสือไดถู้กตอ้งหรือไม่ 

2) ลานสายตา  (Visual field)   เพื่ อตรวจหาความผิดปกติของ optic tract หรรือ visual cortex โดยใช้วิ ธี 
Confrontation ใหผู้ป่้วยยนืห่างผูต้รววจ  2 ฟุต  ปิดตาขา้งท่ีตรงกนัและอยูใ่นระดบัเดียวกนั ผูต้รวจเหยยีดสุดแขนกระดิกปลาย
น้ิวในแนวระนาบก่ึงกลางดา้นบน ดา้นขา้ง และดา้นล่าง หรือใช้ Opthalmoscope สังเกตวา่ผูป่้วยมองเห็นไดช้ดัเจนหรือไม่ 
และบอกไดถู้กตอ้ง 

 อาการแสดงที่ปกติ  ผูป่้วยสามารถอ่านหนงัสือไดถู้กตอ้ง และมองเห็นไดข้ดัเจน 
        อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ถา้มองไม่เห็น หรือเห็นเพียงบางส่วน แสดงวา่เส้นประสาทคู่ท่ี 2 หรือ 

สมองส่วนหนา้ท่ีรับภาพผดิปกติ                                             
 ประสาทสมองคู่ที่ 3, 4 และ 6  (Oculomotor, Trochlea and adducens nerve)  ประสาททั้ ง 3 คู่ น้ีท  าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการควบคุมการกลอกลูกตา หรือหนัเหไปทิศทางต่างๆ  โยการทดสอบปฏิกิริยาขอรูม่านตาต่อแสง และการมองวตัถุท่ี
เคล่ือนเขา้ใกลแ้ละการเคล่ือนไหวของลูกตาใน 6 ทิศทาง และตรวจดูว่ามีการตกของหนงัตาบน และการกระตุกของลูกตา 
ปกติจะตรวจไปพร้อมๆ กนัทั้ง 3 คู่ ดงัน้ี 

1) Direct light reflex  เป็นปฏิกิริยาของรูม่านต่อแสงสวา่งโดยตรง โดยใชไ้ฟฉายส่องไปท่ีรูม่านตาทีละขา้ง  
 สังเกตการหดขยายของรูม่านตาเม่ือถูกแสงสวา่ง  

2) Concensual light reflex เป็นการดูปฏิกิริยาของแสงต่อรูม่านตา โดยส่องไฟฉายไปท่ีรูม่านตาขา้งหน่ึง แลว้ดู 
ปฏิกิริยาต่อแสงของรูม่านตาอีกขา้งหน่ึง 

3) Reaction to convergence  และ  Accommodation การตรวจใหผู้ป่้วยจอ้งดูปลายวตัถุท่ีมีขนาดเล็ก เช่น ดินสอ   
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ปากกา น้ิวมือ เป็นตน้  อยูร่ะหว่างตาทั้ง 2 ขา้ง ห่างประมาณ 2 ฟุต  แลว้ค่อย ๆเ คล่ือนท่ีใกลเ้ขา้ ๆ  สังเกตรูม่านตาและการ
เคล่ือนของตาด า  

4) Eye movement or Extraocular movement ใหผู้ป่้วยช าเลืองตาไปขวามสุดและซา้ยสุดสลบักนั   
แลว้ใหช้ าเลองมองตาข้ึนขา้บน และมอลงล่างสลบักนั  ขณะกรอกตาใหส้ังเกตวา่มีตากระตุกหรือไม่    
 อาการแสดงที่ปกติ  รูม่านตาจะหดเล็กลงเม่ือถูกแสงสวา่ง และจะขยายใหญ่ข้ึนเม่ืออยูใ่นท่ีมืด    รตาด าทั้งสอง
ขา้งจะเคล่ือนเขา้หากนัตรงกลาง เพื่อจะปรับแกว้ตาท าให้มองเห็นภาพทุกระยะ 
                    อาการแสดงทีผ่ิดปกติ  ถา้มีตากระตุกถือวา่ผิดปกติ อาจเกิดจากโรคเก่ียวกบัประสาท ความพิการท่ีสมอง และหู
ชั้นใน ซ่ึงไดก้ล่าวรายละเอียดไปแลว้บา้งไวแ้ลว้ในเร่ืองการตรวจตา 
 ประสาทสมองคู่ที ่5 (Trigiminal  nerve)  มีหนา้ท่ีรับความรู้สึกท่ีใบหนา้  เยือ่บุในจมูก  ตา  กระพุง้แกม้ และ
ควบคุมกลา้,น้ือในการเค้ียวอาหาร ซ่ึงมีอยู ่3 มดั คือกลา้มเน้ือ Masseter, temporalis  และPterygoidโดยมีการตรวจดงัน้ี 

1) การตรวจกลา้มเน้ือ  โดยสังเกตลกัษณะของกลา้มเน้ือ 2 มดัคือ Masseter และ Temporalis  โดย 
ใหผู้ป่้วยกดัฟันแน่น ขา้ง  สังเกตดูความหดตวัของกลา้มน้ือทั้ง 2 มดั วา่ดีหรือไม่  คล าดูท่ีแกม้ของผูป่้วยตรงต าแหน่งฟัน
กรามทั้สอง และขมบัทั้งสองขา้ง 
 อาการแสดงที่ปกติ  มีการหดเกร็งของกลา้มเน้ือทั้ง 2 ขา้งแขง็เป็นสันนูนข้ึนมาเท่าๆ กนั 
                     อาการแสดงทีผ่ิดปกติ  มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือท่ีช่วยในการเค้ียวอาหาร  อาจเกิดจากพยาธิสภาพใดท่ีใดท่ี
หน่ึงท่ีส่วน Motor pathway  ในโรค  

2) การตรวจกลา้มเน้ือ Pterygoid  โดยใหผู้ป่้วยอา้ปากเตม็ท่ีและใชมื้อขา้งหน่ึงยนัคางข้ึน และ 
อีกขา้งหน่ึงกดศีรษะลง  พยายามท่ีจะหุบปากของผูป่้วย ใหส้ังเกตวา่มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ Pterygoid หรือไม่ 
 อาการแสดงที่ปกติ  ไม่มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ และมีแรงตา้นเม่ือพยายามหุบปากผูป่้วย 
                     อาการแสดงทีผ่ิดปกติ  กลา้มเน้ือ  Pterygoid ขา้ใดขา้งหน่ึงมีการอ่อนแรง  คางจะเฉไปขา้งนั้น หรืออ่อนแรงทั้ง
สองขา้ง ผูป่้วยจะอา้ปากไดแ้คบ 

3) การตรวจความรู้สึก (Sensory)ท่ีส าคญั คือ สัมผสัและเจ็บ (Touch and pain)  โดยใชส้ าลี เข็มท่ีสะอาด หรือ
เขม็กลดั หรือไมจ้ิ้มฟัน โดยใชท้ั้งปลายทู่และปลายแหลม เข่ียหรือจ้ีตามผวิหนงับริเวณท่ีบริเวณหนา้ผาก  แกม้ ขากรรไกร บน
ใบหนา้ทั้งสองขา้ง แลง้สังเกตดูวา่ผูป่้วยสามารถจ าแนกปลายทู่ปและปลายแหลมของข็มกลดั เปรียบเทียบกนัระหวา่งซีกซา้ย
และขวาไดห้รือไม ่
 อาการแสดงทีป่กติ  ไมมี่วามผดิปกติ ในการตรวจความรู้สึกเจบ็  ร้อนหรือเยน็ หรือการสัมผสั 
                     อาการแสดงที่ผิดปกติ  ถา้ผูป่้วยไม่รู้สึกดา้นใด แสดงว่ามีความผิดปกติของแขนงเส้นประสาทสมองเส้นท่ีรับ
ความรู้สึกในดา้นนั้นเป็นอมัพาต 

4) การตรวจปฏิกิริยาตอบสนองของกระจกตด า (Corneal reflex)  เป็นการตรวจท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึง เพราะ
แกว้ตามีการรับความรู้สึกท่ีไวมากวา่การรับความรู้สึกท่ีอ่ืนๆ ก่อนตรวจควรบอกให้ผูป่้วยทราบวา่จะตรวจอะไร  วิธีตรวจให้
ผูป่้วยมองไปดา้นใดดา้นหน่ึง ผูต้รวจใชส้ าลีมว้นให้ปลายเล็กมากท่ีสุด เขา้ดา้นตรงกนัขา้มกบัผูป่้วยมอง แลว้ใชป้ลายแหลม
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ของส าลีแตะไปท่ีกระจกตาด า  ไม่ให้ถูกขนตา  รูม่านตาหรือเยื่อบุลูกตา  ให้สังเกตการกระพริบของผูป่้วยและเปรียบเทียบ
ปฏิกิริยาตอบสนองทั้ง 2 ขา้ง 
 อาการแสดงที่ปกติ  เม่ือส าลีถูกกระจกตาด าจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยตาทั้งสองขา้งจะ กระพริบทนัทีและ
รู้สึกเจบ็ 
                     อาการแสดงที่ผิดปกติ  ถา้ผูป่้วยไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ไม่หลบัตา  แสดงวา่ตาขา้งนั้นไม่มีความรู้สึก  แสดงวา่
มีความผิดปกติของประสาทสมองคู่ท่ี 5  พบไดใ้นผูป่้วยท่ีเป็นอมัพาตของใบหน้าซีกนั้น ผูป่้วยท่ีสายตาสั้นแลว้ใช้ Contact  
lens เป็นประจ า จะท าให ้Corneal reflex  ลดลง หรือหายไป 
 ประสาทสมองคู่ที ่7 (Facial nerve)  มีหนา้ท่ีบงัคบักลา้มเน้ือท่ีท าหนา้ท่ีแสดงสีหนา้ต่าง ๆ  
ก่อนตรวจให้สังเกตใบหนา้ หน้าผาก  ตา  โหนกแกม้   มุมปากของผูป่้วยในขณะปกติและระหวา่งซักประวติัสุขภาพให้ดูว่า
ใบหนา้ทั้งสองขา้งวา่มีลกัษณะเหมือนกนัหรือไม่  

1) สังเกตรอยย่นท่ีหน้าผาก ร่องแก้มทั้ ง 2 ข้าง (Nasolabial fold)  การกระพริบตา การเคล่ือนไหวท่ีมุมปาก 
ขณะพูดหรือยิม้ สังเกตดูการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือวา่มีอาการผิดปกติหรือไม่ 
 อาการแสดงทีป่กติ  ไม่พบความผดิปกติของใบหนา้  
                     อาการแสดงที่ผิดปกติ  บริเวณร่องแก้มข้างจมูกหายไปพร้อมกับมีภาวะของหนังตาล่างตกแสดงว่ามีความ
ผดิปกติของกลา้มเน้ือคู่ท่ี 7  

2) ทดสอบการท างานของกลา้มน้ือใบหนา้ โดยให้ผูป่้วยมองข้ึนขา้งบน ยน่หน้าผากขมวดคิ้ว  หลบัตาให้แน่น
แลว้ผูต้รวจพยายามใชน้ิ้วมือพยายามเปิดตาออก ให้ผูป่้วยยิงฟัน ท าปากจู๋หรือผวิปาก ยิงฟันเต็มท่ีและเป่าปากให้แกม้ทั้งสอง
ขา้งโป่ง  แลว้ผูต้รวจกดแกม้ทั้ง 2 ขา้งมีอากาศร่ัวตรงมุมปากขา้งใดหรือไม่  
 อาการแสดงทีป่กติ  ไมมี่การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือใบหนา้  
                     อาการแสดงทีผ่ิดปกติ  ถา้พบภาวะอ่อนแรงของกลา้มเน้ือตรงบริเวณใบหนา้ โดยการทดสอบดงักล่าวแลว้แสดง
วา่มีภาวะผดิปกติท่ีประสาทคู่ท่ี 7 ท่ีมาเล้ียง 
  ประสาทสมองคู่ที่ 8 (Auditory nerve)  ท าหน้าท่ี  เก่ียวกบัความสามารถในการฟังและการทรงตวั การตรวจดู
ความสามรถในการฟังเสียงวมีวธีการตรวจดงัน้ี 

1) ผูป่้วยปิดหูขา้งหน่ึง ยนืห่างจากผูต้รวจ 1-2 ฟุต  ผูต้รวจใชมื้อป้องปาก และกระซิบเสียงสูงต ่าท่ีหูอีกขา้งหน่ึง 
แลว้ใหพู้ดตามเสียงท่ีไดย้นิ เช่ย  เบสบอล  แลว้ถามผูป่้วยวา่ผูต้รวจพูดอะไร 
 อาการแสดงที่ปกติ  สามารถไดย้นิเสียงกระซิบ  ไดเ้ท่ากบัคนปกติ  

อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถา้การไดย้นิเสียงเสียไปอาจเกิดจากการอุดตนัของรูหูจากข้ีหู  การอกัเสบของหูชั้นกลาง  
แกว้หูทะลุหรือประสาทในการรับเสียงเสียไป 

2) Rinne test  เพื่อเปรียบเทียบการน าเสียงผา่นอากาศและผา่นกระดูก (Air conduction and bene   
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conduction) โดยใช้ส้อมเสียงท่ีมีความถ่ี 256 คร้ังต่อวินาที เคาะส้อมเสียงให้สั่นแล้วไปไวบ้นกระดูก Mastoid ให้ผูป่้วยฟัง
จนกระทัง่บอกวา่ไม่ไดย้นิเสียงท่ีเกิดจากการสั่น แลว้เอาโคนส้อมเสียงไปจ่อไวท้างดา้นหนา้ของใบหูขา้งเดียวกนั  ถามผูป่้วย
วา่ไดย้นิเสียงอีกหรือไม่ 
 อาการแสดงทีป่กติ  การไดย้นิเสียงท่ีผา่นอากาศดีกวา่เสียงท่ีผา่นกระดูก โดยเม่ือเคาะส้อมเสียง 
แลว้วางส้อมเสียงไวต้รงบริเวณกระดูก Mastoid process เสียงจะเดินทางผา่นกระดูกเขา้สู่หูชั้นใน ท าใหเ้กิดการ 
ไดย้นิ   ถา้การไดย้นิหายไปแลว้ส้อมเสียงมาวางไวข้า้งหูกลบัจะไดย้นิเสียงข้ึนอีก 
 อาการแสดงที่ผิดปกติ  ถา้หลงัจากเสียงท่ีเกิดจากการผ่านกระดูก (Bone conduction)  หายไปแลว้ เม่ือน ามาจ่อ
ไวข้า้งหู (Air conduction) ก็ไม่ไดย้ินอีก แสดงวา่ส่วนการน าเสียงท่ีหูชั้นนอกหรือส่วนกลางเสียง จากการอุดตนัของข้ีหู การ
อกัเสบของหูชั้นกลาง แกว้หูทะลุ 

3) Weber test  เคาะส้อมเสียงให้เกิดความสั่นสะเทือน อาจเคาะตรงขอ้ศอก  สันมือ หรือ ใช้น้ิวหัวแม่มือและ
น้ิวช้ีบีบส้อมเสียงแลว้ดึงน้ิวออก แลว้วางบนศีรษะตรงก่ึงกลางพอดี  สังเกตการไดย้นิของหูทั้ง 2 ขา้ง 
 อาการแสดงที่ปกติ  การไดย้ินของหูทั้ง 2 ขา้งจะตอ้งไดย้นิเท่ากนั  โดยมีกระดูกเป็นตวัน าเสียง (Bone 
conduction)  ผา่นเขา้สู่หูชั้นในเป็นระบบประสาทรับเสียง(Neuro sensory system) 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถา้หูขา้งไหนไม่ไดย้นิอาจเกิดจากหูส่วนในหรือเส้นประสาทคู่ท่ี 8 รับคล่ืนเสียงไม่ไดดี้   
ถา้หูขา้งไหนไดย้นิชดัดกวา่อีกขา้งหน่ึง แสดงวา่มีส่วนในการน าเสียงของหูส่วนนอก หรือส่วนกลางเสียไป ซ่ึงอาจจะเกิดจาก
การอุดตนัของข้ีหู  การอกัเสบของหูชั้นกลาง  แกว้หูทะลุจึงท าใหเ้สียงจากภายนอกไม่สามารถผา่นเขา้ถึงหูส่วนในรบกวน
การไดย้นิของหูขา้งนั้น 

4) การทดสอบการทรงตวั   ให้ผูป่้วยมองน้ิวมือของผูต้รวจจากดา้นซา้ยสุดไปขวาสุด ขณะท่ีตา 
ของผูป่้วยมองตามน้ิวมือไปจนสุดดา้นใดดา้นหน่ึง  สังเกตวา่ลูกตานั้น มีการสั่นกระตุก(Nystagmus) หรือไม่  
 อาการแสดงที่ปกติ  เวลามองตามน้ิวจะไม่มีอาการสั่นกระตุก 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  เกิดการสั่นกระตุก แสดงวา่มีการอกัเสบหรือการเพิ่มความดนัของเหลวในหูชั้นในท าให้
ส่วนควบคุมการทรงตวัเสีย พบในหูชั้นในอกัเสบ โรค Meiere’s 
 ประสาทสมองคู่ที ่9 และ 10 ( Glossopharyngeal nerve and Vasu nerve)  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรับรส  การได้
กล่ิน และการควบคุมอวยัวะบางอยา่ง เช่น ทางเดินอาหารบางส่วน  การตรวจท าดงัน้ี 

1) สังเกตจากเสียงพูดของผูป่้วยวา่มีเสียงแหบ หรือมีเสียงข้ึนเพดาน การกลืนอาหารหรือน ้ าปกติหรือไม่ 
 อาการแสดงที่ปกติ  เสียงพูดเป็นปกติ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ มีเสียงพูดแหบๆ หรือเสียงพูดข้ึนเพดานแสดงวา่มีความผิดปกติของเส้นประสาทสมอง 
คู่น้ี 

2) ใหผู้ป่้วยอา้ปากร้องออกเสียง “อา” หรืออา้ปาก “หาว” เพื่อสังเกตดูการเคล่ือนไหว ดูการยกข้ึนของล้ินไก่ 
และเพดานอ่อน วา่สมมาตรหรือไม่ 
 อาการแสดงที่ปกติ  ล้ินไก่จะยกข้ึนในแนวกลาง 
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 อาการแสดงที่ผดิปกติ ถา้ล้ินไก่เฉียงไปขา้งใดขา้งหน่ึง แสดงวา่มีกลา้มเน้ือขา้งใดอ่อนแรง และมีความผิดปกติ
ของประสาทสมองคู่ท่ี 10  ดา้นตรงขา้มท่ีเบนไป 

3) การตรวจ Gag reflex  ผูต้รวจใชไ้มก้ดล้ินค่อยๆ กดบริเวณกลางล้ิน หรือ ท่ีเพดานปากดา้นหลงั ของผนงัคอ  
(Posterior pharyngeal wall)  ทอนซิล  โคนล้ิน ทีละขา้ง  สังเกตดูวา่มีการขยอ้นหรือไม่  
 อาการแสดงท่ีปกติ   มีปฏิกิริยาขยอ้น (Gag reflex)  โดยมีการหดตวัของกลา้มเน้ือ Pharynx   เพดานปากยกข้ึน 
และล้ินหดเขา้ไป การหดตวัจะเกิดข้ึนอยา่งแรงและเท่ากนัทั้งสองขา้ง 
 อาการแสดงท่ีผิดปกติ ถา้กลา้มเน้ือขา้งใดอ่อนแรง กลา้มเน้ือท่ีดีดา้นตรงกนัขา้มจะหดตวัและดึงไปทางขา้งดี  
แสดงถึงความผดิปกติของเส้นประสาทคู่ท่ี 9 ในดา้นท่ีผิดปกติ 
 ประสาทสมองคู่ที ่11 (Spinal accessory  nerve)  มีหนา้ท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือ Sternomastoid 
และ Trapezius  การตรวจท าดงัน้ี 

1) ตรวจกลา้มเน้ือ Trapezius ใหผู้ป่้วยยกไหล่ข้ึนทั้ง 2 ขา้งแลว้ผูต้รวจใชมื้อกดท่ีไหล่ทั้ง 2 ขา้ง 
ลง   สังเกตดูความแขง็แรงและการหดรัดตวัของกลา้มเน้ือ Trapezius   ท่ีตา้นมือ 
 อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ Trapezius 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ Trapezius แสดงวา่ความผดิปกติเส้นประสาทคู่ท่ี 11 

2) ใหผู้ป่้วยหนัหนา้ไปดา้นตรงกนัขา้มกบัขา้งท่ีจะตรวจ จะเห็นกลา้มเน้ือ Sternomastoid ชดัเจน 
ผูต้รวจพยายามดนัคางผูป่้วยกลบัมาทิศทางเดิม ใหผู้ป่้วยออกแรงตา้นกบัมือของผูต้รวจ สังเกตการหดรัดตวัของกลา้มเน้ือ 
Sternomastoid ดา้นตรงกนัขา้มและแรงท่ีตา้นมือ 
 อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ  
 อาการแสดงที่ผดิปกติ มีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ Sternocleidomastoid แสดงวา่ความผดิปกติเส้นประสาท     
คู่ท่ี 11 
 ประสาทสมองคู่ที ่12 (Hypoglossal  nerve)  มีหนา้ท่ีควบคุมกลา้มเน้ือล้ิน  การตรวจท าดงัน้ี 
 1)ใหผู้ป่้วยอา้ปากแลบล้ินออกมา สังเกตดูล้ินวา่อยูใ่นแนวปกติ หรือไม่ สังเกตวา่มีการเตน้ขอลงล้ิน และการฝ่อ
ตวัของตวัล้ิน หรือไม่ 
 อาการแสดงที่ปกติ   ล้ินจะอยูท่ี่พื้นช่องปาก ไม่มีการฝ่อตวัหรือการเตน้ของล้ิน  
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  มีการฝ่อของล้ิน แสดงวา่มีความผิดปกติของเส้นประสาทคู่ท่ี 12 
 2)ใหผู้ป่้วยอา้ปากแลบล้ินออกมาตรงๆ สังเกตวา่มีการเฉของล้ินหรือไม่ 
 อาการแสดงที่ปกติ   ไม่มีการเฉของล้ิน  
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  เวลาแลบล้ิน แลว้เฆน้ล้ินเฉไปดา้นใดดา้นหน่ึง  แสดงวา่มีความผดิปกติของประสาท
สมองดา้นนั้น 

15.3) การเคล่ือนไหว (Motor function) 
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 Motor function  ท าหน้าท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวที่อยู่ในอ านาจจิตใจให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม     
การตรวจท าดงัน้ี 

1) ใหผู้ป่้วยเดินธรรมดาดว้ยเทา้เปล่าบนพื้นเรียบเดินกลบัไปกลบัมา สังเกตดูท่าทาง การทรงตวั การแกวง่แขน   
การกา้วขา  วา่ผดิปกติหรือไม่    
 อาการแสดงทีป่กติ   การเดินจะอยูใ่นลกัษณะสมดุลกนั แขนจะแกวง่ไปมาอยูข่า้งล าตวั 
 อาการแสดงที่ผิดปกติ  ท่าเดินผิดปกติเช่น เดินโซเซ ขากางออก  เดินตวัแข็งหลงัโกง แขนตก มือไม่แกวง่ กา้ว
สั่น  ขากระเผลก  เดินคลา้ยเป็ด เดินตวัเอง  ไดก้ล่าวรายละเอียดไวใ้นส่วนการส ารวจทัว่ไปแลว้ 

2) Walk heel to toe ใหผู้ป่้วยเดินแบบส้นเทา้ชิดต่อปลายเทา้  สังเกตการเดินและการทรงตวั (ดงัภาพท่ี 11.58ก) 
อาการแสดงทีป่กติ   สามารถเดินไดเ้ป็นแนวเส้นตรง 

 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ  ถา้เดินไดล้ าบากและงุ่มง่าม พบในโรคของ Cerebellum 

 
ก. การเดิน: ท่าเดินต่อเทา้  

ข. การยนืขาเดียว :ท่า กระโดดอยูก่บัท่ี 
ภาพที ่11.58  ท่าการเดิน และการยนื 

3) Romberg test ใหผู้ป่้วยยนืตรงเทา้ชิดกนัแขนวางขา้งล าตวั โดยไม่ตอ้งเกาะหรือยดึอะไร 
 สังเกตความสามารถในการยืนทรงตวัของผูป่้วยในขณะลืมตาและหลบัตา แลว้ใหผู้ป่้วยยนืหลบัตาประมาณ 20-30วนิาที ยืน่
แขนออกมาขา้งหนา้หงายมือข้ึนสังเกตดูความทรงตวั  

อาการแสดงที่ปกติ   อาจมีอาการเซเพียงเล็กนอ้ย (Minimal swaying) 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ  การเซทั้งขณะลืมตาและหลบัตา  อาจเกิดจากโรคของ cerebellum พบในผูป่้วย 
Cerebellar ataxia   ถา้เซเฉพาะขณะหลบัตาพบใน Sensory ataxia และ Position  sense เสียไป   หากผูป่้วยพยายามคว  า่มือขา้ง
ใดขา้งหน่ึง(Pronator sign)  หรือมีแขนอาจจตกลงมา หรือขอ้ศอกงอ แสดงวา่มีอมัพาตคร่ึงซีก (Hemiparesis)   

4) Sensitive test ใหผู้ป่้วยกระโดดขาเดียวอยูก่บัท่ี กระโดดใชเ้ทา้ยนืสลบักนัทีละขา้ง (ดงัภาพท่ี 11.58 ข)  
นัง่ยองๆ แลว้ลุกข้ึนโดยไม่ตอ้งใชมื้อยนั   เดินเขยง่ปลายเทา้ หรือให้เดินดว้ยส้นเทา้เพื่อดูก าลงัของ Plantar และ Dorsiflexion 
ท่ีขอ้เทา้ สังเกตการทรงตวัของผูป่้วย (คอ้งคอยระวงัไม่ใหผู้ป่้วยลม้) 

อาการแสดงที่ปกติ    สามารถท าไดดี้ แสดงวา่ Motor sytem, Cerebellar function และ Position  sense ปกติ 
อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถา้ไม่สามารถท าได ้แสดงวา่อาจมีความผดิปกติท่ี Motor system, Cerebellar function  

และ  Position sense   
    นอกจากจะตรวจการควบคุมการเคล่ือนไหวท่ีอยูใ่นอ านาจจิตใจแลว้  ผู้ตรวจจะต้องตรวจดูการเคล่ือนไหวนอก 

อ านาจจิตใจด้วย  โดยการตรวจลกัษณะและขนาดของกลา้มเน้ือ ท าดงัน้ี 
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1) ตรวจดูกล้ามเน้ือของแขน ขา และล าตัวว่ามีการเคล่ือนไหวนอกอ านาจจิตใจหรือไม่                   
อาการแสดงที่ปกติ    ไม่มีความผดิปกติของกลา้มเน้ือ   

 อาการแสดงที่ผดิปกติ  ถา้พบวา่มีการลีบของกลา้มเน้ือและการเตน้ของกลา้มเน้ือ มกัพบในโรค Lower motor 
neurone 

2) ตรวจความตึงตัวของกล้ามเน้ือ (Muscle tone) ท่ีแขน ให้ผูป่้วยอยูใ่นท่าท่ีท่ีผอ่นคลาย มือขา้งหน่ึงของผูต้รวจ 
ประคองตรงขอ้ศอกของผูป่้วย  ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงจบัท่ีปลายแขนแลง้งอและเหยยีดขอ้ศอกอยา่งเตม็ท่ี  ตรวจการเคล่ือนไหว
ในแต่ละขา้ง สังเกตวา่มีแรงตา้นทานอยา่งไร 
 การตรวจตึงตวัของกลา้มเน้ือท่ีขา ให้ผูป่้วยอยู่ในท่าท่ีท่ีผ่อนคลาย ผูต้รวจใช้มือรองรับตน้ขาผูป่้วย จบัขอ้เข่า  
ขอ้เทา้งอ และเหยยีดทั้งสองขา้ง  สังเกตวา่แรงตา้นในขณะตรวจอยา่งไร 

อาการแสดงทีป่กติ    ความตึงตวัของกลา้มเน้ือขณะไม่ไดเ้คล่ือนไหวเป็นปกติ   
 อาการแสดงที่ผิดปกติ  มีแรงต้านทานต่อการตรวจ พบใน  Upper neurone lesions และในผู ้ป่ วยโรค 
Parkinsonism  ถา้ไม่มีแรงตา้นเลยหรือลดลง พบใน Lowewr neurone lesions หรือพยาธิสภาพของ Cerebellum   

3) การตรวจความแข็งแรง (Muscle strength)/การทดสอบก าลงัของกล้ามเน้ือ(Muscle power) 
3.1) การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ผูต้รวจจะตอ้งทราบหนา้ท่ีของกลา้มเน้ือท่ีจะตรวจ เพื่อดูความ 

ผิดปกติ เช่น การงอ (Flexion) การเหยียด (Extension)  การกางออก (Abduction)  การหุบเข้า (Adduction)  และการหมุน 
(Rotation)  
 การตรวจจะใชว้ธีิให้ผูป่้วยออกแรงตา้น แรงกด และแรงตึง ให้ทิศทางของการออกแรงตา้นอยูท่างดา้นตรงขา้ม
กบัทิศทางท่ีผูต้รวจกดหรือดึงไว ้เช่น กรตรวจกลา้มเน้ือ Serratus  กลา้มเน้ือแขน การงอและเหยียดขอ้ศอก  กล้ามเน้ือมือ 
เส้นประสาท Ulnar ความแข็งแรงของน้ิว การงอของตะโพก การกางออกของตะโพก  การหุบเขา้ของตะโพก การงอของเข่า 
การเหยยีดของเข่า   ซ่ึงไดก้ล่าวรายละเอียดในส่วนการตรวจกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ แลว้ 
 3.2) การทดสอบก าลงัของกล้ามเน้ือ(Muscle power) 
 โดยให้ผูป่้วยเกร็งกล้ามเน้ือไวห้ลังจากเคล่ือนไหวอย่างเต็มท่ีแล้ว ผูต้รวจพยายามเอาชนะการหดตัวของ
กลา้มเน้ือนั้น (Isometric testing)  หรือให้ผูป่้วยพยาบามออกแรงเคล่ือนไหวขอ้ต่างๆ ในขณะท่ีผูต้รวจออกแรงตา้นเพื่อท่ีจะ
ขดัขวาง (Isotonic testing)   

อาการแสดงทีป่กติ    ก าลงัของกลา้มเน้ือนั้นจะมีความแตกต่างกนัไปตามอาย ุ เพศ  และการออกก าลงักาย แขน 
ขาขา้งท่ีถนดัจะแขง็แรงกวา่อีกขา้งหน่ึง 
 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ การแบ่งระดบัก าลงัของกลา้มเน้ือ ออกเป็ 5 ระดบั ดงัน้ี 
 Grade 0  กลา้มเน้ือเป็นอมัพาตไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือหดตวัของกลา้มเน้ือได ้   
 Grade 1  กล้ามเน้ือไม่มีแรงเคล่ือนไหวขอ้  แต่ใยของกล้ามเน้ือหดตวัได้ ผูป่้วยสามารถเคล่ือนไหวปลายมือ
ปลายเทา้ไดเ้ล็กนอ้ย  
 Grade 2  กลา้มเน้ือมีแรงท่ีจะเคล่ือนไหวขอ้ตามแรงโนม้ถ่วงได ้    
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 Grade 3  กลา้มเน้ือ มีแรงท่ีจะเคล่ือนไหวขอ้ตา้นแรงโนม้ถ่วงได ้  คือ ยกขาข้ึนได ้ แต่ตา้นแรงท่ีกดไวไ้ม่ได ้
 Grade 4  กลา้มเน้ือมีแรงท างาน  ตา้นแรงกดผูต้รวจไดบ้า้ง แต่ไม่เตม็ท่ี   
 Grade 5 กลา้มเน้ืออยูใ่นภาวะปกติ   

15.4) การประสานกัน (Co-ordination) 
 การตรวจดูการท างานประสานกนัของสมอง มือและแขน วา่มีการประสานนัราบร่ืนและแม่นย  าดีหรือไม่  การ
ตรวจท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

1) Rapid rhythmic altenating movements  การทดสอบการเคล่ือนไหวสลบักนั โดยให้ผูป่้วยงอขอ้ศอกแลว้คว  ่า
และหงายปลายแขนสลบักนัอยา่งเร็วๆ  หรือตบมือเบาๆ และเร็วๆ ท่ีตน้ขาของผูป่้วยหรือพื้นก็ไดห้รือใชป้ลายน้ิวหัวแม่มือ
แตะปลายน้ิวททง้ส่ีตามล าดบัอยา่งเร็วๆ  ใหส้ัเกตดูวา่ผูป่้วยสามารถท าไดเ้ร็วหรือชา้เพียงใด   

อาการแสดงทีป่กติ   มือทั้งสองขา้งสามารถประสานกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน 
อาการแสดงทีผ่ดิปกติ มือขา้งท่ีท าไดไ้ม่ถนดั หรือท าไดช้า้กวา่ แสดงวา่มีความผดิปกติของสมองส่วน  

Cerebellum  หรือ Cerebellar hemisphere 
2) Point to point testing 

2.1) Finger to nose  การทดสอบน้ิวแตะจมูก  โดยให้ผูป่้วยใชป้ลายน้ิวแตะปลายน้ิวช้ีของผูต้รวจแลว้กลบัไป
แตะท่ีปลายจมูกของตนเอง  โดยให้ผูป่้วยท าหลายๆ คร้ัง  ทั้งขณะลืมตา และหลบัตา สังเกตดูความแม่นย  าในการแตะท่ีปลาย
น้ิวหรือปลายจมูก 

อาการแสดงที่ปกติ  สามารถท าไดอ้ยา่งแม่นย  า 
อาการแสดงที่ผดิปกติ เม่ือน้ิวมือใกลจ้ะถึงปลายจมูกหรือปลายน้ิวผูต้รวจ มีอาการเขวไปเขวมาและจ้ิมไม่ตรง  

แสดงวา่มีความผดิปกติของสมองส่วน Cerebellar hemisphere ถา้มีอาการผิดปกติเฉพาะเวลาหลบัตาแสดงวา่มีการสูญเสีย 
Position sense 

2.2) Heel to knee  การทดสอบส้นเทา้แตะเข่า เพื่อดูการประสานกนัของขา โดยใหผู้ป่้วยใชส้้นเทา้ขา้งหน่ึง 
วางแตะลงบนเข่าอีกขา้งหน่ึง แลว้เล่ือนส้นเทา้ไปตามหน้าแขง้ถึงหลงัเทา้  โดยให้ผูป่้วยท าหลายๆ คร้ัง  ทั้งขณะลืมตา และ
หลบัตา สังเกตดูความแม่นย  า การสั่น หรืองุ่มง่าม ในขณะท่ีส้นเทา้แตะหวัเข่าและลากส้นเทา้ไปตามหนา้แขง้ หรือไม่ 
 อาการแสดงที่ปกติ  สามารถท าไดอ้ยา่งแม่นย  า 

อาการแสดงที่ผิดปกติ เม่ือส้นเทา้แตะบนเข่า มีอาการเขวไปเขวมาและจ้ิมไม่ตรง แสดงว่ามีความผิดปกติของ
สมองส่วน Cerebellar hemisphere   ถา้มีอาการผดิปกติเฉพาะเวลาหลบัตาแสดงวา่มีการสูญเสีย Position sense 

15.5) การรับความรู้สึก (Sensory system) 
 การตรวจการรับความรู้สึก มกัจะตรวจเฉพาะในผูป่้วยท่ีมีอาการทางระบบประสาทเท่านั้น เช่น  อาการชา  เจ็บ

แปล็บๆ เหมือนเข็มแทง กล้ามเน้ือสั่น  ผิวหนังไม่มีเหง่ือออก เป็นต้น  การตรวจตอ้งให้ผูป่้วยหลบัตา แล้วใช้ส่ิงกระตุ้น 
การรับความรู้สึกของผวิหนงั ดงัน้ี  

1) การทดสอบความรู้สึกสัมผสั (Touch sensation) ใชส้ าลีท่ีดึงใหย้าวแลว้ป่ันใหป้ลายแหลมแตะผวิหนงัส่วน 
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ต่างๆ ของร่างกายเบาๆ   แลว้ใหผู้ป่้วยบอกความรู้สึกทุกคร้ังท่ีส าลีแตะถูกผวิหนงัและต าแหน่งท่ีแตะ 
 อาการแสดงทีป่กติ  บอกได ้เม่ือส าลีแตะถูกผวิหนงั และต าแหน่งท่ีถูกแตะ 
 อาการแสดงที่ผิดปกติ ไม่สามารถบอกได้  ความรู้สึกสัมผสัเสียไปแสดงว่ามีความผิดปกติของสมองส่วน 
Thalamus 

2) การทดสอบความรู้สึกเจบ็ (Pain sensation)ใชเ้ขม็กลดัซ่อนกลาย โดย้ใชป้ลายแหลมและปลายทู่ตรวจสอบ 
ความรู้สึกของผูป่้วยสลบักนัไป ตรงต าแหน่งท่ีสงสัย แลว้ใหผู้ป่้วยบอกวา่แหลมหรือทู่ เปรียบเทียบกบับริเวณอ่ืน 
 อาการแสดงที่ปกติ  บอกความรู้สึกเจบ็ เม่ือถูกเขม็แทงท่ีผิวหนงัได ้ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไม่สามารถบอกได ้ ความรู้สึกเจบ็เสียีไป แสดงวา่มีความผดิปกติของสมองส่วน 
Thalamus 

3) การทดสอบความรู้สึกร้อนเยน็ (Temperature sensation) 
 ใชห้ลอดแกว้ใส่น ้าร้อน น ้าเยน็ อยา่งละหลอดแตะท่ีต าแหน่งท่ีสงสัยสลบักนั หรือสุ่มๆ แลว้ใหผู้ป่้วยบอกวา่ 
รู้สึกร้อนหรือเยน็เปรียบเทียบกบับริเวณอ่ืน 
 อาการแสดงที่ปกติ  บอกความรู้สึกร้อนหรือเยน็ไดถู้กตอ้ง 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไม่สามารถบอกได ้ ความรู้สึกร้อนเยน็เสียไป แสดงวา่มีความผิดปกติของสมองส่วน 
Thalamus 

4) การทดสอบความรู้สึกเก่ียวกบัต าแหน่ง(Position sensation) 
ผูต้รวจใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีจบัดา้นขา้งน้ิวมือของผูป่้วย แลว้ขยบัน้ิวเคล่ือนข้ึนหรือเคล่ือนลง (Flex and 

extend)  โดยท าทีละขอ้ใหผู้ป่้วยบอกวา่น้ิวเคล่ือนข้ึนหรือลง  การตรวจขอ้น้ิวเทา้ก็ท  าเช่นเดียวกนัทีละขอ้ 
 อาการแสดงที่ปกติ  บอกได ้เม่ือส าลีแตะถูกผวิหนงั และต าแหน่งท่ีถูกแตะ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไม่สามารถบอกได ้ ความรู้สึกสัมผสัเสียงไป แสดงวา่มีความผดิปกติของสมองตรงส่วน 
Thalamus 

5) การทดสอบความรู้สึกสั่นสะเทือน (Vibration sensation) 
ใชส้้อมเสียท่ีมีขนาดความถ่ี 128 รอบต่อนาที เคาะลงบนท่ีรองรับใหส้ั่นแลว้น าไปวางบนส่วนโปน 

ของกระดูก เช่นท่ีขอ้ปลายน้ิวมือ ขอ้มือ ขอ้ศอก และขอ้เข่า เป็นตน้  ใหผู้ป่้วบอกถึงการหยดุการสั่นสะเทือนของส้อมเสียง  
เปรียบเทียบความรู้สึกในส่วนบนและส่วนล่าง ดา้นซา้ยและดา้นขวา  
 อาการแสดงที่ปกติ  บอกวมรู้สึกการสั้นสะเทือนได ้ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไม่สามารถบอกได ้ ความรู้สึกเก่ียวกบัการสั่นสะเทือนเสียไป แสดงวา่มีความผดิปกติของ
สมองตรงส่วน Thalamus 

6) การทดสอบความสามารถในการแยกการสัมผสัสองจุด (Two point discrimation) 
ผูต้รวจใชป้ลายทู่ของท่ีเหมือนกนั 2 อนั อาจเป็นไมจ้ิ้มฟันหรือปลายดินสอ แตะท่ีปลายน้ิวของผูป่้วย  พร้อมๆ  
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กนั โดยใหป้ลายทั้งสองห่างเป็นระยะต่างๆ  แลว้ ใหผู้ป่้วบอกความรู้สึกสัมผสัจุดเดียวหรือสองจุด (ควรตรวจขา้งท่ีปกติก่อน 
แลว้จึงตรวจในขา้งท่ีผิดปกติท่ีต าแหน่งเดียวกนั)  
 อาการแสดงที่ปกติ  การแยกความรู้สึกสัมผสัส่วนปลายน้ิว  จะห่างกนัประมาณ 2-3 มม. ท่ีฝ่ามือประมาณ 1 ซม.   
ท่ีหลงัเทา้  ประมาณ 5 มิลลิเมตร 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ถา้สามารถบอกความรู้สึกไดห่้างมากกวา่ปกติ แสดงวา่มีความผิดปกติของสมองส่วน 
Parietal cortex 

7) การทดสอบความสามารถในการบอกตวัเลข หรือรูปท่ีเขียนลงบนผิวหนัง (Traced figure identification) 
ให้ผูป่้วยหลบัตา แลว้ผูต้รวจใช้ดินสอหรือวตัถุปลายทู่เขียนตวัเลขลงบนฝ่ามือของผูป่้วย  แลว้ให้ผูป่้วยบอกว่าเขียนตวัเลข
อะไร  
 อาการแสดงทีป่กติ  สามารบอกตวัเลขท่ีเขียนได ้
 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ไม่สามารถบอกได ้ ในมือขา้งใด แสดงวา่มีความผดิปกติขอสมองส่วน parietal cortex 

8) การทดสอบความสามารถในการบอกรูปร่าง ลกัษณะของวตัถุ โดยการใชมื้อสัมผสั (Stereognosis)   
ให้ผูป่้วยหลบัตาแลว้ผูต้รวจใชว้ตัถุท่ีผูป่้วยรู้จกัและคุน้เคย เช่น  ปากกา  ดินสอ  กุญแจ  ส าลี เป็นตน้ วางลงในมือผูป่้วยแลว้
ใหผู้ป่้วยคล าแลว้บอกวา่เป็นวตัถุใด (ควรตรวจขา้งท่ีผดิปกติก่อนขา้งท่ีปกติ)  
 อาการแสดงทีป่กติ  สามารถบอกวตัถุต่างๆ ท่ีรู้จกัและคุน้เคยได ้
 อาการแสดงที่ผิดปกติ ไม่สามารถบอก/จ าแนกส่ิงของต่างๆ ได ้ แสดงวา่มีความผิดปกติขอสมองส่วน Parietal 
cortex 

9) การทดสอบความรู้สึกโดยการกระตุน้พร้อมกนั (Double simulatanrous stimulation) 
โดยใชเ้ข็มปลายแหลมแตะผวิหนงัส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้ง 2 ขา้ง พร้อม ๆกนั    แลว้ถามผูป่้วยวา่มีความรู้สึก

ท่ีส่วนใดขา้งเดียวหรือ 2 ขา้ง เป็นความรู้สึกเช่นใด 
 อาการแสดงที่ปกติ  สามารถบอกความรู้สึกท่ีถูกกระตุน้พร้อมกนั 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ไม่มีความรู้สึกในซีกใด แสดงวา่มีความผดิปกติของสมองส่วน Parietal cortex ของซีก
นั้น หรือผูป่้วยจะรู้สึกวา่ถูกแตะขา้งเดียวกบัท่ีมีพยาธิสภาพ 

10) การตรวจอาการแสดงท่ีเกิดจากการระคายเคืองเยือ่หุม้สมอง (Sign of  meningitis irritation) 
10.1) การตรวจ Stiff neck  โดยใหผู้ป่้วยนอนราบ ผูต้รวจใชมื้อขา้งหน่ึง สอดใตศี้รษะผูป่้วย 

บริเวณ Occiput ค่อยๆ ยกศีรษะข้ึนและงอใหค้างแตะอก  สังเกตวา่มีการเจบ็ตึงตน้คอ หรือมีการเกร็งของกลา้มเน้ือ Extensor 
ท่ีคอ หรือไม่ 
 อาการแสดงที่ปกติ  สามารถงอคอ ใหค้างชิดหนา้อกได ้
 อาการแสดงที่ผิดปกติ  มีการเจ็บตึงคอ หรือมีการเกร็งของกล้ามเน้ือ Extensor ท าให้งอไม่ได้ แสดงว่ามี 
การระคายเคืองท่ี  Subarachnoid space  ในผูป่้วยเลือดออกมีการอกัเสบ หรือความดนัในสมองสูง 
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10.2) การตรวจ Kernig’s sign   โดยให้ผูป่้วยนอนหงาย งอตน้ขาและเข่าให้ท ามุมประมาณ 90 องศา   แล้ว
ค่อยๆ ยดื (Extend) ขอ้เข่า (ดงัภาพท่ี 11.59)   สังเกตวา่วสามารถยดึขอ้เข่าไดเ้ตม็ท่ีหรือไม่ 

 
ภาพที ่11.59  Kernig’s sign 

อาการแสดงท่ีปกติ สามารถยดึเข่าไดเ้ตม็ท่ี 
อาการแสดงท่ีผิดปกติ ไม่สามารถยดืเข่าไดเ้ตม็ท่ี  หรือผูป่้วยมีอาการเจบ็ตึง
กลา้มเน้ือ Hamstring แสดงวา่มีการระคายเคืองเยือ่หุม้สมอง 

 

 15.6)  ปฏิกริิยาตอบสนอง (Reflex) 
       การตรวจ Reflex  ให้ไดผ้ลอยา่งถูกตอ้ง จะตอ้งจดัท่าให้ผูป่้วยอยูใ่นท่าท่ีผอ่นคลายกลา้มเน้ือไม่เกร็ง  ส่วนของ

แขนขาขา้งท่ีจะตรวจจะตอ้งอยู่ในท่าท่ีงอเหมือนกนัทั้งสองขา้ง การจบัไมเ้คาะ (Reflex hammer) อยู่ในลกัษณะท่ีแกว่ง ถ้า
ผูป่้วยยงัมีอาการเกร็งส่วนท่ีจะตรวจควรเบนความสนใจผูป่้วยไปทางอ่ืน 
 อาการแสดงท่ีปกติ  Reflex  เป็นอาการกิริยาท่ีโตต้อบต่อการกระตุน้กระแสประสาทความรู้สึก ซ่ึงอาการ
โตต้อบน้ีอาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสมองไม่มีส่วนรับความรู้สึกอนัน้ีก็ได ้ 
                      อาการแสดงท่ีผดิปกติ  ระดบัปฏิกิริยาตอบสนองท่ีบนัทึก มีความหมาย ดงัน้ี 
 0 + ไม่มีปฏิกิริยา,  1+มีเล็กนอ้ย, 2+ ปกติ, 3+ เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย, 4+ เพิ่มข้ึนมาก (ดงัภาพท่ี 2.60) 

 
                             ภาพที ่11.60 การบนัทึกระดบัปฏิกริยาตอบสนอง 

การตรวจ Reflex แบ่งออกเป็น Deep tendon reflex   และ Superficial tendon reflex ดงัน้ี 
15.6.1)  การตรวจ Deep tendon reflex ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
1) Biceps reflex  ใหผู้ป่้วยงอแขน หอ้ยลง ไม่เกร็ง  ผูต้รวจใชมื้อขา้งหน่ึงรองรับขอ้ศอกของ 

แขนขา้งท่ีจะตรวจ  วางหวัแม่มือลงบน Biceps tendon ใชไ้มเ้คาะลงบนน้ิวหวัแม่มือของผูต้รวจขา้งท่ีกด biceps tendon อยู ่ให้
สังเกตการกระตุกงอเขา้ของขอ้ศอกและการหดรัดตวัของกลา้มเน้ือ Biceps   ปลายน้ิวของผูป่้วยกระดิกหรือไม่ ใหท้  าทัง่ท่านัง่
และท่านอน (ดงัภาพท่ี 11.63 ก) 

0 + = ไม่มีปฏิกิริยา 
 1+ =  มีกระตุกนอ้ยกวา่ปกติ 
 2+ =  มีกระตุกปกติ 
 3+ = มีกระตุกมากกวา่ปกติ อาจเป็นขอ้บ่งช้ีวา่มีความ
ผิดปกติ 
 4+  = มีกระตุกอยา่งแรง มกัเป็นขอ้บ่งช้ีวา่มีโรค 
  บางคร้ังพบร่วมกบัการกระตุกเป็นจงัหวะติดๆ กนั (clonus) 
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 อาการแสดงที่ปกติ  มีการกระตุกงอเขา้ของขอ้ศอกและการหดรัดตวัของกลา้มเน้ือ biceps  ปกติ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ความผดิปกติของปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงวา่อาจเกิดจากพยาธิสภาพของ C5, C6 หรือ 
Musculotaneous nerve  

2) Triceps reflex  โดยใหผู้ป่้วยงอขอ้ศอกไปทางล าตวั ผูต้รวจจบัมือผูป่้วยพยงุไวแ้ลว้ ใชไ้ม ้
เคาะ  เคาะลงบน triceps tendon  โดยตรง ซ่ึงอยูเ่หนือขอ้ศอกประมาณ 2 น้ิว  (ดงัภาพท่ี 11.63 ข)  สังเกตการเหยียดออกของ
ขอ้ศอกและการหดตวัของกลา้มเน้ือ Triceps 
 อาการแสดงทีป่กติ  มีการเหยยีดออกของขอ้ศอกและการหดตวัของกลา้มเน้ือ Triceps เป็นปกติ 
 อาการแสดงที่ผิดปกติ ความผิดปกติของปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงวา่อาจเกิดจากพยาธิสภาพของ C6, C7 หรือ 
Radial nerve  
 3) Spinator or bracioradialis reflex  โดยใหผู้ป่้วยงอขอ้ศอกเล็กนอ้ยแลว้คว  ่าฝ่ามือลง ผูต้รวจใชไ้มเ้คาะ เคาะ
ลงบนปลายล่างของกระดูก Radius เหนือขอ้มือประมาณ 2 น้ิว ทางดา้น Raius (ดงัภาพท่ี 11.63 ค) สังเกตการงอเขา้ท่ีขอ้ศอก
และบิดออกเล็กนอ้ย และการหดตวัของกลา้มเน้ือ Bracioradialis  
 อาการแสดงที่ปกติ  มีการเหยยีดของขอ้แขน และมีการหดตวัของกลา้มเน้ือ Bracioradialis ปกติ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ความผดิปกติของปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงวา่อาจเกิดจากพยาธิสภาพของ C5, C6 หรือ 
Radial nerve  
 4)  Knee หรือ quadriceps  reflex   โดยใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าหอ้ยเทา้ตามสบายท่ีขอบเตียง ผูต้รวจยนืดา้นขา้ง
ผูป่้วย (อยา่ยนืดา้นหนา้ผูป่้วย) ใชไ้มเ้คาะ เคาะลงบนเอ็นขอ้เข่า ใตก้ระดูกสะบา้  (ดงัภาพท่ี 11.63 ง)  สังเกตดูการหดตวัของ
กลา้มเน้ือ Quadriceps และ การเหยยีดออกของขอ้เข่า 
 อาการแสดงที่ปกติ  มีการเหยยีดออกของขอ้เข่าและการหดรัดตวัของกลา้มเน้ือ Quadriceps  ปกติ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ความผดิปกติของปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงวา่อาจเกิดจากพยาธิสภาพของ L2, L3, L4   
หรือ Femoral nerve  

5) Ankle หรือ  Gastrocnemius reflex โดยใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าหอ้ยเทา้ท่ีขอบเตียง ผูต้รวจจบั 
ปลายเทา้กระดกข้ึน(Dorsi flexion) หรือท่าผูป่้วยนอนใหจ้บัเทา้ผูป่้วยขา้งท่ีจะตรวจไขวเ่ป็นเลขส่ี จบัปลายเทา้กระดกข้ึน
เช่นกนั แลว้ใชไ้มเ้คาะท่ีเอน็ร้อยหวาย (Anchilles tendon) (ดงัภาพท่ี 11.63 จ)  ใหส้ังเกตการหดรัดตวัของกลา้มเน้ือ 
Gastrocnemius ท าใหเ้กิดการเหยยีดออกและการกระดกกลบัของปลายเทา้ หรือไม่ 
 อาการแสดงที่ปกติ  มีการเหยยีดออกและกระดกกลบัของปลายเทา้(Plantar และการหดตวัของ Flexion)  
กลา้มเน้ือ Gastrocnemius  ปกติ 
 อาการแสดงที่ผดิปกติ ความผดิปกติของปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงวา่อาจเกิดจากพยาธิสภาพของ S1, S2 หรือ 
Tibial nerve  
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ก.วธีิตรวจ biceps reflex 

 
ข.วธีิตรวจ triceps reflex  

ค.วธีิตรวจ supinator reflex 

 
ง.วธีิตรวจ knee reflex 

 
จ.วธีิตรวจ  ankle reflex 

ภาพที ่11.61 วธีิตรวจ Reflex ชนิดต่าง ๆ 
15.6.2)  การตรวจ Superficial tendon reflex ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

 1)  Plantar reflex (Babinski’s sign) โดยให้ผูป่้วยหยอ่นกลา้มเน้ือท่ีเทา้มากท่ีสุด ใชว้ตัถุปลายทู่ๆ ขีดเบาๆ ไป
บนดา้นนอกของฝ่าเทา้ จนใกลโ้คนน้ิวกอ้ยแลว้ขีดโคง้เขา้ไปถึงหวัแม่เทา้  สังเกตการเคล่ือนไหวของน้ิวหวัแม่เทา้ 
 อาการแสดงทีป่กติ  อาจจะไม่มีอะไรเกิดข้ึนหรือมี Plantar flexion ของน้ิวเทา้ 
 อาการแสดงทีผ่ดิปกติ ถา้น้ิวหวัแม่เทา้กระดกข้ึนและน้ิวเทา้อ่ืนๆ กางออก (Babinski’s sign ใหผ้ลบวก) แสดงถึง
ความผิดปกติท่ี Upper neuron ของขา้งนั้น หรือ พยาธิสภาพของ L5, S1, S2 (ในเด็กทารก ถ้ามีการตอบสนองแบบน้ีถือว่า
ปกติ) 

2) Abdominal reflex โดยให้ผูป่้วยนอนหงายไม่เกร็งหน้าทอ้ง ผูต้รวจใช้วตัถุปลายทู่ๆ ขีดเบาๆและเร็วๆ บน
หน้าทอ้งระดบัเหนือสะดือ และต ่ากว่าสะดือทั้งซ้ายขวา โดยลากเฉียงจากดา้นนอกเขา้ดา้นใน  หรือด้านในออกด้านนอก   
สังเกตการหดรัดตวัของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและสะดือ 
 อาการแสดงทีป่กติ  มีการหดตวัของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ส่วนท่ีถูกกระตุน้ท าใหส้ะดือเคล่ือนไปทางดา้นนั้น หรือ
อาจไม่มี abdominal reflex เลย ในคนท่ีอว้นมีหนา้ทอ้งหนาๆ  
 อาการแสดงที่ผิดปกติ มีการหดตวัข้างเดียว แสดงถึงความผิดปกติของ Uppet motor neurone  ข้างนั้น หรือ 
พยาธิสภาพของ T9, T10, T12 

3) Cremasteric  reflex โดยให้ผูป่้วยนอน ปลายวตัถุทู่ๆ ขีดลากท่ีดา้นในของตน้ขา ในแนว 
เฉียงลงล่างและเขา้ใน สังเกตการหดตวัของถุงอณัฑะท่ีถูกกระตุน้ 
 อาการแสดงท่ีปกติ  มีการหดรัดตวัของกลา้มเน้ือ Cremasteric ท าใหเ้ห็นถุงอณัฑะดา้นท่ีตรวจ หดตวั 
 อาการแสดงท่ีผิดปกติ ไม่มีการหดตวัของถุงอณัฑะ แสดงถึงความผดิปกติทีของ Upper motor neuron ของขา้ง
นั้น หรือพยาธิสภาพของ L1, L2 
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2. การตรวจร่างกายในผู้ป่วยเด็ก 

หลกัเกณฑ์ทัว่ไป ส าหรับการตรวจร่างกายเด็ก  ตอ้งอาศยัการเขา้หาเด็กอย่างไม่รีบร้อน ท่าทางท่ีสุภาพเป็นกนัเอง 
ค าพูดท่ีเรียบง่าย จะท าใหเ้ด็กยอมรับการตรวจดว้ยดีตรงขา้มถา้แสดงท่าทางขึงขงั ค าพูดดุ เสียงดงั การจบัตอ้ง (Handle) ท่ีไม่
ระมดัระวงัเด็กจะต่อตา้น 

หลกัการตรวจร่างกายเด็ก  ควรเร่ิมจาก   
1. เพง็เล็ง ระบบหรือวยัวะตามปัญหาท่ีน าผูป่้วยมาหาแพทย ์และขณะท่ีเด็กกลวั ควรเวน้การตรวจร่างกายส่วนท่ีไม่

สัมพนัธ์อยา่งวกิฤติไปก่อน (ควรตรวจเพิ่มเติมในโอกาสอนัใกลต่้อไป) 
2. สังเกตก่อนจบัตอ้งเด็ก ท่าของเด็กควรเป็นท่าท่ีสบาย เช่น กรณีเด็กเล็ก (นอ้ยกวา่ 6 เดือน) สามารถตรวจบนเตียง

ตรวจได ้เด็กโตข้ึนอาจตรวจบนตกัแม่  กรณีเด็กโตอาจนัง่หรือยนื  การตรวจดูภายในปากและคอ ควรตรวจเป็นอนัดบัทา้ย 
3. การพูดและแสดงการตอบโตก้บัเด็กและพ่อแม่ ระหว่างการตรวจควรให้เหมาะสมกบัอายุเด็ก เพื่อให้ผ่อนคลาย 

และพอ่แม่ไม่กงัวลมากเกินไป 
4. เน้ือหาการตรวจนอกเหนือจากการตรวจแบบสมบูรณ์ มาตรฐาน เช่น เดียวกบัผูใ้หญ่แลว้ ในเด็กควรเพิ่มเติมคือ 

4.1 การวดัศีรษะในเด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี  และผูป่้วยทางระบบประสาททุกราย 
4.2   การชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูงหรือความยาว เพื่อประเมินการเจริญเติบโต และรู้จกัการใช ้growth chart 
4.3  ประเมินดูการพฒันาการทั้งร่างกายและ speech เป็นตน้ 

ขั้นตอนการตรวจร่างกายเด็ก  ควรท าดงัต่อไปน้ี (ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, 2551 และ ไพโรจน์  จงบญัญติัเจริญ, 2556)  
 1) ลกัษณะทัว่ไป 

เร่ิมด้วยการสังเกต เม่ือเห็นผู ้ป่วยว่า ร่าเริงดี ซึมหรือไม่รู้สึกตัว สุขอนามัย (Personal hygiene) เป็นเช่นไร 
รูปลกัษณะภายนอก (Somatotype)   เต้ีย   สูง   อว้น   ผอม หรือสมส่วน  มี Body symmetrical หรือไม่ รูปลกัษณะใบหน้า  
และ Facial expression สีผิว เช่น  ซีด   เหลือง (Icteric) เขียว (Cyanosis)   การหายใจเป็นเช่นไร  Motor activity  เป็นเช่นไร   
มี Paralysis หรือไม่    ท่าทางของเด็ก (Posture) เช่น นัง่ยอง ๆ (Squatting) ท่ีพบในผูป่้วยโรคหวัใจ   นัง่พิงไปขา้งหนา้โดยร้ัง
แขนข้ึน ในผูป่้วยก าลงัมีอาการหอบหืด เป็นตน้ 

2)  การวดัสัญญาณชีพ (Vital  Signs) 
    การวดัสัญญาณชีพในเด็ก  ควรตรวจวดัส่ิงท่ีรบกวนนอ้ยท่ีสุดก่อน ไดแ้ก่ การนบัอตัราการหายใจ   การนบัชีพจร  

การวดัความดนัโลหิต และการวดัอุณหภูมิ ตามล าดบั ดงัน้ี 
2.1) การนับอตัราการหายใจ 

                         การนบัอตัราการหายใจในเด็กท่ีอายุต  ่ากวา่ 7 ปี จะดูการเคล่ือนไหวขึนลงบริเวณหนา้ทอ้งเรพราะมกัจะใชป้ก
ระบงัลมในการหายใจ ส่วนเด็กโตจะนบัโยการสังเกตการณ์เคล่ือนไหวขงอทรวงอก หรือใชมื้อวางบนหนา้อกเด็กเบาๆ กรณี
ท่ีนับยาก  โยการนับการหายใจเขา้-ออก เป็น 1 คร้ัง เต็ม 1 นาที  และสังเกตลักษณะของการหายใจว่าจงัหวะการหายใจ
สม ่าเสมอหรืไม่  ความลึก  ความแรง  หายใจสะดวกหรือไม่  หายใจมีเสียงผิดปกติหรือไม่  การเคล่ือนไหวของทรวงอก
เท่ากนัทั้งสองขา้งหรือไม่ และลกัษณะกายใจใช้กลา้มเน้ือช่วยในการหายใจหรือไม่  การหายใจเร็วกว่าปกติพบไดใ้นเด็กท่ี



138 

 

 

เป็นปอดอกัเสบ หรือจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่นภาวะวิตกกงัวล  การติดเช้ือ  ส่วนการหายใจชา้กวา่ปกติ อาจเน่ืองจากประสาทถูก
กดหรือถูกท าลาย การไดรั้บสารพิษ 

 2.1.1)  อตัราการหายใจในเด็ก  ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง เร็ว ชา้ หรือ/และไม่สม ่าเสมอตามอาย ุทั้งในขณะ 
นอนหลบั และขณะต่ืน  อตัราการหายใจปกติในเด็กกลุ่มต่างๆ ไม่เท่ากนั   (ดงัตารางท่ี 11.2)  
ตารางที ่11.2 แสดงค่าอตัราการหายใจของเด็กในกลุ่มอายุต่างๆ  

กลุ่มอายุ อตัราการหายใจ (คร้ัง/นาที) 
  แรกเกิด – 1 เดือน 40-60 
 1 - 12 เดือน 25-50 
 1 - 8 ปี 15-30 
15 ปี - ผูใ้หญ่ 12-20 

 

       2.1.2) ชนิดของการหายใจในเด็ก มีหลายชนิด ไดแ้ก่  Chtyne-stokes, hyperventilation, Apneustic, Cluster, 

ataxia เน่ืองจากมีพยาธิสภาพในสมองส่วน Forebrain, Midbrain, Lower pontine, Tegumentum, Medulla  ตามล าดบั  

 2.2) การนับชีพจร 
 การนบัชีพจร ควรนับชีพจรขณะเด็กพกั ไม่ร้องไห้ ไม่ดูดนม หรือรับประทานอาหาร และควรท าก่อนการวดั

อุณหภูมิ โดยเฉพาะการวดัทางทวารหนกัจะกระตุน้ให้เด็กรองไห ้ท าใหอ้ตัรากรเตน้ขงชีพจรสูงข้ึน ในเด็กโตใชว้ธีิคล าชีพจร
ท่ี Radial artery, femoral artery  หรือ Carotid artery ในเด็กเล็กและทารกนิยมจบัชีพจรท่ีขมบัซึงเป็นต าแหน่งท่ีสะดวกท่ีสุด 
หรือใชหู้ฟังนบัอตัราการเตน้ของหัวใจ Apical impulse ท่ีต  าแหน่งช่องซ่ีโครงท่ี 4 ตดักบั Mid clavicular line ดา้นซ้ายในเด็ก
อายตุ  ่ากวา่ 7 ปี และช่องซ่ีโครงท่ี 5 ตดักบั Mid clavicular line ดา้นซา้ยในเด็กอายมุากกวา่ 7 ปี ให้นับ เต็ม  1 นาที  หลังนับ 
ชีพจรแลว้ควรประเมินอตัรา จงัหวะ และความแรงของชีพจรวา่ปกติหรือผดิปกติหรือไม่ ชีพจรเร็วกวา่ปกติอาจเน่ืองจากภาวะ
ต่ืนตกใจ เป็นไข ้ร้องไห ้ซ่ึงจะสูงไม่เกิน 20-30 คร้ังต่อนาที  ชีพจรชา้กวา่ปกติอาจเกิดจากการเผาผลาญในร่างกายต ่า ความดนั
ในกะโหลกศีรษะสูง ถา้ชีพจรไม่สม ่าเสมอแสดงถึงการเตน้ของหวัใจ 

การตรวจความแรง จงัหวะการเตน้ และอตัราความเร็วของชีพจรคลา้ยคลึงผูใ้หญ่ ส าหรับอตัราความเร็วของ
ชีพจร     เด็กเร็วกวา่ผูใ้หญ่และยงัเปล่ียนแปลงตามช่วงอายุ (ดงัตารางท่ี 11.3) จึงมีความจ าเป็นตอ้งทราบค่าปกติ แต่ละช่วง
อาย ุอตัราการเตน้ของชีพจรเด็กตามช่วงอายตุั้งแต่เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 10, 50 และ 90 ในเด็กผูช้ายมีชีพจร 120, 140 และ 160  คร้ัง
ต่อนาทีตามล าดบั  และในเด็กหญิง ชีพจร 100, 140 และ 160  คร้ังต่อนาที  ตามล าดบั   
ตารางที ่11.2 แสดงค่าอตัราการหายใจของเด็กในกลุ่มอายตุ่างๆ  

กลุ่มอายุ อตัราการหายใจ (คร้ัง/นาที) 
  แรกเกิด – 1 เดือน 120-160 
 1 - 12 เดือน 100-120 
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 1 - 8 ปี 80-100 
15 ปี – ผูใ้หญ่ 60-100 

2.3)  ความดันโลหิต     
       2.3.1) การวดัความดันโลหิตในเด็ก   
       เป็น Routine ในการวดัดความดนัโลหิตในเด็กอายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไปทุกราย  และในเด็กกรณีมีอาการ และ/หรือ

อาการแสดงของระบบหวัใจ  โรคไต  เด็กท่ีไม่รู้สึกตวัหรือเด็กป่วยในภาวะวกิฤต ควรวดัความดนัโลหิตทุกราย ตอ้งวดัทั้ง 
แขน และขา ทั้ง 2 ขา้ง  4 ต าแหน่ง 

       2.3.2) ความส าคัญ การวัดความดันโลหิตในเด็ก   
        การวดัความดนัโลหิตในเด็กตอ้งเลือก Arm-cuff  ให้เหมาะสมกบัแขนหรือขา  คือ Cuff ตอ้งมีขนาด 2/3 ของ 

ตน้แขนหรือตน้ขา จึงจะไดค้่าท่ีเช่ือถือได ้ ขนาดของ Arm-cuff  (ดงัตารางท่ี 11.3) 
และความดนัโลหิตตามอายตุ่าง ๆ และ ตารางท่ี 11.3  ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 11.3    ขนาดของ   Arm – cuffจ าแนกตามอายแุละลกัษณะเด็ก 
อายุ/ลกัษณะเด็ก ขนาดของ   arm - cuff 

เด็กคลอดก่อนก าหนด เด็กคลอดก่อนก าหนด --  เด็กเกิดใหม่เด็กเกิดใหม่ 2 2 ––  3.5 เซนติเมตร3.5 เซนติเมตร 
อาย ุ  1  อาย ุ  1  --         5  ปี5  ปี 2 2 ––  8    เซนติเมตร8    เซนติเมตร 
อาย ุ  6  อาย ุ  6  --     10  ปี10  ปี 8 8 ––  10  เซนติเมตร10  เซนติเมตร 
อาย ุ  11  ปีอาย ุ  11  ปี 12         เซนติเมตร12         เซนติเมตร 
เด็กอว้นเด็กอว้น 14         เซนติเมตร14         เซนติเมตร 

 

          2.3.3) ค่าความดันโลหิตในเด็ก 
          ค่าความดนัโลหิตในเด็กหญิงและเด็กชาย ปกติในเด็กกลุ่มต่างๆ จะไม่ทา่เกนั  ในเด็กอายุระหวา่ง  1- 8  ปี  มีค่า 

Systolicc blood pressure  อยู่ระหว่าง 80-110 มิลลิเมตรปรอท Diastolic blood pressure  อยู่ระหว่าง 60-75 มิลลิเมตรปรอท  
หรือเขียนวา่มีค่าความดนัโลหิต  ระหวา่ง 80/60 มม.ปรอท  - 110/75 มมปรอท (ดงัตารางท่ี 11.4 )              
ตารางที ่ 11.4    แสดงค่าความดนัโลหิตในเด็กกลุ่มต่างๆ  

กลุ่มอายุ  ความดัน Systolic  (มม.ปรอท) ความดันDiastolic(มม.ปรอท) 

แรกเกิดแรกเกิด  ––  1 เดือน1 เดือน > 60 >>  5500  
อาย ุ  1  อาย ุ  1  --         12 เดือน12 เดือน 70-95 5050--6060  
อาย ุ  อาย ุ  11    --     88    ปีปี 80-110 6600--7575  
อาย ุ  1อาย ุ  100    ปีปี  --ผูใ้หญ่ผูใ้หญ่ 90-140 6600--9090  

 

    2.4) การวดัอุณหภูมิ 
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  การวดัอุณหภูมิร่างกายมีได5้ วิถีทาง คือ ทางปาก  รักแร้  ผวิหนงั ทวารหนกั และ  Tympanic membrane ซ่ึงการจะ
เลือกวดัวิถีทางผูว้ดัจะตอ้งเลือกวดัให้เมาะสมกบัอายุ พฒันาการ ระดบัสติปัญญา ปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยของเด็ก  
อุณหภูมิร่างกายทางปาก ปกติมีค่าระหว่าง 36.8-37.4 องศาเซลเซียส หลงัจากวดัอุณหถูมิแลว้ควรประเมินว่าเด็กมีอุณหภูมิ
ร่างกายผดิปกติหรือไม่ ถา้เด็กมีอุณหภูมืร่างกายผดิปกติจะไดใ้หก้ารช่วยเหลือไดท้นัที 

 การวดัอุณหภูมิในเด็กอายุนอ้ยกวา่ 6 ปี  ไม่ควรวดัอุณหภูมิทางปาก  เพราะอาจเกิดอนัตรายจากเด็กกดัปรอทแตก
ได ้ อาจวดัทางรักแร้นาน 3 นาทีหรือในเด็กเล็กอาจวดัทางทวารหนกัได ้ วิธีวดัให้วางผูป่้วยพาดตวับนตกัแม่และใส่ปรอทท่ี
หล่อล่ืนดีแลว้  เขา้ไปอีกประมาณ 2.5 เซนติเมตร นาน 1 นาที 

     การแปลความส าคัญของไข้ 
                       2.4.1) ใช้ส่ิงตรวจพบอ่ืนช่วย 

(1)  ชีพจรเร็วข้ึน 15-18 คร้ังต่อไข ้1 องศาเซลเซียส หรือมากกวา่น้ีเม่ือมีการติดเช้ือแบคทีเรีย  ยกเวน้ในกรณีมี
ความดนัในสมองสูงข้ึน เช่นเยือ่หุม้สมองอกัเสบ โรคไทฟอยดเ์ป็นตน้ 

  (2)  อตัราการหายใจ เพิ่มประมาณ 4 คร้ัง/นาที/ไข ้1 องศาเซลเซียส ถา้การหายใจเร็วไม่สมดุลกบัไขแ้สดงวา่มี
โรคในระบบหายใจ ความดนัในสมองเพิ่มหรือภาวะกรด ด่างไม่ปกติ 

(3)  ความผดิปกติอ่ืน ๆ เช่นความผดิปกติของผวิหนงัใน Chondroectodermal dysplasia 
  2.4.2)    อายุของเด็ก 
(1)  เด็กแรกเกิด เม่ือมีการติดเช้ือรุ่นแรงเด็กอาจมีไขห้รือมีอุณหภูมิต ่ากวา่ปกติได ้
(2)  เด็กต ่ากวา่ 6 เดือน เม่ือมีไขแ้ละมีอาการอ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ซึม กวนมากร่วมดว้ย ตอ้งพยายามตรวจหา

สาเหตุของไขใ้หล้ะเอียด เพราะอาจมีโรคร้ายแรง  เช่น  เยือ่หุม้สมองอกัเสบ หรืออาจเกิดจากการติดเช้ือต่าง ๆ  
(3)  เด็กโตกวา่ 6 เดือน อาจเป็นไขจ้ากการติดเช้ือ ซ่ึงส่วนมากจากไวรัส เด็กมกัมี Primary infection ประมาณ 

100 คร้ัง กวา่จะอายุถึง 10 ปี ประวติัการสัมผสัโรค และการมีโรคระบาดในระยะเวลาใกลเ้คียงจะช่วยการวินิจฉัยไดใ้นหน้า
ฝน         ถา้มีอาการไขร่้วมกบั Petechiae น่าจะนึกถึงโรคไขเ้ลือดออก 

2.4.3) ไข้ทีเ่ป็นนานเกิน 10 วนั  สาเหตุส่วนใหญ่คือ ประมาณร้อยละ 50  เกิดจากการติดเช้ือ Bacteria เช่น 
ไทฟอยดห์รือการติดเช้ือทางระบบต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการรักษาไม่เพียงพอ ร้อยละ 20 เกิดจาก Collagen disease อีกร้อยละ 6 เกิด
จากโรคมะเร็ง และท่ีเหลือไม่ทราบสาเหตุ 

2.4.4) ไข้ทีท่ าขึน้เกดิจากสาเหตุอ่ืน เช่น การสลดัปรอทไม่ดี ผูป่้วยด่ืมน ้าร้อนก่อนวดัหรือเอาปรอทใส่ใน 
น ้าร้อนก่อนวดัท าใหไ้ขมี้รูปร่างแปลกๆ ไม่มีรูปลกัษณะดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

3) การวดัขนาดรอบศีรษะ 
                    เน่ืองจากการเจริญเติบโตของศีรษะมีความสัมพนัธ์กบัขนาดสมอง  การวดัรอบศีรษะจึงเป็นการวดัการเติบโต
ของสมองทางออ้ม โดยทัว่ไปขนาดรอบศีรษะของคนชาติต่างๆ มีค่าแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย  เด็กชายจะมีขนาดศีรษะโตกวา่
เด็กหญิง แต่ไม่เกิน 1 เซนติเมตร  ในเด็กอายุต  ่ากว่า 2 ปี ควรวดัรอบศีรษะเสมอ เพราะเป็นช่วงท่ีสมองยงัเติบโตเร็ว ค่า
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ความผิดปตกิของรอบศีรษะจะเป็นเคร่ืองช่วยบอกถึงความผิดปกติของสมองไดเ้ร็วและง่ายกวา่การตรวจทางระบบประสาท
อ่ืนๆ  

 
ภาพที ่11.62 การวดัขนาดรอบศีรษะ 

 

วธีิวดัรอบศีรษะเด็ก  นิยมวดั occipitals-frontal circumference (ดงัภาพท่ี 
2.62) คือ วดัรอบศีรษะ   ตั้งแต่ ขอบบนของกระดูกเบา้ตา (supra-orbital 
orbital ridge)  ไปยงัส่วนนูนท่ีสุดของทา้ยทอย  (occipital prominence ) 

โดยใชค้่าท่ีใหญ่ท่ีสุด 

 ตวัอยา่งเช่น ขนาดศีรษะท่ีเพิ่มอยา่งรวดเร็วแมจ้ะไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบ่ียงเบนจากค่าเฉล่ียมาตรฐาน อาจพบได้
ในภาวะหวับาตร (Hydrocephalus) ได ้  ในทางตรงขา้ม ถา้ค่าท่ีวดัไดน้อ้ยกวา่ค่าเฉล่ียมาตรฐานเกิน 2 เท่าของค่าเบ่ียงเบน 
อาจแสดงวา่มีหวัเล็กผดิปกติ (Microcephaly) หรือทีโอกาสเป็นแด็กปัญญาอ่อนในเปอร์เซ็นตสู์ง   เป็นตน้    

4) การประเมินภาวะการเจริญเติบโตด้วยการช่ังน า้หนัก   การวดัส่วนสูงหรือความยาว และการใช้ growth chart  
4.1) การช่ังน า้หนัก    
การชัง่น ้าหนกัเป้นวธีิการประเมินการเจริญเติบโตท่รีนิยมใชม้ากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นนวธีิท่ีสะดวกและผดิ 

พลาดนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งนิยมใชใ้นการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กดว้ย  เน่ืองจากน ้ าหนกัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
เม่ือเกิดการขาดอาหาร  ในการชัง่น ้าหนกัเด็กแรกเกิด-อาย ุ2 ปี  ใชเ้คร่ืองชัง่เด็กเล็ก  ส าหรับเด็กโตใชเ้คร่ืองชัง่แบบยนื  

4.2) การวดัส่วนสูงหรือความยาว 
เป็นการตวัช้ีวดัการเจริญเติบโตโดยทัว่ไปไดดี้ท่ีสุดเพราะไดม้าจากผลของการเจริญเติบโตของกระดูกอยา่ง 

เดียวท าให้มีการผนัแปรน้อย การวดัความยาวและส่วนสูงส าหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปี ใช้เคร่ืองวดัความยาวของเด็กเล็ก   
(ดงัภาพท่ี 11.63 )  ในกรณีท่ีเด็กด้ินมากหรือไม่ให้ความร่วมมือใหว้ดัโยใชส้ายวดัความยาวทาบจากส่วนสูงท่ีสุดของศีรษะถึง
ส้นเทา้  โดยให้สายวเัวางแนบส่วนคอ หลงั กน้ และขอ้พบั ขาโดยตลอด ส าหรับเด็กโตท่ีสามารถยืนได ้ใชเ้คร่ืองวดัส่วนสูง
ชนิดตั้ง หรือใชส้ายวดัความยาว หรือไม่บรรทดัติดกบัฝาผนงัท่ีเรียบ 

 
ภาพที ่11.63  การวดัความยาวของเด็กเล็ก 

 
         4.3) การประเมินภาวะการเจริญเติบโตด้วย Growth chart 
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 ภายหลงัจากชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงแลว้จะทราบวา่เด็กมีการเจริญเติบโตท่ีปกติหรือไม่สามารภท าไดโ้ดย 
เปรียบเทียบกับบ Growth chart  ได้แก่  ความสูงเทียบกับอายุ ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีภาวะโภชนาการระยะท่ีผ่ามา ว่าส่วนสูง
เหมาะสมกบัอายุหรือไม่  สามารถช่วยช้ีถึงการขาดอาหารแบบเร้ือรังเป็นระยะเวลานาน มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง
โครงสร้างกระดูกท าให้เด็กเต้ียกว่าเด็กสัยเดียวกนั  น ้ าหนักเทียบกบัอายุใช้บอกภาวะโภชาการปัจจุบนัของเด็กว่าน ้ าหนัก
เหมาะสมกบัอายหุรือไม่  เป็นวธีิการท่ีใชแ้พร่หลายท่ีสุดในการประเมินภาวะโภนาการชุมชน เพราะครอบคลุมปัญหาการขาด
สารอาหารโดยรวม  และน ้าหนกัเทียบกบัส่วนสูงใชบ้อกถึงภาวะขาดสารอาหารหรือภาวะอว้นไดดี้ไดดี้ 
   

 
5) การประเมินพฒันาการเด็ก 

หลักของพฒันาการ มีดงัน้ี 
1. พฒันาการเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีต่อเน่ือง ตั้งแต่ปฏิสนธิจนบรรลุวฒิุภาวะ 
2. พฒันาการจะมีไดดี้เพียงใดข้ึนอยู่กบัวุฒิภาวะของระบบประสาทและสภาวะของร่างกาย โดยมีอารมณ์
และสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น เศรษบฐานะ  การเล้ียงดู และการฝึกฝน เป้นตวัแปร 

3. พฒันาการเร่ิมจากศีรษะไปเทา้ (ceo\palocaudal direction) เช่น  ชนัคอไดก่้อนนัง่และยนื เป็นตน้ 
4. ขั้นตอนของพฒันาการเป็นไปตามล าดบัขั้น (Sequence)  จะเหมือนกนัในเด็กทุกคน ต่างกนัท่ีเวลาเร่ิมตน้ 

ของขั้นตอนต่างๆ เช่น เด็กตอ้งนัง่ไดก่้อนยนื แต่เวลาท่ีเด็กแต่ละคนหดันัง่หรือยนืจะต่างกนั 
5. พฒันาการจะเปล่ียนจากการแสดงออกโดยทัว่ ๆไป มาเป็นการแสดงออกอยา่งเฉพาะเจาะจง (General to  

specific action) เช่น เด็กเล็กแสดงความดีใจดว้ยการเล่ือนไหวทั้งตวั  เบิกตากวา้ง ใชแ้ขนตะกุยตะกาย ในขณะท่ีเด็กโตอาจจะ
แสดงสีหนา้หรือค าพูดเท่านั้น 

การศึกษาพฒันาการ   อาศยัส่ิงต่อน้ีเพื่อประกอบการพิจารณา  
1. Gross motor ดูจากท่าทางและการเคล่ือนไหวของร่างกาย เช่น  นัง่  เดิน เป็นตน้ 
2. Fine motor  ดูจากการใชมื้อและน้ิวหยบิจบัวตัถุ  
พฤติกรรมการเคล่ือนไหวทั้ง 2 น้ี แสดงเพียงความสามารถในการท างานและระบบประสาท  แต่ไม่บอกถึง 

พฒันากากรทางสติปัญญา เช่น เด็กเดินไดไ้ม่ไดห้มายความวา่เป็นเด็กฉลาด 
3. Adaptive  พฤติกรรมน้ีนบัวา่ส าคญัในการบ่งช้ีสติปัญญา เพราะเป็นการกระท าท่ีมีการเรียนรู้ร่วมดว้ย  

สามารถพฒันา วิธีการ  เวลา ความแม่นย  าข้ึนได ้เช่น  การจบัดินสอเขียน  ซ่ึงพฒันามาจากการก าดินสอทั้งฝ่ามือเป็นจบัดว้ย
น้ิวช้ีและน้ิวหัวแมมือ และจบัโดยใช้น้ิว 3 น้ิว ควบคุมการขีดเขียน การเขียนเร่ิมจากเส้นขยุกขยิกไปจนเขียนตามแบบต่าง ๆ 
ผรือวาดรูปได ้เป็นตน้  

4. Language เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั อาจแสดงโยสีหนา้ ท่าทาง  หรือ 
ภาษาพูดได ้

5. Personal  social เก่ียวกบัความสามารถในการดูแลตนเอง ตลอดจนความสัมพนัธ์กบุัคคลอ่ืน และสังคม 
เช่น การกิน  นอน   ขบัถ่าย การรู้จกัเล่นหรือท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  พฤติกรรมน้ีเปล่ียนแปลงไดม้ากตามส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
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6. พฒันาการจะเปล่ียนจากการแสดงออกโดยทัว่ ๆ ไป มาเป็นการแสดงออกอยา่งเฉพาะเจาะจง (General  

การพฒันาการ (Development)  เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางหนา้ท่ีและทกัษะ ตลอดจนการปรับให้รับกบั 
สภาพแวดล้อม (Adaption) ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย   ทางสมองและสติปัญญา  และทางอารมณ์และบุคลิกภาพ 
ดงัต่อไปน้ี 

5.1) พฒันาการทางร่างกาย (Physical development)   เร่ิมตั้งแต่การจ าแนกชนิดเน้ือเยื่อของทารรกในครรภจ์น 
เกิดเป็นอวยัวะท่ีท าหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาต่อมา เช่น การท่ีเน้ือเยื่อของจต่อเพศ เปล่ียนแปลงเป็นรังไข่ และสร้าง
ฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มข้ึนในวยัรุ่นหรือการท่ีร่างกายสามารถสร้างภูมิคุม้กนัต่อโรคได ้เป็นตน้ 
  5.2) พฒันาการทางสมองและสติปัญญา (Mental and intellectual development)  เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท า 
หนา้ท่ีของระบบประสาท โดยแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่างๆ เช่น การเคล่ือนไหว  นัง่  ยนื  เดิน  การใชมื้อและน้ิว การ
พูด เป็นตน้ 
          5.2.1) พฒันาการตามหลกัของการเห็น  ประกอบดว้ย 3 อยา่ง คือ 
                                     (1) การรับแสง (light perception)  โดยท่ี  Retina  มีจ านวน Rod  เกือบเต็มท่ีตั้งแต่ทารกในครรภ์อายุ
ได ้7 เดือน ดงันั้น ม่านตาจะมีการตอบสนองต่อแสงสว่างไดต้ั้งแต่ใกลค้ลอด  แมแ้ต่เด็กคลอดก่อนก าหนดก็ยงัพแยกความ
สวา่งและคงามมืดได ้ เท่ือแรกเกิดจะมี Pheripheral vision โดยสมบูรณ์เห็นแสงได ้  
                                     (2) การจ าแนกสี  (color discrimination) เป็นหน้าท่ีของ Cone  ซ่ึงมีมากท่ี Macula lutea และยงัไม่
เจริญเต็มท่ีจนอายุ 6 เดือน อยา่งไรก็ตามภายใน 2-3 สัปดาห์ เด็กจะสามารถตอบสนองต่อวตัถุสีสดใส เช่น  สีแดง ท่ีมีขนาด
ใหญ่พอควร และอยูใ่นท่ีเห็นไดช้ดัไม่ไกลจากตาเกิน 2- 3 ฟุต   ดว้ยการจอ้งท่ีวตัถุและหยดุการเคล่ือนไหวชัว่ขณะ ภายในอาย ุ
3-5 เดือน เช่ือวา่เด็กสามารถแสดงการรับรู้ต่อสีแดง เหลือง  เขียว  และฟ้าได ้แต่กวา่จะบอกช่ือ  สี ไดต้อ้งอายปุระมาณ 4-5 ปี 
แลว้ทั้งน้ีข้ึนกยัพฒันาการทางภาษาและการเรียนรู้ของเด็กดว้ย 
                                     (3) การจ าแนกขนาด ความลกึ  และรูปร่างของภาพ  เกดิจากการประสานหน้าทีร่ะหว่างกล้ามเน้ือที่
ควบคุมการเคล่ือนไหวของตาและศูนยก์ารเห็นในสมอง ตาขา้งเดียวอาจจะมองภาพ (Momovision)  ไดช้ดั แต่จะไม่เห็นความ
ลึกของภาพอยา่งสมบูรณฺจนกวา่สมอจะรวมภาพของวตัถุเดียวกนัท่ี Focus  อยูบ่น Macula ของตาทั้ง 2 ขา้ง ใหเ้ป็นภาพ
เดียวกนัได ้  นาการดา้นน้ีจะเกิดเม่ืออาย ุ6-8 เดือน เด็กสามารถมองรอบทิศไดเ้ม่ืออายปุระมาณ 6 เดือน  การเห็นภาพโดยตา
ทั้ง 2 ขา้ง (Binocular vision) ควรมีโดยสมบูรณ์ เม่ือเด็กนัง่ไดเ้อง  ถา้ยงัมี Monovosion  จนถึง 2 ปี ควรจะปรึกษาจกัษุแพทย ์
    นอกจากน้ี การจ าภาพทีเ่คยเห็นได้ (Recognition) เป็นพฒันาการของการเห็นท่ีส าคญัอยา่งหน่ึ คือ ตอ้ง
อาศยัการท างานของสมอง เด็กจะแสดงการตอบสนองต่อหนา้คนหรือวตัถุท่ีเห็นบ่อย ๆ ได ้เช่น หนา้ของมารดา ภายในอาย ุ
3-4 เดือน และเร่ิมรู้จกักลวัคนแปลกหนา้เท่ืออาย ุ5-6 เดือน เป็นตน้ 
   สายตา (Vision)  สายตาท่ีปกติและผดิปกติมีลกัษณะ ดงัน้ี 

(1) สายตาปกติ (Emmetropia) สายตาท่ีไดม้าตรฐานของการตรวจสายตา คือ 20/20 จะมีเม่ืออาย ุ7 ปี โดยมี 



144 

 

 

พฒันาการของ visual acuity ตามล าดบัอาย ุดงัน้ี อาย ุ4 เดือน 20/200 อาย ุ1 ปี 20/100 อาย ุ2 ปี 20/70  อาย ุ5 ปี 20/30 อาย ุ7 ปี 
20/20 แต่ถา้เด็กอาย ุ8 ปี ยงัมีสายตา 20/30 ก็ถือวา่อยูใ่นเกณฑป์กติได ้ เม่ือไรก็ตามท่ีสายตาทั้ง 2 ขา้ง ไม่เท่ากนั ควรไดรั้บการ
ตรวจรักษาโยจกัษุแทย ์

(2) สายตาส้ัน (Myopia) เป็นความผดิปกติของสายตาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ถา้ตอ้งการเห็นภาพชดั 
(3) สายตายาว (Hyperopia) เกิดข้ึนไดร้ะหวา่งท่ีมีการพฒันาของการเห็นใน 8 ปีแรก ถา้ไม่ยาวมากนดั ตาทั้ง  

2 ขา้งจะปรับใหเ้ป็นสายตาท่ีปกติได ้ แต่ถา้ตาทั้ง 2 ขา้งยาวไม่เท่ากนั หรือสายตาแต่ละขา้งยาวกว ่2 Diopers ตอ้งแกไ้ขโดย
การใส่แวน่ 

(4) สายตาไม่เท่ากัน (Anisometropia)  ตอ้งไดรั้บการแกไ้ข  หากปล่อยทิ้งไวจ้ะท าใหต้าขา้งท่ีดีกวา่จะท า 
หนา้ท่ีแทนตาขา้งท่ีมองใกลไ้ม่ชดัมากข้ึนเร่ือยๆ ท าใหเ้กิด Amblyopia ของตาขา้งผิดปกติได ้ 

ส าหรับ ตาเข (Strabismus) ในเด็กแรกเกิดมีไดช้ัว่คราว เน่ืองจากกลา้มเน้ือท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวตายงั 
ประสานงานกนัไม่สมบูรณ์ ถา้ตาเขหลงัอาย ุ6 เดือนไปแลว้ควรปรึกษาจกัษุแพทย ์

 
5.2.2) พฒันาการของการได้ยิน   ในทนัทีท่ีน ้าทูนหวัไหลอกจากหูส่วนกลางชองเด็กแนกเกิดจะสามารถไดย้นิ 

เสียงดงัขนาด 80-90 เดซิเบลได ้สังเกตไดจ้ากการที Reflex กระพริบตาหรือผวา (Moro reflex) 
   เม่ืออายปุระมาร 2 - 3 เดือนจะรู้จกัหนัศีรษะหรือตะกายแขนขา ไขวค่วา้หาจุดท่ีมาของเสียง 

  ระหวา่งอาย ุ4 - 10 เดือน  พฒันาการในการหาจุดท่ีมาของเสียงกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก จากการท่ีตอ้งหนัหา
มาเป็นสามารถหนัตรงไปยงัจุดท่ีมาของเสียงไดถู้กตอ้ง  

         เด็กอาย ุประมาณ 1 ปี จะท าท่าวา่รู้จกัช่ือส่ิงของท่ีเห็นบ่อยๆ หรือรู้จกัช่ือตนเอง เช่น จะหนัมองเม่ือถูก
เรียกช่ือ  

    หลงัจาก 1 ปี ทกัษะในการฟังซ่ึงรวมทั้งการพูดตาม การควบคุมกลา้มเน้ือในการเปล่งเสียง  ความสามารถ
ในการแยกระดบัเสียงพูด ตลอดจนนระยะเวลาท่ีสนใจฟังจะพฒันาข้ีเป็ฯอยา่งมาก จนมีพื้นฐานของการพูดอยา่ง     สมบูรณ์
เม่ืออายปุระมาณ 3 ปี ต่อจากน้ีประสาบการร์จะท าใหก้ารพูพฒันาไดดี้ยิง่ข้ึน 

         ปัจจยัต่างๆ ท่ีท าใหเ้ด็กคุน้เคยกบัเสียงดีข้ึร ท่ีส าคญัคือ การไดย้นิซ ้ าๆ โยเฉพาะถา้เสียงนั้นเกิดความพร้อม
กบัความพอใจ เช่นเสียงของมารดาพร้อมกบัการลูบไล ้ ความอบอุ่นหรือกล่ินหอม หรือเสียงการเตรียมอาหาร แสดงวา่จะได้
รับประทานอาหาร เป็นตน้ 

5.2.3) พฒันาการของการพูด (Development of Speech)  การพูดเร่ิมแรกเป็น  Reflex sounds มีเสียงสระเป็น   
ส่วนใหญ่ เช่น   อา  อี โอ  จนอายปุระมาณ 2 เดือน จะสามารถเปล่งเสียงเรียกความสนใจ (Babbling) โดยใชริ้มฝีปากช่วย  
เช่น  ค  าออกเสียง  มะ  ผะ  เป็นตน้   ถา้ท าไดแ้สดงวา่ไม่มีความพิการทางสมอง 

อาย ุ2- 6 เดือนรู้จกัเล่นสียงคุย (Socialized vocal play) แสดงวา่ไดย้นิเสียง 
อาย ุ1 -1  ½ ปี  เร่ิมหดัพูดเป็นค าๆ ท่ีมีความหมาย เช่น จ๋า จะ๊ หม ่าๆ  เป็นตน้  
อาย ุ1  ½ -2 ปี  เดือน เด็กพูดค าท่ีมีความหมายรู้กนัเฉพาะในครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ด (Jargons) เช่น โจะ๊ แทน

เรียกชวด 
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ถา้อายเุกิน  2 ปีแลว้ยงัท าไม่ได ้แสดงวา่มีความผดิปกติของการพูด ควรปรึกษาแพทย ์
การพูดไดช้ดั (Articulation) พฒันาในระยะ 1-8 ปี เม่ืออาย ุ8 ปี เด็กควรพูดไดช้ดั 
การควบคุมเสียง (Voice control) พฒันาในช่วงอาย ุ2 -5 ปี เป็นเสียงสูงต ่าของวรรณยกุต ์เอกโท  ตรี  จตัวา  
พูดอยา่งมีจงัหวะ (Rhythm control) เม่ืออาย ุ2 ปีข้ึนไป และพูดไม่ติดอ่างภายในอาย ุ4 ปี 

5.2.4) พฒันาการทางด้านภาษา (Language Development) เร่ิมจาก 2- 5 ปีข้ึนไป โดยการประสานงานกบั 
ประสาทรับความรู้สึกต่างๆ คือ  การเห็น ไดย้ิน  ไดก้ล่ิน  รู้รสและสัมผสั ท าใหเ้กิดการเรียนรู้จากค าง่ายๆ เช่น แม่  เป็นค ายาก
ข้ึน เช่น  แม่คา้  แม่น ้ า  เป็นตน้ ประกบการใช้ความนึกคิดจากสมองก็สามารถใช้พื้นฐานของการพูดท่ีมีอยูแ่สดงออกในรูป
ต่างๆ เช่น สนทนาโตต้อบ อ่านดงัๆ และร้องเพลง หรือใชท้่าทาง  การวาดรูป  การเขียนเป็นส่ือภาษา นอกเหนือจากการพูด 
เป็นตน้ 

เม่ืออายปุระมาณ 2 ปี เด็กสามารถเขา้ใจค าพูดมากมายกวา่ท่ีตนเองจะพูดได ้ ซ่ึงเป็นค าพูดเด่ียวๆ ประมาณ 20-
50 ค า  และจะเร่ิมพูดประโยค 2-3 ค าได ้ แต่กบัคนไม่คุน้เคยอาจฟังไม่เขา้ใจ  การพูดมีลกัษณะเลียนแบบหรือซ ้ าค  าพูดทา้ยๆ 
ของคนท่ีพูดดว้ย (Echolalia)  

อายปุระมาณ 3-4 ปีพูดเป็นประโยค 3-5 ค าไดรู้้จกัใชค้  าสรรพนามและบุรพบท ส่วนใหญ่ชอบถามค าถาม และ
สามารถพูดใหค้นไม่คุน้เคยเขา้ใจไดเ้น่ืองจากเรียนรู้ค าพูดหลายค า แต่พูดไม่ไดท้นัทีท่ีนึกจึงอาจพูดติดอ่างไดช้ัว่คราว 
เพราะฉะนั้นผูใ้หญ่ไม่ควรดุหรือลอ้เลียน แต่ควรให้โอกาสพูดใหม่อยา่งชา้ๆ  

เม่ืออายปุระมาณ 6 ½  ปีเด็กจะพูดไดค้ล่องอยา่งถูกไวยากรณ์และส่ือความหมายไดดี้ 
5.3) พฒันาการทางอารมณ์และบุคลกิภาพ (Emotional and  personality development)   
   พฒันาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพเกิดจากพื้นฐานทางนิสัยร่วมกบัการอบรมเล้ียงดูในวยัเด็กตามทฤษฎีของ 

Erickson แบ่งระยะพฒันาในวยัเด็กไดด้งัน้ี  
5.3.1) อายุ 1 ปีแรก (Sense of  trust) เป็นระยะท่ีแด็กช่วยตนเองไม่ไดเ้ลย ตอ้งพึ่งมารดาหรือบุคคลรอบขา้งเกือบ 

ตลอดเวลา เด็กจึงตอ้งการความอบอุ่น ความมัน่ใจ และไวว้างใจจากผูเ้ล้ียงดู ถา้ขาดส่ิงเหล่าน้ีเด็กจะวา้เหว ่และแสดงออกดว้ย
การร้องกวน   นั่งโยกตวัหรือไม่สบายบ่อยๆ โดยไม่มีสาเหตุทางกายและเจริญเติบโตเป็นคนข้ีระแวง  ไม่ไวใ้จผูอ่ื้น หรือ
เรียกร้องความรักและความสนใจจากผูฃ่อ่ื้นมากเกินไป คววามรู้สึกเช่นน้ีท าใหป้รับตวัเขา้กบัสังคมไดย้าก 
 5.3.2) อายุ 1 – 1 ½  ปี (Sense of  autonomy) เด็กเจริญเติบโตทางกายทางกายจนสามารถพึ่งตนเองได้บา้งแล้ว   
เร่ิมซนและชอบส ารวจส่ิงรอบตวั  ชอบปีนป่าย  ร้ือของ  อยากใหรั้บรู้วา่มีความสามารถ แต่ก็ยงัตอ้งการประสบการณ์และการ
ควบคุมอย่างพอเหมาะจากผูท่ี้เล้ียงดู  เป็นเวลาท่ีควรฝึกนิสัยเก่ียวกบัการกิน  นอน  ขบัถ่าย  แต่ไม่ควรเขม้งวดจนเกินไป  
มิฉะนั้นเด็กจะเจริญเติบโตเป็นคนเจา้อารมณ์  เจา้ระเบียบ หรืขาดความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 
 5.3.3) อายุ 3-5  ปี (Sense of  initiative) เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมท าอะไรดว้ยตนเอง แสดงตวามตอ้งการของตนเองมาก
ข้ึน  อยากรู้อยากเห็น  มีอารมณ์รุนแรง  รู้จกัอิจฉาน้องหรือคนอ่ืน  ดังนั้ น  ผูเ้ล้ียงดูควรสอนหรือเน้นแบบอย่างในการ
แสดงออก ไม่กวดขนัหรือท าให้เด็กรูสึกว่าความอยากรู้อยากเห็นหรือความคิดริเร่ิใมของเขขาเป้นส่ิงิด เด็กจะกลายเป็นคน
ขาดความคิดริเร่ิมและไม่กลา้แสดงความคิดเห็น 
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 5.3.4) อายุ 6-12 ปีแรก (Sense of  industry)  เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมเขา้ใจในเหตุผล  สนใจเล่นกบัเด็กเพศเดียวกนั  
เร่ิมเรียนรู้ธรรมชาติ และเลียนแบบผูใ้หญ่ในเร่ืองความคิดและนิสัย  ความรับผิดชอบ  และขยนัขนัแข็ง   ดงันั้น ครูจึงเป็น
แบบอย่างท่ีโรงเรียน  ในขณะท่ีผูดู้แลทางบ้านก็ต้องเป็นตวัอย่างท่ีบ้านในควมรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและพยายามแก้ไข
อุปสรรคท่ีมีจะท าใหเ้ด็กรู้จกัมีความรับผดิชอบ  สนใจในสิธิ มีการตดัสินใจท่ีดี และไม่เกิดปมดอ้ยในภายหลงั 
 5.3.5) อายุ 13-17 ปีแรก (Sense of  identity)  เร่ิมคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง  เป็นระยะท่ีเด็กมีความตอ้งการเป็น
ตัวเอง ปรารถนาจะมีวามสามารถในการท างาน และเป็นท่ียอมรับของครอบครัวและสังคม เน่ืองจากเป็นระย ะท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงทางร่างกายเกิดข้ึนดว้ยหลายอยา่ง  ร่วมกบัลกัษณะอารมณ์ไม่คงท่ี ถา้ขาดการสนบัสนุนหรือผูใ้ห้ค  าปรึกษา
แนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง เด็กจะเกิดความสับสน  วา้วุน่ใจหรือลม้เหลวในการคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง 

พฒันาการแต่ละระยะดงักล่าวน้ีต่างก็เป็นพื้นฐานรองรับพฒันาการขั้นถดัๆ ไป  ถา้เด็กไม่ไดรั้บการเอาใจใส่เล้ียง 
ดูดว้ยความรัก ความเขา้ใจ และอบรมให้ถูกตอ้ง ก็อาจจะเร่ิมมีปัญหาในวยัรุ่นในรูปของการเรียนเลวลง  แยกตวัจากเพื่อน 
หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม  เป็นตน้   และจะเป็นจุดอ่อนใหเ้กิดโรคจิตไดง่้าย 
           ระยะต่างๆ ของการจริญเติบโตและพฒันาการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 

(1) วยัทารกในครรภ ์(Prenatal period) นบัตั้งแต่ปฏิสนธิจนอายคุรรภ ์40 สัปดาห์               
(2) วยัทารก (Infancy period) ช่วงอาย ุ2 ปีแรก แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ อายแุรกเกิดถึง 1 เดือน (Neonatal)  อาย ุ 

1 เดือนถึง 1 ปี (Infancy proper) และ อาย ุ1-2 ปี (Late infancy)               
(3) วยัเด็ก (Childhood) อาย ุ2-10 ปี ในเด็กหญิง และ 2-12 ปีในเด็กชาย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ    

(3.1) วยัก่อนเรียน (Preschool หรือ Early childhood) อยูร่ะหวา่งอาย ุ2-5 ปี 
(3.2) วยัเรียน (School หรือ Late childhood) อาย ุ6-10 ปี ในเด็กหญิง และ 6-12 ปีในเด็กชาย          

(4) วยัรุ่น (Adolescence) คืออาย ุ10-18 ปีในเด็กหญิง และ 12-20 ปีในเด็กชาย  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
(4.1) ก่อนวยัรุ่น (Prepubescence)  คือ อาย ุ10-12 ปีในเด็กหญิง และ 12-14 ปีในเด็กชาย   
(4.2) วยัรุ่น (Pubescence) คือ อาย ุ12-14 ปี ในเด็กหญิง และ 14-16 ปีในเด็กชาย     
(4.3) หลงัวยัรุ่น (Postpubescence)  คือ อาย ุ14-18 ปีในเด็กหญิง และ 16-20 ปีในเด็กชาย   

อัตราการเจริญเติบโตในช่วงต่างๆ ร่างกายเด็กปกติมีการเจริญเติบโตในช่วงอายตุ่างๆ ชา้-เร็วไม่เท่ากนั โดยมี 
ระยะการเจริญเติบโตเร็วอยู ่2 ระยะคือ ระยะแรกในขณะเป็นทารกในครรภืจนถึง 2 ปีหลงัเกด  และ ระยะท่ี 2 ในช่วงตอนตน้
และกลางของวยัรุ่น  ส่วนวยัก่อนเรียนและวยัเรียนการเจริญเติบโตเป็นไปอยา่งชา้ๆ และในอตัราเกือบคงท่ี   
  การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของร่างกาย การเจริญเติบโตของศีรษะ ล าตวั แขนและขา  ในอายตุ่างๆ  มีดงัน้ี  

(1) ศีรษะ  เจริญเติบโตเร็วท่ีสุดระหวา่งท่ีอยูใ่นครรภเ์ท่ิอแรกเกิดจะมีขนาดประมาณวา่ร้อยละ 60 ของ 
ขนาดศีรษะท่ีโตเตม็ท่ี 

(2) ล าตวั เจริญเติบโตเป็น  2 ระยะ  คือระหวา่งขวบปีแรกและช่วงวยัรุ่น ร้อยละ 60 ของความสูงท่ีเพิ่มข้ึน 
ในช่วงนั้น ๆ  

(3) แขนและขา เจริญเติบโตเร็วระหวา่งอาย ุ1 ปี  จนเร่ิมเขา้วยัรุ่น  ร้อยละ 66 ของความสูงท่ีเพิ่มข้ึน 
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ในช่วงนั้น ๆ  
  การท่ี ศีรษะ ล าตวั แขน และขา    มีการเจริญเติบโตต่างกนั ท าใหอ้ตัราส่วนระหวา่งช่วงสัดส่วนตวัส่วนบน (วดั
จากกระดูหวัหน่าวถึงศีรษะ) กบัช่วงตวัส่วนล่าง (วดัจากกระดูกหวัหน่าวถึงส้นเท)้ เปล่ียนจาก 1.4 เม่ือแรกเกิดเป็น 1.0 เม่ือ
อายปุระมาณ 10 ปี 
 แมว้า่ความหมายของการเจริญเติบโตและการพฒันาการจะแตกต่างกนั  แต่กระบวนการทั้งสองน้ีมีความส าคญั 
ควบคู่กนัจนบางคร้ังแยกกนัไม่ไดช้ดัเจน  การเจริญเติบโตและพฒันาการทางกายเร่ิมตั้งแต่การปฏิสนธิเร่ือยไปจนตลอดชีวิต 
พร้อมกับพฒันาการทางสติปัญญาและอารมณ์  ภายใตอิ้ทธิพลของพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมต่างๆ โดยมีความต่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                              
อยูบ่า้งระหวา่งเพศชายและเพศหญิง             
     การตรวจร่างกายเด็ก จากศีรษะจรดเท้า  

การตรวจร่างกายเด็กเป็นการประเมินภาวะสุขภาพของเด็ก โดยตรวจร่างกายจากศีรษะจรดเทา้ โดยใชเ้ทคนิคการ 
ดู  คล า  เคาะ  ฟัง ยกเวน้การตรวจทอ้งใชเ้ทคนิคการดู ฟัง เคาะ คล า ซ่ึงในขั้นตอนของการตรวจร่างกายผูต้รวจสามารถ
ประเมินพฒันาการเด็กไปพร้อมๆ กบัความผดิปกติของร่างกาย 

การตรวจร่างกายเด็กควรสร้างสัมพนัธภาพกบัเด็กใหเ้วลาเด็กคุน้เคยกบัผูต้รวจก่อนและตรวจขณะเด็กสงบไม่ร้อง   
ตรวจดว้ยความรวดเร็วแต่ไม่เร่งรีบ ส าหรับขั้นตอนในการตรวจร่างกาย  เทคนิคและวธีิการตรวจร่างกาย  อาจแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัวยัและพฒันาการเด็ก เช่น ในการตรวจร่างกายเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี ควรตรวจภายหลงัม้ือนมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง  
และควรให้ผูป้กครองเป็นผูอุ้ม้ทารก  ส่วนเด็กอายุ 1-3 ปี อาจใชเ้ทคนิคการตรวจไปพร้อมๆ กบัการตรวจตุก๊ตา  เพื่อลดความ
กลวั ในเด็กโต ควรบอกเด็กวา่จะท าอะไร  ให้เด็กมีโอกาสจบัอุปกรณ์หรือลองใช้ก่อนตรวจได ้ การตรวจในทารกควรเลือก
การตรวจท่ีรบกวนหรือก่อให้เกิดความเจบ็ปวดนอ้ยท่ีสุดก่อน เช่น ควรฟังหวัใจ  ปอด และล าไส้ ก่อนท่ีจะคล าทอ้งเด็ก  การ
ตรวจดว้ยเคร่ืองมือหรือการกระท าท่ีท าให้เกิดการระคายเคือง     เช่น   การตรวจหูดว้ย Otoscope  การตรวจรีเฟลกซ์ ให้ตรวจ
เป็นล าดบัสุดทา้ย  ในวยัทารก –วยัก่อนเรียน  ส าหรับวยัเรียน และวยัรุ่น  ควรตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจร่างกายเด็กก็เช่นเดียวกบัการตรวจผูใ้หญ่  ไดแ้ก่ ไมก้ดล้ิน หู ฟัง ไฟฉาย ส้อมเสียง  แผน่
วดัสายตา นาฬิกาท่ีมีเข็มวินาที  เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูง  ไมเ้คาะรีเฟลกซ์  สายวดั  ส าลี เข็มหมุหรือเข็มส่วนปลาย  
ปรอทวัดอุณหภูมิ   เค ร่ืองว ัดความดันโลหิต  ผ้าส าหรับคลุม  เคร่ืองสองหูและเคร่ืองส่องตา (Othalmoscope and 
opthalmoscope) ถุงมือ  ผา้ปิดปากและจมูก  กรณีจ าเป็น   ก่อนใชอุ้ปกรร์ตรวจร่างกาย  ควรตรวจสอบสภาพของเคร่ืองมือให้
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้และก่อนตรวจร่างกายเด็กตอ้งลา้งมือทุกคร้ัง  ท าอุปกรณ์ท่ีใชต้รวจและมือผูต้รวจใหอุ่้นก่อนเสมอ 

ขั้นตอนการตรวจร่างกายเด็ก  จากศีรษะจรดเทา้ มีรายละเอียดดงัต่อไปดงัน้ี 
6.1) การสังเกตลกัษณะทัว่ไป 
       การสังเกตลกัษณะทัว่ไปท่ีปรากฏของเด็ก  โดยสังเกตภาวะสุขภาพทัว่ไป แข็งแรงดีหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย  

อาการแสดงของภาวะไม่สุขสบาย  สุขอนามยัของเด็ก เช่น ความสะอาดของร่างกายและเส้ือผา้ ส่วนสูงและน ้ าหนกัของเด็ก
สมส่วนหรือไม่  ลกัษณะท่าทางของเด็ก เช่น เด็กท่ีปวดทอ้งจะงอตวั  ท่าเดิน  การเคล่ือนไหวและการทรงตวั   สีผิว กล่ินตวั  
และกล่ินลมหายใจ  พฤติกรรมและการแสดงออกทางอารมณ์ เช่น แขนขากระตุก ซึม หนา้น่ิวคิ้วขมวด เป็นตน้ 

 6.2) การตรวจผวิหนัง     
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       ใชเ้ทคนิคการดูและการคล า เพื่อตรวจดูสีผิว ความยดืหยุน่  อุณหภูมิ  ความชุ่มช้ืน  และลกัษณะผดิปกติต่างๆ  
สีผวิ :  ผิวสีซีด (Pallor)  ดูบริเวณเยือ่บุตา (เลิกดูเปลือกตาล่าง) ใบหนา้  ริมฝีปาก  ล้ิน  ฝ้า  มือ และเล็บ ถา้ซีดพร้อมกนัทุก
ส่วนพบในโรคโลหิตจาง  ถา้ซีดหรือฝ่ามือซีดโยท่ีส่วนอ่ืนๆ ไม่ซีด ก็ไม่ใช่ภาวะโลหิตจาง 
           ผิวสีเหลือง (Jaundice) ดูบริเวณตาขาว เยือ่บุตา และหนา้ทอ้ง จะเห็นชดัเจน  ตรวจดูตาขาว (Sclera)  โดยเลิกเปลือกตา
บนและใหเ้ด็กมองลงล่าง จะเห็นตาขาวมีสีเหลือง  ควรตรวจโยใชแ้สงส่างจากจากแสงแดด (ริมหนา้ต่าง)  ไม่ควรใชแ้สงไฟ
นีออน หรือแสงไฟ เพราะอาจบอกไดไ้ม่ชดัเจน  ผิวสีเหลืองพบไดใ้นโรคตบั  ถุงน ้าดีอุดตนั  หรือติดเช้ือรุนแรงในทารก 
           ผิวสีเขยีวคล า้ (Cyanosis) ตรวจบริเวณริมฝีปาก  ใบหนา้  ฝ่ามือ  ฝ่าเทา้ และเล็บ   เป็นลกัษณะของการขาดออกซิเจน  
พบไดใ้นเด็กท่ีเป็นโรคหวัใจแต่ก าเนิดชนิดเขียว และแด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ   
            ผิวสีแดง (Erythema) ตรวจบริเวณใบหนา้  หนา้อกส่วนบน  พบไดใ้นเด็กท่ีมีไข ้อาย  การอกัเสบเฉพาะท่ี หรือด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
ความยืดหยุ่น:  การตรวจ Skin tugor  บริเวณแขนส่วนบน หน้าทอ้ง ใตก้ระดูกไหปลาร้า โดยใชน้ิ้วช้ี และน้ิวหวัแม่มือหยิบ
ผิวหนงัและไขมนัใตผ้ิวหนงัข้ึนมาแลว้ปล่อยลงอย่างรวดเร็ว (ดงัภาพท่ี 11.64) ถา้ผิวหนงัยืดหยุ่นดีจะกลบัสู่ปกติทนัที  ถ้า
นานเกิน 2 วนิาทีอาจเกิดจากภาวะขาดน ้าหรือภาวะขาดสารอาหาร  
ความชุ่มช้ืน: ถ้าผิวหนังแห้งมากขาดความชุ่มช้ืนอาจแสดงถึงการไหลเวียนโลหิตไม่ดี  ผิวหนังหยาบแห้งและเยน็  พบใน
ภาวะต่อมไทรอยดท์ไงานนอ้ย  ถา้เหง่ืออกมากทัง่ร่างกาย อาจพบในภาวะคอพอกเป็นพิษ  ผิวหนงัแห้งเป็นเกล็ด (Toad skin)  
จากการไดรั้บวติามินเอไม่เพียงพอ 
อุณหภูมิของผวิหนัง:  ใชฝ่้ามือคล าหรือใชห้ลงัมือแตะท่ีผวิหนัง  ปกติจะอุ่นทัว่กาย  ถา้ผวิหนงัร้อนพบนายท่ีมีไข ้ ถา้ผิวหนงั
บริเวณมือและเทา้เยน็ชืf อาจแสดงถึงภาวะช็อคหรือการไหลเวยีนเลือดไปเล้ียงส่วนปลายไม่ดี 
ผ่ืนหรือตุ่ม: ตรวจดูต าแหน่งท่ีเกิดการกระจาย  รูปร่าง  สี   ขนาด ปริมาณ และความสม ่าเสมอ  การตรวจผื่นหรือจุดบริเวณ
ผิวหนงั  ใชน้ิ้วมือดึงร้ังผิวหนงัในบริเวณท่ีมีผื่นหรือจุดให้ตึง ถา้เป็นจุดแดงหรือจุดแดงจ ้าเขียว (Petichiae/ Purpura) ลกัษณะ
กลมแบนจะไม่จางหาย  สงสัยเป็นไขเ้ลือดออก โรคเลือด แต่ถา้จางหาย  มกัเป็นจุดแดงรอยยุงกดั หรือโรคหัด หัดเยอรมนั 
ลกัษณะผื่นเป็น Maculo papular rash (ดงัภาพท่ี 11.65) หรือหิดจะพบตุ่มน ้ าใสและเป็นตุ่มหนอง คนั  ข้ึนกระจายเหมือนกนั
ทั้งสองขา้ง ของร่างกาย  บริเวณง่ามมือ น้ิวเทา้  ขอ้ศอก  โรคเช้ือราของผวิหนงั เช่น กลากท่ีศีรษะ พบมากในเด็กลกัษณะเป็น
วงๆ สีเทาๆ หนงัศีรษะเป็นขุยขาว  กลากตามล าตวัจะเป็นตุ่มแดงลามเป็นวงมีขอบเขตชดัเจนและขอบมีสีแดง  มกัมีตุ่มน ้าใส
เล็กๆ หรือขยุขาวๆ อยูร่อบวง ส าหรับเกล้ือนมีลกัษณะเป็นผืน่ข้ึนเป็นวงกลมเล็กๆ หลายดวง เห็นเป็นรอยด่าง  ผืน่ท่ีแกม้ทั้ง 2 
ขา้ง พบบ่อยในเด็ก 2-12 ปี ลกัษณะผื่นเป็น  Erythematous maculopapular  ในโรค Erythemma Infectiosum(ดงัภาพท่ี 11.66)  
หากลกัษณะผืน่เป็นตุ่มน ้าใส ฐานสีแดงรอบตุ่ม  มกัเป็นโรคสุกใส หรือเริม 

บวม: เม่ือพบอาการบวมตรวจดูวา่บวมกดบุ๋มหรือไม่  ตรวจโดยใชน้ิ้วมือกดลงบริเวณท่ีตรวจแรงและนานพอควรประมาณ  
5-10 วนิาที  ถา้บวมเฉพาะท่ีมกักดไม่บุ๋มอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงเฉพาะหลอดเลือดฝอย เช่น ลมพิษ  หรือการอุดตนัของ
ท่อน ้าเหลือง  ถา้บวมทัว่ไปมกักดบุ๋ม(Pitting edema)  พบในเด็กโรคไต พวก Nephrotic syndrome โรคหวัใจ  
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ภาพที ่11.64 การตรวจ skin tugor ใน
เด็ก 

 
ภาพที ่11.65  ลกัษณะผืน่ 

maculopaupalar บริเวณหนา้และ
หนา้อกพบในโรคหดั หดัเยอรมนั 

 
ภาพที ่11.66 ลกัษณะผ่ืนบริเวณ
ใบหนา้ในเด็ก Erythema 
Infectiosum 

 

6.3) การตรวจเล็บ    เทคนิคการตรวจ คือ ดู และคล า  เพื่อดูลกัษณะเล็บ สี รูปร่าง    มุมระหว่างเล็บ  เน้ือท่ีหุ้มรอบ
เล็บ  และคน้หาความผิดปกติต่างๆ  เช่น  น้ิวปุ้ม (Clubbing  finger)  เป็นลกัษณะส าคญัท่ีพบในเด็กท่ีมีปัญหาเน้ือเยื่อร่างกาย
ขาดออกซิเจนเร้ือรัง  เช่น  โรคปอดอุดกั้นเร้ือร้ัง  โรคหัวใจพิการ แต่ก าเนิด ท่ีมีภาวะเขียว  วิธีการตรวจ คือ ประคองน้ิวของ
ผูป่้วยดว้ยน้ิวหวัแม่มือและน้ิวกลาง  ดูและใช้น้ิวช้ีคล าผิวหนงัท่ท่ีโคนเล็บ  เน้ือเยื่อโคนเล็บจะนุ่มและหยุน่มาก  มุมระหวา่ง
เล็บและโคนเล็บมากวา่ 160 องศา  เล็บโคง้นูนมากกวา่ปกติ  ถา้พบเล็บมีลกัษณะโคง้เวา้ตรงกลาง  ส่วนปลายกระดูกช้ินทุก ๆ  
เล็บ  เรียกวา่เล็บรูปชอ้น (Spooning) หรือเล็บอ่อนแบน มกัพบในโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

6.4) การตรวจผม  เทคนิคการตรวจคือ ดู   คล า  และดมกล่ิน เพื่อดูปริมาณ การกระจายของผม     ลกัษณะของผม  
สุขวทิยาของผม   ปกติผมควรน่ิมไม่หยาบและหกัง่าย  หนงัศีรษะควรสะอาด  ลกัษณะผมท่ีผดิปกติ ไดแ้ก่  สีผมเปล่ียนไป  
ผมร่วงมาก  ผมหยาบ  เปราะ  แตกง่าย  ผมสกปรก   มีรังแค   มีกล่ิน บาดแผล และตุ่ม ไข่เหาติดตามเส้นผมโดยเฉพาะตาม
ชายผมดา้นหลงัและแถบหลงัหู  การเปล่ียนของเส้นผมเช่น บาง  สีผมซีด เปราะและถอนออกง่ายกวา่ปกติ  พบในเด็กท่ี 
ขาดสารอาหาร 

6.5) การตรวจศีรษะ เทคนิคการตรวจคือ ดู  และคล า โดยดูรูปร่างและความสมมาตรของศีรษะ คล าดูรอยต่อของกะโหลก
ศีรษะ ดูและคล าขม่อมหนา้และขม่อมหลงั  ขม่อมหนา้ควรจะนุ่ม  แบน  เตน้เป็นจงัหวะตามการเตน้ของชีพจร  ถา้ขม่อมหนา้
โป่งตึง อาจจะมีการเพิ่มความดนัในกะโหลกศีรษะ  พบไดใ้นภาวะเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ  ภาวะน ้ าคัง่ในกระโหลกศีรษะ  ถา้
หม่อมหน้าบุ๋ม อาจเกิดจากภาวะขาดน ้ า ดูบาดแผล  แผลพุพอง  คล าหากอ้นโยใช้ปลายน้ิวคล าวนเป็นวงกลมและเบาๆ ทัว่
ศีรษะ 

6.6) การตรวจคอ สังเกตดูวา่คอวา่มีบวม  คอเป็นปีก (Webbing)  และหลอดเลือดด าขา้งคอโป่งพองหรือไม่  ถา้มีคอ 
บวม อาจจะเป็นคางทูมหรือมีการติดเช้ือท่ีปากและคอ 

     6.6.1) การคล าท่อหลอดลม  (Trachea)    โดยใช้น้ิวช้ีและน้ิวกลางแยงท่ี Suprasternal notch และเล่ือนน้ิวมือข้ึน
ลง ขณะท่ีคอแหงนเล็กนอ้ย  ท่อหลอดลมควรอยูต่รงกลาง  ถา้เอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึงมากอาจเกิดจากน ้ า  หนอง หรือลมใน
โพรงเยือ่หุม้ปอดดนัใหท้่อหลอดลมเบ้ียว 

     6.6.2) การคล าต่อมไทรอยด์   ในทารกและเด็กเล็กจะคล าไดย้าก เพราะคอของเด็กสั้น ควรจะตรวจขณะเด็กนอน 
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หงายอยูบ่นตกัมารดา  การตรวจต่อมไทรอยดโ์ดยการดูและคล า  จะฟังเม่ือพบต่อมไทรอยดโ์ต ซ่ึงจะไดย้นิเสียงฟู่ (Bruit) 
และไดย้นิตามจงัหวะชีพจร  ถา้ต่อมไทรอยดโ์ตจะเห็นกอ้นนูนชดัเจน  การคล าสามารถคล าไดท้ั้งทางดา้นหนา้และดา้นหลงั   
การคล าต่อมไทรอยด์ดา้นหลงัโดยยืนดา้นหลงัแด็ก ถา้ตรวจไทรอยด์ดา้นขวา จบัคอเด็กเอียงไปทางดา้นขวาเล็กนอ้ย  วางน้ิว
มือบริเวณคอดhานหลงั ใช้น้ิวช้ีและน้ิวกลางขา้งซ้ายผลกั Thyroid gland ไปทางดา้นขวา   แลว้ใชน้ิ้วช้ีและน้ิวกลางขา้งขวา
คล าต่อมไทรอยด์ ขณะท่ีบอกให้เด็กกลืนน ้ าลายหรือกลืนน ้ าจากแกว้  จากนั้นคล าต่อมไทรอยด็ดา้นซ้ายดว้ยวิธีเดียวกนั แต่
เปล่ียนทิศทางการคล า   ถา้ต่อมไทรอยดโ์ตเม่ือใชมื้อคล าจะรู้สึกไดก้อ้นซ่งเคล่ือนไหวข้ึนลงตามจงัหวะการกลืนของเด็ก พบ
ไดใ้นเด็กท่ีคอพอกจาการขาดธาตุไอโอดีน  

6.7) การตรวจต่อมน า้เหลือง เทคนิคการตรวจคือ ดู   และคล า  โดยดูวา่มีกอ้นนูนโตหรือไม่  กดเจบ็หรือไม่  ถา้พบ 
กอ้นนูนโตยนืยนัดว้ยการคล า  ใชป้ลายน้ิวมือคล าโดยคลึงหรือหมุนวนอยา่งเบามือตามผวิหนงัตรงทา้ยทอย  หลงัหู หนา้หู 
หลงัคอขา้งคอ ใตค้าง เหนือไหปลาร้า  รักแร้ ขาหนีบ  ถา้ต่อมน ้าเหลืองโตจะมีขนาด 0.5-2 เซนติเมตร (ขนาดเท่าเม็ดถาว
เขียว) แขง็   ขรุขระ ไม่เคล่ินท่ี  อาจมีแดงและเจบ็  พบในเด็กท่ีมีการอกัเสบของต่อมน ้าเหลือง 

6.8)  การตรวจตา   เทคนิคการตรวจคือ ดู   คล า  และการทดสอบการท าหนา้ท่ีเพื่อประเมินควมสามารถในการ
มองเห็น การเคล่ือนไหวลูกตา ความสมมาตร  สีของ Sclera  และ Pupil และความผดิปกติต่างๆ  

การตรวจความสามารถในการมองเห็น   โดยการอ่านหนงัสือ หรือใชแ้ผน่ทดสอบ Snellen chart เช่นเดียวกบัการ 
ตรวจในผูใ้หญ่ 

การตรวจลกัษณะผดิปกติต่างๆ เช่น  
(1) ตาเข (Strabismus) หรือตาเหล่ คืออาการท่ีตาทั้ง 2 ขา้งไม่อยูแ่นวตรง ตาด าขา้งใดขา้งหน่ึงมีการเข  เขา้ดา้น 

ใน (ทางหวัตา)   เขออกทางดา้นนอก (ทางหางตา) เฉียงข้ึนนหรือเฉียงลง พบบาอยในทารกและเด็กเล็ก  อาจพบในเด็กโต  
เด็กอายมุากกวา่ 6 เดือน  ยงัมีอาการตาเขถือวา่ผิดปกติอาจเกิดจากสายตาผดิปกติ หรือมะเร็งลูกตา 

(2) สายตาเอียง (Astigmatism) จะมีอาการสายตามวั  มองเห็นไม่ชดั  ตอ้งหยีตา อาจมีอาการคอเอียงเพื่อใหเ้ห็น 
ดีข้ึน 

(3) มะเร็งลูกตา(Retinoblastoma) ลกัษณะรูม่านตา (Pupil)  มีสีเหลือง   มีการมองเห็นภาพซ้อน  ปวดศีรษะ มีไข ้ 
อาเจียน 

(4) Osteogenesis imperfect  จะพบ Sclera บาง และเป็นสีฟ้า (ปกติขาวเรียบ) 
(5) Conjuctivitis  เยือ่ตาขาวอกัเสบ จากเช้ือแบบคีเรีย จะมีตาแดง  หนงัตาบวม ข้ีตามากสีเหลืองหรือสีเขียว   

จากเช้ือไวรัส (โรคตาแดง) จะมีตาแดง เห็นเป็นป้ืนแดงคลา้ยเลือดออก  หนงัตาบวมเล็กนอ้ย  เค่ืองตา  น ้าตาไหล  มีข้ีตา
เล็กนอ้ย และเยือ่ตาขาวอกัเสบ จากการแพ ้จะมีตาแดงเล็กนอ้ย  หนงัตาบวม  คนัตามาก ตนัตรงหวัตา 

6.9) การตรวจหู     
6.9.1) โครงสร้างภายนอกหู  ดูความสะอาด  ลกัษณะรูปร่าง  ต าแหน่ง 

 ปกติส่วนบนของใบหูควรอยูร่ะดบัเดียวกบัหางตา  แตถา้ส่วนบนของใบหูต ่ากวา่ระดบัหางตา  พบ 
ในเด็กท่ีมีความผดิปกติทาง Chromosome ท่ีเรียกวา่ Down sybdrome หรือ Trisomy 21 syndrome     
   ใชป้ลายน้ิวคล าใบหู เพื่อดูการกดเจบ็  มีกอ้น หรือตุ่ม    
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6.9.2) โครงสร้างภายในหู  ใชไ้ฟฉายหรือเคร่ืองส่องหู  (Otoscope) ส่องในรูหูจนถึงเยือ่แกว้หู  ควรท าใหรู้หู 
อยูใ่นแนวตรง โดยในเด็กอายตุ  ่าวก่า 3 ปี ใหดึ้งใบหูลงล่างและไปขา้งหลงั  เด็กอายมุากกวา่ 3 ปี ใหดึ้งใบหูข้ึนและไปขา้งหลงั  
ดูว่ามีเช้ือรา (เป็นขุยขาว ๆ  ติดติดบนผิวหนงัในรูหู)  มีรอยแผลหรือเป็นฝีหรือไม่  ตรวจดูว่าหูชชั้นอกมีการอกัเสบ (Otitis 
external) หรือไม่   ถา้มีกล่ินเหม็นมีหนองไหล อาจจะช้ีให้เห็นว่ามีส่ิงแปลกปลอมในหูหรือมีการติดเช้ือของหูชั้นนอก  ใน
เด็กท่ีปวดในรูหู หูอ้ือ  ใหดึ้งใบหูเด็กแรงพอควร  ถา้ปวดหูมากข้ึนมกัเป็นการอกัเสบของหูชั้นนอก เม่ือใชไ้ฟฉายส่องดูจะพบ
การอกัเสบหรือฝีในช่องหู  ตรวจดูเยือ่แกว้หูมีการอกัเสบหรือมีรูทะลุหรือไม่  ปกติเยือ่แกว้หุเป็นแผน่สีเทา มีแสงสะทอ้นเป็น
รูปกรวย  แต่ถา้หูชั้นกลางอกัเสบเฉียบพลนั (Acute otitis media) จะเห็นเยื่อแกว้หูโป่งออก เป็นสีแดงเร่ือ ๆ ไม่สะทอ้นแสง 
กดหนา้รูหูจะปวดมาก ต่อมาจะทะลุเป็นรูกวา้ง หูหนวกสนิทได ้ 

6.9.3) การตรวจการได้ยิน   ควรท าเม่ือมีขอ้สงสัย เช่น พูดเสียงดงั หนั หรือตะแคงศีรษะฟัง 
การทดสอบในทารก  ใหผู้ต้รวจยนืขา้งหลงัทารกและสั่นกระด่ิงหรือปรบมือหรือเรียกช่ือ  ถา้ทารก  

ไดย้นิปกติจะหนัหาเสียง   
การทดสอบในเด็กวยัก่อนเรียน ใหผู้ต้รวจยนืขา้งหนา้ห่งจากเด็ก 2- 3 ฟุต และออกค าสั่งเป็นเสียง 

กระซิบ เช่น ใหเ้ด็กเอาตุก๊ตามา  ถา้เด็กไดย้นิปกติจะรีบเอาตุก๊ตามา   
การทดสอบในเด็กวยัเรียนและวยัรุ่น ใหท้ดสอบดว้ยเสียงกระซิบ  โดยใหเ้ด็กปิดหูขา้งหน่ึงไว ้ แลว้ 

ผูต้รวจกระซิบท่ีหูอีกขา้ง เด็กพูดตามเสียงท่ีไดย้ิน   หรือทดสอบโดยใชน้ิ้วขยี้ผม  ฟังเสียงนาฬิการเดินห่างจากหูประมาณ 1 
น้ิว  หรือตรวจโดยวธีิ Rinne test โดยเคาะส้อมเสียงให้สั่นแลว้วางบนกระดูก Mastoid  หลงัจากเด็กบอกวา่เสียงหายไป  ใหน้ า
ส้อมเสียงมาจ่อดา้นหนา้ใบหูขา้งเดียวกนั  ถา้ยงัไดย้นิเสียงแสดงวา่ปกติ  หรือใชว้ิธี Weber test  โดยเคาะส้อมเสียงให้สั่นแลว้
แล้ววางไวก้ลางศีรษะเด็ก  ปกติหูทั้ง 2 ขา้ง จะได้ยินเท่ากนั ถ้าได้ยินไม่เท่ากนั อาจเกิดจากความผิดปกติ เช่น หูชั้นกลาง
อกัเสบ  

6.10) การตรวจจมูก     
6.10.1) ดูโครงสร้างภายนอกจมูก  ดูความสมมาตร  สังเกตลกัษณะของปีกจมูกเวลาหายใจ  ถา้ปีกจมูกบานขณะ 

หายใจเขา้หรือหุบบบานมากเกินขณะหายใจแสดงถึงภาวะหายใจล าบาก    
6.10.2) ดูขา้งในจมูก ใชน้ิ้วหวัแม่มือ แตะท่ียอดจมูก  มืออีกขา้งหน่ึงถือไฟฉายส่องเขา้ไปในรูจมูก  ตรวจดูเยื่อบุ   

ลกัษณะส่ิงคดัหลัง่  บวม  ความตรงของหนงักั้นจมูก   ปกติเยือ่บุจมูกเป็นสีชมพู  ไม่บวม  ไม่มีส่ิงคดัหลัง่  ผนงักั้นจมูกตรง   
6.10.3) การตรวจไซนสั โดยใชน้ิ้วกดหรือเคาะบริเวณโพรงไซนสั คือ หวัตาหนา้ผาก  โหนกแกม้  ถา้ไซนสั 

อกัเสบ จะมีอาการปวดและกดเจบ็    
 6.10.4) ทดสอบในเด็กโต ให้เด็กหลบัตาและดมกล่ิน เช่น กล่ินมะนาว  แลว้ใหเ้ด็กบอกวา่กล่ินอะไร  

ติผมควรน่ิมไม่หยาบและหกัง่าย  หนงัศีรษะควรสะอาด  ลกัษณะ 
6.11) การตรวจปากและช่องปาก สังเกตดูริมฝีปาก มีสีเขียวคล ้า  ซีดหรือมีแผลเริม  แผลมุมปากทั้ง 2 ขา้ง (โรค

ปากนกกระจอก)  แผลในช่องปาก หรือไม่   ความพิการต่างๆ เช่น  ปากแหวง่  เพดานโหว ่ และความผดิปกติต่าง ๆ    
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            ตรวจภายในช่องปาก โดยใหเ้ด็กเงยหนา้ข้ึน  อา้ปาก  ใชไ้ฟฉายและไมก้ดล้ิน  ตรวจดู ฟัน  เหงือก  ล้ิน  
กระพุง้แกม้   เยือ่บุปาก  เพดานปาก  ล้ินไก่  ทอนซิล และผนงัคอหอย (Pharnyx) ดูฟันมีคราบหินปูน  ฟันผ ุ เหงือกสีซีด  
บวมแดง หรือมีแผลหรือไม่  ล้ินเล่ียนแดงหรือมีฝ้าขาวหรือไม่  

            โดยใชไ้มก้ดล้ินกดแตะท่ีบริเวณ Posterior pharyngeal wall แลว้สังเกตอาการขยอ้น (gag reflex) (ในเด็กท่ีมี
การเค้ียว กลืนท่ีปกติไม่ตอ้งตรวจ Gag reflex เพราะจะท าใหเ้ด็กไม่สุขสบาย)   

  ใช้ไฟฉายส่องท่ีกระพุง้แกม้ตรงซอกเหงือกล่าง แลว้เห็นจุดขาวๆ เหลืองๆ ขนาดเท่าเมล็ดงา (Koplik spot)  
พบได้ในเด็กท่ีเป็นหัด (ดังภาพท่ี 11.67 ก )  ดูต่อมทอนซิล ถ้าอกัเสบจะบวมแดง เป็นหนองขาวๆ เหลือง ๆ เป็นจุดบน
ทอนซิลเข่ียออกง่าย (ดงัภาพท่ี 11.67 ข  )  ถา้ทอนซิลโตมาก ๆ จนดนัล้ินไก่เบ้ียว ควรนึกถึงโรคฝีของต่อมทอลซิล  ถา้พบ
แผน่ฝ้าขาวในล าคอ ซ่ึงเป็นแผน่หนองสีขาวปนเทา ติดอยูบ่นทอนซิลและผนงัคอ (ดงัภาพท่ี 11.67 ค )  เข่ียออกยาก (พบได้
ในเด็กท่ีเป็นคอตีบ 

  
ก. Koplik’ s spot พบใน 

โรคหดั 

 
ข. จุดขาวท่ีเทอนซิลและ 

เพดานปาก ทอนซิลอกัเสบ 

 
ค. แผน่ฝ้าขาวท่ีทอนซิลและ 

ผนงัคอเข่ียพบในโรคคอตีบ 

 

ภาพที ่11.67 แสดงการเกิดแผลท่ีกระพุง้แกม้  เยือ่บุปาก  และเพดานปาก 
6.12) การตรวจทรวงอก  สังเกตดูรูปร่าง ลกัษณะของทรวงอก วา่ผดิปกติหรือไม่ เช่น อกถงัเบีนร์ (Barrel chaest)   

พบในเด็กโรคปอดเร้ือรัง  อกไก่ (Pigeon chest) พบในเด็กหัวใจโต   ขาดวิตามินดี  เป็นตน้  ความสมมาตร  สีผิว  การบวม  
รอยโรค  การขยายของทรวงอก ความพิการผดิรูป เช่น หลงัแอ่น  หลงัโกง เป็นตน้ 
 การตรวจอวยัวะในช่องอก ไดแ้ก่ ปอดและหวัใจ 
 6.12.1) การตรวจปอด     
                  ในเด็กการหายใจเป็นชนิดหายใจดว้ยทอ้ง  (Abdominal or diaphragmatic type)จนอาย ุ 6-7 ปี 
 การหายใจแบบ Periodic breathing มีลกัษณะคือมีช่วงหยดุหายใจ  โดยไม่มีเขียว (Acyanotic apnea)  8 ถึง 10 
วนิาที (ไม่เกิน 20 วินาที) แลว้จะหายใจสลบักนัไป พบไดป้กติในเด็กแรกเกิดก่อนก าหนด  
                   จุดมุ่งหมายส าคญัของการตรวจระบบหายใจ   เพื่อดูลกัษณะของการหายใจ มีการแลกเปล่ียนก๊าซของปอด
เพียงพอหรือไม่ พยายามหาต าแหน่งของรอยโรค 
                  วธีิการตรวจ  ใชเ้ทคนิคการดู  การคล า  การเคาะ  และการฟังดงัน้ี 
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                    (1) การดู สังเกตการหายใจว่าสม ่าเสมอ  ติดขดั หรือยากล าบากหรือไม่   ลักษณะการบุ๋ม (Retraction) ของ       
ช่องซ่ีโครง ขณะหายใจเขา้ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการหายใจล าบาก และนับอตัราการหายใจ ซ่ึงช่วยวินิจฉัยโรคปอดอกัเสบ 
ซ่ึงขะพบว่า หายใจเร็วกว่าปกติ โดยเทียบตามอายุ ดงัน้ี  อายุ 0-2 เดือน หายใจมากกว่า 60 คร้ังต่อนาที  อายุ 2 เดือน – 1 ปี 
หายใจมากกวา่ 50 คร้ังต่อนาที  อาย ุ1-5 ปี หายใจมากกวา่ 40 คร้ัง/นาที  

      (2)  การคล า  เพื่อดูวา่ปอดทั้ง 2 ขา้งท างานเท่ากนัหรือไม่ โดยการคล าการขยายตวัของทรวงอก โดยวางมือทั้ง 2 
ขา้งวางทาบกบัชายโครงดา้นหนา้ น้ิวหแัม่มือ จรดกนัท่ี Xiphoid process  สังเกตการเคล่ือนท่ีของน้ิวหวัแม่มือขณะหายใจเขา้
ออกลึกๆ  ถา้น้ิวหวัแม่มือเคล่ือนไหวขา้งใดขา้งหน่ึงเคล่ือนไวไดน้้อยกว่าก็แสดงวา่ปอดขา้งนั้นอาจมีการอกัเสบหรือมีกอ้น
ในปอดขา้งนั้น หรือมีน ้าหรือมีหนองหนกั ขงัในโฑรงเยือ่หุม้ปอดขา้งนั้น 

     (3) การเคาะ  การเคาะปอดจะเคาะเฉพาะในเด็กโตเท่านั้น และเคาะเหมือนในผูใ้หญ่ เคาะจากยอดปอดโดยเคาะ 
บริเวณซ่ีโครงทั้ง 2 ขา้งเทียบดา้นซ้ายและขวา   เคาะจากบนลงล่าง   ควรเคาะทั้งดา้นหน้าและดา้นหลงัทรวงอก บริเวณเน้ือ
ปอดปกติจะได้ยินเสียงโปร่ง(Resonance) ถา้เคาะได้เสียงโปร่งมาก แสดงว่ามีลมในโพรงเยื่อหุ้มปอด  ถา้เคาะได้เสียงทึบ
แสดงวา่มีน ้าหรือหนองในโพรงเยือ่หุม้ปอด  

(4)  การฟัง 
                     ควรเร่ิมจากการสังเกต ถา้มีเสียงหายใจดงัผดิปกติ   ควรฟังวา่เสียงมาจากบริเวณใด เช่น   ในจมูกกรณีเด็กเล็ก
เป็นหวดัมีน ้ามูกในล าคอ  เช่น   จาก  Congenital  laryngeal   strider และควรสังเกตลกัษณะเสียงไอ เช่น ไอเสียงแห้งเรียก 
brassy  ไอเสียงกอ้งเรียก Barking cough ไอติด ๆ กนั เรียก Spasmodic cough เป็นตน้      การฟังโดยใชหู้ฟังช่วยควรใชหู้ฟัง
ขนาดเล็กพอเหมาะกบัเด็ก เพื่อใหหู้ฟังแนบสนิทกบัหนา้อก หรือหลงัเด็ก 
    โดยทัว่ไปจะใชหู้ฟังดา้น Diaphragm แนบผนงัทรวงอก เพราะเสียงหายใจมีความถ่ีสูง  ฟังเปรียบเทียบทั้ง 2 ดา้น 
ฟังจากซา้ยไปขวา  บนลงล่าง  เช่นเดียวกบัการเคาะ โดยเฉพาะบริเวณใตส้ะบกัทั้ง 2 ขา้ง มกัไดย้นิเสียงผดิปกติ  ในเด็กท่ี
พูดคุยรู้เร่ืองควรบอกใหเ้ด็กหายใจเขา้ออก ลึกๆ ชา้ๆ ทางปาก  กรณีตรวจเด็กก าลงักลวัอยู ่ ควรเร่ิมฟังจากดา้นหลงัก่อนฟัง
เสียงลมเขา้ออกปอด    ควรฟังอยา่งนอ้ย 1 วงรอบของการหายใจเขา้ออก โดยบรรยายลกัษณะเสียง  และเปรียบเทียบความดงั
ของเสียงวา่สองขา้งของปอดเท่ากนัหรือไม่    ฟังเสียงหายใจดงัน้ี 

  1. ลกัษณะเสียง Breath sounds และต าแหน่งท่ีไดย้ิน เช่น  Tubular breath sound จะไดย้นิบริเวณ Trachea เหนือ
Sternum เป็นเสียงหายใจเขา้สั้น หายใจออกยาว และมีช่วงหยดุระหวา่ง  Breath sound  เป็นเสียงปกติไดย้นิทัว่ๆ ไปของทรวง
อก   

   2. Bronchovesicular breath sound เป็นเสียงหายใจเขา้ออกเท่า ๆ กนั และไม่มีช่วงหยดุ ไดย้นิบริเวณใตก้ระดูก  
Manubrium และดา้นหลงัระหวา่งกระดูก  Scapula เสียงลมหายใจเขา้ออกดงัต่อกนั ไม่มีช่วงหยดุระหวา่งหายใจ 
                  3.Bronchial breath sounds เป็นเสียงหายใจเขา้หายใจเขา้ออก  เช่น  ไดย้นิกรณีท่ีมี Consolidation ของปอด ท าให้มี
การน าเสียงจาก Bronchial tree ไดดี้ข้ึน 
 4.Vocal   resonance  โดยใหผู้ป่้วยเปล่งเสียงปกติจะไม่ไดย้นิชดัเจน   เม่ือใชหู้ฟัง แต่ถา้ไดย้นิกงัวานชดัเจน มกัแสดง
ว่ามี Atelectasis หรือ Consolidation ของปอด ถา้ได้ยินเสียงน้ีลดลงเม่ือเทียบกบัเสียงอีกขา้งหน่ึง แสดงว่ามีการอุดกั้นของ
ทางเดินลมหรือมีลมในช่องเยื้อหุม้ปอดขา้งนั้น 
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  5. เสียงหายใจผิดปกติ เสียงหายใจค่vยทัว่ไปทั้ง 2 ขา้ง อาจเกิดจากถุงลมพอง หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง  หายใจแรงๆ 
ไม่ได ้เช่น กระดูกซ่ีโครงหัก ถา้เสียงหายใจค่อยหรือไม่ไดย้ินเฉพาะบางส่วน อาจเกิดจากปอดอกัเสบ  ปอดแฟบ มีน ้ าหรือ
หนองในโพรงเยือ่หุม้ปอด 
               6. เสียงหายใจผดิปกติ Adventitious sounds (Abnormal breath sounds)  เรียนรู้และฝึกฝนจากการฟังจริง   เช่น   

     6.1 Crepitation (Rales)  ไดย้ินเสียงกรึบๆ  หรือเสียงหายใจกรอบแกรบคลา้ยใบไม ้หรือเสียงขยี้ผม ตอนใกลจ้ะ
สุดเสียงหายใจเขา้ พบไดใ้นโรคปอดอกัเสบ วณัโรคปอด ปอดบวมน ้า หวัใจวาย   

     6.2  Rhonchi  ไดย้ินเสียงอ๊ีดๆ ตอนใกลจ้ะสุดเสียงหายใจเขา้หรือช่วงตน้เสียงหยใจออก พบไดใ้นโรคหลอดลม
อกัเสบ  หลอดลมฝอยอกัเสบ 

     6.3  Wheezes ไดย้นิเสียงวีด๊ๆ ไดย้นิเสียงหายใจออกชดัและดงั พบในภาวะหลอดลมตีบ โรคหืด 
     6.4  Stridor ไดย้นิเสียงหวดี ในขณะหายใจเขา้ โดยไม่ตอ้งใชหู้ฟัง เกิดจากการตีบแคบของกล่องเสียงหรือ

หลอดลม พบไดใ้นเด็กท่ีเป็นครู้ป (Croup) เป็นการอกัเสบของทางเดินหายใจส่วนตน้ 
6.12.2) การตรวจหัวใจ เทคนิคการตรวจคือ ดู   คล าและฟัง 

(1) การดู  สังเกตสีผวิบริเวณทรวงอก  ปลายมือปลายเทา้ ฝ่ามือ เล็บ และเยือ่บุเปลือกตาล่าง มีซีดหรือเขียว 
คล ้าหรือไม่  สังเกตน้ิวปุ้มมีหรือมไ  หลอดเลือดด าขา้งคอโป่งพอใหรือไม่ บวมปลายเทา้ 

(2) การคล า คล าผวิหนงัและคล าปลายมือปลายเทา้ เพื่อประเมินอุณหภูมิเยน็หรืออุ่น ตรวจ Capillary filling  
time   โดยใชน้ิ้วกดโคนเล็บจนซีดแลว้ปล่อย  สังเกตระยะเวลาท่ีสีเล็บกลบัคืนมาปกติภายใน 2 วนิาที  
     การคล าต าแหน่ง Apical impulse หรือ Point of maximal impulse (PMI)  แตกต่างกนัในเด็ก  
                            ( 2.1) ในทารก ใหค้ล าตรงช่องซ่ีโครงท่ี  3 หรือ 4 และอยูน่อกต่อ Mid-clavicular line  (MCL)ขา้งซา้ยเพียง
เล็กนอ้ย  

 ( 2.2) เด็กอาย ุ 2-5 ปี ใหค้ล าตรงช่องซ่ีโครงท่ี 4 ตรงกบั MCLขา้งซา้ย 
 ( 2.3) เด็กอายมุากกวา่ 5 ปี ใหค้ล าตรงช่องซ่ีโครงท่ี 5  ตรงหรืออยูด่า้นในต่อ MCL ขา้งซา้ย 
  (2.4) ในเด็กอายตุ  ่ากวา่และเด็กอาย ุ7 ปี  ใหค้ล าตรงต าแหน่ง ICS (Inter costal space) ท่ี 4  
 ( 2.5) เด็กอายมุากกวา่ 7 ปี ใหค้ล าตรงต าแหน่ง ICS ท่ี 5 ในแนว  MCL ขา้งซา้ย 
ถา้คล า PMI ไดแ้รงกวา่ปกติและต าแหน่งท่ีคล าอยูห่่างจากจุดปกติค่อนมาซา้ยหรือขวามากกวา่ 2 เซนติเมตร

อาจมีภาวะหวัใจโต 
(3) การฟัง  heart rate  ตอ้งประเมินอตัราจงัหวะ ลกัษณะเสียงและเสียงผดิปกติ  เช่น Murmur ตอ้งฟังทั้ง   

Aortic valve, Pulmonary valve, Tricuspid valve และ  Mitral valve ส าหรับทารกแรกเกิด ทารก และเด็กวยัหดัเดิน ควรฟัง
เสียงหวัใจก่อนตรวจร่างกายตามระบบ 

6.13) การตรวจท้อง  เทคนิคการตรวจคือ ดู   ฟัง เคาะ และคล า  
(1) การดู  ดูลกัษณะทอ้ง เม่ือนอนหงาย ทารกจะมีส่วนทอ้งนูนกวา่ทรวงอก เม่ืออาย ุ1 ปี ข้ึนไปทอ้งและอยูต่  ่า 
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กวา่ทรวงอก ยกเวน้เด็กอว้น ในเด็กท่ีมีทอ้งนูนเด่นมากกวา่ปกติ อาจมีภาวะทอ้งมานน ้า (Ascitis) หรือมีกอ้น ดู รูปร่างวา่มีอืด  
(Distension), แฟบ  (Flat)  เด็กท่ีมีทอ้งแฟบมากๆ  คือทอ้งจะโคง้เวา้เขา้ดา้นใน เม่ือมองจากดา้นขา้ง พบในเด็กขาดน ้ ารุนแรง   
Superficial dilated vein ของผนงัทอ้ง (ในเด็กเล็กและเด็กผอมจะเห็นเส้นเลือดด าไดบ้า้ง) Scaphoid  abdomen ดูวา่รอยมี
แผลเป็นบริเวณทอ้ง เป็นตน้ หนงัหนา้ทอ้ง ดูความดึงตวัของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง เช่น ไม่มีความดึงตวัจากมีอมัพาตหรือไม่มี
กลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง (Prune belly syndrome) ดูมีรอยแยกระหวา่งกลา้มเน้ือซา้ยและขวา (Diastalsis recti) 
  ดูสิผิวท่ีผิดปกติ เช่น ผิวเหลืองในโรคดีซ่าน รอยแผลเป็น รอยแตกท่ีผนังหน้าทอ้งซ่ึงอาจเป็นผลจากโรค
อว้น  ดูการเคล่ือนไหวหน้าทอ้ง การเห็นการเคล่ือนไหวของล าไส้  (Visible peristalsis)  มกัพบในการอุดกั้นของทางเดิน
อาหาร เช่น ใน  Congenital pyloric stenos, Intussusception  ถ้าเห็นการเคล่ือนไหวของล าไส้เกือบตลอดเวลาและชัดเจน  
อาจเป็นผลมาจากการอุดตนัของล าไส้และในทารกนอ้กวา่ 2 เดือนอาจมีภาวะกระเพาะอาหารตีบตนั  
  ดูสะดือในเด็ก  จะพบไส้เล่ือนท่ีสะดือบ่อยซ่ึงเป็นภาวะปกติ เรียกวา่  “สะดือจุ่น”   เห็นชดัเวลาร้องไห้ แกร็ง
หนา้ทอ้งหรือไอ     
                            ถา้พบมีควรตรวจดูวา่กระแสเลือดไหลไปทางใด โดยใชน้ิ้วมือ 2 น้ิว (มือละ 1 น้ิว) รีดไล่เลือดออกจากกนั
ประมาณ 1 น้ิว  แลว้ปล่อยน้ิวทีละน้ิว เพื่อดูวา่กระแสเลือดไหลไปทิศทางใด ถา้มีการอุดกั้นของ Superior vena cava  เลือดใน
เส้นเลือดบริเวณเหนือสะดือจะไหลลงล่าง ถา้มีกาiอุดกั้นของ Inferior vena cava เลือดในเส้นเลือดบริเวณใตส้ะดือจะไหลข้ึน
บน            

     (2) การฟัง  ใชหู้ฟัง ฟังเสียงการเคล่ือนไหวของล าไส้ (Bowel sounds) ปกติจะไดย้ินทุก 10-30 วินาที ซ่ึงจะไดย้ิน 
5-30 คร้ังต่อนาที  การตดัสินวา่ Bowel sounds หายไปหรือไม่มีตอ้งฟังอย่างน้อย 5 นาที  ถา้เสียงบีบตวัของล าไส้เพิ่มข้ึนทั้ง
ความถ่ีและความแรง พบไดใ้นรายท่ีทอ้งร่วง  ล าไส้อกัเสบหรือล าไส้อุดตนั ถา้เสียงบีบตวัของล าไส้ลดลงหรือหายไป พบได้
ในรายเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ  ล าไส้ไม่ท างาน 

     (3) การเคาะ เพื่อหาต าแหน่ง ขนาดของตบั มา้ม ตรวจหาน ้ า และก้อนในช่องทอ้ง ปกติจะเคาะได้ยินเสียงทึบ
บริเวณตบัและมา้ม  ถา้เคาะทึบเหนือบริเวณหวัหน่าวอาจเป็นผลมาจากกระเพาะปัสสาวะเตม็ ซ่ึงเป็นภาวะปกติ  เสียงโปร่ง 
(Tympany) เป็นเสียงท่ีไดย้ินทัว่ไป เพราะมีลมในกระเพาะอาหารและล าไส้  กรณีท่ีเด็กมีทอ้งบวม  อืดแน่นทอ้ง เทา้บวมหรือ
สงสัยมีน ้ าในช่องทอ้ง(เห็นสะดือต้ืนและทอ้งพองออกดา้นขา้ง) ให้เคาะโดยวิธี Shifting dullness  ให้เด็กนอนหงายและเคาะ
จากดา้นขา้งล าตวัท่ีชิดท่ีนอนข้ึนไปทางสะดือ  เม่ือเสียงเคาะเปล่ียนจากเสียงทึบ(ส่วนของน ้า)เป็นเสียงโปร่ง(ส่วนของอากาศ)
ใช้ปากกาท าเคร่ืองหมายต าแหน่งนั้นไว ้ และให้เด็กนอนตะแคงเร่ิมเคาะจากแนวหน้าทอ้งท่ีชิดท่ีนอนข้ึนไปใหม่ ถา้มีน ้ าใน
ช่องทอ้งจะพบต าแหน่งเสียงทึบท่ีท าเคร่ืองหมายไวเ้ปล่ียนไปจากต าแหน่งเดิม โดยเล่ือนจากต าแหน่งเดิมไปทางสะดือ 

(4) การคล า  
          ในเด็กเล็ก ถา้เบนความสนใจโดยให้ดูดนม หรือให้ของเล่น จะท าให้การคล าหนา้ทอ้ง ไดส้ะดวก กรณีเด็ก

กลัวมากไม่ร่วมมือ อาจต้องตรวจเม่ือเด็กหลับหรือบางกรณีอาจให้ยานอนหลับ เช่น Chloral hydrate ได้ การแปลผล
โดยเฉพาะการกดเจบ็ตอ้งอาศยั การสังเกตสีหนา้และท่าทางท่ีตอบสนองการคล า เพราะเด็กท่ีกลวัอาจบอกเจบ็ทุกแห่งท่ีตรวจ
ไดแ้ละการคล าควรเร่ิมจากบริเวณท่ีไกลจากบริเวณท่ีเด็กช้ีบอกวา่เจบ็ก่อน   
                          วธีิคล ามี 2 วธีิ คือ คล าเบาและคล าลึก   
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คล าเบาเพื่อหาส่ิงผดิปกติเช่น กอ้น กดเจบ็ แรงตา้นของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ทดสอบโดยใชมื้อกดทอ้งเบาๆ  
กดปล่อยแลว้เจบ็ใหใ้ชมื้อค่อยๆ กดลงลึกๆ ตรงบริเวณท่ีปวดแลว้ปล่อยมือให้ผนงัหนา้ทอ้งเดง้กลบัทนัที  ถา้เจ็บมากข้ึนขณะ
ปล่อยมือ นึกถึงไส้ต่ิงอกัเสบ เยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ  

คล าลึก  เพื่อตรวจดูอวยัวะในช่องทอ้ง  ควรเร่ิมคล าเบาก่อนและไม่คล าต าแหน่งท่ีเจบ็ก่อน โดยมือผูต้รวจจะ 
ตอ้งอุ่นและแห้ง วางมือหนา้ทอ้งสักครู่แลว้เร่ิมตรวจ ถา้เด็กจัก๊จ้ีบริเวณหนา้ทอ้งจะท าให้เกร็งหนา้ทอ้งได้ เม่ือกดให้ใชฝ่้ามือ
วางแนบทอ้งตวัเอง ฝ่ามือผูต้รวจอยูด่า้นบน ใชป้ลายน้ิวยืน่เลยมือเด็กไปเล็กนอ้ยใหเ้ด็กเคล่ือนฝ่ามือไปบริเวณท่ีตอ้งการตรวจ  
แลว้สัมผสัดว้ยปลายน้ิวมือใหเ้ด็กอยูใ่นท่าผอ่นคลาย โดยใหเ้ด็กนอนหงายชนัเข่าทั้ง 2 ขา้งหรือใหเ้ด็กแลบล้ิน 

การคล าตบัและคล ามา้ม คล าไดง่้ายในเด็กส่วนใหญ่  วธีิคล าตบั ใหผู้ต้รวจตอ้งเขา้มาอยูท่างดา้นขวาของเด็ก   
สอดมือซ้ายเขา้ใตล้  าตวัวางขนานตรงซ่ีโครงท่ี 11 และ 12 พร้อมดนัมือข้ึนบน วางมือขวาใตช้ายโครงขวาให้ปลายน้ิวช้ีไป
ดา้นศีรษะเด็ก  คล าข้ึนไปหาชายโครงขวา  ออกแรงกดท่ีปลายน้ิวแลว้ช้อนข้ึน  ขอบล่างของตบัปกติจะอยูต่  ่ากว่าชายโครง
ดา้นขวา 1-2 เซนติเมตร อาจคล าไดใ้นระหวา่งหายใจเขา้ลึกๆ มีลกัษณะนุ่มและขอบเรียบ  ถา้คล าไดม้ากกวา่ 2 เซนติเมตรต ่า
จากชายโครงดา้นขวาถือวา่ตบัโต  ถา้ตบัโตและกดเจบ็นึกถึงตบัอกัเสบ มะเร็งตบั  

วธีิคล ามา้ม ใหผู้ต้รวจตอ้งเขา้มาอยูท่างดา้นขวาของเด็ก  เอ้ือมมือซา้ยไปสอดดา้นหลงัเด็กใกล้ๆ  บั้นเอว แลว้ 
ดนัข้ึน ใช้มือขวาคล าเฉียงข้ึนตั้งแต่ทอ้งน้อยขา้งขวาแลว้คล าไปจรดชายโครงซ้าย ปกติขอบล่างของมา้มจะอยูต่  ่ากวา่ใตช้าย
โครงซ้าย 1-2 เซนติเมตร ในขณะหายใจเขา้ลึกๆ ซ่ึงอาจคล าไดแ้ต่ปกติจะคล าไม่ได ้ยกเวน้ มา้มโตกวา่ปกติ 3 เท่า มา้มโตนึก
ถึงมะเร็งเมด็เลือดขาวหรือธาลสัซีเมีย 

6.14) การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุ และทวารหนัก   ใชเ้ทคนิคการตรวจ คือ ดูและคล า ควรใส่ถุงมือตรวจ 
6.14.1) การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุ   ในเด็กชาย ตรวจสอบปลาย Penis รูเปิดของ Urethral ลกัษณะของ  

scrotum  และ testis การรกะจายของ pubic hair  ในเด็กหญิง  ดูโครงสร้างภายนอก Vulva, Labia majora ควรปิด Labia  
minor,Clitolis, Urethral  และ Vaginal orifice สังเกตภาวะผดิปกติต่างๆ เช่น ส่ิงคดัหลัง่ บวม  กล่ิน แผล  รูเปิดท่อปัสสาวะอยู่
ดา้นบนของอวยัวะเพศ(Epispadia)  รูเปิดท่อปัสสาวะ(Phimosis) เป็นหน่มเป็นสาวก่อนวยัหรือชา้กวา่วยั เป็นตน้ 

6.14.2) การตรวจทวารหนัก  ในเด็กเล็กเพื่อใหเ้ด็กผอ่นคลาย ควรใหเ้ด็กพยายามหายใจเขา้ออกเร็วๆ ตรวจดู 
รูเปิดทวารหนกั  ดูส่ิงผิดปกติ เช่น รูทวารหนกัตีบตนั แผลปริท่ีปากทวารหนกั ซ่ึงพบไดใ้นเด็กทอ้งผูกเร้ือรัง ริดสีดวงทวาร 
ซ่ึงคล าไดก้อ้นเน้ือนุ่มๆ สีคล ้าๆ ป่ีปากทวารหนกั 

6.15) การตรวจกล้ามเน้ือและกระดูก   เทคนิคการตรวจคือ ดู   และคล า  โดยสังเกตการเล่นของเด็กจะได้
ขอ้มูลส าคญัของลกัษณะกระดูกและกล้ามเน้ือ เด็กท่ีสามารถเดินไดใ้หส้ังเกตลกัษณะการเดิน ในทารกและวยัหดัเดิน
จะมีลกัษณะการเดินแบบขาโก่ง ซ่ึงสภาวะปกติ  ถา้เด็กอายุมากกว่า 2 ปี ในท่ายืนเข่าห่างกนัมากกว่า 5 เซนติเมตร
แสดงวา่มีภาวะขาโก่ง (ผิดปกติ) ส าหรับเด็กบางรายท่ีเดินแบบขาโก่ง (Bowlegs) และเข่าโก่ง (Knock knee) อาจเกิด
จากขาดวิตมินดี สังเกตดูความโคง้ของกระดูกสันหลงั ทดสอบวา่กระดูกสันหลงัคดหรือโก่งหรือไม่  โดยให้เด็กกม้
ไปขา้งหนา้ใหมื้อแตะปลายเทา้และสังเกตจากทั้งดา้นหนา้ ดา้นหลงั และดา้นขา้ง   หลงัแอ่นพบไดใ้นเด็กเล็ก  

 ตรวจสอบการเคล่ือนไหวของ Spine โดยเฉพาะ Cervical spine  ใหเ้ด็กนอนหงายจบัศีรษะเด็กใหก้ม้ลงขา้งหนา้
ใหค้างชิดอก ถา้เด็กร้องปวดหรือตา้นให้นึกถึงอาการคอแขง็ท่ีพบในเยือ่หุม้สมองอกัเสบ  
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 ดูและคล าแขนและขา โดยดูขนาด  สี  จ  านวนน้ิว อุณหภูมิ  กดเจ็บ  บวม  การเคล่ือนไหวของข้อต่อ และ 
ความผดิปกติของแขนและขา  ประเมินความแข็งแรงของแขน โดยให้เด็กก าน้ิวมือผูต้รวจหรือหยิกท่ีแขนผูต้รวจ  ถา้ท าไม่ได้
หรืออ่อนแรง  เด็กอาจปวดมือหรือมืออมัพาตเล็กนอ้ย   ประเมินความแข็งแรงของขาให้เด็กใชข้าผลกัตา้นกบัมือผูต้รวจท่ีดนั
ขาไว ้ สังเกตความผดิปกติเก่ียวกบัขอ้ต่อและการเคล่ือนไหววา่มีขอ้จ ากดัในการเคล่ือนไหวหรือไม่  โดยในทารกและเด็กเล็ก
ให้สังเกตขณะเด็กเล่นและมีการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  ในเด็กโตจะทดสอบโดยให้เด็กนัง่จบัเข่า นัง่พบัขาแลว้ยืดตวัข้ึน
ตรง  มือสองขา้งวางประสานกนัท่ีทา้ยทอย มือทั้งสองขา้งไพล่หลงั  สังเกตการก ามือ แบมือหรือโบกมือ เป็นตน้ 

6.16) การตรวจระบบประสาท  ประกอบการตรวจส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 

6.16.1) ประเมินระดับความรู้สึกตัว ประเมินในทารกและเด็กจะประเมินได้ยาก ให้สังเกตดูพฤติกรรม ท่าทาง
อิริยาบถต่าง ๆ ของเด็ก ขณะเล่นหรือขณะท่ีตรวจอยู ่และการตอบสนองของเด็กต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเช่น  ซึมหรือไม่อยูน่ิ่ง 
อารมณ์ เชาวปั์ญญา การพูดจาโตต้อบ การยิม้ให้แม่ การเล่นกบัผูต้รวจ ส าหรับเด็กโตอายุ 5 ปีข้ึนไป  สามารถพูดไดป้ระเมิน
โดยเด็กสามารถตอบค าถามไดแ้ละใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม รู้จกัเวลา บุคคล สถานท่ี  

  ระดบัความรู้สึก (Level of conscious ness) แบ่งเป็น  6  ระดบัคือ Alert  ปกติ, Drowsiness หรือ Lethargy 
ง่วง จะหลบัอยู่ตลอดเวลา แต่ปลุกพอได้ตอบค าถามได้, Confusion  ซึมมาก  ความจ าเส่ือม ไม่รู้จกัเวลา  สถานท่ี บุคคล
,Delirium เอะอะอาละวาด,  Stupor ซึมมาก ตอบสนองต่อ deep pain stimulus โดยร้องออกเสียงและหลบัต่อ และ Coma ไม่
รู้สึกตวั ไม่เคล่ือนไหว และไม่มีการโตต้อบเม่ือกระตุน้ 
     6.16.2) ประเมินการทรงตัว  โดยให้เด็กเดินต่อเท้าเป็นแนวเส้นตรง  เดินเขย่งปลายเท้า เดินด้วยส้นเทท้า และ 
การตรววจ Romberg’s test  โดยบอกให้ยืนน่ิงๆ ไม่ให้เกาะหรือยึดอะไรไว ้ สังเกตความสามารถในการทรงตวัขณะลืมตา 
และหลบัตา จากนั้นให้เด็กหลบัตาประมาณ 20 วินาที ยื่นแขนออกไปขา้งหนา้และหงายมือข้ึน ผูต้รวจควรยืนใกล้ๆ  คอยจบั
ถา้เด็กจะเอียงตวัลม้ สังเกตการทรงตวัไดดี้เพียงใด 

    6.16.3) ประเมิน Cranial nerve function ในทารกและเด็กเล็ก ประเมินโดยการสังเกตซ่ึงการประเมินข้ึนกับ
ความสามารถของเด็กในการเขา้ใจการให้ความร่วมมือ ดงันั้น จึงไม่สามารถประเมินหน้าท่ีในทารกหรือเด็กเล็กได ้ ส าหรับ
เด็กวยัเรียนหรือเด็กโตจะทดสอบเหมือนผูใ้หญ่ ซ่ึงจะทดสอบการท างานของเส้นประสาทท่ีสมองพร้อมๆ กบัการตรวจ
ร่างกายส่วนต่างๆ เช่น  Cranial nerve คู่ท่ี 8  ทดสอบการไดย้นิในการตรวจหู เป็นตน้ 

6.16.4) ประเมิน deep tendon refdlex โดยการทดสอบ Triceps, biceps, Patellar   และ Ankle reflexes  เพื่ อ
ดูปฏิกิริยาตอบสนองอตัโนมติัของระบบประสาท  ในการตรวจ Reflex  เด็กอาจจะเกร็ง ใหเ้ด็กดึงน้ิวของตวัเองเก่ียวเขา้หากนั
เพื่อลดการเกร็ง  การตรวจ Barbinski reflex ใช้มือซ้ายจบัหลงัเทา้เด็กและใช้มือขวาขูดฝ่าเท้าด้วยกุฐแจ โดยลากเส้นเบาๆ 
ตั้งแต่ส้นเทา้ตรงข้ึนไปทางดา้นนอกของฝ่าเทา้แลว้โคง้มาทางดา้นในจนถึงโคนห้วแม่เทา้  หัวแม่เทา้จะกระดกข้ึน น้ิวอ่ืนๆ 
กางออก (positive) พบไดใ้นทารกแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ปี ถา้อายุมากกวา่ 2 ปี แลว้ยงัให้ผล Positive  แสดงว่ามีรอย
โรคบริเวณเส้นทางเดินประสาทไขสันหลงั  ส าหรับทารกแรกเกิดและทารก จะมี พeflex มากมาย เช่น  Sucking reflex, Moro 
reflex เป็นตน้ 
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6.16.5)  ประเมิน Motor system  มีการตรวจท่ีส าคญั 3 อยา่งคือ ก าลงักลา้มเน้ือ ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ และ
ขนาดของกลา้มเน้ือ 

       (1) ก าลงัของกล้ามเน้ือ (Muscle power) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 
ระดบั 0  ไม่มีการเคล่ือนไหว ไม่มีการหดตวัของกลา้มเน้ือเลย 
ระดบั 1  มีการหดตวัของกลา้มเน้ือบา้งเล็กนอ้ย ท าใหแ้ขนขาขยบัไดเ้ล็กนอ้ย 
ระดบั 2  มีการหดตวัของกลา้มเน้ือ ท าให้แขนขาขยบัไดใ้นแนวราบ 
ระดบั 3  มีแรงพอจะยกแขนขาข้ึนไดเ้อง (ดา้น Gravity) โดยไม่ลา้ 
ระดบั 4  มีแรงพอดา้นแรงของผูต้รวจไดบ้า้ง แต่ยงัไม่ปกติ 
ระดบั 5  กลา้มเน้ือแขง็แรงปกติเหมือนคนทัว่ไป 

      การตรวจ Parachute response  เพื่อดู  Motor system โดยผู ้ตรวจอุ้มเด็กคว  ่าหน้า แล้วลดตัวเด็กลงเร็วๆ   
เด็กจะกางแขนออกและพร้อมจะยนัได ้แสดงวา่ปกติ ถา้แขนอ่อนแรงจะขยบันอ้ยหรือไม่ขยบัเลย แสดงวา่มีความผดิปกติของ 
Motor และการตรวจ Placing reflex  จะเห็นน้ิวเทา้กางออก) 

6.16.6) ประเมิน sensory function  โดยบอกให้เด็กหลบัตา  ทดสอบโดยใชส่ิ้งกระตุน้การรับความรู้สึกของแขน  ขา  
ล าตวั  เพื่อประเมินประสาทรับความรู้สึก เช่น ความรู้สึกเก่ียวกบัการสัมผสัเบา (Light touch) ใชส้ าลีมว้นปลายให้แหลมแตะ
ผิวหนงัในท่ีต่างๆ แลว้ให้เด็กบอกวา่รู้สึกมีอะไรมาสัมผสัหรือไม่  หรือความรู้สึกเก่ียวกบัความเจ็บปวด (Pain touch) โดยใช้
เข็มกลดัซ่อนปลายด้านปลายแหลมและปลายทู่แตะเบาๆ โดยสลับปลายแหลมและปลายทู่ ให้เด็กบอกว่า แหลมหรือทู่       
เป็นตน้ ปกติเด็กจะมีความรู้สึกไวต่อกรกระตุน้อยูแ่ลว้จึงไม่ค่อยทดสอบ Sensory function ในเด็ก  

6.16.7) Signs of meningeal irritation 
การตรวจ Stiff neck วา่มีหรือไม่ โดยใหผู้ป่้วยนอนราบ ผูต้รวจชอันยกศีรษะผูป่้วยข้ึนใหค้างชิดหนา้อก ปกติจะ

ท าให ้ถา้มี Stiff neck จะไม่สามารถท าได ้และผูป่้วยจะเจ็บ ในเด็กเล็กการตรวจโดยชอ้นยกศีรษะใหค้างมาชิดอกจะพบมีการ
งอขา (Flex hip and knee joint) เขา้หาตวั ในรายมี Meningeal irritation เรียกวา่มี Brudzinski sign positive 

การตรวจ Kernig’s sign ตรวจโดยผูป่้วยนอนหงายงอตน้ขา (Flex hip joint) และเข่า แลว้ผูต้รวจจบับริเวณขอ้เทา้ 
เหยยีดขอ้เขาออกตรง ในรายมี Meningeal irritation จะมี Reflex spasm ของ Hamstring muscles ท าใหเ้หยยีดไดไ้ม่ตรงและ 
ผูป่้วยจะเจบ็ได ้
 

กจิกรรม 11.2.3  
 จงอธิบายขั้นตอนการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ในผูป่้วยผูใ้หญ่และผูป่้วยเด็กเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
      
แนวตอบกจิกรรม 11.2.3  

ส่ิงท่ีเหมือนกนั  คือ    ขั้นตอนของการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ในผูป่้วยผูใ้หญ่และผูป่้วยเด็ก เป็นตรวจร่างกายจากศีรษะ
จรดเทา้ เร่ิมจากการสังเกตทัว่ไป การตรวจผวิหนงั เล็บ ผม  ศีรษะ  คอ  ต่อมน ้าเหลือง ตา หู  จมูก  ปาก  ทรวงอก ปอด  หวัใจ  
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ทอ้ง อวยัวะสืบพนัธ์ุและทวารหนกั  กลา้มเน้ือและกระดูกและระบบประสาท โดยใชเ้ทคนิคการดู คล า เคาะและ ฟัง  ยกเวน้ 
การตรววจทอ้งใชเ้ทคนิคการดู  ฟัง  เคาะ และคล า  
             ส่ิงท่ีแตกต่างกนั คือ ในการตรวจร่างกายเด็กตอ้งอาศยัการเขา้หาเด็กอยา่งไม่รีบร้อน ท่าทางท่ีสุภาพเป็นกนัเอง ค าพูด
ท่ีเรียบง่าย จะท าให้เด็กยอมรับการตรวจดว้ยดี ใหต้รวจระบบหรืออวยัวะตามปัญหาท่ีน าผูป่้วยมาโรงพยาบาล สังเกตก่อนจบั
ตอ้งตวัเด็ก พูดคุยกบัพ่อแม่และผูป่้วยเพื่อผอ่นคลายความวิตกกงัวล การตรวจท่ีนอกเหนือจากผูใ้หญ่ คือ การวดัศีรษะในเด็ก
อายุต  ่ากวา่ 2 ปี และผูป่้วยทางระบบประสาททุกราย  การชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูงหรือความยาว เพื่อประเมินการเจริญเติบโต
และใช ้Growth chart และประเมินดูการพฒันาการทั้งร่างกาย และการพูด  
 
 

 

เร่ืองที่ 11.2.4  
การบันทึกผลการตรวจร่างกาย 
 
             การเขียนบนัทึกส่ิงท่ีตรวจพบหรือผลการตรวจร่างกาย ควรเขียนให้เป็นระเบียบตามล าดบัขั้นตอนการตรวจ  จาก
ศีรษะจรดเทา้ ตามวธีิการท่ีท าการตรวจร่างกาย เพื่อใหเ้กิดความเคยชิน สามารถตรวจไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่หลงลืม 

ส าหรับผูท่ี้เร่ิมฝึกหัดบนัทึก ควรบนัทึกให้ละเอียดท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ เพื่อจะไดมี้ความช านาญในการบนัทึกและ 
การจดจ าขั้นตอนของการตรวจร่างกายไดแ้ม่นย  า ยกเวน้ในเวลาจ ากดัหรือมีปัจจยัอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้ง จ าเป็นตอ้งรวบรัดหรือ
ปรับปรุงใหเ้มาะสมกบัสถานการณ์ 

หลกัเกณฑ์ในการบันทกึผลการตรวจร่างกาย 
หลกัเกณฑท่ี์จะช่วยในการตดัสินใจวา่ส่ิงไหนควรบนัทึกหรือไม่ควรบนัทึก มีดงัต่อไปน้ี 

 1. บนัทึกสัญญาณชีพ (Vital signs) ทุกราย ไม่วา่ปกติหรือไม่ 
2. บนัทึกรายละเอียดของส่ิงผดิปกติทุกอยา่งท่ีตรวจพบ 
3. ในกรณีท่ีมีประวติัสนบัสนุนวา่ น่าจะมีส่ิงผิดกติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ตรวจร่างกายแลว้ปรากฏไม่พบส่ิงผิดปกติ 

ในกรณีเช่นน้ีควรบนัทึกส่ิงปกตินั้นลงไปดว้ย เพื่อช่วยในการวนิิจฉยั 
4. ไม่ละเวน้บนัทึกขอ้มูลท่ีคิดวา่เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้  เพราะถา้ไม่บนัทึกไวอ้าจหลงลืมท าใหข้อ้มูลสูญหายไปได ้
5.บนัทึกท่ีละเอียดจนเกินไปและมีขอ้มูลท่ีส าคญัปะปนดว้ย  แต่ไม่สามารถแยกออกไดช้ดัเจน  ท าใหเ้สียเวลาในการ

อ่านมาก  ควรหลีกเล่ียงการบนัทึกส่ิงปกติหรือไม่พบส่ิงปกติท่ีละเอียดจนเกินไป 
6. ส่ิงตรวจพบท่ีมีความส าคญั  การบนัทึกควรท าเคร่ืองหมายเนน้ใหเ้ห็นเด่นชดั เช่น ขีดเส้นใตห้รือท าเคร่ืองหมาย

ดอกจนัทร์หรือวาดรูป  เป็นตน้ 
ตวัอยา่งการบนัทึกการตรวจร่างกายในผูป่้วยผูใ้หญ่และผูป่้วยเด็ก ดงัต่อไปน้ี 
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1. แบบบันทกึการตรวจร่างกาย (ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก) 
อุณหภูมิ   .......oซ   ชีพจร.................คร้ัง/นาที   หายใจ .................คร้ัง/นาที   ความดนัโลหิต..................มม.ปรอท 
น ้าหนกั.......ก.ก.  ส่วนสูง .......ซม. ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ……………ก.ก./ม2 

     อาการทัว่ไป  การรู้สึกตวั               ดี            ง่วง        ซึม          เอะอะ       ไม่รู้ตวั   
  รูปร่าง                     อว้น         ปานกลาง        ผอม 
      ศีรษะ           เด็กเล็ก  ความยาวรอบศีรษะ  .....................ซม. 
  กระหม่อม               ปกติ             บุ๋ม            โป่งตึง    
  บาดแผล/แผลพุพอง/ฝี             ไม่มี             มี   พบท่ี......................................... 
     ผวิหนงั       สี                              ปกติ            ซีด        เหลือง    เขียว    
  ผืน่  ตุ่มหรือจ ้า         ไม่มี              มี   พบท่ี ............................................................... 
  แผลหรือฝี                ไม่มี              มี   พบท่ี ............................................................... 
  ผวิหนงัเห่ียวยน่         ไม่มี           มี   ขนาด ............................................................... 
  อ่ืน ๆ........................................................................................................................................ 
     หนา้       สี                              ปกติ          ซีด         แดง เหลือง   
  บวม                         ไม่มี           มี   พบท่ี ............................................................... 
  ปากเบ้ียว                 ไม่มี            มี   พบท่ี ............................................................... 
  อ่ืน ๆ........................................................................................................................................ 
     ตา       สี                              ปกติ           เหลือง          แดง    
  บวม                         ไม่มี            มี   พบท่ี ............................................................... 
  ข้ีตา                           ไม่มี           มี   พบท่ี ............................................................... 
  กุง้ยงิ                        ไม่มี            มี   ขนาด ............................................................... 
  กระจกตา                 ใส              ขุ่น          เป็นแผล 
  แกว้ตา                      ใส              ขุ่น   
               รูม่านตา                    เท่ากนัทั้ 2 ขา้ง  ขนาด .........ม.ม.            
                                                            ไม่เท่ากนั    ขนาด ซ้าย............ม.ม  ขวา ..............ม.ม. 
                                                           ไวต่อแสง          ชา้               ไม่มีปฏิกริยาต่อแสง   
                           เปลือกตา                  ปกติ                  แดง           ซีด 

อ่ืน ๆ........................................................................................................................................ 
    หู        หูอ้ือ                         ไม่มี             มี   พบขา้ง ............................................................... 
  หูหนวก                    ไม่มี             มี   พบขา้ง ............................................................... 
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  หูน ้าหนวกไหล        ไม่มี             มี   พบขา้ง ............................................................... 
  เยือ่แกว้หู                  ปกติ             แดง   พบขา้ง .......................         ทะลุ  พบขา้ง.................. 

อ่ืน ๆ.......................................................................................................................................... 
     จมูก       น ้ามูก                        ไม่มี           ใส ขน้         สี........................................    
  เลือดก าเดา                ไม่มี            มี   พบขา้ง............................................................... 
  เยือ่จมูก                     ปกติ           บวมแดง      บวมซีด 

อ่ืน ๆ.......................................................................................................................................... 
    ปากและคอ ริมฝีปาก                   ปกติ         ซีด               แดง            บวม        เป็นแผล 
  ฟัน                           ปกติ         ฟันผ ุ          ฟันคุด 
  เหงือก                      ปกติ          อกัเสบ        เป็นแผล 
               ล้ิน                            ปกติ           ฝ้าหนา       มนัเล่ียน            
                           จุดแดงท่ีกระพุง้แกม้ เพดานปาก  ล้ินไก่        ไม่มี         มี  พบท่ี .............................................. 
                           จุดคอ็ปลิก                ไม่มี             มี  พบท่ี .....................................................             
                           รูเปิดท่อน ้าลาย         ปกติ           บวมแดง พบท่ี ..............................................        
 เยือ่บุคอ                     ปกติ           แดง ขนาด............เล็ก..............ปานกลาง.................มาก 
                           ทอนซิล                     ปกติ          โต              เป็นหนอง 
                           ต่อมไทรอยด ์            ปกติ           โต  ………. ซม.           มีเสียงฟู่ (bruit)  
                           แผน่ฝ้าขาวบนคอและทอนซิล (white-graywish patch) 
                                                             ไม่มี            มี  พบท่ี .....................................................             
                           ขากรรไกรแขง็          ไม่มี            มี  พบท่ี .....................................................             
         คอแขง็                      ไม่มี            มี  พบท่ี .....................................................             
 คางบวม                    ไม่มี            มี  พบขา้ง....................................................             
 กอ้นท่ีคอ                  ไม่มี            มี  พบท่ี .....................................................             
 หลอดเลือดท่ีคอ       ปกติ            โป่ง  .....................................................             
 ต่อมน ้าเหลือง          ปกติ             โต พบท่ี........................ขนาด................ซม.             
 อ่ืน ๆ........................................................................................................................................ 
    ปอด    หอบ                        ไม่มี             มี    
  หลอดลม                  อยูต่รงกลาง          เบ้ียวไปขา้ง............................................................... 
  การเคล่ือนไหวของปอด        เท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง           ไม่เท่ากนั................................................ 
  เสียงเคาะ                  ปกติ            ทึบ (Dullness)           โปร่ง (Hypersonant) 
  เสียงหายใจ               ปกติ            เสียงค่อย พบท่ี................................................................... 
                              เสียงอ๊ีด (Rhochi) พบท่ี........................................................            
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                                                                                 เสียงกรอบแกรบ (Crepitation) พบท่ี................................... 
                                                                                 เสียงวีด๊ (Wheezing) พบท่ี.................................................... 
                           อ่ืน ๆ.......................................................................................................................................... 
 

   หวัใจ   จงัหวะการเตน้         สม ่าเสมอ       ...............คร้ัง/นาที 
                                                            ไม่สม ่าเสมอ   ...............คร้ัง/นาที 
  เสียงฟู่ (Murmur)                   ไม่มี              พบท่ีบริเวณ................................................................. 
  อ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
   ทอ้ง    รูปร่าง                      ปกติ                 อืด                                      
  หลอดเลือดพองท่ีหนา้ทอ้ง              ไม่มี         มี  พบท่ี......................................................................... 
  รอยผา่ตดั                                         ไม่มี          มี  พบท่ี.........................................................................                                              
  ทอ้งมาน                   ไม่มี                 มี    ขนาด........................................................................................ 
  ทอ้งแขง็                    ไม่มี                 พบท่ี............................................................................................... 
  อาการกดเจบ็  (Tenderness)               ไม่มี          มี  พบท่ี.........................................................................                                              
                           อาการกดปล่อยแลว้เจบ็ (Rebound  tenderness)       ไม่มี          มี  พบท่ี............................................... ....                                                   
                           ตบั                            คล าไม่ได ้         โต.....................ซม. 
                                                             กดเจบ็               นุ่ม         แขง็                                  
                                                             ผวิเรียบ              ผิวขรุขระ          
                          มา้ม                           คล าไม่ได ้         โต.....................ซม. 
                                                             กดเจบ็       
                          กอ้น                          ไม่มี                   มี  พบท่ี.....................................................ขนาด................ซม. 
                                                              กดเจบ็ 
                          เสียงเคาะ                     ปกติ                 โปร่ง         ทึบ                                    
                          เสียงโครกคราก (Bowel sound)            ปกติ         มาก          นอ้ย       ไม่ไดย้นิ      
                           อ่ืน ๆ................................................................................................................................................. 
    แขนขา           อาการพิการ                ไม่มี                  มี   พบท่ี................................................................................ 
        บวม                          ไม่มี                   บวมขนาด.................................................................... .........   
  ขอ้                            ปกติ                   บวม            แดง         พบท่ี   ................................................. 
  ก าลงักลา้มเน้ือ          แขง็แรง 
                                                              อ่อนแอ           พบท่ี   ....................................................................................... 
                                                              อมัพาต (ยกไม่ได)้   พบท่ี   ............................................................................... 
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                          เขม็แทง                        เจบ็                    ไม่เจบ็     พบท่ี   ..................................................................... 
              รีเฟลกซ์ของขอ้         ปกติ                   ไว          ชา้          ไม่มี   
                                                               มี   ระบุขอ้ท่ีมีรีเฟลกซ์ผดิปกติ........................................................................... 
                           น้ิวมือ                         ไม่ปุ้ม                ปุ้ม 
                           ฝ่ามือ                           ปกติ                  ซีด           แดง 
  อ่ืน ๆ..................................................................................................................................................... 
2. ตัวอย่างการบันทกึการตรวจร่างกายในผู้ป่วยผู้ใหญ่  
 

ลกัษณะทัว่ไป  
 

ควรใชค้  าท่ีมีความหมายชดัเจน กะทดัรัด เพ่ือบรรยายลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วย  ค  าบรรยายท่ีดี 
จะท าใหผู้อ่้านนึกถึงภาพพจน์ของผุป่้วยไดดี้ เช่น ชายไทยวยักลางคน  รูปร่างสนัทดั  ร่างกายสม
บุรร์แขง็แรงดี  ร่าเริง และใหค้วามร่วมมือในการตรวจดี 

สญัญาณชีพ 
 

อุณหภูมิ  37.2 o C ชีพจร 72 คร้ังต่อนาที  หายใจ  16 คร้ังต่อนาที  สม ่าแสมอ  ความดนัโลหิต 
120/80 มิลลิเมตรปรอททั้ง 2  ขา้ง น ้ าหนกั 50 กิโลกรัม ส่วนสูง  160  เซนติเมตร BMI =    19.5   
ปกติ  

ผิวหนงัและเลบ็ สีผิวปกติตามเช้ือชาติ  ผูป่้วยผิวสีแทน  ลกัษณะผิวละเอียด   ผิวหนงัอุ่นเม่ือสมัผสั      มีความ
หยดืหยุน่ดี ไม่มีแผล ไม่มีตุ่มและกอ้น และลกัษณะเลบ็ปกติ 

ศีรษะ  เสน้ผมสีด า  มีการกระจายปกติ  ไม่มีเสน้สีขาว หนงัศีรษะไม่บวม ไม่มีกอ้น และ แผล  กะโหลก
ศีรษะขนาดปกติ  สมมาตร  ไม่มีกอ้น กดไม่เจ็บ  ไม่พิการไม่มีกะโหลกยบุ  

ใบหนา้ ไม่มีใบหนา้ผิดปกติ   สมมาตรเท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง  สิแทน  ไม่มีแผล/กอ้น กดไม่เจ็บ  ต่อมน ้ าลายไม่
โต  ไม่มีกระดูกผิดรูป   กดไม่เจบ็บริเวณไซนสั 

ตา รูปร่างภายนอกปกติ    คิ้ว และหนงัตา ไม่บวม   กดไม่เจ็บ   ไม่มีตากุง้ยงิ  ไม่มีหนงัตามว้นเขา้
และมว้นออก  ไม่มี หนงัตาไม่ตก และตอ้กระจก    เยือ่บุตาสีชมพ ูตาขาวไม่เหลือง   ท่อน ้ าตาติด
แน่นและมีการระบายดี   รูม่านตามีปฏิกิริยาต่อแสงเท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง ขนาด 0.2 มม. การ
เคล่ือนไหวปกติ  ไม่มีตากระตุก     ลานสายตาปกติ และวดัสายตาปกติ  วดัได ้6/6 ทั้ง  2 ขา้ง 

หู รูปร่างใบหูปกติ  ไม่มีกอ้น ไม่มีแผล และกดไม่เจบ็  ต าแหน่งใบหูปกติ    รูหูปกติ ข้ีหูสีน ้ าตาล
เหลือง  ไม่มีส่ิงผิดปกติ   แกว้หูปกติ ไม่มีการทะลุ  ไดย้นิเสียงกระซิบชดัเจน  

จมูก ลีักษณะภายนอกปกติ   สมมาตร  ผนงักั้นจมูกอยูต่รงกลาง  เยือ่บุจมูกสีชมพ ู ไม่มีกอ้น ไม่
บวม ไม่มีเลือดออก  และไม่มีน ้ ามูก  บริเวณโพรงกระดูกบริเวณหวัคิ้ว และโหนกแกม้ กดไม่
เจ็บ  

ปาก ริมฝีปาก  เยือ่บุช่องปาก และเหงือก ปกติสีชมพ ู ไม่มีจุดแดงแผล  และไม่บวม น ้ าลายปกติ 
ล้ิน มีจนาดปกติ     ฟันขา้งบน 10 ซ่ี และ ขา้งล่าง 10 ซ่ี   กรามซา้ยขา้งล่างขวา มีฟันผ ุ 2 ซ่ี 
เพดานปาก ทั้งเพดานอ่อนและเพดานแขง็ปาก ปกติ  ไม่มีแผล   ทอนซิลไม่โต  คอไม่แดง  ช่อง
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คอไม่พบส่ิงผิดปกติ     ล้ินไก่อยูต่รงกลาง   ทอนซิลโตและแดงเลก็นอ้ย คอแดงเลก็นอ้ย   และมี
ปฏิกิริยาขยอ้น (Gag  reflex   ใหผ้ลบวก) 

คอ หลอดลมอยูต่รงก่ึงกลาง   เคล่ือนไหวได ้ไม่มีเสน้เลือดด าโป่งพอ  คอไม่แขง็   ไม่มีกอ้นและถุง
น ้ า   คล าต่อมน ้ าเหลืองบริเวณคอและใตค้างไม่โต    การเคล่ือนไหวคอ ปกติ   คล าต่อมธยัรอยด ์
ไม่โต   

เตา้นม ขนาดปกติของผูช้าย  เท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง   ไม่มีกอ้น และกดไม่เจ็บ   หวันมปกติ  ต่อมน ้ าเหลืองท่ี
รักแร้ทั้ง 2 ขา้ง คล าไม่พบกอ้นแ ละกดไม่เจบ็ 

ทรวงอกและปอด รูปร่างทรวงอกปกติ สมมาตรทั้ง 2 ขา้ง  ไม่มีหลงัโก่ง หลงัโคง้ และหลงัคด    ปอดขยายตวัไดดี้ 
เท่ากนัทั้งซา้ยและขวา     หายใจปกติ  อตัราการหายใจ 16 คร้ัง/นาที  คล าไม่พบกอ้น  และกดไม่

เจ็บ    เคาะปอดไดเ้สียงโปร่งทั้ง 2 ขา้ง  ฟังเสียงหายใจจากถุงลม (vesicular breath sound) 
ไม่มีเสียง กร็อบแกรบ(crepitation)  หรือ วีด๊ (wheeze) 

หวัใจ  ไม่ เสน้เลือดด าท่ีคอโป่งพอง  ไม่มีการสัน่สะเทือนจากการเตน้ของหวัใจมากระทบมือ ท่ีล้ิน
ของหวัใจ   ( thrill)   หวัใจเตน้แรง    ระยะสม ่าเสมอ  ฟังเสียง  apical impulse อยูท่ี่ช่องซ่ีโครง 
ท่ี  5   ไม่มีเสียงฟู่  ( murmur)  อตัราการเตน้ของหวัใจปกติ  80 คร้ัง/นาที 

ทอ้ง หนา้ทอ้งราบเหมือนกนัทั้งสองขา้ง ไม่อืด ไม่แขง็ตึง และ กดไม่เจบ็  ไม่มีแผลเป็น  ผื่น และรอย
แผล   สะดืออยูต่รงกลาง ปกติ   ไม่มีไสเ้ล่ือนและการอกัเสบ  ฟังเสียงการเคล่ือนไหวของล าไส้
ปกติ    ไม่มีเสียงฟู่  (bruit) เคาะไดเ้สียงทอ้งไดเ้สียงโปร่ง แต่ท่ีตบัและมา้มไดเ้สียงทึบ    คล า
ไม่ไดก้อ้น ตบัและมา้มไม่โต  ไตทั้ง 2 ขา้งคล าไม่ได ้   ไม่มีไสเ้ล่ือนและ ต่อมน ้ าเหลืองขาหนีบ
ไม่โต 

อวยัวะเพศ ถุงอนัฑะและองคชาติรูปร่างปกติ  ไม่ตีบ ไม่มีแผล และ ไม่มีไสเ้ล่ือน 

ทวารหนกั ไม่มีกอ้น ไม่มีการอกัเสบ ไม่มีแผล  ผื่นคนั  และไม่พบริดสีดวงทวาร    ฝี กลา้มเน้ือหูรูดของ
ทวารหนกัปกติ  ต่อมลูกหมากโตเลก็นอ้ย  กดไม่เจ็บ 

กลา้มเน้ือและกระดูก ไม่มีลกัษณะผิดปกติของขอ้  การเคล่ือนไหวของขอ้น้ิว ขอ้มือ ขอ้ศอก  ขอ้ไหล่  กระดูกสนัหลงั  
ตะโพก  ขอ้เข่า  ขอ้เทา้ และน้ิวเทา้ปกติ  กลา้มเน้ือไม่ลีบ แขง็แรงดี 

ระบบประสาทและ 
ภาวะจิตใจ 

ประสาทสมองคูท่ี่ 1-12 ไม่พบส่ิงปกติ 
กลา้มเน้ือไม่ผอ่หรือเตน้  แขนขาไม่สัน่  ท่าเดินปกติ  เดินนไดด้ว้ยสน้เทา้-ปลายเทา้  ง่อเข่า
กระโดดได ้ มือและแขนไชก้ารไดดี้  สมอง  มือ  และแขน มีการท างานประสานกนัดี  ประสาท
สมัผสั  การรับความรู้สึกเจ็บปวด  สัน่สะเทือน  และสมัผสัเบาๆ พบวา่ปกติ    
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflex) 

Reflex    Biceps Triceps Supinator Abdomen Knee Angel Plantar 
Upper Lower 

ซา้ย 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+  



165 

 

 

ขวา 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+  
 

การประเมินภาวะจิตใจ: รู้สึกตวัดี  ความคิดต่อเน่ือง  รับรู้ส่ิงต่างๆ ไดดี้  อารมณ์  ความจ าปกติ  
ใหค้วามร่วมมือดี 

 

 ทั้งน้ี เพื่อใหคุ้น้เคยกบัการบนัทึกรายงานการตรวจร่างกายซ่ึงส่วนใหญ่นิยมบนัทึกเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 

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. ตัวอย่างการบันทกึการตรวจร่างกายในผู้ป่วยเด็ก   

            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.                                                                                                                          

 

กจิกรรม 11.2.4  
จงอธิบายการบนัทึกการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ในผูป่้วยผูใ้หญ่และผูป่้วยเด็กวา่เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร      
 

แนวตอบกจิกรรม 11.2.4  
การบนัทึกการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ในผูป่้วยผูใ้หญ่และผูป่้วยเด็กวา่ใชแ้บบบนัทึกการตรวจร่างกายแบบเดียวกนั 
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เร่ิมจากการบนัทึก สัญญญาณชีพ  อุณหภูมิ    ชีพจร  หายใจ   ความดนัโลหิต  ชัง่น ้ าหนกั  วดัส่วนสูงหรือวดัความยาวในเด็ก  
ค่าดชันีมวลกาย (BMI)   และ บนัทึกเหมือนการตรวจร่างกายจากศีรษะจรดเทา้ เร่ิมจากอาการทัว่ไป  ผิวหนงั  ใบหน้า ตา หู       
จมูก ปาก  คอ  เตา้นม  ทรวงอก ปอด  หวัใจ ทอ้ง อวยัวะเพศ  ทวารหนกั  กลา้มเน้ือ และกระดูก  ประสาทและสภาวะจิตใจ 
 แต่ต่างกนัตรงท่ีในเด็กเล็กตอ้งเพิ่มการบนัทึกการวดัรอบศีรษะ  การประเมินภาวะการเจริญเติบโตโดยใช้ Growth 
chart  และการบนัทึกพฒันาการเด็ก 
  

 

 

 

 

 

ตอนที่ 11.3  
การวนิิจฉัยโรคเบื้องต้นส าหรับผู้ใหญ่  
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 11.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 

11.3.1   ความหมายและความส าคญัของการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ 
11.3.2  หลกัการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ 
11.3.3  ขั้นตอนการตรวจวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ 
11.3.4   การบนัทึกผลการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่  

แนวคิด         

1. การวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ หมายถึง การตีความหมายทั้งท่ีประจกัษช์ดัและซ่อนแฝงในขอ้มูลต่างๆ ท่ี
ไดจ้ากการซกัประวติัและการตรวจร่างกายเพื่อใหไ้ดอ้อกมาเป็นช่ือโรค หรือช่ือความเจบ็ป่วย การวนิิจฉยัโรค
เบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ มีความส าคญัต่อทั้งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการประโยชน์ต่อผูใ้หบ้ริการคือ เพื่อคน้หา
สาเหตุของปัญหาการเจบ็ป่วยไดจ้ากการซกัประวติัและการตรวจร่างกาย โดยใชห้ลกัตรรกวทิยาอาศยัเหตุผลตาม
หลกัวทิยาศาสตร์และความรู้ทางการแพทย ์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลการเจบ็ป่วย การตีความหมายเพื่อใหไ้ดอ้อกมา
เป็นช่ือโรคหรือช่ือความเจบ็ป่วย เพื่อการวินิจฉยัแยกโรคเพื่อวางแผนแกไ้ขปัญหาการเจบ็ป่วย ก าหนดแนวทาง
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ใหก้ารรักษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และไดผ้ลดี ส่วนประโยชน์ต่อผูรั้บริการคือผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัเบ้ืองตน้และ
ไดรั้บการรักษาโรคเบ้ืองตน้ถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 

2. หลกัการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ในการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ใชก้ารสังเคราะห์ขอ้มูลของผูป่้วย จากการ
ซกัประวติั บนัทึกผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และวธีิการทางสถิติมาช่วยในการตีความหมายและสรุปความ 

3. ขั้นตอนการตรวจวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ มี 6 ขั้นตอน คือ (1) รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (2) รวบรวม
ขอ้มูลทุติยภูมิ (3) สังเคราะห์สมมติฐานจากทางขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (4) เขียนรายการปัญหาทั้งหมดของ
ผูป่้วยโดยใชศ้พัทแ์พทย ์(5) จดักลุ่มปัญหาท่ีเขา้ตามค านิยามของโรคหรือเกณฑก์ารวินิจฉยัโรคออกมาเป็นช่ือ
โรคหรือความเจบ็ป่วยและ (6) จดัล าดบัความส าคญัของการเกิดโรค 

4. การบนัทึกผลการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ หมายถึง การบนัทึกสรุปผลการตีความหมายหรือนยัยะทั้งท่ีประจกัษช์ดั 
และซ่อนแฝงในขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการซกัประวติัและการตรวจร่างกายเพื่อใหไ้ดอ้อกมาเป็นช่ือโรค หรือช่ือ
ความเจบ็ป่วย เพื่อน าไปใชใ้นขั้นตอนการก าหนดหลกัการรักษา และเลือกวธีิการในการดูแลรักษาต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 11.3  จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ได ้
2. อธิบายหลกัการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ได ้
3. อธิบายขั้นตอนการตรวจวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ได ้
4. อธิบายการบนัทึกผลการวนิิจฉยัโรคส าหรับผูใ้หญ่ได ้
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เร่ืองที ่10.3.1   
ความหมายและความส าคญัของการวนิิจฉัยโรคเบ้ืองต้นส าหรับผู้ใหญ่ 

 

  
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ คือ การรักษาผูป่้วยให้หาย แต่ก่อนท่ีจะรักษาผูป่้วย 

ผูใ้หก้ารรักษาจ าเป็นจะตอ้งรู้วา่ ผูป่้วยเป็นโรคอะไร จึงจะรักษาไดถู้กตอ้ง เร่ืองราวท่ีผูป่้วยบอกนั้นมิใช่โรคแต่เป็นอาการท่ีท า
ใหเ้ขารู้สึกไม่สบายหรือผิดปกติ ดงันั้น การรักษาโรคไดอ้ยา่งถูกวธีินั้น ตอ้งอาศยัการวินิจฉยัท่ีถูกตอ้งซ่ึงเป็นกระบวนการ ซ่ึง
ประกอบดว้ยวธีิการหลายขั้นตอน คือ การถามประวติั การตรวจร่างกาย (การตรวจกายภาพ) การสืบคน้ตลอดจนการรักษา 
และการป้องกนัโรค  

ดงันั้น จึงควรท าความเขา้ใจความหมายและความส าคญัของการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ ดงัต่อไปน้ี 
1.   ความหมายการวนิิจฉัยโรคเบื้องต้นส าหรับผู้ใหญ่ 

 ค าวา่ “การวนิิจฉยัโรค (Diagnosis)” หมายถึง การตีความหมายหรือนยัยะทั้งท่ีประจกัษช์ดัและซ่อนแฝงใน
ขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการซกัประวติัและการตรวจร่างกายเพื่อใหไ้ดอ้อกมาเป็นช่ือโรค (Disease) หรือช่ือความเจบ็ป่วย 
(Illness) เน่ืองจากขอ้มูลท่ีรวบรวมมานั้น ส่วนหน่ึงสามารถจดัเขา้กลุ่มตามค านิยามของโรค (Definition of Disease) จึงสรุป
ออกมาเป็นช่ือโรค (Disease Name) ได ้แต่ส่วนหน่ึงไม่สามารถสรุปไดว้า่เป็นโรคตามค านิยามของโรคก็ใหส้รุปออกมาเป็น
ช่ือความเจบ็ป่วย (Illness Name) และเป็นเพราะผูป่้วยตอ้งไดรั้บความทุกขท์รมานหรือไม่สบายกายไมส่บายใจจากอาการ
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ดงักล่าว จึงไม่สามารถตดัขอ้มูลน้ีไปไดเ้พราะแพทยไ์ม่เพียงแต่ตอ้งรักษาโรค (Disease) แต่ยงัตอ้งรักษาอาการหรือปัญหา
ต่างๆของผูป่้วยท่ีไม่สามารถสรุปไดว้า่เป็นโรคตามค านิยามของโรค (Illness) อีกดว้ย  

ค าวา่ “ส าหรับผูใ้หญ่” หมายความวา่ ผูท่ี้อายตุั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป 

ในบทน้ีเนน้ไปท่ีการวนิิจฉยัโรคท่ีเกิดข้ึนในผูใ้หญ่เป็นส าคญั 

ส่วนค าวา่ “เบ้ืองตน้” มีความหมายวา่ ช่ือโรคหรือช่ือความเจบ็ป่วยน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัเบ้ืองตน้ในการเลือก

วธีิการรักษาในระยะแรกท่ีขอ้มูลยงัไดม้าไม่ครบถว้น เม่ือการด าเนินของโรคเปล่ียนไปตามกาลเวลาท่ีผา่นไปก็จะไดข้อ้มูล

เพิ่มเติมจากการซกัประวติัใหม่หรือจากการตรวจร่างกายใหม่แลว้พบอาการและอาการแสดงใหม่ๆท่ีมายนืยนั (Confirmed) 

การวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ หรือมาหกัลา้งคดัคา้น (Against) การวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ แพทยผ์ูท้  าการรักษาหรือแพทยเ์จา้ของไขก้็

จะปรับเปล่ียนแกไ้ขการวินิจฉยัโรคเสียใหม่ ขอ้วนิิจฉยัโรคท่ีไดรั้บภายหลงัจากการยนืยนัหรือถูกปรับเปล่ียนไปจากขอ้

วนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (Working Diagnosis) ไปแลว้น้ีจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนทั้งหลกัการรักษา (Therapeutic Principle) และ

การเลือกวธีิท่ีใชใ้นการรักษา (Therapeutic Modality) ใหถู้กตอ้งกบัโรคและความเจบ็ป่วยของผูป่้วยต่อไป อาจเรียกขั้นตอนน้ี

วา่ ก าลงัอยูร่ะหวา่งการรักษา (Therapeutic in Process) หรืออยูร่ะหวา่งการทดลองรักษา (Therapeutic Trial) ขั้นตอนดงักล่าว

น้ีอาจเกิดข้ึนซ ้ าไปซ ้ ามาหลายๆคร้ัง จนกวา่จะปรากฏวา่สามารถรักษาไดผ้ลจนผูป่้วยหายดีเป็นปกติ (Curative) จึงจะเรียกวา่ 

การวนิิจฉยัสุดทา้ย (Final Diagnosis) ถา้หากเพียงแค่สามารถรักษาไดผ้ลจนผูป่้วยดีข้ึน (Improvement) ก็ยงัไม่อาจสรุปวา่เป็น

การวนิิจฉยัสุดทา้ยได ้ 

 กล่าวโดยสรุป การวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ หมายถึง การตีความหมายหรือนยัยะ ทั้งท่ีประจกัษช์ดัและซ่อนแฝง
ในขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการซกัประวติัและการตรวจร่างกายเพื่อใหไ้ดอ้อกมาเป็นช่ือโรค (Disease) หรือช่ือความเจบ็ป่วย 
(Illness) เพราะผูป่้วยตอ้งไดรั้บความทุกขท์รมานหรือไม่สบายกายไมส่บายใจจากอาการดงักล่าว เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อ
ก าหนดหลกัและวธีิการรักษาโรคและรักษาอาการหรือปัญหาความเจบ็ป่วยต่างๆ ของผูป่้วยเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

2.  ความส าคัญของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นส าหรับผู้ใหญ่ 

 จากการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญัตอนหน่ึงในการรักษาโรค เพื่อจะหาสาเหตุของปัญหา
การเจบ็ป่วย อนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหาเพื่อผูป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้งและไดผ้ลดี โดยการวินิจฉยัโรคตอ้งอาศยัเหตุผล
ตามหลกัวทิยาศาสตร์ กล่าวคือเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากการซกัประวติั การตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ ตลอดจนการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการแลว้ ผูต้รวจจะตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชต้รรกวทิยา (Logic) และความรู้ทางการแพทยม์าพิจารณา 
เพื่อใหท้ราบวา่ผูป่้วยมีปัญหาอะไรบา้ง มีส่ิงใดผดิปกติหรือไม่ ความผดิปกตินั้นมีความหมายหรือความส าคญั หรือมีน ้าหนกั
เพียงใด ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีอยูห่ลากหลายนั้นมีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด เพื่อน ามาตั้งสมมติฐาน การพิสูจน์ วิเคราะห์ผล
จึงจะสามารถบอกไดว้า่ พยาธิสภาพในผูป่้วยเป็นอยา่งไร 

 ดงันั้น การวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ มีความส าคญัต่อทั้งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ความส าคัญต่อผู้ให้การรักษา (Povider) 
2.1.1 เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาการเจบ็ป่วย ซ่ึงจากการซกัประวติัและการตรวจร่างกาย รวมทั้งการตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 
2.1.2 เพื่อวเิคราะห์หรือวนิิจฉยัโรคโดยใชต้รรกวทิยา (Logic) และอาศยัเหตุผลตามหลกัวทิยาศาสตร์โดยการ

ตีความหมายทั้งท่ีประจกัษช์ดัและซ่อนแฝงในขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการซกัประวติัและการตรวจร่างกาย
เพื่อไดอ้อกมาเป็นช่ือโรค (Disease) หรือช่ือความเจบ็ป่วย (Illness) รวมทั้งสามารถบอกต าแหน่งท่ีเป็น
โรค สาเหตุของโรคและลกัษณะของโรค เพื่อการวินิจฉยัแยกโรคท่ีถูกตอ้งต่อไป 

2.1.3 เพื่อวางแผนแกไ้ขปัญหาการเจบ็ป่วย ก าหนดแนวทางใหก้ารรักษาท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลดี 
2.2 ความส าคัญต่อผู้ป่วยหรือผู้รับการรักษา (Customer) 

2.2.1 ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (Early diagnosis) ท่ีถูกตอ้ง จากการซกัประวติัและการตรวจร่างกาย 
รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 

2.2.2 ผูป่้วยไดรั้บการรักษาโรคเบ้ืองตน้ (Early treatment) ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัท่วงที รวมทั้งช่วยลด
ปัญหาแทรกซอ้นของโรคและลดความพิการท่ีจะเกิดข้ึนได ้
 

 

 

 

กจิกรรม 10.3.1  

จงอธิบายความหมายและความส าคญัของการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ได ้     
 

แนวตอบกจิกรรม 10.3.1  

การวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ หมายถึง การตีความหมายหรือนยัยะ ทั้งท่ีประจกัษช์ดัและซ่อนแฝงในขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้าก

การซกัประวติัและการตรวจร่างกายเพื่อใหไ้ดอ้อกมาเป็นช่ือโรค (Disease) หรือช่ือความเจบ็ป่วย (Illness) เพราะผูป่้วยตอ้ง

ไดรั้บความทุกขท์รมานหรือไม่สบายกายไมส่บายใจจากอาการดงักล่าว เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อก าหนดหลกัและวธีิการ

รักษาโรคและรักษาอาการหรือปัญหาความเจบ็ป่วยต่างๆ ของผูป่้วยเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความส าคญัของการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ มีความส าคญัต่อทั้งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ดงัน้ี 

1) ต่อผูใ้หบ้ริการ เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาการเจบ็ป่วย วเิคราะห์ขอ้มูลการเจบ็ป่วย การตีความหมาย วินิจฉยัแยก

โรค เพื่อวางแผนแกไ้ขปัญหาการเจบ็ป่วย และก าหนดแนวทางใหก้ารรักษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ไดผ้ลดี 

2)ต่อผูรั้บบริการ คือ ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัเบ้ืองตน้และไดรั้บการรักษาโรคเบ้ืองตน้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
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เร่ืองที ่10.3.2  
หลกัการวนิิจฉัยโรคเบ้ืองต้นส าหรับผู้ใหญ่ 
 

ในศาสตร์การแพทยข์องชนชาติต่างๆมีรายละเอียดของหลกัการวนิิจฉยัโรคแตกต่างกนัไปตามองคค์วามรู้ แนวคิด
ปรัชญาและทฤษฎีทางการแพทยข์องชนชาตินั้นๆ ตวัอยา่งเช่น ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย 
ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน ศาสตร์การแพทยแ์ผนปัจจุบนั ดงัน้ี 

ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย (Traditional Thai medicine) มีหลกัการวนิิจฉยัท่ีไม่เหมือนการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

กล่าวคือ โรคเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุทั้งส่ี คือ ดิน น ้า ลม ไฟ จึงมีช่ือโรค (Disease Name) หรือค าวนิิจฉยัท่ีต่างออกไป

แต่ใหค้วามหมายอยา่งเดียวกนั เช่น โรคทอ้งผกูใชศ้พัทว์า่ เป็น พรรดึก (อ่านวา่ พนั-ระ-ดึก) เป็นช่ือโรค (Disease Name) ท่ีใช้

เรียกโรคทางแผนโบราณชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากการท่ีมีอาหารคัง่คา้งอยูภ่ายในทอ้ง ท าใหเ้กิด อาการทอ้งผกูอยา่งแรง ผูป่้วยจะมี

อุจจาระท่ีแขง็มาก และมีลกัษณะเป็นเมด็ๆ คลา้ยกนักบัมูลแพะ  

ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน (Traditional Chinese Medicine ยอ่วา่ TCM) ก็มีหลกัการวนิิจฉยัท่ีไม่เหมือนการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั กล่าวคือ โรคเกิดจากความไม่สมดุลของยนิ-หยางและธาตุทั้งหา้ คือ ไม ้ไฟ ดิน ทอง น ้า ตลอดจนส่ิงส าคญัในร่างกาย
มนุษยต์ามหลกัการแพทยจี์นอนัไดแ้ก่ สารจิง เลือด สารน ้ าหรือจินเย ่พลงัหรือช่ี สติสัมปชญัญะหรือเสิน มีการท างานท่ี
ผดิปกติไป และปัจจยัภายนอกท่ีมาก่อเกิดโรคท่ีส าคญั 6 อยา่งคือ ลม ความเยน็ ความแหง้ ความร้อนอบอา้ว ความช้ืน และไฟ 
ท าใหมี้ช่ือโรค (Disease Name) หรือค าวนิิจฉยัท่ีต่างออกไปแต่ใหค้วามหมายอยา่งเดียวกนักบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่น โรค
ทอ้งผกู การแพทยแ์ผนจีนจะใชศ้พัทว์า่ เป้ียนม่ี  เป็นช่ือโรค (Disease Name) ซ่ึงอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ดงัน้ี 

1. การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม เช่น อาหารท่ีมีรสเผด็จดั มนัจดัหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี 
แอลกอฮอลม์ากเกินไป ท าใหมี้ความร้อนซ่ึงเป็นปัจจยัก่อโรคสะสมข้ึนในระบบกระเพาะอาหารและล าไส้ใหญ่ ท าใหสู้ญเสีย
สารน ้าไป อุจจาระจึงแหง้ผาก ท าใหก้ารเคล่ือนไหวของล าไส้ใหญ่ไม่เป็นปกติ เกิดเป็นอาการทอ้งผกูข้ึน 

2. อารมณ์เปล่ียนแปลงหรือท่าทางการท างานท่ีอยูใ่นท่าใดท่าหน่ึงนานเกินไป ท าใหช่ี้ของ 
ล าไส้ใหญ่ไหลเวยีนไม่สะดวก ท าใหก้ารเคล่ือนไหวของล าไส้ใหญ่ไม่เป็นปกติเกิดเป็นอาการทอ้งผกูข้ึน 

3. เขา้สู่วยัชรา หรือร่างกายมีความอ่อนแอลงจากสาเหตุต่างๆ เช่น ช่วงพึ่งฟ้ืนจากไขช่้วงหลงั 
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คลอดลูกหรือหลงัการเสียเลือดจากอุบติัเหตุ หลงัการผา่ตดัต่างๆหรือภายหลงัการให้เคโมเพื่อรักษาโรคมะเร็ง ท าให้เกิดการ
พร่องลงหรือมีปริมาณลดนอ้ยลงไปของเลือดและยนิ ช่ีและหยาง  

 เลือดและยนิท่ีพร่องลงท าใหห้นา้ท่ีของระบบล าไส้ในการท าใหอุ้จจาระชุ่มช้ืนเสียไป อุจจาระจึง
แหง้แขง็ ท าใหก้ารเคล่ือนไหวของล าไส้ใหญ่ไม่เป็นปกติ เกิดเป็นอาการทอ้งผกูข้ึน 

 ช่ีท่ีพร่องลงท าใหท้  าใหก้ารเคล่ือนไหวของล าไส้ใหญ่ไม่เป็นปกติเกิดเป็นอาการทอ้งผูกข้ึน 
 หยางท่ีพร่องลงท าใหเ้กิดความเยน็ข้ึนภายในจนร่างกายไม่สามารถรักษาอุณหภูมิของระบบล าไส้

ใหมี้ความอบอุ่นเป็นปกติได ้ท าใหท้  าใหก้ารเคล่ือนไหวของล าไส้ใหญ่ชา้กวา่ปกติเกิดเป็นอาการ
ทอ้งผกูข้ึน 

4. เป็นโรคท่ีก่อให้เกิดความร้อนท่ีปอดอยา่งมาก จนเกิดการระบายความร้อนท่ีเกิดข้ึนทิศทาง 
จากปอดลงสู่ระบบกระเพาะอาหารและล าไส้ ท าใหท้  าใหก้ารเคล่ือนไหวของล าไส้ใหญ่ชา้กวา่ปกติเกิดเป็นอาการทอ้งผกูข้ึน 

ส าหรับ การแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นการแพทยท่ี์นิยมใชก้นัมากท่ีสุดและมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด  โดยใช้
หลกัการวนิิจฉยัทางวทิยาศาสตร์และวธีิการทางสถิติมาช่วยในการตีความหมายและสรุปความ ท าใหไ้ดข้อ้วนิิจฉยัท่ีมีความ
เป็นวทิยาศาสตร์มากกวา่ศาสตร์การแพทยอ่ื์น ๆซ่ึงไม่ไดใ้ชห้ลกัการและวธีิการทางสถิติ   ซ่ึงการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ใน
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีหลกัการดงัต่อไปน้ี 

1. การวนิิจฉัยโรคทางวิทยาศาสตร์    ขอ้วนิิจฉยัท่ีเป็นวทิยาศาสตร์จ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ อนั
ไดแ้ก่ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน และการสรุปผลการทดลองไวใ้ชอ้า้งอิงต่อไป แพทย์
แผนปัจจุบนัก็ใชท้กัษะการดู (inspection) เพื่อสังเกตหาส่ิงผดิปกติในร่างกายผูป่้วย หากพบความผดิปกติก็จะตั้งสมมติฐานวา่
ความผดิปกติท่ีสังเกตไดน้ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัโรคท่ีผูป่้วยเป็นอยู ่เม่ือรวมเขา้กบัขอ้มูลเบ้ืองตน้เท่าท่ีรวบรวมไดใ้น
ขณะนั้น ประกอบกนัเขา้จนไดข้อ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ (Provisional Diagnosis or Impression) ซ่ึงไดม้าจากสาเหตุท่ีแพทยคิ์ดวา่
น่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดออกมา ส่วนสาเหตุรองๆลงไปท่ีอาจเป็นไปได ้ก็เป็นขอ้วนิิจฉยัแยกโรค (Differential Diagnosis) ท่ี
จะน ามาพิจารณาในภายหลงัถา้ขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ท่ีไดจ้ากสาเหตุท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดถูกขอ้มูลอ่ืนๆมาหกัลา้งไป
หลงัจากตั้งสมติฐานหรือไดข้อ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้แลว้  

แพทยแ์ผนปัจจุบนัจะท าการสืบคน้ขอ้มูลทุติยภูมิเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทยต่์างๆท่ีมีอยู ่ณ 
ขณะเวลาปัจจุบนัวา่ความผดิปกติท่ีสังเกตไดใ้นผูป่้วยบ่งช้ีวา่เป็นโรคใดไดบ้า้ง ซ่ึงยอ่มไดช่ื้อโรค (Disease Name) ออกมา
จ านวนหน่ึง แต่จะเป็นโรคใดนั้นก็ตอ้งผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูป่้วยผา่นทางการซกั
ประวติั (Subjective Data) การตรวจร่างกาย (Objective Data) และการส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ (Laboratory Data) ดว้ย  ซ่ึง
มีค าศพัทส์ าคญัท่ีควรรู้ดงัน้ี 

 อาการ (Symptom)  เป็นขอ้มูลท่ีแพทยไ์ดจ้ากการซกัประวติั  หากขอ้มูลน้ีสนบัสนุนขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ เรา
เรียกวา่ Positive Symptom แต่ถา้หากขอ้มูลน้ีหกัลา้งขอ้วินิจฉยัเบ้ืองตน้ เราเรียกวา่ Negative Symptom  

 อาการแสดง (Sign)  เป็นขอ้มูลท่ีแพทยไ์ดจ้ากการตรวจร่างกาย  หากขอ้มูลน้ีสนบัสนุนขอ้ 
วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ เราเรียกวา่ Positive Sign แต่ถา้หากขอ้มูลน้ีหกัลา้งขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ เราเรียกวา่ Negative Sign 

 อาการและอาการแสดง (Sign and Symptom) หากเป็นขอ้มูลสนบัสนุนขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้  
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เราเรียกวา่ Positive Sign and Symptom  แต่ถา้หากขอ้มูลน้ีหกัลา้งขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ เราเรียกวา่ Negative Sign and Symptom 
หลงัจากไดก้ลัน่กรองความถูกตอ้งของขอ้วินิจฉยัเบ้ืองตน้จากแหล่งขอ้มูลทั้งทางปฐมภูมิและทุติยภูมิแลว้จึงเร่ิมท า

การทดลองให้รักษาไปตามขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้นั้น(Therapeutic Trial) ภายหลงัจากส้ินสุดการรักษาแลว้แพทยแ์ผนปัจจุบนัก็
จะสรุปผลการรักษา(Clinical Summary) ในผูป่้วยรายนั้นๆ เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์และองคค์วามรู้ในการรักษาผูป่้วยราย
อ่ืนๆต่อไป  

นอกจากน้ี การวนิิจฉยัในการแพทยแ์ผนปัจจุบนัยงัแบ่งออกเป็น การวนิิจฉัยมาตรฐาน (Gold  Standard) ไดแ้ก่ การ
วนิิจฉยัใหม่ๆ หรือการวินิจฉยัตามความช านาญและประสบการณ์ของแพทยแ์ต่ละท่านซ่ึงต่างลว้นมีประโยชน์ในการหาขอ้
วนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ เม่ือการวนิิจฉยัใหม่ๆไดรั้บการวจิยัจนมีผลเป็นท่ียอมรับและดีกวา่การวนิิจฉยัมาตรฐานก็จะมีการ
เปล่ียนแปลงการวนิิจฉยัมาตรฐานใหม่ไปตามการวินิจฉยัใหม่ๆนั้น 

2. วธีิการวนิิจฉัยโรคทางสถิติ    ในการวนิิจฉยัโรคแผนปัจจุบนัตอ้งใชว้ธีิการสถิติ ซ่ึงทางสถิติการแพทย ์มีการใช้
ศพัทท่ี์ส าคญัๆ ในการหาค่าสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการวนิิจฉยัโรคใหมี้ความเป็นเหตุผลทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ 

 ใชศ้พัทว์า่ ผลบวกจริง (True Positive ยอ่วา่ TP) ส าหรับโอกาสท่ีจะวนิิจฉยัถูกวา่เป็นโรค (ผูป่้วยเป็นโรค
จริง) เม่ือผลการตรวจร่างกายใหผ้ลบวก 

 ใชศ้พัทว์า่ ผลบวกปลอม (False Positive ยอ่วา่ FP) ส าหรับโอกาสท่ีจะวนิิจฉยัผดิวา่เป็นโรคเม่ือผลการตรวจ
ร่างกายใหผ้ลบวก 

 ใชศ้พัทว์า่ ผลลบจริง (True Negative ยอ่วา่ TN) ส าหรับโอกาสท่ีจะวนิิจฉยัถูกวา่ไม่เป็นโรค (ผูป่้วยไม่ได้
เป็นโรค) เม่ือผลการตรวจร่างกายใหผ้ลลบ 

 ใชศ้พัทว์า่ ผลลบปลอม (False Negative ยอ่วา่ FN) ส าหรับโอกาสท่ีจะวนิิจฉยัผดิวา่ไม่เป็นโรคเม่ือผลการ
ตรวจร่างกายใหผ้ลลบ 

ค่าสถิติทีส่ าคัญๆทีถู่กน ามาใช้ในการวนิิจฉัยโรคในศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน ไดแ้ก่  
1. ความไว (Sensitivity) ของการวนิิจฉยั 

 เป็นค่าทางสถิติท่ีบอกโอกาสท่ีผูป่้วยเป็นโรคจริงเม่ือผลการตรวจร่างกายใหผ้ลบวก กรณีท่ีไม่มี
ผลบวกปลอมเลย หรือผลบวกปลอมเป็น 0 ค่าความไว (Sensitivity) จะเท่ากบั 100% 

2. ความจ าเพาะ (Specificity) ของการวนิิจฉยั  
 เป็นค่าทางสถิติท่ีบอกโอกาสท่ีจะวนิิจฉยัถูกวา่ผูป่้วยไม่ไดเ้ป็นโรคเม่ือผลการตรวจร่างกายใหผ้ลลบ 

กรณีท่ีไม่มีผลลบปลอมเลย หรือผลลบปลอมเป็น 0 ค่าความจ าเพาะ (Specificity) จะเท่ากบั 100% 
3. ค่าการท านายโรคของการวนิิจฉยั(Predictive Value) 

 เป็นค่าทางสถิติท่ีบอกวา่เม่ือผลการตรวจใหผ้ลบวกหรือผลลบแลว้ ผูป่้วยมีโอกาสเป็นโรคหรือไม่
เป็นโรค มากนอ้ยเพียงใด  
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 Positive Predictive Value ยอ่วา่ PPV เป็นค่าทางสถิติท่ีบอกโอกาสท่ีจะวนิิจฉยัถูกวา่
เป็นโรคเม่ือผลการตรวจร่างกายใหผ้ลบวก กรณีท่ีไม่มีผลบวกปลอม (False Positive) เลย หรือผลบวกปลอมเป็น 0 ค่า PPV 
จะเท่ากบั 100% 

 Negative Predictive Value ยอ่วา่ NPV เป็นค่าทางสถิติท่ีบอกโอกาสท่ีจะวินิจฉยัถูกวา่
เป็นไม่โรคเม่ือผลการตรวจร่างกายใหผ้ลลบ กรณีท่ีไม่มีผลลบปลอม (False Negative) เลย หรือผลลบปลอมเป็น 0 ค่า NPV 
จะเท่ากบั 100% 

4. ความถูกตอ้งทั้งหมดของการวนิิจฉยั (Accuracy) 
 เป็นค่าทางสถิติท่ีบอกวา่การวนิิจฉยันั้นๆตรงกบัการตรวจมาตรฐานมากนอ้ยเพียงใด 

5. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของการวินิจฉยั 
 เน่ืองจากแพทยแ์ต่ละท่านเม่ือตรวจร่างกายผูป่้วยคนเดียวกนั อาจใหค้วามเห็นไม่ตรงกนัได ้เช่น 

แพทยท์่านหน่ึงตรวจร่างกายแลว้พบอาการแสดง แต่แพทยอี์กท่านหน่ึงกลบัตรวจไม่พบอาการแสดง ซ่ึงไม่อาจตีความวา่
แพทยท์่านหลงัไม่มีความสามารถจึงตรวจไม่พบอาการแสดง ปัญหาน้ีในทางสถิติ เรียกวา่ ความเห็นระหวา่งผูส้ังเกตไม่
ตรงกนั (interobserver Disagreement) ท าใหค้วามน่าเช่ือถือ (Reliability) ของการวนิิจฉยัโรคของแพทยล์ดนอ้ยลงไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมปัจจุบนัท่ีผูป่้วยนิยมขอความเห็นท่ีสองจากแพทยอี์กท่าน (Second Opinion) หรือในผูป่้วยท่ีนิยม
การเปล่ียนแพทยไ์ปเร่ือยๆไม่ชอบรักษากบัแพทยท์่านเดิมอยูเ่สมอ (Shopping Around) ส่งผลใหข้าดความมัน่ใจในการรักษา
กบัแพทย ์ผูป่้วยจึงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งแพทย ์(Poor Compliance) มากข้ึน 

 ปัญหาดงักล่าวแกไ้ขไดด้ว้ยค่าทางสถิติท่ีเรียกวา่ ค่าแก๊ปป้า (Kappa Statistic) ซ่ึงในการใชง้านจริงมี
นกัสถิติทางการแพทยไ์ดค้  านวณค่าแก๊ปป้า ไวใ้หแ้ลว้ พบวา่อาการแสดง (Physical Sign) ส่วนใหญ่ มีค่าแก๊ปป้ามากกวา่ 0.4 
แสดงวา่ แพทยส่์วนใหญ่มีความเห็นท่ีตรงกนัปานกลาง และไม่ใช่เป็นการเห็นท่ีตรงกนัโดยบงัเอิญในการตรวจพบอาการ
แสดงหน่ึงๆ ผูป่้วยจึงสามารถไวว้างใจแพทยไ์ดว้า่ ตรวจร่างกายกบัแพทยท์่านใดก็พบอาการแสดงไดใ้กลเ้คียงกนัและไดผ้ล
การตรวจร่างกายท่ีแตกต่างไปจากการตรวจกบัผูไ้ม่ใช่แพทยซ่ึ์งเทียบเท่ากบัการเห็นท่ีตรงกนัโดยบงัเอิญ  

 ค่าแก๊ปป้านอ้ยกวา่0 หรือเป็นค่าติดลบ แสดงวา่ ความเห็นท่ีตรงกนันั้นแยก่วา่โดย
บงัเอิญเสียอีก (Agreement by Chance)  

 ค่าแก๊ปป้า เท่ากบั 0 หมายความวา่ ความเห็นท่ีตรงกนันั้นเทียบเท่ากบัการมีความเห็นท่ี
ตรงกนัโดยบงัเอิญ (Agreement by Chance)  

 ค่าแก๊ปป้า เท่ากบั 1 หมายความวา่ ความเห็นท่ีตรงกนันั้นเป็นความเห็นท่ีตรงกนัอยา่ง
สมบูรณ์แบบ (Perfect Agreement) 

 ค่าแก๊ปป้าท่ีอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 หมายความวา่ ความเห็นท่ีตรงกนันั้นเป็นความเห็นท่ี
ตรงกนัมากบา้งนอ้ยบา้ง กล่าวคือ  

 ค่าแก๊ปป้าท่ีอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 0.2 หมายความวา่ ความเห็นท่ีตรงกนันั้นเป็น
ความเห็นท่ีตรงกนัเพียงเล็กนอ้ย (Slightly Agreement) 
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 ค่าแก๊ปป้าท่ีอยูร่ะหวา่ง 0.2 ถึง 0.4 หมายความวา่ ความเห็นท่ีตรงกนันั้นเป็น
ความเห็นท่ีตรงกนัพอสมควร (Fair Agreement) 

 ค่าแก๊ปป้าท่ีอยูร่ะหวา่ง 0.4 ถึง 0.6 หมายความวา่ ความเห็นท่ีตรงกนันั้นเป็น
ความเห็นท่ีตรงกนัปานกลาง (Moderate Agreement) 

 ค่าแก๊ปป้าท่ีอยูร่ะหวา่ง 0.6 ถึง 0.8 หมายความวา่ ความเห็นท่ีตรงกนันั้นเป็น
ความเห็นท่ีตรงกนัอยา่งมีน ้าหนกั (Substantial Agreement) 

 ค่าแก๊ปป้าท่ีอยูร่ะหวา่ง 0.8 ถึง 1 หมายความวา่ ความเห็นท่ีตรงกนันั้นเป็น
ความเห็นท่ีตรงกนัเกือบจะสมบูรณ์แบบ (almost Perfect Agreement) 

6. ความสามารถในการวนิิจฉยัหรืออตัราส่วนความเป็นไปไดข้องการวนิิจฉยั (Likelihood Ratio ค  ายอ่ LR) 
 เป็นอตัราส่วนระหวา่งความน่าจะเป็นท่ีผูป่้วยเป็นโรคเม่ือตรวจร่างกายพบหรือไม่พบอาการแสดง

เทียบกบัความน่าจะเป็นท่ีผูป่้วยไม่เป็นโรคเม่ือตรวจร่างกายพบหรือไม่พบอาการแสดงอยา่งเดียวกนั ค่าทางสถิติน้ีจึงเป็นค่าท่ี
บอกอ านาจในการแยกแยะวา่ผูป่้วยเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเม่ือตรวจร่างกายพบหรือไม่พบอาการแสดงหน่ึงๆ 
(Discriminatory Power of a physical Sign)  

 หากอตัราส่วนน้ีมีค่าเท่ากบั 1 แสดงวา่ อาการแสดงท่ีตรวจพบหรือไม่พบนั้นไม่มี
ความสามารถหรือไม่ช่วยในการวนิิจฉยัโรค 

 หากอตัราส่วนน้ีมีค่าไม่เท่ากบั 1 แสดงวา่ อาการแสดงท่ีตรวจพบหรือไม่พบนั้นมี
ความสามารถหรือช่วยในการวนิิจฉยัโรค 

 อตัราส่วนระหวา่งความน่าจะเป็นท่ีผูป่้วยเป็นโรคเม่ือตรวจร่างกายพบอาการแสดงเทียบกบัความ
น่าจะเป็นท่ีผูป่้วยไม่เป็นโรคเม่ือตรวจร่างกายพบอาการแสดงอยา่งเดียวกนั เรียกวา่ Positive Likelihood Ratio 

 อตัราส่วนระหวา่งความน่าจะเป็นท่ีผูป่้วยเป็นโรคเม่ือตรวจร่างกายไม่พบอาการแสดงเทียบกบั
ความน่าจะเป็นท่ีผูป่้วยไม่เป็นโรคเม่ือตรวจร่างกายไม่พบอาการแสดงอยา่งเดียวกนั เรียกวา่ Negative Likelihood Ratio 

 ในการใชง้านจริง มีนกัสถิติทางการแพทยไ์ดค้  านวณค่าอตัราส่วนความเป็นไปไดข้องการวนิิจฉยั 
(Likelihood Ratio) ไวแ้ลว้ แพทยไ์ม่ตอ้งค านวณอีก เพียงแต่ดูวา่ ค่า LR เป็นเท่าไร กล่าวคือ 

   ค่า LR มากกวา่ 1 แสดงวา่ โอกาสท่ีผูป่้วยเป็นโรคเม่ือตรวจร่างกายพบหรือไม่พบอาการ
แสดงมีมากกวา่โอกาสท่ีผูป่้วยจะไม่เป็นโรค ยิง่ค่า LR มากกวา่ 1 มากเท่าไร โอกาสท่ีผูป่้วยจะเป็นโรคก็ยิง่มากข้ึนๆไปเท่านั้น 

 ค่า LR ระหวา่ง 0 กบั 1 แสดงวา่ โอกาสท่ีผูป่้วยเป็นโรคเม่ือตรวจร่างกายพบหรือไม่พบ
อาการแสดงมีนอ้ยกวา่โอกาสท่ีผูป่้วยจะไม่เป็นโรค ยิง่ค่า LR เขา้ใกล ้0 มากเท่าไร โอกาสท่ีผูป่้วยจะเป็นโรคก็ยิง่นอ้ยลงๆไป
เท่านั้น 

 ค่า LR เท่ากบั 1 หรือท่ีเรียกกนัวา่ LR คร่อม 1 แสดงวา่ โอกาสท่ีผูป่้วยเป็นโรคเม่ือตรวจ
ร่างกายพบหรือไม่พบอาการแสดงมีพอๆกบัหรือเท่ากนักบัโอกาสท่ีผูป่้วยจะไม่เป็นโรค หรือกล่าวไดว้า่ อาการแสดงท่ีตรวจ
พบหรือไม่พบนั้นไม่ช่วยในการวนิิจฉยัโรค 
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กจิกรรม 10.3.2  

จงอธิบายหลกัการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่      
 

แนวตอบกจิกรรม 10.3.2  

หลกัการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ในการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ใชก้ารสังเคราห์ขอ้มูลของผูป่้วยจากการซกั

ประวติั บนัทึกผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวทางห้องปฏิบติัการ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และวธีิการทาง

สถิติมาช่วยในการตีความหมายและสรุปความ 

           

  

เร่ืองที ่10.3.3   
ขั้นตอนการวนิิจฉัยโรคเบ้ืองต้นส าหรับผู้ใหญ่ 
 
 

ขั้นตอนการวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1. รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการซกัประวติั การตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการต่างๆ 

2. รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากแหล่งความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทยต่์างๆ อาทิเช่น ต ารา
ทางการแพทย ์วารสารทางการแพทย ์เอกสารงานวจิยัทางการแพทย ์ขอ้มูลท่ีไดจ้าการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เอกสารการ
บรรยายท่ีแพทยเ์คยจดบนัทึกไวจ้ากหอ้งเรียนและจากการประชุมวชิาการทางการแพทยต่์างๆ หรือจากประสบการณ์ของ
แพทยอ์าวโุสท่ีช านาญในการรักษา เป็นตน้ 

3. สังเคราะห์สมมติฐาน (Hypothesis Synthesis) ข้ึนมาในใจจากขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้า  ทั้งจากทางปฐมภูมิใน
ขอ้แรกและจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิในขอ้ท่ีสอง 

4. น าสมมติฐานในใจท่ีไดจ้ากขอ้สามมาเขียนลงเป็นรายการปัญหา (Problem List) ทั้งหมดของผูป่้วย ปัญหาท่ี
เขียนข้ึนควรใชศ้พัทแ์พทย ์(Medical Term) แทนศพัทท์ัว่ๆไป เพื่อใหส้ามารถน าไปจดักลุ่มปัญหาใหเ้ขา้กบัค านิยามของโรค
หรือเกณฑก์ารวินิจฉยัโรคในขอ้หา้ได ้เช่น ใชค้  าวา่ Syncope แทนการใชค้  าวา่ Fainting เป็นตน้และมีความจ าเพาะ เช่น ใชค้  า
วา่ Epigastric Pain แทนการใชค้  าวา่ Stomach Pain เป็นตน้ 
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5. จดักลุ่มปัญหาท่ีเขา้ตามค านิยามของโรค (Definition of Disease) หรือเกณฑก์ารวินิจฉยัโรค (Diagnostic Criteria 

of Disease) ออกมาเป็นช่ือโรค (Disease Name) ส่วนปัญหาอ่ืนๆท่ีไม่เขา้ตามค านิยามและเกณฑด์งักล่าวใหแ้ยกไวใ้นส่วน

ของความเจบ็ป่วย 

 ช่ือของความเจบ็ป่วย (illness Name) จะใชศ้พัทท์ัว่ๆไป หรือศพัทแ์พทย ์(Medical Term) ก็ได ้เน่ืองจาก
ไม่ไดใ้ชใ้นการวนิิจฉยัแลว้ แต่แพทยจ์ะน าความเจบ็ป่วยเหล่าน้ีไปใชใ้นขั้นตอนการดูแลรักษา 

6. จดัล าดบัความส าคญัหรือตามล าดบัการเกิดของช่ือโรคท่ีไดม้าจากขอ้หา้ หาความสัมพนัธ์ระหวา่งช่ือโรควา่อะไร
เป็นตน้เหตุหรือปลายเหตุ หรือไม่เก่ียวขอ้งกนั ในทางปฏิบติัจริง แพทยจ์ะใชว้ธีิสร้างเร่ืองราวทางคลินิกหรือภาพทางคลินิก 
(Clinical Picture) ข้ึนในใจก่อนแลว้จึงจดัล าดบัของปัญหาทางคลินิก (Clinical problems) เช่น มีปัญหาทางคลินิกหลายอยา่ง
คือ Acute Respiratory Failure, Pneumonia, prolong Hypoxemia, HIV infection  

 เร่ืองราวทางคลินิกหรือภาพทางคลินิก (Clinical Picture) ในผูป่้วยรายน้ีคือ 
ผูป่้วยเอดส์เป็นปอดบวมตอ้งนอนในโรงพยาบาลเพื่อใหอ้อกซิเจนและยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด าอยูห่ลายวนั แต่

อาการไม่ดีข้ึน วนัน้ีพยาบาลตามแพทยม์าตรวจเพื่อพิจารณาการใส่ท่อช่วยหายใจ” 
 หลงัจากแพทยใ์ชว้ธีิสร้างเร่ืองราวทางคลินิกหรือภาพทางคลินิกข้ึนในใจแลว้จึงสามารถจดัล าดบัปัญหาทางคลินิก

ออกมาเป็นล าดบัของการวนิิจฉยัไดด้งัน้ี 
HIV Patient with Pneumonia   prolong Hypoxemia  Acute Respiratory Failure  Need for ET-intubation 

 

กจิกรรม 10.3.3  
จงอธิบายขั้นตอนการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ได ้     
 

แนวตอบกจิกรรม 10.3.3  
ขั้นตอนการวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ มี 6 ขั้นตอน คือ (1) รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (2) รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ

(3) สังเคราะห์สมมติฐานจากทางขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (4เขียนรายการปัญหาทั้งหมดของผูป่้วยโดยใชศ้พัทท์างแพทย(์5) 
จดักลุ่มปัญหาท่ีเขา้ตามค านิยามของโรคหรือเกณฑก์ารวินิจฉยัโรคออกมาเป็นช่ือโรค หรือความเจบ็ป่วย และ (6) จดัล าดบั
ความส าคญัของการเกิดโรค 

 

 
 

เร่ืองที ่10.3.4  
การบันทกึผลการวนิิจฉัยโรคเบ้ืองต้นส าหรับผู้ใหญ่ 
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 การบนัทึกผลการวนิิจฉยัโรค หมายถึง การบนัทึกสรุปผลการตีความหมายหรือนยัยะทั้งท่ีประจกัษช์ดัและซ่อนแฝง
ในขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการซกัประวติัและการตรวจร่างกายเพื่อใหไ้ดอ้อกมาเป็นช่ือโรค (Disease) หรือช่ือความเจบ็ป่วย 
(illness) เพื่อใชใ้นขั้นตอนการก าหนดหลกัการรักษาและเลือกวธีิการในการดูแลรักษาต่อไป 

ในการบนัทึกขอ้มูล หากไม่แน่ใจวา่รอยโรคหรือปัญหาทางคลินิกท่ีพบมีช่ือเฉพาะท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะทางการแพทย ์
(Medical Term) หรือไม่ ก็ไม่ควรรวบรัดสรุปวา่เป็นรอยโรคหรือปัญหาทางคลินิกช่ือนั้นๆ เพราะมีโอกาสผดิพลาดไดง่้าย จึง
ควรจะบนัทึกไปตามท่ีตรวจพบจริง 

ปัญหาท่ีพบบ่อยในการบนัทึกผลการวนิิจฉยัโรค คือ นกัศึกษาไม่สามารถตีความหมายหรือนยัยะทั้งท่ีประจกัษช์ดั
และซ่อนแฝงในขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการซกัประวติัและการตรวจร่างกายเพื่อใหไ้ดอ้อกมาเป็นช่ือโรค (Disease) หรือช่ือความ
เจบ็ป่วย (illness) ได ้ท าใหไ้ม่ทราบวา่จะบนัทึกอะไร จึงไปเปิดเวชระเบียนของผูป่้วยและท าการคดัลอกผลการวนิิจฉยัท่ี
ปรากฎในเวชระเบียนของผูป่้วยท่ีท าการศึกษาลงในรายงานการศึกษาผูป่้วยของตนเอง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ ขาดความ
เช่ือมโยงของขอ้มูลวา่ เหตุใดจึงไดผ้ลสรุปเป็นการวนิิจฉยัน้ี เน่ืองจากแพทยท่ี์ท าการรักษาหรือแพทยเ์จา้ของไขจ้ะไม่บนัทึก
ความเช่ือมโยงน้ีในเวชระเบียน แต่หากเป็นแพทยท์่านอ่ืนๆหรือบุคลกรการแพทยท่ี์มีความรู้ในการวนิิจฉยัโรคแลว้ไดอ่้านเวช
ระเบียน ก็จะสามารถสร้างเร่ืองราวทางคลินิกหรือภาพทางคลินิกข้ึนในใจไดเ้องจากขอ้มูลท่ีบนัทึกในเวชระเบียน แลว้จึง
จดัล าดบัปัญหาทางคลินิกในใจออกมาเป็นล าดบัของการวินิจฉยั ท าใหท้ราบความเช่ือมโยงของขอ้มูลวา่ เหตุใดจึงไดผ้ลสรุป
เป็นการวินิจฉยัน้ี 
 แนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาทกัษะในการเช่ือมโยงขอ้มูลก็คือการฝึกสร้างเร่ืองราวทาง
คลินิกหรือภาพทางคลินิกข้ึนบนกระดาษไม่ใช่สร้างข้ึนมาในใจเหมือนแพทยท่ี์ช านาญแลว้ และการยกตวัอยา่งประกอบแทน
การสร้างความเขา้ใจเอาเองในจินตนาการ เป็นการเปล่ียนส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม ช่วยใหน้กัศึกษาสามารถฝึก
จดัล าดบัปัญหาทางคลินิกของผูป่้วยออกมาเป็นล าดบัของการวนิิจฉยัได ้ 
 กล่าวโดยสรุป หลกัการบนัทึกผลการวนิิจฉยัโรคส าหรับผูใ้หญ่ คือ 1) ใชว้ธีิสร้างเร่ืองราวทางคลินิกหรือภาพทาง
คลิกนิกข้ึนในใจ 2) จดัล าดบัความส าคญัหรือตามล าดบัการเกิดปัญหาทางคลิกนิกก่อนออกมาเป็นล าดบัการวินิจฉยัโรค และ 
3) ใชศ้พัทแ์พทย ์(Medical term) ในการระบุช่ือของปัญหาทางคลินิกแทนการใชศ้พัทท์ัว่ๆไป  
 ตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยเด็กชายไทย อาย ุ21 ปี มาพบแพทยว์นัน้ีดว้ยปัญหาส าคญั คือ มีไขสู้งมา 4 วนั 

1.ขอ้มูลท่ีไดเ้พิ่มเติมจากการซกัประวติั คือ มีไขสู้งทั้งกลางวนัและกลางคืนจนหนา้แดง ริมฝีปากแดงและแหง้ หิวน ้า
บ่อย ไอเล็กนอ้ย ไม่มีเสมหะเม่ือวานซืนเร่ิมมีอาการเบ่ืออาหาร มีคล่ืนไส้แต่ไม่อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลวแต่ซึมลง ไม่สนใจท า
อะไร ไม่ดูทีวหีรือท าอยา่งอ่ืน เอาแต่นอนอยูก่บัเตียง มารดาพาไปคลินิกแพทยใ์กลบ้า้น ไดย้ามาทาน อาการไม่ดีข้ึนเลย จึงพา
มาตรวจท่ีโรงพยาบาล แพทยถ์ามถึงเร่ืองยงุ มารดาจึงค่อยใหป้ระวติัเพิ่มเติมวา่ ท่ีบา้นช่วงน้ีมียงุเยอะ 

1.1 Positive Symptom ไดแ้ก่ ไขสู้งหนา้แดง ริมฝีปากแดงและแหง้ หิวน ้าบ่อย ซึมลง เบ่ืออาหาร ท่ีบา้นมียงุเยอะ 
1.2Negative Symptom ไดแ้ก่ ไอเล็กนอ้ย ไม่มีเสมหะ ไม่อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว 
2.ขอ้มูลท่ีไดเ้พิ่มเติมจากการตรวจร่างกาย  
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2.1Positive Sign ไดแ้ก่ พบ Petichiae ท่ีตน้แขนขวาภายหลงัการวดัความดนัโลหิต, 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 ไดแ้ก่ 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.ขอ้มูลท่ีไดเ้พิ่มเติมจากการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

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.สามารถสรุปรายการปัญหา (Problem List) ทั้งหมดของผูป่้วยรายน้ีคือ 
4.1รายการปัญหาท่ีไดจ้ากการซกัประวติั 
H1 = High grade fever, H2 = Lethargy ,H3 = Anorexia, H4 = Mild Dehydration,H5 = many Mosquitoes in 

house 
4.2รายการปัญหาท่ีไดจ้ากการตรวจร่างกาย 
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 รายการปัญหาท่ีไดจ้ากการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
L1 = Leukopenia (จากผล CBC), L2 = Lymphocytosis (จากผล CBC), L3 = Thrombocytopenia (จากผล 

CBC), L4 = Mild Dehydration (จากผล UA) 
5.จัดกลุ่มปัญหาทีเ่ข้าตามค านิยามของโรค (Definition of Disease) หรือเกณฑก์ารวินิจฉยัโรค (Diagnostic Criteria 

of Disease) ออกมาเป็นช่ือโรค (Disease Name) ส่วนปัญหาอ่ืนๆท่ีไม่เขา้ตามค านิยามและเกณฑด์งักล่าวใหแ้ยกไวใ้นส่วน
ของความเจบ็ป่วย 

5.1จดักลุ่มท่ีเหมือนกนัแต่ไดม้าจากคนละแหล่งก่อน 
H1 = P1 = High grade Fever 
H4 = P5 = L4 = Mild Dehydration  

5.2จดักลุ่มท่ีสามารถรวมกนัเป็นปัญหาเดียวกนัได ้
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  

5.3พยายามสร้างเร่ืองราวหรือภาพทางคลินิกตามเหตุผลความเป็นไปได้  
P6 = Mild Pharyngitis & Tonsilitis พบไดใ้น High grade Fever 
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H1 = P1 = High grade Fever พบไดใ้น Viral infection 
P7 = Mild Epigastric pain พบไดใ้นโรคไขเ้ลือดออก 
P8 = Mild Abdominal distention พบไดใ้น plasma leakage into tissue 
H4 = P5 = L4 = Mild Dehydration พบไดใ้น impending Shock 
H5 = many Mosquitoes in house สัมพนัธ์กบัโรคไขเ้ลือดออกท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสเดงก่ี (Dengue) => Dengue 

Viral infection 
Thrombocytopenia และ plasma leakage into tissue เป็นพยาธิสภาพท่ีส าคญัของ Dengue Viral infection ซ่ึง

ถา้มีการร่ัวของพลาสมาออกมามาก อาจเกิด impending Shock ได ้
6.ใช้วธีิสร้างเร่ืองราวทางคลนิิกหรือภาพทางคลนิิกขึน้บนกระดาษแล้วจึงสามารถจัดล าดับปัญหาทางคลนิิกออกมา

เป็นล าดบัของการวนิิจฉยัไดด้งัน้ี 
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 
 
สรุปการวินิจฉัยว่า Dengue Shock Syndrome (DSS) 
ในกรณีน้ีสามารถน าขอ้มูลทั้งหมดมาสรุปตามเกณฑก์ารวินิจฉยัของโรคไดท้ั้งหมด จึงไม่มีความเจบ็ป่วย 

(illness) ใหพ้ิจารณาต่อ  
ส าหรับ แบบบนัทึกประวติัผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีไดจ้ากการซกัประวติั การตรวจร่างกายจากศีรษะจรดเทา้ การตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการ การวนิิจฉยัโรค การรักษา ลายเซ็นตผ์ูท้  าการตรวจรักษา และวนัท่ีมาตรวจรักษา ซ่ึงนิยมบนัทึก
เป็นภาษาองักฤษดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

แบบบันทกึการตรวจร่างกายผู้ป่วย 

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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กจิกรรม 10.3.4  
      จงอธิบายหลกัการบนัทึกผลการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่      
แนวตอบกจิกรรม 10.3.4  
             หลกัการบนัทึกผลการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่  มีดงัน้ี 
             1.ใชว้ธีิสร้างเร่ืองราวทางคลินิกหรือภาพทางคลินิกข้ึนในใจ 
             2.จดัล าดบัความส าคญัหรือตามล าดบัการเกิดปัญหาทางคลินิกก่อนออกมาเป็นล าดบัการวนิิจฉยัโรค 
         3.ใชศ้พัทแ์พทย ์(Medical term) ในการระบุช่ือของปัญหาทางคลินิกแทนการใชศ้พัทท์ัว่ๆ ไป 
  

 

บรรณานุกรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2555)   เอกสารบรรยายการประชุมฟ้ืนฟูวชิาการ 
ประจ าปีศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล คร้ังท่ี 9  เร่ือง การรักษาพยาบาลขั้นตน้ในการ 
ใหบ้ริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ วนัท่ี 12-16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต   
กรุงเทพมหานคร    

จินตนา  ศิรินาวนิ และ สาธิต  วรรณแสง (2549 )  ทกัษะทางคลินิก  พิมพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพมหานคร  
 ส านกัพิมพห์มอชาวบา้น  
ฐิติมา สุขเลิศตระกูล (2551) การตรวจร่างกายเด็ก สืบคน้วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 จากเวบ็ไซต ์ 
 www.cmnb.org/cmnb/files/ann_0228022008.pdf 
ธนารักษ ์ สุวรรณประพิศ (2539) การรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองตน้   เชียงใหม่ โครงการต าราคณะพยาบาล 
 ศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พรภทัร  ธรรมสโรช และคณะ  (2554)   การซกัประวติัและตรวจร่างกายเพื่อการวนิิจฉยัโรคทางอายรุศาสตร์   พิมพค์ร้ังท่ี 2 ง  

กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
พชัรี   ตนัศิริ  และผจงพร สุภาวติา (2539)    คู่มือการพยาบาลเบ้ืองตน้ พิมพค์ร้ังท่ี 7  กรุงเทพมหานคร  
 ภาควชิาพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เพญ็จนัทร์  สุวรรณแสง  โมไนยพงศ ์(2544)   หน่วยท่ี 10 หลกัการวนิิจฉยัโรคเพื่อการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ใน เอกสารการ

สอนชุดวชิา 51105  การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้   พิมพค์ร้ังท่ี 1 นนทบุรี ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

                                   (2544)   หน่วยท่ี 11 การตรวจร่างกายตามโครงสร้างและระบบ ใน เอกสารการสอนชุดวชิา 51105  การ
พยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้   พิมพค์ร้ังท่ี 1 นนทบุรี ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
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ไพโรจน์   จงบญัญติัเจริญ (2556)    “การรักษาตรวจร่างกายเด็ก” เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้)  คณะพยาบาล 
ศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ  วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 

วทิยา    ศรีมาดา  (2551)   การสัมภาษณ์ประวติั และตรวจร่างกาย   พิมพค์ร้ังท่ี 12  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

สมชาย  เอ่ียมอ่อง (2551) “ล าดบัขั้นตอนในการตรวจร่างกาย” และ “การตรวจร่างกายทัว่ไป” ใน การสัมภาษณ์ประวติั และ
ตรวจร่างกาย   พิมพค์ร้ังท่ี 12  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ส่าหรี จิตตินนัทน์ และเสาวนีย ์ จ  าเดิมเผด็จศึก (2532) ต ารากุมารเวชศ่าสตร์ เล่ม 1  กรุงเทพมหานคร ยนิูต้ีพบัลิเคชัน่ 
สุรเกียรติ   อาชานานุภาพ  (2553)    ต าราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป เล่ม 1: แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใชย้า พิมพค์ร้ัง

ท่ี 5 (ฉบบัปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร พิมพดี์  
                                   .  (2553)    ต าราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป เล่ม 2  : 350 โรคกบัการดูแลรักษาและการ 
             ป้องกนั พิมพค์ร้ังท่ี 5 (ฉบบัปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร พิมพดี์  
สิริรัตน์ ฉตัรชยัสุชา ปรางทิพย ์ อุจะรัตน์ และณฐัสุรางค ์ บุญจนัทร์ (2549)   ทกัษะพื้นฐานทางการพยาบาล  

กรุงเทพมหานคร หา้งหุ่นส่วนจ ากดั เอน็ พี เพรส  
สันต ์  หตัถีรัตน์  (2552)      ต าราซกัประวติัและตรวจร่างกาย   พิมพค์ร้ังท่ี 4   กรุงเทพมหานคร  
 ส านกัพิมพห์มอชาวบา้น  
The American Heritage® Dictionary of the English Language  (2009)  “Physical examination” 

 4th Edition   USA: Houghton Mifflin Company. 

 

Collins English Dictionary (2003)   “Physical examination”  USA: HarperCollins Publishers. 

 

Kozier B, Erb G., Blais K., JohnsonJ.. and Temples J.S. (1993).Techiques in clinical nursing.  

 4th ed.  California: Addison-Wesley nursing. 

 

Mosby's Medical Dictionary, (2009), “Physical examination” 8th edition.  USA: Elsevier. 

 

Stanley Loeb )1991)  Clinical Skill Builder: Rapid Assessment. Pennsylvania: Springhouse  

 Corporation. 

  



 

 

หน่วยที ่12 
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกจิการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  ศรีโอภาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ช่ือ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิรดี  ศรีโอภาส 

วฒิุ พย.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)  
ปรด. (สาธารณสุขศาสตร์) 

   ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
   หน่วยท่ีผลิต หน่วยท่ี 12 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

 

ชุดวชิา      การส่งเสริม การตรวจประเมิน และการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น 
หน่วยที ่12 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกจิการ 
 
ตอนที ่ 

12.1 แนวคิดเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ  
12.2 การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากส่ิงมีพิษ 
12.3 การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ 

 
แนวคิด 

1. การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการเป็นการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป้ฏิบติังานท่ี
ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหันจากการท างานก่อนท่ีจะส่งไปยงัโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป โดยผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีปฐมพยาบาลจะตอ้งมีความรู้ในการปฐม
พยาบาล การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั และปฏิบติัการกูชี้พไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. การปฐมพยาบาลผูท่ี้ได้รับอนัตรายจากส่ิงมีพิษในสถานประกอบกิจการแบ่งเป็น การได้รับ
อนัตรายจากสารพิษทางการหายใจ ทางปาก และทางผวิหนงั การไดรั้บอนัตรายจากสัตวจ์ากการ
ถูกสัตวก์ดัหรือต่อย และการไดรั้บอนัตรายจากพืชโดยการรับประทานพืชมีพิษ ซ่ึงมีหลกัการ
และวธีิการปฐมพยาบาลแตกต่างกนั 

3.  อุบติัเหตุในสถานประกอบกิจการท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดอนัตรายไดห้ลายประการไม่วา่จะเป็น
การเกิดบาดแผลฟกช ้ า บาดแผลฉีกขาด บาดแผลไหม้พอง การบาดเจ็บท่ีกระดูก ข้อ และ
กลา้มเน้ือ การถูกกระแสไฟฟ้าช็อต และการจมน ้า ซ่ึงมีหลกัการและวิธีการปฐมพยาบาลเฉพาะ
แต่ละกรณี  

 
วตัถุประสงค์ 
         เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 12 แลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการได ้
          2.   อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากส่ิงมีพิษได ้

 3.  อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุได้ 
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กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 12 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 12.1-12.3 
3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ชมวดิีทศัน์ประจ าชุดวชิา (ถา้มี) 
5. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 
6. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ (ถา้มี) 
7. เขา้รับการสอนเสริม (ถา้มี) 
8. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 12 

 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบติั 
3. วดิีทศัน์ประจ าชุดวชิา (ถา้มี) 
4. เทปเสียงประกอบชุดวชิา (ถา้มี) 
5. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 
6. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์ (ถา้มี) 
7. การสอนเสริม(ถา้มี) 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่12 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่12.1  
แนวคดิเกีย่วกบัการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกจิการ 
 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 12.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
            12.1.1  ความหมาย ความส าคญัของการปฐมพยาบาล และบทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฐมพยาบาลในสถาน 

ประกอบกิจการ 
            12.1.2  ขั้นตอนการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ 

12.1.3 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
12.1.4  การปฏิบติัการกูชี้พ 

แนวคิด  
1. การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการเป็นการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป้ฏิบติังานท่ี

ไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยอยา่งกะทนัหนัจากการท างานเพื่อช่วยเหลือชีวติ บรรเทาอาการบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วย ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพื่อให้ฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว ก่อนท่ีจะส่งไปยงัโรงพยาบาล
หรือสถานบริการทางการแพทยเ์พื่อรับการรักษาต่อไป  

2. ขั้นตอนการปฐมพยาบาลประกอบไปดว้ยการประเมินสภาพผูป่้วย ประเมินสภาพแวดลอ้ม  
ด าเนินการปฐมพยาบาล บนัทึกรายละเอียดเหตุการณ์ และน าผูป่้วยส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อไป 

3. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยจะท าในกรณีจ าเป็นเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยและผูป้ฐมพยาบาล โดยการ 
เคล่ือนยา้ยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเคล่ือนยา้ยโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ และการเคล่ือนยา้ยโดยใช ้  
อุปกรณ์ ไดแ้ก่ เกา้อ้ี ผา้ห่ม เปลหาม 

4. ขั้นตอนการปฏิบติัการกูชี้พจะท าในผูป่้วยท่ีมีภาวะหวัใจหยุดเตน้ ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนคือ การช่วยการ
ไหลเวยีนเลือดโดยการกดหนา้อก การเปิดทางเดินหายใจใหโ้ล่งโดยวิธีกดหนา้ผากยกคางข้ึนและ
วิธียกกระดูกขากรรไกรล่างข้ึน และการช่วยหายใจหรือการผายปอดโดยการเป่าปาก ซ่ึงในการ
ปฏิบติัการกูชี้พอาจท าเพียงคนเดียวหรือสองคนก็ได ้

 
วตัถุประสงค์ 
         เม่ือศึกษาตอนท่ี 12.1 แลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคญัของการปฐมพยาบาล และบทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฐมพยาบาลใน 
สถานประกอบกิจการ 

2. อธิบายขั้นตอนการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการได ้
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3. อธิบายวธีิการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยได ้
4. อธิบายวธีิปฏิบติัการกูชี้พได ้

เร่ืองที่ 12.1.1 
ความหมาย ความส าคญัของการปฐมพยาบาล และบทบาทหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาลใน
สถานประกอบกจิการ 
 
 การประสบอนัตรายหรืออุบติัเหตุจากการปฏิบติังานในสถานประกอบกิจการต่างๆ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ ซ่ึงอนัตรายหรืออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ ไปจนถึงการบาดเจ็บขั้นรุนแรงตอ้งน าส่งโรงพยาบาลหรือท าให้เสียชีวิต บ่อยคร้ังท่ีพบวา่หากเกิดการ
บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงการบาดเจ็บท่ีรุนแรง ถ้าผูป้ฏิบัติงานสามารถท่ีจะให้การ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้หรือให้การปฐมพยาบาลท่ีถูกตอ้งกบัผูไ้ด้รับบาดเจ็บ จะเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยท าให้อาการ
บาดเจบ็ต่าง ๆ ลดความรุนแรงลงหรือลดอนัตรายท่ีอาจท าใหพ้ิการหรือเสียชีวติได ้ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งเรียนรู้หลกัการและวธีิปฏิบติัในการใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้กบัผูป้ระสบอนัตราย 
ความหมายของการปฐมพยาบาล 

มีผูใ้หค้วามหมายของการปฐมพยาบาล (First aids) ไวม้ากมาย ไดแ้ก่ 
การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีหาไดใ้นขณะนั้นก่อน

น าส่งโรงพยาบาล (ศูนยฝึ์กอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามยั สภากาชาดไทย, 2559)  
การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วยเจบ็ก่อนท่ีจะน าส่งสถานพยาบาลหรือไดรั้บการ

ดูแลจากบุคลากรทางการแพทยต่์อไป (กรมแพทยท์หารเรือ, 2561) 
การปฐมพยาบาล คือ  การให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นเม่ือพบอุบัติ เหตุแก่ผู ้บาดเจ็บก่อนน าส่ง 

โรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มข้ึน พิการ หรือเสียชีวิต (กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) 

การปฐมพยาบาล คือ การปฏิบติัการฉุกเฉินท่ีเร่ิมตน้กระท าเพื่อรักษาชีวิต หรือช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉิน
ขณะรอคอยปฏิบติัการแพทยจ์ากผูป้ระกอบวชิาชีพหรือผูช่้วยเวชกรรม ซ่ึงตอ้งไม่มีการท าหตัถการในร่างกาย
เวน้แต่การใหย้าสามญัประจ าบา้นหรือยาของผูป่้วยตามท่ีแพทยส์ั่งไว ้ และหมายรวมถึงการแจง้การเจบ็ป่วย
ฉุกเฉิน การปฏิบติัการฉุกเฉินท่ีกระท าตามค าแนะน าของแพทย ์ หรือผูช่้วยเวชกรรม และการช่วยบุคลากร
สาธารณสุขท่ีปฏิบติัการฉุกเฉิน ณ ท่ีเกิดเหตุและขณะเคล่ือนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉิน รวมทั้งการกระท าอ่ืนใดท่ี 
คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉินก าหนดเพิ่มเติมให้เป็นการปฐมพยาบาล (คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉิน, 
2554) 

การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยหรือผูบ้าดเจ็บโดยเร็วท่ีสุดจนกวา่บุคลากรทางการแพทย์
จะมาถึง ซ่ึงการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยไม่ไดค้  านึงถึงเฉพาะการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยทางดา้นร่างกายเท่านั้นแต่ยงั
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รวมถึงการดูแลเบ้ืองตน้ทางดา้นจิตใจใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากเหตุการณ์ท่ีเลวร้าย 
(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2016). 

การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย (St John Ambulance, St 
Andrew’s First Aid and The British Red Cross Society, 2014)  

จากความหมายของการปฐมพยาบาลดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ การปฐมพยาบาล 
หมายถึง การให้การช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจบ็ป่วยเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย
ก่อนท่ีจะส่งไปยงัสถานพยาบาลหรือได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรับการรักษาต่อไป 
ความส าคัญของการปฐมพยาบาล 

การบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอโดยเฉพาะในขณะปฏิบติังานแต่ถา้หากไดรั้บการ 
ช่วยเหลือในเบ้ืองตน้ก่อนเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้น ยอ่มส่งผลดีต่อการรักษาพยาบาลในขั้น
ต่อไป ดงันั้น การปฐมพยาบาลจึงมีความจ าเป็นส าหรับผูป้ฏิบติังานทุกคนท่ีจะตอ้งเรียนรู้หลกัและวธีิการปฐม
พยาบาลทั้งส่ิงท่ีควรปฏิบติัและส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติัในการปฐมพยาบาล เพื่อจะไดใ้ห้การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ทั้ง
ตนเองและผูร่้วมงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ความส าคญัของการปฐมพยาบาลมีดงัน้ี 
 1. ช่วยรักษาชีวิตของผู้ ป่วย การปฐมพยาบาลท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว สามารถช่วยลดอนัตรายท่ีรุนแรงหรือ
ลดความเส่ียงต่อการเสียชีวติของผูป่้วยได ้ก่อนท่ีจะส่งไปรับการรักษาต่อท่ีโรงพยาบาล เช่น การช่วยหายใจใน
รายท่ีหยุดหายใจ การช่วยกระตุ้นหัวใจในรายท่ีหัวใจหยุดเต้น การห้ามเลือดเพื่อไม่ให้เลือดไหลออกจาก
บาดแผลมากจนเกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือดจ านวนมาก การเคล่ือนยา้ยผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บกระดูกซ่ีโครงหัก
อยา่งถูกตอ้ง เพื่อไม่ใหก้ระดูกท่ีหกัไปท่ิมทะลุหวัใจหรือปอด เป็นตน้ 

2. ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายมากขึน้  โดยการปฐมพยาบาลจะเป็นการลดอนัตรายจากการ
บาดเจ็บ ตลอดจนช่วยป้องกนัภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการ ท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัจากประสบอุบติัเหตุหรือ
เจ็บป่วย เช่น การช่วยเหลือผูท่ี้หมดสติ โดยจดัท่านอนให้ตะแคงหน้าไปด้านใดดา้นหน่ึง เพื่อป้องกนัไม่ให้
ส าลกัเอาน ้ าลายหรือเสมหะเขา้สู่ทางเดินหายใจ ซ่ึงอาจไปอุดกั้นทางเดินหายใจได้ การเคล่ือนยา้ยผูท่ี้ไดรั้บ
บาดเจ็บกระดูกสันหลงัหกัอยา่งถูกตอ้ง เพื่อป้องกนักระดูกสันหลงัส่วนท่ีหกัไปตดัเส้นประสาทไขสันหลงัจน
เกิดอมัพาต การปฐมพยาบาลผูท่ี้อวยัวะถูกตดัขาดโดยการห้ามเลือดและเก็บรักษาอวยัวะส่วนท่ีถูกตดัขาดได้
อยา่งถูกตอ้ง จะท าให้อวยัวะส่วนท่ีถูกตดัขาดยงัมีเลือดมาเล้ียง และสามารถต่ออวยัวะส่วนนั้นกลบัคืนได ้เป็น
ตน้ 

3.ช่วยบรรเทาอาการเจบ็ปวด โดยการปฐมพยาบาลท่ีถูกตอ้งจะช่วยลดอาการเจบ็ปวดและทรมาน 
จากการไดรั้บบาดเจ็บต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาลผูท่ี้ถูกสารเคมีกระเด็นเขา้ตาโดยการให้ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาด
ไหลผ่านจ านวนมากอย่างน้อย 15-20 นาที เพื่อชะล้างสารเคมีออกจากตาให้มากท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยลดอาการ
ระคายเคืองและลดความเจ็บปวดลงได้ การเข้าเฝือกชั่วคราวในรายท่ีกระดูกขาหักเพื่อให้ขาส่วนท่ีหักได้
เคล่ือนไหวน้อยท่ีสุด ซ่ึงนอกจากจะช่วยไม่ให้กระดูกส่วนท่ีหักไปท าอนัตรายกบัเน้ือเยื่อท่ีอยู่รอบๆ แลว้ ยงั
เป็นการลดความเจบ็ปวดลงไดอี้กดว้ย เป็นตน้ 
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4.ช่วยให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวและกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว เน่ืองจากผูป่้วยมกัมีความกงัวลเก่ียวกบัอาการ 
บาดเจบ็ของตนเอง ดงันั้น นอกจากการช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลทางดา้นร่างกายแลว้ การดูทางดา้นจิตใจ
ก็เป็นส่ิงส าคญั ไม่วา่จะเป็นการให้ก าลงัใจ ปลอบโยน การอยูเ่ป็นเพื่อนโดยไม่ละทิ้งผูป่้วยหรือเจ็บป่วยไวต้าม
ล าพงัตลอดจนการเคล่ือนยา้ยอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อส่งต่อผูป่้วยหรือเจ็บป่วยไปสู่สถานท่ีรักษาท่ี
เหมาะสม จะช่วยใหผู้ป่้วยหรือเจบ็ป่วยฟ้ืนตวัไดเ้ร็วข้ึน 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาลในสถานประกอบกจิการ 

ผูป้ฐมพยาบาล (First aider) คือ บุคคลท่ีใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเพื่อ
ไม่ให้เกิดอนัตรายมากไปกว่าเดิมก่อนน าส่งสถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อไปรับการรักษา
ต่อไป (St John Ambulance, St Andrew’s First Aid and The British Red Cross Society, 2014) ทั้ งน้ีบุคคล
ดงักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นบุคลากรทางการแพทย ์แต่จะตอ้งมีความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลท่ีถูกตอ้ง และไดรั้บ
การฝึกอบรมวิชาการปฐมพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นอย่างดี เช่น ไดรั้บการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลจากสภากาชาดไทย เป็นตน้  

ผูป้ฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ คือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ท าหน้าท่ีปฐมพยาบาลในสถาน
ประกอบกิจการ โดยจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมดา้นการปฐมพยาบาลมาเป็นอยา่งดี โดยทัว่ไปนอกจากแพทยห์รือ
พยาบาลแล้วผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ เจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ควบคุมดูแลเร่ืองความปลอดภัยใน  
การท างานให้กบัผูป้ฏิบติังาน หวัหนา้งานเพราะเป็นผูค้วบคุมดูแลการปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ดของผูป้ฏิบติังาน 
พนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงอาจเป็นพนกังานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือพนกังานในแผนกหรือฝ่ายต่าง ๆ 
ในสถานประกอบกิจการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัหลายหน่วยงานไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะส่งเสริมให้
พนักงานท่ีท างานในหน่วยงานนั้น ๆ ทุกคนเขา้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้กบัผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บหรือเจบ็ป่วยไดอ้ยา่งทนัท่วงที เน่ืองจากอุบติัเหตุหรือความเจ็บป่วยอาจเกิดข้ึนได้
ในทุกเวลา  

ส าหรับบทบาทหน้าท่ีของผูป้ฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง บางแห่งอาจมีบทบาท
หน้าท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ขนาดของสถานประกอบกิจการ ลกัษณะ
งานของผูป้ฏิบัติงาน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการเพิ่มขีดความสามารถส าหรับดูแลผูป่้วยในสถาน
ประกอบกิจการ อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าท่ีของผูป้ฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ท่ีส าคญัควร
ด าเนินการไดด้งัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผูป่้วยได้
อยา่งถูกตอ้ง โดยควรด าเนินการดงัน้ี 

1.1 ซกัประวติัการเกิดอุบติัเหตุจากผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์หรือผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัดี เพื่อจะได ้
ประเมินว่าอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูป่้วยมากน้อยเพียงใดและก่อให้เกิดอนัตรายท่ีระบบหรือ
อวยัวะใดของร่างกายเพื่อจะไดว้างแผนการช่วยเหลือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง             



 

 

8 

1.2 ซกัถามผูป่้วยถึงอาการผดิปกติหลงัไดรั้บอุบติัเหตุในกรณีท่ีผูป่้วยรู้สึกตวัดี เพื่อด าเนินการ
ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม เช่น ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดมากท่ีบริเวณใดของร่างกาย อาการชาตาม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นตน้ 
           1.3 ตรวจประเมินร่างกายผูป่้วยทุกคร้ังก่อนให้การปฐมพยาบาลไม่วา่ผูป่้วยจะรู้สึกตวัหรือไม่
ก็ตาม โดยการส ารวจร่างกายผูป่้วยตั้ งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เพื่อค้นหาส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจ
ประเมินร่างกายก่อนใหก้ารปฐมพยาบาลหรือช่วยเหลือเบ้ืองตน้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 
   1.3.1 การตรวจประเมินสัญญาณชีพ ไดแ้ก่  

1) การหายใจ โดยสังเกตท่ีหนา้อกผูไ้ดรั้บบาดเจบ็วา่ดูความสม ่าเสมอของ 
การหายใจเขา้-ออก ความเร็ว แรง ลึกของการหายใจ โดยการหายใจปกติของผูใ้หญ่จะมีอตัราประมาณ 16-20 
คร้ังต่อนาที ถา้หายใจลึก ไม่สะดวกจนตอ้งหายใจทางปากอาจบ่งช้ีวา่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ เป็นตน้ 

2) ชีพจร จะเป็นตวับ่งช้ีการเตน้ของหวัใจ โดยชีพจรปกติในผูใ้หญ่ประมาณ  
60-100 คร้ังต่อนาที การตรวจชีพจรใหต้รวจชีพจรบริเวณขอ้มือก่อนหากคล าไม่ชดัเจนใหค้ล าบริเวณขา้งล าคอ 
หากการเตน้ของชีพจรเบาและเร็ว อาจแสดงถึงภาวะช็อคหรือเป็นลม หากคล าไม่พบชีพจรท่ีขา้งล าคอ แสดงถึง
ภาวะหวัใจหยดุเตน้ ตอ้งรีบท าการกูชี้พทนัที 

3) สีของผวิหนงั สังเกตง่ายท่ีสุดคือบริเวณผวิหนา้ หากผวิหนงัมีสีซีด ขาว  
แสดงถึงปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนโลหิตไม่เพียงพอ อาจอยูใ่นภาวะตกเลือดหรือช็อค แต่ถา้ผิวหนงัมีสี
แดง อาจเกิดจากภาวะความดนัโลหิตสูง หรือการไดรั้บความร้อนหรือแสงแดดจดัท าให้เกิดภาวะลมแดด หาก
ผวิหนงับริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็มีสีซีดเขียว แสดงถึงภาวะท่ีเซลล์บริเวณนั้นไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอ  
    4) อุณหภูมิของร่างกาย โดยการสัมผสัผิวของผูบ้าดเจ็บ หากผิวหนงัเยน็ช้ืน
อาจบ่งช้ีไดว้า่ผูบ้าดเจบ็อยูใ่นภาวะสูญเสียความร้อนหรืออยูใ่นภาวะช็อค 
   1.3.2 การตรวจประเมินร่างกายทัว่ไป เช่น สังเกตอาการบวม บาดแผลฉีกขาด มี
เลือดออก กระดูกหกั เป็นตน้ 
     2. ท าการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยหลงัจากประเมินความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุและการไดรั้บบาดเจ็บ
ท่ี ส่ วน ต่ างๆ  ข อ ง ร่ างก าย แล้ ว  ค ว รท าก าร ช่ ว ย เห ลื อ อ ย่ า ง เร่ ง ด่ วน เป็ น ล าดับ ขั้ น ดั ง ต่ อ ไป น้ี 
            2.1 เคล่ือนยา้ยผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีอนัตรายออกมาสู่ท่ีปลอดภยั ยกเวน้ เม่ือ
ประเมินร่างกายของผูบ้าดเจ็บในเบ้ืองตน้แลว้ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งปลอดภยั เช่น ผูบ้าดเจ็บท่ีกระดูก
คอหรือกระดูกสันหลงัหัก จะตอ้งเคล่ือนยา้ยโดยมีอุปกรณ์และจ านวนผูช่้วยเหลือท่ีมีความรู้พร้อมส าหรับ 
การเคล่ือนยา้ยได้อย่างปลอดภยั หากเกิดกรณีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บได้ ก็ต้องจดัสถานท่ีนั้นให้
ปลอดภยัต่อผูบ้าดเจ็บให้มากท่ีสุดระหว่างรอรับการช่วยเหลือท่ีถูกต้องต่อไป แต่ถ้าหากประเมินร่างกาย
ผูบ้าดเจ็บแลว้วา่สามารถเคล่ือนยา้ยไดด้ว้ยอุปกรณ์และผูช่้วยเหลือท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม
บริเวณนั้นเส่ียงอนัตราย เช่น บริเวณท่ีมีสารเคมีร่ัวไหล บริเวณท่ีตึกพงัถล่มลงมา บริเวณท่ีไฟไหม้ลุกลาม  
เป็นต้น ก็ให้เคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บออกมาในท่ีท่ีปลอดภยั เพื่อป้องกันอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้ งกับผูท้  าการ
ช่วยเหลือและผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บ แต่ถ้าหากอยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัยและสามารถท าการปฐมพยาบาลได้
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โดยสะดวก ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ย เพราะการเคล่ือนยา้ยอาจท าให้ผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บเกิดอนัตรายรุนแรง
เพิ่มข้ึน  
            2.2 ด าเนินการช่วยชีวิต จากการตรวจประเมินลกัษณะการหายใจและชีพจร โดยการตรวจดู
การหายใจก็เพื่อประเมินวา่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจหรือไม่ และการตรวจดูชีพจรก็เพื่อประเมินการเตน้
ของหัวใจว่ามีการหยุดเตน้ของหัวใจหรือไม่ ซ่ึงหากตรวจพบว่ามีการหยุดหายใจและ/หรือหัวใจหยุดเต้น
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 เ ร่ื อ ง ท่ี  12 .4.4  
            2.3 ช่วยไม่ให้เกิดอันตรายมากข้ึน ทั้ งน้ีเพราะการปฐมพยาบาลเป็นการช่วยชีวิตและลด
อนัตรายรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนั้ นจึงต้องระมัดระวงัอย่างยิ่งท่ีจะไม่ให้ผูป่้วยได้รับอันตรายรุนแรงหรือ 
เกิดภาวะแทรกซอ้นอนัเน่ืองมาจากการปฐมพยาบาล เช่น ถา้พบวา่ผูป่้วยมีกระดูกหกัจะตอ้งรีบเขา้เฝือกชัว่คราว
ก่อน เพื่อมิให้มีการฉีกขาดของเน้ือเยื่อมากข้ึน ถา้มีบาดแผลตอ้งปิดคลุมบาดแผลด้วยผา้สะอาด เพื่อป้องกนั
ไมใ่หฝุ้่ นละอองเขา้ไปท าให้บาดแผลติดเช้ือ ส าหรับผูป่้วยท่ีสงสัยวา่มีการหกัของกระดูกสันหลงั ตอ้งใหอ้ยูน่ิ่ง
ท่ีสุด และถา้จะตอ้งเคล่ือนยา้ย จะตอ้งให้แนวกระดูกสันหลงัตรง โดยนอนราบบนพื้นไมแ้ข็ง มีหมอนหรือผา้
ประคองศีรษะไม่ให้เคล่ือนไหว นอกจากน้ีควรให้ค  าปลอบโยนผูป่้วย ให้ก าลงัใจ และอยูก่บัผูป่้วยตลอดเวลา 
การพลิกตวัหรือจบัตอ้งผูป่้วยจะตอ้งท าดว้ยความอ่อนโยนและระมดัระวงัไม่เพิ่มความเจ็บปวดมากข้ึนให้กบั
ผูป่้วย และไม่ควรละทิ้งผูป่้วยใหอ้ยูค่นเดียว  

3. น าส่งผูป่้วยเพื่อรับการรักษาต่อ โดยอาจน าส่งผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลหรือติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากสถานพยาบาลเพื่อมารับผูป่้วย ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และสภาพของผูป่้วยขณะนั้น โดยผู ้
ปฐมพยาบาลพึงระลึกอยูเ่สมอวา่ ผูป้ฐมพยาบาลเป็นเพียงผูใ้หก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ไม่ใช่ผูท้  าการรักษา ดงันั้น 
ภายหลงัใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้แลว้ ควรรีบด าเนินการใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาต่ออยา่งเหมาะสมต่อไป 

4. ติดตามดูแลให้ได้รับการรักษาความเจ็บป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างต่อเน่ือง เช่น 
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บบาดเจบ็เล็กๆ นอ้ยๆ ส่วนใหญ่จะยงัคงปฏิบติังานไดต้ามปกติ แต่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแล
ท าความสะอาดบาดแผลอย่างต่อเน่ืองจนกว่าบาดแผลจะหายเป็นปกติ ดงันั้น หากสถานประกอบกิจการไม่มี
บุคลากรทางการแพทย์ประจ า ก็เป็นหน้าท่ีของผูป้ฐมพยาบาลท่ีจะต้องติดตามดูแลผู ้ป่วยให้ได้รับการ 
ท าความสะอาดบาดแผลทุกวนัตามความเหมาะสม เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ หรือติดตามดูแลให้ผูป่้วยไปรับ 
การรักษาอย่างต่อเน่ืองในกรณีท่ีแพทย์ได้สั่งการรักษาต่อเน่ืองไว ้เช่น การไปรับการฉีดวคัซีนป้องกัน
บาดทะยกัตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ 

5. บนัทึกและเก็บรวบรวมขอ้มูลการเจ็บป่วยของผูป้ฏิบติังาน ในกรณีท่ีไม่มีบุคลากรทางการแพทย์
รับผิดชอบงานรักษาพยาบาลในสถานประกอบกิจการโดยตรง ผูป้ฐมพยาบาลควรท าหน้าท่ีบนัทึกและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการเจ็บป่วยของผูป้ฏิบติังานไวด้้วย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นต่องานดา้นอาชีวอนามยัในสถานประกอบกิจการ 

6. ดูแลรักษาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้ไดม้าตรฐานและเพียงพออยา่งนอ้ยตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดของหน่วยปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ 



 

 

10 

7. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู ้ป่วย เช่น ความรู้เก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน กระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการ สถานท่ีตั้งและเบอร์โทรศพัท์ของ
สถานพยาบาลห รือโรงพยาบาล ท่ีอยู่ใกล้ ท่ี สุด  เพื่ อการติดต่อขอความช่วยเห ลือ ความ รู้ เก่ี ยวกับ 
การปฐมพยาบาลโดยการศึกษาเพิ่มเติมและเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ฯลฯ 

 
กจิกรรม 12.1.1  
           การปฐมพยาบาลมีความส าคญัอยา่งไร 
 
แนวตอบกจิกรรม 12.1.1 

การปฐมพยาบาลมีความส าคญั ดงัน้ี 
1. ช่วยรักษาชีวติของผูป่้วย 
2. ช่วยป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยไดรั้บอนัตรายมากข้ึน 
3.  ช่วยบรรเทาอาการเจบ็ปวด 
4. ช่วยใหผู้ป่้วยฟ้ืนตวัและกลบัสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
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เร่ืองที่ 12.1.2 
ขัน้ตอนการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกจิการ 
 
 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการเป็นการช่วยรักษาชีวิตของผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บบาดเจ็บจาก
การปฏิบติังาน ลดอนัตรายท่ีรุนแรงของการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึน บรรเทาอาการเจบ็ปวดและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดข้ึน ตลอดจนเป็นการช่วยให้ผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บฟ้ืนคืนสภาพปกติเร็วท่ีสุด ดงันั้น ผูท้  าการปฐมพยาบาลจึง
ควรเรียนรู้ขั้นตอนของการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการเพื่อให้การช่วยเหลือผูป้ฏิบติังานท่ีได้รับ
บาดเจบ็เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และปลอดภยัมากท่ีสุด 
 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
1. ประเมินสภาพผู้ป่วย 
 หลงัเกิดอุบติัเหตุและมีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ ผูป้ฏิบติังานท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ควรรีบด าเนินการช่วยเหลือผูท่ี้
ไดรั้บบาดเจบ็ทนัที โดยส่ิงแรกท่ีตอ้งด าเนินการคือ การประเมินความรุนแรงและลกัษณะของการบาดเจบ็ท่ี
เกิดข้ึนวา่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งรับการรักษาพยาบาลเร่งด่วนมากนอ้ยเพียงใด โดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ท่ี
ศีรษะ ควรสังเกตอาการท่ีส าคญัไดแ้ก่ ระดบัความรู้สติ ความรู้สึกตวั ปฏิกิริยาโตต้อบโดยการใชค้  าถามสั้นๆ 
เพียง 2-3 วนิาที เช่น การซกัถาม ช่ือ-สกุล วนัเดือนปี สถานท่ีขณะเกิดเหตุ ซ่ึงหากผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ ไม่สามารถ
ตอบค าถามไดห้รือมีความสับสน อาจแสดงวา่ไดรั้บความกระทบกระเทือนท่ีศีรษะอยา่งรุนแรง นอกจากน้ี
อาการต่างๆ ท่ีควรสังเกตเพิ่มเติมไดแ้ก่ ลกัษณะการหายใจ การเตน้ของชีพจร ลกัษณะบาดแผล ต าแหน่งและ
ปริมาณเลือดท่ีออก ฯลฯ เพื่อจะไดว้างแผนการปฐมพยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งน้ีในการช่วยเหลือผูท่ี้
ไดรั้บบาดเจบ็ไม่ควรด าเนินการเพียงล าพงัคนเดียว ควรขอความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีอยูใ่นเหตุการณ์หรือผูท่ี้
อยูใ่กลเ้คียงและช่วยกนัด าเนินการปฐมพยาบาลแก่ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ ซ่ึงจะท าใหก้ารช่วยเหลือเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ในขณะเดียวกนัหากในสถานประกอบกิจการมีพยาบาลประจ าการอยู ่ ใหผู้ป้ฏิบติังาน
คนอ่ืนๆ รีบแจง้พยาบาลเพื่อมาด าเนินการช่วยเหลือต่อไป 
2. ประเมินสภาพแวดล้อม 
 การประเมินสภาพแวดล้อมท าได้โดยสังเกตสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวให้ปลอดภัย มีความ
เหมาะสมส าหรับท าการช่วยเหลือ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ และมีบริเวณกวา้งขวาง
เพียงพอส าหรับการปฐมพยาบาล ในบางกรณีหากพบว่าบริเวณท่ีเกิดเหตุไม่มีความปลอดภยั เช่น มีก๊าซพิษ  
มีวสัดุส่ิงของกีดขวางการให้การช่วยเหลือ ฯลฯ ให้รีบท าการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกมาในท่ีท่ีปลอดภยัก่อน แลว้
จึงด าเนินการช่วยเหลือ อยา่งไรก็ตาม การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยควรท าในกรณีท่ีมีความจ าเป็นจริงๆ เพราะอาจท าให้
เกิดอนัตรายกบัผูป่้วยเพิ่มข้ึนได ้และในการเคล่ือนยา้ยตอ้งประเมินสภาพผูป่้วยก่อนว่าสามารถเคล่ือนยา้ยได้
อยา่งปลอดภยัหรือไม่ เช่น การเคล่ือนยา้ยผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลงั หากเคล่ือนยา้ยไม่ถูกตอ้งอาจท า
ใหผู้ป่้วยเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติหรือเกิดความพิการตามมาได ้  
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นอกจากน้ีส่ิงท่ีพบอยูบ่่อยๆ คือ เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนมกัพบวา่ผูป้ฏิบติังานท่ีเห็นเหตุการณ์หรือผูท่ี้อยู่
ใกลเ้คียงหรือผูท่ี้ไดท้ราบข่าวจะมามุงดูเหตุการณ์ ซ่ึงอาจมีทั้งผูท่ี้มามุงดูเพื่อให้การช่วยเหลือและผูท่ี้มามุงดูวา่มี
เหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบ้าง ดังนั้ น ผูท้  าการปฐมพยาบาลควรจะต้องอธิบายและบอกกล่าวกับผูท่ี้มามุงดู
เหตุการณ์ให้เข้าใจว่าการท่ีมีผู ้มามุงดูเหตุการณ์ เป็นจ านวนมากอาจท าให้เกิดผลเสียต่อผู ้ป่วยได้ เช่น  
ท าให้การระบายอากาศไม่ ดี  ซ่ึ งอาจเป็นสาเหตุท าให้ผู ้ป่ วยเกิดภาวะขาดอากาศหายใจ นอกจากน้ี 
ย ัง อ าจท า ให้ เกิ ด ค ว าม ไม่ ส ะ ด วก ใน ก าร ช่ ว ย เห ลื อ ผู ้ ป่ ว ย ซ่ึ ง จ ะ เป็ น อัน ต ร าย กั บ ผู ้ ป่ ว ย ไ ด ้  
3. ด าเนินการปฐมพยาบาล 
 หลังจากประเมินสภาพผู ้ป่วยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแล้ว ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการปฐมพยาบาลท่ีหาไดใ้นบริเวณนั้น ไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีสามารถน ามาท าเป็นเฝือกชัว่คราวได ้ส าหรับ 
การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีกระดูกหัก  เช่น ไมบ้รรทดั ไมก้ระดาน มว้นกระดาษหนังสือพิมพ์ เชือกฟาง ฯลฯ 
จากนั้น ควรด าเนินการช่วยเหลือผูป่้วยทนัที โดยจะตอ้งช่วยเหลือผูป่้วยท่ีอาจมีอนัตรายถึงแก่ชีวิตก่อน เช่น 
เม่ือมีอุบติัเหตุจากการท างานแลว้ท าให้มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บกระดูกแขนหักกบัผูท่ี้หยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน้ 
จะตอ้งท าการช่วยเหลือผูท่ี้หยุดหายใจและหวัใจหยดุเตน้ก่อน เพื่อไม่ให้สมองและร่างกายขาดออกซิเจนอนัจะ
เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงอีกอย่างในการปฐมพยาบาล คือ การจดัให้ผูป่้วยอยู่ในท่าท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปฐมพยาบาล โดยไม่เป็นการเพิ่มอนัตรายให้แก่ผูป่้วย โดยควรจดัให้ผูป่้วยนอนพกัน่ิงๆ อยูใ่นท่าท่ี
สบายเหมาะแก่การปฐมพยาบาล ถา้ไม่มีการบาดเจบ็ท่ีกระดูกตน้คอควรจดัใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่านอนหงายเพื่อช่วย
ให้ทางเดินหายใจโล่ง พร้อมทั้งสังเกตอาการต่างๆ ของผูป่้วย และวางแผนการให้การช่วยเหลืออย่างมีสติ  
ไม่ต่ืนเตน้ตกใจ และให้การปฐมพยาบาลตามความจ าเป็นอย่างถูกตอ้งเหมาะสม เช่น เขา้เฝือกชัว่คราวกรณี
กระดูกหัก ท าการห้ามเลือดกรณีมีเลือดออก ฯลฯ และในขณะท าการปฐมพยาบาลควรให้ก าลังใจผูป่้วย
ปลอบโยนเพื่อให้ผู ้ป่วยคลายความกังวลใจในอาการบาดเจ็บของตนเอง และควรตระหนักอยู่เสมอว่า 
การปฐมพยาบาลเป็นเพียงการบรรเทาอาการบาดเจ็บ ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น ไม่ใช่การรักษาพยาบาลเพื่อให้หาย 
จากการบาดเจ็บ ดงันั้น อย่าท าการรักษาดว้ยตนเอง ให้เพียงการปฐมพยาบาลท่ีจ าเป็นอย่างถูกตอ้ง แลว้รีบน า
ผูป่้วยส่งไปรับการรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลโดยเร็วท่ีสุด 
4. บันทกึรายละเอยีดเหตุการณ์ 
 ผูท้  าการปฐมพยาบาลควรจดบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน สถานท่ีเกิดอุบติัเหตุ อาการ
ของผูป่้วยตั้งแต่ก่อนท าการปฐมพยาบาล จนกระทัง่ไดรั้บการปฐมพยาบาลแลว้ เช่น ระดบัการรู้สึกตวั หมดสติ 
สับสน ฯลฯ ลกัษณะและความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น กระดูกแขนหกั มีบาดแผล
ฉีกขาดท่ีตน้ขา ศีรษะแตก ปริมาณเลือดท่ีออกจากบาดแผลท่ีหน้าทอ้ง ฉลากสารเคมีหรือภาชนะใส่สารเคมีท่ี
ผูบ้าดเจ็บรับประทานเขา้ไป ฯลฯ ตลอดจนการปฐมพยาบาลท่ีไดด้ าเนินการไป พร้อมทั้งน าติดตวัไปกบัผูป่้วย
ดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้แพทยผ์ูท้  าการรักษาประเมินอาการของผูป่้วยไดว้า่เป็นอยา่งไรและไดรั้บการช่วยเหลืออะไร
ไปแลว้บา้ง อนัจะเป็นประโยชน์ในการรักษาต่อไป 
5. น าผู้ป่วยส่งต่อเพ่ือรับการรักษา 
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 หลงัจากด าเนินการปฐมพยาบาลเท่าท่ีจ  าเป็นอยา่งถูกตอ้งแลว้ ควรรีบน าผูป่้วยส่งสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด หากในสถานประกอบกิจการมีแพทยห์รือพยาบาลประจ าและผูป้ฏิบัติงานได้รับ
บาดเจบ็เพียงเล็กนอ้ย เช่น ถูกของมีคมบาด หลงัจากปฐมพยาบาลโดยการห้ามเลือดแลว้ ก็ใหรี้บน าผูป่้วยส่งไป
รับการรักษาต่อโดยแพทยห์รือพยาบาลประจ าสถานประกอบกิจการ แต่หากกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บบาดเจ็บ
รุนแรง หลงัจากไดรั้บการปฐมพยาบาลแลว้ แพทยห์รือพยาบาลประจ าสถานประกอบกิจการจะเป็นผูป้ระเมิน
อาการของผูป่้วยวา่ควรด าเนินการส่งต่อไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล โดยการน าส่งเองหรือเรียกรถพยาบาล
มารับตวัผูป่้วยไป แต่ในกรณีท่ีไม่มีแพทยห์รือพยาบาลประจ าในสถานประกอบกิจการ ผูป้ฐมพยาบาลจะเป็น 
ผูป้ระเมินอาการต่าง ๆ ของผูป่้วยในการน าส่งไปยงัโรงพยาบาลเองหรือเรียกรถพยาบาลมารับตวัผูป่้วยไป  

ส่ิงส าคญัในการน าผูป่้วยส่งไปรับการรักษาต่อ คือ ให้รีบส่งต่อไปยงัสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล 
ท่ีใกล้ท่ี สุดทันทีโดยมีแพทย์และ/หรือพยาบาลและ/หรือผู ้ท  าการปฐมพยาบาลและ/หรือเจ้าหน้าท่ี 
ความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพและ/หรือหัวหน้างานท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูป่้วยไป
พร้อมกับผูป่้วย พร้อมทั้งน ารายละเอียดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปด้วย และส่ิงท่ีต้องค านึงถึงในระหว่าง 
การเดินทางเพื่อน าผูป่้วยส่งไปรับการรักษาต่อ นอกจากการดูแลทางดา้นร่างกายแลว้ การดูแลทางดา้นจิตใจ
ของผูป่้วยก็เป็นส่ิงส าคัญเช่นกัน ถ้าผูป่้วยรู้สึกตวัดี ผูป้ฐมพยาบาลควรปลอบโยนและให้ก าลังใจผูป่้วย 
เพื่อให้คลายความกงัวลใจจากอาการบาดเจ็บ ซ่ึงจะช่วยให้ผูป่้วยไม่อยูใ่นภาวะเครียดอนัจะส่งผลต่อการฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจภายหลงัการรักษาได ้
 
กจิกรรม 12.1.2  
          เม่ือพบผูป้ฏิบติังานนอนหมดสติอยู่บนพื้นห้องในห้องเก็บสารเคมีซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าหรับใช้ผลิตสีทา
บา้น จะตอ้งด าเนินการขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกในการปฐมพยาบาล 

ก. ประเมินสภาพผูป่้วย 
ข. ประเมินสภาพแวดลอ้ม 
ค. ด าเนินการปฐมพยาบาล 
ง. บนัทึกรายละเอียดเหตุการณ์ 
จ. น าผูป่้วยส่งต่อเพื่อรับการรักษา 

 
แนวตอบกจิกรรม 12.1.2 

ก.  ประเมินสภาพผูป่้วย 
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เร่ืองที่ 12.1.3 
การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 
 
 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของผูป่้วย การเคล่ือนยา้ย
ผูป่้วยอาจกระท าก่อนให้การปฐมพยาบาลหรือหลงัจากให้การปฐมพยาบาลก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน ในหลายกรณีพบวา่มีผูป่้วยจ านวนมากไดรั้บอนัตรายจากการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่ถูกวิธี ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้
ผูป่้วยเสียชีวิตหรือมีความพิการตามมา ดงันั้น ก่อนท่ีจะท าการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ควรพิจารณาถึงความจ าเป็น 
ในการเคล่ือนยา้ย ถา้เป็นไปไดอ้ยา่พยายามเคล่ือนยา้ยผูป่้วย แต่ถา้หากมีความจ าเป็น เช่น ผูป่้วยมีอาการรุนแรง
ต้องรีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็วหรือผู ้ป่วยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัย ท าให้ไม่สามารถให ้
การปฐมพยาบาลได้ เช่น ผูป่้วยอยู่ในบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม ้หรืออยู่ใกล้บริเวณท่ีส่ิงของอาจตกลงมาทบัได ้ 
ก็ให้รีบด าเนินการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยเร็ว ทั้ งน้ีเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยและผูท่ี้ท  าการปฐมพยาบาล 
ดงันั้น ผูท้  าการปฐมพยาบาลจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้วธีิการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งถูกตอ้งไปยงัสถานท่ีท่ี
ปลอดภยั 
1. หลกัทัว่ไปในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 
 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยมีหลกัส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง ได้แก่ ไม่พยายามเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยไม่จ  าเป็น 
ยกเวน้กรณีท่ีต้องเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย เช่น อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือ 
การระเบิด ผูป่้วยอยูใ่นบริเวณท่ีมีก๊าซพิษหรือท่ีอบัอากาศ อยูใ่นบริเวณท่ีร้อนจดัหรือเยน็จดั เส่ียงต่อตึกถล่มพงั
ทบั อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า อนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล เป็นตน้ 
 หลกัทัว่ไปในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย คือ 
 1. ก่อนท าการเคล่ือนยา้ยผู ้ป่วย ต้องปฐมพยาบาลส่วนของร่างกายผู ้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บก่อน 
ตามความจ าเป็น เช่น ถา้ผูป่้วยมีอาการหายใจล าบากตอ้งท าการช่วยหายใจก่อน ถ้าบาดแผลมีเลือดออกมาก  
ผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งท าการห้ามเลือดก่อน ฯลฯ ส าหรับผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุท่ีเส่ียงต่อการบาดเจ็บท่ีกระดูก
สันหลงั เช่น ตกจากท่ีสูง ถูกส่ิงของตกลงมาทบั ถูกรถชน ฯลฯ ผูท้  าการปฐมพยาบาลจะตอ้งประเมินอาการ
บาดเจบ็ใหแ้น่ใจเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยท าการเคล่ือนยา้ยโดยระวงัไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อกระดูกสันหลงัเพิ่มข้ึน 
 2. ขณะท าการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ตอ้งดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดโดยสังเกตอาการต่างๆ เช่น สังเกตการ
หายใจ ตรวจวดัชีพจร สังเกตปริมาณเลือดท่ีออก และอย่าปล่อยให้ผูป่้วยท่ีหมดสติอยู่ตามล าพงัเพราะอาจมี
อาการแยล่งทนัทีทนัใด ท าใหไ้ม่สามารถช่วยเหลือไดท้นัท่วงที 
 3. วิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ในขณะนั้ น สถานท่ีเกิดเหตุ จ  านวนผูช่้วยเหลือ 
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีสามารถหาได้ในขณะนั้น โดยผูป้ฐมพยาบาล
จะตอ้งตดัสินใจเลือกวธีิท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัต่อผูป่้วยมากท่ีสุด  
2. ประเภทของการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 
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การเคล่ือนยา้ยผู ้ป่วยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การเคล่ือนย้ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์และ 
การเคล่ือนยา้ยโดยใชอุ้ปกรณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 การเคล่ือนย้ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ เป็นการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยผูท้  าการปฐมพยาบาล โดยไม่ใช้
อุปกรณ์ช่วยในการเคล่ือนยา้ย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 2.1.1 การเค ล่ือน ย้ายผู้ ท่ี ไ ด้ รับบาดเจ็บ เพี ยงเล็ก น้อยห รือผู้ ป่ วย ท่ี รู้ สึ กตัวดี  โดยใน 
การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยดงักล่าว แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี ตามจ านวนผูท้  าการปฐมพยาบาล คือ 

 1) กรณีผู้ปฐมพยาบาลคนเดียว เป็นการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยในระยะทางใกล้ๆ  โดยมีผูช่้วยเหลือ
ผูป่้วยเพียงคนเดียว แบ่งออกไดเ้ป็น 3 วธีิ ดงัน้ี 

  ก. วิธีพยงุเดิน (Human crutch) หรือ (Walking assist) เป็นวธีิท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ี
รู้สึกตวัดี และไดรั้บบาดเจบ็เพียงเล็กนอ้ย เช่น ขอ้เทา้เคล็ด แขนหกั หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีตา 

  วิธีการเคล่ือนย้าย ผูป้ฐมพยาบาลจะยืนขา้งผูป่้วยโดยหันหน้าไปทางทิศเดียวกนั จบั
แขนข้างหน่ึงของผูป่้วยพาดบ่า แล้วใช้มืออีกข้างหน่ึงของผูป้ฐมพยาบาลโอบเอวและพยุงเดิน โดยก่อน
เคล่ือนยา้ยตอ้งบอกผูป่้วยเสมอวา่จะตอ้งท าอยา่งไรบา้งและเคล่ือนยา้ยไปทางดา้นใด (ภาพท่ี 12.1) 

   

 
 

ภาพที ่12.1 วธีิพยุงเดิน 
 ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
  
   ข.  วิธีอุ้มกอดด้านหน้า (Carrying in arms) หรือ (Shoulder knee arms carry) เป็นวิธี
ท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัดีแต่ไม่สามารถเดินได้ โดยผูป่้วยจะตอ้งมีน ้ าหนักน้อยหรือมีรูปร่างเล็กกว่า 
ผูป้ฐมพยาบาล และตอ้งใช้แขนขา้งใดขา้งหน่ึงได ้ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง คือ ผูป่้วยจะตอ้งไม่มีกระดูกหัก 
ท่ีส่วนใดๆ ของร่างกาย ส าหรับผูป้ฐมพยาบาลท่ีจะใช้วิธีน้ีตอ้งแน่ใจว่าตนเองมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะ
สามารถยกตวัผูป่้วยได ้ 
   วิธีการเคล่ือนย้าย เร่ิมตั้งแต่การยกตวัผูป่้วย โดยในการยกตวัผูป่้วย ผูป้ฐมพยาบาล
จะตอ้งยอ่ตวัลงนัง่ในท่าคุกเข่า แลว้สอดแขนขา้งหน่ึงเขา้ใตเ้ข่าของผูป่้วย พร้อมกบัโอบแขนขา้งหน่ึงไปทาง
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ดา้นหลงัผูป่้วย แลว้สอดเขา้ใตรั้กแร้ของผูป่้วย จากนั้นให้ยกตวัผูป่้วยข้ึนพกัไวบ้นเข่าของผูป้ฐมพยาบาลก่อน 
แลว้จึงยกตวัผูป่้วยข้ึนในท่ายืน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบักระดูกสันหลงัของผูป้ฐมพยาบาล (ภาพท่ี 
12.2)  
 

 
ภาพที ่12.2 วธีิอุ้มกอดด้านหน้า 

 ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

ค.  วิธีอุ้มกอดคอขีห่ลัง (Pack a back carry) เป็นวธีิท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ี 
รู้สึกตวัดีแต่ขาเจบ็ เดินไม่ได ้ และจะตอ้งไม่มีกระดูกหกัท่ีส่วนใดๆ ของร่างกาย  
   วิธีการเคล่ือนย้าย กรณีท่ีผูป่้วยสามารถยืนได้ ให้ผูป่้วยยืนทาบหลังและกอดคอ 
ผูป้ฐมพยาบาล แต่กรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถยนืทรงตวัไดใ้หผู้ป่้วยนัง่บนโต๊ะหรือเกา้อ้ี จากนั้นใหผู้ป้ฐมพยาบาล
ยอ่ตวัลงพร้อมกบัสอดมือทั้งสองขา้งเขา้ใตเ้ข่าของผูป่้วย ดึงมือทั้งสองขา้งของผูป่้วยมายดึไวใ้นลกัษณะไขวก้นั 
แลว้ทรงตวัข้ึนยนื (ภาพท่ี 12.3)  
 

 
ภาพที ่12.3 วธีิอุ้มกอดคอข่ีหลงั 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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2) กรณีผู้ปฐมพยาบาล 2 คน เป็นการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยในระยะทางใกล้ๆ  โดย 
มีผูช่้วยเหลือในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 2 คน แบ่งออกเป็น 4 วธีิ ดงัน้ี 
   ก.วิธีพยุงเดินด้วย 2 คน (Human crutch) เป็นวิธีท่ีมีโอกาสใช้บ่อย เหมาะส าหรับ
ผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัดี ผูป่้วยมีรูปร่างใหญ่ แต่ไม่มีบาดแผลรุนแรงหรือกระดูกหกั วิธีปฏิบติัจะคลา้ยกบัการพยุงเดิน
ดว้ยผูป้ฐมพยาบาลคนเดียว 

  วิธีการเคล่ือนย้าย ผูป้ฐมพยาบาลทั้ ง 2 คน จะยืนขนาบข้างผูป่้วยโดยหันหน้าไป 
ทางทิศเดียวกนั ให้ผูป้ฐมพยาบาลจบัแขนแต่ละขา้งของผูป่้วยพาดบ่าของผูป้ฐมพยาบาล แล้วใช้มือท่ีเหลือ 
อีกขา้งของผูป้ฐมพยาบาลแต่ละคนโอบเอวผูป่้วยและพยุงเดิน โดยก่อนเคล่ือนยา้ยต้องบอกผูป่้วยสมอว่า
จะตอ้งท าอยา่งไรบา้งและเคล่ือนยา้ยไปทางดา้นใด (ภาพท่ี 12.4) 

 

 
 

ภาพที ่12.4 วธีิพยุงเดินด้วย 2 คน 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ

สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

   ข.วิธีอุ้มคู่กอดหลัง เป็นวธีิท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีมีอาการบาดเจบ็ไม่รุนแรง 
และจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยผา่นทางแคบๆ เช่น บาดเจบ็ท่ีขอ้เทา้ ศีรษะ หรือตาเจ็บ แต่ไม่ควรใชว้ิธีน้ีกบัผูป่้วยท่ี
ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีกระดูกสันหลงัและไดรั้บบาดเจบ็บริเวณล าตวั 
   วิธีการเคล่ือนย้าย ให้ผูป่้วยอยู่ตรงกลางระหว่างผูป้ฐมพยาบาลทั้งสอง โดยผูป้ฐม
พยาบาลคนแรกยืนขา้งหลงัผูป่้วย แล้วสอดแขนทั้งสองขา้งเขา้ไปใตรั้กแร้ของผูป่้วย โดยโอบพยุงท่ีไหล่ทั้ง
สองขา้งของผูป่้วยไว ้ส่วนผูป้ฐมพยาบาลคนท่ี 2 ยนืขา้งหนา้ผูป่้วยโดยหนัหนา้ไปในทิศทางเดียวกบัผูป่้วย แลว้
สอดแขนเขา้ใตเ้ข่าทั้งสองขา้งของผูป่้วยและพยงุไว ้จากนั้นยกตวัผูป่้วยข้ึนพร้อมๆ กนั (ภาพท่ี 12.5) 
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ภาพที ่12.5 วธีิอุ้มคู่กอดหลงั 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ในเอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
   ค. วิธีอุ้มประสานมือ (Two man scat carry) เป็นวธีิท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีสามารถ
ใชมื้อสองขา้งได ้เพราะตอ้งกอดคอผูใ้หก้ารปฐมพยาบาล 
   วิธีการเคล่ือนย้าย ให้ผูป้ฐมพยาบาลหันหน้าเขา้หากนั พยุงให้ผูป่้วยนัง่โดยแขนขา้ง
หน่ึงของผูป้ฐมพยาบาลแต่ละคนโอบคอซ่ึงกนัและกนัไวเ้พื่อโอบดา้นหลงัและยึดผูป่้วยไว ้ส่วนแขนอีกขา้ง
หน่ึงของผูป้ฐมพยาบาลแต่ละคนจบัขอ้มือประสานกนัแบบมดัขา้วตม้ (Lock wrist) จากนั้นสอดเขา้ใตเ้ข่าของ
ผูป่้วย แลว้ยกตวัผูป่้วยข้ึนพร้อมกนั โดยในการยก ใหว้างผูป่้วยพกับนเข่าเป็นจงัหวะท่ี 1 และอุม้ยนืเป็นจงัหวะ
ท่ี 2 แลว้จึงเดินไปพร้อมกนั (ภาพท่ี 12.6) 
 
      

  
 

ภาพที ่12.6 วธีิอุ้มประสานมือ 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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   ง. วิธีอุ้มประสานแคร่ (Four-handed seat) คลา้ยกบัวธีิอุม้ประสานมือแต่ต่างกนัตรง
การจบัมือประสานกนัของผูป้ฐมพยาบาลเพื่อเป็นท่ีรองนัง่ของผูป่้วย วธีิการน้ีเป็นวธีิการท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วย
ท่ีสามารถใชมื้อสองขา้งไดเ้ช่นกนั เพราะตอ้งกอดคอผูใ้ห้การปฐมพยาบาล 
   วิธีการเคล่ือนย้าย ใหผู้ป้ฐมพยาบาลหนัหนา้เขา้หากนั ใชมื้อขวาจบัขอ้มือซา้ยของตน
และใชมื้อซา้ยจบัขอ้มือขวาของผูป้ฐมพยาบาลอีกคนคลา้ยแคร่ แลว้ใหผู้ป่้วยนัง่บนมือท่ีจบัประสานกนัโดยใช้
แขนทั้งสองโอบรอบคอผูป้ฐมพยาบาล ในการยก ใหว้างผูป่้วยพกับนเข่าเป็นจงัหวะท่ี 1 และอุม้ยนืเป็นจงัหวะ
ท่ี 2 แลว้จึงเดินไปพร้อมกนั (ภาพท่ี 12.7) 
 

 
 

ภาพที ่12.7 วธีิอุ้มประสานแคร่ 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

 2.1.2 การเคล่ือนย้ายผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บรุนแรงท้ังท่ียังรู้สึกตัวดีและไม่ รู้สึกตัว  โดยใน 
การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยดงักล่าว แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี ตามจ านวนผูท้  าการปฐมพยาบาล คือ 

 1) กรณีผู้ปฐมพยาบาลคนเดียว แบ่งออกเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี 
  ก. วิธีลาก (Drag) เป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีไม่รู้สึกตวัและมีรูปร่างใหญ่ มกัใช้

ในกรณีฉุกเฉินท่ีจ าเป็นต้องเคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจากท่ีเกิดเหตุโดยเร็วท่ีสุด เช่น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้
อุบติัเหตุรถชน เป็นตน้ ในการลากผูป่้วยควรลากไปทางดา้นศีรษะหรือปลายเทา้ของผูป่้วย และตอ้งระวงัไม่ให้
ส่วนของร่างกายโคง้งอโดยเฉพาะคอและล าตวั การใชผ้า้ห่มหรือเส่ือหรือไมก้ระดานรองใตล้ าตวัผูป่้วยจะเป็น
การลดอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลากได ้การเคล่ือนยา้ยวธีิน้ีแบ่งออกเป็น 4 วธีิยอ่ยๆ คือ 
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   วิธีท่ี 1 ใหผู้ป้ฐมพยาบาลยนืหรือนัง่ยองๆ ทางดา้นศีรษะของผูป่้วย จบัแขน
ทั้งสองของผูป่้วยพาดทรวงอก จากนั้นสอดแขนเขา้ไปใตไ้หล่ของผูป่้วยและยดึรักแร้ไวใ้หศี้รษะของผูป่้วยอยู่
ระหวา่งช่วงปลายแขนทั้งสองขา้งของผูป้ฐมพยาบาล จากนั้นลากผูป่้วยไปตามพื้น (ภาพท่ี 12.8) 

 
 

 
 

ภาพที ่12.8 แสดงวธีิลากวธีิที่ 1 
 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
   วิธีท่ี 2 ผูป้ฐมพยาบาลจบัท่ีบริเวณขอ้เทา้ทั้งสองของผูป่้วยแลว้ลากไปตาม

พื้น (ภาพท่ี 12.9) 
 

 
ภาพที ่12.9 แสดงวธีิลากวธีิที่ 2 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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    วิธีท่ี 3 ผูป้ฐมพยาบาลจบัผูป่้วยพลิกตะแคง แลว้สอดผา้ห่มรองใตล้ าตวัของ
ผูป่้วย  จากนั้นพนัผา้ห่มให้โอบรอบตวัผูป่้วย แล้วจบัชายผา้เหนือศีรษะของผูป่้วยลากไปตามพื้น (ภาพท่ี 
12.10) 

 
ภาพที ่12.10 แสดงวธีิลากวธีิที ่3 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
    วิธีท่ี 4 เป็นวธีิคลานลากดว้ยคอ โดยผูป้ฐมพยาบาลจบัผูป่้วยนอนหงายและ
ผกูขอ้มือทั้งสองของผูป่้วยใหติ้ดกนั แลว้ใหผู้ป้ฐมพยาบาลคล่อมตวัผูป่้วยในท่าคลาน แลว้สอดศีรษะเขา้ไปใน
ระหวา่งแขนทั้งสองขา้งท่ีผกูขอ้มือไว ้จากนั้นผูป้ฐมพยาบาลจะคลานโดยใชค้อลากผูป่้วย (ภาพท่ี 12.11) 

 
ภาพที ่12.11 แสดงวธีิลากวธีิที ่4 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

  ข. วิธีอุ้มแบก (Fireman’s carry) เป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีหมดสติและมีรูปร่าง
เล็ก โดยผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งมีก าลงัเพียงพอท่ีจะแบกผูป่้วยได ้

  วิธีการเคล่ือนย้าย แบ่งออกเป็น 2 วธีิ ดงัน้ี 
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   วิธีท่ี 1 กรณีท่ีผูป่้วยนอนหงาย ให้ผูป้ฐมพยาบาลใช้มือทั้งสองขา้งจบัมือ
ผูป่้วย ออกแรงพยงุให้ผูป่้วยยืนพิงผูป้ฐมพยาบาล พร้อมกบัจบัมือผูป่้วยออ้มศีรษะผูป้ฐมพยาบาล จากนั้นยอ่ตวั
เล็กนอ้ยแลว้ยกผูป่้วยข้ึนพาดบ่า (ภาพท่ี 12.12) 

 

          
   ก     ข 

 

 
  

   ค     ง 
 

ภาพที ่12.12 แสดงวธีิอุ้มแบกวธีิที ่1 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการ

สอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
   วิธีท่ี 2 กรณีท่ีผูป่้วยนอนคว  ่า ให้ผูป้ฐมพยาบาลคุกเข่าลงเหนือศีรษะผูป่้วย 

สอดแขนทั้งสองขา้งเขา้ใตรั้กแร้ของผูป่้วย ค่อยๆ ยกตวัผูป่้วยให้ลุกข้ึนในท่าคุกเข่า แลว้ค่อยๆ พยงุตวัผูป่้วยให้
ลุกข้ึนยนืพิงตวัผูป้ฐมพยาบาลโดยผูป้ฐมพยาบาลใชเ้ข่าช่วยประคองผูป่้วยไว ้จากนั้นผูป้ฐมพยาบาลใชมื้อซ้าย
จบัแขนขวาของผูป่้วยออ้มศีรษะพร้อมกบัสอดมือขวาเขา้ใตเ้ข่าขวาและรวบขอ้มือขวาของผูป่้วยไวด้ว้ย แลว้ยก
ผูป่้วยข้ึนพาดบ่า (ภาพท่ี 12.13) 
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ภาพที ่12.13 แสดงวธีิอุ้มแบกวธีิที ่2 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

2) กรณีผู้ปฐมพยาบาล 2 คนขึน้ไป  แบ่งออกเป็น 3 วธีิ คือ 
ก. วิธีอุ้มเคียง (Two man arms carry)  เป็นวธีิท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีไม่ 

รู้สึกตวั หรือตอ้งการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยผา่นทางแคบๆ  
   วิธีเคล่ือนย้าย ใหผู้ป้ฐมพยาบาลทั้งสองคนอยูข่า้งเดียวกนั นัง่คุกเข่าลงในท่าเตรียมยก 
ผูป้ฐมพยาบาลคนแรกสอดแขนขา้งหน่ึงเขา้ไปใตศี้รษะผูป่้วยโดยใชช่้วงขอ้พบัแขนรองรับศีรษะและใชมื้อรับ
น ้ าหนกัท่ีไหล่ไว ้และใช้แขนอีกขา้งหน่ึงสอดเขา้ใตห้ลงัผูป่้วย ส่วนผูป้ฐมพยาบาลคนท่ี 2 สอดแขนขา้งหน่ึง
เขา้ใตเ้อวผูป่้วย ส่วนแขนอีกขา้งหน่ึงสอดเขา้ใตข้าและเข่าผูป่้วย จากนั้นจึงยกผูป่้วยข้ึนพร้อมๆ กนั โดยจงัหวะ
ท่ีหน่ึงใหย้กผูป่้วยวางบนเข่า จงัหวะท่ีสองใหผู้ป้ฐมพยาบาลลุกข้ึนยนืพร้อมๆ กนั (ภาพท่ี 12.14)  
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ภาพที ่12.14 วธีิอุ้มเคียง 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

ข. วิธีอุ้มเรียง 3 คน (Flat lift and carry) เป็นวธีิท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีไม่ 
รู้สึกตวัและมีรูปร่างใหญ่มาก หรือตอ้งการอุม้ผูป่้วยข้ึนวางบนเตียง หรือเคล่ือนยา้ยผ่านทางแคบๆ มกัใช้
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยในรายท่ีกระดูกแขน ขาหกั หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีกระดูกสันหลงั 

วิธีการเคล่ือนย้าย ใหผู้ป้ฐมพยาบาลทั้ง 3 คนนัง่คุกเข่าเรียงกนั สอดแขนเขา้ใต ้
ล าตวัผูป่้วย โดยใหผู้ป้ฐมพยาบาลอุม้พยงุส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
    คนท่ี 1 สอดแขนเขา้บริเวณศีรษะ คอ และหลงัส่วนบน 
    คนท่ี 2 สอดแขนเขา้บริเวณหลงัส่วนกลางและกน้ 
    คนท่ี 3 สอดแขนรองรับบริเวณใตเ้ข่าและปลายเทา้ 
   จากนั้นใหผู้ป้ฐมพยาบาลยกผูป่้วยวางบนเข่าพร้อมๆ กนัเป็นจงัหวะ แลว้อุม้ผูป่้วยให้
นอนตะแคง การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยด้วยวิธีน้ีในการเคล่ือนท่ีตอ้งให้ล าตวัผูป่้วยอยู่ในแนวตรงทอดขนานพื้น
ตลอดเวลา เพราะถา้ผูป่้วยไดรั้บบาดเจบ็ท่ีกระดูกสันหลงัแลว้ไดรั้บการช่วยเหลือในการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่ถูกตอ้ง 
อาจท าใหเ้ส้นประสาทไขสันหลงัถูกกดและถูกท าลายมากข้ึน (ภาพท่ี 12.15) 
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ภาพที ่12.15 วธีิอุ้มเรียง 3 คน 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
ค.  วิธีอุ้มเรียง 8 คน (Flat lift and carry) เป็นวธีิท่ีเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีไดรั้บ 

บาดเจบ็ท่ีกระดูกสันหลงัหรือกระดูกเชิงกรานซ่ึงจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ย 
วิธีการเคล่ือนย้าย ใหผ้กูเทา้ผูป่้วยทั้งสองขา้งใหติ้ดกนัดว้ยผา้สามเหล่ียมผนืเล็ก  

และผกูเข่าทั้งสองขา้งใหติ้ดกนัดว้ยผา้สามเหล่ียมผืนใหญ่ (หากไม่สามารถหาผา้สามเหล่ียมไดก้็ใหด้ดัแปลงใช้
เส้ือหรือผา้ท่ีพอจะหาไดใ้นสถานท่ีเกิดเหตุ) แลว้ให้ผูป้ฐมพยาบาลทั้ง 8 คนเขา้ประจ าท่ี โดยสองคนแรกเขา้
ประคองศีรษะและเท้าของผู ้ป่วย ส่วนอีก 6 คนเข้าประคองด้านข้างผู ้ป่วยข้างละ 3 คน จากนั้ นให ้
ผูป้ฐมพยาบาลทุกคนคุกเข่าลงและเตรียมวางมือดงัภาพท่ี 14.16 ก. ผูป้ฐมพยาบาลคนท่ีประคองศีรษะและ
ประคองเทา้มีหน้าท่ีค่อยๆ จบัผูป่้วยให้เหยียดออก ส่วนอีก 6 คนค่อยๆ สอดมือเขา้ใตล้  าตวัผูป่้วยพร้อมๆ กนั 
แลว้ผูป้ฐมพยาบาลคนหน่ึงจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบออกค าสั่งให้ยกผูป่้วยข้ึนด้วยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
เม่ือเห็นวา่ทุกคนพร้อม แลว้เคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยให้ผูป้ฐมพยาบาลกา้วเดินทางดา้นขา้ง ขอ้ควรระวงัในขณะยก
เคล่ือนยา้ยผูป่้วย ผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งยกเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งพร้อมเพรียงกนัและให้ล าตวัของผูป่้วยทอด
ขนานกบัพื้นตลอดเวลาไม่วา่จะยกข้ึนหรือยกลง (ภาพท่ี 12.15 ข.) 
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ภาพที ่12.16 วธีิอุ้มเรียง 8 คน 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
 2.2 การเคล่ือนย้ายโดยใช้อุปกรณ์ (Stretcher and carriers)  
  การใชอุ้ปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
  2.2.1 การเคล่ือนย้ายโดยใช้เก้าอี ้(Chair carry) เป็นวิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัดี มกัใช้
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บท่ีทรวงอกและทอ้ง แขน หรือตา หรือตอ้งการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยข้ึนลงบนัได 
ผา่นมุมหรือทางแคบๆ 
  วิธีการเคล่ือนย้าย ให้ผูป่้วยนัง่พิงเกา้อ้ีท่ีแข็งแรงพอท่ีจะรับน ้ าหนกัของผูป่้วยได ้และไม่ควร
ใช้เกา้อ้ีชนิดท่ีพบัไดห้รือชนิดท่ีหมุนได ้ผูป้ฐมพยาบาลคนแรกยืนอยูด่า้นหลงัเกา้อ้ี แลว้จบัพนกัเกา้อ้ีเอียงไป
ทางดา้นหลงั ส่วนผูป้ฐมพยาบาลคนท่ีสองยืนหันหน้าไปทิศทางเดียวกบัผูป่้วย แลว้ยอ่ตวัจบัขาเกา้อ้ีดา้นหน้า 
จากนั้นใหผู้ป้ฐมพยาบาลทั้งสองคนยกเกา้อ้ีข้ึนพร้อมๆ กนั แลว้เดินไปขา้งหนา้ (ภาพท่ี 12.17) 
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ภาพที ่12.17 การเคล่ือนย้ายโดยใช้เก้าอี ้
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
  2.2.2 การเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม (Blanket stretcher) เป็นวิธีการเคล่ือนยา้ยท่ีจะใช้ใน
กรณีท่ีไม่มีเปลหาม แต่ไม่เหมาะกบัผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ท่ีหลงั  
  วิธีการเคล่ือนย้าย พบัผา้ห่มตามความยาวใหท้บกนัเป็นชั้นๆ 2-3 ทบ วางผา้ห่มให้ขนานชิดตวั
ผูป่้วยทางดา้นขา้ง ให้ผูป้ฐมพยาบาลนัง่ลงอีกดา้นหน่ึงของผูป่้วย จบัผูป่้วยพลิกตะแคงตวัเพื่อให้นอนทบับน 
ผา้ห่ม ดึงชายผา้ห่มทั้งสองดา้นออก เสร็จแลว้จึงมว้นชายผา้ทั้ง 2 ดา้น เพื่อเป็นท่ีจบัในการยกผูป่้วยข้ึน 
 

   
 

ภาพที ่12.18 การเคล่ือนย้ายโดยใช้ผ้าห่ม 
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ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
   2.2.3 การเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยโดยใช้เปลหาม (Stretcher carry) การเคล่ือนยา้ยวิธีน้ีเป็น
วิธีท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากผูป่้วยจะไดรั้บความสะดวกสบายและปลอดภยั โดยสามารถใช้เคล่ือนยา้ยผูป่้วยได้ทุก
กรณี โดยในการเคล่ือนยา้ยให้เคล่ือนยา้ยโดยเอาปลายเทา้ไปก่อนเสมอ ยกเวน้ตอนข้ึนบนัไดหรือข้ึนท่ีสูงชนั 
ให้เอาดา้นศีรษะไปก่อน การเคล่ือนยา้ยดว้ยวิธีน้ีอาจใชเ้ปลสนามหรือถา้ไม่มีก็สามารถใชว้สัดุอ่ืนดดัแปลงท า
เป็นเปลไดห้ลายชนิด แลว้แต่จะหาไดใ้นสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ดดัแปลงเป็นเปล
หามได ้ไดแ้ก่ 
   1) บานประตู เหมาะส าหรับเคล่ือนยา้ยผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลัง โดยให้
ผูป่้วยนอนบนบานประตู อยูใ่นท่านอนราบ แลว้มดัตวัผูป่้วยใหติ้ดกบับานประตูให้แน่นพอดี พร้อมกบัน าวสัดุ 
เช่น ถุงทราย 2 ถุง มาประกบท่ีศีรษะทั้ง 2 ขา้ง เพื่อยดึใหศี้รษะและคออยูน่ิ่งไม่ใหเ้คล่ือนไหว  
   2) ผ้าห่มและไม้ยาว 2 อัน ใช้ท าเป็นเปลหาม โดยปูผา้ห่มลงบนพื้น แลว้ใช้ไมย้าว 2 
อนั ยาวประมาณ 2.20 เมตร วางห่างกนัให้มีความกวา้งพอส าหรับผูป่้วยโดยกวา้งประมาณ 60 เซนติเมตร แลว้
พบัผา้ห่มทบไปทบมาใหท้บัไมท้ั้ง 2 ขา้ง (ภาพท่ี 12.19) 
 

     
ภาพที ่12.19 การท าเปลหามโดยใช้ผ้าห่ม 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  
 3) เส้ือและไม้ยาว 2 อัน สามารถดัดแปลเป็นเปลหามได้ โดยให้น าเส้ือขนาดใหญ่เท่าๆ กัน 3 ตัว  
ติดกระดุมใหเ้รียบร้อย หรือจะใช้เส้ือท่ีไม่มีกระดุมก็จะมีความแขง็แรงกวา่ ตดัแขนเส้ือให้เท่ากนั แลว้สอดไม ้2 
อนั เขา้ไปท่ีแขนเส้ือทั้ง 2 ดา้น (ภาพท่ี 12.20) 
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ภาพที ่12.20 การท าเปลหามโดยใช้เส้ือ 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
   4) ผ้าขาวม้าและไม้ยาว 2 อัน สามารถดดัแปลงท าเป็นเปลหามไดโ้ดยน าผา้ขาวมา้ 3 
ผนื ผกูชายทั้ง 2 ดา้นใหติ้ดกนั แลว้สอดไมเ้ขา้ไป (ภาพท่ี 12.21) 
 

 
ภาพที ่12.21 การท าเปลหามโดยใช้ผ้าขาวม้า 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
  5) ผ้าและไม้ยาว 2 อัน สามารถดดัแปลงท าเป็นเปลหามไดโ้ดยน าผา้อยา่งนอ้ย 5 ผนืมาผกูไว้
กบัไมย้าว 2 อนั (ภาพท่ี 12.22)  
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ภาพที ่14.22 การท าเปลหามโดยใช้ผ้า 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

6) เขม็ขดัและไม้ยาว 2 อัน สามารถดดัแปลงท าเป็นเปลหามไดโ้ดยน าเขม็ขดั 
อยา่งนอ้ย 5 เส้น มาผกูคาดไวก้บัไมย้าว 2 อนั (ภาพท่ี 12.23)  

 

 
ภาพที ่12.23 การท าเปลหามโดยใช้เข็มขัด 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
กจิกรรม 12.1.3 
           วธีิการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยวธีิใดท่ีเหมาะกบัผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัดี มีรูปร่างใหญ่ และไม่มีการบาดเจบ็ท่ีกระดูก
สันหลงั 

ก. วธีิลาก 
ข. วธีิอุม้แบก 
ค. วธีิอุม้เรียง 8 คน 
ง. อุม้กอดดา้นหนา้ 
จ. วธีิพยงุเดินดว้ย 2 คน 

 
แนวตอบกจิกรรม 12.1.3 

ขอ้ จ. วธีิพยงุเดินดว้ย 2 คน 
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เร่ืองที่ 12.1.4 
การปฏิบัติการกู้ชีพ 
 

การสูญเสียการท างานของอวยัวะท่ีส าคัญของร่างกาย คือ ปอดและหัวใจ เป็นสาเหตุส าคัญของ 
การเสียชีวิตท่ีพบได้บ่อย เน่ืองจากปอดจะท าหน้าท่ีแลกเปล่ียนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด ์ 
ดว้ยการรับก๊าซออกซิเจนไปเล้ียงเน้ือเยื่อและเซลลต่์างๆ ของร่างกายผา่นทางเมด็เลือดแดงในกระแสเลือด และ
ก าจดัก๊าซคาร์บอนไดอ้อกไซด์ออกจากร่างกาย ในขณะท่ีหัวใจจะท าหน้าท่ีสูบฉีดเลือดท่ีมีก๊าซออกซิเจนไป
เล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายและน าเลือดท่ีก๊าซออกซิเจนถูกน าไปใชแ้ลว้และมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์ริมาณ
มาก กลบัเขา้ไปสู่ปอดเพื่อรับก๊าซออกซิเจนและก าจดัก๊าซคาร์บอนไดอ้อกไซด์ออกไปจากร่างกาย หากผูป่้วย
หยดุหายใจ (Respiratory arrest) ซ่ึงหมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีการหยดุหายใจอยา่งสมบูรณ์โดยอากาศไม่สามารถ
ผา่นเขา้และออกจากร่างกายไดเ้ลย จะท าให้ร่างกายขาดก๊าซออกซิเจนไปเล้ียงอวยัวะท่ีส าคญัโดยเฉพาะสมอง 
ซ่ึงจะส่งผลใหห้วัใจหยุดเตน้ (Cardiac arrest) ซ่ึงหมายถึง ภาวะท่ีหวัใจหยุดการสูบฉีดโลหิตไปเล้ียงส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย อนัเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวติในท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากความสัมพนัธ์ของการท างานของหวัใจ ปอด 
และ สมอง ดงัน้ี 
 1) กรณีท่ีผูป่้วยหยุดหายใจ หวัใจจะยงัคงส่งเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายไดป้ระมาณ 2-3 นาที 
อย่างไรก็ตามเลือดท่ีส่งไปยงัสมองก็จะมีปริมาณก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอต่อสมอง ท าให้ศูนย์ควบคุม 
การท างานของหวัใจในสมองท างานผิดปกติและหยดุส่งสัญญาณไปยงัหวัใจ พร้อมๆ กบัการท่ีกลา้มเน้ือหวัใจ
ขาดออกซิเจน ซ่ึงจะท าให้หัวใจเตน้ผิดปกติและหยุดเตน้ในท่ีสุด และเม่ือไม่มีก๊าซออกซิเจนในเลือดไปยงั
สมองก็จะท าใหส้มองตาย 
 2) กรณีท่ีผูป่้วยหายใจปกติ แต่เม่ือหัวใจหยุดเตน้ การหายใจก็จะหยุดชะงกัทนัที เลือดก็จะไม่ไดถู้ก
ส่งไปยงัปอดเพื่อรับก๊าซออกซิเจนและเลือดก็จะไม่ได้ถูกส่งไปยงัเน้ือเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ศูนยค์วบคุม 
การหายใจของสมองก็จะไม่ได้รับก๊าซออกซิเจน ท าให้หยุดส่งสัญญาณ ผู ้ป่วยก็จะหยุดหายใจ และ 
เม่ือไม่มีก๊าซออกซิเจน สมองก็จะตายในท่ีสุด 
 3) กรณีท่ีหัวใจของผูป่้วยยงัเตน้ตามปกติและผูป่้วยยงัหายใจไดต้ามปกติ แต่มีการอุดกั้นท่ีเส้นเลือด
หวัใจและศูนยค์วบคุมการหายใจท่ีสมองถูกท าลาย ในไม่ชา้ทั้งหวัใจและปอดจะหยดุท างาน และสมองก็จะตาย 
สาเหตุของการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น 
 สาเหตุส าคญัท่ีพบมีหลายประการ คือ 

1. การหดตวัของท่อทางเดินหายใจและปอดอยา่งรุนแรง เน่ืองจากมีส่ิงแปลกปลอมเขา้สู่ทางเดิน 
หายใจ เช่น เศษอาหารช้ินเล็กๆ การส าลกัน ้ าในขณะจมน ้ า การสูดดมก๊าซท่ีก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดิน
หายใจ เป็นตน้ 

2. ทางเดินหายใจอุดตนัเน่ืองจากมีส่ิงแปลมปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ เช่น ล้ินตกไปกั้นทางเดิน 
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หายใจในรายท่ีหมดสติในท่านอนหงาย เศษอาหารหรือฟันปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ การอกัเสบและบวม
บริเวณเน้ือเยือ่ของล าคอจากการแพพ้ิษแมลง การกินสารพิษประเภทกรด เป็นตน้ 

3. การกระทบกระเทือนอยา่งแรงบริเวณศีรษะ คอ ทรวงอก และปอด โดยการบาดเจบ็ท่ีศีรษะอาจ 
กระทบกระเทือนต่อศูนยค์วบคุมการหายใจท่ีสมองโดยตรง การบาดเจ็บท่ีกระดูกคออาจท าให้กระดูกคอ
แตกหักแล้วไปกดทบัเส้นประสาทไขสันหลงับริเวณท่ีควบคุมกล้ามเน้ือท่ีใช้ในการหายใจ การบาดเจ็บท่ี 
ทรวงอกและปอด อาจท าให้มีเลือดหรือลมออกในช่องเยื่อหุ้มปอดหรือมีเลือดออกในเน้ือปอด ซ่ึงมีผลท าให้
การแลกเปล่ียนก๊าซของปอดไม่ดี 

4. ศูนยค์วบคุมการหายใจและการเตน้ของหวัใจท่ีสมองถูกกดจากสาเหตุใดๆ ท่ีมีผลต่อระบบ 
ประสาทส่วนกลาง เช่น ผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า ไดรั้บสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

5. ภาวะ ท่ี ร่างกายไม่ส ามารถน าออก ซิ เจนไปใช้ได้  ได้แ ก่  ภ าวะพิ ษ ท่ี เกิ ดจากก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ พิษจากสารไซยาไนด์ การท างานในท่ีท่ีมีความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนต ่า เช่น  
การท างานในอุโมงค ์เป็นตน้ 

ดงันั้น หากพบวา่ผูป่้วยหยุดหายใจโดยการสังเกตท่ีหน้าอกผูป่้วย ซ่ึงจะพบวา่ไม่มีการเคล่ือนไหวข้ึน
ลงของหน้าอกหรือฟังเสียงลมหายใจออก ซ่ึงจะพบวา่ไม่มีการหายใจ หรือหัวใจหยุดเตน้โดยการคล าชีพจรท่ี
เส้นเลือดแดงใหญ่ขา้งคอหรือท่ีขาหนีบโดยจะพบวา่ไม่สามารถคล าชีพจรได ้ผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งด าเนินการ
ช่วยชีวิตทันที  ซ่ึ งการช่วยชีวิตในเบ้ืองต้น น้ี เรียกว่า การช่วยชี วิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ซ่ึ ง 
การช่วยชีวิตขั้ นพื้นฐานก็คือ การท าให้ ฟ้ืนคืนชีวิตโดยการช่วยแก้ไขระบบไหลเวียนเลือดและระบบ 
การน าก๊าซออกซิเจนเขา้-ออกจากร่างกาย ท าให้ร่างกายท างานต่อไปได้ ดงันั้นผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งเรียนรู้
วธีิการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเรียกวา่ การกู้ ชีพหรือการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation, CPR) 
โดย CPR คือ การช่วยหายใจโดยการผายปอด ซ่ึงกระท าร่วมกบัการกดหน้าอกภายนอกอนัเป็นการนวดหวัใจ
เพื่อช่วยให้หัวใจท่ีหยุดเตน้สามารถท างานสูบฉีดเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายได ้โดยตอ้งรีบท าภายใน
เวลา 4 นาที เพื่อไม่ใหส้มองขาดก๊าซออกซิเจนนานเกินไป โดยการท า CPR มีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 
ข้ันตอนการปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) 
 การปฏิบติัการกูชี้พประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนโดยเรียงตามล าดบัคือ C (Circulation), A (Airway) และ 
B (Breathing) (American Heart Association, 2015) ปัจจุบันการปฏิบัติการกู้ชีพได้อ้างอิงตามวิธีการของ 
American Heart Association (AHA) ปี 2015 ซ่ึงปรับปรุงมาจากปี 2010 โดยมีหลกัการท่ีส าคญัเพิ่มเติมคือ เม่ือ
ตอ้งกูชี้พให้เร่ิมจากการกดหน้าอกอย่างต่อเน่ืองดว้ยอตัรา 100-120 คร้ังต่อนาที โดยกดให้หน้าอกยุบตวั 5-6 
เซนติเมตร (2-2.4 น้ิว) กรณีท่ีผูช่้วยเหลือไม่ไดผ้า่นการอบรมการกูชี้พมาก่อนให้กดหนา้อกผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง
ดงักล่าวจนกว่าจะมีการน าเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าหัวใจอตัโนมติั หรือ AED (Automatic External Defibrillator) 
มาใชใ้นการช่วยเหลือผูป่้วยหรือมีบุคลากรทางการแพทยม์าช่วยเหลือต่อ ทั้งน้ีหากผูช่้วยเหลือไดรั้บการฝึกฝน
การกูชี้พมาเป็นอยา่งดีและทราบวา่ผูป่้วยไม่มีโรคติดต่อใด ๆ  การปฏิบติัการกูชี้พจะใชอ้ตัราการกดหนา้อกต่อ
การช่วยหายใจโดยการเป่าลมเขา้ปากของผูป่้วยในอตัรา 30: 2  (1 รอบ) และเม่ือครบ 4 รอบ จึงจะตรวจดูชีพจร
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ของผูป่้วย โดยหากมีผูป้ฐมพยาบาลมากกว่า 1 คน ก็ให้สลับกันท าการกู้ชีพเม่ือครบ 4 รอบ โดยวิธีการ
ปฏิบติัการกูชี้พมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.เม่ือพบผูป่้วยหมดสติ ใหเ้รียกและตีเบาๆ ท่ีแขนหรือบ่าของผูป่้วย เพื่อดูการตอบสนองวา่ยงั 
รู้สึกตวัดีหรือไม่ ถา้ไม่รู้สึกตวัจะไม่มีการตอบสนองใดๆ แลว้ สังเกตดูหนา้อกของผูป่้วยวา่หยุดหายใจหรือไม่ 
ถา้ผูป่้วยไม่มีการเคล่ือนไหวของทรวงอกและหนา้ทอ้ง แสดงวา่ผูป่้วยไม่หายใจ 

2.เรียกใหค้นช่วยเหลือเพิ่มและรีบโทรศพัทแ์จง้หน่วยพยาบาลฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ 
3.หากพบวา่ผูป่้วยหยดุหายใจ ใหจ้ดัท่าผูป่้วยให้นอนหงายบนพื้นราบท่ีแขง็พอควร จากนั้นรีบช่วย 

การไหลเวียนเลือดโดยการกดหน้าอกภายนอกในขั้นตอนท่ี 1 คือ  C (Circulation) ซ่ึงเป็นการช่วยให้มีการ
ไหลเวียนเลือดหลังจากท่ีหัวใจหยุดเต้นโดยการกดหน้าอกภายนอก (External cardiac compression) หรือ
เรียกวา่ การนวดหวัใจ โดยการกดหนา้อกภายนอกจะท าให้หัวใจท่ีหยุดเตน้สามารถกลบัมาสูบฉีดเลือดไดอี้ก 
แต่จะตอ้งท าอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที เพื่อไม่ให้สมองถูกท าลาย และถา้เน้ือเยื่อสมองถูกท าลาย
ไปแลว้นานถึง 8-10 นาที จะไม่สามารถแกไ้ขใหฟ้ื้นเป็นปกติได ้การกดหนา้อกภายนอกด าเนินการดงัน้ี 

3.1ให้ผูป้ฐมพยาบาลคุกเข่าลงข้างตวัผูป่้วย ใช้สันมือวางลงบนต าหน่งหรือจุดท่ีบริเวณกลาง
กระดูกหนา้อกส่วนล่าง (เหนือปลายกระดูกหนา้อกข้ึนมาขา้งบนประมาณ 1-1.5  น้ิว) (ภาพท่ี 12.30) 

   
ภาพที ่12.30 ต าแหน่งกดหน้าอกภายนอก 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
3.2ใช้ส้นมือทั้ งสองข้างวางซ้อนกันพร้อมกับโน้มตวัไปข้างหน้า เหยียดแขนตรง จากนั้นใช้

น ้าหนกัตวัผา่นแขนทั้งสองขา้งลงสู่ส้นมือท่ีซอ้นกนัลงบนกระดูกหนา้อก ความแรงท่ีกดตอ้งให้กระดูกหนา้อก
ยบุลงไปประมาณ 5-6 เซนติเมตร (2-2.4 น้ิว) (ภาพท่ี 12.31) 
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ภาพที ่12.31 การประสานมือกดหน้าอกทีถู่กต้อง 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
3.3ผอ่นมือท่ีกดทรวงอกข้ึนเพื่อให้ทรวงอกมีโอกาสขยายตวักลบั เพื่อใหเ้ลือดไหลกลบัเขา้สู่หวัใจ

ก่อนถูกบีบออกไปอีกคร้ังหน่ึง ขณะผ่อนมือไม่จ  าเป็นตอ้งยกข้ึนสูง มือยงัคงสัมผสัอยู่ท่ีกระดูกหน้าอกเพื่อ
ไม่ใหต้  าแหน่งเล่ือนไป 

3.4การกดหนา้อกเพื่อกระตุน้หวัใจตอ้งท าเป็นจงัหวะท่ีสม ่าเสมออยา่งต่อเน่ืองในอตัราประมาณ 
100-120 คร้ังต่อนาที โดยในการกดแต่ละคร้ังควรรอให้หนา้อกคืนตวัขยายกลบัสู่สภาพปกติก่อนจะท าการกด
คร้ังต่อไป เพราะถา้การกดซ ้ า ๆ กนัเร็วจนเกินไปจะท าใหห้วัใจไม่มีเวลาคลายตวัเพื่อรับเลือดท่ีมีก๊าซออกซิเจน 
และหยดุการกดใหน้อ้ยท่ีสุด  

กรณีท่ีผูช่้วยเหลือไม่ได้ผ่านการอบรมการกู้ชีพมาก่อนให้กดหน้าอกผูป่้วยอย่างต่อเน่ืองดังกล่าว
จนกว่าจะมีการน าเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าหัวใจอตัโนมติั หรือ AED (Automatic External Defibrillator) มาใช้ใน
การช่วยเหลือผูป่้วยหรือมีบุคลากรทางการแพทยม์าช่วยเหลือต่อ  

หากผู ้ช่วยเหลือได้รับการฝึกฝนการกู้ชีพมาเป็นอย่างดีและทราบว่าผู ้ช่วยเหลือและผู ้ป่วยไม่มี
โรคติดต่อใด ๆ หรือมีผูช่้วยเหลือ 2 คน ให้เปิดทางเดินหายใจของผูป่้วยในขั้นตอนท่ี 2 เพื่อช่วยหายใจดว้ยการ
เป่าปากของผูป่้วย โดยกดหน้าอกของผูป่้วยดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จ  านวน 30 คร้ัง โดยนบัจงัหวะ 1 2 3 ถึง 30 
โดยไม่ตอ้งมีค าวา่ “และ” ระหวา่งการนบั แลว้ช่วยหายใจดว้ยการเป่าปากของผูป่้วยอีก 2 คร้ัง  

4.ขั้นตอนท่ี 2 คือ A (Airway) เป็นการเปิดทางเดินหายใจของผูป่้วยให้โล่ง เน่ืองจากผูท่ี้ไม่รู้สึกตัว
กลา้มเน้ือจะคลายตวั ท าให้ล้ินตกไปปิดทางเดินหายใจซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของการอุดตนัทางเดินหายใจ (ภาพ
ท่ี 12.24 ก.) และเม่ือเปิดทางเดินหายใจ อากาศจะสามารถผา่นทางเดินหายใจได ้(ภาพท่ี 12.32ข.)  
 
 

ล้ินอุดกั้น
ทางเดินหายใจ 

อากาศผา่นทางเดิน
หายใจไม่ได ้

อากาศผา่นทางเดิน
หายใจได ้

ล้ินไม่อุดกั้น
ทางเดินหายใจ 
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ก.            ข. 

ภาพที ่12.32 ก. ทางเดินหายใจของผู้ป่วยหมดสติก่อนเปิดทางเดินหายใจ  
                    ข.ทางเดินหายใจของผู้ป่วยหมดสติหลงัเปิดทางเดินหายใจ  

ท่ีมา : 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. 
 

วธีิเปิดทางเดินหายใจของผูป่้วยมี 2 วธีิ คือ 
1) วธีิกดหน้าผากและดันคางขึน้ (Head tilt-chin lift) เป็นวธีิท่ีท าใหท้างเดินหายใจเปิด 

ได้ดีท่ีสุด ท าไดโ้ดยผูป้ฐมพยาบาลนัง่ดา้นขา้งศีรษะของผูป่้วย และจดัท่าให้ผูป่้วยนอนหงายบนพื้นแข็ง จบั
ศีรษะผูป่้วยให้หงายโดยการช้อนมือหน่ึงเขา้ไปใตค้าง และอีกมือหน่ึงวางลงบนหน้าผาก ยกมือท่ีชอ้นคางข้ึน
พร้อมกับกดหน้าผากลงไปเล็กน้อย (ภาพท่ี 12.33) วิธีการดังกล่าวจะท าให้คอตรงส่วนคอหอย (Pharynx) 
เหยยีดตรงออกไป ล้ินปิดกล่องเสียง (Epiglottis) และล้ินจะถูกดึงไปขา้งหนา้ตามกระดูกขากรรไกรและกระดูก
โคนล้ิน ไม่ตกลงมาปิดทางเดินหายใจ แต่วธีิน้ีจะใชก้บัผูท่ี้ไม่มีการบาดเจบ็ของกระดูกสันหลงัเท่านั้น 
 

 
ภาพที ่12.33 วธีิกดหน้าผากและดันคางขึน้ 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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2) วิธียกกระดูกขากรรไกร (Jaw thrust) เป็นวิธีเปิดทางเดินหายใจให้โล่งอีกวิธีหน่ึง
โดยการยกกระดูกขากรรไกรล่าง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีปลอดภยัส าหรับผูท่ี้มีการบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลังร่วมด้วย 
วิธีการปฏิบติัท าไดโ้ดยให้ผูป้ฐมพยาบาลอยู่ทางดา้นศีรษะของผูป่้วย ใช้มือทั้งสองขา้งประคองหน้า แลว้ใช้
น้ิวหวัแม่มือวางบนริมฝีปากล่างใกล้ๆ  มุมปาก แลว้ใชน้ิ้วอ่ืนๆ ยกมุมขากรรไกรล่างข้ึน จากนั้นใชมื้อทั้งสองดึง
คอให้หงายเล็กน้อยพร้อมกบัยกขากรรไกรล่างข้ึนให้ยื่นไปขา้งหน้า และน้ิวหัวแม่มือร้ังริมฝีปากล่างให้เปิด
ออก (ภาพท่ี 12.34) วิธีน้ีสามารถเปิดทางเดินหายใจไดดี้ แต่ไม่เหมาะท่ีจะเป่าลมเขา้ปอดเพื่อช่วยการหายใจ
เน่ืองจากจะท าไดไ้ม่ถนดั 
 

 
ภาพที ่12.34 วธีิยกกระดูกขากรรไกรล่าง 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด 
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

5. หลงัจากเปิดทางเดินหายใจของผูป่้วยแลว้ ให้ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 3 คือ B (Breathing) ซ่ึงเป็น
การช่วยหายใจ โดยช่วยให้อากาศท่ีมีออกซิเจนผา่นเขา้ทางปากเขา้ไปสู่ปอดไดอ้ยา่งเพียงพอเพื่อให้ไดเ้ลือดท่ีมี
ปริมาณออกซิเจนเพียงพอแลว้ไหลกลบัเขา้สู่หวัใจ และหวัใจจะสูบฉีดไปเล้ียงสมองและร่างกายตามปกติ การ
ช่วยหายใจจะตอ้งท าอย่างรวดเร็วภายในเวลา 4 นาที เพราะการหยุดหายใจชัว่คราวเกิน 4 นาที จะท าให้สมอง
ขาดออกซิเจน ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติได ้ 
 เม่ือจดัทางเดินหายใจใหโ้ล่งแลว้ให้ช่วยหายใจทนัที โดยใชห้ลกัการช่วยหายใจหรือท่ีเรียกวา่ การผาย
ปอด คือ การช่วยหายใจด้วยวธีิเป่าปาก (Mouth to mouth) 

การช่วยหายใจด้วยวิธีเป่าปาก (Mouth to mouth) เป็นการช่วยหายใจโดยการเป่าลมเขา้ทางปากของ
ผูป่้วย ทั้งน้ีจะตอ้งทราบวา่ผูช่้วยเหลือและผูป่้วยไม่มีโรคติดต่อใด ๆ หากไม่ทราบขอ้มูลดงักล่าว ให้กดหนา้อก
อยา่งเดียวเพื่อความปลอดภยัของทั้งตวัผูช่้วยเหลือและตวัผูป่้วยเอง การช่วยหายใจดว้ยวิธีน้ีให้ผูป้ฐมพยาบาล
กดหนา้อกของผูป่้วยดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จ  านวน 30 คร้ัง โดยนบัจงัหวะ 1 2 3 ถึง 30 โดยไม่ตอ้งมีค าวา่ “และ” 
ระหว่างการนบั แลว้ช่วยหายใจดว้ยการเป่าปากของผูป่้วยอีก 2 คร้ัง โดยใช้น้ิวช้ีและน้ิวหัวแม่มือของมือขา้ง
หน่ึงบีบจมูกผูป่้วยไว ้จากนั้นผูป้ฐมพยาบาลสูดลมหายใจเขา้ทางจมูกของตนเองให้เต็มปอด แล้วก้มหน้า 
อา้ปากประกบลงบนปากของผูป่้วยให้สนิทแลว้เป่าลมเขา้ปากผูป่้วยอยา่งแรง 2 คร้ัง หากลมเขา้เต็มปอดผูป่้วย
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จะสังเกตไดจ้ากทรวงอกท่ีกระเพื่อมข้ึน-ลง และเม่ือถอนปากออกมาจะรู้สึกวา่มีลมออกทางปากหรือจมูกของ
ผูป่้วยแสดงวา่ท าไดถู้กวธีิ  
 

 
ภาพที ่12.35 การช่วยหายใจด้วยวธีิเป่าปาก 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

ส าหรับสัดส่วนของการกดหน้าอก 30 คร้ัง สลบักบัการเป่าลมเขา้ปอดของผูป่้วย 2 คร้ังคิดเป็นอตัรา 
30:2  คือ 1 รอบ (Cycle)  โดยปฏิบติัติดต่อกนัไปอย่างต่อเน่ืองจนครบ 4 รอบ แล้วจึงตรวจการหายใจ และ
ตรวจสอบชีพจรท่ีคอ (คล าชีพจรท่ีเส้นเลือดแดงใหญ่ขา้งคอ (Carotid artery) ดงัภาพท่ี 12.36 ถา้ผูป่้วยยงัไม่มี
การตอบสนองก็ให้ปฏิบติัการกู้ชีพดงักล่าวต่อไปอย่างต่อเน่ืองโดยทุกๆ 4 รอบ จะตอ้งตรวจการหายใจและ
ตรวจชีพจร ท าเช่นน้ีต่อไปจนกวา่จะมีบุคลากรทางการแพทยแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการช่วยชีวิตมาถึงหรือ
จนกวา่ผูป่้วยจะเร่ิมเคล่ือนไหว กรณีท่ีมีผูช่้วยเหลือมากกวา่ 1 คน ก็ให้สลบักนัท าการกูชี้พเม่ือครบ 4 รอบ แลว้
จึงตรวจการหายใจ และตรวจสอบชีพจรท่ีคอผูป่้วยดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

 

      
ภาพที ่12.36 แสดงการจับชีพจรเส้นเลือดแดงใหญ่ข้างคอ (Carotid pulse) 

 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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6. กรณีท่ีมีเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั (AED)  เน่ืองจากเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ 

อตัโนมติัเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถอ่านคล่ืนหวัใจขณะท่ีหวัใจหยดุเตน้กระทนัหนั และสามารถกระตุน้ให้หวัใจ
กลบัมาเตน้เป็นปกติได ้เม่ือเกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้กระทนัหนั หวัใจจะบีบตวัผิดจงัหวะอยา่งรุนแรงหวัใจห้อง
ล่างเตน้แผว่ระรัวไม่สามารถสูบฉีดเลือดได ้การกระตุน้ดว้ยไฟฟ้าจะท าให้หวัใจกลบัมาเตน้เป็นจงัหวะปกติอีก
คร้ัง การใชเ้คร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั ผูช่้วยเหลือตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

6.1 เปิดสวติช์การท างานของเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั จะมีเสียงบอกขั้นตอน 
ในการใชเ้คร่ือง 

6.2 ติดแผน่ขั้วไฟฟ้า (Electrode pad) บนตวัผูป่้วย โดยแผน่ท่ี 1 ติดตรงต าแหน่งใต ้
กระดูกไหปลาร้าขา้งขวา และติดแผน่ท่ี 2 ใตรั้กแร้ซา้ยระดบัราวนม (ภาพท่ี 12.32)และต่อสายเขา้กบัตวัเคร่ือง 

6.3 สั่งใหทุ้กคนอยูห่่างจากผูป่้วย ไม่ใหส้ัมผสัถูกตวัผูป่้วย รอเคร่ืองวเิคราะห์โดยใน 
ระหวา่งน้ี เคร่ืองจะท าการวิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้าหวัใจของผูป่้วย และวิเคราะห์จงัหวะการเตน้ของหวัใจผูป่้วยวา่
เป็นจงัหวะใด กรณีท่ีจงัหวะการเต้นของหัวใจมีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว (Ventricular fibrillation) 
เคร่ืองจะมีเสียงบอกใหท้ าการช็อกหวัใจ ผูช่้วยเหลือจะท าการกดปุ่มช็อก 

6.4 จากนั้นใหรี้บกดหนา้อกและช่วยหายใจต่อทนัทีอีก 2 นาที แลว้จึงดูวา่การช็อกหวัใจ 
ไดผ้ลหรือไม่ ถา้ยงัไม่ไดผ้ลใหก้ดหนา้อกและช่วยหายใจต่อไปจนกวา่หน่วยกูชี้พจะมาถึงเพื่อท าการช่วยชีวติ
ขั้นสูงต่อไป 

6.5 รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลใหเ้ร็วท่ีสุด 
 

 
 

ภาพที ่12.37 วธีิปฏิบัติการกู้ชีพ 
 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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กจิกรรม 12.1.4 
             ขั้นตอนการปฏิบติัการกูชี้พประกอบไปดว้ยก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง  
 
แนวตอบกจิกรรม 12.1.4 
          ล าดบัขั้นตอนการปฏิบติัการกูชี้พประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนท่ีส าคญัคือ  

1. C (Circulation) การช่วยการไหลเวยีนเลือด โดยการกดหนา้อกภายนอกหรือเรียกวา่ การนวดหวัใจ 
ในอตัรา 100-120 คร้ังต่อนาที  

2. A (Airway) คือ การเปิดทางเดินหายใจของผูป่้วยใหโ้ล่ง ซ่ึงมี 2 วธีิ คือ วธีิกดหนา้ผากและดนัคาง
ข้ึน และวธีิยกกระดูกขากรรไกร 

3. B (Breathing) คือ การช่วยหายใจโดยการเป่าลมเขา้ปอดทางปากของผูป่้วย 
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ตอนที ่12.2 
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอนัตรายจากส่ิงมีพษิ 
 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 12.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
            12.2.1  การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากสารพิษ 
            12.2.2  การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากสัตว ์

12.2.3 การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากพืช 
 
แนวคิด  

1. หลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายทั้ง 3 ทาง คือ ทางการหายใจท าไดโ้ดยให้
การน าผูป่้วยออกมาสู่ท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเพื่อให้ไดรั้บก๊าซออกซิเจนอยา่งเพียงพอ ทางปากท าไดโ้ดย
การท าใหส้ารพิษเจือจาง รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลภายใน 15 นาที การท าใหอ้าเจียน การใชส้ารดูดซบัสารพิษ
ในระบบทางเดินอาหาร ทางผวิหนงัโดยการลา้งบริเวณท่ีถูกสารพิษดว้ยน ้าไหลผา่นจ านวนมาก 

2. สัตวมี์พิษท่ีพบบ่อยในสถานประกอบกิจการ ไดแ้ก่ ผึ้ง ต่อ แตน ให้ท าการปฐมพยาบาลโดย
การรัดเหนือแผลท่ีถูกต่อยแลว้ดึงเอาเหล็กไนออก แมงป่องและตะขาบใหท้ าการปฐมพยาบาลโดยรัดเหนือแผล
แลว้ประคบเยน็เพื่อบรรเทาอาการปวดและบวม งูพิษให้ท าการปฐมพยาบาลโดยให้ผูป่้วยพกัอยูน่ิ่ง ลา้งแผลให้
สะอาด  ใช้ผา้ยืดหรือผา้สะอาดท่ีพนัรอบอวยัวะส่วนท่ีถูกงูกดัทั้งส่วนให้กระชบัและไม่แน่นจนเกินไป แล้ว
ดามอวยัวะส่วนท่ีถูกกดัดว้ยของแข็งเพื่อไม่ให้อวยัวะส่วนท่ีถูกกดัเคล่ือนไหว แลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล
ทนัที สุนัขกัดให้ท าการปฐมพยาบาลโดยล้างบาดแผลด้วยน ้ ากับสบู่ให้สะอาด ห้ามเลือด และน าผูป่้วยส่ง
โรงพยาบาลเพื่อรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และบาดทะยกั 

3. ผูป้ฏิบติังานจะได้รับอนัตรายจากพืชมีพิษ เช่น เห็ดพิษ ผกัหวานป่า โดยการรับประทานเขา้ไป  
การปฐมพยาบาลท าไดโ้ดยการท าให้อาเจียน ท าใหส้ารพิษเจือจางดว้ยการให้ด่ืมนมหรือน ้ าการให้รับประทาน
ผงถ่านเพื่อดูดซบัสารพิษ 
 
วตัถุประสงค์ 
         เม่ือศึกษาตอนท่ี 12.2 แลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากสารพิษได ้
2. อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากสัตวไ์ด ้
3. อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากพืชได้ 
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ความน า 
 การปฏิบติังานในสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่มกัมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิต โดยสารเคมี
ท่ีพบใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ กรด ด่าง และตวัท าละลายอินทรีย ์ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีสามารถเขา้สู่ร่างกายของ
ผูป้ฏิบติังานได ้3 ทาง ไม่วา่จะเป็นทางการหายใจโดยการสูดดมเขา้ไป ทางผิวหนงัไม่วา่จะเป็นการถูกสารเคมี
หกรด กระเด็นถูกผิวหนงั หรือแมก้ระทัง่การกระเด็นเขา้ตา และการไดรั้บสารเคมีเขา้ไปทางปาก อาจโดยการ
กินทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ผูป้ฏิบติังานจึงมีโอกาสเส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากสารเคมีเหล่าน้ี  
 นอกจากผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บพิษจากสารเคมีในการท างาน ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบกิจการยงั
อาจเส่ียงต่อการไดรั้บอนัตรายจากสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นบริเวณสถานประกอบกิจการอนัไดแ้ก่ งูพิษ ผึ้ง แมงป่อง 
สุนขัหรือการไดรั้บอนัตรายจากพืชมีพิษต่าง ๆ โดยการสัมผสัผวิหนงัหรือรับประทานเขา้ไป 

ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการปฐมพยาบาลในกรณีท่ีไดรั้บ
อนัตรายจากสารเคมีต่าง ๆ เหล่าน้ี การปฐมพยาบาลเม่ือถูกสัตวท์  าอนัตรายตลอดจนการปฐมพยาบาลเม่ือไดรั้บ
พิษจากพืช เพื่อจะไดช่้วยเหลือตนเองและผูป้ฏิบติังานคนอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เร่ืองที่ 12.2.1 
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารพษิ 
 
 สารพิษ (Poisons) หมายถึง สารเคมีท่ีมีสภาพเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซ่ึงเขา้สู่ร่างกายทางปาก 
ทางเดินหายใจหรือทางผวิหนงั แลว้ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อโครงสร้างและหนา้ท่ีของร่างกายดว้ยปฏิกิริยาทางเคมี 
โดยอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัคุณสมบติั ปริมาณ และทางเขา้สู่ร่างกาย 
  สารท่ีท าให้เกิดพิษต่อมนุษยอ์าจเป็นสารพิษจากแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น สารตะกัว่ สารหนู และพิษจากสาร
สังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง รวมทั้งสารสังเคราะห์ท่ีผลิตข้ึน เช่น น ้ายาฟอกขาว ทินเนอร์ หรือเป็นสารพิษ
จากสัตว ์เช่น งูพิษ แมงป่อง หรือพิษจากพืช เช่น เห็ดพิษ ผกัหวานป่า เป็นตน้ ดงันั้นจึงสามารถจ าแนกสารพิษ
ตามลกัษณะการออกฤทธ์ิไดเ้ป็น 4 ชนิด คือ 

1. ชนิดกดัเน้ือ (Corrosive) โดยสารพิษชนิดน้ีจะท าใหเ้น้ือเยือ่ของร่างกายไหมพ้อง ไดแ้ก่ กรด  
ด่าง น ้ายาฟอกขาว เป็นตน้ 

2. ชนิดท าใหร้ะคายเคือง (Irritants) โดยสารพิษชนิดน้ีจะท าใหเ้กิดอาการปวดแสบปวดร้อน และ 
อกัเสบในระยะต่อมา ไดแ้ก่ สารหนู ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซคลอรีน น ้ ามนัปิโตรเลียม
สารตวัท าละลายอินทรีย ์เป็นตน้ 

3. ชนิดท่ีกดระบบประสาท (Narcotics) โดยจะท าใหห้มดสติ หลบัลึก ปลุกไม่ต่ืน ม่านตาหดเล็ก  
ไดแ้ก่ มอร์ฟีน แอลกอฮอล ์ยานอนหลบั พิษจากงูเห่า พิษจากงูจงอาง เป็นตน้ 

4. ชนิดท่ีกระตุน้ระบบประสาท (Deliriants) โดยจะท าใหเ้กิดอาการเพอ้คลัง่ ใบหนา้และผวิหนงัแดง  
ต่ืนเตน้ ชีพจรเตน้เร็ว ม่านตาขยาย ไดแ้ก่ สารอะโทรปีน แอมเฟตามีน คาเฟอีน เป็นตน้ 
 เม่ือทราบชนิดของการเกิดพิษต่อร่างกายแลว้ จะไดก้ล่าวถึงการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บพิษต่าง ๆ โดย
รายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไปในเร่ืองน้ีจะเนน้เฉพาะการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บพิษจากสารเคมีท่ีมกัพบในสถาน
ประกอบกิจการ ส่วนการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บพิษจากสัตวแ์ละพืช จะไดก้ล่าวในเร่ืองท่ี 12.2.2 และ 12.2.3 
ต่อไป 
 การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บสารพิษนั้นในท่ีน้ีจะแบ่งเป็นการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกาย
ทางการหายใจ ทางปาก และทางผวิหนงั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับสารพษิทางการหายใจ 
 สารพิษท่ีเขา้สู่ร่างกายทางการหายใจแลว้ท าให้เกิดอาการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจท่ีตอ้งรีบท า
การปฐมพยาบาล ไดแ้ก่ ก๊าซพิษต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ก๊าซท่ีท าให้ร่างกายขาดออกซิเจน (Asphyxiants gases) จะท าให้เกิดอาการวงิเวยีน หนา้มืด เป็นลม หมด
สติ และเสียชีวิตได้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน
ไซยาไนด ์เป็นตน้ 
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 2. ก๊าซท่ีท าให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ (Irritant gasses) เช่น ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซคลอรีน  
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เป็นตน้ 
 3. ก๊าซท่ีท าใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ก๊าซอาร์ซีน ก๊าซฟอสฟีน เป็นตน้ 

การปฐมพยาบาล  
1) ใหรี้บน าผูป่้วยท่ีสูดดมก๊าซพิษเขา้ไปออกจากบริเวณท่ีมีก๊าซพิษเหล่านั้น ไปยงับริเวณท่ีมี 

อากาศถ่ายเทสะดวก หรือถา้ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยผูป่้วยได ้ใหผู้ป้ฐมพยาบาลรีบเปิดประตู หนา้ต่าง เพื่อระบาย
ก๊าซพิษและใหอ้ากาศบริสุทธ์ิเขา้มาในหอ้ง 

2) คลายเส้ือผา้ของผูป่้วยใหห้ลวมเพื่อใหส้ามารถหายใจไดส้ะดวก 
3) ถา้ผูป่้วยหมดสติแต่การหายใจปกติ ดูแลทางเดินหายใจใหโ้ล่ง และจดัใหน้อนตะแคงก่ึง 

คว  ่าเพื่อป้องกนัล้ินตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจ 
4) ถา้ผูป่้วยไม่รู้สึกตวั หยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเตน้ ใหรี้บปฏิบติัการกูชี้พทนัที 

  5)   น าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลใหเ้ร็วท่ีสุด 
2. การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับสารพษิทางปาก 
 ผูป้ฐมพยาบาลตอ้งประเมินใหไ้ดว้า่ผูป่้วยไดรั้บสารพิษเขา้ไปในร่างกายหรือไม่ โดยการสังเกตอาการ
และอาการแสดง ถา้ผูป่้วยรู้สึกตวัใหส้อบถามชนิดและปริมาณของส่ิงท่ีรับประทานเขา้ไป รวมทั้งประวติั
สุขภาพ เช่น การเป็นโรคหวัใจ เพื่อจะไดใ้หก้ารช่วยเหลือท่ีเหมาะสม แต่ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั ใหป้ระเมิน
จากอาการและอาการแสดง เช่น อตัราการหายใจ ชีพจร กล่ินลมหายใจ รอยไหมพ้องบริเวณปาก ขนาดรูม่านตา 
และควรสังเกตส่ิงแวดลอ้มรอบตวัผูป่้วยดว้ย เช่น ภาชนะบรรจุสารพิษ นอกจากน้ีถา้มีผูเ้ห็นเหตุการณ์ควร
สอบถามผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์ดว้ย 
 การปฐมพยาบาล 

1) ท าใหส้ารพิษเจือจาง ในกรณีท่ีผูป่้วยรู้สึกตวัดีและไม่มีอาการชกั ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้าสะอาด ซ่ึงหาได ้
ง่ายท่ีสุดเพื่อช่วยเจือจางสารพิษ แต่ถา้มีนมควรใหด่ื้มนมเพราะจะช่วยเจือจางสารพิษและช่วยเคลือบป้องกนั
อนัตรายต่อเยือ่บุทางเดินอาหารได ้

2) รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลภายใน 15 นาที ถา้สามารถท าได ้เพื่อใหแ้พทยไ์ดล้า้งทอ้งเอาสารพิษ 
นั้นออกจากกระเพาะอาหารเพื่อลดการดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย 

3) ท าใหผู้ป่้วยอาเจียนในกรณีท่ีผูป่้วยรู้สึกตวัดี เพื่อเอาสารพิษออกจากร่างกายในกรณีท่ีตอ้งใช ้
เวลานานในการน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล โดยผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งขจดัสารพิษออกจากกระเพาะอาหารเพื่อลด
การดูดซึมเขา้สู่ร่างกายของผูป่้วย โดยการท าให้อาเจียน ซ่ึงมีหลายวธีิ ไดแ้ก่ การใชน้ิ้วมือลว้งคอหรือใชไ้มพ้นั
ส าลีกวาดคอ ซ่ึงจะกระตุน้ใหอ้ยากอาเจียนหรือการใชส้ารบางชนิดท่ีท าให้อาเจียน เช่น ไอพิแขกน ้าเช่ือม 
(Syrup of Ipecac) โดยใหผู้ป่้วยรับประทาน 2 ชอ้นโตะ๊ แลว้ใหด่ื้มน ้าตามทนัทีอยา่งนอ้ย 1- 1 ½ แกว้ แต่หา้ม
ด่ืมนมเพราะจะท าใหย้าออกฤทธ์ิชา้ โดยทัว่ไปผูป่้วยจะอาเจียน 3-4 คร้ัง ภายในเวลา 15 นาทีหลงัไดรั้บยา แต่
ถา้ไม่อาเจียนสามารถใหย้าซ ้ าไดอี้ก 1 คร้ัง นอกจากน้ีการใหผู้ป่้วยรับประทานมสัตาดผง 1 ชอ้นชา – 1 ชอ้น
โตะ๊ ผสมกบัน ้าอุ่นจะช่วยกระตุน้ใหผู้ป่้วยอาเจียนได ้
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  เม่ือผูป่้วยอาเจียนออกมา ควรจดัท่าใหศี้รษะอยูต่  ่ากวา่ส่วนอ่ืนของร่างกาย เพื่อป้องกนัการ
ส าลกัสารพิษเขา้สู่ปอดและส าลกัเศษอาหารตกลงไปในหลอดลม และควรใชภ้าชนะรองรับอาเจียนแลว้เก็บส่ง
โรงพยาบาลพร้อมผูป่้วยเพื่อประกอบการวินิจฉยัต่อไป 
 4) หา้มท าใหผู้ป่้วยอาเจียนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- ผูป่้วยท่ีหมดสติหรือไม่ค่อยรู้สึกตวั เพราะจะท าใหส้ าลกัเอาสารพิษเขา้สู่ปอดและส าลกัเศษอาหารตก 
ลงไปในหลอดลมได ้ แต่ถา้ผูป่้วยอาเจียนเอง ตอ้งใหก้ารช่วยเหลือโดยหนัศีรษะผูป่้วยใหเ้อียงไปทางดา้นใด
ดา้นหน่ึงใหส่ิ้งอาเจียนไหลออกมา 

- ผูท่ี้รับประทานสารพิษชนิดกัดเน้ือ เช่น กรด ด่าง สารพิษพวกน ้ ามนัปิโตรเลียม เช่น น ้ ามันก๊าด 
น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัสน สารพิษจ าพวกตวัท าละลายอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์ เพราะการท าให้อาเจียนจะท าให้
สารพิษยอ้นกลบัมาท าอนัตรายต่อเน้ือเยือ่ของหลอดอาหารและปาก ท าใหอ้าการรุนแรงมากข้ึน 
 5) ดูดซบัสารพิษในระบบทางเดินอาหาร เป็นการลดปริมาณการดูดซึมสารพิษเขา้สู่ร่างกาย โดยใชผ้ง
ถ่าน (Activated charcoal) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นผงถ่านสีด า 1 ชอ้นโต๊ะ ละลายน ้ า 1 แกว้ ให้ผูป่้วยด่ืม ถา้ไม่มีให้ใช้
ไข่ขาว 3-4 ฟองตีให้เขา้กนั หรือแป้งสาลีละลายน ้ า หรือน ้ ามนัมะกอก หรือน ้ ามนัสลดัอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
ใหผู้ป่้วยด่ืมแทน โดยใหด่ื้มหลงัจากใหไ้อพิแขกและผูป่้วยอาเจียนแลว้ 
 โดยทัว่ไปการให้ผูป่้วยรับประทานผงถ่านจะใชใ้นกรณีต่าง ๆ เช่น การท่ีผูป่้วยรับประทานสารพิษเขา้
ไปนานเกินคร่ึงถึงหน่ึงชัว่โมง ซ่ึงสารพิษจะผา่นกระเพาะอาหารลงไปยงัล าไส้แลว้ ดงันั้นการท าให้อาเจียนจึง
ไม่สามารถก าจดัสารพิษไดห้มด จึงตอ้งรับประทานผงถ่านเพื่อดูดซบัสารพิษในระบบทางเดินอาหาร หรือจะ
ให้ผูป่้วยรับประทานผงถ่านเพื่อดูดซับสารพิษในกรณีท่ีไม่แน่ใจว่าสารพิษได้ถูกขับออกมาทางอาเจียน
หมดแลว้ หรือกรณีท่ีไม่สามารถท าใหผู้ป่้วยอาเจียนได ้

6) การปฐมพยาบาลเฉพาะส าหรับผูท่ี้รับประทานสารพิษชนิดกดัเน้ือ ไดแ้ก่ กรด ด่าง ท่ีใชใ้นโรงงาน 
อุตสาหกรรม เช่น กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟิวริก แอมโมเนียมคลอไรด์ ฯลฯ จะพบรอยไหมท่ี้ปาก โดยมี
อาการไหม ้พอง ออกร้อนบริเวณริมฝีปาก ล าคอ ทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน กระหายน ้ า และมีอาการของภาวะช็อค 
ไดแ้ก่ ชีพจรเบาเร็ว ผิวหนงัเยน็ช้ืน ถา้ผูป่้วยรู้สึกตวัดีให้ด่ืมนมเพื่อช่วยเจือจางกรดและด่าง และเคลือบทางเดิน
อาหาร แต่ถา้ไม่มีนม อาจใหด่ื้มน ้าแทนเพื่อช่วยในการเจือจางสารพิษ และหา้มท าใหอ้าเจียนโดยเด็ดขาด 
 7) รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วท่ีสุด โดยหลงัจากให้การปฐมพยาบาลแล้วให้รีบน าผูป่้วยส่ง
โรงพยาบาล และขณะน าส่งให้เฝ้าสังเกตอาการและอาการแสดงของผูป่้วยตลอดเวลา เพื่อจะได้ให้การ
ช่วยเหลือไดท้นัถา้ผูป่้วยมีอาการเปล่ียนแปลง เช่น หมดสติ หยดุหายใจ หวัใจหยดุเตน้ เป็นตน้ 
3. การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับสารพษิทางผวิหนัง 
 การไดรั้บสารพิษทางผิวหนงัอาจเกิดจากสารพิษหกรดผิวหนงัหรือกระเด็นเขา้ตา โดยจะแบ่งวิธีการ
ปฐมพยาบาลออกเป็น 2 วธีิ ดงัน้ี 

3.1 สารพิษถกูผิวหนัง ไดแ้ก่ การถูกกรดหรือด่างเขม้ขน้หกรดหรือกระเด็นถูกผวิหนงั 
การปฐมพยาบาล  

1) เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจากบริเวณท่ีมีสารพิษโดยระวงัไม่ใหส้ารพิษถูกตวัผูป้ฐมพยาบาล 
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2)  หากสารพิษเปรอะเป้ือนเส้ือผา้ของผูป่้วยใหต้ดัเส้ือผา้ส่วนนั้นออก แลว้ลา้งบริเวณท่ีถูก 
สารพิษทนัทีดว้ยน ้ าสะอาดไหลผ่านอยา่งน้อย 15-20 นาทีจากฝักบวัฉุกเฉินหรือน ้ าจากก๊อกน ้ า โดยให้บริเวณ
ผิวหนังส่วนท่ีถูกสารพิษอยู่ต  ่ากว่าส่วนท่ีไม่ถูกสารพิษ เพื่อป้องกนัสารพิษไปเปรอะเป้ือนท าอนัตรายต่อ
ผวิหนงัส่วนอ่ืน 

3) กรณีท่ีไม่สามารถตดัเส้ือผา้ท่ีเปรอะเป้ือนสารพิษออกได ้ใหล้า้งบริเวณท่ีถูกสารพิษดว้ยน ้า 
สะอาดไหลผ่านเป็นจ านวนมาก เพื่อชะลา้งสารพิษออกไปให้มากท่ีสุด แต่ถา้หากถอดเส้ือผา้ออก ตอ้งระวงั
ไม่ใหส้ารพิษนั้นไปเปรอะเป้ือนและท าอนัตรายกบัผวิหนงัส่วนอ่ืน 

4) กรณีท่ีไม่สามารถหาน ้าสะอาดชะลา้งสารพิษไดท้นั ใหใ้ชส้ าลีหรือผา้สะอาดซบัผวิหนงั 
บริเวณท่ีถูกสารพิษเบา ๆ เพื่อลดการสัมผสัสารพิษ และไม่ควรพดัโบกให้สารเคมีนั้นแห้ง เน่ืองจากอาจท าให้
สารพิษเพิ่มความรุนแรงในการท าลายผวิหนงัมากข้ึน 

5) ปิดคลุมผวิหนงับริเวณท่ีถูกสารพิษดว้ยผา้ก๊อซสะอาด แลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล 
ทนัที 

3.2 สารพิษกระเดน็เข้าตา ไดแ้ก่ สารเคมีต่าง ๆ กรด ด่าง ฝุ่ น ควนั 
การปฐมพยาบาล 
1) เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจากบริเวณท่ีมีสารพิษโดยระวงัไม่ใหส้ารพิษถูกตวัผูป้ฐมพยาบาล 
2) กรณีท่ีผูป่้วยสวมใส่เลนส์สัมผสัท่ีตา หา้มถอดเลนส์สัมผสัออกจากดวงตา เพราะอาจท า 

ใหเ้กิดบาดแผลท่ีดวงตาขณะถอดได ้
3) ถา้สารพิษนั้นอยูใ่นรูปของฝุ่ นเล็ก ๆ หา้มขยี้ตาหรือพยายามน าส่ิงแปลกปลอมนั้นออกเอง  

เพราะอาจท าใหเ้กิดบาดแผลท่ีดวงตาเพิ่มข้ึน  
4) รีบลา้งตาทนัทีดว้ยน ้าสะอาดไหลผา่นอยา่งนอ้ย 15-20 นาที โดยใชฝั้กบวัลา้งตาฉุกเฉินหรือน ้า 

จากก๊อกน ้าโดยเปิดก๊อกน ้าไม่แรงจนเกินไป ในขณะลา้งตาใหต้ะแคงศีรษะดา้นท่ีสารพิษกระเด็นเขา้ตา แลว้ให้
น ้าไหลผา่นจากหวัตาไปหางตาขา้งท่ีไดรั้บบาดเจบ็ เพื่อไม่ใหน้ ้าลา้งตาไหลไปถูกตาขา้งปกติ  

5) กรณีท่ีผูป่้วยช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงขา้งท่ีตาไดรั้บบาดเจบ็หรือนัง่หงาย 
ศีรษะไปดา้นหลงัและเอียงศีรษะไปทางดา้นท่ีตาไดรั้บบาดเจบ็ จากนั้นใหผู้ป้ฐมพยาบาลใชผ้า้สะอาดปิดตาขา้ง
ท่ีปกติไว ้แลว้ท าการลา้งตาให้ผูป่้วย โดยค่อย ๆ เทน ้ าสะอาดไหลผ่านหัวตาเบา ๆ เพื่อชะลา้งสารพิษออกไป
ทางหางตา โดยลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดเป็นจ านวนมากอยา่งนอ้ย 15-20 นาที (ภาพท่ี 14.38) 

6)  หลงัจากลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมากแลว้ ใหปิ้ดตาขา้งท่ีบาดเจบ็ดว้ยผา้ก๊อซสะอาด แลว้ 
รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
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ภาพที ่12.38 การล้างตาในผู้ทีส่ารพษิกระเด็นเข้าตา 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด

วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
กจิกรรม 12.2.1  
           จงกาเคร่ืองหมาย √ หนา้ขอ้ท่ีเห็นวา่ถูก และเคร่ืองหมาย X หนา้ขอ้ท่ีเห็นวา่ผดิ 
 
......... 1. เม่ือกินสารพิษพวกทินเนอร์เข้าไป รีบน าส่งโรงพยาบาลและห้ามท าให้อาเจียน  
..........2. เม่ือได้รับกรดซัลฟิวริกเข้าไปทางปากให้รีบท าให้อาเจียนด้วยการกินไอพิแขกน ้าเช่ือม 
..........3. เม่ือได้รับสารแอมโมเนียมคลอไรด์ เข้าไปทางปากควรให้ด่ืมนมเพื่อให้อาเจียนโดยเร็วท่ีสุด  
..........4. ถ้ากรดไนตริกเข้มข้นหกรดล าตัว ให้รีบถอดเส้ือออกทางศีรษะ  แล้วล้างบริเวณล าตัวด้วยน ้า 

   สะอาดไหลผ่าน 
........5. ถ้าสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตกระเด็นเข้าตาผูป้ฏิบัติงานท่ีสวมคอนแทคเลนส์ ห้าม 

 ถอดคอนแทคเลนส์ออก แต่ให้รีบล้างตาด้วยน ้าสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย 20 นาที  
 
แนวตอบกจิกรรม 12.2.1 
... √...1. เม่ือกินสารพิษพวกทินเนอร์เข้าไป รีบน าส่งโรงพยาบาลและห้ามท าให้อาเจียน  
.... X...2. เม่ือได้รับกรดซัลฟิวริกเข้าไปทางปากให้รีบท าให้อาเจียนด้วยการกินไอพิแขกน ้าเช่ือม 
.... X...3. เม่ือได้รับสารแอมโมเนียมคลอไรด์ เข้าไปทางปากควรให้ด่ืมนมเพื่อให้อาเจียนโดยเร็วท่ีสุด  
... X....4. ถ้ากรดไนตริกเข้มข้นหกรดล าตัว ให้รีบถอดเส้ือออกทางศีรษะ  แล้วล้างบริเวณล าตัวด้วยน ้า 

   สะอาดไหลผ่าน 
... √...5. ถ้าสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตกระเด็นเข้าตาผูป้ฏิบัติงานท่ีสวมคอนแทคเลนส์ ห้าม 

 ถอดคอนแทคเลนส์ออก แต่ให้รีบล้างตาด้วยน ้าสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย 20 นาที  

 



 

 

47 

เร่ืองที่ 12.2.2 
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสัตว์ 
 
 สัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นสถานประกอบกิจการมีทั้งสัตวมี์พิษท่ีโดยธรรมชาติแลว้มกัอาศยัอยูต่ามตน้ไม ้เช่น 
ผึ้ ง ต่อ แตน หรือบางชนิดชอบหลบซ่อนอยู่ตามเศษไม ้ส่ิงของ พื้นดินหรือบริเวณท่ีรกคร้ึม เช่น แมงป่อง 
ตะขาบ งู ตลอดจนสุนขัซ่ึงบางคร้ังก็ถูกเล้ียงไวใ้นสถานประกอบกิจการหรือเป็นสุนขัจรจดัท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่น
สถานประกอบกิจการ โดยทัว่ไปสัตวต่์างๆ เหล่าน้ีจะไม่ท าอนัตรายกบัมนุษยย์กเวน้กรณีท่ีถูกรุกราน ซ่ึงมกั
เกิดข้ึนโดยท่ีผูป้ฏิบติังานไม่ไดต้ั้งใจ เช่น เดินผา่นบริเวณท่ีมีรังผึ้งแลว้ถูกผึ้งต่อย การคน้หาส่ิงของในห้องเก็บ
ของแลว้ถูกตะขาบกดั เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามหากถูกสัตวเ์หล่าน้ีกดัหรือต่อย ก็จะไดรั้บพิษหรือเกิดบาดแผลท่ี
สามารถท าอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานได ้ทั้งน้ีการเกิดอนัตรายมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัชนิดของสัตวมี์พิษ ปริมาณ
ของพิษท่ีเขา้สู่ร่างกาย ต าแหน่งของบาดแผลท่ีถูกกดัหรือต่อย ความไวต่อการตอบสนองพิษของแต่ละบุคคล 
เป็นตน้  
1. การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับพษิจากผึง้ ต่อ แตน 
 ผึ้ง ต่อ แตน เป็นแมลงท่ีมีเหล็กไนอยูบ่ริเวณส่วนปลายของล าตวัหรือกน้ โดยขา้งๆ ถุงเหล็กไนจะมีถุง
ท่ีใช้ส าหรับเก็บน ้ าพิษ ซ่ึงน ้ าพิษจะถูกฉีดผ่านรูตรงกลางของเหล็กไนไปยงัเน้ือเยื่อของศตัรู ยกเวน้ผึ้งซ่ึงจะ
ปล่อยเหล็กไนฝังคาอยู่ในเน้ือเยื่อของศตัรูพร้อมกบัถุงเก็บน ้ าพิษ โดยทัว่ไปพิษของแมลงเหล่าน้ีจะท าให้เกิด
อาการคนั บวม แดง และปวดบริเวณท่ีถูกต่อย หรือในบางรายท่ีมีอาการรุนแรง อาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน 
ทอ้งเดิน เป็นลม หายใจล าบาก หัวใจเตน้ผิดปกติ มีไขแ้ละชกั หมดสติ และเสียชีวิตได้จากการช็อคท่ีเรียกว่า 
ช็อคจากการแพส้าร (Anaphylactic shock) อย่างไรก็ตามความรุนแรงของอาการพิษท่ีได้รับข้ึนอยู่กบัจ านวน
แมลงท่ีต่อย บริเวณท่ีถูกต่อย เช่น ถา้ถูกต่อยท่ีคอจะมีอาการรุนแรงกวา่ท่ีมือ เน่ืองจากจะไปรบกวนการหายใจ 
เป็นตน้ และความไวต่อพิษของแมลง โดยคนท่ีไวต่อพิษของแมลงสูงจะมีอาการรุนแรงมากกวา่ 
 วธีิการปฐมพยาบาล  

1.1 กรณีผูท่ี้มีประวติัมีความไวต่อพิษของแมลง ซ่ึงจะมีอาการบวมทนัทีตรงบริเวณท่ีถูกต่อยหรือมี 
อาการหายใจล าบาก ใหรี้บท าการปฐมพยาบาล ดงัน้ี 

1) ใชผ้า้หรือสายยางแบนๆ หรือเชือกรัดเหนือบาดแผลท่ีถูกแมลงต่อยประมาณ 5-10  
เซนติเมตร โดยรัดให้แน่นแต่ให้สามารถสอดน้ิวมือเขา้ไปไดแ้ละสามารถจบัชีพจรส่วนปลายนั้นได ้และคลาย
ผา้ท่ีรัดไวทุ้ก 15 นาที ระยะเวลาท่ีคลายผา้นานประมาณ ½ - 1 นาที เพื่อลดการแพร่กระจายของพิษ 

2) เอาเหล็กไนออกโดยใชว้ตัถุท่ีมีรูตรงกลาง เช่น ลูกกุญแจ ปลายปากกาลูกล่ืนชนิดกด  
วางใหรู้อยูต่รงบริเวณเหล็กใน กดใหเ้หล็กในโผล่ออกมาแลว้ค่อยๆ ดึงเหล็กในออก ห้ามบีบเคน้เพราะจะท าให้
ถุงน ้ าพิษท่ีติดอยู่กบัเหล็กไนแตก และท าให้ร่างกายจะไดรั้บพิษมากข้ึน หรือใช้สกอตเทป (Scotch tape) ปิด
ทาบบริเวณท่ีถูกต่อย แลว้ดึงสกอตเทปออก เหล็กไนจะติดออกมาดว้ย 

3) ถา้ผูป่้วยมีภาวะหยดุหายใจใหรี้บช่วยหายใจโดยการผายปอด และถา้หวัใจหยดุเตน้ใหรี้บ 
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ท าการนวดหวัใจทนัที 
4) รีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที 

1.2 กรณีผูท่ี้ไม่มีประวติัมีความไวต่อพิษของแมลงและถูกแมลงต่อยไม่มาก 
1)   เอาเหล็กไนออกตามวธีิดงักล่าวขา้งตน้ 
2) ลา้งท าความสะอาดบริเวณท่ีถูกแมลงต่อยดว้ยน ้าและสบู่ 
3) ประคบเยน็โดยวางถุงน ้าแขง็บนต าแหน่งท่ีแมลงต่อยเพื่อลดอาการบวมและลดการดูดซึม 

พิษเขา้สู่ร่างกาย 
4) ทาบริเวณท่ีถูกแมลงต่อยดว้ยน ้ายาแอมโมเนียหอมเพราะพิษของแมลงเหล่าน้ีมีฤทธ์ิเป็น 

กรด หรือทาดว้ยครีมแกแ้พพ้ิษพวกแอนติฮิสตามีนหรือคาลามายดโ์ลชัน่ 
5) ใหรั้บประทานยาแกป้วด เช่น พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม จ านวน 2 เมด็ เม่ือมีอาการ 

ปวด 
6) ถา้แมลงต่อยในปาก ใหผู้ป่้วยบว้นปากดว้ยน ้ายาโซดาไบคาร์บอเนต (โซดาไบคาร์บอเนต  

1 ชอ้นโตะ๊ผสมในน ้า 1 แกว้) แลว้ใหอ้มกอ้นน ้าแขง็ แลว้รีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที 
2. การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับพษิจากแมงป่องและตะขาบ 
 แมงป่องและตะขาบเป็นสัตวท่ี์มกัอาศยัอยู่ในท่ีรก เช่น ซอกหิน กองไม ้โดยแมงป่องจะใช้หางซ่ึงมี
เหล็กไนต่อยและฉีดพิษเขา้สู่เน้ือเยือ่ของศตัรู ส่วนตะขาบจะใชเ้ข้ียวกดั ซ่ึงจะมองเห็นเป็นจุด 2 จุด อาการท่ีเกิด
จากแมงป่องต่อยและตะขาบกดั จะคลา้ยกบัอาการท่ีเกิดจากผึ้ง แตน ต่อ ต่อยแต่จะรุนแรงกวา่ โดยเฉพาะแมง
ป่องซ่ึงจะท าใหเ้กิดอาการเจบ็ปวดท่ีรุนแรงกวา่ 
 วธีิการปฐมพยาบาล 

1) ใชผ้า้หรือสายยางแบน ๆ หรือเชือกรัดเหนือบาดแผลท่ีถูกต่อยหรือกดัประมาณ 5-10 เซนติเมตร  
โดยรัดใหแ้น่นแต่ใหส้ามารถสอดน้ิวมือเขา้ไปไดแ้ละสามารถจบัชีพจรส่วนปลายนั้นได ้ และคลายผา้ท่ีรัดไว้
ทุก 15 นาที ระยะเวลาท่ีคลายผา้นานประมาณ ½ - 1 นาที เพื่อลดการแพร่กระจายของพิษ 

2) ลา้งท าความสะอาดบริเวณท่ีถูกต่อยหรือกดัดว้ยน ้าและสบู่ 
3) ประคบเยน็โดยวางถุงน ้าแขง็บนต าแหน่งท่ีถูกต่อยหรือกดัเพื่อลดอาการบวมและลดการดูดซึมพิษ 

เขา้สู่ร่างกาย 
4) ทาบริเวณท่ีถูกต่อยหรือกดัดว้ยน ้ายาแอมโมเนียหอม หรือครีมแกแ้พพ้ิษพวกแอนติฮิสตามีนหรือ 

คาลามายดโ์ลชัน่ 
5) ใหรั้บประทานยาแกป้วด เช่น พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม จ านวน 2 เมด็ เม่ือมีอาการปวด 
6) ในรายท่ีมีอาการรุนแรง ซ่ึงพบไดน้อ้ยมาก เช่น มีภาวะการหายใจและหวัใจลม้เหลว ใหท้  าการกู ้

ชีพแลว้รีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที 
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3. การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับพษิจากงู 
 การปฐมพยาบาลผูท่ี้ถูกงูกดั ผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งประเมินภาวะการไดรั้บพิษงูก่อนเพื่อท่ีจะไดใ้ห้การ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกตอ้ง โดยการประเมินจากรอยกดั ลกัษณะของงู ทอ้งถ่ินท่ีถูกงูกดั ตลอดจนอาการและ
อาการแสดงของการไดรั้บพิษงูอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งหมดประกอบกนั ดงัน้ี 

3.1รอยกัด เน่ืองจากงูพิษจะมีเข้ียว 2 เข้ียวอยูต่อนบนของขากรรไกร ในขณะท่ีงูไม่มีพิษจะไม่มี 
เข้ียว ดงันั้นบาดแผลท่ีถูกงูพิษกดัจะตอ้งมีรอยเข้ียวปรากฏอยูด่ว้ย ดงัภาพท่ี 12.39 

 
ภาพที ่12.39 เปรียบเทียบรอยกดัของงูพษิและงูไม่มีพษิ 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
3.2ลักษณะงูและท้องถ่ินท่ีถกูงูกัด ในกรณีท่ีมองเห็นงูก็อาจประเมินไดจ้ากลกัษณะของงูวา่เป็นงูมี

พิษหรือไม่และเป็นงูชนิดใด แต่ถา้หากไม่เห็นงูเน่ืองจากอยูใ่นท่ีมืดหรือลืมสังเกต ก็อาจอาศยัขอ้มูลทอ้งถ่ินนั้น 
ๆ วา่มีงูชนิดใดชุกชุมซ่ึงพอจะสรุปไดด้งัน้ี 

3.2.1งูเห่า มีหวักลม เกล็ดสีด าหรือสีน ้าตาลแก่ ตรงคอแผแ่ม่เบ้ียและมีเคร่ืองหมายดอก
จนัทร์ พบไดท้ัว่ไปในภาคกลาง 

3.2.2งูจงอาง มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดางูพิษในประเทศไทย มีหวักลมเป็นขีดบั้ง พบชุก
ชุมในป่าลึกภาคใตแ้ละภาคกลาง 
3.2.3 งูสามเหลี่ยม มีหวักลมเหมือนงูเห่า ล าตวัเป็นรูปสามเหล่ียม มีลายด าสลบัขาวเป็น

ปลอ้งจากหวัถึงหาง ชอบหากินตามริมน ้า พบมากในภาคกลาง 
3.2.4 งูกะปะ มีหวัเป็นรูปสามเหล่ียม พบชุกชุมในบริเวณชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกและ

ในสวนยางภาคใต ้
3.2.5งูแมวเซา มีหวัเป็นรูปสามเหล่ียม ตวัสีเขียวอ่อน เวลาโกรธจะส่งเสียงคลา้ยเสียงแมว

กรน พบมากแถวภาคกลาง 
3.2.6 งูเขยีวหางไหม้ มีหวัเป็นรูปสามเหล่ียม ล าตวัสีเขียวสด ส่วนปลายหางมีสีน ้าตาล

ไหม ้มกัเกาะอยูต่ามตน้ไมสี้เขียว หรือในน ้าท่ีมีพืชน ้าข้ึนรกเร้ือ พบมากแถวภาคกลาง งูชนิดน้ีมีพิษนอ้ยท่ีสุดท่ี
พบในประเทศไทย 



 

 

50 

3.2.7 งูทะเล มีหวัเล็ก หางเป็นรูปใบพาย เคล่ือนไหวในน ้ าไดร้วดเร็ว มีหลายชนิด เช่น งู 
คออ่อน งูแสมรัง งูชายธง พบมากตามชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 

3.3อาการและอาการแสดงของพิษงู มีดงัน้ี 
3.3.1 พิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) ไดแ้ก่ พิษงูเห่า งูจงอาง งูสามเหล่ียม และงูทะเล 

โดยท าให้มีอาการง่วงนอน ซึมภายใน 15 นาทีถึง 15 ชั่วโมง และมีอาการชาบริเวณท่ีถูกกดัร่วมกับอาการ
อ่อนเพลีย อ้าปากไม่ข้ึน ขากรรไกรแข็ง พูดไม่ชัด ตามัว ลืมตาล าบากเพราะหนังตาตก กลืนล าบาก แน่น
หนา้อก เป็นอมัพาตทัว่ร่างกาย หยดุหายใจ และเสียชีวติในท่ีสุด 

3.3.2 พิษต่อระบบไหลเวียนเลือด (Haemotoxin) ไดแ้ก่ พิษของงูกะปะ งูแมวเซา งูเขียว
หางไหม ้งูทะเล โดยจะมีอาการปวดบวมบริเวณท่ีถูกกดั พิษของงูจะไปท าลายกลไกการแข็งตวัของเลือด ท าให้
มีเลือดออกตามผิวหนงั เห็นเป็นรอยจ ้าเลือด มีเลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในปอดท าให้ไอเป็นเลือด และ
เสียชีวติจากการเสียเลือด 

    3.3.3 พิษต่อระบบกล้ามเนือ้ (Myotoxin)  ไดแ้ก่ พิษของงูทะเลทั้งหมดซ่ึงมีพิษชนิดท่ีมีผล
ต่อระบบประสาทดว้ย ส าหรับพิษต่อกลา้มเน้ือจะท าให้เกิดอาการหลงัจากถูกกดั 30 นาทีถึง 1 ชัว่โมง โดยมี
อาการปวดกลา้มเน้ือ เคล่ือนไหวแขนขาไม่ได ้ปัสสาวะเป็นสีน ้าตาล และมีภาวะไตลม้เหลว 
 วธีิการปฐมพยาบาล 
 1) พยายามท าให้ผูป่้วยคลายกงัวลและมีสติ จากนั้นถอดเคร่ืองประดบั และเส้ือผา้ท่ีอาจกดรัดอวยัวะ
ส่วนท่ีถูกกดัออก แลว้จดัให้ผูป่้วยนัง่หรือนอนน่ิง ๆ ในท่าท่ีสบายและใหเ้คล่ือนไหวนอ้ยท่ีสุด โดยใหบ้ริเวณท่ี
ถูกกดัอยูต่  ่ากวา่ระดบัหวัใจ และห้ามให้สารกระตุน้ระบบประสาท เช่น สุรา ชา กาแฟ เพราะจะท าให้ประเมิน
อาการของผูป่้วยไม่ได ้แต่ถา้ผูป่้วยมีอาการปวดมากใหรั้บประทานยาพาราเซตามอลระงบัอาการปวดได ้

2) ลา้งแผลท่ีถูกงูกดัดว้ยน ้ าสะอาดเพื่อตรวจดูวา่มีรอยเข้ียวพิษงูหรือไม่ ถา้เป็นงูพิษจะมีรอยเข้ียวเป็น
รอยลึก 1 หรือ 2 รอยถา้กดัเพียงคร้ังเดียว ถา้เป็นงูไม่มีพิษกดัจะเห็นรอยฟันเป็นแถว ๆ เรียงกนั 

3) เม่ือพบว่าเป็นรอยเข้ียวให้ใชผ้า้ยืดหน้ากวา้ง 10 – 15 ซม. และมีความยาวอยา่งน้อย 4.5 เมตร หรือ
ใชผ้า้สะอาดพนัรอบอวยัวะส่วนท่ีถูกงูกดัทั้งส่วนให้กระชบัและไม่แน่นจนเกินไป โดยเร่ิมจากส่วนปลายหรือ
บริเวณรอบน้ิวมือ หรือน้ิวเทา้ยาวต่อเน่ืองมาจนสุดอวยัวะ แลว้ท าการดามอวยัวะส่วนท่ีถูกกดัดว้ยของแข็งเพื่อ
ไม่ใหอ้วยัวะส่วนท่ีถูกกดัเคล่ือนไหว เน่ืองจากการเคล่ือนไหวหรือการหดตวัของกลา้มเน้ือจะท าให้พิษงูถูกดูด
ซึมเขา้สู่ร่างกายไดเ้ร็วข้ึน (ภาพท่ี 12.40 ก. และ ข.) 
 4) ใหรี้บน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัทีเพื่อรับเซรุ่มแกพ้ิษงู โดยถา้สามารถน างูไปไดก้็ใหน้ าไปดว้ยเพื่อ
จะไดรั้บเซรุ่มแกพ้ิษงูท่ีเฉพาะเจาะจง  

5) ถา้ผูป่้วยมีภาวะหายใจหรือหวัใจลม้เหลวใหป้ฏิบติัการกูชี้พก่อนแลว้รีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที  
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ภาพที ่12.40 การพนัแผลทีถู่กงูกดั ก-ง. 

ท่ีมา : 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-bite-
apply-bandage-as_fig1_295595429  
 
4. การปฐมพยาบาลผู้ทีถู่กสุนัขกดั 
 โรคพิษสุนขับา้หรือโรคกลวัน ้าเกิดจากเช้ือไวรัสพิษสุนขับา้ (Rabies virus) ซ่ึงท าอนัตรายต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง โดยเช้ือไวรัสชนิดน้ีจะอยูใ่นน ้าลายของสัตว ์ เช่น สุนขั แมว และสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอ่ืนๆ 
เช่น หมู ลิง ชะนี ฯลฯ  

เน่ืองจากสุนขัเป็นสัตวท่ี์อยูใ่กลชิ้ดกบัมนุษยม์ากท่ีสุดและพบไดบ้่อยในสถานประกอบกิจการทั้งท่ีมีผู ้
เล้ียงไวห้รือเป็นสุนขัจรจดัท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นสถานประกอบกิจการ ถา้สุนขัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้และไดรั้บเช้ือไวรัสชนิดน้ีเขา้ไปก็จะท าใหสุ้นขัเป็นโรคพิษสุนขับา้ได ้ โดยจะพบเช้ือไวรัสชนิดน้ี
ในน ้าลายสุนขัในช่วง 4-5 วนั ก่อนท่ีสุนขัจะแสดงอาการของโรคและจะมีเช้ืออยูต่ลอดเวลาท่ีสุนขัป่วยจนถึง
เสียชีวติรวมระยะเวลาประมาณ 10 วนั และหากในช่วงน้ีสุนขัไปกดัคน เช้ือไวรัสก็จะเขา้ไปทางบาดแผลท่ีถูก
กดั หรือเขา้สู่ร่างกายโดยน ้าลายท่ีสัมผสักบัผวิหนงัท่ีมีแผล ท าใหผู้ท่ี้ถูกสุนขับา้กดัป่วยเป็นโรคพิษสุนขับา้และ
เสียชีวติทุกราย 

รอยเข้ียวงู 
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 อาการของสุนัขบ้า แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
4.1 ชนิดดุร้าย (Furious type) อาการน้ีจะพบไดท้ัว่ไป โดยแบ่งอาการออกเป็น 2 ระยะคือ  

ระยะเร่ิมเป็น จะพบวา่สุนขัมกัจะซึม ไม่ยอมกินอาหารเน่ืองจากกลืนไม่ได ้น ้าลายฟูมปาก ขากรรไกรห้อย ม่าน
ตาขยายกวา้ง นยัน์ตาแวววาวน่ากลวั ระยะต่อมา สุนขัจะวิ่งเพ่นพ่านและกดัทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ บางตวัจะซุก
อยูใ่นท่ีสงบและเยน็และจะกดัคนเม่ือถูกรบกวน เวลาเดินหรือวิ่ง หางตก ตวัแข็ง เซไปดา้นใดดา้นหน่ึง และมกั
เสียชีวติภายใน 5-10 วนั 

4.2 ชนิดเงียบ (Dump type) สุนขัจะมีอาการซึม อาจมีอาการเหมือนปอดบวม ไม่กิน 
อาหารค่อย ๆ เป็นอมัพาต น ้าลายไหลมาก เห่าไม่ได ้มกัไปซุกตวัอยูข่า้งโอ่งน ้า และจะตายภายใน 1-3 วนั 

อาการของผู้ ท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้า มีอาการได ้2 แบบ คือ 
1)แบบสปาสติก (Spastic paralysis) ภายหลงัจากถูกสุนขักดัประมาณ 30-90 วนั ผูป่้วยจะ 

เร่ิมมีอาการคนัหรือชาบริเวณแผลท่ีถูกกัด อาจมีอาการคร่ันเน้ือคร่ันตวั ปวดศีรษะ เบ่ืออาหาร ต่อมาจะมี
อาการสปาสติก คือ สะดุง้ ผวา ต่ืนเตน้ เม่ือถูกลมหรือมีเสียงรบกวน ผูป่้วยจะกลืนอาหารและน ้ าไม่ไดเ้พราะ
กลืนไม่ลง ถา้ฝืนด่ืมน ้ าเขา้ไปเพราะกระหายน ้ าจะส าลกั จึงท าให้โรคน้ีไดช่ื้อว่า โรคกลวัน ้ า ผูป่้วยจะมีอาการ
หงุดหงิดและกระสับกระส่ายตลอดเวลา เพอ้คลัง่ ทุรนทุราย บางคนจะท าเสียงร้องเหมือนสุนขั แต่ผูป่้วยจะมี
สติอยูต่ลอดเวลา และมกัเสียชีวติภายใน 24-48 ชัว่โมง หลงัจากมีอาการกลืนน ้าไม่ได ้

2)แบบอัมพาต (Flaccid paralysis) มกัเป็นอาการท่ีเกิดตามหลงัอาการสปาสติก บางคน
อาจไปหาแพทยโ์ดยมีอาการของอมัพาตท่ีขา บางคนเป็นอมัพาตทั้งแขน ขา กะบงัลม และกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการหายใจ ท าใหห้ยดุหายใจ และเสียชีวติในท่ีสุด 

เน่ืองจากไม่เคยมีผูป่้วยดว้ยโรคพิษสุนขับา้รอดชีวิต ดงันั้นวิธีการป้องกนัท่ีดีท่ีสุดก็คือ พาสุนขัไปฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และระมดัระวงัไม่ให้ถูกสุนขัท่ีไม่มีเจา้ของหรือสุนขัจร
จดักดั ข่วน หรือเลียผวิหนงั แต่ถา้หากถูกสุนขักดัหรือข่วนท าใหมี้บาดแผล จะตอ้งรีบท าการปฐมพยาบาล ดงัน้ี  
 วธีิการปฐมพยาบาล 

1) ลา้งบาดแผลท่ีถูกสุนขักดัหรือข่วนใหส้ะอาดดว้ยน ้ากบัสบู่ทนัที เพราะจะช่วยชะลา้งเช้ือโรคท่ีอยู ่
ในน ้าลายใหอ้อกไปมากท่ีสุด โดยลา้งบาดแผลอยา่งนอ้ย 20 นาที 

2) ถา้มีเลือดออกจากบาดแผลใหห้า้มเลือดโดยใชผ้า้ก๊อซหรือผา้สะอาดปิดปากแผลไวจ้นกวา่เลือดจะ 
หยดุไหลหรือออกนอ้ยลง 

3)  ใชผ้า้ก๊อซปิดปากแผลไวแ้ลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั 
บา้และวคัซีนป้องกนับาดทะยกั 

4) ใหจ้บัสุนขัขงัไวโ้ดยใหอ้าหารและน ้าตามปกติ และควรเฝ้าดูสุนขัไวเ้ป็นเวลา 15 วนั โดยทัว่ไป 
สุนขัท่ีเป็นโรคพิษสุนขับา้จะเสียชีวติภายใน 5 วนั และหากสุนขัเสียชีวติภายใน 15 วนั ก็ใหต้ดัหวัสุนขัส่ง
สถานเสาวภาหรือกรมปศุสัตวห์รือศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์เพื่อตรวจหาเช้ือโรคพิษสุนขับา้  
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กจิกรรม 12.2.2 
           จงอธิบายวธีิการปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมงป่องต่อย 
 
แนวตอบกจิกรรม 12.2.2 

วธีิการปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมงป่องต่อย มีดงัน้ี 
1. ใชผ้า้หรือสายยางแบน ๆ หรือเชือกรัดเหนือบาดแผลท่ีถูกต่อยหรือกดัประมาณ 5-10 เซนติเมตร  

โดยรัดใหแ้น่นแต่ใหส้ามารถสอดน้ิวมือเขา้ไปไดแ้ละสามารถจบัชีพจรส่วนปลายนั้นได ้ และคลายผา้ท่ีรัดไว้
ทุก 15 นาที ระยะเวลาท่ีคลายผา้นานประมาณ ½ - 1 นาที เพื่อลดการแพร่กระจายของพิษ 

2. ลา้งท าความสะอาดบริเวณท่ีถูกต่อยหรือกดัดว้ยน ้าและสบู่ 
3. ประคบเยน็โดยวางถุงน ้าแขง็บนต าแหน่งท่ีถูกต่อยหรือกดัเพื่อลดอาการบวมและลดการดูดซึม 

พิษเขา้สู่ร่างกาย 
4. ทาบริเวณท่ีถูกต่อยหรือกดัดว้ยน ้ายาแอมโมเนียหอม หรือครีมแกแ้พพ้ิษพวกแอนติฮิสตามีนหรือ 

คาลามายดโ์ลชัน่ 
5. ใหรั้บประทานยาแกป้วด เช่น พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม จ านวน 2 เม็ด เม่ือมีอาการปวด 
6. ในรายท่ีมีอาการรุนแรง เช่น มีภาวะการหายใจและหวัใจลม้เหลว ใหท้  าการกูชี้พแลว้รีบน าส่ง 

โรงพยาบาลทนัที 
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เร่ืองที่ 12.2.3 
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากพชื 
 
ประเภทสารพษิจากพืช 
 พืชหลายชนิดมีสารพิษซ่ึงสามารถท าให้เกิดอนัตรายต่อมนุษยไ์ดเ้ม่ือรับประทานเขา้ไป บางชนิดตอ้ง
น าไปตม้เป็นเวลา 10 นาทีก่อนซ่ึงจะช่วยลดความเป็นพิษลงได้ร้อยละ 86 เช่น เมล็ดลูกเนียง ดงันั้นจึงได้มี 
การจ าแนกสารพิษจากพืชตามการออกฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1. สารพิษจากพืชท่ีท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร โดยจะท าใหเ้กิดอาการคนั  
ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนในปาก คล่ืนไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง ไดแ้ก่ เผอืก บอน ผลมะค าดีควาย เป็นตน้ 

2. สารพิษจากพืชท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลางและจิตใจ โดยการออกฤทธ์ิของ 
สารพิษจะมีทั้งการกดระบบประสาทส่วนกลางและการกระตุน้ท าให้เกิดอาการชักและหลอนจิตประสาท 
ไดแ้ก่ เห็ด ฝ่ิน ใบและเปลือกของตน้กระท่อม สะเดาอินเดีย หวักลอย กญัชา เป็นตน้ 

3. สารพิษจากพืชท่ีมีฤทธ์ิต่อหวัใจและระบบหมุนเวยีนโลหิต ไดแ้ก่ ยีโ่ถ เมล็ดปอกระเจา เมล็ด 
ร าเพย เป็นตน้ 

4. สารพิษจากพืชท่ีมีอนัตรายต่อตบัและอวยัวะอ่ืนๆ โดยตรง ไดแ้ก่ หญา้งวงชา้ง พระยาไร้ใบ  
ยางจากตน้รัก ตน้หิงหาย เมล็ดลูกเนียง เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตาม การไดรั้บสารพิษจากพืชท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบกิจการมกัเกิดจาก
การการน าพืชมีพิษมาปรุงอาหารรับประทานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยพืชมีพิษท่ีมกัพบก่อให้เกิดอนัตราย
บ่อยคร้ังไดแ้ก่ เห็ดพิษ และผกัหวานป่า 
 เห็ดพษิ มีหลายชนิด เช่น เห็ดไข่ห่าน เห็ดตีนตนั  เห็ดปอดมา้ เห็ดหลงัเขียว โดยลกัษณะของเห็ดพิษ 
โดยทัว่ไปจะมีวงแหวนท่ีตน้เห็ดตรงต าแหน่งต ่ากว่าหมวกเห็ดเล็กน้อย เห็ดมีสี หมวกเห็ดมีลกัษณะไม่เรียบ
และบนหมวกเห็ดมีผงหยาบๆ หมวกเห็ดมกัจะเปราะแตกง่ายเม่ือแตะเบาๆ บางชนิดมีกล่ินเหม็นมาก เม่ือดม
กล่ินอาจท าให้ปวดศีรษะ เช่น เห็ดกระโดงตน้ต ่า เห็ดร่างแห เป็นตน้ บางชนิดเม่ือหักกา้นเห็ดดา้นท่ีติดดิน จะ
เห็นน ้าลกัษณะเป็นยางเหนียวเยิม้ท่ีกา้นเห็ด เช่น เห็ดร่างแห  
 อาการและอาการแสดง พิษของเห็ดพิษจะมีความรุนแรงแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดของเห็ดพิษนั้น 
แต่พอสรุปไดว้า่โดยทัว่ไปจะท าใหเ้กิดอาการดงัต่อไปน้ี 

1. คล่ืนไส้ อาเจียน  
2. ทอ้งร่วงอยา่งรุนแรง  
3. ปวดทอ้งมาก  
4. ปวดศีรษะ  
5. เหง่ือและน ้าลายออกมากผดิปกติ  
6. อาจพบมีอาการเตน้ของหวัใจผดิปกติ  
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7. ความดนัโลหิตต ่า  
8. หายใจล าบาก  
9. รูม่านตาเล็กลง  
10. อาจเสียชีวติได ้
ผกัหวานป่า มีอยูแ่ทบทุกภาคของประเทศไทย จะแตกยอดอ่อนในตน้ฤดูแลง้ประมาณเดือนมกราคม 

ถึงเดือนมีนาคม  
อาการและอาการแสดง ผกัหวานท่ีเป็นพิษจะท าใหเ้กิดอาการและอาการแสดง ดงัน้ี 
1. คล่ืนไส้ อาเจียน  
2. มึนเมา  
3. กระหายน ้า  
4. ทุรนทุราย  
5. ถา้มีอาการมากจะหมดสติ 
6. อาจเสียชีวติได ้
การปฐมพยาบาลผู้ทีรั่บประทานพืชมีพษิเข้าไป 
 หลกัปฏิบติัโดยทัว่ไปในการปฐมพยาบาลผูท่ี้รับประทานพืชมีพิษเขา้ไป มีดงัต่อไปน้ี 
1. ท าใหผู้ป่้วยอาเจียนในกรณีท่ีผูป่้วยรู้สึกตวัดี เพื่อเอาสารพิษออกจากร่างกาย โดยผูป้ฐมพยาบาล 

จะตอ้งขจดัสารพิษออกจากกระเพาะอาหารเพื่อลดการดูดซึมเขา้สู่ร่างกายของผูป่้วยโดยการท าให้อาเจียน ซ่ึงมี
หลายวิธี ไดแ้ก่ การใชน้ิ้วมือลว้งคอหรือใช้ไมพ้นัส าลีกวาดคอ ซ่ึงจะกระตุน้ให้อยากอาเจียน หรือการใช้สาร
บางชนิดท่ีท าใหอ้าเจียน เช่น ไอพิแขกน ้ าเช่ือม หรือมสัตาดผงผสมกบัน ้ าอุ่น ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้ผูป่้วยอาเจียน
ได ้และควรใชภ้าชนะรองรับอาเจียนแลว้เก็บส่งโรงพยาบาลพร้อมกบัผูป่้วยเพื่อประกอบการวินิจฉยัต่อไป 

2. ใหด่ื้มนมเพื่อช่วยเจือจางสารพิษและเคลือบกระเพาะอาหาร แต่ถา้ไม่มีนม ใหด่ื้มน ้ามากๆ เพื่อ 
ช่วยเจือจางสารพิษ ในกรณีท่ีผูป่้วยรับประทานพืชมีพิษเขา้ไปไม่นาน 

3. ใหผู้ป่้วยรับประทานผงถ่านเพื่อช่วยดูดซบัสารพิษในระบบทางเดินอาหาร 
4. ใหก้ารปฐมพยาบาลตามอาการ เช่น หากมีภาวะหายใจล าบากตอ้งช่วยการหายใจ หรือถา้หยดุ 

หายใจหรือหวัใจหยดุเตน้ตอ้งรีบนวดกระตุน้หวัใจ 
5. รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
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กจิกรรม 12.2.3 

1. จงอธิบายลกัษณะของเห็ดพิษมาพอเขา้ใจ 
2. จงระบุหลกัปฏิบติัโดยทัว่ไปในการปฐมพยาบาลผูท่ี้รับประทานพืชมีพิษเขา้ไป 

 
แนวตอบกจิกรรม 12.2.3 

1. ลกัษณะของเห็ดพิษ ไดแ้ก่ 
1.1 มีวงแหวนท่ีตน้เห็ดตรงต าแหน่งต ่ากวา่หมวกเห็ดเล็กนอ้ย  
1.2 หมวกเห็ดมีลกัษณะไม่เรียบ 
1.3 บนหมวกเห็ดมีผงหยาบๆ  
1.4 หมวกเห็ดมกัจะเปราะแตกง่ายเม่ือแตะเบา ๆ  
1.5 บางชนิดเม่ือหกักา้นเห็ดดา้นท่ีติดดิน จะเห็นน ้าลกัษณะเป็นยางเหนียวเยิม้ท่ีกา้นเห็ด  

2. หลกัปฏิบติัโดยทัว่ไปในการปฐมพยาบาลผูท่ี้รับประทานพืชมีพิษเขา้ไป มีดงัน้ี 
2.1 ท าใหอ้าเจียนในกรณีท่ีผูป่้วยรู้สึกตวัดี เพื่อเอาสารพิษออกจากร่างกาย 
2.2 ใหด่ื้มนมเพื่อช่วยเจือจางสารพิษและเคลือบกระเพาะอาหาร แต่ถา้ไม่มีนม ให้ด่ืมน ้ามากๆ เพื่อ 

ช่วยเจือจางสารพิษ  
2.3 ใหผู้ป่้วยรับประทานผงถ่านเพื่อช่วยดูดซบัสารพิษในระบบทางเดินอาหาร 
2.4 ใหก้ารปฐมพยาบาลตามอาการ เช่น หากมีภาวะหายใจล าบากตอ้งช่วยการหายใจ หรือถา้หวัใจ 

หยดุเตน้ตอ้งรีบนวดกระตุน้หวัใจ 
2.5 รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
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ตอนที ่12.3 
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจบ็จากอุบัตเิหตุ 
 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 12.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
            12.3.1  การปฐมพยาบาลผูท่ี้มีบาดแผลฟกช ้าและบาดแผลฉีกขาด 
            12.3.2  การปฐมพยาบาลผูท่ี้มีบาดแผลไหมพ้อง 

12.3.3 การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีกระดูก ขอ้ และกลา้มเน้ือ 
12.3.4 การปฐมพยาบาลผูท่ี้ถูกกระแสไฟฟ้า 
12.3.5 การปฐมพยาบาลผูท่ี้จมน ้า 

 
แนวคิด  

1. บาดแผลแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือบาดแผลฟกช ้ าหรือบาดแผลเปิด ซ่ึงให้การปฐมพยาบาลโดย
ให้ประคบเยน็เพื่อลดอาการปวดและบวมแลว้ประคบร้อนเพื่อสลายกอ้นเลือดท่ีคัง่ใตผ้ิวหนงั บาดแผลผิวหนงั
ฉีกขาดหรือบาดแผลปิด คือ บาดแผลถลอก ถูกตดั ฉีกขาด ถูกแทง ซ่ึงให้การปฐมพยาบาลโดยการลา้งท าความ
สะอาดบาดแผล ถา้มีวตัถุขนาดใหญ่ปักคาแผลห้ามดึงออก ท าการห้ามเลือด และท าความสะอาดรอบบาดแผล
ดว้ยแอลกอฮอล ์แลว้ปิดแผลไวก่้อนน าส่งโรงพยาบาล 

2. หลกัการปฐมพยาบาลบาดแผลไหมพ้อง โดยถา้เป็นแผลลึกระดบัท่ี 1 และแผลมีขนาดเล็ก ให้
ใช้ความเยน็ประคบบริเวณบาดแผลเพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนและลดความร้อนท่ีจะท าลายท่ีเน้ือเยื่อ ถา้
แผลมีตุ่มพองห้ามเจาะแต่ให้ปิดแผลไวด้ว้ยผา้สะอาด ถา้มีอาการช็อกให้รีบปฐมพยาบาลอาการช็อก และถ้า
หยดุหายใจและหวัใจหยดุเตน้ใหท้  าการกูชี้พแลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 

3. ผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บท่ีกระดูก ข้อ และกล้ามเน้ือ มีหลักการปฐมพยาบาลคือ ให้อวยัวะหรือ
บริเวณท่ีไดรั้บบาดเจ็บพกัโดยการเขา้เฝือกในรายท่ีกระดูกหกัหรือพนัผา้เพื่อพยงุอวยัวะส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ให้
เคล่ือนไหวน้อยท่ีสุด หากบาดแผลมีเลือดออกให้ห้ามเลือด และเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอย่างถูกต้องเพื่อน าส่ง
โรงพยาบาล 

4. กระแสไฟฟ้าท าให้เกิดอนัตรายท่ีส าคญัคือ ระบบหายใจและหัวใจ ในการปฐมพยาบาลควร
ตรวจดูการหายใจและการเตน้ของชีพจร และเตรียมปฏิบติัการกูชี้พในกรณีท่ีหยดุหายใจและหวัใจหยดุเตน้  

5. หลงัการช่วยเหลือผูท่ี้จมน ้ าข้ึนมาจากน ้ าได ้ส่ิงส าคญัคือ การตรวจการหายใจและชีพจร โดย
หากพบผูป่้วยมีภาวะการหายใจและหวัใจลม้เหลวให้รีบปฏิบติัการกูชี้พก่อนท่ีจะเอาน ้ าออกจากปอด หากไม่มี
น ้าคัง่ในปอดมากจนขดัขวางการปฏิบติัการกูชี้พ  
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วตัถุประสงค์ 
         เม่ือศึกษาตอนท่ี 12.3 แลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้มีบาดแผลฟกช ้าและบาดแผลฉีกขาดได ้
2. อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้มีบาดแผลไหมพ้องได ้
3. อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีกระดูก ขอ้ และกลา้มเน้ือได ้
4. อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้ถูกกระแสไฟฟ้าได ้
5. อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้จมน ้าได ้
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ความน า 
จากสถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานจ าแนกตามความรุนแรงและผลของการ

ประสบอนัตราย ปี 2559 (ส านกังานกองทุนเงินทดแทน, 2560) แสดงให้เห็นวา่ผลของการประสบอนัตรายจาก
กระแสไฟฟ้า หรืออุบติัเหตุท่ีท าให้เกิดกระดูกหัก/แตก/ร้าว บาดแผลลึก การไดรั้บสารพิษ สารเคมี บาดแผล
ไหม ้ตลอดจน การฟกช ้ า และการถูกชน การถูกเบียด   ท าให้ผูป้ฏิบติังานจ านวนมากเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ
บางส่วน ท างานไม่ไดช้ัว่คราวและตอ้งหยุดงานเป็นจ านวนมาก และจากสถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย
เน่ืองจากการท างาน  จ าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุท่ีประสบอนัตรายปี 2559 พบว่าอุบัติเหตุท่ีท าให้
ผูป้ฏิบติังานเสียชีวิต 5 อนัดบัแรกเรียงตามล าดบัดงัน้ี อุบติัเหตุจากยานพาหนะ ตกจากท่ีสูง ไฟฟ้าช็อต วตัถุ
หรือส่ิงของพงัทลาย/หล่นทบั และวตัถุหรือส่ิงของกระแทก/ชน จากสถิติการประสบอนัตรายดงักล่าวขา้งตน้
สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ฏิบติังานควรไดรั้บการอบรมใหมี้ความรู้เร่ืองของการปฐมพยาบาลผูท่ี้มีบาดแผลต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นบาดแผลฟกช ้ า บาดแผลผิวหนังฉีกขาด บาดแผลไหม้พอง ตลอดจนการปฐมพยาบาลผูท่ี้ได้รับ
บาดเจ็บท่ีกระดูก ขอ้ และกลา้มเน้ือ และผูท่ี้ถูกกระแสไฟฟ้า ทั้งน้ีเพื่อช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ
และลดการเสียชีวิตของผูป้ระสบอุบัติเหตุ นอกจากน้ีหากสถานประกอบกิจการใดท่ีมีแหล่งน ้ าในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่วา่จะเป็นบ่อน ้าทัว่ไปหรือบ่อบ าบดัน ้าเสียหรืออยูใ่กลแ้หล่งน ้าสาธารณะ ผูป้ฏิบติังานก็ควร
มีความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลผูท่ี้จมน ้าดว้ยเช่นกนั  
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เร่ืองที่ 12.3.1 
การปฐมพยาบาลผู้ที่มบีาดแผลฟกช ้าและบาดแผลผวิหนังฉีกขาด 
 
 เม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ส่วนใหญ่ผูป้ฏิบัติงานมักได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ
เล็กๆนอ้ยๆ ตั้งแต่การฟกช ้ า เกิดบาดแผลผิวหนงัฉีกขาดตั้งแต่บาดแผลขนาดเล็กไปจนถึงบาดแผลขนาดใหญ่ 
บางกรณีอาจสูญเสียอวยัวะและท าให้เกิดความพิการหรือการบาดเจ็บท่ีรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต  ดังนั้ น
ผูป้ฏิบติังานจึงควรเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยลดความรุนแรงของบาดแผลและส่งเสริมการหายของ
แผลใหเ้ร็วข้ึน 
1. ชนิดของบาดแผล 
 บาดแผล (Wound) หมายถึง การบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนจากแรงทางกายภาพหรือสารเคมีต่อเน้ือเยือ่ต่าง ๆ  
(ณฐั ตนัศรีสวสัด์ิ, 2561) บาดแผลจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บการปฐมพยาบาลตั้งแต่เร่ิมแรก เพราะอาจท าให้
เกิดอาการแทรกซอ้นต่างๆ ได ้เช่น การตกเลือด ติดเช้ือ บาดทะยกั เป็นตน้  
 บาดแผลแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ บาดแผลฟกช ้าหรือบาดแผลปิดและบาดแผลผวิหนงัฉีกขาดหรือ
บาดแผลเปิด ดงัน้ี 

1.1 บาดแผลฟกช ้าหรือบาดแผลปิด (Contused wounds หรือ Closed wounds) คือ บาดแผลท่ีไม่มีการ
ฉีกขาดของผิวหนัง เกิดจากการถูกของไม่มีคมกระแทก ท าให้มีเลือดคัง่อยูใ่ตผ้ิวหนังและจะมีรอยฟกช ้ ามาก 
อาจเกิดการบวมแดงภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บบาดเจ็บ ส่วนท่ีบวมน้ีจะมีเลือดและซีร่ัม (Serum) คัง่อยู่
ภายใน แผลฟกช ้ าน้ีอาจกลายเป็นก้อนเลือดคัง่อยู่ใตผ้ิวหนังท่ีเรียกว่า ฮีมาโตมา (Hematoma) ซ่ึงเกิดจากเส้น
เลือดท่ีอยูร่อบๆ เน้ือเยือ่และผวิหนงัแตกท าใหเ้ห็นเป็นสีแดงคล ้า 

1.2 บาดแผลผิวหนังฉีกขาดหรือบาดแผลเปิด (Open wounds) คือบาดแผลท่ีมีรอยแยกของผิวหนัง 
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน โดยทัว่ไปเกิดจากของมีคม เช่น มีด กระจก แกว้บาด หรือถูกวตัถุส่ิงของอยา่งหน่ึง
อยา่งใดท าใหผ้วิหนงัฉีกขาด บาดแผลชนิดน้ีแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 

1.2.1 บาดแผลถลอก (Abrasion wounds) เป็นบาดแผลท่ีเกิดกบัผวิหนงัชั้นต้ืน โดยการฉีก 
ขาดของหนังก าพร้า อาจมีน ้ าเหลืองหรือเลือดซึมออกมาภายหลงั 24 ชั่วโมงไปแล้ว ถ้าไม่มีการติดเช้ือจะ
กลายเป็นสะเก็ดสีน ้ าตาลแข็งและแห้ง ถา้มีการติดเช้ือหรืออกัเสบจะมีหนองเป็นคราบสีเหลืองติดอยู ่และมีน ้ า
แฉะๆ เยิม้ท่ีแผล สาเหตุของบาดแผลชนิดน้ีเกิดจากการการเสียดสีระหวา่งผิวหนงักบัขอบแข็งท่ีหยาบหรืออาจ
เกิดจากการขีดข่วนของของแหลม 

1.2.2 บาดแผลตัด (Incised wounds or Cut wounds) เป็นบาดแผลท่ีเกิดจากของมีคม เช่น มีด  
กระจก ท าให้มีการฉีกขาดของผิวหนงั โดยขอบแผลจะมีลกัษณะเป็นแนวเรียบชิดกนั แผลแคบแต่ยาว ถา้แผล
ลึกจนผวิหนงัขาดทุกชั้น จะท าใหมี้เลือดออกมาก กลา้มเน้ือและหลอดเลือดถูกตดัขาดดว้ย  

1.2.3 บาดแผลฉีกขาด (Lacerated wounds) คือบาดแผลท่ีมีผวิหนงัขาดในลกัษณะขอบแผล 
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กะรุ่งกะร่ิงหรือขอบแผลไม่เรียบ แผลอาจลึกจากผิวหนงัลงไปจนท าให้กลา้มเน้ือและเยื่อเก่ียวพนัฉีกขาดดว้ย 
สาเหตุเกิดจากถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกท าให้ผิวหนงัขาด หรือผิวหนงัถูกอดัดว้ยแรงหนกัๆ หรือผิวหนงัถูก
ของไม่ค่อยคมตดั เช่น เล่ือย เป็นตน้ 

1.2.4 บาดแผลถูกแทง (Punctured wounds or Stab wounds) เป็นบาดแผลท่ีมีการฉีกขาด 
ของผิวหนงัเป็นรูลึกลงไป ท าให้อวยัวะภายในได้รับอนัตราย มกัเป็นแผลท่ีมีความลึกมากกว่าความยาวของ
แผล รูปร่างของบาดแผลถูกแทงจะมีลักษณะเช่นเดียวกบัอาวุธ สาเหตุเกิดจากการท่ิมแทงของของแข็งท่ีมี
ลกัษณะเป็นแท่งหรือเกิดจากวตัถุปลายแหลม เช่น เศษไม ้มีด เป็นตน้ 

1.2.5 บาดแผลถูกยงิ (Gunshot wounds) บาดแผลชนิดน้ีมีลกัษณะเป็นรูลึกเขา้ไปในร่างกาย 
เช่นเดียวกบัถูกแทง แต่บาดแผลถูกยิงมีลกัษณะพิเศษหลายอยา่ง เช่น มกัจะเห็นเป็นรอยทางกระสุนปืนเขา้และ
ออกหรือกระสุนฝังในบาดแผลท่ีถูกกระสุนปืน รูกระสุนปืนเขา้จะเล็กกวา่รูกระสุนปืนออก 
  เน่ืองจากอุบติัเหตุท่ีพบโดยทัว่ไปในสถานประกอบกิจการมกัท าให้เกิดบาดแผลฟกช ้ าและ
บาดแผลผิวหนังฉีกขาดประเภทบาดแผลถลอก ถูกตดั ฉีกขาด และถูกวตัถุท่ิมแทง ดงันั้นในท่ีน้ีจะกล่าวถึง
เฉพาะการปฐมพยาบาลบาดแผลเหล่าน้ีเท่านั้น 
2. หลกัส าคัญในการปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช ้าและบาดแผลผวิหนังฉีกขาด 
 การปฐมพยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ มีหลกัส าคญัในการด าเนินการปฐมพยาบาล ดงัน้ี 
 2.1 หลกัการปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช ้าหรือบาดแผลปิด 

ผูท่ี้มีบาดแผลฟกช ้าแสดงถึงการถูกกระแทกจนมีเลือดออกใตผ้วิหนงั ดงันั้นจึงควรพกับริเวณ 
นั้นใหอ้ยูน่ิ่งๆ แลว้ประคบเยน็ภายใน 24 ชัว่โมงเพื่อไม่ใหเ้ลือดออกใตผ้วิหนงัมากข้ึน จากนั้นจึงค่อยประคบ
ร้อนเพื่อสลายกอ้นเลือดท่ีคัง่อยูใ่ตผ้วิหนงั 
 2.2 หลกัการปฐมพยาบาลบาดแผลผวิหนังฉีกขาดหรือบาดแผลเปิด  
  1) หา้มเลือดในกรณีท่ีมีเลือดออก 
  2) ถา้ผูป่้วยมีอาการช็อกหรือเป็นลม ควรแกไ้ขอาการช็อกหรือเป็นลมทนัที 
  3) เม่ือท าการหา้มเลือดจนเลือดหยดุไหลออกจากบาดแผล ให้ท าความสะอาดบาดแผลโดย
ลา้งมือใหส้ะอาดหรือสวมถุงมือยาง บาดแผลท่ีมีเลือดแขง็ตวัอุดปากแผลอยูไ่ม่ตอ้งเอาออก เพราะอาจท าให้
เลือดไหลออกมาอีก 
  4) ขณะท าความสะอาดบาดแผลใหต้รวจสอบบาดแผลไปดว้ยวา่แผลมีลกัษณะเป็นชนิดใด 
ความกวา้งยาวลึกเท่าใด ถา้มีเศษวสัดุส่ิงใดติดหรือหกัคาอยูไ่ม่ควรเอาออก เช่น แท่งไม ้ เพราะจะท าใหเ้ลือด
ไหลออกมาทางบาดแผลไดอี้ก ยกเวน้เศษวสัดุนั้นมีขนาดเล็กมากและสามารถเอาออกไดง่้าย  
  5) ควรบนัทึกเหตุการณ์และการตกแต่งบาดแผลเพื่อเป็นการสะดวกแก่แพทยใ์นการประกอบ
คดีหรือท าการรักษาต่อไป 
  6) กรณีท่ีบาดแผลมีขนาดใหญ่หรือลึกมากใหรี้บน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
3. วธีิการปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช ้าและบาดแผลผวิหนังฉีกขาด 

ขั้นตอนการปฐมพยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3.1 การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช ้าหรือบาดแผลปิด  
1) ประคบบริเวณท่ีมีอาการฟกช ้าดว้ยความเยน็ เช่น น ้าแข็ง ภายใน 24 ชัว่โมงแรก เพื่อหา้ม 

เลือดท่ีออกใตผ้วิหนงัและระงบัความเจบ็ปวด 
2) หลงัจาก 24 ชัว่โมงไปแลว้ ใหป้ระคบบริเวณท่ีฟกช ้าดว้ยความร้อน เช่น กระเป๋าน ้าร้อน  

หรืออาจใชย้าท่ีท าใหเ้กิดความร้อน เช่นข้ีผึ้งบาลม์ ทาบริเวณท่ีมีอาการฟกช ้า 
3) ถา้มีอาการฟกช ้าบริเวณขอ้ ควรให้อวยัวะส่วนนั้นอยูน่ิ่งๆ โดยพนัผา้เอาไว ้
4) ถา้การกระแทกไม่รุนแรง รอยฟกช ้าจะหายไดเ้องภายในเวลาไม่นาน 
5) ถา้การกระแทกนั้นรุนแรงอาจเป็นอนัตรายถึงอวยัวะภายใน และท าใหมี้อาการตกเลือด 

ภายในได ้ โดยสังเกตวา่ผูป่้วยจะมีอาการซีดลง กระหายน ้า ตวัเยน็ ใจสั่น หวัใจเตน้เร็ว หายใจแรง คล่ืนไส้
อาเจียน เป็นลมหมดสติ ช็อก ความดนัโลหิตต ่าลง ดงันั้น ใหรี้บน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที ไม่เช่นนั้นผูป่้วย
อาจเสียชีวติไดจ้ากการตกเลือดภายใน 

3.2 การปฐมพยาบาลบาดแผลผวิหนังฉีกขาดหรือบาดแผลเปิด 
 หากเป็นบาดแผลท่ีไม่รุนแรงมากผูป้ฐมพยาบาลอาจท าการตกแต่งบาดแผลก่อนน าผูป่้วยส่ง

โรงพยาบาลได ้โดยการตกแต่งบาดแผลคือ การท าความสะอาดบาดแผล ใส่ยาฆ่าเช้ือ แลว้ปิดบาดแผลดว้ยผา้ท่ี
สะอาดปราศจากเช้ือโรค ซ่ึงการตกแต่งบาดแผลผวิหนงัฉีดขาดมีดงัน้ี 

 3.2.1 แผลถลอก ใหช้ าระลา้งบาดแผลดว้ยน ้าสะอาดและสบู่โดยลา้งส่ิงสกปรกท่ีติดอยู ่ เช่น 
เศษดิน ฝุ่ น ใหเ้รียบร้อย จากนั้นเช็ดแอลกอฮอล ์70% รอบๆ บาดแผล โดยเช็ดวนเป็นวงกลมจากบริเวณรอบๆ 
ปากแผลวนออกดา้นนอก และหา้มเช็ดแอลกอฮอลท่ี์แผลโดยเด็ดขาดเพราะแอลกอฮอลจ์ะกดัเน้ือเยือ่ท าใหแ้ผล
รุนแรงมากข้ึน จากนั้นใหท้ายาฆ่าเช้ือท่ีแผล เช่น โพวิโดนไอโอดีน (Povidone iodine) แลว้ปิดบาดแผลไว้
ชัว่คราว ปล่อยใหแ้ผลหายเอง 

 3.2.2 แผลตัด ถา้แผลไม่ลึกมาก ค่อยท าการตกแต่งบาดแผลโดยมีวธีิการเหมือนแผลถลอก แต่
ใชผ้า้ก๊อซปิดบาดแผลไวแ้ลว้ระวงัอยา่ใหแ้ผลถูกน ้า แต่ถา้แผลตดัมีขนาดลึกมากจะมีเลือดออกมาก ใหท้ าการ
หา้มเลือดโดยใชผ้า้สะอาดอุดปากแผลไวจ้นกวา่เลือดจะหยดุไหลออกจากแผลหรือเลือดออกนอ้ยลง แลว้รีบน า
ผูป่้วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 

  กรณีท่ีอวยัวะของร่างกายขาดออก เช่น น้ิวขาด มือขาด ใหรี้บหา้มเลือดทนัทีโดยใช้
ผา้สะอาดกดท่ีปากแผลไวแ้ละใหอ้วยัวะนั้นอยูต่  ่ากวา่หวัใจ แลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที ส าหรับ
ช้ินส่วนท่ีขาดใหน้ าใส่ถุงพลาสติกท่ีสะอาด มดัปากถุงใหแ้น่น ใส่ในภาชนะท่ีมีน ้าแขง็ทุบละเอียด เช่น กระติก
น ้าแขง็ โดยใหน้ ้าแขง็ปกคลุมถุงใส่ช้ินส่วนใหห้มด แลว้รีบน าภาชนะใส่ช้ินส่วนดงักล่าวส่งโรงพยาบาลภายใน
เวลาไม่เกิน 6 ชัว่โมง เพื่อไม่ใหเ้น้ือเยือ่ของช้ินส่วนตาย เพื่อท่ีแพทยจ์ะไดท้  าการต่อช้ินส่วนนั้นกลบัคืนได ้

 3.2.3 แผลฉีกขาด ใหต้กแต่งบาดแผลเหมือนแผลถลอก แต่ถา้บาดแผลรุนแรงมากจะมีเลือด
ไหลออกจากบาดแผลมาก หลงัท าความสะอาดบาดแผลดว้ยน ้าและสบู่เพื่อชะลา้งส่ิงสกปรกออกใหม้ากท่ีสุด
แลว้ ใหท้  าการหา้มเลือด แลว้ปิดบาดแผลไว ้ จากนั้นใหรี้บน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลใหเ้ร็วท่ีสุด เพราะอาจเกิด
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การติดเช้ือได ้ ผูป้ฐมพยาบาลไม่ควรตดัหรือดึงส่วนท่ีรุ่งร่ิงของบาดแผลออก เพราะอาจท าใหบ้าดแผลมีขนาด
ใหญ่ข้ึนหรือเกิดการติดเช้ือได ้

 3.2.4 แผลถูกแทง ถา้มีส่ิงใดหกัหรือปักคาอยู ่ หา้มดึงออกเพราะจะท าใหเ้ลือดออกมากข้ึน ถา้
มีเลือดไหลออกจากบาดแผลมาก ใหท้ าการหา้มเลือด แลว้ปิดบาดแผลไวด้ว้ยผา้สะอาด จากนั้นใหรี้บน าผูป่้วย
ส่งโรงพยาบาลทนัที 
 
กจิกรรม 12.3.1  

1. จงอธิบายวธีิการปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช ้ามาพอสังเขป 
2. กรณีท่ีน้ิวช้ีมือขวาถูกใบมีดตดัขาด จะมีวธีิการปฐมพยาบาลอยา่งไร 

 
แนวตอบกจิกรรม 12.3.1           

1.  การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช ้า มีดังนี ้ 
1.1 ประคบบริเวณท่ีมีอาการฟกช ้าดว้ยน ้าแขง็ ภายใน 24 ชัว่โมงแรก เพื่อหา้มเลือดท่ีออกใต ้

ผวิหนงัและระงบัความเจบ็ปวด 
1.2 หลงัจาก 24 ชัว่โมงไปแลว้ ใหป้ระคบบริเวณท่ีฟกช ้าดว้ยกระเป๋าน ้าร้อน หรือใชข้ี้ผึ้ง 

บาลม์ทาบริเวณท่ีมีอาการฟกช ้า 
1.3  ถา้มีอาการฟกช ้าบริเวณขอ้ ควรใหอ้วยัวะส่วนนั้นอยูน่ิ่ง ๆ โดยพนัผา้เอาไว ้
1.4 ถา้การกระแทกนั้นรุนแรงอาจเป็นอนัตรายถึงอวยัวะภายใน และท าใหมี้อาการตกเลือด 

ภายในได้ โดยสังเกตว่าผูป่้วยจะมีอาการซีดลง กระหายน ้ า ตวัเยน็ ใจสั่น หัวใจเตน้เร็ว หายใจแรง คล่ืนไส้
อาเจียน เป็นลมหมดสติ ช็อก ความดนัโลหิตต ่าลง ดงันั้น ให้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที ไม่เช่นนั้นผูป่้วย
อาจเสียชีวติไดจ้ากการตกเลือดภายใน 
 2. กรณีท่ีน้ิวช้ีมือขวาถูกใบมีดตดัขาด จะมีวธีิการปฐมพยาบาลดงัน้ี 

2.1  ใหรี้บหา้มเลือดทนัทีโดยใชผ้า้สะอาดกดปากแผลท่ีน้ิวช้ีมือขวาไวใ้หแ้น่น และวางมือ 
ขวาใหอ้ยูต่  ่ากวา่หวัใจ  

2.2 น าส่วนของน้ิวท่ีขาดใส่ถุงพลาสติกท่ีสะอาด มดัปากถุงใหแ้น่น แลว้ใส่ในกระติกน ้าแขง็ 
ท่ีมีน ้าแขง็ทุบละเอียด โดยใหน้ ้าแขง็ปกคลุมถุงใส่ช้ินส่วนใหห้มด  

2.3 รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัทีพร้อมกบักระติกน ้าแขง็ใส่ช้ินส่วน  
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เร่ืองที่ 12.3.2 
การปฐมพยาบาลผู้ที่มบีาดแผลไหม้พอง 
 
 บาดแผลไหมพ้องท่ีเกิดกบัผูป้ฏิบติังานอาจเกิดจากความร้อนหรือสารเคมีพวกกรด ด่าง เขม้ขน้ แต่ใน
ท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงบาดแผลไหมพ้องจากความร้อนเท่านั้นเน่ืองจากหากถูกกรดหรือด่างให้ปฐมพยาบาลโดยใช้
หลกัการของการปฐมพยาบาลผูท่ี้ถูกสารพิษในเร่ืองท่ี 12.2.1 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
1. ลกัษณะของบาดแผลไหม้พอง 

ความร้อนท่ีท าใหเ้กิดบาดแผลไหมพ้องอาจเป็นความร้อนแหง้ (Dry heat) ไดแ้ก่ ไฟ กระแสไฟฟ้า รังสี 
ส่วนความร้อนเปียก (Moist heat) ไดแ้ก่ น ้ าร้อน ไอน ้ าร้อน โดยในท่ีน้ีจะเน้นเร่ืองของบาดแผลท่ีเกิดจากไฟ
ไหมแ้ละน ้ าร้อนลวก (Burns and Scalds) โดยบาดแผลไฟไหม ้(Burns) หมายถึงการถูกท าลายของผิวหนงัหรือ
เน้ือเยือ่ เน่ืองจากถูกความร้อนแห้ง ส่วนบาดแผลน ้ าร้อนลวก (Scalds) หมายถึง การถูกท าลายของผิวหนงัหรือ
เน้ือเยือ่ เน่ืองจากถูกความร้อนชนิดเปียก 

ขนาดของบาดแผลท่ีถูกไฟไหมแ้ละน ้าร้อนลวกเป็นส่ิงส าคญัท่ีใชท้  านายความรุนแรงและการใหก้าร
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากความลึกและความกวา้งของบาดแผล ดงัน้ี 

1) การพจิารณาตามความลกึของแผล 
การจ าแนกตามความลึกนั้น พิจารณาไดต้ามความลึกของชั้นผวิหนงัและเน้ือเยือ่ท่ีถูกท าลาย ซ่ึง 

เรียกชนิดของการถูกท าลายเป็นระดบั โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั ตามลกัษณะของผวิหนงั (ภาพท่ี 12.41) ดงัน้ี 
  บาดแผลลึกระดบัท่ี 1 (First degree burn) บาดแผลไหม้ในลักษณะน้ีไม่รุนแรงนัก การเผา
ไหมเ้กิดข้ึนเฉพาะชั้นหนงัก าพร้า (Epidermis) โดยจะสังเกตเห็นผิวหนงัมีสีแดงแต่ไม่พุพอง มีอาการเจ็บแสบ
เล็กนอ้ยซ่ึงมกัหายไดเ้องภายใน 48 ชัว่โมง เช่น ผวิหนงัเกรียมแดด (Sunburn) 
  บาดแผลลึกระดบัท่ี 2 (Second degree burn) การเผาไหมใ้นลกัษณะน้ีท าลายถึงชั้นหนงัแท ้
(Dermis) โดยผวิหนงับริเวณนั้นจะบวมเล็กนอ้ย มีน ้าเหลืองไหลเยิม้ ตอนบนๆ ของผิวหนงัจะพุพอง อาการ
รุนแรงกวา่การเผาไหมข้ั้นท่ี 1 บาดแผลชนิดน้ีถา้ไม่มีการติดเช้ือจะหายไดเ้องภายใน 10-14 วนั 
  บาดแผลลึกระดบัท่ี 3 (Third degree burn) การเผาไหมช้นิดน้ีท าลายชั้นหนงัแท ้ ลึกลงไปถึง
ชั้นกลา้มเน้ือ กระดูก และเส้นประสาทบริเวณนั้น ผูป่้วยจะมีอาการเจบ็ปวดมาก อาจมีอาการช็อกได ้ จะมี
อาการบวมรอบๆ บริเวณเผาไหม ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการซึมของน ้าเหลืองออกมาจากเส้นเลือดจ านวนมาก และ
บาดแผลชนิดน้ีมีการท าลายของเส้นเลือดร่วมดว้ย จึงเป็นบาดแผลท่ีรุนแรงและอนัตรายท่ีสุด ถา้แผลหายแลว้
จะเกิดการตึงร้ังของผวิหนงัหรืออวยัวะผดิรูป ตอ้งใชก้ารตบแต่งแกไ้ขผวิหนงั (Skin graft) 
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ภาพที ่12.41 ช้ันของผวิหนัง 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
2) การพจิารณาตามความกว้างของแผล 

  การพิจารณาตามความกวา้งของบาดแผล (Extenser size) ในผูใ้หญ่ ค านวณโดยใชก้ฎของเกา้ 
(Rule of nine) โดยคิดผวิหนงัท่ีเผาไหมแ้ต่ละส่วนเป็นร้อยละ 9 (ภาพท่ี 12.42)  

 
ภาพที ่12.42 พืน้ทีข่องผวิหนังตามกฎของเก้า 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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การพิจารณาความรุนแรงของบาดแผล เม่ือใช้การจ าแนกความรุนแรงโดยพิจารณาตามความลึกและ
ความกวา้งของบาดแผลร่วมกนั จะสามารถจ าแนกความรุนแรงได ้เป็น 3 ระดบั คือ 

1) บาดแผลรุนแรงนอ้ย คือ บาดแผลไหมพ้องลึกระดบัท่ี 1 ถือเป็นการลวกไหมเ้ล็กนอ้ยทั้งหมด  
รวมทั้งการไหมพ้องระดบั 2 ท่ีครอบคลุมพื้นผิวน้อยกว่าร้อยละ 15 และการไหมพ้องระดบั 3 ท่ีครอบคลุม
พื้นผวินอ้ยกวา่ร้อยละ 2 

2) บาดแผลรุนแรงปานกลาง คือ บาดแผลไหมพ้องลึกระดบัท่ี 2 ถึงชั้นหนงัก าพร้า และครอบคลุม 
พื้นผวิกายมากกวา่ร้อยละ 15 หรือลึกถึงชั้นหนงัแท ้และครอบคลุมผวิกายร้อยละ 15-30 และบาดแผลไหมพ้อง
ลึกระดบัท่ี 3 ท่ีครอบคลุมพื้นผวิกายนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 และไม่รวมบริเวณมือ ใบหนา้ หรือเทา้ 

3) บาดแผลรุนแรงมาก คือ บาดแผลไหมพ้องลึกระดบัท่ี 2 ท่ีครอบคลุมพื้นผวิกายมากกวา่ร้อยละ 30  
และบาดแผลไหมพ้องลึกระดบัท่ี 3 ท่ีครอบคลุมพื้นผิวกายมากกว่าร้อยละ 10 รวมทั้งบาดแผลไหมพ้องลึก
ระดบัท่ี 3 ขนาดเล็กๆท่ีบริเวณมือ ใบหน้า หรือเทา้ เน่ืองจากมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง นอกจากน้ีการไหม้
พองท่ีมีการบาดเจ็บของอวยัวะอ่ืนๆร่วมดว้ย เช่น กระดูกหัก เน้ือเยื่ออ่อนบาดเจ็บ เป็นตน้ ก็จดัเป็นบาดแผล
ไหมพ้องรุนแรงมาก 
2. หลกัส าคัญในการปฐมพยาบาลบาดแผลไหม้พอง 
 2.1 ถา้เป็นแผลลึกระดบัท่ี 1 และแผลมีขนาดเล็ก จะมีอาการปวดแสบปวดร้อน ให้ใชค้วามเยน็ประคบ
บริเวณบาดแผลเพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนและลดความร้อนท่ีจะท าลายท่ีเน้ือเยื่อ 
 2.2 ถา้แผลมีตุ่มพอง (Blister) ขนาดเล็กไม่เกิน 2-3 เซนติเมตร หา้มเจาะ แต่ใหปิ้ดแผลไวด้ว้ยผา้สะอาด 
 2.3 ถา้ผูป่้วยมีอาการช็อก ให้รีบปฐมพยาบาลอาการช็อก โดยให้นอนศีรษะต ่า ให้ความอบอุ่นร่างกาย 
ถา้ผูป่้วยมีภาวะการหายใจล าบากให้ช่วยหายใจ และถา้หัวใจหยุดเตน้ให้กดหน้าอกเพื่อนวดหัวใจ แลว้รีบน า
ผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
3. วธีิการปฐมพยาบาลบาดแผลไหม้พอง 
 3.1 บาดแผลไหม้พองระดับท่ี 1 ในกรณีท่ีผิวหนงัเป็นสีคล ้า จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนให้ประคบ
ดว้ยความเยน็ตรงบริเวณบาดแผล เช่น ผา้ชุบน ้ าเยน็หรือน ้ าแข็ง หรือถุงพลาสติกใส่น ้ าแข็งผสมน ้ าหรือใชน้ ้ า
เยน็จากก๊อกน ้ าไหลผา่นบริเวณบาดแผล จะช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนไดแ้ละท าใหเ้น้ือเยือ่ถูกท าลายดว้ย
ความร้อนลดลง หรืออาจใชวุ้น้จากวา่นหางจระเขท้าทนัทีจะช่วยลดความเจบ็ปวดและอาการพองได ้ห้ามใชย้า
หม่อง ราดดว้ยน ้าปลา หรือทาดว้ยยาสีฟัน เพราะอาจเกิดการติดเช้ือได ้ถา้เกิดตุ่มพองจากความร้อนไม่ควรเจาะ
ออกเพราะจะหายไปไดเ้องภายใน 3-7 วนั ใหท้ายาฆ่าเช้ือแลว้ปิดแผลดว้ยผา้ก๊อซ 
 3.2 บาดแผลไหม้พองระดับท่ี 2 ถา้แผลไม่ใหญ่มากโดยกวา้งไม่เกิน 3 ฝ่ามือ ให้ใช้การปฐมพยาบาล
แบบบาดแผลระดบัท่ี 1 แต่ถา้เกิดเป็นบริเวณกวา้งเกินกวา่ร้อยละ 10 ของร่างกาย หรือเกิดบริเวณหน้าจะเป็น
อนัตรายจากการสูญเสียอิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte) ออกจากร่างกายตามบาดแผลไฟไหมใ้นระยะแรก ท าให้
เกิดอาการช็อกได้ ดังนั้ นต้องรีบน าส่งโรงพยาบาลทันทีโดยให้การปฐมพยาบาลผู ้ป่วยระหว่างน าส่ง
โรงพยาบาลดงัน้ี 
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 1) ถอดหรือตดัเส้ือผา้บริเวณท่ีติดกบับาดแผลออกอย่างเบาๆ เพราะจะท าให้เจ็บปวดมาก และใช้ผา้
สะอาดปกคลุมบาดแผล พร้อมทั้งถอดเคร่ืองประดบั เช่น แหวน ก าไล ออก เพราะถา้น้ิวหรือขอ้มือบวมจะถอด
ไม่ออก 
 2) ให้ผูป่้วยนอนยกปลายเทา้สูงเล็กนอ้ย ถา้กระหายน ้ าให้ด่ืมไดเ้ล็กนอ้ย และห่มผา้ให้ความอบอุ่นกบั
ร่างกายผูป่้วย 
 3) ถา้ผูป่้วยมีอาการปวดมากและรู้สึกตวัดี อาจใหย้าระงบัความเจบ็ปวดได ้เช่น พาราเซตามอล  
 3.3 บาดแผลไหม้พองระดับท่ี 3 เป็นบาดแผลท่ีรุนแรงและอนัตรายมาก การช่วยเหลือผูป่้วยท าไดโ้ดย
ให้ตดัเส้ือผา้ท่ีติดกบับาดแผลออก แลว้คลุมบาดแผลด้วยผา้บางท่ีสะอาดพร้อมกบัห่มผา้ให้ความอบอุ่นกบั
ร่างกายผูป่้วย ถา้ผูป่้วยมีภาวะการหายใจล าบากใหช่้วยหายใจ และถา้หวัใจหยดุเตน้ใหก้ดหนา้อกเพื่อนวดหวัใจ 
แลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที  
 
กจิกรรม 12.3.2 

 จงกาเคร่ืองหมาย √ หนา้ขอ้ท่ีเห็นวา่ถูก และเคร่ืองหมาย X หนา้ขอ้ท่ีเห็นวา่ผดิ 
.......... 1. ถา้แผลมีตุ่มพองให้ใชเ้ขม็สะอาดเจาะใหแ้ตก 

...........2. แผลไหมพ้องระดบัท่ี 1 ท่ีมีขนาดเล็กใหป้ระคบเยน็ 

...........3. แผลไหมพ้องระดบัท่ี 1 ใหท้าดว้ยวุน้ของวา่นหางจระเข ้

...........4. หา้มผูท่ี้มีแผลไหมพ้องระดบัท่ี 2 ด่ืมน ้าเม่ือกระหายน ้า 

...........5. คลุมบริเวณท่ีมีบาดแผลไหมพ้องระดบัท่ี 3 ดว้ยผา้บางท่ีสะอาดขณะน าส่งโรงพยาบาล 
 
แนวตอบกจิกรรม 12.3.2 

.....X..... 1. ถา้แผลมีตุ่มพองใหใ้ชเ้ขม็สะอาดเจาะใหแ้ตก 

...... √.....2. แผลไหมพ้องระดบัท่ี 1 ท่ีมีขนาดเล็กใหป้ระคบเยน็ 

........ √...3. แผลไหมพ้องระดบัท่ี 1 ใหท้าดว้ยวุน้ของวา่นหางจระเข ้

....... X....4. หา้มผูท่ี้มีแผลไหมพ้องระดบัท่ี 2 ด่ืมน ้าเม่ือกระหายน ้า 

...... √.....5. คลุมบริเวณท่ีมีบาดแผลไหมพ้องระดบัท่ี 3 ดว้ยผา้บางท่ีสะอาดขณะน าส่ง
โรงพยาบาล 
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เร่ืองที่ 12.3.3 
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจบ็ที่กระดูก ข้อ และกล้ามเน้ือ 
 

กระดูกหกั หมายถึง ภาวะท่ีส่วนประกอบของกระดูกแตกแยกออกจากกนั อาจเป็นการแตกแยกโดย 
ส้ินเชิง หรืออาจมีบางส่วนติดกนัอยูบ่า้ง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของแรงท่ีมากระแทกต่อกระดูก ท าให้แนว
การหกัของกระดูกแตกต่างกนั 
1. การบาดเจ็บทีก่ระดูก 

การบาดเจบ็ท่ีกระดูกมีหลายอยา่ง เช่น กระดูกหกั กระดูกร้าว กระดูกแตก ซ่ึงการปฐมพยาบาลก็จะใช้
วธีิเดียวกนั ดงันั้นจึงขอกล่าวถึงเฉพาะภาวะกระดูกหกัเท่านั้น 
 1.1 ชนิดของกระดูกหัก 
      ชนิดของกระดูกหกัโดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น  2 ชนิด คือ กระดูกหกัชนิดปิด  และกระดูกหกัชนิดเปิด  
ดงัน้ี  

1.1.1กระดูกหกัชนิดปิด (Closed fracture หรือ Simple fracture) คือ การแตกหกัของ 
กระดูกท่ีหกัแต่ไม่ทะลุผวิหนงัและไม่มีบาดแผลบนผวิหนงัตรงบริเวณท่ีหกั 

1.1.2 กระดูกหกัชนิดเปิด (Opened fracture หรือ Compound fracture) คือ การแตกหกัของกระดูกท่ีหกั
แลว้ท่ิมแทงทะลุผวิหนงั ท าใหมี้บาดแผลตรงบริเวณท่ีกระดูกหกั โดยอาจไม่มีกระดูกโผล่ออกมานอกผวิหนงัก็
ได ้แต่มีแผลเห็นไดช้ดัเจน 
 โดยทัว่ไปกระดูกส่วนต่างๆ ท่ีพบการแตกหกัไดง่้าย คือ 
       1) กระดูกเชิงกรานหกั (Pelvic fracture) 
       2) กระดูกกระโหลกศีรษะแตก (Skull fracture) 
       3) กระดูกขากรรไกรล่างหกั (Lower jaw fracture) 
       4) กระดูกไหปลาร้าหกั (Clavicle fracture) 
       5) กระดูกซ่ีโครงหกั (Ribs fracture) 
       6) กระดูกขอ้มือหกั (Wrist fracture หรือ Colle' s fracture) 
       7) กระดูกตน้แขนหกั (Humerus fracture) 
       8) กระดูกสันหลงัหกั (Spinal fracture) 

 9) กระดูกตน้ขาหกั (Femur fracture) 
 10) กระดูกปลายขาหกั (Lower leg fracture) 
1.2 หลกัส าคัญของการปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก 

  1) ใหส่้วนท่ีหกัอยูน่ิ่งๆ โดยการเขา้เฝือกชัว่คราวหรือการพนัผา้ยดึใหน่ิ้ง 
  2) หากตอ้งเคล่ือนยา้ยผูป่้วยใหท้ าดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีกระดูกสันหลงัหกั 
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  3) หากกระดูกหกัชนิดเปิด มีบาดแผลและมีเลือดออกมากใหห้า้มเลือดโดยใชผ้า้สะอาดกดท่ี
บาดแผล ปฐมพยาบาลบาดแผลเหมือนกบับาดแผลฉีกขาด แลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 

1.3 วธีิการปฐมพยาบาลผู้ทีก่ระดูกหัก 
1.3.1 กระดูกเชิงกรานหัก ส่วนใหญ่ในสถานประกอบกิจการ จะเกิดจากการตกจากท่ีสูง ใน 

รายผูสู้งอายกุารหกัของกระดูกชนิดน้ีมีอนัตรายมาก ถา้มีภาวะแทรกซอ้นร่วมดว้ย เช่น มีการบาดเจบ็ท่ี
กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ล าไส้ และอวยัวะสืบพนัธ์ุ 
  อาการและอาการแสดง 
       ปวดบริเวณอุง้เชิงกรานหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุ มีอาการเคล็ดหรือรอยฟกช ้าบริเวณเชิงกราน 
ยกขาขา้งท่ีกระดูกเชิงกรานหกัไม่ได ้ขณะนอนหงาย ขาและเทา้ขา้งท่ีหกัจะแบะออกขา้งๆ และอาจจะสั้นกวา่
อีกขา้งหน่ึง และเวลาถ่ายปัสสาวะอาจมีเลือดปนออกมาดว้ย 
  การปฐมพยาบาล 
       1) เขา้เฝือกชัว่คราวป้องกนัไม่ใหบ้ริเวณกระดูกเชิงกรานเคล่ือนไหว ดว้ยการวางผา้นุ่ม ๆ 
ระหวา่งขาทั้งสองขา้งตั้งแต่หวัเข่าถึงปลายเทา้ ใชผ้า้พนัไขวก้นัเป็นเลข 8 บริเวณเทา้และพนัเข่าทั้ง 2 ขา้งใหชิ้ด
กนั  
       2) เคล่ือนยา้ยผูป่้วยส่งโรงพยาบาล ในท่านอนหงาย โดยใหล้ าตวัตรง 

 
 

ภาพที ่12.43 การเข้าเฝือกกระดูกเชิงกรานหัก  
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด

วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

1.3.2 กะโหลกศีรษะแตก เป็นอวยัวะท่ีป้องกนัเน้ือสมอง กะโหลกศีรษะแตกอาจมีผล 
กระทบกระเทือนต่อการท างานของสมอง 
  อาการและอาการแสดง 
       ถา้มีกระดูกแตกหรือร้าวเพียงอยา่งเดียวผูป่้วยมกัจะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง คล่ืนไส้ อาเจียน 
แต่ถา้กระดูกแตกแลว้บุ๋มไปกดสมอง ผูป่้วยก็จะมีอาการทางสมอง คือ ซึมลง อาเจียนพุง่ พฤติกรรมเปล่ียนไป 
ขนาดของรูม่านตาไม่เท่ากนั แขนขาไม่มีแรงซีกใดซีกหน่ึง อาจมีเลือดหรือน ้าไขสันหลงัออกทางจมูกหรือหู 
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และไม่รู้สึกตวั หยดุหายใจและหวัใจหยดุเตน้ 
  การปฐมพยาบาล 
       1) ประเมินบาดแผลและอาการของผูป่้วย กรณีท่ีกระโหลกศีรษะแตกเล็กนอ้ย มีเลือดซึมไม่
มาก หลงัจากท าแผลแลว้ แนะน าใหญ้าติสังเกตอาการทางสมองต่ออีก 24-48 ชัว่โมง โดยในระยะน้ีไม่ควรให้
ยาแกป้วดเพราะอาจท าใหก้ารประเมินอาการทางสมองผดิพลาดได ้และถา้มีอาการทางสมองใหรี้บน าผูป่้วยส่ง
โรงพยาบาลทนัทีเพื่อรับการรักษาในขั้นต่อไป 
       2) พยายามช่วยเหลือใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าสุขสบายท่ีสุด ถา้ผูป่้วยรู้สึกตวัดี จดัใหอ้ยูใ่นท่าคร่ึงนัง่
คร่ึงนอน หาเบาะรองศีรษะและไหล่ไว ้ถา้มีเลือดหรือน ้าไขสันหลงัออกจากหู ให้เอียงศีรษะมาทางดา้นท่ี
บาดเจบ็ โดยใชผ้า้สะอาดปิดหูไวเ้พื่อซบัเลือดหรือน ้าไขสันหลงัแต่อยา่อุดหูแน่นเกินไป แต่ถา้ผูป่้วยไม่รู้สึกตวั
ใหจ้ดัอยูใ่นท่านอนราบเอียงศีรษะไปทางดา้นท่ีไดรั้บบาดเจบ็ พร้อมทั้งตรวจนบัอตัราการหายใจ การเตน้ของ
ชีพจร ระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วย ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเตน้ให้รีบท าการกูชี้วติทนัที 
       3)ในรายท่ีมีอาการทางสมองหรือไม่รู้สึกตวัใหง้ดอาหารและน ้าด่ืมทางปาก และรีบน าส่ง
โรงพยาบาลทนัที 
  1.3.3 กระดูกขากรรไกรล่างหัก อาจเกิดจากการถูกกระแทกท่ีใบหนา้ หกลม้คางกระแทกพื้น  

อาการและอาการแสดง 
ผูป่้วยจะมีอาการปวดเม่ืออา้ปากหรือหุบปาก และพูดล าบาก คางผดิรูป อาจมีเลือดและ 

น ้าลายไหลออกจากปาก เหงือกฉีกเป็นแผล ฟันหกัหรือโยเ้ยผ้ดิรูป ฟันไม่สบกนั อาจมีแผลบริเวณคางหรือ
ภายในช่องปาก 

การปฐมพยาบาล 
1) ค่อยๆ จบัขากรรไกรทั้งสองหุบ เพื่อใหข้ากรรไกรล่างท่ีหกัยนัขากรรไกรบนไว ้จากนั้นใช ้

ผา้ประคองไวโ้ดยผกูปลายผา้แบบหูกระต่าย เพื่อจะไดแ้กอ้อกไดง่้ายเม่ือผูป่้วยอาเจียน และจดัใหผู้ป่้วยอยูใ่น
ท่าศีรษะสูงหรือนอนตะแคงเพื่อป้องกนัการส าลกัเลือด 
       2) ดูแลทางเดินหายใจใหโ้ล่ง เน่ืองจากทางเดินหายใจอาจถูกปิดกั้นจากน ้าลาย เลือด หรือฟัน
ท่ีหกัหลุดเขา้ไปในหลอดลม  

3) รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
 

 
 

ภาพที ่12.44 การพนัผ้าพยุงขากรรไกรล่างหัก  
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ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

  1.3.4 กระดูกไหปลาร้าหัก อาจเกิดจากการถูกกระแทกท่ีไหปลาร้าโดยตรง หรือหกลม้เอาไห
ปลาร้าไปกระแทกวตัถุของแขง็ หรือหกลม้ในท่าใชมื้อยนัพื้นและแขนเหยยีดตรง 
  อาการและอาการแสดง 
       บริเวณไหปลาร้าท่ีหกัจะบวมและเจบ็ปวด กดเจบ็ เม่ือคล าจะพบรอยหกัหรือปลายกระดูกท่ี
หกั ถา้จบักระดูกไหปลาร้าโยกดูจะพบเสียงกรอบแกรบ ยกแขนขา้งนั้นไม่ได ้ผูป่้วยจะอยูใ่นลกัษณะหวัไหล่
ขา้งท่ีกระดูกไหปลาร้าหกัจะตกหอ้ยลงและแกวง่ไปขา้งหนา้เห็นไดช้ดัเจน 

   

  

               การปฐมพยาบาล 
               การปฐมพยาบาลผูป่้วยผูท่ี้กระดูกไหปลาร้าหกั มี 2 วธีิ คือ  

1) วธีิท่ี 1 ใชผ้า้ผนืใหญ่ 2 ผนื ผนืหน่ึงท าเป็นผา้คลอ้งคอให้หอ้ยแขนขา้งท่ีมีกระดูก 
ไหปลาร้าหกันั้นเอาไว ้ใหต้น้แขนแนบกบัทรวงอก แลว้ใชผ้า้อีกผนืหน่ึงพนัรอบใตแ้ขนนั้นให้อยู่
ติดกบัทรวงอก และสอดผา้ลอดผา่นใตรั้กแร้ขา้งดี เพื่อไม่ใหแ้ขนขา้งนั้นเคล่ือนไหว ซ่ึงจะท าให้
กระดูกไหปลาร้าท่ีหกัอยูน่ิ่ง 
   

 

 
 

ภาพที ่12.45 วธีิเข้าเฝือกกระดูกไหปลาร้าหัก  
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

 
                 2) วธีิท่ี 2 ใชผ้า้ยดืพนัเป็นรูปเลขแปดบริเวณหวัไหล่ เพื่อยดึพยงุกระดูกไหปลาร้าท่ีหกั
ไวใ้หอ้ยูน่ิ่งโดยใชผ้า้พนัพาดบนกระดูกไหปลาร้าอีกขา้งหน่ึงและออ้มลอดรักแร้เช่นกนั ใหย้กไหล่
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ข้ึนอยูใ่นลกัษณะไหล่แอ่นไปขา้งหนา้ ใชว้สัดุน่ิมรองบนไหล่และใตรั้กแร้ เพื่อใหผู้ป่้วยสบายข้ึน 
และป้องกนัแผลกดทบับริเวณรักแร้ท่ีเกิดจากผา้พนัรัดแน่นเกินไป เสร็จแลว้ใชผ้า้พนัคลอ้งคอ
รองรับแขนขา้งท่ีกระดูกไหปลาร้าหกัดว้ย 

 
 

ภาพที ่12.46 การใช้ผ้ายืดพยุงกระดูกไหปลาร้าท่ีหกั 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด

วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
  1.3.5 กระดูกซ่ีโครงหัก มกัเกิดจากแรงอดักระแทกบริเวณซ่ีโครงโดยตรง เช่น ถูกตี ถูกชนหก

ลม้ พวงมาลยัรถกระแทกหนา้อก ซ่ึงแบ่งออกได ้2 แบบดว้ยกนั คือ 1) หกัอยา่งธรรมดา คือ กระดูกหกัแลว้ไม่มีการ
ท่ิมต าอวยัวะอ่ืนท่ีส าคญั และ 2) กระดูกหกัแลว้ปลายท่ีหกันั้นท่ิมแทงอวยัวะภายใน เช่น ท่ิมทะลุเยือ่หุม้ปอด เน้ือปอด 
หวัใจ หรือหลอดเลือดเป็นเหตุใหมี้อาการแทรกซอ้นท่ีรุนแรงยิง่ข้ึน 

อาการและอาการแสดง 
ถา้กระดูกซ่ีโครงหกัอยา่งธรรมดา จะมีอาการเจบ็หนา้อกบริเวณท่ีถูกกระแทก และจะเจ็บอยา่ง

มากเม่ือใหห้ายใจเขา้ออกแรงๆ หรือเม่ือไอ หายใจจะมีลกัษณะหายใจต้ืนๆ สั้นๆ และถ่ี ๆ เพราะหายใจแรง ๆ 
จะเจบ็อกมาก แต่ถา้กระดูกซ่ีโครงหกัแลว้ปลายท่ีหกัท่ิมแทงอวยัวะภายในจะมีอาการรุนแรงข้ึน คือ หนา้ซีด 
เหง่ือออก ตวัเยน็ ชีพจรเบาเร็ว ซ่ึงบ่งบอกถึงการตกเลือดภายใน ไอเป็นเลือด หายใจขดั หรือมีบาดแผลเปิด
บริเวณหนา้อก เป็นปากแผลมีลกัษณะดูดเขา้ขณะหายใจเขา้ 

การปฐมพยาบาล 
1) ใชผ้า้แถบยาว 3 ผนื แต่ละผนืกวา้งประมาณ 4 น้ิว พนัรอบทรวงอก โดยหาผา้พบัตามยาววาง 

ใตรั้กแร้ก่อนเพื่อรองรับปมผา้ท่ีผกูและป้องกนัปมผา้กดเน้ือบริเวณใตรั้กแร้ 
2) วางผา้ผนืท่ี 1 ตรงกลางใตร้าวนมเล็กน้อยแลว้ผกูปมให้แน่นพอควรใตรั้กแร้ขา้งท่ีกระดูก 

ซ่ีโครงไม่หกั โดยขณะผกูผา้ใหผู้ป่้วยหายใจออกแลว้จึงผูกปมใหแ้น่นเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจบ็ปวด 
3) ผกูผา้ผนืท่ี 2 เหนือผา้ผนืแรก และผกูผา้ผนืท่ี 3 ใตผ้า้ผืนแรก โดยขณะผกูผา้ใหผู้ป่้วยหายใจออก 

แลว้จึงผกูปมใหแ้น่น 
4) กรณีกระดูกซ่ีโครงหกัแลว้แทงทะลุออกมานอกผวิหนงั ใหใ้ชผ้า้ผนืท่ี 1 พนัทบัลงไปตรงต าแหน่ง 

ท่ีหกั แลว้ตามดว้ยผนืท่ี 2 และ 3 เช่นเดียวกบัขอ้ 3) 
5) เคล่ือนยา้ยผูป่้วยส่งโรงพยาบาลโดยใหผู้ป่้วยนอนบนไมก้ระดานแผน่เดียวหรือเปลพลาสติกแขง็  
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โดยนอนตะแคงขา้งท่ีกระดูกซ่ีโครงหกัเพื่อใหป้อดดา้นดีท างานไดเ้ตม็ท่ี 
 

 

 

 
ภาพที ่12.47 การเข้าเฝือกกระดูกซ่ีโครงหัก  

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
1.3.6 กระดูกข้อมือหัก โดยมากเกิดจากการหกลม้แลว้เอามือยนัพื้น 
อาการและอาการแสดง 
ปวด บวม และขอ้มือผดิรูปทนัที เคล่ือนไหวขอ้มือไม่ได ้หรือเจบ็ปวดมากเม่ือเคล่ือนไหว  

คว  ่าหรือหงายมือไม่ได ้ และเจบ็ปวดมากเม่ือเคล่ือนไหวขอ้มืออาจไดย้นิเสียงกรอบแกรบจากปลายกระดูกท่ีถู
กนั ลกัษณะขอ้มืองอเหมือน "ส้อม" ท่ีใชใ้นการรับประทานอาหาร 

 

                       
ภาพที ่12.48 กระดูกข้อมือหัก 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

การปฐมพยาบาล 
1) อยา่พยายามดึงขอ้มือให้เขา้ท่ีเพราะอาจท าใหเ้กิดอนัตรายมากข้ึน 
2) ใชแ้ผน่ไมบ้าง ๆ หรือหนงัสือพิมพพ์บัหนา ๆ 2 อนัท าเป็นเฝือกชัว่คราว โดยใหค้วามยาว

ของเฝือกเท่ากบัความยาวตั้งแต่ปลายน้ิวถึงขอ้ศอก ควรหุ้มเฝือกดว้ยผา้ให้เรียบร้อย 
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3) วางเฝือกไวด้า้นนอกและดา้นในของปลายแขน แลว้ผกูเฝือกทั้ง 2 อนัดว้ยผา้หรือเชือกให้
กระชบั 

4) คลอ้งคอดว้ยผา้คลอ้งคอขนาดใหญ่หอ้ยแขนขา้งท่ีหกัไว ้
5) ใหพ้ยงุแขนและขอ้มือให้ตรง แลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
 

     
ภาพที ่12.49 การเข้าเฝือกช่ัวคราวในผู้ป่วยกระดูกข้อมือหัก 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

1.3.7 กระดูกต้นแขนหัก  มกัเกิดจากแรงกระแทกโดยตรงท่ีตน้แขน ตกจากท่ีสูง หรือลม้ในท่า 
แขนเหยยีดตรง 
  อาการและอาการแสดง 
       ปวดบริเวณตน้แขนท่ีหกัและปวดมากเวลาขยบั กดเจบ็ และมีเสียงกรอบแกรบ บริเวณท่ีหกัจะ
โก่งนูน ยกแขนไม่ไดแ้ละเหยยีดขอ้ศอกไม่ได ้อาจท าใหข้อ้มือตก กระดกน้ิวมือไม่ได ้มือชา 
  การปฐมพยาบาล 

กรณีท่ีกระดูกต้นแขนหักใกล้ไหล่ 
       1) ใหผู้ป่้วยค่อย ๆ วางแขนขา้งท่ีบาดเจบ็ท่ีหนา้อกในต าแหน่งท่ีท าใหเ้จบ็นอ้ยท่ีสุด ถา้ท าได้
ขอใหผู้ป่้วยช่วยประคองแขนตวัเอง 
       2) ใชผ้า้สามเหล่ียมคลอ้งแขนช่วยพยงุยดึแขนกบัหนา้อกเพื่อใหแ้ขนอยูน่ิ่ง วางผา้นุ่มๆ 
ระหวา่งแขนกบัหนา้อก และผกูผา้ทบัผา้คลอ้งแขนรอบหนา้อก  
       3) เคล่ือนยา้ยผูป่้วยส่งโรงพยาบาลในท่านัง่หรือนอนหงาย 
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ภาพที ่12.50 วธีิเข้าเฝือกกระดูกต้นแขนหักใกล้ไหล่ 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
 
 

กรณีท่ีกระดูกต้นแขนหักตอนกลาง 
1) ใชแ้ผน่ไมบ้างๆ หรือหนงัสือพิมพพ์บัหนาๆ 2 อนัท าเป็นเฝือกชัว่คราว โดยใหค้วามยาว

ของเฝือก 1 อนัยาวตั้งแต่ไหล่ถึงใตศ้อกลงไปประมาณ 3 น้ิว อีกอนัหน่ึงยาวตั้งแต่รักแร้ถึงใตศ้อกลงไป
ประมาณ 3 น้ิว เช่นเดียวกนั ควรหุม้เฝือกดว้ยผา้ใหเ้รียบร้อย 

2) วางเฝือกอนัสั้นใตรั้กแร้โดยหาผา้รองรับปลายเฝือกท่ียนัใตรั้กแร้ไว ้แลว้วางเฝือกอนัยาวไว้
ดา้นนอกตน้แขนขา้งท่ีหกั 

3) ใชผ้า้หรือเชือกผกูเฝือกทั้ง 2 อนัใหแ้น่นพอควร ประมาณ 3 เปลาะ แลว้คลอ้งแขนดว้ยผา้ 
สามเหล่ียม  

     
ภาพที ่12.51 วธีิเข้าเฝือกกระดูกต้นแขนหักตอนกลาง 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

1.3.8 กระดูกสันหลงัหัก ผูป่้วยท่ีกระดูกสันหลงัหกัถือวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ร้ายแรงท่ีสุด  
การปฐมพยาบาลและการเคล่ือนยา้ยจะตอ้งท าอยา่งถูกตอ้ง เพราะภายในกระดูกสันหลงัมีไขสันหลงัซ่ึงเป็น
ทางผา่นของประสาทสมองและประสาทอ่ืนๆ ทั้งหมด การไดรั้บแรงกดหรือกระแทกจะท าใหก้ระดูกสันหลงั
เคล่ือนและหกังอยบุไปกดทบัหรือท าให้เส้นประสาทไขสันหลงัฉีกขาดได ้ในรายท่ีรุนแรงจะท าใหผู้ป่้วยเป็น
อมัพาตหรือถึงแก่ชีวิตได ้กระดูกสันหลงัหกัท่ีพบบ่อย คือ บริเวณคอและส่วนเอว สาเหตุมกัเกิดจากการตกจาก
ท่ีสูงดว้ยท่ากน้กระแทก ซ่ึงมกัเป็นความสูงเกิน 2 เมตร  
  อาการและอาการแสดง 
       1) ถา้กระดูกสันหลงัหกัส่วนคอ จะปวดคอ หลงั แขนขาชาหรืออ่อนแรง อาจมีอาการหายใจ
ขดั อึดอดัหายใจล าบาก  
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       2) ถา้กระดูกสันหลงัหกัส่วนเอวหกัจะมีอาการปวดเอว ขาทั้งสองขา้งอ่อนแรง กลั้นอุจจาระ
หรือปัสสาวะไม่ได ้ 
  การปฐมพยาบาล 

1) ตอ้งใชผู้ป้ฐมพยาบาลหลายคนอยา่งนอ้ย 4 คนในการเขา้เฝือกชัว่คราว 
2) ใชไ้มก้ระดานยาวเท่ากบัตวัผูบ้าดเจบ็หรือบานประตู วางใหข้นานกบัตวัผูป่้วย 
3) กรณีท่ีใชผู้ป้ฐมพยาบาล 4 คน ให้ผูป้ฐมพยาบาล 3 คน ยนืเรียงกนัแลว้คุกเข่าลงขา้งตวัผูป่้วย  

ผูป้ฐมพยาบาลคนท่ี 4 คุกเข่าลงเหนือศีรษะผูป่้วย โดยมีหนา้ท่ีช่วยประคองศีรษะผูป่้วยใหห้นัตาม ในขณะท่ีผู ้
ปฐมพยาบาลทั้ง 3 คนจบัผูป่้วยตะแคงพลิกตวัแบบท่อนซุง (Log rolling)  เพื่อสอดเฝือกไมก้ระดาน 

4) ผูป้ฐมพยาบาลทุกคนตอ้งช่วยกนัประคองร่างผูป่้วยทุกส่วนขณะท่ีจบัผูป่้วยตะแคง คนท่ีอยู ่
ตรงกลางจะเป็นผูเ้ล่ือนไมก้ระดานเฝือก จากนั้นผูป้ฐมพยาบาลทุกคนจะค่อย ๆ ประคองผูป่้วยนอนบนไม้
กระดานเฝือกอยา่งระมดัระวงั 

5) ใหห้าผา้หนา ๆ สอดเขา้ใตค้อและห่อคอไวเ้พื่อป้องกนัการเคล่ือนไหว ส่วนปลายเทา้ทั้งสอง 
ขา้งใหจ้บัตั้งข้ึน แลว้ใชห้นงัสือหรือหนงัสือพิมพพ์บัรองรับฝ่าเทา้ทั้งสองขา้งและผกูยดึไว ้ จากนั้นใชผ้า้หรือ
เชือกผกูใหผู้ป่้วยติดกบัเฝือกหลายๆ เปลาะ 
 

  
                    ก      ข 

ภาพที ่12.52  ก. การพลกิตัวแบบ log rolling  และ ข. วธีิเข้าเฝือกหลังโดยใช้ไม้กระดานแผ่นยาว 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

1.3.9 กระดูกต้นขาหัก มกัเกิดจากการตกจากท่ีสูง ถูกชนหรือถูกกระแทกอยา่งแรงท่ีตน้ขา 
อาการและอาการแสดง 
บริเวณท่ีสงสัยวา่กระดูกหกัจะปวด บวม คล าเบาๆ มีเสียงกรอบแกรบ ขาขา้งท่ีหกัมกัจะสั้น 

กวา่ขา้งดี อาจมีการบิดงอหรือผดิรูปของขา ลุกข้ึนยนื เดินไม่ได ้
การปฐมพยาบาล 
1) ใชไ้มก้ระดาน 2 อนั กวา้งประมาณ 4 น้ิว เขา้เฝือกชัว่คราว โดยไมก้ระดานอนัแรกมีความ 

ยาวตั้งแต่รักแร้ถึงส้นเทา้วางทาบไวบ้นดา้นนอกของขา  
2) ไมก้ระดานอีกอนัหน่ึงยาวตั้งแต่โคนขาถึงส้นเทา้ วางไวด้า้นในของตน้ขาผูบ้าดเจบ็ ใชผ้า้ 
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ผกูเฝือกทั้ง 2 อนักบัขาเหนือขอ้เทา้และขอ้เข่าใหก้ระชบั  
3) จากนั้นผกูขาขา้งท่ีเจบ็ท่ีเขา้เฝือกชัว่คราวแลว้เขา้กบัขาขา้งท่ีดี โดยผกูเชือกหรือผา้ตรง 

บริเวณเหนือขอ้เทา้ ขอ้เข่า และล าตวัใหแ้น่น 
4) เคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาลโดยใหผู้บ้าดเจบ็นอนบนไมก้ระดานแผน่เดียวหรือ 

เปลพลาสติกแขง็  
 

 
 

ภาพที ่12.53 การเข้าเฝือกกระดูกต้นขาหัก 
 
ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

1.3.10 กระดูกปลายขาหัก หรือกระดูกบริเวณหนา้แขง้หกั โดยทัว่ไปมกัเกิดจากการตกจากท่ีสูง ถูกชน 
หรือถูกกระแทกอยา่งแรงท่ีหนา้แขง้ 

อาการและอาการแสดง 
ลกัษณะอาการเหมือนกบักระดูกตน้ขาหกั 
การปฐมพยาบาล 
1) ใหใ้ชไ้มก้ระดาน 2 อนั ยาวตั้งแต่ขอ้เทา้ข้ึนมาจนสูงเหนือเข่า กวา้งประมาณ 3 น้ิว  ท า 

เป็นเฝือกชัว่คราว  
2) ใชไ้มก้ระดานทั้งสองอนัวางประกบขาดา้นนอกและดา้นในของผูบ้าดเจบ็ แลว้ใชผ้า้หรือ 

เชือกผกูเฝือกทั้ง 2 อนักบัขาขา้งท่ีบาดเจบ็ใหก้ระชบั  
3) เคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาลโดยใหผู้บ้าดเจบ็นอนบนไมก้ระดานแผน่เดียวหรือ 

เปลพลาสติกแขง็  

 
 

ภาพที ่12.54 การเข้าเฝือกกระดูกหน้าแข้งหัก 
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ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

2. การบาดเจ็บทีข้่อ 
 ขอ้ต่อ (Joint) เป็นส่วนของกระดูกท่ีมาต่อกนัระหวา่งกระดูกสองช้ินหรือมากกวา่ โดยมีเอน็ยดึและหุม้
อยูโ่ดยรอบเพื่อเสริมความแข็งแรงและช่วยในการเคล่ือนไหวไม่ใหก้ระดูกหลุดออกจากกนั ขอ้ต่อท่ี
เคล่ือนไหวมากและพบการบาดเจบ็ไดบ้่อยๆ ไดแ้ก่ ขอ้หวัไหล่ ขอ้ศอก ขอ้มือ ขอ้สะโพก ขอ้เข่า ขอ้เทา้ 
 2.1 ชนิดของการบาดเจ็บทีข้่อ 
 เม่ือมีแรงมากระท าใหข้อ้เคล่ือนไหวออกนอกวถีิทางปกติ จะท าใหข้อ้นั้นๆ เกิดการบาดเจบ็ โดยการ
บาดเจบ็ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ขอ้เคล็ดหรือขอ้แพลง ขอ้เคล่ือนบางส่วน และขอ้หลุด (ภาพท่ี 14.48) ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
  2.1.1 ข้อเคลด็หรือข้อแพลง (Sprain) คือ ความผิดปกติของขอ้ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากขอ้นั้นมีการ
เคล่ือนไหวมากเกินไปกวา่ท่ีขอ้นั้นจะเคล่ือนไหวไดต้ามปกติ เป็นเหตุใหมี้การฉีกขาดของเน้ือเยื่ออ่อนท่ีอยู่
รอบๆ ขอ้ ไดแ้ก่ เยือ่หุม้ขอ้ เอน็รอบขอ้ รวมทั้งกลา้มเน้ือรอบๆ ขอ้อาจเกิดการฉีกขาด ท าใหมี้เลือดออกมาคัง่
อยูบ่ริเวณท่ีมีแผลฉีกขาดหรือรอบๆ ขอ้ โดยขอ้ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ขอ้เทา้ ขอ้น้ิวมือ หวัแม่มือ และขอ้มือ 
  2.1.2 ข้อเคล่ือนบางส่วน (Subluxation) คือ การท่ีผวิของขอ้เคล่ือนออกจากท่ีเคยอยูต่ามปกติ 
แต่ยงัมีบางส่วนท่ีสัมผสักนัอยู ่มกัเกิดจากการหกลม้ หรือถูกกระชากเตม็แรง 
  2.1.3 ข้อหลุด (Dislocation) คือ การท่ีผวิของขอ้ไม่มีการสัมผสักนั ซ่ึงขอ้ท่ีพบไดม้าก
ประมาณร้อยละ 50 ของขอ้หลุดทั้งหมด คือ ขอ้ไหล่หลุด (Sholder dislocation) โดยส่วนหวัของกระดูกตน้
แขนหลุดออกจากเบา้ ส่วนใหญ่มกัจะหลุดและเคล่ือนไปทางดา้นหนา้ของขอ้ไหล่ ส่วนมากพบวา่เกิดจากแรง
กระแทกท่ีแขนขณะท่ีแขนกางออกจากล าตวั และแขนบิดออกดา้นนอก 
 

   
ภาพที ่12.55 แสดงภาวะข้อปกติ ข้อเคล่ือนบางส่วน และข้อหลุด 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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 2.2 หลกัส าคัญในการปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บทีข้่อ 
  1) งดการใชอ้วยัวะนั้นเพื่อใหข้อ้อยูน่ิ่ง 
  2) ประคบเยน็เพื่อลดบวมและลดความเจบ็ปวด 
  3) ยดึพยงุอวยัวะนั้นดว้ยการใชผ้า้พนั 
  4) น าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
 2.3 วธีิการปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บทีข้่อ 
  ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีขอ้ตามลกัษณะการบาดเจบ็มีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.3.1 ข้อเคลด็หรือข้อแพลง  
  อาการและอาการแสดง 
  ผูป่้วยจะปวดขอ้มาก ถา้กดบริเวณขอ้จะยิง่ปวดมากข้ึน ขอ้บวม ช ้า เคล่ือนไหวขอ้ไดน้อ้ยหรือ
ไม่ไดเ้ลยเน่ืองจากปวดมากเวลาเคล่ือนไหว อาจมีอาการชา ซ่ึงแสดงวา่มีเส้นประสาทบริเวณนั้นช ้าหรือฉีกขาด
ดว้ย 
  การปฐมพยาบาล 

1) งดการใชข้อ้หรืออวยัวะนั้นเพื่อใหข้อ้ไดพ้กั 
2) ประคบบริเวณท่ีบาดเจบ็ดว้ยความเยน็เพื่อลดการปวด บวม โดยประคบเยน็นาน 20 นาที  

ทุก 2-3 ชัว่โมง หลงัจาก 24 ชัว่โมงไปแลว้ใหป้ระคบร้อนได ้
3) ใชผ้า้ยดืพนัไวเ้พื่อใหมี้แรงกดรัดบริเวณท่ีบาดเจบ็ ซ่ึงจะช่วยลดอาการบวมและใหข้อ้อยู ่

น่ิง 
4) ยกบริเวณท่ีบาดเจบ็ใหสู้ง ถา้เป็นท่ีขอ้มือ ใชผ้า้สามเหล่ียมคลอ้งขอ้มือกบัคอไว ้
5) น าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป 
2.3.2 ข้อเคล่ือนบางส่วน 
อาการและอาการแสดง 
ผูป่้วยจะเคล่ือนไหวขอ้นั้นไม่ได ้บริวเณขอ้จะมีอาการบวม ปวดมาก และจะปวดมากข้ึนเม่ือ 

ขยบัขอ้นั้น รูปร่างของขอ้จะผดิไปจากเดิมอยา่งชดัเจน อาจคล าพบปุ่มหรือหวักระดูกท่ีเคล่ือนหลุดออกมาได ้
ความยาวของแขนหรือขาขา้งนั้นจะสั้นหรือยาวกวา่ปกติ อาจมีอาการชาถา้เส้นประสาทบริเวณนั้นถูกท าลาย 
  การปฐมพยาบาล 

1) งดการใชข้อ้หรืออวยัวะนั้นเพื่อใหข้อ้ไดพ้กั และอยูน่ิ่งท่ีสุด 
2) อยา่พยายามดึงขอ้ใหเ้ขา้ท่ีเพราะอาจเกิดอนัตรายมากข้ึน 
3) ประคบบริเวณท่ีบาดเจบ็ดว้ยความเยน็เพื่อลดการปวด บวม  
4) ใชผ้า้พนัใหส่้วนนั้นอยูน่ิ่งท่ีสุด 
5) รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล เพราะการทิ้งไวน้านจะท าใหก้ารดึงขอ้เขา้ท่ีโดยแพทย ์ท า 

ไดล้ าบาก และอาจตอ้งผา่ตดัซ่ึงยุง่ยากมาก 
  2.3.3 ข้อหลุด 
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  อาการและอาการแสดง 
  ผูป่้วยจะปวดบริเวณขอ้นั้นมาก ไม่สามารถเคล่ือนไหวขอ้ได ้ และมีอาการปวดบวม อาการจะ
เหมือนกบัขอ้เคล่ือนบางส่วนคือ รูปร่างของขอ้จะผดิไปจากเดิมอยา่งชดัเจน จะคล าพบปุ่มหรือหวักระดูกท่ี
เคล่ือนหลุดออกมาได ้ ความยาวของแขนหรือขาขา้งนั้นจะสั้นหรือยาวกวา่ปกติ และอาจมีอาการชาถา้
เส้นประสาทบริเวณนั้นถูกท าลาย 
  การปฐมพยาบาล 

1) งดการใชข้อ้หรืออวยัวะนั้นเพื่อใหข้อ้ไดพ้กั และอยูน่ิ่งท่ีสุด 
2) หา้มดึงขอ้ให้เขา้ท่ี เพราะจะท าใหเ้ส้นเอ็น เส้นประสาท เส้นเลือด และเน้ือเยื่อบริเวณรอบ 

ขอ้ไดรั้บอนัตรายหรืออาจเกิดความพิการอยา่งถาวรได ้
3) ใชผ้า้พนัและพยงุใหส่้วนนั้นอยูน่ิ่งท่ีสุด 
4) รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาต่อไป 

 
3. การบาดเจ็บทีก่ล้ามเน้ือ 
 กลา้มเน้ือ (Muscle) แบ่งออกเป็นกลา้มเน้ือท่ีไม่อยูใ่นอ านาจจิตใจ ควบคุมหรือสั่งการไม่ได ้ คือ
กลา้มเน้ือเรียบ (Smooth muscle) เช่น กลา้มเน้ือหวัใจ กลา้มเน้ือกระเพาะอาหารและล าไส้ ส่วนกลา้มเน้ือลาย 
(Skeletal muscle หรือ Striated muscle) เป็นกลา้มเน้ือท่ีอยูใ่นอ านาจจิตใจ สามารถควบคุมสั่งการได ้ เช่น 
กลา้มเน้ือล าตวั แขน ขา มือ เทา้ เป็นตน้ โดยกลา้มเน้ือชนิดน้ีจะยดึติดกบักระดูก  
 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกลา้มเน้ือลายซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการเคล่ือนไหวออกก าลงั โดยกลา้มเน้ือลาย
จะมีความสัมพนัธ์กบักระดูก เพราะกลา้มเน้ือชนิดน้ีตอ้งอาศยักระดูกเป็นแกนยดึเกาะ โดยในการยดึเกาะ
จะตอ้งอาศยัเอ็นกลา้มเน้ือ (Tendon) เอ็นขอ้ต่อ (Ligament) เส้นประสาท หลอดเลือด และขอ้ต่อ ดงันั้นถา้
กลา้มเน้ือมดัหน่ึงไดรั้บอนัตราย ก็จะท าใหอ้วยัวะใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้งไดรั้บอนัตรายดว้ย 
1. ลกัษณะการบาดเจ็บทีก่ล้ามเน้ือ 
 การบาดเจบ็ท่ีกลา้มเน้ือเกิดข้ึนไดบ้่อยๆ จากการใชก้ าลงักลา้มเน้ือมากเกินไป หรือเกิดจากการถูก
กระแทก ซ่ึงการบาดเจบ็ท่ีพบไดบ้่อย คือ กลา้มเน้ือช ้าและกลา้มเน้ือฉีกขาด 

1.1 กล้ามเน้ือช ้า (Contusion) คือ การท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของกลา้มเน้ือไดรั้บแรงกระทบโดยตรงจน 
เกิดการฟกช ้ า เน่ืองจากเส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นฉีกขาด เลือดจึงออกมาคัง่อยู่ภายในกลา้มเน้ือ โดยท่ีผิวหนัง
บริเวณนั้นไม่มีการฉีกขาด ท าให้มีอาการเจ็บปวด บวม เป็นผลท าให้กลา้มเน้ือขาดคุณสมบติัในการหดตวั จึง
ท างานไม่สะดวก มกัเกิดจากการถูกกระทบกระแทกอยา่งรุนแรงจากวตัถุท่ีไม่มีคม 

1.2 กล้ามเน้ือฉีกขาด (Muscle strain) คือ การท่ีกลา้มเน้ือหรือเอน็กลา้มเน้ือถูกยดืออก หรือถูกใช ้
งานมากเกินไป ซ่ึงสามารถแบ่งความรุนแรงได ้ 3 ระดบั คือ กลา้มเน้ือฉีกขาดเล็กนอ้ย (Mild strain) กลา้มเน้ือ
ฉีกขาดปานกลาง (Moderate strain) และกลา้มเน้ือฉีกขาดอยา่งรุนแรง (Severe strain) มกัเกิดจากการยกของ
หนกัมากเกินไป การเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว 
2. หลกัส าคัญในการปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บทีก่ล้ามเน้ือ 
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 1) หยดุพกัการใชก้ลา้มเน้ือนั้นทนัที 
 2) ยกบริเวณท่ีบาดเจบ็ใหสู้ง เพื่อลดการบวม 
 3) ประคบเยน็บริเวณท่ีบาดเจ็บเพื่อลดอาการปวด บวม 
 4) ใชผ้า้ยดืพนับริเวณท่ีบาดเจบ็เพื่อให้เลือดหยุดคัง่และจ ากดัการเคล่ือนไหว 
3. วธีิการปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บทีก่ล้ามเน้ือ 
 การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บท่ีกลา้มเน้ือแบ่งตามลกัษณะการบาดเจบ็ได ้ดงัน้ี 
 3.1 กล้ามเน้ือช ้า  
 อาการและอาการแสดง 
 กลา้มเน้ือบริเวณท่ีช ้าจะมีอาการปวด บวม และเขียวคล ้าเป็นจ ้า กลา้มเน้ือมีการเกร็ง 
 การปฐมพยาบาล 

1) หยดุพกัการใชก้ลา้มเน้ือมดันั้นทนัที 
2) ยกหรือหนุนส่วนท่ีบาดเจบ็ใหสู้ง 
3) ใชผ้า้ชุบน ้าเยน็หรือประคบดว้ยผา้ห่อน ้าแขง็นาน 1-2 ชัว่โมง เพื่อไม่ใหบ้วมมากข้ึน และยงัช่วย 

ลดความเจบ็ปวดและการเกร็งของกลา้มเน้ือ 
4) ใชผ้า้ยดืพนับริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็ใหแ้น่นพอควร เพื่อให้เลือดหยดุและช่วยจ ากดัการเคล่ือนไหว 

ของกลา้มเน้ือ 
 3.2 กล้ามเน้ือฉีกขาด 
 อาการและอาการแสดง 
 ถา้เป็นการฉีกขาดของกล้ามเน้ือเพียงเล็กน้อย จะมีอาการปวดเฉพาะบริเวณท่ีได้รับบาดเจ็บ กดเจ็บ 
และกล้ามเน้ือแข็งเกร็ง ถา้เป็นการฉีกขาดของกลา้มเน้ือระดบัปานกลางจะมีอาการกดเจ็บเฉพาะท่ี ปวดมาก 
บวม และสีผิวเปล่ียนไปเป็นม่วงคล ้าหรือเขียวคล ้ า และใชอ้วยัวะส่วนนั้นไดจ้  ากดั และถา้เป็นการฉีกขาดของ
กลา้มเน้ือระดบัรุนแรง จะมีอาการเหมือนการฉีกขาดระดบัปานกลางแต่จะปวดและบวมมาก  
 การปฐมพยาบาล 

1) พนับริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็ดว้ยผา้ยดืใหก้ระชบั เพื่อใหส่้วนนั้นไดพ้กั ช่วยป้องกนัการบวมเพิ่มข้ึน 
และลดอาการปวดและเกร็งของกลา้มเน้ือ 

2) ยกบริเวณท่ีบาดเจบ็ใหสู้งนาน 12-48 ชัว่โมง 
3) ถา้กลา้มเน้ือฉีกขาดเล็กนอ้ยใหล้งน ้าหนกัท่ีอวยัวะส่วนนั้นได ้แต่ถา้ฉีกขาดปานกลางให้ลง 

น ้าหนกัไดเ้ล็กนอ้ย  และถา้ฉีกขาดระดบัรุนแรงหา้มลงน ้าหนกั 48 ชัว่โมง ควรลดหรืองดการออกก าลงักายท่ีใช้
กลา้มเน้ือส่วนนั้น 

4) ในกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการรุนแรง ใหน้ าส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการผา่ตดัเยบ็กลา้มเน้ือต่อไป 
 
กจิกรรม 12.3.3 
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จงอธิบายหลกัส าคญัของการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บกระดูกหกั บาดเจบ็ท่ีขอ้ และบาดเจบ็ท่ี
กลา้มเน้ือมาพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 12.3.3 

1. หลกัส าคญัของการปฐมพยาบาลผูป่้วยกระดูกหกั คือ 

1.1 ใหส่้วนท่ีหกัอยูน่ิ่ง ๆ โดยการเขา้เฝือกชัว่คราวหรือการพนัผา้ยดึใหน่ิ้ง 
1.2 หากตอ้งเคล่ือนยา้ยผูป่้วยให้ท าดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีกระดูกสันหลงัหกั 
1.3 หากกระดูกหกัชนิดเปิด มีบาดแผลและมีเลือดออกมากให้หา้มเลือดโดยใชผ้า้สะอาดกดท่ี 

บาดแผล ปฐมพยาบาลบาดแผลเหมือนกบับาดแผลฉีกขาด แลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
2.  หลกัส าคญัในการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีขอ้ คือ 

2.1 งดการใชอ้วยัวะนั้นเพื่อให้ขอ้อยูน่ิ่ง 
2.2 ประคบเยน็เพื่อลดบวมและลดความเจบ็ปวด 
2.3 ยดึพยงุอวยัวะนั้นดว้ยการใชผ้า้พนั 
2.4 รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 

3. หลกัส าคญัในการปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีกลา้มเน้ือ คือ 
3.1 หยดุพกัการใชก้ลา้มเน้ือนั้นทนัที 
3.2 ยกบริเวณท่ีบาดเจบ็ใหสู้ง เพื่อลดการบวม 
3.3 ประคบเยน็บริเวณท่ีบาดเจบ็เพื่อลดอาการปวด บวม 
3.4 ใชผ้า้ยดืพนับริเวณท่ีบาดเจบ็เพื่อใหเ้ลือดหยดุคัง่และจ ากดัการเคล่ือนไหว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

83 

 
 
 
 
เร่ืองที่ 12.3.4 
การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้า 
 
 อนัตรายจากไฟฟ้าท่ีมีต่อร่างกายมนุษยอ์าจเกิดจากการสัมผสัโดยตรง เช่น การสัมผสักบัสายไฟท่ี
หมดอายุการใชง้าน ท าให้สภาพฉนวนอยูใ่นสภาพไม่ปลอดภยัอาจหลุดร่อนเหลือแต่สายทองแดงตวัน าภายใน
และเม่ือร่างกายมาสัมผสัถูกบริเวณท่ีช ารุด ร่างกายก็จะเป็นส่วนหน่ึงของวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็จะไหลผา่น
ร่างกายและเกิดอนัตรายได ้หรือเกิดจากการสัมผสัโดยออ้ม เช่น การสัมผสัเปลือกนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็น
ตวัน าไฟฟ้า เช่น ตูส้วทิซ์บอร์ดท่ีเป็นโลหะ ร้ัวสังกะสี เคร่ืองจกัร ซ่ึงเม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัว พื้นผวิท่ีเป็นโลหะ
เหล่าน้ีจะน าไฟฟ้าท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมายงัผูท่ี้สัมผสักับวตัถุเหล่าน้ี กระแสไฟฟ้าก็จะท าให้เกิด
อนัตรายได ้ 
1. อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 
 ความรุนแรงของการประสบอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 

1) ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นร่างกาย อนัตรายจากกระแสไฟฟ้าจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั 
ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านร่างกายซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานของผิวหนังโดยถ้า
ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นร่างกายมากจะท าใหเ้กิดอนัตรายมาก โดยกระแสไฟฟ้า 0.5-2 มิลลิแอมแปร์ จะ
ท าให้รู้สึกจัก๊จ้ีหรือกระตุกเล็กน้อย กระแสไฟฟ้า 100-1,000 มิลลิแอมแปร์ อาจท าให้หัวใจเตน้ผิดปกติหรือ
หยุดหายใจ ผิวหนังไหม้หรือเน้ือเยื่อไหมอ้ย่างรุนแรง และถ้าเกิน 10 แอมแปร์ จะท าให้หัวใจหยุดเตน้และ
เสียชีวติได ้

2) ระยะเวลาท่ีสัมผสัหรือระยะเวลาท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น เน่ืองจากผูท่ี้ถูกไฟฟ้าช็อตส่วนมากไม่ 
สามารถควบคุมตวัเองใหห้ลุดพน้จากไฟฟ้าได ้ จึงถูกกระแสไฟฟ้าไหลผา่นเป็นเวลานาน ถา้ไม่มีบุคคลอ่ืน
ช่วยเหลืออาจไดรั้บอนัตรายถึงชีวติได ้ 

3) ความตา้นทานของร่างกายต่อกระแสไฟฟ้า โดยผวิหนงัของมนุษยจ์ะมีความตา้นทานการไหลของ 
กระแสไฟฟ้าต่างกนับริเวณผิวหนงัท่ีหนาและแหง้สนิทจะมีความตา้นทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าได้
มากกวา่หรือดีกวา่ผวิหนงัท่ีบางและเปียกช้ืน  

4) ขนาดของแรงดนัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าท่ีปลอดภยัคือแรงดนัท่ีต ่ากวา่ 24-25 โวลต ์เน่ืองจากแรงดนั 
ดงักล่าวเม่ือร่างกายไปสัมผสัถูก ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นร่างกายจะมีปริมาณไม่มากนกั เน่ืองจาก
ผวิหนงัหรือร่างกายมนุษยมี์ค่าความตา้นทานอยูป่ริมาณหน่ึง 
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5) เส้นทางหรืออวยัวะภายในของร่างกายท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น โดยกระแสไฟฟ้าจะมีผลกระทบ 
ต่อระบบการหายใจ การท างานของหวัใจและระบบประสาท ดงันั้นถา้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นสมอง หวัใจ และ
ปอด ยอ่มเป็นอนัตรายมาก หรือจะกล่าวไดว้า่ ถา้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นเขา้ทางศีรษะและออกทางฝ่าเทา้ทั้งสอง
ขา้งจะมีอนัตรายมากท่ีสุด 
 โดยทัว่ไปผลของกระแสไฟฟ้าท่ีท าอนัตรายต่อร่างกาย มีดงัน้ี 

1) กลา้มเน้ือกระตุกหรือเกิดการหดตวั 
2) ระบบประสาทชะงกัหรือเป็นอมัพาตชัว่คราว 
3) หวัใจเกิดการเตน้กระตุกหรือเตน้ถ่ีรัว 
4) หวัใจหยดุท างานทนัที 
5) เน้ือเยือ่และเซลลภ์ายในร่างกายถูกท าลาย 

2. หลกัส าคัญในการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้า 
 2.1 หา้มสัมผสัผูท่ี้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรือช๊อตอยู ่
 2.2 ตดักระแสไฟฟ้าหรือใชว้ธีิการท่ีปลอดภยัในการช่วยเหลือผูป่้วยออกมาจากการเป็นส่วนหน่ึงของ
วงจรไฟฟ้า 
 2.3 เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจากท่ีเกิดเหตุอยา่งปลอดภยั 
 2.4 ถา้มีการหยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเตน้ใหท้  าการกูชี้พทนัทีแลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล 
3. วธีิการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้า 
 การปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้ามีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) รีบช่วยเหลือผูป่้วยออกมาจากการเป็นส่วนหน่ึงของวงจรไฟฟ้าโดยการตดักระแสไฟฟ้าหรือ 
ใชว้ิธีการท่ีปลอดภยั ไดแ้ก่ ยืนบนวตัถุท่ีเป็นฉนวนแห้ง เช่น กองหนงัสือพิมพห์นาๆ แลว้ใชไ้มย้าวๆ และแห้ง 
ผลกัแขนขาหรืออวยัวะของผูป่้วยส่วนท่ีสัมผสักบัสายไฟออกจากการเป็นส่วนหน่ึงของวงจรไฟฟ้า หรืออาจใช้
เชือกคลอ้งเทา้หรือแขนของผูป่้วยแลว้ดึงออกมาโดยหา้มสัมผสัตวัผูป่้วย  

2) เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกมาในท่ีปลอดภยั โดยท าการเคล่ือนยา้ยอยา่งระมดัระวงัโดยเฉพาะผูท่ี้อาจ 
ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีกระดูกสันหลงัหรือกระดูกคอ 

3) ถา้ผูป่้วยไม่รู้สึกตวั ตรวจการหายใจหรือชีพจร ถา้พบมีการหายใจล าบากหรือหยดุหายใจใหรี้บ 
ช่วยหายใจ และถา้หากคล าชีพจรท่ีขา้งล าคอไม่พบ แสดงวา่หวัใจหยดุเตน้ ใหรี้บท าการกดหนา้อกเพื่อนวด
หวัใจทนัที จากนั้นใหรี้บน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วท่ีสุด 

4) หากผูป่้วยรู้สึกตวัดีแต่มีบาดแผลไหม ้ใหท้  าการปฐมพยาบาลโดยใชว้ธีิการปฐมพยาบาลบาดแผล 
ไหมพ้อง และใหค้วามอบอุ่นกบัร่างกายผูป่้วย จากนั้นให้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
 
 
กจิกรรม 12.3.4 

1. ผลของกระแสไฟฟ้าท าอนัตรายกบัร่างกายอยา่งไรบา้ง 
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2. จงอธิบายหลกัส าคญัในการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้ามาพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 12.3.4 

1. ผลของกระแสไฟฟ้าท่ีท าอนัตรายต่อร่างกาย คือ 
1.1 กลา้มเน้ือกระตุกหรือเกิดการหดตวั 
1.2 ระบบประสาทชะงกัหรือเป็นอมัพาตชัว่คราว 
1.3 หวัใจเกิดการเตน้กระตุกหรือเตน้ถ่ีรัว 
1.4 หวัใจหยดุท างานทนัที 
1.5 เน้ือเยือ่และเซลลภ์ายในร่างกายถูกท าลาย 

2.  หลกัส าคญัในการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า คือ 
  2.1 หา้มสัมผสัผูท่ี้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรือช๊อตอยู ่
  2.2 ตดักระแสไฟฟ้าหรือใชว้ธีิการท่ีปลอดภยัในการช่วยเหลือผูป่้วยออกมาจากการเป็นส่วน
หน่ึงของวงจรไฟฟ้า 
  2.3 เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจากท่ีเกิดเหตุอยา่งปลอดภยั 
  2.4 ถา้มีการหยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเตน้ให้ท าการกูชี้พทนัทีแลว้รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล 
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เร่ืองที่ 12.3.5 
การปฐมพยาบาลผู้ที่จมน ้า 
 
 การจมน ้า (Drowning) คือการเสียชีวติเน่ืองจากการส าลกัน ้าท่ีจมเขา้ไปในปอด โดยการเสียชีวติจาก
การจมน ้าโดยทัว่ไปแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1. เสียชีวติเน่ืองจากน ้าเขา้ไปแทนท่ีปอด ท าให้หายใจไม่ออก โดยเกิดการส าลกัน ้าเขา้ไปใน 
ระยะแรกเพราะด่ืมน ้ าเขา้ไปจนเต็มกระเพาะอาหาร  ต่อมาน ้ าจะเขา้ไปเตม็หลอดลมและเต็มปอด ท าให้มีน ้ าคัง่
ในหวัใจและในปอด ของเหลวท่ีคัง่เป็นจ านวนมากในปอดจะท าลายผนงัหลอดเลือดในถุงลมท่ีปอดและท าลาย
สารตึงผิวของปอด (Surfactant) ท าให้ปอดแฟบ โดยผูจ้มน ้ าจะแสดงอาการซีด ล้ินบวม หน้าบวม ชีพจรเบา 
หายใจติดขดัและหยุดหายใจ เน่ืองจากปอดไม่มีท่ีแลกเปล่ียนก๊าซออกซิเจน ท าให้ผูจ้มน ้ าขาดออกซิเจนและ
เสียชีวติ 

2. เสียชีวติเน่ืองจากการปิดและเกร็งตีบของฝาปิดกล่องเสียง โดยจะไม่มีน ้าอยูใ่นปอดเลย เรียกวา่  
Dry drowning ลกัษณะคือ ฝาปิดกล่องเสียงจะตีบเม่ือถูกกระตุ้นด้วยน ้ าคร้ังแรก ท าให้อากาศเขา้ออกไม่ได ้
ผูป่้วยจะเสียชีวติจากการขาดอากาศหายใจคลา้ยกบัผูท่ี้ถูกรัดคอเสียชีวติ  
1. อาการและอาการแสดงของการจมน า้ 
 ผูท่ี้จมน ้าจะมีอาการและอาการแสดงของการจมน ้า โดยแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ 11 ระยะ จนกระทัง่
เสียชีวติ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 ผูจ้มน ้ าจะเกิดอาการตกตะลึง (Panic) และเร่ิมรู้ตวัว่าจะไม่รอดชีวิต ผูจ้มน ้ าจะมีการกลั้น
หายใจ 
 ระยะท่ี 2 จะเกิดอาการเร่ิมตะเกียกตะกายอยูใ่นน ้าอยา่งรวดเร็ว (Violent struggle)  
 ระยะท่ี 3 แสดงอาการวา่ยน ้ าไดเ้องโดยอตัโนมติั (Automatic swimming movement) เพื่อจะท าให้
ตนเองรอดชีวิต 
 ระยะท่ี 4 เร่ิมมีอาการหยดุหายใจ (Apnea or Breath holding) ทั้งน้ีเน่ืองจากไดพ้ยายามกลั้นหายใจไว้
และออกซิเจนในร่างกายเร่ิมลดต ่าลง ในการกลั้นหายใจดงักล่าวจะท าใหมี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดค์ัง่ใน
กระแสเลือด และจะกระตุน้ศูนยก์ารหายใจเพื่อให้ร่างกายเกิดการหายใจตามปกติ จึงเป็นผลใหผู้ท่ี้จมน ้ามีการ
สูดหายใจเขา้อีกคร้ัง 
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 ระยะท่ี 5 ส าลกัและกลืนน ้า (Water swallowing) ขณะสูดหายใจเขา้ก็จะเร่ิมส าลกัน ้าและกลืนน ้าเขา้ไป 
 ระยะท่ี 6 อาเจียน (Vomiting) จะเกิดอาการไอและอาเจียน 
 ระยะท่ี 7 พยายามท่ีจะหายใจเอาออกซิเจนใหไ้ดม้ากท่ีสุด (Gasping) ผูจ้มน ้าจะกระเสือกกระสน
พยายามถีบตวัเองใหใ้บหนา้และจมูกพน้จากผวิน ้า เม่ือใบหนา้พน้จากผวิน ้าก็จะสูดลมหายใจเขา้ไปอีกเฮือกซ่ึง
เป็นเฮือกสุดทา้ยแลว้เขา้สู่ระยะท่ี 8 
 ระยะท่ี 8 ส าลกัน ้าเขา้ปอด (Aspiration of water) เกิดอาการส าลกัน ้าอีกคร้ังและมีน ้าเขา้ไปในปอด 
 ระยะท่ี 9 มีอาการพน่น ้าลายออกมาทางปากเป็นฟองและมีเลือดปน (Airway bloody froth) 
 ระยะท่ี 10 เกิดอาการชกั ไม่รู้สติ (Convulsions) 
 ระยะท่ี 11 เสียชีวติ (Death) 
 การจมน ้าตั้งแต่ระยะท่ี 1-11 จะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมาก โดยในน ้าจืดจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-4 
นาที ส่วนในน ้าเคม็จะใชเ้วลาประมาณ 7-8 นาที ดงันั้นการช่วยเหลือผูท่ี้จมน ้าใหข้ึ้นจากน ้าโดยเร็วท่ีสุด จะช่วย
ป้องกนัการเสียชีวิตได ้ โดยวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยเหลือผูจ้มน ้าใหเ้ขา้หาฝ่ังเพื่อน าข้ึนจากน ้าคือ วิธีการดึงเข้าหา
ฝ่ังโดยการกอดไขว้หน้าอก โดยมีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ผูช่้วยเหลือตอ้งเป็นผูท่ี้วา่ยน ้าเก่งและผา่นการฝึกฝนทกัษะการช่วยเหลือผูจ้มน ้ามาอยา่งดี โดย 
ผูช่้วยเหลือจะตอ้งเขา้ทางดา้นหลงัของผูจ้มน ้า 

2. ใหผู้ช่้วยเหลือใชมื้อขา้งหน่ึงพาดบ่าไหล่ดา้นหลงัไขวท้ะแยงหนา้อกของผูจ้มน ้า และจบัขา้งล าตวั 
ดา้นตรงขา้มของผูจ้มน ้า ในขณะเดียวกนัมืออีกขา้งหน่ึงของผูช่้วยเหลือจะใชว้า่ยน ้าเขา้หาฝ่ัง  

3. ในขณะท่ีพยงุตวัผูจ้มน ้าเขา้หาฝ่ัง ตอ้งใหใ้บหนา้โดยเฉพาะปากและจมูกของผูจ้มน ้าอยูพ่น้เหนือ 
ผวิน ้า (ภาพท่ี 12.56) 
 

 
ภาพที ่12.56 วธีิดึงผู้จมน า้เข้าหาฝ่ังโดยการกอดไขว้หน้าอก 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
2. หลกัส าคัญของการปฐมพยาบาลผู้ทีจ่มน า้ 

1) หลงัจากช่วยเหลือผูป่้วยข้ึนมาจากน ้าไดแ้ลว้ ใหต้รวจการหายใจและการเตน้ของหวัใจดงัท่ีได ้
กล่าวมาแลว้ ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเตน้ ใหรี้บท าการกูชี้พทนัที  
 2) ใหค้วามอบอุ่นกบัร่างกายผูป่้วย 
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 3) ปฐมพยาบาลตามอาการบาดเจบ็ เช่น มีบาดแผล เลือดออก กระดูกหกั 
4) รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล 

3. วธีิการปฐมพยาบาลผู้ทีจ่มน า้ 
 กรณีท่ีมีผูจ้มน ้าให้รีบช่วยเหลือผูจ้มน ้าใหข้ึ้นจากน ้าโดยเร็วท่ีสุด โดยหากช่วยเหลือไดท้นัก่อนท่ีจะถึง
ระยะท่ี 7 ซ่ึงเป็นระยะลมหายใจเฮือกสุดทา้ย ผูป่้วยอาจกลบัสู่ภาวะปกติไดเ้อง โดยทัว่ไปของการประสบเหตุ
พบผูจ้มน ้าจะตอ้งรีบช่วยเหลือผูท่ี้จมน ้าข้ึนสู่ฝ่ังใหเ้ร็วท่ีสุด และหลงัจากช่วยเหลือไดแ้ลว้ใหรี้บท าการปฐม
พยาบาลผูป่้วย ดงัน้ี 

1) รีบตรวจสอบการหายใจและคล าชีพจรท่ีขา้งล าคอเพื่อตรวจสอบการเตน้ของหวัใจ หากพบวา่ผูป่้วย
มีการหายใจล าบากหรือหยุดหายใจให้รีบเป่าปากหรือจมูกเพื่อช่วยหายใจ และถ้าหัวใจหยุดเต้นให้รีบกด
หน้าอกเพื่อนวดหัวใจทนัที โดยไม่ควรเสียเวลากบัการพยายามเอาน ้ าออกจากปอดหรือกระเพาะอาหารใน
ระหวา่งการกูชี้พ  

2) จดัให้ผูป่้วยนอนในท่าท่ีศีรษะต ่าประมาณ 15 องศา ให้ปลายเทา้สูงเล็กนอ้ย กรณีท่ีมีน ้าในกระเพาะ
อาหารมากจะท าให้ล าบากในการช่วยกูชี้พ ให้น าน ้ าออกโดยการจดัให้ผูป่้วยตะแคงตวัแลว้กดทอ้งให้ดนัมา
ทางดา้นยอดอก น ้ าก็จะไหลออกมาได ้หรือถา้ตอ้งการเอาน ้ าออกจากปอด อาจท าไดโ้ดยจดัให้ผูป่้วยนอนคว  ่า
ตะแคงหน้าไปดา้นใดดา้นหน่ึง ผูป้ฐมพยาบาลกม้ตวัลงโดยใช้มือทั้งสองขา้งจบับริเวณชายโครงทั้งสองขา้ง
ของผูป่้วยยกข้ึนและลง น ้าจะไหลออกจากปากและจมูก แต่ก็ไม่ควรเสียเวลากบัส่ิงดงักล่าวมากนกั 

2) กรณีท่ีผูจ้มน ้าถูกกระแทกก่อนตกน ้า การช่วยเหลือตอ้งระวงัเร่ืองกระดูกหกั โดยเฉพาะการ 
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีจมน ้ าให้ข้ึนสู่ฝ่ัง เม่ือน าผูจ้มน ้ าถึงน ้ าต้ืนพอท่ีผูช่้วยเหลือจะยืนไดส้ะดวก ให้ใชไ้มก้ระดาน
แขง็สอดใตน้ ้ารองรับตวัผูจ้มน ้า ใชผ้า้รัดตวัผูจ้มน ้าใหติ้ดกบัไมไ้ม่ใหเ้คล่ือนท่ี (ภาพท่ี 12.57) 

3) ใหค้วามอบอุ่นกบัร่างกายผูป่้วยโดยเช็ดตวัใหแ้หง้และใชผ้า้คลุมร่างกาย 
4) ถา้ผูป่้วยมีบาดแผลเลือดออก ใหท้ าการหา้มเลือดและปฐมพยาบาลบาดแผล 
5) รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 

 

 
ภาพที ่12.57 การเคล่ือนย้ายผู้จมน า้ทีม่ีการบาดเจ็บทีก่ระดูกสันหลงั 

ท่ีมา: อภิรดี  ศรีโอภาส. (2552). หน่วยท่ี 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
กจิกรรม 12.3.5 



 

 

89 

           จงอธิบายหลกัส าคญัของการปฐมพยาบาลผูท่ี้จมน ้ามาพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 12.3.5 
          หลกัส าคญัของการปฐมพยาบาลผูท่ี้จมน ้า คือ 

1. หลงัจากช่วยเหลือผูป่้วยข้ึนมาจากน ้าไดแ้ลว้ ใหต้รวจการหายใจและการเตน้ของหวัใจ 
 ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเตน้ ใหรี้บท าการกูชี้พทนัที  
 2. ใหค้วามอบอุ่นกบัร่างกายผูป่้วย 
 3. ปฐมพยาบาลตามอาการบาดเจบ็ เช่น มีบาดแผล เลือดออก กระดูกหกั 

4. รีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล 
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หน่วยที ่13 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในผู้ประกอบอาชีพ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                          ช่ือ                          รองศาสตราจารย ์ดร. ศริศกัด์ิ  สุนทรไชย                                                                    
                                                          วฒิุ                          วทบ., วทม. (สรีรวิทยา) 
                                                                          วท.ด. (โภชนศาสตร์พิษวิทยา) 
                                                           ต าแหน่ง                 รองศาสตราจารยป์ระจ าสาาาวิชาวิทยาศาสตร์สุาภาพ                                                                         
                                                           หน่วยที่เขียน หน่วยท่ี  13 

 
 

 



2 
 

 

แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
 
ชุดวชิา   การส่งเสริมสุาภาพ การตรวจประเมิน และการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 
หน่วยที ่13  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ในผูป้ระกอบอาชีพ 
ตอนที ่
 15.1 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุทางกายภาพ 
 15.2 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุทางเคมี 
 15.3 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุทางชีวภาพ 
             15.4 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุทางการยศาสตร์และจิตสังคม 
แนวคิด 

1. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคส าหรับผูป้ระกอบอาชีพท่ีเกิดจากสาเหตุทางกายภาพจะา้ึนกบั
สาเหตุ อาการและความผดิปกติท่ีเกิดจากการท างานหรือสัมผสักบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ไม่เหมาะสมเน่ืองจากความร้อน ความเยน็ เสียง ความสั่นสะเทือน แสงหรือรังสี ความกดอากาศ
สูงและต ่า เจ้าาองหรือผูบ้ริหารสถานประกอบกิจการควรให้ความสนใจในการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มดงักล่าวใหเ้หมาะสม 

2. การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นส าหรับผูป้ระกอบอาชีพท่ีเกิดจากสาเหตุทางเคมีา้ึนกับชนิดและ 
ความเป็นพิษาองสารโลหะหนกั ตวัท าละลาย แก๊ส ฝุ่ นสารอนินทรียแ์ละอินทรีย ์รวมถึงสารเคมี
ทางการเกษตร การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลจะช่วยลดความผดิปกติได ้

3.  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคส าหรับผูป้ระกอบอาชีพท่ีเกิดจากสาเหตุทางชีวภาพา้ึนกบัชนิด
าองจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคและอาการผิดปกติท่ีมีผลต่อร่างกาย จุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคอาจ
ติดต่อมาจากสัตวท่ี์ผูป้ระกอบอาชีพตอ้งสัมผสัในระหว่างการท างานหรือเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม
าองสถานประกอบกิจการ การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้มกัจะรักษาตามอาการ ถา้มีอาการรุนแรง
ตอ้งรีบส่งต่อแพทยเ์พื่อการรักษาต่อไป 

4. การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคท่ีเกิดจากสาเหตุทางการยศาสตร์และจิตสังคมา้ึนอยู่กับ 
ความสะดวกสบายในการท างานาองผูป้ฏิบติังาน  ซ่ึงความสะดวกสบายในการท างานนั้นอาจ
เกิดา้ึนไดโ้ดยการออกแบบหรือปรับปรุงสถานท่ีท างาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ อิริยาบถ
ท่าทางการท างาน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมและระบบการท างานให้เหมาะสมกับ
ผูป้ฏิบติังาน โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปัญหาทาง การยศาสตร์และจิตวิทยาสังคมท่ี
พบบ่อยคือ การบาดเจ็บสะสมจากการท างานาองระบบกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่าง การ
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บาดเจ็บสะสมจากการท างานาองระบบหรือส่วนอ่ืนๆ าองร่าง กาย ความเครียดและปัญหา
สุาภาพจิตอ่ืนๆ จากการท างาน 

 
วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 13  จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสาเหตุ บุคคลท่ีเส่ียง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนัโรค

ท่ีเกิดจากสาเหตุทางกายภาพในผูป้ระกอบอาชีพได ้
2. อธิบายสาเหตุ บุคคลท่ีเส่ียง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนัโรค

ท่ีเกิดจากสาเหตุทางเคมีในผูป้ระกอบอาชีพได ้
3. อธิบายสาเหตุ บุคคลท่ีเส่ียง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนัโรค

ท่ีเกิดจากสาเหตุทางชีวภาพในผูป้ระกอบอาชีพได ้
4. อธิบายสาเหตุ บุคคลท่ีเส่ียง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนัโรค

ท่ีเกิดจากสาเหตุทางการยศาสตร์และจิตสังคมได ้
 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 13  
 2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี  13.1-13.4 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน  
 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 

 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถา้มี) 
 6. เาา้รับบริการสอนเสริม/สอนเสริมแบบเาม้ (ถา้มี) 
 7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 8. ท  าแบบประเมินผลตอนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 13 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์/ดีวีดี (ถา้มี) 
 5. การสอนเสริม/สอนเสริมแบบเาม้ (ถา้มี) 
 6. E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
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การประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการเาา้รับการสอนเสริมแบบเาม้ (ถา้มี) 
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

 
 
 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่13 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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บทน ำ 

 
            ประเทศไทยไดมี้การพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อท าให้เศรษฐกิจาองประเทศเจริญเติบโตา้ึน ส่งผลให้
สัดส่วนาองประชากรท่ีเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปล่ียนไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมบริการมากา้ึน ท าใหเ้กิดโรคจากการประกอบอาชีพ  
             โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Disease) หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยท่ีเกิดา้ึนกับ
ผู ้ปฏิบัติงานโดยมีสาเหตุจากการได้รับสัมผ ัส ส่ิงคุกคามหรือสภาวะแวดล้อมในการท างานท่ีไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
เหมาะสม โดยท่ีอาการาองความเ เจ็บป่วยนั้นๆ อาจเกิดา้ึนกบัผูป้ระกอบอาชีพ หรือผูป้ฏิบติังานในาณะ
ท างานหรือหลงัจากการท างานเป็นเวลานาน โรคบางอยา่งอาจเกิดา้ึนกบัผูป้ฏิบติังานภายหลงัหยุดการท างาน
หรือออกจากงานนั้นๆ แล้ว  โดยท่ีการเกิดโรคดงักล่าวสามารถพิสูจน์หาสารก่อโรคได้ในเชิงสาเหตุ - ผล 
(Cause - Effect) และ/หรือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณท่ีได้รับกับการตอบสนอง (Dose – Response  
Relationship)           
          การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในผูป้ระกอบอาชีพจึงเป็นส่ิงส าคญัก่อนท่ีจะส่งต่อผูป้ระกอบอาชีพท่ี
ประสบอนัตราย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยเพื่อไปรับการรักษาพยาบาลยงัสถานพยาบาลท่ีมีศกัยภาพ
ต่อไป  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้น้ีอาจแบ่งออกไดเ้ป็นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุทาง
กายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และทางการยศาสตร์และจิตสังคมตามปัจจยัท่ีผูป้ระกอบอาชีพได้รับใน  
สถานประกอบกิจการ 
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ตอนที ่13.1 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุทางกายภาพ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคา์องตอนท่ี 13.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
 13.1.1 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองอุณหภูมิ 
 13.1.2 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองเสียงและความสั่นสะเทือน 
              13.1.3 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองความกดอากาศ 
 13.1.4 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองรังสีและไฟฟ้า 
 
แนวคิด 
 1.  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองความร้อนตอ้งรักษาตามอาการทนัทีและตอ้ง

ส่งต่อผูป่้วยไปพบแพทย์หากมีอาการเป็นลม โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองความเย็นต้องอบอุ่น
ร่างกายาองผูป่้วยก่อนน าส่งโรงพยาบาล 

 2. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองเสียงา้ึนกบัอาการและอาการแสดงาองเสียงท่ี
ท าใหเ้กิดอนัตรายแบบเฉียบพลนั แบบชัว่คราวและแบบถาวร การแยกผูป่้วยออกจากส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีเสียงดังและการสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเสียงจะลดความผิดปกติลงได้ การ
ป้องกนัเป็นวิธีการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองความสั่นสะเทือนท่ีดีท่ีสุดโดย
การออกแบบเคร่ืองมือใหส้ั่นสะเทือนนอ้ยลง การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชท้  างาน การใชอุ้ปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยั การลดเวลาการสัมผสั 

 3. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองความกดอากาศสูงควรท าการช่วยเหลือผาย
ปอดหรือนวดหัวใจอย่างเร่งด่วน แลว้เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปพบแพทย ์ โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาอง
ความกดอากาศต ่าอาจใหผู้ป่้วยพกัใหอ้อกซิเจนหรือลดระดบัความสูง 

 4. โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองรังสีและไฟฟ้าส่วนใหญ่มักเก่ียวา้องกับอาการผิดปกติทางตาและ
ผิวหนงั การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ควรรักษาตามอาการก่อนส่งไปพบแพทยต่์อไป การป้องกนั
เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดโดยการสวมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด 
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง อาการ อาการแสดง และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนัโรคท่ี

เกิดจากสาเหตุาองอุณหภูมิได ้
 2. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง อาการ อาการแสดง และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนัโรคท่ี

เกิดจากสาเหตุาองเสียงและความสั่นสะเทือนได ้
 3. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง อาการ อาการแสดง และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนัโรคท่ี

เกิดจากสาเหตุาองความกดอากาศได ้
 4. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนัโรคท่ีเกิดจาก

สาเหตุาองรังสีและไฟฟ้าได ้
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เร่ืองที ่13.1.1  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของอณุหภูม ิ
 
 
 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพซ่ึงมกัเป็นปัญหาส าคญัในสถานประกอบกิจการ คือ ความร้อนและความ
เยน็ สถานประกอบกิจการหรือโรงงานท่ีมีระบบระบายอากาศไม่ดี หรือมีเคร่ืองจกัรกลท่ีก่อใหเ้กิดความร้อน
หรือปฏิกิริยาทางเคมีท่ีก่อให้เกิดความร้อน มกัจะเกิดปัญหาสุาภาพจากความร้อนในผูป้ฏิบติังาน ส่วน
ลกัษณะงานท่ีตอ้งใช้ความเย็นจะท าให้เกิดปัญหาสุาภาพาองผูป้ฏิบติังานจากการอยู่ในท่ีอุณหภูมิต ่าเป็น
เวลานานๆ ได ้
 
1. ความร้อน 
 ความร้อนเป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีมนุษยรั์บรู้ไดโ้ดยประสาทสัมผสั ความร้อนท่ีร่างกายไดรั้บมีอยู ่2 
ทางคือ ความร้อนจากการเผาผลาญอาหารในร่างกาย และความร้อนท่ีได้รับจากส่ิงแวดล้อม เม่ือร่างกาย
ไดรั้บความร้อนจะเกิดการถ่ายเทความร้อนนั้นออกจากร่างกายเพื่อใหค้วามร้อนในร่างกายคงท่ีท่ีประมาณ 37 

องศาเซลเซียส การถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายจะท าไดโ้ดยการายายรูาุมานตามผิวหนงัแลว้าบัเหง่ือ
ออกมา เม่ือเหง่ือระเหยไปจากผิวหนังจะพาเอาความร้อนไปด้วย หลอดเลือดฝอยท่ีอยู่บริเวณผิวหนังจะ
ายายตวัเพื่อให้เลือดไหลมาท่ีบริเวณผิวหนงัท่ีถ่ายเทความร้อนได ้เม่ือลมพดัจะพาความร้อนท่ีบริเวณผวิหนงั
นั้นไป ร่างกายมีศูนยค์วบคุมอุณหภูมิาองร่างกายท่ีสมองส่วนไฮโปธาลามสั โดยมีส่วนหน้าท าหน้าท่ีเป็น
ศูนยร์ะบายความร้อน ส่วนหลงัท าหนา้ท่ีรักษาความร้อนท าใหร่้างกายควบคุมอุณหภูมิใหอ้บอุ่นอยูเ่สมอ 
 1.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง ผูป้ฏิบติังานในโรงงานหล่อหลอมโลหะ  รีดโลหะเพื่อเป็นเส้น ก้อน
หรือแผน่เรียบ คนท่ีท างานในโรงงานท าแกว้ ฟอกหนงั ยาง เคร่ืองเคลือบ งานหนา้เตาไฟ ผูป้ฏิบติังานในท่ีมี
การระบายอากาศ ไม่ดี เช่น ในเหมืองใต้ดิน ใต้ท้องเรือ เป็นตน้ รวมถึงผูท่ี้ท  างานในท่ีโล่งแจ้งแต่ได้รับ 
ความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย ์
 1.2 อำกำรและอำกำรแสดง คนท่ีตอ้งท างานในสถานประกอบกิจการท่ีสัมผสักบัความร้อนสูงเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ หรือระยะยาวติดต่อกนัจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย 
  1.2.1 ผลของความร้อนต่อระบบร่างกาย 
   1) อาการเป็นลมปัจจุบนัท่ีเกิดจากความร้อน (Heat Stroke) เม่ือร่างกายไดรั้บความร้อนสูง
จะท าให้อุณหภูมิสูงอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากระบบควบคุมอุณหภูมิาองร่างกายในสมองส่วนไฮโปธาลามสัเสีย
ไป ดงันั้นผูป้ฏิบติังานท่ีท างานในสถานประกอบกิจการท่ีไม่สามารถปรับตวัต่อความร้อน เช่น 
    (ก) ใส่เส้ือผา้ท่ีดูดความร้อนหรือไม่ระบายความร้อน 
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    (า) ร่างกายาาดน ้า 
    (ค) ด่ืมสุรา 
    (ง) อว้น 
    (จ) มีอาการโรคหวัใจและหลอดเลือด จะเกิดอาการไา ้อุณหภูมิสูงา้ึนเป็น 40 องศา
เซลเซียส ปวดศีรษะ วิงเวียน รู้สึกจะเป็นลม ปวดท้อง สับสน เพ้อ ด้ินรน ผิวหนังไม่มีเหง่ือ แห้งร้อน  
หวัใจเตน้เร็ว ความดนัเลือดต ่า ชกัและหมดสติ อาจเสียชีวิตใน 24 ชัว่โมง เน่ืองจากอุณหภูมิสูง สมอง หวัใจ
และหลอดเลือด ตบัและไตถูกท าลาย 
   คนท่ีร่างกายไม่แา็งแรง ไม่สามารถปรับตวัให้เา้ากบัความร้อนได้ จะเกิดเป็นลมได้ง่าย 
เน่ืองจากระบบการไหลเวียนโลหิตผิดปกติ  เลือดส่วนใหญ่เล้ียงบริเวณผิวหนงัและกลา้มเน้ือบริเวณแานาา
และมีการเสียเหง่ือ ท าให้ความดนัเลือดต ่าลง เลือดไปเล้ียงสมองไม่พอเพียง เกิดอาการหมดสติ ผูป่้วยอาจมี
อาการเหน่ือย วงิเวยีน คล่ืนไส้ หาว ผวิหนงัเยน็และช้ืน ชีพจรเบา ความดนัเลือดต ่าและมีอาการเป็นลม 
   2) อาการอ่อนเพลียหรือหมดแรงเน่ืองจากความร้อน (Heat Exhaustion) เป็นกลุ่มอาการท่ี
พบบ่อย เกิดไดจ้ากอาการาาดน ้ าเน่ืองจากอยู่ในท่ีมีอากาศร้อนนาน ร่างกายจะสูญเสียน ้ าไปทางเหง่ือหรือ
ปัสสาวะและลมหายใจ าณะเดียวกนัจะเสียเกลือท่ีออกไปพร้อมกบัเหง่ือดว้ย ถา้าาดน ้ าน้อยกวา่ร้อยละ 10 
าองน ้ าหนกัตวัจะมีอาการกระหายน ้ า เม่ือยลา้ กระสับกระส่าย ชีพจรเตน้เร็ว ปัสสาวะนอ้ย ถา้าาดน ้าเกินร้อย
ละ 10 จะไม่สามารถท างานได ้ถา้าาดน ้าเกินร้อยละ 15 จะเสียชีวติได ้
   3) อาการเป็นตะคริวเน่ืองจากความร้อน (Heat Cramps) เม่ือได้รับความร้อนและร่างกาย
สูญเสียน ้ าและเกลืออกมากบัเหง่ือ ท าให้กลา้มเน้ือเกิดการหดเกร็งมากกวา่ปกติ มกัเกิดเม่ือผูป่้วยท างานในท่ี
มีอากาศร้อนและการใชก้ าลงัมากหรือภายหลงัจากการออกก าลงักายและมกัเกิดในช่วงท่ีเร่ิมสัมผสักบัความ
ร้อนร่างกายยงัปรับตวัไม่ทนั ตะคริวมกัเกิดกบักลา้มเน้ือน่อง หน้าทอ้งและกลา้มเน้ือท่ีใช้บ่อย อาการปวด
อาจเป็นชัว่าณะแลว้หายไดเ้อง บางรายอาจนานเป็นชัว่โมง วนัหรือสัปดาห์ 
   บางคนท่ีท างานสัมผสักบัความร้อนแลว้ปรับตวัไม่ได ้ประกอบกบัตอ้งยืนหรือนัง่ท างาน
เป็นเวลานานๆ จะเกิดการายายตวัาองหลอดเลือดและมีเลือดคัง่ท าใหมี้อาการบวมท่ีเทา้ได ้
  1.2.2 ผลของความร้อนต่อผิวหนัง 
   1) อาการเป็นผื่นจากความร้อน (Heat Rash) คนท่ีท างานในท่ีสัมผสักบัความร้อนสูงอาจมี
อาการเป็นผื่นหรือเม็ดผิดบริเวณล าตวั แาน าา มีอาการปวดแสบร้อน อนัเกิดเน่ืองจากมีการอุดตนัาองต่อม
เหง่ือและรูเปิดาองต่อมาบัเหง่ือออกไม่ได ้บริเวณใตต่้อมจึงเกิดการบวมแตก เกิดเป็นตุ่มนูนแดงหรือตุ่มน ้ า
ใส ถา้เกาจะท าใหผ้วิหนงัอกัเสบติดเช้ือได ้
   2) ผิวหนงัหนาและมีสีเาม้า้ึน ผูท่ี้ท  างานในท่ีมีความร้อนสูงอาจมีอาการผิวหนงัชั้นบนสุด
หนาตวัา้ึน หลอดเลือดท่ีผวิายายตวั เป็นผืน่แดง ถา้สัมผสัความร้อนไปนานๆ ต่อเน่ืองจะเกิดสีเาม้า้ึนจนเป็น
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สีน ้ าตาล จากแสงเหนือม่วงร่วมกบัความร้อน บางรายอาจเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได ้ผูป่้วยบางคนอาจมีการ
เจบ็ปวดผวิหนงัมาก ผวิหนงัพุพองกลายเป็นถุงน ้าได ้
  1.2.3 ผลของความร้อนต่อภาวะจิตใจและการปฏิบัติงาน  ท าให้เม่ือยล้า เฉ่ือยชา าาดความ
กระตือรือร้น เกิดความเครียด ประสิทธิภาพการท างานลดลง เกิดอุบติัเหตุเล็กน้อยได้บ่อย หยุดงานบ่อย 
อตัราการเาา้ออกสูง 
 1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  1.3.1 แยกผูป่้วยออกมาจากบริเวณท่ีมีความร้อน โดยใหพ้กัในท่ีเยน็มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
  1.3.2 ใหผู้ป่้วยนอนราบแลว้ใชผ้า้เยน็เช็ดหนา้ล าตวั 
  1.3.3 ให้ด่ืมน ้ าอยา่งเพียงพอ อาจให้ด่ืมน ้ าเกลือหรือเกลือเม็ดเพื่อชดเชยเกลือท่ีเสียไป แลว้น าส่ง
ต่อแพทยเ์พื่อรักษาต่อไป 
  1.3.4 ถา้เป็นตะคริวใหน้วดเบาๆ 
  1.3.5 ถา้มีอาการบวมใหย้กเทา้สูงา้ึน อาการจะหายไปเอง 
  1.3.6 ถา้มีอาการเป็นผืน่ใหใ้ชค้าลาไมน์โลชัน่หรือครีมแกค้นัทา 
  1.3.7 ถา้มีอาการเครียดจากความร้อนให้สลบัเปล่ียนผูป้ฏิบติังานไปท างานท่ีไม่สัมผสักบัความ
ร้อน 
 1.4 กำรป้องกนั 
  1.4.1 ระดับบุคคล 
   1) สวมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวาอ้งกบัความร้อน เช่น เส้ือกัน
ความร้อน ถุงมือ 
   2) ด่ืมน ้าหรือน ้าเกลือเม่ือเสียเหง่ือไปมาก 
  1.4.2 ระดับองค์กร 
   1) จดัระบบป้องกนัและควบคุมจุดตน้ก าเนิดาองความร้อน เช่น การใชฉ้นวนบุตามท่อร้อน
ต่างๆ การใช้ฉากป้องกนัรังสี การใช้ฉากอลูมิเนียมบางๆ การใช้ระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ มีการ
ระบายอากาศเฉพาะท่ี เป็นตน้ 
   2) คดัเลือกผูป้ฏิบัติงานท่ีท างานเก่ียวกับความร้อนให้เหมาะสม เช่น เลือกคนหนุ่มซ่ึง
แา็งแรงกวา่คนแก่ คนผอมจะทนความร้อนไดดี้กวา่คนอว้น ไม่เลือกคนเป็นโรคทอ้งเสียบ่อยๆ ด่ืมสุราเป็น
ประจ าและคนท่ีเป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรให้ผูป้ฏิบติังานใหม่ได้คุ ้นเคยกับการท างานท่ีมีสภาวะ
แวดลอ้มท่ีร้อนก่อนใหท้ างานนั้นเป็นประจ า 
   3) จดัให้มีน ้ าสะอาดไวใ้ห้ผูป้ฏิบัติงานในท่ีมีความร้อนได้ด่ืมอย่างเพียงพอ โดยให้ด่ืม
บ่อยคร้ังๆ ละปริมาณนอ้ยๆ 
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   4) จัดให้มี อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลท่ี เก่ียวา้องกับความร้อนแก่
ผูป้ฏิบติังานอยา่งทัว่ถึงและวางกฎระเบียบใหมี้การใชอ้ยา่งเาม้งวด 
   5) ก าหนดระยะเวลาท างานท่ีสัมผสักบัความร้อนให้พอเหมาะ สับเปล่ียนไปท างานในฝ่าย
อ่ืนท่ีไม่ตอ้งเก่ียวาอ้งกบัความร้อนบา้ง 
   6) จดัใหมี้หอ้งปรับอากาศส าหรับพกัผอ่น 
 
2. ความเยน็ 
 เม่ืออยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเย็นนานๆ ผูป้ฏิบติังานจะมีภาวะอุณหภูมิาองร่างกายต ่าซ่ึงเกิด
เน่ืองจากร่างกายไม่สามารถปรับตวัเาา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานสูงอาย ุสุาภาพไม่ดีหรือด่ืม
สุรา 
 อุณหภูมิาองร่างกายต ่า (Hypothermia) หมายถึงการท่ีร่างกายมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 35 องศาเซลเซียส (95  

ฟาเรนไฮต์) ซ่ึงเกิดไดท้ั้งในส่ิงแวดลอ้มท่ีปกติและเยน็ เม่ืออุณหภูมิาองร่างกายต ่าลง ร่างกายพยายามสร้าง
ความร้อนา้ึนจึงเกิดการสั่น ร่างกายลดการเสียความร้อนโดยการลดเลือดท่ีหมุนเวียนตามผิวหนัง การลด
อุณหภูมิแกนกลางาองร่างกาย ลดอตัราาองปฏิกิริยาเคมีเพื่อเา้าสู่สมดุลาองอุณหภูมิาองร่างกายและ
ส่ิงแวดล้อม าณะท่ีอุณหภูมิร่างกายต ่าจะเกิดการลดเลือดไปท่ีสมองท าให้เมแทบอลิซึมาองสมองาาด
สารอาหาร คนสูงอายมุกัมีอาการอุณหภูมิาองร่างกายต ่า หายใจเร็ว ความดนัโลหิตต ่าและเกร็ดเลือดต ่า ซ่ึงมกั
เป็นอาการาองการติดเช้ือแบคทีเรียในเลือดและโลหิตเป็นพิษ 
 2.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง คนท่ีต้องปฏิบัติงานในท่ีมีความเย็น เช่น ในโรงงานอาหารแช่แา็ง 
โรงงานผลิต อาหารสด ผกั อาหารทะเล อาหารกระป๋องท่ีตอ้งควบคุมความเยน็ไม่ให้เกิดการเน่าเสียาอง
ผลิตภณัฑ ์ผูท่ี้ตอ้งท างานเก่ียวาอ้งกบัอุปกรณ์ท าความเยน็ 
 2.2 อำกำรและอำกำรแสดง พยาธิสภาพจากความเยน็แบ่งเป็น 4 าั้นตอน 
 ระยะก่อนความเยน็แข็ง (Prefreeze Phase) เกิดหลงัจากการสั่นเพราะความเยน็ ก่อนจะเกิดการสร้าง
ผลึกน ้ าแา็ง การเปล่ียนแปลงเกิดจากการกระตุกาองหลอดเลือด และมีการร่ัวาองพลาสมาจากหลอดเลือด 
อุณหภูมิาองเน้ือเยือ่มีช่วงระหวา่ง 3-10 องศาเซลเซียส มีอาการหมดความรู้สึกท่ีผวิ 
 ระยะความเย็นแข็ง-ละลาย (Freez-thaw phase) เกิดการสร้างผลึกน ้ าแา็ง อุณหภูมิาองเน้ือเยื่อลดลง
ต ่ากว่าจุดเยือกแา็ง ผนงัหลอดเลือด เน้ือเยื่อประสาท และไากระดูกจะไวกว่ากลา้มเน้ือกระดูกหรือกระดูก
อ่อน 
 ระยะหลอดเลือดแข็ง (Vascular stasis phase) การเปล่ียนแปลงาองหลอดเลือด มีการคลายตวัาอง
เลือดพร้อมกบัการไหลร่ัวาองพลาสมา การแาง็ตวัาองเลือดและการลดัวงจราองเลือด 
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 ระยะขาดเลือดไปเลี้ยง (Late ischemic phase) เกิดจากการอุดตนัและการลดัวงจราองหลอดเลือด
แดงและหลอดเลือดด า (A-V shunt, Arteriovenous shunt) าาดเลือดไปเล้ียงและระบบประสาทอตัโนมติัไม่
ท างาน เกิดเป็นแผลเน่าเน่ืองจากาาดเลือดมาเล้ียง (Gangrene) 
  การท่ีร่างกายสัมผสักบัความเยน็จดัเป็นเวลานานๆ จะมีผลเสียต่อร่างกายดงัน้ี 
  2.2.1 ผลเสียของความเย็นต่อร่างกายท่ัวไป  ความเย็นจะท าให้อุณหภูมิาองร่างกายต ่ามาก 
(Systemic hypothermia) จะท าให้มีอาการอ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย เซ่ืองซึม ผิวกายเย็นซีด ตัวแา็งท่ือ ถ้า
เป็นมากท าใหมี้อาการทางสมอง เพอ้คลัง่ หมดสติ หวัใจเตน้ผดิปกติ ความดนัเลือดต ่า 
  2.2.2 ผลเสียของความเยน็ต่อร่างกายเฉพาะท่ี 
   1) ผิวแห้งและแตก เกิดจากความเยน็าองลม ท าให้ความชุ่มช่ืนบริเวณผิวแห้งไป พบมากท่ี
ริมฝีปาก แาน าา รักษาไดโ้ดยการทาครีมท่ีเหมาะสม 
   2) ชิลเบลนส์ (Chilblaine) เกิดจากการสัมผสักบัความเยน็ช้ืนนานๆ ท าให้หลอดเลือดหดตวั 
อาจพบหลอดเลือดแดงอกัเสบ บวม ถา้เป็นนานๆ จะมีพงัผืดบริเวณส่วนปลายน้ิวมือ น้ิวเทา้ ใบหู จะมีอาการ
าาดเลือด คนั บวมแดงแลว้เาียวคล ้า มีตุ่มน ้ าใส ถา้เป็นเร้ือรังผิวหนงัจะเป็นกอ้นนูน แดงคล ้า เจบ็ปวด ตุ่มน ้ า
เลือดอาจแตกเป็นแผลต้ืนๆ ควรส่งไปรับการรักษากบัแพทยต่์อไป 
   3) อิมเมอร์ชันฟุต (Immersion foot) เกิดบริเวณเท้าจากความเย็นช้ืนเป็นเวลานาน มีการ
เคล่ือนไหวนอ้ยอยูใ่นเน้ือท่ีจ  ากดัท าให้หลอดเลือดหดตวั เลือดไหลชา้ลงท าให้าาดออกซิเจนเกิดอนัตรายต่อ
หลอดเลือดฝอยาองผวิหนงั กลา้มเน้ือ เส้นประสาท เป็นตน้ 
   4) ฟรอสไบท์ (Frostbite) เกิดจากเน้ือเยื่อกระทบความเย็นจดัจะแา็งตวัเป็นเกล็ดน ้ าแา็ง 
เซลล์จะแตกและมีการสลายตวัาองโปรตีน ท าให้เน้ือเยื่อตายจากการาาดเลือด ในระยะแรกมกัเกิดบริเวณ
ปลายจมูก ต่ิงหู คาง แกม้ ปลายน้ิวมือ น้ิวเทา้จะมีสีซีดชา เรียกว่า ฟรอสท์นิพ (Frostnip) ถา้ปล่อยทิ้งไวจ้ะ
เป็นมากา้ึนเรียกว่า ฟรอสไบท ์ท าให้ผิวหนงัมีสีาาว สีเหลือง เกิดผิวหนงัเาียวจ ้าๆ บวมแดง และเป็นตุ่มน ้ า
ใน 24-48 ชั่วโมง เกิดเน้ือเยื่อแห้งตายได้ เม่ือเกิดฟรอสท์นิพควรน าผูป่้วยไปอยู่ในท่ีอบอุ่นและส่งต่อ
โรงพยาบาล 
 2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  2.3.1 รีบน าผู้ป่วยมาท าให้ร่างกายอบอุ่น โดยการห่อตวัดว้ยผา้น่ิมท่ีอุ่นและแหง้ 
  2.3.2 ท าการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยไปพบแพทย์ด้วยความระมัดระวัง  ไม่กระแทกกระทั้น เพราะอาจ
เกิดหวัใจเตน้ผดิปกติจนหยดุเตน้ได ้
 2.4 การป้องกนั 
  2.4.1 ระดับบุคคล 
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   1) สวมเส้ือผา้ท่ีเป็นฉนวนและกนัน ้ าได้หลายชั้น ชั้นนอกสุดควรมีช่องระบายอากาศ ท่ี
บริเวณคอและาอ้มือเพื่อลดเหง่ือ เส้ือผา้ควรหลวมและไม่รัดจนเกิดการอุดตนัระบบหมุนเวยีนโลหิต รองเทา้
ควรเป็นรองเทา้พิเศษและถุงมือ 
   2) ไม่ควรท างานคนเดียวในท่ีเยน็ ควรตรวจสอบผวิหนงัาองเพื่อนร่วมงานทุกๆ 20 นาที 
  2.4.2 ระดับองค์กร 
   1) ใหค้วามรู้เร่ืองอาการและสาเหตุาองการบาดเจบ็จากความเยน็ 
   2) สอนให้อบอุ่นน้ิวมือ น้ิวเท้า หู จมูกและใบหน้าให้อบอุ่น การถอดเส้ือผา้าองผูป่้วยท่ี
เปียกและเปล่ียนใส่เส้ือผ้าท่ีแห้งและอบอุ่น เคล่ือนย้ายผู ้ป่วยไปในถุงนอนท่ีอบอุ่นเพื่อส่งต่อไปยงั
โรงพยาบาล 
   3) คดัเลือดผูป้ฏิบติังานโดยไม่ให้ผูท่ี้เป็นเบาหวานท างานในท่ีเยน็รวมทั้งคนท่ีมีอาการเจ็บ
หนา้อกเน่ืองจากหวัใจาาดเลือด (Angina pectoris) ความทนต่อความเยน็จะลดลงตามอาย ุคนท่ีเคยท างานกบั
ความเยน็มาก่อนจะท างานไดดี้ ไม่ควรให้คนท่ีมีอายุมากกวา่ 45 ปี เาา้ท างานใหม่ในท่ีท่ีมีความเยน็จดั คนท่ี
เป็นโรคเรยน์อดฟีนอมินอนหรือโรคน้ิวซีดจะมีอตัราการเส่ียงต่อการเกิดโรคจากความเยน็จดั 
   คนท่ีมีอาการหัวใจาาดเลือด (Myocardial infarction) ความเยน็จะท าให้เกิดอาการเป็นลม
หน้ามืดได้อากาศเยน็จะมีผลต่อคนเป็นหืด ไาล้ะอองฟาง (Hayfever) และคนท่ีมีโรคเก่ียวกบัหลอดเลือด
ส่วนปลายบริเวณแานาา คนท่ีมีประวติัาองการควบคุมอุณหภูมิาองร่างกายไม่ดีตอ้งไดรั้บความใส่ใจเป็น
พิเศษเม่ือจะรับเาา้เป็นผูป้ฏิบติังานเก่ียวาอ้งกบัความเยน็ 
 
กจิกรรม 13.1.1 
 จงบอกวธีิการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองความร้อนและความเยน็โดยสังเาป 
 
แนวตอบกจิกรรม 13.1.1 
 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองความร้อน 
 1. แยกผูป่้วยออกมาจากบริเวณท่ีมีความร้อนโดยใหพ้กัในท่ีเยน็มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 2. ใหผู้ป่้วยนอนราบแลว้ใชผ้า้เยน็เช็ดหนา้ ล าตวั 
 3. ใหด่ื้มน ้าหรือน ้าเกลือเพื่อชดเชยน ้าและเกลือท่ีร่างกายเสียไปก่อนน าส่งแพทยรั์กษาต่อไป 
 4. นวดเบาๆ ถา้เป็นตะคริว 
 5. ยกเทา้สูงา้ึน เม่ือมีอาการเทา้บวม 
 6. ใชค้าลาไมน์โลชัน่หรือครีมแกค้นัทาถา้มีอาการเป็นผืน่ 
 7. สลบัเปล่ียนผูป้ฏิบติังานท่ีสัมผสักบัความร้อน 
 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองความเยน็ 
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 1. รีบอบอุ่นร่างกายผูป่้วย 
 2. น าส่งโรงพยาบาลเพื่อใหแ้พทยรั์กษา 
 
เร่ืองที ่13.1.2 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของเสียงและความส่ันสะเทือน 
  
 
           เสียงและความสั่นสะเทือนจัดเป็นปัจจัยทางกายภาพท่ีมีลักษณะเป็นคล่ืน ซ่ึงมีความส าคัญต่อ
ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงท่ีดังเกินมาตรฐานและท่ีมีความสั่นสะเทือนใน
ระหวา่งการท างาน 
1. เสียง 
 เสียงเป็นพลังงานท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนาองวตัถุคนสามารถได้ยินเสียงโดยการน าเสียงทาง
อากาศและการน าเสียงทางกระดูก โดยเสียงจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าและถูกส่งต่อไปยงัสมองเกิดการ
แปลความหมายท่ีสมองส่วนท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวยกบัการได้ยินท าให้คนเา้าใจความหมายาองเสียงท่ีได้ยิน  
คนสามารถรับฟังเสียงท่ีมีความถ่ีระหวา่ง 16-20,000 เฮิรตซ์ (Hertz; HZ) 
      1.1  องค์ประกอบทีท่ ำให้เกดิควำมผิดปกติเน่ืองจำกเสียง 
 1.1.1 ควำมเข้มของเสียง (Intensity) มีหน่วยท่ีเดซิเบล เสียงยิ่งมีความเาม้สูง หรือเดซิเบล เสียงยิ่งมี
ความเาม้สูง หรือเสียงดงัมากจะยิง่ท  าลายประสาทหูไดม้าก 
 1.1.2 ควำมถี่ของเสียง (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ เสียงท่ีมีความถ่ีสูงหรือเสียงแหลมจะท าลาย
ประสาทหูมากกวา่เสียงบท่ีมีความถ่ีต ่า 
 1.1.3 ระยะเวลำทีไ่ด้ยนิเสียง (Duration) ถา้สัมผสักบัเสียงเป็นเวลานาน ประสาทหูจะเส่ือมมาก 
 ลกัษณะาองเสียง (Nature of sound) เสียงท่ีดงัเป็นระยะๆ ท าใหมี้การสูญเสียการไดย้นินอ้ยกวา่เสียง
ท่ีดงัอยูต่ลอดเวลา เสียงท่ีดงัอยูต่ลอดเวลาจะท าลายประสาทหูนอ้ยกวา่เสียงท่ีกระแทกไม่เป็นจงัหวะ 
 1.1.4 ควำมไวต่อกำรเส่ือมของหู (Individual Susceptibility) เป็นลักษณะเฉพาะตวัาองแต่ละคน 
บางคนเส่ือมง่าย บางคนเส่ือมยาก คนท่ีมีประวติัเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ เคยไดรั้บการรักษาดว้ยยาท่ีมีผลต่อหู 
(Ototoxie drug) ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงจะเกิดประสาทหูเส่ือมเน่ืองจากเสียงดงัไดง่้าย 
 1.1.5 อำยทุีเ่ร่ิมเข้ำท ำงำนในทีม่ีเสียงดัง จะมีโอกาสเส่ืองาองหูสูง 
 1.1.6 กำรมีโรคหู จะเกิดการเส่ือมาองหูไดง่้าย 
 1.1.7 สภำพแวดล้อมของแหล่งเสียง ระยะทางและต าแหน่งจากหูถึงแหล่งเสียง ถ้าใกลจ้ะเกิดการ
เส่ือมาองหูไดสู้งกวา่ไกล 
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      1.2  บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง ผูท่ี้ท างานในท่ีมีเสียงดงัมกัเส่ียงต่อการเกิดประสาทหูเส่ือมเน่ืองจากการ
ท างาน ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานในโรงงานทอผา้ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานผลิตแกว้ โรงเล่ือย 
โรงกลึง นายทา้ยเรือหางยาว คนาบัรถตุก๊ตุก๊ ต ารวจจราจร นกัจดัรายการดนตรี 
     1.3  อำกำรและอำกำรแสดง 
 1.3.1 อันตรำยต่อกำรได้ยินอย่ำงเฉียบพลันจำกเสียง (Acoustic Trauma) การไดรั้บฟังเสียงดงัมาก
ในระยะเวลาสั้นๆ หรือเสียงดงัมากเพียงคร้ังเดียว เช่น เสียงระเบิดาองปืนจะท าใหแ้กว้หูทะลุฉีกาาดไดห้รือ
เกิดการช ารุดาองกระดูกเล็กๆ ในหูชั้นกลางหรือเกิดการช ารุดในหูชั้นในดว้ย เป็นตน้ ผูท่ี้ไดรั้บเสียงดงัมาก
จะเกิดการสูญเสียการไดย้นิหรือหู้อ้ือหรือมีเสียงในหูตลอดเวลาทนัทีหลงัการไดรั้บฟังเสียงดงั 
 1.3.2 กำรสูญเสียกำรได้ยินแบบช่ัวครำว (Temporary Hearing Loss) เม่ือไดรั้บฟังเสียงดงัต่อเน่ืองท่ี
มากกวา่ 85 เดซิเบล ในช่วงความถ่ี 250-4,000 เฮิรตซ์ การไดย้นิจะลดลงภายใน 2 ชัว่โมงแรกาองการท างาน
ในท่ีมีเสียงดงัอาการเร่ิมดว้ยมีเสียงดงัรบกวนในหูหรือการรับฟังเสียงลดลง การสูญเสียอาจคงอยูเ่ป็นระยะ 
เวลาหน่ึงหลงัจากการหยดุรับฟังเสียงแลว้ คนท่ีเป็นใหม่จะกลบัคืนสู่ระดบัเดิมเร็วแต่ถา้เป็นซ ้ าๆ หลายหน
แลว้การกลบัคืนสู่สภาพเดิมจะชา้ลง 
 1.3.3 กำรสูญเสียกำรได้ยินแบบถำวร (Permanent Hearing Loss) การไดรั้บฟังเสียงดงัต่อเน่ือง เม่ือ
เสียงดงัหยดุหายไปแลว้การไดย้ินไม่กลบัคืนดงัเดิมเหลือความพิการบางส่วนแมจ้ะไดพ้กัจากการรับฟังเสียง
ดงัมาเป็นเวลาพอสมควร เสียงดงัจะกระตุ้นท าให้เกิดการหดตวัาองหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงอวยัวะรับเสียงซ ้ าๆ 
กนัโดยเร็วท าใหเ้กิดการช ารุดหรือการท าลายหรือฉีกาาดาองอวยัวะรับเสียง การท างานท่ีเสียงดงัมากๆ จะท า
ให้การได้ยินเส่ือมลง ระยะแรกมีเสียงดงัรบกวนในหู (Tinnitus) หรือความรู้สึกอ้ือในหู อาการมกัหายไป
หลงัเลิกงาน 2-3 ชัว่โมง เม่ือไดรั้บเสียงติดต่อกนันานๆ จะเกิดอาการผดิปกติแบบถาวรได ้
     1.4  กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  

 1.4.1 แยกผู้ป่วยออกมำจำกส่ิงแวดล้อมทีม่ีเสียงดัง ผูป่้วย จะมีการไดย้นิกลบัสู่ภาวะปกติไดถ้า้
ประสาทหูยงัไม่เส่ือมอยา่งถาวร 
 1.4.2 ถ้ำผู้ป่วยยงัมีอำกำรผิดปกติ ใหส่้งต่อผูป่้วยไปพบแพทยท่ี์เก่ียวาอ้งกบัหูและการไดย้นิ 
 1.4.3 เมื่อพบว่ำมีผู้ป่วยที่ประสำทหูเส่ือมเน่ืองจำกเสียงดังในโรงงำนอุตสำหกรรม ควรแจง้
หน่วยงานตรวจความปลอดภยัในการท างานใหไ้ปตรวจสภาพการท างานตรวจวดัระดบัเสียงเพื่อป้องกนั
ไม่ใหผู้ป้ฏิบติังานอ่ืนมีอาการผดิปกติ 
     1.5  กำรป้องกนั  
 1.5.1 ระดับบุคคล ผูป้ฏิบติังานตอ้งใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น ปลัก๊อุดหู 
ครอบหูเพื่อลดความดงัาองเสียง เป็นตน้ ปลัก๊อุดหูสามารถลดความดงัาองเสียงไดต้ั้งแต่ 8-30 เดซิเบล ครอบ
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หูสามารถลดเสียงได้ตั้ งแต่ 20-40 เดซิเบล ทั้ งน้ีา้ึนกับวสัดุท่ีเป็นส่วนประกอบาองอุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภยัเสียง 
 1.5.2 ระดับองค์กร 
  1) ใหค้วามรู้ถึงอนัตรายาองเสียงต่อร่างกายแก่ผูป้ฏิบติังาน โดยเฉพาะผลาองเสียงดงัต่อหู
เพื่อเปล่ียนแปลงทศันคติาองผูป้ฏิบติังานท่ีไม่สนใจต่ออนัตรายาองเสียง 
   2)  จดัให้มีการตรวจร่างกายผูป้ฏิบัติงานก่อนท างานเพื่อเลือกคนให้เหมาะกับงานซ่ึง
ประกอบด้วยการซักประวติั การตรวจร่างกายท่ีเน้นการตรวจระดับการได้ยินโดยการตรวจการได้ยิน 
(Audiometry) 
  3) จดัใหมี้การตรวจร่างกายซ ้ าทุก 6 เดือนเพื่อติดตามดูการเปล่ียนแปลงในการไดย้นิาอง
ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบกิจการท่ีมีเสียงดงั 
 
2. ความส่ันสะเทือน 
 ความสั่นสะเทือนท าให้เกิดอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานมกัเกิดจากการเคล่ือนไหวาองมือและอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดได้ทั้งในแนวด่ิงหรือแนวราบ ลกัษณะส าคญัาองความ
สั่นสะเทือน คือความถ่ีวดัเป็นเฮิร์ทซ์และความเาม้าน้หรือความรุนแรงวดัเป็นแอมพลิจูด ความเร็วและความ
แรง ความสั่นสะเทือนจะถูกส่งผา่นไปทัว่ร่างกาย หรือเพียงแต่เกิดท่ีบริเวณแานเม่ือใชเ้คร่ืองมือสั่นสะเทือน 
เคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดความสั่นสะเทือนมกัใช้ในงานท่ีเก่ียวกบัโลหะ การต่อเรือ และอุตสาหกรรมรถยนต์
เหมืองแร่ ป่าไม ้และการก่อสร้าง 
      2.1 ลักษณะควำมส่ันสะเทอืนทีม่ีผลต่อสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำน 
 2.1.1  ควำมส่ันสะเทือนทั่วร่ำงกำย (Whole Body Vibration) เป็นความสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากพื้นท่ี
ท างานหรือโครงสร้างาองวตัถุส่งผ่านมายงัทุกส่วนาองร่างกายซ่ึงมกัจะท าให้เกิดอุบัติการณ์าองโรค
กลา้มเน้ือกระดูก ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบยอ่ยอาหาร ผลจากความสั่นสะเทือนทัว่
ร่างกายมกัเกิดความถ่ีน้อยกว่า 20 เฮิรตซ์ จนอาจถึง 100 เฮิรตซ์ได้ ซ่ึงา้ึนกับปัจจยัอ่ืนๆ เช่น แอมพลิจูด 
ความเร็ว ช่วงเวลาและทิศทางในแนวด่ิงหรือแนวราบ ผูท่ี้ปฏิบติังานควรหลีกเล่ียงความสั่นสะเทือนทัว่
ร่างกายให้นอ้ยท่ีสุดโดยการจ ากดัช่วงเวลาาองการสัมผสัและเลือกเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีป้องกนัตนเองจาก
ความสั่นสะเทือน 
 2.1.2  ควำมส่ันสะเทือนที่เกิดเฉพำะที่ (Localized Vibration) มกัเกิดจากแานและมือท่ีสั่นสะเทือน
จากการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความสั่นสะเทือน เช่น สว่านเจาะถนน เคร่ืองย  ้าหมุด เล่ือย คอ้น 
เป็นตน้ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้างเหมืองแร่ ความผิดปกติมกัเกิดในช่วงท่ีความถ่ี 10 เฮิรตซ์ไป
จนถึง 1,500 เฮิรตซ์ โดยเฉพาะช่วง 155-300 เฮิรตซ์ ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลคือ แอมพลิจูดความเร็วาองอุปกรณ์ท่ีใช ้
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และช่วงเวลาาองการใช ้ความผิดปกติสะสมมกัเกิดในคนท่ีท างานอยา่งนอ้ย 2,000 ชัว่โมงา้ึนไปและมกัพบ
บ่อยในคนท่ีท างานสัมผสักบัอุปกรณ์สั่นสะเทือนมากกวา่ 800 ชัว่โมง 
      2.2 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง 
 คนาบัรถบรรทุกและรถประจ าทาง รถแทรกเตอร์ รถยก ป้ันจัน่ ผูท้  างานในเหมืองแร่ ผูป้ฏิบติังาน
ทอผา้ ผูท่ี้ท  างานเก่ียวาอ้งกบัเคร่ืองมือหนกัท่ีตอ้งใชป้ั้มโลหะ เคร่ืองเจาะต่างๆ เคร่ืองเจียรไฟฟ้า เล่ือยไฟฟ้า
เพื่อตดัไม ้เป็นตน้ 
      2.3  อำกำรและอำกำรแสดง 
 ผลาองการสั่นสะเทือนมกัจะท าใหมี้อาการหลายอยา่งรวมกนัจดัเป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดจากการ
สั่นสะเทือน (Vibration syndrome) อาการผิดปกติท่ีมกัพบคือ ระบบหมุนเวยีนโลหิต ระบบประสาทและ
ระบบกลา้มเน้ือกระดูก 
 2.3.1 ควำมผิดปกติของหลอดเลือดน้ิวมือ (Angioneurosis of the fingers) อาการท่ีพบบ่อยคือ 
ปรากฏการณ์เรยน์อด (Raynaud’s phenomenon) ซ่ึงมีอาการน้ิวซีดาาว (White finger) เกิดเน่ืองจากการาาด
ออกซิเจนท่ีไปเล้ียงปลายน้ิวมือเพราะมีการใช้มือจบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความสั่นสะเทือน
ตลอดเวลาท าให้การไหลเวียนาองเลือดบริเวณปลายน้ิวมือผดิปกติ มกัเกิดในภาวะอากาศเยน็และจะกลบัเป็น
ปกติภายใน 15-30 นาที หลงัจากท าการอบอุ่นมือ ถา้ตอ้งท างานท่ีมีความสั่นสะเทือนน้ีไปนานๆ อาจท าให้มี
อาการชาและสูญเสียความรู้สึกบริเวณน้ิวมือ น้ิวมือบางน้ิวอาจใชง้านไม่ไดแ้ละถา้รุนแรงมากอาจท าให้เน้ือ
บริเวณน้ิวมือตายได ้
 2.3.2 ควำมผิดปกติของกระดูก ข้อต่อและกล้ำมเน้ือ อาการผดิปกติท่ีพบบ่อยมกัเกิดท่ีกระดูกาอ้มือ 
าอ้ต่อาองกระดูกเรเดียส (Radius) และอุลนา (Ulna) และาอ้ศอกท าใหา้อ้ต่อเหล่าน้ีไม่สามารถท างานได้
ตามปกติเกิดการอกัเสบ หรืออาจเกิดกระดูกร้าวหรือแตกได ้บางคร้ังอาจเกิดอาการปวดหรืออกัเสบบริเวณ
กลา้มเน้ือท่ีลอ้มรอบกระดูกและาอ้ต่อเหล่าน้ี 
 2.3.3 ควำมผิดปกติของระบบประสำท (Neuropathy) อาการผิดปกติท่ีเกิดา้ึนมักเกิดกับระบบ
ประสาทอตัโนมติัท่ีไปเล้ียงหลอดเลือด เส้นประสาทท่ีไปเล้ียงกระดูกอุลนา มีเดียล เรเดียส ความผดิปกติมกั
เกิดเน่ืองจากการาาดเลือดไปเล้ียงหรือมีปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย เช่น การกดทบัาองเส้นประสาท การเกิดความ
ผดิปกติาองเส้นประสาทสัมผสัจะท าใหเ้กิดอาการชาหมดความรู้สึก หรือลดการท างานาองเส้นใยประสาทท่ี
ไปเล้ียงกลา้มเน้ือและเกิดการท่องเท่ียวาองเส้นประสาทในท่ีสุด เป็นตน้ บางคร้ังความผิดปกติจะเกิดร่วมกนั
ระหวา่งกลา้มเน้ือ เช่น กระดูก หลอดเลือดและเส้นประสาทส่วนปลาย เป็นตน้ 
      2.4  กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
 2.4.1 เมื่อเกดิอำกำรผิดปกติในคนงำน เน่ืองจากความสั่นสะเทือน ควรสับเปล่ียนคนงานนั้นใหห้ยดุ
ท างานท่ีมีความสัน่สะเทือน 
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 2.4.2 ในรำยทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด ควรส่งต่อผูป่้วยไปพบแพทยเ์พื่อรับการรักษา
ต่อไป 
     2.5  กำรป้องกนั 
 2.5.1 ระดับบุคคล ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัจากความสั่นสะเทือน เช่น ถุงมือกนัการ
สั่นสะเทือน (Antivibration gloves) เป็นตน้ 
 2.5.2 ระดับองค์กร 
  1)  ออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้ความสั่นสะเทือนนอ้ยลง 
  2)  ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีก่อใหเ้กิดความสั่นสะเทือน 
  3) สับเปล่ียนคนงบานท่ีตอ้งท างานสัมผสักบัความสั่นสะเทือนอยา่งสม ่าเสมอ 
  4)  ตรวจร่างกายคนงานก่อนเาา้ท างานและการตรวจร่างกายเป็นระยะๆ เพื่อคน้หาและ
ป้องกนัคนงานท่ีไวต่อการเกิดอนัตรายจากความสั่นสะเทือน 

กจิกรรม 13.1.2 
1. จงบอกการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้าองอาการผิดปกติในผูป้ฏิบติังานเน่ืองมาจากเสียงโดยสังเาป 
2. จงบอกการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้าองอาการผิดปกติในผูป้ฏิบติังานเน่ืองมาจากความ

สั่นสะเทือนโดยสังเาป   
 
แนวตอบกจิกรรม 13.1.2 
 1. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้าองอาการผดิปกติในผูป้ฏิบติังานเน่ืองมาจากเสียงคือ 
       1.1 แยกผูป่้วยออกมาจากบริเวณท่ีมีเสียงดงั ซ่ึงผูป่้วยอาจกลบัมาปกติไดถ้า้ประสาทหูยงัไม่เส่ือม
อยา่งถาวร 
       1.2 ถา้ผูป่้วยยงัมีอาการผิดปกติอยูแ่มจ้ะแยกผูป่้วยออกมาจากบริเวณเสียงดงัแลว้ใหส่้งต่อพบ
แพทยเ์พื่อการรักษาต่อไป 
              2. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้าองอาการผดิปกติในผูป้ฏิบติังานเน่ืองจากความสั่นสะเทือนคือ 
        2.1 ควรสับเปล่ียนคนงานนั้นใหห้ยดุท างานท่ีมีความสั่นสะเทือน 
       2.2 ควรส่งผูป่้วยท่ีมีอาการเปล่ียนแปลงาองหลอดเลือดใหพ้บแพทยเ์พื่อรับการรักษาต่อไป 
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เร่ืองที ่13.1.3 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของความกดอากาศ 
  
 ลกัษณะาองงานบางชนิดจะมีส่ิงแวดลอ้มผดิแปลกไปจากส่ิงแวดลอ้มปกติท าให้ผูป้ฏิบติังานอาจเกิด
อนัตรายหรือโรคา้ึนได ้ระดบัาองความกดอากาศทั้งสูงและต ่ากวา่ระดบัความกดดนัปกติจะมีผลต่อร่างกาย
าองผูท่ี้ปฏิบติังานนั้นเป็นประจ า บางคร้ังอาจเห็นได้ชดัเจนทนัทีหรือบางคร้ังอาจเห็นได้ภายหลงัจากการ
ปฏิบติังานไปในช่วงเวลาหน่ึง 
 
1. ความกดอากาศสูง 

 1.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง ผูท่ี้ตอ้งท างานใตน้ ้ า เช่น ชาวประมง นกัด าน ้ า นกักูเ้รือ เจา้หนา้ท่ีในเรือ
ด าน ้ าคนงานก่อสร้างใตน้ ้ าตอ้งท างานใตน้ ้ า ณ ระดบัความลึกต่างๆ กนั เป็นตน้ ระดบัน ้ าลึกนอ้ยกวา่ 35 ฟุต
จดัเป็นระดบัน ้าต้ืน ระดบัน ้ าลึกกวา่ 35 ฟุตจดัเป็นระดบัน ้าลึกปกติท่ีระดบัน ้าทะเลมีค่าความดนั 1 บรรยากาศ 
หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ถา้ด าน ้าลงไปทุกๆ 36 ฟุต ความกดจะเพิ่มา้ึน 1 บรรยากาศ 
 1.2 อำกำรและอำกำรแสดง เม่ือความกดเพิ่มมากา้ึนอากาศท่ีหายใจเา้าไปในปอดจะถูกกดให้มี
ปริมาตรเล็กลงละลายในเลือดหรือาองเหลวต่างๆ ในร่างกายไดม้ากา้ึน ในระหวา่งอยูใ่ตน้ ้ าความกดอากาศ
รอบตวัจะมีค่าสูงกวา่ความกดอากาศท่ีมีอยูใ่นตวัาองผูอ้ยูใ่ตน้ ้ า อากาศท่ีมีความกดอากาศสูงกวา่จะเคล่ือนไป
ยงับริเวณท่ีมีความกดอากาศต ่ากว่าเพื่อท าให้มีความกดอากาศเท่าๆ กนัจึงเกิดการบีบกดา้ึน ผูอ้ยู่ใตน้ ้ าจะมี
อาการไม่สบายปวดท่ีช่องหูชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน ปวดในลูกตา ผิวหนงั  ปวดศรีษะ ปวดในโพรงจมูก เจ็บ
ท่ีผิวหนงั จึงพยายามกลั้นลมหายใจและพาตวัา้ึนสู่ผิวน ้ า ถา้า้ึนอย่างรวดเร็วอากาศในปวดจะายายตวัและ
หากมีการกลั้นลมหายใจจะท าให้แก๊สเพิ่มปริมาตรมากา้ึนในปอดจนอาจเกิดถุงลมแตกได ้ในาณะท่ีา้ึนสู่ผิว
น ้ าเร็วมากเกินไปแก๊สไนโตรเจนท่ีเดิมอยูใ่นสภาพสารละลายในเลือดเม่ือความกดอากาศสูงจะเปล่ียนมาอยู่
ในรูปฟองแก๊ส (Air embolism) เม่ือมีความกดอากาศต ่าลงในหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงอวยัวะต่างๆ ท าให้มี
อาการผิดปกติาองระบบประสาทเน้ือเยื่อต่างๆ และรบกวนการไหลเวียนาองเลือด อาการเหล่าน้ีเรียกว่า
โรคเคซอง (Caisson’s disease) 
 การเกิดอาการรุนแรงคือ ฟองอากาศอุดตนัในหลอดเลือดสมอง อาการท่ีบ่งบอก คือ การไม่รู้สึกตวั 
ชกั เป็นอมัพาตและ/หรือเลือดออกจากปากท่ีเป็นอาการาองฟองอากาศอุดตนั อาการอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดทีหลงัคือ 
ล้ินห้อย รูม่านตาไม่เท่ากนั ถุงลมปอดอกัเสบ การตรวจร่างกายาั้นแรกคือ คล าชีพจร บางคร้ังมีการเปล่ียน
าองเสียงเน่ืองจากความกดอากาศต่อกล่องเสียงหรือประสาทท่ีไปเล้ียงกล่องเสียง ผูป่้วยจะบ่นเจ็บหน้าอก 
ควรสังเกตว่า เกิดอาการหายใจท่ีจะบอกถึงถุงลมแตก (Pneumothorax) ไดอ้าจมีอาการตวัเาียว (Cyanosis) 
และมีการหายใจไม่สม ่าเสมอ การเกิดอาการปวดจากความกดอากาศเปล่ียนแปลง (Decompression sickness) 
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จะเกิดชา้กินเวลาเป็นนาทีหรือชัว่โมง ปกติมกัเกิด 3-4 ชัว่โมง หลงัจากกลบัสู่ความกดอากาศปกติ บางคร้ัง
อาจเกิดชา้ถึง 12-24 ชัว่โมง ถา้อาการรุนแรงอาจถึงตายไดใ้นท่ีสุด 
 1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  
  1.3.1 การช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน ผูท่ี้มีอาการไม่สบายจากการเปล่ียนแปลงความกดอากาศ
จะมีอาการทรมานจากฟองอากาศอุดตนัหลอดเลือด หัวใจาาดเลือดชกั ก่อนอ่ืนตอ้งน าผูป่้วยนอนหงายราบ
ลงทนัที เม่ือผูป่้วยจะอาเจียนให้ตะแคงเพื่อหลีกเล่ียงการส าลกัปิดหลอดลมในคนท่ีหยุดหายใจให้ใช้อาการ
ผายปอดโดยปากต่อปาก (Mouth to mouth resuscitation) และถา้ไม่พบชีพจรให้ท าการนวดหวัใจ (External 
cardiac massage) ถา้ผูป่้วยอยูใ่นอาการช็อคควรรีบน าผา้ห่มมาห่มเพื่อป้องกนัการสูญเสียความร้อน การยก
ศีรษะผูป่้วยต ่าลงจะช่วยลดปัญหาฟองอากาศในหลอดเลือดเน่ืองจากการเพิ่มความดนัเลือด (Hemostatic 
pressure) ท่ีศีรษะท าให้หลอดเลือดคลายตวั แต่ต้องท าไม่นานเพราะมิฉะนั้นจะเกิดสมองบวม (Cerebral 
edema) 
  1.3.2 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ควรรีบน าผูป่้วยไปพบแพทยโ์ดยเร็ว ไม่ควรานส่งผูป่้วยโดยทาง
อากาศเพราะในบรรยากาศสูงความดนัยิง่นอ้ย ฟองอากาศในร่างกายยิง่มากผูป่้วยยิง่มีอาการแยม่ากเร็วา้ึน 
 การใช้ยาช่วยในการรักษาอาจใช้เฮพาริน 7,500 หน่วยเาา้ทางหลอดเลือดด า ตามดว้ยานาด 5,000 
หน่วยเป็นระยะๆ 
 1.4 กำรป้องกนั 
  1.4.1 ระดับบุคคล 
   1) ฝึกหดัการด าน ้าหรือการใชอุ้ปกรณ์ด าน ้าอยา่งถูกวธีิ 
   2) ผูท่ี้ตอ้งใหค้วามสนใจตรวจสอบร่างกายคือ ผูท่ี้เป็นเบาหวาน โดยเฉพาะคนท่ี
ตอ้งใชอิ้นซูลินและมีอาการโคม่า ความดนัโลหิตสูง มีประวติัผา่ตดัหนา้อก (Thoracotomy) เคยมีประวติั
กระดูกฮิวเมอรัส (Humerus) หรือฟีเมอร์ (Femur) หกั เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ อาจเกิดการกระดูกเน่า (Aseptic 
necrosis) ไดห้ลงัจากมีการหกั ผูมี้อาการปวดศีรษะไมเกรน กินยาสเตียรอยด์ 
  1.4.2 ระดับองค์กร ควรตรวจร่างกายผูท่ี้ตอ้งท างานอยูใ่นท่ีความกดอากาศสูงก่อนรับเาา้
ท างาน ผูท่ี้ไม่เหมาะท างานในท่ีความกดอากาศสูงคือ 
   1) คนท่ีมีประวติัวา่มีกาเรกิดถุงลมแตก (Pneumothorax) ไดเ้องโดยการตรวจจาก
ฟิลม์เอก๊ซเรยป์อดอาจบอกไดว้า่ ผูป่้วยมีกอ้นเน้ือหรือความผดิปกติท่ีปอดหรือไม่ คนท่ีเคยมีประวติัถุงลม
แตกจากการเกิดบาดเจบ็แต่หายแลว้สามารถท างานน้ีได ้
   2) คนท่ีมีประวติัาองการผ่าตัดหู ในกรณีท่ีมีการติดเช้ือาองกระดูกมาสตอยด ์
(Mastoid infection) และมีการผา่ตดัออกแลว้สามารถท างานได ้แต่คนท่ีมีประวติัผา่ตดัเพื่อปรับปรุงการไดย้ิน
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นอกเหนือจากกระดูกสเตเปส (Stapes) ไม่ควรท างานน้ี รวมทั้งผูท่ี้ผ่าตดัเยื่อแก้วหู (Tympanic membrane) 
ส่วนผูท่ี้หูหนวกเพราะท างานท่ีมีอุปกรณ์เสียงดงันานยงัท างานน้ีได ้
   3) คนเป็นหืด ไม่ควรท างานน้ี เช่น ในคนท่ีมีประวติัเป็นไาฟ้าง (Hayfever) หรือ
ประวติัเป็นหืดในวนัเด็ก 
   4) คนเป็นพิษสุราเร้ือรังในคนเหล่าน้ีจะมีการเกิดกอ้นไามนัอุดตนั (Fat emboli) ท า
ใหเ้กิดเน้ือเยื่อเน่าได ้
   5) ผูติ้ดสารเสพติดหรือยากระตุน้ 
   6) ผูมี้อาการชกับ่อยจะมีโอกาสเกิดฟองอากาศในหลอดเลือดไดง่้าย 
   7) ผูมี้อาการตบัอ่อนอกัเสบในคนมีประวติัเป็นโรคน้ีตอ้งตรวจสอบวา่ มีโรคถุง
น ้าดีหรือพิษสุราเร้ือรังหรือไม่ การเป็นตบัอ่อนอกัเสบอาจเก่ียวาอ้งกบัการเกิดเน้ือเยือ่เน่าได ้
   8) ผูมี้อาการทางจิต ถา้มีอาการใน 5 ปีท่ีผา่นมาไม่เหมาะท างานน้ี 
   9) คนอว้นมาก จะเกิดอาการป่วยจากความกดอากาศไดง่้าย ไามนัในร่างกายท่ี 37
องศาเซลเซียส   (98.6 ฟาเรนไฮต)์ จะดูดซึมไนโตรเจนไดเ้ร็วกวา่โปรตีนในเลือดและเน้ือเยือ่ 5 เท่า 
              10) คนสูงอายจุะยิง่เกิดอาการป่วยไดง่้าย ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานใสนความกดอากาศสูง
จึงควรมีอายไุม่เกิน 50 ปี 
 
2. ความกดอากาศต ่า   

 2.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง ผูท่ี้ตอ้งท างานบนบรรยากาศสูงๆ เช่น นกับิน พนกังานตอ้นรับบน เป็น
ตน้ เคร่ืองบินจะมีอาการผิดปกติต่อร่างกายเน่ืองจากความลดความดนับรรยากาศาองออกซิเจน ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงจะเร่ิมเกิดท่ีระดบั 8,000-10,000 ฟุต การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะเห็นชดัเจนท่ีระดบั 10,000 ฟุต 
เน่ืองจากความดันออกซิเจนจะมีเพียง 60 มิลลิเมตรปรอท ท่ีระดับ 18,000 ฟุต (5,486 เมตร) ความดัน
ออกซิเจนในแอลวโีอลสัมีค่า 40 มิลลิเมตรปรอทจึงเกิดอาการหมดสติได ้ปกติเคร่ืองบินจะบินในระดบัความ
สูง 8,000 ฟุต ในคนท่ีมีความผิดปกติาองปอดจะเกิดอาการผิดปกติ แม้มีการลดลงาองความดันาอง
ออกซิเจนเพียงเล็กนอ้ย ตามกฎการบินคือ ลูกเรือจะตอ้งไดอ้อกซิเจนเม่ืออยูร่ะดบั 10,000 ฟุตและผูโ้ดยสาร
ตอ้งไดอ้อกซิเจนเม่ือบินท่ีระดบั 15,000 ฟุต 
 2.2 อำกำรและอำกำรแสดง 
  2.2.1 การเมาคล่ืนภูเขาเฉียบพลัน (Acute Mountain Sickness; AMS) จะมีอาการปวดศีรษะ 
เบ่ืออาหารและไม่สบายหลงัจากา้ึนไปท่ีระดบัความสูงมากกวา่ 8,000 ฟุต อาการาาดออกซิเจนและอาการ
ผดิปกติจะมากนอ้ยา้ึนกบัความทนทานาองแต่ละคน 
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  2.2.2 การเกิดปอดบวมเม่ืออยู่บนท่ีสูง (High Attitude Pulmonary Edema; HAPE) มีอาการ
ปอดบวมท่ีไม่เก่ียวาอ้งกบัโรคหวัใจจึงมีอาการหายใจล าบากและหายใจเร็วเม่ือยูใ่นาณะพกั มกัจะเกิดอาการ
ท่ีความสูงมากกวา่ 9,500 ฟุต โดยอาการจะเกิดหลงัจาก 6-36 ชัว่โมง อาการเร่ิมตน้เหมือน AMS ถา้รุนแรง
อาจตายไดจ้ากตวัเาียว อาการปอดบวมอาจเน่ืองมาจากการเพิ่มความดนัในหลอดเลือดฝอยท่ีไปเล้ียงปอด
หรือการเพิ่มการซึมผา่นาองหลอดเลือดฝอยาองปอด 
  2.2.3 การเกิดสมองบวมเม่ืออยู่บนท่ีสูง (High Altitude Cerebral Edema; HACE) มีอาการ
ผิดปกติาองระบบประสาทส่วนกลางอย่างรุนแรงหลงัจากเกิดอาการเหมือน AMS ผูป่้วยจะมีอาการปวด
ศีรษะอยา่งรุนแรง สูญเสียความจ า เดินเซ ประสาทหลอน และสับสนมึนงง อาจมีอาการโคม่าและตายได ้การ
าาดออกซิเจนในเลือดท าให้หลอดเลือดในสมองคลายตวัและเพิ่มกระแสเลือดไปเล้ียงสมองซ่ึงท าให้เกิด
สมองบวมและมีอาการเหมือน AMS 
  2.2.4 การเกิดเลือดออกในจอรับภาพเม่ืออยู่บนท่ีสูง (High Altitude Retinal Hemorrhage; 
HARH) หลอดเลือดาองเรตินาายายตวัและท าใหเ้ลือดออกเป็นจุด ซ่ึงท าใหมี้อาการ ตามวัมองไม่ชดั 
  2.2.5 การเมาคล่ืนภูเขาเร้ือรัง (Chronic Mountain Sickness, Monge’s Disease) มีอาการ
ผดิปกติาองปอดเน่ืองจากการาาดออกซิเจนมกัเกิดกบัผูท่ี้ตอ้งอยูบ่นท่ีสูงในระยะนาน 
 2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  
  2.3.1 AMS ควรใหผู้ป่้วยพกัและใหย้าแกป้วด 
  2.3.2 HAPE HACE และ HARH ควรให้ออกซิเจนและลดระดบัความสูง 
  2.3.3 การเมาคล่ืนภูเาาเร้ือรังควรน าผูป่้วยลงมาสู่ระดบัต ่ากวา่ 
 2.4 กำรป้องกนั 
  2.4.1 ระดับบุคคล 
   1) ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลในาณะท างาน เช่น แวน่ตา ถุงมือ 
หนา้กากกรองอากาศ เป็นตน้ 
   2) หมุนเวยีนปฏิบติังานกนั 
   3) ค่อยๆ า้ึนไปสู่ความสูงอยา่งชา้ๆ และลงมาเม่ือเกิดอาการ การา้ึนอยา่งชา้ๆ จะ
ช่วยท าใหร่้างกายค่อยๆ ปรับตวัย ในทางปฏิบติัควรเพิ่มระดบัความสูงประมาณ 1,000 ฟุตต่อวนั ใน
ช่วงความสูง 7,000 ถึง 10,000 ฟุต ถา้เกิน 10,000 ฟุต ควรเพิ่ม 500 ฟุตต่อวนั 
   4) ใชอ้ะเซตาโซลาไมด ์(Acetazolamide) ซ่ึงจะเพิ่มการาบัไบคาร์บอเนตท่ีไต ควร
ให ้250 มิลลิกรัมทุกๆ 8 ชัว่โมง วนัก่อนจะเร่ิมา้ึนท่ีสูงและใหร้ะหวา่งนั้นและ 1 วนัหลงัจากา้ึนท่ีสูงแลว้ 
   5) ควรด่ืมน ้ามากๆ เพื่อเพิ่มการาบัไบคาร์บอเนตและป้องกนัเลือดาน้ 
  2.4.2 ระดับองค์กร 
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   1) ใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบติังานในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะผูเ้าา้
ท างานใหม ่
   2) ท าการตรวจสุาภาพผูเ้าา้ปฏิบติังานในระยะก่อนเาา้ท างาน ระยะท างานเพื่อหา
ความผดิปกติแลว้จะไดห้าแนวทางแกไ้าต่อไป 
 
กจิกรรม 13.1.3   
 ผูใ้ดท่ีไม่เหมาะกบัการท างานในบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูง 
   
 
แนวตอบกจิกรรม 13.1.3 
 ผูท่ี้ไม่เหมาะกบัการท างานในบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูง คือ 
 1. คนท่ีมีประวติัวา่มีการเกิดความผดิปกติท่ีปอด 
 2. คนท่ีมีประวติัาองการผา่ตดัหู 
 3. คนเป็นหืด 
 4. ผูเ้ป็นพิษสุราเร้ือรัง 
 5. ผูติ้ดสารเสพติดหรือยากระตุน้ 
 6. ผูมี้อาการชกับ่อย 
 7. ผูมี้อาการตบัอ่อนอกัเสบ 
 8. ผูมี้อาการทางจิต 
 9. คนอว้นมาก 
            10. ผูสู้งอาย ุ
 
เร่ืองที ่13.1.4 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของรังสีและไฟฟ้า 
  
 แสงและรังสีท่ีท าให้เกิดความผิดปกติในผูป้ระกอบอาชีพ แบ่งออกเป็น แสง หรือรังสีท่ีไม่แตกตวั
และรังสีท่ีแตกตวั ไฟฟ้าอาจท าใหเ้กิดอนัตรายในผูป้ระกอบอาชีพทั้งในการท างานและการใชชี้วติประจ าวนั 
ซ่ึงมกัจะเกิดจากความประมาท 
 
1. รังสีทีไ่ม่แตกตัว 
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 รังสีท่ีไม่แตกตวั  (Non-ionizing Ray) ท่ีก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ แสงเหนือม่วง 
(Ultraviolet) แสงในช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็นได ้(Visible light) แสงใตแ้ดง (Infra red) และแสงในช่วงคล่ืนวทิยุ
และไมโครเวฟ (Microwave) 
 แสงเหนือม่วง  มีความยาวคล่ืน 0.1-0.4 ไมโครเมตรสร้างจากดวงอาทิตย์และถูกดูดซับโดย
บรรยากาศาองโลกสามารถทะลวงผา่นเน้ือเยือ่มนุษยไ์ดน้อ้ย แต่มีอนัตรายต่อตาและผวิหนงั 
 แสงในช่วงคล่ืนทีต่ามองเห็นได้ สถานประกอบการควรจดัใหมี้ความสวา่งาองแสงไฟใหเ้หมาะสม 
แสงควรใชอ้ยูร่ะหวา่ง 200-1,500 ลกัซ์ แลว้แต่ลกัษณะงานวา่ตอ้งการความละเอียดในการใชส้ายตามากหรือ
นอ้ย 
 แสงใต้แดง มีความยาวคล่ืน 0.75-300 ไมโครเมตรท าให้เกิดพลงังานความร้อนได้มากจึงมีผลต่อ
นยัน์ตาและผวิหนงัร่วมกบัแสงเหนือม่วงและแสงในช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็นได ้
 แสงในช่วงบไมโครเวฟและแสงในช่วงคล่ืนวิทยุ ไมโครเวฟมีความยาวคล่ืน 103-104 ไมโครเมตร 
คล่ืนวิทยุมีความยาวคล่ืน 10-108 ไมโครเมตร พลงังานาองแสงจะถูกดูดกลืนเาา้ไปในเน้ือเยื่อท าให้เกิดเป็น
ความร้อนความยาวคล่ืนาองคล่ืนวิทยุท่ีมีช่วงสั้ นจะถูกดูดกลืนในเน้ือเยื่อชั้นแรกๆ าองผิวหนงั ความยาว
คล่ืนท่ียาวกวา่จะถูกดูดกลืนลึกลงไปอีกเร่ือยๆ จนถึงอวยัวะภายในได ้
 1.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง ผูป้ฏิบติังานในโรงหลอมเช่ือมโลหะ ผลิตแก๊ส 
 1.2 อำกำรและอำกำรแสดง 
  1.2.1 โรคเปลือกตาอักเสบ เย่ือบุนัยตา อักเสบกระจกตาอักเสบ เกิดจากแสงเหนือม่วง มกัมี
อาการอกัเสบาองเปลือกตาเยือ่บุนยัน์ตาและกระจกตา อาจเกิดอาการภายใน 30 นาทีหรือหลงัการเช่ือมโลหะ
โดยไม่ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยั ผูป่้วยมีอาการแสบตา ปวดตาคล้ายมีทรายอยู่ในตา กลวัแสง 
เปลือกตากระตุกน ้าตาคลอ มองเห็นไม่ชดั 
  1.2.2 ต้อกระจก  เกิดจากแสดงเหนือม่วง แสงในช่วงคล่ืนวิทยุและไมโครเวฟมักเกิด 
ความร้อนท่ีเลนส์นยัน์ตาซ่ึงไม่มีเลือดมาหล่อเล้ียงจึงไม่มีการถ่ายเทความร้อนท าให้เลนส์าุ่นมวัสายตาจะมวั
ลงอยา่งชา้ๆ ไมมี่อาการเจบ็ปวดบางรายอาจสายตาสั้น 
  1.2.3 จอประสาทรับภาพอักเสบ เกิดจากแสงเหนือม่วง มกัท าให้มองเห็นไม่ชดั ในรายท่ี
เป็นมากๆ อาจตาบอดได ้
  1.2.4 จอประสาทรับภาพถูกท าลาย เกิดจากแสงในช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็นไดท่ี้เป็นแสงจา้ 
เช่น แฟลชถ่ายรูป เคร่ืองฉายาา้มศีรษะ แสงจา้จะทะลุผา่นกระจกตา เลนส์ตาไปจอประสาท (Retina)  เป็น
ต้น ถ้าเป็นเฉียบพลันจะตามืดหรือบอดไปทันทีและเป็นชั่วคราวตามัวเม่ือมองแสงจ้า ไม่มีอาการปวด 
คล่ืนไส้ ถา้เป็นเร้ือรังจะเห็นภาพไม่ชดัหรือมองไม่เห็น การรับภาพเก่ียวกบัสีและรูปร่างผดิไป 
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  1.2.5 ตากระตุก เกิดจากแสงในช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็นได ้ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บแสงสวา่งไม่
เพียงพอและร่วมกันท างานในเน้ือท่ีคับแคบ เช่น ในเหมืองแร่ เป็นต้น มักมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน  
ตากระตุกโดยลูกตากระตุกไปชา้ๆ ในแนวนอนและกลบัมาจุดเร่ิมตน้อยา่งรวดเร็ว เปลือกตากระตุก  
  1.2.6 ตาด าขุ่น เกิดจากแสงใตแ้ดง ท าใหเ้กิดการตกตะกอนาองโปรตีนและสารประกอบใน
เซลล์ท าให้เซลล์าองตาด าและเลนส์ตาาุ่นมวั จะเกิดชา้หรือเร็วา้ึนกบัแต่ละคน อาการจะไม่แตกต่างจากตอ้
กระจกในผูสู้งอายคืุอมีอาการตามวัเห็นไม่ชดัไม่มีอาการเจบ็ปวด 
  1.2.7 ผิวหนังไหม้ และผิวสีคล ้าขึน้  เกิดจากแสงเหนือม่วง มกัเกิดอาการทนัที หลงัการ
สัมผสัแสงจะมีอาการปวด กดเจบ็ ถา้เป็นมากอาจมีไาห้นาวสั่น คล่ืนไส้ ผวิหนงั เปล่ียนเป็นสีแดงภายใน 14-
20 ชัว่โมง ถา้สัมผสันานอาจบวมและพองเป็นตุ่มน ้า หลงั 24-72 ชัว่โมงผวิหนงัจะลอกบางรายผิวมีสีคล ้าา้ึน
ภายใน 4-7 วนั 
  1.2.8 ผิวหนังอักเสบจากการแพ้แสงแดด  เกิดจากแสงเหนือม่วง มกัเกิดอาการเม่ือสัมผสั
แสงกบัสารเคมีหรือกินยาพวกเตตระซยัคลิน ซลัโฟนาไมด ์โดยมีผืน่แดงแบบแดดเผาหรือผืน่แดงมีน ้ าเหลือง 
มีอาการคนั 
  1.2.9 ผิวหนังไหม้และอักเสบ เกิดจากแสงใตแ้ดงโดยความร้อนท่ีเกิดในเซลล์ผิวหนงัท าให้
เกิดอาการไหมอ้ยา่งเฉียบพลนั เกิดพองเป็นตุ่มฉ ่าและผวิหนงัสีเาม้า้ึนอาจเกิดอาการคนัเป็นผืน่และอกัเสบ 
  1.2.10 อันตรายต่ออัณฑะ เกิดจากแสงในช่วงคล่ืนวิทยแุละไมโครเวฟ ท าให้เกิดการท าลาย
าองต่อมในอณัฑะซ่ึงเกิดอาการบวมและเห่ียวได ้การสร้างสเปิร์มจะลดลงและมีการไหวชา้ 
  1.2.11 อันตรายต่อระบบอ่ืนๆ เกิดจากแสงในช่วงคล่ืนวทิยแุละไมโครเวฟท าใหเ้ลือดท่ีไป
เล้ียงสมองนอ้ยลงมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางรบกวนการท างานาองต่อมธยัรอยด ์หวัใจเตน้ผิดปกติมี
ผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด 
 1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  1.3.1 อาการผิดปกติท่ีตา ท  าโดยการปิดตาดว้ยผา้ท่ีสะอาดปราศจากเช้ือแลว้ส่งต่อไปพบ
จกัษุแพทยโ์ดยเร็ว 
  1.3.2 อาการผิวหนังไหม้  ให้ท าการรักษาแบบไฟไหม้หรือน ้ าร้อนลวก อาการผิวหนัง
อกัเสบอาการแพแ้สงแดดให้หยุดยาพวกเตตระซัยคลิน ซลัไฟนาไมด์ แลว้อาบน ้ า ทายาแกค้นั กินยาแกแ้พ ้
ถา้เป็นมากใหส่้งต่อไปพบแพทย ์
  1.3.3 อาการผิดปกติต่อระบบอ่ืนๆ ให้แยกผูป่้วยออกจากบริเวณสัมผสั หากมีอาการมากให้
ส่งต่อไปรักษากบัแพทย ์
 1.4 กำรป้องกนั 
  1.4.1 ระดับบุคคล 
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   1) การป้องกนัความผดิปกติท่ีตาใหส้วมใส่แวน่กรองแสงหรือกรอบหนา้กรองแสง 
   2) การป้องกันความผิดปกติท่ีผิวหนังให้สวมใส่เส้ือผ้าปกติปิดผิวหนังหรือ 
ทาผวิหนงัดว้ยครีมดนัแดด งดยาท่ีท าใหเ้กิดอาการแพแ้สงแดด 
   3) การป้องกนัความผิดปกติต่อระบบอ่ืนๆ ท าโดยการหลีกเล่ียงการสัมผสักบัแสง
หรือรังสีท่ีไม่แตกตวั 
  1.4.2 ระดับองค์กร 
   1) จดัแสงสวา่งใหเ้พียงพอและจดัทิศทางาองแสงใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 
   2) จดัเส้ือผา้ใหส้วมใส่เวลาปฏิบติัโดยเฉพาะ 
 
2. รังสีที่แตกตัว  
 รังสีท่ีแตกตวั (Ionizing rays) เป็นรังสีท่ีวิ่งผา่นวตัถุใดจะท าให้อะตอมาองวตัถุนั้นแตกตวัได ้ไดแ้ก่ 
รังสี เอกซ์ (X-ray) รังสีแกมมา (Gamma ray) อนุภาคแอลฟา (α – particle) อนุภาคเบต้า ( - particle) 
อนุภาคนิวตรอน (Neutron particle) 
 2.1 องค์ประกอบของรังสีทีแ่ตกตัวแล้วท ำให้เกดิอันตรำยต่อร่ำงกำย 
  2.1.1 ปริมาณของรังสีและความถีข่องการได้รับรังสี 
  2.1.2 ชนิดของรังสี  ถ้าเป็นรังสีท่ีมีอ านาจทะลุทะลวงมาก เช่น รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ 
อนุภาคนิวตรอนจะมีผลร้ายต่ออวยัวะและเน้ือเยื่อท่ีลึกลงไป เป็นตน้ ส่วนรังสีท่ีมีอ านาจทะลุทะลวงน้อย 
ไดแ้ก่ รังสีแอลฟาและรังสีเบตา้จะมีผลร้ายต่อเน้ือเยือ่ผิวบนซ่ึงมกเักิดแก่ผิวหนงั สารกมัมนัตรังสีจะให้รังสีท่ี
เกิดจากการสลายตวัต่างกนั 
  2.1.3 ความทนต่อรังสีในแต่ละบุคคลและอวยัวะจะแตกต่างกัน ถา้บริเวณท่ีถูกรังสีไม่กวา้ง
จะฟ้ืนสภาพไดเ้ร็วถา้ถูกรังสีทั้งตวัอวยัวะหลายแห่งถูกท าลายอาจเสียหายถึงพิการหรือตายได ้ปริมาณรังสีท่ี
ไดรั้บในานาดมากกวา่ 1 เกรย ์(Gray) เพียงคร้ังเดียวหรือ 1-2 วนั จะท าให้เกิดกลุ่มอาการเป็นพิษเฉียบพลนั 
(Acute radiation syndrome) ได ้
 2.2 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวาอ้งกบัสารกมัมนัตรังสีคนงานเหมืองแร่ท่ีมีสาร
กมัมนัตรังสี พนกังานในโรงงานผลิตปฏิกรณ์ปรมาณู 
 2.3 อำกำรและอำกำรแสดง 
  2.3.1 อาการเฉียบพลนั แบ่งเป็น 3 ระยะ 
  ระยะแรก คล่ืนไส้ อาเจียน อาจเกิดทอ้งเสียภายใน 1 ชัว่โมงหลงัการสัมผสั อาการอาจดีา้ึน
ภายใน 1 วนั 
  ระยะท่ีสอง ไม่มีอาการผดิปกติประมาณ 1-6 สัปดาห์ 
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  ระยะท่ีสาม มีอาการรุนแรง ไา ้เกิดแผลในปากและคอ ผมร่วง มีจุดเลือดออกตามตวัหรือ
เลือดออกในล าไส้ 
 ผิวหนงัอกัเสบ มกัเกิดท่ีบริเวณมือ ผิวหนงันูนแดงถา้ไดรั้บน้อยจะมีอาการน้อย ต่อมาจะบวมและมี
เลือดคัง่ถา้ไดรั้บรังสีน้อยกว่า 10 เกรย ์อาการบวมและเลือดคัง่จะค่อยๆ หายไปและจะมีสีผิวเาม้า้ึน ถา้ได้
รังสีมากกวา่ 20 เกรยจ์ะเกิดอาการบวมและเลือดคัง่เร็วา้ึน ต่อมาผิวหนงัจะเกิดตุ่มใสและแตก ถา้ไดรั้บรังสี 
25-50 เกรยจ์ะเกิดการบวม เลือกคัง่และเกิดการตายาองเน้ือเยือ่ได ้
  2.3.2 อาการเร้ือรัง เกิดจากการไดรั้บรังสีบ่อยๆ ติดต่อกนันานหลายปีจนมีปริมาณรังสีรวม 
1.5-4 เกรยจ์ะมีผลเสียดงัน้ี 
   1) ผลต่อระบบหมุนเวียนโลหิต ไากระดูกไม่ท างานท าให้การสร้างเม็ดเลือดาาว 
เม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือดลดลง ถา้มีปริมาณเกร็ดเลือดต ่าจะมีจุดเลือดออกบริเวณผิวหนงั ถา้รุนแรงอาจมี
จุดเลือดออกในกลา้มเน้ือและสมอง ซีด อ่อนเพลีย ซึม ติดเช้ือง่าย 
   2) ผลต่อระบบประสาท ท าใหมี้อาการทางสมอง ปวดศีรษะ เยือ่สมองถูกรบกวน 
การควบคุมสมดุลาองระบบประสาทอตัโนมติัผดิปกติท าใหเ้กิดความดนัเลือดต ่า หวัใจเตน้ผดิปกติ การ
เคล่ือนไหวาองระบบทางเดินอาหารเร็วอาจมีอาการทอ้งเสีย น ้ายอ่ยจากกระเพาะอาหารลดลง 
   3) ผลต่อผิวหนงั เกิดการอกัเสบถา้ไดรั้งสีรวม 20-30 เกรย ์มีความชา เจ็บปวด คนั 
ผวิแห้ง เล็บจะฝ่อถา้ไดรั้บปริมาณรังสีรวม 40 เกรยจ์ะมีอาการผวิหนงัแหง้แตก ผวิหนงัหนาเป็นหยอ่มๆ บาง
แห่งจะบวมแดงและมีเลือดคั่ง เจ็บปวด ถ้าปริมาณรังสีมากกว่า 50 เกรย์จะเกิดเน้ือเยื่อผิวหนังตายจน
กลายเป็นมะเร็งผวิหนงัได ้
   4) การเกิดตอ้กระจก อาจเกิดจากรังสีเอกซ์รังสีแกมมาและอนุภาคนิวตรอน 
   5) การเกิดมะเร็ง อาจท าให้เกิดมะเร็งผิวหนังในผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัรังสีโดยไม่ได้
ป้องกนั เช่น รังสีแพทยม์ะเร็งกระดูกพบในผูท้  างานเก่ียวกบัการรักษาผูป่้วยดว้ยแร่เรเดียม มะเร็งเม็ดเลือด
าาว มะเร็งปอด เป็นตน้ 
   6) ผลอ่ืนๆ อาจมีผลต่อทารกในครรภ์ท าให้ เจริญเติบโตผิดปกติ เกิดมะเร็ง 
เมด็เลือดาาวในเด็ก ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครโมโซม 
 2.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น โรคเหล่าน้ีรักษาให้หายไม่ได้ ควรส่งต่อผูป่้วยไปพบแพทยซ่ึ์งจะ
รักษาให้หายไม่ได ้ควรส่งต่อผูป่้วจยไปพบแพทยซ่ึ์งจะรักษาตามอาการและบ าบดัโรคโดยการใชเ้คมีรักษา
ไม่ใหโ้รคลุกลามต่อไป 
 2.5 กำรป้องกนั 
  2.5.1 ระดับบุคคล คนท่ีท างานเก่ียวาอ้งกบัสารกมัมนัตรังสีควรใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ เส้ือผา้ หมวกคลุมผม รองเทา้ยาง เคร่ืองปิดจมูกท่ีปกป้องรังสี เป็นตน้ 
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  2.5.2 ระดับองค์กร 
   1) ควรจดัใหมี้การตรวจวดัปริมาณรังสีโดยเคร่ืองบนัทึกรังสีประจ าบุคคลอยา่ง
สม ่าเสมอ 
   2) ควรจดัใหมี้การอบรมผูป้ฏิบติังานใหมี้ความรู้และความเาา้ใจเก่ียวกบัอนัตราย
จากรังสี การระมดัระวงัตนเอง 
   3) ควรจดัใหมี้การตรวจร่างกาย โดยเฉพาะระบบาองร่างกายท่ีเส่ียงต่อการสัมผสั
รังสี 
   4) ควรจดัใหมี้การตรวจาั้นตอน และบริเวณท่ีท างานไม่ใหเ้ส่ียงต่อการร่ัวไหลหรือ
สัมผสัรังสีโดยตรง 
 

3. ไฟฟ้า  
             กระแสไฟฟ้าจะไหลได้ต่อเม่ือมีเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลอย่างครบวงจร อนัตรายจากกระแส 
ไฟฟ้าเกิดา้ึนเม่ือบุคคลสัมผสัแตะตอ้งวสัดุตวัน าท่ีมีกระแสไฟฟ้า และสัมผสัแตะตอ้งพื้นหรือวตัถุอ่ืนๆ ท่ี
กระแสไฟฟ้าสามารถไหลลงสู่พื้นในเวลาเดียวกนั การป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าจึงท าไดโ้ดยการเอา
ฉนวนห่อหุ้มวสัดุตวัน า ห่อหุ้มร่างกายหรือส่วนาองร่างกายาองบุคคล หรือการแยกส่วนท่ีเป็นอนัตรายออก
ห่างจากบุคคล 
              การสัมผสัแตะตอ้งวงจรกระแสไฟฟ้าจะท าให้กระแสไฟฟ้าไหลลงสู่พื้นดิน การน ากระแสไฟฟ้า
าองร่างกายจะา้ึนกบัความช้ืนาองผิวหนังและความช้ืนาองพื้นผิวท่ีร่างกายแตะตอ้ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
รุนแรงาองอนัตรายา้ึนกบัก าลงัไฟฟ้าหรือความต่างศกัย ์ความเาม้าน้าองกระแสไฟฟ้า ประเภทาองกระแส 
วา่ เป็นกระแสสลบัหรือกระแสตรง ระยะเวลาท่ีสัมผสั พื้นท่ีท่ีสัมผสั เส้นทางท่ีกระแสไหลผา่นร่างกาย และ
ความตา้นทานกระแสไฟฟ้าาองเน้ือเยือ่ 
              กระแสไฟฟ้าสลบัจะมีอนัตรายมากกว่ากระแสตรง กระแสสลบัจะท าให้เกิดกลา้มเน้ือชกักระตุก
และเหง่ือออก าณะท่ีกระแสตรงจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงประจุไฟฟ้าในเน้ือเยื่อ การท าลายเน้ือเยื่อส่วน
ใหญ่เกิดจากความร้อนท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้า และความตา้นทานกระแสไฟฟ้าาองเน้ือเยื่อจะา้ึนกบัปริมาณ
น ้าในเน้ือเยื่อ ระบบไหลเวยีนเลือดและกลา้มเน้ือจะสามารถน ากระแสไฟฟ้าไดดี้าณะท่ีกระดูก เส้นประสาท
ส่วนปลายและผวิหนงัท่ีแหง้จะมีความตา้นทานกระแสไฟฟ้าสูง 
            การสัมผสักระแสไฟฟ้าแรงสูงทนัทีไม่เพียงแต่ท าให้เน้ือเยือ่ถูกท าลายหรือตายจากความร้อนและการ
ไหมเ้ท่านั้นแต่ยงัท าให้เน้ือเยื่อมีความไวต่อกระแสไฟฟ้า เช่น เส้นประสาท  หัวใจ เป็นตน้ กระแสสลบัท่ีมี
ความต่างศกัยแ์ละความถ่ีต ่าเท่ากบักระแสไฟฟ้าในบา้นเรือนสามารถท าให้เกิดกล้ามเน้ือหัวใจท างานผิด 
ปกติ ไฟฟ้าแรงสูงท าให้ระบบการหายใจเป็นอมัพาตได ้การหมดสติส่วนใหญ่เกิดจากกระแสไฟฟ้าสูงกว่า 



29 
 

 

10,000 โวลต์ ซ่ึงจะมีแรงผลกัให้ผูป้ระสบเหตุกระเด็นออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าและไดรั้บอนัตรายจาก
กระแสไฟฟ้าลดลงแต่มกัจะท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการกระทบกระแทก การชกักระตุกาองกลา้มเน้ือจะ
สูงสุดเม่ือไดรั้บกระแสไฟฟ้าความถ่ีระหวา่ง 15 ถึง 150 เฮิรตซ์ การยึดจบัสายตวัน าไฟฟ้ามกัไม่เกิดา้ึนกบั
ไฟฟ้าแรงสูง เน่ืองจากผูป้ระสบเหตุจะถูกช็อตา้ึนก่อนท่ีจะจบัสายตวัน าและชกัตวัหนีออกมา กระแสไฟฟ้า
านาดตั้ งแต่ 20 มิลลิแอมแปร์ สามารถท าให้กล้ามเน้ือระบบการหายใจกระตุกอย่างต่อเน่ือง าณะท่ี
กระแสสลบัานาดตั้งแต่ 30-40 มิลลิแอมแปร์ สามารถท าให้กลา้มเน้ือหัวใจสั่นพล้ิว าณะท่ีกระแสตรงมกั 
ท าใหห้วัใจหยดุเตน้  
              3.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวาอ้งกบักระแสไฟฟ้า 
              3.2  อำกำรและอำกำรแสดง การสัมผสักระแสไฟฟ้าสามารถท าให้เกิดการหมดสติ การไหม ้และ
เน้ือเยื่อตาย บาดแผลเน้ือตายท่ีผิวหนังท่ีเกิดจากความร้อน มักจะมีลักษณะกลมรีและมีาอบเาตชัดเจน  
มีลักษณะสีเหลืองน ้ าตาล การตรวจร่างกายต้องมองหาทั้ งบาดแผลท่ีเป็นทางเา้าและทางออกาอง
กระแสไฟฟ้า เพื่อท่ีจะบอกทางเดินาองกระแสผา่นร่างกาย อวยัวะส่วนท่ีไดรั้บอนัตรายจะา้ึนกบัทางเาา้และ
เส้นทางการไหลาองกระแส ซ่ึงอาจจะมีเส้นประสาทและกลา้มเน้ือ หรืออวยัวะส าคญัอ่ืนๆ เช่น หวัใจ สมอง 
ดวงตา ไต ทางเดินอาหาร  เป็นต้น การบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้าจะท าให้ปริมาณสารน ้ าในระบบ 
ไหลเวียนเลือดลดลง และมีสารน ้ าางัอยูใ่นบริเวณท่ีบาดเจ็บภายในร่างกาย ดงันั้น จึงควรมีการตรวจติดตาม
วดัความเา้มา้นาองเลือด ปริมาณสารน ้ าในเลือดและปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด ภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลนัและเร้ือรังาองระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายเป็นส่ิงท่ีพบบ่อยท่ีสุดาองการบาดเจ็บจาก
กระแสไฟฟ้า ภาวะแทรกซ้อนท่ีหัวใจประกอบดว้ยจงัหวะการเตน้และการส่งกระแสควบคุมการเตน้าอง
หวัใจผดิปกติ ส่วนกลา้มเน้ือหวัใจตายพบไดน้อ้ย การติดเช้ือและภาวะแทรกซอ้นทางจิตเวชก็พบไดเ้ช่นกนั 
              3.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
                    3.3.1  ก่อนการปฐมพยาบาลหรือปฏิบติัการช่วยชีวิตจะตอ้งแยกผูป้ระสบเหตุจากกระแสไฟฟ้า
ก่อน ควรปิดวงจรไฟฟ้าหรือใชว้สัดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าเา่ียหรือดึงผูป้ระสบเหตุออกมาจากกระแสไฟฟ้า โดย
ตอ้งมีการป้องกันตวัผูช่้วยชีวิตด้วย หากจ าเป็นควรมีการท าปฏิบติัการกู้ชีวิตจนกว่าทีมผูรั้กษาพยาบาล
เดินทางมาถึง เน่ืองจากผูป้ระสบเหตุอาจมีการบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลังด้วย ดงันั้น จึงควรเคล่ือนยา้ยผู ้
ประสบเหตุอยา่งระมดัระวงั ควรถอดเส้ือผา้ท่ีไหมอ้อก 
                   3.3.2 หากสงสัยวา่ มีการบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า ควรน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลและสังเกตอาการ
แทรกซ้อนท่ีอวยัวะต่างๆ การท างานาองไตสูญเสีย เลือดออกผดิปกติ เลือดเป็นกรด และ กลา้มเน้ือถูกท าลาย 
ผูป่้วยท่ีตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลเม่ือมีอาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวะชดัเจน หรือคล่ืนไฟฟ้าหวัใจผิดปกติ 
มีแผลจากการไหมใ้นบริเวณกวา้ง หมดสติ ระบบประสาทผิดปกติ อาการทางระบบการหายใจและหัวใจ 
หรือมีส่ิงบ่งบอกวา่อวยัวะภายในถูกท าลาย อาจพิจารณาใหว้คัซีนป้องกนับาดทะยกัหากมีาอ้บ่งช้ี 
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                 3.3.3 ควรให้การรักษาเน้ือเยื่อพื้นผิวถูกท าลายเช่นเดียวกบัการรักษาภาวะถูกความร้อนลวกไหม ้
หากสงสัยว่า เน้ือเยื่ออ่อนถูกท าลายอย่างรุนแรงอาจตอ้งผ่าตดัส ารวจตามความจ าเป็น ควรมีการให้สารน ้ า
ทางหลอดเลือดในปริมาณเพียงพอท่ีจะท าให้มีปัสสาวะออกประมาณ 50-100 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง ควรตรวจ
ติดตามและปรับแกไ้าการเสียสมดุลาองกรด-ด่างและ/หรือเกลือแร่ในกระแสเลือดหากมีภาวะกลา้มเน้ือถูก
ท าลายเกิดา้ึนดว้ย 
             3.4 กำรป้องกัน 
                3.4.1 ระดับบุคคล 
                        1)  ผูป้ฏิบติังานควรไดรั้บการอบรมดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุออกจากการถูกไฟฟ้าช็อต 
โดยควรตดัวงจรไฟฟ้าก่อนหากกระท าได ้ 
                        2) หากตดัวงจรไฟฟ้าไม่ไดค้วรใชว้สัดุท่ีไม่น าไฟฟ้า เช่น เชือก ไมก้วาด หรือส่ิงท่ีท าดว้ยไม้
อ่ืนๆ เป็นตน้ ในการดึงหรือเา่ียผูป้ระสบเหตุออกจากกระแสไฟฟ้าและป้องกนัผูช่้วยเหลือจากอนัตรายดว้ย 
                3.4.2 ระดับองค์กร  
                          1) อนัตรายจากกระแสไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมป้องกนัโดยการคดัเลือกช่างไฟฟ้าท่ีไดรั้บ
การอบรมเก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการหุ้มฉนวน ต่อสายดินและการตดัวงจรไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม
เพียงพอ  
                       2) ควรใหค้วามส าคญักบัมาตรการความปลอดภยัเป็นพิเศษในาณะท างานกบัเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ท่ีก าลงัมีกระแสไฟฟ้าอยู ่ 
                       3) ควรใชเ้ส้ือผา้หรือเคร่ืองมือท่ีไม่น ากระแสไฟฟ้า  
                       4) ควรมีร้ัวหรือป้ายเตือนบริเวณท่ีมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง และกนัมิใหบุ้คคลเาา้ไปยงับริเวณ
ดงักล่าว 
 
กจิกรรม 13.1.4 
 1. ยกตวัอยา่งอาการและอาการแสดงาองความผดิปกติท่ีเกิดจากสาเหตุมาาองแสงหรือรังสีท่ีไม่แตก
ตวั 
 2. จงบอกอาการและอาการแสดงเฉียบพลนัเน่ืองมาจากการสัมผสัรังสีท่ีแตกตวั 
              3. ก่อนการปฐมพยาบาลหรือปฏิบติัการช่วยชีวติจากไฟฟ้า ควรท าอยา่งไร 
แนวตอบกจิกรรม 13.1.4 
 1. อาการและอาการแสดงาองความผดิปกติท่ีเกิดจากสาเหตุาองแสงหรือรังสีท่ีไม่แตกตวั เช่น 
  1.1 เปลือกตา เยื่อบุนยัน์ตาและกระจกตาอกัเสบ 
  1.2 ตอ้กระจก 
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  1.3 จอประสาทรับภาพอกัเสบ 
  1.4 จอประสาทรับภาพถูกท าลาย 
  1.5 ตากระตุก 
  1.6 ตาด าาุ่น 
  1.7 ผวิหนงัไหมแ้ละผวิสีคล ้าา้ึน 
  1.8 ผวิหนงัอกัเสบจากการแพแ้สงแดด 
  1.9 ผวิหนงัไหมแ้ละอกัเสบ เป็นตน้ 
 2. อาการและอาการแสดงเฉียบพลนัเน่ืองมาจากการสัมผสัรังสีท่ีแตกตวัมี 3 ระยะ คือ 
  ระยะแรก คล่ืนไส้ อาเจียน อาจเกิดทอ้งเสียภายใน 1 ชัว่โมงหลงัจากการสัมผสั อาการอาจดี
า้ึนภายใน 1 วนั 
  ระยะท่ีสอง ไม่มีอาการผดิปกติ ประมาณ 1-6 สัปดาห์ 
  ระยะท่ีสาม มีอาการรุนแรง มีไา ้เกิดแผลในปากและคอ ผมร่วง มีจุดเลือดออกตามตวัหรือ
เลือดออกในล าไส้ ผวิหนงัอกัเสบ บวม เลือดคัง่และอาจเกิดการตายาองเน้ือเยือ่ได ้
            3.   ตอ้งแยกผูป้ระสบเหตุจากกระแส ไฟฟ้าก่อน ควรปิดวงจรไฟฟ้า หรือใชว้สัดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า

เา่ียหรือดึงผูป้ระสบเหตุออกมาจากกระแสไฟฟ้า โดยตอ้งมีการป้องกนัตวัผูช่้วยชีวิตดว้ย หากจ าเป็นควรมี

การท าปฏิบติัการกูชี้วิตจนกว่าทีมผูรั้กษาพยาบาลเดินทางมาถึง เน่ืองจากผูป้ระสบเหตุอาจมีการบาดเจ็บท่ี

กระดูกสันหลงัดว้ย จึงควรเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบเหตุอยา่งระมดัระวงั ควรถอดเส้ือผา้ท่ีไหมอ้อก 
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ตอนที ่13.2 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุทางเคม ี
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคา์องตอนท่ี 13.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
 13.2.1 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองสารโลหะหนกั 
 13.2.2 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองสารตวัท าละลาย 
              13.2.3 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองก๊าซและสารกดักร่อน 
 13.2.4 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองฝุ่ น 
 13.2.5 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองสารเคมีทางการเกษตร 
 
แนวคิด 

1. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุมาาองสารโลหะหนักท่ีส าคญัคือ ตะกัว่ โครเมียม 
สารหนู แมงกานีส แคดเมียมและสังกะสีท าไดโ้ดยการหยุดสัมผสัสารโลหะ  รักษาตามอาการ ถา้มี
อาการรุนแรงตอ้งส่งผูป่้วยไปพบแพทย ์

2. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองสารตวัท าละลายเป็นเร่ืองส าคญัเน่ืองจากมีการใช้
มากในเกือบทุกอุตสาหกรรม  ลกัษณะส าคญัาองพิษคือ ท าใหบุ้คลิกภาพเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นผลต่อ
สมองและจะแสดงออกมาภายหลงัการสัมผสัเป็นระยะเวลานาน   

3. โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองก๊าซและสารกดักร่อนจะา้ึนกบัสมบติัาองการละลายน ้ า พวกท่ีละลายน ้าได้
ดีจะท าให้เกิดการระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนลงไป มีสารบางตวัท าให้เกิดอนัตรายต่อ
ทางเดินหายใจภายหลงัจากสัมผสัเป็นเวลานาน  

4. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากฝุ่ นสารอินทรียแ์ละสารอนินทรียท์  าไดโ้ดยการลดอาการ
แทรกซ้อนต่างๆ แยกผูป่้วยจากบริเวณมีฝุ่ น การป้องกนัเป็นมาตรการส าคญัในการลดอุบติัการณ์การ
เกิดโรคปอด 

5. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสารเคมีทางการเกษตรท าไดโ้ดยการแยกเคร่ืองนุ่งห่มาอง
ผูป่้วยออก ท าความสะอาดร่างกายผูป่้วยทนัที ท าให้อาเจียน ลา้งทอ้งแลว้น าส่งต่อเพื่อไปพบแพทย์
โดยเร็ว 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
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 1. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง ทางเาา้สู่ร่างกาย  อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการ
ป้องกนัโรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองสารโลหะหนกัได ้
 2. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง ทางเา้าสู่ร่างกาย อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
การป้องกนัโรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองสารตวัท าละลายได ้
             3. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง ทางเา้าสู่ร่างกาย อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
การป้องกนัโรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองก๊าซและสารกดักร่อนได ้
 4. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง ทางเา้าสู่ร่างกาย อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
การป้องกนัโรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองฝุ่ นได ้
 5. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง ทางเา้าสู่ร่างกาย อาการ อาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
การป้องกนัโรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองสารเคมีทางการเกษตรได ้
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เร่ืองที ่13.2.1 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของสารโลหะหนัก 

 
 โลหะหนกัท าใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วยไดใ้นผูท่ี้ปฏิบติังานสัมผสัอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน โลหะหนกั
จะสะสมและท าปฏิกิริยากบัอวยัวะาองร่างกายจนในท่ีสุดร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิตา้ทานและต่อสู้กบั
ความเป็นพิษได้จึงเกิดอาการเจ็บป่วย พิษาองโลหะหนักมีทั้ งเฉียบพลันและเร้ือรังโลหะหนักท่ีใช้ใน 
สถานประกอบกิจการมีหลายชนิด แต่ท่ีมกัเป็นปัญหาคือ ตะกัว่ โครเมียม สารหนู แมงกานีส แคดเมียมและ
สังกะสี 
 
1. ตะกัว่ 
 ตะกัว่หรือสารประกอบาองตะกัว่เาา้สู่ร่างกายจนก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษา้ึน ตะกัว่ท่ีใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตะกัว่อนินทรีย ์(Inorganic lead) เช่น ตะกัว่ออกไซด์ (Pb2O4) ท่ีใช้ใน
โรงานท าแบตเตอรี สี ตะกัว่โครเมต (PbCO4) ท่ีใช้ในโรงงานท าสีทาบา้น เป็นตน้ ตะกัว่อินทรีย ์(Organic 
lead) เช่น เตตระเมทิลเลต (Tetramethyl lead) และเตตระเอทิลเลด  (Tetraethyl lead)  ใช้เป็นสารท าให้
เคร่ืองยนตเ์ดินเรียบ เป็นตน้  
 1.1 บุคคลหรืออำชีพที่เสียง  ผูท่ี้เส่ียงสูงต่อโรคพิษตะกัว่คือ ผูท่ี้ปฏิบติังานในโรงงานหลอมตะกัว่ 
โรงงานหลอมโลหะผลิตสีผสมตะกัว่ พ่นสีมีตะกัว่ ผลิตแบตเตอรี เคาะาดัสี ลอกสีผสมตะกัว่ ซ่อมหมอ้น ้ า 
เช่ือม บดักรี แผ่นโลหะ บดักรีตะกัว่ ผลิตวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หล่อตะกัว่ เรียงพิมพใ์นโรงพิมพ ์
ชุบตะกัว่ 
 ผูท่ี้เส่ียงปานกลางและเล็กน้อยคือ ผูท่ี้ปฏิบติังานในเหมืองตะกัว่ งานท่อ ผลิตเคเบิล ประกอบรถ 
ซ่อมรถเช่ือมและตดัโลหะซ่ึงทาสีมีตะกัว่ ผลิตลูกปืน บดักรี งานเป่าแกว้ท่ีผสมตะกัว่ ผลิตเคร่ืองเคลือบ 
 1.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  1.2.1 ทางการหายใจ  โดยหายใจเอาฝุ่ นละอองไอระเหยหรือควนัตะกัว่ 
  1.2.2 ทางปาก  โดยการกินตะกัว่ท่ีปนเป้ือนในอาหาร น ้าด่ืม ภาชนะ 
  1.2.3 ทางผิวหนัง  โดยถูกน ้ ามนัท่ีมีสารตะกัว่หกรดผิวหนงั การใช้น ้ ามนัเบนซิน ลา้งมือ ตะกัว่
อินทรียม์กัจะละลายในไามนัไดดี้กวา่ตะกัว่อนินทรียท์  าให้ตะกัว่อินทรียส์ามารถซึมผา่นผิวหนงัและจะเาา้สู่
ระบบหมุนเวยีนโลหิต 
 ตะกัว่ท่ีถูกดูดซึมเาา้ในร่างกาย จะอยูใ่นรูปเลดไดฟอสเฟต (Lead diphosphate) ซ่ึงกระจายไปอยูใ่น
เส้นผมและตามเน้ือเยื่อาองอวยัวะท่ีอ่อนนุ่ม เช่น สมอง ปอด ตบั มา้ม ไากระดูก เป็นตน้ และบางส่วนจะถูก
ส่งไปสะสมท่ีกระดูกยาวในรูปเลดไตรฟอสเฟต (Lead triphosphate) ตะกัว่ร้อยละ 30 จะเก็บในเน้ือเยื่อาอง
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อวยัวะท่ีอ่อนนุ่มอีกร้อยละ 70 จะสะสมท่ีกระดูกยาว การเกิดพิษาองตะกัว่จะา้ึนกบัปริมาณมากน้อยท่ีมีอยู่
ในเน้ือเยือ่ท่ีอ่อนนุ่ม ในสภาวะท่ีร่างกายมีความผิดปกติ เช่น มีไาห้รือมีภาวะเป็นกรด-ด่างท่ีผดิปกติ ตะกัว่ท่ี
สะสมจะออกมาจากกระดูกไปท่ีเน้ือเยื่ออ่อนนุ่มมากา้ึนท าให้ผูป่้วยท่ีไม่เคยมีอาการเกิดอาการเป็นพิษ
กะทนัหนัจากตะกัว่ได ้
 1.3 อำกำรและอำกำรแสดง 
  1.3.1 พิษเฉียบพลัน  ผูท่ี้ไดรั้บตะกัว่ในปริมาณมากทนัทีจะเกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้ง
อยา่งรุนแรง มีอาการทางระบบประสาท เช่น ความคิดสับสนการท างานาองร่างกายไม่ประสานงานกนั ชกั 
หมดสติ มีอาการผดิปกติทางสมองเฉียบพลนั (Acute lead encephalopathy) ซ่ึงพบในเด็กบ่อยกวา่ผูใ้หญ่ 
  1.3.2 พิษเร้ือรัง 
   1) อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง  มีอาการซึม คิดชา้ ปวดศีรษะ มึนศีรษะ เวียนศีรษะ 
การทรงตวัไม่ดี หงุดหงิด สั่นเวลาเคล่ือนไหว ซึม หลบั ชกัและหมดสติ ประสาทตาฝ่อ กล่องเสียงผดิปกติ 
   2) อาการทางระบบทางเดินอาหาร  เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องผูกหรือ
ทอ้งเดิน น ้าหนกัลด 
   3) อาการทางระบบหมุนเวียนโลหิต  มีอาการซีดจากการาาดเหล็ก อาจมีการเลือดออก
เฉียบพลนัได ้
   4) อาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ เกิดภาวะไตเร้ือรังหรือกรดยูริกคัง่ในร่างกายจนเกิด
อาการาองโรคเก๊าท ์
 นอกจากน้ียงัมีลกัษณะเส้นสีน ้ าเงินเทาเาม้ท่ีเหงือกซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนซัลไฟด์
าองแบคทีเรียในช่องปากกบัตะกัว่ 
 1.4 กำรวินิจฉัยโรค 
  1.4.1 ประวติัการท างานสัมผสักบัสารตะกัว่  
  1.4.2 อาการและอาการแสดงทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง 
  1.4.3 ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
 ระดบัตะกัว่ในเลือดท่ีท าให้เป็นพิษนั้นอาจมีระดบัสูงหรือต ่าก็ไดเ้พราะระดบัตะกัว่ในเลือดเพียงแต่
แสดงระดบัตะกัว่ท่ีร่างกายไดรั้บไปในระยะเวลาไม่นาน 
 กรณีท่ียา้ยคนงานออกจากงานท่ีเก่ียวาอ้งกบัตะกัว่จะใหค้นงานกลบัเาา้ท างานดงัเดิมไดเ้ม่ือตะกัว่ใน
เลือดนอ้ยกวา่ 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร 
 เจา้หน้าท่ีสาธารณสุาควรเก็บตวัอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจหาระดบัตะกัว่ซ่ึงบอกถึงการดูดซึมตะกัว่
าองร่างกายและภาวะสมดุลาองตะกัว่ในเลือด กระดูกและการาบัถ่ายฃ 
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 การส่งปัสสาวะตรวจหาระดบัตะกัว่ หากพบวา่มีระดบัสูงอาจเป็นาอ้บ่งช้ีาองการไดรั้บตะกัว่เาา้ไป
ในร่างกายไดดี้ท่ีสุดโดยเฉพาะปัสสาวะ 24 ชัว่โมงละหลงัการไดรั้บสารจบัโลหะ (Chelating agent) การเก็บ
ปัสสาวะส่งไปตรวจโดยการสุ่มคร้ังเดียวอาจให้ผลไม่แน่นอนนกัเพราะระดบัตะกัว่มีการเปล่ียนแปลงในแต่
ละช่วงเวลาไดม้าก 
 ถา้สุ่มปัสสาวะตรวจแลว้มีค่าสูงแสดงวา่ มีการดูดซึมตะกัว่สูงมากหรือถา้เก็บปัสสาวะหลงัใชส้ารจบั
โลหะแลว้ยงัมีค่าตะกัว่สูง แสดงวา่ มีการสะสมตะกัว่ในร่างกายสูงถา้สุ่มปัสสาวะตรวจแลว้มีค่าปกติไม่ได้
แสดงวา่ไม่มีภาวะการดูดซึมตะกัว่สูง 
 การวดัระดบัตะกัว่ในเน้ือเยือ่ใชบ้อกถึงการไดรั้บตะกัว่เป็นเวลานานโดยเฉพาะผมและเล็บ ส่วนฟัน
พิจารณาเฉพาะฟันน ้านมาองเด็ก 
 1.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  1.5.1 การลา้งทอ้งไดผ้ลดีมากถา้ท าภายใน 4 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บตะกัว่เาา้ไป 
  1.5.2 การให้ยาระบาย  เช่น แมกนีเซียมซัลเฟตให้สารน ้ าทางหลอดเลือดในผูป่้วยท่ีมีอาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ืออาหาร ใหอ้ะโทรปีนและแคลเซียมกลูโคเนตร้อยละ 10 ในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดทอ้งมาก 
 1.6 กำรป้องกนั 
  1.6.1 ระดับบุคคล 
   1) ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัดในการปฏิบติังาน 
   2) ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนรับประทานอาหารไม่กินอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในาณะปฏิบติังาน 
   3) เปล่ียนเส้ือผา้และช าระลา้งร่างกายเม่ือมีสารตะกัว่หกรดเส้ือผา้ หลงัเสร็จงานทุกวนัและ
เปล่ียนใส่ชุดปฏิบติังานทุกคร้ังและใหเ้ก็บชุดปฏิบติังานไวท่ี้โรงงานไม่น ากลบับา้น 
  1.6.2 ระดับองค์กร 
   1) จดัให้มีระบบระบายอากาศในสถานท่ีท างานท่ีเหมาะสม เพื่อก าจดัควนั ไอหรือฝุ่ นาอง
ตะกัว่ออกไปจากจุดท่ีเกิด 
   2) จดัให้มีการเก็บรวบรวม ควนั ไอหรือฝุ่ นตะกั่วให้รวมอยู่ท่ีเดียวกันเพื่อป้องกันการ
กระจายไปในบรรยากาศ 
   3) แยกกระบวนการท างานท่ีเก่ียวาอ้งกบัตะกัว่ใหอ้อกห่างท่ีท างานทัว่ไปหรือกนับริเวณให้
เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกนัคนงานแผนกอ่ืนๆ ไม่ใหไ้ดรั้บไอหรือฝุ่ นตะกัว่ 
   4) ให้มีการท าความสะอาดบริเวณท่ีท างานตลอดจนอุปกรณ์ในการท างานให้ปราศจากฝุ่ น
ละอองาองตะกัว่ 
   5) ตรวจระดบัตะกัว่ในบรรยากาศการท างานอย่างสม ่าเสมอ ไม่ให้เกิน 0.15 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร 
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   6) จดัหาท่ีล้างมือ ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ ห้องอาบน ้ าให้ผูป้ฏิบติังานได้ใช้เม่ือเสร็จจากการ
ปฏิบติังานประจ าวนั 
   7) ให้ความรู้เร่ืองสุาวิทยาส่วนบุคคลในการท างานแก่ผูป้ฏิบติังานและดูแลให้ปฏิบติัตวัให้
ถูกตอ้ง 
   8) จดัหาเคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหผู้ป้ฏิบติังานไดส้วมใส่ เช่น เคร่ืองกรองอากาศ 
ถุงมือ ชุดปฏิบติังาน เคร่ืองช่วยหายใจ รองเทา้บูท๊ เป็นตน้ 
   9) ตรวจสุาภาพผูป้ฏิบติังานท่ีสัมผสักบัตะกัว่เป็นพิเษเป็นประจ าทุกปี ไม่ควรน าเด็กอายุต  ่า
กวา่ 10 ปี สตรีตั้งครรภ ์ผูเ้ป็นโรคโลหิตจาง ฟันผ ุเหงือกอบัเสบ หรือโรคไตเาา้ท างานท่ีสัมผสักบัตะกัว่ ให้มี
การตรวจสอบระดบัตะกัว่ในเลือดและปัสสาวะ ถา้พบผูใ้ดมีระดบัตะกัว่ในเลือดและปัสสาวะสูงโดยเฉพาะ
ตะกัว่ในเลือดมากกวา่ 60 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร แมไ้ม่มีอาการจะตอ้งยา้ยคนงานนั้นออกจากงานไปท างาน
ในหนา้ท่ีอ่ืนจนกวา่ระดบัตะกัว่จะถูกก าจดัออกไปจนต ่ากวา่ 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรหรือไดรั้บการรักษาท่ี
เหมาะสม 
 
2. โครเมียม 
 โครเมียมพบบ่อยในธรรมชาติอาจอยูใ่นสถานะท่ีเป็นธาตุอิสระ โครเมียมวาเลนซี + 3 หรือ + 6 พิษ
าองโครเมียมา้ึนกบัวาเลนซีเป็นส าคญั โดยทัว่ไป Cr+3 และ Cr+6 จะมีพิษค่อนาา้งมากโดยเฉพาะ Cr+6 เป็น
สาระก่อมะเร็งได ้ 
 2.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  คนงานในงานเช่ือมโลหะผสม เหล็กกลา้ โรงงานโลหะ โรงงานผลิต
โลหะผสมงานท่ีเก่ียวาอ้งกบัสีท่ีมีโครเมียมงานลา้งฟิลม์ งานฟอกหนงั งานทอผา้ โรงงานปูนซิเมนต ์
 2.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  2.2.1 ทางการหายใจ  ฝุ่ นและฟูมาองโครเมียมจะถูกสูดดมได ้
  2.2.2 ทางผิวหนัง  จากการสัมผสัสารประกอบโครเมียมระหวา่งการผลิตหรือการน าไปใชใ้นงาน
อุตสาหกรรม 
  2.2.3 ทางปาก  เกิดนอ้ยกวา่การหายใจและทางผวิหนงั 
 โครเมียมจะถูกดูดซึมผ่านล าไส้ไดน้้อย Cr+6 ถูกดูดซึมได้ดีกว่า Cr+3 โครเมียมอินทรียถู์กดูดซึมได้
ดีกวา่โครเมียมอนินทรีย ์ Cr+6 จะถูกดูดซึมผา่นปอดไดดี้กวา่ Cr+3 สาร Cr+6 ถูกดูดซึมผา่นผิวหนงัปกติไดโ้ดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีแผลท่ีผวิหนงั 
 2.3 อำกำรและอำกำรแสดง 
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  2.3.1 พิษเฉียบพลัน  สารประกอบโครเมียมถ้ากินเา้าไปมากๆ อาจถึงตายได้เน่ืองจากระบบ
หมุนเวียน โลหิตลม้เหลว บางรายท่ีไม่ตายจะมีการเน่าตายาองไตและดบัภายใน 1-4 วนัหลงัจากการกิน บาง
รายอาจเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร 
  2.3.2 พิษเร้ือรัง  ในผูป้ระกอบอาชีพท่ีสัมผสัโครเมียมอย่างเร้ือรังจะเกิดผิวหนงัอกัเสบ (Contact 
dermatitis) การระคายเคืองและการกัดกร่อนาองเซลล์เยื่อบุาองระบบทางเดินหายใจ บางรายอาจมีการ
ท าลายตบัและไตและอนัตรายท่ีร้ายท่ีสุดคือ มะเร็งปอด พิษจากโครเมียมมกัเป็นแบบเร้ือรังเป็นส่วนใหญ่ 
 2.4 กำรวินิจฉัยโรค  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุาควรส่งเลือดตรวจหาระดบัโครเมียม ปัสสาวะ 24 ชัว่โมง
และปัสสาวะในระหวา่งท างานเพื่อหาปริมาณโครเมียม 
 2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  2.5.1 พิษเฉียบพลัน  ใหก้ารรักษาแบบประคบัประคองตามอาการ ยงัไม่มียาแกพ้ิษท่ีไดผ้ล ในราย
ท่ีไดรั้บานาดสูงมากจะเสียชีวติทุกราย 
  2.5.2 พิษเร้ือรัง  ให้คนงานหยุดสัมผสัสารโคเมียม เช่น ยา้ยแผนก เป็นตน้ อาการผิวหนงัอกัเสบ
ความผดิปกติาองตบัและไตจะดีา้ึนโดยไม่ตอ้งรักษา 
 เน่ืองจากโครเมียมเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะ Cr+6 จึงควรป้องกนัการสัมผสัโดยเฉพาะการหายใจ 
ถา้ผิวหนงัถูกสารละลายโครเมียมควรถอดเส้ือผา้ออก ถา้แผลบาดเจ็บหรือถลอกไดรั้บสารละลายโครเมียม 
ควรลา้งท าความสะอาด 
 2.6 กำรป้องกนั 
  2.6.1 ระดับบุคคล 
   1) ควรหลีกเล่ียงการสัมผสัโครเมียมโดยเฉพาะผูท่ี้เป็นแผลและมีหลอดลมตีบ 
   2) ควรชะลา้งท าความสะอาดผวิทุกคร้ังท่ีสัมผสัโครเมียม 
   3) ป้องกนัการระคายเคืองโดยใช้แคลเซียมร้อยละ 10  EDTA ทาท่ีผนงัจมูกกนัการถลอก
หรือเป็นแผล 
   4) ควรใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกรองฝุ่ นท่ีกั้นฝุ่ นานาด 
0.5 ไมโครเมตรได ้
   5) ท าความสะอาดบริเวณท่ีท างานโดยการดูดฝุ่ นหรือป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจายโดยระบบเปียก 
  2.6.2 ระดับองค์กร 
   1) จดัให้มีการตรวจร่างกายผูป้ฏิบติังานก่อนเาา้ท างานและหลงัเาา้ท างานแลว้เป็นระยะๆ 
โดยเฉพาะการเอก๊ซเรยป์อด ตรวจระดบัโครเมียมในปัสสาวะและเลือด 
   2) ตรวจสอบระดบัโครเมียมในบรรยากาศท่ีท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
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   3) จดัให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลและดูแลให้มีการใช้อย่าง
เคร่งครัด 
 
3. สารหนู 
 สารหนูเป็นโลหะมีลกัษณะมนัวาววลัคลา้ยเงิน โดยมากจะพบสารหนู 3 เวเลนซี คือ 0 + 3 และ +5 
สารหนูเม่ือถูกเผาในอากาศจะเกิดควนัสีาาวาองสารประกอบสารหนูชนิดอนินทรีย ์เรียกว่า อาร์เซนิกไตร
ออกไซด์ (As2O3) ซ่ึงเป็นรูปท่ีพบบ่อยมีพิษมากกว่าเวเลนซี +5 เช่น อาร์เซนิกเพนดอกไซด์ (AS2O5) ซ่ึงพบ
มากในส่ิงแวดลอ้ม สารประกอบสารหนูพบได ้3 ประเภท คือ สารหนูอนินทรียส์ารหนูอนินทรียแ์ละแก๊ส
อาร์ซีน 
 ประเทศไทยมีการใช้สารหนูอย่างมากมายในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ต่อมาการใช้สารหนูเร่ิม 
ลดนอ้ยลง เน่ืองจากสารหนูมีพิษต่อร่างกายค่อนาา้งมาก มีรายงานการเกิดโรคพิษสารหนูจากการกินยาหมอ้
เพื่อรักษาโรค มีรายงานผูป่้วยพิษสารหนูจ านวนมากท่ีอ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราชเน่ืองจาก
การกินน ้าบอ่ท่ีปนเป้ือนดว้ยสารหนู 
 3.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง  เกษตรกรท่ีใชส้ารเคมีก าจดัแมลงหรือปราบวชัพืชท่ีมีส่วนผสมาองสาร
หนู คนงานในโรงงานผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คนงานถลุงโลหะคนงานผลิตไมส้ าเร็จรูปท่ีใชน้ ้ายาถนอม
เน้ือไมท่ี้ใชส้ารหนูคนงานโรงงานชุบโลหะ คนงานทาสีใตท้อ้งเรือ 
 สารประกอบสารหนูอนินทรีย์ท่ี มี เวเลนซี +3 มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเคลือบดินเผา 
อุตสาหกรรมแกว้ผลิตยาฆ่าแมลงและวชัพืช ยารักษาเน้ือไม ้สารประกอบาองสารหนูอนินทรียท่ี์มีเวเลนซี 
+5 ใชผ้ลิตสารก าจดัแมลงและศตัรูพืช 
 สารประกอบสารหนูอินทรียใ์ช้ผลิตยาฆ่าแมลงและวชัพืช แก๊สอาร์ซีนใช้ในโรงงานผลิตช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์แก๊สอาร์ซีนจะเกิดจากแก๊สไฮโดรเจนรวมกบัสารประกอบสารหนูชนิดอนินทรียเ์ป็นอนัตราย
ต่อร่างกาย 
 3.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  3.2.1 ทางการหายใจ  โดยหายใจเอาฝุ่ นและฟูมาองสารหนูเาา้ปอด ปริมาณสารหนูท่ีถูกดูดซึม
ทางปอดยงัไม่ทราบแน่ชดั 
  3.2.2 ทางปาก  โดยการกินอาหารและด่ืมน ้ าท่ีมีสารหนูปะปนอยู่โดยสารหนูจะถุกดูดซึมผ่าน
ผนงัล าไส้ไดป้ระมาณร้อยละ 60-90 
  3.2.3 ทางผิวหนัง  โดยการดูดซึมผ่านผิวหนงัเม่ือสัมผสักบัสารหนู แต่สารหนูจะถูกดูดซึมผ่าน
ผวิหนงัปกติไดน้อ้ยมาก 
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 สารหนูเม่ือเาา้สู่ร่างกายจะไปสะสมท่ีตบั มา้ม ไต ปอด และล าไส้ภายใน 2-4 สัปดาห์แลว้ถูกาบัออก
จากเน้ือเยือ่ในอวยัวะเหล่าน้ีไปสะสมในาน ผม ผวิหนงัและเล็บ มีส่วนนอ้ยไปสะสมในกระดูกและฟัน 
 สารหนูอนินทรียเ์วเลนซี +5 จะถูกเปล่ียนเป็นเวเลนซี +3 ได้ภายในร่างกายโดยเอนไซม์ในตบัได้
สารประกอบอินทรียและมีพิษนอ้ยมาก ถา้ร่างกายไดรั้บสารหนูอนินทรียม์ากเกินท่ีตบัจะท างานไดจ้ะท าให้
สารหนูอนินทรียท่ี์เหลือเาา้ไปสะสมในส่วนต่างๆ าองร่างกายเกิดเป็นพิษได ้สารหนูในร่างกายจะถูกาบั
ออกทางปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยจะาบัออกทางเหง่ือ า้ีไคล ผม านและเล็บระดบัค่าสารหนูถูกาบั
ออกจากเลือดไดอ้ยา่งรวดเร็วแต่จะพบในปัสสาวะมากและสะสมในอวยัวะต่างๆ 
 สารหนูเวเลนซี +3 สามารถยบัย ั้งเอนไซม์ทุกชนิดท่ีมีหมู่ซัลฟ์ไฮดริล (Sulfhydryl group) เป็น
องค์ประกอบส่วนสารหนูเวเลนซี +5 สามารถเาา้ไปแทนท่ีหมู่ฟอสเฟตในโมเลกุลาอง ATP ท าให้เกิดการ
สลายตวัาอง ATP ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานในกระบวนการเมแทบอลิซึมาองเซลลท์  าใหมี้ผลต่อการท างานาอง
อวยัวะภายในร่างกาย 
 3.3 อำกำรและอำกำรแสดง 
  3.3.1 พิษเฉียบพลัน  พบน้อยมากในการประกอบอาชีพ โดยมากจะเกิดจากการกินสารหนูโดย
การรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเพื่อฆ่าตวัตาย ปริมาณท่ีกินแลว้ท าใหต้ายคือ 50-300 มิลลิกรัมา้ึนไป 
   1) อาการทางระบบทางเดินอาหาร  มีอาการปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน ถ่ายน ้ าเป็นน ้ าาาว
หรือถ่ายเป็นเลือด 
   2) อาการทางระบบประสาท ปวดศีรษะ เวยีนศีรษะ เพอ้คลัง่ ชกั ไม่รู้สึก 
   3) อาการทางระบบหวัใจและหลอดเลือด ความดนัโลหิตต ่า ช็อก หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 
   4) อาการทางระบบทางเดินหายใจ มีอาการระคายเคืองาองทางเดินหายใจ ปอดบวม 
   5) ตบั ระดบัาองเอนไซมต์บัสูงา้ึน 
   6) ไต ปัสสาวะออกนอ้ย ปัสสาวะเป็นเลือด มีไา่าาวในปัสสาวะ  
   7) เล็บ อาจพบเส้นสีาาวจางๆ อยู่ตามาวางาองตัวเล็บ เรียกว่า มีส์ไลน์ (Mee’s lines) 
เน่ืองจากสารหนูท าให้รากเล็บหยุดเจริญชัว่คราว จะเกิดเห็นไดถ้้าได้รับสารหนูเฉียบพลนัเป็นเวลาหลาย
เดือน 
  3.3.2 พิษเร้ือรัง  อาการจะเกิดช้าหรือเร็วา้ึนกบัปริมาณสารหนูท่ีกินเาา้ไป ถา้กินวนัละหลายๆ 
มิลลิกรัมอาการจะเด่นชัดในเวลาไม่นาน จะมีอาการระบบประสาทผิดปกติและมีพิษต่อตบั อาการทาง
ผวิหนงัจะเกิดชา้กวา่ประมาณ 3-7 ปี จะเร่ิมพบวา่มีรงควตัถุหรือเม็ดสีท่ีผวิหนงัมาก (Hyperpigmentation) จน
อาจเกิดมะเร็งผิวหนังซ่ึงตอ้งใช้เวลานานนับสิบปี มีอาการระคายเคืองาองระบบทางเดินหายใจ อาจเกิด
มะเร็งปอดได ้มีอาการชาปลายมือปลายเทา้ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 
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 3.4 กำรวินิจฉัยโรค  เก็บปัสสาวะ 24 ชัว่โมงส่งตรวจหาสารหนู หรือเลือดครบส่วนเพื่อตรวจ CBC 
(Complete blood count) ตรวจการท างานาองตบั ฯลฯ 
 3.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  3.5.1 พิษสารหนูเฉียบพลัน 
   1) ลา้งทอ้งทนัทีโดยใชผ้งถ่านร่วมกบัการใหย้าระบาย เช่น ซอร์บิทอล (Sorbitol) เป็นตน้  
   2) ใหเ้กลือแร่และน ้าทดแทนอาการระบายหรือทอ้งร่วง 
   3) ถา้มีอาการรุนแรงตอ้งส่งต่อไปพบแพทย ์
   4) ผูท่ี้ไดรั้บแก๊สพิษอาร์ซีนควรรักษาแบบประคบัประคองแลว้ส่งต่อไปรักษากบัแพทย ์
  3.5.2 พิษสารหนูเร้ือรัง  แยกผูป่้วยออกมาจากบริเวณท่ีมีสารหนูเพื่อป้องกนัไม่ให้รับสารหนูเาา้
ไปอีก ผูป่้วยท่ีมีอาการทางผวิหนงัควรส่งไปพบแพทยโ์รคผวิหนงัต่อไป 
 3.6 กำรป้องกนั 
  3.6.1 ระดับบุคคล 
   1) ควรช าระลา้งเส้ือผา้ มือใหส้ะอาดก่อนออกจากสถานประกอบการ 
   2) ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั  เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ บูท๊ หนา้กาก เป็นตน้ 
   3) หา้มสูบบุหร่ี ด่ืมน ้า ทานอาหารในบริเวณท่ีท างาน 
  3.6.2 ระดับองค์กร 
   1) ควรวดัระดบัสารหนูในบรรยากาศเสมอ 
   2) ตรวจร่างกายคนงานเพื่อเฝ้าระวงัสารหนูเป็นระยะๆ 
 
4. แมงกานีส 
 แมงกานีสเป็นโลหะมีสีาาวเงิน พบในสินแร่ แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) หรือท่ีเรียกว่า                                   
ไพโรลูไซต ์ (Pyrolusite) สารประกอบแมงกานีสอาจอยู่ในรูปสารประกอบอนินทรีย์และสารประกอบ
อินทรีย ์ แมงกานีสเป็นสารส าคญัตวัหน่ึงในร่างกายมนุษย ์มีความส าคญัเก่ียวกบัการสร้างกระดูก เมลาโน
ไซด์และกระบวนการเมแทบอลิซึมาองฮอร์โมนแคทีโคลามีน (Catecholamines) มีมากในไมโทคอนเดรีย 
แต่ถา้ร่างกายไดรั้บมากเกินไปจะเกิดพิษได ้
 4.1 บุคคลหรืออำชีพที่เสียง  คนงานท าเหมืองแร่ไพโรลูไซต ์โรงงานท าถ่านไฟฉาย โรงงานหลอม
โลหะท่ีมีแมงกานีสเป็นส่วนผสม โรงงานท ายาไฮโดรควโินนภาชนะเคลือบ โรงงานท าน ้ ามนัชกัเงา ช่างทาสี
ท่ีผสมแมงกานีส 
 4.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 



42 
 

 

  4.2.1 ทางการหายใจ  โดยการสูดเอาฝุ่ นหรือไอระเหยาองแมงกานีสเาา้ปอดซ่ึงเป็นปัญหาบ่อย
ท่ีสุด 
  4.2.2 ทางปาก  โดยการกินอาหารและน ้าท่ีมีแมงกานีสปนเป้ือน 
  4.2.3 ทางผิวหนงั  แมงกานีสจะซึมผา่นผวิหนงัไดดี้โดยไม่รู้สึกระคายเคืองท่ีผวิหนงั 
 4.3 อำกำรและอำกำรแสดง 
  4.3.1 พิษเฉียบพลัน  สารประกอบแมงกานีสมีฤทธ์ิระคายเคือง การสูดหายใจจะท าให้ปอด
อกัเสบ ถา้สัมผสับริเวณตา ผวิหนงัและเยือ่บุจะท าใหเ้กิดการอกัเสบ 
  4.3.2 พิษเร้ือรัง 
   1) อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง เม่ือเา้าสู่สมองจะสะสมนานและท าลายระบบ
ประสาท 
  ระยะแรก จะเหน่ือย เบ่ืออาหาร ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงนอน เฉ่ือยชา เกิดอาการทางจิต 
(Manganese psychosis) คือ พูดมากไม่ได้สาระ การเคล่ือนไหวาองกล้ามเน้ือไม่ประสานกัน ปวดหลัง 
กลา้มเน้ือหดเกร็ง 
  ระยะกลาง  การพูดผดิปกติ พูดชา้ ติดอ่าง การเคล่ือนไหวผดิปกติ อารมณ์แปรปรวน 
  ระยะทา้ย  จะเกิดอาการคลา้ยโรคพาร์กินสัน การเดินผดิปกติ มีอาการสั่นาองแาน าาและศีรษะ 
   2) อาการทางระบบทางเดินหายใจ  ท าให้ปอด บวม ไอ เจ็บหน้าอก เหน่ือยและหายใจ
ล าบาก 
   3) อาการทางระบบสืบพนัธ์ุ เกิดเส่ือมสมมรถภาพทางเพศ เป็นหมนั  
 4.4 กำรวินิจฉัยโรค  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุาควรส่งเลือดและปัสสาวะตรวจหาระดบัแมงกานีส 
 4.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  รักษาตามอาการและใหย้าปฏิชีวนะตามประเภทาองการติดเช้ือ 
 4.6 กำรป้องกนั   
  4.6.1 ระดับบุคคล  ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น หนา้กาก เส้ือผา้ เป็นตน้ 
  4.6.2 ระดับองค์กร 
   1) ควบคุมระบบการผลิตไม่ให้ผูป้ฏิบติังานสัมผสักบัแมงกานีสโดยตรงและเก็บตวัอย่าง
อากาศในส่ิงแวดลอ้มตรวจสอบหาระดบัแมงกานีสเป็นระยะ 
   2) ตรวจสุาภาพผูป้ฏิบติังานก่อนเาา้ท างานและหลงัเาา้ท างานเป็นระยะๆ และควรหยดุการ
สัมผสัถ้าพบว่ามีระดบัแมงกานีสในเลือดเกินกว่าปกติ โดยสับเปล่ียนผูป้ฏิบติังานให้ไปท างานในท่ีไม่มี
แมงกานีส 
 
5. แคดเมียม 
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 แคดเมียมเป็นโลหะมีสีเงินปนาาวมีลกัษณะอ่อนตวัไดมี้เวเลนซี 0 และ +2 
 5.1 บุคคลหรืออำชีพที่เสียง  ผูป้ฏิบติัในการหลอมทองเหลือง ตะกัว่และสังกะสี โรงงานชุบโลหะ
ด้วยไฟฟ้าท าอลัลอยด์ อุตสาหกรรมท าสี โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกพีวีซี งานเซรามิก โรงงานผลิต                  
แบตเตอรี ผลิตฟิลม์ถ่ายรูป 
 5.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  5.2.1 ทางการหายใจ ฝุ่ น ฟูม และละอองาองแคดเมียมเาา้สู่ร่างกายโดยผา่นปอด 
  5.2.2 ทางปาก  โดยการกิน แคดเมียมถูกดูดซึมไดน้อ้ยเพียงร้อยละ 6 
 5.3 อำกำรและอำกำรแสดง 
  5.3.1 พิษเฉียบพลัน  การสูดหายใจเอาฝุ่ นและฟูมาองแคดเมียมเาา้ไปจะเกิดอาการคลา้ยไาห้วดั
ใหญ่หรือเรียกวา่ มีทลัฟูมฟีเวอร์ (Metal fume fever) เจ็บหน้าอก  หอบเหน่ือย อ่อนเพลีย ไอ หายใจต้ืนสั้ น 
ถ้าหายใจเาา้ไปมากปอดจะอกัเสบและบวมภายใน 2-3 วนั ส่วนใหญ่อาการหายไปใน 1 สัปดาห์ ถ้าเป็น
รุนแรงจะเกิดระบบหายใจลม้เหลวได ้
 การกินแคดเมียมในอาหารหรือด่ืมน ้ าท่ีมีแคดเมียมจะเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียน ปวดทอ้ง ทอ้งเดิน 
อาจหมดสติได ้ส่วนมากเกิดโดยการกินจากอุบติัเหตุรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
  5.3.2 พิษเร้ือรัง  ถา้หายใจเอาแคดเมียมปริมาณนอ้ยเาา้ไปเป็นระยะนานจะท าใหเ้กิดอาการท่ีปอด 
ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง โลหิตจางเน่ืองจากเม็ดเลือดแดงถูกท าลายเพิ่มา้ึน จมูกไม่ไดก้ล่ิน ไตวายเกิด
เน่ืองจากการท่ีแคดเมียมสะสมในไตท าใหห้ลอดไตส่วนตน้ถูกท าลายพบไา่าาวในปัสสาวะ โรคไตท่ีเกิดจาก
แคดเมียมจะไม่กลบัสู่ภาวะปกติแมจ้ะหยดุสัมผสักบัแคดเมียมแลว้ 
 ถา้กินแคดเมียมเาา้ไปจะเกิดโรคอิไต-อิไต (Itai-itai) เป็นโรคกระดูกท่ีมีความเจ็บปวดบริเวณหลงั
และาาร่วมกับมีกระดูกหักง่ายและไตเสียไป พบระบาดในประเทศญ่ีปุ่นท่ีชาวบ้านอาศยัอยู่บนแม่น ้ าท่ี
ปนเป้ือนแคดเมียมสูงจากเหมืองแร่สังกะสี แคดเมียมอาจท าใหเ้กิดมะเร็งท่ีต่อมลุกหมากและทางเดินหายใจ 
 5.4 กำรวินิจฉัยโรค  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุาควรส่งเลือดและปัสสาวะตรวจหาระดบัแคดเมียม 
 5.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  5.5.1 เม่ือกินเกลือแคดเมียมจะเกิดการอาเจียนโดยอตัโนมติัเน่ืองจากเป็นสารท่ีกดักร่อน แต่ถา้ไม่
อาเจียนตอ้งท าใหอ้าเจียน อาจใชย้าถ่ายในการก าจดัแคดเมียมก่อนดูดซึม 
  5.5.2 ในคนท่ีไดรั้บแคดเมียมโดยการหายใจควรรีบน าออกจากบริเวณนั้น ส่งโรงพยาบาลเพื่อให้
การรักษาเพื่อประคบัประคองผลท่ีตามมาจากความผดิปกติทางการหายใจและปอด 
 5.6 กำรป้องกนั 
  5.6.1 ระดับบุคคล 
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   1) ควรสวมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่นหนา้กาก เส้ือผา้ รองเทา้บูท๊ เป็น
ตน้ 
   2) อาบน ้าช าระร่างกายก่อนกลบับา้น 
   3) ลา้งมือก่อนกินอาหาร ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมน ้าหรือทานอาหารในบริเวณท างาน 
  5.6.2 ระดับองค์กร 
   1) ดูแลบรรยากาศท่ีท างานโดยใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ น 
   2) ควรตรวจสุาภาพผูป้ฏิบติังานก่อนท างานและหลงัเาา้ท างานเป็นระยะๆ 
 
6. สังกะสี 
 สังกะสีเป็นโลหะสีาาวเงินอมฟ้า มีเวเลนซี 0 และ +2 พบในธรรมชาติในรูปสังกะสีซลัไฟต ์สังกะสี
คาร์บอเนต สังกะสีออกไซด ์สังกะสีคลอไรด์ 
 6.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง คนท่ีท างานในโรงงานผลิตโลหะ งานเช่ือม บดักรีโลหะ ตกัโลหะท่ี
เคลือบดว้ยสังกะสี งานหลอมและหล่อทองเหลือง 
 6.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  สังกะสีมกัเาา้สู่ร่างกายทางการหายใจในรูปฟูมาองสังกะสีออกไซด์โดยการสูดดมในระหว่าง
การเช่ือมบดักรีโลหะ 
 6.3 อำกำรและอำกำรแสดง  สังกะสีออกไซด์ท าให้รูาองต่อมไามนัอุดตนักลายเป็นตุ่มใสๆ คนัมาก 
ถา้เกาจะอกัเสบและกลายเป็นหนองได ้ถา้สูดหายใจจะท าให้เกิดอาการคลา้ยไาห้วดัใหญ่ คล่ืนไส้ อาเจียน 
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามกลา้มเน้ือและาอ้ต่อ กระหายน ้า ไอ เหน่ือย มีไาสู้ง อาการจะหายปกติใน 
1-2 วนั เม่ือกลบัมาท างานใหม่จะเป็นอีก 
 สังกะสีคลอไดร์มีฤทธ์ิกดักร่อนอยา่งรุนแรงท าใหผ้ิวหนงัเป็นแผลไดจ้ะกดักร่อนและระคายเคืองต่อ
เยื่อบุผิว จมูก คอ หลอดลม ปอด ตา อาจมีอาการปอดบวมน ้ าตายได ้ถ้ากินเาา้ไปจะเกิดหลอดอาหารและ
กระเพาะอาหารอกัเสบ ถา้หายใจเาา้ไปจะเป็นคลา้ยหวดั ไาสู้งปวดเม่ือยตามกลา้มเน้ือ อาการมกัหายไปเอง
ถา้หยดุการสัมผสัสังกะสี 
 6.4 กำรวินิจฉัยโรค  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุาควรเก็บเลือดและปัสสาวะส่งตรวจหาปริมาณสังกะสี 
 6.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  6.5.1 รักษาแบบประคับประคองตามอาการ 
  6.5.2 ถ้ามอีาการรุนแรงควรส่งต่อแพทย์ 
 6.6 กำรป้องกนั 
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  6.6.1 ระดับบุคคล ควรสวมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนตวั เช่น หนา้กาก แวน่ตา เส้ือผา้
ชุดท างานโดยเฉพาะ เป็นตน้ 
  6.6.2 ระดับองค์กร 
   1) ควรใหมี้การถ่ายเทอากาศหรือดูดฟูมาองสังกะสีออกไปจากท่ีท างาน 
   2) ตรวจร่างกายผูป้ฏิบติังานก่อนเาา้ท างานและหลงัเาา้ท างานเป็นระยะๆ 
 
กจิกรรม 13.2.1 
 จงบอกถึงวธีิการป้องกนัการเกิดพิษาองตะกัว่ในสถานประกอบการระดบัองคก์ร 
 
แนวตอบกจิกรรม 13.2.1 
 วธีิการป้องกนัการเกิดพิษาองตะกัว่ในสถานประกอบการระดบัองคก์ร คือ 
 1. จดัใหมี้ระบบระบายอากาศในสถานท่ีท างานใหเ้หมาะสม 
 2. จดัเก็บ รวบรวม ควนั ไอหรือฝุ่ นตะกัว่ใหร้วมอยูท่ี่เดียวกนั 
 3. แยกกระบวนการท างานท่ีเก่ียวาอ้งกบัตะกัว่ใหห่้างออกไปจากท่ีท างานทัว่ไป 
 4. มีการท าความสะอาดบริเวณท่ีท างานตลอดจนอุปกรณ์ในการท างาน 
 5. ตรวจระดบัตะกัว่ในบรรยากาศการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
 6. จดัหาท่ีลา้งมือ เปล่ียนเส้ือผา้ หอ้งอาบน ้าใหผู้ป้ฏิบติังานใชเ้ม่ือเสร็จจากการท างาน 
 7. ใหค้วามรู้เร่ืองสุาวทิยาส่วนบุคคลในผูป้ฏิบติังาน 
 8. จดัหาเคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหผู้ป้ฏิบติังานสวมใส่เวลาปฏิบติังาน 
 9. ตรวจสุาภาพผูป้ฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี 
 

 
เร่ืองที ่13.2.2   
โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิของสารตัวท าละลาย 
           

ตวัท าละลายมีการใชม้ากในเกือบทุกอุตสาหกรรม ลกัษณะส าคญัาองพิษท่ีเกิดจากตวัท าละลายคือ 
ผลต่อสมองและจะแสดงออกมาภายหลงัการสัมผสัเป็นระยะเวลานาน 10 ปีา้ึนไป  ตวัท าละลายท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่  ตวัท าละลายอินทรียอ์ะลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน ตวัท าละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ตวัท าละลาย
ฮาโลจีเนตเตดไฮโดรคาร์บอน และตวัท าละลายอินทรียป์ระเภทแอลกอฮอล์ 
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1. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิจากตัวท าละลายอนิทรีย์อะลแิฟติกไฮโดรคาร์บอน 
              นอร์มลัเฮกเซน (N-hexane) หรือเอ็นเฮกเซนเป็นตวัท าละลายอินทรียอ์ะลิแฟติกไฮโดรคาร์บอนท่ี
ส าคญั เน่ืองจากมีการใช้บ่อยในอุตสาหกรรม เป็นตวัท าละลายท่ีน ามาใช้ล้าง หรือท าปฏิกิริยากับน ้ ามนั 
ไามนั เรซิน ยาง และพลาสติก รวมทั้งเป็นตวัาดัผิวาองโลหะท าให้ผิวาองโลหะสะอาด ใชใ้นการแยกวสัดุ
โดยท าใหเ้ป็นชั้น (Laminating products) ใชใ้นการสกดัน ้ามนัพืช  
           1.1  กลไกกำรเกิดโรค เอ็นเฮกเซนเาา้สู่ร่างกายได ้ 2 ทางคือ ทางการหายใจ (ร้อยละ 50-70)  และทาง
ผวิหนงั เม่ือรับประทานจะมีการดูดซึมนอ้ยมาก ปอดจะเป็นช่องทางเาา้ออกาองสารท่ีส าคญัท่ีสุด ถา้หายใจ
เร็วแรงยิง่มีการเาา้สู่ร่างกายมาก เม่ือดูดซึมเาา้สู่กระแสเลือดจะเาา้ไปในเน้ือเยือ่ท่ีมีไามนัมากเช่น สมอง ตบั 
กลา้มเน้ือ ไต เป็นตน้ ถูกท าลายท่ีตบัและาบัถ่ายออกทางปัสสาวะ   
             1.2 อำกำรและอำกำรแสดง 

1.2.1 อาการเฉียบพลัน ระยะเวลาาองการสัมผสั  2  นาที  ถึง  3  ชัว่โมง   อาจนานถึง  24  ชัว่โมง 
โดยมีอาการผิวหนงัอกัเสบ  หรือเยื่อเมือกอกัเสบ มึนงง  รู้สึกวา่ตวัหมุน   บา้นหมุน ซึม  อาจถึงาั้นหมดสติ  
ชกั  
                  1.2.2 อาการเร้ือรัง ระยะเวลาาองการสัมผสัอย่างน้อย  1 เดือน โดยมีอาการท าลายเส้นประสาท
ส่วนปลาย  ท าให้แานาาอ่อนแรงโดยมีอาการเท่ากนัทั้งสองาา้ง  และเร่ิมจากการอ่อนแรงาองการเหยียดเทา้  
ต่อมาลามา้ึนถึงาาท าใหเ้ดินไม่ได ้ปฏิกิริยาสะทอ้น  (Reflex)  าองเอน็ร้อยหวายลดลง  เม่ือเทียบกบัปฏิกิริยา
ท่ีส่วนบนาองร่างกาย กลา้มเน้ือฝ่อลีบในกรณีท่ีเป็นมาก  ประสาทตาอกัเสบและความจ าเส่ือม  

              1.3. กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น การรักษาตามอาการคือ การยา้ยงานไม่ให้มีการสัมผสัอีก ปรับปรุง
สถานท่ีท างานให้ถูกตอ้งตามกฏหมาย ให้มีการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มปีละสองคร้ังตามพระราชบญัญติัวตัถุ
อนัตราย  ถา้ปล่อยใหเ้ป็นเร้ือรังอาจท าใหรั้กษาไม่หาย 

              1.4. กำรป้องกัน  เปล่ียนตวัท าละลายไปใช้ตวัท าละลายท่ีอนัตรายนอ้ยกวา่ หรือไม่ใชต้วัท าละลาย
เลย ปิดภาชนะ ป้องกนัการระเหยาองตวัท าละลาย การสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
เช่น หนา้กาก ถุงมือ เป็นตน้ 

2. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิจากตัวท าละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 

 ตวัท าละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนคือ เบนซีน สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบ
ท่ีมีวงแหวนเบนซีนหน่ึงวงหรือมากกว่า เป็นสารเคมีท่ีท าจากน ้ ามนัดิบ (Crude petroleum oil) หรือจาก
น ้ ามนัถ่านหิน ปัจจุบนัมีการใช้เบนซีนน้อยลง แต่กวา่คร่ึงน ามาใช้ในการผลิตเอทิลเบนซีน เพื่อน ามาผลิต
เป็นสไตรีนโมโนเมอร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาน ้ามนัรถจะประกอบดว้ยเบนซีนร้อยละ 2-3 และอะโรมาติก
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ตวัอ่ืนร้อยละ 30-50  โทลูอีนและสไตรีนเป็นตวัท าละลายท่ีใช้มากท่ีสุด  อาชีพท่ีสัมผสัตวัท าละลายอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอน 

             2.1  กลไกกำรเกดิโรค ตวัท าละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนมกัเาา้ทางปอด ถา้อยูเ่ฉยๆ จะมีการดูด
ซึมร้อยละ 50-70 ถา้มีงานเบาๆ จะมีการดูดซึมร้อยละ 40-60 และงานหนกัจะมีการดูดซึมร้อยละ 30-50  อะ
โรมาติกไฮโดรคาร์บอนสามารถดูดซึมผ่านผิวหนงัไดบ้า้ง เม่ือเาา้สู่ร่างกายแลว้จะเกิดเมทาบอลิซึมทั้งหมด 
และา้ึนกบัสารเคมีท่ีแทนท่ีวงแหวนเบนซีน เบนซีนจะเปล่ียนเป็นฟีนอล และาบัถ่ายออกทางปัสสาวะในรูป
าองคอนจูเกตฟีนอล (Conjugated phenol)  และไดไฮดรอกซีฟีนอล (Dihydroxyphenols)  ซ่ึงจะถูกาบัออก
ช้าๆ และมีค่าคร่ึงชีวิตเท่ากบั 28 ชัว่โมง โทลูอีนเกิดเมทาบอลิซึมไปเป็นกรดเบนโซอิกและถูกาบัถ่ายทาง
ปัสสาวะในรูปาองไกลซีนจบัแล้วกบักรดฮิปปูริกซ่ึงมีค่าคร่ึงชีวิตประมาณ 1-2 ชั่วโมง และ จะถูกหายใจ
ออกในรูปเดิมประมาณ ร้อยละ 15-20  เอทิลเบนซีนส่วนใหญ่ถูกดูดซึมและาบัออกทางปัสสาวะในรูปาอง 
กรดแมนเดลิก (Mandelic acid) และส่วนนอ้ยในรูปาองกรดฟีนีลไกลออกซีลิก (Phenylglyoxylic acid)  

2.2 อำกำรและอำกำรแสดง 
อาการเฉียบพลัน อาการคลา้ยการดมยาสลบ: มึนงง ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ง่วงนอน  

อ่อนเพลีย รู้สึกเมา พูดล้ินพนักนั การทรงตวัไม่ดี ซึมเศร้า และหมดสติ มีการระคายเคืองทางเดินหายใจ: ไอ 
แสบจมูกและแสบคอ 

             อาการเร้ือรัง ผวิหนงัอกัเสบ: ผวิหนงัแห้ง แตก และบวมแดง มีอาการทางประสาทคือ ปวดศีรษะ 
อารมณ์แปรปรวน อ่อนแรง ความทรงจ าระยะสั้ นเสียไป เสียสมาธิ การทดสอบทางจิตวิทยาผิดปกติ  
การตรวจภาพคอมพิวเตอร์สมองพบมีสมองฝ่อ พบคล่ืนสมองผิดปกติ  เบนซีนมีผลต่อไากระดูก ท าให้เกิด 
โลหิตจาง (Aplastic anemia)  ซ่ึงอาจกลายเป็นโรคมะเร็งเม็ดโลหิตาาวในท่ีสุด การท างานาองตับใน
ผูป้ฏิบติังานมกัผิดปกติ โทลูอีนเป็นยาเสพติดท าให้การท างานาองไตเสียแต่สามารถกลบัคืนมาเป็นปกติได ้
นอกจากน้ียงัมีการเดินเซแบบ ซ่ึงเป็นเร้ือรังในผูป้ฏิบติังานดมโทลูอีน และในผูป้ฏิบติังานท่ีสัมผสั  

              2.3. กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  การรักษาตามอาการท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การยา้ยงานไม่ให้มีการสัมผสั
อีก นอกจาก นั้นยงัตอ้งท าการปรับปรุงสถานท่ีท างานใหถู้กตอ้งตามกฏหมาย มีการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มปีละ 
2 คร้ังตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย  ถา้ปล่อยใหเ้ป็นเร้ือรังอาจท าใหรั้กษาไม่หาย 

              2.4 กำรป้องกัน  เปล่ียนตวัท าละลายไปใช้ตวัท าละลายท่ีอนัตรายน้อยกว่า หรือไม่ใชต้วัท าละลาย
เลย ปิดภาชนะ ป้องกนัการระเหยาองตวัท าละลาย สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น 
หนา้กาก ถุงมือ เป็นตน้ 

3. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิจากตัวท าละลายฮาโลจีเนตเตดไฮโดรคาร์บอน 
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 ตวัท าละลายฮาโลจีเนตเตดไฮโดรคาร์บอน (Halogenated hydrocarbon) เป็นอนุพนัธ์ุาองอะลิแฟติก
ไฮโดรคาร์บอนท่ีมีธาตุในหมู่ฮาโลเจน (Halogen)  ซ่ึงมีคาร์บอนและไฮโดรเจนโมเลกุลหลายตวัเรียงตวัเป็น
เส้นตรงหรือแยกแานง เช่น เมทิลดลอไรด์ (Methyl chloride) ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)  เมทิล
โบรไมด ์(Methyl bromide)  

               3.1 กลไกกำรเกิดโรค สารเหล่าน้ีเป็นตวัท าละลายซ่ึงเาา้สู่ร่างกายทางการหายใจและทางผิวหนัง 
ในาณะพกัจะถูกดูดซึมได้ดีกว่าาณะท างานหรือออกก าลงั ไม่ค่อยถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร เม่ือเาา้สู่
ร่างกายแลว้จะถูกเปล่ียนแปลงเป็นแอลกอฮอลล์ ไดออล คีโตน และไดคีโตน แล้วจบักบักรดกลูคิวโรนิก 
(Glucoronic acid)  และาบัออกทางปัสสาวะ 

                 3.2 อำกำรและอำกำรแสดง 
                       พิษต่อระบบประสาท การสัมผสัทางการหายใจท าใหเ้กิดการกดการท างานาองระบบ 
ประสาท ผูส้ัมผสัจะมีอาการ อาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ วงิเวยีน คล่ืนไส้ อาเจียน สับสน ง่วงนอน ซึมลง 
ความรู้สติเปล่ียนแปลง สับสน เดินเซ การกดศูนยห์ายใจ 
                  พิษต่อตับ อาการคล่ืนไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย จุกแน่น บริเวณล้ินป่ีและใตช้ายโครงาวา มีปัสสาวะ
สีเาม้  ตรวจพบตบัโต ดีซ่าน จนถึงกลุ่มอาการตบัวาย มีการแา็งตวัาองเลือดผิดปกติ โดยอาการทางสมอง
จากตบัวายอาจเร่ิมเกิดา้ึนไดใ้นวนัท่ี 2-3 หลงัการรับสัมผสั 
                   พิษต่อผิวหนัง การสัมผสัสารกลุ่มน้ีท่ีผิวหนังเป็นเวลานานท าให้เกิดอาการผิวหนังอกัเสบมี
ลกัษณะแหง้ แตกเป็นร้ิวรอย และสามารถท าใหเ้กิดการติดเช้ือแทรกซอ้นได ้
                      การระคายเคืองต่อเย่ือเมือก มีอาการแสบ ระคายเคืองาองตา  เยือ่บุจมูก และ คอหอย  

                    พิษต่อปอด มีอาการาองระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมหดเกร็ง ปอดอกัเสบจาก

สารเคมี ระบบการหายใจลม้เหลว าาดออกซิเจนท่ีท าให้เกิดคาร์บอกซีฮีโมโกลบลิน เป็นตน้ 

             3.3  กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  การรักษาตามอาการคือ การย้ายงานไม่ให้ มีการสัมผ ัสอีก 
นอกจากนั้นยงัตอ้งท าการปรับปรุงสถานท่ีท างานให้ถูกตอ้งตามกฏหมาย มีการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มปีละ 2 
คร้ังตามพระราช บญัญติัวตัถุอนัตราย  ถา้ปล่อยใหเ้ป็นเร้ือรังอาจท าใหรั้กษาไม่หาย 
               3.4 กำรป้องกัน  เปล่ียนตวัท าละลายไปใช้ตวัท าละลายท่ีอนัตรายนอ้ยกวา่ หรือไม่ใชต้วัท าละลาย
เลย ปิดภาชนะ ป้องกนัการระเหยาองตวัท าละลาย สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น 
หนา้กาก ถุงมือ เป็นตน้ 
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4. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิจากตัวท าละลายอนิทรีย์ประเภทแอลกอฮอล์ 
 แอลกอฮอล์เป็นตวัท าละลายอินทรียช์นิดอะลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน (Aliphatic hydrocarbon) ซ่ึงอยู่
ในกลุ่มท่ีมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ใช้เป็นตวัท าละลาย เป็นาองเหลวใส ไม่มีสี มีกล่ินฉุนเฉพาะตวั 
ระเหยติดไฟง่าย เป็นสารออกซิไดซ์ท่ีรุนแรง แอลกอฮอล์ท่ีมีการใช้กันมาก เช่น ไอโซโปรพานอล 
(Isopropanol) เอทิลแอลกอฮอล์ เมธิลแอลกอฮอล์ เป็นต้น แอลกอฮอล์เป็นสารเคมีท่ีมีใช้ทั่วไปทั้ งใน
อุตสาหกรรมและครัวเรือน  
            4.1 กลไกกำรเกิดโรค แอลกอฮอล์สามารถดูดซึมได้ผ่านทางเดินหายใจ ทางเดินอาหารและทาง
ผิวหนงั ไอโซโพรพานอลท่ีเาา้สู่ร่างกายส่วนใหญ่ถูกเปล่ียนเป็นอะซิโตน และส่วนใหญ่ถูกาบัออกทางไต
เป็นคีโตนในปัสสาวะและทางการหายใจออก และส่วนนอ้ยถูกาบัออกจากร่างกายโดยตรงทางปอดและไต  
เอทิลแอลกอฮอล์จะเกิดการเมตาบอไลตใ์นร่างกายไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน ้า และ
บางส่วนถูกาบัออกทางปัสสาวะและลมหายใจออก ท าให้มีการสะสมในร่างกายและมีความเป็นพิษเร้ือรัง
นอ้ย แต่เอทิลแอลกอฮอล์อาจมีผลกระทบระยะยาว ท าให้เกิดมะเร็งในสัตวท์ดลอง เมทิลแอลกอฮอล์จะดูด
ซึมไดดี้จากทางเดินอาหาร และทางผิวหนงัและถึงระดบัสูงสุดในเลือดภายใน 30-90 นาที มีการดูดซึมจาก
ทางปอดเฉล่ียร้อยละ 58 การดูดซึมทางผวิหนงัเม่ือสัมผสัเป็นเวลานานท าให้เกิดการเป็นพิษได ้ส่วนใหญ่จะ
เปล่ียนแปลงท่ีตับ (ร้อยละ 90-95) ส่วนน้อยาบัออกในรูปเดิมทางไต (ร้อยละ 2-5) และทางเดินหายใจ 
เอนไซม์ท่ีตับจะออกซิไดซ์เกิดฟอร์มาลดีไฮด์และกรดฟอร์มิกซ่ึงมีความเป็นพิษสูง และเปล่ียนเป็น
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้าาบัออกทางลมหายใจ 
             4.2 อำกำรและอำกำรแสดง  แอลกอฮอล์เป็นสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิระคายเคืองและกดประสาทส่วนกลาง 
มากกวา่ตวัท าละลายอ่ืนๆ ซ่ึงมีอาการระคายเคืองต่อตาและทางเดินหายใจ เมทิลแอลกอฮอล์มีความเป็นพิษ
มากกวา่ ไอโซโปรพานอลและเอทิลแอลกอฮอล ์

อาการเฉียบพลัน อาจเกิดจากการรับสัมผสัทางการหายใจ ทางผิวหนงัหรือทางการรับประทาน ท า
ให้เกิดการระคายเคืองเฉพาะท่ี มีอาการไอ แสบตาจมูกและคอ การกดการหายใจ ายายหลอดเลือด ท าให้
ความดนัโลหิตต ่า อาการท่ีส าคญัคือ ฤทธ์ิการกดประสาทส่วนกลางท าให้ปวดศีรษะ คล่ืนไส้อาเจียน อาการ
เร่ิมตน้คลา้ยอาการเมาสุรา ในรายท่ีมีพิษรุนแรงอาจท าให้หมดสติและเสียชีวิตได ้เมทิลแอลกอฮอลท์  าให้เกิด
การเป็นพิษมากกว่าแอลกอฮอล์ตวัอ่ืนๆ  เน่ืองจากผลาองการถูกเปล่ียนเป็นฟอร์มาลดีไฮด์และกรดฟอร์มิก 
ส่วนใหญ่เกิดจากการกินมากกว่าการสัมผสัทางระบบหายใจจากการท างาน ท าให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด 
ชนิดรุนแรงและเป็นพิษต่อประสาทตาท าใหต้าบอด  

อาการเร้ือรัง ถา้เกิดจากผลเฉพาะจะท าให้มีการอกัเสบาองผิวหนงั มีอาการแห้ง แดง แตกและคนั 
แอลกอฮอล์ท่ีสัมผสัทางผิวหนังท าให้ไามันท่ีผิวหนังลดลง ภาวะพิษเร้ือรังาองแอลกอฮอล์ต่อระบบ
ประสาทส่วนกลางยงัไม่ชดัเจน แต่เช่ือว่า อาจมีฤทธ์ิเหมือนสารระเหยอ่ืน ซ่ึงผูป่้วยท่ีไดรั้บทางการหายใจ
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นานๆ อาจมีอาการผิดปกติทางจิตประสาท นอกจากน้ีพบวา่ การสัมผสัเมทิลแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานาน 
มีผลต่อการมองเห็นอยา่งถาวร   
             4.3. กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  เม่ือไดรั้บการวินิจฉัยท่ีแน่นอนจะตอ้งรีบรักษาภาวะเลือดเป็นกรด 
การให้ด่างเพื่อแกภ้าวะเลือดเป็นกรด ในรายท่ีมีพิษเมทิลแอลกอฮอล์จะตอ้งให้แอลกอฮอล์เาา้กระแสเลือด
เพื่อแกพ้ิษ ให้ออกซิเจน และรักษาตามอาการเพื่อแกภ้าวะตบัและไตเส่ือม ส่วนใหญ่พิษจะเกิดจากการกิน
เป็นจ านวนมากซ่ึงไม่ค่อยเกิดในภาคอุตสาหกรรม 

              4.4 กำรป้องกัน การป้องกนัโดยการให้ความรู้ ใหใ้ส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล การ
ตรวจร่างกายตามความเส่ียง  

กจิกรรม 13.2.2 

               จงฮธิบายอาการและอาการแสดงอยา่งเร้ือรังาองตวัท าละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 

แนวตอบกจิกรรม 13.2.2   
       อาการและอาการแสดงอยา่งเร้ือรังาองตวัท าละลายอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนคือ  ผิวหนงัอกัเสบ

ผวิหนงัแห้ง แตก และบวมแดง มีอาการทางประสาทคือ ปวดศีรษะ อารมณ์แปรปรวน อ่อนแรง ความทรงจ า
ระยะสั้นเสียไป เสียสมาธิ มีสมองฝ่อ พบคล่ืนสมองผิดปกติ เบนซีนมีผลต่อไากระดูก ท าให้เกิดโลหิตจาง 
ซ่ึงอาจกลายเป็นโรคมะเร็งเม็ดโลหิตาาวในท่ีสุด การท างานาองตบัผิดปกติ โทลูอีนเป็นยาเสพติดท าให้การ
ท างานาองไตเสียแต่สามารถกลับคืนมาเป็นปกติได้ นอกจากน้ียงัมีการเดินเซแบบ ซ่ึงเป็นเร้ือรังใน
ผูป้ฏิบติังานดมโทลูอีน และในผูป้ฏิบติังานท่ีสัมผสั  

 

เร่ืองที ่13.2.3 
โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิจากก๊าซและสารกดักร่อน 
            
            ก๊าซและสารกดักร่อนเม่ือเาา้ไปในระบบหายใจแลว้  จะท าให้เกิดโรคซ่ึงา้ึนกบัสมบติัาองก๊าซและ
สารกดักร่อนนั้นวา่ ละลายน ้ าไดดี้หรือไม่ดีในน ้ า เน่ืองจากพวกท่ีละลายน ้ าไดดี้จะท าให้เกิดการระคายเคือง
ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนลงไป มีสารบางตวัท าให้เกิดอนัตรายต่อทางเดินหายใจล่าชา้คือ เกิดภายหลงัจาก
สัมผสัเป็นเวลานานเป็นชัว่โมง  
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1. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิจากก๊าซระคายเคือง 
ก๊าซท่ีท าให้เกิดการระคายเคืองเป็นกลุ่มก๊าซท่ีสัมผสักบัเยื่อบุทางเดินหายใจหรือผิวหนงัแลว้ท าให้

เกิดการท าลายหรือระคายเคืองเน้ือเยื่อดงักล่าว ก๊าซท่ีท าให้เกิดการระคายเคืองซ่ึงพบบ่อย ไดแ้ก่ แอมโมเนีย
และฟอสจีน  
               1.1 กลไกกำรเกิดโรค   ก๊าซท่ีละลายในน ้ าไดดี้จะละลายเป็นสารท่ีกดักร่อนหรือระคายเคืองท าให้
เกิดการอกัเสบในเน้ือเยื่อต่างๆท่ีสัมผสั เช่น เยือ่บุตา เยือ่บุโพรงจมูก เยื่อบุคอหอย เป็นตน้ ท าให้เกิดการบวม
ในทางเดินหายใจจนอาจเส่ียงต่อการอุดกั้นทางเดินหายใจ แอมโมเนียละลายในน ้ าได้ดีให้สารละลาย
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์  ไฮโดรเจนคลอไรด์ละลายในน ้ าให้สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ไฮโดรเจน
ฟลูออไรด์ละลายในน ้ าให้สารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายในน ้ าให้สารละลาย
กรดซลัฟูริก คลอรีนละลายในน ้าใหส้ารละลายกรดไฮโดรคลอริกและไฮโดรคลอรัส  
            ก๊าซท่ีละลายในน ้ าไดน้้อยจะละลายน ้ าไดช้า้ ดงันั้น จึงละลายเป็นสารท่ีกดักร่อนหรือระคายเคืองใน
ทางเดินหายใจส่วนล่าง ท าให้เกิดการอกัเสบในหลอดลมระดับต่างๆ และถุงลม ท าให้เกิดหอบหืด ปอด
อักเสบ และหายใจล้มเหลวจากน ้ าท่วมปอด ฟอสจีนละลายในน ้ าให้สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
ไนโตรเจนไดออกไซดล์ะลายในน ้าใหส้ารละลายกรดไนตริก  
            1.2  อำกำรและอำกำรแสดง  ก๊าซกลุ่มท่ีละลายในน ้ าได้ดีมกัท าให้เกิดอาการทนัทีหลงัการสัมผสั 
อาการท่ีเกิดา้ึน ได้แก่ อาการระคายเคืองตา ตาแดง น ้ าตาไหล คดัจมูก น ้ ามูกไหล ไอ เจ็บคอ เสียงแหบ  
เกิดผื่นท่ีใบหนา้ดว้ย ถา้ไดรั้บสัมผสัมากผูป่้วยอาจมีอาการหายใจล าบากและหายใจมีเสียงดงัจากการอุดกั้น
ทางเดินหายใจและอาจเกิดความผดิปกติในทางเดินหายใจส่วนล่างคลา้ยการสัมผสัก๊าซท่ีละลายน ้าไดน้อ้ย 
ก๊าซกลุ่มท่ีละลายในน ้ าไดน้้อยจะเกิดอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปหลงัการสัมผสั อาจใช้เวลาถึง 24 ชัว่โมง  
มกัมีอาการไอ เจ็บหน้าอก หายใจล าบาก หายใจมีเสียงดงัหวีด หอบเหน่ือย น ้ าท่วมปอด ผูป่้วยอาจเสียชีวิต
จากภาวะการแลกเปล่ียนออกซิเจนท่ีปอดลม้เหลว  ผลแทรกซอ้นในระยะยาวอาจเกิดอาการแพท่ี้หลอดลม  
             1.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น การสัมผสัก๊าซกลุ่มท่ีละลายในน ้ าได้ดีควรให้ออกซิเจนเสริม และ
ดูแลทางเดินหายใจในกรณีท่ีมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ อาจจ าเป็นตอ้งใชท้่อช่วยหายใจ ผูป่้วยท่ีมีการสัมผสั
สารระคายเคืองท่ีตาควรไดรั้บการลา้งตาคลา้ยกรณีสัมผสักรดหรือด่าง การสัมผสัก๊าซกลุ่มท่ีละลายในน ้ าได้
นอ้ยควรรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาายายหลอดลม และอาจตอ้งพิจารณาใชเ้คร่ืองช่วยหายใจในกรณีท่ีมี
การหายใจลม้เหลว เป็นตน้ ควรสังเกตอาการอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง 
               1.4 กำรป้องกัน การสัมผสัก๊าซระคายเคืองควรมีมาตรการในการเก็บและใชก้๊าซในสถานท่ีท างาน
อยา่งปลอดภยัและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
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2.  โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิจากสารที่ท าให้เกดิภาวะขาดออกซิเจน 
               สารท่ีท าให้เกิดภาวะาาดออกซิเจน (Asphyxiant) หมายถึง กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้เกิดภาวะาาด
ออกซิเจน (Asphyxia) ซ่ึงเป็นภาวะท่ีมีออกซิเจนในอากาศท่ีหายใจเา้าน้อย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก 
ไดแ้ก่ 
              กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้อากาศท่ีหายใจเาา้มีความเาม้าน้าองก๊าซออกซิเจนนอ้ยท าใหอ้วยัวะในร่างกาย
าาดออกซิเจน (Simple asphyxiants) ก๊าซกลุ่มน้ีมีลักษณะร่วมกันในการแทนท่ีออกซิเจนในอากาศ เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน อะเซติลีน เป็นตน้ ก๊าซเช้ือเพลิง เช่น มีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นตน้  และ
ก๊าซเฉ่ือย เช่น ฮีเลียม  อาร์กอน เป็นตน้ ก๊าซกลุ่มน้ีทั้งหมดเป็นก๊าซท่ีไม่มีสี คาร์บอนไดออกไซด์อาจอยูใ่น
รูปาองแาง็เป็นน ้าแา็งแหง้ ซ่ึงสามารถระเหิดไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได ้อะเซติลีนมีกล่ินคลา้ยกระเทียม 
และกลุ่มก๊าซเช้ือเพลิงอาจมีกล่ินคลา้ยน ้ามนัปิโตรเลียม 

กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้ระบบการานส่งออกซิเจนไปยงัอวยัวะในร่างกายผิดปกติหรือท าให้กระบวน 
ก าร เมท าบอ ลิ ซึ มแบบ ใช้ออก ซิ เจน ถูกย ับ ย ั้ ง  (Systemic asphyxiants, Toxic asphyxiants, Chemical 
asphyxiants) ท าให้ร่างกายอยูใ่นสภาวะเสมือนาาดออกซิเจนทั้งท่ีอากาศท่ีหายใจเาา้มีความเาม้าน้าองก๊าซ
ออกซิเจนในระดบัปกติ เช่น ไฮโดรเจน ไซยาไนด ์คาร์บอนมอนออกไซด ์ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ เป็นตน้ 
               คาร์บอนมอนออกไซดเ์ป็นก๊าซท่ีไม่มีกล่ินและไม่ท าใหเ้กิดการระคายเคือง เกิดจากกระบวนการเผา
ไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์าองเช้ือเพลิง หรือจากการสัมผสัหรือสูดดมเมทิลีนคลอไรด์ (Methylene chloride) ซ่ึงเม
ทิลีนคลอไรดส์ามารถถูกเปล่ียนแปลงในร่างกายโดยเอนไซมท่ี์ตบักลายเป็นคาร์บอนมอนออกไซดแ์ละเกิด
คาร์บอกซีฮีโมโกลบลิน ซ่ึงจะสลายตวัชา้ๆ โดยมีค่าคร่ึงเวลาประมาณ 3.5 ชัว่โมง 
               ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นาองเหลวหรือก๊าซท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อาจเกิดได้
จากการผสมเกลือไซยาไนด์กบักรดซ่ึงมกัเกิดจากอุบติัเหตุหรือการผสมท่ีไม่เหมาะสม อาจเกิดจากการเผา
ไหมพ้ลาสติก านสัตว ์หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ อีกดว้ย เป็นก๊าซท่ีเกิดา้ึนตามธรรมชาติจากการย่อยสลาย
วตัถุอินทรียต่์างๆ ท่ีมีก ามะถนัเป็นส่วนประกอบ ไฮโดรเจนซลัไฟด ์มีกล่ินเหมือนก๊าซไา่เน่า 
               2.1 กลไกกำรเกิดโรค กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้อากาศท่ีหายใจเาา้มีความเาม้าน้าองก๊าซออกซิเจนนอ้ย
ท าให้อวยัวะในร่างกายาาดออกซิเจนออกฤทธ์ิด้วยการแทนท่ีก๊าซออกซิเจนในอากาศท าให้ระดบัความ
เาม้าน้ออกซิเจนในอากาศต ่ากวา่ปกติ ก๊าซกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่ท าให้เกิดภาวะพิษต่อเซลล์ หากความเาม้าน้
าองก๊าซกลุ่มน้ีสูงา้ึนระดบัความเาม้าน้าองออกซิเจนในอากาศจะยิ่งต ่าลงและผลกระทบและอาการต่อ
ระบบต่างๆในร่างกายจะมากา้ึน อวยัวะในร่างกายท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากการาาดออกซิเจน ไดแ้ก่ 
ระบบประสาทกลางและระบบหัวใจ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีความเา้มาน้สูงอาจออกฤทธ์ิกดระบบ
ประสาทกลางท าให้เกิดอาการง่วงซึม ผูท่ี้มีความไวต่อผลาองการสัมผสัก๊าซกลุ่มน้ีคือ ผูท่ี้มีโรคระบบหวัใจ
และระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ  โรคถุงลมโป่งพอง เป็นตน้ 
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              กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้ระบบการานส่งออกซิเจนไปยงัอวยัวะในร่างกายผิดปกติหรือท าให้กระบวน 
การเมทาบอลิซึมแบบใชอ้อกซิเจนถูกยบัย ั้งมีกลไกการออกฤทธ์ิแตกต่างกนัเฉพาะตวั  
               คาร์บอนมอนออกไซด์ออกฤทธ์ิโดยการจบักบัฮีโมโกลบลินท าให้เกิดคาร์บอกซีฮีโมโกลบินจึงท า
ให้ออกซิเจนจบักบัฮีโมโกลบลินไม่ไดแ้ละท าเม็ดเลือดแดงเสียความสามารถในการานส่งออกซิเจนไปยงั
อวยัวะต่างๆ ฮีโมโกลบลินท่ีจบักบัออกซิเจนแลว้ไม่ปล่อยออกซิเจนใหแ้ก่เน้ือเยือ่ต่างๆ ในร่างกาย  
                ไฮโดรเจนไซยาไนดส์ามารถถูกดูดซึมเาา้สู่ร่างกายอยา่งรวดเร็วทางทางเดินอาหารทางการหาย ใจ
และทางผิวหนัง โดยการจบักบัเหล็กในเอนไซม์ไซโตโครมออกซิเดสซ่ึงท าให้กระบวนการเมทาบอลิสม
แบบใช้ออกซิเจน (Aerobic metabolism) ในไมโตครอนเดรียถูกยบัย ั้ง ส่งผลให้ร่างกายมีกระบวนการเมทา
บอลิซึมแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic metabolism) ซ่ึงสร้างพลงังานได้น้อย ท าให้เซลล์ในร่างกายาาด
พลงังานจนอวยัวะส าคญัต่างๆ เสียหนา้ท่ีและเกิดภาวะกรดแลคติกคัง่  ท าให้เลือดเป็นกรดไฮโดรเจนซลัไฟด์
ออกฤท ธ์ิโดยการย ับย ั้ งการท างานาองเอนไซม์ไซโตโครมออกซิ เดส (Cytochrome oxidase) ใน 
ไมโทคอนเดรีย ท่ีระดบัความเาม้าน้ในอากาศ 50 พีพีเอ็ม (Part per million ;ppm) า้ึนไป นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิ
ระคายเคืองต่อเยือ่บุตาและเยือ่บุทางเดินหายใจท่ีระดบัความเาม้าน้ในอากาศ 10 พีพีเอม็ า้ึนไปดว้ย 
            2.2 อำกำรและอำกำรแสดง กลุ่มาองก๊าซท่ีท าใหอ้ากาศท่ีหายใจเาา้มีความเาม้าน้าองก๊าซออกซิเจน
นอ้ยท าใหอ้วยัวะในร่างกายาาดออกซิเจนออกฤทธ์ิดว้ยการแทนท่ีก๊าซออกซิเจนในอากาศมีความรุนแรง
อาการแสดงา้ึนอยูก่บัระดบัความเาม้าน้าองออกซิเจนในอากาศ ในอากาศปกติท่ีระดบัน ้าทะเลจะมีความ
เาม้าน้าองออกซิเจนประมาณร้อยละ 21 หากความเาม้าน้าองออกซิเจนยงัมากกวา่ร้อยละ 16 ผูป่้วยอาจยงั
ไม่แสดงอาการ ท่ีความเาม้าน้าองออกซิเจนร้อยละ 10-16 จะมีอตัราชีพจรและอตัราการหายใจเร็วและ
เหน่ือยง่ายา้ึน อาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน มีภาวะเลือดเป็นกรด (Lactic acidosis) สับสน การประสานงาน
าองระบบการเคล่ือนไหวผดิปกติและชกัได ้หากระดบัความเาม้าน้าองออกซิเจนนอ้ยกวา่ร้อยละ 6 ผูป่้วย
อาจหมดสติอยา่งเฉียบพลนัและเสียชีวติได ้
                 ส าหรับกลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้ระบบการานส่งออกซิเจนไปยงัอวยัวะในร่างกายผิดปกติหรือท าให้
กระบวนการเมทาบอลิซึมแบบใช้ออกซิเจนถูกยบัย ั้งนั้น ผูป่้วยท่ีสัมผสัคาร์บอนมอนออกไซด์มกัมีอาการ
ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อ่อนเพลีย สับสน และ าาดสมาธิ ถา้รุนแรงอาจเกิดชกัและหมดสติได ้อาจมีอาการเจ็บ
แน่นหนา้อกจากภาวะกลา้มเน้ือหวัใจาาดเลือดได ้ 
                ไฮโดรเจนไซยาไนด์  ในรายท่ีอาการไม่ รุนแรงอาจมีอาการปวดศีรษะ คล่ืนไส้  อาเจียน 
กระสับกระส่าย ในรายท่ีอาการมากอาจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ความดนัโลหิตต ่า ระบบการไหลเวียน
ลม้เหลว มีภาวะเลือดเป็นกรดแบบแลคติก ชกั หมดสติ และหยุดหายใจ โดยอาการอาจเกิดา้ึนรุนแรงอยา่ง
รวดเร็วหลงัการสัมผสั และผูป่้วยอาจเสียชีวติในเวลาเป็นนาทีเท่านั้น ผูท่ี้สัมผสัก๊าซน้ีอาจไดก้ล่ินในช่วงแรก
ท่ีระดบัความเาม้าน้ตั้งแต่ 5 ส่วนในพนัลา้นส่วน แต่การไดก้ล่ินน้ีอาจหมดไปเม่ือเวลาผ่านไปเพราะระดบั
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ท่ีสูงา้ึน (มากกวา่ 100 ส่วนในลา้นส่วน) จะยบัย ั้งระบบประสาทรับกล่ิน ท่ีระดบัตั้งแต่ 10 
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ส่วนในลา้นส่วนา้ึนไปท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยือ่บุตาและทางเดินหายใจและเกิดภาวะปอดบวมไดด้ว้ย 
ท่ีระดบั 50 ส่วนในลา้นส่วนา้ึนไปท าใหเ้กิดอาการและอาการแสดงเกิดจากภาวะาาดพลงังานาองสมองและ
หัวใจเช่นเดียวกบัภาวะพิษจากไซยาไนด์ เน่ืองจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มีการดูดซึมท่ีดีทางการหายใจ  
ผูส้ัมผสัจึงอาจหมดสติอยา่งเฉียบพลนั 
               2.3  กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
                     กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้อากาศท่ีหายใจเาา้มีความเาม้าน้าองก๊าซออกซิเจนน้อยท าให้อวยัวะใน
ร่างกายาาดออกซิเจนออกฤทธ์ิดว้ยการแทนท่ีก๊าซออกซิเจนในอากาศรักษาโดยน าผูป่้วยออกจากบริเวณท่ีมี
การสัมผสั ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีการป้องกนัการรับสัมผสัอย่างเหมาะสม อาจพิจารณาให้ออกซิเจนแก่
ผูป่้วยรายท่ีมีการชกั หมดสติ และ มีระดบัออกซิเจนในเลือดต ่า การป้องกนัการเกิดภาวะพิษท าโดยการจดัให้
มีออกซิเจนเสริมในการท างานในท่ีอบัอากาศ 
                       กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้ระบบการานส่งออกซิเจนไปยงัอวยัวะในร่างกายผิดปกติหรือท าให้
กระบวน การเมทาบอลิซึมแบบใช้ออกซิเจนถูกยบัย ั้งท่ีเกิดจากคาร์บอนมอนออกไซด์ท าโดยน าผูป่้วยออก
จากบริเวณท่ีมีการสัมผสั  ให้ออกซิเจนความเาม้าน้ร้อยละ 100 แก่ผูป่้วยจะช่วยให้ร่างกายก าจดัคาร์บอกซีฮี
โมโกลบลินไดเ้ร็วา้ึน รักษาดว้ยการให้ออกซิเจนร้อยละ 100  (Hyperbaric oxygen) ภายใตค้วามดนั 2-3 เท่า
าองความดนับรรยากาศ จะท าให้ค่าคร่ึงเวลาาองคาร์บอกซีฮีโมโกลบินเหลือประมาณ 30 นาที และอาจลด
อตัราการเกิดผลาา้งเคียงระยะยาวท่ีเกิดจากภาวะพิษคาร์บอนมอนออกไซด์ การให้ออกซิเจนร้อยละ 100   
ไม่ไดมี้แพร่หลายในทุกโรงพยาบาลและอาจตอ้งค านึงความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยและผลาา้งเคียง
าองการรักษาการให้ออกซิเจนร้อยละ  100   เช่น การชัก เป็นตน้ ผลาา้งเคียงระยะยาวาอง คาร์บอนมอน
ออกไซด ์เช่น  ปวดศีรษะเร้ือรัง อารมณ์ผดิปกติ ความจ าผดิปกติ ภาวะพาร์กินสัน เป็นตน้ 
                    การรักษาไฮโดรเจนไซยาไนด์ท าโดยการน าผูป่้วยออกจากบริเวณท่ีมีการสัมผสั  หากมีการ
ปนเป้ือนทางผิวหนงัควรท าการลา้งผิวหนงัดว้ยน ้ า แปรง และ สบู่ ถา้มีการสัมผสัทางปากควรให้การรักษา
ด้วยผงถ่านกมัมนัต์ (Activated charcoal) ด้วย  อาจพิจารณาให้ออกซิเจนแก่ผูป่้วยรายท่ีมีการชัก หมดสติ 
และ มีระดบัออกซิเจนในเลือดต ่า ชุดยาตา้นพิษประกอบดว้ยยาสองส่วนหลกั ส่วนท่ีหน่ึงก่อให้เกิดภาวะเมท
ฮีโมโกลบินนีเมีย (Methemoglobinemia) ซ่ึงหมายถึงภาวะท่ีฮีโมโกลบลินกลายเป็นเมทฮีโมโกลบลินท่ีจบั
กบัออกซิเจนแน่นไม่ยอมปล่อย ท าให้เซลล์ร่างกายน าออกซิเจนไปใช้ไม่ได้  เช่น  ยาเอมิลไนไตรด์ และ
โซเดียมไนไตรด์ เป็นตน้ โดยไนไตรด์จะไปแยง่จบักบัไซยาไนด์ในเลือด และยาส่วนท่ีสอง เช่น โซเดียมไท
โอซลัเฟท เป็นตน้ ซ่ึงเร่งการเปล่ียนแปลงไซยาไนดใ์หเ้ป็นไทโอไซยาเนตซ่ึงจะถูกาบัจากร่างกายทางไต  
                 ไฮโดรเจนซัลไฟด์รักษาโดยน าผูป่้วยออกจากบริเวณท่ีมีการสัมผสั  อาจพิจารณาให้ออกซิเจนแก่
ผูป่้วยรายท่ีมีการชกั หมดสติ และ มีระดบัออกซิเจนในเลือดต ่า ยาตา้นพิษสามารถใชชุ้ดยาตา้นพิษไซยาไนด์ 
โดยใชเ้ฉพาะส่วนท่ีก่อใหเ้กิดภาวะเมทฮีโมโกลบลินนีเมีย 
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                 2.4 กำรป้องกัน   
                        1) เฝ้าระวงัระดบัไซยาไนด์ / ไฮโดรเจนซลัไฟด์ ในสถานท่ีท างานโดยการจดัการทาง
วศิวกรรมให้ผูป้ฏิบติังานปลอดจากการสัมผสัสาร   
                        2) จดัใหมี้การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลดว้ย   
                         3) ใหา้อ้มูลคุณสมบติัเตือนและอาการาองภาวะพิษจากไซยาไนด์ / ไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ก่
ผูป้ฏิบติังาน เพื่อท่ีจะไดมี้การตรวจพบไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
                         4) หากมีการสัมผสั ควรมีการจดัเตรียมยาตา้นพิษไซยาไนด์ ในหอ้งพยาบาลในโรงงานหรือ
สถานพยาบาลในบริเวณท่ีมีเก่ียวาอ้งกบั ไซยาไนด ์/ ไฮโดรเจนซลัไฟด ์เพราะเป็นยาตา้นพิษท่ีหายาก แต่
ราคาไม่แพงและจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อช่วยชีวติอยา่งเร่งด่วน 
 
3. โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิจากสารกดักร่อน                                                                                 
             กรด และ ด่างในประเทศไทยมีความส าคญัเพราะการสัมผสัสารกลุ่มน้ีเป็นสาเหตุอนัดบัแรกๆ าอง
การเสียชีวติจากสารพิษท่ีพบบ่อยท่ีสุดในประเทศไทย 
           3.1 กลไกกำรเกิดโรค กรดท าให้เกิดการท าลายาองเน้ือเยื่อท่ีสัมผสัเป็นเน้ือเยื่อแา็งหนา (Eschar 
formation) และป้องกันการซึมาองกรดลงในเน้ือเยื่อชั้นลึกลงไป ด่างท าให้เกิดการท าลายาองเน้ือเยื่อท่ี
สัมผสัเป็นเน้ือเยือ่เป่ือยเหลวท าใหด่้างสามารถทะลุผา่นและท าลายเน้ือเยือ่ชั้นลึกลงไป 
             3.2 อำกำรและอำกำรแสดง  การสัมผสักรดและด่างท่ีผิวหนงัจะท าให้เกิดผิวหนงัพองและบวมแดง 
และเจ็บปวด มีอาการบวมแดงและอกัเสบ  การสัมผสักรดและด่างท่ีตาจะเกิดภาวะตาแดง แสบตา รุนแรง 
เยื่อบุตาบวม กระจกตาอกัเสบ อาจรเกิดตาบอดได้  ถ้าผูป่้วยสัมผสักรดท่ีมีความเา้มาน้น้อยอาจไม่รู้สึก
เจบ็ปวดในทนัที แต่อาจเร่ิมรู้สึกหลงัจากนั้นหลายชัว่โมงและอาจเป็นเหตุใหมี้การท าลายเน้ือเยื่ออยา่งรุนแรง
ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาท่ีเหมาะสม  
              3.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
                    ผูป่้วยทุกรายควรลา้งบริเวณท่ีถูกกรดหรือด่างดว้ยน ้าเกลือ (0.9% Sodium chloride solution) 
หรือน ้าสะอาดจ านวนมากเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10-15 นาที แลว้น าส่งแพทยซ่ึ์งจะท าการรักษาอยา่ง
ประคบัประคองตามอาการ เช่น การใหส้ารน ้าทางหลอดเลือด ใหย้าแกป้วด  การรักษาภาวะติดเช้ือ เป็นตน้  
                     ผูป่้วยท่ีสัมผสักรดหรือด่างท่ีตาควรไดรั้บการลา้งตาดว้ยน ้ าสะอาดหรือน ้ าเกลือ ควรลา้งตาจน
ได้ pH ประมาณ 7 ผูป่้วยเหล่าน้ีควรได้รับการส่งปรึกษาจกัษุแพทยท์นัที าอ้ควรระวงัในการลา้งตา ไดแ้ก่ 
การระวงัไม่ใหน้ ้ าท่ีไหลผา่นตาท่ีไดรั้บบาดเจ็บแลว้ปนเป้ือนตาอีกาา้งหน่ึง  การท่ีผูป่้วยหายปวดจะเป็นส่ิงท่ี
บ่งช้ีถึงการรักาท่ีไดผ้ล หากการรักษาดว้ยวิธีน้ีเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาทีแลว้ผูป่้วยยงัมีอาการปวดบริเวณท่ี
สัมผสักรดควรให้การรักษาาั้นต่อไปดว้ยการให้สารละลายแคลเซียมกลูโคเนต(Calcium gluconate)ร้อยละ 
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2.5   ทางหลอดเลือดแดงซ่ึงควรจะท าให้ผูป่้วยหายปวดทนัที  ผูป่้วยท่ีมีพื้นท่ีสัมผสักรดตั้งแต่ร้อยละ 5 าอง
พื้นท่ีผิวกายา้ึนไปจดัเป็นผูป่้วยท่ีอาจเกิดภาวะเกลือแร่ผิดปกติจนเกิดอนัตรายได ้ผูป่้วยเหล่าน้ีควรไดรั้บการ
ติดตามตรวจระดบัเกลือแร่เหล่าน้ีและคล่ืนไฟฟ้าหวัใจอยา่งใกลชิ้ดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 
              3.4  กำรป้องกัน  พยายามหลีกเล่ียงการท างานท่ีต้องใช้กรดและด่างท่ีสามารถกัดกร่อนสูงและ
เาม้าน้ และจดัเก็บสารเคมีเหล่าน้ีให้ปลอดภยั ควรมีการใช้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น 
แวน่ตาและถุงมืออยา่งเคร่งครัด  ควรมีการจดัสถานท่ีและอุปกรณ์ลา้งตาและผิวหนงัฉุกเฉินส าหรับกรณีเกิด
อุบติัเหตุในบริเวณท่ีท างานท่ีมีความเส่ียง  

กจิกรรม 13.2.3  

            1. จงอธิบายความหมายและยกตวัอยา่งสารท่ีท าใหเ้กิดภาวะาาดออกซิเจน 

           2.  จงอธิบายกลไกาองการเกิดโรคจากกรด 

แนวตอบกจิกรรม 13.2.3 

            1. สารท่ีท าให้เกิดภาวะาาดออกซิเจน (Asphyxiant) หมายถึง กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้เกิดภาวะาาด
ออกซิเจน ซ่ึงเป็นภาวะท่ีมีออกซิเจนในอากาศท่ีหายใจเาา้นอ้ย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่   
                  1) กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้อากาศท่ีหายใจเาา้มีความเาม้าน้าองก๊าซออกซิเจนนอ้ยท าให้อวยัวะใน
ร่างกายาาดออก ซิ เจน  ก๊ าซก ลุ่ ม น้ี มี ลักษณ ะ ร่วมกัน ในการแทน ท่ี ออก ซิ เจน ในอาก าศ  เช่ น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน อะเซติลีน เป็นตน้ ก๊าซเช้ือเพลิง เช่น มีเทน  โพรเพน บิวเทน เป็นตน้  และ
ก๊าซเฉ่ือย เช่น ฮีเลียม  อาร์กอน เป็นตน้ ก๊าซกลุ่มน้ีทั้งหมดเป็นก๊าซท่ีไม่มีสี คาร์บอนไดออกไซด์อาจอยูใ่น
รูปาองแาง็เป็นน ้าแา็งแหง้ ซ่ึงสามารถระเหิดไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได ้อะเซติลีนมีกล่ินคลา้ยกระเทียม 
และลุ่มก๊าซเช้ือเพลิงอาจมีกล่ินคลา้ยน ้ามนัปิโตรเลียม  
                        2) กลุ่มาองก๊าซท่ีท าให้ระบบการานส่งออกซิเจนไปยงัอวยัวะในร่างกายผิดปกติหรือท าให้
กระบวน กระบวนการเมทาบอลิซึมแบบใช้ออกซิเจนถูกยบัย ั้ง ท าให้ร่างกายอยู่ในสภาวะเสมือนาาด
ออกซิเจนทั้งท่ีอากาศท่ีหายใจเาา้มีความเาม้าน้าองก๊าซออกซิเจนในระดบัปกติ เช่น ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ 
คาร์บอนมอนออกไซด ์ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ เป็นตน้ 
            2. กรดท าให้เกิดการท าลายาองเน้ือเยื่อท่ีสัมผสัเป็นเน้ือเยื่อแา็งหนา และป้องกนัการซึมาองกรดลง
ในเน้ือเยื่อชั้นลึกลงไป ด่างท าให้เกิดการท าลายาองเน้ือเยื่อท่ีสัมผสัเป็นเน้ือเยื่อเป่ือยเหลวท าให้ด่างสามารถ
ทะลุผา่นและท าลายเน้ือเยือ่ชั้นลึกลงไป 
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เร่ืองที ่13.2.4 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของฝุ่น 
 
 ฝุ่ นในสถานประกอบการเป็นปัญหาต่อสุาภาพท่ีส าคัญาองผูป้ฏิบัติงาน เพราะอาจท าให้เกิด 
โรคปอด ฝุ่ นท่ีท าให้เกิดโรคปอดประกอบด้วยฝุ่ นอนินทรียแ์ละอินทรียจ์  านวนผูป่้วยได้เพิ่มสูงา้ึนอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศท่ีก าลงัพฒันาหากมิไดมี้การสอดส่องดูแลสุาภาพาองผูป้ฏิบติังานและรีบแกไ้า
ปัญหาท่ีจะท าใหเ้กิดโรคปอดน้ีอยา่งทนัท่วงที 
 
1. ซิลโิคซิส 
 ซิลิโคซิสเป็นโรคท่ีเกิดจากการหายใจาองผลึกซิลิกา้บริสุทธ์ิท่ีเป็นอนุภาคเล็กๆ เาา้สู่ปอดส่วนท่ีเป็น
ถุงลมการสะสมาองฝุ่ นท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากเน้ือเยื่อผลึกซิลิกา้บริสุทธ์ิจะกระจายตามธรรมชาติ
และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัาองเปลือกโลก 
 1.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  ผูท่ี้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมเหมืองสกัด เช่น แร่ต่างๆ การ
ก่อสร้างด้วยหิน อุตสาหกรรมท าแก้ว เซรามิก ครก อิฐ กระเบ้ืองทนไฟ ฉนวนวตัถุทนความร้อน การาน
ทราย ระเบิดหิน แต่งหิน าดัหิน าดัผวิโลหะ อุตสาหกรรมการท าซีเมนต ์งานหล่อโลหะ งานาุดอุโมงค ์เจาะ
หิน ลา้งแร่ บรรจุแร่ งานตกัทราย เป็นตน้  
 1.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย  เาา้สู่ร่างกายโดยการหายใจเอาฝุ่ นซิลิกา้ท่ีมีานาดต ่ากวา่ 5 ไมครอนเป็นระยะ
เวลานานๆ 
 1.3 อำกำรและอำกำรแสดง 
  1.3.1 พิษเฉียบพลัน ผูป่้วยท่ีหายใจเอาผลึกซิลิก้าบริสุทธ์ิในปริมาตรมากๆ และในเวลาสั้ นๆ 
ภายใน 1-2 สัปดาห์ ผูป่้วยจะรู้สึกหายใจล าบากกวา่เดิม ตามดว้ยอาการไอแห้งๆ 1-2 เดือน ต่อมาจะมีอาการ
แน่นหนา้อกและหอบ จะพบภาวะเาียวหรือมีการหายใจาดั  
  1.3.2 พิษเร้ือรัง  ผูป่้วยจะไดรั้บผลึกซิลิกา้บริสุทธ์ิเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ถึง 29 ปี ระยะแรก
ผูป่้วยจะไม่มีอาการอะไรเลย แต่ต่อมาจะรู้สึกเหน่ือยง่ายเวลาออกก าลงั มีไา ้น ้ าหนกัตวัลดลงผิดปกติหรือไอ
เป็นเลือด 
 1.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  เจา้หน้าท่ีสาธารณสุาควรส่งผูป่้วยไปตรวจสมรรถภาพปอด 
เอก็ซเรยแ์ละตรวจเน้ือเยือ่ปอด ซิลิโคซิสเป็นโรคเร้ือรังใชเ้วลาในการฟักตวัไม่นอ้ยกวา่ 3-20 ปี ดงันั้น จึงอาจ
มีผูป่้วยท่ีมีอาการโดยมีประวติัการท างานปัจจุบนัท่ีไม่ไดเ้ก่ียวาอ้งกบังานท่ีสัมผสักบัผลึกซิลิกา้ ดงันั้นในการ
ซักประวติัผูป่้วยต้องทราบประวติัาองการท างานในอดีตด้วย ซิลิโคซิสเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองจาก
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เน้ือเยื่อต่อผลึกซิลิกา้บริสุทธ์ิท่ีท าให้เกิดไฟโบรซิส (Fibrosis) า้ึนในปอด จึงเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้
หายาาดไดเ้น่ืองจากปฏิกิริยาตอบสนองยงัคงด าเนินต่อไป 
 1.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  1.5.1 การรักษาตามอาการและลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ท่ีอาจเกิดา้ึน เช่น ถ้ามีอาการเหน่ือย
มากควรใหอ้อกซิเจน เป็นตน้  
  1.5.2 ถ้าทราบว่าผูป่้วยมีอาการต้องแยกออกจากบริเวณท่ีมีฝุ่ นโดยเด็ดาาด ส่วนใหญ่โรคจะ
ลุกลามไปเร่ือยๆ แมจ้ะหยดุประกอบอาชีพนั้นๆ แลว้ 
 1.6 กำรป้องกนั  เป็นมาตรการท่ีส าคญัท่ีจะลดอุบติัการณ์การเกิดโรคหรือการเกิดอาการแทรกซอ้น 
  1.6.1 ระดับบุคคล  ใช้อุปกรณ์กรองฝุ่ นหรือเคร่ืองหายใจท่ีมีประสิทธิภาพสวมใส่ตลอดเวลา
ท างาน 
  1.6.2 ระดับองค์กร 
   1) ปรับปรุงใหมี้อากาศถ่ายเทเพียงพอในสถานท่ีประกอบอาชีพ 
   2) จดัใหมี้การตรวจวดัปริมาณาองฝุ่ นในสถานประกอบอาชีพ 
   3) ควบคุมผูป้ฏิบติังานให้ใช้วิธีท่ีถูกตอ้งในการประกอบอาชีพ เช่น การาุดเจาะหิน ท า
เหมืองแร่ตอ้งพน่น ้าผสมไปดว้ยเป็นระยะๆ เพื่อลดการกระจายาองฝุ่ นละออง เป็นตน้ 
   4) แยกระบบการผลิตออกจากคนงาน การปฏิบติังานภาคสนามในบริเวณท่ีมีฝุ่ นมากๆ 
พาหนะท่ีใชใ้นการานหิน ดิน ทราย ตอ้งเป็นระบบปิดและมีระบบป้องกนัฝุ่ นจากภายนอกเาา้มาในท่ีท างาน 
2. แอสเบสโตซิส 
 แอสเบสโตซิส (Asbestosis) เป็นโรคท่ีเกิดจากแอสเบสตอส (Asbestos) ซ่ึงเป็นแร่ตามธรรมชาติ
ประเภทเส้นใยซิลิเกตหรือแร่ใยหิน ซ่ึงมีคุณสมบติัทนความร้อนเผาไฟไหม ้เหนียวแน่นและมีความยืดหยุน่
สูง ประเทศไทยพบแร่ใยหินท่ีอ าเภอเมืองและอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 2.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  ผูท่ี้ท  างานเก่ียวาอ้งกบังานผลิตแร่ใยหิน ผลิตผา้เบรค คลัทช์ ผลิต
กระเบ้ืองมุงหลงัคา ผลิตฝ้าเพดาน ผลิตหรือป่ันทอเส้นใยหิน ผลิตวสัดุหรือฉนวนป้องกนัความร้อน งาน
ซ่อมแซมหรือร้ือถอนอาคาร 
 2.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  2.2.1 ทางการหายใจ  การหายใจเาา้สู่ปอดจะเกิดพงัผืดในเน้ือปอด มกัเกิดจากการสัมผสัใยหิน
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีและอาจเกิดมะเร็งปอด 
  2.2.2 ทางปาก  จากการกินหรือด่ืมน ้ าท่ีปนเป้ือนใยหิน แต่ยงัไม่มีรายงานการเกิดโรคน้ีจากการ
กินใยหิน 
  2.2.3 ทางผวิหนงั จะเกิดการเสียดสีและแทรกเาา้สู่ใตผ้วิหนงัท าใหเ้กิดตุ่มา้ึนมา 



59 
 

 

 2.3 อำกำรและอำกำรแสดง  การหายใจเอาแร่ใยหินเาา้ไปในปอดจะเกิดพงัผืดในเน้ือปอด หลอดลม
านาดเล็ก (Bronchioles) บริเวณปอดส่วนล่างและส่วนล่างกลางแล้วจึงายายออกไปเร่ือยๆ เกิดการอุดตนั
ติดาดั เกิดภาวะถุงลมโป่งพองและเสียชีวติในท่ีสุด อาการมกัเกิดหลงัจากไดรั้บใยหินมามากกวา่ 10 ปี ใยหิน
ท่ีเล็กและยาวมีโอกาสเกิดพงัผืดในเน้ือปอดไดม้ากกวา่เส้นใยท่ีสั้น ท าให้เกิดการหนาตวัาองเยื้อหุ้มปอด มกั
พบมะเร็งปอดร่วมกบัแอสเบสโตซิส มกัพบในผูป่้วยท่ีสัมผสัใยหินมาเกิน 20 ปีและพบมากในผูสู้บบุหร่ีดว้ย 
 2.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุาควรประสานติดต่อศูนยอ์นามยัส่ิงแวดลอ้ม
ในพื้นท่ีเพื่อเก็บตวัอย่างอากาศในท่ีท างานมาตรวจหาปริมาณใยหิน เก็บเสมหะส่งตรวจหาใยหิน การวดั
สมรรถภาพปอดเอก็ซเรยป์อด การวนิิจฉยัโรคดูจากการซกัประวติัการตรวจร่างกาย อาการและอาการแสดง 
 2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  2.5.1 ไม่มีวิธีการรักษาจ าเพาะโรคจึงควรแนะน าผูป่้วยให้หยุดการท างานท่ีเส่ียงต่อการรับแอส
เบสตอส 
  2.5.2 รักษาผูป่้วยแบบประคบัประคองหรือรักษาตามอาการ แลว้รายงานผูป่้วยตามแบบรายงาน
โรคาองกระทรวงสาธารณสุา 
 2.6 กำรป้องกนั 
  2.6.1 ระดับบุคคล 
   1) ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์กรองฝุ่ นหรือเคร่ืองหายใจ 
   2) มีชุดท างานเฉพาะและให้แยกซักโดยให้ผูมี้หน้าท่ีซักรีดตอ้งระมดัระวงัป้องกนัตวัเอง
ดว้ย 
  2.6.2 ระดับองค์กร 
   1) ปรับปรุงสถานประกอบการใช้ระบบการผลิตแบบปิด ไม่ให้คนงานตอ้งสัมผสัใยหิน
โดยตรง 
   2) จดัให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะท่ีท่ีมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการท าให้ไม่มี
การฟุ้งกระจายาองแอสเบสตอสในการท างาน 
   3) ใชก้ระบวนการผลิตแบบเปียก มีการควบคุมการก าจดักากหรือส่ิงเหลือใช ้
   4) ให้ความรู้ผูป้ฏิบติังานตั้งแต่แรกเาา้ท างานและให้ค  าแนะน าเป็นระยะๆ โดยแนะน าให้
เลิกสูบบุหร่ีดว้ย 
   5) ให้มีการตรวจสุาภาพโดยมีการตรวจสมรรถภาพปอด และการแยภาพรังสีปอดอยา่งนอ้ย
ปีละคร้ัง 
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3. บิสซิโนซิส 
 บิสซิโนซิส (Bysinosis) เป็นโรคาองระบบทางเดินหายใจเร้ือรังท่ีเกิดจากการสูดหายใจเอาใยาอง
ฝ้าย ป่าน ปอ ลินินและเศษผงาองพืชเาา้ไปในปอด 
 3.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง ผูท่ี้ประกอบอาชีพภายในโรงงานทอผา้ ท ากระสอบหรือโรงงานส่ิงทอ
ต่างๆ ท่ีใช ้ฝ้าย ป่าน ปอหรือลินินเป็นวตัถุดิบ  
 3.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย  เาา้สู่ร่างกายโดยการหายใจเอาฝุ่ นาองฝ้าย ป่าน ปอ หรือลินินเาา้ไป 
 3.3 อำกำรและอำกำรแสดง  สารโพลีเปปไทด์ท่ีอยูใ่นฝุ่ นฝ้ายจะกระตุน้ใหมี้การหลัง่สารฮีสตามีน ท า
ให้หลอดลมหดตวัท าให้ผูป่้วยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกผูป้ฏิบัติงานท่ีได้รับฝุ่ นฝ้ายจะมี
ปฏิกิริยาแพ ้มีการหลัง่อิมมูโนโกลบูลินจี (Immunoglobulin G) สูง นอกจากน้ีแบคทีเรียและเช้ือราท่ีปะปน
กบัฝุ่ นฝ้ายจะสร้างเอนโอทอกซิน (Endotoxin) โดยเฉพาะจากแบคทีเรียแกรมลบกระตุน้ให้หลัง่อีสตามีน 
ท าใหเ้กิดหลอดลมหดตวั อาการทางคลินิกมกัเกิดภายหลงัท่ีท างานในโรงงานมาหลายปี 
 3.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  เจา้หน้าท่ีสาธารณสุาควรส่งผูป่้วยไปตรวจวดัสมรรถภาพาอง
ปอดตรวจเอก็ซเรยท์รวงอก 
 3.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  รักษาตามอาการโดยการใหย้าายายหลอดลม เพื่อลดการหดเกร็งและ
การอุดกั้นาองหลอดลม ในรายท่ีเป็นโรคน้ีแบบเร้ือรังควรให้การรักษาเหมือนกับการรักษาผูป่้วยโรค
หลอดลมอกัเสบเร้ือรังและโรคถุงลมโป่งพอง 
 3.6 กำรป้องกนั 
  3.6.1 ระดับบุคคล ใชห้นา้กากป้องกนัฝุ่ นเพื่อป้องกนัฝุ่ นฝ้ายท่ีหายใจเาา้ไป 
  3.6.2 ระดับองค์กร จดัให้มีการตรวจสุาภาพก่อนเา้าท างานโดยมีการตรวจสมรรถภาพการ
ท างานาองปอดดว้ยและตรวจทุกปี 
 
กจิกรรม 13.2.4 
 จงบอกสาเหตุ อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้าองโรคบิสซิโนซิส 
 
แนวตอบกจิกรรม 13.2.4 
 โรคบิสซิโนซิสเกิดจากการหายใจเอาฝุ่ นาองฝ้าย ป่าน ปอหรือลินินเา้าไป ผูป่้วยจะมีอาการ
หลอดลมหดตวัท าให้แน่นหนา้อก หายใจไม่สะดวก การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ คือ การให้ยาายายหลอดลม
เพื่อลดการหดเกร็งและอุดตนัาองหลอดลม ในรายท่ีเป็นเร้ือรังควรให้การรักษาเหมือนกบัโรคหลอดลม
อกัเสบเร้ือรังและโรคถุงลมโป่งพอง  
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เร่ืองที ่13.2.5 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของสารเคมทีางการเกษตร 

 
 ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรท าให้มนุษยต์อ้งคิดคน้สารเคมีเพื่อน ามาใช้ในการก าจดัศตัรูพืช 
สารเคมีดงักล่าวมีประโยชน์ในการช่วยเหลือผลผลิต แต่ถา้ใชอ้ยา่งไม่ระมดัระวงัหรือใชอ้ยา่งไม่ถูกวธีิอาจท า
ใหเ้กิดอนัตรายต่อสุาภาพาองผูท่ี้สัมผสัได ้
 สารเคมีทางการเกษตรท่ีใชแ้ละมกัจะท าให้เกิดปัญหาต่อสุาภาพ คือ สารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
คาร์บาเมตและพาราควอต 
 ออร์กาโนฟอสเฟตเป็นสารจ ากดัศตัรูพืชท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด เน่ืองจากสลายตวัไดเ้ร็วในธรรมชาติแต่
มีความเป็นพิษสูงเม่ือเทียบกบักลุ่มออร์กาโนคลอรีนซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการสลายตวัชา้ ออร์กาโนฟอสเฟตใช้
ในรูปผงละลายน ้ าเป็นาองเหลวเาม้าน้ท่ีถูกออกซิไดส์ไดง่้ายในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแสงแดด สารเคมีในกลุ่มน้ี 
คือ มาลาไทออน พาราไทออน ไดอะซินอน 
 คาร์บาเมตเป็นสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีโครงสร้างเป็นเอสเตอร์าองกรดคาร์บามิกแตกต่างกนักว่า 50 
ชนิด เป็นผลึกาองแา็งกลายเป็นไอได ้ละลายน ้าไดน้อ้ย ละลายในเอธานอล เมธานอล อะซีโตน โดยนิยมใช้
ในรูปเมด็ ฝุ่ นผงเปียก 
 พาราควอต เป็นสารพิษท่ีใชก้ าจดัวชัพืช (Herbicide) พบวา่ท าให้เกิดอนัตรายไดม้ากรองจากโรคพิษ
ออร์กาโนฟอสเฟต พาราควอตสลายตวัง่ายในส่ิงแวดลอ้ม เช่น แสงสวา่ง จุลชีพในดิน อยูใ่นรูปเกร็ดหรือใน
รูปาองเหลวมีสีด าหรือน ้ าตาลไหม้ มีฤทธ์ิยบัย ั้งการท างานาองซูปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (Superozide 
dismutase) ท าให้าาดออกซิเจนซ่ึงอาการและอาการแสดงจะา้ึนกบัปริมาณและต าแหน่งาองสารพาราควอต
ท่ีเาา้ส่าร่างกาย 
1. บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง เกษตรกร ชาวประมง นกัป่าไม ้ชาวสวน ผูท้  างานในอุตสาหกรรมผลิตสารก าจดั
แมลงและศตัรูพืช 
2. ทำงทีเ่ข้ำสู่ร่ำงกำย 
 2.1 ทำงผิวหนัง  ซึมผ่านผิวหนังได้ดีท่ีสุด ประมาณร้อยละ 71 โดยเฉพาะบริเวณอนัฑะมากท่ีสุด 
รองลงมาคือรักแร้ รูหู ฝ่ามือ หนงัศีรษะ เทา้ ฝ่าเทา้ ตามล าดบั 
 2.2 ทำงปำก  ปนเป้ือนในอาหารและน ้า ประมาณร้อยละ 11 
 2.3 ทำงกำรหำยใจ  ประมาณร้อยละ 8 
3. อำกำรและอำกำรแสดง 
 3.1 พษิเฉียบพลัน 
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 3.1.1 อาการทางระบบประสาท  มีอาการหนา้มืดเวียนศีรษะ กงัวล ใจสั่น เหง่ือออก กระสับกระส่าย 
อารมร์แปรปรวน เล่ือนลอย ฝันร้าย ซึมเศร้า อ่อนแรง ชกัหมดสติ 
 3.1.2 อาการทางระบบหมุนเวยีนโลหิต หวัใจเตน้ชา้ลง ความดนัโลหิตต ่าจนถึงช็อก 
 3.1.3 อาการทางระบบทางเดินหายใจ มีน ้ามูกและเสมหะมาก แน่นหนา้อก ไอ หอบ หลอดลม 
หดตวั ปอดบวม 
 3.1.4 อาการทางเดินอาหาร  เบ่ืออาหาร อาเจียน น ้าลายมาก จุกเสียด แน่นทอ้ง ทอ้งเสีย  
กลั้นอุจจาระไม่อยู ่
 3.1.5 อาการระบบกลา้มเน้ือลาย  มีการกระตุกาองกลา้มเน้ือ เป็นตะคริว หอบ เหน่ือย เาียว 
 3.1.6 ผวิหนงั เกิดการอกัเสบ ถา้ไดรั้บปริมาณสูง เน้ือเยือ่จะไหมเ้กิดแผลพุพอง ปวดแสบร้อน 
 3.1.7 ตา รูม่านตาหดเล็กลง ตามืด ปวดตา เกิดแผลท่ีแกว้ตา เปลือกตาอกัเสบ 
 3.1.8 อวยัวะอ่ืนๆ ตบั ไต ตบัอ่อน ต่อมหมวกไตเกิดความผดิปกติ บางรายอาจชกัตายได ้
 3.2 พิษเร้ือรัง  ถา้ไดรั้บสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตเพียงเล็กนอ้ยบ่อยๆ จะเกิดอาการทางคลินิกคลา้ย
กบัพิษเฉียบพลนั และยงัท าให้เกิดพยาธิสภาพาอง ตบั ไต ผิวหนงั หัวใจ หลอดเลือด ระบบโลหิต ทางเดิน
หายใจ และสุาภาพอ่อนแอเจบ็ป่วยง่าย 
 คาร์บาเมตตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงพบพิษเร้ือรังไดน้อ้ย อาจมีความผดิปกติาองต่อมธยัรอยด ์ 
ต่อมหมวกไตท างานมากกวา่ปกติ 
 พาราควอตถา้สัมผสันานประมาณ 1-10 ปีจะมีอาการอกัเสบาองผวิหนงั ผิวหนงัไหม ้ผืน่คนั เล็บถูก
ท าลาย ตาด าอกัเสบ น ้าตาไหลมาก เลือดก าเดาออกมาก 
4. กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
 4.1 ใหแ้ยกเคร่ืองนุ่งห่มาองผูป่้วยท่ีปนเป้ือนสารพิษออกทนัที  แลว้ลา้งผวิหนงัาองผูป่้วยดว้ยสบู่ 
 4.2 ท าให้ผูป่้วยอาเจียนหรือท าการลา้งทอ้ง  ดว้ยสารละลายไบคาร์บอเนตหรือผงถ่าน (Activated 
charcoal) 
 4.3 ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้ามากๆ  
 4.4 น าส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว  พร้อมทั้งน าสารเคมีท่ีผูป่้วยสัมผสัไปใหแ้พทยต์รวจสอบดว้ย 
5. กำรป้องกนั 
 5.1 ระดับบุคคล 
  5.1.1 สวมเส้ือผา้คลุมร่างกายทุกส่วนาณะปฏิบติังาน 
  5.1.2 าณะใชส้ารเคมีตอ้งอยูเ่หนือลม 
  5.1.3 ไม่กินอาหารน ้าระหวา่งใชส้ารเคมีทางการเกษตร 
  5.1.4 ช าระร่างกายและสระผมทุกคร้ังเม่ือเสร็จงาน 
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  5.1.5 เก็บอุปกรณ์ทุกส่วนใหมิ้ดชิดและห่างมือเด็กและตอ้งมีเคร่ืองหมายก ากบัอยา่งชดัเจน 
  5.1.6 ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลในผูป้ฏิบติังานในโรงงานท่ีเก่ียวาอ้งกบั
สารเคมีทางการเกษตร 
 5.2 ระดับองค์กร 
  5.2.1 จดัให้มีการตรวจสุาภาพาองผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวาอ้งกบัสารเคมีทางการเกษตรเป็น
ระยะๆ 
  5.2.2 จดัใหมี้ระบบถ่ายเทอากาศใหดี้ในบริเวณท่ีปฏิบติังานสัมผสักบัสารเคมีทาง 
การเกษตร 
 
กจิกรรม 13.2.5 
 จงบอกอาการและอาการแสดงท่ีเกิดจากพิษเร้ือรังาองสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมตและ
พาราควอตโดยสังเาป 

แนวตอบกจิกรรม 13.2.5 
 อาการและอาการแสดงท่ีเกิดจากพิษเร้ือรัง 
 สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต จะเกิดอาการผิดปกติาองระบบประสาทหมุนเวียนโลหิต ทางเดิน
หายใจ ทางเดินอาหาร ระบบกลา้มเน้ือลาย ผวิหนงั ตา มีพยาธิสภาพาองตบั ไต ผวิหนงั หวัใจ หลอดเลือด 
 คาร์บาเมต พบพิษเร้ือรังไดน้้อย อาจมีความผิดปกติาองต่อมธัยรอยด์ ต่อหมวกไตท างานมากกว่า
ปกติ 
 พาราควอต ท าให้เกิดอาการอกัเสบาองผิวหนัง ผิวหนังไหม้ ผื่นคนั เล็บถูกท าลาย ตาด าอกัเสบ 
น ้าตาไหลมา เลือดก าเดาไหล 
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ตอนที ่13.3 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุทางชีวภาพ 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคา์องตอนท่ี 13.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
 13.3.1 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย 
 13.3.2 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากไวรัส 
 13.3.3 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากจุลชีพอ่ืน 
แนวคิด 

1. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรียซ่ึงอาจติดต่อมาจากสัตวท่ี์ผูป้ระกอบอาชีพ
ตอ้งสัมผสัในระหวา่งการท างานหรือเกิดจากส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบกิจการท าไดโ้ดยการ
ใชย้าปฏิชีวนะในระยะตน้าองโรค หากอาการรุนแรงควรส่งต่อไปรับการรักษาต่อไป 

2. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคเกิดจากไวรัสซ่ึงอาจติดต่อมาจากสัตวห์รือส่ิงแวดลอ้มในสถาน
ประกอบกิจการอาจท าไดโ้ดยการใหก้ารรักษาตามอาการเพื่อส่งต่อไปรับการรักษาต่อไป 

3. เช้ือรา ปรสิต คลามีเดียและริคเค็ทเซียเป็นจุลชีพอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดโรคในสถานประกอบกิจการ 
นอกจากเช้ือแบคทีเรียและไวรัส การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ท าโดยการใหก้ารรักษาตาอาการเพื่อ
ส่งต่อไปรับการรักษาต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง ทางเาา้สู่ร่างกาย อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และ 
การป้องกนัโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรียได ้
 2. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง การเาา้สู่ร่างกาย อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และ 
การป้องกนัโรคท่ีเกิดจากไวรัสได ้
 3. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง การเาา้สู่ร่างกาย อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และ 
การป้องกนัโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา ปรสิต คลามีเดียและริคเคท็เซียได ้
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เร่ืองที ่15.3.1 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากแบคทเีรีย 
 
 แบคทีเรียเป็นจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคในผูป้ฏิบติังานาองสถานประกอบการซ่ึงอาจไดรั้บมาจาก
สัตวโ์ลกผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัสัตวห์รือไดรั้บมาจากส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ ดงันั้นการดูแล
สุาภาพาองผูป้ฏิบติังานและการป้องกนั รักษาสภาพแวดลอ้มในสถานประกอบการเป็นเร่ืองท่ีเจา้าองหรือ
ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสนใจ 
 
1. เลปโตสไปโรซิส 
 เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Leptospira ท่ีพบบ่อยคือ เลปโตสไปรา  
เบตาเวยีอี (Leptospira betaviae) และเลปโตสไปรา อะกิยามิ (Leptospira akiyami) 
 1.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  คนท่ีท างานกบั ววั ควาย หมู คนท่ีท างานในไร่ท่ีสัมผสัปัสสาวะาอง
สัตว ์ผูท่ี้ท  างานในแม่น ้ า ผูท้  าเหมืองแร่ ผูป้ฏิบติังานลา้งท่อน ้ าโสโครก าุดอุโมงคใ์ตดิ้น ผูท้  างานในโรงงาน
ฆ่าสัตว ์สะพานปลา ผูป้ฏิบติังานเก็บายะ 
 1.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย  โรคน้ีเป็นโรคติดต่อจากสัตวม์ายงัคนโดยเฉพาะพวกสัตวแ์ทะ เช่น หนู สุนาั 
หมู ววั ควาย สัตวพ์วกน้ีมีแบคทีเรียในไตและจะปล่อยออกทางปัสสาวะ คนเป็นโฮสต์บงัเอิญ (Accidental 
host) าองเช้ือน้ี โดยการสัมผสักบัปัสสาวะท่ีมีเช้ือท่ีปนในน ้ า ดิน ทางผิวหนงั แผลาีดา่วน เยื่อบุท่ี จมูก ตา 
ปากหรือไดรั้บเช้ือ จากสัตวห์รือปัสสาวะาองสัตวโ์ดยตรง การติดต่อจากคนสู่คนอาจเกิดจากการ 
มีเพศสัมพนัธ์หรือผา่นจากรกไปสู่ทารกในครรภ ์
 1.3 อำกำรและอำกำรแสดง  มีอาการแตกต่างกนัในแต่ละคนา้ึนกบัสภาวะท่ีร่างกายและความรุนแรง
าองเช้ือเร่ิมตั้งแต่ไม่มีอาการ มีอาการไา ้หนาวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ปวดทอ้ง อาเจียน เยือ่ตา
แดง ปวดกลา้มเน้ือบริเวณน่อง ตาเหลือง ตวัเหลือง ไตอาจผิดปกติ ผิวหนงัมีผื่นคนัในรายท่ีมีอาการรุนแรง
อาจมีตบัโต 
 1.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร   เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุาควรส่งเลือดไปตรวจหาเช้ือและระดับ
ภูมิคุม้กนั 
 1.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  1.5.1 ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลลิน เตตระซัยคลิน เป็นต้น ซ่ึงจะได้ผลในระยะแรก
เท่านั้น 
  1.5.2 ถา้มีอาการรุนแรงควรส่งไปพบแพทย ์
 1.6 กำรป้องกนั 
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  1.6.1 ระดับบุคคล  ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผา้ปิดจมูกและ
ปาก รองเทา้ ในการปฏิบติังาน 
  1.6.2 ระดับองค์กร 
             1) ก าจดัหนูท่ีเป็นพาหนะาองเช้ือโรค 
           2) ปรับปรุงสุาาภิบาลส่ิงแวดลอ้มาองสถานประกอบการ 
           3) ใหสุ้าศึกษาแก่ผูป้ระกอบอาชีพท่ีตอ้งสัมผสักบัน ้าสกปรกใหมี้การใชร้องเทา้บูท๊- 
ยางและหลีกเส่ียงการสัมผสัน ้าสกปรกใหม้ากท่ีสุด 
 
2. แอนแทรกซ์ 
 โรคแอนแทรกซ์เกิดจากแบคทีเรียช่ือ บาซิลลสั แอนทราซิส (Bacillus anthracis) ชาวบา้นเรียกว่า 
โรคกาลี เป็นโรคติดต่อมาจากสัตวห์ลายชนิด เช่น ววั ควาย มา้ แพะ แกะ หมู เป็นตน้ 
 2.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  คนท่ีท าอาชีพเก่ียวกบัสัตว ์เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน คนเล้ียงสัตว ์ผู ้
ท  างานโรงงานฆ่าสัตว ์โรงฟอกสัตว ์โรงงานป่นกระดูก โรงงานท าผา้านสัตว ์
 2.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  2.2.1 ทางผิวหนงั ทั้งมีบาดแผลและไม่มีบาดแผล มีระยะฟักตวัประมาณ 1-5 วนั เกิดจากคน
ไปสัมผสักบัสัตวท่ี์เป็นโรคซ่ึงพบบ่อย 
  2.2.2 ทางปาก   จากการกินเน้ือสัตว์ท่ีเป็นโรคไม่ได้ท าสุกก่อน มีระยะฟักตัวาองโรค
ประมาณ 6-7 วนั 
  2.2.3 ทางกายหายใจ พบไดน้้อย เช้ือโรคจะแพร่ไปในอากาศเม่ือหายใจจะเาา้ไปในระบบ
ทางเดินหายใจได ้
 2.3 อำกำรและอำกำรแสดง 
  2.3.1 ถา้เาา้ทางผิวหนงัจะเกิดตุ่มแดงท่ีบริเวณสัมผสั ตั้งแต่ไม่เจ็บ ต่อมาจะพองเป็นตุ่มใส
และกลายเป็นหนอง ตรงกลางจะแตก แผลจะสึกกลมและมีาอบนูนชดัเจนต่อมาจะกลายเป็นสีน ้ าตาลและ
เป็นสีด าเหมือนถูกบุหร่ีจ้ีาอบแา็ง ต่อมาจะเกิดมีตุ่มแดง ผูป่้วยจะมีไา ้ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย อาจกลายไป
ต่อมน ้าเหลืองสู่กระแสโลหิตได ้
  2.3.2 ถา้เาา้ทางเดินอาหารจะมีอาการปวดทอ้ง ทอ้งร่วงคลา้ยอหิวาต ์อุจจาระมีเลือด ไาสู้ง 
ซีด อาเจียน อ่อนเพลีย อาจช็อกและถึงตายได ้
 2.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  เจา้หน้าสาธารณสุาควรส่งเลือดไปเพาะเช้ือและตรวจหาระดบั
ภูมิคุม้กนั 
 2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
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      2.5.1 แยกผูป่้วยออกมาจากคนอ่ืนอยา่งรวดเร็ว และรายงานสถานการณ์โรคตามาั้นตอนเม่ือเกิด
การระบาดาองโรค 
      2.5.2 ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิลลิน สเตรปโตมยัซิน เตตระซัยคลิน คลอแรมเฟนิคอลและอี
ริโธรมยัซิน เป็นตน้ 
      2.5.3 ส่งผูป่้วยไปพบแพทยเ์พื่อการรักษา 
 2.6 กำรป้องกนั 
       2.6.1 ระดับบุคคล 
  1) ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลในระหวา่งการปฏิบติังาน 
  2) ไม่ใหกิ้นเน้ือสัตวสุ์กๆ ดิบๆ เน้ือสัตวท่ี์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
       2.6.2 ระดับองค์กร  ให้การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคในผูท่ี้เส่ียงต่อการเกิดโรคและสัตวถ์า้มีการตาย
าองสัตว ์โดยไม่ทราบสาเหตุใหฝั้งซากสัตวท์ั้งตวัโดยไม่ช าแหละหรือเผาซากนั้นใหห้มด 
 
3. บรูเซลโลซิส 
 โรคบรูเซลโลซิสเกิดจากเช้ือแบคทีเรียบรูเซลลา อะบอร์ตสั (Brucella abortus) บรูเซลลา ซูอิส 
(Brucella suis) บรูเซลลา เมลิเทนซิส (Brucella melitensis) และบรูเซลลา แคนิส (Brucella canis) เป็นโรคท่ี
คนไดเ้ช้ือติดต่อมาจากสัตว ์เช่น แพะ แกะ ววั ควาย หมู เป็นตน้ อาการคลา้ยคลึงมาลาเรีย ไทฟอยด์และวณั
โรค 
 3.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  คนท่ีท าอาชีพเก่ียวาอ้งกบัสัตว ์เช่น สัตวแพทย ์คนรีดนม คนเล้ียงพวก
ววั ควาย แพะ แกะ คนท างานในโรงฆ่าสัตวห์รือาายเน้ือสัตว ์เป็นตน้ 
 3.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  3.2.1 ทางผิวหนงั จะเกิดไดม้ากท่ีสุด 
  3.2.2 ทางปาก เช่น การกินนมหรือผลิตภณัฑา์องนมจากสัตวท่ี์เป็นโรค เป็นตน้ 
  3.2.3 ทางการหายใจ เกิดนอ้ย 
 3.3 อำกำรและอำกำรแสดง  โรคน้ีมีระยะฟักตวัประมาณ 1-15 สัปดาห์ า้ึนกบัทางเาา้สู่ร่างกาย ชนิด
และปริมาณเช้ือ มกัเร่ิมดว้ยอาการอ่อนเพลีย หนาวสั่น มีไา ้ปวดศีรษะ เบ่ืออาหาร น ้าหนกัลด ปวดหลงั  
ปวดาอ้ แาน าา ปวดทอ้ง ต่อน ้าเหลืองโต ไาเ้ป็นๆ หายๆ เยือ่บุหวัใจอกัเสบ มา้มโต อาจถึงตายได ้
 3.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุาควรส่งตวัอยา่งเลือด ปัสสาวะไปตรวจ 
เพาะเช้ือ 
 3.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
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  3.5.1 ให้ยาปฏิชีวนะ 2 านานพร้อมกันจะให้ผลดีกว่าให้านานเดียวและให้ในระยะ
เวลานานพอสมควร เช่น เตตระซยัคลิน สเตรปโตมยัซิน โคโทรมอ็กซาโซล เป็นตน้ 
  3.5.2 ผูมี้อการหนกัควรส่งผูป่้วยไปพบแพทยเ์พื่อรักษา 
 3.6 กำรป้องกนั 
  3.6.1 ระดับบุคคล 
  1) ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลเม่ือตอ้งท างานสัมผสักบัสัตว ์เช่น ถุงมือ 
หนา้กาก เป็นตน้ 
  2) ลา้งมือ ท าความสะอาดร่างกายหลงัเสร็จจากงาน ก่อนกลบับา้น 
  3.6.2 ระดับองค์กร 
  1) ใหสุ้าศึกษาแก่ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวาอ้งกบัสัตวแ์ละผลิตผลจากสัตว ์
  2) คน้หาสัตวท่ี์เป็นโรคแยกสัตวท่ี์เป็นโรคและฆ่าทิ้ง 
  3) ใหว้คัซีนป้องกนัโรคในสัตวท่ี์อยูใ่นบริเวณท่ีโรคน้ีระบาด 
 
4. วณัโรค 
 วัณโรคท่ี เกิดจากเช้ือแบคที เรีย ช่ือ  มัยโคแบคที เรีย คือ มัยโคแบคที เรียม ทู เบอร์คูโลซิส  
(Mycobacterium tuberculosis) ท  าให้ เกิดว ัณ โรคในคนโดยเฉพาะ ท่ีปอดมัยโคแบคที เรียม  โบวิส 
(Mycobacterium bovis) และมยัโคแบคทีเรียม เอเวยีม (Mycobacterium avium) 
 4.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  คนท่ีท างานเก่ียวาอ้งกบัผูป่้วยเป็นวณัโรค  ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีท่ีมี
คนหนาแน่นไม่มีการระบายอากาศ คนงานท่ีสัมผสัฝุ่ นซิลิกา้มีโอกาสเป็นวณัโรคได ้คนท่ีท างานเก่ียวกบัสัตว ์
เช่น คนรีดนมววั คนเล้ียงไก่ เป็นตน้ 
 4.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  4.2.1 ทางการหายใจ  จากละอองเสมหะ น ้ ามูก น ้ าลายท่ีมีเช้ือวณัโรคหรือหายใจเอาฝุ่ น
ละอองท่ีมีเช้ือโรคเาา้ปอดเป็นวธีิท่ีเกิดบ่อยท่ีสุด 
  4.2.2 ทางผิวหนงั  ท่ีมีรอยแผลถลอก 
  4.2.3 ทางปาก  การกินนมท่ีไม่ผา่นการพาสเจอไรซ์ 
 4.3 อำกำรและอำกำรแสดง  โรคท่ีมีระยะฟักตวั 6-8 สัปดาห์ มกัเกิดอาการแตกต่างในแต่ละคน บาง
คนไม่ทราบวา่ตวัเองเป็น ถา้เป็นท่ีปอดจะมีไาเ้ร้ือรัง มกัเป็นไาต้ ่า ตอนบ่ายหรือกลางคืน อาจมีอาการอ่ืนร่วม
ดว้ย เช่น ไอ ไอเป็นเลือด อ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย น ้ าหนกัลด เจ็บหน้าอก เป็นตน้ ถา้เป็นท่ีอวยัวะอ่ืนจะแสดง
อาการาองระบบนั้น อาจมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ปวดกระดูก ปวดตวั ปวดศีรษะ ทอ้งเดิน ทอ้งอืด แน่น
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ทอ้ง มา้มโต ตบัโต เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ วณัโรคท่ีอาจพบได ้คือ วณัโรคต่อมน ้ าเหลือง วณัโรคกระดูก วณั
โรคผวิหนงั 
 4.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งยอ้มเสมหะดว้ยวธีิการยอ้มสีแอซิดฟาสต ์(Acid Fast 
Bacilli Stain; AFB) หรือส่งเสมหะไปเพาะเช้ือ 
 4.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  4.5.1 ควรส่งผูป่้วยไปพบแพทยเ์พื่อการรักษาเอก็ซเรยป์อดและกระดูก 
  4.5.2 ติดตามผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาจากแพทยแ์ลว้ 
              4.6 กำรป้องกนั 
  4.6.1 ระดับบุคคล 
   1) รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า 
   2) อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีถูกหลกัสุาอนามยั 
   3) มีการพกัผอ่นเพียงพอ 
   4) ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
  4.6.2 ระดับองค์กร 
   1) ให้สุาศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานให้เาา้ใจถึงอนัตรายาองโรคน้ีและวิธีป้องกนัโดย
การเสริมสร้างใหมี้สุาภาพแาง็แรง 
   2) ปรับปรุงระบบตรวจสุาภาพผูป้ฏิบติังานจดัระบบการรักษาโรคและการติดตาม
ผูป่้วยใหมี้ประสิทธิภาพ ใหดู้แลโดยจดัใหมี้การฉีดวคัซีนบีซีจี (BCG Vaccine)  
 
5. บาดทะยกั 
 โรคบาดทะยกั (Tetanus) เกิดจากเอกโซทอกซิน (Exotoxin) าองเช้ือแบคทีเรีย คลอสตริเดียมเตตานี 
(Clostridium tetani) ซ่ึงไม่ตอ้งการออกซิเจน พบมากในแผลท่ีเปรอะเป้ือนดิน ฝุ่ น มูลสัตวห์รืออุจจาระาอง
คน แผลท่ีมีเน้ือเน่า 
 5.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน คนเล้ีนงสัตว์ คนงานในโรงงานต่างๆ ท่ีมี
โอกาสเกิดบาดแผลไดซ่ึ้งแผลอาจเาา้ตามมือและเทา้หรือบริเวณท่ีประสบอุบติัเหตุบาดแผลา้ึน 
 5.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย  เกิดจากสปอร์าองเช้ือเาา้ทางบาดแผลาองผิวหนัง แผลตะปูด า แผลไฟไหม ้
แผลผ่าตดัเาา้ทางช่องคลอดเน่ืองจากมีการตดัสายสะดือเด็กหรือท าแท้ง สปอร์เม่ือเา้าไปในบาดแผลจะ
เปล่ียนเป็นรูปตวัเช้ือแลว้ปล่อยสารท่ีสามารถท าลายเมด็เลือดและระบบประสาทได ้
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 5.3 อำกำรและอำกำรแสดง  ผูป่้วยจะมีบาดแผล เจ็บและเสียว ต่อมาจะมีอาการปวดศีรษะ กระวน
กระวาย กลา้มเน้ือกระตุก กรามแา็งหรืออา้ปากไม่ได ้กลืนอาหารล าบาก อาการกระตุกจะมากา้ึนๆ เร่ือยๆ 
โดยเฉพาะถา้มีเสียงดงัและแสงสวา่งมากา้ึน ผูป่้วยอาจตายเน่ืองจากหายใจาดั าาดออกซิเจน 
 5.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  5.4.1 ดูแลผูป่้วยท่ีมีบาดแผลโดยเปิดปากแผลท าความสะอาดและตดัเน้ือเยือ่ท่ีตายออก 

  5.4.2 ให้วคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกั 2 คร้ัง ห่างกนัคร้ังละ 
2
111  เดือนเพื่อฉีดกระตุน้ 

หลงัจากนั้นจะฉีดซ ้ าทุก 10 ปี และทุกคร้ังท่ีมีบาดแผล 
  5.4.3 ถ้าผูไ้ด้รับบาดแผลเคยฉีดวคัซีนป้องกันโรคมาแล้วให้ฉีดเตตระนัสทอกซ์ซอยด ์
(Tetranus Toxoid) ซ ้ าทนัที 
  5.4.4 ส่งต่อผูป่้วยไปพบแทยเ์พื่อฉีดแอนติซีรัม  เพื่อท าลายเช้ือบาดทะยกัในกระแสเลือด 
 5.5 กำรป้องกนั 
  5.5.1 ระดับบุคคล 
  1) ระมดัระวงัการท างานท่ีเก่ียวาอ้งกบัส่ิงท่ีจะเกิดอนัตราย เช่น าองมีคม เป็นตน้ 
  2) จดัเก็บอุปกรณ์าองมีคมและาองใชใ้หเ้ป็นท่ีทางไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
              5.5.2 ระดับองค์กร  ให้สุาศึกษาแก่ผูป้ฏิบัติงานได้เา้าใจถึงอนัตราย การติดต่อและการ
ป้องกนัโรคบาดทะยกั 
 
กจิกรรม 13.3.1 
 การท างานเก่ียวกบัววั ควาย หมูจะมีโอกาสเกิดโรคจากแบคทีเรียใดบา้งในสถานประกอบการ 
 
แนวตอบกจิกรรม 13.3.1 
 การท างานเก่ียวกบัววั ควาย หมูจะมีโอกาสเกิดโรคจากแบคทีเรีย คือ โรคเลปโตสไปโรซิส จากเช้ือ 
Leptospira akiyami โรคแอนแทรกซ์จากเช้ือ Bacillus anthracis โรคบรูเซลโลซิสจากเช้ือ Brucella abortus 
และ Brucella suis วณัโรคจากเช้ือ Mycobacterium tuberculosis 
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เร่ืองที ่13.3.2 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากไวรัส 
 
 ในสถานประกอบการอาจมีการติดเช้ือไวรัสในผูป้ฏิบติังาน ไวรัสท่ีติดต่อมาจากสัตวท่ี์พบบ่อย คือ 
ไวรัส โรคพิษสุนาับา้ ไวรัสไาส้มองอกัเสบ ส่วนไวรัสท่ีมกัเกิดในส่ิงแวดลอ้มาองสถานประกอบการ คือ 
ไวรัสโรคเอดส์และไวรัสตบัอกัเสบ การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ในผูป้ฏิบติังานเหล่าน้ีเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งให้
ความสนใจ 
 
1. ไวรัสโรคพษิสุนัขบ้า  โรคพิษสุนาับา้หรือโรคกลวัน ้ า (Rabies) เกิดจากไวรัสท่ีติดต่อมาจากสัตวพ์วกสุนาั 
แมว สุนาัจ้ิงจอกและคา้งคาว ติดต่อมายงัคนโดยทางน ้ าลาย เช้ือจะเดินทางไปตามเส้นประสาทสู่ไาสันหลงั
และสมอง ท าใหเ้กิดอาการสมองอกัเสบ ตาย 
 1.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  ผูท้  างานเก่ียวกบัสัตว์ เจา้หน้าท่ีเทศบาล พนักงานวคัซีน พนักงาน
ชนัสูตรโรค พิษสุนาับา้ 
 1.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย  ไวรัสน้ีจะอยู่ในต่อมน ้ าลายและน ้ าลายาองสัตวเ์าา้สู่ผิวหนงัคนท่ีมีรอยา่วน
หรือรอบถลอกและสามารถผา่นเยือ่บุปกติาองตา จมูก ปาก ทวารหนกัและอวยัวะสืบพนัธ์ุได ้
 1.3 อำกำรและอำกำรแสดง  ระยะฟักตวั 2-8 สัปดาห์า้ึนกบัลกัษณะและต าแหน่งาองบาดแผล อายุ
ผูป่้วย อาการมี 4 ระยะ 
 ระยะท่ี 1 มีไา ้ปวดเม่ือย เจบ็คอ พูดตะกุกตะกกั 
 ระยะท่ี 2 มีอาการเสียวและชาท่ีแผลและรอบๆ แผล อาจมีอาการเสียวไปตามเส้นประสาทได้ 
 ระยะท่ี 3 ผูป่้วยจะมีอาการทางประสาท เช่น หงุดหงิด ตกใจง่าย ไวต่อแสง กลา้มเน้ือจะเกร็งและเจ็บ 
กลืนล าบาก เพอ้ ชกัและเสียชีวติได ้เป็นตน้ 
 ระยะท่ี 4 มีอมัพาตาองกลา้มเน้ือต่างๆ หยดุหายใจและตายได ้ผูป่้วยมกัตายในระยะท่ี 3 
 1.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  รีบลา้งแผลาองผูป่้วยให้สะอาดดว้ยสบู่และรีบฉีดวคัซีน ป้องกนัพิษ
สุนาับา้ในผูป่้วยท่ีสงสัยวา่จะถูกสนาับา้กดั  
 1.5 กำรป้องกนั 
  1.5.1 ระดับบุคคล ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนาับา้ในสัตวเ์ล้ียงทุกตวั 
  1.5.2 ระดับองค์กร 
   1) ควบคุมสุนาัไม่มีเจา้าอง 
   2) ใหว้คัซีน แก่ผูท้  างานท่ีมีความเส่ียงต่อโรคน้ี 
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2. ไวรัสโรคไข้สมองอักเสบ  โรคไาส้มองอกัเสบ (Encephalitis) เกิดจากไวรัสแจแปนิสบีเอ็นเซฟาไลติส 
(Japanese B encephalitis) เป็นส่วนใหญ่เกิดจากยงุร าคาญเป็นพาหนะน าโรค 
      2.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  เกษตรกรท่ีท่ีท างานในฟาร์มหรือในป่า ทหารพรานท่ีท างานในป่า  
ผูเ้ก็บาองป่าาาย 
       2.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยยงุกดั 
       2.3 อำกำรและอำกำรแสดง  ผูป่้วยมกัมีไาเ้ฉียบพลนั หนาวสั่น ปวดศีรษะ คล่ืนไส้อาเจียน  
ปวดตน้คอและหลงัแาง็ เกิดอาการโคม่าและตายในท่ีสุด 
       2.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร   เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุาต้องเจาะเลือดส่งตรวจหาระดับ
แอนติบอดีต่อตวัเช้ือ 
       2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น รีบส่งต่อผูป่้วยไปพบแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด 
       2.6 กำรป้องกนั 
  2.6.1 ระดับบุคคล ระมดัระวงัไม่ใหถู้กยงุกดั 
  2.6.2 ระดับองค์กร 
   1) ใหสุ้าศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานในการป้องกนัโรคไาส้มองอกัเสบ เป็นตน้ 
   2) ปรับปรุงสถานประกอบการไม่ใหมี้แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ 
 
3. ไวรัสโรคเอดส์  โรคเอดส์เกิดจากเช้ือไวรัสฮิวแมน อิมมูโนเดฟฟิเซียนซี (Human deficiency virus) เป็น
กลุ่มอาการาองผูมี้ภูมิคุม้กนับกพร่องเป็นโรคท่ีติดต่อจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงได ้
   3.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง ชายและหญิงบริการอาชีพพิเศษซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์กบั
คนท่ีมีเช้ือโรคเอดส์ ผูเ้สพยาเสพติด 
   3.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  3.2.1ทางเพศสัมพันธ์  ติดต่อไดจ้ากทั้ง 2 เพศไม่วา่ชายหรือหญิงท่ีมีเพศสัมพนัธ์กนั 
  3.2.2 ทางการรับเลือด  การรับเลือดเพื่อการรักษาพยาบาล การรับอวยัวะาองผูต้ื้อเช้ือ  
การใชเ้าม็กระบอกฉีดยาร่วมกนัาองการติดยาเสพติด 
  3.2.3 จากทางแม่สู่ทารก ทั้งระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและระยะหลงัคลอด 
    3.3 อำกำรและอำกำรแสดง  จะมีอาการแตกต่างกันมากตั้งแต่ไม่มีอาการไปจนถึงการรติดเช้ือ
ร้ายแรงจนมีมะเร็งและเสียชีวติ ซ่ึงจะมี 3 กลุ่มคือ 
  3.3.1 ผูติ้ดเช้ือเอดส์โดยไม่มีอาการ 
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  3.3.2 ผูมี้อาการสัมพนัธ์กบัเอดส์ จะพบวา่มีอาการไาเ้กิน 37.8๐ซ เป็นพกัๆ หรือติดต่อกนั 
อุจจาระร่วงอย่างเร้ือรัง มีต่อมน ้ าเหลืองโตมากกว่าหน่ึงแห่งในบริเวณท่ีไม่ติดต่อกนั มีเช้ือราในปาก เป็น 
แฮรีลิกโกพลาเกีย (Hairy leukoplakia) เป็นโรคงูสวดั 
  3.3.3 ผูป่้วยเป็นเอดส์  จะมีโรคฉกฉวยโอกาส คือ การติดเช้ือราาองส่วนต่างๆ ในร่างกาย 
โรคปอดบวม มะเร็งคาโปซี  (Kaposi’s sarcoma) อาการท่ีพบบ่อย คือ มีไา้ อ่อนเพลีย น ้ าหนักลด  
ต่อมน ้ าเหลืองโตทัว่ตวั กลืนล าบาก ทอ้งเสียเร้ือรัง หอบ หายใจล าบาก เจ็บหนา้อก ไอ มีความผิดาองระบบ
ประสาท ชกั เป็นตน้ 
    3.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุาควรส่งตวัอยา่งเลือดเพื่อตรวจอาการติด 
เช้ือเอดส์ 
    3.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  ส่งผูป่้วยไปรับการรักษาโดยแพทยต่์อไปและติดตามดูแลผูป่้วย
โรคเอดส์ท่ีกลบัมารักษาตวัต่อท่ีบา้น 
    3.6 กำรป้องกนั 
  3.6.1 ระดับบุคคล 
   1) ผูท่ี้ปฏิบติังานกบัผูป่้วยตอ้งลา้งมือให้สะอาดดว้ยสบู่หรือน ้ ายาฆ่าเช้ือทุกคร้ังทั้ง
ก่อนและหลงัสัมผสักบัผูป่้วยโดยไม่จ  าเป็นวา่ผูป่้วยนั้นจะตอ้งเป็นผูป่้วยติดเช้ือเอดส์หรือไม่ ตอ้งสวมถุงมือ
ทุกคร้ังเม่ือจะสัมผสักบัเลือดหรือซีรัมาองผูป่้วย ระมดัระวงัไม่ให้ถูกเา็มท่ีใช้กบัผูป่้วยต ามือและเา็มท่ีใช้
แลว้ควรทิ้งในภาชนะเฉพาะแลว้ส่งเผาหรือท าลายต่อไป 
   2)  ผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีท าการใดๆ เก่ียวาอ้งกบัผูป่้วยด้วยความระมดัระวงัทั้งการท า
ความสะอาดสถานท่ีและบริเวณปนเป้ือนเลือดท่ีมีซีรัมาองผูป่้วยทนัทีดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ เช่น โซเดียมไฮโป
คลอไรด์ร้อยละ 0.5 หรือแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีสัมผสักับเลือดหรือซีรัมาองผูป่้วย
โดยตรงควรทิ้งเม่ือใชแ้ลว้ 
  3.6.2 ระดับองค์กร ให้สุาศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีเส่ียงให้หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการ
ติดเช้ือ เช่น การไม่ส าส่อนทางเพศ การใชถุ้งยางอนามยั การไม่ใชเ้าม็และกระบอกฉีดยาท่ีปนเป้ือนเช้ือ  
การงดเวน้ยาเสพติด เป็นตน้ 
 
4. โรคตับอักเสบบี  โรคตบัอกัเสบบีเกิดจากไวรัสตบัอกัเสบบี (Hepatitis B virus) เป็นโรคท่ีมีอาการเกิดา้ึน
ช้า มีความรุนแรงแตกต่างกนั บางคนไดรั้บเร็วแลว้จะเกิดภูมิตา้นทาน แต่บางคนไม่เกิดภูมิตา้นทานแต่จะ
เป็นพาหนะเร้ือรังน าโรคแพร่กระจายไปได ้
       4.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  ผูช้ายหรือหญิงบริการหรืออาชีพพิเศษ บุคลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุา ผูท้  างานท่ีเก่ียวาอ้งกบัการท าความสะอาด ส่ิงปฏิกูล 
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       4.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  4.2.1 ทางเพศสัมพนัธ์ 
  4.2.2 ทางการรับเลือด 
       4.3 อำกำรและอำกำรแสดง เม่ือไดเ้ช้ือไวรัสน้ีแลว้ผูป่้วยอาจมีอาการตบัอกัเสบอยา่งรุนแรง  
ตวัเหลือง ตาเหลือง คล่ืนไส้ อาเจียน มีไา ้เบ่ืออาหาร ตบัท างานผิดปกติ ผูท่ี้มีการท างานาองตบัผิดปกติ
เล็กนอ้ยอาจจะกลายเป็นพาหนะน าโรคไปติดต่อผูอ่ื้น 
       4.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เจา้หน้าท่ีสาธารณสุาตอ้งเจาะเลือดส่งตรวจยืนยนัการติดเช้ือ
ไวรัสบี 
       4.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  4.5.1 รักษาตามอาการ 
  4.5.2 แนะน าผูป่้วยให้หลีกเล่ียงปัจจยัต่อการท าอนัตรายต่อตบั เช่น การด่ืมแอลกอฮอล ์การ
กินยาท่ีเป็นอนัตรายต่อตบั การกินสารหรือไดรั้บวตัถุท่ีมีพิษต่อตบั เป็นตน้ 
       4.6 กำรป้องกนั 
  4.6.1 ระดับบุคคล 
   1) ผูท่ี้ปฏิบติังานกบัผูป่้วยตอ้งระมดัระวงัเหมือนกบัในโรคเอดส์ 
   2) รักษาความสะอาดาองร่างกายก่อนและหลงัปฏิบติังาน 
   3) หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงท่ีมีอนัตรายต่อตบั 
  4.6.2 ระดับองค์กร ใหสุ้าศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานใหห้ลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
 
กจิกรรม 13.3.2 
 ไวรัสโรคเอดส์เาา้สู่ร่างกายโดยทางใดบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 13.3.2 
 ไวรัสโรคเอดส์เาา้สู่ร่างกายได ้3 ทางใหญ่คือ 
 1. ทางเพศสัมพนัธ์ 
 2. ทางการรับเลือด 
 3. จากแม่สู่ทารก 
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เร่ืองที ่13.3.3 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากจุลชีพอ่ืน 
 
 จุลชีพอ่ืนนอกเหนือจากแบคทีเรียและไวรัสท่ีท าให้เกิดอนัตรายต่อผูป้ระกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ คือ เช้ือรา ปรสิต ริคเค็ทเซียและคลามีเดีย การป้องกนัการสัมผสัเช้ือโรคดงักล่าวเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีควรรณรงคใ์หเ้กิดา้ึนในสถานประกอบการ 
 
1. เช้ือรา 
 1.1 โรคคอกซิดิโอไมโคซิส  โรคคอกซิดิโอไมโคซิส  (Coccidiomycosis) เกิดจากเช้ือราช่ือ คอกซิดิ
ออยเดส อิมมิติส (Coccidioides immitis) ซ่ึงเจริญเติบโตอยู่ในดิน โรคน้ีอาจเกิดา้ึนในววั ควาย แมว สุนัา 
แกะและสัตวอ่ื์นๆ ระยะเวลาฟักตวัาองโรคประมาณ 1-4 สัปดาห์ 
       1.1.1  บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง  คนงานท่ีท างานในฟาร์ม นกัโบราณคดี คนงานก่อสร้าง 
       1.1.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย  การติดเช้ือส่วนใหญ่ทางการหายใจเอาสปอร์จากดิน 
       1.1.3 อำกำรและอำกำรแสดง  ผูป่้วยมีอาการคลา้ยไาห้วดัใหญ่ มีไา ้หนาวสั่น ไอ เจ็บชายโครง 
การติดเช้ืออาจหายไปโดยมีร่องรอยพงัผดืในเน้ือปอด อาจพบโพรงหนองทัว่ร่างกาย โดยเฉพาะท่ีผิวหนงั ใต้
ผวิหนงั ผนงัช่องทอ้ง อณัฑะ ต่อมธยัรอยดแ์ละระบบประสาทส่วนกลาง 
       1.1.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุาตอ้งส่งต่อเสมหะ หนอง ปัสสาวะ น ้ า
ไาสันหลงัไปตรวจเพาะเช้ือ 
       1.1.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น ตามอาการ 
       1.1.6 กำรป้องกนั 
  1)  ระดับบุคคล ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัตน เช่น หนา้กาก 
  2) ระดับองค์กร  จดัใหมี้การตรวจร่างกายาองผูป้ฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 1.2  โรคฮิสโตพลาสโมซิส โรคฮิสโตพลาสโมซิส  (Histoplasmosis) เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือราฮีสโต
พลาสมา แคปซูลาตมั (Histoplasma capsulatum) ระยะฟักตวัาองโรคประมาณ 5-18 วนั 
  1.2.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง  ผูป้ฏิบติังานในบริเวณเล้ียงไก่ กรงนก ถ ้าท่ีมีคา้งคาว 
  1.2.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย  ทางเาา้สู่ร่างกายคนมกัไดรั้บเช้ือโดยการหายใจเอาสปอร์เาา้ไป การ
หายใจเอาดินท่ีมีอุจจาระปนอยู ่
  1.2.3 อำกำรและอำกำรแสดง   ผู ้ป่วยจะมีอาการแตกต่างกันา้ึนกับสปอร์ท่ีได้รับและ
ภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู ่มกัพบอาการคร่ันเน้ือคร่ันตวั เป็นไา ้อ่อนเพลีย เจ็บหน้าอก ไอ อาจมีเสมหะหรือไม่มีก็ได ้
ปอดอกัเสบ อาการอาจหายใน 2-3 สัปดาห์ ในรายท่ีเช้ือรากระจายไปทัว่ร่างกายแบบเฉียบพลนัอาจมีตบัโต 
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มา้มโต อาการคลา้ยวณัโรคปอดถา้ไม่ไดรั้บการรักษาอาจตายได ้ถา้เป็นเร้ือรังจะเกิดอาการปอดอกัเสบเร้ือรัง 
เลือดออก ตบัอกัเสบ หวัใจอกัเสบ เยือ่หุม้สมองอกัเสบ แผลในปาก กระเพาะอาหารและล าไส้ 
  1.2.4 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุาควรส่งเสมหะ เลือดาองผูป่้วยไป
ตรวจหาเช้ือ 
  1.2.5 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  รักษาตามอาการหากมีอาการหนกัควรส่งต่อไปพบแพทย ์
  1.2.6 กำรป้องกนั 
        1)  ระดับบุคคล   สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเม่ือท างานในส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวาอ้งกบัสัตว ์เช่น ถุงมือ หนา้กากปิดจมูก 
         2)  ระดับองค์กร  การปรับปรุงระบบการท างาน เช่น การลดฝุ่ นาณะปฏิบติังานโดยท า
ใหดิ้นเปียก 
 1.3 เดอร์มาโตไฟโตซิส   เดอร์มาโตไฟโตซิส  (Dermatophytosis) อาจเรียกว่ากลาก เก ล้ือน 
(Ringworm) เกิ ด จาก เช้ื อรา เดอ ร์ม าโตไฟ ต์   เช่ น  ไม โครสปอ รัม  (Microsporum) ไต รโคไฟตัน 
(Trichophyton) และเอปิเดอร์โมไฟตนั (Epidermophyton) 
       1.3.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  มกัพบในชาวนา คนท่ีตอ้งท างานในฟาร์ม สัตว ์ส่ิงแวดล้อมท่ี
ร้อนช้ืน  ในสัตวม์กัมีเช้ือราท่ีท าใหเ้กิดการอกัเสบาองผวิหนงั 
       1.3.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย  ทาวผิวหนงัอาจเกิดจากการสัมผสัโดยตรงกบัผิวาองสัตว ์เช่น ววั ควาย 
แพะ แกะ มา้ หนู หมูและไก่ เป็นตน้ 
       1.3.3 อำกำรและอำกำรแสดง  ผูป่้วยจะมีความรุนแรงแตกต่างกนั มีแผลอกัเสบ ตุ่มหนอง มกัเกิด
ท่ีใบหนา้ แาน และศีรษะ 
      1.3.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  ส่งตวัผูป่้วยไปรับการตรวจหาเช้ือราและพบแพทยเ์พื่อรักษา 
      1.3.5 กำรป้องกนั 
  1) ระดับบุคคล 
   (1) รักษาความสะอาดาองคอกเล้ียงสัตว ์
   (2) สวมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัในระหวา่งการท างานท่ีเก่ียวาอ้งกบัสัตว ์
เช่น ถุงมือ หนา้กาก เป็นตน้ 
  2)  ระดับองค์กร  ปรับปรุงระบบความสะอาดาองสถานประกอบการ 
 
2. เช้ือปรสิต 
 2.1  โรคพยาธิปากขอโรคพยาธิปากาอ (Hookworm disease) เกิดจากพยาธิปากาอช่ือ เนกาเตอร์ 
อเมริกานสั (Necator americanus) และแอนไซโคลสโตมา ดูโอดีแนล (Ancyslostoma duodenale) 
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       2.1.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง  ชาวนาชาวไร่ท่ีไม่นิยมสวมรองเทา้และมกัถ่ายอุจจาระตามพื้นดิน 
       2.1.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  1) ทางปาก  โดยการด่ืมน ้ าหรืออาหารท่ีไม่สะอาด พยาธิอาจไชเาา้ไปอยู่ในเยื่อบุปากและ
เาา้สู่กระแสเลือด ทางน ้าเหลือง เาา้สู่หวัใจ ปอด หลอดลม คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร  
ล าไส้เล็ก พยาธิปากาอตวัแก่จะกดัติดกบัเยื่อบุผนงัล าไส้เล็ก ดูดเลือดและสารน ้ าจากเน้ือเยื่อ ตวัแก่จะออกไา่
ปนมากบัอุจจาระเม่ืออุณหภูมิและความช้ืนพอเหมาะตวัอ่อนจะออกจากไา่และพฒันาจนเป็นระยะติดต่อ
สามารถไชทะลุผวิหนงัเาา้ร่างกายคนไดอี้ก 
  2)  ทางผวิหนงั  คนไดรั้บเช้ือพยาธิจากการเดินเทา้เปล่าแลว้พยาธิตวัอ่อนไปทะลุผวิหนงั 
       2.1.3 อำกำรและอำกำรแสดง  ผูป่้วยมีอาการจุกแน่น เสียดทอ้ง ปวดทอ้ง มีอาการซีด อ่อนเพลีย 
เหน่ือยง่าย มึนงง ถา้เสียเลือดมากจะหวัใจวายและบวม บางคนไม่มีอาการอ่ืนนอกจากซีดและอ่อนเพลีย 
       2.1.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  1)  ตรวจหาไา่พยาธิปากาอในอุจจาระผูป่้วย 
  2) ใหย้าบ ารุงเลือดและยาถ่ายพยาธิปากาอ 
  3) ให้ติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ เพราะโรคน้ีไม่หายาาดจะเกิดได้อีกถ้าไม่เปล่ียน
พฤติกรรม 
 2.1.5 กำรป้องกนั 
  1)  ระดับบุคคล 
   (1) สวมใส่รองเทา้ 
   (2) ถ่ายอุจจาระลงในส้วม ไม่ถ่ายอุจจาระลงบนพื้นดิน 
  2) ระดับองค์กร ใหสุ้าศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานในการเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดความเส่ียง 
 2.2 โรคพยาธิไส้เดือน  โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis) เกิดจากพยาธิไส้เดือนตวักลม ช่ือแอสคาริ
สลมับริคอยเดส (Ascaris lumbricoides) 
       2.2.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง เกษตรกรหรือผูป้ระกอบอาชีพท่ีมีสุาอนามยัส่วนบุคคลไม่ดี 
       2.2.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย คนได้รับไา่พยาธิจากการกินน ้ า อาหารท่ีไม่สะอาดหรือไม่ล้างมือ ตวั
อ่อนจะฟักตวัออกมาไชทะลุล าไส้เาา้สู่กระแสโลหิต หรือน ้ าเหลืองผ่านตบั หัวใจ ปอด หลอดลม คอหอย 
หลอดอาหารแล้วกลบัสู่ล าไส้เล็ก พยาธิจะเติบโตเป็นตวัแก่อาศยัอยู่ในล าไส้เล็กแย่งอาหารท่ีย่อยแล้วใน
ล าไส้กิน พยาธิตวัเมีจะออกไา่พร้อมกบัอุจจาระติดอยูต่ามพื้นดิน พบในเด็กมากกวา่ผูใ้หญ่ เพราะเด็กมกัเล่น
บนพื้นดิน ดูดมือหรือใชมื้อจบัอาหาร 
      2.2.3 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป่้วยมีอาการไอ หอบเหน่ือย หายใจแน่น ปวดอกัเสบ เป็นลมพิษ 
คนัตามตวั บางคร้ังมีอาการปวดทอ้ง ทอ้งอืด อาเจียน ดีซ่านและฝีท่ีดบั 
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       2.2.4 กำรรักษำพยำบำบเบื้องต้น 
       2.4.1 ตรวจหาไา่พยาธิและพยาธิตวัแก่ในอุจจาระหรืออาเจียน 
  2.4.2 ใหย้าถ่ายพยาธิไส้เดือน 
       2.2.5 กำรป้องกนั 
  1)  ระดับบุคคล 
   (1) ถ่ายอุจจาระลงในส้วม 
   (2) บริโภคอาหารท่ีสะอาด 
  2)  ระดับองค์กร ใหสุ้าศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานใหมี้สุาอนามยัท่ีดี 
 2.3  โรคทอกโซพลาสโมซิส โรคทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis) เกิดจากเช้ือทอกโซพลาสโม 
ซิสกอนดิไอ (Toxoplasma gondii) ท าให้เกิดโรคไดใ้นนก สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมรวมทั้งคน แมวมีเช้ือน้ีอยูใ่น
ล าไส้ หนู แกะ ววั ควาย ไก่ และ นก มีโปรโตซวัในรูปซิสต ์(Cysts) ในกลา้มเน้ือและสมองซ่ึงอยูไ่ดน้าน 
       2.3.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง  ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวาอ้งกบัสัตว ์เช่น นก ววั ควาย ไก่ เป็นตน้ 
      2.3.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  1)  ทางปาก คนมกัไดรั้บเช้ือน้ีจากการกินเน้ือสัตวท่ี์มีเช่ือน้ีอยูโ่ดยไม่ไดท้  าให้สุกก่อนหรือ
ด่ืมน ้าท่ีมีเช้ือเหล่าน้ี ระยะฟักตวัาองโรค 10-23 วนั 
  2) ทางการหายใจ  คนอาจไดรั้บจากการหายใจเอาดินท่ีมีอุจจาระาองสัตวท่ี์มีเช้ืออยู ่
       2.3.3 อำกำรและอำกำรแสดง 
  1)  การติดเช้ือคร้ังแรกมกัไม่มีอาการ บางคร้ังมีอาการไาท่ี้มีต่อมน ้ าเหลืองโตซ่ึงอาจโตมาก 
อาจพบอาการทางสมอง ปอดอกัเสบ กลา้มเน้ืออกัเสบถึงตายได ้เช้ือน้ีสามารถฝังตวัในเน้ือเยื่อาองคนได้
นาน 
  2) ถา้เป็นมาแต่ก าเนิดจะท าใหเ้กิดการแทง้ลูกตายในทอ้งหรือการท าลายสมอง 
       2.3.4 กำรรักษำพยำบำบเบื้องต้น ส่งต่อผูป่้วยเพื่อไปรับการรักษาจากแพทยแ์ละส่งตรวจซีรัมเพื่อ
ยนืยนัการติดเช้ือ 
       2.3.5 กำรป้องกนั 
  1) ระดับบุคคล 
   (1) รักษาความสะอาดาองคอกเล้ียงสัตว ์
   (2) ก าจดัอุจจาระาองสัตวต่์างท่ีอาจผา่นจากดินเาา้สู่ระบบหายใจ 
   (3) รับประทานอาหารท่ีสุกและน ้าด่ืมท่ีสะอาด 
   (4) ใช้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัเม่ือท างานเก่ียวกบัสัตว ์เช่น หน้ากาก เป็น
ตน้ 
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  2) ระดับองค์กร ใหสุ้าศึกษาแก่ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวาอ้งกบัสัตว ์
 
3. คลามีเดีย 
 3.1  โรคออร์นิโธซิส  โรคออร์นิโธซิส (Ornithosis) มี ช่ือเรียกได้หลายช่ือ เช่น ซิททาโกซิส 
(Psittacosis) พาร์รอทฟีเวอร์ (Parrot Fever) โฟวล์คลามิโดซิส (Fowl Chlamidosis) เกิดจากเช้ือคลามีเดีย ซิท
ทาซิ (Chlamydia psittaci) พบไดท้ัว่โลกมเักิดจากการสัมผสักบันก นกจะป่วยเป็นโรคน้ีโดยไม่มีอาการให้
เห็น นกท่ีเป็นพาหนะาองโรค คือ นกแกว้ นกพิราบ ไก่งวง เป็ดและนกป่าหลายชนิด ระยะเวลาฟักตวัาอง
โรค 4-15 วนั การวนิิจฉยัท่ีส าคญัมกัดูจากประวติัวา่เคยสัมผสักบันก 
       3.1.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง ผูป้ฏิบติังานเก่ียวาอ้งกบัการเล้ียงนก เป็ด ไก่ 
       3.1.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  1) ทางการหายใจ  โดยการหายใจเอาเช้ือท่ีมีอยูใ่นอุจจาระาองนกซ่ึงแหง้แลว้ 
  2) ทางผิวหนัง  ได้รับเช้ือโดยตรงจากนกโดยการซึมผิวหนัง เน้ือเยื่อเมือก (Mucus 
Membrane) 
  3) ทางการไอ การติดต่อระหวา่งคนและคน โดยการไอหรือจามใส่ 
       3.1.3 อำกำรและอำกำรแสดง โรคน้ีมีลกัษณะทางคลินิกแตกต่างกนัในผูป่้วยแต่ละราย มกัมีไา ้
ปวดศีรษะ ปวดกลา้มเน้ือ หนาวสั่นและมีอาการทางระบบหายใจ ปอดบวม ระยะแรกๆ มกัมีอาการไอ แต่ไม่
มีเสมหะ ถา้มีเสมหะจะมีเมือก (Mucopurulent) ทอ้งผูก มา้มโต อาจมีโรคแทรก คือ สมองอกัเสบ กลา้มเน้ือ
หวัใจอกัเสบ หลอดเลือดด าอกัเสบ บางรายอาจเสียชีวติได ้
       3.1.4 กำรรักษำพยำบำบเบื้องต้น 
  1) รักษาตามอาการ อาจใหย้าเตตระซยัคลิน 
  2) ส่งต่อซีรัมาองผูป่้วยไปตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือโรคน้ี 
  3)  ถา้มีอาการรุนแรงควรรีบส่งไปรับการรักษากบัแพทย ์
       3.1.5 กำรป้องกนั 
  1)  ระดับบุคคล 
  ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หนา้กาก 
  2) ระดับองค์กร 
   (1) ใหสุ้าศึกษาแก่ผูท่ี้ตอ้งปฏิบติังานเก่ียวาอ้งกบันก 
   (2) จดัใหมี้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
   (3) ใหย้าเตตระซยัคลินแก่นกเพื่อควบคุมโรคแมน้กจะไม่มีอาการแสดงออกวา่ 
เป็นโรค 
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4. ริคเค็ทเซีย 
 4.1 โรคคิวฟีเวอร์ โรคคิวฟีเวอร์ (Q Fever) อาจเรียกวา่ เคอรีฟีเวอร์ (query ferver) เกิดจากเช้ือริคเค็ท
เซียท่ีเรียกวา่ คอกซีลลา เบอร์เนตติไอ (Coxiella burnettii) ระยะฟักตวัาองโรคประมาณ 2-3 สัปดาห์ 
       4.1.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง  มกัพบในผูท่ี้ปฏิบติังานในโรงงานฆ่าสัตว ์เช่น สัตวแ์พทย ์ 
ผูช้  าแหละเน้ือสัตว ์ชาวไร่ ชาวนา ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัผลิตภณัฑา์องนม เน้ือสัตว ์การท าคลอดสัตว ์เป็นตน้ 
       4.1.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย 
  1)  ทางการหายใจ  การติดต่อมกัเกิดจากการหายใจเอาเช้ือริคเคท็เซียท่ีติดกบัฝุ่ นเาา้ไป 
  2) ทางผวิหนงั  การสัมผสักบัสัตว ์เช่น ววั ควาย แพะ แกะ ซากสัตวห์รือผลิตภณัฑา์องสัตว์
โดยตรงรวมรกาองสัตวต์อนท าคลอดสัตว ์
  3) ทางปาก  คนอาจเป็นโรคโดยการกินน ้า นมดิบท่ีมีเช้ือ 
       4.1.3  อำกำรและอำกำรแสดง  ผูป่้วยมกัมีอาการไาห้นาวสั่น ปวดศีรษะมาก อ่อนเพลีย เหง่ือออก
มาก ปอดอกัเสบ ไอ มีเสมหะ เจ็บหน้าอก บางคร้ังมีโรคแทรก เช่น  เยื่อหุ้มหัวใจอกัเสบ ตบัอกัเสบ เป็นตน้ 
การติดเช้ือเร้ือรัง อาจพบในคนท่ีมีล้ินหวัใจผดิปกติหรือไดรั้บการผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจ 
       4.1.4 กำรรักษำพยำบำล 
  1) รักษาตามอาการ 
  2) ส่งต่อซีรัมเพื่อตรวจหาแอนดิบอดี 
  3) ถา้มีอาการรุนแรงใหรี้บส่งไปรักษากบัแพทย ์
       4.1.5 กำรป้องกนั 
  1) ระดับบุคคล 
   (1) ก าจดัซากสัตวใ์หถู้กตอ้ง 
   (2) รักษาความสะอาดาองคอกเล้ียงสัตว ์โรงฆ่าสัตวแ์ละหอ้งปฏิบติัการ 
   (3) กินนมควรผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ก่อน โดยใช้ความร้อน 62.8 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลา 30 นาที หรือ 71.7 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 15 นาที 
   4) ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หนา้กาก เป็นตน้ 
  2) ระดับองค์กร 
   (1) ใหสุ้าศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังาน 
   (2) ปรับปรุงความสะอาดาองสถานประกอบการ 
   (3) จดัการตรวจสุาภาพและใหว้คัซีนป้องกนัโรคน้ีไดใ้นคนท่ีเส่ียง 
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 4.2  โรครอกกีเมาน์เทนสปอตฟีเวอร์ โรครอกกีเมาน์เทนสปอตฟีเวอร์ (Rocky Mountain Spotted 
Fever) เกิดจากเช้ือริคเคท็เซีย ริคเคท็ซิไอ (Rickettsia rickettsii) ติดต่อจากเห็บท่ีอยูใ่นสัตวก์ดัแทะสุนาั 
       4.2.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง  มกัพบในผูป้ระกอบอาชีพในฟาร์ม ป่า คอกเล้ียงสัตว ์
       4.2.2 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย มกัเกิดจากเห็บกดัท่ีผวิหนงั 
       4.2.3 อำกำรและอำกำรแสดง  มีไา ้ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย 
       4.2.4 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น รักษาตามอาการ ถา้มีอาการรุนแรงควรส่งต่อไปรักษากบัแพทย์
ต่อไป 
       4.2.5 กำรป้องกนั 
  1)  ระดับบุคคล 
   (1) รักษาความสะอาดาองคอกเล้ียงสัตว ์โรงฆ่าสัตว ์
   (2) ใช้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัเม่ือท างานสัมผสัสัตว ์เช่น ถุงมือ หน้ากาก 
เป็นตน้ 
  2) ระดับองค์กร 
   (1) ใหสุ้าศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานเก่ียวาอ้งกบัสัตว ์
   (2) ดูแลและจดัระบบความสะอาดาองสถานประกอบการ 
 
กจิกรรม 13.3.3 
 โรคออร์นิโทซิสเกิดจากเช้ืออะไร มีอาการและอาการแสดงและทางเาา้สู่ร่างกายไดโ้ดยทางใด 

แนวตอบกจิกรรม 13.3.3 
 โรคออร์นิโทซิสเกิดจากเช้ือคลามีเดีย ซิททาซิ (Chlamydia psittaci) พบในคนท่ีสัมผสักบัการเล้ียง
นก เาา้สู่ร่างกายโดยการหายใจเอาเช้ือท่ีมีในอุจจาระาองนกท่ีแห้งแลว้ เช้ือซึมผา่นผวิหนงั เน้ือเยื่อเมือก การ
ติดต่อระหวา่งคนโดยการไอหรือจาม ผูป่้วยจะมีอาการปวดศีรษะ มีไา ้ปวดกลา้มเน้ือ หนาวสั่น อาการทาง
ระบบหายใจ ทอ้งผกู มา้มโต บางรายอาจเสียชีวติได ้
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ตอนที ่13.4  
โรคจากการประกอบอาชีพทีเ่กดิจากปัญหาทางการยศาสตร์และจิตสังคม 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคา์องตอนท่ี 15.4 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวเร่ือง 

             13.4.1  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองการบาดเจบ็สะสมจากการท างานาอง  
                        ระบบกลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่าง 
             13.4.2 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองการบาดเจบ็สะสมจากการท างานาอง 
                        ระบบหรือส่วนอ่ืน ๆ าองร่างกาย 
             13.4.3 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุาองความเครียดและปัญหาสุาภาพจิตอ่ืน ๆ  
                        จากการท างาน 
 
แนวคิด 

1. การประสบอนัตรายและการเจ็บป่วยดว้ยโรคจากการท างานเป็นปัญหาส าคญั ผูป้ระสบอนัตราย
ส่วนใหญ่เป็นการบาดเจบ็สะสมเร้ือรัง ซ่ึงมีปัจจยัเส่ียงคือ ลกัษณะการท างานท่ีไม่เหมาะสมและ
งานซ ้ าซาก ท าให้เกิดอนัตรายต่อระบบต่างๆ าองร่างกาย โดยเฉพาะความผิดปกติาองระบบ
กลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่าง  

2. การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการท างานท่ีออกแบบไม่เหมาะสม รวมถึงการออกแรงท างาน
แบบอยู่กับท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความล้าและความเจ็บปวดเฉพาะท่ีได้ และถ้าต้องท างานซ ้ า
เช่นเดียวกนัน้ีเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดการบาดเจ็บสะสมและความเส่ือมาองกล้ามเน้ือนั้น 
โดยอาจรวมไปถึงา้อต่อ เอ็น และเน้ือเยื่ออ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง ทั้ งเส้นประสาท และระบบ
ไหลเวยีนโลหิตได ้

3. ความเครียดท าให้เกิดแรงกดดนัในการพฒันาสร้างสรรค์    แต่ถา้มีความเครียดในระดบัท่ีสูง
เกินไปประกอบกบัมีปัญหาสุาภาพจิตอ่ืน ๆ จากการท างาน ยอ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน   การจดัการความเครียด และการเสริมสร้างสุาภาพจิตท่ีดีาองบุคลากรจึงเป็น
มาตรการส าคญัท่ีจะช่วยสร้างาวญัก าลงัใจในการท างาน ซ่ึงจะเป็นผลดีทั้งต่อตวัผูป้ฏิบติังานเอง 
หน่วยงาน และสังคมโดยรวม 
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วตัถุประสงค ์
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนั 
การบาดเจบ็สะสมจากการท างานาองระบบกลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่างได ้

2. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนั 
การบาดเจบ็สะสมจากการท างานาองระบบหรือส่วนอ่ืนๆ าองร่างกายได ้

3. อธิบายบุคคลท่ีเส่ียง อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนั 
ความเครียดและปัญหาสุาภาพจิตอ่ืนๆ จากการท างานได้ 
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บทน า 
            โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปัญหาทางการยศาสตร์และจิตสังคมท่ีส าคญัมกัเกิดจากความ
เม่ือยล้า ความไม่สะดวกสบายในการท างาน และความเครียดท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานลดลง  ผูป้ฏิบติังานาาดาวญัก าลงัใจอาจก่อให้เกิดการประสบ
อันตรายจากการท างานทั้ งการเกิดอุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพต่าง ๆ    
โดยเฉพาะภาวะการบาดเจบ็สะสมเร้ือรัง (Cumulative Trauma Disorders; CTDs)  ซ่ึงเป็นความเจบ็ป่วยท่ีเกิด
สะสมอยา่งชา้ๆ ท่ีเกิดจากลกัษณะการท างานท่ีไม่เหมาะสมและงานซ ้ าซาก  ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายใน
หลายระบบ  โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปัญหาทางการยศาสตร์และจิตวทิยาสังคมท่ีพบบ่อยและมกั
พบไดใ้นผูป้ระกอบอาชีพทุกประเภท ไดแ้ก่  1) การบาดเจ็บสะสมจากการท างานาองระบบกลา้มเน้ือและ
กระดูกโครงร่าง 2)  การบาดเจบ็สะสมจากการท างานาองระบบหรือส่วนอ่ืนๆ าองร่างกาย เช่น เส้นเอน็และ
ปลอกหุ้มเส้นเอ็น เส้นประสาท และการบาดเจ็บเก่ียวเน่ืองกับการไหลเวียนโลหิต เป็นต้น และ3)  
ความเครียดและปัญหาสุาภาพจิตอ่ืน ๆ จากการท างาน เช่น กลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการท างาน (Burnout 
Syndrome) และการาาดงาน (Absenteeism) เป็นตน้ 
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เร่ืองที่ 13.4 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของการบาดเจ็บสะสมจากการท างานของ 
ระบบกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่าง 
 
             การบาดเจ็บสะสมจากการท างานาองระบบกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่าง (Musculoskeletal 
Disorders; MSDs ) ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  อาการปวดหลงั ปวดคอ และปวดไหล่ 
 
1. อาการปวดหลัง เป็นอาการผดิปกติท่ีพบไดบ้่อย มกัไดท้ั้งวยัหนุ่มสาวหรือวยัท างาน อาการปวดหลงัมกัจะ
หายไดเ้อง ผูป่้วยในกลุ่มอาการปวดหลงัมีทั้งชนิดเฉียบพลนัท่ีมีอาการต ่ากว่า 6 สัปดาห์ และชนิดเร้ือรังท่ีมี
อาการนานเกินกวา่   
            อาการปวดหลงัเกิดจากหลายสาเหตุ  1) เกิดจากความผิดปกติาองโครงสร้างกระดูกตั้งแต่ก าเนิด เช่น 
กระดูกสันหลงัไม่เช่ือม กระดูกสันหลงัคด หรือเกิดจากการไดรั้บอุบติัเหตุ แลว้มีการบาดเจ็บต่อโครงสร้าง 
เป็นตน้ 2) เกิดจากความผดิปกติาองอวยัวะภายใน เช่น น่ิวในทางเดินปัสสาวะแลว้มีอาการปวดร้าวไปท่ีหลงั 
เป็นตน้ 3) เกิดจากความเส่ือมาองา้อกระดูกสันหลงั ท าให้สูญเสียความมัน่คงาองาอ้ต่อกระดูก ท าให้มี
อาการปวดหลงัได ้ 4) เกิดจากการอกัเสบ เช่น าอ้อกัเสบ หรือมีการติดเช้ือวณัโรคกระดูกสันหลงั เป็นตน้ 
และ 5) เกิดจากการมีเน้ืองอกาองประสาทไาสันหลงัหรือมะเร็งท่ีแพร่กระจายมายงักระดูกสันหลงั  ท าให้
ผูป่้วยมีอาการปวดหลงั  
               อาการปวดหลงัท่ีเกิดจากสาเหตุจากการท างานมกัเป็นการบาดเจ็บต่อกลา้มเน้ือหรือเอ็น ซ่ึงอาการ
จะดีา้ึน และหายเม่ือไดพ้กั หรือกินยาแกป้วด ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอาการปวดหลงัจะมีอาการเจ็บปวด ทนทุกา์
ทรมาน บางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงาั้นตอ้งหยุดงานเพื่อรักษาฟ้ืนฟู ซ่ึงมีผลกระทบต่องานท่ีท าครอบครัว
าาดรายได ้ 
              การใชอิ้ริยาบถ ท่าทางการท างานท่ีไม่ถูกวิธี เช่น การนัง่หลงัค่อม  กม้หนา้มากเกินไป จะท าใหห้ลงั
บริเวณอกค่อมลง การยืนหรือเดินแอ่นหลงับริเวณช่องทอ้งมากเกินไป  มกัพบในคนอว้นลงพุง  การกม้หลงั
ท างานหรือยกาอง เป็นตน้  การเคล่ือนไหวท่ีฝืนธรรมชาติ เช่น  การบิดเอ้ียวตวัโดยแรงและรวดเร็ว ท าให้
กระดูกสันหลงัแอ่น โคง้  หรือบิดมากเกินไป   การยกาองหนักและานยา้ยส่ิงาองท่ีมีน ้ าหนักมากหรือมี
านาดใหญ่เกินไป อาจท าให้หมอนรองกระดูกสันหลังเล่ือน เคล่ือนหรือแตกทับเส้นประสาทสันหลัง    
หมอนรองกระดูกเล่ือนเกิดจากการกม้ลงยกาองหนกั หรือลม้กน้กระแทกพื้น จะมีอาการปวดหลงั หลงัแา็ง 
แต่ถา้หมอนรองกระดูกเคล่ือนหรือแตกทบัเส้นประสาทสันหลงั จะมีอาการปวดเสียวร้าวลงาาและก าลงัเทา้
อ่อนแรง สภาวะทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกงัวล เป็นตน้ ท าให้เกิดการเกร็งาองกลา้มเน้ือ  ท าให้
เกิดอาการปวดหลงัท่ีไม่มีลกัษณะจ าเพาะได ้ การเส่ือมสภาพตามวยั  การรักษาสุาภาพาองผูป้ฏิบติังานเอง   
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การาาดการออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ  กลา้มเน้ือไม่มีก าลงัท่ีจะท าให้หลงัอยูใ่นท่าท่ีถูกตอ้ง เกิดการดึงร้ัง
กลา้มเน้ือาา้งหน่ึงจึงเกิดอาการปวดหลงั อาการปวดอาจจะปวดมากจนกระทัง่ไม่สามารถยนืหรือกม้ได ้  
            1.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง  ผูป้ฏิบติังานในส านกังาน หรืองานท่ีตอ้งนัง่อยูใ่นท่าเดียวนานๆ  
             1.2 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป่้วยมกัรู้สึกปวดตรงกลางหลงัส่วนล่างบริเวณกระเบนเหน็บ  ซ่ึงอาจ
เกิดา้ึนเฉียบพลนัหรือค่อยเป็นทีละนอ้ย อาการปวดอาจเป็นอยูต่ลอดเวลา หรือปวดเฉพาะในท่าบางท่า การ
ไอ จาม หรือบิดตวั เอ้ียวตวัอาจท าใหรู้้สึกปวดมากา้ึน    โดยทัว่ไปผูป่้วยจะแาง็แรงดี และไม่มีอาการผดิปกติ
อ่ืน ๆร่วมดว้ยอาการปวดหลงัแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
                    1.2.1 ปวดทีก่ระดูกสันหลัง ไม่ปวดร้าวไปท่ีใดท่ีหน่ึง ทั้งน้ีพยาธิสภาพท่ีเกิดา้ึนไม่มีผลต่อระบบ
ประสาทหรือเรียกวา่ไาสันหลงัยงัไม่ถูกกระทบกระเทือน 
                   1.2.2  อำกำรปวดหลังซ่ึงเกิดร่วมกบักำรมีอำกำรปวดเสียวตำมประสำท โดยเฉพาะการปวดเสียว
มาท่ีาาาา้งใดาา้งหน่ึง หรือวา่เสียวสองาา้งอาจท าให้มีอาการชาาาไม่มีแรง อาการน้ีค่อนาา้งรุนแรง และมกั
พบวา่ มีการคดหรือเบียดกบัเส้นประสาท ปวดท่ีบริเวณหลงั ไม่มีจุดใดเฉพาะ  ส่วนใหญ่แลว้มกัเป็นการปวด
จากพยาธิสภาพ หรือเป็นโรคจากอวยัวะอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากกระดูกสันหลงั  
               1.3  กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น   
                      1.3.1 การรักษาตามสาเหตุ    โดยสังเกตวา่อาการปวดหลงันั้นมีสาเหตุจากอะไร แลว้แกไ้าเสีย 
เช่น ถ้าปวดหลังตอนเย็น มกัจะเกิดจากการนั่งตวังอตวัเอียง หรือใส่รองเท้าส้นสูง ให้พยายามนั่งให้ถูก
ท่า หรือเปล่ียนเป็นรองเทา้ธรรมดาแทน  ถา้ปวดหลงัตอนต่ืนนอน อาจเกิดจากท่ีนอนนุ่มเกินไป  แกไ้าโดย
นอนบนท่ีแา็งและเรียบแทน    ส าหรับผูป่้วยบางโรคท่ีท าให้ปวดหลงั  แพทยจ์ะให้การรักษาเฉพาะาองโรค
นั้นๆ เช่น มะเร็ง การติดเช้ือ หรือ น่ิวในทางเดินปัสสาวะ เป็นตน้ 
                   1.3.2 การรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัด ไดแ้ก่  1) การพกั 2) การนวดประคบบริเวณหลงัท่ีปวดดว้ยความ
ร้อน โดยใชก้ระเป๋าน ้ าร้อน หรือใชส้มุนไพรองัไฟให้ร้อนประคบ วนัละ 1-2 คร้ัง คร้ังละ 10-20 นาที ทุกวนั 
ประมาณ 5-6 วนั  อาการจะดีา้ึน การให้ยาหม่อง หรือน ้ ามนัระก าทานวดก็ได้   ถ้าไม่หายหรือในรายท่ีมี
อาการปวดเฉียบพลนั  ใหย้าแกป้วด ยาตา้นการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด ์ยาคลายกลา้มเน้ือ บางรายอาจใหย้า
กล่อมประสาท ซ่ึงการใชย้าจ าเป็นจะตอ้งอยูใ่นความดูแลาองแพทย ์เน่ืองจากอาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการ
ใชย้าได ้ 3) การท ากายภาพบ าบดั  โดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีให้ความร้อน ความเยน็ หรือเคร่ืองมือในการดึงหลงั 
หรือกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า เพื่อบรรเทาอาการปวด การอกัเสบท่ีหลงั 4)  การบริหารร่างกาย  ถา้มีอาการ
ปวดมาก   ให้นอนหงายบนพื้น แลว้ใช้เทา้พาดบนเกา้อ้ีให้เา่า งอเป็นมุมฉากสักครู่หน่ึงก็อาจทุเลาได ้หรือ 
และหมัน่ฝึกกายบริหารให้กลา้มเน้ือหลงัแา็งแรง และ 5) การให้ความรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ท างาน การท ากิจวตัรประจ าวนัหรือลดปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดอาการปวดหลงั  
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                      1.3.3 การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด แพทยจ์ะพิจารณาท าเม่ือมีาอ้บ่งช้ีท่ีชดัเจน เน่ืองจากเป็นการผา่ตดั
ใหญ่ ผลการผา่ตดัจะตอ้งมีอตัราเส่ียงให้น้อยและให้ผลดีจึงจะพิจารณาท า เช่น การผา่ตดัเพื่อเอาหมอนรอง
กระดูกท่ีเคล่ือนทบัรากประสาทออก การผา่ตดัเพื่อแกไ้าโพรงกระดูกสันหลงัตีบแคบ การผา่ตดัใส่เหล็กดาม
กระดูกสันหลงั การเช่ือมาอ้กระดูกสันหลงั เป็นตน้ 
            ทั้งน้ี ถา้ผูป่้วยมีอาการปวดหลงัเร้ือรังหรือมีอาการผิดปกติอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย ได้แก่ ปัสสาวะล าบาก มี
อาการชาและอ่อนแรงาาาา้งหน่ึง  ชาบริเวณหลงัหรือบริเวณอวยัวะเพศ  ปวดแปลบท่ีาาาา้งใดาา้งหน่ึงหรือ
ทั้งสองาา้ง  และเดินเซ   หากมีอาการผิดปกติเหล่าน้ี ควรแนะน าผูป่้วยไปโรงพยาบาล   อาจตอ้งเอกซเรย์
หลงัหรือตรวจพิเศษอ่ืน ๆ และให้การรักษาตามสาเหตุท่ีพบ หลงัรักษาควรติดตามผล หากไม่ดีา้ึนภายใน 3 
เดือน ควรสืบคน้หาสาเหตุ และอาจจ าเป็นตอ้งส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาาาต่อไป 
               1.4  กำรป้องกัน 
        1.4.1  รักษาอิริยาบถ ท่าทางในชีวิตประจ าวนัและท่าทางการท างานท่ีถกูต้อง ใหก้ระดูกสันหลงั
อยูใ่นแนวตรงอยูเ่สมอ ไม่บิดตวั กม้ตวั และเอ้ียวตวั     
         1.4.2 หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่าใดท่าหน่ึงเป็นเวลานาน   ควรเปล่ียนอิริยาบถเป็นระยะ เพื่อผอ่น
คลายความตึงเครียดาองร่างกาย  
         1.4.3  ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีช่วยในการผ่อนแรง เช่น รถเาน็ สายพานล าเลียง รถฟอร์คลิฟท ์
เป็นตน้ ท าใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อสุาภาพหลงั 
         1.4. 4  บ ารุงรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ร่างกาย
แาง็แรงและเพิ่มความยดืหยุน่าองกลา้มเน้ือ เอน็ และกระดูกสันหลงั             
                      1.4.5. ท าจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด  
          1.4.6 ควบคุมปัจจัยเส่ียงอ่ืนๆ เช่น รักษาน ้าหนกัตวัไม่ให้รูปร่างอว้นเกินไปเพราะจะท าให้แนว
กระดูกสันหลงัเปล่ียนไป   หลีกเล่ียงการนอนบนท่ีนอนนุ่มเกินไปและการใส่รองเทา้ท่ีส้นสูงเกินไป ควรงด
สูบบุหร่ี เพราะท าใหก้ารไหลเวยีนาองเลือดท่ีไปเล้ียงหมอนรองกระดูกสันหลงัลดลง 
 
2. อาการปวดคอ ล าคอประกอบดว้ยกระดูกสันหลงัส่วนคอเป็นแกนกลาง 7 ช้ินและมีกลา้มเน้ือานาดเล็ก ๆ 
หลายมดัช่วยพยุงศีรษะ คอ มีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจ าวนัและการท างาน ทั้งกม้เงยเอ้ียว
หมุน จึงเป็นจุดอ่อนท่ีจะเกิดอนัตรายกบักระดูกและกลา้มเน้ือคอไดง่้าย 
               โรคน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ เช่น กระดูกคอเส่ือม เป็นตน้ ซ่ึงพบไดใ้นคนสูงอายุ
ปกติทัว่ไป และอาจเกิดจากาอ้อกัเสบ  เช่น ในผูป่้วยท่ีเป็นโรครูมาตอยด์ โรคเก๊าท ์เป็นตน้ นอกจากน้ีอาการ
ปวดคออาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ไดแ้ก่ การใชอิ้ริยาบถ ท่าทางท่ีไม่ถูกตอ้งในการท างานหรือชีวิตประจ าวนั ท า
ให้กลา้มเน้ือคออกัเสบ หรือกลา้มเน้ือเคล็ด การเกิดอุบติัเหตุท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหวคอทนัที  ความเครียด 
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ท าให้กล้ามเน้ือหดเกร็งมากและนาน จึงเกิดอาการปวดต้นคอ ปวดศีรษะ ปวดท้ายทอยหรือามบัตามมา 
นอกจากน้ี ผูท่ี้มีบุคลิกภาพซึมเศร้า ท่าทางห่อเห่ียว คอตก จะท าให้กระดูกคอไม่อยูใ่นท่าท่ีสมดุล โดยทัว่ไป 
ถ้าเป็นอาการปวดคอท่ีเกิดจากสาเหตุไม่ร้ายแรง อาการมกัจะดีา้ึนภายใน 2-3 วนั แต่หากผูป่้วยมีอาการ
รุนแรงคือปวดคอร่วมกบัอาการต่อไปน้ี  ควรปรึกษาแพทย ์
             2.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง  ผูท่ี้ปฏิบติังานในส านกังาน 
             2.2 อำกำรและอำกำรแสดง ปวดเม่ือยตน้คอ คอเคล็ด เอ้ียวคอไม่ถนดั อาจเจบ็เป็นๆ หายๆ และอาจ 
มีอาการตั้งแต่นอ้ยถึงมากได ้ กรณีท่ีมีอาการรุนแรง ผูป่้วยจะรู้สึกปวดร้าวลงบ่า ลงแานและสบกั (สบกัจม) 
มีอาการปวดร้าวท่ีปลายแานศอก บางทีมีอาการคลา้ยาอ้มือซ้น มืออ่อนแรง หยิบาองมกัตกบ่อยๆ หรือจบั
ปากกาไม่ค่อยอยู ่อาจเจบ็โคนน้ิวหวัแม่มือ ชาท่ีน้ิวมือ าอ้มือและแาน   ต่อมาจะเจบ็หวัไหล่เวลานอนตะแคง 
กลา้มเน้ือและหนา้อกาา้งนั้นจะค่อย ๆ ลีบลง ไหล่ติด ยกแานหรือเกาหลงัไม่ได ้ หากทิ้งไวจ้นเป็นมากา้ึนจะ
ปวดศีรษะาา้งเดียว หรือปวดทั้งศีรษะ ลมออกหู หายใจไม่เต็มอ่ิมอาจมีอาการ เวียนศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน 
โดยทัว่ไป ถา้เป็นอาการปวดคอท่ีเกิดจากสาเหตุไม่ร้ายแรง อาการมกัจะดีา้ึนภายใน 2-3 วนั แต่หากผูป่้วยมี
อาการรุนแรงคือปวดคอร่วมกบัอาการปวดร้าวไปท่ีไหล่ แาน โดยอาจมีอาการชาหรือกลา้มเน้ือมืออ่อนแรง
ร่วมดว้ย มีอาการอ่อนแรงาองาา  รู้สึกาาสั่นหรือกระตุก เดินแลว้จะลม้  กลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได ้
หรืออาการไม่ดีา้ึนหรือปวดคอเพิ่มมากา้ึน ควรปรึกษาแพทย ์
              2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  
                     2.3.1 .เม่ือเกิดอาการเจบ็ร้าวทนัที ใหใ้ชค้วามเยน็ประคบ   ภายหลงั 24 ชัว่โมง ใชค้วามร้อน
ประคบบริเวณท่ีปวดและตึง ทายาแกป้วด แลว้นอนพกั 
                     2.3.2  รับประทานยา เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแกป้วด ยาตา้นการอกัเสบท่ีมิใช่สเตียรอยด์ ยา
คลายกลา้มเน้ือ เป็นตน้ หรืออาจใชค้รีมนวดแกป้วดร่วมดว้ย แต่ตอ้งระวงั ไม่นวดแรงเกินไปเพราะจะท าให้
กลา้มเน้ือฟกช ้ามากา้ึน  
                      2.3.3 ท ากายภาพบ าบดั เช่น บริหารกลา้มเน้ือคอ การใส่เคร่ืองพยงุคอ ซ่ึงควรใชช้ัว่คราวเท่านั้น 
เพราะถา้ใชติ้ดต่อกนันานๆ จะท าใหก้ลา้มเน้ืออ่อนแรงมากา้ึน การดึงถ่วงน ้ าหนกักระดูกคอประคบบริเวณท่ี
ปวดดว้ย ความร้อน ความเยน็ หรือคล่ืนเสียงอลัตราซาวน์ เป็นตน้ 
               2.4 กำรป้องกัน ระวงัรักษาอิริยาบถหรือท่าทางให้ถูกตอ้ง หลีกเล่ียงการกม้เงยคอนานเกินไปหรือ
บ่อยเกินไป การนั่ง ควรเลือกเก้าอ้ีท่ีมีพนักแา็งแรงและหนุนคอพอดี ถ้าต้องเดินทางไกลนาน ๆ ควรหา
หมอนรองศีรษะใบเล็ก ๆ ไวใ้ช้าณะเดินทาง ไม่สะพายาองหนัก  เพราะท าให้กระดูกสันหลงัเกิดความไม่
สมดุล  ควรเลือกใชก้ระเป๋าแบบเป้หรือกระเป๋าแบบมีลอ้ลากจูง  ควรนอนบนท่ีนอนแา็งพอสมควร ไม่ควร
นอนคว  ่าอ่านหนงัสือ หรือดูโทรทศัน์เพราะจะท าใหค้อแหงนมาก นอนหนุนหมอนท่ีนุ่มและยดืหยุน่พอท่ีจะ
แนบส่วนต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณส่วนโคง้าองคอ และมีความหนาพอเหมาะท่ีจะท าให้คออยู่ในแนวตรง 
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(เม่ือมองจากดา้นาา้ง) ไม่ท าให้คอแหงนหรือกม้มากเกินไป ปรับเปล่ียนทรงผมท่ีปิดหน้าปิดตา เพราะการ
สลดัผมบ่อยๆ จะเร่งให้เกิดความเส่ือมาองาอ้เร็วา้ึน จดัสภาพการท างานให้เหมาะสม  ถา้ตอ้งท างานอยูใ่น
ท่าใดนานๆ ควรเปล่ียนอริยาบถสลับกัน ลดความเครียดจากชีวิตประจ าว ัน โดยการออกก าลังกายและ
พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
  
3. อาการปวดไหล่ าอ้ไหล่  (Shoulder Joint) เป็นส่วนาองร่างกายท่ีเช่ือมแานติดกบัล าตวั และเป็นาอ้ท่ีมีการ
เคล่ือนไหวไดม้ากท่ีสุดในร่างกาย  โดยสามารถเคล่ือนไหวแานและมือไดเ้กือบทุกทิศทาง การบาดเจ็บาอง
าอ้ไหล่หากไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งถูกตอ้ง  จะท าให้เป็นการบาดเจบ็เร้ือรังาองาอ้ไหล่  ท าให้การใชา้อ้ไหล่
ในชีวิตประจ าวนัและการท างาน  ไม่วา่จะเป็นการเอ้ือมแาน หยิบจบัส่ิงาอง  การแต่งตวั หรือแมก้ระทัง่การ
หวผีม จะท าไดล้ าบาก  
            3.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  โรคน้ีเกิดได้กบับุคคลทุกเพศทุกวยั อาการปวดไหล่เกิดได้จากหลาย
สาเหตุ วยัเด็กและวยัรุ่น อาการปวดไหล่มกัจะมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ วยัหนุ่มสาวอาการ
ปวดไหล่มกัมีความสัมพนัธ์กบัการใช้าอ้ไหล่ท างานอย่างมาก ท าให้มีการเสียดสีและอกัเสบาองเอ็นและ
กลา้มเน้ือบริเวณรอบ ๆ าอ้ไหล่ โดยเฉพาะลกัษณะงานท่ีตอ้งมีการกางแาน ยกแานสูงบ่อยๆ วยักลางคน
และวยัสูงอายุ อาการปวดไหล่มกัมีสาเหตุมาจากการเส่ือมสภาพตามอาย ุาอ้เส่ือมอนัเป็นผลมาจากการใชา้อ้
ไหล่ท างานมาก อาการปวดไหล่อาจเป็นผลมาจากการปวดร้าวหรือมีการอกัเสบบริเวณอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง เช่น 
กระดูกคออกัเสบ ถุงน ้ าดีอกัเสบ โรคาองหัวใจ โรคตบั รวมทั้งอาจเป็นผลมาจากโรคาอ้อกัเสบท่ีมีาอ้ไหล่
อกัเสบร่วมดว้ยได ้เช่น โรครูมาตอยด ์เป็นตน้  
                3.2 อำกำรและอำกำรแสดง หากผูป่้วยพยายามยกาอ้ไหล่ประมาณ  90 – 120  องศา ทางดา้นหน้า
หรือการหมุนาอ้ไหล่เม่ือใช้มือเอ้ือมไปดา้นหลงัจะปวดไหล่มากและอาการปวดจะทวีความรุนแรงมากา้ึน
เร่ือย ๆ จนไม่สามารถใชไ้หล่ดา้นนั้นในชีวิตประจ าวนัได ้หากาอ้ไหล่ไม่ไดเ้คล่ือนไหวแลว้ จะมีใยพงัผืดมา
จบับริเวณาอ้ไหล่ ท าให้เคล่ือนไหวได้ล าบาก เม่ือมีอาการปวดและผูป่้วยไม่ยอมเคล่ือนไหว าอ้ไหล่จะมี
พงัผดืมาเกาะมากๆ เาา้  ท  าใหเ้กิดความผิดปกติท่ีเรียกวา่ าอ้ไหล่ติด (Frozen shoulder)  โดยผูป่้วยจะยกไหล่
ไม่า้ึนหรือไม่สามารถถูหลงัได ้  เม่ือมีอาการปวดไหล่ร่วมกบัอาการาอ้ไหล่บวม มีอาการปวดมานานกวา่ 2 
สัปดาห์  มีอาการปวดร่วมกบัการเคล่ือนไหวาอ้ไหล่ไดไ้ม่เต็มท่ี มีอาการชาาองแาน หรือมีอาการเยน็ หรือ
เปล่ียนสีาองผิวหนงับริเวณแานร่วมดว้ย มีอาการอ่ืน เช่น ไา ้เบ่ืออาหาร น ้ าหนกัลดร่วมดว้ย เป็นตน้  ผูป่้วย
ควรปรึกษาแพทย ์
            3.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  ระยะเจ็บปวดเฉียบพลนั ในรายท่ีมีอาการปวดมากควรหยุดการพกั
การใชา้อ้ไหล่ แต่ไม่ควรจะหยุดนานเน่ืองจากจะท าให้าอ้ไหล่ติด การงดการเคล่ือนไหวไหล่าา้งท่ีมีอาการ 
โดยอาจคลอ้งแานแนบชิดล าตวั ให้าอ้ศอกงอ ประมาณ 90 องศา รับประทานยาลดอาการเจบ็ปวด ใชย้าตา้น
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การอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดการอกัเสบาองาอ้ไหล่  ท าใหก้ารเคล่ือนไหวาองาอ้ไหล่สะดวกา้ึน  ซ่ึง
ภายใน  1 – 2  สัปดาห์หลงัรับประทานยาแลว้  อาการปวดาอ้ไหล่ควรจะดีา้ึน แต่หากอาการไม่ดีา้ึนแพทย์
อาจพิจารณาฉีดยาสเตียรอยด์บริเวณท่ีปวด   เพื่อลดการอักเสบ   ซ่ึงจะสามารถช่วยได้ในระยะหน่ึง 
ประมาณ  3 – 6  เดือน การท ากายภาพบ าบดั มีหลายวิธีไดแ้ก่ ความเยน็ใช้าณะท่ีมีอาการปวดรุนแรง ความ
ร้อนใช้กรณีท่ีมีอาการปวดไม่รุนแรง  การบริหารไหล่ เป็นวิธีท่ีส าคญัท่ีสุดเพื่อป้องกนัไหล่ติด  การบริหาร
ด้วยการเคล่ือนไหวในระยะยงัมีอาการปวดไหล่ ท าโดยใช้แานา้างท่ีไม่มีอาการจับา้างมีอาการปวด
เคล่ือนไหวเท่าท่ีร่างกายทนเจ็บปวดได้   การผ่าตดัจะท าเม่ือให้การรักษา 2-6 สัปดาห์ แลว้อาการไม่ดีา้ึน 
แสดงวา่ มีการฉีกาาดาองเอน็ หรือกลา้มเน้ือ 
              3.4. กำรป้องกัน หมัน่ออกก าลงักาย บริหาราอ้ไหล่อย่างสม ่าเสมอ หลีกเล่ียงการใช้แานหรือมือ
ท างานเหนือระดับศีรษะนานเกินไป หลีกเล่ียงการยกาองหนักเกินก าลัง ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เคล่ือนยา้ยวสัดุ ยกาองหนกัอยา่งถูกวิธี ควรยกาองให้ชิดล าตวัในท่างอศอก  ไม่สะพายกระเป๋าหนกัเกินไป 
การเดินถือแฟ้มเอกสาร  ไม่ควรถือเอกสารด้วยแานา้างเดียว  เพราะอาจท าให้เกิดอาการปวดแาน  และ
ตามมาดว้ยอาการปวดคอ ปวดไหล ควรรักษาอิริยาบถท่าทางการยืน เดิน ไม่ควรเดินห่อ่ไหล่  ควรยืดอกให้
อกผายไหล่ผึ่ง ควรจดัใหมี้ระดบัความสูงาองงานในระดบัาอ้ศอก  เกา้อ้ีมีพนกัพิงหลงัและท่ีวางแาน ควรนัง่
ตวัตรง หลงัเอนไปดา้นหลงัเล็กนอ้ยเม่ือท างานหนา้จอคอมพิวเตอร์ แานทั้งสองในาณะกดแป้นพิมพอ์ยูใ่น
แนวานานกบัพื้น ส่วนเทา้ควรวางราบกบัพื้นหรือมีท่ีพกัเทา้ ลดความกดดนัจากชีวิตประจ าวนั และนอน
หลับพกัผ่อนให้เพียงพอ  เพราะความเครียดท าให้กล้ามเน้ือเกร็ง การไหลเวียนาองเลือดไม่สะดวก จึงมี
ผลกระทบท าให้เกิดอาการปวดไหล่ได้  หากเร่ิมมีอาการปวดไหล่ อาจบรรเทาไดโ้ดยการอาบน ้ าอุ่น และ
นวดกลา้มเน้ือบริเวณไหล่ เพื่อใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลาย และการไหลเวยีนเลือดดีา้ึน 

กจิกรรม 13.4.1 
            จงอธิบายสาเหตุาองการปวดหลงั 

แนวตอบกจิกรรม 13.4.1 

            อาการปวดหลงัเกิดจากหลายสาเหตุ  1) เกิดจากความผิดปกติาองโครงสร้างกระดูกตั้งแต่ก าเนิด เช่น 
กระดูกสันหลงัไม่เช่ือม กระดูกสันหลงัคด หรือเกิดจากการไดรั้บอุบติัเหตุ แลว้มีการบาดเจ็บต่อโครงสร้าง 
เป็นตน้ 2) เกิดจากความผดิปกติาองอวยัวะภายใน เช่น น่ิวในทางเดินปัสสาวะแลว้มีอาการปวดร้าวไปท่ีหลงั 
เป็นตน้ 3) เกิดจากความเส่ือมาองา้อกระดูกสันหลงั ท าให้สูญเสียความมัน่คงาองาอ้ต่อกระดูก ท าให้มี
อาการปวดหลงัได ้ 4) เกิดจากการอกัเสบ เช่น าอ้อกัเสบ หรือมีการติดเช้ือวณัโรคกระดูกสันหลงั เป็นตน้ 
และ 5) เกิดจากการมีเน้ืองอกาองประสาทไาสันหลงัหรือมะเร็งท่ีแพร่กระจายมายงักระดูกสันหลงั  ท าให้
ผูป่้วยมีอาการปวดหลงั  
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เร่ืองที ่13.4.2  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของการบาดเจ็บสะสมจากการท างานของ 
ระบบหรือส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย 
 

             การบาดเจ็บสะสมจากการท างานาองระบบหรือส่วนอ่ืนๆ าองร่างกายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การบาดเจ็บ
เก่ียวเน่ืองกบัเอ็นและปลอกหุม้เส้นเอ็น การบาดเจ็บเก่ียวเน่ืองกบัเส้นประสาท การบาดเจบ็เก่ียวเน่ืองกบัการ
ไหลเวยีนโลหิต 
 
1. การบาดเจ็บเกีย่วเน่ืองกบัเอน็และปลอกหุ้มเส้นเอน็ 

การท างานท่ีมีมีการใช้มือเพื่อการเคล่ือนไหวหยิบจบั  องค์ประกอบท่ีส าคญัในการใช้งานาองมือและ
าอ้มือคือกลา้มเน้ือและเส้นเอ็น เม่ือมีการบาดเจ็บหรือการอกัเสบาองเอ็นดงักล่าวอาจท าให้คล าไดเ้ป็นกอ้น
นูนและปวดตามแนวาองเอ็นกลา้มเน้ือมดันั้น ตามปกติเอ็นาองกลา้มเน้ือจะมีปลอกหุ้มเอ็นคลุมอยู่ บางคน
จึงอาจมีการอกัเสบาองเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นในคราวเดียวกนั สาเหตุาองการอกัเสบนั้นยงัไม่ทราบแน่ชดั 
แต่ส่วนใหญ่มกัเกิดา้ึนภายหลงัจากการใชง้านมากจนเกินไป การบาดเจ็บเก่ียวเน่ืองกบัเส้นเอน็และปลอกหุ้ม
เส้นเอน็ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่  ปลอกหุม้เอน็น้ิวหวัแม่มืออกัเสบ  เส้นเอน็อกัเสบแบบน้ิวไกปืน  

1.1 ปลอกหุ้มเส้นเอน็นิว้หัวแม่มืออกัเสบ 
        ปลอกหุม้เส้นเอน็น้ิวหวัแม่มืออกัเสบ หรือโรคเดอ โกแวง (De Quervain’s tenosynovitis)   
เป็นการอกัเสบท่ีท าใหเ้กิดการตีบแคบาองปลอกหุม้เอน็าองเส้นเอ็น  
             1.1.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  อาจเกิดจากความเส่ือมสภาพจากอายุท่ีมากา้ึน ผูห้ญิงพบบ่อยกว่า
ผูช้ายโดยเฉพาะในผูห้ญิงช่วงอาย ุ30 - 50 ปีและมกัพบในผูท่ี้มีการใชง้านาองมือร่วมกบัหวัแม่มือในลกัษณะ
ซ ้ าๆ เช่น หยบิจบัส่ิงาอง หรือใชมื้อในท่ากางน้ิวหวัแม่มือออกทางดา้นาา้งและกระดกา้ึนบ่อยๆ  บางรายอาจ
พบวา่ เคยมีการบาดเจบ็ในต าแหน่งน้ีมาก่อน บางคร้ังจะพบไดใ้นช่วงหลงัคลอดบุตร และในผูท่ี้เป็นโรคาอ้
อกัเสบเร้ือรัง เช่น โรครูมาตอยด ์โรคเกาต ์หรือ เบาหวาน เป็นตน้ 
               1.1.2 อำกำรและอำกำรแสดง เร่ิมดว้ยอาการช ้ า ระบม าอ้มือบริเวณโคนน้ิวหัวแม่มือ  ถา้ไม่ไดรั้บ
การรักษา อาการเจ็บปวดจะเพิ่มา้ึนและายายไปยงับริเวณปลายแานช่วงาอ้มือและน้ิวหวัแม่มือ  ผูป่้วยจะมี
อาการปวดและบวมท่ีบริเวณดงักล่าวและจะปวดมากา้ึนเม่ือมีการเคล่ือนไหวน้ิวหวัแม่มือ  
                1.1.3  กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น   
                       1) การรักษาดว้ยวิธีไม่ผา่ตดัให้ผลการรักษาค่อนาา้งดีในรายท่ีเร่ิมเป็นระยะแรก มีโอกาสหาย
ประมาณร้อยละ 70 – 80  ซ่ึงมีแนวทางรักษาคือ ควรหยดุพกัการใชง้านบริเวณมือและน้ิวหวัแม่มือ หลีกเล่ียง
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การท างานท่ีตอ้งเคล่ือนไหวน้ิวหัวแม่มือในท่ากางน้ิวออกหรือกระดกน้ิวา้ึน รวมทั้งการหยิบาองหนกั การ
เาียน หรือการบิดหมุนาอ้มือ ถา้ปวดมากอาจใช้ผา้ยืดพนั ใส่อุปกรณ์พยุงน้ิวหวัแม่มือ หรือใส่เฝือกชัว่คราว 
เพื่อให้าอ้มือและกระดูกาอ้ต่อบริเวณใตน้ิ้วหัวแม่มืออยู่กบัท่ี ลดการใช้งานาองเส้นเอ็น ประคบดว้ยความ
ร้อน หรือใชย้านวดบรรเทาอาการปวด รับประทานยาบรรเทาอาการปวด  ยาลดการอกัเสบ ยาคลายกลา้มเน้ือ 
เพื่อลดอาการบวมาองเยื่อหุม้เอน็ ฉีดยาสเตียรอยดเ์ฉพาะท่ี ซ่ึงไดผ้ลค่อนาา้งดี แต่ไม่ควรฉีดซ ้ าเกิน 2 คร้ังใน 
1 เดือน เพราะนอกจากอาการจะไม่ดีา้ึนแล้ว ยงัอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนมากา้ึน เช่น เส้นเอ็นาาด หรือ 
ผวิหนงัมีรอยด่างาาว เป็นตน้  
                       2) ถา้รักษาดว้ยวิธีผา่ตดัจะเป็นการเพิ่มพื้นท่ีไม่ให้เส้นเอ็นเสียดสีกนัภายในปลอกหุ้มเอ็น ซ่ึง
แพทยจ์ะผา่ตดัเม่ือผูป่้วยมีอาการปวดมาก หรือฉีดยาสเตียรอยด์ 2 คร้ังใน 1 เดือน แต่อาการไม่ดีา้ึน แพทยจ์ะ
ฉีดยาชาเฉพาะท่ี ใชย้างยืดรัดแานเพื่อห้ามเลือดแลว้ทาน ้ ายาฆ่าเช้ือ เม่ือเสร็จแลว้จึงใชผ้า้สะอาดคลุมบริเวณ
าอ้มือ ใช้มีดกรีดแยกเยื่อหุ้มเอ็นท่ีบีบรัดเส้นเอ็นอยู่ให้แยกจากกนั หลงัจากนั้นก็จะเย็บแผล ใช้เวลาผ่าตดั
ประมาณ 10 – 15 นาที ก็กลบับา้นได ้โดยผูป่้วยไม่ตอ้งพกัฟ้ืนท่ีโรงพยาบาล หลงัการผา่ตดั ผูป่้วยจะตอ้งดูแล
แผลผ่าตดัไม่ให้แผลโดนน ้ า และควรายบัน้ิวมือในบางคร้ัง หลงัผ่าตดั 10-14 วนั แพทยจ์ะนัดมาตดัไหม 
นอกจากนั้น นกักายภาพบ าบดัจะแนะน าวิธีการบริหาราอ้บริเวณมือและน้ิวหัวแม่มือให้แา็งแรง ตลอดจน
วิธีการหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บในอนาคตโดยไม่ใช้งานา้อมือและน้ิวหัวแม่มือมากเกินไป 
               ภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดัท่ีอาจพบได ้เช่น ยงัคงมีอาการเจ็บอยู ่หรือกลบัมาเป็นซ ้ า เน่ืองจากมี
พงัผืดเกิดา้ึนมาใหม่หลงัผา่ตดั เกิดแผลเป็นแบบนูน (คีลอยด)์ มีโอกาสเกิดอนัตรายต่อเส้นประสาทท่ีมาเล้ียง
ผิวหนัง ท าให้มีอาการชา หรือ  ปวดแสบปวดร้อน เส้นเอ็นบริเวณโคนน้ิวหัวแม่มือนูนา้ึนเวลากระดก
น้ิวหวัแม่มือ เป็นตน้ 
        1.2  เส้นเอน็อกัเสบแบบนิว้ไกปืน 
                 เส้นเอ็นอักเสบแบบน้ิวไกปืน หรือน้ิวล็อก หรือโรคทริกเกอร์ ฟิงเกอร์  (Trigger finger) หรือ 
โรคน้ิวติดสะดุดเป็นกลุ่มอาการปกติท่ีพบได้บ่อย ซ่ึงจะรบกวนการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวนัาอง
ผูป่้วยค่อนาา้งมาก ซ่ึงาอ้น้ิวมือจะไม่สามารถเหยียดออกเองได ้หรือเหยียดออกมาไดด้ว้ยความยากล าบาก
ผูป่้วยโรคเส้นเอ็นอกัเสบแบบน้ิวไกปืนจะเกิดอาการเอ็นน้ิวมือสะดุดและติดแา็ง  เน่ืองจากเม่ือเส้นเอ็น
อกัเสบก็จะเกิดการบวม มีการหนาตวัาองเส้นเอน็ท าใหเ้คล่ือนท่ีผา่นปลอกหุ้มเส้นเอน็ไดย้าก และถา้เส้นเอ็น
หนาตัวมาก ๆ จะคล าได้เป็นก้อน  พบบ่อยในเส้นเอ็นท่ีมีหน้าท่ีงอน้ิวนาง น้ิวกลาง และน้ิวหัวแม่มือ 
ต าแหน่งท่ีเกิดการอกัเสบคือ บริเวณโคนน้ิว อาจพบในมือเพียงาา้งเดียวหรือเป็นทั้งสองาา้งก็ได ้  
          1.2.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  โรคน้ีพบบ่อยในผูห้ญิงช่วงอายุประมาณ 40-50 ปีมากกว่าผูช้าย  โดย
เช่ือว่า มีสาเหตุจาก การสัมผสั การกด หรือเสียดสีบริเวณโคนน้ิวมือซ ้ าๆ กนั หรืออาจเกิดจากการบาดเจ็บ
าองเน้ือเยื่อในต าแหน่งน้ีท าให้ปลอกเส้นเอ็นหนาตวัา้ึน  โรคน้ีมกัจะเกิดกบัผูท่ี้ใช้มือท างานในลกัษณะ 
ก าบีบอยา่งแรงหรือเกร็งน้ิวจบัเคร่ืองมือบ่อยๆ ผูท่ี้มีภาวะน้ิวติดสะดุดจะมีการหนาตวัาองปลอกหุ้มเส้นเอ็น
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มากา้ึนจากสาเหตุท่ีมีการเสียดสี หรือมีแรงกดภายในปลอกหุ้มเส้นเอน็เป็นเวลานานๆ เช่น พฤติกรรมการใช้
มือท างานซ ้ าซากดงักล่าวมาแลว้ โดยอาจมีความหนาเพิ่มา้ึนจากปกติ 5-7 เท่า นอกจากความหนาท่ีเพิ่มา้ึน
แลว้ ความยืดหยุน่จะลดลง ถา้ปล่อยทิ้งไวน้านๆ จะเกิดการบีบรัดเส้นเอน็า้ึนทีละเล็กทีละนอ้ย จนท าให้เกิด
อาการผดิปกติตามมา นอกจากน้ี ภาวะน้ีอาจพบไดใ้นผูท่ี้เป็นโรคบางอยา่ง เช่น โรครูมาตอยด์ โรคเกาท ์หรือ 
เบาหวาน   เป็นตน้ 
            1.2.2 อำกำรและอำกำรแสดงโรคน้ีเป็นความผิดปกติาองมือท่ีไม่สามารถงอหรือเหยียดไดอ้ย่างปกติ 
อ าจ เป็ น เพี ย ง น้ิ ว เดี ย วห รื อห ล าย น้ิ ว  อ าก ารแล ะ อ าก ารแส ด ง  แบ่ ง อ อ ก เป็ น  4 ระ ย ะ  คื อ  
              ระยะท่ี 1 เร่ิมด้วยอาการปวดบริเวณโคนน้ิวมือ หรือปวดเม่ือกดบริเวณโคนน้ิวมือ โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาเช้าตอนต่ืนนอนใหม่ๆ อาจจะมีอาการปวดมาก งอน้ิวไม่ค่อยได ้น้ิวมีความฝืดในการเคล่ือนไหว  
            ระยะท่ี 2 อาการปวดจะเพิ่มมากา้ึน เวลางอหรือเหยียดจะมีการติดสะดุดท่ีน้ิวนั้น อาจคล าได้ก้อน
บริเวณท่ีเจ็บ ถา้งอน้ิวไปมาจะคล าไดก้อ้นท่ีวิ่งผ่านปลอกหุ้มเส้นเอ็น ซ่ึงกอ้นน้ีจะายบัตามการเคล่ือนไหว
าองน้ิวมือ หรืออาจมีเสียงดงัเวลาายบัน้ิว 
             ระยะท่ี 3 งอน้ิวหรือเหยยีดน้ิวไดไ้ม่เตม็ท่ีเน่ืองจากอาการเจบ็ หรืองอไดแ้ต่เหยียดน้ิวไม่ออก ตอ้งใช้
มืออีกาา้งช่วยงา้งใหน้ิ้วเหยยีดออก หรือบางคร้ังอาจจะเหยยีดออกแต่เวลางอน้ิวจะงอไม่ลง  ซ่ึงอาจจะมีเสียง
ดงัท่ีบริเวณโคนน้ิวและจะมีอาการปวดมาก 
             ระยะท่ี 4  น้ิวมือนั้นๆ อาจเปล่ียนรูปเป็นโก่ง งอ บวม เอียง น้ิวเกยกนั น้ิวอาจแา็งท่ือ ไม่สามารถงอ
หรือเหยียด ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท างานและการใชมื้อในชีวติประจ าวนั าอ้ต่ออาจจะยึด และเหยียดน้ิว
ไม่ออก พงัผดืรอบาอ้ต่อาองน้ิวยดึแาง็ มืออาจพิการ เหยยีดตรงไม่ได ้หรือมีการล็อกาองน้ิวโดยน้ิวจะติดอยู่
ในท่างอหรือเหยยีด ไม่สามารถายบัน้ิวไดเ้ลย  
             1.2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น   
                   1) การรักษาดว้ยวิธีไม่ผ่าตดั อาจไดผ้ลดีในรายท่ีเป็นไม่มาก (ระยะท่ี 1 และ 2) แต่มีโอกาสเกิด
เป็นซ ้ า ประมาณร้อยละ 30-50 เช่น หลีกเล่ียงหรือลดกิจกรรมและการท างานในลกัษณะท่ีท าใหมี้อาการปวด
มากา้ึน ประคบบริเวณท่ีปวดด้วยความร้อน   รับประทานยาแก้ปวด  ยาลดการอกัเสบ ฉีดยาสเตียรอยด์
เฉพาะท่ี เป็นการรักษาท่ีค่อนาา้งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมกัจะหายเจ็บและบางรายจะรู้สึกว่าอาการติดสะดุด
ลดลง แต่มีาอ้จ ากดั เช่น ไม่สามารถฉีดไดบ้่อยๆ การฉีดไม่ควรเกิน 1-2 คร้ัง ในรอบ 1 ปี ใส่เฝือกชัว่คราว 
                    2) ถา้รักษาดว้ยวธีิผา่ตดั แพทยจ์ะเลือกวิธีผา่ตดัในผูท่ี้ฉีดสเตียรอยด์ 2 คร้ังแลว้ไม่ไดผ้ล หรือใน
รายท่ีมีอาการมาก (ระยะท่ี 3 และ 4) วิธีการผ่าตดั แพทยจ์ะฉีดยาชาเฉพาะท่ี แผลผ่าตดัจะยาวประมาณ 1 
เซนติเมตร แพทยจ์ะตดัพงัผืดท่ีรัดเส้นเอ็นออก หลงัตดัพงัผืดจะสามารถงอ-เหยียดน้ิวโดยไม่รู้สึกวา่น้ิวติด 
ใชเ้วลาผา่ตดัประมาณ 20 นาที 



94 
 

 

                หลงัผ่าตดั แพทยจ์ะพนัผา้ยืดรัดแน่นเพื่อห้ามเลือด ถ้ารู้สึกแน่นมากให้คลายออกได้บ้าง ผูป่้วย
สามารถกลับบ้านได้เลย  การดูแลหลังผ่าตัด ผูป่้วยควรก ามือบ่อยๆ และยกมือสูง ไม่ควรให้แผลถูกน ้ า 
โดยทัว่ไปจะตดัไหมประมาณ 2 สัปดาห์ หลงัผา่ตดั 
  
2. การบาดเจ็บเกีย่วเน่ืองกบัเส้นประสาท 
             ปัญหาาองระบบประสาทส่วนปลายถูกกดทบั ท าให้เกิดอาการมือชา เป็นปัญหาให้เกิดความวิตก
กงัวล และผูท่ี้ประสบอาการน้ีมกัเกรงวา่ อาการชาจะกลายเป็นอมัพฤกษอ์มัพาต ท าใหเ้กิดความเครียดตามมา 
แต่ในความเป็นจริงแลว้  ปัญหาาองระบบประสาทส่วนปลายถูกกดทบัสามารถป้องกนัและรักษาหายได ้
         2.1 กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทบัทีข้่อมือ 
             กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทบัท่ีาอ้มือ หรือกลุ่มอาการอุโมงคค์าร์พลั (Carpal Tunnel Syndrome 
; CTS ) เป็นปัญหาการกดทบัเส้นประสาทท่ีพบบ่อยท่ีสุด  พบไดใ้นทุกกลุ่มอายุ  และพบในผูห้ญิงมากกว่า
ผูช้าย 2 เท่า   เกิดจากเส้นประสาทท่ีเล้ียงกล้ามเน้ือบริเวณแาน และมือ และรับความรู้สึก บริเวณฝ่ามือ 
น้ิวหัวแม่มือ น้ิวช้ี น้ิวกลาง และคร่ึงหน่ึงาองน้ิวนาง เส้นประสาทน้ีจะเดินทางตั้งแต่บริเวณตน้คอจนถึง
ปลายน้ิวมือ ซ่ึงบริเวณาอ้มือนั้น จะตอ้งลอดช่องเล็กๆท่ีเรียกวา่ อุโมงคค์าร์พลั (Carpal tunnel) เม่ืออุโมงค์น้ี
เกิดการแคบลงจากสาเหตุต่างๆ เช่นการอกัเสบ การบวมน ้ า มีส่ิงอ่ืนมากดทบั เป็นต้น จะเป็นผลให้เส้น 
ประสาทมีเดียนถูกบีบรัด ท าใหมี้อาการปวดชาท่ีปลายมือ 
            2.1.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  การใชง้าน และ ต าแหน่งาองาอ้มือ มกัเกิดจาก การใชมื้อท่าเดียวนาน 
ๆ เช่น การก ามือ การบีบ การกด เป็นตน้ โดยเฉพาะผูท่ี้ใช้า้อมือกระดกา้ึนลงบ่อยๆ หรือท างานท่ีมีการ
สั่นสะเทือน าองมือและแานอยูเ่ป็นเวลานาน  นอกจากน้ียงัพบในภาวะผิดปกติหรือโรคท่ีเป็นอยู่แลว้ เช่น 
เบาหวาน พิษสุราเร้ือรัง รูมาตอยด์ เก๊าท ์กระดูกาอ้มือหกั หรือ การติดเช้ือ สภาพาองร่างกายท่ีเปล่ียนแปลง 
เช่น อว้น ตั้งครรภ์ หลงัคลอดบุตร หรือใชย้าคุมก าเนิด บางคนอาจเกิดภาวะน้ีโดยไม่ทราบสาเหตุ หรืออาจ
พบมีญาติพี่นอ้งมีอาการน้ีดว้ย 
              2.1.2 อำกำรและอำกำรแสดง ผูป่้วยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนหรือรู้สึกชาเป็นพัก  ๆ ท่ีมือ 
โดยเฉพาะบริเวณน้ิวหวัแม่มือ น้ิวช้ี และน้ิวกลาง และน้ิวนาง บางรายอาจมีอาการปวดร้าวา้ึนไปท่ีแานหรือ
หวัไหล่ อาการปวดมกัจะเป็นมากตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามืด จนบางคร้ังอาจท าให้ผูป่้วยสะดุง้ต่ืน แต่ถา้
ผูป่้วยไดห้้อยาอ้มือตรงาอบเตียง ถา้เส้นประสาทถูกกดทบัมากา้ึน จะท าใหอ้าการอ่อนแรงาองมือ ก ามือได้
ไม่แน่น หยบิจบัาองล าบาก หรือท าาองตกบ่อย ๆ ใชมื้อท างานไม่ถนดั เม่ือใชน้ิ้วมือเคาะบริเวณาอ้มือ จะมี
อาการคล้ายไฟช็อตไปท่ีปลายน้ิว หรือรู้สึกปวดแสบปวดร้อนท่ีฝ่ามือและปลายน้ิว ถา้เป็นมานาน อาจจะ
พบวา่กลา้มเน้ือบริเวณฝ่ามือลีบลง ฝ่ามือแบนราบลงกวา่ปกติ กลุ่มอาการเหล่าน้ี อาจจะเกิดา้ึนเพียงอยา่งใด
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อย่างหน่ึง หรือเกิดหลายอย่างร่วมกนั และอาจจะเกิดท่ีมือาา้งใดาา้งหน่ึง หรือทั้งสองาา้งพร้อม ๆ กนัก็ได ้  
โดยส่วนใหญ่มกัจะมีอาการรุนแรงมากา้ึนเร่ือย ๆ  
                2.1.3  กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น   
                      1) การรักษาดว้ยวิธีไม่ผา่ตดั ให้ลดกิจกรรมท่ีใชมื้อในท่าเดียวเป็นเวลานาน และหลีกเล่ียงการ
ท างานท่ีตอ้งใชา้อ้มือกระดกา้ึนลง หรืองอาอ้มือซ ้ าๆ กนันานๆ รวมทั้งงานท่ีมีการสั่นสะเทือน ซ่ึงจะท าให้
ความดนัในโพรงาอ้มือสูงา้ึนได ้ เปล่ียนมาใชา้อ้ศอกหรือาอ้ไหล่ในการท ากิจวตัรประจ าวนัต่างๆ แทนเพื่อ
ลดอาการอกัเสบบริเวณาอ้มือ รับประทานยา เช่น ยาบรรเทาอาการปวด ลดการอกัเสบ ยาคลายกล้ามเน้ือ 
วิตามินบี ใส่อุปกรณ์พยุงา้อมือ หรือเฝือกชั่วคราว เพื่อจดัท่าให้า้อมืออยู่น่ิงๆ ตรงๆ    ฉีดยาสเตียรอยด์
เฉพาะท่ีบริเวณา้อมือ เพื่อลดอาการบวมาองเส้นเอ็นและเส้นประสาท  ผูป่้วยมกัมีอาการดีา้ึนชั่วคราว 
(ประมาณ 3 - 6 เดือน) อาจจะกลบัมามีอาการเหมือนเดิมอีก แพทย์อาจจะฉีดซ ้ าอีก 1-2 คร้ัง    ห่างกนั 2 - 3 
สัปดาห์ แต่ถ้าอาการไม่ดีา้ึน ควรรักษาดว้ยการผ่าตดัจะไดผ้ลดีกว่าท่ีจะฉีดยาซ ้ า ส่วนการท าอลัตราซาวน์ 
การบริหารมือจะไดผ้ลดีในผูท่ี้เร่ิมตน้มีอาการไม่มาก 
                        2) การรักษาด้วยวิธีผ่าตดั แพทยจ์ะผ่าตดัายายอุโมงค์คาร์พลั ท าให้ความดนัในโพรงาอ้มือ
ลดลง และเลือดสามารถมาเล้ียงเส้นประสาทไดดี้า้ึน หลงัผา่ตดัผูป่้วยสามารถกลบับา้นไดเ้ลยไม่ตอ้งนอนพกั
ในโรงพยาบาล  แต่ตอ้งใส่เฝือกชัว่คราวเพื่อให้าอ้มือกระดกา้ึนเล็กน้อย และให้าอ้มืออยู่น่ิง ๆ ประมาณ 2 
สัปดาห์ 
       โดยส่วนใหญ่ การผา่ตดัมกัไดผ้ลค่อนาา้งดี   อาการาองผูป่้วยจะค่อย ๆ ดีา้ึน แต่ในผูป่้วยท่ีเป็นมานาน 
โดยเฉพาะถา้มีอาการนานกว่า 2 ปี และมีอาการมาก เช่น มีกลา้มเน้ือฝ่ามือลีบ ชามือตลอดเวลา จะหายช้า   
บางคร้ังอาจใชเ้วลาหลายเดือนหลงัผา่ตดั หรือในบางราย อาจมีกลา้มเน้ือลีบ หรือยงัคงมีอาการมือชาอยู ่ 
กำรป้องกนั ควรระวงัการใชา้อ้มือท่ีมีการงอมือนานๆ 
         2.2  กลุ่มอาการอุโมงค์คิวบิตัล 
               กลุ่มอาการาองเส้นประสาทอลัน่าร์ถูกกดทับบริเวณท่ีา้อศอก หรือกลุ่มอาการอุโมงค์คิวบิตลั 
(Cubital Tunnel Syndrome ; CTD) เป็นภาวะท่ีพบเป็นอนัดบัสองรองลงมาจากกลุ่มอาการเส้นประสาทถูก
กดทบัท่ีาอ้มือ  
            2.2.1  บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง   มกัเกิดกบัผูป้ระกอบอาชีพท่ีมีการยืดาองเส้นประสาท  การกดทบั
จากเยื่อพงัผืดท่ีท าหน้าท่ีเป็นอุโมงค์ ให้เส้นประสาทผ่าน หรือการเสียดสีาองเส้นประสาทกบัปุ่มกระดูก
มากๆ หรือนานๆ จะท าใหก้ารบาดเจบ็าองเส้นประสาทอลัน่าร์ และการน ากระแสประสาทผดิปกติ  
            2.2.2 อำกำรและอำกำรแสดง อาการชาบริเวณท่ีเส้นประสาทอลัน่าร์มาเล้ียง คือ น้ิวกอ้ย น้ิวนาง   เป็น
อาการเร่ิมตน้าองภาวะน้ี อาการต่อมาจะเร่ิมมีอาการปวดมากา้ึน 
           2.2.3 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น   
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                 1) การรักษาดว้ยวิธีไม่ผา่ตดัอาจช่วยให้อาการ ชา ปวด ระยะแรก ๆ หายไปได ้โดยการหลีกเล่ียง
สาเหตุาองโรค เช่น การงอาอ้ศอกนานๆ เป็นตน้ ลดการเคล่ือนไหวาอ้ศอก    การใช้ยาตา้นการอกัเสบท่ี
ไม่ใช่สเตียรอยด์ ถ้ามีอาการมากในเวลากลางคืน ควรใส่เคร่ืองพยุงา้อศอกให้งอประมาณ 30 – 45 องศา  
การบริหารกลา้มเน้ือแานใหแ้าง็แรงอยูเ่สมอ 
                  2) การรักษาดว้ยวิธีผา่ตดัจะท าเม่ือรักษาโดยวิธีท่ีกล่าวมาาา้งตน้ไม่ไดผ้ล  ผูป่้วยยงัมีอาการปวด
ชามือมาก หรือกลา้มเน้ือมืออ่อนแรง   ใชมื้อไม่ถนดัเหมือนก่อน  แพทยจ์ะพิจารณาผา่ตดัรักษา เพื่อป้องกนั
เส้นประสาทอลัน่าร์ถูกท าลายมากา้ึน โดยจุดมุ่งหมายาองการผา่ตดัรักษาเพื่อลดแรงกดาองเส้นประสาทอลั
น่าร์ท่ีผา่นช่องาองบริเวณาอ้ศอก   
               2.2.4 กำรป้องกัน ควรหลีกเล่ียง กิจกรรมหรือการท างานในท่าท่ีตอ้งงอาอ้ศอกนานๆ เม่ือเร่ิมมี
อาการตอ้งหยดุพกั เหยยีดาอ้ศอกออกบ่อย บริหารกลา้มเน้ือแานใหแ้าง็แรงสม ่าเสมอ ถา้มีอาการปวด ชา 
ร้าวลงไปน้ิวกอ้ย  ตอ้งหยดุพกัจนกวา่อาการจะดีา้ึน ถา้มีอาการมากา้ึน ควรพบแพทย ์เพื่อการวนิิจฉยั และ
การรักษาท่ีเหมาะสม 
 
3. การบาดเจ็บเกีย่วเน่ืองกบัการไหลเวยีนโลหิต 

การบาดเจ็บเก่ียวเน่ืองกบัการไหลเวียนโลหิตท่ีเกิดจากสาเหตุจากการท างานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่ม
อาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแาน  ซ่ึงเป็นอาการผิดปกติท่ีเกิดกบัน้ิวมือ มือ และแาน 
จากการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความสั่นสะเทือน และกลุ่มอาการผิดปกติจากการใชก้ลา้มเน้ือมือแทนคอ้น  ซ่ึงเป็น
ภาวะาองมือท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัการไหลเวียนโลหิตท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือท่ีท าหนา้ท่ีเคล่ือนไหวน้ิวกอ้ยท่ี
ส าคัญคือ  โรคน้ิวมือซีดาาวจากความสั่นสะเทือน (Vibration White Fingers;  VWF) หรือกลุ่มอาการ
ผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแาน (Hand – Arm Vibration Syndrome ;  HAVS) เป็นอาการ
ผดิปกติท่ีเกิดกบัน้ิวมือ มือ และแาน จากการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความสั่นสะเทือน   
              3.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  ผูท่ี้ท างานท่ีมีความสั่นสะเทือน โดยเฉพาะมือและแานเป็นสาเหตุ
ส าคญั นอกจากน้ีการสัมผสัความเยน็จะเพิ่มความผิดปกติท่ีเกิดจากความสั่นสะเทือนดว้ย เพราะอุณหภูมิท่ี
ลดลงมีผลให้หลอดเลือดหดตัว   เลือดไปเล้ียงน้ิวมือลดลงและลดอุณหภูมิท่ีผิวหนังาองน้ิวมือ    ใน
ผูป้ฏิบติังานท่ีสัมผสัความสั่นสะเทือนซ่ึงจะตอ้งท างานในท่ีมีอุณหภูมิต ่า อาจจะส่งผลให้เกิดการลดลงาอง
การรับประสาทสัมผสัอย่างถาวรและเสียความถนดัาองมือในการจบัตอ้งอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน และเพิ่มความเส่ียงท่ีจะเกิดการบาดเจบ็เน่ืองจากอุบติัเหตุได ้ 
             3.2 อำกำรและอำกำรแสดง การเสียวแปลบ ชา และซีดาาวาองน้ิวมือ อาจเสียความสามารถในการ
ควบคุมกลา้มเน้ือ และเม่ือมีเลือดไหลเวียนไปหล่อเล้ียงดงัเดิม อาจมีอาการปวดและการรับความรู้สึกร้อน - 
เยน็ลดลง ในรายท่ีรุนแรง จะมีการท าลายผนังหลอดเลือดแดงท่ีน้ิว ท าให้รูหลอดเลือดเล็กลง และจะมีการ
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ด าเนินโรครุนแรงา้ึนเร่ือย ๆ โดยมีความผิดปกติาองระบบหลอดเลือด  ท่ีเรียกว่าเรย์นอด ฟีโนมินอน 
(Raynaud’s phenomenon) ท่ีเกิดจากสาเหตุจากอาชีพ โดยมีการรบกวนการไหลเวียนเลือด  ท าให้มีหลอด
เลือดตีบและน้ิวมือซีดาาว ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีการเปล่ียนแปลงาองปลายน้ิวในทางเส่ือมลง 
(Trophic change) เช่น เกิดแผลท่ีปลายน้ิว (Finger tip ulceration) มีการท าลายเส้นประสาทรับความรู้สึกและ
เส้นประสาทสั่งการ ท าให้มีอาการเสียวแปลบ ชา เสียการประสานงานระหวา่งน้ิว และ ความคล่องแคล่วใน
การใชมื้อ การสัมผสัความสั่นสะเทือนอยา่งต่อเน่ืองไม่เพียงแต่ลดการกระตุน้ตวัรับท่ีผิวหนงั แต่ยงัเพิ่มการ
เปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพต่อเส้นประสาทท่ีน้ิวมือ มีความผิดปกติาองระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 
ผูป้ฏิบติังานท่ีสัมผสักบัความสั่นสะเทือนอาจจะมีการอ่อนแรงาองกลา้มเน้ือและมีอาการปวดในมือและแาน 
และอาจรุนแรงถึงาั้นท าใหสู้ญเสียสมรรถภาพได ้   
             3.3  กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น  หยุดหรือหลีกเล่ียงการใช้เค ร่ืองมือท่ี มีความสั่นสะเทือน 
เพื่อป้องกนัไม่ให้อาการเรยน์อดรุนแรงยิ่งา้ึน ถา้เป็นไปได ้ควรพิจารณาเปล่ียนงานท่ีตอ้งมีการสัมผสัความ
สั่นสะเทือน ปฏิบติัตามาอ้แนะน าทัว่ไปส าหรับผูท่ี้มีอาการเรยน์อด เช่น งดสูบบุหร่ี งดคาเฟอีน ซ่ึงมีในชา 
กาแฟ โคลา งดสารโคเคอีน และแอมเฟตามีน และหยุดใช้ยาบางชนิด พยายามรักษาร่างกายทุกส่วนให้
อบอุ่นเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีท่ีมีอากาศเยน็ ในกรณีท่ีมีอาการรุนแรง อาจใช้ความร้อนประคบบริเวณมือหรือเปิด
น ้าอุ่นใหไ้หลผา่นมือทนัทีท่ีมีอาการ หลีกเล่ียงการสัมผสัวสัดุท่ีมีความเยน็ บริหารร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ
มืออยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ระบบไหลเวียนโลหิตท างานไดดี้  ใชย้ากลุ่มายายหลอดเลือดแต่ควรใชภ้ายใตก้าร
ดูแลาองแพทย ์เพราะอาจมีผลาา้งเคียงจากการใชย้าดงักล่าว 
              3.4  กำรป้องกัน  เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีมีระบบป้องกนัความสั่นสะเทือน หรือมีความสั่นสะเทือนนอ้ย 
ใช้เค ร่ืองมืออย่างถูกวิธีและมีการบ ารุงรักษาท่ี ดีอย่างต่อเน่ือง  ใช้ถุงมือป้องกันความสั่นสะเทือน 
(Antivibration Gloves) มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน ไม่ใช้เคร่ืองมือท่ีความสั่นสะเทือนในระยะเวลานาน
เกินไป าณะท างานท่ีตอ้งสัมผสัความสั่นสะเทือน ควรจดัให้มีการหยุดพกัยอ่ยเป็นระยะ คร้ังละอยา่งนอ้ย 10 
นาที รักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะบริเวณมือ เพื่อให้เลือดไหลเวียนไดส้ะดวก งดการสูบบุหร่ี เพราะมี
ผลกระทบต่อระบบการไหลเวยีนโลหิต 

กจิกรรม 13.4.2 

            จงอธิบายอาการและอาการแสดงาองกลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทบัท่ีาอ้มือ หรือกลุ่มอาการ

อุโมงคค์าร์พลั  

แนวตอบกจิกรรม 13.4.2 
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             ผูป่้วยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนหรือรู้สึกชาเป็นพกัๆ ท่ีมือ โดยเฉพาะบริเวณน้ิวหัวแม่มือ น้ิวช้ี 

และน้ิวกลาง และน้ิวนาง บางรายอาจมีอาการปวดร้าวา้ึนไปท่ีแานหรือหัวไหล่ อาการปวดมกัจะเป็นมาก

ตอนกลางคืนหรือตอนเชา้มืด จนบางคร้ังอาจท าใหผู้ป่้วยสะดุง้ต่ืน แต่ถา้ผูป่้วยไดห้อ้ยาอ้มือตรงาอบเตียง ถา้

เส้นประสาทถูกกดทบัมากา้ึน จะท าให้อาการอ่อนแรงาองมือ ก ามือไดไ้ม่แน่น หยิบจบัาองล าบาก หรือท า

าองตกบ่อย ๆ ใช้มือท างานไม่ถนัด เม่ือใช้น้ิวมือเคาะบริเวณาอ้มือ จะมีอาการคล้ายไฟช็อตไปท่ีปลายน้ิว 

หรือรู้สึกปวดแสบปวดร้อนท่ีฝ่ามือและปลายน้ิว ถา้เป็นมานาน อาจจะพบวา่กลา้มเน้ือบริเวณฝ่ามือลีบลง ฝ่า

มือแบนราบลงกวา่ปกติ กลุ่มอาการเหล่าน้ี อาจจะเกิดา้ึนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเกิดหลายอยา่งร่วมกนั 

และอาจจะเกิดท่ีมือาา้งใดาา้งหน่ึง หรือทั้งสองาา้งพร้อม ๆ กนัก็ได ้  โดยส่วนใหญ่มกัจะมีอาการรุนแรง

มากา้ึนเร่ือย ๆ  

 

เร่ืองที ่13.4.3 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นโรคทีเ่กดิจากสาเหตุของความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตอ่ืน ๆ  
จากการท างาน 
 
         ปัญหาส่วนใหญ่ในผูป้ระกอบอาชีพทุกประเภทมกัมีความเครียดท่ีเกิดจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอก
ร่างกาย รวมถึงปัญหาสุาภาพจิตอ่ืนท่ีส าคญัคือ กล่มอาการหมดแรงจูงใจในการท างานและการาาดงาน 
 
1. ความเครียด  
               ความเครียด (Stress) เป็นภาวะท่ีเกิดา้ึนจากสาเหตุภายนอก เกิดไดก้บับุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ 
และอาจเกิดจากสาเหตุภายในตวับุคคลเอง ความเครียดจากการท างาน (Work stress) หมายถึง การตอบสนอง
าองบุคคลต่อส่ิงคุกคามหรือความกดดันท่ีเพิ่มพูนมาจากา้อจ ากัดในการท างาน เป็นสัญญาณเตือนหรือ
อาการแสดงท่ีเกิดา้ึนจากการเสียสมดุลระหว่างความตอ้งการและความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการ จึงท าให้บุคคลตอ้งแสวงหาแนวทางในการปรับตวัให้คืนสู่สมดุลดงัเดิม  ความเครียดในระดบัต ่าๆ 
เป็นความทา้ทายท่ีกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ เพื่อผลส าเร็จาองงาน เม่ืองานนั้นส าเร็จ ก็จะ
ผอ่นคลาย เกิดความพึงพอใจและภาคภูมิใจ   ความทา้ทายในระดบัท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีดี ช่วยสร้างผลผลิต 
ช่วยพฒันางานและท าให้สุาภาพจิตดี   แต่ความเครียดในระดบัสูงจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย
และจิตใจไปในทางท่ีเส่ือมลง ซ่ึงเป็นท่ีมาาองพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดา้ึน  
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 ส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิดความเครียดในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั และการตอบสนองต่อความเครียดจะ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน ความเครียดสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ความเครียดฉับพลัน (Acute 
stress) และความเครียดเร้ือรัง (Chronic stress)  ซ่ึงเป็นความเครียดท่ีเกิดา้ึนอย่างต่อเน่ืองและร่างกายไม่
สามารถตอบสนองหรือแสดงออกต่อความเครียดนั้ น ซ่ึงเม่ือนานวนัเา้าความเครียดนั้ นจะสะสมเป็น
ความเครียดเร้ือรัง ตวัอยา่งส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดความเครียดเร้ือรัง เช่น ความเครียดในท่ีท างาน ความเครียดท่ีเกิด
จากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือปัญหาเศรษฐกิจ  เป็นตน้ 
              1.1 บุคคลหรืออำชีพที่เส่ียง  ผูท่ี้มีความเครียดจากการท างาน ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลกั 3 ประการคือ 1) 
ปัจจยัเก่ียวกบัตวับุคคล เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูป้ฏิบติังานเอง บางคนเกิดอาการเครียดได้ง่ายต่อเหตุก่อ
ความเครียดบางอย่างมากกว่าคนอ่ืนๆ 2) ปัจจยัเก่ียวกบังาน ได้แก่ อาชีพ ลกัษณะงาน วิธีการบริหารงาน   
การบริหารงานโดยาาดการมีส่วนร่วมาองผูป้ฏิบติังาน าาดการส่ือสารท่ีดีภายในองคก์ร บทบาทท่ีไม่ชดัเจน 
(Role ambiguity) ความาัดแย้งในบทบาทการท างาน (Role conflict)  การเป ล่ียนแปลงปริมาณงาน 
(Workload variance) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  กฎระเบียบการ
ท างาน การก าหนดมาตรการท่ีจุกจิกเาม้งวดเกินไป  ความมัน่คงความก้าวหน้าในการท างาน ระบบการ
พิจารณาความดีความชอบ เหล่าน้ีล้วนท าให้เกิดความความเครียดได้ ภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงและ
ต่อเน่ือง และ 3) ปัจจยัท่ีเก่ียวาอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน หากผูป้ฏิบติังานตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีไม่เหมาะสม      
            1.2 อำกำรและอำกำรแสดง เม่ือมีความเครียดหรือตอ้งเผชิญภาวะกดดนั  ร่างกายจะหลัง่ฮอร์โมนท่ี
เก่ียวาอ้งกบัความเครียด เช่น    คอร์ติซอล (Cortisol) และอะดรีนาลีน (Adrenaline) เป็นตน้ ฮอร์โมนดงักล่าว
จะท าใหค้วามดนัโลหิตสูงและหวัใจเตน้เร็วเพื่อเตรียมพร้อมใหร่้างกายมีพลงังานพร้อมท่ีจะต่อสู้ ตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้า  ซ่ึงหากได้กระท าฮอร์โมนนั้นจะถูกใช้ไป   ความกดดันหรือความเครียดจะหายไป  แต่ถ้าเป็น
ความเครียดหรือความกดดนับางอย่างท่ีบุคคลไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือปรับตวัตอบสนองต่อความกดดนั
ท่ีมากระตุน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  จะท าให้ฮอร์โมนเหล่านั้นสะสมในร่างกาย จนกระทัง่เกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีเส่ือมลงทั้งทางจิตใจ อารมณ์ ทางพฤติกรรม และทางกาย อาการท่ีควรปรึกษาแพทย ์ ไดแ้ก่ เม่ือมี
ความเครียดมาก และรู้สึกหมดหนทางในการด าเนินชีวิต หาทางแกไ้าไม่ได ้เม่ือวิตกกงัวลมากเกินกวา่เหตุ  
และไม่สามารถควบคุมได้  เม่ืออาการาองความเครียดมีผลต่อคุณภาพชีวิต เช่น กินไม่ได้นอนไม่หลับ  
ท างานไม่ได ้ มีปัญหาความสัมพนัธ์กบัคนรอบาา้ง เป็นตน้ 
           1.3 กำรลดควำมเครียดในกำรท ำงำน   การจดัการกบัความเครียด (Stress management) เป็นการให้
ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัความเครียด ผลกระทบจากความเครียด ตลอดจนเทคนิคในการลดความเครียด 
ซ่ึงตอ้งคน้หาสาเหตุและแกไ้าปัญหาท่ีเป็นสาเหตุรากเหงา้าองความเครียด  มีการแกปั้ญหาโดยวางแผนเป็น
าั้นตอน โดยอาจปรึกษาหารือ าอความคิดเห็นและความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น การลดส่ิงเร้าหรือปัจจยัท่ีอาจ
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ก่อให้เกิดปัญหาความเครียดเพิ่มา้ึน  การผอ่นคลายความเครียด เม่ือเร่ิมเกิดอาการเครียด แมไ้ม่มากก็ตอ้งให้
ความสนใจ เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดท้อง เพราะอาการเหล่าน้ี เป็นส่ิงเตือนให้ทราบว่าต้องมีการ
เปล่ียนแปลงวธีิการด าเนินชีวติเพื่อลดความเครียด   
           ส านักพฒันาสุาภาพจิต กรมสุาภาพจิต กระทรวงสาธารณสุา ได้เสนอแนะวิธีปฏิบติัเพื่อช่วยผ่อน
คลายความเครียดในการท างาน ซ่ึงมีดว้ยกนั 10 วิธี ไดแ้ก่ การออกก าลงักาย การพกัผอ่นหยอ่นใจ  การพูด
อยา่งสร้างสรรค ์การแสดงอารมณ์อยา่งเหมาะสม   การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน การบริหารเวลา 
เพื่อจดัเวลาในการท างานให้มีประสิทธิภาพ  การแกปั้ญหาอยา่งถูกวิธี    การปรับเปล่ียนความคิด  การสร้าง
ความเาม้แาง็ทางจิตใจ และการรู้จกัยนืยนัสิทธิาองตน     
             การเปล่ียนแปลงองคก์ร  (Organizational change)  เป็นการวเิคราะห์หาสาเหตุาองความเครียดในหมู่
พนกังาน และเปล่ียนแปลงปรับปรุงองค์กรเพื่อลดความเครียด   จดัปริมาณงานให้ตรงกบัความสนใจ ความ
ถนดั เหมาะสมกบัความสามารถาองบุคลากรและทรัพยากร จดังานท่ีมีความหมาย ทา้ทาย และใชท้กัษะใน
การท างาน รวมทั้งมีความก้าวหน้า มัน่คง จดัตารางความหน้าท่ีและความรับผิดชอบาองผูป้ฏิบติังานให้
ชดัเจน ให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบังาน จดัให้มีการส่ือสารท่ีดีในองคก์ร เพื่อลดความ
ไม่เาา้ใจซ่ึงกนัและกนัปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ปลอดภยั สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย าจดั
มลพิษและเหตุร าคาญต่าง ๆ จดัใหมี้การสังสรรคผ์อ่นคลายความเครียดในหมู่พนกังาน  
              1.4 กำรป้องกัน  วิธีท่ีจะป้องกันปัญหาความเครียดจากการท างานในระดบัองค์กรคือ การคน้หา
ปัญหาซ่ึงสามารถกระท าได้โดย  การประชุมกลุ่มท างาน ซ่ึงจะท าให้ทราบปัญหาท่ีเป็นบ่อเกิดาอง
ความเครียดได ้การท าแบบสอบถามงานท่ีท าให้เกิดความเครียด อาการาองความเครียด การส ารวจการหยุด
งาน ความเจ็บป่วย และการเปล่ียนงาน การวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจก่อให้เกิดความเครียดแก่ผูป้ฏิบติังาน การ
วางแผนและการแกไ้าปัญหา พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์แจง้ให้พนกังานทราบแนวทางและผลท่ีจะไดรั้บ การ
ประเมินผล หลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัตามแผนแลว้ จะตอ้งมีการประเมินผล เพื่อพฒันาปรับปรุงต่อไป 
 
2.  กลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการท างาน (Job burnout) หรือภาวะหมดไฟในการท างาน เป็นภาวะาองการ
าาดาวญัก าลงัใจในการพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะคงการปฏิบติังานในระดบัสูงเอาไว ้ มกัเกิดา้ึนในช่วงเวลา
กลางชีวติการท างานหรือวยักลางคน ซ่ึงอาจจะเกิดไดห้ลายคร้ังแตกต่างกนัไปในแต่ละคน  
โดยเฉพาะผูป้ระกอบอาชีพท่ีตอ้งให้บริการช่วยเหลือผูอ่ื้น  หรือเกิดกบัพนกังานท่ีไม่ไดรั้บผลตอบแทนหรือ
รางวลัตามท่ีตนคาดหวงัไว ้ ท าให้เกิดอาการทางจิตใจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบท าให้เกิดอาการทางร่างกาย เช่น  
ความดนัโลหิตสูงา้ึน  เป็นตน้ 
 ภาวะน้ีเป็นกลุ่มอาการท่ีเป็นผลมาจากความเครียดในการท างานในแต่ละวนัท่ีสะสมไว ้และไม่ได้
รับการแก้ไา   ท าให้ เกิดอาการหมดแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่  
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1) ความเหน่ือยอ่อนทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) เป็นความรู้สึกาองการใชพ้ลงังานทางดา้นจิตใจมาก
เกินไปจนหมด  เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย หมดเร่ียวแรง อ่อนเพลีย  เหน่ือยลา้ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย 
เฉ่ือยชา  รู้สึกผิดหวงั  หมดประโยชน์  ไม่สามารถท างานได้ 2) ความส าเร็จในการท างานลดลง (Reduced 
Personal accomplishment) โดยรู้สึกลม้เหลว ความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จลดลง ไม่มี
ความสามารถในการจดัการ ผลผลิตลดลง าวญัก าลังใจตกต ่า ไม่อยากท างานเดิมท่ีท าอยู่อีกต่อไป และ  
3) ความไม่สนใจบุคคลอ่ืน (Depersonalization) เป็นความรู้สึกในทางลบ เร่ิมมองคนในแง่ร้าย  คาดหวงัใน
ตวัผูอ่ื้นในแง่ท่ีไม่ดี  เร่ิมไม่อยากมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ไม่สนใจรับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืนท่ีตนเองตอ้งเก่ียวาอ้ง
หรือใหบ้ริการ เช่น หงุดหงิดง่าย มีทศันคติไม่ดีต่อลูกคา้  
              2.1 บุคคลหรืออำชีพที่ เส่ียง ภาวะหมดแรงจูงใจในการท างาน เกิดา้ึนเพราะผู ้ปฏิบัติงานมี
ความเครียดในการท างานมากเกินไป โดยอาจเกิดจากสาเหตุซ่ึงจ าแนกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่ ปัจจยั
เก่ียวกบัตวับุคคล ปัจจยัเก่ียวกบังาน และปัจจยัเก่ียวกบัองคก์ร ถา้พนกังานในองคก์รเกิดอาการหมดแรงจูงใจ
ในการท างาน อาจท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น นอนไม่หลบั  มีการด่ืมแอลกอฮอลห์รือใชส้ารเสพติด มี
ปัญหาครอบครัว และอาจเกิดอาการทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อคุณภาพในการผลิตและการใหบ้ริการ นอกจากน้ีกลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการท างานยงัเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการาาดงานบ่อย ๆ  าวญัก าลงัใจตกต ่า และมีอตัราการหมุนเวียนาองพนักงาน (Turnover 
rate) สูง  
                2.2 กำรป้องกัน 
                       2.2.1 ประเมินในหมู่พนกังานวา่เกิดภาวะน้ีหรือไม่  
                        2.2.2 ประเมินปัญหาหรือภาวะแทรกซอ้นอ่ืนท่ีอาจเกิดา้ึน เช่น ปัญหาการติดสุรา ส่ิงเสพติด 
ปัญหาครอบครัว หรือโรคซึมเศร้า เป็นตน้ 
                       2.2.3 คน้หาสาเหตุาองกลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการท างาน 
                       2.2.4 ก าหนดมาตรการในการควบคุมแกไ้าปัญหา โดยมีแนวทางเพิ่มความส าคญัให้กบังาน 
ให้โอกาสพนกังานในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีท า ตั้งเป้าหมายการท างานบน
พื้นฐานความเป็นจริงท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถบรรลุได ้(Achievable) งานท่ีรับผิดชอบควรมีความหลากหลาย
พอควร พนกังานท่ีมีความเครียดสูงหรือลกัษณะงานอาชีพท่ีตอ้งคอยรองรับอารมณ์เสมอๆ ควรมีการพกัผอ่น
ระหวา่งวนัท างาน หรือให้พนกังานไดมี้โอกาสเพิ่มพลงัในการท างานปรับผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บ
ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์าององค์การ ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ยุติธรรม ผลตอบแทนควรมีทั้ ง
ทางด้านวตัถุ เช่น เงิน รางวลั และทางดา้นจิตใจ เช่น ค าชมเชย ให้ก าลงัใจจดัสภาพการท างานให้มีความ
ปลอดภยั มีส่ิงแวดลอ้มการท างานท่ีดี และมีสวสัดิการท่ีเหมาะสมเม่ือมีการคดัเลือกบรรจุพนกังานใหม่ ควร
เลือกจากบุคคลท่ีมีค่านิยมใกลเ้คียงหรือสอดคลอ้งกบัองคก์าร 
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                     2.2.5 ในระดบับุคคล โดย ช้ีแนะแนวทางให้ผูป้ฏิบติังานทบทวนตวัเองเก่ียวกบัความตอ้งการ
าองตน าอ้ดีาอ้ดอ้ย  ตลอดจนเป้าหมายการท างานในอนาคต และพิจารณาวา่งานท่ีท าอยูส่นองความตอ้งการ
าองตนไดห้รือไม่  ถา้ไม่ได ้ควรจะท าอยา่งไรต่อไป โดยอาจลาหยดุงานสักพกัเพื่อคิดหาหนทางในการแกไ้า
ปัญหาอยา่งรอบคอบ  
 นอกจากน้ี ควรผ่อนคลายความเครียดเป็นประจ า โดยการท ากิจกรรมท่ีตรงกบัความสนใจ เช่น ฟัง
เพลง เล่นกีฬา สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ท างานอดิเรก พูดคุยปรึกษาปัญหากับบุคคลใกล้ชิด  ช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส หรือปฏิบติัธรรม ฝึกท าสมาธิใหจิ้ตใจผอ่งแผว้  เป็นตน้ 
 
3. การขาดงาน  
 การาาดงาน (Absenteeism) หมายถึง การไม่มาท างานเม่ือถูกคาดหวงัว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องมา
ท างาน โดยการาาดงานอาจมาจากเหตุผลต่าง ๆ รวมทั้งเหตุผลทางการแพทยด์ว้ย การาาดงานจะกลายเป็น
ความผิดปกติ (Pathologic) เม่ือมีระดบัท่ีมากเกินไป ซ่ึงอาจหมายถึงการาาดงานในเวลางาน หรือความถ่ีใน
การไม่มาท างาน โดยเฉพาะถา้พนกังานไม่มีสิทธ์ิ หรือมีอุบติัการณ์าองการเจ็บป่วยในช่วงสั้น ๆ (การาาด
งานน้อยกว่า 4 วนัต่อคร้ัง) มกัสะทอ้นถึงความไม่ประสงค์ท่ีจะมาท างานมากกว่าท่ีจะเกิดจากความจ าเป็น
จริงๆ   แมว้า่ ผูป้ฏิบติังานจะมีใบรับรองแพทยก์็ตาม  
              3.1 บุคคลหรืออำชีพทีเ่ส่ียง ผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีมีปัจจยัเส่ียง  4 ปัจจยั ดงัน้ี 
                     3.1.2 ปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล  พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีวฒิุภาวะต ่า ไม่มีความพึงพอใจในงานท่ีท า
าาดแรงจูงใจท่ีดี หรือมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อบรรยากาศการท างาน หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานไม่ดี จะ
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการาาดงานในลกัษณะาองการาาดงานช่วงสั้ น ๆ แต่าาดงานบ่อยมาก และ
อาจพบพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากหรือด่ืมสุราร่วมดว้ย 
                    3.1.2 ปัจจัยเกี่ยวกับงาน ไดแ้ก่ ชนิดาองงาน สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน การจดัรูปแบบการผลิต 
การท างานเป็นกะ รูปแบบการควบคุมงาน ถา้ปัจจยัเหล่าน้ีไม่เหมาะสม ก็จะท าให้มีความถ่ีาองการาาดงาน
สูง 
                   3.1.3 ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ นโยบายและแนวทางการบริหารงานเพื่อไปสู่เป้าหมายาอง
องคก์ร การท่ีพนกังานไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยเฉพาะบรรยากาศการท างานาององคก์ร ฯลฯ 
ปัจจยัภายนอกองคก์ร เช่น สภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี มกัพบวา่พฤติกรรมการท างาน
จะอยูใ่นระดบัต ่า 
               3.2 กำรประเมิน 
         การประเมินความรุนแรงาองการาาดงานค านวณเป็นอตัราการาาดงานทั้งหมด (Gross 
Absence Rate; GAR)  โดยใชสู้ตร 
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อตัราการาาดงานทั้งหมด  =                         จ  านวนวนัท่ีาาดงานทั้งหมด x 100                  . 
                                                        วนัท างานทั้งหมดในช่วงเวลาหน่ึง x จ านวนพนกังาน  
ถา้ค่า GAR าององคก์รสูงกวา่ร้อยละ 5 แสดงวา่มีการาาดงานมากเกินไป อาจพิจารณาจ านวนวนัท่ีลาป่วยต่อ
คร้ัง ถา้มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ 4 วนั ประกอบกบัมีความถ่ีในการาาดงานสูง จะบ่งถึงปัญหาความสัมพนัธ์ในการ
ท างานท่ี รุนแรง ทั้ ง น้ีต้องค านึงว่าภาวะดังกล่าวไม่ได้เกิดจากปัญหาการระบาดาองโรคด้วย แต่ 
ถ้าจ านวนวนัท่ีาาดงานต่อคร้ังมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 7 วนัข้ึนไป บ่งบอกว่า ความรุนแรงของ การเจ็บป่วยาอง
พนกังานอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงองคก์รควรด าเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกนัควบคุมต่อไป 
               3.3 กำรป้องกนั 
                      3.3.1 เก็บรวบรวมาอ้มูลเก่ียวกบัการาาดงานาองพนกังานแต่ละคนและกลุ่มพนกังาน 
                       3.3.2 ตรวจสอบใบรับรองแพทย ์ซ่ึงจะบ่งช้ีไดว้า่พนกังานหรือกลุ่มพนกังานประสบปัญหาใด 
เช่น อุบติัเหตุและอนัตรายในท่ีท างาน  หรือความเครียดจากการท างาน เป็นตน้ 
                       3.3.3 วเิคราะห์าอ้มูลเก่ียวกบัการาาดงานอยา่งละเอียด 
                       3.3.4 ท าการควบคุมปัญหาการาาดงาน โดย 
                                 1) สร้างทศันคติท่ีดีและจิตส านึกาองพนกังาน โดยเฉพาะในการปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดีาองพนกังานต่องานท่ีท า 
                                 2) ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดนโยบายและวธีิการเพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์รในการส่งเสริม
ใหพ้นกังานมาท างานสม ่าเสมอ หรือมีจ านวนวนัท่ีาาดงานนอ้ย โดยใหผ้ลตอบแทนหรือรางวลัในรูปตวัเงิน
และค าชมเชย 
                                3) จดัสภาพการท างานใหมี้ความปลอดภยั มีส่ิงแวดลอ้มการท างานท่ีดี และมีสวสัดิการ
ท่ีเหมาะสม 
                                4) สร้างความพึงพอใจในงาน 
                               5) จดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 
                               6) จดับริการทางการแพทย ์และมีบริการใหค้  าปรึกษาเม่ือพนกังานมีปัญหาสุาภาพกาย
หรือสุาภาพจิต  
_____________________________________________________________________________________ 
กจิกรรม 13.4.3 
            จงอธิบายแนวทางการจดัการกบัความเครียด 

แนวตอบกจิกรรม 13.4.3 
           แนวทางการจดัการกบัความเครียดคือ การให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัความเครียด ผลกระทบ
จากความเครียด ตลอดจนเทคนิคในการลดความเครียด ซ่ึงตอ้งคน้หาสาเหตุและแกไ้าปัญหาท่ีเป็นสาเหตุ
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รากเหงา้าองความเครียด  มีการแกปั้ญหาโดยวางแผนเป็นาั้นตอน โดยอาจปรึกษาหารือ าอความคิดเห็นและ
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น การลดส่ิงเร้าหรือปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาความเครียดเพิ่มา้ึน  การผ่อนคลาย
ความเครียด เม่ือเร่ิมเกิดอาการเครียด แมไ้ม่มากก็ตอ้งให้ความสนใจ เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดทอ้ง เพราะ
อาการเหล่าน้ี เป็นส่ิงเตือนใหท้ราบวา่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวธีิการด าเนินชีวติเพื่อลดความเครียด   
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หน่วยที ่14  
การใช้ยาในการดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้นในสถานประกอบกจิการ                   

                                                                                          อาจารย์ เภสัชกรหญงิ ดร.สุมาล ีพรกจิประสาน  
                  อาจารย์ เภสัชกรหญงิ ดร.ยุพนิ ลาวณัย์ประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 

 ช่ือ อาจารย ์เภสัชกรหญิง ดร.สุมาลี พรกิจประสาน 

วุฒิ วท.บ., ภ.บ., น.บ., ส.ม. (บริหารสาธารณสุข), 

วท.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร) 

 ต าแหน่ง นกัวชิาการอาหารและยาเช่ียวชาญ ส านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยที่ 

ปรับปรุง 

หน่วยท่ี  14  ตอนท่ี 14.1 และ 14.2 

   

 ช่ือ อาจารย ์เภสัชกรหญิง ดร.ยพุิน ลาวณัยป์ระเสริฐ 

วุฒิ              ภ.บ., วทม.(สาธารณสุขศาสตร์), ส.ด.(บริหารสาธารณสุข) 

 ต าแหน่ง นกัวชิาการอาหารและยาทรงคุณวฒิุ  ส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 หน่วยที่
ปรับปรุง 

หน่วยท่ี  14  ตอนท่ี 14.3  
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แผนการสอนประจ าหน่วย 

ชุดวชิา             การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 

หน่วยที ่14      การใช้ยาในการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นในสถานประกอบกจิการ                   

ตอนที ่ 
14.1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใชย้า                                                                                                                         

            14.2  หลกัปฏิบติัในการใชย้าแผนปัจจุบนัส าหรับรักษาโรคเบ้ืองตน้  
              14.3  หลกัปฏิบติัในการใชย้าแผนโบราณและยาสมุนไพรส าหรับการรักษาโรคเบ้ืองตน้   
แนวคิด 

1. ในการใชย้าจ าเป็นตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัยาตามพระราชบญัญติัยา ความรู้เก่ียวกบัขอ้ควร
สังเกตในการเลือกซ้ือยาและเลือกใชย้า หลกัการใชย้าแผนปัจจุบนั การเก็บรักษาวิธีการใหย้า  การออกฤทธ์ิ
ของยา การเผาผลาญยาและการก าจดัยาออกจากร่างกาย รวมทั้งอนัตรายและขอ้ควรระวงัในการใชย้า 

2. ในการใชย้าแผนปัจจุบนัต่างๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใชย้า จ  าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
หลกัปฏิบติัในการใชย้าบ าบดัอาการ ยาบ าบดัโรค วิตามินและเกลือแร่  ยาคุมก าเนิด  วคัซีนและเซรุ่ม  สาร
น ้ าและเลือด เพื่อให้ไดรั้บประสิทธิภาพสูงสุดในการบ าบดั บรรเทา อาการเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ ในการ
รักษาโรคเบ้ืองตน้ 

3. ในการใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพรต่างๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใช้ยา จ  าเป็นตอ้งมีความรู้
พื้นฐานเก่ียวกบัการใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพร ยาแผนโบราณท่ีใช้เป็นยาภายใน ยาจากสมุนไพรใน
บญัชียาหลกัแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 ยาจากแผนโบราณและยาสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาภายนอก เพื่อสามารถเป็น
ทางเลือกในการใชย้าส าหรับประชาชนเพื่อสามารถดูแลดว้ยตนเองได้ในการบ าบดั บรรเทาอาการเจ็บป่วย
หรือโรคต่างๆ ในการรักษาโรคเบ้ืองตน้ อีกทั้งเพื่อช่วยลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบนัไดด้ว้ย 
วตัถุประสงค์  
  เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 14 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใชย้าได ้
2.  อธิบายหลกัปฏิบติัในการใชย้าแผนปัจจุบนัส าหรับการรักษาโรคเบ้ืองตน้ได ้
3.  อธิบายหลกัปฏิบติัในการใชย้าแผนโบราณและยาสมุนไพรส าหรับการรักษาโรคเบ้ืองตน้ได ้                                                                                                                      

กจิกรรมระหว่างเรียน 
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 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

 2.  ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยท่ี 14  ตอนท่ี  14.1-14.3 

 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน   

 4.  ฟังเทปบนัทึกเสียง/ซีดี  

 5. เขา้รับการสอนเสริม (ถา้มี) 

 6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 

 1. เอกสารการสอน 

 2. แบบฝึกปฏิบติั 

 3. เทปบนัทึกเสียงในรูปแผน่ซีดีหรือดีวดีี 

 4. รายการวทิย/ุโทรทศัน์ 

 5. เขา้รับการสอนเสริม (ถา้มี) 

ประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 

3. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
หน่วยที ่14 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 14.1  
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการใช้ยา                               
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 14.1  แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 

 14.1.1   ความรู้เก่ียวกบัยาตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม             

 14.1.2  ขอ้ควรสังเกตในการเลือกซ้ือยาและเลือกใชย้า                                                                                           

 14.1.3  หลกัการใชย้าแผนปัจจุบนั  การเก็บรักษา วธีิการใหย้า  การออกฤทธ์ิ การเผาผลาญยา และ                      

การก าจดัยาออกจากร่างกาย                                                                                                                             

 14.1.4  อนัตรายและขอ้ควรระวงัในการใชย้า 

แนวคิด  

1. การมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความหมายของค าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้า เช่น “ยา” “ฉลาก” 
“เอกสารก ากับยา” ความรู้เก่ียวกับประเภทของยาและการควบคุม รวมทั้ งประเภทของร้านขายยาตาม
พระราชบญัญติัยาพ.ศ. 2510 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นหน่ึงในขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริโภค
เพื่อใหส้ามารถปกป้องตนเองในการใชย้าและเป็นประโยชน์ในการเลือกซ้ือยาหรือเลือกใชย้า 

2. ในการเลือกซ้ือยา ควรซ้ือจากแหล่งจ าหน่ายยาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ควรสังเกตเลขทะเบียน
ต ารับยาในรูปแบบต่างๆ เช่น “ยาเด่ียว” “ยาผสม” “ยาใหม่” หรือกรณีท่ีไม่ใช่ “ยาใหม่” ฯลฯ ท่ีมีการแสดง
บนฉลากยาแผนปัจจุบนัและแผนโบราณ ซ่ึง “ยาใหม่” นั้น ห้ามการขายในร้านขายยา นอกจากน้ี ควรสังเกต
ขอ้มูลต่างๆ จากฉลากภาษาไทย ไม่ซ้ือยาท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีผูเ้ลือกซ้ือ/ ท่ีผูใ้ช้เคยมีประวติัการแพ ้การ
ปฏิบติัหรือการร้องเรียนในกรณีท่ีสงสัยวา่ ยาท่ีซ้ือเป็นยาไม่มีทะเบียนหรือยาปลอมหรือกรณีท่ีมีปัญหาใดๆ 
เก่ียวกบัยา ส าหรับการเลือกใชย้านั้น ควรอ่านฉลากยาและเอกสารก ากบัยาให้ละเอียดก่อนใชย้า และการใช ้
“ยาควบคุมพิเศษ” และ “ยาใหม่” นั้น จะตอ้งไดรั้บการวนิิจฉยัและสั่งใชโ้ดยแพทยเ์ท่านั้น และควรสังเกตวา่ 
ยาท่ีจะใช ้จะตอ้งไม่มีลกัษณะของยาท่ีหมดอายหุรือเป็นยาท่ีเส่ือมคุณภาพ 

3. หลกัการใชย้าแผนปัจจุบนั ควรมีการเลือกใชย้าใหถู้กโรค ถูกคน ถูกวธีิ ถูกขนาด ถูกเวลา และถูก
เหตุผล อีกทั้งก่อนเลือกซ้ือหรือใชย้าควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร ทั้งตอ้งอ่านฉลากยาและเอกสารก ากบัยา
เพื่อให้ใช้ยาได้ถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากน้ี การเก็บรักษา วิธีการให้ยา การออกฤทธ์ิของยา การเผา
ผลาญยาท่ีเหมาะสมจะช่วยใหย้ามีคุณภาพตามมาตรฐานในเวลาท่ีก าหนดในฉลากและมีการก าจดัยาออกจาก
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ร่างกายอยา่งท่ีควรจะเป็น อนัจะท าให้การรักษามีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีความปลอดภยัและเกิดความคุม้ค่า
ในการใชย้า 

4. ความรู้เก่ียวกบัขอ้ควรระวงัและขอ้ห้ามในการใชย้าเป็นส่ิงส าคญัต่อการป้องกนัพฤติกรรมในการ
ใช้ยาท่ีไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาในทางท่ีผิด การใช้ยาซ ้ าซ้อนจากการใช้ยาสูตรผสมหรือการใช้ยาเกิน
ขนาดจนอาจท าให้เกิดพิษ ฯลฯ ซ่ึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพจากการใช้ยาได้ ดงันั้น ความรู้ดงักล่าวจึง
จ าเป็นในการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการใชย้า เช่น ปฏิกิริยาต่อกนัของยา การติดยา การตอบสนองต่อ
ยาส าหรับคนท่ีมีความผิดปกติทางพนัธุกรรม การแพ้ยา การด้ือยา อาการข้างเคียงของยาหรือผลไม่พึง
ประสงคจ์ากการใชย้า การสะสมของยา ฯลฯ อีกทั้งจะช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชย้าดว้ย 
 
วตัถุประสงค์  
  เม่ือศึกษาตอนท่ี 14.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 14.1.1อธิบายความรู้เก่ียวกบัยาตาม พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมได ้
อธิบายขอ้ควรสังเกตในการเลือกซ้ือยาและเลือกใชย้าได ้    
 14.1.2อธิบายหลกัการใชย้าแผนปัจจุบนั  การเก็บรักษา วธีิการใหย้า  การออกฤทธ์ิ การเผา
ผลาญยาและการก าจดัยาออกจากร่างกายได ้    
 14.1.3อธิบายอนัตรายและขอ้ควรระวงัในการใชย้าได้   
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เร่ืองที ่14.1.1  
ความรู้เกีย่วกบัยาตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2510 และฉบับทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

 
  พระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย .) กระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมก ากบัดูแล “ยา” ท่ีมีการ
จ าหน่ายและใชใ้นประเทศไทยเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
 
1. ความหมายของ “ยา” และค าอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2510 และฉบับทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

1.1  ความหมายของยา 
“ยา” หมายถึง 

        1.1.1  วตัถุท่ีรับรองไวใ้นต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
        1.1.2  วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความ
เจบ็ป่วยของมนุษยห์รือสัตว ์

1.1.3   วตัถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภณัฑห์รือเภสัชเคมีภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป 
1.1.4  วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท าหน้าท่ีใดๆ ของร่างกาย

มนุษยห์รือสัตว ์
วตัถุตามขอ้ 1.1.1 หรือ 1.1.2 หรือ 1.1.4 ไม่หมายความรวมถึง 

        (1) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการเกษตร หรือการอุตสาหกรรมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
  (2) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย ์เคร่ืองกีฬา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ส่งเสริมสุขภาพ เคร่ืองส าอางหรือเคร่ืองมือและส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบโรคศิลปะ
หรือวชิาชีพเวชกรรม 

       (3) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ส าหรับการวิจยั การวิเคราะห์หรือการชนัสูตร
โรคซ่ึงมิไดก้ระท าโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย ์

1.2  ความหมายของ “ฉลาก”  
“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ์ เคร่ืองหมาย หรือขอ้ความใดๆ ซ่ึงแสดงไวท่ี้ภาชนะ

หรือหีบห่อบรรจุยา 
1.3  ความหมาย ของ “เอกสารก ากบัยา”  

“เอกสารก ากับยา” หมายความรวมถึง กระดาษหรือวตัถุอ่ืนใดท่ีท าให้ปรากฎความหมาย รอย
ประดิษฐ ์เคร่ืองหมาย หรือขอ้ความใดๆ เก่ียวกบัยาท่ีสอดแทรกหรือรวมไวก้บัภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา 
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2. ประเภทของยา    
    2.1  ยาแผนปัจจุบัน 
  “ยาแผนปัจจุบัน” หมายความถึง ยาท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์
แผนปัจจุบนั) การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั (ทนัตกรรม เภสัชกรรม เทคนิคการแพทย ์รังสีเทคนิค 
กายภาพบ าบดั) หรือการบ าบดัโรคสัตว ์ซ่ึงอาจแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดงัน้ี 

2.1.1  ยาแผนปัจจุบันทีเ่ป็น “ยาควบคุมพเิศษ”      
  เป็นยาแผนปัจจุบนัท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ โดยยาน้ีจะขายไดเ้ฉพาะในร้านขายยา

แผนปัจจุบนัท่ีมีเภสัชกรแผนปัจจุบนัเป็นผูดู้แลควบคุมการจ าหน่าย ทั้งเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าในการใช้ยาและ
การปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งเพื่อลดผลขา้งเคียงจากยาท่ีอาจเกิดข้ึนและจะตอ้งมีใบสั่งยาจากแพทยใ์นการใช้ยา
เท่านั้น เพราะยาควบคุมพิเศษอาจก่อให้เกิดอนัตรายไดสู้งหากใช้ไม่ถูกตอ้ง ดงันั้น ผูป่้วยท่ีจะใช้ยาน้ีตอ้ง
ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยก่์อน ยากลุ่มน้ีสังเกตไดจ้ากอกัษรสีแดงบนฉลากท่ีระบุว่า “ยาควบคุมพิเศษ” 
ตวัอยา่งยาในกลุ่มน้ี เช่น ยาเมด็สเตียรอยด ์เป็นตน้   
           2.1.2 ยาแผนปัจจุบันทีเ่ป็น “ยาอนัตราย” 

เป็นยาแผนปัจจุบนัท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาอนัตราย โดยยาน้ีจะขายไดเ้ฉพาะในร้านขายยาแผน
ปัจจุบนัท่ีมีเภสัชกรแผนปัจจุบนัเป็นผูดู้แลควบคุมการจ าหน่ายเท่านั้น โดยจะสังเกตไดจ้ากอกัษรสีแดงบน
ฉลากท่ีระบุว่า “ยาอันตราย” ตวัอย่างยาในกลุ่มน้ีเช่น ยาคุมก าเนิด ยาปฏิชีวนะ ยาลดความดนัโลหิต ยา
เบาหวาน ยาโรคไทรอยด ์ยาลดไขมนั ยาแกป้วดชนิดต่างๆ เป็นตน้   

2.1.3 ยาแผนปัจจุบันทีเ่ป็น “ยาบรรจุเสร็จ”  
เป็นยาแผนปัจจุบนัในรูปแบบต่างๆ ทางเภสัชกรรมซ่ึงบรรจุในภาชนะหีบห่อท่ีปิดหรือผนึกไวแ้ลว้

และมีฉลากครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ยาแกป้วดลดไข ้(พาราเซตามอล) ชนิดแผง เป็นตน้ 
2.1.4 “ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จทีไ่ม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพเิศษ”  
  เป็นยาบรรจุเสร็จท่ีเป็นยาแผนปัจจุบนัท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ซ่ึงจะขายไดเ้ฉพาะใน

ร้านขายยาแผนปัจจุบนัและร้านขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ เช่น ยา
ผงแกป้วดลดไข ้(พาราเซตามอล) ชนิดซอง เป็นตน้ 

2.1.5 ยาแผนปัจจุบันทีเ่ป็น “ยาสามัญประจ าบ้าน”  
2.2 ยาแผนโบราณ  
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               “ยาแผนโบราณ” หมายความถึง ยาท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 
หรือการบ าบดัโรคสัตว ์ซ่ึงอยูใ่นต ารายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือยาท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยา
แผนโบราณ หรือยาท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาแผนโบราณ  

      2.2.1 ยาแผนโบราณที่เป็น “ยาควบคุมพิเศษ” เป็นยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุม
พิเศษ ซ่ึงในปัจจุบนั ยงัไม่มีกฎหมายก าหนดวา่ มียาน้ีแต่อยา่งใด   

       2.2.2 ยาแผนโบราณที่เป็น “ยาอันตราย” เป็นยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาอนัตราย ซ่ึงใน
ปัจจุบนั ยงัไม่มีกฎหมายก าหนดวา่ มียาน้ีแต่อยา่งใด 
           2.2.3 ยาแผนโบราณที่เป็น “ยาบรรจุเสร็จ”  เป็นยาแผนโบราณท่ีได้ผลิตข้ึนเสร็จในรูปต่างๆ ทาง
เภสัชกรรม ซ่ึงบรรจุในภาชนะหีบห่อท่ีปิดหรือผนึกไวแ้ละมีฉลากครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ยา
หอม ยาน ้าบ ารุงร่างกาย (ต.ย. โสม ยาสตรีต่างๆ ฯลฯ) ยาระบาย (ยากษยั) เป็นตน้   
       2.2.4 ยาแผนโบราณที่เป็น “ยาสามัญประจ าบ้าน” เป็นยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาสามญั

ประจ าบา้น ซ่ึงจะขายไดใ้นร้านขายยาแผนปัจจุบนัทุกประเภทและร้านคา้ทัว่ไป โดยจะเป็นยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษท่ีมีการก าหนดขนาดบรรจุเฉพาะท่ีจะจ าหน่ายไดเ้ท่านั้น 
เช่น ยาธาตุบรรจบ ยามหาจกัร ยาแสงหมึก ยาเหลืองปิดสมุทร ยาเขียวหอม เป็นตน้   

2.3 ยาสมุนไพร  
       “ยาสมุนไพร” หมายความถึง ยาท่ีไดจ้ากพฤกษชาติ สัตว ์หรือแร่ ซ่ึงมิไดผ้สม ปรุง หรือแปรสภาพ 

เช่น เปลือกฝาง เปลือกอบเชย เมล็ดผกัชี เมล็ดยีห่ร่า เกสรทั้ง 5 เป็นตน้   
 

3. ประเภทร้านขายยา 
    3.1 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  
  เป็นร้านขายยาท่ีมีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน โดยต้องมีเภสัชกรแผนปัจจุบนัเป็นผูมี้หน้าท่ี
ปฏิบติัการตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ (ตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต) ซ่ึงสามารถจ าหน่ายยาไดทุ้กประเภท แต่ตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดของยาแต่ละประเภท 
    3.2 ร้านขายส่งยาแผนปัจจุบัน 
  เป็นร้านขายยาท่ีมีใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบนั โดยตอ้งมีเภสัชกรแผนปัจจุบนัเป็นผูมี้หน้าท่ี
ปฏิบติัการตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ (ตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต) และเป็นการขายตรงต่อผูรั้บอนุญาตขายยา 
ผูรั้บอนุญาตขายส่งยากระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย  องค์การเภสัชกรรม ผูไ้ด้รับอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาล ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูป้ระกอบวิชาชีพการ



9 

 

 

ผดุงครรภ์ ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือ
ผูป้ระกอบการบ าบดั โรคสัตว ์ 
  3.3 ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จทีไ่ม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพเิศษ 
  เป็นร้านขายยาท่ีมีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
โดยตอ้งมีเภสัชกรแผนปัจจุบนั หรือผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทย ์หรือพยาบาลผดุงครรภ ์
หรือพยาบาลเป็นผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ (ตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต) โดยขายไดเ้ฉพาะ
ยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ยาแผนโบราณท่ีเป็นยาบรรจุเสร็จ และยา
สามญัประจ าบา้นเท่านั้น 
    3.4 ร้านขายยาแผนโบราณ 
   เป็นร้านขายยาท่ีมีใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ โดยต้องมีเภสัชกรแผนโบราณเป็นผูมี้หน้าท่ี
ปฏิบติัการตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ (ตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต) และขายได้เฉพาะยาแผนโบราณและยา
สามญัประจ าบา้นเท่านั้น 
    3.5 ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์  

เป็นร้านขายยาท่ีมีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ โดยต้องมีเภสัชกรแผน
ปัจจุบันหรือผูป้ระกอบการโรคสัตว์เป็นผูมี้หน้าท่ีปฏิบัติการตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ (ตามท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาต) และขายไดเ้ฉพาะยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จส าหรับสัตวแ์ละยาสามญัประจ าบา้นเท่านั้น  
 
กจิกรรม 14.1.1  

1.  จงอธิบายความหมายโดยสังเขปของ “ยา” ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

2. จงบอกประเภทของยาตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

3.  จงบอกประเภทของร้านขายยาตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 

แนวตอบกจิกรรม 14.1.1 

1. “ยา” ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหมายถึง หมายถึง วตัถุท่ีรับรองไวใ้น
ต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือวตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการวินิจฉยั บ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนั
โรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษยห์รือสัตว์ หรือวตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือ
การกระท าหนา้ท่ีใดๆ ของร่างกายมนุษยห์รือสัตว ์แต่ไม่หมายความรวมถึง 
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        (1) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการเกษตร หรือการอุตสาหกรรมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
   (2) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย ์เคร่ืองกีฬา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ส่งเสริมสุขภาพ เคร่ืองส าอางหรือเคร่ืองมือและส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบโรคศิลปะ
หรือวชิาชีพเวชกรรม 

       (3) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นห้องวทิยาศาสตร์ส าหรับการวจิยั การวิเคราะห์หรือการชนัสูตร
โรคซ่ึงมิไดก้ระท าโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย ์

ทั้งน้ี “ยา” อาจหมายถึง วตัถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภณัฑห์รือเภสัชเคมีภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป ก็ได ้
2. ประเภทของยาตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มีดงัน้ี 
    2.1 ยาแผนปัจจุบันท่ีเป็น “ยาควบคุมพิเศษ” หรือ “ยาอันตราย” หรือ “ยาบรรจุเสร็จ” หรือ “ยาแผน
ปัจจุบนับรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ” หรือ “ยาสามญัประจ าบา้น” 
    2.2 ยาแผนโบราณท่ีเป็น “ยาควบคุมพิเศษ” หรือ “ยาอันตราย” หรือ “ยาบรรจุเสร็จ” หรือ “ยาสามัญ
ประจ าบา้น” 
    2.3 “ยาสมุนไพร” 
3. ประเภทของร้านขายยาตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มีดงัน้ี 

3.1 ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 
3.2 ร้านขายส่งยาแผนปัจจุบนั 
3.3 ร้านขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
3.4 ร้านขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จส าหรับสัตว ์
3.5 ร้านขายยาแผนโบราณ 
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เร่ืองที ่14.1.2  
ข้อควรสังเกตในการเลือกซ้ือยาและเลือกใช้ยา 
 

ความรู้ในการเลือกซ้ือและเลือกใช้ยาเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการป้องกันการใช้ยาท่ีไม่
เหมาะสมซ่ึงพบวา่ มีหลายรูปแบบ เช่น การใชย้าโดยไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีชดัเจน ผูใ้ชย้าไม่อ่านฉลากและเอกสาร
ก ากบัยาหรืออ่านไม่ละเอียดซ่ึงอาจเพราะไม่ใส่ใจท่ีจะอ่านหรือเพราะฉลากและเอกสารก ากบัยามีขนาด
ตวัอกัษรเล็กมาก ท าให้มีการใช้ยาซ ้ าซ้อน ไม่สอดคลอ้งกบัค าแนะน าในการใช้ยาตามท่ีระบุในฉลากและ
เอกสารก ากบัยา ผูใ้ชย้าไม่ค  านึงถึงปัญหาเช้ือด้ือยา มีการใชย้าไม่ถูกขนาด ไม่ถูกวิธี ไม่ถูกความถ่ีและไม่ถูก
เวลา ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงของปัญหาดงักล่าวมาจากการไม่มีความรู้ในการเลือกซ้ือยาหรือเลือกใชย้าและการมี
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นไม่ครบถว้น ประกอบกบัการไดรั้บขอ้มูลท่ีเบ่ียงเบนจากการส่งเสริมการขายและการโฆษณา
ยา ดงันั้น การท่ีจะช่วยให้การใชย้าเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการใชย้าและสมเหตุผล จะตอ้งอาศยัความรู้
เก่ียวกบัการขอ้ควรสังเกตในการเลือกซ้ือและเลือกใชย้า ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี 
 

1. ข้อควรสังเกตในการเลือกซ้ือยา 
  ขอ้ควรสังเกตในการเลือกซ้ือยา มีดงัน้ี 

1.1 การสังเกตแหล่งจ าหน่ายยา    

แหล่งจ าหน่ายยาท่ีถูกต้องตามกฎหมาย คือ ร้านขายยาท่ีได้รับใบอนุญาตขายยาจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยต้องมีสถานท่ีแน่นอนตามท่ีระบุในใบอนุญาต โดยสังเกตได้จาก

ใบอนุญาตขายยา ป้ายระบุประเภทของร้านขายยา ป้ายระบุช่ือและวฒิุการศึกษารวมทั้งเวลาปฏิบติัการของผู ้

มีหนา้ท่ีปฏิบติัการ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งติดไวใ้หส้ามารถมองเห็นไดช้ดัจากภายหนา้อาคาร  

1.2 การสังเกตเลขทะเบียนต ารับยาทีม่ีการแสดงบนฉลากยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ 

ให้สังเกตท่ีฉลากยาวา่ เป็นยาท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแลว้หรือไม่ 
โดยอาจอยูใ่นรูป “ยาเด่ียว” หรือ “ยาผสม” มีทั้งท่ีเป็น “ยาใหม่” หรือไม่ใช่ “ยาใหม่” ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี  

1.2.1 ยาแผนปัจจุบันที่เป็น “ยาผสม” เป็นยาแผนปัจจุบนัท่ีท่ีมีตวัยาส าคญัเป็นส่วนประกอบมากกวา่ 
1 ชนิด เช่น ยาท่ีมีส่วนผสมทั้งตวัยาส าหรับลดไข ้(พาราเซตามอล) และลดน ้ ามูก (คลอเฟนิรามีน) ใน 1 
หน่วย (เมด็/ ขวด/ แคปซูล) เป็นตน้ 
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1.2.2 ยาแผนปัจจุบันที่เป็น “ยาเดี่ยว” เป็นยาแผนปัจจุบนัท่ีมีตวัยาส าคญัเป็นส่วนประกอบเพียง 1 
ชนิด เช่น ยาแกป้วดลดไขพ้าราเซตามอล เป็นตน้ 

1.2.3 ยาแผนปัจจุบันที่เป็น “ยาใหม่” เป็นยาแผนปัจจุบนัท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม “ยาควบคุมพิเศษ” ซ่ึงจะตอ้ง
ได้รับการวินิจฉัยและมีใบสั่งยาจากแพทยเ์ท่านั้น ทั้ งเป็นยาท่ีตอ้งมีระบบการติดตามความปลอดภยัและ
ประสิทธิภาพของยา (Safety Monitoring Program: SMP) โดยมีการจ ากัดการใช้เฉพาะในสถานพยาบาล
หรือโรงพยาบาลท่ีมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดูแลอยา่งใกลชิ้ดเท่านั้น และห้ามจ าหน่ายในร้านขายยาทุกประเภท 
นอกจากน้ี ยงัต้องรายงานผลความปลอดภัยและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่น้ีต่อ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ทั้งบนฉลากยาใหม่ ตอ้งมีการแสดง
สัญญลกัษณ์รูปสามเหลีย่มท่ีภายในมีการระบุค าวา่ “ต้องติดตาม” 

ทั้งน้ี รายละเอียดของเลขทะเบียนต ารับยาของยาประเภทต่างๆ แสดงในตารางท่ี 14.1  
ตารางที ่14.1  แสดงลกัษณะเลขทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันและต ารับยาแผนโบราณ 

ยาแผนปัจจุบัน ผลติในไทย แบ่งบรรจุ น าเข้า 
ยาเดี่ยว ยาผสม ยาเดี่ยว ยาผสม ยาเดี่ยว ยาผสม 

ยาคน (ไม่ใช่ยาใหม่) 1A/ปีพ.ศ. 2A/ปีพ.ศ. 1B/ปีพ.ศ. 2B/ปีพ.ศ. 1C/ปีพ.ศ.  2C/ปีพ.ศ.  
ยาคน (ยาใหม่มีเง่ือนไข) 1A/ปีพ.ศ.

(NC) 
2A/ปีพ.ศ.

(NC) 
1B/ปีพ.ศ.

(NC) 
2B/ปีพ.ศ. 

(NC) 
1C/ปีพ.ศ. 

(NC) 
2C/ปีพ.ศ. 

(NC)  
ยาคน (ยาใหม่ไม่มี
เง่ือนไข) 

1A/ปีพ.ศ.
(N) 

2A/ปี
พ.ศ.(N) 

1B/ปีพ.ศ.
(N) 

2B/ปีพ.ศ.   
(N) 

1C/ปีพ.ศ.   
(N) 

2C/ปีพ.ศ.   
(N)  

ยาสัตว์ 1D/ปีพ.ศ. 2D/ปีพ.ศ. 1E/ปีพ.ศ. 

ยาแผนโบราณ ผลติในไทย แบ่งบรรจุ น าเข้า 
ยาคน G/ปีพ.ศ. H/ปีพ.ศ. K/ปีพ.ศ. 
ยาสัตว์ L/ปีพ.ศ. M/ปีพ.ศ. N/ปีพ.ศ. 

หมายเหต ุ NC = New (ยาใหม่) & C = Condition (มีเง่ือนไข); N = New (ยาใหม่); ปีพ.ศ. = ปีพ.ศ.ท่ีไดรั้บเลขทะเบียนต ารับ 
 

1.3  การสังเกตข้อมูลจากฉลากภาษาไทย 

ใหซ้ื้อยาท่ีมีฉลากภาษาไทยท่ีมีการระบุสาระส าคญัครบถว้น ชดัเจน เช่น ช่ือยา ส่วนประกอบ วธีิใช ้
ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ ปริมาณสุทธิ เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต เดือนปีท่ีผลิต เดือนปีท่ีหมดอายุ (ถา้
มี) ค  าเตือน เลขทะเบียนต ารับยา ขอ้ควรระวงัและขอ้หา้มใช ้(ถา้มี) 
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หมายเหตุ วธีิการสังเกตวนัหมดอายแุละวนัผลิตท่ีฉลาก หรือกล่องยา หรือแผงยา เช่น 
- ถ้าเป็นยาปฏิชีวนะ ผูผ้ลิตมกัจะแสดงข้อความหมดอายุของยาไว ้เช่น ใช้ค  าว่า Expired Date หรือ Exp. 
Date หรือ Expiry Date เป็นตน้  
- ถา้เป็นยาทัว่ไป ผูผ้ลิตมกัจะแสดงเฉพาะ วนั เดือน ปี ท่ีผลิต เท่านั้น ดว้ยการแสดงขอ้ความ เช่น Mfg. Date 

หรือ Manufactured Date แลว้ตามดว้ย วนั เดือน ปี ท่ีผลิต ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีอายไุม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีผลิต 

อยา่งไรก็ตาม ผูผ้ลิตยาทัว่ไปบางรายอาจมีการแสดงขอ้ความหมดอายขุองยาไวด้ว้ยก็ได ้

1.4  ห้ามใช้ยาท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีผูเ้ลือกซ้ือ/  ท่ีผูใ้ชเ้คยมีประวติัการแพ ้

1.5  ก่อนซ้ือยาทุกคร้ัง  

1.5.1 ตอ้งอ่านฉลากยาและเอกสารก ากบัยาใหล้ะเอียดก่อนซ้ือยาทุกคร้ัง 

1.5.2 หากเป็น “ยาควบคุมพเิศษ” จะมีอนัตรายไดสู้งถา้ใชไ้ม่ถูกตอ้ง ดงันั้นการซ้ือยาน้ี จะตอ้งไดรั้บ

การวนิิจฉยัและมีใบสั่งยาจากแพทยเ์ท่านั้น อีกทั้งยาน้ีจะมีขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบนัเท่านั้น           

1.5.3 หากเป็น “ยาอันตราย” หรือยาทัว่ไป ควรปรึกษา “เภสัชกร” เพื่อขอค าแนะน าในการใช้ยาท่ี

ถูกตอ้งและเพื่อเป็นการลดผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดจากการใชย้า 

1.6  เม่ือใดสงสัยว่ายาทีซ้ื่อเป็นยาไม่มีทะเบียนหรือยาปลอม หรือมีปัญหาใดๆ เกีย่วกบัยา ใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 

1.6.1 ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร  
1.6.2 ตรวจสอบลกัษณะและขอ้มูลยาปลอม  ยาท่ีไม่มีคุณภาพมาตรฐานไดท่ี้ศูนยข์อ้มูลก ากบัระบบ

ยา ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรือท่ีเวบ็ไซต ์http://www.fda.moph.go.th 
1.6.3 แจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเพื่อด าเนินการเฝ้าระวงั เพื่อประโยชน์ใน

การคุม้ครองผูบ้ริโภคต่อไป โดยแจง้ผา่น 
(1) สายด่วน อย. 1556 หรือท่ีโทรศพัท์หมายเลข 0 2590 1556, 0 2590 7354-5 หรือท่ีโทรสาร

หมายเลข 0 2590 1556, 0 2590 7355 หรือ 
(2) อีเมล ์1556@fda.moph.go.th หรือ 
(3) ทางจดหมายหรือหนังสือโดยส่งไปท่ี ตู้ ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดั

นนทบุรี 11004 หรือ 

http://www.fda.moph.go.th/
mailto:1556@fda.moph.go.th
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(4) แจง้ดว้ยตนเองท่ี  
(4.1) ในเขตกรุงเทพฯ แจง้ท่ี ศูนยเ์ฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนผลิตภณัฑ์สุขภาพ อาคาร 1 

ชั้น 1 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
(4.2) ในต่างจงัหวดั แจ้งท่ีกลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั 
 

2. ข้อควรสังเกตในการเลือกใช้ยา 
          ในการเลือกใชย้า มีขอ้ควรสังเกตดงัต่อไปน้ี 

2.1 อ่านฉลากยาและเอกสารก ากบัยาใหล้ะเอียดก่อนใชย้า 
2.2 ก่อนใช ้“ยาควบคุมพิเศษ” หรือ “ยาใหม่” ซ่ึงเป็นยาท่ีอาจเกิดอนัตรายไดสู้งหากใชไ้ม่ถูกตอ้ง จะตอ้ง

ได้รับการวินิจฉัยและสั่งใช้โดยแพทย ์ส าหรับ “ยาใหม่” จะมีเฉพาะในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เท่านั้น (ไม่สามารถจ าหน่ายไดใ้นร้านขายยา)  

2.3 ไม่ใช้ยาท่ีหมดอายุ โดยก่อนใช้ยา ให้ตรวจสอบวนัหมดอายุของยาจากฉลากกล่องของยาหรือจาก
แผงยา ขวดยาหรือตลบัยา ทั้งน้ี วนัหมดอายุของยาแต่ละชนิด ถึงแมจ้ะเป็นชนิดเดียวกนัแต่เป็นคนละยีห่้อ ก็
จะมีวนัหมดอายแุตกต่างกนัไป ข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ ในการผลิต เช่น 

2.3.1 ยาหยอดตา ยาป้ายตา 
          (1) หากยงัไม่เปิดใช ้จะมีอายุตามท่ีแสดงไวใ้นฉลากยา แต่หากมีการเปิดภาชนะบรรจุยา (ขวด/ 

หลอด) แลว้ ยานั้นจะมีอายกุารใชเ้พียง 1 เดือนเท่านั้นนบัแต่วนัท่ีเปิดใช ้
          (2) หากไม่มีการใส่สารกนัเสีย (preservatives) ยานั้นจะมีอายเุพียง 1 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดใช ้
2.3.2 ยาฆ่าเช้ือ (Antibiotics) ชนิดท่ีตอ้งมีการผสมน ้ าก่อนใช้ หากตอ้งใช้มากกว่า 1 ขวด ให้ผสมน ้ า  

ทีละขวด และเม่ือผสมน ้าแลว้ ยานั้นจะมีอายเุพียง 7 วนัเท่านั้น  
2.4 ไม่ใช้ยาเส่ือมคุณภาพ โดยสังเกตไดจ้ากลกัษณะ (สี กล่ิน รส รูปร่าง ฯลฯ) ของยาท่ีผิดไปจากปกติ

แมว้่ายานั้นจะยงัไม่หมดอายุตามท่ีระบุในฉลากยาก็ตาม แต่ควรทิ้งยานั้นทนัที และถ้ามีขอ้สงสัยหรือไม่
แน่ใจ ควรน ายาไปปรึกษาเภสัชกรหรือให้ติดต่อผูผ้ลิต/ ผูน้  าเขา้ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นฉลากหรือเอกสารก ากบั
ยา ทั้งน้ี ตวัอยา่งของการเส่ือมสภาพของยาเบ้ืองตน้มีดงัน้ี      
  2.4.1กรณียาเม็ด จะพบการแตก บ่ิน ร่วน เป็นจุดตกกระ มีผงเกาะตามผวิ ความมนัวาวหายไป ข้ึนรา 

2.4.2 กรณียาเม็ดเคลือบน า้ตาล จะพบวา่ เมด็ยาเยิม้เหลว มีกล่ินหืนหรือกล่ินผดิไปจากเดิม 
2.4.3กรณียาผงส าหรับผสมน ้า จะพบว่า ผงยามีสีเปล่ียนไปจากปกติ หรือเม่ือเติมน ้ าแล้ว ผงยาไม่

กระจายตวั เขยา่ยาก  
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2.4.4กรณียาชนิดน ้าแขวนตะกอน จะพบวา่ ตะกอนมีการจบัตวักนัเป็นกอ้น เขยา่ขวดแลว้ เน้ือยาไม่
รวมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั และความเขม้ขน้ สีหรือกล่ินเปล่ียนไป 
2.4.5 กรณียาแคปซูล จะพบวา่ แคปซูลบวมพองออก เปลือกยาน่ิมและติดกนั หรือบางคร้ังจะแขง็และ
แตกแมก้ดเพียงเบาๆ หรือผงยาในแคปซูลเปล่ียนสีหรือมีสีเขม้ข้ึน  

  2.4.6กรณียาครีม ยาขีผ้ึง้ จะพบวา่ มีลกัษณะเน้ือยาแขง็หรืออ่อนกวา่เดิม เน้ือยาไม่เรียบ แหง้แขง็  
  2.4.7 กรณีท่ีเป็นยาหยอดตา จะพบวา่ มีลกัษณะขุ่นหรือตวัยาตกตะกอน 
 

กจิกรรม 14.1.2  

1.  จงอธิบายขอ้ควรสังเกตในการเลือกซ้ือ “ยาใหม่”  

2.  จงอธิบายขอ้ควรสังเกตเบ้ืองตน้ในการเลือกใชย้าเส่ือมคุณภาพ 

 

แนวตอบกจิกรรม 14.1.2 

1. ขอ้ควรสังเกตในการเลือกซ้ือ “ยาใหม่” มีดงัน้ี 
    1.1 “ยาใหม่” เป็นยาท่ีไม่สามารถหาซ้ือได้ในร้านขายยาเพราะไม่สามารถจ าหน่ายไดใ้นร้านขายยาทุก
ประเภท แต่จะจ ากดัการใชโ้ดยจะมีการจ่ายให้แก่ผูป่้วยเฉพาะในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีมีแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญดูแลอยา่งใกลชิ้ดเท่านั้น เน่ืองจาก 
        1.1.1 เป็นยาท่ีตอ้งมีระบบการติดตามความปลอดภยัและประสิทธิภาพของยา (Safety Monitoring 

Program: SMP) 
        1.1.2 เป็นยาท่ีตอ้งรายงานผลความปลอดภยัและรายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าใหม่น้ีต่อ

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี 
    1.2 บนฉลากยาใหม่ ตอ้งมีการแสดงสัญญลกัษณ์รูปสามเหล่ียมท่ีภายในมีการระบุค าวา่ “ตอ้งติดตาม” 
    1.3 เป็นยาท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการวนิิจฉยัและมีใบสั่งยาจากแพทยเ์ท่านั้น 
2. ขอ้ควรสังเกตเบ้ืองตน้ในการเลือกใชย้าเส่ือมคุณภาพ มีดงัน้ี 

 2.1 ยาเมด็มีการแตก บ่ิน ร่วน เป็นจุดตกกระ มีผงเกาะตามผวิ ความมนัวาวหายไป ข้ึนรา 
 2.2 ยาเมด็เคลือบน ้าตาลท่ีมีเมด็ยาเยิม้เหลว มีกล่ินหืนหรือกล่ินผดิไปจากเดิม 

     2.3 ยาผงส าหรับผสมน ้าท่ีผงยามีสีเปล่ียนไปจากปกติ หรือเม่ือเติมน ้าแลว้ ผงยาไม่กระจายตวั เขยา่ยาก  
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     2.4 ยาชนิดน ้ าแขวนตะกอนท่ีตะกอนมีการจบัตวักนัเป็นก้อน เขย่าขวดแลว้ เน้ือยาไม่รวมเขา้เป็นเน้ือ
เดียวกนั และความเขม้ขน้ สีหรือกล่ินเปล่ียนไป 
 2.5 ยาแคปซูลท่ีบวมพองออก เปลือกยาน่ิมและติดกนั หรือบางคร้ังจะแข็งและแตกแมก้ดเพียงเบาๆ หรือ

ผงยาในแคปซูลเปล่ียนสีหรือมีสีเขม้ข้ึน  
     2.6 ยาครีมหรือยาข้ีผึ้งท่ีมีลกัษณะเน้ือยาแขง็หรืออ่อนกวา่เดิม เน้ือยาไม่เรียบ แหง้แขง็  
     2.7 ยาหยอดตาท่ีมีลกัษณะขุ่นหรือตวัยาตกตะกอน 
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เร่ืองที ่14.1.3  
หลกัการใช้ยาแผนปัจจุบัน  
 

 
การใชย้าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับผูป่้วยหรือผูท่ี้มีความเส่ียงในการท่ีจะมีอาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค 

ดงันั้น การท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการใชย้า ไม่วา่จะเป็นแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์ผูป่้วย ผูดู้แลผูป่้วย ครอบครัว
หรือประชาชนทัว่ไป ฯลฯ จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการใช้ยา จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งต่อการไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุดตามขอ้บ่งใชข้องยาแต่ละชนิดและมีโอกาสเส่ียงจากการไดรั้บอนัตรายนอ้ยสุดจากการใชย้า
นั้นๆ เน่ืองจากยามีทั้งคุณประโยชน์หากใช้ถูกตอ้ง แต่หากใช้ไม่ถูกตอ้ง ก็จะก่อให้เกิดโทษอย่างมหันต ์
โดยเฉพาะยาแผนปัจจุบนัซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีหลากหลาย ทั้งสารสังคราะห์จากสารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์
หรือจากสัตว ์พืช แร่ธาติ หรือจากสารอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ซ่ึงหลกัการใชย้าต่างๆ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

1. หลกัการใช้ยาและการเกบ็รักษายา 
1.1  หลกัการใช้ยา  

การจะเลือกใชย้าให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี ถูกขนาด ถูกเวลา และถูกเหตุผลนั้น ก่อนเลือกซ้ือหรือใช้
ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ทั้ งต้องอ่านฉลากยาและเอกสารก ากับยาเพื่อให้ใช้ยาได้ถูกต้องและ
เหมาะสม ดงัน้ี 

1.1.1  การใช้ยาให้ถูกโรค  
การจะเลือกใช้ยาชนิดใด ควรจะให้แพทยห์รือเภสัชกรเป็นผูจ้ดัให้  เพื่อให้ได้รับยาท่ีตรงกบัโรค

หรืออาการท่ีเจ็บป่วยอยู่ ไม่ควรซ้ือยาหรือใช้ยาตามค าบอกเล่าของคนอ่ืนหรือหลงเช่ือค าโฆษณา  โดยดู
รายละเอียดในหัวขอ้ “ข้อบ่งช้ี (Indication)” จากฉลากและเอกสารก ากบัยา และให้ใช้ยาเฉพาะท่ีจ าเป็น
เท่านั้น ทั้งตอ้งแจง้ใหแ้พทยห์รือเภสัชกรทราบทุกคร้ังก่อนท่ีจะไดรั้บยา โดยเฉพาะผูเ้ป็นโรคตบัหรือโรคไต 

1.1.2  การใช้ยาให้ถูกคน  
การใชย้าในกลุ่มคนต่างๆ ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั เพราะอวยัวะต่างๆ ของแต่ละคน แต่ละเพศ แต่

ละวยัจะแตกต่างกนั เช่น เด็กจะตอบสนองต่อยาเร็วกวา่ผูใ้หญ่มากเพราะเด็กมีอวยัวะท่ียงัเจริญไม่เตม็ท่ี ส่วน
ผูสู้งอาย ุจะมีการท าลายยาโดยตบัและไตไดช้า้กวา่ในคนหนุ่มสาว ส าหรับสตรีมีครรภแ์ละสตรีท่ีใหน้มบุตร
ก็มีความเส่ียงต่อเด็กในครรภแ์ละบุตร เป็นตน้ 

1.1.3  การใช้ยาให้ถูกวธีิ  
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ยาแต่ละชนิดจะมีวธีิใชท่ี้แตกต่างกนั  เพราะหากใชผ้ิดวิธี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใชย้าแต่
ละชนิดได ้ดงันั้น จึงควรศึกษารายละเอียดของยาท่ีไดรั้บมาวา่ ใชอ้ยา่งไร เช่น ใช้กินหรือใช้ทา ถู นวด ปิด 
แปะ หรือเหน็บทวาร เป็นตน้  

1.1.4  การใช้ยาให้ถูกขนาด (Dose) 
ยาแต่ละชนิดจะมีขนาดการใชท่ี้แตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของยาและสภาวะของผูท่ี้ใชย้า ดงัน้ี 
       (1) ใชข้นาดยาท่ีถูกตอ้งตามขอ้บ่งช้ี เหมาะสมกบัระยะและความรุนแรงของโรค 
       (2) ไม่ใชย้าในขนาดต ่ากวา่ขนาดยามาตรฐานหรือสูงกวา่ขนาดยาสูงสุดท่ีควรใหต่้อวนั  
       (3) ไม่ควรใชช้อ้นกาแฟหรือชอ้นส าหรับกินอาหารตวงยา เพราะจะไดข้นาดยาท่ีไม่ถูกตอ้ง แต่

ควรใชช้อ้นตวงยาซ่ึงมาพร้อมกบัยาในกล่องยา เพื่อจะไดข้นาดยาท่ีถูกตอ้ง  
       (4) ใช้ขนาดยาท่ีเหมาะสมกบัภาวะของผูป่้วยกลุ่มต่างๆ เช่น ตอ้งมีการปรับขนาดยาในผูป่้วย

ตบับกพร่อง ไตเส่ือม เด็ก และผูสู้งอายุ เป็นตน้  
                (5) ให้ยาท่ีตรงเวลาท่ีก าหนดและดว้ยความถ่ีท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยกลุ่มต่างๆ โดยหลีกเล่ียงการ

ใชย้าท่ีตอ้งใหบ้่อยคร้ังต่อวนั เวน้แต่มีความจ าเป็น 
1.1.5  การใช้ยาให้ถูกเวลา           
เวลาและช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใชย้ามีส่วนส าคญัต่อประสิทธิภาพของยา ดงัน้ี 
       (1) การใชย้าใหถู้กเวลา  
นอกจากการให้ยาตรงเวลาแลว้ ผูใ้ชย้าตอ้งใช้ยาตามจ านวนคร้ังท่ีแพทยห์รือเภสัชกรแนะน าไวด้ว้ย 

มิเช่นนั้นจะท าใหเ้ช้ือด้ือยาได ้เช่น การกินยาปฏิชีวนะใหต่้อเน่ืองจนครบตามท่ีก าหนด  
 (2) การใชย้าในช่วงระยะเวลา (Duration of treatment) ท่ีถูกตอ้งและพอเหมาะ โดย 

      (2.1) ไมใ่ชย้านานเกินความจ าเป็นหรือใหย้าในระยะเวลาท่ีสั้นกวา่ท่ีควรจะเป็น 
      (2.2)  ย  ้าใหผู้ป่้วยเห็นความส าคญัของการใชย้าใหค้รบระยะเวลาของการรักษา 
      (2.3) ใหป้รึกษาแพทยห์รือเภสัชกรอยา่งสม ่าเสมอเพื่อทบทวนใหมี้การใชย้าเฉพาะท่ีจ าเป็น 

1.1.6 การใช้ยาให้ถูกเหตุผล 
ตอ้งมีการปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรก่อนการใชย้า รวมทั้งตอ้งอ่านฉลากและเอกสารก ากบัยาอยา่ง

ละเอียด ใช้ยาโดยมีขอ้บ่งช้ีท่ีตรงกบัอาการหรือโรค โดยตอ้งเป็นยาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผลจริง ให้
ประโยชน์มากกว่าความเส่ียงจากการใช้ยาอย่างชดัเจน มีราคาเหมาะสม คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัความเส่ียงจาก
การใชย้าและค่าใชจ่้าย มีอุบติัการณ์ของผลขา้งเคียงต ่า มีความเส่ียงจากอนัตรกิริยาต ่า นอกจากน้ี จะตอ้งไม่
ใชย้าซ ้ าซ้อน หลีกเล่ียงการใชย้าสูตรผสม ตอ้งค านึงถึงปัญหาเช้ือด้ือยา ใชย้าในขนาดท่ีพอเหมาะกบัผูป่้วย



19 

 

 

ในแต่ละกรณี ดว้ยวิธีท่ีผูป่้วยให้การยอมรับและสามารถใชย้าดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง โดยให้
อ่านค าเตือนและขอ้ควรระวงัอยา่งรอบคอบก่อนใชย้า ทั้งน้ี มีขอ้ควรปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) อธิบายให้ผูบ้ริโภคทราบอย่างครบถ้วนถึงอันตรายต่างๆ จากการใช้ยา ทั้ งแนะน าให้
ผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัโทษต่างๆของยา ดงัน้ี  

      (1.1) ตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัการใช้ยาในผูมี้ประวติัการแพย้า มีโรคภูมิแพท้ั้งตวัผูป่้วยเอง
และครอบครัว รวมทั้งผูท่ี้มีอาการซีดเหลืองท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า 
                           (1.2) ตอ้งศึกษาสรรพคุณ ผลขา้งเคียง ขนาดยาและระยะเวลาท่ีใช ้และไม่ควรกินยาชุดท่ี 
ไม่รู้วา่ ประกอบดว้ยยาอะไรบา้ง เพราะอาจมียาอนัตรายผสมอยู ่เช่น คลอแรมเฟนิคอล เพร็ดนิโซโลน ฯลฯ 
                      (2) แนะน าผูบ้ริโภควา่ หากไม่จ  าเป็นไม่ควรใชก้ารรักษาโดยการฉีดยา เพราะปกติจะใชเ้ฉพาะ
ในผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรงอาเจียน หรือกินไม่ได ้เน่ืองจากจะเส่ียงต่ออนัตรายท่ีรุนแรงจากการแพย้าท่ีฉีดซ่ึง
อาจจะแกไ้ขไดไ้ม่ทนัการณ์ จนอาจมีอนัตรายถึงแก่ชีวติแลว้ ยงัอาจเส่ียงต่อการติดเช้ือจากการฉีดยาดว้ย เช่น 
เป็นฝีหวัเขม็ โรคตบัอกัเสบจากไวรัส หรือโรคเอดส์ เป็นตน้  
                      (3) แนะน าร้านขายยาใหรั้บผดิชอบต่อลูกคา้ โดยไม่จ่ายยาฟุ่มเฟือยโดยไม่จ  าเป็น 
                      (4) ตอ้งค านึงถึงความสะดวกและการยอมรับของผูป่้วยเพื่อความร่วมมือในการรักษา  
โดยต้องอธิบายให้ผูใ้ช้ยาเข้าใจ เลือกยาท่ีใช้ได้สะดวก  ตรวจสอบความเข้าใจของผูป่้วยและติดตาม
ผลการรักษา     

        (5) ใช้ยาอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า เช่น ใช้ตามช่ือสามญัทางยา เลือกใช้ยาท่ีมีราคาประหยดั 
หากเป็นยาราคาแพงหรือมีมูลค่าการใชสู้ง ตอ้งมีหลกัฐานชดัเจนวา่ คุม้ค่าตามหลกัเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข         
 1.2. การเกบ็รักษายา   
  การเก็บรักษายาท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ยามีคุณภาพตามมาตรฐานในเวลาท่ีก าหนดในฉลากและให้
การรักษามีประสิทธิภาพ ช่วยใหมี้ความปลอดภยัและคุม้ค่าจากการใชย้า ซ่ึงมีขอ้ควรปฏิบติั ดงัน้ี  
     1.2.1  ตู้ยาหรือสถานทีท่ีใ่ช้เกบ็รักษายา ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

          (1) ตั้งตูย้าหรือเก็บยาให้พน้จากมือเด็กและในท่ีท่ีห่างจากแสงแดด แสงสวา่ง ท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง
เกินไปและแหล่งความร้อนหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ และท่ีท่ีห่างจากความช้ืน เช่น หอ้งครัว หอ้งน ้า เป็นตน้ 

          (2) จดัยาในตูใ้หเ้ป็นหมวดหมู่ โดยแยกยากิน ยาใชภ้ายใน ยาใชภ้ายนอกและเวชภณัฑ์ ออกจาก
กนัใหเ้ป็นสัดส่วน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการหยบิยาผดิ  

          (3) เก็บยาท่ีเส่ือมคุณภาพไดง่้ายในภาชนะทึบแสง เช่น ยาหยอดตา ยาปฏิชีวนะ วติามิน เป็นตน้ 
        1.2.2 เกบ็รักษายาให้ตรงตามข้อแนะน าทีร่ะบุไว้ในฉลากหรือเอกสารก ากบัยาอยา่งเคร่งครัด  

2. หลกัการใช้ยาภายนอกและยาใช้เฉพาะที่  
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2.1  ลกัษณะยาใช้ภายนอกและยาใช้เฉพาะที ่
           2.1.1 “ยาใช้ภายนอก” หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้
ภายนอกร่างกาย เช่น ยาทาแกก้ลากเกล้ือน ยาหม่อง ยาทาแกป้วด เป็นตน้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงยาใชเ้ฉพาะท่ี                                                                 

    (1) ยาลา้งแผลและยาใส่ 
    (2) ยาทาส าหรับโรคผวิหนงัและอาการปวดบวม     

                (2.1) ยาน ้ าใชท้าภายนอก (Lotion) อาจเป็นยาน ้ าแขวนตะกอน (เช่น ยาคาลาไมน์ เป็นตน้) 
หรือยาน ้าใส                                                                        
                (2.2) ยาถูนวด (Liniment)  เป็นยาชนิดของเหลวขน้ ใช้ทาและถูนวดผิวหนงัภายนอก  เพื่อ
บรรเทาอาการเจบ็ปวด เช่น น ้ามนัสโตค๊ (Stoke’s liniment) เป็นตน้  

(2.3) ยาข้ีผึ้งใส่แผล (Ointment) เป็นยาข้ีผึ้งซ่ึงมีตวัยาท่ีจะท าให้การดูดซึมเขา้ไปในร่างกาย
ไดดี้โดยใชไ้ขมนัสัตวผ์สมอยูด่ว้ย  

(2.4) ยา Paste เป็นยาส าหรับแต่งแผล มีลกัษณะคลา้ยข้ีผึ้งมียาตั้งแต่หน่ึงหรือสองอยา่งข้ึน
ไปผสมกบัตวัยาท่ีเหนียว เช่น Zinc Oxide Paste เป็นตน้ 

(2.5) ยาครีม   
      (3) แผ่นแปะภายนอกร่างกาย (Application to epithelial surfaces) เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล

หรือปิดแกป้วด เป็นตน้  
2.1.2 “ยาใช้เฉพาะที”่ หมายความวา่ ยาแผนปัจจุบนัในรูปแบบต่างๆ ท่ีมุ่งหมายใชเ้ฉพาะท่ี ดงัน้ี                                                   

                    (1) ยาหยอดตา อาจเป็นยาน ้าหรือยาข้ีผึ้ง  
                    (2) ยาพ่นหรือการให้ยาโดยการสูดดม (Inhalation) เช่น 

                      (2.1) ยาพ่น อาจเป็นน ้ ายาท่ีบรรจุในเคร่ืองพ่น หรือเป็นยาผงท่ีมีการพ่นเขา้ทางช่องต่างๆ 
ของร่างกาย เช่น ช่องปาก ช่องจมูก ช่องคอ ช่องหู ซอกฟันและบาดแผล เป็นตน้ โดยอาศยัเคร่ืองพ่นยา 
(Insufflasor หรือ powder blower) 

  (2.2) ยานตัถุ ์(Snuff) ใชพ้น่เขา้ทางช่องจมูกโดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ กลอ้งยานตัถุ ์
  (2.3) ยาดม (inhalant) ใชสู้ดดมเขา้ไปในจมูก โดยสูดอากาศเขา้ไป  

                      (2.4) ยาดมไอระเหย (inhalation) เป็นยาท่ีระเหยได้ง่าย ใช้สูดดมไอระเหยนานประมาณ    
5-10 นาที  
                     (3) ยาเหน็บ (Suppositories) เป็นยาท่ีประกอบดว้ยตวัยาละลายหรือกระจายตวัอยู่ในยาพื้นยา
เหน็บ ยาเหน็บจะมีรูปร่าง ขนาดและน ้าหนกัแตกต่างกนั ใชเ้หน็บหรือสอดเขา้ช่องต่างๆ ของร่างกาย ซ่ึงยา
แต่ละรูปแบบก็มีวิธีใช้แตกต่างกนัออกไปแลว้แต่โรคท่ีเป็น ยาเหน็บแบ่งเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ ยาเหน็บช่อง
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คลอด ยาเหน็บทวารหนกั หรือยาเหน็บช่องปัสสาวะ (Virginal/ Rectal/ Urethral Suppositories) ยาเหน็บอาจ
อ่อนตวั หลอมเหลว ละลาย หรือกระจายตวัในน ้ าเมือกของร่างกายหลังจากสอดยาเข้าช่องต่างๆ ของ
ร่างกายตามต้องการ ยาเหน็บส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นแท่ง อาจเป็นรูปกระสุน รูปกรวย รูปตอร์ปิโด 
ทรงกระบอกปลายมน หรือรูปไข่/ทรงกลมรี  
  2.1.3 วธีิปฏิบัติในการใช้ยา 

(1) ยาพ่น เช่น หลงัพ่นสเตียรอยด์ทางปาก ควรกลั้วคอและบว้นปากเพื่อป้องกนัผลขา้งเคียงท่ี
อาจเกิดข้ึนจากสเตรอยดท่ี์ตกคา้งในช่องปาก 

(2) ยาหยอดจมูก เช่น ephedrine ไม่ควรใชติ้ดต่อกนัเกิน 3 วนั  
(3) ยาหยอดตา เช่น เม่ือหยอดยาแลว้ควรปิดตาลงนาน 1-2 นาที ไม่ควรกะพริบตา และไม่ควร

ใชย้าหยอดตาร่วมกบัผูอ่ื้น 
(4) ยาหยอดหู เช่น หากเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ ก่อนใชค้วรก าขวดยาไวใ้นอุง้มือนาน 1-2 นาที เพื่อไม่ให้

ยาเยน็จนเกินไปมิฉะนั้นอาจท าใหเ้วยีนศีรษะไดเ้ม่ือหยอดยาท่ีมีอุณหภูมิต ่าเขา้ไปในหู 
(5) ยาเหน็บ เช่น ยาเหน็บช่องคลอด แกต้กขาวและเช้ือรา ยาเหน็บรักษาริดสีดวงทวาร เป็นตน้ 

(5.1)  ยาเหน็บช่องคลอด  
(5.1.1)  ก่อนใช ้ควรท าความสะอาดร่างกายใหเ้รียบร้อยก่อนและลา้งมือใหส้ะอาด  
(5.1.2)  ใชย้าตามเวลาท่ีแพทยส์ั่ง เช่น เชา้  ก่อนนอน  ทั้งน้ี แลว้แต่ชนิดของโรค  
(5.1.3)  ควรน าเม็ดยาชุบน ้ าสะอาดก่อนเพื่อให้เม็ดยาล่ืน จะไดส้อดใส่ในช่องคลอดได้

ง่าย 
(5.1.4)  นอนชันเข่าข้ึน สอดยาเข้าไปในช่องคลอดลึกๆ ทีละ 1 เม็ด ข้ึนกับจ านวนท่ี

แพทยส์ั่ง 
(5.1.5)  นอนพกัสักครู่  อย่ารีบลุกเดินทนัที ถา้ยานั้นใช้ก่อนนอน สามารถใช้แลว้นอน

หลบัไดเ้ลย 

หมายเหตุ - ยาบางชนิดท่ีใชรั้กษาการติดเช้ือ ตอ้งเหน็บยาติดต่อกนัจนยาหมดตามท่ีแพทยส์ั่ง                                                                          
- อาจมียาเหน็บบางชนิดไม่ควรใชร้ะหวา่งมีประจ าเดือน                                                                             
- ควรปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด  

(5.2)  ยาเหน็บทวารหนัก 
(5.2.1)  ปกติใชห้ลงัจากถ่ายอุจจาระเรียบร้อยแลว้ 
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(5.2.2)  ก่อนใชย้า ใหท้  าความสะอาดร่างกายใหส้ะอาดโดยเฉพาะบริเวณทวารหนกั 
(5.2.3)  ก่อนเหน็บยาใหน้อนตะแคงขา้ง  แลว้งอขาขา้งหน่ึงข้ึน  
(5.2.4)  แกะยาออกจากท่ีหุ้มเม่ือพร้อมท่ีจะใชย้า สอดยารูปแท่งเขา้ไปในทวารหนกั โดย

ดนัยาเหน็บเขา้ไปในทวารหนกัจนกระทัง่สุดน้ิวท่ีดนัยา 
(5.2.5)  นอนพกัสักครู่  อยา่รีบลุกเดินทนัที เพราะอาจท าใหย้าเล่ือนหลุดได ้

(5.3)  ยาเหน็บช่องปัสสาวะ ไม่นิยมใช ้ปกติเป็นรูปแท่งดินสอ  ขนาด 2-4 กรัม เช่น Furacin 
urethral insert (Nitrofurazone) เป็นตน้ 

2.2 ลกัษณะยาใช้ภายใน                                             
    2.2.1 ยากนิ (อาจอยูใ่นรูปของยาน ้า ยาเมด็ ยาแคปซูล ยาผง ยาน ้าใส ยาแขวนตะกอน)  

     (1) รูปแบบยาทัว่ไป  
(1.1) ยาเม็ดหรือแคปซูลส าหรับกินที่มุ่งหมายให้ปลดปล่อยตัวยาส าคัญทั้งหมดในคร้ังเดียว 

[Immediate release cap/tab (IR cap/tab)] โดยไม่ท าให้การปลดปล่อยยาเพิ่มข้ึนหรือช้าลงหรือออกฤทธ์ิ
นานข้ึน จะมีการระบุอกัษร IR ก็ต่อเม่ือยานั้นมีการผลิตในรูปแบบออกฤทธ์ินานดว้ย 

(1.2) ยาเม็ดหรือแคปซูลแบบ immediate release ทัว่ไปส าหรับกิน ท่ียานั้นมิไดมี้การพฒันา
รูปแบบการบริหารยาเป็นยาออกฤทธ์ินาน เช่น compressed tablet, film coated tablet, sugar coated tablet 
เป็นตน้ 

(1.3) ยาเม็ดหรือแคปซูลส าหรับกินที่เป็นยาออกฤทธ์ินานทุกชนิด [Sustained Released 
Tablet/  Sustained Released Capsule (SR tab, SR cap)] เ ช่ น  controlled release, extended release, 
modified release, slow release เป็นตน้ 

               (1.4) ยาเม็ดส าหรับกินที่ออกแบบให้ตัวยาละลายในล าไส้  [Enteric coated Tablet/ Enteric 
coated Capsule (EC tab, EC cap)]  

               (1.5) ผงแห้งของส่วนผสมตัวยาหรือสารเคมี ท่ีตอ้งเติมน ้ ากระสายยาท่ีเหมาะสมก่อนใชจึ้ง
จะไดย้าน ้าเช่ือมตามตอ้งการ (Dry syrup) เช่น ยาน ้าแขวนตะกอนสารละลายใส เป็นตน้ 
                          (1.6) Oral solution หรือ oral suspension ท่ีมีความเข้มข้นของน ้ าตาลสูงให้ความหวาน
และความหนืด [Syrup] โดยมีสารเพิ่มความหวานเป็นน ้ าตาลซูโครสหรือน ้ าตาลชนิดอ่ืน (เช่น dextrose) 
หรือสารอ่ืนท่ีไม่ใช่น ้ าตาล (เช่น sorbitol dextrose, sorbitol glycerin, และ propylene glycol) ส าหรับผูป่้วยท่ี
ตอ้งการควบคุมน ้ าตาล อาจใช้สารเพิ่มความหวานอ่ืนท่ีไม่ให้พลงังานแทน (เช่น saccharin หรือ artificial 
sweetener อ่ืน ) แล้วแต่งให้ข้นหนืดโดยการใช้สารเพิ่มความหนืด  (เช่น  hydroxyethylcellulose หรือ 
methylcellulose) รวมทั้งชนิดออกฤทธ์ินาน เป็นตน้ 



23 

 

 

(1.7) ยาน ้าแขวนละอองหรืออิมัลช่ัน (Emulsions) เป็นรูปแบบยาท่ีมีส่วนผสมท่ีส่วนหน่ึง
เป็นของเหลวประเภทน ้ ามันหรือไขมัน (Oil Phase) อีกส่วนหน่ึงเป็นน ้ าหรือสารท่ีละลายในน ้ าได้ดี 
(Aqueous Phase) และมีตวัช่วยให้ส่วนผสมทั้งสองเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั (Emulsifiers) ทั้งน้ี ก่อนใชต้อ้งเขย่า
แรงๆ และหากยามีการแยกเป็น 2 ส่วน คือ น ้ ากบัน ้ ามนั และเม่ือเขย่าขวดแลว้ ยายงัไม่เขา้กนั แสดงวา่ ยา
เส่ือมคุณภาพเพราะเกิดการแยกชั้นของไขมนั ให้เลิกใช้ยานั้น ตวัอย่างต ารับยาน้ี ได้แก่ ไวตามิน เอ&ดี 
ไซรัป  น ้ามนัตบัปลาสก๊อตอิมลัชัน่ เป็นตน้                                                                                                                                                          

(1.8) ยาน ้าแขวนตะกอน (Suspension) เป็นรูปแบบยาท่ีมีสารไม่ละลายกระจายอยูใ่นน ้ า ใน
ลกัษณะขุ่น เม่ือตั้งทิ้งไว ้จะตกตะกอน เน่ืองจากมีส่วนผสมส่วนหน่ึงเป็นของแขง็(Solid) แขวนลอยอยูใ่นน ้ า
กระสายยา (Aqueous Phase) และมีสารช่วยพยงุตวัยา (Suspending agent) ให้แขวนลอยอยูใ่นของเหลว โดย
เม่ือท าการเขย่า จะท าให้ตวัยากระจายตวัในน ้ ากระสายยาได ้แต่หากตะกอนของยาดงักล่าวจบัตวักนัแข็ง
เขยา่ไม่ค่อยละลาย แสดงวา่ยาเส่ือมคุณภาพ ก็ควรเลิกใช ้ตวัอยา่งยาต ารับน้ี เช่น ยาธาตุน ้าแดง ยาแกไ้อน ้าด า 
ยาทาแกค้นั ยาคาลาไมด ์เป็นตน้       

(2) รูปแบบการบริหารยาเป็นพิเศษ จะระบุรูปแบบยานั้นๆ ไวอ้ย่างชดัเจน เช่น vaginal tablet, 
rectal suppository, sublingual tablet, effervescent tablet, microspheres suspension for injection เป็นตน้  

   2.2.2 ยาฉีด  ยาฉีดเป็นรูปแบบของการใหย้าเขา้สู่กระแสเลือดของผูป่้วยโดยตรง โดยอาจเป็นการฉีด
โดยตรง (injection) หรือการให้ยาในปริมาณมากเขา้สู่หลอดเลือด (Intravenous infusion) ซ่ึงอาจอยู่ในรูป 
Solution, Emulsion, Suspension, หรือยาผงส าหรับฉีด (Powders for injections) และวสัดุฝังใน (Implants) 
ซ่ึงยาเหล่าน้ีจะตอ้งปราศจากเช้ือโรค (Micro-organisms) หรือสารก่อไข ้(Pyrogens) โดยยาฉีดส่วนใหญ่จะ
บรรจุอยู่ในรูปของหลอดหรือขวดแก้ว (glass ampules or vials) ขวดหรือถุงพลาสติก (plastic bottles or 
bags) หรือบรรจุอยูใ่นกระบอกฉีดยา (prefilled syringes) เป็นตน้  

 

3. วธีิการให้ยา  
การให้ยาเข้าสู่ ร่างกาย สามารถท าได้ในหลายช่องทาง เช่น การให้ยาทางปาก การอมใต้ล้ิน 

(Sublingual) การอมแบบยาอมลูกกวาด  (Lozenge) หรือแบบยาเม็ดอม  (Pastille) การฉีด (Injection) การ
หยอดตา การหยอดจมูก การหยอดหู การทาหรือแผ่นแปะภายนอกร่างกาย (Application to epithelial 
surfaces) การสูดดม (Inhalation) หรือการพ่น การนัตถุ์(Snuff) การเหน็บหรือสอดเขา้ทางทวารหนัก ทาง
ช่องคลอด (Rectal/Vaginal Administration) หรือช่องปัสสาวะ การล้างแผลหรือโพรงต่างๆ ของร่างกาย  
และยาฉีด    ดังนั้น จึงตอ้งใช้ยาอย่างเคร่งครัดตามท่ีมีการระบุไวใ้นฉลากและเอกสารก ากับยา    โดยมี
วธีิการปฏิบติัในการใหย้าแต่ละชนิด   ดงัค่อไปน้ี 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
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3.1 การให้ยาทางปาก (Oral administration)  
          3.1.1  การกนิ     
                     (1) เกีย่วกบัเวลาในการกนิยา 

 (1.1)  หากระบุให้กินก่อนอาหาร จะตอ้งกินยาขณะทอ้งวา่ง เช่น ก่อนกินอาหารประมาณคร่ึง
ถึงหน่ึงชัว่โมง เช่น 

 (1.1.1) ยาท่ีตอ้งการให้มีฤทธ์ิในการรักษาอาการท่ีจะเกิดเม่ือกินอาหาร ยาตา้นอาเจียน 
ใหกิ้นก่อนกินอาหาร 15-30 นาที 

(1.1.2) ยาบางกลุ่มท่ีถูกดูดซึมไดดี้ในช่วงทอ้งวา่ง เพราะจะถูกกรดในกระเพาะอาหาร
ท าลายได ้เช่น ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิลลิน, แอมพิซิลิน, Penicillin V, Dicloxacillin, Roxithromycin, 
Tetracycline, และ Norfloxacin จึงควรกินยาเหล่าน้ีก่อนกินอาหาร 1 ชัว่โมง เป็นตน้  

 (1.2) หากระบุให้กนิหลงัอาหาร จะตอ้งกินยาหลงัจากกินอาหารเสร็จ 15 - 30 นาที 
 (1.3) หากระบุให้กินหลังอาหารทันทีหรือกินพร้อมอาหาร จะตอ้งกินยาทนัทีหลงัจากกิน

อาหารเสร็จหรือระหวา่งท่ีกินอาหารก็ได ้และด่ืมน ้ าตามมากๆ เพราะยากลุ่มน้ีอาจท าให้มีอาการขา้งเคียงได ้
เช่น ยาแอสไพริน ยาแก้ปวดบางชนิด ยาสเตียรอยด์ Co-amoxiclav และ Doxycycline ท่ีอาจระคายเคือง
กระเพาะอาหาร และท าใหมี้อาการคล่ืนไส้ อาเจียนและปวดทอ้งได ้เป็นตน้ 

 (1.4) หากระบุให้กินก่อนนอน จะตอ้งกินก่อนเวลาเขา้นอนตอนกลางคืน 15 - 30 นาทีโดยกิน
ยาหลงัจากผา่นการกินอาหารม้ือเยน็ไปแลว้ไม่ต ่ากวา่ 4 ชัว่โมง 

 (1.5) หากระบุให้กนิเม่ือมีอาการ  ใหกิ้นเฉพาะเม่ือมีอาการของโรคเท่านั้น 
 (1.6)  ยาที่กินได้โดยไม่ต้องค านึงถึงมื้ออาหาร  แต่อาจเปล่ียนมากินหลังอาหารได้ถ้ายา

รบ ก วน ท าง เดิ น อ าห าร  เช่ น  Amoxicillin, Clarithromycin, Azithromycin, Ofloxacin, Ciprofloxacin, 
Levofloxacin เป็นตน้ 

 (1.7)  ยาทีไ่ม่ควรกนิก่อนนอน เช่น ยาขบัปัสสาวะ  
 (1.8) ยาทีค่วรให้กนิตอนเยน็หรือตอนกลางคืน  เช่น Simvastatin  

                          (1.9) ยาทีแ่พทย์ส่ังใช้ให้กนิวนัละคร้ัง ควรให้กนิเวลาเช้า  เช่น Prednisolone  
 (1.10) ควรกนิยาให้ตรงเวลาทุกวนั  เช่น Tacrolimus 

(2) เกีย่วกบัชนิดของอาหาร เคร่ืองด่ืม ยา บุหร่ี  
 (2.1) ไม่ควรกินพร้อมกบันม  เช่น Tetracycline และ Ciprofloxacin  
 (2.2) ควรกินห่างจากยาอ่ืนทุกชนิดอยา่งนอ้ย 30 นาที เช่น Bisphosphonate 
 (2.3) ไม่ควรกินร่วมกบัน ้า grapefruit  เช่น Diazepam 
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 (2.4) ไม่ควรกินร่วมกบักาแฟ  เช่น Theophylline  
 (2.5)  ไม่ควรด่ืมร่วมกบัแอลกอฮอล์ เช่น NSAIDs 
 (2.6) ไม่ควรสูบบุหร่ี เช่น ผูห้ญิงท่ีใชย้าเมด็คุมก าเนิด  

(3) เกีย่วกบัวธีิกนิยา  
(3.1) ยาทีร่ะคายเคืองทางเดินอาหาร ควรด่ืมน ้าตามอยา่งนอ้ย 1 แกว้ (240 มิลลิลิตร) และไม่

ควรนอนลงภายในคร่ึงถึง 1 ชัว่โมงหลงักินยาเพื่อป้องกนัหลอดอาหารอกัเสบ 
(3.2) ยาชนิดปลดปล่อยช้า/ ชนิดเคลือบเอนเทอริก (Enteric coated) ไม่ควรเค้ียวหรือแบ่ง

เมด็ยา 
(3.3) ยาผงส าหรับกนิ ตอ้งตวงเป็นชอ้นหรือถว้ย โดยแบ่งขนาดใชย้าเอง 
(3.4) ยาผงฟู่หรือยาฟองฟู่ (Effervescent powder) ตอ้งผสมน ้าใหเ้กิดฟองฟู่ก่อนเพื่อให้เกิด

คาร์บอนไดออกไซดแ์ละด่ืมขณะท่ีฟองฟู่เร่ิมจางหาย  
(3.5) ยาเม็ดลดกรด ตอ้งเค้ียวใหล้ะเอียดก่อนกลืน   

ข้อควรสังเกต  
1) ยาในกลุ่มเดียวกนัอาจมีวธีิกินยาท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ียาชนิดเดียวกนัแต่เปล่ียนรูปแบบไปอาจมีวธีิการ
ให้ยาท่ี เป ล่ียนไปด้วย  เช่น Clarithromycin เป็นยากินได้โดยไม่ต้องค านึงถึงม้ืออาหาร แต่เม่ือเป็น 
Clarithromycin MR เป็นยาท่ีควรกินพร้อมอาหาร เป็นตน้ 
2) ควรให้ความส าคญัต่อการใชย้าตามจ านวนคร้ังท่ีแพทยห์รือเภสัชกรระบุไวด้ว้ย เน่ืองจากยาบางประเภท 
เช่น ยาปฏิชีวนะตอ้งกินต่อเน่ืองใหค้รบก าหนด มิเช่นนั้นอาจท าใหเ้ช้ือด้ือยาได ้

 (4) เกี่ยวกับวิธีการใช้ยา  เช่น ยาน ้าแขวนตะกอน (Suspension) ต้องเขย่าขวดก่อนรินยาใช ้      
เป็นตน้ 
         3.1.2. การอมใต้ลิน้ (Sublingual administration)   

ยาอมใตล้ิ้นส าหรับผูท่ี้เป็นโรคหวัใจขาดเลือดนั้น ผูป่้วยควรมีการพกยาดงักล่าวติดตวัเสมอ เพื่อวา่ 
เม่ือเกิดอาการเจ็บหน้าอกจะไดห้ยิบใชไ้ดท้นัที โดยจะตอ้งอมทีละ 1 เม็ดเท่านั้น (ห้ามใชเ้กินคร้ังละ 1 เม็ด) 
เม่ือน ายา 1 เม็ดออกจากขวดบรรจุแลว้ ให้วางยาไวใ้ตล้ิ้น (ห้ามเค้ียว ท าให้แตก หรือบดยา) จากนั้นปิดปาก 
และอมยาไว ้โดยไม่กลืนน ้ าลาย ไม่ด่ืมน ้ าหรือไม่เคร่ืองด่ืมใดๆ ตามลงไป แต่ตอ้งปล่อยให้ยาค่อยๆ ถูกดูด
ซึมผา่นหลอดเลือดบริเวณใตล้ิ้น แลว้อาการเจบ็หนา้อกก็จะค่อยๆ บรรเทาลงภายใน 1-2 นาที ถา้หลงัจากอม
ยาไปแลว้ 5 นาที อาการยงัไม่ดีข้ึน ให้อมยาเม็ดท่ี 2 รอดูอาการอีก 5 นาที ถา้ยงัมีอาการเจ็บหนา้อกอยู ่ให้อม
ยาเม็ดท่ี 3 แลว้รีบไปโรงพยาบาลทนัที เพราะหากอมยาไป 3 เมด็แลว้ อาการยงัไม่ดีข้ึนนั้น มีความเส่ียงท่ีจะ
เกิดภาวะกลา้มเน้ือหวัใจตาย อนัจะส่งผลต่อไปใหก้ารท างานของหวัใจผดิปกติ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวติได ้
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           3.1.3. การอมแบบยาอมลูกกวาด (Lozenge) หรือแบบยาเม็ดอม (Pastille) ตอ้งอมจนกวา่ยาจะละลาย
ในปากอยา่งชา้ๆ แลว้จึงค่อยๆ กลืน ไม่ใหก้ลืนทนัที 

3.2 การฉีดยา 
ยาบางชนิดควรฉีดเขา้กลา้ม ยาบางชนิดควรฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงั ยาบางชนิดห้ามฉีดเขา้หลอดเลือดด า 

ดงันั้น จึงควรตรวจสอบให้ดีก่อนฉีดยาและควรศึกษาเอกสารก ากบัยาเก่ียวกบัยาหรือสารท่ีไม่ควรผสมหรือ
ใหร่้วมกบัยาฉีดแต่ละชนิด เช่น  
          3.2.1 ห้ามผสมยาหรือสารท่ีมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบกบั Ceftriaxone หรือให้ไปพร้อมๆ กนัแม้
จะใหผ้า่นสาย I.V. คนละเส้นก็ตาม  
          3.2.2 ห้ามให้สารละลายใดๆ ท่ีมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบภายใน 48 ชัว่โมงหลงัให้ Ceftriaxone 
เขม็สุดทา้ยอีกดว้ย 
          3.2.3 ยาท่ีไม่ควรฉีดแบบเขา้หลอดเลือดด าโดยตรง (i.v. bolus) แต่ควรเจือจางและหยดช้าๆ โดยใช้
เวลาประมาณ 30 นาที เช่น Ceftriaxone และ Aminoglycoside  

3.2.4 ยาท่ีมี pH นอ้ยกวา่ 7 ไม่ควรรวมกบัยาท่ีมี pH ไม่เกิน 7 
3.2.5 ยาปฏิชีวนะไม่ควรรวมกบั 

 (1) ยาปฏิชีวนะท่ีเป็นคนละกลุ่ม 
          (2) ยาสเตียรอยด ์(Steroid) 
          (3) วติามิน 
3.2.6 ไม่ควรรวมยาตา้นเช้ือรา (Anti-fungal drugs) กบัยาอ่ืน 

    3.3 การหยอดตา/ การป้ายตา  
3.3.1 การหยอดตา มีวธีิการใช ้ดงัน้ี  

  (1) ลา้งมือใหส้ะอาด นอนหรือนัง่แหงนหนา้ข้ึน  
  (2) ดึงเปลือกตาล่างลงใหเ้ห็นกระพุง้ระหวา่งเปลือกตาล่างดา้นในกบัตาขาว  
  (3) หยอดยาลงในกระพุง้ตาล่าง  1-2  หยด  ระวงัอยา่ใหป้ลายหลอดสัมผสักบัตาผูป่้วยหรือมือผู ้

หยอด  
          (4) หลบัตาน่ิง ๆ สักครู่  และเช็ดน ้ายาส่วนท่ีไหลจากตา 
3.3.2 การป้ายตา มีวธีิการใชด้งัน้ี       

(1) ลา้งมือใหส้ะอาด นอนหรือนัง่แหงนหนา้ หนา้กระจก ดึงหนงัตาล่างลงใหเ้ป็นกระพุง้ 
(2) บีบยาป้ายตาโดยเร่ิมจากหวัตาไปหางตา ยาว  1  เซนติเมตร ระวงัอยา่ให้ปลายหลอดสัมผสั

กบัตาผูป่้วยหรือมือผูห้ยอด แลว้หลบัตาทิ้งไวส้ักครู่ 
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(3) ควรป้ายตาก่อนจะนอนจริงๆ เพราะเม่ือป้ายตาแลว้ จะท าให้ตาพร่ามวัและอาจเกิดอุบติัเหตุ
ไดง่้าย 

3.3.3 ข้อควรทราบเกีย่วกบัการใช้ยาหยอดตา/ ยาป้ายตา 

                     (1) ตรวจสอบวา่ ควรใชก้ารหยอด/ ป้ายตา ใชก้บัตาขา้งใดและเวลาใด แลว้ใชต้ามก าหนด 
 (2) ใชย้าเพียง 1-2  หยด  ถา้หยอด/ ป้ายตามากเกินไป  อาจจะเกิดอนัตรายได ้ 
 (3) ควรเก็บยาไวใ้นตูเ้ย็นช่องธรรมดา  หรือในท่ีเยน็  ท่ีแดดส่องไม่ถึง หากยานั้นเปิดใช้แล้ว

เกิน  1  เดือนหรือหากยามีการเปล่ียนสีหรือหมดอาย ุใหทิ้้งไป ไม่ควรน ามาใช ้
 (4) ไม่ควรใชย้าร่วมกบัผูอ่ื้น  เพราะจะท าใหติ้ดเช้ือโรคหรือเป็นอนัตรายได ้
 (5) หา้มซ้ือยามาหยอดเอง  เพราะอาจท าใหต้าบอดได ้
 (6) ควรบอกโรคประจ าตวัและประวติัการแพย้ากบัแพทย ์  
 (7) ควรปฏิบติัตามค าแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกบัยาหยอด/ ยาป้ายตา  ใหถู้กตอ้ง 
 (8) กรณีใช้ยาหยอดหรือยาป้ายตาร่วมกนัตั้งแต่  2  ชนิดข้ึนไป  ควรหยอดยาตามล าดบั ดงัน้ี 

หยอดยาท่ีใส – ยาท่ีแขวนตะกอน (คลา้ยน ้านม)  - ยาป้ายใส – ยาป้ายครีมเหนียว  โดยหยอดหรือป้ายตาห่าง
กนัชนิดละ  5-10  นาที  เพื่อใหย้าท่ีหยอดหรือป้ายในแต่ละช่วง  ซึมเขา้ตาไดดี้และออกฤทธ์ิไดเ้ตม็ 

 (9) กรณีท่ีมีข้ีตาหรือส่ิงสกปรก  ควรท าความสะอาดตาก่อนหยอดหรือป้ายตา  เพื่อให้ยาสัมผสั
กบัตาไดดี้ 

 (10) ควรระวงัผลแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนไดห้ลงัหยอดหรือป้ายตาดงัน้ี  
                            (10.1) อาจเกิดการแพย้า  โดยหากมีอาการบวมแดงหรือมีผืน่คนับริเวณเปลือกตาและเยื่อบุ
ตาขาว ตอ้งรีบหยดุใชย้า แลว้ไปพบแพทยโ์ดยใหน้ ายาท่ีหยอดหรือป้ายตาไปดว้ย 

      (10.2)  อาจเกิดตอ้หินและตอ้กระจกจากการใชย้าหยอดหรือยาป้ายตาบางชนิดได ้
 3.4 การหยอดจมูก  

3.4.1  ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดงัน้ี 

(1) ก าจดัน ้ามูกออกจากจมูกใหห้มด (ถา้มี) 
(2) ลา้งมือให้สะอาด นัง่ตวัตรงในท่าพิงพนกัและเอนศีรษะไปดา้นหลงัเล็กนอ้ย หรือนอนโดย

ใหศี้รษะต ่ากวา่ขอบเตียง หรือกม้ศีรษะ (ข้ึนกบัยาแต่ละชนิด) แลว้หุบปาก  
(3) เขย่าขวดยา เปิดฝาขวดยาออก แล้วสอดปลายหลอดยาส่วนท่ีพ่นยาเข้าไปในรูจมูก ลึก

ประมาณ  1/3  น้ิว  โดยไม่ใหถู้กกบัผนงัจมูก  และใชน้ิ้วมืออีกขา้งกดรูจมูกขา้งท่ีเหลือ 
(4) สูดหายใจเขา้พร้อมกบักดท่ีพ่นยาเขา้จมูกประมาณ   2-3  หยด โดยให้ปลายท่ีพ่นยาช้ีไป

ทางผนงัดา้นขา้งจมูกใหม้ากท่ีสุด หา้มพน่ยาเขา้ไปท่ีผนงักั้นกลางจมูก กลั้นหายใจประมาณ 2-3 วนิาที  
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(5) หลงัหยอดยาให้นัง่อยูใ่นท่าเดิมประมาณ  3  นาทีเพื่อป้องกนัยาไหลยอ้นออกมา  พร้อมทั้ง
ใชน้ิ้วกดจมูกขา้งหน่ึง  แลว้สูดลมหายใจแรงๆ  3-4  คร้ัง   

(6) ถา้ตอ้งพน่ยาทั้ง 2 ขา้ง ใหท้  าการพน่ยาในรูจมูกอีกขา้งดว้ยวธีิเดียวกนั  
(7) ถา้ตอ้งพ่นขา้งละ 2 คร้ัง ควรพ่นขา้งละ 1 คร้ังให้ครบทั้ง 2 ขา้งก่อน แลว้จึงเร่ิมพ่นคร้ังท่ี 2 

ใหค้รบทั้ง 2 ขา้ง 
(8) เช็ดท าความสะอาดท่ีปลายพน่ดว้ยน ้าสะอาด ซบัใหแ้หง้แลว้ปิดฝาเก็บใหเ้รียบร้อย  

3.4.2   ค าแนะน าและค าช้ีแจงเพิม่เติม มีดงัน้ี 
(1) กรณีเป็นยาพ่นบรรเทาอาการคดัจมูก ให้ใช้ไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือจ าเป็น และใชย้าติดต่อกนั

ไม่เกิน 3-5 วนั แต่ถา้เป็นยาพ่นท่ีเป็นสเตียรอยด์ จะตอ้งใชย้าสม ่าเสมอตามแพทยส์ั่ง เพราะยาน้ีไม่สามารถ
บรรเทาอาการไดโ้ดยทนัที 

(2) กรณีท่ีผูป่้วยต้องใช้ยาสม ่าเสมอ  ถ้าลืมพ่นยาให้พ่นทันทีท่ีนึกข้ึนได้และพ่นคร้ังต่อไป
ตามปกติ แต่ถา้นึกข้ึนไดใ้นระยะเวลาใกลเ้คียงกบัเวลาท่ีจะพน่คร้ังต่อไป ให้พน่ยาของคร้ังต่อไปเลย โดยไม่
ตอ้งเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า 

(3) ไม่ควรหยดุยา ลดขนาดยา หรือเพิ่มขนาดยา โดยไม่ปรึกษาแพทย ์
(4) การใชย้าพ่นจมูกอาจท าใหรู้้สึกถึงรสขมของยาไดเ้พราะช่องจมูกกบัช่องคอมีทางติดต่อถึง

กนั 
(5) ถา้ยาหยอดจมูกเปล่ียนสีหรือมีตะกอนใหทิ้้งไป 
(6) ไม่ควรใชย้าน้ีร่วมกบัผูอ่ื้น 

3.5การหยอดหู 
ในการหยอดหู จะมีอุปกรณ์ซ่ึงประกอบดว้ย ยาหยอดหู ไมพ้นัส าลีปราศจากเช้ือ ส าลีสะอาด โดยมี  

3.5.1 วธีิการใช้ยาหยอดหู ดังนี ้
(1) ลา้งมือใหส้ะอาด ตรวจดูชนิดของยาให้ถูกตอ้ง หากเป็นยาท่ีเก็บในตูเ้ยน็ ก่อนหยอดควรให้

มีอุณหภูมิใกลเ้คียงกบัร่างกาย เช่น ใส่ในกระเป๋าเส้ือสักครู่ 
(2) นัง่หรือนอนตะแคงศีรษะให้หูขา้งท่ีจะหยอดยาอยูด่า้นบน ใช้ไมพ้นัส าลีเช็ดหนอง (ถา้มี

หนอง) ออกจากรูหูใหส้ะอาด 
(3) ในผูใ้หญ่ให้ดึงใบหูให้รูหูตรง โดยดึงใบหูไปดา้นหลงั และดึงข้ึนดา้นบน ส่วนในเด็ก ให้

ดึงใบหูใหรู้หูตรง โดยดึงใบหูไปดา้นหลงัและดึงลงดา้นล่าง 
(4) ใชส้ าลีวางท่ีช่องหูดา้นนอก ไม่ใหด้นัส าลีเขา้ไปในรูหูทิ้งไว ้15 – 20 นาที 
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(5) หยอดยาเขา้ไปในรูหู ตามท่ีแพทยส์ั่ง แลว้ตะแคงศีรษะไวน้าน 5-10 นาที เพื่อให้ยาสัมผสั
กบัผิวหนงัมากท่ีสุดและมีเวลาดูดซึมเพียงพอ ส าหรับการหยอดยาละลายข้ีหูควรตะแคงศีรษะอยา่งนอ้ย 15 
นาที  

(6) เช็ดยาท่ีไหลออกมานอกรูหู ไม่ควรเช็ดในรูหู ในกรณีแกว้หูทะลุ ยาอาจไหลลงคอท าให้
รู้สึกขมในคอได ้ 

(7)  ถา้รูหูบวมมาก ไม่แน่ใจวา่จะหยอดยาผ่านเขา้ไปไดห้รือไม่ ควรใชส้ าลีป่ันเป็นเส้นเล็กๆ 
แลว้สอดเขา้ไปในรูหู เพื่อหยอดยาผา่นส าลีน้ี ควรเปล่ียนส าลีทุกวนั จนกระทัง่รูหูกวา้งพอท่ีจะหยอดยาได้
ตามปกติ 

(8) หากมีผืน่บวม แดง หรือปวดหูมากข้ึน ใหห้ยดุยา แลว้ปรึกษาแพทยท์นัที 
3.5.2 ข้อควรระวัง ในการใชย้าหยอดหูโดยไม่ทราบขอ้บ่งช้ีท่ีแน่นอนนั้น อาจท าให้เกิดอนัตรายได ้

ดงันั้นไม่ควรใชย้าหยอดหูเอง ควรปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางหู คอ จมูก เพื่อการรักษาท่ีถูกตอ้ง 
 

3.6  การล้างแผลหรือโพรงต่างๆ ของร่างกาย  เช่น แผลต้ืนๆ ให้ใช้น ้ ายา Normal Saline Solution (NSS) 
ส่วนแผลไฟไหม ้(burn) ใหใ้ชน้ ้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(H2O2) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การลา้งแผลมีประโยชน์และยาท่ีใชใ้นการลา้งแผลต่างๆ มีดงัน้ี 
  3.6.1 ประโยชน์การล้างแผลหรือโพรงต่างๆ ของร่างกาย ไดแ้ก่ 

 (1) ใชช้ะลา้งเช้ือโรครวมทั้งส่ิงสกปรก ท่ีอาจปนเป้ือนอยูท่ี่แผลให้หลุดออกไปได ้  เช่น กรณี
บาดแผลท่ีถลอกจากการหกลม้  ซ่ึงมกัจะมีเศษดิน หินหรือส่ิงสกปรกปนเป้ือน 

 (2) ใชช้ะลา้งสะเก็ดแผลใหห้ลุดลอกออกไป เช่นแผลพุพอง เป็นตน้ 
 (3) ช่วยใหเ้น้ือเยือ่รอบๆ แผลอ่อนตวัลงได ้ ท าใหน้ ้ายาเขา้ไปท าความสะอาดไดดี้ข้ึน 
 (4) ช่วยให้ยาท่ีจะใชท้าฆ่าเช้ือในขั้นตอนต่อไป ถูกดูดซึมไดดี้ข้ึน สามารถฆ่าหรือท าลายเช้ือได้

ดีข้ึน 
 (5) ช่วยลดปริมาณเช้ือและลดอาการอกัเสบจากการติดเช้ือได้  อนัมีผลช่วยท าให้แผลหรือ

บาดแผลหายไวข้ึน 
  3.6.2 ยาทีใ่ช้ล้างแผล แบ่งไดเ้ป็น 

 (1) น ้าเกลือส าหรับล้างแผล เป็นน ้ าเกลือปราศจากเช้ือ (Sodium Chloride 0.9% w/v) เป็นน ้ ายา
ลา้งแผลท่ีดีท่ีสุด เพราะเป็นสารละลาย Isotonic มีความเขม้ขน้สมดุลกบัน ้ าในเซลล์ร่างกาย ไม่ท าลายเซลล์
สร้างใหม่ท่ีแผล ไม่ท าใหแ้ผลแสบหรือระคายเคือง โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 (1.1) ไม่เกิดการระคายเคือง 
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 (1.2) ใช้ช าระลา้งแผล ชะแผลสดและแผลเน่าเป่ือยเป็นหนอง หรือพุพองได ้รวมทั้งช าระ
ลา้งส่ิงสกปรกต่างๆไดดี้ 

 (1.3) ช่วยใหแ้ผลสะอาดและไม่คนั                                       
 (2) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  ชนิดความเขม้ขน้ 3% เป็นสารท่ีไม่คงตวัสลายตวัลงในน ้ าไดง่้าย 

และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 (2.1) เหมาะส าหรับท าความสะอาดแผลทัว่ไป 
 (2.2) ใชไ้ดดี้กบัแผลท่ีลึกหรือใหญ่หรือมีส่ิงสกปรกอยูด่า้นในแต่ไม่เหมาะส าหรับแผลท่ีเป็น

โพรงและไม่มีทางออก 
 (2.3) ใช้ได้ดีกบัแผลเร้ือรังและแผลขอบแข็ง  คือ ช่วยให้เน้ือเยื่อรอบๆแผลอ่อนตวัลงได้ดี 

รวมทั้งแผลท่ีเน่าเป่ือยหรือแผลท่ีเน่าเป่ือย หมกัหมมหรือเน้ือตาย 
 (2.4) ใชล้า้งหูหยอดหู  หรือใชบ้ว้นปากได ้     

หมายเหตุ  เวลาใชต้อ้งเกิดฟองฟู่ ถา้ไม่มีฟองเกิดข้ึนแสดงวา่น ้ ายาเส่ือมคุณภาพแลว้ ในกรณีท่ีใชบ้ว้นปาก
ตอ้งผสมน ้าอีกเท่าตวั 

3.6.3  ด่างทับทิม (Potassium permaganate) ไม่ค่อยนิยมใชใ้นการลา้งแผล และมีคุณสมบติัและวิธี
เตรียม ดงัน้ี 

(1) คุณสมบติั 
(1.1) มีฤทธ์ิท าลายเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราได ้

                           (1.2) ท าความสะอาดและชะแผลบนผวิหนงั 
(2) วธีิเตรียม                       

(2.1) เอาเกล็ดหรือผลด่างทบัทิม 2-3 เกล็ดมาละลายในน ้าตม้เดือดท่ีเยน็แลว้หรือในน ้า
สะอาดใหเ้จือจางจนไดสี้ชมพูอ่อนๆ   

(2.2) ไม่ควรใหน้ ้าด่างทบัทิมเขม้ขน้มากเพราะจะท าใหเ้น้ือแผลไหมแ้ละตกสะเก็ด 
3.6.4   คลอเฮกซิดีน (Chlohexidine) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) ไม่ระคายเคืองต่อเยือ่บุและผวิหนงั 
(2) มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือไดก้วา้ง 
(3) สามารถหยดุย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ Pseudomonas ได ้
(4) สามารถท าลาย spore ได ้        

           3.6.5  เบนซาลโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkoniumchloride) มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือได้กวา้ง ใช้ความ
เขม้ขน้ 1 ต่อ 10000 ใชบ้ว้นปากได ้



31 

 

 

3.6.6  โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.5% มีคุณสมบติั ดงัน้ี 
(1) ใชล้า้งแผล กดัแผล และชะแผลท่ีมีเน้ือเน่ามากๆ 
(2) มกัท าใหเ้กิดการระคายผวิหนงั และยาเส่ือมคุณภาพไดง่้าย 
(3) ในขนาดเจือจางใชแ้ช่เทา้และลา้งเทา้เพื่อป้องกนัโรคจากเช้ือราเวลาน ้าท่วมได ้  

 

4. การออกฤทธ์ิของยา    
วิธีการให้ยาเข้าสู่ ร่างกาย ขนาดยาท่ีให้แก่ผู ้ป่วยและปัจจัยอ่ืนๆ มีผลต่อการดูดซึมของยา 

(absorption) การกระจายตัวของยา (distribution) สู่อวยัวะเป้าหมายเพื่อออกฤทธ์ิในการรักษา และการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของยา (metabolism) หลงัจากออกฤทธ์ิแลว้เพื่อใหส้ามารถขบัถ่ายยาออก (excretion) 
นั้น จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดถึงความเขม้ขน้ของยาในบริเวณท่ียาไปออกฤทธ์ิและจะเป็นผลต่อเน่ืองไปถึงความ
แรงของฤทธ์ิยาท่ีเกิดข้ึน เวลาท่ียาเร่ิมออกฤทธ์ิ (onset) และระยะเวลาการออกฤทธ์ิของยาในร่างกาย 
(duration of action) ซ่ึงกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งร่างกายและยา มีดงัน้ี 
   4.1 การดูดซึมของยาเข้าสู่ร่างกาย (Drug Absorption)  

เป็นกระบวนการท่ียาเขา้สู่ร่างกายผา่นช่องทางต่างๆ แลว้มีการดูดซึมและเคล่ือนเขา้สู่กระแสเลือด
โดยผา่นเน้ือเยือ่ การดูดซึมยาจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจัยต่างๆ ดงัน้ี 

4.1.1 ขนาดโมเลกุลและสูตรต ารับยา (Particle size and formulation) 
ยาท่ีมีโมเลกุลเล็กจะผ่านเน้ือเยื่อเขา้สู่กระแสเลือดไดดี้กว่ายาท่ีมีโมเลกุลใหญ่ และแมว้่าจะเป็นยา

ชนิดเดียวกนั ใหใ้นผูป่้วยคนเดียวกนั และใหใ้นขนาดยา (Dose) ท่ีเท่ากนั แต่ถา้ยานั้นเป็นยาท่ีมีขนาดอนุภาค
และสูตรต ารับท่ีแตกต่างกนั ก็อาจท าใหก้ารดูดซึมแตกต่างกนัได ้ 

4.1.2 รูปแบบของยา (Dosage form) 
        (1) ของเหลว (Liquid) ซ่ึงอตัราการดูดซึมจะข้ึนอยู่กบัชนิดตวัท าละลาย (น ้ ากระสายยา) ถา้เป็น

น ้าจะดูดซึมไดเ้ร็วกวา่น ้ามนั ทั้งน้ี ยาในรูปแบบของเหลวแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี  
              (1.1) ยาน า้สารละลาย (solution) มีทั้งชนิดท่ีตวัท าละลายเป็นน ้าหรือไม่ใช่น ้า ดงัน้ี 

(1.1.1)   ยาน า้ทีม่ีตัวท าละลายทีใ่ช้น า้ (Aqueous solution) เช่น  
•  น ้าปรุง (Aromatic water) เป็นยาน ้ าใสอ่ิมตวัดว้ยน ้ ามนัหอมระเหยหรือสาร

อ่ืนๆ ท่ีมีกล่ินหอมและระเหยได ้มกัใชเ้ป็นสารแต่งกล่ิน (flavoring agents) 
•  ยาน า้ใส (solution) เป็นยาน ้าท่ีตวัยาและตวัท าละลายผสมเป็นเน้ือเดียวกนั 
•  ยาน า้เช่ือม (Syrup) เป็นยากินชนิดน ้าท่ีแต่งรสหวานดว้ยสารน ้าตาล 
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(1.1.2)   ยาน า้ทีม่ีตัวท าละลายทีไ่ม่ใช่น า้ (Non-aqueous solution) เช่น  
•  ยาอลิกิเซอร์ (Elixir) เป็นยาน ้าใสมีกล่ินหอมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่4-40% 
•  ยาสปิริตหรือเหล้ายา (Spirit) เป็นยาน ้ าไม่มีรสหวานท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู ่

60-90% ในสารละลายของสารหอมระเหย เพื่อไม่ใหส้ารหอมระเหยนั้นแยกตวัออกมา 
•  ยาทิงเจอร์  (Tincture) เป็นยาน ้ าท่ีประกอบด้วยสารท่ีสกัดจากพืชหรือ

สารเคมีในแอลกอฮอล ์ซ่ึงอาจเตรียมเป็นยาใชภ้ายในหรือภายนอกก็ได ้
•  ยาน ้าสกัดหรือยาสกัดที่เป็นของเหลว (Fluid extract) เป็นยาน ้ าท่ีเม่ือระเหย

ตัวท าละลายออกไปหมดแล้ว จะเหลือสารสกัดในสภาพท่ีเป็นของเหลว ได้แก่ ยาท่ีได้จากการใช้
แอลกอฮอลส์กดัจากพืช ยาพวกน้ีมกัมีแอลกอฮอลผ์สมอยูด่ว้ย 

(1.2) ยาน ้ากระจายตัว  (dispersion) เป็นยาน ้ าท่ีมีลักษณะขุ่นโดยมีการกระจายตัวของ
คอลลอยด์ท่ีประกอบดว้ยอนุภาคขนาด 1-500 นาโนเมตรหรือเล็กกว่า 0.5 ไมโครเมตร เช่น การกระจายตวั
ของอลับูมิน (albumin) ในน ้าหรือการกระจายตวัของสารยางไม ้(gum) ในน ้า ยาชนิดน้ี ไดแ้ก่ 

(1.2.1)  ยาน า้ทีม่ีการกระจายของผงยา (Colloidal Dispersion) เช่น  
•  ยาน ้านม (Milk) และยาแมกมา (Magma) เป็นยาน ้ าเหนียวขน้มากท่ีตวัยามี

อนุภาคขนาดใหญ่ 
•  เจล (Gel หรือ  Jellie) เป็นยาน ้ าเหนียวข้นท่ีตัวยามีอนุภาคเล็กมากและ

สามารถดูดน ้าไดด้ว้ย  
•  ยาน ้าเมือก (Mucilage) เป็นยาน ้ าท่ีมีความหนืดจากสารพวกยางไม้ (gum) 

หรือสารท่ีเป็นเมือกท่ีกระจายตวัในน ้ าจนพองตวัเต็มท่ีมีลกัษณะขน้ เหนียว ท่ีช่วยกลบรสของยาท่ีไม่น่า
รับประทาน และท าใหเ้กิดความชุ่มช้ืนบริเวณล าคอ  

(1.2.2)  ยาน ้าที่มีผงยาที่ไม่ละลายน ้าแขวนลอยอยู่ในน ้า (Coarse Dispersion) เป็นยา
น ้ามีลกัษณะขุ่นและเกิดการแยกชั้นได ้ยาชนิดน้ี ไดแ้ก่  

•  ยาน ้าแขวนตะกอน (Suspension) เป็นยาน ้ าท่ีมีตวัยาเป็นของแข็งกระจาย
ตวัอยา่งหยาบๆ อยูใ่นของเหลวท่ีมีสาร suspending agent ช่วยในการกระจายตวัของยา  

•  ยาอิมัลช่ัน (Emulsions) เป็นยาน ้ าท่ีประกอบด้วยของเหลว  2 ชนิดท่ีไม่
สามารถผสมเป็นเน้ือเดียวกนั โดยตอ้งมีสาร emulsifying agent ช่วยในการกระจายตวั  

(2) ของแข็ง (Solid) เป็นรูปแบบท่ีดูดซึมไดช้า้กวา่ยาน ้ าเพราะตอ้งถูกท าให้ละลายก่อนจึงจะดูด
ซึมได ้ปกติจะเป็นเมด็หรือผงบรรจุซอง มีทั้งแบบใชภ้ายในและภายนอก เช่น 
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(2.1)  ยาเม็ดอัด (Compressed Tablet)  เป็นยาเม็ดท่ีเตรียมได้จากการผสมตวัยาออกฤทธ์ิ
และส่วนประกอบอ่ืนท่ีจ าเป็น แลว้ใส่เคร่ืองตอกอดัออกมาเป็นเม็ด ในกรณีท่ีตอ้งการให้ตวัยาต่างๆ มีการ
ออกฤทธ์ิเร็วช้าต่างกนั จะมีการตอกอดัหลายคร้ัง โดยแต่ละคร้ังจะใส่สีไม่เหมือนกนัจะท าให้ได้ยาท่ีมีสี
ต่างๆ กนัเป็นชั้นๆ ทั้งน้ี ยาเมด็อดัอาจมีรูปต่างๆ กนั เช่น รูปกลม รูปกระสวย รูปเหล่ียมต่างๆ ฯลฯ 

(2.2)  ยาเม็ดเคลือบ เป็นยาเม็ดท่ีอาจเคลือบด้วยน ้ าตาล (sugar-coated tablet) หรือสาร
บางอยา่ง (film-coated tablet) หรือเป็นยาเม็ดอดัท่ีเคลือบดว้ยสีหรือสารบางอย่างเพื่อให้มีสีสวย ไม่ขม กิน
ง่าย ซ่ึงยาน้ีจะถูกดูดซึมไดช้า้ เพราะจะตอ้งมีการละลายของตวัเคลือบก่อนตวัยา จึงเหมาะกบัยาท่ีตอ้งการให้
ค่อยๆ ออกฤทธ์ิ หรือใหแ้ตกตวัท่ีล าไส้  

(2.3)  ยาแคปซูล (Capsule) ส่วนมากเป็นยาท่ีตวัยา (อาจเป็นผง granule หรือ liquid) บรรจุ
อยู่ในปลอกหุ้มท าดว้ยเจละตินแข็ง (gelatin shell) ท่ีละลายไดใ้นกระเพาะอาหาร ก่อนท่ีจะออกฤทธ์ิต่อไป 
แต่แคปซูลบางชนิดอาจเคลือบดว้ยเซลลูโลส แอซิดทาร์เทรต เพื่อให้แตกตวัท่ีล าไส้ ปกติปลอกหุ้มจะแยก
ออกจากกนัไดเ้ป็น 2 ส่วน แต่กรณีตวัยาเป็น liquid แคปซูลนั้นจะตอ้งแยกออกจากกนัไม่ได ้ปลอกหุ้มบาง
ชนิดอาจท าดว้ยเจละตินอ่อนท่ียดืหยุน่ไดแ้ละภายในบรรจุน ้ามนั เช่น น ้ามนัตบัปลา เป็นตน้ 

(2.4)  ยาเม็ดกลมหรือยาลูกกลอน  เป็นยาท่ีมีการผสมผงยากบัสารอ่ืน (เช่น น ้ าผึ้ง น ้ าเช่ือม 
เป็นตน้) ท่ีช่วยยึดให้เน้ือยาเกาะติดกนั แลว้นวดให้เขา้กนั เพื่อป้ันเป็นเม็ดกลม บางกรณีอาจมีการน ายาเม็ด
กลมไปเคลือบเพื่อใหย้าแตกตวัท่ีล าไส้ 

(2.5)  ยาอมชนิดลูกกวาด (Lozenge) เป็นยาท่ีตอ้งการให้มีการละลายอยา่งชา้ๆ ในปากและ
ค่อยๆ กลืนผา่นล าคอ โดยส่วนใหญ่ใชเ้พื่อรักษาอาการในช่องปากและล าคอ 

(2.6)  ยาผงรับประทาน (Oral Bulk powder) เป็นยาผงท่ีฤทธ์ิค่อนขา้งไม่อนัตรายมาก เช่น 
ยาลดกรด ยาระบาย ยาแกท้อ้งร่วง วติะมินหรืออาหารเสริม เป็นตน้ 

(2.7)  ยาแกรนูล (Granule) จะมีขนาดของตวัยาใหญ่กว่ายาผงเล็กน้อย มีลกัษณะเป็นเม็ด
เล็กๆ ตวงไดโ้ดยใชช้อ้น 

(2.8)  ยาผงฟู่ห รือยาฟองฟู่  (Effervescent powder)  เป็นยาผงแห้ ง ท่ี มี โซ เดี ยมไบ
คาร์บอเนตกบักรดทาร์ทาริกหรือกรดซิตริก  

(2.9)  ยาเหน็บ (Suppositorie) เป็นยาท่ีประกอบดว้ยตวัยาละลายหรือกระจาย 
ตวัอยูใ่นยาพื้นยาเหน็บ ยาเหน็บจะมีรูปร่าง ขนาดและน ้ าหนกัแตกต่างกนั ยาเหน็บจะอ่อนตวั หลอมเหลว 
ละลาย หรือกระจายตวัในน ้าเมือกของร่างกายหลงัจากสอดยาเขา้ช่องต่างๆ ของร่างกายตามตอ้งการ 

(2.10)  ยาพ่น (Insufflation) เป็นผงยาแห้งขนาดเล็กละเอียดประมาณ 5 ไมโครเมตร ท่ีใช้
พน่เขา้ทางช่องต่างๆ ของร่างกาย โดยอาศยัเคร่ืองพน่ยา (Insufflasor หรือ powder blower) 
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(2.11)  ยานัตถ์ุ (Snuff) เป็นผงยาแห้งขนาดเล็กละเอียด และใช้พ่นเขา้ทางช่องจมูกเท่านั้น 
โดยอาศยักลอ้งยานตัถุ ์

(2.12)  ยาสกัดที่เป็นของแข็ง (Extract) เป็นรูปแบบยาท่ีเม่ือระเหยตวัท าละลายออกไป
หมดแลว้ จะเหลือสารสกดัเป็นกอ้นหรือผง 

(2.13)  ยาผงโรยแผล (Dusting powder) เป็นยาเตรียมใชภ้ายนอก ใชโ้รยใส่แผล เพื่อรักษา
โรคผวิหนงัหรือโรยตามร่างกายส่วนต่างๆ เพื่อลดอาการระคายเคือง ผงยาจะตอ้งละเอียดมาก 

(3) กึง่ของแข็ง (Semi-solid) 
  (3.1) ยาเม็ดอม (Pastille) เป็นยาอมเช่นเดียวกบั lozenge แต่มีลกัษณะน่ิม ใส 
  (3.2) ยาขี้ผึง้ (Ointment) คือ ยาข้ีผึ้งท่ีมีตวัยาและส่วนประกอบต่างๆ ละลายอยู่ในน ้ าหรือ

น ้ามนัคลา้ยกบัการเตรียม suspension หรือ emulsion แต่ ointment จะมีความแขง็มากกวา่ท าให้ไม่สามารถเท
ออกจากขวดได ้

  (3.3) ครีม (Cream) ส่วนประกอบโดยทัว่ไปจะเหมือนกบั emulsion แต่มีความแน่นของ
เน้ือยามากกวา่ บางคร้ังจะเรียกวา่ semisolid emulsion 

  (3.4) เพสท์ (Paste) คือ ยาข้ีผึ้ งท่ีมีผงยาท่ีไม่ละลายผสมอยู่ด้วยเป็นจ านวนมาก ท าให้ยา
เตรียมมีลกัษณะเป็นเน้ือหยาบกวา่ ointment  

(4) รูปแบบอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นยาท่ีเตรียมข้ึนส าหรับการใหย้าโดยเฉพาะของแต่ละรูปแบบ ไดแ้ก่ 
  (4.1) Aerosol เป็นยาเตรียมแบบ  liquid-in-gas dispersion คือ ประกอบด้วยตัวยาท่ี เป็น 

liquid particle ขนาดเล็กมากๆ แขวนลอยเป็น colloid กระจายตวัอยู่ใน gas เวลาใช้ตอ้งอาศยัแรงดนัของ
อากาศหรือ gas ภายในภาชนะบรรจุผลกัดนัให้ตวัยากระจายออกมา ประโยชน์ของยาเตรียมแบบ aerosol คือ 
ใชฉี้ดพน่บริเวณท่ีจะใชย้า โดยไม่ตอ้งใชร่้างกายส่วนอ่ืนๆ ไปสัมผสับริเวณนั้น 

(4.2) Spray เป็นยาเตรียมท่ีใช้ในลกัษณะฉีดพ่นน ้ ายาโดยอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า atomizer หรือ 
nebulizer ลกัษณะการใชย้าจะเหมือนกบั aerosol ประโยชน์ของการใชย้าเช่นเดียวกบัแบบ aerosol 

 (4.3) Inhalant คือ ยาเตรียมท่ีใชโ้ดยการสูดดม 
 (4.4) ยาชง ไดแ้ก่ ยาท่ีไดจ้ากการเอาใบยาแช่ในน ้าเดือดเช่นเดียวกบัการชงชา  

4.1.3  วธีิการให้ยา  
การออกฤท ธ์ิของยาข้ึนอยู่กับวิ ธีการให้ ยา การน ายาชนิดเดียวกัน เข้า สู่ ร่างกาย (Site of 

administration) ผ่านช่องทางท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความแตกต่างในการดูดซึมของยาในร่างกายและต่อ
อาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้า ดงัน้ี 
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       (1) การให้ยาทางปาก (Oral administration) เป็นวิธีท่ีใช้กันมากท่ีสุด โดยยาจะเข้าสู่ระบบ
ทางเดินอาหารและถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดเพื่อไปออกฤทธ์ิในบริเวณท่ีเจ็บป่วย โดยยาจะถูกดูดซึมมาก
ท่ีสุดท่ี “ล าไส้เล็ก” แต่ชา้กวา่การฉีดยา เพราะตอ้งผา่นขั้นตอนต่างๆ มากกวา่ยาฉีด ไดแ้ก่ 
               (1.1) การท างานของระบบทางเดินอาหาร  (Gastrointestinal motility) เช่น การดูดซึมท่ี
กระเพาะอาหารจะชา้กวา่ท่ีล าไส้เล็กเน่ืองจาก กระเพาะอาหารจะมีเซลลท่ี์เป็นผนงัหลายชั้นและมีภาวะความ
เป็นกรดมากกว่า ในขณะท่ีล าไส้เล็กจะมีความยาว มีเซลล์จ  านวนมากท่ีเป็นผนงัชั้นเดียว มีภาวะความเป็น
ด่างมากกว่า และมีการบีบตวัคละเคลา้ตลอดขบวนการดูดซึม แต่หากยาเดินทางจากกระเพาะอาหารมายงั
ล าไส้เล็กไดเ้ร็ว การดูดซึมยาก็จะเร็วข้ึน  

 (1.2) การไหลเวียนของเลือดในระบบทางเดินอาหาร  (Splanchnic blood flow) หากมีการ
ไหลเวยีนของเลือดดี เช่น ในช่วงหลงัอาหาร ยาก็จะถูกดูดซึมไดดี้ ดงันั้น ยาบางชนิดจึงใหกิ้นหลงัอาหาร 

 (1.3) อาหารหรือยาบางชนิดอาจรบกวนการดูดซึมยาชนิดอ่ืน  เช่น การกินยา Tetracycline 
พร้อมหรือหลงัอาหารท่ีมีแคลเซียมสูง ยาจะจบักบัแคลเซียมไดดี้ จึงท าใหก้ารดูดซึมยาลดลง 

 (1.4) ยาบางชนิดจะดูดซึมได้ดีข้ึนหากกินขณะท้องว่าง เช่น Penicillin V, Dicloxacillin, 
Roxithromycin, Tetracycline, และ Norfloxacin เป็นตน้ 
                         ขอ้แนะน าในการรับประทานยาก่อนอาหาร  และยาหลงัอาหาร เพิ่มเติมเน้ือหา (มีอยูใ่นหนา้ 
20-21 แลว้ค่ะ) 
                     (2) การให้ยาโดยการอมใต้ลิน้ (Sublingual administration) การอมใตล้ิ้นจะใชก้บัยาท่ีตอ้งการ
เห็นผลรวดเร็ว วธีิน้ีจะช่วยให้ยาดูดซึมเขา้ระบบการไหลเวียนเลือดไดโ้ดยตรงโดยไม่ผา่นการท าลายท่ีตบั ยา
จึงไม่ถูก metabolized เหมือนการให้ยาดว้ยวิธีอ่ืน ซ่ึงมกัจะใชใ้นยาท่ีตอ้งการให้ออกฤทธ์ิเร็ว ยาท่ีถูกท าลาย
ไดใ้นสภาวะความเป็นกรดด่างในกระเพาะอาหาร และยาท่ีถูกท าลายไดร้วดเร็วท่ีตบั เป็นตน้ ตวัอยา่งยาท่ีมี
วธีิใชโ้ดยการอมใตล้ิ้น เช่น ยาไนโตรกลีเซอรายหรือ Glyceryl trinitrate ส าหรับผูป่้วยโรคหวัใจ เป็นตน้  
                     (3) การให้ยาทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก (Vaginal or Rectal Administration) มกัจะใช้
ในกรณีท่ีตอ้งการให้ยามีการออกฤทธ์ิเฉพาะท่ี แต่ผลในการดูดซึมยาจะไม่แน่นอน เช่น ยาเหน็บแกเ้ช้ือรา 
เป็นตน้ ส าหรับการให้ยาทางทวารหนกันั้น มีทั้งกรณีท่ีตอ้งการให้ผลเฉพาะท่ีและให้ผลต่ออวยัวะต่างๆ ท่ี
ตอ้งดูดซึมผ่านทางกระแสเลือด โดยมกัเป็นยาท่ีไม่ตอ้งการให้ถูกท าลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร หรือ
เป็นยาท่ีสามารถท าให้เกิดอาการขา้งเคียง เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน มีการระคายเคืองกระเพาะอาหาร เป็นตน้ 
เช่น ยาเหน็บบรรเทาโรคริดสีดวงทวารหนกั เป็นตน้ 
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 (4)  การให้ยาโดยการทาภายนอก (Application to epithelial surfaces) ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการให้
ยาออกฤทธ์ิเฉพาะบริเวณท่ีทา ซ่ึงยาจะดูดซึมเขา้สู่ระบบการไหลเวียนเลือดได้น้อยมาก เวน้แต่ เป็นยาท่ี
ละลายไดดี้ในไขมนั ก็จะดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดได ้เช่น ยาแผน่แปะผวิหนงั (transdermal patch) เป็นตน้ 

       (5) การให้ยาโดยการสูดดม (Inhalation) จะช่วยให้ระดบัยาในพลาสมามีความเขม้ขน้ท่ีรวดเร็ว 
เพราะปอดมีพื้นท่ีผิวมาก และมีการไหลเวยีนของเลือดมากเน่ืองจากมี alveoli ท่ีมีเส้นเลือดมาก ทั้งยงัช่วยลด
อาการขา้งเคียงต่อระบบไหลเวียน จึงใชก้บัยาท่ีตอ้งการผลท่ีหลอดลมหรือปอดโดยตรง เช่น ยาพ่นส าหรับ
ขยายหลอดลม ก๊าซจ าพวก Chloroform, Ether เป็นตน้ 

       (6)  การให้ยาโดยการหยอดตา/ การป้ายตา การหยอดจมูก การหยอดหู   
  (6.1) การหยอดตา/ การป้ายตา 
          (6.1.1) การหยอดตา  

ยาท่ีใชส้ าหรับหยอดตา จะมีลกัษณะเป็นน ้ ายาใส หรือเป็นน ้ ายาแขวนตะกอน (คลา้ยน ้ านม) มีขอ้ดี 
คือ ออกฤทธ์ิเร็ว ไม่ท าให้ตามวั  นิยมใชใ้นเวลากลางวนั เพราะไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่มีขอ้เสีย คือ หมด
ฤทธ์ิเร็ว  เพราะยาจะอยูใ่นตาไดไ้ม่นาน  

  (6.1.2)  การป้ายตา  
ยาท่ีใชใ้นการป้ายตา จะมีลกัษณะเป็นครีมเหนียว หรือเป็นเจลใส  คลา้ยวุน้ โดยมกับรรจุในหลอด 

มีขอ้ดี คือ  ออกฤทธ์ิไดน้าน  ท าให้ไม่ตอ้งป้ายตาบ่อย  และมกัมีสารหล่อล่ืน  ท าให้ลดการระคายเคือง แต่มี
ขอ้เสีย คือ  ท าใหต้ามวั  และเหนียวเหนอะหนะ  จึงนิยมใชป้้ายตาก่อนนอน  

(6.2) การหยอดจมูก  
ยาท่ีใชใ้นการหยอดจมูกมกัใชเ้พื่อลดอาการบวมของจมูกเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงมีการดูดซึมไดเ้ร็วเพราะ

มีผนงับางและมีเส้นเลือดมาหล่อเล้ียงมาก 
(6.3) การหยอดหู 

ยาท่ีใช้ในการหยอดหูจะออกฤทธ์ิเฉพาะท่ีเท่านั้น ยามกัมีลกัษณะเป็นข้ีผึ้งเหลว เพื่อลดอาการปวด
หรือเป็นยาชาเฉพาะท่ี เพื่อท าลายจุลินทรียห์รือท าลายแมลงท่ีเขา้ไปในรูหูซ่ึงท าใหเ้กิดความไม่สุขสบาย  

    (7)  การล้างแผลหรือโพรงต่างๆ ของร่างกาย  
การล้างแผลหรือโพรงต่างๆ ของร่างกาย (Wound Irrigation หรือ Wound Cleansing)  เป็นการท า

ความสะอาดในเบ้ืองตน้ต่อแผลหรือบาดแผลท่ีผิวหนงัหรือโพรงต่างๆ ของร่างกาย  ก่อนท่ีจะใชย้าเช็ดแผล
หรือยาใส่แผลเพื่อท าการรักษาท่ีถูกตอ้งต่อไป โดยเป็นการขจดัส่ิงรบกวนการสมานแผล และลดโอกาสการ
เกิดแผลติดเช้ือ (Infection) ซ่ึงการติดเช้ือจะรบกวนการสมานแผล และท าใหแ้ผลหายชา้  
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     (8) การฉีดยา  การฉีดยาเป็นช่องทางการให้ยาท่ีใชก้นัมากในกรณีตอ้งการใหย้าออกฤทธ์ิเร็วหรือ
ยาท่ีมีปฏิกริยากบัน ้ าย่อยหรือถูกท าลายได้โดยน ้ าย่อยในระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงหากให้ยาทางปากหรือ
สภาวะผูป่้วยท่ีไม่สามารถกลืนยาได้ เช่น ไม่รู้สึกตวั งดน ้ างดอาหารทางปาก หรือกรณีผูป่้วยอยู่ในภาวะ
วกิฤต การฉีดยาเป็นวิธีการให้ยาท่ีอนัตรายเน่ืองจาก ยาจะออกฤทธ์ิเร็วและมีวิธีการยุง่ยากกวา่การให้ยาทาง
ช่องทางอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัความช านาญเป็นพิเศษและตอ้งปฏิบติัด้วยเทคนิคสะอาดปราศจากเช้ือในทุก
ขั้นตอน   กาฉีดยามีหลายวธีิ ทั้งฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ ฉีดยาเขา้เส้นเลือดด า และการฉีดยาเขา้ผวิหนงั ดงัน้ี 

           (8.1) การฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ (Intramuscular injection) ยาจะถูกดูดซึมเร็วเพราะมีเลือดมา
เล้ียงมาก แต่อาจจะเกิดอนัตรายต่อเส้นประสาทหรือฉีดถูกหลอดเลือดได้ เน่ืองจากกลา้มเน้ือเป็นเน้ือเยื่อท่ี
ทนต่อการระคายเคืองไดดี้ ยาท่ีมีความระคายเคืองต่อเน้ือเยื่อ มีความเหนียวขน้ หรือมีส่วนผสมของน ้ ามนัก็
สามารถฉีดเขา้กลา้มเน้ือได ้ 

      (8.2) การฉีดยาเข้าทางเส้นเลือดด า  [Intravenous (IV) injection] จะให้ผลท่ีรวดเร็วและ
แน่นอนท่ีสุด โดยเม่ือยาเขา้สู่เส้นเลือดด าแลว้จะเขา้สู่หวัใจห้องขวาบน-ล่าง ผ่านไปยงัปอด แลว้กลบัเขา้สู่
หวัใจหอ้งซา้ยบน-ล่าง และสูบฉีดไปยงัระบบไหลเวยีนทัว่ร่างกาย 

           (8.3)  การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง (Hypodermic injection/ Subcutaneous injection)  การดูด
ซึมยาจะเป็นไปอยา่งชา้ๆ ช่วยใหย้าออกฤทธ์ิไดน้าน แต่ยาจะดูดซึมไดเ้ร็วกวา่การใหย้าโดยการกิน ในขณะท่ี
มีการดูดซึมของยาไดช้้ากว่าการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือเพราะมีเลือดมาเล้ียงน้อยกวา่  แต่เจ็บมากกว่าเพราะชั้น
ผวิหนงัมี  pain  receptors  

           (8.4) การฉีดยาเข้าเข้าข้อต่างๆ   
การฉีดยาเขา้ขอ้นั้น ยาจะมีฤทธ์ิอยูใ่นเน้ือเยื่อต าเเหน่งท่ีฉีดประมาณ 2-3 เดือน ดงันั้น จึงไม่มีความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งฉีดยาตวัน้ีซ ้ าๆ ในต าเเหน่งเดิม อย่างไรก็ตาม การฉีดยาเขา้ขอ้ตอ้งท าในรายท่ีจ าเป็นจริงๆ 
เเละควรให้เเพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นเป็นคนฉีด เพราะอาจจะมีการติดเช้ือจากผิวหนงัเเทรกซ้อนเขา้ไปท่ีขอ้
ไดจ้ากการฉีดยาท าให้เกิดช่องท่ีทะลุจากผวิหนงัเขา้สู่ขอ้ได ้หรือบางคนอาจแพส้ารหล่อล่ืนท่ีฉีดก็ได ้การฉีด
ยาเขา้ขอ้จะพบมากในผูป่้วยท่ีมีภาวะขอ้เข่าเส่ือมซ่ึงยาท่ีใชใ้นการฉีดเขา้ขอ้ในกรณีน้ีมี 2 ชนิด ไดแ้ก่  

(8.4.1) ยาสเตียรอยด์ (Steroid) หรือยาฉีดแก้อาการอกัเสบ 
ควรใชเ้ม่ือมีการอกัเสบมากโดยจะช่วยให้หายปวดไดเ้ร็วข้ึนเน่ืองจากยาน้ีจะช่วยลดการสร้างพงัผืด

ภายในขอ้และลดปริมาณเซลล์ท่ีสร้างสารอกัเสบท่ีเขา้มาในขอ้ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้บ่อย แต่หาก
จ าเป็นก็ใช้ได้ เพราะยาน้ีอาจจะท าให้ผิวข้อเสียหายได้มากข้ึนและอาจเกิดข้ออักเสบจากผลึกของ
ยาสเตอรอยดไ์ด ้ 



38 

 

 

(8.4.2) ฉีดสารหล่อล่ืนผิวข้อ เช่น ยาไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic Acid) ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์
ของกรดไฮยาลูโรนิค 

สารหล่อล่ืนผิวขอ้น้ีจะมีราคาค่อนขา้งแพงและแมว้า่จะเร่ิมออกฤทธ์ิชา้กวา่ยาสเตียรอยด์ แต่เม่ือฉีด
ตามปริมาณและระยะเวลาครบตามท่ีแพทยก์ าหนดแลว้ จะช่วยบรรเทาปวดไดใ้นระยะยาวโดยจะออกฤทธ์ิ
ลดปวดนาน 6 เดือน - 1 ปี ดว้ยการไปกระตุน้เซลล์เยื่อหุ้มขอ้ให้สร้างน ้ าเล้ียงขอ้ท่ีปกติมาทดแทนน ้ าหล่อ
เล้ียงขอ้ท่ีเส่ือมจากตวัโรค ท าใหข้อ้ล่ืนข้ึน ลดการเสียดสีลง ท าใหไ้ม่ตอ้งกินยา เหมาะในผูป่้วย เช่น ผูท่ี้มีขอ้
เข่าเส่ือมไม่มาก ผูท่ี้ไม่สามารถรับยาตา้นการอกัเสบไดเ้น่ืองจากการแพย้าหรือมีโรคอ่ืนๆ ท่ีเป็นขอ้ห้ามใน
การใชย้าตา้นการอกัเสบร่วมดว้ย หรือผูท่ี้ไม่สามารถผา่ตดัไดเ้น่ืองจากมีโรคแทรกซ้อนหลายอยา่ง เป็นตน้ 
รวมถึงผูท่ี้ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยวธีิอ่ืน 

4.1.4 ชีวสมมูล (Bioavailability)  
ชีวสมมูล คือ สัดส่วนของยาท่ีเขา้สู่ระบบไหลเวียนซ่ึงเป็นตวัพาเอายาไปสู่บริเวณท่ีจะออกฤทธ์ิ 

ส าหรับยากินยาบางส่วนอาจถูกท าลายโดยเอนไซมใ์นล าไส้และตบั ก่อนท่ียาจะเขา้สู่ระบบไหลเวยีน จึงอาจ
ท าให้ยาท่ีเขา้สู่ระบบไหลเวียนลดลง ส่วนการฉีดยาเขา้สู่เส้นเลือดด านั้น ยาจะออกฤทธ์ิไดเ้ร็วสุด เพราะยา
สามารถเขา้สู่ระบบไหลเวียนโดยตรง ดงันั้น ชีวสมมูลจึงเท่ากบัปริมาณยาทั้งหมดท่ีให้เขา้สู่เส้นเลือดด า ซ่ึง
อาจไม่เท่ากบัปริมาณยาท่ีดูดซึมจากทางเดินอาหาร อยา่งไรก็ตาม ยาฉีดท่ีให้ใน  แต่ละต าแหน่งจะออกฤทธ์ิ
ไดเ้ร็วแตกต่างกนั เช่น เขา้ใตผ้วิหนงั เขา้กลา้มเน้ือ หรือเขา้ขอ้ต่างๆ เป็นตน้ 
  4.1.5 คุณสมบัติต่างๆ ของยา เช่น 
                    (1) ความสามารถในการละลาย ยาท่ีละลายไดดี้ในไขมนัจะดูดซึมผา่นเน้ือเยือ่ต่างๆ ไดดี้ 
                    (2) ความเป็นกรด-ด่างของยาและบริเวณทีจ่ะให้ยาดูดซึม  

เน้ือเยื่อของร่างกายจะยอมให้เฉพาะยาท่ีไม่มีประจุเท่านั้นท่ีผา่นเขา้สู่ร่างกาย ส่วนยาท่ีแตกตวั เช่น 
ยาท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดจะแตกตวัในด่าง เป็นตน้ จะมีประจุเกิดข้ึน จึงไม่สามารถผ่านเขา้เซลล์ได้ ดงันั้น หาก
ตอ้งการใหย้าดูดซึมท่ีต าแหน่งใด จะตอ้งค านึงถึงความเป็นกรด-ด่างของยาและบริเวณท่ียาดูดซึมดว้ย    
       4.1.6 ปริมาณและอตัราการไหลของเลือดทีไ่ปเลีย้งบริเวณทีใ่ห้ยา 

มีผลต่อความเขม้ขน้ของยาในกระแสเลือด ถา้เลือดไหลช้าก็ย่อมดูดซึมได้ช้า และถ้าบริเวณใดมี
เลื อดไป เล้ี ย งม าก  ยาก็ จะ ถู ก ดูด ซึ ม เข้ า สู่ ก ระแส เลื อดและไป สู่ อว ัยวะ เป้ าห ม ายได้ เร็ วก ว่ า 
           4.1.7 ส่ิงแวดล้อมภายนอก เช่น อุณหภูมิ ในกรณีอากาศหนาว เลือดจะดูดซึมได้น้อย เพราะหลอด
เลือดหดตวั แต่หากอากาศร้อน ยาจะดูดซึมไดเ้ร็วกวา่เพราะหลอดเลือดมีการขยายตวั เป็นตน้ 
    4.2 การกระจายตัวของยา (Drug Distribution)  
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      หลงัจากยาเขา้สู่หลอดเลือดแล้ว ยาจะมีการกระจายและเคล่ือนผ่านส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีเป็น
ของเหลวเพื่อเขา้สู่อวยัวะท่ีจะออกฤทธ์ิ โดยข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ ทางสรีรวิทยาและสมบติัทางเคมีฟิสิกส์ของยา 
ในช่วงแรกจะข้ึนกบัปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจและการไหลเวียนเลือด โดยอวยัวะท่ีมีเลือดไปเล้ียงมาก 
เช่น ตบั ไต สมอง จะไดรั้บยาก่อน ส่วนอวยัวะอ่ืนๆ เช่น กลา้มเน้ือ อวยัวะภายใน ผวิหนงั ไขมนั ก็จะไดรั้บ
ยาชา้กวา่ ซ่ึงปัจจัยทีม่ีผลต่อการกระจายตัวของยา ไดแ้ก่ 
           4.2.1 ขนาดโมเลกุลของยา ยาท่ีมีโมเลกุลใหญ่จะไม่สามารถผ่านเน้ือเยื่อเขา้สู่อวยัวะเป้าหมายได ้
           4.2.2 ความแตกต่างของความเข้มข้นของยา เม่ือยาดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดย่อมท าให้ความเขม้ขน้
ของยาในเลือดสูงกวา่บริเวณอ่ืน  เม่ือยาเคล่ือนท่ีผา่นบริเวณเป้าหมายซ่ึงมีความเขม้ขน้ของยาน้อยกวา่ ยาก็
จะกระจายเขา้สู่อวยัวะเป้าหมาย นอกจากน้ี ยงัอาจมีตวัพาท่ีจะท าหน้าท่ีพายาเขา้สู่อวยัวะเป้าหมายด้วย 
           4.2.3 ความสามารถในการละลายในไขมัน  
  ยาท่ีสามารถละลายในไขมนัไดดี้จะสามารถผา่นเยื่อหุม้เซลลข์องอวยัวะต่างๆ ไดท้ัว่ทั้งร่างกาย 
           4.2.4 ปริมาณเลือดทีไ่ปเลีย้งยังอวยัวะต่างๆ   
    เน่ืองจากกระแสเลือดเป็นเส้นทางท่ียาใชเ้ดินทางไปยงัอวยัวะต่างๆ ถา้หากอวยัวะใดท่ีเลือดเขา้ไปได้
ถึงมาก ย่อมมีการพายาเข้าไปได้มากด้วย  และอวัยวะท่ี เลือดผ่านไปน้อยย่อมพายาไปได้น้อย 
           4.2.5 ความสามารถในการจับกบัโปรตีน  
  การจบัของโปรตีนในเลือดกบัยาจะท าให้โมเลกุลยาใหญ่ข้ึนจนไม่สามารถผ่านเซลล์เน้ือเยื่อเขา้สู่
อวยัวะเป้าหมายไดน้ั้น เป็นกลไกของร่างกายท่ีป้องกนัไม่ให้ยาเขา้สู่อวยัวะเป้าหมายเกินปริมาณท่ีตอ้งการ 
ดงันั้น จึงตอ้งระมดัระวงั เช่น กรณีท่ีร่างกายอ่อนแอ ขาดอาหาร โปรตีนในเลือดจะต ่า ท าให้จบักบัยาได้
นอ้ยลง จึงเหลือยาท่ีออกฤทธ์ิต่ออวยัวะเป้าหมายเกินท่ีตอ้งการ จนอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได ้เป็นตน้ 
 

5. การเผาผลาญของยา และการก าจัดยา/ การขบัถ่ายยาออกจากร่างกาย  
 5.1 การเผาผลาญ (Metabolism) ของยา 

เป็นกระบวนการสลายยาเพื่อก าจดัยาออกจากร่างกายหลงัจากยาออกฤทธ์ิแล้ว เพื่อไม่ให้มีการ
สะสมจนไปรบกวนการท างานตามปกติของร่างกายได ้บางกรณี อาจใช้เพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างของยา 
เช่น การเปล่ียนรูปของยาให้มีขั้วมากข้ึนเพื่อใหอ้อกฤทธ์ิได ้หรือการเติมน ้าตาลเพื่อเพิ่มความสามารถของยา
ในการละลายใหเ้หมาะกบัการขบัออกทางปัสสาวะ โดยปัจจัยทีม่ีผลต่อการเผาผลาญของยา มีดงัน้ี  

5.1.1 เอนไซม์ในร่างกาย  
เอนไซม์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผาผลาญในขั้นตอนท่ี 1 คือ เอนไซม์ท่ีอยู่ในตบั ไดแ้ก่ Cytochrome P 

450 (เช่น CYP3A4, CYP2C9 เป็นตน้) ส่วน conjugated enzyme จะเก่ียวขอ้งในขั้นท่ี 2 ดงันั้น หากมีปัจจยั
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ไปกระตุน้หรือยบัย ั้งการสร้างเอนไซม ์ก็จะส่งผลต่อการท าใหย้าถูกท าลายมากข้ึนจนอาจเหลือยาท่ีออกฤทธ์ิ
ได้ไม่มากพอ ท าให้ไม่ได้ผลในการรักษาหรือได้ผลการรักษาท่ีไม่ดีพอ หรือจะส่งผลต่อการก าจดัยาได้
นอ้ยลง ยาก็จะตกคา้งในร่างกายมากจนอาจเกิดอนัตรายได ้แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ปัจจัยต่างๆ ไดแ้ก่ 

   (1) อาหารและสมุนไพร เช่น  St.John’s wort จะกระตุ้นเอนไซม์ CYP 3A4 และผกัตระกูล
กะหล ่าจะกระตุน้เอนไซม ์CYP1A2 ส่วนสาร Diallyl sulfide ในกระเทียมจะยบัย ั้งเอนไซม ์CYP2E เป็นตน้ 

   (2) ยาและสารเคมี เช่น ยาฆ่าเช้ือ Norfloxacin และยา Cimetidine จะยบัย ั้งเอนไซม์ CYP3A4 
ส่วนยากนัชกั Valproic acid และ Phenytoin จะกระตุน้เอนไซม ์CYP2C19 เป็นตน้  

5.1.2 ปัจจัยอ่ืนๆ ทีม่ีผลต่อการเผาผลาญ เช่น  
   (1) ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและยาคลายเครียดลดความกงัวล ซ่ึงตอ้งระมดัระวงัในการใชย้า

ต่างๆ เหล่าน้ีร่วมกนั เพราะอาจท าใหก้ารรักษาไม่ไดผ้ลหรือเกิดอนัตรายต่อร่างกายได ้ 
   (2)  พนัธุกรรม เพศ อายุและสภาพการท างานของตับซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละคน 

          (3)  โรค (Diseases) หรือความผิดปกติต่างๆ ของตับ อาจท าให้การเปล่ียนแปลงของยาท่ีตบั
ผิดปกติได้ เช่น ผูป่้วย Hepatitis, Alcoholic liver disease, Fatty liver disease, Biliary cirrhosis เป็นตน้ จะมี
การเปล่ียนแปลงยาท่ีตบัน้อยลง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของโรค นอกจากน้ี ยงัอาจมีการลดลงของการ
ไหลเวยีนเลือดท่ีตบัซ่ึงเกิดจากโรคของระบบหวัใจและหลอดเลือด หรือการใชย้า เป็นตน้ 

         (4) อายุ (Age) โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุจะมีการไหลเวยีนเลือดท่ีตบัและการท างานของเอนไซมจ์าก
ตบัลดลงท าใหค้วามสามารถในการเปล่ียนแปลงยาลดลงกวา่ในวยัผูใ้หญ่ 

         (5) ความแตกต่างทางพนัธุกรรมของแต่ละคน ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงของยาแตกต่างกนั  
 5.2 การก าจัดยา/การขับถ่ายยาออกจากร่างกาย (Drug Excretion หรือ Elimination) เป็นการขบัสารออก

จากร่างกายทาง ไต ตับ น ้ าดีและปอด น ้ าลาย อุจจาระ น ้ านมและเหง่ือ หลังจากยาออกฤทธ์ิและถูก
เปล่ียนแปลงโครงสร้างเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี ปัจจัยทีม่ีผลต่อการขับยาออกจากร่างกายมีดงัน้ี 
           5.2.1 สภาพการท างานของไต  

ยาส่วนใหญ่จะถูกขบัออกทางไต ดงันั้น หากไตไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เช่น การกรอง
ของไตเสียจะท าใหย้าอยูใ่นกระแสเลือดนานข้ึน แต่ถา้การดูดกลบัเสียจะท าใหย้าถูกขบัออกไดเ้ร็วข้ึน 

     5.2.2 ความสามารถในการละลาย   
ยาท่ีสามารถละลายไดดี้ในน ้ าก็จะถูกขบัออกทางปัสสาวะภายหลงัผา่นการกรองท่ีไตแลว้ แต่หาก

เป็นยาท่ีละลายไดดี้ในไขมนั ยานั้นจะสามารถแพร่ผ่านเขา้สู่เน้ือเยื่อไดโ้ดยจะไม่ถูกขบัออกทางปัสสาวะ 
           5.2.3 ความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ   
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ยาท่ีจะถูกขบัออกทางปัสสาวะได้ต้องเป็นยาท่ีละลายได้ในน ้ าและสามารถแตกตวัให้ประจุได ้
ดงันั้น ยาท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่างยอ่มแตกตวัและละลายไดใ้นน ้ า จึงถูกขบัออกได ้เพราะปกติปัสสาวะของคนเราจะ
เป็นกรดอ่อน แต่ยาท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดจะไม่สามารถแตกตวัได ้จึงถูกดูดกลบั  

 

กจิกรรม 14.1.3  

จงอธิบายหลกัการใชย้าแผนปัจจุบนัส าหรับรักษาโรคเบ้ืองตน้ 

  

แนวตอบกจิกรรม 14.1.3 

หลักการใช้ยาแผนปัจจุบนัส าหรับรักษาโรคเบ้ืองตน้ คือ ตอ้งอ่านฉลากยาและเอกสารก ากับยา
เพื่อใหใ้ชย้าไดถู้กตอ้งเหมาะสม ทั้งตอ้งใชย้าใหถู้กตอ้งเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพของยาตามท่ีตอ้งการ  ดงัน้ี 
1.  การใชย้าให้ถูกโรค โดยก่อนเลือกซ้ือหรือใชย้า ควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร เพื่อให้ไดรั้บยาท่ีตรงกบั
โรคหรืออาการท่ีเจบ็ป่วยอยู ่
2.  การใช้ยาให้ถูกคน เพราะอวยัวะต่างๆ ของแต่ละคน แต่ละเพศ แต่ละวยัจะแตกต่างกัน ท าให้เกิดผล
แตกต่างกนัในการตอบสนองต่อยาซ่ึงเกิดจากการออกฤทธ์ิของยา (การกระจายตวัของยาและการดูดซึมของ
ยา) และการท าลายหรือการขบัออกของยาจากร่างกาย ทั้งจะมีผลต่อความเส่ียงจากการใชย้าแตกต่างกนัดว้ย 
3.  การใชย้าให้ถูกวิธี ควรศึกษารายละเอียดของยาแต่ละชนิดวา่ ใชอ้ยา่งไร เช่น ใชกิ้นหรือใชท้า ถู นวด ปิด 
แปะ หรือเหน็บทวาร เป็นตน้ เพราะหากใชผ้ดิวธีิ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใชย้าแต่ละชนิด 
4.  การใช้ยาให้ถูกขนาด เช่น ใช้ตามขอ้บ่งช้ี ควรใช้ช้อนตวงยาท่ีมาพร้อมกบัยาใช้ให้เหมาะสมกบัภาวะ
ผูป่้วย และดว้ยความถ่ีท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยกลุ่มต่างๆ เป็นตน้ 
5.  การใชย้าใหถู้กเวลา โดยใชต้ามเวลาท่ีก าหนดและช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใชย้า 
6.  การใชย้าให้ถูกเหตุผล โดยตอ้งเป็นยาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผลจริง ให้ประโยชน์มากกวา่ความเส่ียง
จากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม  คุ ้มค่าเม่ือเทียบกับความเส่ียงจากการใช้ยาและค่าใช้จ่าย มี
อุบติัการณ์ของผลขา้งเคียงต ่า มีความเส่ียงจากอนัตรกิริยาต ่า ทั้งจะตอ้งไม่ใชย้าซ ้ าซอ้น 
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เร่ืองที ่14.1.4   
อนัตรายและข้อควรระวงัในการใช้ยา  

 
การรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการไม่มีความรู้ไม่เพียงพอในการใชย้าอาจน ามาซ่ึงอนัตรายต่อร่างกายและ

ในบางกรณีอาจท าให้มีการเสียชีวิตได้ ดงันั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใช้ยาจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัอนัตราย ขอ้ควรระวงั และขอ้ห้ามในการใชย้า เพื่อให้สามารถใชย้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
สามารถป้องกนัอาการอนัไม่พึงประสงคห์รืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากการใชย้าได ้ซ่ึงอนัตรายและขอ้ควรระวงั
ในการใชย้ามีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
1. อนัตรายจากการใช้ยา 

ยามีทั้งคุณและโทษ จึง ไม่ควรใชพ้ร ่ าเพรือหรือเกินจ าเป็น โดยสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอนัตราย มีดงัน้ี  
1.1 การใช้ยาในทางทีผ่ดิ (Drug Abuse)  

เป็นการใชผ้ดิขอ้บ่งใชท่ี้ระบุไวใ้นฉลากและเอกสารก ากบัยา โดยน าผลขา้งเคียงของยามาใช ้เช่น  
1.1.1 การใชย้าปฏิชีวนะเป็นยาลดไข ้
1.1.2 การน ายาสเตอรอยด์ซ่ึงเป็นยาลดอาการอกัเสบมาใชเ้ป็นยาลดไข ้หรือยาเพิ่มน ้ าหนกั เพราะยามี

ผลขา้งเคียงท าใหอ้ยากอาหาร ซ่ึงใชไ้ประยะหน่ึงจะมีอาการบวมน ้าและท าใหก้ระดูกผกุ่อนวยัอนัควรได ้ 
           1.1.3 การน าเอฟีดรีนหรือแอมฟีตามีนซ่ึงเป็นยากระตุน้ประสาทมาใช้เป็นยาขยนั เพราะท าให้ความ
อยากอาหารลดลง  
           1.1.4 การน าผงน ้ าตาลเกลือแร่ (ORS) ซ่ึงเป็นยาท่ีใชท้ดแทนเกลือแร่ท่ีเสียไปในผูป่้วยทอ้งเสีย มาใช้
เป็นยาบ ารุงร่างกาย   
1.2 ปฏิกริิยาต่อกนัของยา (Drug Interaction)  

ยาท่ีเขา้สู่ร่างกายพร้อมกนัอาจท าใหมี้การเสริมฤทธ์ิหรือตา้นฤทธ์ิกนัและส่งผลต่อการรักษา เช่น 
1.2.1 แอลกอฮอล ์(เช่น เหลา้หรือเบียร์) จะเสริมฤทธ์ิกบัยานอนหลบัหรือยาแกแ้พ ้ท าใหห้ลบันานข้ึน 

และจะเสริมฤทธ์ิยาแอสไพริน ท าใหมี้การระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารมากข้ึน  
1.2.2 ยาแกแ้พเ้ทอร์เฟนาดีน ถา้กินร่วมกบัยาอีริโทรไมซินหรือยารักษาเช้ือรา (เช่น Ketoconazole) จะ

ท าใหร้ะดบัยาเทอร์เฟนาดีนในเลือดสูงข้ึน ส่งผลใหห้วัใจเตน้ผดิจงัหวะหรือหยดุเตน้ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายได ้
           1.2.3 ยาอีริโทรไมซิน ถา้กินพร้อมกบั Theophylline จะท าให้ระดบัของยา Theophylline ในกระแส
เลือดสูงข้ึน 
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1.2.4 ยารักษาเบาหวาน  
(1) จะเสริมฤทธ์ิการลดน ้ าตาลถา้ไดรั้บพร้อมกบัยาเฟนิลบิวตาโซน ไอเอ็นเอช หรือซลัฟา ซ่ึง

อาจท าใหเ้กิดภาวะน ้าตาลในเลือดต ่าได ้
(2) จะต้านฤทธ์ิการลดน ้ าตาล ท าให้ระดับน ้ าตาลในเลือดสูง ถ้าได้รับพร้อมกับยาจ าพวก  

สเตอรอยด ์ไทอาไซด ์อะดรีนาลิน หรือยาเมด็คุมก าเนิด ซ่ึงอาจท าใหก้ารรักษาเบาหวานไม่ไดผ้ล  
1.2.5 ยาเม็ดคุมก าเนิด จะตา้นฤทธ์ิยาคุมก าเนิด ถา้กินพร้อมกบัยาจ าพวกบาร์บิทูเรต อะม็อกซีซิลลิน 

Tetracycline หรือยารักษาโรคลมชกั (เช่น Phenytoin เป็นตน้) ท าใหก้ารคุมก าเนิดไม่ไดผ้ล  
1.2.6 ยาลดกรด  

(1) จะท าใหก้ารดูดซึมของ Tetracycline หรือยาบ ารุงโลหิตลดนอ้ยลงถา้กินร่วมกนั  
(2) จะท าให้เกิดสภาพด่างในกระเพาะอาหาร จึงตอ้งหลีกเล่ียงการใช้ยาลดกรดร่วมกบัยาอ่ืน 

(แต่หากจ าเป็นควรทิ้งช่วงห่างกนัอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง) เพราะยาลดกรดอาจรบกวนการดูดซึมของยาเหล่านั้น 
เช่น  

(2.1) ท าให้ ก ารดูด ซึ มของยาท่ี ดูด ซึมได้ ดี ในภาวะ เป็นกรด  (เช่น  Itraconazole, 
Ketoconazole, Ampicillin Ester) ลดลงอยา่งมาก รวมทั้งลดการดูดซึมของยาต่างๆ อีกหลายชนิด 

(2.2) ส่งผลให้ยาเม็ดชนิดเคลือบเอนเทอริกแตกตวัในกระเพาะอาหาร ซ่ึงอาจเกิดการ
ระคายเคืองหรือท าใหย้าเม็ดชนิดเคลือบเอนเทอริกนั้นมีประสิทธิผลลดลงได ้เช่น ยาเม็ดเคลือบเอนเทอริกท่ี
มีตวัยา Sulfasalazine, Mesalazine, Bisacodyl, Aspirin, Diclofenac, PAS เป็นตน้ 

(2.3) หลีกเล่ียงการกินยาลดกรดพร้อมกบัยาอ่ืน เช่น Bacampicillin, Digoxin, Gabapentin, 
Isoniazid, Itraconazole, Ketoconazole, Methenamine, Phenytoin, Quinidine, Quinolone, Rosuvastatin, 
Sotalol, Tacrolimus, Tetracycline, Thyroid Hormone, ธาตุเหล็ก, วิตามินดี และยาอ่ืนๆ อีกหลายชนิด เช่น 
ยาตา้นวณัโรค ยาตา้นมาลาเรีย ยาตา้นเบาหวาน และยาลดความดนัโลหิต เป็นตน้ 

1.2.7 ยาแอสไพรินจะตา้นฤทธ์ิการขบักรดยูริกของโพรเบเนชิด (Probenecid) จึงหา้มใชแ้อสไพรินใน
ผูป่้วยโรคเกาตท่ี์กินโพรเบเนซิดอยู ่     
 1.3 การติดยา (Drug Dependence) ก่อให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การติดมอร์ฟีน เฮโรอีน 

ยากระตุน้ประสาทแอมเฟตามีน (ยามา้ ยาขยนั) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ 
    1.4 การตอบสนองต่อยาส าหรับคนทีม่ีความผดิปกติทางพนัธุกรรม เช่น 

1.4.1 ผูมี้ภาวะพร่องเอนไชมจี์-6-พีดี จากพนัธุกรรม อาจท าให้มีภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
ได้ หากกินแอสไพริน ซัลฟา คลอแรมเฟนิคอล ฟูราโซลิโดน พีเอเอส ไพรมาควีนหรือไทอาเซตาโซน 
ควนิิน  

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0005.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0005.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0005.html


44 

 

 

1.4.2 การกินยาไทอาไซดห์รือแอลกอฮอล ์(เหลา้ เบียร์) ก็อาจท าใหภ้าวะของโรคเก๊าทก์ าเริบได ้
   1.5 การใช้ยาเกนิขนาด (Overdose) อาจท าให้เกดิพษิ (Toxicity) ได้  
         1.5.1 กินแอสไพรินในขนาดมากๆ อาจท าใหเ้กิดภาวะเลือดเป็นกรด (acidosis) จนถึงตายได ้
         1.5.2 กินพาราเซตามอลขนาดมากๆ อาจท าใหต้บัถูกท าลาย มีภาวะตบัวายเฉียบพลนัจนถึงตายได ้
         1.5.3 กินฟีโนบาร์บิทาลขนาดมากๆ จะกดศูนยค์วบคุมการหายใจจนผูป่้วยอาจหยดุหายใจและตายได ้
         1.5.4 กินยารักษาเบาหวานขนาดเกินก าหนด อาจท าใหน้ ้าตาลในเลือดต ่าจนเป็นลมและอาจตายได ้
   1.6 การแพ้ยา (Allergic reaction หรือ Drug Hypersensitivity) อาจพบไดท้ั้งกรณีท่ีเคยหรือไม่เคยไดรั้บ
ยามาก่อนก็ได ้ทั้งน้ีไม่ข้ึนอยูก่บัขนาดของยาท่ีไดรั้บเขา้สู่ร่างกาย                                                                             
   1.7 การดื้อยา (Drug Resistance) 

การใชย้าพร ่ าเพร่ือและไม่ครบขนาดท่ีก าหนด ท าใหเ้กิดปัญหาการด้ือยาและส่งผลกระทบต่อวงการ
สาธารณสุขในการรักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือเหล่าน้ีอยา่งมาก โดยเฉพาะปัญหาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ในโรค
ติดเช้ือไวรัส จนท าให้เช้ือต่างๆ เกิดการด้ือยาเพิ่มข้ึนตลอดเวลา เช่น ท าให้เกิดเช้ือ PRSP (Penicillin 
Resistant Streptococcal Pneumoniae) เช้ือ MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) และเช้ือ 
VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus) เป็นตน้ ดงันั้น จึงควรใชย้าอยา่งระมดัระวงั อาทิ 

 1.7.1 ไม่ใชย้าตา้นแบคทีเรียในโรคท่ีไม่ไดเ้กิดจากเช้ือแบคทีเรีย เช่น โรคหวดั ไขห้วดัใหญ่ หรือโรค
ภูมิแพ ้ฯลฯ  
          1.7.2 ควรใชย้าท่ีออกฤทธ์ิแคบก่อนท่ีจะใชย้าท่ีออกฤทธ์ิกวา้ง เช่น โรคต่อมทอนซิลอกัเสบซ่ึงมีสาเหตุ
จากเช้ือกรัมบวก S.pyogenes ท่ีรักษาได้ด้วยยาท่ีออกฤทธ์ิแคบและเจาะจงต่อเช้ือ เช่น Penicillin V หรือ 
Roxithromycin นั้ น  ไม่ควรใช้ยาท่ีออกฤท ธ์ิกว้าง  เช่น  Cephalosporin, Co-amoxiclav, Clarithromycin, 
Azithromycin เป็นตน้ 

 1.7.3 เก็บส ารองยาส าหรับเช้ือท่ีรักษาได้ยากไวใ้ช้โดยแพทยผ์ูช้  านาญเฉพาะกรณีจ าเป็นและใช้ใน
สถานพยาบาลท่ีมีความพร้อม เช่น ยา Clarithromycin, Azithromycin, Ciprofloxacin, และ Levofloxacin 
1.8 อาการข้างเคียงของยา (Side effect) หรือผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Drug Adverse Reaction) 

ซ่ึงเป็นผลท่ีไม่ตอ้งการจากการใชย้าในขนาดปกติซ่ึงเกิดไดก้บัทุกคน เช่น 
1.8.1 ยาท่ีระคายเคืองหรือท าให้เกิดแผลท่ีกระเพาะอาหาร หรือท าให้เป็นโรคกระเพาะได้ เช่น ยา

แอสไพริน ยาตา้นอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตอรอยด ์ยาสเตอรอยด ์ยารีเซอร์พีน เป็นตน้ 
1.8.2 ยาท่ีท าให้หูหนวก เสียการทรงตวั หรือเป็นพิษต่อไต เช่น ยาสเตรปโตไมชิน ยาคานาไมซิน 

(Kanamycin) ส่วนยาท่ีท าให้ภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า (Agranulocytosis) เช่น ยาไดไพโรน ยาซลัฟา ยาเฟนิลบิว
ตาโซน ยารักษาคอพอกเป็นพิษ เป็นตน้ 
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1.8.3 ยาท่ีท าให้เป็นโรคโลหิตจางชนิดอะพลาสติก เช่น ยาคลอแรมเฟนิคอล ยาเฟนิลบิวตาโซน     
เป็นตน้ 

1.8.4 ยาท่ีท าให้เกิดพิษต่อตบั เช่น ยาเตตราไซคลีน ยาอีริโทรไมซิน ยาคีโตโคนาโซล ยาไอเอ็นเอช       
ยาไพราซินาไมด ์เป็นตน้ 

1.8.5 ยาท่ีท าใหมี้พิษต่อประสาทตา เช่น อีแทมบูทอล คลอโรควนี เป็นตน้ 
1.8.6 ยาท่ีท าใหฟั้นมีสีเหลืองด า เช่น ยาเตตราไซคลีน โดยเฉพาะในเด็กเล็กและทารกในครรภม์ารดา 

   1.9 การสะสมของยา (Drug accumulation) เป็นกรณีท่ีไดรั้บยาเขา้สู่ร่างกาย แลว้ถูกขบัออกไม่หมด แลว้
ยงัไดรั้บเขา้ไปใหม่อีก จึงเกิดการสะสมยาดงักล่าวในร่างกาย  
   1.10 การได้รับยาที่เกินขนาดหรือเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยาในการใช้ยาซ ้าซ้อนจากการใช้ยาสูตรผสม ซ่ึง
ส่งผลต่อประสิทธิผลของยาได ้เช่น การไดรั้บยาสูตรลดไข ้ยาแกไ้อ ยาละลายเสมหะ ยาลดน ้ ามูกของเด็ก
และผูใ้หญ่ และการใชย้า NSAID มากกวา่ 1 ชนิดร่วมกนั หรือการใชย้าปฏิชีวนะมากกวา่ 1 ชนิดร่วมกนัโดย
ไม่มีขอ้บ่งช้ี และการใชย้ารักษามะเร็งหลายชนิดร่วมกนัโดยไม่มี protocol เป็นตน้  
   1.11 การใช้ยาไม่ถูกต้อง ดว้ยการใชย้าโดยไม่ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร เช่น 
           - ซ้ือยาใชเ้องโดยขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ซ้ือยาตามค าบอกเล่าของผูไ้ม่มีความรู้เร่ืองยาหรือตาม
ค าโฆษณาของผูข้ายท่ีไม่มีสถานท่ีขายเป็นหลกัแหล่งท่ีแน่นอนหรือรถเร่ขายยา  
           - เหลือยาท่ีเคยใชรั้กษาตวัเองไดผ้ลเก็บไวเ้ป็นตวัอยา่งในการซ้ือคร้ังต่อไป 
           - ขอยาจากเพื่อนเพื่อน ามารักษาตนเอง เพราะคิดวา่เป็นโรคเดียวกนั 
           - น ายาท่ีเหลือจากการรักษาคร้ังก่อนมารักษาการเจ็บป่วยคร้ังต่อไป 
              ทั้งน้ี อนัตรายท่ีเกิดจากการใชย้าท่ีไม่ถูกตอ้งน้ี  มกัเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูใ้ช ้ดงัน้ี  
          1.11.1 ยาท่ีมีรูปลกัษณะคล้ายกนั อาจเป็นยาต่างชนิดและใช้รักษาโรคต่างกนั เช่น ยาเม็ดเคลือบสี
เหลือง อาจเป็นยารักษาโรคกระดูก โรคหวัใจ หากน ามารักษาโรคอ่ืนจะท าใหโ้รคไม่หายและเกิดอนัตรายได ้
          1.11.2 การน ายาท่ีเคยใชไ้ดผ้ลมารักษาตนเองในคร้ังต่อไป ท าให้โรคไม่หาย และอาจเกิดอนัตรายได ้
เพราะขนาดยาท่ีเหลืออยู่ไม่เพียงพอในการรักษาหรืออาจหมดอายุแลว้ และการป่วยอาจไม่ใช่โรคเดียวกนั 
          1.11.3 การเหลือยาท่ีเคยใชไ้ดผ้ลไวเ้ป็นตวัอยา่งในการซ้ือยาใชเ้องคร้ังต่อไป จะท าใหโ้รคไม่หายและ
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 ท่ี ไ ม่ เท่ า กั น 
          1.11.4 โรคท่ีเป็นอยู่ในแต่ละคนแมจ้ะมีอาการคลา้ยกนัแต่อาจไม่ใช่กลุ่มเดียวกนั การขอยาคนท่ีตน
รู้จกัมารักษาตนเอง ท าใหโ้รคไม่หาย และอาจเป็นอนัตรายมากข้ึนและเกิดการด้ือยาได ้ 
 
2.  ค าเตือนและข้อควรระวงัในการใช้ยา (Warning, Caution, Precaution) 
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การใชย้าอาจก่อให้เกิดอนัตรายไดห้ากใช้ไม่เหมาะสมหรือไม่สมเหตุผล จึงตอ้งค านึงถึงภาวะโรค
ต่างๆ โรคทางพนัธุกรรมบางชนิด (เช่น G6PD deficiency) อายุผูป่้วย ภาวการณ์บกพร่องของตบัและไต ท่ี
อาจมีผลต่อการขจดัหรือขบัยาออกจากร่างกาย ซ่ึงในบางรายอาจตอ้งใช้ยาในขนาดท่ีลดลงหรือหลีกเล่ียง
การใช้ยาบางชนิด ดังนั้ น จึงควรตรวจสอบกับข้อมูลยา ค าเตือนและข้อควรระวงัของยาแต่ละชนิดให้
รอบคอบก่อนเลือกชนิดและขนาดยาท่ีใชใ้นผูป่้วยเหล่าน้ี เช่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก ผูสู้งอายุ 
ผูป่้วยโรคตบั โรคไต และผูมี้โรคประจ าตวั เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวอาจไดรั้บอนัตรายจากยาไดง่้าย ดงัน้ี  

2.1 การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร 
2.1.1  ก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก และเดือน

สุดทา้ยก่อนคลอด 
2.1.2  ยาท่ีควรระวงัในการใชร้ะหวา่งตั้งครรภ ์เช่น Loperamide, Benzodiazepine, Alcohol  เป็นตน้  
2.1.3  ยา ท่ี ควรระวังในก ารใช้ ระหว่างให้ นม บุ ตร  เช่น  proton pump inhibitor (omeprazole),  

Benzodiazepine, Alcohol เป็นตน้ 
2.2 การใช้ยาในเด็ก  

2.2.1  ยาท่ีควรหลีกเล่ียงในเด็ก เช่น ยาจ าพวก antispasmodic (dicycloverine) เป็นตน้ 
2.2.2  ควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร โดยเฉพาะการใชย้าในเด็กอายตุ  ่ากวา่ 3 ขวบ 
2.2.3  เด็กเล็กควรใหย้าน ้า หรือยาเมด็ชนิดเค้ียว หรือแกรนูลท่ีผสมในอาหารได ้ 
2.2.4  ไม่ควรผสมยาลงในนมทั้งขวด 
2.2.5  กินยาใหค้รบขนาดท่ีใชรั้กษาและถา้เด็กไปโรงเรียนตอ้งไปพบครูเพื่อฝากยาใหป้้อนเด็ก 
2.2.6  ควรมีชอ้นยาประจ าบา้นท่ีไดม้าตรฐานและเก็บยาในท่ีท่ีไม่ใหเ้ด็กหยบิถึง  

2.3 การใช้ยาในผู้สูงอายุ 
2.3.1 ควรตรวจวนิิจฉยัโรคก่อนใหก้ารรักษาและประเมินความจ าเป็นท่ีตอ้งใชย้า 
2.3.2 ยาท่ีควรหลีกเล่ียงในผูสู้งอาย ุเช่น mesalazine 
2.3.3 ไม่ควรใหย้าท่ีมีวธีิใชยุ้ง่ยากซบัซอ้น แต่หากจ าเป็น ตอ้งย  ้าใหแ้น่ใจวา่ผูสู้งอายเุขา้ใจวธีิใชน้ั้นๆ 
2.3.4 ในขณะเร่ิมตน้ควรใหย้าในขนาดต ่าๆ แลว้จึงค่อยๆ เพิ่มข้ึนอยา่งชา้ๆ จนไดผ้ล 
2.3.5 ระวงัปัญหาปฏิกิริยาระหวา่งกนัของยาและผลขา้งเคียง 

2.4  การใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต 
2.4.1  การใชย้าตอ้งอยูใ่นความดูแลของแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ด  
2.4.2  ควรลดขนาดยาตามสัดส่วนความบกพร่องของไตหรือไม่ใชย้า sulfonylurea กบัผูป่้วยไตเส่ือม 
2.4.3  หลีกเล่ียงยาท่ีมีพิษต่อตบั เช่น การใชย้า pioglitazone ยา NSAIDs ชนิดต่างๆ เป็นตน้ 
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2.5 การใช้ยาในผู้มีโรคประจ าตัว ผู้ติดสุราหรือสูบบุหร่ี  
2.5.1  ยา acetaminophen หรือ paracetamol ในขนาดสูงในผูป่้วย G6PD 
2.5.2  ยา morphine กบัผูมี้ความดนัเลือดต ่า ระบบหายใจบกพร่อง ต่อมลูกหมากโต โรคลมชกั และ

โรคของทางเดินน ้าดี 
2.5.3  ยาละลายเสมหะ ไม่ควรใชใ้นผูป่้วยโรคหอบหืด เพราะอาจท าใหผู้ป่้วยไอมากข้ึน  
2.5.4  ระมดัระวงัการใชย้าต่อไปน้ี เน่ืองจากมีอุบติัการณ์ของผลขา้งเคียงสูงกวา่ยาอ่ืน กล่าวคือ    

(1) การใชย้า chlorpropamide มีอุบติัการณ์ของภาวะน ้าตาลต ่าในเลือดสูงกวา่ glipizide  
(2) การกิน erythromycin ใหผ้ลขา้งเคียงต่อทางเดินอาหารในอตัราสูงกวา่ roxithromycin  
(3) การกิน ampicillin มีอตัราทอ้งร่วงสูงกวา่ amoxicillin  

2.6 การใช้ยาบางชนิดที่มีอันตรายร้ายแรง  ผูป่้วยควรได้รับการเตือนและอธิบายวิธีสังเกตผลขา้งเคียง 
ตลอดจนขอ้ปฏิบติัหากเกิดอาการดงักล่าว เพื่อจะไดส้ามารถป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น 

2.6.1  Warfarin เพื่อป้องกนัการแขง็ตวัของเลือดในผูป่้วยโรคหัวใจ อาจท าให้มีเลือดออกไดง่้าย แต่
ป้องกนัไดด้ว้ยการตรวจวดัหาค่า INR เป็นระยะๆ  

2.6.2  Cinnarizine หรือ flunarizine เพื่อบรรเทาอาการเวียนศีรษะในผู ้สูงอายุ  ถ้าใช้ต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน อาจก่อใหเ้กิดอาการของโรคพาร์กินสันได ้

2.6.3  COX-II Inhibitor หรือ NSAID เพื่อบรรเทาอาการปวดซ่ึงใชม้ากในโรคขอ้เข่าเส่ือม หากใชใ้น
ระยะยาว อาจมีอนัตรายต่อระบบทางเดินอาหาร ไต ตบั หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได ้ดงันั้น
ผูป่้วยอาจตอ้งใชว้ิธีอ่ืนแทน เช่น ลดน ้ าหนกั ออกก าลงักลา้มเน้ือตน้ขา หรือใช้ acetaminophen เป็นตน้ แต่
หากผูป่้วยยงัคงจะใช ้NSAID และยอมรับความเส่ียงได ้ก็ควรไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัในการใชย้า 
วธีิสังเกตอาการและอาการแสดงของผลขา้งเคียงต่างๆ เพื่อใหห้ยดุยาไดท้นัท่วงที  

2.6.4  อนิซูลินหรือยาต้านเบาหวานชนิดกิน  อาจท าให้เกิดอนัตรายจากภาวะน ้ าตาลในเลือดต ่าซ่ึงตอ้ง
อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงวธีิป้องกนัและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเองหากเกิดภาวะดงักล่าว  

2.6.5  ยาคลายกล้ามเน้ือ ในการบรรเทาอาการปวดกลา้มเน้ือในผูมี้ภาวะ Acute low back pain ยาน้ีมี
ความเส่ียงหลายประการ โดยเฉพาะผลขา้งเคียงดา้น anticholinergic effect ในผูสู้งอาย ุปัญหาความดนัโลหิต
ต ่ าและ  anaphylactic shock จาก  Tolperisone ปัญหา Aplastic Anemia จาก Orphenadrine พิษต่อตับจาก 
Chlorzoxazone และฤทธ์ิเสพติดจาก Carisoprodol  

2.6.6  การใช้ cimetidine ในการรักษาแผลทางเดินอาหารแทน  ranitidine ท าให้มีความเส่ียงด้าน  
อนัตรกิริยามากข้ึนอย่างชดัเจน และมีรายงานอนัตรกิริยาขั้นรุนแรงของ Cimetidine กบัยาหลายชนิด เช่น 
Sildenafil Terfenadine หรือ Chloroquine และ Metformin เป็นตน้ 
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2.6.7  การใช้ยาหลายตัวร่วมกัน อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้เช่น ยาคลายกลา้มเน้ือท่ีมีพาราเซตามอลแต่
ผูป่้วยบางรายอาจกินร่วมกบัยาพาราเซตามอลอีกเน่ืองจากความไม่รู้ ท  าให้ไดรั้บพาราเซตามอลเกินขนาด 
ดงันั้น จึงควรระบุค าเตือนท่ีฉลากของยาวา่ "ยาน้ีมีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ"  

2.7 การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ในการเสริมการรักษา ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพต่างๆ เช่น เกลือแร่หรือวิตามินต่างๆ อาหารเสริม และสมุนไพรหลายชนิด (เช่น ยา
คุมก าเนิด โสม ใบแปะก๊วย แคลเซียม ฯลฯ) และอาจน ามาใชแ้ทนยาแผนปัจจุบนัในการรักษาดว้ย เช่น การ
ใช้ฟ้าทะลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคคออกัเสบท่ีไม่ได้มีสาเหตุจากเช้ือ
แบคทีเรีย ดงันั้น ผูป่้วยจึงควรแจง้รายช่ือยาทุกชนิดท่ีซ้ือมาใชเ้องท่ีนอกเหนือจากยาท่ีแพทยผ์ูรั้กษาจ่ายให ้

2.8 การใช้ยาและการขับขี่ยานพาหนะ  
   ยาบางชนิดอาจมีผลเสียต่อการขบัข่ียานพาหนะหรือการปฏิบติักิจกรรมท่ีเส่ียงอนัตราย โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ยาท่ีท าให้เกิดอาการง่วงซึม เช่น ยาตา้นฮิสทามีนหรือยาแกแ้พ ้ยาแกเ้วยีนศีรษะ ยากล่อมประสาท ยา
คลายกล้ามเน้ือ เป็นต้น ดังนั้ น จะต้องมีการระบุค าเตือนเก่ียวกับผลเสียดังกล่าวข่างต้นท่ีฉลากยาด้วย 
นอกจากน้ีหากอยู่ในระหว่างไดรั้บยาดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ควรขบัข่ียานพาหนะทุกชนิดและไม่ควรปฏิบติั
กิจกรรมท่ีเส่ียงอนัตราย อีกทั้งควรหลีกเล่ียงการใชย้าท่ีท าให้เกิดอาการง่วงซึมหลายชนิดในคราวเดียวกนั 
และไม่ควรใชย้าเหล่าน้ีร่วมกบัแอลกอฮอลเ์พราะจะท าใหเ้กิดการเสริมฤทธ์ิกนัและท าใหง่้วงซึมไดม้ากข้ึน  

 
3. ข้อห้ามใช้ (Contraindication)  

เป็นรายละเอียดเก่ียวกบัภาวะท่ีหา้มใชห้รือควรหลีกเล่ียงการใชย้าต่างๆ เพราะอาจมีอนัตราย เช่น 
3.1 การใช ้Atorvastatin กบัผูป่้วยโรคตบั และการใช ้Metformin กบัผูป่้วยท่ีมีการท างานของไตลดลง 
3.2 การใชแ้อสไพริน หรือ Loperamide กบัเด็ก 
3.3 การหยดุใช ้Beta-blocker อยา่งกระทนัหนั ในเด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  
3.4 การใช ้Quinolone กบัผูป่้วยท่ีมีอาการเจบ็เอน็ (Tendon pain)  
3.5 การใช ้Clarithromycin ร่วมกบั Ergot  

 

กจิกรรม 14.1.4  
1. จงอธิบายสาเหตุท่ีท าให้เกิดอนัตรายจากการใชย้า  

2. จงอธิบายขอ้ควรระวงัในการใชย้าในสตรีมีครรภแ์ละใหน้มบุตร 
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แนวตอบกจิกรรม 14.1.4 

1.  สาเหตุท่ีท าให้เกิดอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการใชย้า ไดแ้ก่ การใชย้าในทางท่ีผิด ปฏิกิริยาต่อกนัของยา การ
ติดยา การใชย้าเกินขนาด การตอบสนองต่อยาส าหรับคนท่ีมีความผิดปกติทางพนัธุกรรม การแพย้า การด้ือ
ยา อาการขา้งเคียงของยาหรือผลไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยา การสะสมของยา การใชย้าซ ้ าซ้อนจากการใช้
ยาสูตรผสม 
2.  ขอ้ควรระวงัในการใชย้าในสตรีมีครรภแ์ละใหน้มบุตร ไดแ้ก่  

2.1 ก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก และเดือนสุดทา้ย
ก่อนคลอด  

2.2 ยาท่ีควรระวงัในการใชร้ะหวา่งตั้งครรภ ์เช่น Loperamide, Benzodiazepine, Alcohol  เป็นตน้  
2.3  ย า ท่ี ค ว ร ร ะ วัง ใน ก าร ใช้ ร ะ ห ว่ า ง ให้ น ม บุ ต ร  เช่ น  proton pump inhibitor (omeprazole),  

Benzodiazepine, Alcohol เป็นตน้ 
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ตอนที่ 14.2 หลกัปฏิบัตใินการใช้ยาส าหรับการรักษาโรคเบ้ืองต้น   
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 14.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หัวเร่ือง 

 14.2.1  ยาบ าบดัอาการ 
  14.2.2  ยาบ าบดัโรค 
           14.2.3  วติามินและเกลือแร่ ยาคุมก าเนิด วคัซีนและเซรุ่ม 

แนวคิด     

1. หลกัปฏิบติัในการใช้ยาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ค าเตือน ขอ้ควรระวงัและขอ้ห้ามใช้ในการใช้ยา
เป็นส่ิงส าคญัเพื่อการบ าบดัอาการเจ็บป่วยต่างๆ ไดแ้ก่ การบ าบดัอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร  
(เช่น ยาลดกรด ยาแก้ท้องอืด/ท้องเฟ้อ ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ปวดท้อง เป็นต้น) การบ าบัดอาการจากโรค
ไขห้วดั (เช่น ยาแกแ้พ/้ ยาลดน ้ ามูก ยาแก้คดัจมูก ยาแก้ปวด/ ลดไข  ้ยาแกไ้อ  ยาขบัเสมหะ และยาละลาย
เสมหะ เป็นตน้) การบ าบดัอาการปวด/ ลดไข ้และการบ าบดัอาการไอ/ ขบัเสมหะ ทั้งน้ี เพื่อให้ผูใ้ชย้าไดรั้บ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบ าบดับรรเทาอาการเจบ็ป่วยต่างๆ               

2. หลกัปฏิบติัในการใช้ยาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ค าเตือน ขอ้ควรระวงัและขอ้ห้ามใช้ในการใช้ยา
เป็นส่ิงส าคญัเพื่อการบ าบัดโรคท่ีพบบ่อย ได้แก่  ยาลดความดันโลหิต ยารักษาแผลทางเดินอาหาร  ยา
ปฏิชีวนะ  ยารักษาโรคเบาหวาน ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ใ้ชย้าไดรั้บประสิทธิภาพสูงสุดในการบ าบดับรรเทาโรคต่างๆ  

3. หลกัปฏิบติัในการใช้ยาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั วิตามินและเกลือแร่ ยาคุมก าเนิด วคัซีนและเซรุ่ม
เป็นส่ิงส าคญัเพื่อการป้องกนัไม่ให้เกิดอาการเจบ็ป่วยหรือการเป็นโรคต่างๆ และเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่งต่อ
การน ามาซ่ึงสุขภาพท่ีดีของประชาชนและเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอาการเจบ็ป่วยหรือการเป็นโรคต่างๆ 
วตัถุประสงค์  
  เม่ือศึกษาตอนท่ี 14.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

14.2.1  อธิบายเก่ียวกบัยาบ าบดัอาการได ้
14.2.2  อธิบายเก่ียวกบัยาบ าบดัโรคได ้                                                                                             
14.2.3  อธิบายเก่ียวกบัการใหว้ติามินและเกลือแร่  ยาคุมก าเนิด  วคัซีนและเซรุ่ม  สารน ้าและเลือดได ้  
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เร่ืองที ่14.2.1  
ยาบ าบัดอาการ  

 
ในปัจจุบนั คนไทยทัว่ไปเม่ือมีอาการเจ็บป่วยไม่มาก ในเบ้ืองตน้มกัจะนิยมซ้ือยามารับประทานเอง 

ประกอบกบัในประเทศไทย ประชาชนสามารถหาซ้ือยาใชเ้องจากร้านขายยาแผนปัจจุบนัทัว่ไปซ่ึงมีอยูเ่ป็น
จ านวนมาก โดยเป็นยาทัว่ๆ ไปท่ีไม่ใช่ยาควบคุมพิเศษท่ีตอ้งมีใบสั่งยาจากแพทยผ์ูท้  าการรักษาและตอ้งมี
เภสัชกรแผนปัจจุบนัเป็นผูค้วบคุมการจ าหน่าย ดงันั้น การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัในการใช้
ยาต่างๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใชย้าจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการไดรั้บประสิทธิภาพสูงสุดในการบ าบดั
บรรเทาอาการเจบ็ป่วยต่างๆ ดงัน้ี 

                    

1. ยาบ าบัดอาการผดิปกติของระบบทางเดินอาหาร 
ยาบ าบัดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร   เช่น ยาลดกรด ยาแก้ท้องอืด/ท้องเฟ้อ ยาแก้

ทอ้งเสีย ยาแกป้วดทอ้ง                       
     1.1 ยาลดกรด  (Antacid) เช่น  Aluminium hydroxide, Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide, 
Simeticone, Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simeticone 25-50 mg (เฉพ าะช นิ ด เม็ ด ), 
Bismuth subsalicylate, ยาลดกรดสูตรอ่ืนๆ   

ยาลดกรดใชบ้รรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ยเน่ืองจากแผลท่ีทางเดินอาหารและจากภาวะกรดไหลยอ้น
ชนิดไม่ก่อให้เกิดแผลท่ีหลอดอาหาร บางคร้ังใชบ้รรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ยชนิดไม่มีแผลท่ีทางเดินอาหาร 
ซ่ึงควรให้ยาลดกรดขณะมีอาการปวดทอ้ง จึงควรกินยาน้ีระหว่างม้ืออาหารและก่อนนอน โดยกินวนัละ 4 
คร้ังหรือมากกวา่ และอาจกินซ ้ าไดทุ้กๆ ชัว่โมง ยาลดกรดจะช่วยให้แผลท่ีทางเดินอาหารหายเร็วข้ึนแต่ผลท่ี
ไดด้อ้ยกว่ายาท่ียบัย ั้งการหลัง่กรด โดยยาลดกรดชนิดน ้ าจะมีประสิทธิผลดีกว่าชนิดเม็ด ส่วนการให้ยาลด
กรดร่วมกบั NSAID เป็นการไม่สมเหตุผล แมว้่าอาจช่วยป้องกนัอาการอาหารไม่ย่อยได ้แต่ไม่ช่วยป้องกนั
แผลท่ีทางเดินอาหารและมีความเส่ียงในการเกิดผลขา้งเคียงต่อทางเดินอาหารท่ีรุนแรงอีกดว้ย 

 1.1.1 Aluminium hydroxide  
เป็นยาลดกรดท่ีมีฤทธ์ิอ่อนท่ีสุด อะลูมิเนียมมีฤทธ์ิท าให้ทอ้งผูก หากตอ้งการใชเ้ป็นยาลดกรด ควร

ใชร่้วมกบั Magnesium Hydroxide เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการลดกรดและบรรเทาอาการทอ้งผกู 
                    (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  
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                           (1.1) ไม่ควรใชใ้นเด็กและควรใชด้ว้ยความระมดัระวงัในผูสู้งอายุเพราะอาจท าให้มีอาการ
ทอ้งผกู และในผูป่้วยโรคตบับกพร่องและไตเส่ือมเพราะอาจเกิดพิษจากอะลูมิเนียมได ้  
                           (1.2) หากใชย้าในขนาดสูงติดต่อกนัเป็นเวลานาน อะลูมิเนียมจะถูกดูดซึมและสะสมไดจ้น
อาจน าไปสู่ภาวะฟอสเฟตต ่าในเลือด (มีอาการเบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย กลา้มเน้ืออ่อนแรง) ภาวะแคลเซียมใน
เลือดสูง ตลอดจนน่ิวในไต โดยอะลูมิเนียมจะสามารถสะสมได้ในกระดูก  ปอด และเน้ือเยื่อของระบบ
ประสาทและมีการละลายของกระดูกท าให้ เกิดภาวะกระดูกน่วม  (Osteomalacia) และกระดูกพรุน 
(Osteoporosis) โดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีมีภาวะไตเส่ือมอย่างรุนแรงหรือผูป่้วยโรคไตท่ีก าลงัท าการช าระเลือด 
(Dialysis) ได้แก่ โรคกระดูกน่วม (Dialysis osteomalacia) โรคสมอง (Dialysis Encephalopathy)  และโรค
สมองเส่ือม (Dialysis Dementia) 
                     (1.2.1) การดูดซึมของอะลูมิเนียมจะเพิ่มข้ึนถา้กินร่วมกบัซิเตรต (สารในยาเมด็ฟู่) 
                     (1.2.2) ระมดัระวงัการใช้กบัผูท่ี้ตอ้งจ ากดัปริมาณโซเดียมในอาหาร รวมทั้งผูมี้ภาวะ
หวัใจวาย ไตวาย บวม โรคไต หรือตบัแขง็ท่ีมีทอ้งมานเพราะบางสูตรของยาน้ีมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ  
                     (2) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด ได้แก่ อาการท้องผูก และอาจน าไปสู่ภาวะ
ล าไส้อุดกั้นในผูท่ี้ขาดน ้ า/ มีการเคล่ือนไหวของล าไส้ลดลง หรืออาจน าไปสู่โรคริดสีดวงทวาร น่ิวอุจจาระ
และแผลรอยแยกท่ีทวารหนกัได ้ 

1.1.2 Aluminium Hydroxide + Magnesium hydroxide (Milk of Magnesia) 
ใชส้ าหรับอาการอาหารไม่ยอ่ย ภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารและแผลเพปติก โดยเฉพาะกรณีท่ีมี

อาการทอ้งผูกร่วมดว้ยเพราะ Magnesium Hydroxide มีฤทธ์ิของยาระบาย โดยยาน้ีในรูปแบบแขวนตะกอน
จะมีประสิทธิผลในการลดกรดมากกวา่ยาชนิดเมด็ จึงตอ้งเขยา่ขวดก่อนรินยาใช ้ 

(1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                          (1.1) ระมดัระวงัการใชก้บัผูป่้วยท่ีมีภาวะตบับกพร่องและไตเส่ือม โดยหลีกเล่ียงหรือลด
ขนาดยาลงเพราะอาจมีการสะสมของแมกนีเซียมจนเกิดภาวะแมกนีเซียมสูงในเลือดได ้ 
                           (1.2) หลีกเล่ียงการใชใ้นเด็กและผูสู้งอายุ อาจเกิดพิษจากแมกนีเซียมได ้ 
                           (1.3) ยงัไม่มีขอ้มูลวา่เป็นอนัตรายในหญิงมีครรภแ์ละหญิงใหน้มบุตร  

(2) ข้อห้ามใช้ ในภาวะไตวายเพราะอาจเกิดภาวะอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมสูงในเลือดได ้ 
1.1.3 Simeticone (Simethicone or activated Dimeticone) 
มีคุณสมบติัช่วยลดการเกิดฟอง จึงใช้บรรเทาอาการท้องอืด (flatulence) เน่ืองจากมีแก๊สมากใน

กระเพาะอาหารและล าไส้ อาจใชใ้นการบรรเทาอาการสะอึก  
(1) ค าเตือนและข้อควรระวงั 
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                            (1.1) ระมดัระวงัการใชก้บัหญิงมีครรภห์รือใหน้มบุตร และในเด็ก 
                            (1.2) ยาเม็ดชนิดเค้ียวบางต ารับมีสารเพิ่มความหวาน Aspartame (ซ่ึงเป็นแหล่ง Phenyl-
alanine) ดงันั้น ใหต้รวจสอบก่อนใชใ้นผูป่้วยท่ีมีภาวะปัสสาวะมีฟีไนลคี์โทน (Phenylketonuria) 
                    (2) ข้อห้ามใช้ ผูท่ี้แพต่้อยาน้ี 
                    (3)  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น ถ่ายเหลว คล่ืนไส้ อาเจียน เรอ เป็นตน้ 

1.1.4 Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simeticone 25-50 mg (เฉพาะชนิดเม็ด) 
ใชบ้รรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ย (Dyspepsia) ในกรณีท่ีมีแก๊สมาก  
            ค าเตือนและข้อควรระวงั ข้อห้ามใช้ ผลข้างเคียง [ดูขอ้ 1.1.1, 1.1.2, และ 1.1.3] 
           1.1.5 Bismuth subsalicylate  

ยาลดกรดท่ีมี Bismuth เป็นส่วนประกอบ (ยกเวน้ชนิด Chelate) เช่น Bismuth Subsalicylate ไม่
แนะน าให้ใช้ เน่ืองจาก Bismuth ท่ีถูกดูดซึมอาจท าให้เกิดพิษต่อประสาท (Neurotoxic) และน าไปสู่โรค
สมอง (Encephalopathy) ได ้ยาน้ีอาจท าใหท้อ้งผกู 

1.1.6 ยาลดกรดสูตรอ่ืนๆ เช่น 
                    ( 1) Aluminium Hydroxide + Magnesium Trisilicate (ห รื อ  Magnesium Carbonate) ซ่ึ ง มี
คุณสมบติัไม่แตกต่าง จากสูตร Aluminium Hydroxide + Magenesium Hydroxide  
                    (2) ยาลดกรดสูตรผสมท่ีมี Aatropine หรือ Hyoscine ผสมอยูด่ว้ย มีผลขา้งเคียงค่อนขา้งรุนแรง 
โดยเฉพาะ Atropine มีผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด 
                    (3) ยาลดกรดท่ีมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ จะไปกระตุน้การหลัง่ gastrin ซ่ึงเหน่ียวน าใหห้ลัง่
กรดเพิ่มข้ึน ประสิทธิผลในการรักษาแผลท่ีทางเดินอาหารจึงเป็นท่ีน่าสงสัย การให้ยาน้ีในขนาดสูงเป็น
เวลานานอาจน าไปสู่ภาวะแคลเซียมสูงในเลือด ภาวะด่างเกินในกระแสเลือด (Alkalosis) และอาจน าไปสู่
ภาวะไตวายได ้(Milk-alkali syndrome) ได ้
                    (4) ยาลดกรดสูตรอ่ืน ท่ีมีส่วนผสมของ Sodium Carbonate, Cuttle fish bone, Oxethazaine, 
Kaolin ฯลฯ ไม่ใช่ยามาตรฐานท่ีใชใ้นการลดกรดและไม่พบวา่ เก่ียวขอ้งกบัการลดกรด  
 1.2 ยาแก้ท้องอืด/ แน่นท้อง (Anti-flatulence)  

1.2.1 ยาแก้ท้องอืด  เช่น Compound Cardamom Mixture (Mist Carminative) เฉพาะสูตรท่ีไม่มี 
Sodium bicarbonate โดยมีส่วนประกอบของ Compound cardamom tincture, Capsicum tincture, Ginger 
tincture, Camphor, Ethyl alcohol เป็นตน้  

มีทั้ งชนิดยาเด่ียวและยาผสมซ่ึงมีตัวยาตั้ งแต่ 2 ชนิดจนถึง 14 ชนิด เช่น ยาชาเฉพาะท่ี  ยาต้าน
ฤทธ์ิมัสคารินิก, activated charcoal, calcium carbonate, cuttle fish bone, digestive enzyme, kaolin, sodium 
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bicarbonate, วิตามินและสมุนไพร เช่น กระวาน (cardamom) กานพลู (clove) โกฐน ้ าเตา้ (rhubarb) การบูร 
(camphor) ผกัชีลาว (dill) ผกัชีลอ้ม (fennel) สะระแหน่ (peppermint) อบเชย (cinnamon) ขิง และเปลือกส้ม 
ยาเหล่าน้ีมีทั้ งชนิดเม็ดส าหรับผูใ้หญ่และยาน ้ าส าหรับเด็ก ยาแต่ละสูตรมีปริมาณของส่วนประกอบท่ี
แตกต่างกนัมาก ยาบางชนิดอาจระคายเคืองทางเดินอาหารหรือเป็นอนัตรายโดยเฉพาะเม่ือใช้ในขนาดสูง 
(เช่น sodium bicarbonate ยาตา้นฤทธ์ิมสัคารินิกและยาท่ีมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ) ยาบางชนิดไม่มี
หลกัฐานดา้นประสิทธิผล (เช่น benzocaine, cuttle fish bone และ kaolin)   
                    (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั 

    (1.1) ระมดัระวงัการใชก้บัผูป่้วยท่ีมีภาวะตบับกพร่องหรือไตเส่ือม  
                          (1.2) ไม่ควรใชใ้นหญิงมีครรภแ์ละเด็กเพราะมีแอลกอฮอลผ์สมอยูแ่ละมีรสเผด็  
                          (1.3) ยาน้ีมีส่วนผสมของ Sodium bicarbonate จึงตอ้งระมดัระวงัหรือควรหลีกเล่ียงการใช้
ในผูท่ี้ตอ้งจ ากดัเกลือในอาหาร 
                    (2) ข้อห้ามใช้ ผูท่ี้แพต่้อยาน้ี หรือแพ ้menthol ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของยาน้ี 
                    (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา แสบร้อนกลางอก ระคายเคืองรอบๆ ทวารหนกั แพย้า ไดแ้ก่ ผื่น
ข้ึน ปวดศีรษะ หวัใจเตน้ชา้ อาการสั่นของกลา้มเน้ือ และภาวะกลา้มเน้ือเสียสหการ 
  1.2.2  ยาลดการเกร็งกล้ามเน้ือ (Antispasmodic) ใช้แก้อาการบิดเกร็ง (colicky pain) ของอวยัวะใน
ช่องทอ้ง ไดแ้ก่ อาการปวดทอ้งเน่ืองจากน่ิวในถุงน ้าดี น่ิวในท่อไต ปวดประจ าเดือน ทอ้งเดิน เป็นตน้ เช่น  
                     - Atropine sulfate เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิช่วยคลายกลา้มเน้ือเรียบ ใช้ในกลุ่มอาการล าไส้ไวต่อการ
กระตุน้ (IBS) และโรคไดเวอร์-ติคูลมั แต่อาจมีอนัตรายต่อเด็กเล็ก จึงหา้มใชใ้นเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน 
                     - ไฮออสซีน (Hyoscine) มีช่ือทางการคา้ เช่น บสัโคแพน (Buscopan) ไฮโอซิน (Hyozin) 
                     - ดอนนาทาล (Donnatal) 
                    (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  

    (1.1) แอนติสปาสโมดิกทุกชนิด อาจท าให้มีอาการปากแห้ง กลืนล าบาก รูม่านตาขยาย (ตา
พร่ามวั) ใจสั่น (ชีพจรเตน้เร็ว) ทอ้งอืด แน่นอึดอดัในทอ้ง ทอ้งผกู ปัสสาวะล าบาก หรือมีผืน่ข้ึน 
                         (1.2) ควรระมดัระวงัการใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์3 เดือนแรก หญิงท่ีใหน้มบุตร 
                         (1.3) ส าหรับอะโทรพีน ถา้ใช้ขนาดมากเกินไปอาจเป็นพิษต่อร่างกายได ้ท าให้มีอาการตวั
แดง หน้าแดง ไขข้ึ้น ตาพร่า (เพราะรูม่านตาขยาย) ปากแห้ง กระหายน ้ า ใจเตน้เร็ว เพอ้ แขนขาไม่มีแรง 
ปัสสาวะไม่ออก ซึม และอาจถึงตายได ้จึงควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะในเด็กเล็ก 
                         (1.4) ความเส่ียงจะเพิ่มข้ึนหากใชร่้วมกบัยาบางชนิด เช่น Macrolide,  Quinolone 

     (2) ข้อห้ามใช้  
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                         (2.1) ในผูท่ี้เป็นโรคตอ้หินแบบมุมปิด โรคกลา้มเน้ืออ่อนแรงชนิดร้าย 
                         (2.2) คนท่ีเป็นต่อมลูกหมากโต ชีพจรเตน้เร็ว ภาวะอุดกั้นของทางเดินอาหาร กลา้มเน้ืออ่อน
แรง (Myasthenia Gravis) โรคตบัหรือโรคไตในระยะท่ีรุนแรง 
                   (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจเกิดภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะท่ีอาจท าให้เสียชีวิตอยา่งฉบัพลนั
จากหวัใจหยดุเตน้ได ้ 

1.3 ยาแก้ท้องเสีย (Antidiarrheals) 
ยาแกท้อ้งเสียไม่มีประโยชน์ในการรักษาเท่าท่ีควร โดยเฉพาะถา้อาการทอ้งเสียจากการติดเช้ือหรือ

พิษของเช้ือโรค (อาหารเป็นพิษ) ยาท่ีจ  าเป็นในการบ าบดัอาการทอ้งเสีย ไดแ้ก่ สารละลายน ้ าตาลเกลือแร่ 
(น ้าเกลือ) ซ่ึงใชท้ดแทนน ้าและเกลือแร่ท่ีสูญเสียไปจากร่างกาย โดยยาแกท้อ้งเสียท่ียงัมีใชใ้นบางกรณี เช่น  

1.3.1 ยาน ้าเคาลิน เช่น ยาคาโอลินเปคติน  ฯลฯ ใช้บรรเทาอาการท้องเสียเฉียบพลัน เพื่อผลทาง
จิตวทิยา เพราะยาน้ีไม่ถูกดูดซึมเขา้ร่างกายแต่จะท าใหอุ้จจาระขน้ข้ึนแต่ไม่ไดท้  าให้หายเร็วข้ึนหรือลดความ
รุนแรง 
                    (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั ไม่ควรใชติ้ดต่อกนัเกิน 2 วนั เพราะอาจท าใหอุ้จจาระแขง็ ถ่ายยาก             
                    (2) ข้อห้ามใช้  ในคนท่ีมีภาวะอุดกั้นของกระเพาะล าไส้ 
          1.3.2 โลเพอราไมด์ เช่น อิโมเดียม (Imodium) โลเพอร์ไมด์ (Lopermide) เป็นตน้ มีฤทธ์ิยบัย ั้งการบีบ
ตวัของล าไส้ ท าให้การถ่ายอุจจาระลดลงและอุจจาระเป็นกอ้นมากข้ึน ใช้รักษาอาการทอ้งเดินเฉียบพลนั
และเร้ือรังต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการติดเช้ือ เช่น กลุ่มอาการล าไส้ไวต่อส่ิงเร้า ทอ้งเดินจากยา จากการผ่าตดั
กระเพาะ หรือผลขา้งเคียงของการใชรั้งสีรักษา เป็นตน้ 
                    (1) ค าเตือนและข้อควรระวัง ระมดัระวงัการใช้ในเด็กอายุต  ่ากว่า 6 ปี ผูท่ี้มีอายุมากกว่า 60 ปี 
หรือผูป่้วยท่ีทอ้งเดินจากการติดเช้ือ (เช่น มีไข ้ถ่ายเป็นมูกเลือด) 
                    (2) ข้อห้ามใช้ ในผูมี้ภาวะอุดกั้นของกระเพาะล าไส้หรือตบัวาย ผูท่ี้กินสารพิษ 
                    (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจท าให้ปากคอแห้ง คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งผูก ดงันั้น จึงควรหยุด
ยาเม่ือเร่ิมมีอาการทอ้งผกู  
 

2. ยาบ าบัดอาการจากโรคไข้หวดั  
ยาบ าบดัอาการจากโรคไขห้วดั ไดแ้ก่ ยาแกแ้พ/้ ยาลดน ้ามูก ยาแกค้ดัจมูก ยาแกป้วด/ ลดไข ้ยาแกไ้อ  

ยาขบัเสมหะ และยาละลายเสมหะ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
    2.1  ยาแก้แพ้/ลดน า้มูก ไดแ้ก่ ยาแอนติฮิสตามีน (Antihistamine)  

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0008.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0008.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0015.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0016.html
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            มีหลายรูปแบบ ทั้งยาเม็ด แคปซูล ยาน ้ า หรือยาฉีด โดยเป็นยาท่ีใช้บรรเทาหรือป้องกนัอาการเยื่อ
จมูกอกัเสบจากภูมิแพ ้(จากไขล้ะอองฟางและโรคภูมิแพอ่ื้นๆ) โรคหอบหืด ยาน้ีจะขดัขวางการออกฤทธ์ิ
ของฮิสตามีน มีทั้งสูตรยาเด่ียวและยาผสม โดยอาจผสมร่วมกบัยาแกค้ดัจมูกและ/ หรือยาแกไ้ข ้    
           2.1.1 Chlorpheniramine มีช่ือสามญัวา่ Chlorpheniramine [maleate] ใชบ้รรเทาอาการไขล้ะอองฟาง 
(มีสาเหตุจากการแพส้ารพวกละอองเกสรดอกไม ้ฝุ่ นละออง หรือสารอ่ืนในอากาศ) อาการแพ  ้และหวดั 
ไดแ้ก่ อาการจาม น ้ามูกไหล ตาแดง คนัท่ีตาและน ้าตาไหล คนัจมูกและล าคอ เป็นตน้  
                     (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                           (1.1) ไม่ควรใชใ้นเด็กอายุต  ่ากวา่ 2 ปี เพราะอาจมีอาการขา้งเคียงท่ีรุนแรงได ้และการใชใ้น
เด็กอาย ุ2-6 ปี จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยแ์ละตอ้งระมดัระวงัการใชใ้นเด็กอาย ุ6-11 ปี 
               (1.2) ยาท าให้ง่วงซึม จึงควรหลีกเล่ียงการขบัรถหรือการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร และ
หลีกเล่ียงการด่ืมแอลกอฮอลร์ะหวา่งใชย้าน้ี  
            (1.3) หากมีอาการไม่สบายทอ้งหลงักินยาน้ี ใหกิ้นยาพร้อมอาหารหรือนม 
            (1.4) ยาอาจท าใหต้าแหง้และมองเห็นไม่ชดั จึงอาจหยอดน ้าตาเทียมเพื่อหล่อล่ืน 
                           (1.5) ระมดัระวงัการใชร่้วมกบัยาแกไ้ขห้วดัสูตรอ่ืนๆ เพื่อป้องกนัการไดย้าซ ้ าซอ้น 
                      (2) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นผูท่ี้แพย้าน้ี  
                      (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
                           (3.1) อาการท่ีตอ้งพบแพทย์ ไดแ้ก่ มองเห็นไม่ชดั ปัสสาวะล าบาก มีปัญหาในการหายใจ 
กระวนกระวาย ต่ืนเตน้ วิตกกงัวล นอนไม่หลบั (พบมากในเด็ก) หนา้มืด วิงเวียนคลา้ยจะเป็นลม หวัใจเตน้
ไม่สม ่าเสมอ ใจสั่นหรือเจบ็แน่นหนา้อก การชกั การเกร็งของกลา้มเน้ือและใบหนา้ 
                           (3.2) อาการท่ีพบทัว่ไป ไดแ้ก่ ง่วงซึม วงิเวียนศีรษะ ปากแห้ง จมูกแห้ง คอแห้ง ปวดศีรษะ 
เบ่ืออาหาร ไม่สบายทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเสีย หรือทอ้งผกู 

2.1.2 Hydroxyzine มี ช่ือสามัญว่า Hydroxyzine [hydrochloride] ใช้รักษาอาการจากการแพ้ เช่น 
อาการคนั และช่วยควบคุมอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ท่ีมีสาเหตุจากการเคล่ือนไหว  
                      (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั เช่นเดียวกบั Chlorpheniramine 
                      (2) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นผูท่ี้แพย้าน้ี 
                      (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
                           (3.1) อาการท่ีตอ้งพบแพทย์ ได้แก่ หายใจล าบาก กล้ามเน้ืออ่อนแรง มีความวิตกกังวล
เพิ่มข้ึน หวัใจเตน้เร็วหรือเตน้ผิดปกติ ถ่ายปัสสาวะล าบาก ชกั ความคิดสับสน สั่น พูดจาเลอะเลือน  
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                           (3.2) อาการท่ีพบทัว่ไป ไดแ้ก่ อาการไม่สบายทอ้ง ง่วงซึม ปวดศีรษะ แต่หากเป็นต่อเน่ือง
หรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์
           2.1.3 Loratadine มีช่ือสามัญว่า Loratadine ใช้บรรเทาอาการไข้ละอองฟางและอาการแพ้อ่ืนๆ 
อาการคนัและผวิหนงัแดงท่ีเกิดจากผืน่ลมพิษ แต่ไม่ช่วยป้องกนัผืน่ลมพิษหรือการแพอ่ื้นๆ ทางผวิหนงั 
      (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                         (1.1) หยดุใชย้าน้ีหากอาการผื่นลมพิษไม่ดีข้ึนภายใน 3 วนัหลงัจากเร่ิมใชย้า หรือในกรณีท่ี
ผืน่ลมพิษมีอาการยาวนานมากกวา่ 6 สัปดาห์ และควรปรึกษาแพทยถึ์งสาเหตุของผืน่ดงักล่าว 

 (1.2) ยาท าให้ง่วงซึม จึงควรหลีกเล่ียงการขบัรถหรือการท างานเก่ียวกับเคร่ืองจกัร และ
หลีกเล่ียงการด่ืมแอลกอฮอลร์ะหวา่งใชย้าน้ี 
                     (2) ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผูท่ี้แพย้าน้ีและห้ามใช้รักษาตุ่มผื่นลมพิษซ่ึงมีการฟกช ้ า พุพอง มีสี
ผดิปกติหรือผืน่ลมพิษท่ีไม่มีอาการคนั และแจง้ใหแ้พทยท์ราบหากท่านมีอาการผืน่ดงักล่าว  
                     (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   
                          (3.1) อาการท่ีตอ้งพบแพทย์ ไดแ้ก่ อาการกระวนกระวาย ต่ืนเตน้ นอนไม่หลบัในเด็ก ผื่น 
ลมพิษ อาการคนั หายใจหรือกลืนล าบาก มีอาการบวมท่ีบริเวณตา ใบหนา้ ริมฝีปาก ล้ิน ล าคอ ล้ิน มือ แขน 
เทา้ ขอ้เทา้ หรือขาช่วงล่าง เสียงแหบ หายใจมีเสียงหวดีของการหายใจขดั (wheezing sound) 
                          (3.2) อาการท่ีพบทัว่ไป ไดแ้ก่ อาการปากคอแห้ง ปวดศีรษะ เหน่ือยหรือง่วงซึม แต่หากเป็น
ต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์
    2.2 ยาแก้คัดจมูก 
          2.2.1 ยาป้ายจมูกเอฟีดรีน มีช่ือสามญัวา่ Ephedrine HCL ใช้แกอ้าการคดัจมูก โดยการใช้ไมพ้นัส าลี
ชุบน ้ายา ป้ายจมูกเม่ือมีอาการ วนัละ 1-2 คร้ัง  

   (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  
 (1.1) ไม่ควรใชเ้กินวนัละ 2 คร้ังและให้หยุดยาเม่ืออาการทุเลา ไม่ควรใชต่้อเน่ืองเกินกว่า 3 

วนั การใชบ้่อยเกินไป อาจท าใหเ้ยือ่จมูกกลบับวมและแน่นจมูกมากข้ึน (rebound congestion) 
 (1.2) ควรระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลือด ความดนั

โลหิตสูง ตอ้หิน ถ่ายปัสสาวะล าบาก ผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัไต ต่อมลูกหมากและไทยรอยด์ ผูท่ี้
ท  าศลัยกรรมจมูก ไซนสัอกัเสบ รวมทั้งหญิงท่ีก าลงัตั้งครรภห์รืออยูใ่นระหวา่งการให้นมบุตร  
        (2)  ข้อห้ามใช้ 

หา้มใชย้าน้ีในบุคคลดงัต่อไปน้ี 
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 (2.1) ผูท่ี้ก าลงัใชย้าในกลุ่ม Monoamine oxidase inhibitor หรือหยุดยาดงักล่าวมาแลว้ไม่เกิน 
14 วนั 

 (2.2) หา้มใชย้าน้ีร่วมกบัผูอ่ื้น 
 (2.3) หา้มใชย้าน้ีต่อเน่ืองเกินกวา่ 7 วนั 

(3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
ผลขา้งเคียงท่ีอาจพบได้ คือ มีการระคายเคืองในโพรงจมูก เช่น มีอาการไหม ้(burn) เจ็บ (soreness) 

ปวดเหมือนถูกแมลงต่อย (stinging) แห้ง (dryness) คันหรือจาม (itching or sneezing) นอกจากน้ีอาจมี
อาการไม่ค่อยสบาย (Feeling sick) หรือปวดศีรษะ (Headache)  
           2.2.2 สูโดเอฟีดรีน (Pseudoephedrine) มีช่ือสามญัว่า Pseudoephedrine [hydrochloride] ใช้บรรเทา
อาการคดัจมูก แพอ้ากาศ ไซนัสอกัเสบ ท่ีมีสาเหตุมาจากอาการหวดั ภูมิแพ ้และไขล้ะอองฟาง  มกัจะใช้
ร่วมกบัยาแกแ้พ ้นอกจากน้ียงัช่วยบรรเทาอาการคัง่ของของเหลวในโพรงไซนสัอยา่งชัว่คราว ยาน้ีบางคร้ัง
ใช้เพื่อป้องกนัอาการปวดหูและหูอ้ือ ท่ีมีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงของแรงดนัระหว่างการเดินทางทาง
อากาศหรือการด าน ้า 
                  (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั 
                          (1.1) เพื่อป้องกนัปัญหาการนอนไม่หลบัท่ีอาจเกิดข้ึน ควรรับประทานยาม้ือสุดทา้ยของวนั
ก่อนเวลานอนหลายๆ ชัว่โมง  
           (1.2) หากอาการไม่ดีข้ึนใน 7 วนั หรือมีอาการไขสู้ง ใหห้ยดุใชย้าและไปพบแพทย ์ 
                       (1.3) ผูป่้วยสูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี อาจตอบสนองต่อยาน้ีมากกว่าปกติ และอาจ
จ าเป็นตอ้งลดขนาดยาลง  

                          (1.4) ส่ิงท่ีควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ 
         (1.4.1) ประวติัการแพย้าต่าง ๆ 

  (1.4.2) มีหรือเคยมีโรคประจ าตวั ไดแ้ก่ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน อาการปัสสาวะ
ล าบาก โรคต้อหิน โรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง ต่อมไทรอยด์ท างานผิดปกติ และภาวะการท างาน
ผดิปกติของต่อมลูกหมาก โรคตบัและโรคไต 

  (1.4.3) ตั้งครรภ ์วางแผนจะตั้งครรภ ์หรือใหน้มบุตร 
  (1.4.4) หากท่านก าลงัจะเขา้รับการผ่าตดั หรือการท าทนัตกรรมใดๆ ควรแจง้ให้แพทย์

หรือทนัตแพทยท์ราบวา่ท่านก าลงัใชย้าน้ีอยู ่
                    (2) ข้อห้ามใช้  
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                          (2.1) ห้ามรับประทานยาน้ีหากภายในเวลา 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมาได้รับประทานยาในกลุ่ม 
monoamine oxidase (MAO) inhibitors เ ช่ น  isocarboxazid phenelzine selegiline แ ล ะ  tranylcypromine   
เป็นตน้ 
                          (2.2) ประวติัแพย้า pseudoephedrine หรือส่วนประกอบใดๆ ในยาน้ี 
      (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
                          (3.1) โดยทัว่ไปไม่ควรใช้ในเด็กอายุต  ่ากว่า 2 ปี เพราะอาจมีผลขา้งเคียงได ้ยกเวน้ อยู่ใน
ความดูแลของแพทย ์และควรใชอ้ยา่งระมดัระวงัในเด็กอาย ุ2-11 ปี  
                          (3.2) อาการท่ีตอ้งแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทนัที ไดแ้ก่ ภาวะกระสับกระส่าย วิตกกงัวล หัว
ใจเตน้เร็วผิดปกติ ใจสั่น ความดนัโลหิตเพิ่มสูงข้ึน นอนไม่หลบั อาการสั่น อาเจียน ปัสสาวะล าบาก เจ็บ
ขณะปัสสาวะ เหง่ือออกเพิ่มมากข้ึน เจ็บแน่นหน้าอก ถ่ายเป็นเลือดหรือปวดทอ้ง ภาวะสับสน เวียนศีรษะ
หรือคล้ายจะเป็นลม เห็นภาพหลอน ชาปลายมือ เทา้ หายใจติดขดั หายใจถ่ีผิดปกติ อาการชกั ปวดศีรษะ
รุนแรง ปวดตลอดเวลา หรือปวดมากข้ึน 

   (3.3) อาการท่ีพบทัว่ไป เช่น ปวดศีรษะ (ไม่รุนแรง) คล่ืนไส้ อาเจียน ไม่สบายทอ้ง ไม่มีแรง 
เป็นตน้ ซ่ึงหากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์

2.2.3  สูโดเอฟีดรีนผสมกับยาแก้แพ้ไตรไพรลิดีน (Pseudoephedrine and Triprolidine) ใช้แก้อาการ
คดัจมูกและลดน ้ามูก   

 (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั เช่นเดียวกบั Chlorpheniramine 
                     (2) ข้อห้ามใช้ คนท่ีมีโรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจขาดเลือด โรคคอพอกเป็นพิษ 
                     (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ง่วงนอน มึนงง ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ใจสั่น 

2.3 ยาบรรเทาอาการปวด/ ลดไข้         
           2.3.1 พาราเซตามอล  มีช่ือสามัญว่า Acetaminophen หรือ Paracetamol ใช้เพื่อรักษาหรือบรรเทา
อาการไขแ้ละอาการปวดระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลาง 
หมายเหตุ ยาน้ีเป็นยาท่ีใชก้นัมากส าหรับบรรเทาอาการไขแ้ละอาการปวดทัว่ไป เน่ืองจากราคาถูก มีขอ้ดี คือ 
ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและมกัไม่ค่อยก่อให้เกิดอาการแพ ้จึงเหมาะท่ีจะใชแ้กป้วด/ ลดไขใ้นผูท่ี้มี
โรคแผลในทางเดินอาหาร ผูท่ี้แพย้ากลุ่ม NSAIDs หรือในผูป่้วยท่ีสงสัยวา่เป็นไขเ้ลือดออก หรือในเด็กเล็กท่ี
สงสัยจะเป็นไขห้วดัใหญ่หรืออีสุกอีใส 
      (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                           (1.1) ยาน้ีอาจเป็นอนัตรายต่อตบัและไม่ควรใชใ้นผูป่้วยท่ีเป็นโรคตบั 
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            (1.2) ส าหรับผูใ้หญ่ ห้ามกินยาน้ีในขนาดสูงมากกว่าคร้ังละ 1,000 มิลลิกรัม (2 เม็ด) หรือ
เกินวนัละ 4,000 มิลลิกรัม (8 เมด็) และไม่ควรใชย้าติดต่อกนัมากกวา่ 5-10 วนั  
            (1.3) ส าหรับเด็ก ควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรก่อนใช้ยาน้ี และไม่ควรใช้ยาติดต่อกัน
มากกวา่ 3-5 วนั  
      (2) ข้อห้ามใช้  
                           (2.1) ผูมี้ประวติัการแพย้า paracetamol หรือยาอ่ืนๆ  
            (2.2) ผูมี้หรือเคยมีภาวะโรคตบัหรือมีความผดิปกติในการท างานของตบั  
                     (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
                           (3.1) อาการท่ีตอ้งพบแพทย  ์ไดแ้ก่ อาการแพ ้เช่น ผื่นคนั ผื่นลมพิษ บวมตามอวยัวะต่างๆ 
(เช่น ใบหน้า คอ ตา ริมฝีปาก ล้ิน มือ แขน น่อง ขา ขอ้เทา้) หายใจหรือกลืนล าบาก มีปัญหาเก่ียวกบัการ
หายใจ มีไข ้เจ็บคอ เสียงแหบ ปัสสาวะล าบากหรือมีปริมาณเปล่ียนแปลงไป มีเลือด ออกหรือมีรอยช ้ าอยา่ง
ผดิปกติ อ่อนเพลียหรือไม่มีแรงอยา่งผดิปกติ ตาหรือผวิหนงัเปล่ียนเป็นสีเหลืองอยา่งผดิปกติ 
                           (3.2) อาการท่ีพบทัว่ไป ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ ปวดหรือไม่สบายทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน แต่หาก
เป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์
         2.3.2 NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) 
            ยากลุ่มน้ีเป็นยาตา้นการอกัเสบท่ีไม่ใช่เสตียรอยด์ มียามากกวา่ 30 รายการตามช่ือสามญัท่ีอยูใ่นกลุ่ม
น้ี ยา NSAIDs แบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ตามโครงสร้างทางเคมีได ้3 กลุ่ม โดยยาในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง
กนัในแง่ของระยะเวลาการออกฤทธ์ิ และผลขา้งเคียงต่อกระเพาะอาหาร ดงัน้ี 
                   - NSAIDs ดั้ ง เดิ ม  เช่น  แอสไพ ริน  (Aspirin), ไอบู โพรเฟน  (Ibuprofen), ไดโคลฟีแนค 
(Diclofenac), Diclofenac, Naproxen, Indomethacin เป็นตน้  
                  -  Selective COX-2 inhibitor ไดแ้ก่ Meloxicam, Etodolac, Nimesulide 
                  -  Specific COX-2 inhibitor ไดแ้ก่ Celecoxib, Rofecoxib  
                     (1) ข้อบ่งใช้ในภาพรวมของยา NSAIDs  
                          (1.1) ใชรั้กษาหรือบรรเทาอาการไข ้และตา้นการอกัเสบ 
                        (1.2) ใช้รักษาอาการปวดทุกชนิดทั้งเร้ือรังและเฉียบพลัน เช่น ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวด
กลา้มเน้ือ ปวดประจ าเดือน ปวดแผล โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์
              (1.3) ใชใ้นการป้องกนัการเกิดล่ิมเลือดอุดตนัในหลอดเลือดสมอง และหวัใจ อนัเป็นผลจาก
การท่ียามีฤทธ์ิชะลอการแข็งตวัของเลือด ท าให้เกร็ดเลือดจบัตวัเป็นกอ้นไดน้อ้ยลง ปัจจุบนัจึงไม่ค่อยเป็นท่ี
นิยมใชแ้กป้วด 
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      (2) ค าเตือนและข้อควรระวงัในภาพรวมของยา NSAIDs  
              (2.1) กินยาหลังอาหารทันทีและด่ืมน ้ ามากๆ หลังกินยาน้ี เน่ืองจากยาน้ีจะระคายเคือง
กระเพาะอาหาร  
              (2.2) ควรระมดัระวงัการใชย้าในเด็กเล็ก 
                          (2.3) ใหกิ้นยาน้ีเฉพาะเวลามีอาการ ถา้ไม่หาย สามารถกินซ ้ าไดทุ้ก 4-6 ชัว่โมง แต่ยาบางตวั
ท่ีมีฤทธ์ิยาวอาจกินซ ้ าไดทุ้ก 12 ชัว่โมง หรือวนัละสองคร้ัง 
         (3) ข้อห้ามใช้ในภาพรวมของยา NSAIDs   
     (3.1) ผูป่้วยหรือผูท่ี้สงสัยวา่อาจเป็นไขเ้ลือดออกหรือผูท่ี้มีแผลในกระเพาะอาหาร 
                           (3.2) ผูท่ี้อาจมีอาการแพย้ากลุ่มน้ีหรือยากลุ่มอ่ืน เพราะมีโอกาสแพข้า้มกลุ่มกนัได ้
                       (3.3) การใช้ยา NSAIDs [เช่น  ไดโคลฟิแนก  (diclofenac) ไพร็อกซิแคม  (piroxicam)] 
ร่วมกบัยาลดน ้ าตาลในเลือด ในผูป่้วยโรคเบาหวาน หรือการใช้ร่วมกบัยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (เช่น ไกล
เบนคลาไมด์ (glibencalmide) คลอโพรพาไมด์  (chlopropamide) เป็นต้น) จะท าให้มีการลดน ้ าตาลใน
เลือดเพิ่มมากข้ึน อนัเป็นผลจากปฏิกริยาต่อกนัของยาทั้งสอง จนอาจไม่มีน ้ าตาลเหลืออยู่ในเลือดเลย จึง
อาจท าให้ผูป่้วยอ่อนแรงเป็นลม และช็อกหมดสติได ้ดงันั้น จึงควรวดัระดบัน ้ าตาลในเลือด หรือลดขนาด
ของยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรียลงให้เหมาะสมระหวา่งท่ีมีการใชย้ากลุ่มเอ็นเสดร่วมดว้ยเพื่อติดตามเฝ้าระวงัท่ี
อาจเกิดข้ึน  

       (4) รายละเอยีดของยาแต่ละชนิดในกลุ่มยาต้านการอกัเสบทีไ่ม่ใช่เสตียรอยด์ (NSAIDs) 
            (4.1 )  NSAIDs ดั้ ง เดิ ม  เ ช่ น  Aspirin, Indomethacin, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, 

Mefenamic acid, Piroxicam, Tenoxicam เป็นต้น  แต่ในท่ีน้ี จะให้รายละเอียดเฉพาะยาท่ีมีการใช้อย่าง
กวา้งขวาง ไดแ้ก่ 
                    (4.1.1) แอสไพริน (Aspirin)   มีช่ือสามญัว่า Acetylsalicylic acid โดยทัว่ไปจะอยู่ใน
รูปยาเม็ดชนิดแตกตวัในล าไส้เพราะระคายเคืองกระเพาะอาหาร โดยยาน้ีใชส้ าหรับบรรเทาอาการเจ็บปวด
และบวมจากภาวะไขขอ้ต่างๆ อกัเสบ หรือบรรเทาปวดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปวดประจ าเดือน ปวดฟัน ปวดกลา้มเน้ือ 
นอกจากน้ี ยงัใชล้ดไขต้วัร้อนท่ีไม่ไดมี้สาเหตุจากไขเ้ลือดออก อีสุกอีใส หรือไขห้วดัใหญ่ รวมทั้งใชรั้กษา/ 
ป้องกนัโรคหรืออาการอ่ืนๆ ภายใตค้  าแนะน าของแพทย ์เช่น ป้องกนัหลอดเลือดอุดตนั  

•  ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                      - การใชใ้นเด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ตอ้งอยูใ่นความดูแลของแพทย/์ เภสัชกร 

                                                  - ปรึกษาแพทยห์ากกินยาแลว้ยงัคงมีไขน้านเกิน 3 วนั หรืออาการปวดยงัไม่
ทุเลาเกิน 10 วนั  

http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/275/medicine/indomethacin.htm
http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/275/medicine/ibuprofen.htm
http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/275/medicine/naproxen.htm
http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/275/medicine/diclofenac.htm
http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/275/medicine/mefenamic_acid.htm
http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/275/medicine/piroxicam.htm
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•  ข้อห้ามใช้   
                                                  - หา้มบดหรือเค้ียวเมด็ยา และหา้มกินยาน้ีพร้อมยาลดกรด หากจะกิน จะตอ้ง
กินห่างกนัอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง และหลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นระหวา่งกินยาน้ี  
                                                  - ในผูแ้พย้า aspirin ยาตา้นอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด ์(NSAIDS) หรืออ่ืนๆ 
                                                  - หา้มใชย้าน้ีเม่ือยาหมดอาย ุหรือมีกล่ินเหมน็เปร้ียว    

•  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   
                - อาการท่ีตอ้งพบแพทย ์ไดแ้ก่ มีผืน่คนั ลมพิษ บวมท่ีตา ใบหนา้ ริมฝีปาก ล้ิน 

หรือช่องคอ หายใจล าบากหรือหายใจมีเสียงหวีด เสียงแหบ ตวัเยน็ มีเสียงในหู หรือไม่ไดย้ินเสียง อาเจียน
เป็นเลือด อุจจาระเป็นสีแดงสด หรือสีด าคล ้า 

                - อาการท่ีพบทัว่ไป ไดแ้ก่ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดแสบท่ียอดอก ปวดทอ้ง แต่
หากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์

        (4.1.2) Ibuprofen มีช่ือสามญัว่า Ibuprofen ใช้ส าหรับแก้ปวด แก้ไข้ ปวดศีรษะ ไม
เกรน ขอ้อกัเสบ ปวดประจ าเดือน 

•  ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                                                   - หลงัจากกินยาแลว้ ไม่ควรอยูใ่นท่านอนราบในช่วง 10-20 นาที เน่ืองจาก
ยาอาจระคายเคืองหลอดอาหาร 
                                                   - ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยหอบหืด มีโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดนั
สูงเป็นโรคตบัโรคไต เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือกระเพาะทะลุ  หญิงมีครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร ผูสู้บ
บุหร่ี ผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

•  ข้อห้ามใช้ ในผูท่ี้แพย้า Ibuprofen, Aspirin, และ NSAIDS ตวัอ่ืนๆ  
•  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

                                                   - อาการท่ีตอ้งพบแพทย ์ไดแ้ก่ อาการของการมีเลือดออกท่ีกระเพาะอาหาร 
(อุจจาระด า ปัสสาวะมีเลือดปน ไม่มีแรง เหน่ือยง่ายกวา่ปกติ อาเจียนเป็นเลือดหรือมีสีคลา้ยเมล็ดกาแฟบด) 
น ้ าหนกัข้ึนโดยไม่มีสาเหตุหรือมีอาการบวม เลือดออกผิดปกติหรือมีรอยจ ้าเลือดฟกช ้ าโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ผิวหรือตามีสีเหลือง ผิวซีด อาการคลา้ยโรคหวดั มีไข้ แผลพุพอง ผื่นลมพิษ ผื่นคนั อาการคนั  อาการบวม
บริเวณหน้า ช่องคอ ล้ิน ริมฝีปาก ตา มือ เทา้ ขอ้เทา้หรือน่อง กลืนล าบากหรือหายใจล าบาก พูดแลว้เสียง
ผิดปกติ (hoarseness) พูดไม่ชัด ตาพร่า มองเห็นไม่ชัดเจน ปวดหน้าอก คล่ืนไส้ อาเจียน แสบท่ียอดอก 
(heartburn) หรือปวดช่องคอ มีอาการกดเจบ็บริเวณกระเพาะ 
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                                                   - อาการท่ีพบทัว่ไป ไดแ้ก่ ทอ้งเสียหรือทอ้งผกู ไม่สบายทอ้ง เวยีนศีรษะมึน
งง แต่หากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวิตประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์

          (4.2) Selective COX-2 inhibitor เป็น NSAIDs ท่ีมี IC50 ratio ของ COX-2/COX-1 น้อยกว่า 
1 ยาในกลุ่มน้ี เช่น Meloxicam, Etodolac, Nimesulide เป็นตน้ 
                        (4.3) Specific COX-2 inhibitor เป็น NSAIDs ท่ีมี IC50 ratio ของ COX-2/COX-1 น้อยกว่า 
0.01 ยาในกลุ่มน้ี เช่น Celecoxib เป็นตน้  
               Celecoxib มีช่ือสามญัวา่ Celecoxib ใช้บรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะอกัเสบของขอ้ต่างๆ 
อาการปวดทอ้งประจ าเดือนและอาการปวดจากสาเหตุอ่ืนๆ  นอกจากน้ีอาจใชย้าน้ีร่วมกบัการผ่าตดัหรือวิธี
รักษาอ่ืน เพื่อลดการเกิดกอ้นเน้ือท่ีเจริญผิดปกติในล าไส้ใหญ่ในผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่ี
ล าไส้ใหญ่ ควรกินยาใหต้รงเวลาทุกคร้ัง 
                                  (4.3.1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  

•  ระมดัระวงัการใชใ้นหญิงมีครรภ ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ ์หรือใหน้มบุตร ผู ้
สูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากกวา่ 3 แกว้ต่อวนั  

•  แจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบเก่ียวกบัภาวะต่างๆ ของผูใ้ชย้าดงัน้ี 
      - มีภาวะความดนัโลหิตสูงและภาวะต่ิงเน้ือท่ีโพรงจมูก (nasal polyps) 

         - มีภาวะเลือดไหลง่ายกวา่ปกติหรืออยู่ในระหวา่งการใชส้ารกนัเลือดเป็นล่ิม 
(anticoagulants) มีภาวะเลือดไหลท่ีกระเพาะอาหาร หรือภาวะแผลในกระเพาะอาหาร  

         - มีภาวะโรคหัวใจหรือภาวะท่ีระบบไหลเวียนโลหิตมีความผิดปกติ  ภาวะ
เลือดจาง หรือมีความผดิปกติของการท างานของตบัหรือไต  

         - เคยมีประวติัมีอาการบวมท่ีมือ แขน น่อง เทา้หรือขอ้เทา้ 
         - มีภาวะหอบหืด โดยเฉพาะหอบหืดท่ีเกิดจากยาแอสไพริน (aspirin)  
         - ไดรั้บการท าศลัยกรรมบายพาสหลอดเลือดหวัใจโคโรนารี (coronary  

bypass graft surgery) ภายใน 2 อาทิตยก่์อนใชย้า  
         - หากต้องเข้ารับการผ่าตดัหรือท าฟัน ต้องแจ้งให้แพทย์ผูผ้่าตดัหรือทันต

แพทยท์ราบก่อนวา่ ท่านใชย้าตวัน้ีอยู ่ 
                                  (4.3.2) ข้อห้ามใช้ ในผูมี้อาการแพย้า celecoxib, aspirin, ยากลุ่มซลัฟา, กลุ่มยาตา้นการ
อกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด ์(NSAIDs) หรือแพย้าอ่ืนๆ  
                                  (4.3.3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

•  อาการท่ีตอ้งพบแพทย ์ไดแ้ก่ 
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    - อาการของการมีเลือดออกท่ีกระเพาะอาหาร (อุจจาระด า ปัสสาวะมีเลือดปน 
ไม่มีแรง เหน่ือยง่ายกวา่ปกติ อาเจียนเป็นเลือดหรือมีสีคลา้ยเมล็ดกาแฟบด)  

    - น ้าหนกัข้ึนโดยไม่มีสาเหตุ หรือมีอาการบวม เลือดออกผดิปกติ หรือมีรอย
จ ้าเลือดฟกช ้าโดยไม่ทราบสาเหตุ เบ่ืออาหาร ผวิ หรือตามีสีเหลือง ผวิซีด อาการคลา้ยโรคหวดั มีไข ้แผล
พุพอง ผืน่ลมพิษ ผืน่คนั อาการคนั  

    - อาการบวมท่ีบริเวณหนา้ ช่องคอ ล้ิน ริมฝีปาก ตา มือ เทา้ ขอ้เทา้ หรือน่อง 
กลืนล าบาก หรือหายใจล าบาก หวัใจเตน้เร็วผดิปกติ  

    - ปวดหลงั ปัสสาวะล าบาก ปัสสาวะแสบขดั ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลา
กลางคืน  

    - พูดแลว้เสียงผดิปกติ พูดไม่ชดั ตาพร่า มองเห็นไม่ชดัเจน ปวดหนา้อก 
คล่ืนไส้ อาเจียน มีอาการแสบยอดอก หรือปวดช่องคอ มีอาการกดเจบ็บริเวณกระเพาะ ร่างกายดา้นใดดา้น
หน่ึงอ่อนแรง 

•  อาการท่ีพบทัว่ไป ไดแ้ก่ เวียนศีรษะ รู้สึกไม่สบายทอ้งเล็กนอ้ย มีลมในทอ้ง 
ทอ้งเสีย ทอ้งผกู แต่หากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์
หมายเหตุ ยากลุ่ม NSAIDs เป็นยาท่ีมีโอกาสเกิดผลขา้งเคียงต่อระบบทางเดินอาหารมาก จึงมีการใชย้าใน
การป้องกนัผลขา้งเคียงนั้น ยาท่ีใชก้นัและเป็นกลุ่มท่ีมีการทดลองแลว้พบวา่ ไดผ้ลดีท่ีสุด มีดงัน้ี                                                                                                                    
1) H2 blockers เช่น cimetidine, ranitidine, famotidine เป็นตน้  จะสามารถป้องกนัไดแ้ต่การเกิดแผลใน
ล าไส้ (Duodenal ulcer หรือ DU) เท่านั้น ซ่ึงมีอุบติัการณ์ในการเกิดนอ้ยกวา่การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
(Gastric ulcer หรือ GU) แต่ถา้ใชใ้นการรักษาแผลในกระเพาะอาหารในผูท่ี้หยดุการใชย้า NSAIDs แลว้ก็ 
พบวา่ ไดผ้ลดีเช่นกนั                                                                                                                                             
2) Proton pump inhibitors เช่น omeprazole, lansoprazole เป็นตน้  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการทดลองแลว้พบวา่ 
ไดผ้ลดีท่ีสุดในการป้องกนัไดท้ั้ง GU และ DU                                                                                                   
3) Prostaglandin analogs เช่น misoprostal เป็นตน้ สามารถป้องกนัไดเ้ช่นเดียวกบักลุ่ม proton pump 
inhibitors แต่มีขอ้เสีย คือ มีผลขา้งเคียง ท าใหมี้อาการทอ้งเสียได ้และมีขอ้หา้มใชใ้นหญิงมีครรภเ์พราะจะ
ท าใหแ้ทง้ได ้      

2.4 ยาระงับอาการไอ/ ขับเสมหะ 
2.4.1 ยาระงับอาการไอ 

                    (1) Dextromethorphan มีช่ือสามญัว่า  Dextromethorphan ใช้รักษาอาการไอ เน่ืองจาก หวดั
หรือไขห้วดั  
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                          (1.1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                                   (1.1.1) อาการท่ีอาจพบเม่ือไดรั้บยาเกินขนาด ไดแ้ก่ หายใจล าบาก ปากและเล็บเขียว 
มึนศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ประสาทหลอน ใจสั่น กลา้มเน้ือเกร็ง ความดนัโลหิตเปล่ียนแปลง (อาจความดนั
โลหิตสูงหรือต ่า) ทั้งน้ี หากสงสัยวา่ไดรั้บยาเกินขนาด ควรน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
                    (1.1.2) ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งแจง้ใหแ้พทยท์ราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวติ  

•  อาย ุน ้าหนกั และอาการของผูป่้วย 
•  ช่ือสามญัทางยา ช่ือการคา้ ขนาดยา และจ านวนของยาท่ีไดกิ้นเขา้ไป เวลาท่ี

เร่ิมรับประทานยาเกินขนาดและเวลาท่ีเร่ิมเกิดอาการผิดปกติ หากเป็นไปไดใ้ห้น าผลิตภณัฑน์ั้นใหแ้พทยดู์
ดว้ย 
                          (1.2) ข้อห้ามใช้ กรณีมีประวติัแพย้า dextromethorphan หรือแพย้าอ่ืนๆ  
                          (1.3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา          
                                   (1.3.1)  อาการที่ต้องพบแพทย์ ไดแ้ก่ อาการผื่นคนัท่ีผิวหนงั หน้าบวม ปากบวม ล้ิน
บวม หายใจล าบาก สับสน ต่ืนเตน้ กระสับกระส่าย นอนหลบัไม่ค่อยได ้หรือ โกรธง่าย ชกั  
                                   (1.3.2) อาการทีพ่บทัว่ไป ไดแ้ก่ อาการปวดศีรษะ ไม่สบายทอ้ง อ่อนเพลีย แต่หากเป็น
ต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์ 
     (2) โคเดอีน (codeine) มีช่ือสามญัวา่ Codeine [phosphate] ใชร้ะงบัอาการปวดในระดบัเล็กนอ้ย
จนถึงปานกลาง ช่วยระงบัหรือลดอาการไอ 
                         (2.1) ค าเตือนและข้อควรระวงั 

         (2.1.1) ควรใชช้อ้นส าหรับตวงยาโดยเฉพาะในการกินยา 
                                  (2.1.2) หากรู้สึกไม่สบายทอ้งเม่ือกินยา ใหกิ้นยาน้ีพร้อมกบัอาหารหรือนม  
                                  (2.1.3) ยาน้ีจะท าให้ท่านมีอาการง่วงซึมได ้จึงควรหลีกเล่ียงการขบัรถหรือการท างาน
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัร 

         (2.1.4) หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมพร้อมกบัยา เพราะจะเพิ่มฤทธ์ิ
อาการง่วงซึมได ้ 

         (2.1.5) หากกินยาน้ีเป็นประจ า ห้ามหยุดใช้ยาเองอย่างกะทนัหันเพราะอาจก่อให้เกิด
อนัตรายได ้ 

         (2.1.6) ยาน้ีอาจท าให้เกิดอาการทอ้งผูกซ่ึงท่านอาจใชย้าระบายหรือยาท่ีช่วยให้อุจจาระ
น่ิมข้ึนไดแ้ละควรพยายามถ่ายอยา่งนอ้ย 2-3 วนัต่อคร้ัง หากมีอาการทอ้งผูกนานกวา่ 3 วนั ให้ปรึกษาแพทย ์
เพื่อใชย้าเหน็บหรือยาสวนทวารช่วย  
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                   (2.1.7) ส่ิงท่ีควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ  
•  ประวติัการแพย้าต่างๆ  
•  การมีประวติัหรือมีพฤติกรรมการด่ืมสุราปริมาณมาก มีประวติัเคยผา่ตดัช่อง

ทอ้งหรือทางเดินปัสสาวะ บาดเจบ็บริเวณศีรษะ กอ้นเน้ืองอกในสมองหรือเหตุอ่ืนๆ ท่ีท าใหค้วามดนัใน
สมองสูงข้ึน ประวติัโรคลมชกั ความผดิปกติทางจิต โรคปอด เช่น หอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง 
ปัญหาโรคทางเดินหายใจอ่ืนๆ ปัญหาต่อมลูกหมากบวมโต หรือมีความผิดปกติเก่ียวกบัทางเดินปัสสาวะ 
ความดนัโลหิตต ่า โรคแอดดิสันหรือต่อมหมวกไตพิการ (Addisons disease) โรคภูมิแพ ้ภาวะการท างาน
ผดิปกติของต่อมไทรอยด ์ตบัอ่อน ล าไส้ ถุงน ้าดี ตบัและไต  

•  การตั้งครรภ ์การวางแผนในการตั้งครรภ ์หรือการใหน้มบุตร โดยหากเด็ก
ไดรั้บน ้านมของแม่ซ่ึงมียาน้ีอยูอ่าจก่อใหเ้กิดอนัรายถึงชีวติแก่เด็กได ้ 

•  หากท่านก าลงัเขา้รับการผา่ตดั หรือการท าทนัตกรรมใดๆ ควรแจง้ใหแ้พทย์
หรือทนัตแพทยท์ราบวา่ท่านก าลงัใชย้าน้ีอยู ่
                         (2.2) ข้อห้ามใช้ หากแพย้า codeine (phosphate) หรือส่วนประกอบใดๆ ในยาน้ี 
                         (2.3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   
                                  (2.3.1) อาการทีต้่องพบแพทย์ ไดแ้ก่ อาการกลืนหรือหายใจล าบาก หายใจหวีด หายใจ
หอบ ถ่ี หวัใจเตน้เร็ว แรง รัว หรือหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ ผื่นลมพิษ ผื่นคนั มีอาการคนั การมองเห็นเปล่ียนไป 
ลมชกั ผวิหนงัเยน็ผดิปกติ ปัสสาวะล าบาก หนา้มืด หมดสติ ภาวะสับสน ต่ืนเตน้ กระวนกระวาย 
                                  (2.3.2) อาการที่พบทั่วไป ได้แก่ อาการมองเห็นภาพไม่ชัดหรือมองเห็นภาพเบลอ 
ทอ้งผูก ง่วงซึม ปากแห้ง ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน รูม่านตาหร่ี เหง่ือออกมาก แต่หากเป็นต่อเน่ืองหรือ
รบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์                       
                    (3) ยาขับเสมหะ (Guaifenesin) มีช่ือสามญัวา่ Guaifenesin ใชบ้รรเทาอาการไอแบบมีเสมหะท่ี
มีสาเหตุจากโรคหวดั ไขห้วดัใหญ่ หลอดลมอกัเสบ รวมถึงอาการติดเช้ือท่ีปอดอ่ืนๆ แต่ไม่ช่วยรักษาอาการ
ไอเร้ือรังท่ีมีสาเหตุจากการสูบบุหร่ี โรคหืด ถุงลมโป่งพอง หวัใจลม้เหลว หรือการมีเสมหะปริมาณมาก 
                         (3.1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                                  (3.1.1) ต้องใช้ยาน้ีอย่างระมดัระวงัในเด็กอายุ 2-12 ปี โดยให้ใช้ตามท่ีระบุในฉลาก
และเอกสารก ากบัยาเท่านั้น 
                   (3.1.2) เพื่อป้องกนัการไดรั้บยามากเกินไป จึงไม่ควรใชย้ารักษาอาการไออ่ืนๆ ร่วมกบั 
ยาน้ีดว้ยตนเองโดยไม่ไดป้รึกษาแพทยก่์อน เน่ืองจากยาน้ีอาจมีอยูใ่นผลิตภณัฑย์าสูตรผสมอ่ืนๆ 
                                  (3.1.3) ควรด่ืมน ้าตามมากๆ เม่ือกินยาน้ี เพื่อช่วยใหเ้สมหะถูกขบัออกไดง่้ายข้ึน 
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                                  (3.1.4) ยาน้ีจะท าใหท้่านมีอาการง่วงซึมได ้ดงันั้น ในช่วงท่ีกินยาน้ี จึงควรหลีกเล่ียง 
การขบัรถหรือการท างานเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรและหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เพราะอาจท าให้มี
อาการง่วงซึมจากยาเพิ่มมากข้ึน  
                                  (3.1.5) ส่ิงท่ีควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ 

•  ประวติัแพย้าน้ีหรือส่วนประกอบใดๆ ในยาน้ี รวมถึงการแพย้าอ่ืนๆ 
•  มีหรือเคยมีโรคหืด ถุงลมโป่งพองหรือหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง มีไข ้ 

โรคหัวใจ (เช่น หัวใจล้มเหลว) หรืออาการไอท่ีมีเสมหะปริมาณมาก มีปัญหาเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดิน
หายใจ อาการไข ้หรือการสูบบุหร่ี 

•  ตั้งครรภ ์วางแผนจะตั้งครรภ ์หรือใหน้มบุตร 
                         (3.2)  ข้อห้ามใช้ หากแพย้า Guaifennesin) หรือส่วนประกอบใดๆ ในยาน้ี 
                         (3.3)  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   
                                 (3.3.1) อาการทีต้่องพบแพทย์ ไดแ้ก่ ผืน่คนั ลมพิษ บวมท่ีใบหนา้ ริมฝีปากหรือล้ิน 
                                   (3.3.2) อาการทีพ่บทั่วไป ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเสีย ปวดทอ้ง ง่วงซึม
หรือวงิเวยีนศีรษะ แต่หากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์                   
                    (4) ยาละลายเสมหะ  
                         (4.1) Bromhexine [hydrochloride] มี ช่ือสามัญว่า Bromhexine [hydrochloride] ใช้รักษา
อาการมีเสมหะในระบบทางเดินหายใจ 
                                  (4.1.1)  ค าเตือนและข้อควรระวงั 

•  ควรกินยาน้ีพร้อมอาหาร 
•  ส่ิงท่ีควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ        

    - ประวติัแพย้า บรอมเฮกซีนและยาอ่ืน 
    - ใชห้รือก าลงัจะใชย้าอ่ืนๆ ทั้งยาท่ีแพทยส์ั่งจ่ายและยาท่ีใชเ้อง วติามิน อาหาร

เสริม และสมุนไพร 
    - ตั้งครรภ ์วางแผนจะตั้งครรภ ์หรือใหน้มบุตร 
    - มีหรือเคยมี โรคกาแลคโตซีเมีย                              

                                  (4.1.2) ข้อห้ามใช้  ผูมี้ประวติัแพย้าบรอมเฮกซาซีน หรือส่วนประกอบใดๆ ในยาน้ี 
                                  (4.1.3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   

•  อาการทีต้่องพบแพทย์ ไดแ้ก่ มีอาการผืน่แดง คนั ผืน่ลมพิษ บวมบริเวณหนา้ 
ริมผปีาก ล้ิน หายใจไม่ออก 
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•  อาการทีพ่บทัว่ไป ไดแ้ก่ ทอ้งเสีย คล่ืนไส้ อาเจียน แต่หากเป็นต่อเน่ืองหรือ
รบกวนชีวิตประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์
                         (4.2) Ambroxol [hydrochloride] มีช่ือสามัญว่า Ambroxol [hydrochloride] เป็นยาละลาย
เสมหะ ใชรั้กษาโรคระบบทางเดินหายใจทั้งชนิดเฉียบพลนัและเร้ือรังท่ีมีเสมหะเหนียวขน้ และช่วยบรรเทา
อาการไอแบบมีเสมหะ 

         (4.2.1) ค าเตือนและข้อควรระวงั ควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบเก่ียวกบั  
•  การมีประวติัแพย้าต่างๆ  
•  การมีโรคหรืออาการเจบ็ป่วยท่ีเป็นอยูห่รือเคยเป็นมาก่อนหนา้ เช่น โรคไต 

โรคตบั โรคภูมิแพ ้โรคหอบหืด ลมพิษ  
•  ตั้งครรภ ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ ์หรืออยูร่ะหวา่งใหน้มบุตร 

         (4.2.2) ข้อห้ามใช้ ในผูท่ี้มีประวติัแพย้า Ambroxol 
         (4.2.3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา  

•  อาการทีต้่องพบแพทย์ ไดแ้ก่ มีผืน่คนั ลมพิษ กลืนหรือหายใจล าบาก 
•  อาการทีพ่บทัว่ไป ไดแ้ก่ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดแสบยอดอก ไม่สบายทอ้ง แต่

หากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์                            
                   (5) ยาบรรเทาอาการหอบหืด 
                         (5.1) Salbutamol [sulphate] มีช่ือสามญัวา่ Salbutamol [sulphate] เป็นยาขยายหลอดลม ใช้
ป้องกนัและรักษาอาการหายใจหวีดเน่ืองจากหายใจขดั (wheezing) หายใจล าบาก แน่นหน้าอก ซ่ึงมีสาเหตุ
จากโรคปอด เช่น โรคหอบหืด โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยาน้ีอาจใชเ้พื่อรักษาโรคหรืออาการอ่ืนๆ ไดต้ามการสั่งใชข้องแพทย ์
                                  (5.1.1)  ค าเตือนและข้อควรระวงั  

•  หากกินยาน้ีแลว้รู้สึกไม่สบายทอ้ง อาจกินยาพร้อมกบัอาหารหรือนมได ้
•  ส่ิงท่ีควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ  

        - ประวติัการแพย้า salbutamol หรือส่วนประกอบใดๆ ในยาน้ี รวมถึง 
ประวติัการแพย้าอ่ืนๆ เช่น sulfa หรือแพอ้าหาร สี สารกนัเสีย  

    - มีหรือเคยมีโรคประจ าตวั เช่น โรคหัวใจ การเต้นของหัวใจไม่สม ่าเสมอ 
ความดันโลหิตสูง ภาวะต่อมไทรอยด์ท างานเกิน (hyperthyroidism) เบาหวาน ลมชัก ภาวะระดับเกลือ
โพแทสเซียมในเลือดต ่า โรคปอด และโรคฟีโอโครโมไซโตมา  (pheochromocytoma) ซ่ึงเป็นเน้ืองอกของ
ต่อมหมวกไตชนิดหน่ึง  
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- การตั้งครรภ ์วางแผนจะตั้งครรภ ์หรือใหน้มบุตร 
                                  (5.1.2) ข้อห้ามใช้ ผูท่ี้ประวติัแพย้า Salbutamol น้ี 
                                  (5.1.3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   

•  อาการทีต้่องพบแพทย์ ไดแ้ก่  
                                                   - อาการเจบ็แน่นหนา้อกและหวัใจเตน้เร็ว แรง ผดิปกติ หายใจติดขดัมากข้ึน 
หายใจหวดีเน่ืองจากหายใจขดั (wheezing) ท่ีมีอาการเพิ่มมากข้ึนหรืออาการไม่หายไป  

        - ปวดศีรษะอยา่งรุนแรง มีไข ้ตะคริวกลา้มเน้ือหรือกลา้มเน้ืออ่อนแรง ชาตาม
ปลายน้ิวมือและน้ิวเทา้ บวมบริเวณใบหน้า ล าคอ ล้ิน ริมฝีปาก ดวงตา มือ เทา้ ขอ้เทา้ หรือขาช่วงล่าง เสียง
แหบ จุกปาก จุกคอ (anigioedema) ความดันโลหิตสูงข้ึน เกิดอาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม อาเจียน ผื่น
ลมพิษ ผืน่คนั 

•  อาการทีพ่บทัว่ไป ไดแ้ก่ เกิดอาการกระวนกระวาย นอนหลบัยาก ปวดศีรษะ
เล็กนอ้ย เลือดก าเดาไหล คล่ืนไส้ แต่หากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์                            

(5.2) Theophylline มีช่ือสามญัว่า Theophylline ยาน้ีเป็นยาขยายหลอดลม ใช้ป้องกนัและ
รักษาอาการหายใจหวีดเน่ืองจากหายใจขดั (wheezing) ไอ หายใจไม่เพียงพอเร้ือรัง ซ่ึงเกิดจากโรคหอบหืด 
โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง ถุงลมโป่งพอง และโรคทางเดินหายใจเร้ือรังอ่ืนๆ โดยควรกินยาขณะทอ้งวา่ง คือ 
อยา่งนอ้ย 30 นาทีก่อนอาหารหรือ 2 ชัว่โมงหลงัอาหาร และกินยาเวลาเดียวกนัทุกวนั 
                                  (5.2.1)  ค าเตือนและข้อควรระวงั 

•  ควรงดการใชย้าน้ีร่วมกบัยาแกไ้อ ยารักษาอาการหวดั หรือยาบรรเทาอาการ
ภูมิแพอ่ื้นๆ ดว้ยตนเอง เพราะส่วนผสมในยาดงักล่าวอาจมีปฏิกิริยากบัยาน้ีหรืออาจไดรั้บยาซ ้ าซอ้น  

•  แจง้แพทยท์ราบหากมีอาการทอ้งเสียเพราะอาจเกิดจากไดรั้บยาเกินขนาด   
•  เคร่ืองด่ืมคาเฟอีน (ชา กาแฟและโกโก)้ จะเสริมฤทธ์ิผลขา้งเคียงของยาได ้
•  ส่ิงท่ีควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ  

                                                   - ประวติัแพย้า theophylline, aminophylline, caffeine, theobromine หรือแพ้
ส่วนประกอบใดๆ ในยาน้ี รวมถึงประวติัการแพย้าอ่ืนๆ  

    - มีไข ้ไขห้วดัใหญ่ หรือติดเช้ือในทางเดินหายใจ  
    - มีหรือเคยมีโรคประจ าตวัเก่ียวกบัหัวใจหรือหลอดเลือด เช่นโรคความดนั

โลหิตสูงและโรคหัวใจ ต่อมลูกหมากผิดปกติ แผลในกระเพาะอาหาร หรือโรคอ่ืนๆ เก่ียวกับกระเพาะ
อาหาร ต่อมไทรอยดท์  างานผดิปกติ โรคลมชกั โรคตบัและโรคไต  

    - ตั้งครรภ ์วางแผนจะตั้งครรภ ์หรือใหน้มบุตร  
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    - การสูบบุหร่ีเพราะจะท าใหป้ระสิทธิภาพของยาลดลง  
    - หากท่านก าลงัจะเขา้รับการผา่ตดั หรือการท าทนัตกรรมใดๆ  

                                  (5.2.2) ข้อห้ามใช้ ผูท่ี้ประวติัแพย้า Theophylline น้ี 
                                  (5.2.3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   

•  อาการทีต้่องพบแพทย์ ไดแ้ก่ อาการวิตกกงัวล กระสับกระส่าย หวัใจเตน้เร็ว
กวา่ปกติ เตน้ผดิจงัหวะ หนา้มืด คลา้ยจะเป็นลม หายใจเร็วหรือไม่สม ่าเสมอ ใจสั่น คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเสีย 
ลมชกั ผืน่คนั หนา้แดง มีอาการกระหายน ้าอยา่งผดิปกติ เหน่ือย อ่อนแรงอยา่งผดิปกติ 

•  อาการทีพ่บทัว่ไป ไดแ้ก่ ปวดทอ้ง ทอ้งป่ันป่วน ทอ้งเสีย ปวดศีรษะ นอน
หลบัยาก หงุดหงิด แต่หากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวิตประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์
 
กจิกรรม 14.2.1  

จงอธิบายหลกัปฏิบติัในการใชย้าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ขอ้บ่งใช ้ขอ้ควรระวงัและผลขา้งเคียงจาก
การใชย้าและขอ้หา้มใชข้องยา  Paracetamol หรือ Acetaminophen ซ่ึงเป็นยาบ าบดัอาการปวดทัว่ไป/ ลดไข ้ 

 

แนวตอบกจิกรรม 14.2.1 

ขอ้บ่งใช ้ขอ้ควรระวงัในการใชย้า ผลขา้งเคียงจากการใชย้าและขอ้หา้มในการใชย้า  Paracetamol 

หรือ Acetaminophen ซ่ึงเป็นยาบ าบดัอาการปวดทัว่ไป/ ลดไข ้มีดงัน้ี 

1. ขอ้บ่งใช ้ 
เหมาะท่ีจะใชแ้กป้วดทัว่ไป/ ลดไขใ้นผูท่ี้มีโรคแผลในทางเดินอาหาร ผูท่ี้แพย้ากลุ่ม NSAIDs หรือ

ในผูป่้วยท่ีสงสัยวา่เป็นไขเ้ลือดออก หรือในเด็กเล็กท่ีสงสัยจะเป็นไขห้วดัใหญ่หรืออีสุกอีใส เน่ืองจากราคา
ถูกและมีขอ้ดี คือไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและมกัไม่ค่อยก่อใหเ้กิดอาการแพ ้  
2. ขอ้ควรระวงัในการใชย้า  
 2.1 ส าหรับผูใ้หญ่ ห้ามกินยาน้ีในขนาดสูงมากกว่าคร้ังละ 1,000 มิลลิกรัม (2 เม็ด) หรือเกินวนัละ 4,000 

มิลลิกรัม (8 เมด็) และไม่ควรใชย้าติดต่อกนัมากกวา่ 5-10 วนั  
   2.2 ส าหรับเด็ก ควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรก่อนใชย้าน้ี และไม่ควรใชย้าติดต่อกนัมากกวา่ 3-5 วนั  
3. ผลขา้งเคียงจากการใชย้า 
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    3.1 อาการท่ีตอ้งพบแพทย ์ไดแ้ก่ อาการแพ ้เช่น ผื่นคนั ผื่นลมพิษ บวมตามอวยัวะต่างๆ (เช่น ใบหนา้ คอ 
ตา ริมฝีปาก ล้ิน มือ แขน น่อง ขา ขอ้เทา้) หายใจหรือกลืนล าบาก มีปัญหาเก่ียวกบัการหายใจ มีไข ้เจ็บคอ 
เสียงแหบ ปัสสาวะล าบากหรือมีปริมาณเปล่ียนแปลงไป มีเลือด ออกหรือมีรอยช ้ าอยา่งผิดปกติ อ่อนเพลีย
หรือไม่มีแรงอยา่งผดิปกติ ตาหรือผวิหนงัเปล่ียนเป็นสีเหลืองอยา่งผดิปกติ 
    3.2 อาการท่ีพบทัว่ไป ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ ปวดหรือไม่สบายทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน แต่หากเป็นต่อเน่ืองหรือ
รบกวนชีวติประจ าวนั ใหไ้ปพบแพทย ์
4. ขอ้หา้มใช ้ 
    4.1 ผูมี้ประวติัการแพย้า paracetamol หรือยาอ่ืนๆ  
  4.2 ผูมี้หรือเคยมีภาวะโรคตบัหรือมีความผิดปกติในการท างานของตบั  
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เร่ืองที ่14.2.2  
ยาบ าบัดโรค  
 
              ยาบ าบดัโรคท่ีใช้บ่อย  ได้แก่  ยาลดความดนัโลหิต ยารักษาแผลทางเดินอาหาร  ยาปฏิชีวนะ  ยา
รักษาโรคเบาหวาน   ซ่ึงมีรายะเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1. ยาลดความดันโลหิต (Anti-Hypertensive drugs) 
ยาลดความดนัโลหิต มีอยูห่ลายกลุ่มหลายชนิด ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะชนิดท่ีใชใ้นการรักษาความ

ดนัโลหิตสูง ท่ียงัไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง หรือ ในการบริบาลระดบัปฐมภูมิ ซ่ึงหลักการให้ยา ควรเร่ิม
จากชนิดใดชนิดหน่ึงก่อน ดว้ยขนาดต ่าๆ ก่อน เม่ือไม่ไดผ้ล จึงค่อยเพิ่มขนาดข้ึนทีละน้อย เม่ือยงัไม่ไดผ้ล
อีก ก็อาจตอ้งเปล่ียนเป็นยากลุ่มใหม่หรือใชย้าตั้งแต่ 2 ชนิดร่วมกนั 

1.1  ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide)  มีช่ือสามญัวา่  Hydrochlorothiazine (HCTZ)    เป็น 
ยาขบัปัสสาวะท่ีน ามาใชล้ดความดนัโลหิตมานานแลว้ โดยเฉพาะการใชใ้นรายท่ีมีอาการบวม ไตวาย หรือ
หวัใจลม้เหลว โดยให้เร่ิมจากขนาด 12.5-25 มก. วนัละคร้ัง ตอนเช้า โดยอาจใช้เด่ียวๆ หรือใช้ควบคู่กบัยา
ลดความดนัโลหิตชนิดอ่ืนๆ ในรายท่ีมีความดนัโลหิตสูงเพียงเล็กนอ้ย ควรใชย้าชนิดน้ีรักษาเป็นขั้นตน้ ยาน้ี
จะมีผลในการขบัเกลือโซเดียมอยา่งเดียว แต่ไม่ขบัน ้า (ปัสสาวะบ่อย) ซ่ึงการใชใ้นขนาดต ่า จะมีผลขา้งเคียง
นอ้ยกวา่การใชใ้นขนาดสูงอีกดว้ย 
              1.1.1 ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                        (1) ถา้ใชข้นาดสูง อาจมีผลขา้งเคียงมากข้ึน 
                        (2) ส่ิงท่ีควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ 
               1.1.2 ข้อห้ามใช้ ผูท่ี้ประวติัแพย้า Hydrochlorothiazide น้ี 
               1.1.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ยาน้ีในขนาดต ่าๆ จะมีผลขา้งเคียงนอ้ยมาก  

1.2  รีเซอร์พีน (Reserpine) มีช่ือสามญัวา่ Reserpine เป็นยาท่ีดดัแปลงมาจากสารรอวอลเฟีย (rauwolfia) 
ในรากตน้ระยอ่ม มีการน ามาใชรั้กษาโรคความดนัโลหิตสูงมานานแลว้และมีราคาถูกเม่ือเทียบกบัยากลุ่ม
ใหม่ๆ ยาน้ีออกฤทธ์ิตา้นประสาทซิมพาเทติกส่วนปลาย จึงใชรั้กษาโรคความดนัโลหิตสูงในรายท่ียงัไม่มี
ภาวะแทรกซอ้นรุนแรง โดยอาจใชย้าน้ีเด่ียวๆ หรือใชร่้วมกบัไฮโดรคลอโรไทอาไซดก์็ได ้

            1.2.1 ค าเตือนและข้อควรระวงั  

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0081.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0082.html
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การกินยาน้ีอาจท าให้มีอาการเวียนศีรษะหรือง่วงซึมได ้ดงันั้น ไม่ควรขบัข่ียานพาหนะหรือท างาน
เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล และควรเปล่ียนท่าทางอย่างช้าๆ นอกจากน้ี อาจท าให้มีอาการคดัจมูก เป็นแผลใน
กระเพาะอาหารได ้

(1) ถา้ใชใ้นขนาดสูง อาจท าใหมี้อาการซึมเศร้า 
(2) ยาน้ีอาจท าใหเ้จริญอาหาร น ้าหนกัข้ึน 
(3) ควรหลีกเล่ียงการใชใ้นผูป่้วยท่ีเป็นโรคกระเพาะ หรือผูมี้ภาวะซึมเศร้า  
(4) หลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นระหวา่งท่ีรับประทานยาน้ีอยู ่  
(5) ควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบเก่ียวกบั 

(5.1) การแพย้าแอสไพรินหรือยาท่ีมีแอสไพรินเป็นส่วนประกอบ หรือแพย้าอ่ืนๆ หรือสี
ผสมอาหาร (tartrazine) 

(5.2) ยาอ่ืนๆ ทั้งยาท่ีแพทยส์ั่งจ่ายและยาท่ีใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ท่ี
ท่านใชอ้ยูใ่นขณะน้ีหรือก าลงัจะใช ้

(5.3) การท่ีมีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ เช่น มีน่ิวในถุงน ้ าดี ภาวะซึมเศร้า เป็นโรคไต 
แผลในกระเพาะอาหาร ล าไส้ใหญ่อกัเสบ (ulcerative colitis) เป็นตน้ 

(5.4) การท่ีเคยไดรั้บการรักษาทางจิตเวชดว้ยไฟฟ้า  
(5.5) ภาวะการตั้งครรภห์รือวางแผนจะตั้งครรภ ์และภาวะการใหน้มบุตร  
(5.6) การตอ้งเขา้รับการผา่ตดั ท าฟัน โดยตอ้งแจง้ใหแ้พทยท์ราบก่อนท าการรักษา 

            1.2.2 ข้อห้ามใช้ ในผูมี้ประวติัแพย้า reserpine 
            1.2.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

(1) อาการหรือภาวะท่ีตอ้งแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบทนัที เช่น ตาพร่ามวั สับสน กระวน
กระวาย หรือฝันร้าย ซึมเศร้า เวยีนศีรษะ รู้สึกเหมือนจะเป็นลม ปัสสาวะแสบขดั ปัสสาวะล าบาก หวัใจเตน้
แรงหรือเตน้ไม่เป็นจงัหวะ เจ็บหน้าอก ปวดทอ้ง ขา หรือเทา้บวม เหน่ือย อ่อนเพลียผิดปกติ หายใจล าบาก 
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เป็นตน้ 

(2) อาการหรือภาวะท่ีอาจเกิดระหวา่งใชย้า ซ่ึงหากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวิตประจ าวนั ให้
แจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ เช่น มีอาการง่วงซึม อาการปากแห้ง ปวดศีรษะ คดัจมูก เบ่ืออาหาร อาเจียน 
สมรรถภาพทางเพศลดลง เป็นตน้  

1.3  กลุ่มยาปิดกั้นเบต้า (Beta Blockers) มีช่ือสามญัว่า Propranolol และ Atenolol ซ่ึง ใช้รักษาโรคความ
ดนัโลหิตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนท่ีมีชีพจรเตน้เร็ว หรือมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (โรคหัวใจขาด

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0083.html
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เลือด) เป็นไมเกรนหรือมีอาการทางกายจากโรคกงัวล นอกจากน้ี ยงัช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดหลอดเลือด
หวัใจตีบ 

             1.3.1 ค าเตือนและข้อควรระวงั 
        (1) อาจท าใหชี้พจรเตน้ชา้ หอบหืดก าเริบในผูป่้วยโรคหืด ภาวะหวัใจลม้  
                       (2) อาจเพิ่มระดบัไขมนัชนิดไตรกลีเซอไรดใ์นเลือด จึงตอ้งตรวจเลือดสม ่าเสมอ 
                       (3)  อาจคดัจมูก ปลายมือปลายเทา้เยน็ อ่อนเพลีย ความรู้สึกทางเพศลดลง 
             1.3.2 ข้อห้ามใช้  
                       (1)  ผูป่้วยโรคหอบหืด ภาวะหวัใจลม้ ชีพจรเตน้ชา้ 
                       (2) ไม่ควรใชร่้วมกบัรีเซอร์พีน เพราะอาจท าใหเ้ป็นลมได ้ 
                       (3) ไม่ควรใช้ยาน้ีในผูป่้วยท่ีมีการใช้ยารักษาเบาหวานอยู่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป่้วยท่ีฉีด
อินซูลิน) เพราะอาจท าใหมี้การบดบงัอาการเม่ือเกิดภาวะน ้าตาลในเลือดต ่าจากยาเบาหวานได ้
           1.3.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   มีอาการคดัจมูก ปลายมือปลายเทา้เยน็ อ่อนเพลีย ชีพจรเตน้ชา้ หอบ
หืดก าเริบ 

1.4  กลุ่มยาต้านแคลเซ่ียม (Calcium antagonists) ยากลุ่มน้ีมีอยู่หลายชนิด เช่น ยาท่ีมีช่ือสามัญว่า      
ไนเฟดิพีน (Nifedipine) ซ่ึงเป็นยากลุ่มใหม่ท่ีใชไ้ดผ้ลดี แต่ราคาค่อนขา้งแพง จึงควรสงวนไวใ้ชใ้นรายท่ีใช้
ยากลุ่มไฮโดรคลอโรไทอาไซด์และกลุ่มยารีเซอร์ฟีนไม่ได้ผล หรือในรายท่ีมีข้อห้ามในการใช้ยากลุ่ม
ดงักล่าว ในการรักษาความดนัโลหิตสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในรายท่ีมีโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ 
             1.4.1 ค าเตือนและข้อควรระวงั 
              อาจท าใหมี้อาการเวยีนศีรษะ คล่ืนไส้ ชีพจรเตน้เร็ว ความดนัโลหิตตก ทอ้งผกู 
             1.4.2 ข้อห้ามใช้:  
                       (1) ผูป่้วยท่ีมีภาวะหวัใจลม้เพราะอาจท าใหภ้าวะหวัใจลม้ก าเริบ  
                       (2) หญิงตั้งครรภ ์หญิงท่ีใหน้มบุตรและคนท่ีแพย้าน้ี 
             1.4.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   มีอาการหน้าแดง ออกร้อนวูบวาบ ปวดศีรษะ เท้าบวม คล่ืนไส้    
ชีพจรเตน้เร็ว อนัเป็นผลจากการท่ียาน้ีมีฤทธ์ิท าใหห้ลอดเลือดแดงส่วนปลายขยายตวั  

1.5   ยาต้านเอซ (ACE inhibitors) ยากลุ่มน้ีมีอยู่หลายชนิด เช่น ยาท่ี มี ช่ือสามัญว่า อีนาลาพริล 
(Enalapril) ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนท่ีเป็นเบาหวาน หรือมีภาวะหัวใจ
ลม้เหลว ยากลุ่มน้ีเป็นยาท่ีควรสงวนไวใ้ชใ้นรายท่ีใชย้ากลุ่มไฮโดรคลอโรไทอาไซด์และกลุ่มยารีเซอร์ฟีน
ไม่ไดผ้ลหรือมีขอ้หา้มในการใชย้าในกลุ่มดงักล่าว  
             1.5.1 ค าเตือนและข้อควรระวงั 

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0084.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0081.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0082.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0085.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0081.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0082.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0082.html


75 

 

 

                       (1) อาจท าใหมี้อาการไอแหง้ๆ เน่ืองจากยาน้ีไปเพิ่มความไวของปฏิกิริยาการไอต่อ การระคาย
เคืองต่อหลอดลมและกล่องเสียง พบไดป้ระมาณ 5-15% ของคนท่ีใชย้าน้ี พบในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย บางคน
อาจเกิดข้ึนชา้ คือ ภายหลงัไดรั้บยาเป็นปี อาการไอจะทุเลาหลงัจากหยุดยา 4 วนั บางคนอาจไอมาก จนตอ้ง
เปล่ียนไปใชย้าอ่ืนแทน 

 (2) อาจท าใหค้วามดนัโลหิตตก เวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ ทอ้งเดิน ผืน่ข้ึน 
                       (3) อาจท าใหมี้ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง 
        (4) ควรระมดัระวงัการใชย้าน้ีร่วมกบัยาขบัปัสสาวะท่ีไม่มีฤทธ์ิขบัโพแทสเซียม เช่น สไปโน
โรแล็กโทน (Spinorolactone), ไตรแอมเทรีน (Triamterene), อะมิโลไรด์ (Amiloride) (ยาท่ีมีช่ือทางการคา้
ว่า Moduretic จะมีอะมิโลไรด์ เป็นส่วนผสม กับ ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์) เพราะอาจท าให้เกิดภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดสูงได้ถ้าใช้ยาร่วมกัน ควรตรวจดูระดับโพแทสเซียมเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม 
ยาตา้นเอซ สามารถใชร่้วมกบัไฮโดรคลอโรไทอาไซด ์เพราะตวัหลงัน้ีมีฤทธ์ิขบัโพแทสเซียมดว้ย  

  1.5.2 ข้อห้ามใช้ ในผูป่้วยท่ีเคยแพย้าในกลุ่มน้ี หญิงตั้งครรภ์ (เพราะอาจมีผลท าให้ทารกพิการได้) 
และผูป่้วยไตวาย 
             1.5.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา มีอาการไอแหง้ ๆ เวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ ทอ้งเดิน ผืน่ข้ึน 
              

2. ยารักษาแผลทีท่างเดินอาหาร (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) โดย มี
ข้อบ่งใช้ คือ ใชส้ าหรับ pancreatic fistula และใชส้ าหรับ variceal bleeding ในกรณีท่ีมีหลกัฐานวา่เป็นภาวะ
เลือดออกจาก portal hypertensive gastropathy โดยใชร่้วมกบั therapeutic endoscopic intervention 
           Omeprazole capule มี ช่ื อ ก า ร ค้ า  เ ช่ น  Madiprazole, Meiceral capsules, Omez, 
Eucid,  Gaster,  Lozol, Lopra , Probitor, Desec, Duogas เป็นตน้ ยาน้ีใชเ้พื่อ 

- ช่วยลดการหลัง่กรดในผูท่ี้มีภาวะการหลัง่กรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป 
- ป้องกนัการบาดเจ็บของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และล าไส้เล็ก ในผูป่้วยโรคกรดไหลยอ้น 

หรือมีความเส่ียงในการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือล าไส้เล็ก 
- ช่วยรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือล าไส้เล็ก และโรคกรดไหลยอ้น 

 ค าเตือนและข้อควรระวงั 
(1) ควรใชย้าอยา่งต่อเน่ืองตามแผนการรักษา แมว้า่อาการของโรคจะหายไป เช่น  

ผูป่้วยบางรายท่ีอาจตอ้งใชย้ามากกวา่ 2 สัปดาห์หรือเป็นเดือน  

http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=MADIPRAZOLE
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=MEICERAL+CAPSULES
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=OMEZ
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=EUCID+CAPSULES
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=GASTER+%28%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=Lozol
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=Lopra
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=PROBITOR+20+MG
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=Desec
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2803&drugtype=t&drugname=DUOGAS
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                      (2) ในผูท่ี้ไม่สามารถกลืนเม็ดแคปซูลได ้ให้แกะเม็ดแคปซูล แลว้ผสมผงยาทั้งหมดลงในน ้ า
ด่ืมในปริมาณเล็กนอ้ยเพื่อใหด่ื้มได ้แต่ไม่ควรแบ่งหรือเค้ียวเมด็แคปซูล 
                     (3) ไม่ควรรับประทานยาน้ีร่วมกบัน ้าชนิดอ่ืน แต่ใหกิ้นยาพร้อมน ้าเปล่าเท่านั้น  
                     (4)  แจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบเก่ียวกบั 

(4.1) การแพย้าต่างๆ  
(4.2) ยาอ่ืนๆ ทั้งท่ีแพทยส์ั่งจ่ายและท่ีใชเ้อง เน่ืองจากประสิทธิภาพของยาท่ีใชอ้ยู ่

อาจเปล่ียนแปลงเม่ือใชย้าน้ี 
(4.3) การมีโรคหรือภาวะต่างๆ มากกวา่ 3 เดือน ดงัน้ี อาการอุจจาระมีสีด าคล ้า 

หรือมีเลือดปน เจบ็หนา้อก กลืนล าบาก แสบร้อนกลางอก 
(4.4) อาการแสบยอดอกร่วมกบัอาการมึนงง ปวดศีรษะเล็กนอ้ยหรือเหง่ือออก 

                             (4.5) มีโรคตบั ปวดทอ้ง น ้าหนกัลดโดยไม่ทราบสาเหตุ อาเจียนมีเลือดปน  
หายใจหอบ 

(4.6) การตั้งครรภ ์การวางแผนในการตั้งครรภ ์หรือการใหน้มบุตร 
(4.7) การมีความผดิปกติของการท างานของตบั 
(4.8) การท่ีอาการของโรคไม่ดีข้ึนหากใชย้าอยา่งต่อเน่ือง 14 วนั (2 สัปดาห์) แลว้ 

 ข้อห้ามใช้ ในผูท่ี้แพย้าโอมิพราโซล (omeprazole) 
 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา  

(1) อาการอนัไม่พึงประสงคท่ี์ตอ้งแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทนัที เช่น ผื่นลมพิษ ผื่นคนั มีอาการ
บวมท่ีหน้า ล าคอ ล้ิน เปลือกตา ตา มือ เทา้ ขอ้เทา้และขาส่วนล่าง มีอาการกลืนล าบากหรือหายใจล าบาก 
เสียงแหบ ชกั มีการเกร็งของกลา้มเน้ือ เจ็บกลา้มเน้ือ หรือเป็นตะคริว ปัสสาวะล าบาก มีเลือดออกผิดปกติ
หรือมีจ ้าเลือด มีเลือดปนในปัสสาวะ ตาเหลือง ตวัเหลือง 
      (2) อาการอนัไม่พึงประสงคอ่ื์นท่ีอาจเกิดระหวา่งใชย้า   ซ่ึงหากเป็นต่อเน่ือง  หรือรบกวน 
ชีวติประจ าวนั เช่น ปวดศีรษะ ใหแ้จง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ  
     2.2  Lauromacrogol 400 (Polidocanol) sterile solution  
              โดยมีข้อบ่งใช้ คือ  

 2.2.1 ใชช่้วยหา้ม variceal bleeding ผา่นทาง endoscopy และใชส้ าหรับ sclerotherapy 
 2.2.2 ใชส้ าหรับ varicose vein และ hemorrhoid 

     2.3 Ranitidine bismuth citrate tablet มีช่ือการคา้ เช่น Pylorid เป็นตน้ จะใช้เป็น Second-line drug ใน
การก าจดั H. pylori และมีสรรพคุณ ดงัน้ี 
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2.3.1 ใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลยอ้น (GERD) หรือภาวะมีกรดในกระเพาะ
อาหารมากเกิน (เช่น โรค Zollinger-Ellison syndrome) และ                                                          

2.3.2 ใชบ้รรเทาอาการปวดทอ้งจากโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือล าไส้เล็กและใชใ้นการบรรเทา 
อาการแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลยอ้น  
                     (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั 
                           (1.1) ควรรับประทานยาใหต้รงเวลาทุกคร้ัง 
                           (1.2) หลีกเล่ียงการซ้ือยาบรรเทาอาการปวด หรือยาลดกรดมารับประทานเอง ควรปรึกษา
แพทยห์รือเภสัชกรก่อนใชย้า 
                           (1.3) หากอุจจาระมีสีด าเขม้ อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนมีลกัษณะคลา้ยเมล็ดกาแฟบดให้
รีบแจง้ใหแ้พทยท์ราบทนัที 
            (1.4) หา้มหยดุใชย้าดว้ยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทยผ์ูรั้กษาก่อน 
                           (1.5) แจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบเก่ียวกบั 

(1.5.1) ยาอ่ืนๆ ทั้งท่ีแพทยส์ั่งจ่ายและท่ีใชเ้อง เช่น วติามิน อาหารเสริม และยา 
สมุนไพร ท่ีท่านใชอ้ยูใ่นขณะน้ีหรือก าลงัจะใช ้

(1.5.2) การแพย้าต่าง ๆ 
(1.5.3) การมีความผิดปกติหรือมีประวติัความผดิปกติของการท างานของตบัหรือ 

ไต เป็นโรคพอร์ไฟเรีย (porphyria) โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) หรือโรคประจ าตวัอ่ืนๆ 
                                    (1.5.4) การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นประจ า 
                                    (1.5.5) การตั้งครรภ ์การวางแผนในการตั้งครรภ ์หรือการใหน้มบุตร 
                     (2) ข้อห้ามใช้ 

  (2.1) หา้มกินยาน้ีร่วมกบัยาลดกรด แต่หากมีความจ าเป็นตอ้งกินยาลดกรด ใหกิ้นยาน้ี 
ก่อนยาลดกรดอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง หรือหลงัจากกินยาน้ีแลว้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
                           (2.2) หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลห์รือสูบบุหร่ีในระหวา่งท่ีรับประทานยาน้ีอยู ่
                           (2.3) หา้มใชย้าน้ีในผูท่ี้แพย้าในกลุ่ม ranitidine 
                     (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   
                           (3.1) อาการขา้งเคียงท่ีตอ้งแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทนัที เช่น 
                                    (3.1.1) รู้สึกกระวนกระวน กระสับกระส่าย  ต่ืนเตน้ อยูน่ิ่งไม่ได ้ซึมเศร้า ประสาท 
หลอน  

(3.1.2) เตา้นมมีขนาดใหญ่ข้ึน (ในเพศชาย) สมรรถภาพทางเพศลดลง  
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                                    (3.1.3) ผวิแดง ลอก หรือมีแผลพุพอง เน้ือเยือ่ดา้นในปากหลุดลอก  
                                    (3.1.4) ผืน่คนั เหน่ือย อ่อนเพลียผดิปกติ อาเจียน ตวัหรือตาเหลือง 
                           (3.2) อาการขา้งเคียงท่ีหากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวิตประจ าวนั    ใหแ้จง้แพทย ์ หรือ 
เภสัชกรทราบ เช่น ทอ้งผกู หรือทอ้งเสีย วงิเวยีน ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ เป็นตน้  
 2 .4 Ranitidine hydrochloride film coated tab มี ช่ื อ ก า ร ค้ า  เ ช่ น  Zanamet, Utac 150, Zantidine,  

Zantidine-300,  Ranidine, Aciloc, Aciloc 300, Zantac, Zantac เป็นตน้ ยาน้ีใชเ้พื่อรักษาโรคแผลในกระเพาะ
อาหาร โรคกรดไหลยอ้น (GERD) หรือภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกิน เช่น โรค Zollinger-Ellison 
syndrome ใชบ้รรเทาอาการปวดแสบยอดอกจากโรคกรดไหลยอ้น หรือบรรเทาอาการปวดทั้งจากภาวะกรด
หลัง่มากเกิน 

ทั้ งน้ีรายละเอียดของค าเตือนและข้อควรระวงั ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้ เช่นเดียวกับ Ranitidine 
bismuth citrate tablet ดงักล่าวขา้งตน้ 
             

3. ยาปฏชีิวนะ (Antibiotics) 
            ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เป็นยาท่ีได้มาจากสารท่ีผลิตโดยจุลชีพ (ได้แก่ เช้ือรา และแบคทีเรีย) 
รวมทั้งสารท่ีเกิดจากการก่ึงสังเคราะห์ (semisynthetic) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยสารจากธรรมชาติและมีฤทธ์ิฆ่าหรือ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพชนิดอ่ืน เช่น ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ยากลุ่มเตตราไซคลีน ยากลุ่มแมก็โครไลด ์
(อีริโทรไมซิน) ยากลุ่มควิโนโลน (นอร์ฟล็อกซาซิน) กลุ่มยาฆ่าเช้ือรา (คีโตโคนาโซล) เป็นตน้ ยาปฏิชีวนะ
จึงเป็นยาตา้นจุลชีพ (Antimicrobial drugs) ชนิดหน่ึงซ่ึงมีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรีย ริกเกต
เซีย และเช้ือราเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ี การใชย้าตา้นจุลชีพน้ีตอ้งถือหลกั 3 อยา่ง ไดแ้ก่ 

- การใชใ้หถู้กกบัชนิดของเช้ือ 
- การใชใ้นขนาดท่ีถูกตอ้ง 

             - การใชใ้นระยะเวลาท่ีนานพอท่ีจะไม่ใหเ้ช้ือนั้นมีโอกาสเจริญเติบโตจนก่อใหเ้กิดอนัตรายไดอี้ก 
กล่าวคือ เฉล่ียระหวา่ง 4-14 วนั (โดยทัว่ไปใหน้าน 7-10 วนั) ทั้งน้ี แลว้แต่ชนิดของโรค  
            ถา้ขาดองคป์ระกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 3 อยา่งน้ี จะท าใหไ้ม่สามารถรักษาโรคใหห้ายแลว้ ยงัท า
ใหเ้ช้ือมีการด้ือยาตามมาอีกดว้ย เช่น การด้ือต่อเพนนิซิลลิน ซลัฟา เตตราไซคลีน หรือคลอแรมเฟนิคอล 
เป็นตน้ อนัเป็นผลจากการใชย้ากนัอยา่งพร ่ าเพร่ือโดยไม่ค  านึงถึงหลกัการดงักล่าว 
           อน่ึง ปัญหาท่ีพบบ่อยในการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งผดิๆ เช่น 
             - ใชย้าปฏิชีวนะเสมือนหน่ึงเป็นยาลดไข ้พอมีอาการไขก้็กินยาปฏิชีวนะทุกคร้ังไป  
             - ใชย้าปฏิชีวนะรักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส ในขณะท่ีเช้ือไวรัสนั้นๆ ไม่สามารถถูกฆ่าไดด้ว้ยยา

http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=3347&drugtype=t&drugname=Zanamet
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=3347&drugtype=t&drugname=UTAC+150
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=3347&drugtype=t&drugname=Zantidine
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=3347&drugtype=t&drugname=Zantidine-300
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=3347&drugtype=t&drugname=Aciloc+Tablets
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=3347&drugtype=t&drugname=Aciloc+300
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=3347&drugtype=t&drugname=ZANTAC+TABLETS+%28150+MG%29
http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=3347&drugtype=t&drugname=ZANTAC+TABLETS+%28300+MG%29
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ปฏิชีวนะดงักล่าว (ในปัจจุบนั มียาตา้นไวรัสท่ีใชรั้กษาโรคติดเช้ือไวรัสบางชนิด) 
           - ใชย้าปฏิชีวนะในขนาดและระยะเวลาท่ีนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น เช่น กินเพียง 2-3 เมด็ หรือกินนาน
เพียง 2-3 วนั พออาการดีข้ึน ก็หยดุยา  

ทั้งน้ี ขอยกตวัอยา่งยาปฏิชีวนะกลุ่มท่ีส าคญัๆ และมีการใชค้่อนขา้งมากอยูใ่นปัจจุบนั ดงัน้ี 
3.1 กลุ่มเพนนิซิลลนิ 

เป็นกลุ่มยาท่ีใชรั้กษาการติดเช้ือแบคทีเรียไดใ้นหลายส่วนของเน้ือเยื่อ/ อวยัวะ แต่เป็นกลุ่มยาท่ีไม่
ทนกบักรดในกระเพาะอาหาร จึงตอ้งกินยาเพนิซิลลินก่อนอาหารและยาจะถูกขบัออกจากร่างกายโดยผ่าน
ทางไต แต่ยาบางตวัในกลุ่มน้ีก็ถูกขบัออกโดยผา่นกระบวนการท่ีตบัก่อน ตวัอยา่งยาในกลุ่มเพนิซิลลิน เช่น  
เพนนิซิลลิน วี  (Penicillin V) อะมอกซิซิลลิน  (Amoxicillin) แอมพิซิลลิน (Ampicillin) คาร์เบนิซิลลิน 
(Carbenicillin) คลอกซาซิลลิน (Cloxacillin) และ ฟลูคลอซาซิลลิน (Flucloxacillin) ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึง
บางตวัเท่านั้น ไดแ้ก่ 

     3.1.1 เพนนิซิลลิน วี (Penicillin V) มีช่ือสามญัวา่ เพนิซิลลิน วี (เรียกสั้นๆ วา่ เพนวี)ใชรั้กษาโรคติด
เช้ือแบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive) ได้แก่ การติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไข้หวดัท่ีมี
แบคทีเรียแทรกซ้อน คออกัเสบ ต่อมทอนซิลอกัเสบ ปอดอกัเสบ เป็นตน้) ของผิวหนงั (เช่น ผิวหนงัอกัเสบ 
ไฟลามทุ่ง พุพอง บาดแผลสัตว์กัด หรือ คนกัด เป็นต้น) และการติดเช้ืออ่ืนๆ (เช่น เหงือกอกัเสบ ต่อม
น ้าเหลืองอกัเสบ ไขรู้มาติก เป็นตน้)  
                     (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั 
                           (1.1) ยาเพนนิซิลลินชนิดฉีดเป็นยาท่ีมีโอกาสเกิดการแพ้รุนแรงได้ จึงควรใช้ฉีดใน
โรงพยาบาลท่ีมีอุปกรณ์พร้อมเท่านั้น เน่ืองจากหากมีการแพย้าฉีด อาจตายคาเขม็ได ้
                           (1.2) อาการแพย้าท่ีพบไดบ้่อย อาจเป็นเพียงแค่ลมพิษ ผื่นคนั แน่นหนา้อก ใจสั่น ไปจนถึง
หอบตวัเขียว ความดนัต ่า เป็นลม ช็อกและตายได ้ 
                           (1.3) ผูท่ี้แพง่้าย เพียงการสูดหายใจเขา้หรือสัมผสัถูกตวัยาก็อาจเกิดอาการแพไ้ด ้
                           (1.4) ถา้มีอาการแพย้าใหห้ยดุใชย้าทนัทีและใหกิ้นหรือฉีดยาแกแ้พ ้ถา้เป็นรุนแรง  
เช่น เป็นลม ช็อก ให้ฉีดอะดรีนาลิน 0.3-0.5 มล. เขา้ใตผ้ิวหนงัหรือฉีดเดกซาเมทาโซน 1-2 หลอดเขา้หลอด
เลือดด า  

 (1.5) การใชย้าเพนนิซิลลินในขนาดสูงเป็นเวลานาน อาจท าใหเ้ป็นโรคไตอกัเสบ เมด็ 
เลือดแดงแตก หรือมีไข ้
                          (1.6) ในบางราย อาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเดิน แน่นหนา้อกได ้
                     (2) ข้อห้ามใช้  

http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0039.html
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0039.html
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                           (2.1)ในผูท่ี้เคยมีประวติัแพ้ยาตวัน้ีและยาในกลุ่มเดียวกัน (เช่น แอมพิซิลลิน อะม็อกซี
ซิลลิน คล็อกซาซิลลิน)  
                           (2.2) ในผูท่ี้แพย้าเพนนิซิลลินชนิดฉีด เช่น เพนนิซิลลินจี (พีจีเอส) โปรเคนเพนิซิลลิน เบน
ซาทีนเพนนิซิลลิน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นยาท่ีใชก้บัการติดเช้ือรุนแรงและมีโอกาสเกิดการแพรุ้นแรงได ้
                     (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา มีผืน่คนัลมพิษข้ึน แน่นหนา้อก ใจสั่น หอบ เป็นลม หรือช็อกได ้

     3.1.2 อะม็อกซีซิลิน (Amoxicillin) มีช่ือสามญัว่า Amoxicillin [trihydrate] เป็นยาพวกเดียวกบัแอมพิ
ซิลลิน (Ampicillin) เน่ืองจากยาน้ีดูดซึมทางล าไส้ได้ดีกว่า จึงใช้ขนาดเพียงคร่ึงหน่ึงของแอมพิซิลลิน 
รวมทั้งใช้กินหลงัอาหารได้ จึงนิยมใช้ยาน้ีแทนแอมพิซิลลินในทุกกรณี โดยยาน้ีอาจใช้เพื่อป้องกนัโรค 
Anthrax นอกจากน้ี ยาน้ียงัมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้กวา้งขวาง ทั้งชนิดแกรมบวก (Gram-positive) และ       
แกรมลบ (Gram-negative) โดยใชรั้กษาโรคติดเช้ือ ดงัน้ี   

- ในทางเดินหายใจ เช่น ไขห้วดัท่ีมีเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้อน คออกัเสบ ต่อมทอนซิลอกัเสบ 
หลอดลมอกัเสบ หลอดลมฝอยอกัเสบ ปอดอกัเสบ ไซนสัอกัเสบ ครู้ปจากแบคทีเรีย เป็นตน้ 

- ท่ีหู เช่น หูชั้นกลางอกัเสบเฉียบพลนั เป็นตน้ 
- ในระบบทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด ์เหงือกอกัเสบ แผลอกัเสบจากการถอนฟัน เป็นตน้ 
- ในระบบทางเดินปัสสาวะและอวยัวะสืบพนัธ์ุ เช่น กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ กรวยไตอกัเสบ 

ท่อปัสสาวะอกัเสบ หนองใน เป็นตน้ 
- ผวิหนงั เช่น แผลเป่ือย แผลอกัเสบ ฝี ตุ่มหนอง พุพอง เป็นตน้ 

หมายเหตุ ทั้งหมดน้ีให้กินหลงัอาหารและก่อนนอน เป็นระยะนานประมาณ 5-10 วนั แลว้แต่ชนิดของโรค  
เช่น โรคบิดชิเกลลาให้นาน 5 วนั กระเพาะปัสสาวะอกัเสบให้นาน 3 วนั โรคไทฟอยด์ ให้นาน 14 วนั โรค
หนองใน ใหกิ้นคร้ังเดียว 3 กรัมและอาจใหโ้พรเบเนซิด 1 กรัมร่วมดว้ย)  
                     (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                           (1.1) อาจมีอาการแพ ้เป็นผืน่คนั ลมพิษได ้

 (1.2) ควรแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบเก่ียวกบั 
(1.2.1)  ประวติัการแพย้าต่างๆ   
(1.2.2)   ยาประจ าท่ีใช้อยู ่ทั้งท่ีแพทยส์ั่งจ่ายหรือซ้ือมารับประทานเอง รวมทั้งวิตามิน 

อาหารเสริม และยาสมุนไพร  
(1.2.3)  โรคหรืออาการเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่หรือเคยเป็นมาก่อนหน้า เช่น โรคไต โรคตบั 

โรคภูมิแพ ้โรคหอบหืด ลมพิษ หรือโรคโมโนนิวคลิโอสิส (mononucleosis)                                                  
(1.2.4)  การตั้งครรภ ์การวางแผนในการตั้งครรภ ์หรือการใหน้มบุตร  

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0052.html
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 (2) ข้อห้ามใช้  
(2.1)  ในผูท่ี้แพย้าน้ีหรือแพย้าในกลุ่มเพนิซิลลิน เช่น Amoxicillin, Penicillin, ยาในกลุ่ม 

Cephalospirins ฯลฯ  
(2.2)  หา้มใชร่้วมกบัยาเมด็คุมก าเนิด เพราะอาจท าใหต้ั้งครรภไ์ด ้

                     (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา จุกแน่นทอ้ง ทอ้งเดิน และอาจท าใหมี้อาการอาเจียน  
           3.1.3  คล็อกซาซิลิน (Cloxacillin) มีช่ือสามญัว่า Cloxacillin [sodium] ใชรั้กษาโรคหรืออาการท่ีเกิด
จากการติดเช้ือสแตฟฟีโลค็อกคัส (Staphylococcus) ซ่ึงเป็นเช้ือเบคทีเรีย ท่ีมักจะด้ือต่อยาเพนนิซิลลิน
ธรรมดา โรคหรืออาการเหล่าน้ี เช่น ฝี แผลอกัเสบ ตุ่มหนอง พุพอง ผิวหนงัอกัเสบ กุง้ยิง หนงัตาอกัเสบ ถุง
น ้าตาอกัเสบ หูชั้นนอกอกัเสบ ต่อมน ้าเหลืองอกัเสบ ปอดอกัเสบ เป็นตน้  
หมายเหตุ ให้กินยาน้ีในเวลาท้องว่าง คือ กินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงและก่อนนอน โดยระยะเวลาท่ีกินยา
ประมาณ 5-10 วนั แลว้แต่ชนิดของโรค/ อาการนั้นๆ 
                      (1) ค าเตือนและข้อควรระวงั อาจมีอาการแพเ้ช่นเดียวกบัเพนวไีด ้ 
                      (2) ข้อห้ามใช้ ในผูท่ี้แพย้าน้ีหรือในผูท่ี้แพย้าในกลุ่มเพนนิซิลลิน  
                      (3) ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
                            (3 .1 ) ท่ี 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 
มีผื่นคนัตามผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ล้ินบวม หายใจล าบาก ปัสสาวะมีสีเขม้ ลมพิษ ผิวลอก หรือเป็น
แผลพุพอง หายใจหรือกลืนล าบาก ทอ้งเสียเป็นน ้ าอยา่งรุนแรง หายใจมีเสียงหวดี คนัหรือมีของเหลวคดัหลัง่
จากช่องคลอด ตวัเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะล าบาก หรือปริมาณปัสสาวะท่ีออกมาเปล่ียนแปลงไป 

        (3.2) ท่ีอาจเกิดระหวา่งการใชย้า  ซ่ึงหากเป็นต่อเน่ืองหรือรบกวนชีวติประจ าวนั  
จะต้องแจ้งแพทยห์รือเภสัชกรทราบ เช่น อาการจุกแน่นท้อง ท้องเสีย ท้องไส้ป่ันป่วน อาเจียน ผื่นคัน
เล็กนอ้ย เป็นตน้ 

3.2 กลุ่มเตตราไซคลิน (Tetracycline) เช่น Tetracycline มี ช่ือสามัญว่า Tetracycline [hydrochloride], 
Chlortetracycline มี ช่ื อ ส ามั ญ ว่ า  Chlortetracycline [hydrochloride], Oxytetracycline มี ช่ื อ ส ามั ญ ว่ า 
Oxytetracycline [hydrochloride]  

ยากลุ่มน้ีใชรั้กษาการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะและการติดเช้ือในล าไส้ หลอดลมอกัเสบ แผล ฝีหนอง 
โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิก่อกวนการท างานของสารพนัธุกรรม หรืออาร์เอนเอ (RNA) ของเช้ือแบคทีเรีย ท า
ใหเ้ช้ือไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได ้และท าใหเ้ช้ือหยุดการเจริญเติบโต 
            3.2.1 ค าเตือนและข้อควรระวงั  

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0040.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0039.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0046.html
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
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ควรระมดัระวงัการใช้ในเด็กอ่อนและหญิงมีครรภเ์พราะอาจส่งผลต่อการเจริญของกระดูกของเด็ก
และของทารกในครรภไ์ด ้

3.2.2 ข้อห้ามใช้  
                      (1) หา้มใชร่้วมกบัยาคุมก าเนิด เพราะจะลดประสิทธิภาพในการคุมก าเนิด                                                       
                      (2) ห้ามใชร่้วมกบัยาลดกรด และ/ หรือยากลุ่มวติามินท่ีมีเหล็กเป็นส่วนประกอบ เพราะจะลด
การดูดซึมยาเตตราไซคลีนได ้

3.3 กลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolides)  
ออกฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียโดยการก่อกวนท่ีสารพนัธุกรรมหรือท่ีเรียกวา่ อาร์เอนเอ (RNA) ท าให้

เช้ือไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนในการด ารงชีวิตได ้มกัใชใ้นการรักษาโรคติดเช้ือจากแบคทีเรียในทางเดิน
หายใจส่วนบนและส่วนล่าง ซ่ึงตวัอยา่งยากลุ่มแมคโครไลด์ เช่น อีรีโทรมยัซิน (Erythromycin) อาซิโทรมยั
ซิน (Azithromycin) คลาริโทรมยัซิน (Clarithromycin) รอซิโทรมยัซิน (Roxithromycin) ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง
เฉพาะอีรีโทรมยัซิน (Erythromycin) ซ่ึงมีช่ือสามญัวา่ “Erythromycin” โดยใชรั้กษา 
              - โรคติดเช้ือแบคทีเรีย เช่น ไซนสัอกัเสบ หูชั้นกลางอกัเสบ คอตีบ ไอกรน หลอดลมอกัเสบ ปอด
อกัเสบจากเช้ือไมโคพลาสมา ริดสีดวงตา อหิวาต์ บิดอะมีบา แผลริมอ่อน ซิฟิลิส หนองในเทียม ฝีมะม่วง 
เป็นตน้ 
              - ผูท่ี้มีประวติัแพย้ากลุ่มเพนิซิลลินในโรคติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ผวิหนงั 
หู จมูก ช่องปาก (แทนเพนวแีละอะมอ็กซีซิลลิน) และโรคติดเช้ือสแตฟฟีโลคอ็กคสั (แทนคล็อกซาซิลลิน)  
หมายเหตุ ควรใหย้าน้ีหลงัอาหารและก่อนนอน ระยะเวลาท่ีใชน้าน 7-10 วนั แลว้แต่ชนิดของโรค 
           3.3.1 ค าเตือนและข้อควรระวงั 

 (1) หากใชย้าในขนาดสูง พบไดบ้่อยท่ีอาจมีอาการมวนทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเดิน 
ซ่ึงบรรเทาไดโ้ดยควรลดขนาดยาลงหรือกินยาลดกรดควบดว้ย  
      (2) หลงัใชย้าติดต่อกนั 10-20 วนัอาจท าใหต้บัอกัเสบ (ดีซ่าน) เม่ือหยดุยาจะหาย 
                     (3) อาจมีอาการผืน่คนัจากการแพย้าได ้แต่พบนอ้ย  
           3.3.2 ข้อห้ามใช้  
                     (1) ผูป่้วยท่ีเป็นโรคตบั เพราะอาจมีพิษต่อตบั 
                    (2) หา้มใชร่้วมกบัยาแกแ้พช้นิดไม่ง่วง ช่ือ เทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) เน่ืองจากอาจท าใหห้วั
ใจเตน้ผิดจงัหวะจนถึงหยดุเตน้ได ้

 (3) หา้มใชร่้วมกบัยาลดไขมนัในเลือดกลุ่มสแตติน เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิดไตวาย 
           3.3.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจท าใหช้าปลายมือปลายเทา้ หรือตบัอกัเสบ 

http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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3.4 กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycosides) 
ยากลุ่มน้ีไม่ค่อยดูดซึมทางล าไส้  จึงต้องใช้วิธีฉีดเข้ากล้ามหรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดเพื่อใช้

รักษาการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีกระดูก ขอ้ ผิวหนัง ทางเดินหายใจ และการติดเช้ือหลงัผ่าตดั ตวัอย่างยากลุ่ม      
อะมีโนไกลโคไซด์ เช่น เจนตามยัซิน (Gentamycin) โทบรามยัซิน (Tobramycin) อะมิคาซิน (Amikacin) 
สเตรปโตมยัซิน (Streptomycin) สเปคทิโนมยัซิน (Spectinomycin) กานามยัซิน (Kanamycin) และนีโอมยั
ซิน (Neomycin) โดยมีค าเตือนและข้อควรระวงั คือ ยาน้ีมีความเป็นพิษต่อไตและหูชั้นใน             

3.5 กลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin)  
ยากลุ่มน้ีไม่ทนกรดเช่นเดียวกบักลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin) และดูดซึมในทางเดินอาหารไดไ้ม่ดี จึง

ตอ้งใชก้ารฉีดเขา้กลา้มหรือเขา้หลอดเลือด แต่มียาเซฟาโลสปอรินบางตวัมีคุณสมบติัทนกรดไดดี้ จึงใชก้าร
กินได้ โดยยาจะออกฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียได้หลายชนิด เช่น ชนิดก่อการอกัเสบในทางเดินหายใจและ
ทางเดินอาหาร ยาน้ีจะถูกขบัออกจากร่างกายทางปัสสาวะโดยผ่านทางไต โดยส่วนน้อยจะถูกท าลายและ
ผา่นออกทางตบั ตวัอยา่งยาในกลุ่มเซฟาโลสปอริน เช่น เซฟาโซลิน (Cefazolin) เซฟาคลอร์ (Cefaclor) เซฟู
รอกซีม (Cefuroxime) เซโฟแทคซีม (Cefotaxime) และ เซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) เป็นตน้ 

3.6 กลุ่มควโินโลน (Quinolones)  
ออกฤทธ์ิโดยรบกวนการสร้างโปรตีนในสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรียท่ีเรียกวา่ ดี เอน็ เอ (DNA) 

ใชรั้กษาการติดเช้ือแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ ทางไต และต่อมลูกหมาก แต่ไม่ค่อยใชรั้กษาการติด
เช้ือในโพรงไซนสั (Sinusitis/ ไซนูไซติส) โดยมีข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ในผูท่ี้เป็นโรคลมชกั คือ อาจ
กระตุน้สมองเป็นสาเหตุใหช้กัไดบ้่อยข้ึน ตวัอยา่งยากลุ่ม ควิโนโลน เช่น ไซโปรฟลอซาซิน หรือซิโปรฟลอ
ซาซิน (Ciprofloxacin) เลโวฟลอซาซิน (Levofloxacin) นอร์ฟลอซาซิน (Norfloxacin) และโอฟลอซาซิน
(Ofloxacin) เป็นตน้ 

3.7 คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ใช้รักษาโรคติดเช้ือได้อย่างกวา้งขวางเช่นเดียวกบัเตตราไซ
คลีน แต่แนะน าให้ใช้เฉพาะโรคบางชนิด (เช่น ไทฟอยด์ ไทฟัส บาดทะยกั) ไม่แนะน าให้ใช้รักษาโรคติด
เช้ือทัว่ไป เพราะอาจท าให้เกิดโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อได ้ส่วนการรักษาไขร้ากสาดน้อย ควรให้ยา
นาน 14 วนั                                    

3.7.1  ค าเตือนและข้อควรระวงั 
                     (1) อาจท าใหค้ล่ืนไส้อาเจียน ทอ้งเดิน ปากเป่ือย ปากเป็นแผลได ้ 
                     (2) ไม่ควรใชพ้ร ่ าเพร่ือ ห้ามใชก้บัโรคติดเช้ือทัว่ไป โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส เช่น หดั 
ไขห้วดั ไขห้วดัใหญ่ หรือปวดฟัน นอกจากไม่ไดป้ระโยชน์แลว้ ยาน้ียงัอาจไปกดไขกระดูก ท าให้เป็นโรค
โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ เกิดอาการซีด เลือดออกง่าย ติดเช้ือง่าย อาจถึงตายได ้

http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0041.html
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3.7.2  ข้อห้ามใช้ 
    (1) ในหญิงตั้งครรภห์รือระยะใหน้มบุตร 
                   (2) ในเด็กอายุต  ่ากว่า 4 เดือน (ทารกแรกเกิดถึงอายุ 4 เดือน) เพราะอาจเป็นพิษ ท าให้เกิดเกรย ์
ซินโดรม (Gray syndrome) ซ่ึงจะมีอาการอาเจียน ทอ้งอืด ไม่ดูดนม ตวัเขียว เน้ือตวัอ่อนปวกเปียก ความดนั
โลหิตต ่า ตวัเยน็ หมดสติ และอาจตายใน 2-3 ชัว่โมง  
      (3) ในรายท่ีมีภาวะพร่องเอนไซมจี์-6-พีดี เพราะอาจท าให้เกิดอาการโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดง
แตก  

3.7.3  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจท าใหเ้กิดโรคโลหิตจางอะพลาสติกได ้ 
3.8 กรีซิโอฟลาวนิ (Griseofulvin)  

ใช้รักษาโรคกลากหรือเช้ือราท่ีศีรษะ เล็บหรือทัว่ตวั โดยหากเป็นกลากท่ีผิวหนัง ให้กินยานาน 4 
สัปดาห์ กลากท่ีศีรษะและท่ีเทา้ ให้กินนาน 6-8 สัปดาห์ กลากท่ีเล็บน้ิวมือ ให้กินนาน 4-6 เดือน กลากท่ีเล็บ
น้ิวเทา้ ใหกิ้นยานาน 12-18 เดือน  

3.8.1  ค าเตือนและข้อควรระวัง อาจท าใหป้วดศีรษะ คล่ืนไส้ อาจเจียน ส่วนอาการท่ีพบไดแ้ต่นอ้ย คือ 
ท าใหเ้มด็เลือดขาวต ่า ผืน่คนั ปลายประสาทอกัเสบ  

3.8.2  ข้อห้ามใช้ หา้มใชก้บัผูท่ี้มีภาวะตบัวาย ผูป่้วยเอสแอลอี หญิงตั้งครรภ ์ 
3.8.3  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจท าใหป้วดศรีษะ คล่ืนไส้ อาเจียน มีผืน่คนั 

3.9 คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ใชรั้กษาโรคเช้ือรา เช่น กลาก เกล้ือน โรคเช้ือราแคนดิดา ซ่ึงการใชใ้น
แต่ละโรคจะมีวธีิใชท่ี้แตกต่างกนั เช่น 

• โรคกลากทีศี่รษะ สระดว้ยแชมพูคีโตโคนาโซล สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ร่วมกบัการกินยากริซีโอฟุลวนิ 
• โรคเกลือ้น  
- ชนิดกิน ให้กินยาติดต่อกนั 10-14 วนั และหากตอ้งการป้องกนัการเกิดโรคซ ้ า ให้ขนาด 400มก. 

เดือนละคร้ัง ส าหรับเด็ก ใหข้นาด 10 มก.ต่อน ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม  
- ชนิดแชมพู ให้ทาบริเวณท่ีเป็นวนัละคร้ัง ติดต่อกนันาน 5 วนั โดยเม่ือทายาแลว้ ให้ทิ้งไว ้5 นาที 

แลว้จึงลา้งออก เพื่อใหส้ะดวก เวลาท่ีแนะน า คือ ก่อนอาบน ้า  
• โรคเช้ือราแคนดิดาท่ีผิวหนงัและเล็บ ใหกิ้นยาวนัละคร้ัง ติดต่อกนันาน 2 สัปดาห์ แต่ถา้มีการอกัเสบ

ของช่องคลอดจากเช้ือแคนดิดา ใหกิ้นคร้ังละ 400 มก. วนัละคร้ัง ติดต่อกนันาน 5 วนั  
3.9.1 ค าเตือนและข้อควรระวัง 

 (1) ไม่แนะน าให้ใช้ในผูป่้วยโรคกลากเพราะต้องกินยานาน แต่ไม่ควรกินติดต่อกันเกิน 2 
สัปดาห์ เพราะอาจมีพิษต่อตบั ท าใหต้บัอกัเสบได ้ดงันั้นควรตรวจเลือดเพื่อดูการท างานของตบัดว้ย 

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0042.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0043.html
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                     (2) ในผูช้าย ถา้กินเกินวนัละ 400 มก. อาจท าให้เกิดภาวะนมโต(gynecomastia) ซ่ึงจะหายได้
เองหลงัหยดุยา 
           3.9.2 ข้อห้ามใช้  
                     (1) หา้มใชใ้นคนท่ีเป็นโรคตบัหรือแพย้าชนิดน้ี 
                     (2) ห้ามใช้ร่วมกบัยาแก้แพ ้"เทอร์เฟนาดีน (Terfenadine)" อาจเกิดอนัตราย เพราะท าให้หัว
ใจเตน้ผดิจงัหวะ จนถึงหยดุเตน้ได ้
            3.9.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน มีผืน่คนั แต่พบค่อนขา้งนอ้ย 

3.10  โคไตรม็อกซาโซล (Cotrimoxazole)   
เป็นยากลุ่มซลัฟา (Sulfonamide) ท่ีออกฤทธ์ินาน ประกอบดว้ย ซลัฟาเมทอ็กซาโซล  

(Sulfamethoxazole) กบัไตรเมโทพริม (Trimethoprim)  มีช่ือทางการคา้ เช่น แบกทริม (Bactrim) เซปทริน
(Septrin) ไบโอทริม (Biotrim) เมทริม (Metrim) แบซิน (Bacin) เป็นตน้ โดยมีสรรพคุณ ดงัน้ี  

  - ใชรั้กษาโรคติดเช้ือแบคทีเรีย เช่น ไทฟอยด ์บิดชิเกลลา อหิวาต ์กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ กรวยไต
อกัเสบ ต่อมลูกหมากอกัเสบ ไซนสัอกัเสบ หูชั้นกลางอกัเสบ แผลริมอ่อน เป็นตน้   
             - ใชรั้กษาโรคปอดอกัเสบจากเช้ือโปรโตซวั-นิวโมซิสติสคาริไน ในผูป่้วยโรคเอดส์  
            3.10.1 ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                        (1) ผูท่ี้มีประวติัแพย้าซัลฟา ไม่ว่าจะเป็นยาซัลฟาตวัใดก็ตาม ห้ามใช้ยาท่ีมีส่วนผสมของ
ซลัฟาตวัใดตวัหน่ึงอีกต่อไป เพราะอาจเกิดอาการแพย้าได ้โดยเป็นไข ้หรือมีอาการของการเป็นลมพิษ ผื่น
คนั ปากบวม ตาบวม หรือมีเม็ดใสๆ ข้ึนตามปาก ตา ทวารหนกั ช่องคลอด ล าตวัหรือแขนขาได ้ในบางราย
อาจมีภาวะของกลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน (Stevens-Johnson syndrome) โดยมีการแพย้าอย่างรุนแรง 
หนงัลอก ตาเป่ือย ปากเป่ือย  

 (2) อาจท าให้เกิดโรคโลหิตจางอะพลาสติก หรืออาจท าให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวน้อยลง 
(agranulocytosis) ในร่างกายได ้ 

 (3) อาจท าใหมี้อาการคล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเดินได ้
3.10.2 ข้อห้ามใช้  

 (1) ห้ามใชใ้นผูป่้วยท่ีมีภาวะพร่องเอนไซม์จี-6-พีดี เน่ืองจากอาจท าให้เกิดโรคโลหิตจางจาก
เมด็เลือดแดงแตกได ้ 

 (2) ในผูมี้ประวติัแพย้าในกลุ่มซลัฟา 
  3.10.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจท าใหมี้อาการคล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเดิน หรือแพย้าได ้ 

3.11  ไพราซินาไมด์ (Pyrazinamide) 

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0044.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0048.html
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            ใช้รักษาวณัโรค มีช่ือทางการค้า เช่น พีซีเอ (PZA) ไพราซินาไมด์ (Pyrazinamide) มกัใช้
ร่วมกบัไอเอน็เอช ไรแฟมพิซิน ในระยะ 2 เดือนแรกของการรักษา 

3.11.1  ค าเตือนและข้อควรระวงั  
                        (1) อาจมีพิษต่อตบั  
         (2) อาจท าให้มีอาการปวดขอ้ ซีด มีไข ้เป็นลมพิษ ผื่นข้ึน เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน และ
อาจท าใหภ้าวะของโรคแผลในกระเพาะอาหารก าเริบได ้
         (3) ควรระมดัระวงัในการใชใ้นผูป่้วยโรคเกาต ์เพราะอาจท าให้เกิดภาวะกรดยูริกในเลือดสูง 
ท าใหโ้รคเกาตก์ าเริบได ้ 

3.11.2  ข้อห้ามใช้ ผูท่ี้เป็นโรคตบัในระยะรุนแรง 
3.11.3  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดขอ้ ซีด มีไข ้ลมพิษ ผืน่ข้ึน  

3.12  เมโทรไนดาโซล (Metronidazole)  
ใชรั้กษาโรคบิดอะมีบา ฝีในตบั โรคติดเช้ือพยาธิทริโคโมแนส ซ่ึงมีขนาดและวธีิใชท่ี้แตกต่างกนัใน 

การรักษาโรคแต่ละอย่าง โดยมีช่ือทางการคา้ เช่น ฟลาจิล (Flagyl), คอมโมแนส (Conmonas), เมทราโซล 
(Metrazole) เป็นตน้ 
           3.12.1 ค าเตือนและข้อควรระวัง อาจท าให้มีผลต่อการรับรสในปากโดยอาจมีความรู้สึกรสปร่า ๆ 
และล้ินแสบ มีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน วงิเวยีนศีรษะ  
          3.12.2 ข้อห้ามใช้  

(1) ผูป่้วยท่ีมีโรคเลือด หรือโรคทางสมอง หรือผูท่ี้มีภาวะตบัวาย  
(2) ในหญิงตั้งครรภ ์3 เดือนแรก และในหญิงท่ีใหน้มบุตร  

 3.12.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจท าใหมี้อาการแสบปากและล้ิน คล่ืนไส้ อาเจียน 
3.13  ไรแฟมพซิิน (Rifampicin)  

ใช้รักษาวณัโรค  โรคเร้ือน (ควรใชร่้วมกบัยารักษาวณัโรค/โรคเร้ือนชนิดอ่ืน อยา่งน้อยอีก 1 ชนิด) 
และสามารถใช้ในการป้องกนัโรคไขก้าฬหลงัแอ่น หรือโรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบจากเช้ือเมนิงโกค็อกคสั
ส าหรับผูส้ัมผสัใกล้ชิดกบัผูป่้วย มีช่ือทางการค้า เช่น ไรฟาดิน (Rifadin), ไรแฟม (Rifam), ไรแฟมพิซิน 
(Rifampicin) เป็นตน้ 

3.13.1  ค าเตือนและข้อควรระวงั  
(1) การใชย้าน้ีในขนาดสูง (มากกวา่วนัละ 25 มก. ต่อน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม) อาจท าให้มีไข ้มี

อาการปวดเม่ือย คลา้ยกบัเป็นไขห้วดัใหญ่ได ้
(2) อาจท าใหเ้กิดอาการต่อไปน้ี แต่เม่ือหยดุยา อาการต่างๆ เหล่าน้ีก็จะหายไดเ้อง 

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0049.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0050.html
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                           (2.1) อาการคล่ืนไส้ อาเจียน ปวดมวนทอ้ง ทอ้งเดินได ้
(2.2) อาการแพ ้มีผืน่คนัได ้แต่มกัไม่รุนแรง หรือ  
(2.3) ท  าใหต้บัอกัเสบ (ดีซ่าน) หรือภาวะเกล็ดเลือดต ่า  

(3) หลีกเล่ียงการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และมารดาท่ีให้นมบุตร การให้ยาในหญิงตั้งครรภ์ก่อน
คลอด 2-3 สัปดาห์ อาจท าใหเ้กิดภาวะเลือดออกในทารก และมารดาในช่วงหลงัคลอดได ้

3.13.2  ข้อห้ามใช้ ผูท่ี้แพย้าน้ี หญิงตั้งครรภก่์อนคลอด 2-3 สัปดาห์ ผูท่ี้มีอาการดีซ่าน  
3.13.3  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

                        (1) เม่ือไดรั้บยาน้ีจะท าใหมี้ปัสสาวะ น ้าตา เสมหะ เป็นสีส้ม ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายแต่อยา่งใด 
         (2) อาจท าใหค้ล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเดิน มีไข ้ 

3.14  อแีทมบูทอล (Ethambutol)  
ใช้รักษาวณัโรคร่วมกบัไอเอ็นเอช และยารักษาวณัโรคชนิดอ่ืนๆ โดยมีช่ือทางการค้า เช่น อีทิบิ 

(Etibi) คอนบูทอล (Conbutol) แอมบูทอล (Ambutol) เป็นตน้ 
3.14.1  ค าเตือนและข้อควรระวงั 

 (1) อาจท าใหป้ลายประสาทอกัเสบ มีอาการชาซู่ซ่าตามปลายมือปลายเทา้ 
                        (2) การใชใ้นขนาดสูง (เช่น ขนาด 25 มก. ต่อน ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม) อาจท าให้มีอาการตามวั 
ตาบอดสี ถา้หากสงสัย ควรหยดุยาและปรึกษาแพทย ์

3.14.2  ข้อห้ามใช้ ผูท่ี้เป็นประสาทตาอกัเสบ (Optic neuritis) 
3.14.3 ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจท าใหต้ามวั หรือชาตามปลายมือปลายเทา้ 

หมายเหตุ ไอเอ็นเอช (INH/ Isoniazid) เป็นยาตัวหลักท่ีใช้ในการรักษาวณัโรค โดยใช้ร่วมกับยารักษา        
วณัโรคตวัอ่ืน ๆ 
 

4. ยารักษาโรคเบาหวาน     
ยาท่ีใชรั้กษาโรคเบาหวานมีอยู ่2 แบบ คือ ยาฉีดกบัยากิน 

4.1 ยาฉีดอนิซูลนิ 
ใชฉี้ดในผูป่้วยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (ใชย้ากินไม่ไดผ้ล) ซ่ึงตอ้งฉีดไปตลอดชีวิต หรือในผูป่้วย

ท่ีมีอาการของโรคเบาหวานก าเริบหนกั เม่ือมีสารคีโตนในปัสสาวะ เม่ือมีการอกัเสบ มีแผล ในหญิงตั้งทอ้ง
และในรายท่ีตอ้งผา่ตดั โดยอินซูลินท่ีฉีดเป็นสารท่ีคลา้ยกบัอินซูลินของคนซ่ึงท าจากตบัอ่อนของววัหรือหมู 
โดยจะตอ้งเก็บอินซูลินไวใ้นตูเ้ยน็หรือแช่น ้าแขง็ เพราะเป็นยาท่ีเส่ือมง่าย ยาฉีดอินซูลินมีหลายชนิด เช่น  

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0053.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0055.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0055.html
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           4.1.1 อนิซูลนิธรรมดาหรือเร็กกูล่าร์อินซูลิน (Regular insulin) มีการใชค้่อนขา้งมาก ออกฤทธ์ิเร็วแต่
ฤทธ์ิอยูเ่พียงระยะสั้นไม่ก่ีชัว่โมง จึงตอ้งฉีดวนัละหลายคร้ัง มกัจะใชใ้นผูป่้วยเบาหวานท่ีมีอาการรุนแรงและ
ตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล  
           4.1.2  เอนพีเอชอินซูลิน (NPH insulin) เป็นยาท่ีออกฤทธ์ินาน ซ่ึงผูป่้วยสามารถฉีดไดเ้องท่ีบา้น ถา้
เป็นไม่มาก จะใหฉี้ดวนัละ 40-50 ยนิูต วนัละคร้ังตอนเชา้ ถา้เป็นมาก อาจฉีดวนัละ 60-80 ยนิูต  

ทั้งนี ้ค าเตือนและข้อควรระวงัเกีย่วกบัยาฉีดอนิซูลนิ มีดังนี ้ 
(1) การฉีดอินซูลิน ตอ้งสั่งใช้โดยแพทย ์เพราะแพทยต์อ้งเป็นผูก้  าหนดขนาดในการรักษา 

และ/หรือพยาบาลจะตอ้งให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีฉีดยานั้น ซ่ึงหากฉีดมากหรือนอ้ยเกินไป หรือฉีดไม่ถูกวิธี 
อาจท าใหเ้กิดอนัตราย เช่น ระดบัน ้าตาลในเลือดต ่าหรือสูงเกินไป จนอาจถึงตายได ้ 

(2) หากมีอาการแพ ้เช่น เป็นผืน่แดงตรงท่ีฉีด ใหห้ยดุยาทนัที แลว้ไปพบแพทย ์ 
    4.2 ยากนิทีใ่ช้รักษาเบาหวาน 

แพทยม์กัจะให้ใช้ยากินในผูท่ี้มีระดบัน ้ าตาลในเลือดไม่สูงมาก เช่น ผูเ้ป็นเบาหวานหลงัอายุ 40 ปี 
หรือเป็นมานอ้ยกวา่ 10 ปี หรือคนท่ีฉีดอินซูลินไม่เกินวนัละ 40 ยนิูต โดยท่ีใชบ้่อยในผูป่้วยเบาหวาน ไดแ้ก่ 
          4.2.1 ยาคลอร์โปรปาไมด์ (Chlorpropamide) เช่น ไดอาบีนีส (Diabenese) ดูไมด์ (Dumide) ขนาด 100 
และ 250 มิลลิกรัม หากกินวนัละ 500 มิลลิกรัมแลว้ ยงัไมไ่ดผ้ล ใหเ้ปล่ียนเป็นยาอ่ืน 
          4.2.2 ยาไกลเบนคลาไมด์ (Glibenclamide) ขนาด 5 มิลลิกรัม [เช่น ดาโอนิล (Daonil) ยูกลูคอน 
(Euglucon)] โดยเร่ิมกินวนัละคร้ังๆ ละ 1 เม็ด หลงัอาหารเช้า ถา้ไม่ไดผ้ลจะเพิ่มเป็น 1 เม็ด หลงัอาหารเชา้-
เย็ น  ถ้ า ไ ม่ ไ ด้ ผ ล  จ ะ เพิ่ ม เป็ น ค ร่ึ ง เม็ ด ห ลั ง อ าห า ร เช้ า -เย็ น  ให้ ไ ด้ สู ง สุ ด  ว ัน ล ะ  4-5 เม็ ด  
          4.2.3 ยาโทลบูตาไมด์ (Tolbutamide) เช่น ราสตินอน (Rastinon), อาร์โทซิน (Artosin)  
         4.2.4 ยาอะซีโตเฮกซาไมด์ (Acetohexamide) เช่น ดยัมีลอร์ (Dymelor)  
         4.2.5 ยาทาลาซาไมด์ (Talazamide) เช่น ทอลิเนส (Tolinase) 

ทั้งนี ้ค าเตือนและข้อควรระวังเกีย่วกบัยากนิทีใ่ช้รักษาเบาหวาน มีดังนี้ 
     (1) ผูป่้วยบางคนท่ีไดรั้บยากิน อาจแพย้าโดยจะมีอาการคนัตามร่างกาย มีผืน่ข้ึนตามผิวหนงั เป็น

ลมพิษ ดีซ่าน ปัสสาวะสีเขม้ อุจจาระซีดขาว เจบ็คอ เป็นไข ้ทอ้งเดิน อ่อนเพลีย ถา้มีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงักล่าว ซ่ึงมกัปรากฏใหเ้ห็นใน 1-2 สัปดาห์หลงัเร่ิมกินยา ตอ้งหยดุยาทนัที แลว้รีบไปพบแพทย ์

     (2) ควรมีของหวาน เช่น น ้ าตาล ลูกกวาด ท็อฟฟ่ี หรือขนมต่างๆ ฯลฯ ติดตวัไวเ้สมอ เพื่อวา่เม่ือ
เกิดอาการดงักล่าวข้ึนเม่ือใด จะไดรี้บอมทนัที เพราะยาจะไปลดระดบัน ้ าตาลในเลือดซ่ึงสัมพนัธ์กบัอาหารท่ี
กิน ถ้าไม่ได้กินข้าวเลย แต่ยงัได้รับยาในขนาดปกติหรือสูงเกินไป ก็จะท าให้ระดบัน ้ าตาลในเลือดต ่า มี
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อาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง เหง่ือแตก หิวอย่างกระทนัหัน (มกัเป็นตอนเช้ามืด) ซ่ึงจะเป็นอนัตรายโดยอาจ
เป็นลมช็อคหมดสติถึงตายได ้หากหมดสติ ตอ้งรีบพาผูป่้วยไปพบแพทย ์ 

     (3) ห้ามเปล่ียนชนิดหรือขนาดของยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย ์เพราะหากระดบัน ้ าตาลในเลือดต ่า
กะทนัหนั อาจมีอนัตรายจากการช็อคหมดสติและตายได ้ 

     (4) ไม่ควรด่ืมเหลา้ขณะท่ีไดรั้บยาเบาหวานอยู ่เพราะจะท าให้เกิดอาการคลา้ยคนท่ีกินยาอดเหลา้
แลว้ไปด่ืมเหลา้ โดยหลงัจากด่ืมเหลา้แลว้ 3-10 นาที จะมีอาการต่างๆ เช่น หนา้แดง ตาแดง ร้อน รู้สึกอึดอดั 
หายใจไม่ออก คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้ง เวยีนหวั หวัใจเตน้แรง เป็นตน้ 

     (5)  การใชย้าเบาหวานร่วมกบัยาอ่ืน เช่น ยาซัลฟาทุกชนิด ยารักษาโรคหัวใจ ยาแกป้วดจ าพวก
แอสไพริน ยาแกป้วดขอ้ (เฟนิลบิวตาโซน) ยารักษาวณัโรค ยาปฏิชีวนะ (คลอแรมเฟนิคอล เตตร้าซยัคลีน)  
และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์อาจท าใหร้ะดบัน ้าตาลในเลือดต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายได ้                                                                  

        
กจิกรรม 14.2.2  

จงอธิบาย ขอ้บ่งใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้ผลขา้งเคียงจากการใชแ้ละขอ้หา้มใชข้องยาบ าบดัโรค
ความดนัโลหิตสูงท่ีมีช่ือสามญัวา่ อีนาลาพริล (Enalapril) 

 

แนวตอบกจิกรรม 14.2.2 

ยาอีนาลาพริล (Enalapril) เป็นช่ือสามญัของยาตวัหน่ึงในกลุ่มยาตา้นเอซ (ACE inhibitors) ท่ีมีขอ้

บ่งใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้ผลขา้งเคียงจากการใชแ้ละขอ้หา้มใชข้องยาบ าบดัโรคความดนัโลหิตสูง ดงัน้ี 

1. ขอ้บ่งใช ้  
ใชรั้กษาโรคความดนัโลหิตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนท่ีเป็นเบาหวาน หรือมีภาวะหัวใจลม้เหลว 

ยากลุ่มน้ีเป็นยาท่ีควรสงวนไวใ้ช้ในรายท่ีใช้ยากลุ่มไฮโดรคลอโรไทอาไซด์และกลุ่มยารีเซอร์ฟีนไม่ไดผ้ล
หรือมีขอ้หา้มในการใชย้าในกลุ่มดงักล่าว  
2. ขอ้ควรระวงั 
     2.1 อาจท าให้มีอาการไอแห้งๆ เน่ืองจากยาน้ีไปเพิ่มความไวของปฏิกิริยาการไอต่อ การระคายเคืองต่อ
หลอดลมและกล่องเสียง อาการไอจะทุเลาหลงัจากหยดุยา 4 วนั บางคนอาจไอมากจนตอ้งเปล่ียนไปใชย้าอ่ืน 
  2.2 อาจท าใหค้วามดนัโลหิตตก เวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ ทอ้งเดิน ผืน่ข้ึน 

http://www.ideaforlife.net/health/drug/0085.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0081.html
http://www.ideaforlife.net/health/drug/0082.html
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      2.3 อาจท าให้มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง จึงควรระมดัระวงัในการใชย้าน้ีร่วมกบัยาขบัปัสสาวะท่ีไม่
มีฤทธ์ิขบัโพแทสเซียม เช่น Spinorolactone, Triamterene, Amiloride (ยาท่ีมีช่ือทางการคา้ว่า Moduretic จะ 
Amiloride เป็นส่วนผสมกบั Hydrochlorothiazide) เพราะอาจท าให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงไดถ้า้
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 
ยาตา้นเอซ สามารถใชร่้วมกบัไฮโดรคลอโรไทอาไซด ์เพราะตวัหลงัน้ีมีฤทธ์ิขบัโพแทสเซียมดว้ย  
3. ผลขา้งเคียงจากการใชย้า มีอาการไอแหง้ๆ เวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ ทอ้งเดิน ผืน่ข้ึน 
4. ขอ้หา้มใช ้ในผูป่้วยท่ีเคยแพย้าในกลุ่มน้ี หญิงตั้งครรภ ์(เพราะอาจท าใหท้ารกพิการได)้ และผูป่้วยไตวาย 
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เร่ืองที ่14.2.3  
วติามนิและเกลือแร่  ยาคุมก าเนิด  วคัซีนและเซรุ่ม 
 

กลุ่มยาท่ีใชใ้นการป้องกนัไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือการเป็นโรคต่างๆ นั้น เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่ง
ยิง่ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการสาธารณสุข เน่ืองจากหากมีการใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จะเป็น
การน ามาซ่ึงสุขภาพท่ีดีของประชาชนและเป็นหน่ึงในมาตรการในการจดัการเพื่อลดความเส่ียงในการเกิด
อาการเจ็บป่วยหรือการเป็นโรคต่างๆ อนัจะช่วยลดปัญหาต่อระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยและ 
ช่วยลดงบประมาณท่ีจะตอ้งสูญเสียไปในการจดัการแกปั้ญหาดงักล่าวได ้ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัการใชย้า
ยากลุ่มน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ วติามินและเกลือแร่  ยาคุมก าเนิด  วคัซีนและเซรุ่ม มีดงัน้ี  

 

1.วติามนิและเกลือแร่ 
วติามิน (Vitamins)   เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์ท่ีร่างกายสร้างเองไม่ได ้ แต่จะพบในอาหารท่ีไม่ใช่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั หรือเกลือแร่ ซ่ึงในคนปกติ วิตามินเป็นสารท่ีร่างกายตอ้งการเพียงเล็กน้อย
เพื่อช่วยให้การท างานทางเมแทบอลิกต่างๆ ให้เป็นไปอยา่งปกติ ทั้งยงัช่วยในการป้องกนัโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบกพร่องต่างๆ   ส่วนเกลือแร่ (Dietary minerals) มีบทบาทและหน้าท่ีส าคัญในร่างกายหลายอย่าง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท  าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างของร่างกาย เป็นองคป์ระกอบของเซลล์เน้ือเยื่อและเส้นประสาท 
เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ ฮอร์โมนและวิตามิน นอกจากน้ี เกลือแร่ยงัท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของ
กล้ามเน้ือในทุกอวยัวะ จากความส าคัญและหน้าท่ี ดังกล่าวนั้น จะเห็นว่า เกลือแร่เป็นสารอาหารท่ี มี
ความส าคญัยิ่งต่อร่างกาย ซ่ึงร่างกายตอ้งได้รับอย่างเพียงพอ จึงจะเจริญเติบโตไดอ้ย่างเต็มท่ีและแข็งแรง 
อาหารทัว่ไปท่ีเป็นแหล่งของเกลือแร่ทั้งชนิดหลกัและชนิดปริมาณนอ้ยแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่ชนิดของ
อาหาร เช่น เกลือแร่ท่ีมีความส าคัญต่อร่างกายประกอบด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไอโอดีน เหล็ก 
แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง และโพแทสเซียม โดยร่างกายมีเกลือแร่ 4% ของน ้าหนกัร่างกายทั้งหมด เกลือ
แร่ท่ีร่างกายตอ้งการมีดงัน้ี 

1.1  วติามินและเกลือแร่ผสมผสานกบัภูมิคุ้มกนั 
1.1.1 วิตามิน เอ จะช่วยลดการติดเช้ือท่ีทางเดินหายใจ ช่วยกระตุน้ระบบภูมิตา้นทานหลายจุด T cell 

activity, system function, lymphocyte proliferation 
        1.1.2 วติามิน ดี อาจช่วยกระตุน้หรือกดระบบภูมิคุม้กนั 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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        1.1.3 วิตามิน อี จะช่วยกระตุน้ lymphocyte proliferation, antibody production, phagocytosis, cytokine 
production 
        1.1.4 วติามิน ซี จะช่วยกระตุน้การสร้างภูมิตา้นทานและการสร้าง antibody 

1.1.5 วิตามิน บี (B12, biotin, folic acid, panthothenic acid, B1, B2, B6) หากขาดท าให้ภูมิต้านทาน
หลายชนิดเกิดปัญหา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การติดเช้ือจากไวรัส แบคทีเรีย รา ปราสิต 

1.2  สังกะสี จะช่วยใหต่้อมไทมสัลดขนาดลง ช่วยในกรณีการสร้าง T cell เกิดปัญหา 
1.3  ทองแดง หากขาดท าให ้T cell และ phagocytic function ลดลง 
1.4  ซีลีเนียม เป็นสารส าคญัใน glutathione peroxidase กระตุน้ภูมิตา้นทานหลายชนิด 
1.5  มงักะนีส เป็น cofactor ของเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัภูมิตา้นทาน 
1.6  แคลเซียมและแมกนีเซียม การเสริมแคลเซียมและและแมกนีเซียมควรท าควบคู่กันไป เน่ืองจาก

แมกนีเซียมจะท าหน้าท่ีควบคุมการขนส่งแคลเซียม แมกนีเซียมจึงท าหน้าท่ีส าคญัในเมตาบอลิซึมของ
แคลเซียม ท าใหค้วามหนาแน่นของกระดูกมีมากข้ึน  
 

2. ยาคุมก าเนิด  
ยาคุมก าเนิดใชส้ าหรับป้องกนัหรือยบัย ั้งการตั้งครรภอ์นัไม่พึงประสงค ์มีทั้งชนิดท่ีเป็นยาเมด็ ยาฉีด 

และชนิดแผน่แปะผวิหนงั ดงัน้ี 
2.1 ยาเม็ดคุมก าเนิด (Combined Oral Contraceptive Pill: COCP หรือ "the Pill") คือ ยาเม็ดท่ีมีส่วนผสม

ของฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen) และ/ หรือโพรเจสโทรเจนสังเคราะห์ (Progestin) ใช้กินเพื่อยบัย ั้งภาวะ
เจริญพนัธ์ุ (fertility) ในเพศหญิง ซ่ึงเป็นวิธีการคุมก าเนิดท่ีไดรั้บความนิยม โดยอตัราการใชย้าคุมก าเนิดจะ
แปรผนัไปตามประเทศ อาย ุการศึกษา และสถานภาพสมรส ทั้งน้ี แบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดงัน้ี 
           2.1.1 ยาเม็ดคุมก าเนิดฮอร์โมนรวม (Combined pills) 

ประกอบดว้ยฮอร์โมน estrogen และ progestogen มีชนิด 21 เม็ด และ 28 เม็ด โดยชนิด 28 เม็ด จะมี
ฮอร์โมน 21เมด็ และท่ีไม่มีฮอร์โมนอีก 7 เมด็ 

(1) ชนิดยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฮอร์โมนรวม ไดแ้ก่  
      (1.1) Monophasic combined pill ประกอบด้วยยาคุมชนิด  21  เม็ด ท่ี มี  estrogen และ 

progestogen ในขนาดคงท่ีทุกเม็ด ส่วนยาคุมชนิด 28 เม็ดนั้น 21 เม็ดมี estrogen และ progestogen ในขนาด
คงท่ีทุกเมด็ ส่วนอีก 7 เมด็จะเป็น วติามิน แป้งหรือ ferrous fumarate แลว้แต่กรณี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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(1.2) Biphasic combined pill ประกอบดว้ยปริมาณ estrogen และ progestrogen ท่ีต่างกนั 2 
ระดบั ในแต่ละช่วงของรอบเดือน เพื่อเลียนแบบการหลัง่ของฮอร์โมนตามธรรมชาติของสตรี คือ 

(1.2.1) จะมีระดบั estrogen สูงในช่วงตน้เดือนและลดต ่าลงช่วงปลายเดือน 
(1.2.2) จะมีระดบั progestogen ต ่าในช่วงตน้เดือนและจะสูงข้ึนช่วงปลายเดือน 

                          (1.3) Triphasic combined pill ประกอบด้วยป ริมาณ  estrogen และ progestrogen ใน
อตัราส่วนซ่ึงเลียนแบบคลา้ยกบัธรรมชาติของฮอร์โมนในรอบเดือนปกติของสตรี คือ 
                                  (1.3.1) จะมีระดบั estrogen ต  ่าในช่วงตน้และช่วงปลายของรอบเดือน และสูงในช่วง
กลางของรอบเดือน 
                                  (1.3.2) จะมีระดบั progestogen ต  ่าในช่วงตน้ของรอบเดือนและจะสูงสุดในช่วงปลาย
รอบเดือน 

(2) กลไกการออกฤทธ์ิของยาเม็ดคุมก าเนิดฮอร์โมนรวม  
(2.1)Estrogen กดการเจริญของ follicle ท าให้ มีการย ับย ั้ งการหลั่ง Follicle stimulating 

hormone ( FSH )  
                          (2.2) Progesterone ยบัย ั้งการหลัง่ Luteinizing ( LH ) ท  าให้ไม่มี LH surge และไม่มีการตก
ไข่ และ ฤทธ์ิของ Progesterone ยงัมีผลให ้sperm ผา่นไดย้ากจาก cervical mucus ท่ีขน้เหนียว 
                          (2.3) Estrogen และ Progesterone ท าให ้Endometrium ไม่เหมาะท่ีตวัอ่อนฝังตวั 

 (2.4) อาจรบกวนการ Contraction ของ cervix, uterus, และ fallopian tubes  
(3) อาการไม่พงึประสงค์ของยาเม็ดคุมก าเนิดฮอร์โมนรวม  

 (3.1) หาก Estrogen สูง จะมีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะแบบไมเกรน คล่ืนไส้ อาเจียน เตา้นม
โต เจบ็คดัเตา้นม มดลูกโตและเส้นเลือดอุดตนั ประจ าเดือนมามากกวา่ปกติ ปวดประจ าเดือนมาก  
                          (3.2) หาก Estrogen ต ่า จะมีเตา้นมเล็ก มดลูกเล็ก ประจ าเดือนมาน้อยกวา่ปกติ หรือมีเลือด
คลา้ยประจ าเดือนซ่ึงมาผดิปกติ ในช่วงระหวา่งตน้เดือนถึงกลางเดือน 
                          (3.3) หาก Progesterone สูง จะมีอาการตกขาวจากเช้ือ Candida spp. เตา้นมเล็ก ประจ าเดือน
มานอ้ย น ้าหนกัเพิ่ม เป็นสิว หนา้มนั ขนดก  
                          (3.4) หาก Progesterone ต ่า จะมีเลือดคลา้ยประจ าเดือนมาผดิปกติในช่วงหลงัของรอบเดือน 

(4) วธีิรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดฮอร์โมนรวม  
ในการเร่ิมกินยาคุมก าเนิดคร้ังแรก ให้เร่ิมกินเม็ดแรกของแผงในวนัแรกท่ีมีประจ าเดือนหรือ

ระหวา่งวนัท่ี 1-5 ของรอบเดือน โดยกินยาวนัละ 1 เม็ดก่อนนอนในเวลาเดียวกนัของทุกวนั จนยาหมดแผง 
ดงัน้ี  
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(4.1) แบบ 21 เม็ด ให้กินยาตามลูกศรไปจนครบ 21 เมด็ แลว้หยดุยาเป็นเวลา 7วนั ซ่ึงในช่วง
ท่ีหยุดยานั้น จะมีประจ าเดือนมาโดยไม่ตอ้งสนใจวา่จะมาก่ีวนั แต่เม่ือหยดุยาครบ 7 วนัแลว้ ใหเ้ร่ิมกินยาเม็ด
แรกของแผงใหม่ต่อไปเช่นเดิมในวนัท่ี 8 เลย  

(4.2) แบบ 28 เม็ด ให้กินยาตามลูกศรไปจนครบ 28 เม็ด เม่ือกินครบทุกวนัจนยาหมดแผง
แลว้ ใหเ้ร่ิมกินแผงใหมเ่หมือนเดิมโดยไม่ตอ้งหยดุยา เพื่อป้องกนัการสับสนในการนบัวนั  

(4.3) แบบ triphasic combined pill ชนิด 28 เม็ด เร่ิมกินยาในวนัแรกท่ีมีประจ าเดือนมา โดย
ใหเ้ร่ิมกินเม็ดแรกในช่วงสีแดงท่ีระบุในดา้นหลงัของแผงยาก่อน กินตามลูกศรจนหมดแผง แลว้เร่ิมแผงใหม่
ทนัที ไม่ตอ้งหยดุยา ใหเ้ร่ิมยาเมด็แรกใหเ้หมือนกินแผงแรก 

(5) กรณทีีลื่มกนิยาเม็ดคุมก าเนิดฮอร์โมนรวม  
(5.1) หากลืมกินยา 1 เมด็ ใหกิ้นยาทนัทีท่ีนึกไดแ้ละกินเมด็ต่อไปเช่นเดิม (ในวนันั้นจึงไดกิ้น

ยาทั้งหมด 2 เมด็) 
(5.2) หากลืมกิน 2 เม็ดในสัปดาห์ท่ี 1-2 ให้กินยา 2 เม็ดทนัทีท่ีนึกได ้และกินอีก 2 เม็ดในวนั

ถดัไป จากนั้นกินยาตามปกติ และภายใน 7 วนัของช่วงท่ีลืมกินยาใหใ้ชว้ธีิการคุมก าเนิดรูปแบบอ่ืนร่วมดว้ย 
                         (5.3) หากลืมกินยา 2 เมด็ใน สัปดาห์ท่ี 3 ใหทิ้้งยาแผงเดิม และเร่ิมกินยาแผงใหม่ไดเ้ลยในวนั
นั้น และภายใน 7 วนัของช่วงท่ีลืมกินยาใหใ้ชว้ธีิการคุมก าเนิดรูปแบบอ่ืนร่วมดว้ย 
                         (5.4) หากลืมกินยา 3 เม็ด ให้หยุดกิน แลว้ทิ้งยาแผงเดิม และเร่ิมกินยาแผงใหม่ไดเ้ลยในวนั
นั้น และภายใน 7 วนัของช่วงท่ีลืมกินยาให้ใช้วิธีการคุมก าเนิดรูปแบบอ่ืนร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม หาก
ประจ าเดือนขาดหายไปติดต่อกนั 2 เดือน ใหไ้ปพบแพทยเ์พราะอาจมีการตั้งครรภเ์กิดข้ึนได ้

(5.5) หากลืมกินยาเม็ดท่ีไม่ใช่ฮอร์โมน (7 เม็ด) ใน combined pills แบบ 28 เม็ด ให้ขา้มวนัท่ี
ลืมรับประทานไปไดแ้ละกินเมด็ต่อไปตามปกติ เพราะส่วนท่ีลืมกินไม่มีผลต่อการท าใหต้ั้งครรภ ์

(6) ค าเตือนและข้อควรระวัง (Warning and Precautions) ของยาเม็ดคุมก าเนิดฮอร์โมนรวม 
ให้ห ลีก เล่ี ยงการใช้ห รือระมัดระวังก ารใช้ ในผู ้ป่ วยโรคตับ , asthma, eczema, migraine, diabetes, 
hypertension และ convulsive disorder 

(7) ข้อห้ามใช้ (Contraindication/cautions) ของยาเม็ดคุมก าเนิดฮอร์โมนรวม  
(7.1)ในผู ้ป่วยและผู ้ท่ี เคยมีประวติัเป็นโรค Cerebrovascular disease, Thrombophlebitis, 

Thromboembolic phenomena   
(7.2) ไม่ควรใชใ้นผูท่ี้มี vaginal bleeding โดยไม่ทราบสาเหตุ 
(7.3) ในผูป่้วยมะเร็งหรือท่ีสงสัยวา่เป็นมะเร็งท่ีเตา้นมหรือ Estrogen dependent tumor อ่ืนๆ 
(7.4) ในวยัรุ่นท่ี Epiphyisal closure ยงัไม่สมบูรณ์ และในหญิงตั้งครรภ ์
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2.1.2 ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวขนาดน้อย (Minipills/ Progestin only pills) 
ยาในกลุ่มน้ีมีแต่ฮอร์โมน Progesterone ในปริมาณท่ีต ่าเท่ากนัทุกเมด็ เพื่อหลีกเล่ียงอาการขา้งเคียงท่ี

เกิดจาก Estrogen แต่ไม่นิยมใชย้าน้ีมากนกั เพราะประสิทธิภาพยาจะลดลง และยงัพบอาการขา้งเคียง คือ มี
เลือดออกกระปริดกระปรอย และรอบเดือนมาไม่ปกติ  

 (1) ข้อบ่งใช้ของยาเม็ดคุมก าเนิดแบบ Minipills 
                           (1.1) ในผูท่ี้มีขอ้หา้มใช ้estrogen หรือในหญิงใหน้มบุตร เพราะจะไม่กดการหลัง่น ้านม  
               (1.2) เม่ือตอ้งการเล่ือนประจ าเดือนออกไปในช่วงสั้นๆ เช่น นกักีฬา หรือผูป่้วยก่อนไดรั้บ 
การผา่ตดั เป็นตน้ 

 (2) กลไกการออกฤทธ์ิของยาเม็ดคุมก าเนิดแบบ Minipills 
ท าให้การผา่นของ sperm เป็นไปไดย้ากเน่ืองจาก cervical mucus ขน้เหนียวและท าให้ endometrial 

ไม่เหมาะต่อการฝังตวัของตวัอ่อน 
 (3) วธีิการกนิยาเม็ดคุมก าเนิดแบบ Minipills   

                           (3.1) การเร่ิมกินยาแผงแรก ให้เร่ิมกินเม็ดแรกในวนัแรกท่ีมีประจ าเดือน และกินวนัละ 1 
เมด็ ในเวลาเดียวกนัทุกวนัจนหมดแผง แลว้กินยาแผงต่อไปโดยไม่ตอ้งเวน้วนั แมป้ระจ าเดือนจะยงัไม่หมด 
                           (3.2) หากลืมกินยา  
                     (3.2.1) ถา้ลืมกิน 1 เม็ด ให้กินทนัทีเม่ือนึกได ้แต่ถ้านึกไดใ้นคืนถดัไป ให้กินเป็น 2 
เมด็ 
                                    (3.2.2) ถา้ลืมกิน 2 วนัติดต่อกนั ใหกิ้นคร้ังละ 2 เมด็/วนั ใน 2 วนัถดัไป 
                     (3.2.3) ถา้ลืมกินมากกวา่ 2 วนัติดต่อกนั ใหห้ยดุกินยา แลว้คุมก าเนิดดว้ยวธีิอ่ืนแทน 

2.1.3 ยาเม็ดคุมก าเนิดหลงัร่วมเพศ (Postcoital contraceptive/ Morning after pill)  
ไม่ใชเ้ป็นยาคุมก าเนิดตามปกติเพราะมีฮอร์โมนขนาดสูง อาจเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายได ้แต่จะใช้

เฉพาะกรณีท่ีสตรีถูกข่มขืน หรือกรณีท่ีการคุมก าเนิดลม้เหลวจากถุงยางอนามยัฉีกขาดขณะมีเพศสัมพนัธ์  
                     (1) ชนิด Regimen ของฮอร์โมนในยาเม็ดคุมก าเนิดหลงัร่วมเพศ  
                           (1.1) หากเป็น Conjugated estrogens: 10 mg ใหกิ้นวนัละ 3 คร้ังเป็นเวลา 5 วนั 
                           (1.2) หากเป็น Ethinyl estradiol: 2.5 mg ใหกิ้นวนัละ 2 คร้ัง เป็นเวลา 5 วนั 

 (1.3) หากเป็น Diethylstilbestol: 50 mg ใหกิ้นวนัละคร้ัง เป็นเวลา 5 วนั 
                           (1.4) หากเป็น Levonorgestrel: 0.75 mg ให้กิน 1 เม็ดภายใน 72 ชัว่โมงหลงัมีเพศสัมพนัธ์
และกินอีก 1 เมด็หลงัจากกินเมด็แรกแลว้ 12 ชัว่โมง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
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                          (1.5)Yuzpe regimen ให้ กินยาท่ี มี ส่วนประกอบเป็น  Norgestrel 0.5 มก. และ  ethinyl 
estradiol 0.05 มก. 2 เมด็ภายใน 72 ชัว่โมงหลงัมีเพศสัมพนัธ์และกินอีก 2 เมด็หลงัจากนั้น 12 ชัว่โมง  

 (2) การออกฤทธ์ิของยาเม็ดคุมก าเนิดหลังร่วมเพศ โดยการท าให้มดลูกไม่เหมาะสมต่อการฝัง
ตวัของตวัอ่อน 
                     (3) อาการไม่พึงประสงค์ของยาเม็ดคุมก าเนิดหลังร่วมเพศ ท่ีพบไดบ้่อย ไดแ้ก่ อาการคล่ืนไส้ 
อาเจียน วงิเวยีนศีรษะ จึงควรมีการใหย้าตา้นการอาเจียนร่วมดว้ย 
                     (4) การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด ในกรณต่ีางๆ  
                           (4.1) ไม่ควรใชใ้นหญิงมีครรภร์ะยะ 3 เดือนแรก เพราะจะท าให้เด็กพิการหรือเป็นมะเร็งท่ี
อวยัวะเพศ และหากการคุมก าเนิดล้มเหลว จะเพิ่มอตัราการตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy) ได้
มากกวา่การไม่ใชย้า 
                          (4.2) การใชย้าเมด็คุมก าเนิดหลงัคลอด 
                                   (4.2.1) ไม่ควรใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดรวมในสตรีให้นมบุตร เพราะยาจะท าให้
ปริมาณน ้านมลดลง และยาสามารถขบัออกทางน ้านมไดบ้า้งแต่ยงัไม่ทราบแน่ชดัวา่ จะมีผลอยา่งไรต่อทารก 
ดงันั้น จึงควรใชย้าเม็ดคุมก าเนิดฮอร์โมนเด่ียวขนาดนอ้ย (Minipills) และควรใชว้ิธีการคุมก าเนิดวิธีอ่ืนร่วม
ดว้ยในเดือนแรก (หรืออยา่งนอ้ยใน 7 วนัแรก) ท่ีเร่ิมกลบัมาใชย้าใหม่ 

 (4.2.2) ถ้าไม่ได้ให้นมบุตร ให้ใช้ยาคุมน้ีได้ทันทีตามความต้องการไม่ว่าจะมี
ประจ าเดือนมาหรือไม ่

 (4.2.3) การใช้ยาในกรณีท่ีตอ้งการผ่าตดัใหญ่ ควรหยุดกินยาเม็ดคุมก าเนิดอยา่งนอ้ย 4 
สัปดาห์ก่อนการผา่ตดัใหญ่ และหลงัการผา่ตดัใหญ่ ควรรออยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ จึงเร่ิมกินยาเมด็คุมก าเนิด 

2.2 ยาคุมก าเนิดชนิดฉีด (Injectable Contraceptives) 
เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะผูท่ี้มกัลืมกินยาหรือกินยายาก เน่ืองจากเป็นวิธี

คุมก าเนิดชัว่คราวท่ีมีประสิทธิภาพสูงและสะดวกในการใช ้ทั้งน้ีมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
            2.2.1 กลไกในการป้องกนัการตั้งครรภ์ของยาฉีดคุมก าเนิด 

ท าให้อสุจิผา่นเขา้มาผสมกบัไข่ไดย้ากข้ึนอนัเป็นผลจากฤทธ์ิในการท าให้เมือกท่ีบริเวณปากมดลูก
เหนียวขน้ข้ึน และท าใหเ้ยือ่บุมดลูกบางลง ไม่เหมาะต่อการฝังตวัของไข่ Progesterone นอกจากน้ี ยาฉีดน้ีใน
ขนาดสูงๆ จะท าใหผ้นงัมดลูกและกลา้มเน้ือมดลูกไม่เจริญหรือเกิดการฝ่อ 
            2.2.2 ข้อห้ามใช้ของยาฉีดคุมก าเนิด 
                     (1) สตรีท่ียงัไม่เคยมีบุตรหรือผูท่ี้ยงัตอ้งการมีบุตรอีก 
                     (2)โรคมะเร็งอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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                     (3)โรคเบาหวาน 
                     (4)โรคตบั 
                     (5) มีประวติัโรค Tromboembolism 
                     (6) มีเลือดออกผดิปกติจากเยือ่มดลูกโดยไม่ทราบสาเหตุ 
                     (7) สงสัยหรือมีการตั้งครรภ ์ 

2.2.3 อาการไม่พงึประสงค์ของยาฉีดคุมก าเนิด 
                     (1) อาจท าใหเ้กิดอาการต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ น ้าหนกัตวัเพิ่ม มีฝ้าข้ึนท่ีหนา้ เป็นตน้  

 (2) ท  าให้มีภาวะประจ าเดือนมาผิดปกติ กล่าวคือ ระหวา่งท่ีฉีดยาคุมก าเนิด ประจ าเดือนอาจไม่
มาเลยในสตรีบางคน หรือมีประจ าเดือนมากระปริดกระปรอย  มาไม่แน่นอน และหลังจากหยุดฉีดยา
คุมก าเนิดแลว้ โอกาสในการมีบุตรจะชา้ บางคนอาจเป็นปีหรือหลายปีก็ได ้ 
           2.2.4 ตัวอย่างยาฉีดคุมก าเนิด เช่น ยาฉีดคุมก าเนิดท่ีมี Progestogen อยา่งเดียว 

 ( 1 )  Medroxyprogesterone acetate (DMPA) (Depo-Provera®, Depo-progesta®) ส า ม า ร ถ
คุมก าเนิดได ้3 เดือนหากฉีดเขา้กลา้มเน้ือในขนาด 150 มก. 

 (2) Norethisterone enanthate (NET – EN) (Noristerat®) สามารถคุมก าเนิดได ้2 เดือน 
หากฉีดเขา้กลา้มเน้ือในขนาด 200 มก.  

2.3 ยาคุมก าเนิดชนิดแผ่นแปะผวิหนัง (Transdermal patch female contraceptive)  
เป็นยาคุมก าเนิดท่ีใช้ง่าย สะดวก ลดปัญหาการลืมกินยาเม็ด และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาเม็ด

คุมก าเนิดชนิด Combined pill โดยแปะสัปดาห์ละ 1 แผน่ และสามารถใชชี้วติประจ าวนัไดต้ามปกติระหวา่ง
ท่ีใชแ้ผน่แปะ เช่น อาบน ้า วา่ยน ้า ออกก าลงักาย เป็นตน้ 

 2.3.1 กลไกในการป้องกนัการตั้งครรภ์ของยาคุมก าเนิดชนิดแผ่นแปะผวิหนัง 
มีผลยบัย ั้งการตกไข่และท าให้อสุจิผา่นเขา้มาผสมกบัไข่ไดย้ากข้ึนจากการท่ีเมือกบริเวณปากมดลูก

เหนียวขน้ข้ึน ทั้งยงัมีผลท าใหเ้ยือ่บุมดลูกบางลง ไม่เหมาะต่อการฝังตวัของไข่  
 2.3.2 วธีิการใช้ยาคุมก าเนิดชนิดแผ่นแปะผวิหนัง 

(1) ใน 1 รอบเดือน (ประมาณ 28 วนั หรือ 4 สัปดาห์) ให้แปะแผ่นยาคุมก าเนิด 3 สัปดาห์
ติดต่อกนั โดยฤทธ์ิยา 1 แผน่ จะอยูไ่ดน้าน 1 สัปดาห์ และหยดุแปะในสัปดาห์ท่ี 4  

(2) เร่ิมแปะแผน่ยาคุมก าเนิดภายใน 24 ชัว่โมงของวนัแรกท่ีมีประจ าเดือน โดยให้นบัวนัท่ีเร่ิม
แปะแผ่นยาเป็นวนัท่ีหน่ึงของการใช้ยาซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ีตอ้งเปล่ียนแผ่นยาของสัปดาห์ต่อๆ ไป เช่น เร่ิม
แปะแผน่ยาในวนัอาทิตยใ์นสัปดาห์ท่ีมีประจ าเดือนมา รอบต่อๆ ไปก็ตอ้งเปล่ียนแผน่แปะทุกวนัอาทิตย ์โดย
ในช่วง 7 วนัแรกของการเร่ิมแผน่แปะ ใหใ้ชว้ธีิคุมก าเนิดอ่ืนร่วมดว้ย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
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(3) ในการแปะแผน่ยาคุมก าเนิด บริเวณท่ีเหมาะสม คือ บริเวณสะโพก หนา้ทอ้ง ตน้แขนดา้น
นอก หรือแผน่หลงัช่วงบน แต่หา้มแปะบริเวณหนา้อก 

 2.3.3 ข้อควรปฏิบัติเกีย่วกบัยาคุมก าเนิดชนิดแผ่นแปะผวิหนัง 
                      (1) ในกรณีลืมเปล่ียนแผน่ยาคุมก าเนิดในช่วงเวลาต่างๆ ดงัน้ี 

(1.1) ลืมในสัปดาห์แรกของรอบเดือน ให้แปะแผน่ใหม่ทนัทีท่ีนึกได ้และวนัเปล่ียนแผน่ยา
จะเปล่ียนเป็นวนัน้ีแทน โดยตอ้งใชว้ธีิคุมก าเนิดอ่ืนร่วมดว้ย เช่น ตอ้งสวมถุงยางอนามยัใน 7 วนัแรก 

(1.2) ลืมในสัปดาห์ท่ี 2 หรือ 3 ของรอบเดือน 
 (1.2.1) หากลืมนอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง ให้แปะแผน่ใหม่ทนัทีท่ีนึกได ้และวนัเปล่ียนแผน่

ยายงัคงเป็นวนัเดิม โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิคุมก าเนิดอ่ืนร่วมดว้ย 
                                     (1.2.2) หากลืมกิน 48 ชัว่โมง ให้แปะแผ่นใหม่ทนัทีท่ีนึกไดแ้ละให้นับแผ่นใหม่น้ี
เป็นยาแผน่แรกของรอบการใชใ้หม่ โดยตอ้งใชว้ธีิคุมก าเนิดอ่ืนร่วมดว้ย เช่น สวมถุงยางอนามยัใน 7 วนัแรก 

(2.2) ขอ้ควรปฏิบติัในกรณีแผน่ยาคุมก าเนิดหลุดลอกในช่วงเวลาต่างๆ ดงัน้ี 
(2.2.1) ถา้หลุดนอ้ยกวา่ 1 วนั ให้แปะแผน่ใหม่ทนัทีและเปล่ียนแผ่นใหม่ตามก าหนด

เดิม 
(2.2.2) ถา้หลุดเกิน 1 วนั ให้เร่ิมตน้ใชแ้ผ่นยาแผ่นใหม่และให้นบัวนัเร่ิมตน้น้ีเป็นวนั

แรกของการใชร้อบใหม่ โดยตอ้งคุมก าเนิดดว้ยวธีิอ่ืนร่วมดว้ย เช่น สวมถุงยางอนามยัใน 7 วนัแรก 
 2.3.4 อาการอนัไม่พงึประสงค์ของยาคุมก าเนิดชนิดแผ่นแปะผวิหนัง 

                      (1) คล่ืนไส้ อาเจียน วงิเวยีนศีรษะ 
                      (2) อาจพบอาการคนัเล็กน้อยจากการใช้ยาโดยคนัในต าแหน่งท่ีแปะแผ่นแรก ซ่ึงอาการจะ
ทุเลาลงใน 3-4 วนั 
                      (3) อาจพบเลือกออกกะปริดกะปรอยไดใ้นรอบเดือนแรกของการใชย้า 
                      (4) ประสิทธิภาพยาคุมก าเนิดจะลดลงเม่ือใชก้บัสตรีท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่ 90 กิโลกรัม 

 2.3.5 ตัวอย่างยาคุมก าเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง เช่น ORTHO EVRA® ซ่ึงเป็นแผ่นบางขนาด 20 
ตารางเซนติเมตร ประกอบดว้ยฮอร์โมน Ethinyl estradiol และ Norelgestromin ท่ีจะถูกปล่อยออกมาและถูก
ดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ผา่นตบั                                                                              
     

3.วคัซีนและเซรุ่ม (Vaccine and Serum)   
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3.1 วัคซีน เป็นชีววตัถุท่ีเตรียมข้ึนจากเช้ือจุลินทรีย์หรือส่วนของเช้ือจุลินทรียซ่ึ์งจะมีกลไกชักน าให้
ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีจ  าเพาะต่อจุลินทรีย ์(แอนติเจนท่ีเป็นสาเหตุของโรค) ชนิดนั้นๆ โดยวคัซีนจะ
กระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายและสามารถจดจ าไดว้า่ เป็นสารก่อโรค จึงท าให้ร่างกายสามารถก าจดั
แอนติเจนไดร้วดเร็วยิง่ข้ึนเม่ือไดรั้บอีกในภายหลงั 
             3.1.1 ชนิดของวคัซีน 

ชนิดของวคัซีนสามารถแบ่งไดห้ลายแบบ กล่าวคือ  
(1) แบ่งตามแนวทางการให้ยา ไดแ้ก่  

(1.1)  วคัซีนชนิดฉีด  
(1.2) วัคซีนชนิดกิน จะไม่มีความเส่ียงของการปนเป้ือนในกระแสเลือด วคัซีนน้ีจะมี

ลกัษณะคลา้ยของแขง็ท่ีมีความคงตวัสูงและไม่ตอ้งเก็บดว้ยการแช่แขง็และจะลดความตอ้งการของอุณหภูมิ
เฉพาะในการเก็บรักษาตั้งแต่การผลิตจนถึงการใหว้คัซีน (cold chain) ทั้งยงัช่วยลดตุน้ทุนการผลิตวคัซีน  

(2) แบ่งตามเกณฑ์จากลกัษณะของแอนติเจนทีใ่ห้ ไดแ้ก่ 
(2.1) วคัซีนชนิดตัวตาย (Killed Vaccine) 

เป็นวคัซีนวธีิการแรกๆ ท่ีน ามาใชใ้นการผลิตวคัซีน ซ่ึงประกอบดว้ย 
  (2.1.1) วคัซีนชนิดตวัตายท่ีประกอบดว้ยการน าจุลนิทรีย์ตายทั้งตัวหรือการน าส่วน

ใดส่วนหน่ึงของจุลินทรีย์ท่ีท่ีมีคุณสมบติัเป็นแอนติเจนมาท าเป็นวคัซีน (subunit vaccine) วคัซีนในระยะ
เร่ิมแรกเป็นการน าเช้ือมาท าให้ตายหรือการใชเ้ช้ือท่ีอ่อนฤทธ์ิเท่านั้น แต่ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีรีคอม
บีแนนตม์าช่วยพฒันาโดยอาศยัความรู้ทางชีววิทยาระดบัโมเลกุล และมีความพยายามพฒันาวคัซีนโดยการ
สังเคราะห์แอนติเจนในการผลิตซับยูนิตวคัซีน (subunit vaccine) อีกด้วย อน่ึง การใช้วคัซีนชนิดน้ีตอ้งมี
ขนาดสูงเน่ืองจากเช้ือจุลินทรียต์ายแลว้และไม่อาจเพิ่มปริมาณในร่างกายผูใ้ห้วคัซีนได ้อีกทั้ง การออกฤทธ์ิ
ของวคัซีนน้ีจะสั้น จึงตอ้งใชส้ารจ าพวก Adjuvant หรือการฉีดกระตุน้ใหร้ะดบัแอนติบอดีสูงพอท่ีจะป้องกนั
โรคได ้ 

                            (2.1.2) ทอกซอยด์ (toxoid) เป็นวคัซีนชนิดตวัตายท่ีไดจ้ากการน าสารพิษ (toxin) 
ของแบคทีเรีย มาท าให้หมดพิษหรืออ่อนฤทธ์ิลง แต่ยงัสามารถกระตุน้ภูมิคุม้กนัโรคไดด้ว้ยส่วนของสาร
ประเภทโปรตีนในสารพิษ (toxin) การหมดพิษไปหรือการอ่อนฤทธ์ิลงของสารพิษ (toxin) อาจโดยการตั้ง
ทิ้งไวช่้วงระยะเวลาหน่ึงหรือการใช้ความร้อนและสารเคมีในเชิงเภสัชอุตสาหกรรม ซ่ึงทอกซอยด์ท่ีได้ จะ
ถูกน าไปตกตะกอนดว้ยอะลมั เพื่อให้สามารถดูดซึมในร่างกายไดอ้ยา่งชา้ๆ โดยการฉีดเขา้ทางกลา้มเน้ือ ซ่ึง
ปัจจุบนัมีเพียงทอกซอยดป้์องกนัโรคคอตีบและโรคบาดทะยกัเท่านั้น  

(2.2) วคัซีนชนิดตัวเป็น (Live Attenuated Vaccine) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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เป็นวคัซีนท่ีประกอบดว้ยจุลินทรียมี์ยงัมีชีวิตท่ีถูกท าให้อ่อนฤทธ์ิลงแต่ยงัสามารถเจริญและเพิ่ม
จ านวนในร่างกายไดค้ลา้ยการติดเช้ือตามธรรมชาติ ทั้งสามารถกระตุน้ภูมิคุม้กนัไดโ้ดยไม่ก่อโรคในร่างกาย
มนุษย ์จึงสามารถให้วคัซีนชนิดน้ีในปริมาณท่ีน้อยไดเ้พราะสามารถกระตุน้ภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นเวลานานและ
ระดบัภูมิคุม้กนัจะสูงกวา่วคัซีนชนิดตวัตาย อยา่งไรก็ดี ยงัพบปัญหาหลายอยา่งในวคัซีนชนิดตวัเป็น อาทิ 

(2.2.1) ปัญหาความรุนแรงในการอ่อนฤทธ์ิของไวรัส ซ่ึงจะตอ้งไม่ต ่าจนกระทัง่ไม่
สามารถกระตุน้ภูมิคุม้กนัได ้ 

(2.2.2) ปัญหาการปนเป้ือนไวรัสจากการเล้ียงเช้ือในสภาวะอ่ืนโดยปะปนมาใน
เซลลท่ี์น ามาเล้ียง  

(2.2.3) ปัญหา "Interference Phenomenon" จากการให้วคัซีนชนิดตวัเป็นจ านวน 2 
ชนิดข้ึนไปในเวลาใกลเ้คียงกนั จากการไม่ตอบสนองของร่างกายต่อวคัซีนตวัหลงัท่ีให้ เพราะวคัซีนตวัแรก
ก่อให้เกิดการสร้างภูมิคุม้กนัร่างกายท่ีออกฤทธ์ิป้องกนัการติดเช้ือไวรัสอยา่งไม่จ  าเพาะเจาะจงต่อโรค ท าให้
ป้องกนัวคัซีนตวัหลงัท่ีให้ดว้ย โดยท าให้มีการป้องกนัการติดเช้ือหรือแอนติเจนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บภายหลงัดว้ย 
ซ่ึงปัญหาน้ีพบคร้ังแรกกบัวคัซีนป้องกนัโปลิโอ ทั้งน้ี วคัซีนชนิดน้ีตอ้งเก็บในตูเ้ย็นหรือท่ีอุณหภูมิ 2 - 8 
องศาเซลเซียส 

 3.1.2 ปฏิกริิยาในร่างกาย 
(1) ระบบภูมิคุ้มกนั 

เม่ือให้วคัซีนแก่ร่างกาย แอนติเจนในวคัซีนนั้นจะชกัน าให้เกิดการสร้างภูมิคุม้กนัต่อตา้นเช้ือโรค 
โดยการท่ีแอนติเจนจะจบักับตวัรับ (receptor) ณ บริเวณเซลล์ epithelium แล้วร่างกายจะตอบสนองขั้น
พื้นฐานดว้ยกลไกภูมิคุม้กนัตามธรรมชาติท่ีไม่จ  าเพาะโรค (natural immunity) โดยการหลัง่สาร interferon 
เพื่อยบัย ั้งไม่ให้สามารถติดเช้ือไปยงัเซลล์ขา้งเคียงได ้และใช้ natural killer cell (NK cell) ในการก าจดัเช้ือ 
หลงัจากนั้นจะมีการสร้างแอนติบอดีและมีการตอบสนองโดยทีเซลล์ (T cell) ท่ีเป็นหน่วยบนัทึกความจ า
แอนติเจน (Memory T cell) ซ่ึงจะช่วยใหมี้ความรวดเร็วในการก าจดัเช้ือท่ีมีแอนติเจนดงักล่าวในคร้ังต่อไป 

(2) ประสิทธิผล 
ผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคไม่ไดเ้ป็นการประกนัวา่ ผูน้ั้นจะไม่ไดรั้บความเส่ียงในการติดเช้ือจาก

โรคนั้น เน่ืองจาก มีปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความแตกต่างเฉพาะบุคคล (individual difference) ในระบบ
ภูมิคุม้กนัหรือการตอบสนองต่อวคัซีนท่ีไดรั้บ ซ่ึงบุคคลบางกลุ่มอาจพบในระดบัต ่ากวา่บุคคลทัว่ไป (อาทิ 
ผูป่้วยโรคเบาหวาน ผูใ้ชส้ารเสตียรอยด์และผูติ้ดเช้ือเอชไอวี เป็นตน้) นอกจากน้ี ในบางกรณีผูไ้ดรั้บวคัซีน
เกิดการเหน่ียวน าในร่างกายใหมี้การสร้างแอนติบอดีแลว้ แต่แอนติบอดีไม่ตอบสนองหรือตอบสนองต ่าเกิน
กว่าท่ีจะต่อสู้กับแอนติเจน จึงท าให้เกิดโรคได้ ดงันั้น จึงมีการผสมแอตจูแวนต์ (อาทิ อะลูมิเนียมแอตจู

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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แวนต์ เป็นตน้) ซ่ึงใช้ไดเ้ฉพาะวคัซีนเท่านั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของวคัซีน อน่ึง ในบางกรณี อาจตอ้งใช้
วคัซีนในปริมาณมาก เช่น ในกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการตอบสนองภูมิคุม้กนัต ่าลง เป็นตน้ ทั้งน้ี ประสิทธิผล
ของวคัซีนข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ ตั้งแต่ตวัเช้ือท่ีใชผ้ลิตวคัซีน ความเขม้ขน้ของวคัซีน การเก็บรักษาวคัซีน ปัจจยั
ทางพนัธุกรรม เป็นตน้ จึงท าใหต้อ้งมีการค านวณปริมาณการใชว้คัซีนท่ีจ าเพาะกบับุคคล  

 3.1.3 ก าหนดการให้วคัซีน 
ก าหนดการให้วคัซีนเพื่อให้การป้องกนัโรคโดยใชว้คัซีนมีประสิทธิผลสูงสุดนั้น จะแตกต่างกนัไป

ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการใหว้คัซีนในเด็กซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการใหว้คัซีน เน่ืองจากในวยัเด็ก
จะมีระบบภูมิคุ้มกนัท่ีเพียงพอและอยู่ในระหว่างการพฒันาท าให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวคัซีนสูง ใน
สหรัฐอเมริกา จะมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นภูมิคุม้กนัร่างกายเป็นผูใ้หค้  าแนะน าการให้วคัซีนป้องกนัโรค
ตบัอกัเสบชนิดเอ โรคตบัอกัเสบชนิดบี โรคโปลิโอ โรคคางทูม โรคคอตีบ โรคบาดทะยกั โรคไอกรน โรค
อหิวาตกโรค โรคไขห้วดั โรค rota virus โรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ และ โรคปอดบวม ซ่ึงจากการท่ีตอ้งไดรั้บ
วคัซีนตามก าหนดในปริมาณท่ีมาก (ประมาณ 24 เขม็เม่ืออาย ุ2 ปี) นั้น ท าใหมี้ปัญหาของการไดรั้บวคัซีนไม่
ครบตามก าหนด จึงไดมี้การน าวคัซีนหลายชนิดมารวมกนัเพื่อลดจ านวนคร้ังการให้วคัซีน นอกจากน้ี ยงัมี
การแนะน าให้ฉีดวคัซีนให้แก่บุคคลในช่วงอายุอ่ืนๆ ดว้ย เช่น โรคคางทูม โรคบาดทะยกั โรคไขห้วดั โรค
ปอดบวม ส่วนในสตรีมีครรภจ์ะไดรั้บการตรวจโรคหดัเยอรมนั ในกลุ่มผูสู้งอายุจะตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนั
โรคปอดบวมและโรคไขห้วดัในปริมาณสูง เป็นตน้ ในประเทศไทยมีก าหนดการให้วคัซีนคลา้ยคลึงกนัแต่
เพิ่มการใหว้คัซีนป้องกนัวณัโรค โรคไขไ้ทฟอยด ์และโรคบาดทะยกัทุก 10 ปี 

 3.1.4 การผลติเภสัชภัณฑ์ 
การผลิตวคัซีนเร่ิมจากการท่ีเช้ือจะสร้างแอนติเจนข้ึน หลงัจากนั้นน าเช้ือท่ีไดม้าเพาะเล้ียงในเซลล์

ปฐมภูมิ อาทิ ไข่ไก่ เซลล์มนุษย ์เคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพ หรือบางคร้ังอาจได้โปรตีนจากการเพิ่มจ านวน 
(recombinant) จากไวรัสและแบคทีเรียในยีสต ์แบคทีเรีย และเซลล์เพาะเล้ียง หลงัจากแอนติเจนถูกสร้างข้ึน
แลว้ ก็จะถูกแยกออกจากเซลล์ท่ีใชใ้นการสร้าง สุดทา้ย จะมีการเติมสารต่างๆ ในวคัซีนท่ีถูกสร้างข้ึน เช่น 
สารแอตจูแวนตเ์พื่อช่วยเพิ่มช่วงเวลาการตอบสนองต่อแอนติเจนของร่างกาย สารเพิ่มความคงตวัเพื่อให้อายุ
การใช้ของยายาวนานข้ึน และสารกนับูดท่ีใช้ผสมในส่วนประกอบต ารับยาท่ีเป็นหลายโดส (dose) เพื่อ
ป้องกนัผลท่ีไม่พึงประสงค์จากปฏิกิริยาระหว่างวคัซีนบางชนิด นอกจากน้ี ในบางต ารับอาจตอ้งผสมสาร
อ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น สารแอตจูแวนต์ (เช่น พวกอะลูมิเนียม) ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกนัการเติบโตของเช้ือใน
วคัซีนขณะเก็บรักษา ฟอร์มาลดีไฮด์ช่วยยบัย ั้งแบคทีเรียท่ีพบในผลิตภณัฑ์พวกทอกซอยด์  ไธเมอโรซอล
เป็นสารกนับูดส าหรับวคัซีนหลายโดส (dose) อย่างไรก็ดี การผลิตวคัซีนร่วมยงัคงมีความยากในการผลิต
และพฒันา เน่ืองจากฤทธ์ิท่ีเขา้กนัไม่ไดแ้ละปฏิกิริยาระหวา่งแอนติเจนและส่วนผสมท่ีเก่ียวขอ้ง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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อน่ึง เทคนิคการผลิตวคัซีนโดยการเพาะเล้ียงในเซลล์สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมไดรั้บความส าคญัมากข้ึน
เม่ือเทียบกบัการเพาะเล้ียงแบบดั้งเดิมหรือในเซลล์ไข่ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ะมีประสิทธิภาพมากกว่า
และมีปัญหาการปนเป้ือนน้อยกวา่ นอกจากน้ี คาดวา่ เทคโนโลยีรีคอมบีแนนตท่ี์ใชป้้องกนัโรคพนัธุกรรม
จะเติบโตข้ึนจากการใชท้อกซอยดข์องไวรัสและแบคทีเรีย  
3.2 เซรุ่ม (serum)  

              เซรุ่มเป็นภูมิคุม้กนัโรคท่ีฉีดเขา้ร่างกายเพื่อรักษาโรคไดท้นัที เซรุ่มเป็นแอนติบอดีท่ีสกดัจากเลือด
โดยเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อนซ่ึงลอยอยูเ่หนือล่ิมเลือดท่ีเกิดจากการแขง็ตวัและหดตวัของเลือดในกรณีท่ี
มีการเจาะเลือดออกมาใส่หลอดแกว้ตั้งทิ้งไว ้เช่น การฉีดเช้ือโรค (เช่น พิษงู) หรือทอกซอยด์ (toxoid) ของ
เช้ือโรคบางชนิดท่ีอ่อนฤทธ์ิลงแลว้ (ท่ีถูกผสมให้จางตามวิธีการทีละนอ้ย จนมีความตา้นทานพิษงูไดดี้) เขา้
ไปในมา้หรือกระต่าย เม่ือมา้หรือกระต่ายสร้างแอนติบอดีข้ึนในเลือดซ่ึงเป็นภูมิคุม้กนัพิษงูหรือโรคนั้น 
จากนั้น จึงดูดเลือดมา้หรือกระต่ายท่ีเป็นน ้ าใสๆ ซ่ึงมีแอนติบอดีอยู ่แลว้น ามาฉีดให้กบัผูป่้วย ก็จะช่วยแกพ้ิษ
งูหรือท าใหผู้ป่้วยนั้นไดรั้บภูมิคุม้กนัโรคนั้นๆ ได ้ตวัอยา่งของเซรุ่มต่างๆ เช่น เซรุ่มป้องกนัโรคคอตีบ เซรุ่ม
ป้องกนัโรคบาดทะยกั เซรุ่มป้องกนัโรคไอกรน เซรุ่มป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ เซรุ่มแกพ้ิษงู เป็นตน้  
3.3 ข้อดีและข้อเสียของการสร้างภูมิคุ้มกนัโรคโดยการใช้วคัซีนหรือเซรุ่ม  

3.3.1 ข้อดีและข้อเสียของวคัซีน คือ  
(1) ขอ้ดี คือ ท าใหร่้างกายมีภูมิคุม้กนัโรคอยูไ่ดน้าน และไม่เกิดอาการแพรุ้นแรง 

                      (2) ขอ้เสีย คือ ร่างกายไม่สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 
           3.3.2 ข้อดีและข้อเสียของเซรุ่มคือ  

(1) ขอ้ดี คือ ร่างกายสามารถน าเซรุ่มไปใชต้า้นทานโรคไดท้นัที 
(2) ขอ้เสีย คือ อาจเกิดอาการแพรุ้นแรงข้ึนไดใ้นผูท่ี้ไดรั้บเซรุ่ม 

3.4 การน าวคัซีนหรือเซรุ่มเข้าสู่ร่างกาย  
          3.4.1 วธีิการน าวคัซีนเข้าสู่ร่างกาย สามารถท าไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่  

(1) การกนิ เช่น วคัซีนป้องกนัโรคโปลิโอ  
(2) การฉีด เช่น วคัซีนป้องกนัโรคไทฟอยด ์วคัซีนป้องกนัวณัโรค เป็นตน้  
(3) การพ่น เช่น วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ชนิดพน่จมูก เป็นตน้ 
(4) การปลูกฝี เช่น วคัซีนป้องกนัไขท้รพิษ เป็นตน้ 

          3.4.2 วธีิการน าเซรุ่มเข้าสู่ร่างกาย เช่น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://health.kapook.com/vdo/health_1831.html
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9A&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9
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  (1) เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยในเซรุ่มจะมีโปรตีนท่ีท าหน้าท่ีเป็นภูมิคุม้กนัต่อโรคพิษ
สุนขับา้ซ่ึงการฉีดเซรุ่มรอบๆ แผลในปริมาณมากจะไปท าลายเช้ือไวรัสในร่างกายของผูถู้กสุนขับา้กดั ก่อน
จะก่อโรคและก่อนท่ีภูมิตา้นทานของร่างกายจะสร้างข้ึน  
                    (2) เซรุ่มแก้พิษงู  ท่ีผลิตข้ึนในระยะแรกๆ เป็นเซรุ่มชนิดน ้า  จะมีอายใุช ้2 ปี  โดยตอ้งเก็บไวใ้น
ห้องเยน็ซ่ึงยากต่อการเก็บรักษา แต่ปัจจุบนั สามารถผลิตเซรุ่มชนิดแห้งไดแ้ลว้ เม่ือจะใชก้็ผสมกบัน ้ ากลัน่
เหมือนยาฉีดชนิดอ่ืนๆ โดยเซรุ่มแห้งจะมีอายุการใช้นานกว่า 5 ปี ในประเทศไทย ปัจจุบนัมีสถานเสาวภา
ของสภากาชาดไทยเป็นสถานท่ีผลิตเซรุ่มท่ีมีช่ือเสียง โดยผลิตใชภ้ายในประเทศและส่งออกดว้ย  

3.5 ความแตกต่างระหว่างการให้วคัซีนและการให้เซรุ่ม 
การให้วัคซีนเป็นการใหส้ารท่ีสร้างเสริมภูมิคุม้กนัใหแ้ก่คนหรือสัตว ์เพราะเม่ือฉีดหรือกินเขา้ไปใน

ร่างกายแลว้ ก็จะกระตุน้ใหเ้กิดภูมิคุม้กนัข้ึนในร่างกายของผูไ้ดรั้บวคัซีนนั้นและสามารถช่วยป้องกนัการเกิด
โรคบางอยา่งได ้ในขณะท่ีการให้เซรุ่มเป็นการเสริมภูมิตา้นทานให้แก่คน โดยท่ีคนคนนั้นไม่ตอ้งสร้างข้ึน
เอง โดยทัว่ไปนิยมให้เซรุ่มในกรณีท่ีการให้วคัซีนไม่ไดผ้ล หรือไดผ้ลไม่ทนัการณ์ เช่น คนถูกตะปูข้ึนสนิม
ต า ก็ให้เซรุ่มแกบ้าดทะยกั หรือ คนถูกงูพิษกดั ก็ให้เซรุ่มแกพ้ิษงู นอกจากน้ี ยงัมกัให้ในกรณีของคนท่ีเป็น
โรคภูมิคุม้กนับกพร่องดว้ย 

 

4.  ยา/ สารน า้/ สารอาหาร/ เลือด/ ส่วนประกอบของเลือดทีใ่ห้ทางหลอดเลือดด า 
4.1 วตัถุประสงค์ของการให้สารน า้ทางหลอดเลือดด า  

4.1.1  เพื่อรักษาภาวะสมดุลของน ้ าและสารน ้ าในร่างกาย ของความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย รวมทั้ง
การรักษาภาวะสมดุลและปริมาตรของเลือดและส่วนประกอบของเลือด 

4.1.2  เพื่อการใหส้ารอาหาร วติามิน และเป็นแหล่งพลงังานแก่ผูป่้วยท่ีไม่สามารถกินได ้ 
4.1.3  เพื่อการใหย้าฉีดบางชนิดเขา้ทางหลอดเลือดด า  
การใหย้าทางหลอดเลือดด าเป็นการใหย้าท่ีตอ้งการให้ออกฤทธ์ิเร็วหรือตอ้งการรักษาระดบัของยา

ในกระแสเลือดใหส้ม ่าเสมอ ยาท่ีใหต้อ้งมีลกัษณะเป็นน ้าใส และไม่มีส่วนผสมของน ้ามนั 
4.2 ชนิดของสารน า้ทีใ่ห้ทางหลอดเลือดด า 

สารน ้ าท่ีให้ทางหลอดเลือดด าทุกชนิด ประกอบด้วย  ตัวถูกละลาย รวมทั้ งอิเล็กโตไรต์ หรือ
ส่วนประกอบท่ีไม่ใช่ไอออน เช่น ยเูรีย กลูโคส แบ่งออกตามความเขม้ขน้ได ้3 ชนิดดงัน้ี  

4.2.1  Isotonic solution จะไม่ท าให้มีการเคล่ือนท่ีของน ้ าเขา้หรือออกจากเซลล์ ดงันั้น การให้สารน ้ า
ชนิดน้ี จึงช่วยเพิ่มปริมาตรน ้านอกเซลล ์
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4.2.2  Hypotonic solution จะท าให้มีการเคล่ือนท่ีของน ้ าเขา้สู่เซลล์ ฉะนั้น การให้สารน ้ าชนิดน้ีตอ้ง
ใหอ้ยา่งชา้ๆ เพื่อป้องการรบกวนของเซลล ์           

4.2.3  Hypertonic solution จะท าใหเ้กิดการดึงน ้าจากเซลลสู่์ระบบการไหลเวยีน 
4.3 ชนิดของการให้สารน า้ทางหลอดเลือดด า   

           4.3.1 การให้ทางหลอดเลือดด าส่วนปลาย (Peripheral intravenous infusion)  
              เป็นการใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าท่ีอยูใ่นชั้นต้ืนๆ ของผวิหรือในส่วนปลายแขนและขา จะใหใ้น
ผูป่้วยท่ีต้องงดน ้ าและอาหาร หรือท่ีจ าเป็นตอ้งให้ยาทางหลอดเลือดด า โดยการเจือจางและหยดเขา้ทาง
หลอดเลือดด าอยา่งชา้ๆ เช่น การใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือดผา่นอุปกรณ์ต่างๆ  ดงัน้ี  

 (1) ชุด Heparin lock หรือ Saline lock เป็นการแทงเข็มให้สารน ้ าเข้าทางหลอดเลือดด าส่วน
ปลายและคาเข็มท่ีหล่อด้วยสารตา้นการแข็งตวัของเลือด (Heparin) เจือจาง (Heparin: 0.9% NSS = 1:100)  
เพื่อใหส้ารละลายและยาเขา้ทางหลอดเลือดด าเป็นคร้ังคราว  
หมายเหตุ Heparin lock เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กท่ีใส่คาหลอดเลือดด าไวส้ าหรับให้ยาทางหลอดเลือดด าเป็น
ระยะ ๆ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเข็มใส่คาไวใ้นหลอดเลือดด า อีกส่วนเป็นรูปทรงกระบอกปลาย
ขา้งหน่ึงต่อกบัเขม็ อีกปลายเป็นจุกยางปิดไวเ้พื่อใชส้ าหรับแทงเขม็เพื่อฉีดยา (medication port) 

 (2) ผ่านชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า เช่น ชุด Piggyback IV Administration เป็นการให้
สารน ้ าขวดท่ี 2 (25 – 250 มล.) ท่ีต่อเขา้กบัชุดให้สารน ้ าชุดแรกทาง Y port โดยแขวน Piggyback set สูงกวา่
ขวดแรกเพื่อให้ยาเขา้หลอดเลือดด าอยา่งช้าๆ โดยสารน ้ าท่ีหยดอยูก่่อนจะหยุดไหลชัว่คราวเพื่อให้สารน ้ า
จาก Piggyback set หมดก่อน   

4.3.2 การให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด าใหญ่ (Central venous therapy) เป็นการให้สารน ้ าทาง 
Subclavian veins, Internal & External jugular veins, Right & Left Nominate veins เช่น การให้ TPN (total 
parenteral nutrition) ในผูท่ี้ไม่สามารถกินหรือกินไดแ้ต่ไม่เพียงพอต่อร่างกาย   
           4.3.3 การให้สารน ้าและสารละลายทางหลอดเลือดด าใหญ่ผ่านอุปกรณ์ที่ฝังไว้ใต้ผิวหนัง (Implanted 
vascular access device/ venous port) เป็นการให้สารน ้ าผ่านอุปกรณ์ท่ีใช้ฝังใต้ผิวหนังโดยท่ีมีปลายสาย
สอดผ่านเขา้หลอดเลือดด าใหญ่ เช่น ผูป่้วยโรคเลือดเร้ือรัง ผูป่้วยท่ีรักษาดว้ยยาเคมีบ าบดั หรือผูป่้วยท่ีตอ้ง
รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะๆ เป็นตน้ 

กจิกรรม 14.2.3 
1.จงอธิบายขอ้บ่งใชข้องวิตามินและเกลือแร่  

2.จงอธิบายขอ้บ่งใช ้ขอ้ควรระวงั และขอ้หา้มใชข้องยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined pills) 
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3.จงอธิบายขอ้บ่งใช ้และขอ้ดีและขอ้เสียของการใชว้คัซีนและเซรุ่ม 

4.จงอธิบายขอ้บ่งใชท้ัว่ไปและขอ้บ่งใชเ้ฉพาะของการใหย้า/ สารน ้า/ เลือด/ ส่วนประกอบของเลือดท่ีใหท้าง
หลอดเลือดด า 

 

แนวตอบกจิกรรม 14.2.3 

1.ข้อบ่งใช้ของวติามินและเกลือแร่ มีดังนี ้
1.1 ขอ้บ่งใชข้องวติามิน   

  1.1.1 วิตามิน เอ จะช่วยลดการติดเช้ือท่ีทางเดินหายใจ ช่วยกระตุน้ระบบภูมิตา้นทานหลายจุด T cell 
activity, system function, lymphocyte proliferation 
           1.1.2 วติามิน ดี อาจช่วยกระตุน้หรือกดระบบภูมิคุม้กนั 
           1 .1 .3วิ ต า มิ น  อี  จ ะ ช่ วยก ระ ตุ้น  lymphocyte proliferation, antibody production, phagocytosis, 
cytokine production 
           1.1.4 วติามิน ซี จะช่วยกระตุน้การสร้างภูมิตา้นทานและการสร้าง antibody 

   1.1.5 วิตามิน บี (B12, biotin, folic acid, panthothenic acid, B1, B2, B6) หากขาดท าให้ภูมิตา้นทาน
หลายชนิดเกิดปัญหา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การติดเช้ือจากไวรัส แบคทีเรีย รา ปราสิต 

1.2  ขอ้บ่งใชข้องเกลือแร่  
        1.2.1 สังกะสี จะช่วยใหต่้อมไทมสัลดขนาดลง  ช่วยในกรณีการสร้าง T cell เกิดปัญหา 

            1.2.2 ทองแดง หากขาดท าให ้T cell และ phagocytic function ลดลง 
            1.2.3 ซีลีเนียม เป็นสารส าคญัใน glutathione peroxidase กระตุน้ภูมิตา้นทานหลายชนิด 
            1.2.4  มงักะนีส เป็น cofactor ของเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัภูมิตา้นทาน 

        1.2.5 แคลเซียมและแมกนีเซียม โดยแมกนีเซียมจะท าหนา้ท่ีควบคุมการขนส่งแคลเซียม แมกนีเซียม
จึงท าหนา้ท่ีส าคญัในเมตาบอลิซึมของแคลเซียม ท าใหค้วามหนาแน่นของกระดูกมีมากข้ึน 

 
2. ข้อบ่งใช้  ข้อควรระวงั และข้อห้ามใช้ของยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined pills) มีดังนี ้   
    2.1 ขอ้บ่งใช ้ ใชกิ้นเพื่อยบัย ั้งภาวะเจริญพนัธ์ุ (fertility) ในเพศหญิง ซ่ึงเป็นวธีิการคุมก าเนิดท่ีไดรั้บความ
นิยม โดยอตัราการใชย้าคุมก าเนิดจะแปรผนัไปตามประเทศ อาย ุการศึกษา และสถานภาพสมรส 
    2.2 ข้อควรระวงั ให้หลีกเล่ียงการใช้หรือระมัดระวงัการใช้ในผู ้ป่วยโรคตับ  หอบหืด โรคผิวหนัง 
(eczema, migraine) เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และ convulsive disorder 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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    2.3 ขอ้หา้มใช ้ 
2.3.1ใน ผู ้ ป่ ว ย แ ล ะ ผู ้ ท่ี เค ย มี ป ร ะ วั ติ เป็ น โ ร ค  Cerebrovascular disease, Thrombophlebitis, 

Thromboembolic phenomena   
           2.3.2  ไม่ควรใชใ้น 

(1) ผูท่ี้มี vaginal bleeding โดยไม่ทราบสาเหตุ 
                      (2) ผูป่้วยมะเร็งหรือท่ีสงสัยวา่เป็นมะเร็งท่ีเตา้นมหรือ Estrogen dependent tumor อ่ืนๆ 
                      (3) วยัรุ่นท่ี Epiphyisal closure ยงัไม่สมบูรณ์ และในหญิงตั้งครรภ ์
 
3. ข้อบ่งใช้ และข้อดีและข้อเสียของการให้วคัซีนและเซรุ่ม มีดังนี ้
    3.1 ข้อบ่งใช้ของการให้วคัซีนและเซรุ่ม  

3.1.1 ขอ้บ่งใชข้องวคัซีน  
การให้วัคซีนเป็นการฉีดหรือกินสารท่ีจะกระตุน้ให้เกิดภูมิคุม้กนัข้ึนในร่างกายของผูไ้ดรั้บวคัซีน

นั้นและสามารถช่วยป้องกนัการเกิดโรคบางอยา่งได ้
3.1.2 ขอ้บ่งใชข้องเซรุ่ม 
การให้เซรุ่มเป็นการเสริมภูมิตา้นทานให้แก่คนโดยท่ีคนนั้นไม่ตอ้งสร้างข้ึนเอง ซ่ึงจะให้ในกรณี

ต่างๆ เช่น 
     (1) โดยทัว่ไป นิยมให้เซรุ่มในกรณีท่ีการให้วคัซีนไม่ไดผ้ลหรือไดผ้ลไม่ทนัการณ์ เช่น กรณีถูก

ตะปูข้ึนสนิมต า ก็ใหเ้ซรุ่มแกบ้าดทะยกั หรือ กรณีถูกงูพิษกดั ก็ใหเ้ซรุ่มแกพ้ิษงู เป็นตน้  
     (2) การใหเ้ซรุ่มในกรณีผูเ้ป็นโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง 

    3.2 ข้อดีและข้อเสียของการให้วคัซีนและเซรุ่ม 
3.2.1 วคัซีนท าให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคอยู่ได้นานและก่อไม่เกิดอาการแพรุ้นแรง แต่ร่างกายไม่

สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 
3.2.2 เซรุ่มช่วยให้ร่างกายของผูท่ี้ได้รับเซรุ่มสามารถต้านทานโรคได้ทันที  แต่อาจเกิดอาการแพ้

รุนแรงข้ึนได ้
 
4. ข้อบ่งใช้ทั่วไปและข้อบ่งใช้เฉพาะของการให้ยา/ สารน ้า/ เลือด/ ส่วนประกอบของเลือดที่ให้ทางหลอด
เลือดด า 
    4.1 ข้อบ่งใช้ทัว่ไปของการให้ยา/ สารน า้/ เลือด/ ส่วนประกอบของเลือดทีใ่ห้ทางหลอดเลือดด า 
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4.1.1 เพื่อรักษาภาวะสมดุลของน ้ าและสารน ้ าในร่างกาย ของความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย รวมทั้ง
การรักษาภาวะสมดุลและปริมาตรของเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
          4.1.2 เพื่อการใหส้ารอาหาร วติามิน และเป็นแหล่งพลงังานแก่ผูป่้วยท่ีไม่สามารถกินได ้ 
          4.1.3 เพื่อการใหย้าฉีดบางชนิดเขา้ทางหลอดเลือดด า 

การให้ยาทางหลอดเลือดด าเป็นการให้ยาท่ีตอ้งการให้ออกฤทธ์ิเร็วหรือตอ้งการรักษาระดบัของยา
ในกระแสเลือดใหส้ม ่าเสมอ ยาท่ีใหต้อ้งมีลกัษณะเป็นน ้าใส และไม่มีส่วนผสมของน ้ามนั 
    4.2 ข้อบ่งใช้เฉพาะของการให้ยา/ สารน า้/เลือด/ส่วนประกอบของเลือดทีใ่ห้ทางหลอดเลือดด า 

4.2.1 การให้ทางหลอดเลือดด าส่วนปลาย (Peripheral intravenous infusion) จะให้ในผูป่้วยท่ีตอ้งงด
น ้าและอาหาร หรือท่ีจ าเป็นตอ้งให้ยาทางหลอดเลือดด า โดยการเจือจางและหยดเขา้ทางหลอดเลือดด าอยา่ง
ชา้ๆ เช่น การใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือดผา่นอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี  

 (1) Heparin lock หรือ Saline lock เป็นการแทงเข็มให้สารน ้ าเขา้ทางหลอดเลือดด าส่วนปลาย
และคาเขม็ท่ีหล่อดว้ยสารตา้นการแข็งตวัของเลือด (Heparin) เจือจาง (Heparin: 0.9% NSS = 1:100)  เพื่อให้
สารละลายและยาเขา้ทางหลอดเลือดด าเป็นคร้ังคราว  

          (2) Piggyback IV Administration เป็นการให้สารน ้ าขวดท่ี 2 (25 – 250 มล.) ท่ีต่อเขา้กบัชุดให้
สารน ้ าชุดแรกทาง Y port โดยแขวน Piggyback set สูงกว่าขวดแรกเพื่อให้ยาเขา้หลอดเลือดด าอย่างช้าๆ 
โดยสารน ้าท่ีหยดอยูก่่อนจะหยดุไหลชัว่คราวเพื่อใหส้ารน ้าจาก Piggyback set หมดก่อน 

4.2.2 การให้ทางหลอดเลือดด าใหญ่ (Central venous therapy) เป็นการให้สารน ้ าทาง Subclavian 
veins, Internal & External jugular veins, Right & Left Nominate veins เช่น  การให้  TPN (total parenteral 
nutrition) ในผูท่ี้ไม่สามารถกินหรือกินไดแ้ต่ไม่เพียงพอต่อร่างกาย 

4.2.3 การให้ทางหลอดเลือดด าใหญ่ผ่านอุปกรณ์ที่ฝังไว้ใต้ผิวหนัง (Implanted vascular access 
device/ venous port) เป็นการใหย้า/ สารน ้า/เลือด/ส่วนประกอบของเลือดผา่นอุปกรณ์ท่ีใชฝั้งใตผ้วิหนงัโดย
ท่ีมีปลายสายสอดผา่นเขา้หลอดเลือดด าใหญ่ เช่น ผูป่้วยโรคเลือดเร้ือรัง ผูป่้วยท่ีรักษาดว้ยยาเคมีบ าบดั หรือ
ผูป่้วยท่ีตอ้งรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะๆ เป็นตน้ 
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ตอนที ่14.3  

หลกัปฏบัิติในการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรส าหรับรักษาโรคเบ้ืองต้น                                               
(อ.ภญ.ดร.ยพุิน ลาวณัยป์ระเสริฐ) 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 14.3 แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป พร้อมปฎิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 

หัวเร่ือง 

 13.3.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใชย้าแผนโบราณและยาสมุนไพร                   

 13.3.2 ยาแผนโบราณท่ีใชเ้ป็นยาภายใน                                                      

 13.3.3 ยาจากสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555         

 13.3.4 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาภายนอก                           

แนวคิด     

1.การมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใชย้าแผนโบราณและสมุนไพรเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น โดยยาดงักล่าวมีหลาย

รูปแบบ เช่น ยาผง ยาชง ยาเมด็ ยาลูกกลอน ยาตม้ ยาข้ีผึ้ง และยากิน เป็นตน้ บางกรณี อาจตอ้งใชร่้วมกบัน ้า

กระสายเพื่อใหก้ารใชย้ามีประสิทธิภาพดีข้ึน ทั้งน้ี สารส าคญัในสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิในการรักษาอาการ

เจบ็ป่วยหรือโรค ไดแ้ก่ น ้ามนัหอมระเหย สารแอลคาลอยด ์สารกลยัโคไซด ์สารแทนนิน อยา่งไรก็ตาม 

จะตอ้งมีการใชย้าดงักล่าวให้ถูกโรค ถูกชนิดหรือถูกตน้ ถูกส่วน ถูกขนาดและถูกวธีิดว้ย โดยการใชใ้นคร้ัง

แรก ใหท้ดลองใชแ้ต่นอ้ยก่อนเพื่อลดอาการแพห้รืออาการขา้งเคียงท่ีอาจเกิดจากการใชย้าดงักล่าว  

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชย้าแผนโบราณท่ีประชาชนสามารถใชด้ว้ยตนเองได ้จึง

ไดมี้การก าหนดรายการยาแผนโบราณท่ีใชเ้ป็นยาภายในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาสามญัประจ า

บา้นแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นยาท่ีใชส้ าหรับอาการหรือโรคท่ีไม่ร้ายแรง เช่น ยาแสงหมึกท่ี

ใชแ้กไ้ข ้ทอ้งข้ึน ปวดทอ้ง แกไ้อ ขบัเสมหะ แกแ้ผลในปาก แกล้ะออง ยามหาจกัรใหญ่ท่ีใชแ้กล้ม ทราง 

ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ยาธาตุบรรจบท่ีใชแ้กธ้าตุไม่ปกติ ทอ้งเสีย ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ ยาเขียวหอมท่ีใชแ้กไ้ข ้ร้อนใน 

กระหายน ้า แกพ้ิษหดั พิษสุกใส เป็นตน้ 

3. .เพื่อเป็นการส่งเสริมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชย้าสมุนไพรท่ีประชาชนสามารถใชด้ว้ยตนเองไดแ้ละท่ี

มีการใชใ้นสถานพยาบาลภาครัฐเพื่อลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบนัและช่วยลดการสูญเสียเงินตราออกนอก
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ประเทศ และยงัช่วยท าใหเ้กิดระบบบริการสุขภาพท่ีสามารถพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาวอีกดว้ย จึงไดมี้การ

ก าหนดรายการยาจากสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกอบดว้ยยาแผนไทยหรือยาแผน

โบราณและยาท่ีพฒันาจากสมุนไพร โดยในท่ีน้ี จะระบุช่ือต ารับยา รูปแบบยา สรรพคุณ วธีิใชแ้ละขนาดท่ี

ใช ้ขอ้ควรระวงั และอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นประกาศฯ เท่านั้น 

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชย้าแผนโบราณและยาจากสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาภายนอกท่ี

ก าหนดในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 โดยเป็นยาท่ีจะใชใ้นรายท่ีมีอาการไม่รุนแรง ส่วนใหญ่ใชเ้พื่อลด

อาการปวด คลายกลา้มเน้ือเพิ่มการไหลเวียนเลือด สมานแผล และใชใ้นโรคผิวหนงั เช่น กลาก เกล้ือน ผด

ผืน่คนั ลมพิษ อาการแพอ้กัเสบจากแมลงสัตวก์ดัต่อย แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก เป็นตน้  

วตัถุประสงค์  เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.3 จบแลว้นกัศึกษาสามารถ 

  1.  อธิบายความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใชย้าแผนโบราณและสมุนไพรได ้                  

   2.  อธิบายยาแผนโบราณท่ีใชเ้ป็นยาภายในได ้                                                     

 3.  อธิบายยาจากสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555ได ้         

4.  อธิบายยาจากแผนโบราณและยาสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาภายนอกได ้  

 

บทน า 
 ในประเทศไทย มีการใชส้มุนไพรและยาแผนโบราณในการบ าบดัรักษาอาการและโรคต่างๆ มาชา้
นาน แมแ้ต่ในปัจจุบนัก็ยงัมีการใชอ้ยู ่และนบัวนัจะมีความนิยมมากข้ึนโดยมีความเช่ือวา่ สมุนไพรและยา
แผนโบราณมีอนัตรายนอ้ยเพราะมีตน้ก าเนิดหรือแหล่งท่ีมาจากธรรมชาติ หากเทียบกบัยาแผนปัจจุบนัท่ีได้
จากการสังเคราะห์สารเคมี ซ่ึงความจริงแลว้ แมจ้ะเป็นสมุนไพรและยาแผนโบราณก็ตาม หากไม่มีความรู้
หรือมีการใช้ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้มากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรและยาแผนโบราณนั้น มีการใช้ทั้ งในรูปสมุนไพรในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติท่ีเป็น
สมุนไพรเด่ียวๆ และในรูปของการผสมผสานของสมุนไพรหลายชนิดหรือท่ีเรียกกนัวา่ ยาหมอ้ โดยก่อนกิน 
อาจน ามาตม้ บดเป็นผง หรือท าเป็นรูปยาลูกกลอน นอกจากการกินแลว้ ในบางกรณีอาจใช้การทา ถู นวด 
พอก ฯลฯ ดงันั้น การมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณ ทั้งท่ีเป็นยาสามญัประจ า
บา้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ พ.ศ.2556  และท่ีเป็นยาแผน
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โบราณหรือยาท่ีพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ทั้ งท่ีใช้เป็นยาภายในหรือยา
ภายนอก จะช่วยให้ผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้เก่ียวข้องสามารถใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดผลขา้งเคียงจากการใชย้าหรือไดรั้บอนัตรายจากการใชย้าได ้            

เร่ืองที ่13.3.1  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร        

การศึกษาวิชาการหรือศาสตร์ดา้นสมุนไพรและยาแผนโบราณเป็นท่ีนิยมมาแต่ในอดีตจนปัจจุบนั 
และนบัวนัก็จะมีความนิยมมากข้ึน แมแ้ต่ยาแผนปัจจุบนัท่ีมีการใช้อยูน้ี่ ส่วนหน่ึงก็มาจากการสกดัจากพืช 
สมุนไพร หรือแร่ธาติท่ีมีอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง ซ่ึงก็มีประโยชน์อย่างมากหากมีการใช้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม แต่ในขณะเดียวกนั หากใชไ้ม่ถูกตอ้ง เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดโทษไดเ้ช่นกนั ดงันั้น จึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูใ้ชย้าหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใชย้าแผนโบราณและยาสมุนไพร 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการและเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 

 
1. ความหมายของยาแผนโบราณ ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ และยาสมุนไพร 

ในการศึกษาเก่ียวกบัการใชย้าแผนโบราณและสมุนไพรนั้น ควรมีการท าความเขา้ใจในความหมาย
ของยาแผนโบราณ ยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ และยาสมุนไพรดงัน้ี  
    1.1 ยาแผนโบราณ  หมายถึง ยาท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบ าบดั
โรคสัตว ์ซ่ึงอยูใ่นต ารายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือยาท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือ
ยาท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาแผนโบราณ  
    1.2 ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ  หมายถึง ยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาสามญัประจ าบา้น 
โดยยาน้ี สามารถจ าหน่ายไดท้ัว่ไป 
    1.3 ยาสมุนไพร หมายถึง ยาท่ีไดจ้ากพฤกษชาติ สัตว ์หรือแร่ธาตุต่างๆ ท่ียงัมิไดผ้สม ปรุง หรือแปรสภาพ 
กล่าวคือ ยงัอยูใ่นสภาพท่ีเป็นวตัถุดิบตามธรรมชาติ อาจมีการน ามาท าให้เป็นช้ินเล็กลงแต่ก็ยงัคงเห็นหรือ
ระบุไดว้า่เป็นส่วนของพืช สัตว ์หรือแร่ธาตุนั้นๆ และเม่ือน ามาผสม ปรุง หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ยา
ส าเร็จรูปก็จะเรียกวา่ ยาแผนโบราณ และยาพฒันาจากสมุนไพร  

 
2. ชนิดของยาแผนโบราณและยาพฒันาจากสมุนไพร 

ปัจจุบัน ยาแผนโบราณและยาพฒันาจากสมุนไพรท่ีมีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดในประเทศไทย 
สามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ชนิด ดงัน้ี 
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2.1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ หมายถึง ยาจากสมุนไพรท่ีมีการผลิตและใชต้ามองคค์วามรู้ดั้งเดิมท่ีสืบ
ทอดกนัมาจากหรือตามต ารายาแผนไทย เช่น ต าราพระโอสถพระนารายณ์ เป็นตน้ 
   2.2 ยาแผนไทยประยุกต์ หมายถึง ยาแผนไทยท่ีมีการพฒันารูปแบบ สูตรต ารับ กรรมวิธีการผลิต หรือการ
ใช้ท่ีแตกต่างนอกเหนือจากยาแผนไทยเดิมท่ีเขา้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีรับข้ึนทะเบียนเป็นต ารับยาแผนโบราณ
ทัว่ไป  
   2.3 ยาแผนเดิมประยุกต์ หมายถึง ยาจากสมุนไพรท่ีเป็นไปตามองคค์วามรู้ดั้งเดิมนอกเหนือจากยาแผนไทย 
เช่น ยาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนท่ีมีการพฒันารูปแบบ สูตรต ารับ กรรมวิธีการผลิต หรือการใช้ท่ี
แตกต่างนอกเหนือจากยาท่ีเขา้ตามหลกัเกณฑท่ี์เป็นต ารับยาแผนโบราณทัว่ไป 
   2.4 ยาที่เป็นต ารับยาสมุนไพรเดี่ยว หมายถึง ยาท่ีมีการประยุกต์สมุนไพรเด่ียวมาพฒันาเป็นต ารับยา 
นอกเหนือจากท่ีมีการรับข้ึนเป็นยาแผนโบราณทัว่ไป 

2.5 ยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาส าเร็จรูปท่ีประกอบด้วยตวัยาส าคญัท่ีได้จากสมุนไพรท่ี
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การข้ึนทะเบียนต ารับยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบนั ทั้งน้ีตวัยาส าคญัมกัจะเป็นสาร
สกดัจากสมุนไพรจนไดเ้ป็นสารประกอบบริสุทธ์ิ (pure compound) 
 
3. รูปแบบของยาแผนโบราณ สารส าคัญในพืชสมุนไพร ข้อปฏิบัติในการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
และฤทธ์ิข้างเคียง และข้อควรระวงัในการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

ควรมีการศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบยาแผนโบราณ สารส าคญัในพืชสมุนไพร  ขอ้
ปฏิบติัในการใชย้าแผนโบราณและยาสมุนไพร และฤทธ์ิขา้งเคียง และขอ้ควรระวงัในการใชย้าแผนโบราณ
และยาสมุนไพร ดงัน้ี  
   3.1 รูปแบบยาแผนโบราณ 

ยาแผนโบราณมีหลายรูปแบบ ได้แก่  ยาผง  ยาชง  ยาเม็ด  ยาลูกกลอน  ยาแคปซูล ยาครีม ยาตม้   
ยาโลชัน่ ยาเจล ยาข้ีผึ้ง  ยากินท่ีเป็นของเหลวท่ีละลายไดแ้ละชนิดแขวนลอย และน ้ากระสาย ดงัน้ี   

      3.1.1 ยาผง (Powders) หมายถึง รูปแบบยาท่ีประกอบดว้ยอนุภาคของแข็งท่ีมีส่วนประกอบของตวัยา
ส าคญัหน่ึงชนิดหรือมากกว่า อาจมีหรือไม่มีส่วนประกอบอ่ืนๆ ผสมอยู่ เช่น สารแต่งสี สารแต่งกล่ิน 
สามารถแบ่งยาผงออกเป็น 2 ชนิด คือ ยาผงใชภ้ายในและยาผงใชภ้ายนอก 
      (1) ยาผงใช้ภายใน หมายถึง ยาผงท่ีใช้โดยการละลายในน ้ าหรือของเหลวอ่ืนท่ีเหมาะสม หรือ
อาจรับประทานได้โดยตรง ซ่ึงมีรูปแบบการเตรียมทั้งแบบ single-unit และ multiple-unit โดย single-unit 
เป็นการบรรจุยาในปริมาณพอดีกบัหน่ึงหน่วยขนาดยาและมีการใชย้าทนัทีหลงัจากเปิดภาชนะ เช่น บรรจุใส่
ซอง (sachet) ส่วน multiple-unit จะสามารถแบ่งมาใชไ้ดห้ลายคร้ังตามปริมาณท่ีตอ้งการในแต่ละคร้ัง    
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      (2) ยาผงใช้ภายนอก หมายถึง ยาผงท่ีใช้ภายนอก มีทั้งในรูปแบบ single-unit และ multiple-unit 
โดยถา้เป็นยาผงท่ีใชส้ าหรับโรยแผลนั้นจ าเป็นตอ้งปราศจากเช้ือ  

3.1.2 ยาชง หมายถึง รูปแบบยาท่ีคงไวซ่ึ้งกล่ินและรสของยาจากสมุนไพร ซ่ึงเตรียมได้โดยการน า
เคร่ืองยาท่ีบดย่อยขนาดแลว้มาผสมกนัตามต ารับยา เติมน าร้อนจนท่วมตวัยา อาจจ าเป็นตอ้งคนให้เขา้กนั 
หรือปิดฝาทิ้งไวป้ระมาณ 3-5 นาที แลว้จึงรินเอาน ้ายามากินหรือด่ืม 

3.1.3 ยาเม็ด (compressed tablet) หมายถึง รูปแบบยาของแข็งท่ีประกอบด้วยตวัยาส าคญัหน่ึงชนิด
หรือมากกว่า ซ่ึงเตรียมไดจ้ากกระบวนการตอกอดั คือ การใช้แรงตอกอดัเพื่อท าให้ผงยาท่ีอยู่ระหว่างสาก
และเบา้ของเคร่ืองตอกยาเม็ด (tableting machine) เกาะตวักนัเป็นเม็ด โดยยาเม็ดตอกอดันั้นมีส่วนประกอบ
หลกั เช่น ตวัยาส าคญั สารเพิ่มปริมาณ สารยดึเกาะ สารช่วยแตกตวั สารหล่อล่ืน เป็นตน้ 

3.1.4 ยาลูกกลอน หมายถึง รูปแบบยาท่ีป้ันเป็นเมด็กลม ท ามาจากผงยาสมุนไพรผสมกบัน ้ากระสายยา 
โดยทัว่ไป นิยมใชน้ ้าผึ้งเป็นน ้ากระสายยาในการป้ันลูกกลอน 

3.1.5 ยาแคปซูล หมายถึง รูปแบบยาของแข็งชนิดหน่ึงท่ี มีเปลือกเป็นแคปซูลเจลาตินแข็ง (hard 
gelatin capsule) ท่ีมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ปลายมน มีสองส่วนประกบกนั และภายในแคปซูลจะบรรจุผง
ยาซ่ึงมีส่วนประกอบของตวัยาส าคญัไว ้

3.1.6 ยาค รีม  หมายถึ ง รูปแบบยา ท่ี มีลักษณะ ก่ึงแข็ ง  (semi-solid dosage form) ชนิดห น่ึ งท่ี
ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นน ้ าและส่วนท่ีเป็นน ้ ามนั โดยมากใช้ทาบริเวณผิวหนัง แบ่งเป็นชนิดน ้ ามนัในน ้ า 
(oil-in-water; o/w) ซ่ึงลา้งออกไดง่้าย และชนิดน ้าในน ้ามนั (water-in-oil; w/o) ซ่ึงลา้งออกไดย้าก  

3.1.7 ยาต้ม หมายถึง รูปแบบยาท่ีไดจ้ากการน าเคร่ืองยาซ่ึงอาจเป็นเน้ือไมท่ี้แน่นและแข็ง หรืออ่ืนๆ 
มาตดัเป็นท่อนหรือเป็นช้ิน แลว้ใส่ในภาชนะท่ีท าดว้ยดินเผาหรือป๊ีบ จากนั้นใส่น ้าใหท้่วมตวัยา แลว้ตม้หรือ
เค่ียวตามตอ้งการเพื่อสกดัยาออกมาจากเคร่ืองยาดว้ยน ้ าร้อน การตม้เป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดกบัส่วนของ
เน้ือไมท่ี้แน่นและแขง็ เช่น ล าตน้และราก เพื่อใหไ้ดต้วัยาท่ีเป็นสารส าคญัออกมา โดยมี 3 ลกัษณะคือ 
                  (1) การต้มกนิต่างน ้า  คือ การตม้ยาใหเ้ดือดก่อนแลว้จึงตม้ต่อดว้ยไฟอ่อนๆ อีกประมาณ 10 นาที 
หลงัจากนั้น ใหน้ ายาตม้ส่วนท่ีเป็นน ้า มากินแทนน ้า 
                  (2) การต้มเคี่ยว คือ การตม้ยาใหเ้ดือดดว้ยไฟอ่อนๆ โดยใชเ้วลาตม้ประมาณ 20-30 นาที  
                  (3) การต้ม 3 เอา 1 คือ การตม้ยาโดยใหเ้หลือเพียง 1 ส่วนจากน ้า 3 ส่วน  

      3.1.8 ยาโลช่ัน หมายถึง รูปแบบยาท่ีเป็นของเหลว หรือก่ึงแข็งก่ึงเหลว ท่ีประกอบดว้ยตวัยาส าคญัหน่ึง
ชนิดหรือมากกว่าในตัวท าละลายท่ีเหมาะสม และหมายรวมถึง ยาทาเฉพาะท่ีท่ีเป็น Topical Solution, 
Topical Suspension, Topical Emulsion ดว้ย  
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                  (1) ยาทาเฉพาะที่ที่ เป็นของเหลวที่ละลายได้ (Topical Solution) หมายถึง สารละลายท่ี
ประกอบดว้ยน ้าหรือตวัท าละลายอ่ืน ๆ เช่น alcohol และ polyols ใชส้ าหรับทาผวิ หรือทาเยือ่บุในช่องปาก 
                  (2) ยาทาเฉพาะที่ที่เป็นของเหลวชนิดแขวนตะกอน (Topical Suspension) หมายถึง สารละลาย
ท่ีมีอนุภาคของแขง็กระจายตวัอยูใ่นตวัท าละลายท่ีเป็นของเหลว ใชส้ าหรับทาผวิ 
                  (3) ยาทาเฉพาะทีท่ี่เป็นของเหลวชนิดแขวนละออง (Topical Emulsion) หมายถึง สารละลายท่ีมี
ของเหลวชนิดหน่ึงกระจายตวัอยูใ่นของเหลวอีกชนิดหน่ึงในรูปแบบ droplets 

3.1.9 ยาเจล หมายถึง รูปแบบยาท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั ใส มีลกัษณะก่ึงแข็ง ส าหรับใช้ภายนอก เช่น ทา
ผวิหนงั หรือทาเยือ่บุช่องปาก เป็นตน้ 

3.1.10 ยาขี้ผึง้ หมายถึง รูปแบบยาท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั ทึบแสง มีลกัษณะก่ึงแข็ง ส าหรับใช้ภายนอก 
เช่น ทาผวิหนงั หรือทาเยือ่บุช่องปาก เป็นตน้ 

3.1.11 ยากินที่เป็นของเหลวที่ละลายได้ (Oral Solution) หมายถึง ของเหลวส าหรับรับประทานท่ี
ประกอบดว้ยตวัยาส าคญัหน่ึงชนิดหรือมากกวา่ละลายอยูใ่นน ้ากระสายยาท่ีเหมาะสม  

3.1.12 ยากินที่ เป็นของเหลวชนิดแขวนลอย  (Oral Suspensions) หมายถึง ของเหลวส าหรับ
รับประทานท่ีประกอบดว้ยตวัยาส าคญัหน่ึงชนิดหรือมากกวา่แขวนลอยอยูใ่นน ้ากระสายยาท่ีเหมาะสม  

   ทั้งน้ี น ้ากระสายยาหรือน ้ากระสาย เป็นของเหลวท่ีได้จากธรรมชาติโดยตรง หรือเตรียมได้จาก
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติหรือจากเคร่ืองยาสมุนไพร โดยการตม้ แช่ บีบ ฝน คั้น ละลาย ท่ีแพทยแ์ผนโบราณใช้
เพื่อผสมกบัเคร่ืองยาอ่ืนๆ ในต ารับ เพื่อช่วยเตรียมยาให้เป็นรูปแบบยา (Dosage form) ช่วยละลายยาเตรียม
แผนโบราณบางรูปแบบ ท าให้ยานั้นเตรียมออกฤทธ์ิหรือแสดงฤทธ์ิไดเ้ร็วและดีข้ึน โดยน ้ากระสายยาเตรียม
ไดจ้ากเคร่ืองยาสมุนไพรดว้ยวธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ 

       (1) ได้จากน ้ าต้มหรือน ้ าแช่เคร่ืองยา  อาจเป็นเคร่ืองยาสมุนไพรเพียงส่ิงเดียวหรือหลายส่ิง
รวมกนั 

 (2) ไดจ้ากการบีบหรือคั้นน ้าจากเคร่ืองยาหรือสมุนไพรท่ีมีน ้ามากอยูแ่ลว้ 
       (3) ไดจ้ากการละลายน ้ามนัหอมระเหย (Essential oil) หรือน ้ ามนัระเหยง่าย (volatile oil) ในน ้ า

สุกหรือน ้าร้อน 
 (4) ไดจ้ากการละลายเคร่ืองยาบางชนิดท่ีบดเป็นผงละเอียดแลว้ในน ้าร้อนหรือน ้าสุก 
 (5) ไดจ้ากการฝนเคร่ืองยาบางชนิดกบัน ้าซาวขา้วหรือน ้าสะอาด 

3.2 สารส าคัญในพืชสมุนไพร 
สารประกอบหลกัส าคญัท่ีพบในส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร อาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ชนิด ดงัน้ี 
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3.2.1 น ้ามันหอมระเหย (Essential Oil) เป็นน ้ ามันท่ีมีกล่ินหอม ระเหยได้ง่าย มีกล่ินเฉพาะตัว 
น ้ าหนกัเบากว่าน ้ าจึงระเหยไดง่้ายแมใ้นอุณหภูมิปกติ พบไดใ้นสมุนไพรหลายชนิด เช่น กระเทียม ขิง ข่า 
ตะไคร้ ไพลและขมิ้น เป็นตน้ ใช้เป็นยาขบัลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือราและ
แบคทีเรีย 

3.2.2 สารแอลคาลอยด์ (Alkaloids) เป็นสารท่ีมีรสขมมีคุณสมบติัเป็นด่าง มีฤทธ์ิต่อระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น รีเซอร์ปีน (reserpine) ในรากระยอ่ม มีฤทธ์ิลดความดนัโลหิตจึงใช้ส าหรับรักษาโรคความดนั
โลหิตสูง สารควินิน (quinine) จากเปลือกตนัชิงโคนามีฤทธ์ิฆ่าเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคมาลาเรีย สารมอร์ฟีน 
(morphine) ในยางของผลฝ่ินมีฤทธ์ิระงบัอาการปวดท่ีรุนแรงอยา่งไดผ้ล เป็นตน้  

3.2.3 สารกลัยโคไซด์ (Glycosides) เป็นสารท่ีมีโมเลกุลซ่ึงประกอบด้วยน ้ าตาลและอะกลัยโคน 
(aglycone) ซ่ึงอะกลยัโคนเป็นตวัท าใหส้ารกลยัโคไซดแ์ต่ละชนิดมีฤทธ์ิหรือสรรพคุณท่ีแตกต่างกนั เช่น 
      (1) กลยัโคไซด์ท่ีมีฤทธ์ิต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด (cardiac glycosides) เช่น สารท่ีพบในใบ
ยีโ่ถ เป็นตน้ 
      (2) กลัยโคไซด์ ท่ี มีฤทธ์ิ เป็นยาระบาย เช่น แอนทราควิโนนกลัยโคไซด์ (anthraquinone 
glycosides) ซ่ึงพบไดใ้นใบชุมเห็ดเทศ เมล็ดชุมเห็ดไทย ใบข้ีเหล็ก และใบมะขามแขก เป็นตน้ 
      (3) กลยัโคไซดท่ี์เป็นสีพบไดใ้นดอกและผลของพืช เรียกวา่ ฟลาโวนอยดก์ลยัโคไซด ์(flavonoid 
glycosides) ใชเ้ป็นสีแต่งอาหารหรือสียอ้ม เช่น สีจากดอกอญัชญั เป็นตน้ 
      (4) กลยัโคไซด์ท่ีเม่ือน ามาเขยา่กบัน ้ าแลว้จะเกิดเป็นฟอง เรียกวา่ ซาโปนินกลยัโคไซด์ (saponin 
glycosides) มกัใชเ้ป็นสารตั้งตน้ (precursor) ในการผลิตยากลุ่มสเตียรอยด ์(steroids)  

3.2.4 สารแทนนิน (tannin) หรือสารฝาด เป็นสารท่ีมีรสฝาด มีคุณสมบติัเป็นกรดอ่อน มีฤทธ์ิฝาด
สมานและฆ่าเช้ือ พบไดใ้นพืชทัว่ไป เช่น ใบฝร่ัง เน้ือกลว้ยน ้าดิบ เป็นตน้ 

นอกจากสารทั้ง 4 ชนิดท่ีกล่าวมาแลว้ในพืชสมุนไพร ยงัมีสารอ่ืนๆ อีก เช่น โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  
ไขมนั  ไวตามิน และเกลืออนินทรีย ์เป็นตน้ 
 ปัจจุบนั ไดมี้การพฒันายาสมุนไพรในดา้นแผนยาไทย โดยท าเป็นยาส าเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ยาเม็ด ครีม ฯลฯ เพื่อให้สะดวกในการใชแ้ละสามารถผลิตไดใ้นปริมาณท่ีมากข้ึน เช่น ครีมไพลหรือน ้ ามนั
ไพลทาแก้เคล็ดขดัยอก เจลหรือวุน้ว่านหางจระเขท้าแก้แผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก เป็นตน้ โดยกระทรวง
สาธารณสุขไดร่้วมมือกบันักวิชาการในการคดัเลือกสมุนไพรท่ีมีขอ้มูลเพียงพอทั้งทางดา้นการรักษาและ
ความปลอดภยัต่อการใช้ ในการสนบัสนุนให้มีการเพาะปลูกและจดัการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพร
เหล่าน้ี ตลอดจนไดมี้การรณรงคใ์ห้ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรในการรักษาตนเองในกรณีท่ีเป็นโรคท่ีไม่
ร้ายแรงเพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดย้ามเจบ็ไข ้ 
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 การใช้ยาแผนโบราณและยาพฒันาจากสมุนไพรดงักล่าวขา้งตน้ ตามกฎหมายไดมี้การจดัแบ่งกลุ่ม
ตามระดบัความเส่ียงของยาโดยกลุ่มหน่ึงท่ีเรียกวา่ ยาแผนโบราณ ตอ้งใชโ้ดยผูป้ระกอบวิชาชีพ เช่น แพทย ์
เภสัชกร พยาบาล และผูป้ระกอบโรคศิลปะทางการแพทยอ่ื์นๆ ยากลุ่มน้ีจะตอ้งจ าหน่ายในร้านยาและ 
สถานพยาบาล ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงเป็นยาท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยผูบ้ริโภคเองเพื่อการบ าบดั บรรเทา รักษา อาการ
เจ็บป่วยหรือโรคทัว่ไปท่ีไม่รุนแรงท่ีผูบ้ริโภคสามารถรักษาเองได ้ซ่ึงเป็นยาท่ีเรารู้จกักนัในช่ือวา่ ยาสามญั
ประจ าบ้านแผนโบราณ โดยจะมีรูปแบบและขนาดบรรจุเฉพาะท่ีมีการก าหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขใหเ้ป็นยาสามญัประจ าบา้นเท่านั้น  

3.3 ข้อปฏิบัติในการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
 การใชย้าแผนโบราณและยาสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือโรคอยา่งถูกตอ้งนั้นจะคลา้ย
กบัการใชย้าแผนปัจจุบนัทัว่ๆ ไป กล่าวคือ ใช้ให้ถูกโรค ใชใ้ห้ถูกกบัสูตรต ารับยา ใชใ้ห้ถูกขนาด ใชใ้ห้ถูก
วธีิ และถา้ในกรณีใช้ยาสมุนไพรท่ียงัไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นผลิตภณัฑ์ยาส าเร็จรูปก็ตอ้งค านึงถึงการใชใ้ห้ถูก
ชนิดหรือถูกตน้ และใชใ้ห้ถูกส่วนดว้ย นอกจากน้ี ยงัควรใชส้ าหรับอาการเจบ็ป่วยหรือโรคท่ีไม่ร้ายแรง เช่น 
อาการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ทอ้งผกู ทอ้งเสียท่ีไม่รุนแรง ไอมีเสมหะ เป็นไขร้้อนในธรรมดา เป็นลมวิงเวียน ปวด
เม่ือยลา้ เคล็ดขดัยอก โรคผวิหนงัผืน่คนัธรรมดา หิด กลาก เกล้ือน เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

3.3.1 ใช้ให้ถูกโรค  
              ก่อนใชย้า ตอ้งมีการวินิจฉยัอาการเจ็บป่วยหรือโรคให้ถูกตอ้งเพื่อจะไดเ้ลือกใชย้าแผนโบราณหรือ
ยาสมุนไพรไดถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ควรใชก้บัอาการเจ็บป่วยหรือโรคท่ีไม่ร้ายแรงและไม่ตอ้งการความเร่งด่วนใน
การรักษา ไม่ควรใชย้าแผนโบราณหรือยาสมุนไพรในการรักษาโรคท่ีตอ้งอยูใ่นความดูแลของแพทยแ์ละท่ี
ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่ อประกอบการรักษา  เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน งูมีพิษกดั สุนขับา้กดั ไส้ต่ิงอกัเสบ โรคเก่ียวกบัสมอง บาดทะยกั วณัโรค บิด ไทฟอยด์ และ
มะเร็ง เป็นตน้ ทั้งน้ี เม่ือรักษาดว้ยยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเป็นเวลานานเกินกวา่ 3 – 4 วนัแลว้ อาการ
ยงัไม่ดีข้ึนหรือทรุดลงกวา่เดิม ควรรีบไปพบแพทย ์ 

3.3.2 ใช้ให้ถูกชนิดหรือถูกต้น   
              เน่ืองจากสมุนไพรไทยบางชนิดอาจมีช่ือซ ้ าซ้อนหรือมีการเรียกช่ือในแต่ละทอ้งถ่ินแตกต่างกนั ท า
ให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้น เม่ือตอ้งการใช้สมุนไพรชนิดใด จะตอ้งระมดัระวงัเลือกใช้ให้ถูกตน้ เพื่อ
ป้องกนัความผดิพลาดหรืออนัตรายท่ีเกิดจากการใชย้าสมุนไพรไม่ถูกตอ้ง 

3.3.3 ใช้ยาให้ถูกส่วน  
             เน่ืองจากส่วนต่างๆ ของพืชชนิดเดียวกนั ไดแ้ก่ รากและหัว ล าตน้ เปลือก แก่น ใบ ดอก ผล และ
เมล็ด อาจมีสารส าคญัชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนัก็ได ้เช่น วา่นหางจระเขมี้ยางสีเหลืองท่ีขอบใบ เม่ือน า
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ยางน้ีมาเค่ียวให้ขน้จะไดเ้ป็นกอ้นสีด า เรียกวา่ “ยาด า” ใชเ้ป็นยาถ่าย แต่วุน้จากใบหางจระเข ้จะใชท้าแกไ้ฟ
ไหมน้ ้ าร้อนลวก ดงันั้น การใช้สมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อเป็นยาตอ้งเลือกใช้ให้ถูกส่วน ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้
ผลการรักษาตามท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี ปริมาณสารส าคญัท่ีมีอยูใ่นส่วนต่างๆ ของพืช แมจ้ะเป็นส่วนเดียวกนั 
ก็อาจจะแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา ดงันั้น การน าส่วนใดของพืชมาใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะตอ้ง
เก็บเก่ียวในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

(1) รากและหัว (เหงา้ หรือ ล าตน้ใตดิ้น) ส่วนใหญ่เป็นพวกพืชลม้ลุก จะตอ้งเก็บในระยะเวลา
ท่ีพืชหยุดการเจริญเติบโตแลว้ คือ ตอนตน้ฤดุหนาวซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีพืชผลดัใบ ซ่ึงพืชจะเก็บสะสมอาหาร
ไวท่ี้รากและหวั เช่น รากระยอ่ม เหงา้ขิงและเหงา้ไพล เป็นตน้  

(2) ใบหรือล าต้น จะตอ้งเก็บในระยะท่ีพืชเจริญเติบโตมากท่ีสุดหรือในช่วงท่ีดอกตูมเร่ิมบาน 
พืชสมุนไพรบางชนิดจะก าหนดลงไปเลยวา่ตอ้งเก็บอยา่งไร เช่น ใบชาและหญา้หนวดแมว จะเก็บยอดอ่อน
ท่ีมีใบเพียง 2 – 4 คู่ เป็นตน้ 

(3) เปลือกต้นและเปลือกราก จะตอ้งเก็บในระยะตน้ฤดูฝนเพราะเป็นช่วงท่ีมีปริมาณสารส าคญั
สูงสุดและลอกเปลือกง่ายกวา่ช่วงเวลาอ่ืน ๆ เช่น เปลือกตน้ซิงโคนา เป็นตน้ 

(4) ดอก จะตอ้งเก็บในระยะท่ีดอกเร่ิมบาน เช่น ดอกล าโพง มีฤทธ์ิแก้อาการหอบหืด แต่พืช
บางชนิดจะตอ้งเก็บขณะท่ีดอกยงัตูมอยู ่เช่น ดอกกานพลูซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นยาชาเฉพาะท่ีใชแ้กป้วดฟัน เป็นตน้ 

3.3.4 ใช้ให้ถูกขนาด  
             ขนาดหรือปริมาณการใช้ยามีความส าคญัมาก เพราะถา้ใช้ในขนาดท่ีน้อยไปก็จะไม่ไดผ้ลทางการ
รักษา แต่ถา้ใช้มากเกินไปก็อาจเกิดพิษเป็นอนัตรายได ้นอกจากน้ี คนในแต่ละวยัยอ่มใชข้นาดยาท่ีแตกต่าง
กนั เด็กจะรับประทานในขนาดท่ีลดลง โดยทัว่ไปเด็กอาย ุ6 -12 ปีจะใชข้นาดคร่ึงหน่ึงของขนาดผูใ้หญ่ ส่วน
ผูสู้งอายหุรือคนท่ีมีสุขภาพไม่แขง็แรงก็ควรลดขนาดยาลงเช่นกนั  

3.3.5 ใช้ยาให้ถูกวธีิ โดยตอ้งทราบวธีิการใชส้มุนไพรชนิดนั้นๆ อยา่งถูกตอ้ง ไดแ้ก่ 
(1) วธีิด าเนินการก่อนน าไปปรุงเพ่ือใช้ เช่น 

(1.1) ใบชุมเห็ดเทศซ่ึงใช้เป็นยาระบาย ตอ้งน าไปป้ิงไฟก่อนแลว้จึงน าไปชงกบัน ้ า ถา้ไม่
น าไปป้ิงไฟก่อนอาจท าใหเ้กิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียนได ้ 

(1.2) สมุนไพรบางชนิดใชไ้ดท้ั้งในสภาพสดและแหง้  
  (1.2.1) การท าให้แห้งช่วยให้สะดวกต่อการเก็บรักษาไวใ้ชไ้ดน้านและสะดวกต่อการ

จ าหน่าย การท าใหแ้หง้ท าไดห้ลายวธีิ เช่น ตากแดดผึ่งในท่ีร่มส าหรับพืชสมุนไพรท่ีมีน ้ ามนัหอมระเหยและ
อบท่ีอุณหภูมิต ่าคือประมาณ 50°ซ – 60°ซ เป็นตน้ 
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  (1.2.2) สมุนไพรบางชนิดตอ้งใชส้ดๆ เช่น วุน้จากใบวา่นหางจระเข ้ตอ้งทราบวธีิการ
ปรุงยาสมุนไพร เป็นตน้ 

(2) วธีิปรุงยา วธีิท่ีพบบ่อยซ่ึงประชาชนสามารถเตรียมใชไ้ดเ้อง ไดแ้ก่  
(2.1) ยาส าหรับใช้ภายใน เช่น ยาลูกกลอน ยาชง ยาตม้ ยาดองเหลา้ เป็นตน้  

  (2.1.1) ยาลูกกลอน เป็นวธีิท่ีเหมาะส าหรับสมุนไพรท่ีมีสารส าคญัซ่ึงละลายน ้าไดย้าก
หรือมีกล่ิน รสท่ีไม่ชวนรับประทาน ยาในรูปแบบน้ีจะแตกตวัชา้แต่มีฤทธ์ิอยูไ่ดน้าน มกัใชรั้กษาโรคเร้ือรัง 
โดยมีวธีิการท า คือ น าสมุนไพรแหง้มาบดให้ละเอียด ชัง่ผงยามา 2 ส่วน ใส่น ้าผึ้งหรือน ้าเช่ือมทีละนอ้ยผสม
จนเขา้กนัดี จนผงยาทั้งหมดเกาะติดกนัไม่เหนียวมือ แลว้ตั้งทิ้งไว ้2 – 3 ชัว่โมง จึงป้ันเป็นลูกกลอนขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.5 – 1 เซนติเมตร จากนั้น ใหน้ าไปผึ่งแดดจนแหง้หรืออบท่ีอุณหภูมิ 50°ซ นาน 
3 – 4 ชั่วโมง เก็บในขวดสะอาดและแห้งสนิท ปิดฝาและเก็บไวใ้นท่ีโปร่ง ยาลูกกลอนท่ีเตรียมข้ึนน้ีอาจ
ใชไ้ดน้านเป็นเดือนแต่ตอ้งหมัน่ตรวจดูเสมอวา่ไม่มีราข้ึน กินคร้ังละประมาณ 1 – 2 เมด็ 

  (2.1.2) ยาชง เป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับสมุนไพรท่ีมีสารส าคญัซ่ึงละลายน ้ าไดดี้ วิธีการ
ปรุงก็ง่ายและสะดวก ยาดูดซึมไดง่้าย มีกล่ินหอมและรสชาติดีกวา่ยาตม้ โดยมีวธีิการท า คือ น าพืชสมุนไพร
มาหัน่ แลว้น าไปตากแดดหรืออบจนแห้ง  เวลาปรุง ให้น าสมุนไพรแห้ง 1 ส่วน ใส่ในแกว้ท่ีสะอาด เติมน ้ า
เดือด 10 ส่วน ปิดฝาไวป้ระมาณ 5 นาที แลว้จึงรินอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นน ้าใส ด่ืมคร้ังละ 1 แกว้ 

  (2.1.3) ยาต้ม เป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับสมุนไพรท่ีมีสารส าคญัท่ีละลายน ้ า มีขอ้ดี คือ 
ดูดซึมไดง่้าย ออกฤทธ์ิเร็ว เตรียมง่าย สะดวก แต่มีขอ้เสียในเร่ืองกล่ินและรสชาติท่ีไม่ชวนรับประทาน การ
เตรียมยาตม้นั้น ควรตม้เพื่อกินเฉพาะในแต่ละวนัไม่ควรเก็บคา้งคืนเพราะเช้ือราอาจข้ึนได ้ภาชนะท่ีใช้ตม้
ควรเป็นหมอ้ดิน หมอ้เคลือบหรือหมอ้สแตนเลส ห้ามใช้ภาชนะท่ีเป็นโลหะ เช่น อะลูมิเนียม หรือเหล็ก
เพราะอาจท าปฏิกิริยากบัสารท่ีอยูใ่นสมุนไพรและอาจก่อให้เกิดพิษในระยะยาวต่อผูกิ้นยาตม้ได ้ทั้งน้ีวิธีการ
ปรุงยาตม้ทัว่ไป คือ ให้เติมน ้ าพอท่วมสมุนไพร น าไปตม้ให้เดือดประมาณ 15 นาที จึงยกลงจากเตา รินเอา
เฉพาะส่วนท่ีเป็นน ้ า รับประทานขณะยงัอุ่นๆ ในกรณีท่ีตอ้งตม้เค่ียว โดยทัว่ไป ให้ใชน้ ้ า 3 ถว้ย ตม้เค่ียวจน
เหลือประมาณ 1 ถว้ยหรือตามท่ีก าหนดในต ารับยานั้นๆ ส าหรับวธีิการปรุงยาตม้ส าหรับสมุนไพรท่ีมีน ้ามนั
หอมระเหยนั้น ให้ตม้แบบพอเดือด เช่น การตม้เหงา้ขิงและดอกกานพลู ใหต้ม้น ้ าสะอาดประมาณ 1-1.5 ถว้ย
ใหเ้ดือด ใส่สมุนไพรท่ีบุบหรือหัน่แลว้ลงไป จากนั้นใหปิ้ดฝาภาชนะ ทิ้งใหเ้ดือดประมาณ 1-2 นาที จึงยกลง
จากเตา รินเอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นน ้าเพื่อใชด่ื้ม ด่ืมคร้ังละ ½-1 แกว้ (125-250 มิลลิลิตร) 

  (2.1.4) ยาดองเหล้า เป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับสมุนไพรท่ีมีสารส าคญัท่ีไม่ละลายน ้ า จึง
ตอ้งใส่แอลกอฮอล์ท่ีมีอยูใ่นเหลา้เป็นตวัสกดัสารส าคญัออกมา โดยมีวิธีการท า คือ น าสมุนไพรแห้งมาบด
หยาบๆ แลว้ชัง่ให้ไดน้ ้ าหนกัตามตอ้งการ ห่อด้วยผา้ขาวบาง ใส่ในขวดโหลแกว้ แลว้เติมเหลา้ (ใช้ได้ทั้ง
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เหลา้โรงและเหลา้ขาว 28 – 40 ดีกรี) พอท่วมสมุนไพร ปิดฝาขวดให้สนิทและเปิดคนทุกวนัจนครบ 1 – 6 
สัปดาห์ แลว้กินส่วนท่ีเป็นของเหลว โดยกินคร้ังละ ½ - 1 ชอ้นโตะ๊ (7.5 -15 มิลลิลิตร) อยา่งไรก็ตาม หา้มใช้
ยาดองเหลา้น้ีในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ ในหญิงมีครรภแ์ละผูท่ี้แพแ้อลกอฮอล ์ 

(2.2) ยาส าหรับใช้ภายนอกหรือยาพอกส าหรับใช้ทาหรือพอกผิวหนังบริเวณที่เป็น โดยมี
วธีิการท า คือ ต าตน้สดหรือใบสดของสมุนไพรให้แหลก โดยอาจผสมน ้ าหรือเหลา้โรงเล็กนอ้ย แลว้ทาหรือ
พอกผวิหนงับริเวณท่ีเป็น วนัละ 3 คร้ัง  

3.4 ฤทธ์ิข้างเคียงและข้อควรระวงัในการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
 การใชย้าแผนโบราณหรือยาสมุนไพรในคร้ังแรก ไม่วา่จะเป็นยาส าหรับใช้ภายนอกหรือยากิน ให้
ทดลองใชแ้ต่น้อยก่อน ถา้เป็น “ยาทา” ให้ทาเฉพาะบริเวณแคบๆ ถา้เป็นยากิน ให้ลดขนาดลงคร่ึงหน่ึงเพื่อ
วา่ ถา้แพย้า อาการแพห้รือพิษท่ีเกิดข้ึนจะไดไ้ม่รุนแรงนกั หากใชย้าสมุนไพรไปแลว้ 2-3 วนั อาการไม่ดีข้ึน
หรือยิง่มีอาการรุนแรงเพิ่มข้ึนหรือมีอาการแพเ้กิดข้ึน ใหห้ยดุการใชย้าทนัทีและรีบไปพบแพทย ์ทั้งน้ี อาการ
แพห้รืออาการขา้งเคียงท่ีอาจเกิดจากยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ ไดแ้ก่ 

3.4.1 ผืน่ข้ึนตามผวิหนงั อาจเป็นตุ่มเล็กๆ หรือตุ่มโต หรือเป็นแผน่ป้ืน 
3.4.2 เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน 
3.4.3 หูอ้ือ ตามวั ชาท่ีล้ินและผวิหนงั 
3.4.4 ใจเตน้สั่นผดิปกติ 
3.4.5 ตวัเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเขม้ 
3.4.6 ประสาทสัมผสัท างานไวผดิปกติ เช่น รู้สึกเจบ็เม่ือแตะถูกผวิหนงัหรือผม  

กจิกรรมที ่13.3.1 
1. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหวา่งยาแผนโบราณและยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ 
2. จงอธิบายโดยสังเขปเก่ียวกบัน ้ ากระสายยาหรือน ้ ากระสาย วิธีการเตรียมน ้ ากระสายยาหรือน ้ ากระสาย                 
และกรณีท่ีมีการน าไปใชใ้นยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร 
แนวตอบกจิกรรมที ่13.3.1 
1.  ยาแผนโบราณและยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณเป็นกลุ่มยาท่ีกฎหมายไดมี้การจดัแบ่งกลุ่มตามระดบั
ความเส่ียงของยาโดยมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ยาแผนโบราณเป็นยาท่ีตอ้งใช้โดยผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย ์เช่น แพทย ์เภสัชกร พยาบาล และผูป้ระกอบโรคศิลปะอ่ืนๆ เป็นตน้ โดยยากลุ่มน้ีจะตอ้ง
จ าหน่ายในร้านยาท่ีมีใบอนุญาตหรือในสถานพยาบาลเท่านั้น ในขณะท่ียาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ 
เป็นกลุ่มยาท่ีสามารถจ าหน่ายไดท้ัว่ไปเพราะเป็นยาท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยผูบ้ริโภคเองเพื่อการบ าบดั บรรเทา 
รักษาอาการเจบ็ป่วยหรือโรคทัว่ไปท่ีไม่รุนแรง 
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2.  น ้ากระสายยาหรือน ้ากระสาย เป็นของเหลวท่ีได้จากธรรมชาติโดยตรง หรือเตรียมได้จากผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ หรือจากเคร่ืองยาสมุนไพร โดยการตม้ การแช่ การบีบ การฝน การคั้น หรือการละลาย ท่ีแพทย์
แผนโบราณใช้เพื่อผสมกบัเคร่ืองยาอ่ืนๆ ในต ารับ เพื่อช่วยเตรียมยาให้เป็นรูปแบบยา (Dosage form) ช่วย
ละลายยาเตรียมแผนโบราณบางรูปแบบ ท าให้ยานั้นเตรียมออกฤทธ์ิหรือแสดงฤทธ์ิไดเ้ร็วและดีข้ึน โดยน ้ า
กระสายยาเตรียมไดจ้ากเคร่ืองยาสมุนไพรดว้ยวธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ 

2.1 ไดจ้ากน ้าตม้หรือน ้าแช่เคร่ืองยา โดยอาจเป็นเคร่ืองยาสมุนไพรเพียงส่ิงเดียวหรือหลายส่ิงรวมกนั 
2.2 ไดจ้ากการบีบหรือคั้นน ้าจากเคร่ืองยาหรือสมุนไพรท่ีมีน ้ามากอยูแ่ลว้ 

   2.3 ไดจ้ากการละลายน ้ามนัหอม (Essential oil) หรือน ้ามนัระเหยง่าย (volatile oil) ในน ้าสุกหรือน ้าร้อน 
   2.4 ไดจ้ากการละลายเคร่ืองยาบางชนิดท่ีบดเป็นผงละเอียดแลว้ในน ้าร้อนหรือน ้าสุก 
   2.5 ไดจ้ากการฝนเคร่ืองยาบางชนิดกบัน ้าซาวขา้วหรือน ้าสะอาด 

ทั้งน้ี มีกรณีท่ีมีการน าน ้ากระสายยาหรือน ้ากระสาย ไปใชใ้นยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร เช่น 
- ใชใ้นการป้ันยาลูกกลอนให้มีลกัษณะเป็นเม็ดกลมโดยการผสมกบัผงยาสมุนไพร ซ่ึงน ้ ากระสายยา

ท่ีนิยมใชใ้นการผลิตยาลูกกลอน ไดแ้ก่ น ้าผึ้งเป็นน ้ากระสายยาในการป้ันลูกกลอน 
- ใช้ในการผลิตยาท่ีเป็นของเหลวส าหรับรับประทานชนิดท่ีประกอบดว้ยตวัยาส าคญัหน่ึงชนิดหรือ

หลายชนิดท่ีละลาย (Oral Solutions) หรือแขวนลอย (Oral Suspensions) อยูใ่นน ้ ากระสายยาหรือน ้ ากระสาย
ท่ีเหมาะสม  

 
เร่ืองที ่13.2.2 ยาแผนโบราณทีใ่ช้เป็นยาภายใน 

รัฐบาลไดใ้ห้ความสนใจเร่ืองยาแผนโบราณเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากยาแผนโบราณเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัของประเทศ และยงัเป็นทางเลือกในการใช้ยาส าหรับประชาชนเพื่อการบ าบดั บรรเทา รักษาอาการ
เจบ็ป่วยท่ีสามารถดูแลดว้ยตนเองได ้ลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบนัซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ จึง
ช่วยลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ และยงัช่วยท าให้เกิดระบบบริการสุขภาพท่ีประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว  อน่ึง เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าแผนโบราณท่ีประชาชน
สามารถใชด้ว้ยตนเองได้  ในส่วนน้ีจึงขอน าเสนอเฉพาะยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณท่ีใชเ้ป็นยาภายใน
จ านวน 24 ต ารับซ่ึงปรากฎในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ พ.ศ .
2556 ทั้งน้ี ไดมี้การก าหนด ช่ือ สรรพคุณ วธีิใช้และขนาดการใช ้และขนาดบรรจุของผลิตภณัฑ์เฉพาะท่ีระบุ
ไวใ้นประกาศฯ ดงักล่าวเท่านั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
1.  ยาประสะกะเพรา  
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    1.1 สรรพคุณ แกท้อ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ  
    1.2 วิธีใช้และขนาดการใช้ ใหน้ าเมด็ยาหนกัเม็ดละ 0.1 กรัมมาละลายน ้ าสุก หรือน ้ าใบกะเพราตม้ แกท้อ้ง
แน่นจุกเสียด อาจใชไ้พลเผาไฟพอสุก ฝนแทรกกินได ้ใหกิ้นเชา้-เยน็ ในขนาดการใชด้งัน้ี 
       1.2.1 เด็กอาย ุ1-3 เดือน คร้ังละ 1-2 เมด็ 

1.2.2 เด็กอาย ุ4-6 เดือน คร้ังละ 2-3 เมด็ 
          1.2.3 เด็กอาย ุ7-12 เดือน คร้ังละ 4-6 เมด็ 
    1.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เมด็ 
2. ยาวสัิมพยาใหญ่ 
    2.1 สรรพคุณ แกท้อ้งข้ึน อืดเฟ้อ จุกเสียด 
    2.2 วธีิใช้และขนาดการใช้ ใหกิ้นทุก 4 ชัว่โมง ในขนาดการใชด้งัน้ี 
         2.2.1 ชนิดผง ผูใ้หญ่ คร้ังละ 1 ชอ้นชา โดยใชน้ ้าสุกเป็นกระสายหรือผสมน ้าผึ้งป้ันเป็นลูกกลอน 
         2.2.2 ชนิดเมด็ ผูใ้หญ่ คร้ังละ 4 เมด็ 
         2.2.3 ชนิดแคปซูล ผูใ้หญ่ คร้ังละ 4 แคปซูล 
    2.3 ขนาดบรรจุ  
         2.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 30 กรัม 
         2.3.2 ชนิดเมด็ไม่เกิน 120 เมด็ 
         2.3.3 ชนิดแคปซูลไม่เกิน 120 แคปซูล 
3. ยาประสะกานพลู 
    3.1 สรรพคุณ แกป้วดทอ้ง เน่ืองจากธาตุไม่ปกติ  
    3.2 วิธีใช้และขนาดการใช้   ให้ใช้ไพลเผาไฟฝนกบัน ้ าปูนใส ถา้หาน ้ ากระสาย ไม่ได้ ให้ใช้น ้ าสุกแทน 
โดยใหกิ้นทุก 3 ชัว่โมง ในขนาดการใชด้งัน้ี 
          3.2.1 ชนิดผง ผูใ้หญ่ คร้ังละ 1 ชอ้นชา  
          3.2.2 ชนิดเมด็ ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 เมด็ 
          3.2.3 ชนิดแคปซูล ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 แคปซูล 
    3.3 ขนาดบรรจุ  
          3.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 15 กรัม 
          3.3.2 ชนิดเมด็ไม่เกิน 60 เมด็ 
          3.3.3 ชนิดแคปซูลไม่เกิน 60 แคปซูล 
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4. ยาแสงหมึก 
    4.1 สรรพคุณ  
         4.1.1 แกต้วัร้อน ละลายน ้าดอกไมเ้ทศ  
         4.1.2 แกท้อ้งข้ึน ปวดทอ้ง ละลายน ้าใบกะเพราะตม้ 
         4.1.3 แกไ้อ ขบัเสมหะ ละลายน ้าลูกมะแวง้เครือ หรือลูกมะแวง้ตน้กวาดคอ 
         4.1.4 แกแ้ผลในปาก แกล้ะออง ละลายน ้าลูกเบญกานีฝนทาในปาก 
   4.2 วธีิใช้และขนาดการใช้ 

  4.2.1 ใชก้วาดคอ วนัละ 1 คร้ัง หลงัจากนั้นใหกิ้นทุก 3 ชัว่โมง 
           (1) เด็กอาย ุ1-6 เดือน คร้ังละ 2 เมด็ 
           (2) เด็กอาย ุ7-12 เดือน คร้ังละ 3 เมด็ 

         4.2.2 ใชท้าในปาก วนัละ 1 คร้ัง 
 4.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เมด็ 

5. ยามันทธาตุ 
    5.1 สรรพคุณ แกธ้าตุไม่ปกติ แกท้อ้งข้ึนทอ้งเฟ้อ 
    5.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นวนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร ในขนาดการใชด้งัน้ี 
          5.2.1 ชนิดผง  
                   (1) เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ คร่ึงชอ้นชา ละลายน ้าสุก 

      (2) ผูใ้หญ่ คร้ังละ 1 ชอ้นชา ละลายน ้าสุก 
          5.2.2 ชนิดเมด็  

      (1) เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ 1-2 เมด็ 
      (2) ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 เมด็ 

          5.2.3 ชนิดแคปซูล   
                   (1) เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ 1-2 แคปซูล 

      (2) ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 แคปซูล 
    5.3 ขนาดบรรจุ  
          5.3.1 ชนิดผง ไม่เกิน 30 กรัม 
          5.3.2 ชนิดเมด็ ไม่เกิน 120 เมด็ 
          5.3.3 ชนิดแคปซูล ไม่เกิน 120 แคปซูล 
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6. ยาประสะเจตพงัคี 
    6.1 สรรพคุณ แกก้ษยัจุกเสียด 
    6.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นเชา้และเยน็ ก่อนอาหาร ในขนาดการใชด้งัน้ี 

6.2.1 ชนิดผง คร้ังละ 1 ชอ้นชา ละลายน ้าสุก 
6.2.2 ชนิดเมด็ คร้ังละ 2-4 เมด็ 
6.2.3 ชนิดแคปซูล คร้ังละ 2-4 แคปซูล 

    6.3 ขนาดบรรจุ  
          6.3.1 ชนิดผง ไม่เกิน 15 กรัม 
          6.3.2 ชนิดเมด็ ไม่เกิน 60 เมด็ 
          6.3.3 ชนิดแคปซูล ไม่เกิน 60 แคปซูล 
7. ยามหาจักรใหญ่ 

7.1 สรรพคุณ แกล้มทราง แกอ้าการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
    7.2 วิธีใช้และขนาดการใช้   ให้กินพร้อมกบัน ้ าสุกก่อนอาหาร เชา้-เยน็ เด็กอายุต  ่ากวา่ 5 ปี กินคร้ังละ 1-3 
เมด็ เพิ่มและลดไดต้ามส่วน 
    7.3 ขนาดบรรจุ ไมเ่กิน 20 เมด็           
8. ยาตรีหอม 
    8.1 สรรพคุณ แกเ้ด็กทอ้งผกู ระบายพิษไข ้
    8.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นก่อนอาหารเชา้ ในขนาดการใชด้งัน้ี 
          8.2.1 เด็กอาย ุ1-2 เดือน คร้ังละ 2-3 เมด็ 
          8.2.2 เด็กอาย ุ3-5 เดือน คร้ังละ 4-5 เมด็ 

 8.2.3 เด็กอาย ุ6-12 เดือน คร้ังละ 6-8 เมด็ 
 8.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เมด็ 

9. ยาธรณสัีนฑะฆาต 
 9.1 สรรพคุณ แกก้ษยัเส้น เถาดาน ทอ้งผกู 
 9.2 วธีิใช้และขนาดการใช้ ใหกิ้นวนัละ 1 คร้ัง ก่อนอาหารเชา้หรือก่อนนอน ในขนาดการใชด้งัน้ี 

 9.2.1 ชนิดผง ผูใ้หญ่ คร้ังละ คร่ึง - 1 ชอ้นชา ละลายน ้าสุก หรือผสมน ้าผึ้งป้ันเป็นลูกกลอน 
          9.2.2 ชนิดเมด็ ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 เมด็ 

 9.2.3 ชนิดแคปซูล ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 แคปซูล 
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    9.3 ค าเตือน  
          9.3.1 คนเป็นไข ้เด็กหรือสตรีมีครรภห์า้มรับประทาน 
          9.3.2 ผูสู้งอายคุวรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
    9.4 ขนาดบรรจุ   
          9.4.1 ชนิดผงไม่เกิน 15 กรัม 
          9.4.2 ชนิดเมด็ไม่เกิน 60 เมด็ 
          9.4.3 ชนิดแคปซูลไม่เกิน 60 แคปซูล 
10. ยาถ่าย 
     10.1 สรรพคุณ แกท้อ้งผกู 
     10.2 วธีิใช้และขนาดการใช้ ใหกิ้นวนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน ในขนาดการใชด้งัน้ี 

   10.2.1 ชนิดเมด็   ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-5 เมด็ ตามธาตุหนกัธาตุเบา 
   10.2.2 ชนิดแคปซูล ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-5 แคปซูล ตามธาตุหนกัธาตุเบา  

     10.3 ขนาดบรรจุ    
            10.3.1 ชนิดเมด็ ไม่เกิน 10 เมด็ 
            10.3.2 ชนิดแคปซูล ไม่เกิน 10 แคปซูล 
11. ยาเหลืองปิดสมุทร 

11.1 สรรพคุณ  แก้ท้องเสีย โดยใช้น ้ าเปลือกลูกทับทิมหรือเปลือกแคต้มกับน ้ าปูนใสเป็นกระสาย                   
ถา้หาน ้ากระสายไม่ไดใ้หใ้ชน้ ้าสุกแทน และใหกิ้นร่วมกบัน ้าละลายเกลือแกงดว้ย                    

11.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นวนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร ในขนาดการใชด้งัน้ี  
11.2.1  เด็กอาย ุ3-5 เดือน คร้ังละ 2 เมด็ 
11.2.2  เด็กอาย ุ6-12 เดือน คร้ังละ 3-4 เมด็ 
11.2.3  เด็กอาย ุ1-5 ปี คร้ังละ 4-7 เมด็ 
11.2.4  เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ 8-10 เมด็ 

11.3 ขนาดบรรจุ  ไม่เกิน 30 เมด็ 
12. ยาธาตุบรรจบ  

12.1 สรรพคุณ  
12.1.1  แกธ้าตุไม่ปกติ ทอ้งเสีย ใชเ้ปลือกแค เปลือกสะเดา หรือเปลือกลูกทบัทิมตม้กบัน ้าปูนใส 
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12.1.2  แกท้อ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ ใชก้ระเทียม 3 กลีบ ทุกชงน ้าร้อน หรือใชใ้บกะเพราตม้เป็นกระสาย ถา้
หาน ้ากระสายไม่ได ้ใหใ้ชน้ ้าสุกแทน 

12.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นวนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร ในขนาดการใชด้งัน้ี 
12.2.1  ผูใ้หญ่ คร้ังละ 1 ชอ้นชา 
12.2.2  เด็กอาย ุ 6-12 ปี คร้ังละ คร่ึง ชอ้นชา 

12.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 20 กรัม 
13. ยาจันทน์ลลีา 

13.1 สรรพคุณ แกไ้ข ้แกต้วัร้อน 
13.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นทุก 4 ชัว่โมง ในขนาดการใชด้งัน้ี 

13.2.1 ชนิดผง เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ คร่ึง – 1 ชอ้นชา ผูใ้หญ่ คร้ังละ 1-2 ชอ้นชา 
13.2.2 ชนิดเมด็ เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ 1-2 เมด็ ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 เมด็ 
13.2.3 ชนิดแคปซูล  เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ 1-2 แคปซูล ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 แคปซูล 

13.3 ขนาดบรรจุ  
13.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 15 กรัม  
13.3.2 ชนิดเมด็ไม่เกิน 30 เมด็ 
13.3.3 ชนิดแคปซูลไม่เกิน 30 แคปซูล           

14. ยาประสะจันทน์แดง 
14.1 สรรพคุณ แกไ้ขต้วัร้อน กระหายน ้า 
14.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นทุก 3 ชัว่โมง ในขนาดการใชด้งัน้ี  

14.2.1 ชนิดผง  
(1) เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ คร่ึงชอ้นชา ละลายน ้าสุกหรือน ้าดอกมะลิ 
(2) ผูใ้หญ่ คร้ังละ 1 ชอ้นชา ละลายน ้าสุกหรือน ้าดอกมะลิ 

14.2.2 ชนิดเมด็  
(1) เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ 1-2 เมด็ 
(2) ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 เมด็ 

14.2.3 ชนิดแคปซูล   
(1) เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ 1-2 แคปซูล 
(2) ผูใ้หญ่ คร้ังละ 2-4 แคปซูล 
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14.3 ขนาดบรรจุ  
14.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 15 กรัม 
14.3.2 ชนิดเมด็ไม่เกิน 60 เมด็ 

            14.3.3 ชนิดแคปซูลไม่เกิน 60 แคปซูล 
15. ยาเขียวหอม  

15.1 สรรพคุณ  
15.1.1 แกต้วัร้อน ร้อนใน กระหายน ้า ละลายน ้าสุก หรือน ้าดอกมะลิ 
15.1.2 แกพ้ิษหดั พิษสุกใส ละลายน ้ารากผกัชีตม้ทั้งกินและชะโลม 

15.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นวนัละ 4-6 คร้ัง ในขนาดการใชด้งัน้ี 
15.2.1 ผูใ้หญ่ คร้ังละ 1 ชอ้นชา  
15.2.2 เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ คร่ึงชอ้นชา 

15.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 กรัม 
16. ยามหานิลแท่งทอง 

16.1 สรรพคุณ  
16.1.1 แกไ้ข ้แกก้ระหายน ้า 
16.1.2  แกห้ดั อีสุกอีใส กินร่วมกบัน ้ารากผกัชีตม้ 

16.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นวนัละ 2 คร้ัง ในขนาดการใชด้งัน้ี 
16.2.1 ผูใ้หญ่ คร้ังละ 3-4 เมด็  
16.2.2 เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ 1-2 เมด็ 

16.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เมด็ 
17. ยาหอมเทพจิตร 

17.1 สรรพคุณ แกล้มวงิเวยีน หนา้มืดตาลาย บ ารุงดวงจิตใหชุ่้มช่ืน 
17.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นคร้ังละ 5-7 เมด็ เม่ือมีอาการ โดยไม่ควรเกินวนัละ 3 คร้ัง  
17.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เมด็ 

18. ยาหอมทพิโอสถ 
18.1 สรรพคุณ แกล้มวงิเวยีน ละลายน ้าดอกไมห้รือน ้าสุก 
18.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นเม่ือมีอาการโดยไม่ควรเกินวนัละ 3 คร้ัง ในขนาดการใชด้งัน้ี 

18.2.1  ชนิดผง คร้ังละ คร่ึง – 1 ชอ้นชา 
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18.2.2  ชนิดเมด็ คร้ังละ 3-5 เมด็ 
18.3 ขนาดบรรจุ  

18.3.1  ชนิดผง ไม่เกิน 15 กรัม 
18.3.2  ชนิดเมด็ ไม่เกิน 75 เมด็ 

19. ยาหอมอนิทจักร์ 
19.1 สรรพคุณ  

19.1.1  แกล้มบาดทะจิต ใชน้ ้าดอกมะลิ 
19.1.2  แกค้ล่ืนเหียนอาเจียน ใชน้ ้าลูกผกัชี เทียนด าตม้ ถา้ไม่มีใชน้ ้าสุก 

19.2 วธีิใช้และขนาดการใช้   ใหกิ้นทุก 3 ชัว่โมง ในขนาดการใชด้งัน้ี 
19.2.1 ชนิดผง คร้ังละ คร่ึง – 1 ชอ้นชา 
19.2.2  ชนิดเมด็ คร้ังละ 3-5 เมด็  

19.3 ขนาดบรรจุ  
19.3.1  ชนิดผง ไม่เกิน 15 กรัม 
19.3.2  ชนิดเมด็ ไม่เกิน 75 เมด็ 

20. ยาหอมนวโกฐ 
20.1 สรรพคุณ  

20.1.1  แกล้มคล่ืนเหียนอาเจียน ใชน้ ้าลูกผกัชี เทียนด าตม้ 
20.1.2  แก้ลมปลายไข้  ใช้ก้ านสะ เดา ลู กกระดอม  และบอระ เพ็ ด  ต้ม เอ าน ้ า  ถ้ าห าน ้ า                  

กระสายไม่ไดใ้ชน้ ้าสุกแทน 
20.2 วธีิใช้และขนาดการใช้ ใหกิ้นทุก 3 ชัว่โมง ในขนาดการใชด้งัน้ี 

20.2.1  ชนิดผง คร้ังละ คร่ึง – 1 ชอ้นชา 
20.2.2  ชนิดเมด็ คร้ังละ 3-5 เมด็  

20.3 ขนาดบรรจุ  
20.3.1  ชนิดผง ไม่เกิน 15 กรัม 
20.3.2  ชนิดเมด็ ไม่เกิน 75 เมด็  

21. ยาอ ามฤควาท ี
21.1 สรรพคุณ แกไ้อ ขบัเสมหะ โดยการละลายน ้ามะนาวแทรกเกลือ ก่อนใชจิ้บหรือกวาดคอ 
21.2 วธีิใช้และขนาดการใช้  
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21.2.1  ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 ชอ้นชา  
21.2.2  เด็กอาย ุ6-12 ปี กินคร้ังละ คร่ึง ชอ้นชา 

21.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 15 กรัม 
22. ยาประสะมะแว้ง 

22.1 สรรพคุณ แกไ้อ แกเ้สมหะ โดยการละลายน ้ามะนาวแทรกเกลือก่อนกิน 
22.2 วธีิใช้และขนาดการใช้  

22.2.1  เด็กอาย ุ6-12 ปี กินคร้ังละ 1-2 เมด็ 
22.2.2  ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 5-7 เมด็         

22.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 เมด็ 
23. ยาประสะไพล 

23.1 สรรพคุณ แกจุ้กเสียด แกร้ะดูไม่ปกติ ขบัน ้าคาวปลา 
23.2 วธีิใช้และขนาดการใช้ ใหกิ้นวนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร ในขนาดการใชด้งัน้ี 

23.2.1 ชนิดผง คร้ังละ คร่ึง 1 ชอ้นชา ละลายน ้าสุก หรือน ้าสุรา 
23.2.2 ชนิดเมด็ บดเป็นผง ท าเป็นเมด็ หนกัเมด็ละ  0.25 กรัม 
23.2.3 ชนิดแคปซูล คร้ังละ 2-4 แคปซูล 

23.3 ขนาดบรรจุ  
23.3.1 ชนิดผงไม่เกิน 30 กรัม 
23.3.2 ชนิดเมด็ไม่เกิน 120 เมด็ 
23.3.3 ชนิดแคปซูลไม่เกิน 120 แคปซูล 

24. ยาประสะเปราะใหญ่ 
24.1 สรรพคุณ ถอนพิษไขต้านทรางส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี ละลายน ้ าดอกไมเ้ทศหรือน ้ าสุก ใช้กิน

หรือผสมน ้าสุราสุมกระหม่อม 
24.2 วธีิใช้และขนาดการใช้ ใหกิ้นทุก 3 ชัว่โมง คร้ังละ คร่ึง – 1 ชอ้นชา 
24.3 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 15 กรัม 

 
 จะเห็นไดว้า่ ยาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดลว้นเป็นยาท่ีมีการใชม้านานในอดีต จนถึงปัจจุบนัก็ยงัคงมี
การใช้อยู่บ้าง แม้ว่าไม่มากเช่นในอดีตเน่ืองจากปัจจุบนัมียาแผนปัจจุบันหลากหลายชนิดให้ผูบ้ริโภค
สามารถเลือกใชไ้ดม้ากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่จะป็นยาพื้นบา้นท่ีคนไทยนิยมใชม้าตั้งแต่อดีตนานมาแลว้และใน
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ปัจจุบันก็ยงัคงมีการใช้อยู่ในการบ าบดัอาการและรักษาโรคเบ้ืองต้น เช่น แก้ลมวิงเวียน แก้คล่ืนเหียน
อาเจียน แกไ้ข ้ร้อนใน แกไ้อ ขบัเสมหะ แกท้อ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ ทอ้งเสีย ทอ้งผกู แกก้ษยั แกจุ้กเสียด แกร้ะดูไม่
ปกติ ขบัน ้าคาวปลา แกแ้ผลในปาก แกล้ะออง เป็นตน้  

กจิกรรมที ่13.3.2 
จงยกตวัอยา่งและอธิบายเก่ียวกบัสรรพคุณและขนาดการใชย้าแผนโบราณท่ีใชเ้ป็นยาภายในท่ียงัคง

มีการใชม้ากในเด็กอยูใ่นปัจจุบนั 
แนวตอบกจิกรรมที ่13.3.2 
 ในปัจจุบนั สรรพคุณและขนาดการใชย้าแผนโบราณท่ีใชเ้ป็นยาภายในท่ียงัมีการใชม้ากในเด็ก เช่น 
1. ยาแสงหมึก  
    1.1 สรรพคุณ  
         1.1.1 แกต้วัร้อน ละลายน ้าดอกไมเ้ทศ  
         1.1.2 แกท้อ้งข้ึน ปวดทอ้ง ละลายน ้าใบกะเพราตม้ 
         1.1.3 แกไ้อ ขบัเสมหะ ละลายน ้าลูกมะแวง้เครือ หรือลูกมะแวง้ตน้กวาดคอ 
         1.1.4 แกแ้ผลในปาก แกล้ะออง ละลายน ้าลูกเบญกานีฝนทาในปาก 
   1.2 ขนาดการใช้ ใช้ทาในปาก วนัละ 1 คร้ัง หรือใช้กวาดคอ วนัละ 1 คร้ัง หลงัจากนั้นกินทุก 3 ชั่วโมง        
(เด็กอาย ุ1-6 เดือน คร้ังละ 2 เมด็ เด็กอาย ุ7-12 เดือน คร้ังละ 3 เมด็) 
2. ยามหาจักรใหญ่ 
 2.1 สรรพคุณ แกล้มทราง แกอ้าการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

    2.2 ขนาดการใช้ กินพร้อมกบัน ้ าสุกก่อนอาหาร เชา้-เยน็ เด็กอายุต  ่ากวา่ 5 ปี กินคร้ังละ 1-3 เม็ด เพิ่มและ
ลดไดต้ามส่วน 
3. ยาธาตุบรรจบ  

3.1 สรรพคุณ  
3.1.1 แกธ้าตุไม่ปกติ ทอ้งเสีย ใชเ้ปลือกแคหรือเปลือกสะเดาหรือเปลือกลูกทบัทิมตม้กบัน ้าปูนใส 
3.1.2 แกท้อ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ ใชก้ระเทียม 3 กลีบ ทุกชงน ้าร้อน หรือใชใ้บกะเพราตม้เป็นกระสาย  แต่ถา้

หาน ้ากระสายไม่ได ้ใหใ้ชน้ ้าสุกแทน 
3.2  ขนาดการใช้ กินวนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร (เด็กอาย ุ 6-12 ปี คร้ังละคร่ึงชอ้นชา) 

4. ยาเขียวหอม  
4.1 สรรพคุณ  
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4.1.1 แกต้วัร้อน ร้อนใน กระหายน ้า ละลายน ้าสุก หรือน ้าดอกมะลิ 
4.1.2 แกพ้ิษหดั พิษสุกใส ละลายน ้ารากผกัชีตม้ทั้งกินและชะโลม 

4.2 ขนาดการใช้ กินวนัละ 4-6 คร้ัง (เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ คร่ึงชอ้นชา) 
5. ยามหานิลแท่งทอง 

5.1 สรรพคุณ  
5.1.1 แกไ้ข ้แกก้ระหายน ้า 
5.1.2 แกห้ดั อีสุกอีใส กินร่วมกบัน ้ารากผกัชีตม้ 

5.2 ขนาดการใช้ กินวนัละ 2 คร้ัง (เด็กอาย ุ6-12 ปี คร้ังละ 1-2 เมด็)    
 
 
เร่ืองที ่13.3.3 
ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555  

 
ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศจ านวนมาก เพราะยาและเทคโนโลยี

ทางการแพทยส่์วนใหญ่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ดงันั้น เพื่อเป็นการช่วยลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบนัและ
ยงัช่วยท าให้เกิดระบบบริการสุขภาพท่ีจะช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว รัฐบาลจึงได้
ใหค้วามสนใจเร่ืองยาจากสมุนไพรเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสมุนไพรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศ และ
ยงัสามารถเป็นทางเลือกในการใช้ยาเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบนั ทั้งยาท่ีมีการใช้ในสถานพยาบาลภาครัฐ
และท่ีประชาชนสามารถหาซ้ือไดจ้ากร้านขายยา เพื่อการบ าบดั บรรเทา รักษาอาการเจบ็ป่วยในเบ้ืองตน้ จึง
เป็นความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้ยาจากสมุนไพรทั้งกลุ่มท่ีประชาชน
สามารถหาซ้ือได้ใช้ด้วยตนเองจากร้านขายยาและท่ีมีใช้ในสถานพยาบาลภาครัฐ ในต าราเล่มน้ีจึงได้
น าเสนอเฉพาะต ารับยาจากสมุนไพรท่ีมีการก าหนดไวใ้นบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 โดยจะกล่าวถึง
เฉพาะช่ือต ารับยา รูปแบบยา สรรพคุณ วิธีใช้และขนาดรับประทานของยา ขอ้ควรระวงัในการใช้ยา และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เท่านั้น  

อน่ึง ยาจากสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 2 กลุ่มใหญ่ คือ ยาแผนไทย
หรือยาแผนโบราณ และยาพฒันาจากสมุนไพร ดงัต่อไปน้ี  

 
1. ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ  
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ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ประกอบดว้ยยารักษากลุ่มอาการต่างๆ 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ ยารักษากลุ่ม
อาการทางระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก และกลุ่มยาแกไ้ข ้กลุ่มยาบ ารุงโลหิต กลุ่มยาบ ารุงธาตุและปรับธาตุ ดงัน้ี 
1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวยีนโลหิต (แก้ลม)  

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวยีนโลหิต (แกล้ม) ไดแ้ก่ ยาหอมชนิดต่างๆ ดงัน้ี 
1.1.1 ยาหอมทพิโอสถ เป็นยาผง และยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  แกล้มวงิเวยีน   
     (2) วธีิใช้ น าผงยาละลายในน ้ากระสายยาซ่ึงอาจเป็นน ้าดอกไมห้รือน ้าสุก   
     (3) ขนาดรับประทาน คร้ังละ 1–1.4 กรัมเม่ือมีอาการ ทุก 3-4 ชัว่โมง แต่ไม่ควรเกินวนัละ 3 คร้ัง  
     (4) ข้อควรระวงั 
          (4.1 )ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร กิ น ย า น้ี ร่ ว ม กั บ ย า ใ น ก ลุ่ ม ส า ร กั น เลื อ ด เป็ น ล่ิ ม                                

(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 (4.2) ควรระมดัระวงัการใชย้าอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของ

ตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้ 
                       (4.3) ควรระมดัระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้

1.1.2 ยาหอมเทพจิตร เป็นยาผงและยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1) สรรพคุณ  แกล้มกองละเอียด ไดแ้ก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการท่ีรู้สึกใจหวิว 

วงิเวยีน คล่ืนไส้ ตาพร่าจะเป็นลม) ใจสั่น และบ ารุงดวงจิตใหชุ่้มช่ืน  
     (2) วธีิใช้  น าผงยาหรือเมด็ยาละลายในน ้าสุก 
     (3) ขนาดรับประทาน คร้ังละ 1-1.4 กรัม เม่ือมีอาการ ทุก 3-4 ชัว่โมง แต่ไม่ควรเกินวนัละ 3 คร้ัง  
     (4) ข้อควรระวงั  
          (4.1 )  ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร กิ น ย า น้ี ร่ ว ม กั บ ย า ใน ก ลุ่ ม ส าร กั น เลื อ ด เป็ น ล่ิ ม                  

(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 (4.2) ควรระมดัระวงัการใชย้าอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของ

ตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
 (4.3) ควรระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้

1.1.3 ยาหอมนวโกฐ   เป็นยาผงและยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
     (1) สรรพคุณ 
          (1.1) แกล้มวงิเวยีน คล่ืนเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผูสู้งอาย ุ 
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 (1.2) แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟ้ืนไข้แล้วยงัมีอาการ เช่น คล่ืนเหียน วิงเวียน เบ่ืออาหาร 
ทอ้งอืด และอ่อนเพลีย)  

  (2) วธีิใช้  น าผงยาหรือเมด็ยาละลายน ้ากระสาย โดยน ้ากระสายยาท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
(2.1) กรณี แก้ลมวิงเวียน คล่ืนเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผูสู้งอายุ ให้ใช้น ้ า

ลูกผกัชี (15 กรัม) หรือเทียนด า (15 กรัม) ตม้เป็นน ้ากระสายยา 
(2.2) กรณีแกล้มปลายไข ้(หลงัจากฟ้ืนไขแ้ลว้ยงัมีอาการเช่น คล่ืนเหียน วิงเวียน เบ่ืออาหาร 

ทอ้งอืด อ่อนเพลีย) ใชก้า้นสะเดา (33 กา้น หรือ 15 กรัม) ลูกกระดอม (7 ลูก หรือ 15 กรัม) และเถาบอระเพด็ 
(7 องคุลี หรือ 15 กรัม)  ตม้เป็นน ้ากระสายยา  

(2.3) ถา้หาน ้ากระสายยาไม่ได ้ใหใ้ชน้ ้าสุกแทน 
  (3) ขนาดรับประทาน คร้ังละ 1-2 กรัม เม่ือมีอาการ ทุก 3-4 ชัว่โมงแต่ไม่ควรเกินวนัละ 3 คร้ัง 

     (4) ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละผูท่ี้มีไข ้  
     (5) ข้อควรระวงั  
          (5.1) ควรระมดัระวงัการกินร่วมกบัยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นล่ิม (anticoagulant) และยา

ตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 (5.2) ควรระมดัระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้

1.1.4 ยาหอมแก้ลมวงิเวยีน เป็นยาผงและยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  แกล้มวงิเวยีน อ่อนเพลีย นอนไม่หลบั 
     (2) วธีิใช้ น าผงหรือเมด็ยาละลายน ้าสุก  
     (3) ขนาดรับประทาน คร้ังละ 600 มิลลิกรัม-1 กรัม ทุก 3-4 ชัว่โมง เม่ือมีอาการ แต่ไม่ควรเกิน

วนัละ 3 คร้ัง 
     (4) ข้อควรระวงั  
          (4.1 )  ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร กิ น ย า น้ี ร่ ว ม กั บ ย า ใน ก ลุ่ ม ส าร กั น เลื อ ด เป็ น ล่ิ ม                  

(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 (4.2) ควรระมดัระวงัการใชก้บัผูป่้วยท่ีมีประวติัแพเ้กสรดอกไม ้

1.1.5 ยาหอมอนิทจักร์ เป็นยาผงและยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  
          (1.1) แกล้มบาดทะจิต 
          (1.2) แกค้ล่ืนเหียนอาเจียน 
          (1.3) แกล้มจุกเสียด  
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     (2) วธีิใช้  น าผงยาหรือเมด็ยาละลายในน ้ากระสายยา โดย น ้ากระสายยาท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
(2.1) กรณีแกล้มบาดทะจิต ใชน้ ้าดอกมะลิ 
(2.2) กรณีแกค้ล่ืนเหียนอาเจียน ใชน้ ้าลูกผกัชี เทียนด าตม้ ถา้ไม่มีใชน้ ้าสุก 
(2.3) กรณีแกล้มจุกเสียด ใชน้ ้าขิงตม้ 

     (3) ขนาดรับประทาน คร้ังละ 1-2 กรัม ทุก 3-4 ชัว่โมง แต่ไม่ควรเกินวนัละ 3 คร้ัง 
     (4) ข้อห้ามใช้   หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์
  (5) ข้อควรระวงั  
       (5.1) ควรระมดัระวงัการกินยาน้ีร่วมกบัยาในกลุ่มสารกนัเลือดเป็นล่ิม (anticoagulant) และ

ยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
          (5.2) ควรระมดัระวงัการใชก้บัผูป่้วยท่ีมีประวติัแพเ้กสรดอกไม ้

1.2 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร  
ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยาขบัลมบรรเทา

อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ กลุ่มยาบรรเทาอาการทอ้งผูก กลุ่มยาบรรเทาอาการทอ้งเสีย และกลุ่มยาบรรเทา
ริดสีดวงทวาร ดงัน้ี 

1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
(1) ยาธาตุบรรจบ เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

           (1.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ  
           (1.2) วิธีใช้ น ายาผงละลายในน ้ ากระสายยา หรือกินยาลูกกลอนหรือยาแคปซูลร่วมกบัน ้ า

กระสายยา โดยน ้ากระสายยาท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
(1.2.1) กรณีแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ใชก้ระเทียม 3 กลีบ น ามาทุบแลว้ชงในน ้าร้อนหรือใช้

น ้าตม้ใบกะเพราเป็นน ้ากระสายยา 
 (1.2.2) ถา้หาน ้ากระสายยาไม่ไดใ้หใ้ชน้ ้าสุกแทน 

                        (1.3) ขนาดรับประทาน  ชนิดลูกกลอนและชนิดแคปซูล 
                   (1.3.1) ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เม่ือมีอาการ  
                   (1.3.2) เด็กอาย ุ6 - 12 ปี กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เม่ือมีอาการ 
           (1.4) ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละผูท่ี้มีไข ้ 
           (1.5) ข้อควรระวงั           

(1.5.1)ควรระมัดระวังก าร กิน ยาน้ี ร่วมกับ ยาในก ลุ่ มส ารกัน เลื อด เป็ น ล่ิ ม 
(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  



133 

 

 

       (1.5.2) ควรระมดัระวงัการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยท่ีมีความ
ผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้

 (2) ยาธาตุอบเชย เป็นยาน ้า โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(2.1) สรรพคุณ ช่วยขบัลม บรรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

              (2.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ใหกิ้นคร้ังละ 15 - 30 มิลลิลิตร วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร   
(2.3) ข้อควรระวัง ควรระวงัการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยท่ีมีความ

ผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
(3) ยาเบญจกูล เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล และยาชง โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
            (3.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ  
            (3.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน 
                    (3.2.1) ชนิดชง กินคร้ังละ 1.5 – 2 กรัม วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร 

 (3.2.2) ชนิดผง กินคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร 
 (3.2.3) ชนิดลูกกลอน ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล กินคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม 

วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร 
(3.3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์ผูท่ี้มีไข ้และเด็กเล็ก 
(3.4) ข้อควรระวงั      

                    (3.4.1) ไม่ควรใชย้าน้ีในฤดูร้อน เน่ืองจากอาจท าใหไ้ฟธาตุก าเริบ 
         (3.4.2) ไม่ควรกินยาติดต่อกนันานเกิน 7 วนั 

(4) ยาประสะกะเพรา เป็นยาผง ยาเมด็ ยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(4.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด  
(4.2) วธีิใช้  น ายาผงละลายน ้ากระสายยา ทิ้งไวใ้หต้กตะกอน แลว้กินส่วนท่ีเป็นน ้าใส  

         (4.2.1) กรณีแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ใหใ้ชน้ ้าสุกหรือน ้าใบกะเพราตม้เป็นน ้ากระสายยา  
         (4.2.2) กรณีแกจุ้กเสียด ใหใ้ชไ้พลเผาไฟพอสุก ฝนกบัน ้าสุกเป็นน ้ากระสายยา 
            (4.3) ขนาดรับประทาน   

  (4.3.1) ยาผง กินวนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ เม่ือมีอาการ 
              เด็กอาย ุ1 – 3 เดือน  กินคร้ังละ 100 – 200 มิลลิกรัม 

                     เด็กอาย ุ4 – 6 เดือน กินคร้ังละ 200 – 300 มิลลิกรัม 
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                     เด็กอาย ุ7 – 12 เดือน กินคร้ังละ 400 – 600 มิลลิกรัม  
         (4.3.2) ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล ให้ใชส้ าหรับเด็กโต (อายุ 6 - 12 ปี) โดยกินคร้ังละ 

1 กรัม วนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ เม่ือมีอาการ 
(4.4) ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละผูท่ี้มีไข ้

(5) ยาประสะกานพลู  เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(5.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดทอ้ง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ยอ่ย เน่ืองจากธาตุ

ไม่ปกติ 
             (5.2) วธีิใช้ น ายาผงหรือยาเมด็ละลายในน ้ากระสายยา หรือกินยาแคปซูลร่วมกบัน ้ากระสาย

ยา โดยน ้ากระสายยาท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
(5.2.1)  ใชไ้พลเผาไฟพอสุกฝนกบัน ้าปูนใสเป็นน ้ากระสาย  
(5.2.2)  ถา้หาน ้ากระสายยาไม่ไดใ้หใ้ชน้ ้าสุกแทน 

 (5.3) ขนาดรับประทาน คร้ังละ 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร เม่ือมีอาการ   
             (5.4) ข้อห้ามใช้   หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้  
             (5.5) ข้อควรระวัง ควรระมดัระวงัการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยท่ีมี

ความผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
(6) ยาประสะเจตพงัคี  เป็นยาแคปซูล ยาผง  ยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(6.1) สรรพคุณ แกก้ษยัจุกเสียด ขบัผายลม 
(6.2) วธีิใช้ น ายาผงหรือยาเมด็ละลายน ้าสุก หรือกินยาแคปซูลร่วมกบัน ้าสุก 
(6.3) ขนาดรับประทาน คร้ังละ 1 กรัม วนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ ก่อนอาหาร 
(6.4) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้  
(6.5) ข้อควรระวัง ควรระมดัระวงัการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยท่ีมี

ความผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
(7) ยามันทธาตุ   เป็นยาผง  ยาเมด็ ยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(7.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แกธ้าตุไม่ปกติ 
(7.2) วธีิใช้  น ายาผง ยาเมด็ละลายน ้าสุก หรือกินยาแคปซูลร่วมกบัน ้าสุก 
(7.3) ขนาดรับประทาน วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
        (7.3.1) ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 กรัม 

          (7.3.2) เด็ก อาย ุ6 - 12 ปี กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม  
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(7.4) ข้อห้ามใช้   
        (7.4.1)  ห้ามใช้ในเด็กอายุต  ่ากว่า 1 ขวบ เน่ืองจากเป็นยารสร้อน ท าให้ล้ิน ปากแสบ

ร้อนได ้   
         (7.4.2) หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละผูท่ี้มีไข ้ 

(7.5) ข้อควรระวงั  
        (7.5.1) ควรระมัดระวังก าร กินยาน้ี ร่วมกับยาในก ลุ่มส ารกัน เลือด เป็น ล่ิม     

(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
  (7.5.2) ควรระมดัระวงัการใชย้าอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยท่ีมีความ 

ผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
(8)  ยามหาจักรใหญ่  เป็นยาเมด็   ยาแคปซูล  และยาผง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(8.1) สรรพคุณ แกล้มซาง บรรเทาอาการทอ้งอืด  ทอ้งเฟ้อ  
(8.2) วิธี ใช้  น ายาผงละลายในน ้ าสุก หรือกินยาเม็ด หรือยาแคปซูลร่วมกับน ้ าสุก

 (8.3) ขนาดรับประทาน 
        (8.3.1) แก้ลมซาง  ชนิดผงและชนิดเม็ด โดยในเด็ก อายุ 1 – 5 ขวบ กินคร้ังละ 500 

มิลลิกรัม – 1.5 กรัม เพิ่มและลดไดต้ามส่วน วนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ ก่อนอาหาร  
        (8.3.2) บรรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ    
                    ชนิดผงและชนิดเม็ด ในเด็ก อายุ 1 – 5 ขวบ กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 

กรัม เพิ่มและลดไดต้ามส่วน วนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ ก่อนอาหาร  
                    ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล ในเด็ก อาย ุ6 – 12 ปี กินคร้ังละ 1.5 กรัม วนัละ 2 

คร้ัง เชา้และเยน็ ก่อนอาหาร 
(8.4) ข้อควรระวงั  

  (8.4.1) ควรระมัดระวังการ กินยาน้ี ร่วมกับยาในก ลุ่มส ารกัน เลือด เป็น ล่ิม                                
(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

  (8.4.2) หากกินยาแลว้มีอาการทอ้งเสีย ควรหยดุกินยา 
(9) ยาวสัิมพยาใหญ่  เป็นยาผง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(9.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด 
(9.2) วธีิใช้ ละลายน ้าสุกหรือผสมน ้าผึ้งป้ันเป็นลูกกลอน  

            (9.3) ขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 1 กรัม ทุก 4 ชัว่โมง  
            (9.4) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละผูท่ี้มีไข ้ 
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             (9.5) ข้อควรระวงั      
 (9 .5.1) ควรระมัดระวังก ารกินยาน้ี ร่วมกับยาในก ลุ่มส ารกัน เลือด เป็น ล่ิม                                

(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
        (9.5.2) ควรระมัดระวงัการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline, และ                             

rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมีดอกดีปลีในปริมาณสูง  
(10) ยาอภัยสาล ี เป็นยาลูกกลอน ยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                          (10.1) สรรพคุณ   บ  าบดัโรคลม บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น  
             (10.2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 1.5–2 กรัม วนัละ 2 คร้ัง ก่อนอาหารเช้าและ

เยน็  
             (10.3)  ข้อห้ามใช้   หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้
             (10.4) ข้อควรระวัง  ควรระวงัในการกินยาน้ีร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นล่ิม                

(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก 

(1) ยาถ่ายดีเกลือฝร่ัง  เป็นยาแคปซูล ยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
            (1.1) สรรพคุณ ใชบ้รรเทาอาการทอ้งผูก ในผูท่ี้ทอ้งผูกมากหรือเร้ือรัง หรือผูท่ี้ใชย้าอ่ืนแลว้

ไม่ไดผ้ล 
   (1.2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล โดยคร้ังแรก กิน 1 กรัม วนัละ 

1 คร้ัง ก่อนนอน แต่ถ้ายงัไม่ถ่าย ให้กินเพิ่มเป็น 1.5 กรัมในวนัต่อไป แต่ไม่เกิน 2.5 กรัมต่อวนั (ตามธาตุ
หนกัธาตุเบา)  

            (1.3) ข้อห้ามใช้  
  (1.3.1) หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์และเด็ก 
  (1.3.2) หา้มใชใ้นภาวะทางเดินอาหารอุดตนั (gastrointestinal obstruction/ ileus)  
  (1.3.3) ห้ามใช้ในผูป่้วยท่ีมีภาวะผิดปกติเฉียบพลนัท่ีทางเดินอาหาร (acute gastro-

intestinal conditions) เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน  
   (1.4) ข้อควรระวงั  

  (1.4.1) เน่ืองจากเป็นยาถ่ายอย่างแรง ไม่ควรใช้ยาน้ีในผูป่้วยอ่อนเพลียมากหรือ                                
มีภาวะขาดน ้า  

         (1.4.2) เม่ือถ่ายแลว้ ใหเ้วน้อยา่งนอ้ย 2 วนั แลว้จึงใชย้าน้ีอีกคร้ัง 
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        (1.4.3) ควรรระมดัะวงัการใช้ยาในผูสู้งอายุ และผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของไตหรือ   
ตบั (renal/ hepatic impairment) เน่ืองจากยามีส่วนประกอบของแมกนีเซียม 

   (1.5) อาการไม่พงึประสงค์ ปวดเสียดทอ้ง  
(2) ยาธรณสัีนฑะฆาต เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

(2.1) สรรพคุณ แกเ้ถาดาน ทอ้งผกู  
(2.2) วธีิใช้ น าผงยาละลายน ้าสุกหรือผสมน ้าผึ้ง ป้ันเป็นลูกกลอน 
(2.3) ขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วนัละ 1 คร้ัง ก่อนอาหารเชา้หรือ

ก่อนนอน 
(2.4) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์ผูท่ี้มีไข ้และเด็ก 
(2.5) ข้อควรระวงั  
        (2.5.1) ควรระมัดระวังก าร กินยาน้ี ร่วมกับยาในก ลุ่มส ารกัน เลื อด เป็ น ล่ิม                               

(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
  (2.5.2) ควรระมดัระวงัการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยท่ีมีความ

ผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
  (2.5.3) ควรระมดัระวงัการใช้ ร่วมกบัยา phenytoin, propranolol, theophylline และ                               

rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมีพริกไทยในปริมาณสูง  
  (2.5.4) ควรระมดัระวงัการใชย้าน้ีในผูสู้งอาย ุ

1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย  
(1) ยาธาตุบรรจบ  เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

           (1.1) สรรพคุณ   บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ทอ้งเสียชนิดท่ีไม่ไดเ้กิดจากการติดเช้ือ 
เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน และทอ้งเสียชนิดท่ีไม่มีไข ้ 

  (1.2) วธีิใช้   น ายาผง ละลายน ้าในน ้ากระสายยา หรือกินยาแคปซูล หรือยาลูกกลอนร่วมกบั 
น ้ากระสายยา โดยน ้ากระสายยาท่ีใช ้ไดแ้ก่ 

(1.2.1) กรณีบรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ทอ้งเสียชนิดท่ีไม่เกิดจากการติดเช้ือ ให้
ใชเ้ปลือกแคหรือเปลือกสะเดาหรือเปลือกลูกทบัทิมตม้ แทรกกบัน ้าปูนใสเป็นน ้ากระสายยา 

(1.2.2) ถา้หาน ้ากระสายยาไม่ไดใ้หใ้ชน้ ้าสุกแทน 
           (1.3) ขนาดรับประทาน 

        (1.3.1) ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร   เม่ือมีอาการ 
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        (1.3.2) เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหารเม่ือมี
อาการ 

  (1.4) ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้
  (1.5) ข้อควรระวงั 
        (1.5.1) ควรระมัดระวังก าร กินยาน้ี ร่วมกับ ยาในก ลุ่มส ารกัน เลื อด เป็ น ล่ิ ม                                

(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
        (1.5.2) ควรระมดัระวงัการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยท่ีมีความ                                

ผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
 (1.5.3) ในกรณีทอ้งเสียชนิดท่ีไม่เกิดจากการติดเช้ือ ใช้ไม่เกิน 1 วนั หากอาการไม่ดี

ข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์
(2) ยาเหลืองปิดสมุทร  เป็นยาเมด็ ยาแคปซูล ยาผง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(2.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการทอ้งเสียชนิดท่ีไม่เกิดจากการติดเช้ือ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก
หรือมีเลือดปนและทอ้งเสียชนิดท่ีไม่มีไข ้

(2.2) วิธีใช้ น ายาผงละลายในน ้ ากระสายยา หรือกินยาแคปซูล ยาเม็ดร่วมกบัน ้ ากระสายยา 
โดยน ้ากระสายยาท่ีใช ้ไดแ้ก่ 

(2.2.1) ใชน้ ้าเปลือกลูกทบัทิมหรือเปลือกแคตม้ แทรกกบัน ้าปูนใสเป็นน ้ ากระสายยา  
ส าหรับเด็กเล็กใหบ้ดผสมกบัน ้ากระสายยา ใชกิ้นหรือกวาดก็ได ้

         (2.2.2) ถา้หาน ้ากระสายยาไม่ได ้ใหใ้ชน้ ้าสุกแทน       
(2.3) ขนาดรับประทาน  

(2.3.1) ชนิดผงและชนิดเมด็ ใหกิ้นทุก 3 – 5 ชัว่โมง เม่ือมีอาการ 
   ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 กรัม  
   เด็กอาย ุ3 – 5 เดือน กินคร้ังละ 200 มิลลิกรัม 

                       เด็กอาย ุ6 – 12 เดือน กินคร้ังละ 300 – 400 มิลลิกรัม 
                       เด็กอาย ุ1 – 5 ขวบ กินคร้ังละ 500 – 700 มิลลิกรัม 
                       เด็กอาย ุ6 – 12 ปี กินคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม  

(2.3.2) ชนิดเมด็และชนิดแคปซูล 
                      ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 กรัม ทุก 3 - 5 ชัว่โมง เม่ือมีอาการ 

   เด็ก อาย ุ6 – 12 ปี กินคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม เม่ือมีอาการ 
(2.4) ข้อควรระวงั  ใชไ้ม่เกิน 1 วนั หากอาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์
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1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก 
(1) ยาผสมเพชรสังฆาต  เป็นยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
  (1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนกั 

           (1.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 1.2 กรัม วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหารทนัที 
           (1.3) ข้อควรระวงั   ควรระวงัการใชย้าในหญิงตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตร 
           (1.4) อาการไม่พงึประสงค์  ทอ้งเสีย มวนทอ้ง  

(2) ยาริดสีดวงมหากาฬ  เป็นยาเมด็ ยาลูกกลอน ยาแคปซูล 
  (2.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนกั 

           (2.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 800 มิลลิกรัม-1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
           (2.3) ข้อควรระวงั   
                   (2.3.1) ค วรระมัด ระวังก าร กิน ยา น้ี ร่วมกับ ยาใน ก ลุ่มส ารกัน เลื อด เป็ น ล่ิ ม 

(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
(2.3.2)  ควรระมดัระวงัการใชย้าในหญิงตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตร 

   1.3. ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
         1.3.1 ยาประสะไพล เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     (1) สรรพคุณ  
          (1.1) ระดูมาไม่สม ่าเสมอหรือมานอ้ยกวา่ปกติ  

                       (1.2) บรรเทาอาการปวดประจ าเดือน 
 (1.3) ขบัน ้าคาวปลาในหญิงหลงัคลอดบุตร  

  (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ใหกิ้นคร้ังละ 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหารโดยมีวธีิใชด้งัน้ี 
 (2.1) กรณีระดูมาไม่สม ่าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ  ให้กิน เป็นเวลา 3 - 5 วนั เม่ือระดูมา ให้

หยดุกินยา และในกรณีเป็นยาชนิดผง ใหล้ะลายยาในน ้าสุกก่อนกิน 
           (2.2) กรณีปวดประจ าเดือนเป็นประจ า ให้กินยาก่อนมีประจ าเดือน 2 - 3 วนั กินไปจนถึงวนั

แรกและวนัท่ีสองท่ีมีประจ าเดือน จึงหยดุกิน และในกรณีเป็นยาชนิดผง ใหล้ะลายยาในน ้าสุกก่อนกิน 
          (2.3) กรณี ขับน ้ าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร  ให้ กินคร้ังละ 1 กรัม ว ันละ 3 คร้ัง              

ก่อนอาหาร ใหกิ้นจนกวา่น ้ าคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรกินเกิน 15 วนั และในกรณีเป็นยาชนิดผง ให้ละลาย
ยาในน ้าสุกก่อนกิน 

(3) ข้อห้ามใช้   
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    (3.1) หา้มใชใ้นหญิงตกเลือดหลงัคลอด หญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้ 
 (3.2) หา้มใชใ้นหญิงท่ีมีระดูมากกวา่ปกติ เพราะจะท าใหมี้การขบัระดูออกมามากข้ึน  

     (4) ข้อควรระวงั   
       (4.1) ควรระมัดระว ังการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู ้ป่วยท่ี มีความ                          

ผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
 (4.2) กรณีระดูมาไม่สม ่าเสมอหรือมานอ้ยกวา่ปกติ ไม่ควรใชติ้ดต่อกนันานเกิน 1 เดือน  
 (4.3) กรณีขบัน ้าคาวปลาในหญิงหลงัคลอดบุตร ไม่ควรใชติ้ดต่อกนันานเกิน 15 วนั  

1.3.2 ยาปลูกไฟธาตุ เป็นยาแคปซูล ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ   กระตุน้น ้านม กระจายเลือดลมในหญิงหลงัคลอด 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร  
     (3) ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตกเลือดหลงัคลอด หญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้ 
     (4) ข้อควรระวัง  ควรระมัดระวงัการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ

rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมีพริกไทยในปริมาณสูง 
  (5) อาการไม่พงึประสงค์  มีอาการแสบร้อนยอดอก 

1.3.3 ยาไฟประลยักลัป์ เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ   ขบัน ้าคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยใหม้ดลูกเขา้อู่ 
     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน ใหกิ้นคร้ังละ 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร โดยใหกิ้นจนกวา่

น ้าคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วนั 
     (3) ข้อห้ามใช้  
          (3.1) หา้มใชใ้นหญิงตกเลือดหลงัคลอด หญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้ 

 (3.2) หา้มใชใ้นหญิงท่ีผา่คลอด เน่ืองจากท าใหแ้ผลหายชา้ 
     (4) ข้อควรระวัง ควรระมดัระวงัการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยท่ีมีความ

ผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
1.3.4 ยาไฟห้ากอง เป็นยาผง ยาแคปซูล ยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  ขบัน ้าคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยใหม้ดลูกเขา้อู่ 
     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน ให้กินคร้ังละ 1 – 1.5 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร โดยให้กิน

จนกวา่น ้าคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วนั แต่หากเป็นยาผง ใหล้ะลายในน ้าสุกก่อนกิน  
     (3) ข้อห้ามใช้  
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          (3.1) หา้มใชใ้นหญิงตกเลือดหลงัคลอด หญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้ 
 (3.2) หา้มใชห้ญิงท่ีผา่คลอด เน่ืองจากท าใหแ้ผลหายชา้ 

1.3.5 ยาเลือดงาม เป็นยาแคปซูล ยาผง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการปวดประจ าเดือน  ช่วยใหป้ระจ าเดือนมาเป็นปกติ แกมุ้ตกิด  
  (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน หากเป็นยาผง ให้ละลายในน ้ าสุก แล้วกินคร้ังละ 1–2 กรัม        

วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
     (3) ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตกเลือดหลงัคลอด หญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้ 
     (4) ข้อควรระวัง ควรระวงัการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติ

ของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
1.3.6 ยาสตรีหลงัคลอด เป็นยาตม้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  ขบัน ้าคาวปลา บ ารุงเลือด ช่วยใหม้ดลูกเขา้อู่เร็วในหญิงหลงัคลอด 
     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน น ายาใส่น ้ าพอท่วมยา ตม้ดว้ยไฟปานกลาง นานคร่ึงชัว่โมง แลว้

กินเฉพาะส่วนท่ีเป็นน ้ า โดยกินคร้ังละ 250 มิลลิลิตร วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร หรือด่ืมแทนน ้ า และกิน
ติดต่อกนันาน 1 สัปดาห์หรือจนกวา่น ้าคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วนั   

อน่ึง ยาน้ีแพทยแ์ผนไทยดั้งเดิม ใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลงัคลอด ทั้งน้ี ยา 1 ห่อ ให้ใช้
ติดต่อกนัประมาณ 5 - 7 วนั โดยใหอุ่้นน ้าสมุนไพรทุกคร้ัง ก่อนการกินยา 

     (3) ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตกเลือดหลงัคลอด หญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้ 
     (4) ข้อควรระวงั        

 (4.1) ค ว ร ร ะ วั ง ใ น ก า ร กิ น ย า น้ี ร่ ว ม กั บ ย า ใ น ก ลุ่ ม ส า ร กั น เ ลื อ ด เป็ น ล่ิ ม                  
(anticoagulant) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

 (4.2) ควรระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้                             
1.4. ยาแก้ไข้ 

ยาแก้ไข ้ประกอบด้วย ยาเขียวหอม  ยาจนัทน์ลีลา ยาประสะจนัทน์แดง  ประสะเปราะใหญ่ ยา
มหานิลแท่งทอง  ยาหา้ราก  ดงัน้ี 

1.4.1 ยาเขียวหอม เป็นยาผง ยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      (1) สรรพคุณ  

     (1.1) บรรเทาอาการไข ้ร้อนในกระหายน ้า  
  (1.2) แกพ้ิษหดั พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไขจ้ากหดัและอีสุกอีใส)  

      (2) วธีิใช้ น ายาผงละลายในน ้ากระสายยา หรือกินยาเมด็ร่วมกบัน ้ากระสายยา ดงัน้ี 
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  (2.1) กรณี บรรเทาอาการไข้ ร้อนใน  กระหายน ้ า  ให้ ใช้น ้ าสุ ก  ห รือน ้ าดอกมะลิ                      
เป็นน ้ากระสายยา 

  (2.2) กรณีแก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส ให้ละลายน ้ ารากผกัชีตม้ เป็นน ้ ากระสายยา ทั้งกินและ
ชโลม 
หมายเหตุ การชโลม ใหใ้ชย้าผงละลายน ้า 1 ต่อ 3 ส่วน แลว้ชโลม (ประพรม) ทัว่ตามตวับริเวณท่ีตุ่มใสยงั 
ไม่แตก  

(3) ขนาดรับประทาน 
(3.1) ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 กรัม ทุก 4 – 6 ชัว่โมง เม่ือมีอาการ 
(3.2) เด็ก อาย ุ6 – 12 ปี กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชัว่โมง เม่ือมีอาการ 

      (4) ข้อควรระวงั     
            (4.1) ควรระมดัระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้

(4.2) ไม่แนะน าให้ใช้ในผูท่ี้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน่ืองจากอาจบดบังอาการของ
ไขเ้ลือดออก 

(4.3) หากใชย้าเป็นเวลานานเกิน 3 วนั แลว้อาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์
(4.4) ทางการแพทยแ์ผนไทย ไม่แนะน าให้ผูป่้วยหดั อีสุกอีใส กินอาหารทะเล ไข่ และน ้ า

เยน็ เน่ืองจากผดิส าแดง  
(4.5) ในสูตรต ารับไดต้ดัไคร้เครือออก เน่ืองจากมีขอ้มูลงานวจิยับ่งช้ีวา่ไคร้เครือท่ีใชแ้ละมี

การจ าหน่ายในท้อง ตลาด เป็นพืชในสกุล Aristolochia ซ่ึงพืชในสกุล Aristolochia มีรายงานพบว่า
ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเม่ือปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามยัโลกไดป้ระกาศให้พืช
สกุล Aristolochia เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

1.4.2 ยาจันทน์ลลีา เป็นยาแคปซูล ยาผง และยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไขต้วัร้อน ไขเ้ปล่ียนฤดู  
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน 
          (2.1) ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 - 2 กรัม ละลายน ้าสุก ทุก 3 - 4 ชัว่โมง เม่ือมีอาการ 

 (2.2) เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน ้ าสุก ทุก 3 - 4 ชั่วโมง       
เม่ือมีอาการ 

     (3) ข้อควรระวงั  
          (3.1)ไม่ แนะน าให้ ใช้ในผู ้ ท่ี สงสั ยว่า เป็นไข้เลือดออก  เน่ื องจากอาจบดบังอาการ                                

ของไขเ้ลือดออก 
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 (3.2) หากใชย้าเป็นเวลานานเกิน 3 วนั แลว้อาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์
1.4.3 ยาประสะจันทน์แดง เป็นยาแคปซูล ยาผง และยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไขต้วัร้อน (ไขพ้ิษ) แกร้้อนในกระหายน ้า 
     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน น ายาผงละลายในน ้ ากระสายยา หรือกินยาแคปซูลหรือยาเม็ด

ร่วมกบัน ้ากระสายยา ซ่ึงอาจใชน้ ้าสุก หรือน ้าดอกมะลิเป็นน ้ากระสายยาก็ได ้โดยมีขนาดรับประทาน ดงัน้ี 
          (2.1) ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 กรัม  ทุก 3 - 4 ชัว่โมง 
          (2.2) เด็กอาย ุ6 - 12 ปี กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ทุก 3 - 4 ชัว่โมง 
     (3) ข้อควรระวงั  
          (3.1) ควรระมดัระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้

 (3.2) ไม่แนะน าให้ใช้ในผู ้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน่ืองจากอาจบดบังอาการของ
ไขเ้ลือดออก 

          (3.3) กรณีบรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน ้ า หากใช้ยาเป็น เวลานานเกิน  3 ว ัน                              
แลว้ อาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์

1.4.4 ยาประสะเปราะใหญ่ เป็นยาผง ยาเมด็ ยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  ถอนพิษไขต้านซางส าหรับเด็ก 
     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน  น ายาผง ละลายน ้ ากระสายยา หรือกินยาแคปซูล ยาเม็ดร่วมกบั

น ้ากระสายยา ซ่ึงอาจใชน้ ้าสุก หรือน ้าดอกไมเ้ทศเป็นน ้ากระสายยา โดยมีขนาดรับประทาน ดงัน้ี 
          (2.1) เด็ก อาย ุ1 – 5 ปี กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชัว่โมง 

 (2.2) เด็ก อาย ุ6 – 12 ปี กินคร้ังละ 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชัว่โมง 
     (3) ข้อควรระวงั  
          (3.1) ค วรระมั ด ระ วัง ใน ก าร กิ น ย า น้ี ร่ ว ม กับ ย าใน ก ลุ่ ม ส ารกั น เลื อ ด เป็ น ล่ิ ม            

(anticoagulant) และ ยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 (3.2) ควรระมดัระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้

                       (3.3) ไม่แนะน าให้ใช้ในผู ้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน่ืองจากอาจบดบังอาการของ
ไขเ้ลือดออก 
                       (3.4) หากใชย้าเป็นเวลานานเกิน 3 วนั แลว้อาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์

1.4.5 ยามหานิลแท่งทอง เป็นยาเมด็ ยาแคปซูล ยาผง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  
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          (1.1) แกไ้ขก้าฬ หดั อีสุกอีใส (บรรเทาอาการไขจ้ากไขก้าฬ หดั และอีสุกอีใส) 
          (1.2) แกร้้อนในกระหายน ้า 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน  

 (2.1) ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1.5 - 2 กรัม ละลายน ้าสุก วนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ ก่อนอาหาร 
           (2.2) เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน ้ าสุก วนัละ 2 คร้ัง เชา้และ

เยน็ ก่อนอาหาร 
     (3) ข้อควรระวงั  
          (3.1) ไม่แนะน าให้ใช้ในผู ้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน่ืองจากอาจบดบังอาการของ

ไขเ้ลือดออก 
 (3.2) หากใชย้าเป็นเวลานานเกิน 3 วนั แลว้อาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์

1.4.6 ยาห้าราก เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการไข ้ 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน  

 (2.1) ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 – 1.5 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เม่ือมีอาการ 
 (2.2) เด็ก อายุ 6 - 12 ปี กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหารเม่ือมี

อาการ 
     (3) ข้อควรระวงั  
          (3.1) ไม่แนะน าให้ใช้ในผู ้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน่ืองจากอาจบดบังอาการของ

ไขเ้ลือดออก 
 (3.2) หากใชย้าเป็นเวลานานเกิน 3 วนั แลว้อาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์

                       (3.3) ไม่แนะน าใหใ้ชใ้นหญิงท่ีมีไขท้บัระดูหรือไขร้ะหวา่งมีประจ าเดือน 
1.5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ 

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ประกอบดว้ยยาบรรเทาอาการไอและยาบรรเทาอาการ
หวดั ดงัน้ี 

1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ 
     (1) ยาแก้ไอผสมกานพลู เป็นยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
          (1.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการไอ ขบัเสมหะ 
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          (1.2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน โดยการอมคร้ังละ 200 - 300 มิลลิกรัม  เม่ือมีอาการไอ ทุก 
4 ชัว่โมง 

          (1.3) ข้อควรระวงั ควรระมดัระวงัการใช้ในผูป่้วยท่ีท้องเสียง่าย เน่ืองจากมะขามป้อมใน
สูตรยามีฤทธ์ิเป็นยาระบาย  

          (1.4) อาการไม่พงึประสงค์ ทอ้งเสีย  
  (2) ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม  เป็นยาน ้า โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

          (2.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ  ขบัเสมหะ 
          (2.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน จิบเม่ือมีอาการไอ ทุก 4  ชัว่โมง  
          (2.3) ข้อห้ามใช้ ผูป่้วยเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้
          (2.4) ข้อควรระวงั  ควรรระมดัะวงัการใช้ในผูป่้วยท่ีทอ้งเสียง่าย เน่ืองจากมะขามป้อมใน

สูตรยามีฤทธ์ิเป็นยาระบาย  
          (2.5) อาการไม่พงึประสงค์ ทอ้งเสีย 
  (3) ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง  เป็นยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

          (3.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการไอ ขบัเสมหะ 
          (3.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 200-300 มิลลิกรัม เม่ือมีอาการไอ ทุก 4 ชัว่โมง 

                  (4) ยาแก้ไอพืน้บ้านอสีาน  เป็นยาน ้า โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
          (4.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการไอ ขบัเสมหะ 
          (4.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน จิบเม่ือมีอาการไอ ทุก 4  ชัว่โมง 
  (5) ยาตรีผลา เป็นยาลูกกลอน ยาเมด็ ยาแคปซูล ยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

          (5.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการไอ ขบัเสมหะ  
          (5.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน 

  (5.2.1) ชนิดชง กินคร้ังละ 1 - 2 กรัม ชงน ้ าร้อนประมาณ 120  – 200 มิลลิลิตร                                   
ทิ้งไว ้3 - 5 นาที ด่ืมในขณะยงัอุ่น เม่ือมีอาการไอ ทุก 4 ชัว่โมง  

  (5.2.2) ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน และชนิดแคปซูล กินคร้ังละ 300 – 600 มิลลิกรัม เม่ือมี
อาการไอ วนัละ 3 - 4 คร้ัง 

 (5.3) ข้อควรระวงั ควรระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยท่ีทอ้งเสียง่าย 
          (5.4) อาการไม่พงึประสงค์ ทอ้งเสีย  

  (6) ยาประสะมะแว้ง เป็นยาเมด็ ยาผง ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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          (6.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ท าใหชุ่้มคอ ช่วยขบัเสมหะ 
          (6.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน โดยมีน ้ามะนาวแทรกเกลือเป็นน ้ากระสายยา 

(6.2.1) ชนิดผง โดยละลายในน ้ามะนาวแทรกเกลือก่อนกิน 
                  ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม เม่ือมีอาการ  
                  เด็ก อาย ุ6 - 12 ปี กินคร้ังละ 200 - 400 มิลลิกรัม เม่ือมีอาการ  
      (6.2.2) ชนิดเมด็และชนิดลูกกลอน โดยกินร่วมกบัน ้ามะนาวแทรกเกลือ 
                  ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม เม่ือมีอาการ  
                  เด็ก อาย ุ6 - 12 ปี กินหรือใชอ้มคร้ังละ 200 - 400 มิลลิกรัม เม่ือมีอาการ  

          (6.3) ข้อควรระวงั  
                  (6.3.1) ไม่ควรใชติ้ดต่อกนันานเกิน 15 วนั หากอาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์

      (6.3.2) ในผูป่้วยท่ีตอ้งจ ากดัการใชเ้กลือ ไม่ควรใชน้ ้ ามะนาวแทรกเกลือ แต่ใหใ้ชน้ ้าสุก
แทน 

  (7) ยาอ ามฤควาท ี เป็นยาผง ยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
          (7.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการไอ ขบัเสมหะ 
          (7.2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน ใช้จิบหรือกวาดคอ เม่ือมีอาการโดยละลายในน ้ ามะนาว

แทรกเกลือก่อนจิบหรือกวาดคอ  
      (7.2.1)  ผูใ้หญ่ คร้ังละ 1  กรัม  
      (7.2.2)  เด็ก อาย ุ6 - 12 ปี คร้ังละ 500 มิลลิกรัม  

          (7.3) ข้อควรระวงั ในผูป่้วยท่ีตอ้งจ ากดัการใชเ้กลือ ไม่ควรใชน้ ้ามะนาวแทรกเกลือ 
1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวดั 

                  (1) ยาปราบชมพูทวปี  เป็นยาแคปซูลและยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
         (1.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการหวดัในระยะแรก และอาการอ่ืนๆ เน่ืองจากการแพอ้ากาศ  
         (1.2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน คร้ังละ 750 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วนัละ 4 คร้ัง ก่อนอาหาร

และก่อนนอน  
         (1.3) ข้อห้ามใช้   
                 (1.3.1) ห้ามใช้เม่ือพบภาวะแทรกซ้อนจากภาวะการแพอ้ากาศ เช่น ไซนัสอกัเสบ หรือ 

ติดเช้ือจากแบคทีเรียซ่ึงจะมีอาการเจบ็บริเวณไซนสั ไขสู้ง น ้ามูกและเสมหะเขียว 
      (1.3.2) หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์ผูท่ี้มีไข ้เด็ก 
          (1.4) ข้อควรระวงั    
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                  (1.4.1) ควรระมดัระวงัการบริโภคในผูป่้วยโรคความดนัเลือดสูง โรคหวัใจ ผูป่้วยโรค 
แผลเป่ือยเพปติก และกรดไหลยอ้น เน่ืองจากเป็นต ารับยารสร้อน 

       (1.4.2) ควรระมดัระวงัการใช้ยาเกินขนาดในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของตบั ไตและ                         
ทางเดินปัสสาวะ เน่ืองจากอาจเกิดพิษจากการบูร 

      (1.4.3) ควรระมัดระวงัการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 
rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมีพริกไทยในปริมาณสูง  

 (1.5) อาการไม่พงึประสงค์ แสบร้อนยอดอก 
1.6 ยาบ ารุงโลหิต 

1.6.1 ยาบ ารุงโลหิต เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  บ ารุงโลหิต 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน คร้ังละ 1 กรัม วนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ ก่อนอาหาร โดยน ายาผง

ละลายในน ้ากระสายยา หรือกินยาแคปซูลหรือยาเมด็ร่วมกบัน ้ากระสายยา ดงัน้ี 
                       (2.1) ใชน้ ้าตม้ดอกค าไทย หรือดอกค าฝอย เป็นน ้ากระสายยา  

 (2.2) ถา้หาน ้ากระสายไม่ได ้ใหใ้ชน้ ้าสุกแทน 
     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้
     (4) ข้อควรระวงั  
          (4.1) ควรระมดัระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้

 (4.2) ควรระมดัระวงัการกินยาน้ีร่วมกบัยาในกลุ่มสารกนัเลือดเป็นล่ิม (anticoagulant) และ
ยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเน้ือและกระดูก 
1.7.1 ยากษัยเส้น   เป็นยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการปวดหลงั ปวดเอว ปวดเม่ือยตามร่างกาย 
     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน คร้ังละ 750 มิลลิกรัม – 1 กรัม วนัละ 4 คร้ัง ก่อนอาหารและ

ก่อนนอน 
     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์หญิงใหน้มบุตร และเด็ก 
     (4) ข้อควรระวงั   
          (4.1) ควรระมดัระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้
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 (4.2) ควรระมดัระวงัการกินยาน้ีร่วมกบัยาในกลุ่มสารกนัเลือดเป็นล่ิม (anticoagulant) และ 
ยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

 (4.3) ควรระมดัระวงัการใชย้าอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของ
ตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้

  (5) อาการไม่พงึประสงค์ แสบร้อนยอดอก 
1.7.2 ยาแก้ลมอมัพฤกษ์ เป็นยาผง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอน็ กลา้มเน้ือ มือ เทา้ ตึงหรือชา 
     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน คร้ังละ 1 กรัม โดยการชงในน ้ าร้อน แลว้ด่ืมประมาณ 120 - 200 

มิลลิลิตร วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์ผูท่ี้มีไข ้และเด็ก 
     (4) ข้อควรระวัง   ควรระมดัระวงัการใช้ยาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยท่ีมีความ              

ผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
     (5) อาการไม่พงึประสงค์   แสบร้อนยอดอก  

1.7.3 ยาธรณสัีนฑะฆาต เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ และยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ แกก้ษยัเส้น  
     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน โดยกินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วนัละ 1 คร้ัง ก่อนอาหาร

เชา้หรือก่อนนอน กรณีเป็นยาชนิดผง ใหล้ะลายในน ้าสุกหรือผสมกบัน ้าผึ้งเพื่อป้ันเป็นลูกกลอนก่อนกิน 
     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์ผูท่ี้มีไข ้และเด็ก 
     (4) ข้อควรระวงั  
          (4.1) ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร กิ น ย า น้ี ร่ ว ม กั บ ย า ใ น ก ลุ่ ม ส า ร กั น เลื อ ด เป็ น ล่ิ ม                                

(anticoagulant) และ ยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
          (4.2) ควรระมัดระว ังการใช้ยาอย่างต่อเน่ื อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในผู ้ป่ วยท่ี มีความ                               

ผดิปกติของตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
 (4.3) ค ว รระมั ด ร ะ ว ัง ก าร ใช้  ร่ ว ม กั บ ย า  phenytoin, propranolol, theophylline แล ะ    

rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมีพริกไทยในปริมาณสูง  
 (4.4) ควรระมดัระวงัการใชใ้นผูสู้งอาย ุ

1.7.4 ยาผสมโคคลาน เป็นยาชง และยาตม้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
     (1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน 
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 (2.1) ช นิ ด ช ง  กิ น ค ร้ั ง ล ะ  1  ก รั ม  ช งน ้ า ร้ อ น ป ระ ม าณ  1 2 0  - 2 0 0  มิ ล ลิ ลิ ต ร                                        
วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 

 (2.2) ชนิดตม้ น าตวัยาทั้งหมดมาเติมให้น ้ าท่วมตวัยา ตม้ยาจนน ้ าเค่ียวจากสามส่วนเหลือ
หน่ึงส่วน แลว้ด่ืมคร้ังละ 120 - 200 มิลลิลิตร วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 

1.7.5 ยาผสมเถาวลัย์เปรียง เป็นยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน คร้ังละ 900 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหารทนัที 
     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์
     (4) ข้อควรระวงั   
          (4.1) ควรระมัด ระวังก ารใช้ ใน ผู ้ ป่ วย ท่ี เป็ น แผล ใน กระ เพ าะอาห าร  เน่ื อ งจาก                               

เถาวลัย์เปรียงมีกลไกการออกฤทธ์ิเช่นเดียวกับยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด ์
(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs) 

 (4.2) อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร  
     (5) อาการไม่พงึประสงค์   ปวดทอ้ง ทอ้งผกู ปัสสาวะบ่อย คอแหง้ และใจสั่น 

1.7.6 ยาสหัศธารา เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอนยา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ ขบัลมในเส้น แกโ้รคลมกองหยาบ  
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ใหกิ้นคร้ังละ 1 – 1.5 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้ 
     (4) ข้อควรระวงั  
          (4.1) ควรระมัดระวังการบริโภคในผู ้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจ ผู ้ป่ วย                              

โรคแผลเป่ือยเพปติก และกรดไหลยอ้น เน่ืองจากเป็นต ารับยารสร้อน 
 (4.2) ควรระมดัระวงัการใชย้าอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของ

ตบั ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้ 
 (4.3) ค วรระมั ด ระ ว ังก ารใช้  ร่ ว ม กับ ย า  phenytoin, propranolol, theophylline, แล ะ 

rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมีพริกไทยในปริมาณสูง  
  (5) อาการไม่พงึประสงค์ มีอาการร้อนทอ้ง แสบทอ้ง คล่ืนไส้ คอแหง้ ผืน่คนั 

1.8 ยาบ ารุงธาตุ ปรับธาตุ 
1.8.1 ยาตรีเกสรมาศ เป็นยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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     (1) สรรพคุณ  แกอ่้อนเพลีย ปรับธาตุในผูป่้วยท่ีเพิ่งฟ้ืนจากการเจบ็ป่วย เช่น ไข ้ทอ้งเสีย 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ให้กินคร้ังละ 1 กรัม โดยการชงยาในน ้ าร้อนประมาณ 120 - 200 

มิลลิลิตร แลว้ด่ืมขณะยายงัอุ่น วนัละ 4 คร้ัง ก่อนอาหารและก่อนนอน 
     (3) ข้อควรระวงั   
          (3.1) ไม่ควรรับประทานติดต่อกนัเกิน 1 เดือน  

 (3.2) หากใชเ้กินจากขนาดท่ีแนะน า อาจจะท าใหท้อ้งผกู 
 (3.3) ควรระมดัระวงัการใชย้าในผูป่้วยท่ีแพล้ะอองเกสรดอกไม ้

1.8.2 ยาตรีพกิดั เป็นยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ ปรับสมดุลธาตุ  
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ใหกิ้นคร้ังละ 250 – 500 มิลลิกรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร  
     (3) ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละผูท่ี้มีไข ้ 
     (4) ข้อควรระวงั  
          (4.1) ไม่ควรใชย้าน้ีในฤดูร้อน ส่งผลใหไ้ฟธาตุก าเริบ 

 (4.2) ค ว ระ มั ด ระ ว ัง ก าร ใช้ ร่ ว ม กั บ ย า  phenytonin, propranolol, theophylline, แ ล ะ                              
rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมีพริกไทยและดอกดีปลีในปริมาณสูง 

1.8.3 ยาเบญจกูล เป็นยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน และยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1) สรรพคุณ บ ารุงธาตุ แกธ้าตุใหป้กติ  
  (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน    

 (2.1) ชนิดชง กินคร้ังละ 1.5 – 2 กรัม วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร 
 (2.2) ชนิดผง ชนิดลูกกลอน ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล  กินคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม 

วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร 
  (3) ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์ในผูท่ี้มีไข ้และในเด็กเล็ก 
  (4) ข้อควรระวงั   
       (4.1) ไม่ควรใชย้าน้ีในฤดูร้อน จะส่งผลใหไ้ฟธาตุก าเริบ 

          (4.2) ไม่ควรกินยาติดต่อกนันานเกิน 7 วนั 
1.8.4 ยาปลูกไฟธาตุ เป็นยาแคปซูล และยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
     (1) สรรพคุณ ปลูกไฟธาตุใหบ้ริบูรณ์ ปรับระบบการยอ่ยอาหารใหดี้ข้ึน 
  (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ใหกิ้นคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร  
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     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตกเลือดหลงัคลอด หญิงตั้งครรภ ์และผูท่ี้มีไข ้ 
     (4) ข้อควรระวัง ควรระมดัระวงัการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline, และ                             

rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมีพริกไทยในปริมาณสูง  
     (5) อาการไม่พงึประสงค์ มีอาการแสบร้อนยอดอก 
 

2. ยาพฒันาจากสมุนไพร  
ยาในกลุ่มน้ีจะเป็นต ารับยาท่ีมีการวจิยัพฒันา โดยใชส้มุนไพรเด่ียวเป็นส่วนประกอบในสูตรต ารับ 

มีจ านวน 7 กลุ่ม 19 รายการ ดงัน้ี 
2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร 

         2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
     (1) ยาขมิน้ชัน เป็นยาแคปซูล และยาเมด็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
          (1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

 (1.2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน ให้กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วนัละ 4 คร้ัง หลงั
อาหารและก่อนนอน 

(1.3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นผูท่ี้ท่อน ้าดีอุดตนั หรือผูท่ี้ไวต่อยาน้ี  
(1.4) ข้อควรระวงั  
        (1.4.1) ควรระมัดระวงัการใช้ในผูป่้วยโรคน่ิวในถุงน ้ าดี ยกเวน้ภายใต้การดูแลของ

แพทย ์
     (1.4.2) ควรระมดัระวงัการใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์ยกเวน้ภายใตก้ารดูแลของแพทย ์
     (1.4.3)  ควรระมดัระวงัการใชใ้นเด็ก เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้มูลดา้นประสิทธิผลและความ           

ปลอดภยั 
         (1.5) ควรระมัดระว ังการใช้ ร่วมกับสารกัน เลือดเป็นล่ิม (anticoagulants) และ ยาต้าน                         

การจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
(1.6) ควรระมัดระว ังการใช้ ร่วมกับยาท่ีกระบวนการเมแทบอลิ ซึม  ผ่าน เอนไซม ์            

Cytochrome P450 (CYP) เน่ืองจากสาร curcumin ยบัย ั้ง CYP3A4, CYP1A2 แต่กระตุน้เอนไซม ์CYP2A6  
         (1.7) ควรระมัดระว ังการใช้ ร่วมกับยารักษ าโรคมะเร็งบ างช นิด  เช่น  doxorubicin,                           

chlormethine, cyclophosphamide, และcamptothecin เน่ืองจาก curcumin อาจมีผลตา้นฤทธ์ิยาดงักล่าว 
         (1.8) อาการไม่พงึประสงค์  ผวิหนงัอกัเสบจากการแพ ้  

  (2) ยาขิง เป็นยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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          (2.1) สรรพคุณ  
                  (2.1.1)  บรรเทาอาการทอ้งอืด ขบัลม แน่นจุกเสียด 
       (2.1.2)  ป้องกนัและบรรเทาอาการคล่ืนไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรือ 
       (2.1.3)  ป้องกนัอาการคล่ืนไส้ อาเจียน หลงัการผา่ตดั 

 (2.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน  
         (2.2.1)  บรรเทาอาการทอ้งอืด ขบัลม แน่นจุกเสียด ใหกิ้นวนัละ 2 – 4 กรัม 

                  (2.2.2) ป้องกันและบรรเทาอาการคล่ืนไส้ อาเจียนจากการเมารถ เมาเรือ ให้ กิน                               
วนัละ 1 – 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที – 1 ชัว่โมง หรือเม่ือมีอาการ 
                              (2.2.3) ป้องกนัอาการคล่ืนไส้ อาเจียน หลงัการผา่ตดั ให้กินคร้ังละ 1 กรัม ก่อนการผา่ตดั 
1 ชัว่โมง 

 (2.3) ข้อควรระวงั    
(2.3.1) ควรระมดัระวงัการใชร่้วมกบัสารกนัเลือดเป็นล่ิม (anticoagulants) และยาตา้น

การจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
(2.3.2) ควรระมดัระวงัการใช้ในผูป่้วยโรคน่ิวในถุงน ้ าดี ยกเวน้ภายใต้การดูแลของ

แพทย ์
       (2.3.3) ไม่แนะน าใหรั้บประทานในเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ขวบ 

 (2.4) อาการไม่พงึประสงค์ อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณ
ปากและคอ 

2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก 
      (1) ยาชุมเห็ดเทศ เป็นยาแคปซูล และยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
           (1.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการทอ้งผกู 
           (1.2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน ให้กินคร้ังละ 3 – 6 กรัม วนัละ 1 คร้ัง ก่อนนอน ในกรณีท่ี

เป็นยาชง ใหช้งในน ้าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาทีก่อนกิน 
  (1.3) ข้อห้ามใช้ ผูป่้วยท่ีมีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือ                    

ปวดทอ้งโดยไม่ทราบสาเหตุ 
           (1.4) ข้อควรระวงั  
                   (1.4.1) ควรระมัดระวงัการใช้ในเด็กอายุต  ่ ากว่า 12 ปี หรือในผู ้ป่วย inflammatory 

bowel disease 
                   (1.4.2) การกินยาในขนาดสูงอาจท าใหเ้กิดไตอกัเสบ (nephritis) 
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                   (1.4.3) ไม่ควรใชติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน เพราะจะท าให้ทอ้งเสีย ซ่ึงส่งผลใหมี้การ
สูญเสียน ้าและเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียมและท าใหล้ าไส้ใหญ่ชินต่อยา ถา้ไม่ใชย้าจะไม่ถ่าย 

                   (1.4.5) ควรระมดัระวงัการใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงให้นมบุตร 
  (1.5) อาการไม่พงึประสงค์ อาจท าใหเ้กิดอาการปวดมวนทอ้ง เน่ืองจากการบีบตวัของล าไส้ 

(2)  ยามะขามแขก เป็นยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(2.1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการทอ้งผกู 
(2.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน  
        (2.2.1) ชนิดชง  ให้กินคร้ังละ 2 กรัม ก่อนนอน โดยการชงในน ้ าร้อนประมาณ 120 - 

200 มิลลิลิตร  
                    (2.2.2) ชนิดแคปซูล กินคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1.2 กรัม ก่อนนอน  

(2.3) ข้อห้ามใช้  ผูป่้วยท่ีมีภาวะทางเดินอาหารอุดตนั (gastrointestinal obstruction) หรือ
ปวดทอ้ง โดยไม่ทราบสาเหตุ   

(2.4) ข้อควรระวงั   
        (2.4.1) ควรระมัดระวงัการใช้ในเด็กอายุต  ่ากว่า 12 ปี หรือในผูป่้วย inflammatory                                

bowel disease 
        (2.4.2) การกินยาในขนาดสูง อาจท าใหเ้กิดไตอกัเสบ (nephritis) 
        (2.4.3) ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะท าให้ท้องเสีย ซ่ึงส่งผลให้มีการ                          

สูญเสียน ้ าและเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และการใชติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลานานจะท าให้
ล าไส้ใหญ่ชินต่อยา ถา้ไม่ใชย้าจะไม่ถ่าย 

                     (2.4.4) ควรระมดัระวงัการใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงให้นมบุตร 
(2.5) อาการไม่พงึประสงค์ ปวดมวนทอ้ง ผืน่คนั 

2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย 
(1) ยากล้วย  เป็นยาผง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

           (1.1) สรรพคุณ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการทอ้งเสียชนิดท่ีไม่เกิดจากการติด
เช้ือ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน 

  (1.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ให้กินคร้ังละ 10 กรัม โดยการละลายในน ้ าร้อนประมาณ 
120 - 200 มิลลิลิตร วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร  

  (1.3) ข้อควรระวงั  
          (1.3.1) ไม่ควรใชใ้นคนท่ีทอ้งผกู 
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                   (1.3.2) การกินติดต่อกนันานๆ อาจท าใหท้อ้งอืดได ้
  (1.4) อาการไม่พงึประสงค์ ทอ้งอืด 

(2) ยาฟ้าทะลายโจร เป็นยาแคปซูล ยาเมด็ และยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
  (2.1) สรรพคุณ บรรเทาอาการทอ้งเสียชนิดท่ีไม่เกิดจากการติดเช้ือ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก 

หรือมีเลือดปน 
           (2.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ให้กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วนัละ 4 คร้ัง หลงัอาหาร

และก่อนนอน 
           (2.3) ข้อห้ามใช้    
                   (2.3.1) หา้มใชใ้นผูท่ี้มีอาการแพฟ้้าทะลายโจร 
                   (2.3.2)  หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงใหน้มบุตร 
           (2.4) ข้อควรระวงั   
                   (2.4.1) หากใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน อาจท าใหแ้ขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง 

       (2.4.2) หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วนั แล้วไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงข้ึน
ระหวา่งใชย้า ควรหยดุใชท้นัทีและรีบไปพบแพทย ์

       (2.4.3) ควรระมดัระวงัการใชร่้วมกบัสารกนัเลือดเป็นล่ิม (anticoagulants) และยาตา้น 
การจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  

       (2.4.4) ควรระมดัระวงัการใชร่้วมกบัยาลดความดนัโลหิตเพราะอาจเสริมฤทธ์ิกนัได ้ 
    (2.4.5) ควรระมัดระวงัการใช้ร่วมกับยาท่ีกระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม ์                  

Cytochrome P450 (CYP) เน่ืองจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซม ์CYP1A, CYP2C9, และ CYP3A4 
  (2.5) อาการไม่พึงประสงค์ อาจท าให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดทอ้ง 

ทอ้งเดิน คล่ืนไส้ เบ่ืออาหาร วงิเวยีนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได ้ 
2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร 

  (1) ยากล้วย เป็นยาผง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1.1) สรรพคุณ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร  

          (1.2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 10 กรัม โดยการละลายในน ้ าร้อนประมาณ 120 
- 200 มิลลิลิตร วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร  

          (1.3) ข้อควรระวงั   
                  (1.3.1) ไม่ควรใชใ้นคนท่ีทอ้งผกู 
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                  (1.3.2) การกินยาน้ีติดต่อกนันานๆ อาจท าใหท้อ้งอืดได ้
 (1.4) อาการไม่พงึประสงค์  ทอ้งอืด 

2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคล่ืนไส้ อาเจียน 
  (1) ยาขิง  เป็นยาแคปซูล  ยาชง และยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

          (1.1) สรรพคุณ    
   (1.1.1) บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ  

 (1.1.2) ป้องกนัและบรรเทาอาการคล่ืนไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรือ 
       (1.1.3) ป้องกนัอาการคล่ืนไส้ อาเจียน หลงัการผา่ตดั 

 (1.2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน  
         (1.2.1) บรรเทาอาการทอ้งอืด ขบัลม แน่นจุกเสียด ใหกิ้นวนัละ 2 – 4 กรัม 

                   (1.2.2) ป้องกนัและบรรเทาอาการคล่ืนไส้ อาเจียนจากการเมารถ เมาเรือ ให้กินยาวนัละ 
1 – 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที – 1 ชัว่โมง หรือเม่ือมีอาการ 

   (1.2.3) ป้องกนัอาการคล่ืนไส้ อาเจียน หลงัการผ่าตดั ให้กินยาคร้ังละ 1 กรัมก่อนการ
ผา่ตดั 1 ชัว่โมง 

          (1.3) ข้อควรระวงั    
(1.3.1) ควรระมดัระวงัการใชร่้วมกบัสารกนัเลือดเป็นล่ิม (anticoagulants) และยาตา้น

การจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
       (1.3.2) ควรระมดัระวงัการใช้ในผูป่้วยโรคน่ิวในถุงน ้ าดี ยกเวน้ภายใต้การดูแลของ

แพทย ์
       (1.3.3) ไม่แนะน าใหรั้บประทานในเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ขวบ 

 (1.4) อาการไม่พงึประสงค์ อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณ 
ปากและคอ 

2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ 
2.2.1 ยาฟ้าทะลายโจร เป็นยาแคปซูล ยาเมด็ และยาลูกกลอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    
     (1) สรรพคุณ  
          (1.1)  บรรเทาอาการเจบ็คอ 
          (1.2)   บรรเทาอาการของโรคหวดั (Common cold) เช่น เจบ็คอ ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ  
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     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน เพื่อบรรเทาอาการหวดั เจ็บคอ ให้กินยาคร้ังละ 1.5 – 3 กรัม วนั
ละ 4 คร้ัง หลงัอาหารและก่อนนอน 

     (3) ข้อห้ามใช้   
          (3.1) หา้มใชใ้นผูท่ี้มีอาการแพฟ้้าทะลายโจร 

 (3.2) หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตร  
 (3.3) หา้มใชฟ้้าทะลายโจรส าหรับแกเ้จบ็คอในกรณีต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

(3.3.1) ในผูป่้วยท่ีมีอาการเจบ็คอเน่ืองจากติดเช้ือ Streptococcus group A 
(3.3.2) ในผู ้ป่วยท่ีมีประวติัเป็นโรคไตอักเสบ เน่ืองจากเคยติดเช้ือ Streptococcus           

group A  
(3.3.3) ในผูป่้วยท่ีมีประวติัเป็นโรคหวัใจรูห์มาติค 

                   (3.3.4) ในผู ้ป่วยท่ี มีอาการเจ็บคอเน่ืองจากมีการติดเช้ือแบคทีเรีย และมีอาการ                                    
รุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ มีไขสู้ง และหนาวสั่น 

  (4) ข้อควรระวงั   
       (4.1) หากใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน อาจท าใหแ้ขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง 

 (4.2) หากใช้ ฟ้ าทะลายโจรติด ต่อกัน  3  ว ัน  แล้วไม่ห าย  ห รือ  มีอาการรุนแรงข้ึน                               
ระหวา่งใชย้า ควรหยดุใชแ้ละไปพบแพทย ์

          (4.3) ค วรระมั ด ระ ว ัง ก ารใช้ ร่ ว ม กับ ส ารกัน เลื อ ด เป็ น ล่ิ ม  (anticoagulants) แล ะ                                
ยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  

          (4.4) ควรระมดัระวงัการใชร่้วมกบัยาลดความดนัเลือดเพราะอาจเสริมฤทธ์ิกนัได ้ 
 (4.5) ควรระมัดระว ังการใช้ ร่วมกับยาท่ีกระบวนการเมแทบอลิซึม  ผ่าน เอนไซม ์                                

Cytochrome P450 (CYP) เน่ืองจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซม ์CYP1A2, CYP2C9, และ CYP3A4 
  (5) อาการไม่พึงประสงค์ อาจท าให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดทอ้ง ทอ้งเดิน 

คล่ืนไส้ เบ่ืออาหาร วงิเวยีนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได ้ 
2.3 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเน้ือและกระดูก 

2.3.1 ยาเถาวลัย์เปรียง เป็นยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  บรรเทาอาการปวดกลา้มเน้ือ ลดการอกัเสบของกลา้มเน้ือ 
  (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน ให้กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร

ทนัที 
     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์



157 

 

 

     (4) ข้อควรระวงั     
          (4.1) ควรระมัดระวังการใช้ในผู ้ป่วยโรคแผลเป่ือยเพปติก เน่ืองจากเถาว ัลย์เป รียง                              

ออกฤทธ์ิคลา้ยยาแกป้วดกลุ่มยาตา้นการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: 
NSAIDs) 

          (4.2) อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร  
  (5) อาการไม่พงึประสงค์ ปวดทอ้ง ทอ้งผกู ปัสสาวะบ่อย คอแหง้ ใจสั่น 

2.3.2 ยาสารสกดัจากเถาวลัย์เปรียง   เป็นยาแคปซูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ   บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) และอาการปวดจากข้อเข่า 

เส่ือม (Knee Osteoarthritis) 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ใหกิ้นคร้ังละ 400 มิลลิกรัม วนัละ 2 คร้ัง หลงัอาหารทนัที 
     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์
     (4) ข้อควรระวงั      
          (4.1) ควรระมัดระวงัการใช้ในผูป่้วยโรคแผลเป่ือยเพปติก เน่ืองจากเถาวลัย์เปรียงออก                              

ฤทธ์ิคล้ายยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: 
NSAIDs) 

          (4.2) อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร  
     (5) อาการไม่พงึประสงค์ เวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ อุจจาระเหลว  

2.4 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ 
         2.4.1 ยากระเจ๊ียบแดง เป็นยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                  (1) สรรพคุณ ขบัปัสสาวะ แกข้ดัเบา 

     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน ให้กินคร้ังละ 2 – 3 กรัม วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร โดยการชงใน
น ้าร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร  

     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นผูป่้วยท่ีมีการท างานของไตบกพร่อง 
     (4) ข้อควรระวงั   
          (4.1) กระเจ๊ียบแดงอาจท าใหเ้กิดอาการทอ้งเสียได ้เน่ืองจากมีฤทธ์ิเป็นยาระบาย 
          (4.2) ควรหลีกเล่ียงการกินกระเจ๊ียบแดงติดต่อกนัเป็นเวลานาน เน่ืองจากผลการศึกษาใน

สัตวท์ดลองพบวา่ ท าใหเ้กิดพิษต่อเซลลข์องอณัฑะและตวัอสุจิได ้ 
 (4.3) ควรหลีกเล่ียงการกินกระเจ๊ียบแดงติดต่อกนัเป็นเวลานานในสตรีมีครรภ์และสตรีให้

นมบุตร เน่ืองจากผลการศึกษาในหนู (rat) พบวา่ อาจท าใหลู้กหนูเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุชา้ลง  
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  (5) อาการไม่พงึประสงค์ อาจมีอาการปวดมวนทอ้งได ้ 
2.4.2 ยาหญ้าหนวดแมว เป็นยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ  ขบัปัสสาวะ แกข้ดัเบา ขบัน่ิวขนาดเล็ก 
  (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน ให้กินคร้ังละ 2 - 3 กรัม วนัละ 2 - 3 คร้ังโดยการชงในน ้ าร้อน

ประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร  
     (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นผูป่้วยท่ีมีการท างานของหวัใจและ/หรือไตบกพร่อง 
     (4) ข้อควรระวงั   
          (4.1) ควรระมัดระว ังการใช้ในผู ้ป่วยท่ีต้องจ ากัดปริมาณโพแทสเซียม เช่น ผู ้ท่ี เป็น                               

โรคหวัใจ เน่ืองจากยาหญา้หนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซียมสูง 
          (4.2) ควรระมดัระวงัการใชร่้วมกบัยาลดน ้ าตาลในเลือดชนิดกิน (Oral hypoglycemic agents) 

หรือร่วมกบัการฉีดอินซูลิน เพราะอาจท าใหเ้กิดการเสริมฤทธ์ิกนัได ้
2.5 ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน 

2.5.1 ยาบัวบก เป็นยาแคปซูล และยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ แกไ้ข ้แกร้้อนใน ช ้าใน  
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน 
          (2.1) ชนิดชง ให้กินคร้ังละ 2 - 4 กรัม วนัละ 3 คร้ัง หลังอาหาร โดยการชงในน ้ าร้อน

ประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร  
          (2.2) ชนิดแคปซูล ใหกิ้นคร้ังละ 400 มิลลิกรัม วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร 
  (3) ข้อห้ามใช้ หา้มใชใ้นผูป่้วยท่ีแพส้มุนไพรวงศ ์Apiaceae (Umbelliferae) 

     (4) ข้อควรระวงั   
          (4.1) ไม่แนะน าให้ใช้ในผู ้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเน่ืองจากอาจบดบังอาการของ                               

ไขเ้ลือดออก 
          (4.2) หากใชย้าเป็นเวลานานเกิน 3 วนั แลว้อาการไม่ดีข้ึนควรปรึกษาแพทย ์
          (4.3) ห ลีก เล่ียงการใช้ติดต่อกัน เป็น เวลานาน เพราะอาจท าให้ เกิดพิษ ต่อตับได้ใน                                 

ผูป่้วยบางราย 
          (4.4) ค วรระมัด ระว ังก ารใช้ ร่วมกับ ยา ท่ี มี ผล ต่อตับ  ยาขับ ปั สส าวะ  และยาท่ี มี                                

ผลขา้งเคียงท าใหง่้วงนอน เพราะอาจเสริมฤทธ์ิกนัได ้
 (4.5) บวับกอาจเพิ่มระดบัน ้ าตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด และท าให้ประสิทธิผลของยา

ลดน ้าตาลและยาลดคอเลสเตอรอลลดลง 
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 (4.6) ควรระมดัระวงัการใช้ร่วมกบัยาท่ีมีกระบวนการเมแทบอลิซึมผ่าน Cytochrom P450  
(CYP) เน่ืองจากบวับกมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซม ์CYP2C9 และ CYP2C19 

     (5) อาการไม่พึงประสงค์ ง่วงนอน คล่ืนไส้ อาเจียน แสบทอ้ง มวนทอ้ง ทอ้งอืด และปัสสาวะ
บ่อย  

2.5.2 ยามะระขีน้ก เป็น ยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
     (1) สรรพคุณ แกไ้ข ้แกร้้อนใน เจริญอาหาร   
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน  
          (2.1) ชนิดชง ให้กินคร้ังละ 1 – 2 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหารโดยการชงในน ้ าร้อน

ประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร                                           
          (2.2) ชนิดแคปซูล ใหกิ้นคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
     (3) ข้อห้ามใช้  ห้ามใชใ้นเด็กหรือในหญิงให้นมบุตร เน่ืองจากมีรายงานวา่ท าใหร้ะดบัน ้ าตาลใน                          

เลือดลดลงอยา่งมากจนเกิดอาการชกัในเด็กได ้ 
     (4) ข้อควรระวงั         

 (4.1) ไม่แนะน าให้ใช้ในผู ้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน่ืองจากอาจบดบังอาการของ                                 
ไขเ้ลือดออก 

 (4.2) หากใชย้าเป็นเวลานานเกิน 3 วนัแลว้ อาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์
          (4.3) ควรระมัดระว ังการใช้  ร่วมกับยาลดน ้ าตาลใน เลือดชนิด รับประทาน  (Oral                                 

Hypoglycemic Agents) อ่ืนๆ หรือร่วมกบัการฉีดอินซูลิน เพราะอาจท าใหเ้กิดการเสริมฤทธ์ิกนัได ้
          (4.4) ควรระมัดระว ังการใช้ในผู ้ป่ วยโรคตับ  เพราะ เคยมีรายงานว่า ท าให้ เกิดตับ                            

อกัเสบได ้
  (5) อาการไม่พึงประสงค์ คล่ืนไส้ วิงเวียน ชาปลายมือปลายเทา้ hypoglycemic coma อาการชกั                                     

ในเด็ก ทอ้งเดิน ทอ้งอืด ปวดศีรษะ และอาจเพิ่มระดบัเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase และ alkaline 
phosphatase ในเลือดได ้

2.5.3 ยารางจืด เป็นยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ ถอนพิษไข ้แกร้้อนใน 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน 
           (2.1) ชนิดชง กินคร้ังละ 2 - 3 กรัม ชงในน ้ าร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วนัละ 3 คร้ัง ก่อน

อาหาร หรือเม่ือมีอาการ 
           (2.2) ชนิดแคปซูล กินคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
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  (3) ข้อควรระวงั    
        (3.1) ไม่แนะน าให้ใช้ในผู ้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน่ืองจากอาจบดบังอาการของ                                      

ไขเ้ลือดออก 
  (3.2) หากใชย้าเป็นเวลานานเกิน 3 วนัแลว้ อาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย ์
  (3.3) ควรระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า  
  (3.4) ควรระมัดระวังการใช้ในผู ้ป่วยท่ีต้องใช้ยาอ่ืนอย่างต่อเน่ืองเพราะยารางจืด              

อาจเร่งการขบัยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ท าใหป้ระสิทธิผลของยาลดลง 
2.5.4 ยาหญ้าปักกิง่ เป็นยาแคปซูลและยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ แกไ้ข ้แกร้้อนใน แกน้ ้าเหลืองเสีย 
     (2) วธีิใช้และขนาดรับประทาน  

 (2 .1) ชนิดชง กินค ร้ังละ  2  – 3 ก รัม  ชงในน ้ า ร้อนประมาณ  120  – 200 มิล ลิ ลิตร                                         
วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 

          (2.2) ชนิดแคปซูล กินคร้ังละ 400 - 500 มิลลิกรัม วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
  (3) ข้อควรระวงั     

 (3.1) ไม่แนะน าให้ใช้ในผู ้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเน่ืองจากอาจบดบังอาการของ                             
ไขเ้ลือดออก 

 (3.2) หากใชย้าเป็นเวลานานเกิน 3 วนั แลว้อาการไม่ดีข้ึนควรปรึกษาแพทย ์
2.6 ยาถอนพษิเบ่ือเมา 

2.6.1 ยารางจืด เป็นยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (1) สรรพคุณ ถอนพิษเบ่ือเมา  
     (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 2 – 3 กรัม ชงในน ้าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร 

วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหารหรือเม่ือมีอาการ 
  (3) ข้อควรระวงั     
       (3.1) ควรระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า  

          (3.2) ควรระมัดระวงัการใช้ในผู ้ป่วยท่ีต้องใช้ยาอ่ืนอย่างต่อเน่ืองเพราะยารางจืด อาจ                              
เร่งการขบัยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ท าใหป้ระสิทธิผลของยาลดลง 

2.7 ยาลดความอยากบุหร่ี 
2.7.1 ยาหญ้าดอกขาว เป็นยาชง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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     (1) สรรพคุณ ลดความอยากบุหร่ี 
  (2) วิธีใช้และขนาดรับประทาน กินคร้ังละ 2 กรัม ชงในน ้ าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร 

หลงัอาหาร วนัละ 3 - 4 คร้ัง 
     (3) ข้อควรระวงั ควรระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยโรคหวัใจและโรคไต เน่ืองจากยาหญา้ดอกขาวมี

โพแทสเซียมสูง 
(4) อาการไม่พงึประสงค์ ปากแหง้ คอแหง้ 

 
จะเห็นวา่ ยาจากสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นยาแผนไทยหรือยาแผน

โบราณ และยาท่ีพฒันาจากสมุนไพรนั้น เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคนไทยใช้กันมานานในอดีตจนปัจจุบนัเพื่อ
บรรเทาอาการและรักษาโรคท่ีไม่รุนแรงในระบบต่างๆ ของร่างกาย ซ่ึงปัจจุบนัก็ได้มีความพยายามท่ีจะ
พฒันาทั้งด้านองค์ความรู้และรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้การใช้ยาดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
อ านวยความสะดวกในการบริโภคให้กบัผูใ้ช้ไดม้ากข้ึน อย่างไรก็ตาม ยาเหล่าน้ี แมว้่าจะมีตน้ก าเนิดจาก
ธรรมชาติ แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ จะไม่มีโทษ เพราะหากมีการใชท่ี้ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ก็อาจท าใหเ้กิด
โทษหรืออนัตรายต่อร่างกายและชีวิตได้ ดังนั้ น การใช้ยาดังกล่าว จะต้องปรึกษาผูรู้้และอ่านฉลากให้
ละเอียดก่อนใช ้โดยเฉพาะผูท่ี้มีโรคประจ าตวัหรือผูท่ี้จะมีการใชย้าเหล่าน้ีร่วมกบัยาอ่ืนๆ         
 
กจิกรรมที ่14.3.3 

จงระบุวา่ มียาอะไรบา้งจากสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ท่ีควรระมดัระวงัในการใช้
ร่วมกบัสารกนัเลือดเป็นล่ิม (anticoagulants) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets)           
 
แนวตอบกจิกรรมที ่14.3.3 

ยาสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ท่ีควรระมดัระวงัในการใชร่้วมกบัสารกนัเลือดเป็น
ล่ิม (anticoagulants) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ไดแ้ก่  
1. ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ  

1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวยีนโลหิต (แกล้ม) ไดแ้ก่ ยาหอมทุกชนิด  
1.2 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร  

1.2.1 กลุ่มยาขบัลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และอาการท้องเสีย ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ  ยา
มหาจกัรใหญ่ ยาวสิัมพยาใหญ่ ยาอภยัสาลี ยามนัทธาตุ 

1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนกั ไดแ้ก่ ยาริดสีดวงมหากาฬ  
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1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการทอ้งผกู ไดแ้ก่ ยาธรณีสันฑะฆาต 
   1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา ไดแ้ก่ ยาสตรีหลงัคลอด 
   1.4 ยาแกไ้ข ้ไดแ้ก่ ยาประสะเปราะใหญ่ 
   1.5 ยาบ ารุงโลหิต 
   1.6 ยารักษากลุ่มอาการทางกลา้มเน้ือและกระดูก ไดแ้ก่ ยากษยัเส้น ยาธรณีสันฑะฆาต 
2. ยาพฒันาจากสมุนไพร 

2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร 
      2.1.1 กลุ่มยาขบัลม บรรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ไดแ้ก่ ยาขมิ้นชนั ยาขิง  
      2.1.2 กลุ่มยาแกอ้าการทอ้งเสีย ไดแ้ก่ ยาฟ้าทะลายโจร 
      2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ไดแ้ก่ ยาขิง 
2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ไดแ้ก่ ยาฟ้าทะลายโจร 
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เร่ืองที ่14.3.4  
ยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาภายนอก 

  
ยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาภายนอกยาท่ีเป็นรายการยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  

พ.ศ. 2555 นั้นมีหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นยาสมุนไพรท่ีสามารถน ามาใช้เป็นยาภายนอกเพื่อลดอาการปวด 
และช่วยคลายกลา้มเน้ือ เอ็น และขอ้ กระตุน้หรือเพิ่มการไหลเวยีนของโลหิต ใชส้มานแผล อีกทั้งใชใ้นการ
รักษาโรคผิวหนงั เช่น กลาก เกล้ือน ผดผื่นคนั ลมพิษ อาการแพอ้กัเสบของผิวหนงัเน่ืองจากแมลงสัตวก์ดั
ต่อย แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก ท่ีไม่รุนแรงและยงัใชแ้กพ้ิษแมงกระพรุนไดอี้กดว้ย  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
1. ยาแผนโบราณทีใ่ช้เป็นยาภายนอก  

ยาแผนโบราณท่ีใช้เป็นยาภายนอกยาท่ีเป็นรายการยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ จะเป็นยารักษากลุ่ม
อาการทางกลา้มเน้ือและกระดูก ซ่ึงมีหลายชนิดไดแ้ก่  

 1.1. ยาขีผ้ึง้ไพล  
 1.1.1 สูตรต ารับ 
          (1) สูตรต ารับท่ี 1 ในยา 100 กรัม ประกอบด้วยน ้ ามนัไพลจากการทอดกบัน ้ ามนัพืช 30 กรัม 

น ้ามนัระก า 10 กรัม 
          (2) สูตรต ารับท่ี 2 ในยา 100 กรัม ประกอบดว้ยน ้ ามนัไพลจากการกลัน่ 14 กรัม น ้ ามนัระก า 10 

กรัม 
 1.1.2 ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการปวดเม่ือย  
 1.1.3 ขนาดและวธีิใช้ ทาและถูเบาๆ บริเวณท่ีมีอาการวนัละ 2 - 3 คร้ัง 
 1.1.4 ข้อห้ามใช้    
         (1) หา้มทาบริเวณขอบตาและเน้ือเยือ่อ่อน 
      (2) หา้มทาบริเวณผวิหนงัท่ีมีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 

    1.2 ยาประคบ (ยาประคบสมุนไพรสดและยาประคบสมุนไพรแห้ง)  
1.2.1 สูตรต ารับ ในยา 130 กรัม ประกอบดว้ย 
     (1) เหงา้ไพล 50 กรัม ใบมะขาม 30 กรัม ผวิมะกรูด 20 กรัม เหงา้ขมิ้นชนั 10 กรัม ตะไคร้      (ล า

ตน้) 10 กรัม ใบส้มป่อย 10 กรัม 
     (2) เกลือเมด็ 1 ชอ้นโตะ๊ การบูร 2 ชอ้นโตะ๊  
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1.2.2 ข้อบ่งใช้ ประคบเพื่อลดอาการปวดและช่วยคลายกลา้มเน้ือ เอ็น และขอ้ กระตุน้หรือเพิ่มการ
ไหลเวยีนของโลหิต 

1.2.3 ขนาดและวิธีใช้ น ายาประคบไปน่ึง แลว้ใชป้ระคบขณะยงัอุ่น วนัละ 1 - 2 คร้ัง ลูกประคบ 1 ลูก
สามารถใชไ้ด ้3 - 4 คร้ัง โดยหลงัจากใชแ้ลว้ผึ่งใหแ้หง้ ก่อนน าไปแช่ในตูเ้ยน็ 

1.2.4 ข้อห้ามใช้   
        (1) หา้มประคบบริเวณท่ีมีบาดแผล 

(2) ห้ามประคบเม่ือเกิดการอกัเสบเฉียบพลนั เช่น ขอ้เทา้แพลง หรือมีอาการอกัเสบ บวมแดง 
ร้อนในช่วง 24 ชัว่โมงแรก เน่ืองจากจะท าให้อกัเสบบวมมากข้ึนและอาจมีเลือดออกมากตามมาได ้แต่ควร
ประคบหลงั 24 ชัว่โมงไปแลว้ 

1.2.5 ข้อควรระวงั  
        (1) ไม่ควรใช้ลูกประคบท่ีร้อนเกินไป โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังท่ีเคยเป็นแผลมาก่อนหรือ

บริเวณท่ีมีกระดูกยื่น และตอ้งระวงัเป็นพิเศษในผูป่้วยโรคเบาหวาน อมัพาต เด็ก และผูสู้งอายุ เพราะมกัมี
ความรู้สึกในการรับรู้และตอบสนองชา้ จึงอาจท าใหผ้วิหนงัไหมพ้องไดง่้าย 

     (2) หลงัจากประคบสมุนไพรเสร็จใหม่ๆ ไม่ควรอาบน ้ าทนัที เพราะจะเป็นการลา้งตวัยาออกจาก
ผวิหนงัและร่างกายยงัไม่สามารถปรับตวัไดท้นั (จากร้อนเป็นเยน็ทนัทีทนัใด) จึงอาจท าใหเ้ป็นไขไ้ด ้

(3) ควรระวงัการใชใ้นผูท่ี้แพส่้วนประกอบในยาประคบ 
1.2.6 ข้อมูลเพิม่เติม  
         (1) ยาประคบสมุนไพรสด ผลิตจากสมุนไพรสด (เก็บไดป้ระมาณ 3 วนั)  น ้ าหนกัไม่น้อยกว่า 

ลูกละ 400 กรัม 
      (2) ยาประคบสมุนไพรแห้ง ผลิตจากสมุนไพรแห้ง (เก็บไดป้ระมาณ 2 ปี)  น ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 

ลูกละ 200 กรัม 
 
2.ยาพฒันาจากสมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาภายนอก 

2.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผวิหนัง 
      2.1.1 ยาทงิเจอร์ทองพนัช่ัง 

        (1) ตัวยาส าคัญ  สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์จากใบทองพันชั่งสด (Rhinacanthus nasutus (L.) 
Kurz) ร้อยละ 10 โดยน ้าหนกัต่อปริมาตร (w/v)  

        (2) ข้อบ่งใช้ ทาแกก้ลากเกล้ือน โรคผวิหนงัท่ีเกิดจากเช้ือรา น ้ากดัเทา้ 
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        (3) ขนาดและวธีิใช้ ทาบริเวณท่ีมีอาการ วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ ทาจนกวา่จะหาย และใชต่้อเน่ือง
อีกอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์  

        (4) ข้อห้ามใช้  
              (4.1) หา้มทาบริเวณขอบตาและเน้ือเยือ่อ่อน 
           (4.2) หา้มทาบริเวณผวิหนงัท่ีมีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 

         2.1.2 ยาทงิเจอร์พลู  
        (1) ตัวยาส าคัญ สารสกดัเอทิลแอลกอฮอล์จากใบพลูสด (Piper betle L.) ร้อยละ 50 โดยน ้ าหนกั

ต่อปริมาตร (w/v)  
        (2) ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการผวิหนงัอกัเสบ อาการอกัเสบจากแมลง กดั ต่อย 
        (3) ขนาดและวธีิใช้ ทาบริเวณท่ีมีอาการ วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ 
        (4) ข้อห้ามใช้   
          (4.1) หา้มทาบริเวณขอบตาและเน้ือเยือ่อ่อน 

    (4.2) หา้มทาบริเวณผวิหนงัท่ีมีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 
        (5) อาการไม่พึงประสงค์ เม่ือทาติดต่อกนัเป็นเวลานาน อาจท าใหผ้ิวหนงัเป็นสีด า แต่เม่ือหยดุยา

แลว้อาการจะหายไป 
      2.1.3 ยาบัวบก (ยาครีม)  

        (1) ตัวยาส าคัญ สารสกดัเอทิลแอลกอฮอล์ของใบบวับกแห้ง [Centella asiatica (L.) Urb.] ร้อย
ละ 7 โดยน ้าหนกั (w/w)  

        (2) ข้อบ่งใช้ ใชส้มานแผล 
                 (3)  ขนาดและวธีิใช้ ท  าความสะอาดแผลดว้ยยาฆ่าเช้ือก่อนทายา ใชท้าบริเวณท่ีเป็นแผลวนัละ 1 - 
3 คร้ัง หรือตามแพทยส์ั่ง 

        (4) ข้อห้ามใช้     
             (4.1) หา้มใชใ้นผูป่้วยท่ีแพพ้ืชในวงศ ์Apiaceae (Umbelliferae) เช่น ยีห่ร่า ผกัชี เป็นตน้ 
          (4.2) หา้มใชใ้นผูท่ี้มีประวติัเป็นโรคมะเร็งผวิหนงั  
          (4.3) หา้มใชใ้นแผลเปิด 

                 (5)  ข้อควรระวงั  ควรหลีกเล่ียงการใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน  
        (6) อาการไม่พึงประสงค์  มีรายงานวา่ การทาสารสกดัใบบวับกชนิดข้ีผึ้งหรือผง อาจท าให้เกิด

ผืน่แพส้ัมผสัได ้
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      2.1.4 ยาเปลือกมังคุด (ยาน า้ใส)  
        (1) ตัวยาส าคัญ สารสกดัเอทิลแอลกอฮอล์ของเปลือกมงัคุดแห้ง (Garcinia mangostana L.) ร้อย

ละ 10 โดยน ้าหนกัต่อปริมาตร (w/v) 
(2) ข้อบ่งใช้ ใชภ้ายนอกส าหรับทาแผลสดและแผลเร้ือรัง  
(3) ขนาดและวธีิใช้ ทาบริเวณท่ีมีอาการ วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ 
(4) ข้อห้ามใช้ หา้มทาบริเวณขอบตาและเน้ือเยือ่อ่อน 
(5) ข้อมูลเพิม่เติม แพทยแ์ผนโบราณใชเ้ปลือกมงัคุดฝนกบัน ้าปูนใสรักษาแผลเบาหวาน 

2.1.5 ยาพญายอ [ยาครีม สารละลาย (ส าหรับป้ายปาก) โลชัน ยาขีผ้ึง้ ทงิเจอร์]  
        (1) รูปแบบและความแรง  

       (1.1) ยาครีม ท่ีมีสารสกดัเอทิลแอลกอฮอลข์องพญายอร้อยละ 4 - 5 โดยน ้าหนกั (w/w) 
          (1.2) สารละลาย (ส าหรับป้ายปาก) ท่ีมีสารสกดัเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอในกลีเซอรีน

ร้อยละ 2.5 - 4 โดยน ้าหนกั (w/w) 
          (1.3) โลชัน่ท่ีมีสารสกดัเอทิลแอลกอฮอลข์องพญายอร้อยละ 1.25 โดยน ้าหนกั (w/w) 
          (1.4) ยาข้ีผึ้งท่ีมีสารสกดัเอทิลแอลกอฮอลข์องจากพญายอ ร้อยละ 4 - 5 โดยน ้าหนกั (w/w) 
          (1.5) ทิงเจอร์ท่ีมีสารสกดัเอทิลแอลกอฮอล์ของจากพญายอสด ร้อยละ 10 โดยน ้ าหนักต่อ

ปริมาตร (w/v) 
        (2) ตัวยาส าคัญ สารสกดัเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญายอแห้ง [Clinacanthus nutans (Burm. f.) 

Lindau] 
        (3) ข้อบ่งใช้   
             (3.1) ยาครีม บรรเทาอาการของเริมและงูสวดั 
          (3.2) สารละลาย (ส าหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก (Aphthous ulcer) แผลจากการฉายรังสี

และเคมีบ าบดั  
          (3.3) โลชัน่ บรรเทาอาการ ผดผืน่คนั ลมพิษ ตุ่มคนั 
           (3.4) ยาข้ีผึ้ง บรรเทาอาการอกัเสบ ปวด บวมจากแมลงกดัต่อย 
           (3.5) ทิงเจอร์พญายอ บรรเทาอาการของเริมและงูสวดั  

        (4) ขนาดและวธีิใช้ ทาบริเวณท่ีมีอาการ วนัละ 5 คร้ัง 
2.6 ยาว่านหางจระเข้ (เจล โลช่ันเตรียมสด)   

2.6.1 ตัวยาส าคัญ      
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         (1) ชนิดโลชัน่เตรียมสด ยาท่ีมีปริมาณของวุน้วา่นหางจระเข ้[Aloe vera (L.) Burm.f.] ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั (w/w)   

  (2) ชนิดเจล เป็นยาท่ีมีปริมาณของวุน้วา่นหางจระเข ้[Aloe vera (L.) Burm.f.] ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 70 โดยน ้าหนกั (w/w)   

2.6.2 ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการ เน่ืองจากไฟไหม ้น ้าร้อนลวก (burn) 
         2.6.3 ขนาดและวธีิใช้   
                  (1) ชนิดเจล ทาบริเวณผวิหนงัท่ีถูกไฟไหม ้น ้าร้อนลวก วนัละ 3-4 คร้ัง  

     (2) ชนิดโลชัน่เตรียมสด ทาบริเวณผวิหนงัท่ีถูกไฟไหม ้น ้าร้อนลวก วนัละ 3-4 คร้ัง  
2.6.4 ข้อควรระวงั ไม่ควรใชใ้นผูท่ี้มีประวติัแพว้า่นหางจระเข ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ผสมวา่นหางจระเข ้
2.6.5 อาการไม่พงึประสงค์  อาจท าให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรือผื่นแพ้สัมผสัได้ หากมีอาการ

ดงักล่าวใหห้ยดุใชย้า 
2.6.6 ข้อมูลเพิม่เติม โลชัน่เตรียมสด อายกุารเก็บ 7 วนั ภายใตอุ้ณหภูมิ 2-8 °F 

2.7 ยาเมลด็น้อยหน่า (ครีม)   
2.7.1 ตัวยาส าคัญ ยาท่ีมีน ้ ามนับีบเยน็จากเมล็ดน้อยหน่า [Annona squamosa Linn.] ร้อยละ 20 โดย

น ้าหนกั (w/w)  
         2.7.2 ข้อบ่งใช้   รักษาเหา 
         2.7.3 ขนาดและวิธีใช้ ชโลมครีม 20 - 30 กรัม ท่ีผม ทิ้งไวป้ระมาณ 3 ชั่วโมง ใช้สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
ติดต่อกนั 3 สัปดาห์        
         2.7.4 ข้อควรระวงั ควรระวงัอยา่ใหค้รีมเขา้ตา และอยา่ใชบ้ริเวณท่ีแผลถลอกหรือมีแผล 
         2.7.5 อาการไม่พึงประสงค์  อาจท าให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรือผื่นแพ้สัมผสัได้ หากมีอาการ
ดงักล่าว ใหห้ยดุใชย้า 

2.7.6 ข้อมูลเพิม่เติม  
                  (1) ควรใส่ครีมหมกัผมติดต่อกนัอยา่งน้อย 2-3 สัปดาห์ๆ ละ 1 คร้ัง เพื่อฆ่าตวัเหาใหม่ท่ีออกมา
จากไข่เหาใหไ้ดท้ั้งหมด 
                  (2) ควรเก็บยาไวใ้นตูเ้ยน็ 

2.2 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเน้ือและกระดูก 
      2.2.1 ยาพริก (ยาเจล ยาครีม ยาขีผ้ึง้)  

        (1) ตัวยาส าคัญ ยาท่ีมีสารสกดัจากผลพริกแห้ง (Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L.) 
โดยควบคุมความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปร้อยละ 0.025 โดยน ้าหนกั (w/w)  
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        (2) ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการปวดขอ้ ปวดกลา้มเน้ือ (musculoskeletal pain) 
                 (3) ขนาดและวธีิใช้ ทาบริเวณท่ีปวด 3 - 4 คร้ัง ต่อวนั 

        (4) ข้อห้ามใช้    
          (4.1) หา้มใชใ้นผูป่้วยท่ีแพ ้Capsaicin 
          (4.2) หา้มสัมผสับริเวณตา   

    (4.3) ระวงัอย่าทาเจลบริเวณผิวท่ีบอบบางหรือบริเวณผิวหนังท่ีแตก เน่ืองจากท าให้เกิด
อาการระคายเคือง  

  (5) ข้อควรระวงั   
             (5.1) การใช้ร่วมกบัยารักษาโรคหัวใจ กลุ่ม Angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACE 

inhibitor) อาจท าใหเ้กิดอาการไอเพิ่มข้ึน 
          (5.2) อาจเพิ่มการดูดซึมของยาโรคหอบหืด คือ Theophylline ชนิดออกฤทธ์ิเน่ินนาน 

    (5.3) ควรระวงัเม่ือใชเ้จลพริกร่วมกบัยากลุ่มต่อไปน้ี   
      (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) อาการไม่พงึประสงค์ ผวิหนงัแดง ปวด และแสบร้อน 
        (7) ข้อมูลเพิม่เติม สาร Capsaicin เป็นสารท่ีไดจ้ากการสกดัผลพริกแหง้  
2.2.2 ยาไพล (ยาครีม)  
        (1) รูปแบบและความแรง เป็นยาครีมท่ีมีปริมาณน ้ ามนัระเหยง่าย ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อ

น ้าหนกั (v/w) 
        (2) ตัวยาส าคัญ  น ้ ามันหอมระเหยง่ายจากเหง้าไพล [Zingiber montanum (Koenig) Link ex 

Dietr.] 
                 (3) ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการบวม ฟกช ้า เคล็ดยอก 

(4) ขนาดและวธีิใช้ ทาและถูเบาๆ บริเวณท่ีมีอาการ วนัละ 2 - 3 คร้ัง 
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        (5) ข้อห้ามใช้ 
          (5,1) หา้มทาบริเวณขอบตาและเน้ือเยือ่อ่อน 
          (5.2) หา้มทาบริเวณผวิหนงัท่ีมีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 

          2.2.3 ยาน า้มันไพล (ยาน า้มัน)  
                  (1) ตัวยาส าคัญ สารสกดัน ้ ามนัไพล [Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.] ท่ีไดจ้ากการ
ทอด (hot oil extract) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ในต ารับ 
                  (2) ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการบวม ฟกช ้า เคล็ดยอก  
                  (3) ขนาดและวธีิใช้ ทาและถูเบาๆ บริเวณท่ีมีอาการวนัละ 2 - 3 คร้ัง 
                  (4) ข้อห้ามใช้        
                       (4.1) หา้มทาบริเวณขอบตาและเน้ือเยือ่อ่อน 
                       (4.2) หา้มทาบริเวณผวิหนงัท่ีมีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 
           
3. ยาสมุนไพรทีใ่ช้ภายนอก 

3.1 ยาสมุนไพรทีใ่ช้รักษาโรคกลากเกลือ้น 
 สมุนไพรกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือราซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคกลาก เกล้ือน เช่น กระเทียม ข่า ขมิ้น 
ชุมเห็ดเทศ ทองพนัชัง่ เป็นตน้ สมุนไพรกลุ่มน้ี สามารถน ามาใช้ไดเ้ลยโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1.1 กระเทยีม มีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี 
(1) สรรพคุณ  ใช้รักษาโรคกลากมาเป็นเวลานานแล้ว โดยสารส าคัญซ่ึงมีฤทธ์ิยบัย ั้งการ

เจริญเติบโตของเช้ือรา คือ อลัลิซิน (Allicin) 
(2) วธีิใช้ ใชห้วักระเทียมสด ฝาน ขยี้หรือต าแลว้ทาบริเวณท่ีเป็นบ่อยๆ  

3.1.2 ข่า (ช่ืออ่ืน ข่าหยวก ข่าหลวง) เป็นพืชล้มลุกมีล าตน้ใตดิ้นหรือเหงา้ซ่ึงมีขอ้และปลอ้งชดัเจน 
ใบเด่ียวเรียงสลบั ดอกเป็นช่อออกท่ียอด ดอกยอ่ยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว  

         (1) สรรพคุณ ใชรั้กษาโรคกลาก เกล้ือน โดยสารส าคญัท่ีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือราท่ีท าใหเ้ป็นโรคกลาก 
เกล้ือน คือ น ้ามนัหอมระเหยและ 1’– อะซีทอกซีชาวคิอลอาซีเตต (1’- acetoxychavicol acetate)  
                  (2) วิธีใช้ ใช้ข่าแก่ลา้งให้สะอาด ฝานเป็นแว่นบางๆ หรือทุบพอแตก น าไปแช่เหลา้โดยใช้ข่า 6 
แวน่และเหลา้โรง 3 ชอ้นโต๊ะ แช่ทิ้งไวค้า้งคืน กรองเอาส่วนท่ีเป็นของเหลวมาใช้ทาบริเวณท่ีเป็น หลงัจาก
อาบน ้าในตอนเชา้และเยน็ทุกวนั นานประมาณ 2 อาทิตย ์
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3.1.3 ขมิ้น (ช่ืออ่ืน ได้แก่ ขมิ้นชัน ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ข้ีมิ้น หมิ้น ตายอ สะยอ) เป็น
ไมล้ม้ลุก มีเหงา้ ส่วนท่ีอยูเ่หนือดินสูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร จะเป็นใบใหญ่ยาว มีกา้นใบหุ้มซ้อนกนั 
ดอกออกเป็นช่อแทงออกจากเหงา้แทรกข้ึนมาระหว่างกา้นใบ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง ผลรูปกลมมี 3 พู 
โดยมีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี  

(1) สรรพคุณ ส่วนท่ีใช้ทางยา คือ เหง้า ภายในสีส้มแดง มีกล่ินหอมเฉพาะตวั ในเหง้าสดมี
สารส าคญั 2 ประเภท คือ 

(1.1) เคอร์คู มินอยด์  (curcuminoid) ซ่ึงประกอบด้วยเคอร์คู มิน (curcumin) และสาร
อนุพนัธ์ประมาณร้อยละ 2-8 มีฤทธ์ิลดการอกัเสบและท าลายแบคทีเรีย 

(1.2) น ้ามนัหอมระเหยประมาณร้อยละ 4-7 มีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและ
เช้ือราซ่ึงท าให้เกิดโรคกลาก จึงใชเ้ป็นยาภายนอกส าหรับรักษาโรคกลากและยงัสามารถใชเ้ป็นยาภายนอก
ส าหรับรักษาฝี แผลพุพอง แผลสด แกอ้กัเสบและแกแ้มลงสัตวก์ดัต่อย 

(2) วธีิใช้ สามารถท าไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ 
   (2.1)  น าเหงา้ขมิ้นสดไปลา้งให้สะอาด แลว้ต าจนละเอียด คั้นน ้ า น าไปทาผวิหนงับริเวณท่ี

เป็น หรือ 
      (2.2)  น าเหงา้สดไปฝนกบัน ้าตม้สุก แลว้ทาผวิหนงับริเวณท่ีเป็น หรือ 

(2.3)  น าเหงา้ขมิ้นสดไปลา้งให้สะอาด หั่นเป็นช้ินบางๆ แลว้น าไปตากแดดจนแห้งและ
น ามาบดใหล้ะเอียด  

         (2.3.1) น าผงขมิ้นท่ีบดไดม้าผสมกบัน ้าตม้สุกพอประมาณ ใชท้าผวิหนงับริเวณท่ีเป็น 
หรือ 

          (2.3.2) น าผงขมิ้น 1 ชอ้นโต๊ะ ผสมกบัน ้ ามนัมะพร้าว 2 – 3 ชอ้นโต๊ะ เค่ียวไฟอ่อนๆ 
ขณะเค่ียว ให้คนตลอดเวลาจนไดน้ ้ ามนัสีเหลือง แลว้ใชท้าผิวหนงับริเวณท่ีเป็น โดยทาวนัละ 3 คร้ังจนกวา่
จะหาย ในกรณีเป็นโรคกลากใหท้าต่อไปอีก 1 อาทิตย ์

3.1.4 ชุมเห็ดเทศ (ช่ืออ่ืน ชุมเห็ดใหญ่ หมากกะลิงเทศ ตะสีพอ จบัม่ืนหลวงหรือลบัมืนหลวง และข้ี
คาก) เป็นไมพุ้่มสูง 1 – 3 เมตร มีใบประกอบขนาดใหญ่ ดอกเป็นช่อสีเหลืองซ้อนกนัหลายชั้น ออกท่ีซอก
ใบตอนปลายก่ิง ผลมีลกัษณะเป็นฝักยาวประมาณ 1 คืบมีปีก 4 ปีกตลอดความยาวของฝัก ฝักอ่อนสีเขียวเม่ือ
แก่จะเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลเขม้ เมล็ดแบนรูปสามเหล่ียม โดยมีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี 

(1) สรรพคุณ ใชรั้กษาโรคกลากโดยในส่วนใบมีสารแอนทราควโินนซ่ึงมีฤทธ์ิตา้นเช้ือราท่ีเป็น
สาเหตุของโรคกลากแต่ใช้ไม่ไดผ้ลกบัการติดเช้ือราท่ีผมและเล็บ นอกจากน้ี ยงัใช้รักษาแผลพุพองท่ีเป็น
หนองไดด้ว้ย 
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(2) วธีิใช้  
               (2.1) ใช้ใบชุมเห็ดเทศสด 4-5 ใบ ขยี้หรือต าให้ละเอียด เติมน ้ าเล็กน้อย ทาถูบริเวณท่ีเป็น

กลาก วนัละ 2-3 คร้ังทุกวนัจนกวา่จะหาย แลว้ทาต่ออีก 1 อาทิตย ์
             (2.2) ถา้จะให้มีฤทธ์ิแรงข้ึนให้ใชใ้บชุมเห็ดเทศสด 4 – 5 ใบและหวักระเทียมสด 4 – 5 กลีบ
ต าให้เขา้กนั แล้วผสมปูนแดง (ปูนกินกบัหมาก) เล็กน้อย คั้นเอาแต่น ้ า แล้วทาบริเวณท่ีเป็นกลากวนัละ
หลายๆ คร้ังจนกวา่จะหาย 

3.1.5 ทองพันช่ัง (ช่ืออ่ืน แคน จะเคียน ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ ทองคนัชัง่ หญา้มนัไก่ ) เป็นไมพุ้่ม สูง 
1 – 2 เมตร ก่ิงอ่อนมกัมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม ใบเด่ียวเรียงตรงขา้ม รูปไข่หรือรูปวงรี ดอกเป็นช่อสีขาว ออก
ท่ีซอกใบ โคนกลีบติดกนัเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ปาก ปากล่างมีจุดสีม่วงแดง โดยมีสรรพคุณและวิธีใช ้
ดงัน้ี 
                   (1) สรรพคุณ ใชรั้กษาโรคกลาก เกล้ือน โดยส่วนท่ีน ามาใชเ้ป็นยา คือ ส่วนใบสดและรากซ่ึงมี
สารส าคญั คือ ไรนาแคนธิน (rhinacanthin) และออกซีเมธิลแอนทราควโินน (oxymethylanthraquinone)  
                  (2) วธีิใช้ ใชใ้บสดและรากโขลกใหล้ะเอียด แช่เหลา้โรง 1 สัปดาห์ แลว้น ามาทาบริเวณท่ีเป็น 

3.2 ยาสมุนไพรแก้อาการแพ้ ถอนพษิแมลงสัตว์กดัต่อยและลดการอกัเสบ 
 สมุนไพรกลุ่มน้ี เช่น วา่นมหากาฬ ไพล พลู ชองระอา พญาปลอ้งทองและผกับุง้ทะเล เป็นตน้ โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี  

3.2.1 ว่านมหากาฬ (ช่ืออ่ืน ดาวเรือง) เป็นไมล้ม้ลุก มีรากขนาดใหญ่ ล าตน้อวบน ้ า เล้ือยทอดยอดไป
ตามพื้นดิน ปลายยอดมีขนนุ่มสั้นปกคลุม ใบเด่ียว เรียงสลบัเวยีนรอบตน้ ใบรูปหอกกลบั ขอบใบหยกั หลงั
ใบสีม่วงเขม้มีขน เส้นในสีทอง ทอ้งใบสีเขียวแกมเทา ดอกเป็นช่อออกท่ีปลายยอด กลีบดอกสีเหลืองทอง 
ผลมีลกัษณะเป็นผลแหง้ ไม่แตก โดยมีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี  

(1) สรรพคุณ ใช้แก้อาการปวดบวมจากแมลงสัตวก์ดัต่อย ถอนพิษปวดแสบ ปวดร้อน โดย
ส่วนท่ีใชเ้ป็นยา คือ ส่วนรากและใบสด  

(2) วธีิใช้ ใชร้ากและใบสดต าพอกผวิหนงับริเวณท่ีเป็น 
3.2.2 ไพล (ช่ืออ่ืน ว่านไฟ ปูลอย ปูเลย) เป็นไมล้ม้ลุก สูง 0.7 – 1.5 เมตร มีเหงา้ใหญ่ใตดิ้น เปลือก

นอกสีน ้ าตาลแกมเหลือง ส่วนเน้ือในเหงา้สีเหลืองแกมเขียว มีกล่ินเฉพาะ แทงหน่อหรือล าตน้เทียมข้ึนเป็น
กอ มีโคนใบหุ้มซ้อนกนั ใบเด่ียวเรียงสลบัใบเรียวยาวปลายแหลม ดอกเป็นช่อ รูปกรวยออกจากเหงา้ กลีบ
ดอกสีนวล ใบประดบัสีม่วง โดยมีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี 
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                   (1) สรรพคุณ จากการวิจยัพบวา่ น ้ ามนัไพลมีคุณสมบติัลดการอกัเสบ แกเ้คล็ดขดัยอก และแก้
ปวด โดยส่วนท่ีใชเ้ป็นยา คือ เหงา้ไพลท่ีแก่จดัซ่ึงมีน ้ ามนัหอมระเหย คือ “น ้ ามนัไพล” และมีสารเคอร์คูมิน 
(curcumin) ซ่ึงมีสีเหลือง  

(2) วธีิใช้ ท าวนัละ 2 เวลา เชา้และเยน็จนกวา่จะหาย โดยอาจน ามาใชไ้ดห้ลายวธีิ เช่น 
                (2.1)ใชเ้หงา้ไพลสด 1 แง่ง มาต า แลว้คั้นน ้ า จากนั้นน ามาทา ถูนวด บริเวณท่ีมีอาการเคล็ด 

ขดัยอก แพลงหรือกลา้มเน้ืออกัเสบ หรือ 
      (2.2) อาจน าเหงา้ไพลสด 1 แง่ง มาต าให้ละเอียดผสมเกลือเล็กนอ้ย แลว้น ามาห่อผา้เป็นลูก

ประคบ จากนั้นน าไปองัไอน ้ าใหร้้อนเพื่อให้น ้ามนัหอมระเหยออกมา แลว้ประคบบริเวณท่ีปวดเม่ือย ฟกช ้ า 
เคล็ดขดัยอกหรือแพลง  
 อน่ึง ปัจจุบนัมีการพฒันาน ้ ามนัไพลเป็นข้ีผึ้งผสมน ้ ามนัไพลเพื่อใช้เป็นยาทาภายนอกส าหรับแก้
ปวดและลดอาการอกัเสบของกลา้มเน้ือ นอกจากน้ี ยงัพบวา่ น ้ ามนัไพลมีสรรพคุณอ่ืนๆ อีก เช่น น ้ามนัไพล
ผสมแอลกอฮอลส์ามารถใชท้าตามแขนและขาเพื่อป้องกนัไม่ให้ยุงกดัได ้น ้ามนัไพลมีฤทธ์ิตา้นจุลชีพหลาย
ชนิดและตา้นเช้ือราบางชนิดได ้จึงใชเ้ป็นยาทารักษาแผลท่ีเป็นหนอง ฝีหรือโรคผวิหนงับางชนิดได ้

3.2.3 พลู เป็นไมเ้ถา มีรากตามขอ้เพื่อเกาะยึดกบัตน้ไมห้รือเสาหลกั ใบเป็นใบเด่ียว รูปหวัใจ มีกล่ิน
ฉุน รสเผด็ร้อน ดอกเป็นช่อคลา้ยพริกไท โดยมีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี 

(1) สรรพคุณ  
         (1.1) ช่วยให้หายคนั เน่ืองจาก ในใบพลูมีสารส าคญัท่ีมีฤทธ์ิท าให้ปลายประสาทชา คือ 

น ้ ามนัหอมระเหย ท่ีเรียกว่า น ้ ามนัพลู (Betel oil) โดยมีอยู่ประมาณร้อยละ 0.8-1.8 ซ่ึงประกอบด้วยสาร
หลายชนิด ท่ีส าคญัคือ ชาวิคอล (chavicol) นอกจากน้ี ยงัมีไวตามินและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น สาร
ฟลูออไรด ์เป็นตน้ 

         (1.2) ใบพลูสามารถใช้รักษาโรคกลากท่ีเป็นบริเวณผิวหนัง หนงัศีรษะและเล็บไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและยงัรักษาแผลอกัเสบ เป็นหนอง ฝีและสิว ไดอี้กดว้ย 

(2) วิธีใช้ ใชใ้บพลูสด 3-4 ใบต าผสมกบัเหลา้โรงเล็กน้อย คั้นน ้ า แลว้น ามาทาหรือใชพ้อกบน
ผวิหนงับริเวณท่ีเป็นลมพิษ มีอาการแพ ้อกัเสบหรือแมลงสัตวก์ดัต่อย ทาบ่อยๆ เอาผา้คลุมหรือใส่เส้ือปิดไว้
ไม่ให้โดนลม เม่ือทาจะรู้สึกเยน็เน่ืองจากมีแอลกอฮอล์ผสมอยูด่ว้ยและจะรู้สึกชาเน่ืองจากสารส าคญัในใบ
พลู จึงช่วยใหห้ายคนั เม่ือไม่เกาจะท าใหผ้ืน่หรืออาการอกัเสบหายไปในท่ีสุด 

3.2.4 มังคุด เป็นไมย้ืนตน้ สูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง ใบเด่ียวเรียงตรงขา้มรูปไข่หรือวงรี 
เน้ือใบหนาและค่อนขา้งเหนียว หลงัใบสีเขียวเขม้เป็นมนั ทอ้งใบสีอ่อน ดอกเด่ียวหรือเป็นคู่ออกท่ีซอกใบ
ใกลป้ลายก่ิง ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ กลีบดอกสีแดง ผลกลม โดยมีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี 
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         (1) สรรพคุณ ไดมี้การพฒันาสารสกดัจากเปลือกมงัคุดเป็นยาเตรียมในรูปครีม เพื่อใชส้ าหรับ
แผลติดเช้ือท่ีเป็นหนองและช่วยบรรเทาอาการอกัเสบ เน่ืองจาก มีรายงานวิจยัพบว่า สารสกดัจากเปลือก
มงัคุดประกอบดว้ยสารต่างๆ ท่ีมีฤทธ์ิ ดงัน้ี 

        (1.1) สารกลุ่มแซนโธน (Xanthones) ซ่ึงมีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดหนองและยงั
สามารถยบัย ั้งเช้ือราไดอี้กหลายชนิดท่ีเป็นสาเหตุของโรคผวิหนงัพวกโรคกลาก 

        (1.2) สารแมงโกสติน (Mangostin) ซ่ึงมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ  
(2) วิธีใช้ ใช้เปลือกมงัคุดแห้งฝนกบัน ้ าปูนใส ทาบริเวณท่ีเป็นแผลพุพอง แผลเน่าเป่ือยหรือ

แผลเป็นหนองหรือใชเ้ปลือกมงัคุดแหง้ตม้กบัน ้า ใชล้า้งแผล 
3.2.5 เสลดพงัพอน เสลดพงัพอนตัวผู้ เป็นไมพุ้ม่สูงประมาณ 1 เมตร มีหนามแหลมยาว ขอ้ละ 2 คู่ ก่ิง

กา้นสีน ้ าตาลแดง ใบเด่ียวเรียงตรงขา้ม ผวิใบเรียบมนัสีเขียวเขม้ เส้นกลางใบสีแดง ดอกเป็นช่อ ออกท่ีปลาย
ก่ิง กลีบดอกสีเหลืองส้มโคนกลีบติดเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ปาก ปากบนมีกลีบขนาดใหญ่ 4 กลีบ ปาก
ล่างมี 1 กลีบขนาดเล็กกวา่ โดยมีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี 

(1) สรรพคุณ ใชถ้อนพิษอกัเสบจากแมลงสัตวก์ดัต่อยและเริม ทั้งช่วยถอนพิษตะขาบ โดยส่วน
ท่ีน ามาใชเ้ป็นยา คือใบและราก 
                   (2) วธีิใช้ อาจใชส่้วนใบหรือรากก็ได ้ทั้งน้ีแลว้แต่สรรพคุณท่ีตอ้งการ ดงัน้ี 

      (2.1) ใชใ้บต าให้ละเอียด น ามาผสมกบัเหลา้ ใชพ้อกหรือทาเพื่อถอนพิษอกัเสบจากแมลง
สัตวก์ดัต่อยและเริม หรือ 

               (2.2) ใชร้าก ฝนกบัเหลา้ ทาถอนพิษตะขาบ 
3.2.6 พญาปล้องทอง (ช่ืออ่ืน พญายอ พญาปลอ้งค า เสลดพงัพอน เสลดพงัพอนตวัเมีย ผกัมนัไก่ ผกั

ล้ินเขียด) เป็นไมพุ้ม่รอเล้ือยสูง 1-3 เมตร ใบเด่ียวเรียงตรงขา้มสีเขียวเขม้ ดอกเป็นช่อออกเป็นกระจุกท่ีปลาย
ก่ิง กลีบดอกสีแดงส้ม โคนกลีบสีเขียวติดกนัเป็นหลอดยาวปลายแยกเป็น 2 ปากโดยมีสรรพคุณและวิธีใช ้
ดงัน้ี 

(1) สรรพคุณ ส่วนท่ีใชเ้ป็นยา คือ ใบสด ใชรั้กษาอาการผืน่คนัแกพ้ิษแมลงสัตวก์ดัต่อยและเริม 
นอกจากน้ี ยงัใชรั้กษาแผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวกไดด้ว้ย 

(2) วธีิใช้ ต าหรือขยี้ใบสดจ านวน 5-10 ใบ แลว้ทาบริเวณท่ีเป็น 
3.2.7 ผักบุ้งทะเล เป็นไมเ้ล้ือยไปตามพื้นดิน ล าตน้ยาวมาก ใบรูปหัวใจ ปลายใบเวา้เขา้ ดอกเป็นรูป

กรวยสีม่วงคล้ายดอกผกับุ้งออกตามง่ามใบ ผลกลมเล็กขนาดปลายน้ิวก้อย เมล็ดสีด ามีขนสีด าปกคลุม
หนาแน่น ชอบข้ึนตามชายหาดริมทะเลทัว่ไป โดยมีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี 
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(1) สรรพคุณ  ส่วนท่ีใช้ เป็นยา คือ ใบและเถาผ ักบุ้งทะเล ท่ี มีสารพวกดามาสซีโนน 
(damascenone) ซ่ึงมีฤทธ์ิแก้อาการแพ ้ตา้นการหลัง่ของฮีสตามีน ใช้รักษาอาการพิษจากแมงกะพรุนและ
รักษาอาการแพอ้กัเสบเน่ืองจากแมลงสัตวก์ดัต่อย 
                    (2) วิธีใช้ ใชใ้บและเถาผกับุง้ทะเล 1 ก ามือ น ามาลา้งให้สะอาด ต าให้ละเอียด คั้นน ้ า แลว้ใชท้า
บ่อยๆ บริเวณท่ีบวมแดงอกัเสบ เน่ืองจากถูกพิษแมงกะพรุน ปลายกัหรือแมลงสัตวก์ดัต่อย 

3.3 สมุนไพรทีใ่ช้รักษาแผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก 
 การใช้สมุนไพรรักษาแผลไฟไหม้ น ้ าร้อนลวก ควรใช้ในกรณีท่ีมีอาการไม่รุนแรง กล่าวคือ มี
อาการเฉพาะบนผิวหนงับริเวณเล็กๆ ไม่ไดลุ้กลามเป็นอนัตรายถึงอวยัวะภายใน สมุนไพรท่ีใชรั้กษา ไดแ้ก่ 
วา่นหางจระเขแ้ละบวับก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.3.1 ว่านหางจระเข้ (ช่ืออ่ืน วา่นไฟไหม ้หางตะเข)้ เป็นพืชลม้ลุก ใบหนาอวบน ้ า ยาวประมาณ 1 ฟุต 
ปลายแหลม ขอบใบมีหนาม ผิวใบมีจุดลายขาวประทัว่ใบ ดอกเป็นช่อยาว กลีบดอกสีส้มหรือแดงอมส้ม 
เน้ือในของใบมีลกัษณะคลา้ยวุน้ มีเมือกเหนียวใส ไม่มีสี มีความเป็นกรดอ่อน ๆ (pH 4-5) เม่ือทิ้งให้แห้งจะ
มีสีเขม้ข้ึน โดยมีสรรพคุณ วธีิใช ้ฤทธ์ิขา้งเคียง และขอ้ควรระวงั ดงัน้ี 

(1) สรรพคุณ วุน้หรือเมือกจากใบน้ีมีสรรพคุณในการรักษาแผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวกและแผล
ไหม้ท่ี เกิดจากการฉายรังสีโดยมีสารส าคัญ คือ อะลอกติน เอ และบี  (aloctin A, B) บราดีไคนิเนส 
(bradykininase) และแมกนีเซียมแลกเตต (Magnesiumlactate) โดยวุน้หรือเมือกน้ีจะช่วยใหรู้้สึกเยน็และช่วย
บรรเทาอาการปวดแสบ ปวดร้อนไดท้นัที นอกจากน้ี ยงัมีฤทธ์ิยบัย ั้งแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของการติดเช้ือ
ของบาดแผลท าให้เป็นหนอง ฝีและยงัมีฤทธ์ิช่วยลดการอกัเสบ เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ท่ีบาดแผลท า
ใหแ้ผลต้ืนข้ึนและหายเร็วยิง่ข้ึน 

(2) วิธีใช้ น าใบวา่นหางจระเขท่ี้ตดัมาใหม่ๆ มาลา้งน ้ าให้สะอาด ผา่กลางตามความยาวของใบ 
ใชช้อ้นตกัวุน้ออกมา น าช้ินวุน้ไปทาหรือปิดบนแผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก จะรู้สึกเยน็และช่วยบรรเทาอาการ
ปวดแสบ ปวดร้อนไดท้นัที เม่ือวุน้แห้งก็เปล่ียนวุน้ช้ินใหม่ ทุกๆ 10-15 นาที ผิวหนงัจะไม่พอง แต่จะค่อยๆ 
แหง้และตกสะเก็ด ลอกหลุดและหายสนิท  

          (3) ฤทธ์ิข้างเคียง การใชวุ้น้หรือเมือกจากใบวา่นหางจระเขทาบนผิวหนงัเป็นเวลานานๆ อาจท า
ใหเ้กิดอาการแพ ้มีผืน่คนัได ้จึงไม่ควรใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน 

(4) ข้อควรระวงั 
(4.1) ในการใช้วุน้ว่านหางจระเขท้าบนผิวหนังเพื่อรักษาแผลนั้น ตอ้งระวงัไม่ให้มียางสี

เหลืองจากบริเวณขอบใบติดมาดว้ยเพราะอาจท าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนงัได ้
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(4.2) วุน้จากว่านหางจระเขเ้ป็นสารไม่คงตวั เส่ือมสลายไดง่้ายและรวดเร็ว ดงันั้น จึงควร
ใชใ้บวา่นหางจระเขท่ี้สดๆ หรือเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

3.3.2 บัวบก (ช่ืออ่ืน ผกัแว่น ผกัหนอก) เป็นไมเ้น้ืออ่อน เล้ือยยาวไปตามพื้นดิน แตกรากตามขอ้ใบ
เด่ียว ออกเป็นกระจุกตามขอ้ ใบรูปไต ขอบใบหยกั ก้านใบยาวดอกเด่ียวหรือเป็นช่อเล็กๆ ประมาณ 3-4 
ดอก โดยมีสรรพคุณและวธีิใช ้ดงัน้ี 

(1) สรรพคุณ ส่วนท่ีใช้เป็นยา คือ ตน้สดและใบสด ใช้รักษาแผลเป่ือย แผลไฟไหม ้น ้ าร้อน
ลวก มีสรรพคุณในการสมานแผลเร่งการสร้างเน้ือเยื่อ ช่วยให้แผลเป็นมีขนาดเล็ก โดยมีสารส าคญัท่ีออก
ฤทธ์ิ คือ กรดมาเดคาสสิค (Madecassic acid) กรดเอเชียติก (Asiatic acid) และเอเชียติโคไซด์ (Asiaticoside) 
นอกจากน้ี ยงัมีฤทธ์ิยบัย ั้งแบคทีเรียท่ีท าให้แผลเป็นหนองและลดอาการอกัเสบของแผล นอกจากน้ี ยงัไดมี้
การพฒันายาจากใบบวับกมาท าเป็นยาเตรียมชนิดครีมส าหรับรักษาแผลเร้ือรังจากแผลกดทบัและแผลติด
เช้ือและแผลอกัเสบจากการผา่ตดั 

(2) วิธีใช้ ใช้ใบและต้นสดของบัวบก โดยน ามาล้างน ้ าให้สะอาด แล้วน ามาต าให้ละเอียด 
จากนั้นคั้นเอาน ้ า แลว้น ามาทาบริเวณท่ีเป็น วนัละ 3 – 4 คร้ัง หรืออาจใช้ทั้งน ้ าและกากพอกบริเวณท่ีเป็น
แผลกไ็ด ้

 
ส าหรับห้องพยาบาลในสถานประกอบกิจการ ห้องพยาบาลเป็นสวสัดิการท่ีสถานประกอบ

กิจการตอ้งจดัให้ลูกจา้งตามกฎหมาย “กฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 
2548” โดยสถานประกอบกิจการตอ้งจดัให้มีแพทย ์พยาบาล เวชภณัฑก์ารรักษาตามท่ีก าหนดไวแ้ละจดัสรร
เพิ่มเติมตามความจ าเป็นโดยอาจพิจารณาจากรายการยาสามญัประจ าบา้นแผนปัจจุบนั 52 รายการ ร่วมกบั
รายการยาในการรักษาโรคเบ้ืองตน้ส าหรับพยาบาล ตาม พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ. 2528 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2540 
มาตรา 4 และระมดัระวงัการมียาท่ีอาจเป็น ยาอนัตราย และสารเสพติด ไวใ้นครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  

ทั้งน้ีสถานประกอบกิจการท่ีมีเครือข่ายในต่างประเทศอาจตอ้งพิจารณาเร่ืองรายการยาท่ีตอ้งสั่ง
การรักษาโดยแพทย ์(Presription drugs) และยาท่ีสามารถจดัหาไดท้ัว่ไป (Non prescription drugs หรือ Over 
the counter drugs,OTC) เน่ืองจากการรักษาดว้ย Prescription drugs ตอ้งสั่งจ่ายยาดว้ยแพทยเ์ท่านั้นและการ
สั่งการรักษาดงักล่าว อาจท าให้ระดบัความรุนแรงของโรคและอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการท างานมีระดบัความ
รุนแรงท่ีสูงข้ึนเม่ือตอ้งรายงานขอ้มูลให้บริษทัแม่ข่ายในต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ระหวา่ง
เครือข่ายสถานประกอบกิจการ ตวัอย่างเช่น การฉีดยาแก้ปวดในผูป้ระสบอุบติัเหตุกล้ามเน้ือฟกช ้ าท่ีหลงั 
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หรือการให้ยาปฏิชีวนะในผูป้ระสบอุบติัเหตุมีแผลถลอกตามร่างกาย ในบางช่วงเวลาห้องพยาบาลอาจไม่มี
แพทยป์ระจ าจะมีเพียงพยาบาลอาชีวอนามยั พยาบาลเทคนิค หรือพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลเวชปฏิบติั
ออกปฏิบติังานให้บริการพนักงานท่ีเจ็บป่วยโดยไม่มีแพทย์คอยก ากับ เพื่อให้พยาบาลท่ีห้องพยาบาล
ปฏิบติังานไดเ้หมาะสมภายในขอบเขตของวิชาชีพพยาบาลท่ีออกปฏิบติังานท่ีห้องพยาบาลควรไดรั้บการ
อบรมใหมี้ความรู้ตาม คู่มือการใชย้าในการรักษาโรคเบ้ืองตน้ของสภาการพยาบาล หรืออาจใชคู้่มือการใชย้า
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลประกอบการ การจ่ายยาหรือการให้การรักษานอกเหนือ
ขอบเขตของวิชาชีพพยาบาลมีความเส่ียงในการฟ้องร้อง การด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาเก่ียวพนัถึง
ภาพลกัษณ์ทางธุรกิจและทรัพยสิ์นของสถานประกอบกิจการเจา้ของห้องพยาบาลได้ แมว้่าตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ืองสถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงได้รับการยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ในบงัคบัตามกฎหมายว่าดว้ย
สถานพยาบาล ลงวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ห้องพยาบาลภายในสถานประกอบกิจการท่ีเป็น
สวสัดิการท่ีนายจา้งจดัใหลู้กจา้งจะไดรั้บการยกเวน้จาก พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดย พรบ สถานพยาบาลฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2559 แต่กฎหมายก าหนดให้ท าทะเบียนของผูม้ารับบริการ
และแพทย ์พยาบาลผูใ้ห้บริการให้เหมาะสมตรวจสอบได้โดยต้องกรอกแบบแจ้งการประกอบกิจการ
สถานพยาบาลท่ีไดรั้บการยกเวน้ ส่งใหท้างสาธารณสุขจงัหวดัในพื้นท่ี หรือกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
ถา้สถานประกอบกิจการอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรับทราบ และหากเกิดผลการรักษาท่ีไม่พึงประสงค์
แลว้อาจมีการสอบสวนว่าการรักษาดงักล่าวภายในห้องพยาบาลของสถานประกอบกิจการนั้นรักษาอย่าง
ถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาชีพหรือไม่ ช่วงเวลาท่ีสุ่มเส่ียงต่อเหตุการณ์ดงักล่าวจะเป็นช่วงเวลาท่ีมีแต่พยาบาล
ประจ าในหอ้งพยาบาลโดยไม่มีแพทย ์หรือบางคร้ังอาจเป็นช่วงเวลาท่ีไม่มีพยาบาลประจ าหอ้งพยาบาลเลย 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการกระท าผดิกฎหมายภายในหอ้งพยาบาล สถานประกอบกิจการควรตรวจสอบวา่
แพทยแ์ละพยาบาลท่ีมาปฏิบติังานนั้นมีคุณวุฒิตามท่ีกล่าวอา้งหรือไม่ และใบอณุญาตนั้นหมดอายแุลว้หรือ
ยงั สถานประกอบการอาจร้องขอเอกสารใบอนุญาตจากแพทย ์พยาบาล หรือผูรั้บเหมาให้บริการแต่ก็ยงัมี
ความเส่ียงท่ีจะได้รับเอกสารปลอม แพทยสภาและสภาการพยาบาลจึงได้ออกให้มีระบบการตรวจสอบ
เอกสารเพิ่มเติม 

การตรวจสอบพยาบาลประจ าสถานประกอบกิจการอาจตรวจสอบในระบบออนไลน์
(Online)ไดโ้ดยอาศยัเลขท่ีสมาชิกและเลขท่ีบตัรประชาชนของพยาบาล แต่ปัจจุบนัยงัไม่สามารถตรวจสอบ
ความสามารถเฉพาะทางของพยาบาลในระบบดงักล่าวได ้แต่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการส่งเอกสารไปท่ี
สภาการพยาบาล การตรวจสอบแพทยส์ามารถตรวจสอบในระบบออนไลน์ไดว้า่เป็นแพทยเ์ฉพาะทางอาชีว
เวชศาสตร์หรือเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืนๆ หรือเป็นแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป หรือไม่ใช่แพทย ์โดยอาศยั 
ช่ือ นามสกุล และเลขท่ีใบประกอบวชิาชีพของแพทย ์ 
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นอกเหนือจากการจ่ายยาเกินขอบเขตทางวิชาชีพของพยาบาลท่ีห้องพยาบาลแล้ว สถาน
ประกอบกิจการควรตระหนกัถึงขอบเขตการให้บริการรักษาพยาบาลของพยาบาลในการท าหตัถการต่างๆ 
เช่น เยบ็แผล เขา้เฝือก ใส่ท่อช่วยหายใจ ผ่าฝีหนอง ฉีดยาเขา้เส้นเลือดด า ให้น ้ าเกลือ เจาะเลือด ทั้งน้ีหาก
พยาบาลปฏิบติักิจกรรมดงักล่าว สถานประกอบกิจการอาจมีส่วนรับผิดชอบหากเกิดการเสียหายอนัไม่พึง
ประสงคก์บัลูกจา้งผูม้ารับบริการ หรือหากพยาบาลออกไปใหบ้ริการนอกพื้นท่ีหอ้งพยาบาลก็อาจมีความผิด
ตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล อาจถูกฟ้องร้องได ้
 

กจิกรรมที ่14.3.4 
จงอธิบายชนิดและสรรพคุณของยาแผนโบราณและยาสมุนไพรท่ีใช้เป็นยาภายนอกท่ียงัคงเป็นท่ี

นิยมใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั   
 

แนวตอบกจิกรรมที ่14.3.4 
ชนิดและสรรพคุณของยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาภายนอกท่ียงัคงนิยมใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบนั  มีดงัน้ี 
1. ชนิดและสรรพคุณของยาแผนโบราณท่ีใชเ้ป็นยาภายนอก ไดแ้ก่ 
  1.1 ยาไพล 
       1.1.1 ยาข้ีผึ้งไพล ใชบ้รรเทาอาการปวดเม่ือย  
       1.1.2 ยาน ้ามนัไพล (ยาน ้ามนั) และยาไพล (ยาครีม) ใชบ้รรเทาอาการบวม ฟกช ้า เคล็ดยอก 
  1.2 ยาพญายอ  

1.2.1 ยาครีมพญายอ บรรเทาอาการของเริมและงูสวดั 
1.2.2 สารละลายพญายอ (ส าหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก แผลจากการฉายรังสีและเคมีบ าบดั  
1.2.3 โลชัน่พญายอ บรรเทาอาการ ผดผืน่คนั ลมพิษ ตุ่มคนั 

        1.2.4 ยาข้ีผึ้งพญายอ บรรเทาอาการอกัเสบ ปวด บวมจากแมลงกดัต่อย 
1.2.5 ทิงเจอร์พญายอ บรรเทาอาการของเริมและงูสวดั 

  1.3 ยาวา่นหางจระเข ้(ชนิดเจลและชนิดโลชัน่เตรียมสด) บรรเทาอาการเน่ืองจากไฟไหม ้น ้าร้อนลวก  
  1.4 ยาพริก (ยาเจล ยาครีม ยาข้ีผึ้ง) บรรเทาอาการปวดขอ้ ปวดกลา้มเน้ือ  

    1.5 ยาน ้ามนัไพล (ยาน ้ามนั) ยาไพล (ยาครีม) บรรเทาอาการบวม ฟกช ้า เคล็ดยอก 
2. ชนิดและสรรพคุณของยาจากสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาภายนอก ไดแ้ก่ 
    2.1 กระเทียม ข่า ขมิ้น มีฤทธ์ิตา้นเช้ือราซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคกลาก เกล้ือน  
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 2.2 ไพล พลู และผกับุง้ทะเล เป็นยาสมุนไพร แกอ้าการแพ ้ตา้นการหลัง่ของฮีสตามีน ถอนพิษและลด
การอกัเสบจากแมงกะพรุนและแมลงสัตวก์ดัต่อย  
    2.3 ว่านหางจระเข้ และบัวบก ควรใช้ในกรณีท่ีมีอาการไม่รุนแรง กล่าวคือ กรณีท่ีมีอาการเฉพาะบน
ผวิหนงับริเวณเล็กๆ ไม่ไดลุ้กลามเป็นอนัตรายถึงอวยัวะภายใน โดย 

2.3.1 ส่วนของวุน้หรือเมือกจากใบวา่นหางจระเข ้มีสรรพคุณในการรักษาแผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก
และแผลไหมท่ี้เกิดจากการฉายรังสี  
          2.3.2 ส่วนของตน้สดและใบสดของบวับก ใชรั้กษาแผลเป่ือย แผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก มีสรรพคุณใน
การสมานแผลเร่งการสร้างเน้ือเยือ่ ช่วยใหแ้ผลเป็นมีขนาดเล็ก  
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หน่วยที ่15 
การดูแลผู้ป่วยก่อนกลบัเข้าท างาน 
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   หน่วยท่ีเขียน  หน่วยท่ี 15 

 

 



 

 

แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
 

ชุดวชิา   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบ าบัดโรคเบื้องต้น 
 
หน่วยที ่15  การดูแลผู้ป่วยก่อนกลบัเข้าท างาน 
 
ตอนที่ 
 15.1  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน 
 15.2  ขั้นตอนการประเมินและการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน 
 15.3  กรณีตวัอยา่งการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างานและแบบประเมินการกลบัเขา้ท างาน 
 
แนวคิด 
 1.คนงานท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกลบัมาท างานปลอดภยัและเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได้ หลังจากการบาดเจ็บในสถานท่ีท างานหรือความเจ็บป่วยท่ีมีสาเหตุจากการท างาน และ
นอกเหนือจากการท างาน มีผลกระทบทั้ งทางสังคมและเศรษฐกิจของทั้ งคนงานและสถาน
ประกอบกิจการ 
 2.คนงานผูบ้าดเจ็บต้องรอความช่วยเหลือในการกลบัเขา้ท างานนานจะมีโอกาสน้อยท่ีจะ
กลบัเขา้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะยาวจะมีความพิการท่ีมากกว่า และมีโอกาสในการ
สูญเสียงาน ดงันั้นการกลบัมาท างานให้เร็วเป็นส่ิงส าคญั 
 3.จากผลการศึกษาวิจยัหลายฉบบัยืนยนัว่าสถานท่ีหลกัท่ีเหมาะสมในการฟ้ืนฟูสภาพผูท่ี้
ไดรั้บบาดเจ็บส่วนใหญ่คือสถานท่ีท างาน กิจกรรมท่ีปฏิบติัในท่ีท างานไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่าเป็น
การรักษาท่ีดีกว่าการหยุดพกัท่ียืดเยื้อ โดยส่งเสริมให้การฟ้ืนตวัรวดเร็วกว่าการไดรั้บการรักษาใน
โรงพยาบาลหรือคลินิกภายนอกสถานท่ีท างานเพียงอยา่งเดียว  
 4.การมีคนงานกลบัเขา้ท างานหลงัการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยยงัสามารถสร้างความตระหนกั
ถึงปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน และหาโอกาสในการปรับปรุง
แกไ้ขต่อไปอยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 15 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 



 

 

1. อธิบายหลกัการดูแลพนกังานท่ีไดรั้บบาดเจ็บและเจ็บป่วยให้กลบัเขา้ท างานได้ 
2. อธิบายบทบาทสหสาขาวิชาชีพของผูเ้ก่ียวขอ้งในการดูแลการกลบัเขา้ท างานได ้

 
กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 15 
 2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี  15.1-15.3 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน  
 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 

 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์/ดีวดีี (ถา้มี) 
 6. เขา้รับบริการสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 7. ศึกษาจาก E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 8. ท  าแบบประเมินผลตอนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 15 
 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง/ซีดีเสียง (ถา้มี) 
 4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์/ดีวีดี (ถา้มี) 
 5. การสอนเสริม/สอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
 6. E-learning/E-tutorial (ถา้มี) 
 
การประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการเขา้รับการสอนเสริมแบบเขม้ (ถา้มี) 
4. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
หน่วยที ่15 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 



 

 

ตอนที ่15.1  
แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการดูแลผู้ป่วยก่อนกลบัเข้าท างาน 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 15.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเร่ือง 
15.1.1 ความหมาย ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน 
15.1.2 แนวทางการดูแลการกลบัเขา้ท างาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
15.1.3 บทบาทผูเ้ก่ียวขอ้งในการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน 

 
แนวคิด 

1. การดูแลผู ้ป่วยก่อนกลับเข้าท างานท่ีดีสามารถช่วยให้การท างานของผู ้ป่วย
ประสิทธิภาพ ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สถานประกอบกิจการได้ผลงานท่ีดี และ
หลีกเล่ียงปัญหาการขาดงานเป็นประจ าของพนกังาน 

2. การขาดงานเป็นประจ าเป็นปัญหาท่ีพบไดบ่้อยในสถานประกอบกิจการ ส่งผลต่อ
ผลผลิตของกิจการ จึงควรให้ความส าคญัในแกปั้ญหา  

3. การจดัโครงการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างานท่ีจะประสบผลส าเร็จและยัง่ยืนได ้
ตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัของสหสาขาวิชาชีพ โดยแต่ละฝ่ายตอ้งตระหนักถึง
บทบาทของวิชาชีพของตนเองและของผูอ่ื้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาตอนท่ี 15.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1.  ระบุความหมายและความส าคญัของการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างานได ้
2.  ระบุความส าคญัของปัญหาการขาดงานเป็นประจ าได ้
3. ระบุองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการดูแลการกลบัเขา้ท างานได้ 
4.  ระบุบทบาทสหสาขาวิชาชีพในการจดัโครงการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างานได ้

 
 
 
 



 

 

เร่ืองที่ 15.1.1 
ความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน 
 
  เน่ืองจากพนักงานในสถานประกอบกิจการถือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนงานใน
สถานประกอบกิจการ การมีสุขภาพท่ีดีจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่หากว่า
พนักงานเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บข้ึนมาแล้ว ทางสถานประกอบกิจการจะต้องส่งต่อให้แก่
แพทยเ์พ่ือด าเนินการรักษา ซ่ึงการด าเนินการในช่วงเวลาท่ีพนกังานบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนตอ้งหยุดงาน
ไปเป็นเวลานานและหลงัจากนั้นก าลงัจะกลบัเขา้ท างาน เรียกวา่ “การดูแลผูป่้วยกลบัเขา้ท างาน” (Return to 
Work) 

   
ความหมายของการดูแลผู้ป่วยก่อนกลบัเข้าท างานหรือก่อนการเปลีย่นแปลงของลูกจ้าง 
 การดูแลผูป่้วยกลับเข้าท างาน (Return to work management) เป็นการด าเนินการหน่ึงใน 
กระบวนการดูแลผูป่้วยอย่างเป็นองคร์วม (Holistic approach) ท่ีแพทยค์วรให้ความใส่ใจ เน่ืองจาก 
การสนบัสนุนให้ผูป่้วยท่ีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอย่าง รุนแรง สามารถกลบัเขา้ท างานไดอี้กคร้ังหน่ึง
นั้น เป็นการช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กบัผูป่้วยท าให้ผูป่้วยมีรายไดม้าเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ไม่
เป็น ภาระแก่สังคมในระยะยาว(วิวฒัน์ เอกบูรณะวฒัน์, 2554) 
 การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าต าแหน่งงานหรือก่อนการเปล่ียนแปลงงานของลูกจ้าง 
(Pre-placement physical examination) หมายถึง การตรวจสุขภาพท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินว่า
ลูกจา้งมีสุขภาพเหมาะสมกบังานท่ีจะท าหรือไม่ ขอ้มูลผลการตรวจสุขภาพท่ีไดน้ี้ใช้ส าหรับเป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐาน(Baseline) ในการเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพของลูกจ้างเพ่ือเฝ้าระวงัโรคจากการ
ท างาน การตรวจน้ีเป็นการตรวจเพ่ือบรรจุลูกจา้งให้เหมาะสมกบังาน ไม่ใช่การตรวจเพ่ือกีดกนั
ไม่ให้คนไดท้ างาน (Discrimination) (วิวฒัน์ เอกบูรณะวฒัน์, 2559) 
 การดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน เป็นกระบวนการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีควรด าเนินการหลังจากท่ี
ลูกจ้างมีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บและมีการหยุดงาน( ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอนามัยจังหวัด
สมุทรปราการ, 2559) 
 ในท่ีน้ีจะสรุปไดว้่า การดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน หมายถึง การประเมินสภาพร่างกาย
และจิตใจของผูป่้วยว่ามีความพร้อมและเหมาะสมท่ีจะกลับเข้าท างานท่ีได้รับมอบหมายได ้
ตลอดจนการปรับเปล่ียนลกัษณะการท างานให้เหมาะสมกบัผูป่้วยในแต่ละช่วงเวลา  
 



 

 

 ส าหรับแนวคิดการด าเนินการให้ผูป่้วยกลบัเขา้ท างานในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับมากน้อย
เพียงใด พบว่าองคก์รทางการแพทยใ์นต่างประเทศหลายแห่ง ไดล้งความเห็นท่ีสนบัสนุนแนวคิดน้ี
ไวด้งัตวัอย่างของ สมาคมแพทยแ์ห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Medical Association) และ 
สมาคมแพทยแ์ห่งประเทศแคนาดา (Canadian Medical Association) ท่ียกมา ดงัน้ี มติของสมาคม
แพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “สมาคมแพทยแ์ห่งประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้
แพทยทุ์กคนแนะน า ให้ผูป่้วยของตนเองกลบัเขา้ท างานอย่างเร็วท่ีสุด หลงัจากเกิดการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย โดยตอ้งพิจารณาถึงความปลอดภยัของผูป่้วยในการกลบัเขา้ท างานดว้ย  แพทยทุ์กคนควร
รับทราบว่า แพทยมี์ส่วนส าคญัอย่างมากในการสนับสนุนให้ ผูป่้วยกลบัเขา้ท างาน” และมติของ
สมาคมแพทย์แห่งประเทศแคนาดา กล่าวว่า “การหยุดท าหน้าท่ีตามปกติของบุคคลเป็นเวลานาน 
รวมถึงการหยุดท างานนั้น จะท าให้เกิดความเส่ือมลงของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่
ท่ีดีในสังคม ดงันั้นแพทยค์วรสนับสนุนให้ผูป่้วยกลบัไปท ากิจวตัร 3 ประจ าวนัตามปกติ รวมถึง
กลบัไปท างานอยา่งเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภยั หลงัจากท่ีมีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
เกิดข้ึน”  
 

ความส าคญัและวัตถุประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยก่อนการกลับเข้าท างาน 
 การดูแลผูป่้วยก่อนการกลับเข้าท างานท่ีดีนั้ น จะช่วยให้ผูป่้วยสามารถกลบัเขา้ท างานท่ี
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีสุขภาพของผูป่้วยในขณะนั้ นเอ้ืออ านวยให้ และ 
ไม่เกิดความเส่ียงเกินกว่าท่ียอมรับได ้ทั้งต่อตวัผูป่้วยเอง เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และทรัพยสิ์น
ของสถานประกอบกิจการ ในทางกลบักนัหากผูป่้วยไม่ได้รับการดูแลสนับสนุนในการกลบัเขา้
ท างานอย่างเหมาะสมอาจท าให้โรคทรุดลง เกิดอาการบาดเจ็บแทรกซ้อน กลายเป็นโรคเร้ือรัง 
ท าให้เกิดปัญหาการขาดงานเป็นประจ าอนัเน่ืองมาจากปัญหาสุขภาพ และกระทบกบัผลผลิตของ
สถานประกอบกิจการในท่ีสุด โดยจ านวนวนัท่ีผูป่้วยหยุดงานอาจแสดงถึงผลการด าเนินการ 
ดา้นความปลอดภยัของสถานประกอบกิจการในบางกรณี เช่น โรคจากการท างานหรืออุบติัเหตุ 
จากการท างาน ท่ีจะสนใจการหยุดงานเกินกว่าจ านวนวนัท่ีก าหนดไว้ หากสามารถวางแผน 
การกลับเข้าท างานให้ดีได้อาจท าให้ผูป่้วยบางรายไม่ต้องหยุดงานเลย ในการศึกษาหน่วยน้ีมี
ค าศพัทท่ี์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยก่อนการกลบัเขา้ท างาน ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งทราบ ดงัน้ี 
 

 

 

 

 
 



 

 

1.การขาดงานเป็นประจ า (Absenteeism) 
การขาดงานเป็นประจ า คือการท่ีไม่สามารถเขา้ปฏิบัติงานตามตารางงานท่ีก าหนดไวไ้ด ้

เช่นน้ีเป็นการละเมิดขอ้ตกลงการจ้างงานท่ีลูกจ้างต้องอยู่ปฏิบติังานในสถานท่ีเฉพาะเจาะจงใน
ช่วงเวลาหน่ึง ๆ การขาดงานถูกมองว่าเป็นตวับ่งช้ีถึงประสิทธิภาพท่ีดีของแต่ละบุคคลและเป็นการ
ละเมิดสัญญาว่าจา้งท่ีท าข้ึนระหว่างพนกังานกบันายจา้ง ปัญหาดงักล่าวจึงถูกมองว่าเป็นปัญหาดา้น
การบริหารจดัการและเป็นประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ โดยนักเศรษฐศาสตร์จะมองในแง่ของการ
ขาดแคลนแรงงาน ในปัจจุบนัการขาดงานไดถู้กมองว่าเป็นตวับ่งช้ีการปรับตวัทางจิตวิทยา หรือ
ทางการแพทย ์หรือทางการปรับตวัทางสังคมในการท างานมากข้ึน 

รูปแบบทางจิตวิทยาท่ีอธิบายได้โดดเด่นท่ีสุดคือรูปแบบการถอนตวั (Withdrawal model) 
ซ่ึงถือว่าการขาดงานเป็นการแสดงออกทางนิสัยส่วนบุคคลต่อสภาพการท างานท่ีไม่น่าพอใจ 
ร่วมกับความรู้สึกเบ่ือหน่ายการท างาน ในลักษณะแบบน้ีพบว่ามีผลงานวิจัยท่ีสนับสนุนเชิง
ประจกัษ์ในเร่ืองความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการขาดงานและความพึงพอใจในงานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความพึงพอใจต่อรายละเอียดของการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานสนบัสนุน "การ
ลุกลาม" ของการถอนตวั โดยบุคคลท่ีเขา้ข่ายน้ีมกัเร่ิมจากการท่ีเขา้ท างานสาย ขาดงาน การขาดงาน
เป็นประจ า และส้ินสุดท่ีการเลิกจา้ง  

รูปแบบทางการแพทยพ์บความสัมพนัธ์ระหว่างการขาดงานเป็นประจ ากบัการสูบบุหร่ี การ
ด่ืมแอลกอฮอล์ อาการปวดหลงัส่วนล่าง และไมเกรน  อย่างไรก็ตามการขาดงานเป็นประจ าดว้ย
เหตุผลทางการแพทยม์กัมีแรงกระตุ้นอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อความสมคัรใจในการท างาน  เส้นแบ่ง
ระหว่างสาเหตุทางจิตวิทยาและทางการแพทยอ์าจไม่ชัดเจน เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงระหว่าง
ความเครียดในการท างานกบัภาวะซึมเศร้ากบัการขาดงานเป็นประจ า แมว้่าในทางการแพทยม์กั
กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดและการขาดงานแต่ยงัไม่สามารถแสดงผลได้ชัดเจน 
ภาวะซึมเศร้าอาจเกิดไดท้ั้งจากการขาดงานและจากภาวะสุขภาพท่ีไม่ดีท่ีท าให้เกิดการขาดงานได ้ 

อีกมุมมองหน่ึงต่อการขาดงานเป็นประจ า คือการขาดงานเป็นพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อสังคม 
โดยอธิบายถึงการขาดงานว่า เป็นส่วนหน่ึงของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานแต่ละคน 
เป็นการตอบสนองส่วนบุคคลต่อความไม่พอใจในงาน เป็นผลจากการจัดต าแหน่งงานท่ีไม่
เหมาะสม หรือเป็นผลกระทบทางสุขภาพท่ีร้ายแรง การขาดงานมีอิทธิพลทางสังคมด้วยเหตุผล
สองประการ ประการแรกท าให้ผูค้นมีความรู้สึกไวต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ประการท่ีสองคือความ
ไม่ชดัเจนว่ามีความเท่าเทียมและเหมาะสมในการขาดงานเป็นประจ า  โดยระหว่างประเทศท่ีพฒันา
แลว้พบว่าอตัราการขาดงานแตกต่างกนัไดถึ้ง 7 เท่าในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

การขาดงานเป็นประจ ามักเป็นท่ีมาของความขัดแยง้ในองค์กรเน่ืองจากความเข้าใจ ท่ี
คลาดเคล่ือนระหว่างผูป้ฏิบัติงานด้วยกัน และภาระค่าใช้จ่ายการจ้างงานท่ีเกิดข้ึนกับนายจ้าง 



 

 

ผูจ้ดัการและคนงานมกัมีความคาดหวงัแตกต่างกนัเก่ียวกบัการเขา้ปฏิบติังานของพนักงาน โดย
ผูจ้ดัการคาดหวงัให้มีการขาดงานน้อยกว่าท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคาดหวงั การขาดงานจึงเป็นประเด็น
ทางแรงงานเร่ืองหน่ึงท่ีถูกกล่าวอา้งถึง  

ในทางตรงกันข้ามความขัดแย้งอาจท าให้ เกิดการขาดงานได้เช่นกัน มีการวิจัยโดย
นักจิตวิทยาท่ีแสดงถึงการขาดงานเป็นประจ าท่ี มีความเก่ียวขอ้งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัการ
ขาดความเสมอภาค และการไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอย่างเหมาะสมจากฝ่ายบริหาร เม่ือมีวนัลาป่วย
และพนักงานได้รับค่าจ้างเป็นการจัดการชดเชยให้ เกิดความสมดุลเป็นส่ิงส าคัญ ท่ีสถาน
ประกอบการควรพิจารณา   อย่างไรก็ตามการขาดงานมกัถูกมองว่าเป็นรูปแบบการต่อต้านท่ีเป็น
รูปแบบเฉพาะตวัของพนักงานบางคนหรือบางกลุ่มซ่ึงเป็นส่วนน้อย และมีการให้ความส าคญัใน
การบริหารจดัการน้อยกว่าการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน นอกจากน้ีพนักงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากสหภาพแรงงานจะมีการขาดท่ีบ่อยคร้ังกว่าเม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้รับการ
สนบัสนุนจากสหภาพแรงงาน 

การขาดงานเป็นพฤติกรรมการท างานท่ีมีความหมายหลายมิติและมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัท า
ให้ ปัญหาการขาดงานได้รับความสนใจจากหลากหลายสาขา ได้แก่  สังคมวิทยาจิตวิทยา
เศรษฐศาสตร์การจดัการความสัมพนัธ์ทางอุตสาหกรรมการแพทยก์ารฟ้ืนฟูและกฎหมาย อย่างไรก็
ตามยงัไม่มีขอ้สรุปร่วมกนัของสหสาขาเหล่าน้ีอยา่งเพียงพอ  

 
2. การสูญเสียสมรรถภาพ (Impairment) หมายถึง สภาวะท่ีร่างกายสูญเสีย (Loss) สูญเสียหน้าท่ี
การท างาน (Loss of use) หรือเกิดความผิดปกติ (Derangement) ของส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย
หรือระบบอวยัวะ ซ่ึงค าว่า Impairment น้ี เป็นค าท่ีพิจารณาเฉพาะผลเสียท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายของ
ผูป่้วยโดยตรง ตวัอยา่งของ Impairment เช่น มือขาดหายไปขา้งหน่ึง (เสียอวยัวะ) มือไม่ขาดหายไป 
แต่ เส้นประสาทถูกตัดขาดจนมือขยับไม่ได้ (สูญ เสียหน้าท่ีการท างาน) ห รือ มือไม่ขาด 
เส้นประสาทไม่ขาด มือยงัท าหน้าท่ีไดต้ามปกติ แต่ถูกไฟไหมจ้นผิวหนงัท่ีมือเปล่ียนสี ดูน่าเกลียด 
(เกิดความผิดปกติ) เหล่าน้ีเป็นต้น ในเร่ืองการประเมินระดับความรุนแรงของ impairment ใน
ประเทศไทยนั้น ไดมี้การจดัระดบัและจดัท าเป็นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานท่ีชดัเจนไวแ้ลว้ผูอ่้าน
ท่ีสนใจสามารถศึกษาไดจ้ากหนงัสือคู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและ
จิต ของส านกังานกองทุนเงินทดแทน ส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 
 
3.การสูญเสียความสามารถ (Disability) หมายถึง การท่ีบุคคลสูญเสียความสามารถในการท ากิจกรรม ไม่วา่ 
จะเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล กิจกรรมดา้นสังคมหรือการท างาน อนัมีสาเหตุเน่ืองจากภาวะ Impairment ของ
บุคคลนั้น โดยส่วนใหญ่กิจกรรมท่ีจะพิจารณาก็มกัจะเน้นในเร่ืองการท างาน (Work disability) มากท่ีสุด 



 

 

โดยคนท่ีมีภาวะ Impairment นั้น อาจจะมีหรือไม่มีการสูญเสียความสามารถก็ได ้ข้ึนอยูก่บัวา่เขาก าลงัจะท า
กิจกรรมอะไร ตวัอยา่งเช่น คนท่ีแขนขาดสองขา้ง อาจมีการสูญเสียความสามารถในการท างานยกของ แต่เขา
ไม่มีการสูญเสียความสามารถในการเดินไปตลาด เป็นตน้ 
4. การท าหน้าที ่(Functioning) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ทั้งการท าหนา้ท่ีของร่างกาย (Body 
function) การท ากิจกรรมต่างๆ(Activity) และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม (Participation)  

 
 
กจิกรรม 15.1.1 

จงใหอ้ธิบายความหมายของค าวา่ “การดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน” 
 

แนวตอบกจิกรรม 15.1.1 
การดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน หมายถึง การประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วย

ว่ามีความพร้อมและเหมาะสมท่ีจะกลบัเขา้ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายได ้ตลอดจนการปรับเปล่ียน
ลกัษณะการท างานให้เหมาะสมกบัผูป่้วยในแต่ละช่วงเวลา 

 
 
 
เร่ืองที ่15.1.2 
แนวทางการดูแลการกลบัเข้าท างาน และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
   
 การเร่ิมต้นการด าเนินโครงการการดูแลการกลับเข้าท างาน ควรเร่ิมจากการประเมินองค์กรว่ามี 
ความพร้อมในการด าเนินโครงการอย่างไรโดยอาจพิจารณาจากการท า SWOT Analysis องค์กร เพื่อให้
สามารถออกแบบแนวทางการดูแลการกลบัเขา้ท างานในสถานประกอบกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะเหมาะสม
กบับริบทเฉพาะของแต่ละแห่ง การดูแลการกลบัเขา้ท างานท่ีดีตอ้งก าหนดขอบเขตการดูแลให้ชัดเจน มี
แนวทางการคดัผูป่้วยเขา้และออกจากโครงการ ทั้งน้ีตามกฎหมายก าหนดให้สถานประกอบกิจการพิจารณา
ส่งกลุ่มผูป่้วยท่ีมีการหยุดงานนานเกิน 3 วนัเน่ืองจากการเจ็บป่วย ส่งเขา้รับการประเมินสุขภาพโดยแพทย์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกลบัเขา้ท างาน แต่ในทางปฏิบติัสามารถด าเนินการไดห้ลากหลาย สถาน
ประกอบกิจการอาจพิจารณาเกณฑใ์นการคดัเขา้ออกท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 



 

 

1.ตัวอย่าง “แนวทางการคัดผู้ป่วยเข้าสู่โครงการดูแลการกลบัเข้าท างาน” 
 ผูป่้วยท่ีเขา้สู่โครงการกลบัเขา้ท างาน ไดแ้ก่ กรณีท่ีเขา้ไดก้บัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
1.หยดุงานนานเกิน 3 วนัเน่ืองจากการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย 
2.ป่วยดว้ยโรคติดเช้ือท่ีอาจมีการแพร่เช้ือเป็นอนัตรายต่อเพื่อนร่วมงาน หรืออาจท าใหเ้กิดการต่ืนตระหนก 
3.มีการสูญเสียอวยัวะ และ/หรือ มีการสูญเสียสมรรถภาพท่ีอาจส่งผลต่อการท างานทั้งแบบชัว่คราวและแบบ
ถาวร 
4.ผูป่้วยมีความกงัวลใจในการกลบัเขา้ท างานเดิมภายหลงัจากการลาป่วย 
5.นายจา้ง หวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงานมีความกงัวลใจในการใหผู้ป่้วยกลบัเขา้ท างาน 
6.มีเหตุใหผู้ป่้วยกลบัเขา้ท างานเร็วกวา่ท่ีแพทยผ์ูรั้กษาระบุใหใ้นใบรับรองแพทย ์
7.มีภาวะทางสุขภาพท่ีอาจส่งผลต่อการท างาน เช่น การตั้งครรภ ์
8.งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีเกณฑ์ประเมินความสมบูรณ์พร้อมในการท างานเฉพาะ เช่น การท างานในท่ีอบั
อากาศ การท างานขบัรถ การท างานบนท่ีสูง การท างานเดินเรือ การท างานบนแท่นขดุเจาะน ้ ามนั การท างาน
ประดาน ้า การท างานผจญเพลิง การท างานกบับรรยากาศร้อนจดัหรือเยน็จดั 
9.ป่วยดว้ยโรคจากการท างาน หรือไดรั้บบาดเจบ็จากการท างาน 
10.มีความเปล่ียนแปลงของภาวะทางสุขภาพอยา่งมากในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา กรณีน้ีพนกังานตอ้งขอใบรับรอง
แพทยท่ี์ระบุรายละเอียดว่าภาวะทางสุขภาพมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาท่ีผ่านมา และมี
ประวติัการรักษาประกอบ 
 
2.กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแลการกลบัเข้าท างาน 
 พรบ.คุม้ครองแรงงาน มาตรา 32 เร่ืองสิทธิการลาป่วยของลูกจา้งระบุให้ลูกจา้งมีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ี
ป่วยจริง โดยการลาป่วยนอ้ยกวา่ 3 วนัไม่ตอ้งแสดงใบรับรองแพทย ์และส าหรับการลา 3 วนัข้ึนไปนายจา้ง
อาจร้องขอให้ลูกจา้งแสดงใบรับรองแพทยไ์ด ้ทั้งน้ีการลาดงักล่าว นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งให้ แต่ไม่เกินปีละ 
30 วนั  
 กฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจา้ง และส่งผลการตรวจแก่
พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ขอ้ 4 ก าหนดให้นายจา้งขอความเห็นจากแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ท่ีปรึกษา
สถานประกอบกิจการ แพทยป์ระจ าสถานประกอบกิจการ หรือแพทยผ์ูท้  าการรักษาในกรณีท่ีลูกจา้งท่ีหยุด
งานสามวนัติดต่อกนัเน่ืองจากประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยไม่วา่กรณีใดๆ หรืออาจจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ
ลูกจา้งก่อนการกลบัเขา้ท างานโดยอาจส่งลูกจา้งท่ีเจ็บป่วยมาตรวจสุขภาพท่ีคลินิกโรคจากการท างานประจ า
จงัหวดัพร้อมกบัตวัแทนนายจา้งก็ได ้และในขอ้ 10 ระบุวา่หากมีหลกัฐานทางการแพทยแ์สดงวา่อาจท างาน
ในหน้าท่ีเดิมมิได้ เช่นแพทย์ระบุไวใ้นใบรับรองแพทย์ให้หยุดงานหรือหลีกเล่ียงงานบางอย่าง กรณีน้ี
นายจา้งตอ้งเปล่ียนงานให้ลูกจา้งตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงสุขภาพของลูกจา้งเป็นส าคญั นอกจากน้ีใน



 

 

ขอ้ 9 ระบุวา่หากเป็นภาวะสุขภาพท่ีเกิดจากการท างานนายจา้งตอ้งจดัการรักษาพยาบาลให้ลูกจา้งทนัที และ
ตรวจสอบ หาสาเหตุเพื่อท าการควบคุมความเส่ียง ป้องกนัสุขภาพของพนกังานรายน้ีก่อนกลบัเขา้ท างานและ
พนกังานรายอ่ืนดว้ย 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอีกส่วนคือสิทธิสวสัดิการ ได้แก่สิทธิประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน สิทธิ
เบิกจ่ายตรงของข้าราชการ และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เป็นส่ิงท่ีต้องศึกษาเพื่อให้ทราบสิทธิ
ประโยชน์ของผูป่้วยท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณี เช่น การฟ้ืนฟูท่ีศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแรงงาน การรับเงิน
ชดเชยรายได ้ชดเชยการสูญเสียอวยัวะ นอกจากน้ีผูป่้วยบางรายอาจมีสิทธิการประกนัสุขภาพส่วนตวั และ
สิทธิการประกนัสุขภาพหมู่ท่ีสถานประกอบกิจการท าไวใ้หเ้พิ่มเติมหรือตวัผูป่้วยท าไวเ้อง 
 นอกจากน้ียงัมีกฎหมายวา่ดว้ยความสมบูรณ์พร้อมในการท างานเฉพาะบางอยา่ง เช่น การท างานในท่ี
อบัอากาศ การท างานบนเรือ การท างานประดาน ้ า และกฎหมายว่าดว้ยขอ้ห้ามในการท างานของบุคคลท่ีมี
ภาวะสุขภาพบางอยา่ง เช่น การท างานของสตรีมีครรภ ์
 นอกเหนือจากกฎหมายของประเทศไทยแลว้หากสถานประกอบกิจการด าเนินการคา้กบัต่างประเทศ
อาจต้องพิจารณาเร่ืองจ านวนวนัหยุดงานท่ีเกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน
ส าหรับการบันทึกในรายงาน OSHA 300 Log เน่ืองจากมีหลายกรณีท่ีแพทย์ผูรั้กษาก าหนดให้หยุดงาน
จนกวา่จะส้ินสุดการรักษาทั้งท่ีผูป่้วยอาจกลบัเขา้มาท างานบางอยา่งไดก่้อนท่ีจะส้ินสุดการรักษา ผูป่้วยบาง
รายอาจไม่ตอ้งหยุดงานเลยและไดรั้บการดูแลรักษาทางการแพทยแ์ละการปรับเปล่ียนลกัษณะการท างาน
อยา่งเหมาะสมไปพร้อมกนั  
 
3.องค์ประกอบสู่ความส าเร็จของการดูแลการกลบัเข้าท างาน 
 การดูแลการกลบัเขา้ท างานท่ีจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 7 ขอ้ดงัน้ี 
1.นายจา้งมีความมุ่งมัน่ 
2.การวางแผนร่วมกนัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง ทุกคนในสถานท่ีท างานรับรู้และเขา้ใจตรงกนัวา่จะท า
อยา่งไรในกรณีท่ีเกิดการบาดเจบ็ 
3.นายจา้งติดต่อ และเขา้เยีย่มลูกจา้งอยา่งรวดเร็วภายหลงัการบาดเจบ็ หรือเจบ็ป่วย ซ่ึงตอ้งอาศยัระบบการ
รายงานการบาดเจบ็อยา่งรวดเร็ว 
4.หวัหนา้งานทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งผา่นการอบรม ฝึกฝน มีทศันคติท่ีดีในการส่งเสริมการกลบัเขา้ท างาน 
5.ผูป้ระสานงานไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย และมีบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน สถานประกอบกิจการก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคคลส าคญัท่ีท างานร่วมกนั 
6.สามารถอ านวยความสะดวกใหลู้กจา้งไดต้ามสมควรแก่สภาพร่างกาย ท าใหส้ถานท่ีท างานเป็นสถานท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดส าหรับคนงานส่วนใหญ่สามารถฟ้ืนฟูสภาพการบาดเจบ็ 



 

 

7.มีการส่ือสารเร่ืองการดูแลสุขภาพท่ีดี โดยเฉพาะเร่ืองทางสุขภาพท่ีอาจเป็นความลบัทางสุขภาพของผูป่้วย 
เช่น โรคติดเช้ือ โรคทางจิตเวช 
 
4.วธีิการพฒันาสถานที่ท างานเพ่ือการกลบัเข้าท างาน 
 องค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหน่ึงของการดูแลการกลับไปท างานให้ผูป่้วยท าได้ตามข้อสรุปหรือ
ขอ้ตกลงร่วมกนันั้นบางคร้ังนายจา้งอาจตอ้งมีสถานีงานในการเตรียมความพร้อมส าหรับการบริหารจดัการ
คนงานท่ีได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเพื่อให้การกลับไปท างานเป็นระบบท่ีได้รับการยอมรับทั้ งจาก
นายจา้งและคนงาน 
 โปรแกรมการดูแลการกลบัเขา้ท างานประกอบดว้ยนโยบาย ขั้นตอน หลกัการพื้นฐานของระบบการ
ดูแลการกลบัเขา้ท างาน โดยขอ้สรุปสุดทา้ยคือผลการตดัสินใจร่วมกนัในแต่ละสถานท่ีท างาน นโยบายและ
ขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นหลักเกณฑ์เหล่าน้ีเป็นข้อก าหนดขั้นต ่าส าหรับการกลับไปท างาน นายจ้างอาจให้
ค  าปรึกษากบัคนงานเพิ่มเติม หรือก าหนดขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานีงานของตน ส าหรับโปรแกรมการดูแล
การกลบัเขา้ท างานสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจของนายจา้ง บริบททางวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมต่างๆของสถานท่ีท างาน โปรแกรมน้ีจะรวมถึงการดูแลพนักงานท่ีบาดเจ็บแบบองค์รวมของ
หน่วยบริการประกนัสุขภาพ เน่ืองจากการดูแลการกลบัเขา้ท างานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัโปรแกรมการจดัการ
การบาดเจ็บของผูถื้อประกนัภยันั้น โปรแกรมประกนัภยัดงักล่าวอาจตอ้งรวมนโยบายและขั้นตอนต่างๆของ
สถานประกอบการท่ีมีความเก่ียวข้องกับการดูแลการกลับเข้าท างานไวด้้วยกัน ควรทบทวนทบทวน
ประสิทธิผลและความเก่ียวขอ้งท่ีต่อเน่ืองของโปรแกรมดูแลการกลบัเขา้ท างานเป็นประจ าและตกลงกนัโดย
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โปรแกรมทั้งหมดควรก าหนดวนัท่ีส าหรับการทบทวนท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยการ
ทบทวนขั้นต ่าควรจะด าเนินการประเมินทบทวนทุกสองปี ทั้งน้ี โปรแกรมการกลบัไปท างานตอ้งครอบคลุม
เน้ือหา ต่อไปน้ี: 

1) ป้องกนัการบาดเจบ็จากการท างานและการเจบ็ป่วย 
2) การพฒันาแนวทางการดูแลการกลบัเขา้ท างาน และการด าเนินการอยา่งไร เช่นการใหข้อ้มูล และ

การฝึกอบรมส าหรับพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) ใหค้  าปรึกษากบัคนงาน และร่วมกบัสหภาพแรงงานท่ีเป็นตวัแทนของคนงานเหล่านั้น 
4) เร่ิมตน้การด าเนินการจดัการการบาดเจบ็และการดูแลการกลบัเขา้ท างานในช่วงเร่ิมแรกของการ

รักษาตวั 
5) มีการจดัหาหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม การฝึกอบรมความเช่ียวชาญทางอาชีพ  การใหค้วามความ

ช่วยเหลือเก่ียวกบัการจดัหาปรับเปล่ียนงาน 
6) การดูแลการกลบัเขา้ท างานเพื่อไม่ใหค้นงานท่ีไดรั้บบาดเจบ็เสียประโยชน์ต่างๆ 

 



 

 

กจิกรรม 15.1.2 
 จงยกตวัอยา่งเน้ือหาโปรแกรมการกลบัไปท างาน อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 
 
แนวตอบกจิกรรม 15.1.2  

เน้ือหาโปรแกรมการกลบัไปท างาน ไดแ้ก่ 
 1) ป้องกนัการบาดเจบ็จากการท างานและการเจบ็ป่วย 
2) การพฒันาแนวทางการดูแลการกลบัเขา้ท างาน และการด าเนินการอยา่งไร เช่นการใหข้อ้มูล 
และการฝึกอบรมส าหรับพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) ใหค้  าปรึกษากบัคนงาน และร่วมกบัสหภาพแรงงานท่ีเป็นตวัแทนของคนงานเหล่านั้น 
 
 

 

เร่ืองที ่15.1.3  
บทบาทผู้เกีย่วข้องในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลบัเข้าท างาน 
   
 การจดัการการบาดเจ็บและเจ็บป่วยอยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
นายจา้ง คนงาน บริษทัประกนัสุขภาพ แพทยแ์ละผูป้ฏิบติังานดา้นสุขภาพอ่ืนๆ การท่ีแต่ละฝ่ายตระหนกัถึง
บทบาทของตนเองและบทบาทของเพื่อนต่างวิชาชีพจะช่วยให้การท างานร่วมกนัแบบสหสาขาวิชาชีพ
ประสบผลส าเร็จ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เราอาจแบ่งบทบาทผูเ้ก่ียวขอ้งในการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างานออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ
บทบาทผู ้เก่ียวข้องภายในสถานประกอบกิจการ และส่อนท่ีสองคือบทบาทผู ้เก่ียวข้องภายนอก 
สถานประกอบกิจการ 
 ผูเ้ก่ียวขอ้งภายในสถานประกอบกิจการ ไดแ้ก่ นายจา้ง ผูป่้วย เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ แพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ท่ีปรึกษาสถานประกอบกิจการ พยาบาลอาชีวอนามยัประจ าโรงงาน ฝ่ายบุคคล หวัหนา้งาน 
และเพื่อนร่วมงาน โดยอาจมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือหลายฝ่ายร่วมกนัท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงาน
การกลบัเขา้ท างาน 
 ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานประกอบกิจการ ได้แก่ แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามยั
ประจ าคลินิกโรคจากการท างานท่ีโรงพยาบาลจงัหวดัทัว่ประเทศ แพทยเ์จา้ของไขผู้ดู้แลรักษาและผ่าตดั
ผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแรงงาน ส านักงาน
ประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนบริษทัประกนัสุขภาพต่างๆ 



 

 

1.บทบาทผู้เกีย่วข้องภายในสถานประกอบกจิการ 
 1.1บทบาทของนายจ้าง 

1.1.1 สร้างความมัน่ใจในสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิการในการท างานของพนกังานทั้งหมด 
1.1.2 สนบัสนุนกรมธรรมป์ระกนัภยัค่าชดเชยครอบคลุมพนกังานทุกคน 

 1.1.3 เร่ิมตน้การพฒันาโครงการกลบัเขา้ท างานภายใน 12 เดือนหลงัจากเร่ิมเป็นนายจา้ง 
 1.1.4 พฒันา น าไปใช ้และทบทวนผลลพัธ์ในการกลบัเขา้ท างานโดยอาศยัการปรึกษาหารือร่วมกบั
พนกังาน และสหภาพแรงงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกปีหรืออยา่งนอ้ยทุกสองปี 
 1.1.5 เซ็นรับรองเอกสารโครงการและเผยแพร่ในสถานประกอบการโดยทัว่กนั 
 1.1.6 แสดงรายละเอียดของโครงการ ค่าตอบแทนแรงงาน กฎหมายเก่ียวกบัการแจง้ให้ทราบการ
บาดเจบ็และการเรียกร้อง 
 1.1.7 แต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นผูป้ระสานงานกบัคุณสมบติัท่ีจ  าเป็น และทรัพยากรเพื่อ
เจรจาพฒันาและใชน้โยบายและขั้นตอนการกลบัไปท างาน 
 1.1.8 เลือกและเสนอช่ือผูใ้ห้บริการฟ้ืนฟูสภาพในสถานท่ีท างานท่ีไดรั้บอนุมติัโดยปรึกษากบัคนงาน
และสหภาพแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.1.9 เก็บรักษาทะเบียนการบาดเจบ็ บนัทึกรายละเอียดของการบาดเจบ็ท่ีเก่ียวกบังาน 
 1.1.10 แจง้ส านกังานประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน และสวสัดิการคุม้ครองแรงงานเก่ียวกบัการ
บาดเจบ็ในสถานท่ีท างานทั้งหมดทนัที หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 1.1.11 หา้มขบัไล่ผูบ้าดเจบ็เน่ืองจากบาดเจบ็ภายในหกเดือนแรกหลงัการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยดว้ยเหตุ
ทางสุขภาพไม่เหมาะส าหรับการจา้งงาน 
 1.1.12 ใหข้อ้มูลพนกังานเก่ียวกบัการชดเชย สิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีพึงไดใ้หค้รบถว้น ตลอดจน
ขั้นตอนการท างานรวมถึง การเลือกแพทยผ์ูรั้กษาและผูใ้หบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และวธีิการเปล่ียนผูใ้ห้
บริการถา้จ าเป็น 
 1.1.13 แนะน าแพทยเ์พื่อเขา้รับการรักษาตวัของผูป้ฏิบติังาน และแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ผูป้ระเมิน
ภาระงานตามปกติ ภาระงานท่ีปรับเปล่ียนของพนกังาน และความพร้อมทางสุขภาพต่อของหนา้ท่ีการท างาน
ท่ีเหมาะสม 
 1.1.14 พยายามปฏิบติัตามขอ้จ ากดัทางการแพทยอ์นัเป็นผลมาจากการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย หรือจาก
การรักษา 
 1.1.15 เคารพความเป็นส่วนตวั และความลบัทางสุขภาพของพนกังาน โดยพิจารณาจดัแยกการ
อภิปรายระหวา่งคนงานแพทยแ์ละนายจา้ง 
 



 

 

1.2บทบาทของผู้ป่วย 
 1.2.1 ร่วมมือกบันายจา้งเพื่อป้องกนัการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานทั้งต่อตนเอง
และเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ 
 1.2.2 ร่วมมือกบันายจา้งเพื่อใหน้ายจา้งสามารถดูแลใหก้ลบัไปท างานไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 1.2.3 ร่วมมือในการเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างานท่ีออกแบบมาเพื่อช่วยในการกลบัไปท างานของเพื่อน
ร่วมงาน ถา้ไดรั้บบาดเจบ็: 
   1) แจง้นายจา้งเร่ืองการบาดเจบ็ในสถานท่ีท างานใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดห้ลงัจาก
ไดรั้บบาดเจบ็ 
   2) ระบุแพทยผ์ูรั้กษาและแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ท่ีพร้อมจะเขา้ร่วมส าหรับการพฒันาและ
การใชแ้ผนจดัการการบาดเจ็บเพื่อการกลบัเขา้ท างาน 
   3) ใหค้วามยนิยอมส าหรับแพทยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งเพื่อใหข้อ้มูลส าหรับวตัถุประสงคข์อง
การวางแผนจดัการการบาดเจ็บและการกลบัเขา้ท างาน 
   4) พยายามอยา่งสมเหตุสมผลเพื่อกลบัไปท างานเดิมท่ีท าก่อนไดรั้บบาดเจบ็โดยเร็วท่ีสุดถา้
เป็นไปได ้
   5) ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีระบุไวใ้นแผนจดัการการบาดเจบ็ 
   6) รายงานความยากล าบากส าหรับการกลบัมาท างานให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อป้องกนั
ความล่าชา้ในการแกปั้ญหา 
 
1.3บทบาทของเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย 
 1.3.1 พิจารณาลกัษณะการท างานท่ีผูป่้วยไดรั้บมอบหมายในปัจจุบนั และลกัษณะการท างานท่ีผูป่้วย
อาจไดรั้บมอบหมายในภายหลงั 
 1.3.2 ระบุส่ิงคุกคามทางสุขภาพท่ีมีในลกัษณะการท างาน 
 1.3.3 ประเมินความเส่ียงโดยค านึงถึงภาวะสุขภาพท่ีไม่ปกติของผูป่้วยเป็นกรณีเฉพาะ 
 1.3.4 ประเมินความสามารถในการท างานท่ีจ าเป็นส าหรับลกัษณะการท างานดงักล่าว 
 1.3.5 รวบรวมขอ้มูลเพื่อสรุปก่อนการพิจารณาแบบสหสาขาวชิาชีพ 
 1.3.6 ติดตามวา่ผูป่้วยสามารถกลบัเขา้ท างานไดอ้ยา่งราบร่ืนและปลอดภยั 
 
1.4บทบาทแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทีป่รึกษาสถานประกอบกจิการ 
 1.4.1 พิจารณาขอ้มูลทางสุขภาพของผูป่้วยและขอขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการประเมินเพิ่มเติม 
 1.4.2 คาดการณ์แผนการรักษาต่อ และการพยากรณ์ของโรคในระยะสั้นและระยะยาว 



 

 

 1.4.3 พิจารณาประเมินความสามารถในการท างาน ความเส่ียงในการท างานทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
ตลอดจนความเส่ียงต่อสถานประกอบกิจการ ในแต่ละช่วงเวลาของการรักษา 
 1.4.4 พิจารณาส่งประเมินความสามารถในการท างานอยา่งละเอียดต่อไป (Functional capacity 
evaluation) 
 1.4.5 กรอกใบรับรองแพทยร์ะบุเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการกลบัเขา้ท างาน การรักษาท่ีเหมาะสม ระบุ
ขอ้จ ากดัทางการแพทย ์และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสมของหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีนายจา้งเสนอ 
 1.4.6 ใหข้อ้มูลกบัพนกังานและนายจา้งเก่ียวกบัการจดัการการบาดเจบ็ และการกลบัเขา้ท างานส าหรับ
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 
 
1.5บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยประจ าสถานประกอบกจิการ 
 1.5.1 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายกลบัคืนสู่สภาพเดิม และความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังาน 
 1.5.2 ติดตามและทบทวนความคืบหนา้อาการท่ีไดรั้บบาดเจบ็ และทบทวนการรักษาพยาบาลของ
พนกังานเป็นระยะและใหค้ าแนะน าการจดัการตามความจ าเป็นทางการแพทย ์
 1.5.3 ใหค้  าแนะน าแก่นายจา้งและพนกังานเก่ียวกบัการจดัการการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย และการกลบัเขา้
ไปท างาน 
 
1.6บทบาทผู้ประสานงานการกลบัเข้าท างาน 
 ผูป้ระสานงานการกลบัเขา้ท างาน เป็นบุคคลส าคญัในกระบวนการดูแลการกลบัเขา้ท างาน ท าหน้าท่ี
เช่ือมโยงกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีบทบาทเก่ียวกบัการระบุความตอ้งการของคนงานผูบ้าดเจบ็ ส่ือสารให้
คนงานเขา้ใจกบัขอ้จ ากดัของนายจา้ง และอ านวยความสะดวกในการท างานเป็นทีมระหว่างนายจา้ง ผูป่้วย 
และแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพในการพฒันาและด าเนินการการกลบัเขา้ท างาน เพื่อให้
บรรลุบทบาทน้ีผูป้ระสานงานควรมีความคุน้เคยและสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีท างานทั้งหมด ตลอดจนคุน้เคยกบั
ผูบ้งัคบับญัชาของคนงานและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนส าหรับในกรณีจ าเป็นตอ้งหารือเก่ียวกบัหน้าท่ีการ
ท างานท่ีเหมาะสม โดยอาจเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรทางดา้นอาชีวอนามยั หรืออาจเป็น
การปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งทีมแพทย ์ทีมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั และทีมฝ่ายบุคคลของสถานประกอบ
กิจการ 
 ส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานประกอบกิจการ ไดแ้ก่ แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนา
มยัประจ าคลินิกโรคจากการท างานท่ีโรงพยาบาลจงัหวดัทัว่ประเทศ แพทยเ์จา้ของไขผู้ดู้แลรักษาและผา่ตดั
ผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแรงงาน ส านักงาน
ประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนบริษทัประกนัสุขภาพต่างๆ 



 

 

2.บทบาทของผู้เกีย่วข้องภายนอกสถานประกอบกจิการ 
 บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานประกอบกิจการนั้นจะเป็นการสนับสนุน บทบาทต่างๆของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายใน เช่น ส านกังานประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนบริษทัประกนัสุขภาพต่างๆ
สนบัสนุนค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาในบางกรณีตามท่ีตกลงไว ้ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแรงงานสนับสนุนการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแรงงานและฝึกอาชีพให้ผูสู้ญเสียอวยัวะ แพทยเ์จา้ของไขผู้ดู้แลรักษาและผ่าตดัผูป่้วยท่ี
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนขอ้มูลประวติัการรักษาพยาบาลและให้
ความเห็นเก่ียวกบัตวัโรคหรืออาการบาดเจบ็เม่ือไดรั้บการร้องขอจากผูป่้วยโดยตรงเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผูป่้วยและแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ท่ีปรึกษาประจ าสถานประกอบกิจการ แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์และพยาบาล
อาชีวอนามยัประจ าคลินิกโรคจากการท างานท่ีโรงพยาบาลจงัหวดัทัว่ประเทศสนบัสนุนการดูแลการกลบัเขา้
ท างานของผูป่้วยในสถานประกอบการตามบริบทของสถานประกอบการท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปโดย
ผู ้ป่วย นายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้างสามารถติดต่อขอรับบริการได้ท่ีคลินิกโรคจากการท างานของ
โรงพยาบาลประจ าจงัหวดัท่ีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัท่ีผูป่้วยมีสิทธิ
ประกนัสังคม 
 
3.การส่งต่อข้อมูลและการส่ือสารข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลบัเข้าท างาน 
 ระบบให้บริการอาจเร่ิมตน้จากตวัผูป่้วย หวัหนา้งาน หรือฝ่ายบุคคล ท่ีสงสัยวา่ผูป่้วยจะสามารถกลบั
เขา้ท างานภายหลงัจากท่ีมีภาวะทางสุขภาพต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยัหรือไม่ แลว้ติดต่อส่ง
ขอ้มูลทางสุขภาพเบ้ืองตน้ เช่น โรคท่ีเป็นและการรักษา ให้ทีมสุขภาพของสถานประกอบกิจการ และปรึกษา
รายละเอียดการท างานกบัเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
 1)แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ท่ีปรึกษาโรงงานอาจขอขอ้มูลรายละเอียดเฉพาะทางสุขภาพเพิ่มเติมจาก
แพทยผ์ูรั้กษา เช่น รายละเอียดการผา่ตดัและแผนการรักษาเพิ่มเติม โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์หรือพยาบาล
อาชีวอนามยัจะท าเอกสารขอขอ้มูลท่ีส าคญั ระบุรายละเอียด และมอบให้ผูป่้วยน าไปขอขอ้มูลจากแพทย์
เจา้ของไข ้ณ โรงพยาบาลท่ีท าการรักษา 
 2)เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเดินส ารวจพื้นท่ีปฏิบติังานพร้อมกบัผูป่้วย หวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงานท่ี
เก่ียวขอ้ง สรุปผลประเมินลกัษณะการท างาน ความสามารถท่ีจ าเป็นในการท างาน ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
และประเด็นท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพของผูป่้วย 
 3)เม่ือได้ขอ้มูลครบถ้วนแล้วจะท าการส่ือสารขอ้มูลถึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยนัดหมายประชุม วาง
แผนการดูแลการกลบัเขา้ท างานร่วมกนั จากนั้นแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์จะสรุปผลออกเป็นใบรับรองแพทยท่ี์
มีเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้ห้ามในการท างานและขอ้จ ากดัในการท างานเน่ืองดว้ยภาวะทางสุขภาพในปัจจุบนัและ
ในอนาคต ตลอดจนให้ค  าแนะน าทางสุขภาพอ่ืนเพิ่มเติม พยาบาลอาชีวอนามยัจะติดตามภาวะสุขภาพของ
ผูป่้วยและด าเนินการทางการพยาบาลตามแผนท่ีวางไวต่้อและนดัพบแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์เป็นระยะจนจบ



 

 

แผนการดูแล เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัจะเป็นผูติ้ดตามดูการท างานในพื้นท่ีปฏิบติังานเป็นระยะว่าเป็นไป
อยา่งราบร่ืนตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ และรายงานกลบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 
 4)สถานประกอบกิจการบางแห่งอาจมีบริบทท่ีผูป่้วยตอ้งกลบัเขา้ท างานทนัทีโดยไม่สามารถรอการ
ด าเนินการแบบสหสาขาวิชาชีพดงักล่าวซ่ึงมีหลายขั้นตอน และใชเ้วลานานได ้ประกอบกบัสถานประกอบ
กิจการไม่มีแพทยป์ระจ าห้องพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง จึงอาจวางระบบการดูแลการกลบัเขา้ท างานโดย
ฝึกอบรมใหพ้ยาบาลประจ าหอ้งพยาบาลช่วยประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วยและรายงานแพทยอ์า
ชีวเวชศาสตร์ท่ีปรึกษาให้ความเห็นทางโทรศพัท์ หรือผา่นระบบ Online ต่างๆก่อนการกลบัเขา้ท างาน และ
นดัหมายทีมสหสาขาวชิาชีพเพื่อติดตามการกลบัเขา้ท างานต่อไป  
 
 
กจิกรรม 15.1.3 

ผูใ้ดบา้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งภายในสถานประกอบกิจการในการดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน  
 
แนวตอบกจิกรรม 15.1.3 
 ผูเ้ก่ียวขอ้งภายในสถานประกอบกิจการ ไดแ้ก่ นายจา้ง ผูป่้วย เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ แพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ท่ีปรึกษาสถานประกอบกิจการ พยาบาลอาชีวอนามยัประจ าโรงงาน ฝ่ายบุคคล หวัหนา้งาน 
และเพื่อนร่วมงาน โดยอาจมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือหลายฝ่ายร่วมกนัท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงาน
การกลบัเขา้ท างาน 
 
   
 
 



 

 

ตอนที ่15.2  
แนวทางการประเมนิความพร้อมของผู้ป่วยก่อนกลบัเข้าท างาน 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 15.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเร่ือง 
15.2.1 หลกัการประเมินความพร้อมในการกลบัเขา้ท างานของผูป่้วยเบ้ืองตน้ และการ

ดูแลก่อนการกลบัเขา้ท างาน 
15.2.2 หลกัการประเมินความสมบูรณ์พร้อมในการท างานภายหลงัการผา่ตดั  
15.2.3 หลกัการประเมินการกลบัเขา้ท างานในพนกังานท่ีมีอาการปวดหลงัแบบต่างๆ 
  

แนวคิด 
1. การประเมินปัญหาการกลบัเขา้ท างานในผูป่้วยตอ้งอาศยัหลกัการ และหลกัฐาน
เชิงประจกัษเ์พ่ือประเมินระยะเวลาการกลบัเขา้ท างานท่ีเหมาะสมของผูป่้วยแต่ละ
ราย 
2. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการกลบัเขา้ท างานอาจไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาใน
การรักษา ผูป่้วยบางรายอาจกลบัเขา้ท างานไดก่้อนการรักษาเสร็จส้ิน 
3. ตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการกลบัเขา้ท างาน และตวัฉุดร้ังท่ียบัย ั้ง
การกลบัเขา้ท างานเพ่ือจดัการให้เหมาะสม  

 วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาตอนท่ี 15.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลกัการประเมินระยะเวลาการกลบัเขา้ท างานในผูป่้วยได ้
2.  อธิบายหลกัการประเมินปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการกลบัเขา้ท างานในผูป่้วยได ้



 

 

เร่ืองที ่15.2.1 หลกัการประเมินความพร้อมในการกลบัเข้าท างานของผู้ป่วยเบ้ืองต้น และการดูแล
ก่อนการกลับเข้าท างาน 
   
หลกัการประเมินความพร้อมในการกลบัเขา้ท างานของผูป่้วยเบ้ืองตน้ มีดงัน้ี 
1. ขั้นตอนการประเมินความพร้อมในการกลบัเข้าท างานหลงัจากคัดผู้ป่วยเข้าโครงการแล้ว
ประกอบดว้ย 
 1.1รวบรวมขอ้มูลทางสุขภาพ โรค การด าเนินของโรค การพยากรณ์โรค การรักษาท่ีผา่นมา 
และแผนการรักษาต่อในอนาคต โดยขอหลกัฐานเอกสารจากแพทยผ์ูท้  าการรักษาในรูปของ
ใบรับรองแพทย ์ส าเนาเอกสารประวติัการรักษา การผา่ตดั การตรวจพิเศษต่างๆ ทั้งโรคท่ีเป็นโรค
หลกัในการประเมิน และโรคอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.2ทบทวนขอ้มูลลกัษณะการท างานในปัจจุบนั และทางเลือกในการมอบหมายงานท่ี
เป็นไปได ้
 1.3ประเมินความสามารถในการท างานทั้งในปัจจุบนั และคาดการณ์ต่อไปในอนาคตโดย
ค านึงถึงโอกาสในการเปล่ียนแปลงภาวะความรุนแรงของโรคดีข้ึนและแยล่งตามธรรมชาติของโรค 
 1.4ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งต่อตวัผูป่้วยเอง ต่อเพ่ือนร่วมงาน และตลอดจน
ทรัพยสิ์นของสถานประกอบกิจการ 
 1.5คน้หาตวัฉุดร้ังและตวัผลกัดนัในการกลบัเขา้ท างาน  
 จากการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าตวัฉุดร้ังท่ีจะท าให้การท างานเป็นไปอย่างล่าชา้ หรือลม้เหลว 
หากตรวจพบไดเ้ร็วและจดัการไดอ้ย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยสนับสนุนให้การกลบัเขา้ท างาน
เป็นไปอย่างราบร่ืนไดแ้ก่ การท่ีผูป่้วยรู้สึกว่างานท่ีท าอยู่ไม่มีคุณค่า สภาพแวดลอ้มการท างานไม่
เอ้ืออ านวย ผูป่้วยเช่ือว่าการกลบัไปท าหน้าท่ีอย่างเดิมเป็นไปไดย้าก มีการสูญเสียสมรรถภาพอยา่ง
มาก ผลการรักษาไม่ดี ประสบภาวะกดดนัสูง มีปัญหาอ่ืนรุมเร้า ไดรั้บค่าชดเชย เศรษฐานะไม่ดี ไม่
ไวว้างใจนายจา้ง 
 นอกจากน้ียงัพบว่ามีตวัผลกัดนัในการกลบัเขา้ท างาน ท่ีหากคน้พบหรือสร้างข้ึนในผูป่้วย
แต่ละรายไดจ้ะเป็นกุญแจส าคญัในการกลบัเขา้ท างานท่ีประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ ความเบ่ือหน่ายใน
การหยดุพกัระหว่างบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย การท่ีผูป่้วยเช่ือมัน่ว่ามีโอกาสในการกลบัเขา้ท างานไดสู้ง 
การจ่ายเงินชดเชยมีความยืดหยุ่นเอ้ือให้ลูกจา้งกลบัเขา้ท างาน ลูกจา้งมีความสามารถรับมือความ
เปล่ียนแปลงและแรงกดดนัไดเ้ป็นอย่างดี และสภาพแวดลอ้มการท างานและการเดินทางมาท างาน
ไม่เป็นอุปสรรคมากเกินไป 
 1.6ก าหนดขอ้ห้ามในการท างานเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียง 



 

 

 1.7ก าหนดขอ้จ ากดัในการท างานอนัเน่ืองจากสุขภาพของผูป่้วย 
 1.8วางแผนการด าเนินการดูแลการกลบัเขา้ท างานร่วมกนัแบบสหสาขาวิชาชีพ ทั้ง
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามยั ฝ่ายบุคคล หวัหนา้งาน 
เพ่ือนร่วมงาน และตวัผูป่้วย 
 1.9ติดตามและทบทวนผลการดูแลการกลบัเข้าท างานเป็นระยะ ควรมีการทบทวนใหม่เม่ือ
ภาวะสุขภาพของผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน แยล่ง หรือมีแผนท่ีจะปรับเปล่ียนยา้ยงานใหม่  
 
2.การประเมินความสามารถในการท างาน 
 การกลับเข้าท างานบางอย่างอาจมีความจ าเป็นต้องประเมินความสามารถในการท างาน
อยา่งละเอียด บางคร้ังแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์อาจพิจารณาให้ส่งประเมินความสามารถในการท างาน 
(Functional Capacity evaluation, FCE) เพ่ิมเติมเพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานท่ีก าลงัจะกลับเข้าท างาน
นั้นจะสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายได ้เน่ืองจากหากพนักงานไม่สามารถปฏิบติังานไดจ้ะท า
ให้เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบกิจการและตวัพนักงานเองได ้เช่น พนักงานท่ีจะไปท างาน
บนแท่นขุดเจาะกลางทะเล หากเดินทางไปถึงแลว้ไม่สามารถปฏิบติังานไดจ้ะท าให้เสียค่าเดินทาง 
ค่าใชจ่้ายระหว่างท่ีอยู่บนแท่นขดุเจาะ และเสียโอกาสทางธุรกิจอยา่งมาก 
 การประเมินความสามารถในการท างานเป็นการประเมินความสามารถในการท างานหรือ
กิจกรรมของผู ้ป่วย ท่ี มีความสัมพันธ์กับงานท่ีผู ้ป่วยประกอบอาชีพอยู่  คู่มือ “Dictionary of 
Occupational Titles” ซ่ึงตีพิมพ์โดยภาคแรงงานของสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งพ้ืนฐานความสามารถ
ของร่างกายท่ีตอ้งใชใ้นการท างานต่างๆออกเป็น 20 ประเภท ไดแ้ก่ การยืน การเดิน การนัง่ การกม้
ตวั การคุกเข่า การหมอบ การคลาน การปีน การทรงตวั การเอ้ือม การจบั การถือของ การยกของ 
การผลกัและการดึง การใชน้ิ้ว การรับความรู้สึก การมองไกลและใกล ้การฟัง การพูดคุย การรับรส 
และการดมกล่ิน การประเมินควรท าโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ โดยต้องมีการซักประวติัทัว่ไป ขอ้มูล
ผลการรักษา ,การตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจรวมถึงแรงจูงใจในการท างานของผูป่้วยแต่
ละคน โดยแพทยต์อ้งท าการประเมินความสามารถของร่างกายผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างานเพ่ือไม่ให้
สภาพร่างกายหรือจิตใจท่ีไม่พร้อมของผูป่้วย ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผูป่้วยเองหรือต่อเพ่ือน
ร่วมงาน  ดงันั้นขอ้มูลความเจ็บป่วยและการรักษาโรคจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการประเมิน
ก่อนท าการตรวจวดัความสามารถ ปัญหาดา้นสภาพจิตใจก็มีความส าคญัเช่นเดียวกบัสภาพร่างกาย 
เน่ืองจากมีผลกระทบต่อความสามารถในการท างาน (Work ability) หลังจากปัญหาด้านร่างกาย
และจิตใจถูกแก้ไขแล้ว แพทยอ์าจใช้ค  าถามกบัผูป่้วยถึงความพร้อมในการกลับเข้าท างานโดย
ค านึงถึงการเคารพสิทธิผูป่้วยเป็นหลกั  แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์อาจมีบทบาทในการร่วมประเมิน 



 

 

สภาพร่างกาย จิตใจ ความเจ็บปวด และปัญหาด้านอ่ืนๆของผูป่้วยอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือน ามา
พิจารณาในการประเมินการกลบัเขา้ท างาน 
 ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการประเมินความสามารถในการท างาน การประเมินความสามารถ
ในการท างานก่อนกลบัเขา้ท างาน จะมีการประเมินหลายดา้น และดูความทนทานในงานท่ีจ าเพาะ
กบังานท่ีผูป่้วยท า เช่น การยกของ,การยกเหนือศีรษะ ,ความคล่องแคล่วของมือ  โดยเน้นให้ผูป่้วย
กลบัเขา้ไปท างานไดอ้ย่างปลอดภยั   ซ่ึงการประเมิน FCE นั้นจะเน้นดูความทน(Tolerance) และ
ความสามารถสูงสุดของผูป่้วย (Capacity)    การประเมิน FCE มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น การ
ติดตามผลการกายภาพ ,การประเมินสมรรถภาพ เพ่ือให้ค าแนะน าในการรักษา  โดยการประเมิน
ความสามารถในการท างาน มีองค์ประกอบของการประเมิน มีหลายส่วน แพทย์จึงควรท า 
ความเขา้ใจองคป์ระกอบต่างๆ เช่น ผูป้ระเมิน ,กระบวนการประเมิน , ผลการประเมิน รวมถึงการ
แปลผล 
  2.1 องคป์ระกอบของการประเมินความสามารถในการท างาน มีดงัน้ี 
  2.1.1 ผูป้ระเมิน  
 ในปัจจุบนัยงัไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานว่าใครสามารถประเมิน FCE ได้  ดงันั้ น 
ผูท่ี้จะมาประเมินอาจเป็นได้ทั้ งแพทย ์พยาบาล  ผูช่้วยท่ีเขา้รับการอบรม หรือนักกายภาพบ าบัด  
โดยควรเป็นการประเมินในสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชย ์  ควรมีการเลือกผูท่ี้
ท าการประเมินและสถานท่ีใช้ประเมินอย่างเหมาะสม  เน่ืองจากมีส่วนส าคญัในการประเมินการ
กลับเข้าท างานของผูป่้วย  หากแพทยไ์ม่มีความคุ้นเคยกับสถานท่ี กระบวรการประเมินและผู ้
ประเมิน FCE      ควรส่งผูป่้วยไปประเมินกบัแพทยท่ี์คุน้เคยกบัการประเมิน FCE เพ่ือให้ไดผ้ลท่ี
น่าเช่ือถือ 
  2.1.2 กระบวนการประเมิน  
 กระบวนการประเมินในผูป่้วยแต่ละรายใช้เวลาไม่เท่ากนั  โดยกระบวนการเร่ิมจากผูป่้วย
ตอ้งเซ็นต์ใบยินยอมให้ท าการตรวจ และได้รับค าอธิบายถึงวิธีการในการตรวจโดยละเอียด  การ
ประเมิน function บางอย่าง เช่น การนั่ง สามารถท าได้ในระหว่างการแนะน าตัว หรือ อธิบาย
รายละเอียด  ในขณะท่ีบางอยา่งตอ้งท าแยกออกมา เช่น การยก  
 American Medical Association’s (AMA’s)  ได้แนะน าว่าควรให้มีการประเมิน MET  ร่วม
ในการประเมินความสามารถในการท างานด้วย  โดย MET  ย่อมาจาก Metabolic Equivalent of 
Task โดยจะแสดงตัวเลขเป็นจ านวนเท่าของพลังงานท่ี ร่างกายใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
เปรียบเทียบกบัพลงังานท่ีใช้ในขณะพกั  ก าหนดให้พลงังานท่ีใช้ในขณะพกั คือ 1MET  เช่นการ
ท างานนัง่โต๊ะ ใชพ้ลงังานเป็น 2เท่าของขณะพกั  ดงันั้นความหนกัของการท างานนัง่โต๊ะจึงเท่ากบั 
2 MET  



 

 

 ในระหว่างท าการตรวจ FCE หากตอ้งท าการหยดุตรวจไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดควรมีการบนัทึก
ไวใ้นรายงาน  การตรวจร่วมกบัผล vital signs ขณะนั้น  เช่น ผูป่้วยมีอาการหายใจไม่อ่ิมขณะเดิน  
ซ่ึงการบนัทึกจะช่วย   แพทยใ์นการประเมินการกลบัเขา้ท างาน   
 การยกแบบ isometric หรือการยกแบบเร็งกลา้มเน้ืออาจจะไม่สัมพนัธ์กบัการท างานในชีวิต
จริง จึงควรท า    ร่วมกบัการวดั dynamic strength อาจเปล่ียนจากการยกคา้งไว ้เป็นยกของใส่ลัง 
เป็นต้น  ซ่ึง protocol น้ีจะใช้ การวดั maximum heart rate ตามเพศและช่วงอายุของผูป่้วย ร่วมกบั 
vital sign อ่ืนๆ  
 การวดั grip strength ใน1 protocol ประกอบไปด้วย 5 ท่า โดยใช้ Jamar dynamometer ผล
การตรวจท่ี  ผิดปกติ อาจมาจากอาการปวดของผูป่้วย   ถา้หากผูป่้วยมีอาการปวดมากระหว่างการ
ทดสอบ ควรมีการวดั   vital signs และบนัทึกเพ่ือใชป้ระเมินความสามารถในการท างาน  
 การทรงตวั อาจประเมินในขณะผูป่้วยท าการทกสอบอ่ืน เช่น การเดิน  การว่ิงบนลู่ว่ิง หรือ
การยก    
 2.1.3 ผลการทดสอบและการแปลผล    
 การรายงานผล FCE ท่ีดีควรมีรายละเอียดประกอบขอ้จ ากดัของผูป่้วย เช่น ขณะท ากิจกรรม
ยกผูป่้วยมี  อาการปวดมาก  หรือ หากผูป่้วยไม่สามารถยกของท่ีหนัก 10 กิโลกรัมได้ vital sign 
ในขณะยกของผูป่้วย  เป็นอย่างไร เพ่ือบ่งช้ีว่าผูป่้วยได้พยายามท าอย่างเต็มท่ี นอกจากน้ีควรมี
ค าแนะน าในการกลบัเขา้ท างานใน รายงานดว้ย 
 การตรวจ FCE  จะตอ้งมีทั้ง Validity หรือ ความถูกตอ้งของการตรวจ FCE คือการสามารถ
บอกถึงส่ิงท่ี ต้องการประเมินได ้ และมี Reliability คือมีความแม่นย  าเช่ือถือได ้ถึงจะกระท าโดย
ผูต้รวจคนอ่ืน ไดมี้การศึกษาความไวและความจ าเพาะของ การตรวจFCE โดย  Lemstra และคณะ 
พบว่าเม่ือ ใชF้CE วดั maximum กบั submaximum effort จะมี ความไว 65 % ส่วน ความจ าเพาะอยู่
ท่ี 84%  และพบว่าหากผูป่้วยท าการทดสอบอย่างไม่เต็มท่ี ผูท้  าการทดสอบอาจจะวดัผลไม่ได ้และ 
ท าให้การประเมินความสามารถ ในการท างานคลาดเคล่ือน  นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ Gross 
และคณะ ท่ีศึกษา validity ของ Isernhagen FCE  protocol เพ่ือใช้ท านายเวลาในการกลบัเขา้ท างาน 
พบว่ามีผูเ้ขา้ร่วมจ านวนน้อยท่ีสามารถผ่าน protocol ทั้งหมด และแมว้่าผูป่้วยจะกลบัเขา้ท างาน แต่
จากการติดตาม พบว่า เกิดอุบติัเหตุซ ้ า 20% ทั้งน้ีตวัเลขในความจริงอาจคลาดเคล่ือนจากค่าดงักล่าว 
เน่ืองจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมในงานวิจยัมีไม่เพียงพอต่อการอา้งอิงทางสถิติ อยา่งไรก็ตามการประเมิน 
FCE ร่วมกับการซักประวติั ตรวจร่างกาย และข้อมูลการรักษา ก็มีประโยชน์ในการช่วยแพทย์
ประเมินการกลบัเขา้ท างานของผูป่้วยได้ 
 การใช ้FCE ในการประเมิน return to work เป็นเพียงส่วนประกอบหน่ึงเท่านั้น แพทยอ์าชีว
เวชศาสตร์อาจพิจารณาส่งตรวจ FCE ภายหลงัจากประเมินแลว้ว่าผูป่้วยจะไม่มีความเส่ียงท่ีสุขภาพ



 

 

จะทรุดแย่ลงภายหลงัจากการท ากิจกรรมนั้น ตลอดจนความเส่ียงต่อเพ่ือนร่วมงานและทรัพยสิ์น
ต่างๆ หากพิจารณาแลว้ว่าอาจมีความเส่ียงดงักล่าวควรงดเวน้การส่งประเมิน ส่ิงส าคญัส าหรับการ
ประเมินการกลบัเขา้ท างานท่ีทุกฝ่ายควรตระหนกัคือประวติั การตรวจร่างกาย และขอ้มูลการรักษา 
และการเคารพในความสามารถในการท างานของผูป่้วยแต่ละคน  
 
 
กจิกรรม 15.2.1 

องคป์ระกอบการประเมินความสามารถในการท างานมีอะไรบา้ง 
 
แนบตอบกจิกรรม 15.2.1 
 องคป์ระกอบการประเมินความสามารถในการท างาน ไดแ้ก่  ผูป้ระเมิน กระบวนการ
ประเมิน  ผลการประเมินและการแปลผล 
 



 

 

เร่ืองที ่15.2.2  
หลกัการประเมนิความสมบูรณ์พร้อมในการท างานภายหลงัการผ่าตัด 
   
 
 พนักงานอาจต้องเขา้รับการผ่าตดัได้จากสาเหตุการประสบอุบติัเหตุทั้งท่ีเกิดจากการท างานและ
นอกเหนือจากการท างาน ตลอดจนโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ระยะเวลาการรักษาตวัภายหลงัจากการผ่าตดัแต่ละ
คร้ังมีความแตกต่างกนัทั้งจากประเภทของการผา่ตดั เทคนิคการผ่าตดั โรคท่ีเป็น โรคแทรกซ้อน ภาวะทาง
สุขภาพอ่ืนๆ ลกัษณะการท างาน และสภาพจิตใจของพนักงานระหว่างการรักษาตวั บางคร้ังการประเมิน
ความสมบูรณ์พร้อมในการท างานภายหลงัการผ่าตดัและระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะกลบัเขา้ท างานภายหลงั
การผา่ตดัอาจท าไดอ้ยา่งยากล าบาก ตอ้งอาศยัความเห็นจากแพทยผ์ูท้  าการรักษา และแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 
เพื่อประเมินความสมบูรณ์พร้อมทางการแพทยร่์วมกบัวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พยาบาลอาชีวอนามยั 
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ฝ่ายบุคคล หวัหนา้งาน และตวัของพนกังานเอง 
 การศึกษาฉบบัหน่ึงท่ีตีพิมพ์ในวาร BMJ ในปี 1995 โดยสอบถามศลัยแพทยท์ัว่ไป 100 รายและ
แพทยท์ั่วไป 90 ราย เพื่อแนะน าการหยุดท างานส าหรับผูป่้วยท่ีมีอายุระหว่าง 25 ถึง 55 ปี โดยพิจารณา
เง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน ส าหรับลักษณะการท างานเบาและการท างานหนักโดยแบ่งออกเป็นส่ีระดับของ 
ความหนกัในการท างาน ค าตอบจากแพทยท่ี์เขา้ร่วมงานวิจยัมีความแตกต่างกนัอยา่งกวา้งขวาง ยกตวัอยา่ง
เช่น ค าแนะน าจากแพทยเ์ก่ียวกบัระยะเวลาในการกลบัเขา้ท างานภายหลงัจากการซ่อมแซมไส้เล่ือนขาหนีบ
ขา้งเดียวในผูท่ี้อายุ 25 ปีท่ีกลบัมาท างานหนกัของศลัยแพทยท่ี์เขา้ร่วมงานวิจยัแตกต่างกนัตั้งแต่หน่ึงถึงสิบ
สองสัปดาห์ และค าแนะน าจากแพทยท์ัว่ไปแตกต่างกนัไปตั้งแต่สองถึงสิบสามสัปดาห์ ขอ้สรุปเพียงอยา่ง
เดียวท่ีสามารถหาไดคื้อศลัยแพทยแ์ละแพทยท์ัว่ไปส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือเขา้ใจวา่ตอ้งใชเ้วลานานแค่ไหน
ในการกลบัเขา้ท างานภายหลงัจากการผา่ตดั แมก้ระทัง่ผูท่ี้ด าเนินการผา่ตดัรักษาเองก็ตาม  

การศึกษาการกลบัไปท างานของผูป่้วย 50 ราย ภายหลงัจากการผ่าตดัคลายการกดทบัเส้นประสาท
อุโมงคข์อ้มือ พบวา่ค าแนะน าของศลัยแพทยก์ระดูกในการกลบัไปท างานแตกต่างกนัตั้งแต่ 1 ถึง 36 วนัและ
เวลาท่ีแทจ้ริงในการกลบัไปท างานแตกต่างกนัตั้งแต่ 1 ถึง 88 วนั ศลัยแพทยก์ระดูกเพียงบางรายเท่านั้นท่ีจะ
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะการท างาน ระยะเวลาท่ีขาดงานจริงอาจไม่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความรุนแรง
ของอาการก่อนหรือหลงัการผา่ตดั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อระยะเวลาท่ีขาดงานคือค าแนะน าของแพทย ์
โดยเฉพาะแพทย์ผูเ้ป็นเจา้ของไข้ แสดงให้เห็นว่าผูป่้วยมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์
เจา้ของไขข้องพวกเขาแมว้่าบางคร้ังอาจเป็นค าแนะน าท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม เราคาดการณ์ได้ว่าผูป่้วยจะ
ปฏิบติัตามค าแนะน าของศลัยแพทยป์ระจ าตวัดงันั้นอาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือ
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ แพทยท่ี์ปรึกษาของสถานประกอบกิจการ หรือผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นอาชีวอนามยัให้



 

 

ค าแนะน าเร่ืองการกลบัไปท างานหลงัการผา่ตดัโดยมีขอ้มูลระยะเวลาการกลบัเขา้ท างานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
แพทยแ์ละบุคลากรดงักล่าวจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีพนกังานตอ้งการหยุดท างานสิบสองสัปดาห์ตามท่ีแพทย์
เจา้ของไข้แนะน า ในความเป็นจริงพนักงานเหล่าน้ีสามารถกลับมาเร่ิมงานหลงัสัปดาห์ท่ีสองและจะได้
ประโยชน์ดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากการท างานในท่ีท างานเดิมหรือในท่ีท างานท่ีปรับเปล่ียนให้ชัว่คราว 
พนักงานวยักลางคนท่ีสุขภาพไม่สมบูรณ์พร้อมตั้งแต่ก่อนการบาดเจ็บอาจสูญเสียสมรรถภาพอย่างมี
นยัส าคญัและมีน ้ าหนกัเพิ่มข้ึนอยา่งมากหากไม่ไดท้  างานเป็นเวลานานถึงสิบสองสัปดาห์โดยไม่มีกิจกรรม
ใดๆ หลงัจากนั้นการปรับสภาพและฟ้ืนตวัการออกก าลงักายในคนกลุ่มน้ีจะยากมากข้ึน ส่วนหน่ึงของการ
แก้ปัญหาคือการให้ค  าแนะน าท่ีถูกต้อง ค าอธิบายอย่างละเอียดรอบคอบจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านอาชีวอนามยัก็จะช่วยให้พนักงานท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้รับการสนับสนุนจาก
ผูบ้ริหารอยา่งจริงจงั 

ขอ้มูลทางการแพทยท่ี์ชดัเจนซ่ึงแสดงผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระยะยาวหลงัการผ่าตดั (เช่นการ
กลบัไปเล่นกีฬาหลงัจากเปล่ียนสะโพก) แต่มีหลกัฐานทางการแพทย์จ  านวนไม่มากเก่ียวกบัระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แพทยรู้์วา่ผลลพัธ์ของการรักษามีแนวโนม้เป็นอยา่งไร แต่การคาดคะเนน้ี
ไม่สามารถใช้ในกรณีท่ีผูป่้วยท างานนั่งท่ีโต๊ะท างาน ยืนท างานได้อย่างเต็มท่ีตลอดชั่วโมงการท างาน นั่ง
หมอบ เดินเทา้ระยะทางหน่ึงไมล์ หรือยกน ้ าหนกั 25 กิโลกรัม อยา่งไรก็ตามแพทยส์ามารถใช้หลกัการทัว่ไป
ในการรักษาบาดแผลท่ีควบคู่กบัดุลยพินิจของแพทยไ์ด ้
 
1.หลกัการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลงัการผ่าตัด 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลงัการผา่ตดัข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ประเภทและต าแหน่งของการผา่ตดั 
โครงสร้างทางกายวภิาคท่ีเก่ียวขอ้ง สุขภาพของผูป่้วยก่อนการผา่ตดั ทกัษะและความช านาญของศลัยแพทย ์
ตลอดจนการเลือกใชเ้ทคนิคการผา่ตดัและวสัดุเพื่อเสริมสร้างการฟ้ืนฟูบาดแผลในระหวา่งการรักษา 
1.1การรักษาบาดแผล 

เวลาท่ีร่างกายใชใ้นการรักษาบาดแผลเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการกลบัไปท างาน เวลาในการรักษา
ข้ึนอยู่กับความสามารถในการเยียวยาของเน้ือเยื่อ  และข้ึนอยู่กับปัจจัยเส ริม ท่ี เรียกว่า Cytokines  
แพทยค์าดหวงัวา่การผ่าตดัจะช่วยสร้างสภาพร่างกายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการรักษาบาดแผล เร่ิมตน้จากการ
กรีดแผลผา่ตดัในระนาบท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาความแข็งแรงทางสรีระ หลีกเล่ียงความเสียหายของกลา้มเน้ือท่ี
ไม่จ  าเป็น ลดการติดเช้ือ และน าเน้ือเยื่อท่ีตายแลว้หรือเน้ือเยื่อแผลเป็นเก่าท่ีอาจท าให้การรักษาหายชา้ออก 
การผ่าตดัหลงัการบาดเจ็บมกัเป็นความเส่ียงท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากความเสียหายต่อโครงสร้างโดยรอบ และการ
ปนเป้ือนบาดแผล จนบางคร้ังอาจท าใหก้ารหายของแผลเป็นไปไดช้า้กวา่ปกติ เวลาในการรักษาอาจล่าชา้ไป
จากหลายปัจจยั เช่น การติดเช้ือ ภาวะขาดออกซิเจนของเน้ือเยื่อ และการปนเป้ือนกบัส่ิงแปลกปลอม (รวมถึง
รอยเยบ็ไหมและอวยัวะเทียม) สุขภาพของผูป่้วยอาจส่งผลอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากภาวะโภชนาการ



 

 

ไม่ดี มีความเจ็บป่วยในระยะต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง หรือการติดเช้ือ โรคเบาหวาน ความผิดปกติของตบัความ
ผดิปกติของไต หรือความผดิปกติของระบบภูมิคุม้กนั และปัจจยัภายนอกอาจมีผลกระทบโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
การสูบบุหร่ี การฉายรังสีท่ีผ่านมา หรือการฉายรังสีหลงัการผ่าตดั ยาท่ีมีฤทธ์กดภูมิคุม้กัน (โดยเฉพาะส
เตียรอยด)์ และยาเคมีบ าบดั จากงานวจิยัของเวลนาร์และคณะซ่ึงไดเ้ผยแพร่ภาพรวมท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบั
กระบวนการบ าบดัแผลด้วยการอา้งอิงหลายอยา่ง สรุปหลกัฐานทางการแพทยด์งัท่ีแสดงดา้นล่าง (Velnar et 
al., 2009) การแข็งตวัของเลือด – เกิดภายในระยะเวลาไม่ก่ีนาทีการจบัตวัเป็นหยดเลือด และเลือดออก ท าให้
เกิดล่ิมเลือดภายในแผล ท าให้ผิวปากแผลมีลกัษณะขาดน ้ า และเกิดเป็นสะเก็ดแผล จุดมุ่งหมายหลกัคือการ
หยดุการเสียเลือดจากปากแผล 

การอกัเสบ – เกิดภายในระยะเวลา 1-3 วนั ภายใน 24-36 ชั่วโมงระยะการอกัเสบเร่ิมตน้ด้วยการ
รวมตวัของสาร Compliment ตามดว้ยการแทรกซึมของเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil การสะสมของเซลล์ท่ี
ตายแล้ว ต่อมา Macrophages ปรากฏข้ึนและด าเนินการต่อกระบวนการกัดกินเซลล์ ท่ีตายไปแล้ว 
(Phagocytosis) และปัจจัยการเจริญเติบโตกระตุ้นเซลล์  Fibroblast keratinocytes และ  Endothelial cells 
หลงัจาก 72 ชัว่โมงเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Lymphocyte มาถึงและช่วยควบคุมการเปล่ียนแปลงคอลลาเจน
ในเน้ือเยือ่ท่ีไดรั้บบาดเจบ็ 

การงอกของเน้ือเยื่อ – เกิดภายในระยะเวลา 3-14 วนั ในวนัท่ีสามการงอกจะเร่ิมตน้ดว้ยการก่อตวั
ของเน้ือเยื่อขนาดเล็ก Fibroblasts และ Myofibroblasts กระจายและยา้ยไปท่ีแผล คอลลาเจนถูกสังเคราะห์
เพื่อใหค้วามแข็งแรงแก่เน้ือเยือ่ท่ีก าลงัซ่อมแซม หลอดเลือดใหม่จะงอกเขา้สู่แผลและขา้มผา่นแผลจึงเกิดการ
บวมและหนาท่ีบริเวณแผล 

การซ่อมแซม – เกิดภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หรืออาจนานเป็น 1 ถึง 2 ปี โครงสร้างเน้ือเยือ่
สมบูรณ์  แผลมีเยือ่บุผิวใหม่ และมีการรวมกลุ่มของคอลลาเจนเพิ่มข้ึน การสะสมของคอลลาเจนท าใหค้วาม
แขง็แรงของแผลเพิ่มข้ึนจนถึงระดบัประมาณ 80% ของเน้ือเยือ่ปกติ เน้ือเยือ่เก่ียวพนัลดจ านวนลงเพื่อใหข้อบ
แผลใกลก้นั การไหลเวยีนของเลือดลดลง แผลเป็นสีชมพูหนาเร่ิมจางและบางลง  

ค าแนะน าจากศลัยแพทยส่์วนใหญ่ท่ีแนะน าให้ผูป่้วยงดเวน้จากการออกก าลงักายอยา่งหนกัเป็นเวลา 
4-6 สัปดาห์ภายหลงัจากการผา่ตดัอาศยัขอ้มูลค าแนะน าดั้งเดิมท่ีไดจ้ากการทดลองในสัตวซ่ึ์งอาจไม่ตรงกบั
การฟ้ืนตวัของสภาพร่างกายของมนุษยท์ั้งหมด รากฐานของค าแนะน าทางการแพทยปั์จจุบนัคือการศึกษา
โดยเวเวนสันและคณะ พ.ศ. 2508 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการรักษาบาดแผลตามวิถีการยึดติดของปากแผลท่ีมี
ความตา้นทานแรงดึงเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจนกระทัง่ประมาณหกสัปดาห์หลงัการผ่าตดั จะมีแรงดึงเพิ่มถึง 
ร้อยละ 80  ของเน้ือเยื่อปกติภายในระยะเวลาสามเดือน การวิจยัแสดงให้เห็นว่า เวลาในการรักษามีความ
สอดคล้องกันในแต่ละสายพันธ์โดยบาดแผลมีความแข็งแรงน้อยหรือไม่มีเลยในสัปดาห์แรก การ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างและโครงสร้างของคอลลาเจนในช่วงสัปดาห์ท่ีสองจะท าให้ความแข็งแรงของ
เน้ือเยื่อลดลงไปอีก ท าให้อตัราการเกิดอาการบาดเจ็บซ ้ าหรือแทรกซ้อนสูงท่ีสุดในสัปดาห์ท่ีสอง การสะดุด



 

 

ของขั้นตอนการรักษาบาดแผลในสัปดาห์ท่ีสองอาจท าให้การรักษาหยุดชะงกั ผลการรักษาล่าช้ากวา่ท่ีควร 
จนเม่ือระยะเวลาผา่นไปนาน 4 สัปดาห์ความตา้นทานแรงดึงของแผลจะเพิ่มสูงข้ึนมากกวา่ร้อยละ 50 (Ireton 
et al., 2013) 

การศึกษาเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่ส าหรับบาดแผลการผา่ตดัตามปกติในคนท่ีมีสุขภาพดีควรใชค้วาม
ระมดัระวงัเป็นอย่างมากในช่วงสองสัปดาห์แรกเพื่อหลีกเล่ียงแรงดึงทัว่ขอบแผลหรือในเส้นเอ็นท่ีรักษา 
กิจกรรมเบามากมีความปลอดภยัส าหรับสัปดาห์ท่ีสามจึงค่อยจดัใหมี้กิจกรรมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพื่อใหป้ลอดภยั
กิจกรรมประจ าวนัส่วนใหญ่ควรเร่ิมตั้งแต่สัปดาห์ท่ีส่ีเป็นตน้ไป กิจกรรมหลายอยา่งจะไม่ท าให้เกิดความตึง
เครียดต่อบาดแผลดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งประเมินลกัษณะการจา้งงานและพิจารณาว่ากิจกรรมท่ี
ด าเนินการมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดความตึงเครียดกบับาดแผลท่ีก าลงัหายดีหรือไม่ ตวัอยา่งเช่นการท างาน
ประจ าท่ีโดยใช้คอมพิวเตอร์จะไม่ท าให้เกิดความตึงเครียดในบาดแผลท่ีขาแต่อาจมีความตึงเครียดนอ้ยมาก
ในบาดแผลท่ีเก่ียวกบัหนา้ทอ้ง และอาจมีผลอยา่งมากต่อบาดแผลบริเวณเส้นเอน็มือและแขน 

การศึกษาเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัแผลท่ีไม่ได้ใช้วสัดุอ่ืนมาสนับสนุนโครงสร้าง เช่น การใช้ไหมเย็บ
รอยต่อ กาวทางการแพทย์ ตาข่าย อุปกรณ์ยึดกระดูก สกรูและอวยัวะเทียมอ่ืน ๆ สามารถเปล่ียนระดับ 
ความเส่ียงอยา่งมาก และท าใหก้ลบัไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยัมากข้ึนและรวดเร็วข้ึน 
 
1.2ความแขง็แรงของวสัดุท่ีใชใ้นการปิดแผลหรือรองรับโครงสร้าง  

บาดแผลถูกปิดเพื่อใหแ้น่ใจวา่การรักษาบาดแผลภายในจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ความ
คล่องแคล่วของศลัยแพทยห์รือเทคนิคท่ีใช้ผ่าตดัอาจส่งผลต่อระยะเวลาในการรักษา และผลลพัธ์ของการ
รักษาในระยะยาว จากการทบทวนรายงานวจิยัเก่ียวกบัเทคนิคการผา่ตดัทางหนา้ทอ้งท่ีอาจท าใหเ้กิดไส้เล่ือน
ดา้นนอก พบวา่ การเลือกใชไ้หมละลายไม่ไดเ้พิ่มโอกาสการเกิดไส้เล่ือน แต่อตัราการเกิดไส้เล่ือนดา้นนอก
ลดลงถา้มีการเยบ็แผลดว้ยเทคนิคท่ีเหมาะสม และใชค้วามยาวของตะเขบ็ระหวา่งรอยเยบ็ท่ีสั้น (Meijer et al., 
2013)ส าหรับไหมเยบ็แผลท่ีไม่สามารถละลายไดแ้ละการตรึงตาข่ายเป็นส่ิงแปลกปลอมดงันั้นควรหลีกเล่ียง 
ใช้เฉพาะท่ีจะมีการรักษาล่าช้าหรือผนงัภายในช่องทอ้งท่ีไม่แข็งแรงในระยะยาว การเยบ็โดยใชไ้หมละลาย
แบบดั้งเดิมจะให้ความแข็งแรงของแผลในช่องทอ้งท่ีดีเป็นเวลาสองหรือสามสัปดาห์ โดยประคองปากแผล
ให้ติดไวด้้วยกันนานพอท่ีจะท าการซ่อมแซมบาดแผล วสัดุเย็บแผลท่ีคงอยู่ได้ยาวนานกว่าเดิม เช่น 
Polydioxanone ช่วยรักษาแรงดึงได้นานประมาณแปดสัปดาห์ท าให้ได้ความแข็งแรงท่ีดีพร้อมกับการ
ซ่อมแซมบาดแผลท่ีสมบูรณ์แบบและละลายดูดซับโดยร่างกายภายในหกเดือน ในกรณีท่ีต้องการความ
สมบูรณ์ของโครงสร้างในระยะยาวคุณอาจใช้วสัดุท่ีไม่สามารถดูดซับได้ เราสามารถเย็บ Propylene ใน
เน้ือเยื่ออ่อน หรือลวดในกระดูก ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช้พื้นท่ีรองรับขนาดใหญ่พอลิเมอร์หรือเทปมกัใช ้
ในขณะท่ีการปิดผิวดว้ยลวดเยบ็ คลิปหรือรอยต่อไม่น่าจะเพิ่มความแข็งแรงของแผลได ้การเสริมตาข่ายหรือ
เทปจะท าใหไ้ดแ้รงและการสนบัสนุนอยา่งทนัท่วงที 



 

 

จากการศึกษาทางการแพทยช้ี์ให้เห็นวา่เทปกาวส าหรับแผลและตาข่ายใชเ้วลาประมาณสองสัปดาห์
ในการฝังในเน้ือเยือ่และอาจใชเ้วลาส่ีสัปดาห์เพื่อให้เกิดความแขง็แรงเต็มรูปแบบ เทคนิคในการซ่อมแซมไส้
เล่ือนขาหนีบจะบ่งช้ีวา่ความแขง็แรงของตาข่ายและเยบ็จะเพียงพอท่ีจะช่วยใหก้ารออกก าลงักายเตม็รูปแบบ
ทนัทีหลงัจากการผ่าตดัโดยไม่ตอ้งเส่ียงต่อการเกิดข้ึนอีก ในกรณีของการซ่อมแซมไส้เล่ือนอ่ืน และการ
ผ่าตดัทางนรีเวชโดยการใช้เทปกาวส าหรับแผล คาดการณ์ว่าแผลมีความแข็งแรงเต็มท่ีเม่ือเวลาผ่านไปส่ี
สัปดาห์  
 
1.3อายแุละการผา่ตดัรักษา 

แพทย์หลายคนถือว่าอายุมีผลต่อเวลาในการฟ้ืนตวั แม้ว่าไม่มีการสนับสนุนจากหลักฐานทาง
การแพทยท่ี์ชดัเจน ระยะเวลาการฟ้ืนตวัท่ียาวข้ึนสะทอ้นให้เห็นถึงโอกาสการมีโรคร่วม เช่น โรคหวัใจและ
หลอดเลือด ความอว้น และโรคเบาหวาน มีโอกาสเกิดมากข้ึนตามอายุ อาสาสมคัรท่ีมีสุขภาพดี (อายุ 18-55 
ปี) และอาสาสมคัรผูสู้งอาย ุ(มีอายมุากกวา่ 65 ปีข้ึนไป) มีแผลท่ีเกิดข้ึนท่ีตน้ขาหนา้และประเมินอตัราการเยื่อ
บุผิว อาสาสมคัรผูสู้งอายุ มีความล่าช้ากว่าถึง 1.9 วนัในการเกิดเยื่อบุมาคลุมบาดแผล (Holt et al., 1992) 
ยกตวัอย่างเช่น โรคเบาหวานและการฟ้ืนสภาพร่างกายจากการผ่าตดั โรคเบาหวานจดัเป็นประเภทท่ี 1  
ซ่ึงตบัอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินหรือชนิดท่ี 2 ซ่ึงร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินได ้สรีรวิทยาท่ี
เปล่ียนแปลงจากโรคเบาหวานสามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกวา้งขวาง เช่น ความผิดปกติของระบบ
หัวใจและหลอดเลือดและการรักษาท่ีไม่ดี การติดเช้ือบาดแผลจะพบบ่อยในผูป่้วยโรคเบาหวานและ 
การรักษาอาจล่าชา้ไปไดม้าก 

จากผลงานวจิยัในกลุ่มผูป่้วยท่ีเขา้รับการผา่ตดักระดูก 790 รายพบวา่ผูป่้วยท่ีมีระดบัน ้ าตาลในเลือด
สูงกวา่กวา่ 200 mg / dl มีท่ีมีอตัราการติดเช้ือบริเวณผา่ตดัภายในระยะเวลาสามสิบวนัหลงัผา่ตดัสูงกวา่กลุ่ม
เปรียบเทียบถึง 2.7 เท่า OR 2.7 (95% CI 1.1-6.7)  และผูท่ี้มีดชันีค่าความเส่ียงต่อการเกิดภาวะน ้ าตาลในเลือด
สูงกว่าหรือเท่ากับ 1.76 มีอัตราติดเช้ือบริเวณผ่าตัดภายในระยะเวลาสามสิบวนัหลังผ่าตัดสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบถึง 4.9 เท่า OR 4.9 (95% CI 2.0-11.8) (Richards et al., 2012) จากการศึกษาผูป่้วยท่ีเขา้รับการ
ผ่าตัดทางหน้ าท้อง abdominoperineal resection 80 รายพบว่ามีภาวะแทรกซ้อน ท่ี เกิด ข้ึนในผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานสูงถึงร้อยละ 67 และเพียงร้อยละ 18 ในกลุ่มควบคุม (p = 0.04) (Matsuda et al., 2009) 

ปัจจุบนัเช่ือวา่ตวักลางส าคญั คือ สารไนตริกออกไซด ์ความขาดแคลนของไนตริกออกไซด์ช่วยเพิ่ม
ความตา้นทานต่อโรคหลอดเลือดและส่งเสริมการเกิดภาวะเส้นเลือดอุดตนัซ่ึงท าให้การเคล่ือนไหวของเซลล์
ต้นก าเนิดจากเยื่อบุช่องท้อง (Endothelial progenitor cell) ท่ีจ  าเป็นต่อการเกิด Angiogenesis ในการรักษา
แผล การศึกษาหนูท่ีเป็นโรคเบาหวานพบว่าการด้อยค่าของกลูโคสในการสังเคราะห์ไนตริกออกไซด์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะท่ีการบ่มเซลล์ของมนุษยด์ว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระไดก้ลบัรายการน้ี สรุปไดว้่าการ
ดอ้ยค่าของน ้ าตาลกลูโคสในการผลิตไนตริกออกไซด์อาจส่งผลต่อความผิดปกติของหลอดเลือดในหลอด



 

 

เลือด (Lin et al., 2002) การศึกษาในหนูทดลองท่ีเป็นเบาหวานพบวา่การหลัง่เอน็ไซด์ออกไซด์ของเอ็นไซม์
ออกไซด์โดยการผลิตซูเปอร์ออกไซด์แทนไนตริกออกไซด์ ผลกระทบท่ีคล้ายคลึงกนัได้แสดงไวใ้นไข
กระดูกของคนเป็นโรคเบาหวาน สรุปไดว้่าผลน้ีมีแนวโน้มท่ีจะน าไปสู่การเกิดโรคของโรคหลอดเลือดใน
โรคเบาหวาน (Thum et al., 2007) ความละเอียดท่ีมีประสิทธิภาพของขั้นตอนการอกัเสบในการรักษาแผล
จะตอ้งท าให้เซลล์ตาย (Efferocytosis) Macrophages ด าเนินงานน้ี แต่มีความผิดปกติในโรคเบาหวาน ผลท่ี
ได้คือการสัมผสักบัแผลท่ีหายไปกบัสารพิษของเซลล์ท่ีตายแล้วและตายการอกัเสบถาวรและการรักษาท่ี
ล่าชา้ ส่วนโรคอว้นและการฟ้ืนสภาพร่างกายจากการผ่าตดั มีความเป็นไปไดว้่าโรคอว้นเป็นปัจจยัเส่ียงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนตามกระบวนการทางศลัยศาสตร์หลายอยา่ง โรคอว้นเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีมีการรักษาล่าชา้และ
ภูมิคุม้กนับกพร่อง จากการติดตามผูป่้วยภายหลงัจากการผ่าตดักระดูก Osteotomy peri-acetabular 280 ราย
พบภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคญัในผูป่้วยโรคอว้นสูงถึงร้อยละ 22 และพบเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นในผูป่้วยท่ีไม่
เป็นโรคอ้วน โดยสรุปแล้วผู ้ป่วยโรคอ้วนพบภาวะแทรกซ้อนสูงกว่าถึง 11 เท่า (95% CI 4.71-17.60)  
(Novais et al., 2015) การศึกษาผูป่้วย 436 รายท่ีมี BMI มากกวา่ 35 คนท่ีเขา้รับการผา่ตดั มือ ขอ้มือ ขอ้ศอก 
หรือแขน พบว่าแต่ละระดับของ BMI มีผลกระทบต่อภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรม (Dose-dependent 
effect) (London et al., 2014) มีหลักฐานส าหรับการตอบสนองแอนติบอดีบกพร่องในคนท่ีมีน ้ าหนักเกิน 
อุบติัการณ์และความรุนแรงของโรคติดเช้ือบางชนิดมีสูงกว่าในคนอ้วนเม่ือเทียบกบัคนท่ีติดเช้ือท่ีมีการ
ตอบสนองของแอนติเจนต ่าในแอนติเจนท่ีมีน ้ าหนักเกินและ Leptin อาจมีบทบาทส าคญัในการเช่ือมโยง
สถานะทางโภชนาการกบัฟังกช์นั T-cell (Marti et al., 2001) 

นอกจากภาวะแทรกซ้อนจากการผา่ตดัแลว้ จากผลงานวิจยัในผูป่้วยผา่ตดัมะเร็งล าไส้ใหญ่ 564 ราย
พบวา่ชั้นไขมนัหนา้ทอ้งดา้นในท่ีหนา (Visceral Obesity) มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคปอดติดเช้ือ (p = 0.02) 
รายต่อของล าไส้เกิดการร่ัว (p = 0.04) การติดเช้ือบาดแผล (p = 0.03) และโอกาสการเขา้รับการผา่ตดัซ ้ า (p = 
0.04) นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนของการติดเช้ือทรวงอกท าให้การฟ้ืนตวัเป็นไปไดอ้ยา่งล่าชา้ (Cakir 
et al., 2015) 
 
1.4การสูบบุหร่ีและการฟ้ืนสภาพร่างกายจากการผา่ตดั 

1.4.1 การสูบบุหร่ีมีผลต่อสุขภาพหลายอย่าง มีผลกระทบเฉพาะต่อการรักษาบาดแผล (Rinker, 
2013) คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนไซยาไนด์ท่ีสูดดมช่วยลดปริมาณออกซิเจนท่ีมีอยูช่่วยลดปริมาณ
ออกซิเจนท่ีบาดแผล (Whiteford, 2003) นิโคตินท าให้เส้นเลือดหดตวั เลือดและออกซิเจนเขา้สู่เน้ือเยื่อได้
นอ้ยลงท าให้การรักษาขาดประสิทธิภาพ และนิโคตินส่งผลเสียต่อเน้ือเยื่อท่ีจ  าเป็นในการรักาบาดแผลอยา่ง 
Fibroblasts และ Macrophages (Silverstein, 1992) ผูห้ญิงหน่ึงร้อยยี่สิบคนติดตามการผ่าตัดเปิดช่องท้อง 
ความกวา้งของรอยแผลเป็นโดยเฉล่ียของผูสู้บบุหร่ีเท่ากบั 7.4 มิลลิเมตร ส่วนคนท่ีไม่สูบบุหร่ี 2.7 มิลลิเมตร 
(p <0.02) (Siana et al., 1989) 



 

 

จากการติดตามผูป่้วยผ่าตดัศีรษะและคอ 188 ราย ผูท่ี้หยุดสูบบุหร่ีแบ่งเป็นผูท่ี้ไม่ได้รับการผ่าตดั
ก่อนวยั 42 วนัก่อนการผ่าตดัผูท่ี้ท  าการหยุดการท างานในช่วงอายุ 22-42 วนัก่อนการผ่าตดัและผูท่ี้เลิกสูบ
บุหร่ีก่อนหยุดผา่ตดั 8-21 วนั การรักษาบาดแผลท่ีไม่สมบูรณ์พบไดใ้นผูสู้บบุหร่ี 85.7% หลงัจากการควบคุม
ปัจจยัอ่ืน ๆ พบว่าผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ี 22-42 วนัมีโอกาสเกิดการรักษาบาดแผลท่ีไม่สมบูรณ์เพียง 0.17 เท่าเม่ือ
เทียบกบัผูท่ี้สูบบุหร่ีเป็นประจ า OR 0.17 (95% CI 0.04-0.75) และโอกาสเกิดการรักษาท่ีไม่สมบูรณ์น้อยลง
ไปอีกในกลุ่มผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีมากกวา่ 42 วนัและกลุ่มท่ีไม่เคยสูบบุหร่ีเลยตามล าดบั (Kuri et al., 2005) 

ดงันั้น การสูบบุหร่ีส่งผลเสียต่อความหนาแน่นของกระดูกความเส่ือมของแผน่ดิสกส่์วนท่ีเป็น
กระดูกสะโพกและการเปล่ียนแปลงของกระดูกและการรักษาบาดแผล (Sloan et al., 2010) 

1.4.2 ความสามารถทางกาย หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลสามารถท าได้ทางร่างกายทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพ
ร่างกาย สรีรวทิยา ภาวะทางสุขภาพของพวกเขา พวกเขาอาจจะอ่อนแอมากจนไม่สามารถลุกออกจากเตียงได ้
พวกเขาอาจจะมีเฝือกบนขาท าให้ไม่สามารถเดินได้ พวกเขาอาจมีวิสัยทศัน์ท่ีไม่ดีจึงมองไม่เห็นหรือไม่
สามารถอ่านหนังสือได ้ความสามารถทางกายภาพของพวกเขาจะส่งผลต่อส่ิงท่ีพวกเขาสามารถท าไดจ้ริง
และระยะเวลาท่ีพวกเขาสามารถท าได ้อาจสะทอ้นถึงสมรรถภาพทางกายก่อนการผา่ตดัหรือการท างานของ
ร่างกายหลงัการผา่ตดั ล าไส้ของพวกเขาอาจไม่ท างานเป็นเวลาหลายวนัภายหลงัการผา่ตดัหนา้ทอ้ง ถา้พวก
เขาเขา้รับการผา่ตดัต่อมไทรอยด์ของพวกเขาออกอาจตอ้งใชเ้วลาหลายสัปดาห์เพื่อปรับระดบัยาเมด็ไทรอยด์
ให้พอดี ถา้พวกเขาเขา้รับการผา่ตดัตบัอ่อนอาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนในการปรับตวั บางรายงานพบวา่ บาง
คนอาจกลับไปท างานได้ภายในไม่ก่ีวนัหลังจากผ่าตดัติดตาข่ายซ่อมแซมไส้เล่ือนขาหนีบ (Amid et al., 
1993) อยา่งไรก็ตามคนเหล่าน้ีมกัประสบกบัอาการปวดอยา่งมาก หากยกมือข้ึน และอาจเป็นอาการเจบ็ปวด
เป็นเวลาหลายสัปดาห์หลงัจากนั้น มีเหตุผลพอสมควรท่ีจะคาดหวงัว่าพนกังานจะทนทุกข์ทรมานหรือไม่ 
และถา้เป็นเช่นนั้นเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม 
 
2.ความปลอดภัย 

ประการท่ีสองส่ิงท่ีพวกเขาท าอยา่งปลอดภยัจะข้ึนอยูก่บัผลกระทบของยาความอ่อนแอทางกายภาพ
หรือการท างานของแขนขาท่ีเปล่ียนไปความเม่ือยล้าวิสัยทศัน์ท่ีเปล่ียนไปการได้ยินท่ีเปล่ียนแปลงหรือ
ผลกระทบจากความเจ็บปวดต่อความเขม้ขน้ การประเมินวตัถุประสงค์บางอย่างสามารถท าได้เพื่อความ
ปลอดภยั แต่ต้องมีการประเมินอตันัยบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเทียบกับความเหน่ือยล้าและความ
เจบ็ปวด 
 
3.แรงจูงใจ 

แรงจูงใจท่ีสามเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะประเมินและจดัการ พนกังานท่ีไม่ชอบงานผูจ้ดัการสายงานหรือ
เพื่อนร่วมงานจะไม่เต็มใจท่ีจะกลบัไปท างาน ท่ีพวกเขาเช่ือว่าพวกเขาจะไดรั้บอนัตรายจากการท างานพวก



 

 

เขาจะมีความมัน่ใจในการกลับมา บางคนจะเห็นโอกาสท่ีจะอยู่ท่ีบ้านเพื่อเหตุผลในการดูแลเด็กในช่วง
วนัหยุดราชการหรือเพื่อดูแลญาติผูสู้งอายุ ผูใ้ห้บริการดา้นอาชีวอนามยัอาจช่วยในการระบุปัญหาเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์และประเด็นเก่ียวกบัการสร้างแรงบนัดาลใจเพื่อปรับค าแนะน าในสถานการณ์เฉพาะ 

การผา่ตดัอาจเป็นเหตุการณ์ส าคญัในชีวติของใครบางคน อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นบวกในระยะยาวท่ี
คาดการณ์ไวเ้ช่นการเปล่ียนสะโพกหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นลบมากเช่นการผา่ตดัล าไส้และการสร้าง stoma หรือ
ความเสียหายของแขนหลังการบาดเจ็บ การฟ้ืนตวัอาจข้ึนอยู่กับทศันคติของญาติเพื่อนและผูป้ฏิบติังาน
ทางการแพทย ์ความคาดหวงัและความเช่ือสามารถช่วยหรือขดัขวางการฟ้ืนสภาพร่างกาย ความเช่ือท่ีไม่
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สามารถเสริมดว้ยค าแนะน าทางการแพทยท่ี์ไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการ
ฟ้ืนสภาพร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัความสามารถในท่ีสุด แพทยม์กัให้ค  าแนะน าแก่ผูป่้วยท่ีไม่เคยท างาน
ในอาชีพเดิมเม่ือร่างกายตอ้งการแมห้ลกัฐานจะแสดงเป็นอย่างอ่ืน ควรมีการระบุและแกไ้ขความเช่ือและ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงมกัเรียกกนัวา่ "ธงสีเหลือง" ในการปฏิบติังานดา้นอาชีวอนามยัก่อนท่ีจะวางแผน
ให้โครงการฟ้ืนฟูกลบัมาท างาน มกัจะตอ้งการการกลบัคืนสู่การท างานเป็นขั้นตอนเพื่อช่วยให้พนกังานฟ้ืน
ความมัน่ใจมากกวา่เพื่อตอบสนองความสามารถทางกายภาพหรือความปลอดภยั เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะไม่ตอ้ง
พิจารณาและยอมรับว่าพนกังานคนอ่ืนจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ในกรณีท่ีมีความแตกต่างอย่างมาก
ระหว่างส่ิงท่ีพนักงานรู้สึกว่ามีความสามารถในการท าและส่ิงท่ีควรจะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลส่ิงน้ี
จะตอ้งไดรั้บการจดัการโดยผูบ้ริหาร 
 
กจิกรรม 15.2.2 
หลกัการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลงัการผา่ตดัมีอะไรบา้ง จงยกตวัอยา่ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 15.2.2 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลงัการผ่าตดั ไดแ้ก่ ประเภทและต าแหน่งของการผ่าตดั โครงสร้างทางกาย
วิภาคท่ีเก่ียวข้อง สุขภาพของผูป่้วยก่อนการผ่าตดั ทกัษะและความช านาญของศลัยแพทย ์ตลอดจนการ
เลือกใชเ้ทคนิคการผา่ตดัและวสัดุเพื่อเสริมสร้างการฟ้ืนฟูบาดแผลในระหวา่งการรักษา 
 
 



 

 

เร่ืองที่ 15.2.3 
หลักการประเมินการกลบัเข้าท างานในพนักงานที่มีอาการปวดหลงัแบบต่างๆ 
 
 
 พนักงานท่ีมีอาการปวดหลงัสามารถพบไดบ่้อยในสถานประกอบกิจการทุกประเภท อาจ
เกิดไดท้ั้ งเน่ืองจากการท างาน และไม่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน การรักษาข้ึนอยู่กบัพยาธิสภาพของ
พนักงานท่ีแพทยต์รวจพบ การดูแลการกลบัเขา้ท างานให้เหมาะสมสามารถช่วยให้การกลบัเข้า
ท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน พนักงานท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามภาวะสุขภาพ และไม่เกิด
ความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าจากการกลบัเขา้ท างานท่ีเร็วเกินไปหรือการกลบัไปท างาน
ท่ีเป็นภาระแก่หลงับริเวณท่ีได้รับการบาดเจ็บมากเกินไป บ่อยคร้ังท่ีสถานประกอบการอาจต้อง
พิจารณาปรับเปล่ียนงานให้กบัพนกังานท่ีมีอาการปวดหลงัทั้งกรณีชัว่คราวและกรณีถาวร 
 แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์สามารถท าการประเมินการกลบัเขา้ท างานในพนักงานท่ีมีอาการ
ปวดหลังแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากลกัษณะของอาการปวดหลงัว่าเป็นกลุ่มโรคใดระหว่าง 1.
หมอนรองกระดูกกดทบัเส้นประสาทท่ีมีอาการปวดร้าวลงขา (Lumbar Disk Herniation Resulting 
in Radiculopathy) หรือ 2.อาการปวดหลงัท่ีไม่มีพยาธิสภาพชดัเจน (Mechanical Non-specific Low 
Back Pain) โดยพิจารณาจากประวติั การตรวจร่างกาย และการตรวจพิเศษทางรังสี โดยทั้งสองกลุ่ม
โรคท่ีมีอาการปวดหลงัมีขั้นตอนแนวทางการประเมินการกลบัเขา้ท างานดงัน้ี 
 1.หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่มีอาการปวดร้าวลงขา (Lumbar Disk 
Herniation Resulting in Radiculopathy) 
 1.1 การประเมินความเส่ียงทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น (Risk) 
 1.1.1 คนไขท่ี้ไดรั้บการผา่ตดั ควรไดรั้บการก าหนดขอ้จ ากดัการท างานเพ่ือป้องกนัการ
ก าเริบของโรคอีกคร้ัง 
 1.1.2 คนไขท่ี้รักษาโดยไม่ไดผ้า่ตดั อาจจะไดรั้บการก าหนดขอ้จ ากดัการท างานเพ่ือป้องกนั
การกลบัมามีอาการอีกคร้ัง 
 1.1.3 การให้ความรู้และค าแนะน าถือเป็นส่ิงส าคญั เก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีสามารถท าได้
อยา่งปลอดภยั การส่งเสริมให้กลบัไปท าหนา้ท่ีเดิม ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัอาการปวด เพราะเช่ือว่าจะลด
การเกิดการทุพลภาพได ้
 1.1.4 การทบทวนการประเมินความเส่ียงทางการยศาสตร์ท่ีอาจท าให้เกิดอาการปวดหลงั
รุนแรงข้ึนเป็นส่ิงส าคญั 
 1.2 การประเมินความสามารถในการท างาน (Capacity) 



 

 

 1.2.1 ประเมินความสามารถในการเคล่ือนไหวของหลงั กม้หลงั บิดเอ้ียวล าตวั โดยแพทย ์ 
 1.2.2 แนะน า Intensive Exercise Program ช่วง 4-6 สัปดาห์หลงัผา่ตดั 
 1.2.3 แนะน าให้มีการเคล่ือนไหวร่างกายไวท่ีสุดเท่าท่ีท าไดภ้ายหลงัผา่ตดั (early 
immobilisation) และการให้ค  าแนะน าจะช่วยพฒันาความสามารถ เพ่ิมกิจกรรมต่างๆให้ท าไดเ้ร็ว
ข้ึน  
 1.3 การประเมินความทนทานในการท างาน (Tolerance) ข้ึนกับอาการปวดและอาการ
เหน่ือยลา้ และยงัข้ึนกบัปัจจยัส่วนบุคคล เช่น รายได ้ความเคารพตนเอง ผลดีต่อสุขภาพ 
 
 2.อาการปวดหลงัที่ไม่มีพยาธิสภาพชัดเจน (Mechanical Non-specific Low Back Pain) 
 2.1 การประเมินความเส่ียงทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น (Risk)  
 2.1.1ผูท่ี้มีอาการปวดหลงัส่วนล่าง ควรไดรั้บค าแนะน าสนบัสนุนให้กลบัไปท างาน 
เน่ืองจากท าให้ฟ้ืนตวัไดเ้ร็วข้ึนและลดการทุพลภาพในอนาคต โดยก่อนหนา้นั้นจะตอ้งไดรั้บการ
รักษาและค าแนะน าต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ก่อน 
 2.1.2การให้ความรู้และค าแนะน าถือเป็นส่ิงส าคญั เก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีสามารถท าได้
อยา่งปลอดภยั การส่งเสริมให้กลบัไปท าหนา้ท่ีเดิม ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัอาการปวด เพราะเช่ือว่าจะลด
การเกิดการทุพลภาพได ้
 2.1.3 การทบทวนการประเมินความเส่ียงทางการยศาสตร์ท่ีอาจท าให้เกิดอาการปวดหลงั
รุนแรงข้ึนเป็นส่ิงส าคญั 
 2.2 การประเมินความสามารถในการท างาน (Capacity) 
 2.2.1 ความสามารถในการท างานเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นกบัระดบัความเจ็บปวดของพนกังาน 
 2.2.2 ประเมินความสามารถในการเคล่ือนไหวของหลงั กม้หลงั บิดเอ้ียวล าตวั โดยแพทย ์ 
 2.2.3 ไม่มีขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ ท่ีสามารถบอกไดว้่า งานใดห้ามท า ข้ึนอยูก่บั
พนกังานว่าสามารถท างานนั้นๆไดห้รือๆไม่ 
 2.3 การประเมินความทนทานในการท างาน (Tolerance) หลังจากท่ีแพทย์ ประเมินว่าไม่มี
ขอ้จ ากดั และขอ้ห้ามในการท างาน เป็นหน้าท่ีการตดัสินใจของตวัพนกังานเองวา่พร้อมและมีความมัน่ใจท่ี
จะกลบัเขา้ไปท างาน 
  
 
 
 
 



 

 

กจิกรรมที่ 15.2.3 
การประเมินความเส่ียงทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นของพนกังานท่ีมีอาการปวดหลงั กรณีหมอนรอง
กระดูกกดทบัเส้นประสาทท่ีมีอาการปวดร้าวลงขา มีอะไรบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 15.2.3  
การประเมินความเส่ียงทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นของพนกังานท่ีมีอาการปวดหลงั กรณีหมอนรอง
กระดูกกดทบัเส้นประสาทท่ีมีอาการปวดร้าวลงขา 
 1. คนไขท่ี้ไดรั้บการผา่ตดั ควรไดรั้บการก าหนดขอ้จ ากดัการท างานเพ่ือป้องกนัการก าเริบ
ของโรคอีกคร้ัง 
 2. คนไขท่ี้รักษาโดยไม่ไดผ้า่ตดั อาจจะไดรั้บการก าหนดขอ้จ ากดัการท างานเพ่ือป้องกนั
การกลบัมามีอาการอีกคร้ัง 
 3. การให้ความรู้และค าแนะน าถือเป็นส่ิงส าคญั เก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีสามารถท าไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั การส่งเสริมให้กลบัไปท าหนา้ท่ีเดิม ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัอาการปวด เพราะเช่ือว่าจะลดการ
เกิดการทุพลภาพได ้
 4. การทบทวนการประเมินความเส่ียงทางการยศาสตร์ท่ีอาจท าให้เกิดอาการปวดหลงั
รุนแรงข้ึนเป็นส่ิงส าคญั 



 

 

เร่ืองที่ 15.3 
กรณีตัวอย่างการประเมินดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน และแบบประเมิน 
การกลับเข้าท างาน 
 
 

ส าหรับการประเมินดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างานและแบบประเมินการกลบัเขา้ท างาน 
เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน จึงขอยกกรณีตวัอยา่งการประเมินดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน 
ดงัน้ี 

 
1.การประเมินดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลงั 
 1.1 กลุ่มอาการปวดหลงัอาจเกิดไดท้ั้งจากการท างาน และไม่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน การ
ดูแลการกลบัเขา้ท างานตอ้งพิจารณาจากพยาธิสภาพของโรคท่ีแตกต่างกนัไปในผูป่้วยแต่ละราย 
รายละเอียดของการรักษา 
 ผูป่้วยหญิง อายุประมาณ 40 ปี ส่วนสูง 160 เซนติเมตร น ้ าหนัก 80 กิโลกรัม ปฏิเสธโรค
ประจ าตัวและโรคในครอบครัว ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ ประกอบอาชีพพยาบาลใน
โรงพยาบาลของรัฐแห่งหน่ึงนานประมาณ 20 ปี ลกัษณะการท างานดูแลคนไขใ้นห้องคลอด ท า
หตัถการ ฉีดยา ให้น ้ าเกลือผูป่้วย และท างานเอกสาร ต่อมามีอาการปวดหลงัร้าวลงขา แพทยเ์ฉพาะ
ทางโรคกระดูกวินิจฉัยกระดูกหลงัเส่ือมและมีอาการหมอนรองกระดูกกดทบัเส้นประสาท รักษา
ดว้ยการผ่าตดั 4 คร้ัง หลงัการผ่าตดัคร้ังสุดทา้ยประมาณสองเดือน ลาหยุดไปหน่ึงเดือนหลงัผ่าตดั 
ยงัมีอาการปวดหลังร้าวลงขา เดินได้ล าบากมีอาการปวดร้าวลงขามากขณะเดิน ถ้านั่งท างาน
เอกสารนานจะมีอาการปวดลงขาสองขา้ง แพทยเ์ฉพาะทางนัดติดตามอาการและแนะน าว่าอาจ
ผา่ตดัเพ่ิมเติมอีกคร้ังหากอาการไม่ทุเลา 
 1.2 บทบาทของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
 ทบทวนลกัษณะการท างานแล้วพบว่าจ าเป็นต้องยืนต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลานาน และ
ท่าทางการท างานระหว่างการท าหัตถการมีการกม้หลงัเป็นระยะอาจท าให้อาการปวดหลงัรุนแรง
ข้ึน การท างานเอกสารตอ้งเดินเป็นระยะทางไกลประมาณ 100-200 เมตร 
 1.3 บทบาทของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 
 พิจารณาโรคท่ีเป็นพบว่าเป็นโรคท่ีซับซ้อน ผ่านการผ่าตดัหลายคร้ัง คาดการณ์ว่าอาการ
น่าจะไม่หายดีในระยะเวลาอนัสั้ น เม่ือพิจารณาความเส่ียงในการท างานพบว่าการยืนท างานนาน 
การกม้หลงับิดเอ้ียวล าตวั และการนัง่ท างานเอกสารต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานานอาจท าให้อาการ



 

 

ของโรคก าเริบข้ึน จึงแนะน าให้หลีกเล่ียงการยกของหนกั กม้หลงั บิดเอ้ียวล าตวั เดินระยะทางไกล 
จดัพ้ืนท่ีท างานให้หยิบจบัของไดส้ะดวกโดยไม่ตอ้งเอ้ือมมือออกไปไกล มีช่วงเวลาให้ยืดเหยียด
กล้ามเน้ือหลงัตามท่ีแพทยแ์นะน า ท่ีนั่งท างานมีพนักพิงหลงัท่ีเหมาะสม มีพ้ืนท่ีให้นอนราบได้
ขณะมีอาการปวดหลงั และแนะน าเพ่ิมเติมให้ผูป่้วยลดน ้ าหนกัลงเพ่ือลดภาระต่อหลงัส่วนล่าง  
 1.4 บทบาทของนายจา้ง 
 จดัให้นั่งท างานเอกสารโดยให้เก้าอ้ีนั่งท างานมีพนักพิงหลังได้ และสามารถนอนได้ใน
ระหว่างท างานหากมีอาการปวดหลงั ประมาณ 20 เมตร จดัโต๊ะท างานให้เอ้ือมมือหยิบจบัส่ิงของ
ได้สะดวก ให้หลีกเล่ียงการท าหัตถการท่ีต้องยืนท างาน พ้ืนท่ีท างานสามารถเดินทางเข้าถึงได้
สะดวก 
 1.5 บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามยั 
 ในผูป่้วยรายน้ีเน่ืองจากเป็นโรคเร้ือรังซบัซอ้นผูป่้วยอาจตอ้งเขา้รับการผา่ตดัอีกหลายคร้ัง 
แพทยย์งัไม่สามารถสรุปผลการพยากรณ์โรคได ้พยาบาลอาชีวอนามยัควรพิจารณาหาปัจจยัท่ีจะ
สนบัสนุนการกลบัเขา้ท างานของผูป่้วยในระยะยาว การปรับสถานีงานให้เป็นภาระต่อหลงั
ส่วนล่างนอ้ยท่ีสุด ติดตามการกลบัเขา้ท างานและส่งพบแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ประเมินอุปสรรคใน
การท างาน ความสามารถ และความทนทานของผูป่้วยเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของภาวะสุขภาพ  
 
2. การประเมินดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
 โรคเร้ือรังเป็นภาวะสุขภาพท่ีผูป่้วยตอ้งทนอยูไ่ปตลอดชีวิต ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้
แต่สามารถควบคุมไม่ให้มีอาการผิดปกติได ้หากควบคุมโรคไดไ้ม่ดีอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมา ทั้ งตัวโรคและภาวะแทรกซ้อนอาจท าให้เกิดผลกระทบกับการท างานเฉพาะอย่างได ้
ลกัษณะการท างานขบัรถโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ รถขนส่งสารเคมีอนัตราย และรถรับส่ง
ผูบ้ริหาร เป็นลกัษณะการท างานเฉพาะท่ีอาจท าให้เกิดความเส่ียงทั้ งต่อตนเองและผูอ่ื้น ตลอดจน
ทรัพยสิ์นของนายจา้ง 
 ผูช้ายอายุประมาณ 50 ปี ประกอบอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เดิน
ตรวจสอบหน้างานและให้ค  าปรึกษา เขา้ท างานกะกลางคืนเป็นคร้ังคราว ต่อมาเป็นเบาหวานรักษา
ดว้ยการรับประทานยาแลว้ไม่ทุเลา แพทยจึ์งให้รักษาดว้ยยาฉีด ในช่วงปีท่ีผ่านมามีอาการวูบหน่ึง
คร้ังในระหว่างขับรถมาท างานแต่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ก่อนมีอาการจะรู้สึกใจสั่นหวิว เหง่ือออก
เลก็นอ้ย 
 2.1 บทบาทของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 



 

 

 ประเมินลกัษณะการเดินทางขบัรถมาท างานของผูป่้วยพบว่าอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุรุนแรง
ไดห้ากมีอาการเบาหวานก าเริบขณะขบัรถในพ้ืนท่ีโรงงาน และอาจเกิดอุบติัเหตุขณะเดินทางจาก
บา้นมาโรงงาน การท างานกะกลางคืนอาจท าให้โรคเบาหวานควบคุมไดย้าก 
 
 2.2 บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามยั  
 ในผูป่้วยรายน้ีรายละเอียดท่ีควรได้รับการพิจารณาได้แก่ แนวทางการประเมินติดตาม
ผลการรักษาโรคเบาหวาน การตรวจหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานท่ีอาจส่งผลต่อการท างาน 
เช่น ตามัว (diabetic retinopathy) และมือเท้าชา (diabetic neuropathy) ซักประวติัสอบถามอาการ
หมดสติจากภาวะน ้ าตาลในเลือดต ่า (hypoglycemia)  
 2.3 บทบาทของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 
 ออกใบรับรองแพทย์แนะน าให้หลีกเล่ียงการขบัรถเน่ืองจากอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
หลีกเล่ียงการท างานเขา้กะเน่ืองจากอาจท าให้เกิดปัญหาควบคุมระดบัน ้ าตาล ทั้งน้ีสามารถขบัรถมา
ท างานเองไดถ้้าสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลไดดี้และไม่มีอาการก าเริบข้ึน และแนะน าให้พกลูก
อมเผือ่มีอาการน ้ าตาลในเลือดต ่า 
 2.4 บทบาทของผูป่้วยและครอบครัว 
 ปัจจุบนัผูป่้วยให้ทางบา้นมารับส่งพนกังานมาถึงหน้าโรงงาน  
 2.5 บทบาทของนายจา้ง 
 โดยจดัให้มีรถรับส่งจากหน้าโรงงานเขา้พ้ืนท่ีท างาน ยา้ยพนกังานมาท างานท่ีไม่ตอ้งเขา้กะ
กลางคืน และส่งพบแพทยเ์ฉพาะทางรับการรักษาต่อเน่ือง 
 
3. การประเมินดูแลผู้ป่วยสูญเสียอวยัวะ 
  ผู ้ป่วยโรคจากการท างาน และผู ้ประสบอุบัติ เหตุจากการท างานอาจมีการสูญเสีย
สมรรถภาพทางร่างกาย หรือสูญเสียอวยัวะทั้ งแบบชัว่คราวและแบบถาวร แมจ้ะไดรั้บเงินชดเชย
จากกองทุนเงินทดแทนแต่การกลบัเขา้ท างานท่ีเร็วจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผูป่้วยดีข้ึนแต่ไม่ควร
เร่งให้กลับเข้าท างานเร็วเกินกว่าท่ีสภาพร่างกายของผูป่้วยจะฟ้ืนตัวทันจนอาจท าให้เกิดการ
บาดเจ็บแทรกซ้อน ทั้งน้ีการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายบางอยา่งอาจฟ้ืนคืนมาไดภ้ายหลงัการรักษา
ไประยะหน่ึง 
 ผูป่้วยชายอายุ 35 ปี เป็นวิศวกรประจ าโรงงาน เดินส ารวจพ้ืนท่ีหน้างานเป็นระยะตอ้งอาศยั
การปีนป่ายข้ึนท่ีสูง ข้ึนบันไดเป็นคร้ังคราว ต่อมาประสบอุบัติเหตุจากการท างานตกนั่งร้านสูง
ประมาณ 5 เมตรลงพ้ืนดว้ยส้นเทา้สองขา้ง หน้าอก และขอ้ศอก มีกระดูกซ่ีโครงหักสองซ่ี กระดูก
ขอ้ศอกขวาแตกผ่าตดัดามเหล็กไวแ้พทยน์ัดผ่าเอาเหล็กออกหลงัผ่าตดั 6 เดือน กระดูกส้นเทา้ขวา



 

 

หักรักษาดว้ยการเขา้เฝือก กระดูกส้นเทา้ซ้ายหักรักษาดว้ยการผ่าตดัดามเหล็กไวถ้าวร ผูป่้วยหยุด
งานไปสามเดือน พบแพทยแ์ละท ากายภาพบ าบดัเป็นระยะจนจบแผนการรักษาเบ้ืองตน้ขณะน้ีรอ
ให้ครบระยะเวลาผ่าเอาเหล็กท่ีขอ้ศอกขวาออก และเร่ิมเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายจากการหยุดพกั
และตอ้งการกลบัเขา้ท างาน 
 3.1 บทบาทของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
 ทบทวนเหตุการณ์อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน ด าเนินการแกไ้ขความเส่ียงและประเมินความเส่ียงท่ีจะ
เกิดเหตุซ ้ า กรณีท่ีทางโรงงานมีการปรับงานให้ผูป่้วยชัว่คราวควรประเมินลกัษณะการท างานใหม่ 
ความสามารถในการท างานท่ีจ าเป็น และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากภาวะสุขภาพท่ีไม่ปกติ
ของผูป่้วย  
 3.2 บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามยัประจ าโรงงาน 
 ผูป่้วยต้องการกลับเข้าท างานทันที โดยต้องเร่ิมงานประมาณสองทุ่ม (ผูป่้วยเข้ากะ 12 
ชัว่โมง 20.00น.-8.00น.) และมาติดต่อท่ีห้องพยาบาลเวลาหน่ึงทุ่ม ซ่ึงไม่มีแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ท่ี
ปรึกษาโรงงานอยูป่ระจ า พยาบาลอาชีวอนามยัจึงท าการตรวจประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของ
ผูป่้วยตามท่ีแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์แนะน าไว ้  
 นอกจากน้ีพยาบาลอาชีวอนามยัยงัประเมินว่าในผูป่้วยรายน้ีควรพิจารณาพฒันาระบบการ
สนบัสนุนให้กลบัเขา้ท างานอยา่งรวดเร็ว เม่ือผูป่้วยไดรั้บเงินชดเชยระหว่างหยุดงาน และหยุดงาน
เป็นระยะเวลานานจะท าให้การกลบัเขา้ท างานเป็นไปอย่างยากล าบาก แต่ผูป่้วยมีความรู้สึกเบ่ือ
หน่ายการหยุดงานเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการกลบัเขา้ท างานให้ประสบผลส าเร็จได ้ควรส่งเสริมให้
เกิดการกลบัเขา้ท างานโดยเร็ว เม่ือรายงานผลให้แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ทราบทางโทรศพัท์ และ
ไดรั้บอนุญาตให้กลบัเขา้ท างานภายใตค้  าแนะน าได้ 
 3.3 บทบาทของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 
 แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์รับทราบผลประเมินสภาพร่างกายจากพยาบาลแลว้พบว่า ยงัมีอาการ
ขดัของข้อศอกขวางอไม่สุด(60 องศา) เหยียดไม่สุด(105 องศา) และหมุนได้ไม่สุด ก าลังของ
กลา้มเน้ือปกติ แต่เม่ือให้ลองเขียนหนงัสือยงัมีอาการขดับริเวณขอ้ศอกขวาท่ีวางบนโต๊ะเวลาเขียน 
ขอ้เทา้ซ้ายท่ีดามเหล็กไวมี้ขนาดใหญ่ข้ึนเล็กน้อยจากเหล็กท่ีดามไม่สามารถใส่รองเทา้เซฟต้ีคู่เดิม
ได ้การเดินสามารถท าไดต้ามปกติ แต่เม่ือเดินไกลรู้สึกมีอาการปวดและลา้ 
 ส าหรับประเมินสภาพจิตใจแลว้พบว่าผูป่้วยไม่กลวัท่ีจะกลบัเขา้ท างานเดิมต่อภายหลงัจาก
ท่ีสภาพร่างกายฟ้ืนตวัสมบูรณ์ แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ติดตามอาการหลงักลบัเขา้ท างานไดห้น่ึง
สัปดาห์ และนดัประเมินซ ้ าภายหลงัจากครบหกเดือนหลงัการผา่ตดัและผา่เอาเหล็กท่ีขอ้ศอกขวา
ออกแลว้ 
 3.4 บทบาทของนายจา้ง  



 

 

 นายจา้งควรปรับลกัษณะการท างานให้ชัว่คราวเป็นงานเดินเอกสาร มีส่งไปอบรมเพ่ิมเติม 
และฝึกการเขียนโดยปรับให้เพ่ิมงานเขียนข้ึนเร่ือยๆเป็นระยะ จดัรองเทา้เซฟต้ีขนาดใหญ่ข้ึนให้
สวมใส่ และให้งดเวน้การเดินบนท่ีสูงชัว่คราว  
 
4.การประเมินการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ  
 โรคติดต่อภายในสถานประกอบกิจการสร้างความต่ืนตระหนกให้ผูป้ฏิบติังานไดห้ากไม่มี
ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง การส่ือสารความเส่ียงเป็นส่ิงส าคญั ทั้ งน้ีการให้ขอ้มูลแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอ้งค านึงถึงความลบัของผูป่้วยท่ีพึงเก็บรักษาเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูป่้วยเผชิญภาวะกีดกนัทางสังคม
จากเพ่ือนร่วมงานและนายจา้ง 
 ผูป่้วยหญิงอายุ 25 ปี สูง 165 เซนติเมตร ท างานเดินเอกสารและจดัท าตรวจสอบเอกสาร
ภายในออฟฟิศมีเพ่ือนร่วมงานภายในออฟฟิศประมาณ 50 ราย มีอาการไขสู้ง ไอ จึงไปซ้ือยาทาน
เองและสวมใสหน้ากากระหว่างปฏิบัติงาน ต่อมาประมาณสองสัปดาห์ ยงัมีอาการไอมากข้ึนมี
เสมหะปนเลือด มีผื่นแดงข้ึนตามร่างกาย และมีน ้ าหนักลดลง จาก 48 กิโลกรัมเหลือ 40 กิโลกรัม 
จึงไปพบแพทย ์ผูป่้วยแจง้หัวหน้างานไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ แพทยใ์ห้
หยุดงานส่ีสัปดาห์เพือเร่ิมตน้การรักษาหลงัจากครบก าหนด ผูป่้วยตอ้งการกลบัเขา้ท างานโดยเร็ว 
แต่เพ่ือนร่วมงานมีความกงัวล 
 4.1 บทบาทของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
 ด าเนินการประเมินพ้ืนท่ีท างานแลว้พบว่าระบบการระบายอากาศภายในออฟฟิศถ่ายเท
อากาศไดไ้ม่ดีนกั เน่ืองจากเป็นห้องปิดติดเคร่ืองปรับอากาศและไม่มีแสงแดดส่องถึง ประเมิน
ลกัษณะการท างานเอกสารของผูป่้วยไม่ไดใ้ชส้มรรถภาพทางร่างกายมากนกั 
 4.2 บทบาทของพยาบาลประจ าห้องพยาบาล 
 พยาบาลประเมินสภาพร่างกายเบ้ืองต้น รวบรวมขอ้มูลประวติัการรักษาจากโรงพยาบาล
แลว้พบว่านอกจากปอดติดเช้ือวณัโรคแลว้ผูป่้วยยงัมีโรคติดเช้ือ HIV ซ่ึงท าให้ภูมิคุม้กนับกพร่อง
รุนแรงท าให้วณัโรคปอดจึงลุกลามอย่างรวดเร็วกว่าปกติจึงรายงานให้แพทยรั์บทราบ และให้
ขอ้มูลการปฏิบติัตวักบัผูป่้วยเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะนดัพบแพทยป์ระเมินอยา่งละเอียดต่อไป 
 4.3 บทบาทของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 
 แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ศึกษาขอ้มูลทางสุขภาพของผูป่้วยท่ีพยาบาลอาชีวอนามยัรวบรวมมา 
ตรวจร่างกายผูป่้วยอย่างละเอียดพบว่าผูป่้วยรับประทานยาสม ่าเสมอ ไม่มีอาการขา้งเคียงจากยา 
และไม่มีอาการไอแลว้ สภาพร่างกายพร้อมท่ีจะกลบัเขา้ท างานแลว้ จากขอ้มูลทางการแพทยพ์บว่า
โอกาสเส่ียงท่ีผูป่้วยจะแพร่เช้ือในกรณีน้ีน้อยมาก และขอ้มูลลกัษณะการท างานจากเจ้าหน้าท่ีความ



 

 

ปลอดภยัประเมินว่าลกัษณะการท างานเอกสารของผูป่้วยไม่ไดใ้ชส้มรรถภาพทางร่างกายมากนัก
จึงให้ความเห็นวา่สามารถให้ผูป่้วยกลบัเขา้ท างานได ้ 
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์จึงส่ือสารความเส่ียงให้หวัหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานในพ้ืนท่ีร่วมรับฟัง 
และแนะน าให้ผูป่้วยสวมใส่หนา้กากอนามยัในพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการต่อไปจนส้ินสุดการ
รักษาวณัโรคปอด (ประมาณหกเดือน) โดยแพทยน์ดัประเมินว่าผูป่้วยรับประทานยาวณัโรคปอด 
และยาตา้นเช้ือ HIV สม ่าเสมอหรือไม่ พบแพทยเ์ฉพาะทางรักษาตามนดัหรือไม่ ประเมินระดบั
ของภูมิคุม้กนัท่ีตรวจดว้ยค่า CD4, Viral load เป็นอยา่งไร มีอาการผิดปกติจากตวัโรคและการ
รักษาเปล่ียนแปลงอยา่งไรเพ่ือพิจารณาแนะน าปรับเปล่ียนลกัษณะการท างานเป็นระยะ 
 4.4 บทบาทของนายจา้ง 
 นายจ้างควรปรับพ้ืนท่ีการท างานให้ผูป่้วยแยกออกมาต่างหาก ให้แสงแดดส่องถึงและมี
หน้าต่างระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และจัดหน้ากากอนามัยให้ผู ้ป่วยและเพ่ือน
ร่วมงานท่ีมีความกงัวลอยา่งเพียงพอ  
 
 
กจิกรรม 15.3.3  
 การดูแลผูป่้วยโรคติดต่อส าหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั พยาบาลประจ าห้องพยาบาล 
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์และนายจา้ง มีบทบาทอยา่งไร จงอธิบาย 
 
แนวตอบกจิกรรม 15.3.3  
 การดูแลผูป่้วยโรคติดต่อส าหรับเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั พยาบาลประจ าห้องพยาบาล 
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์และนายจา้ง มีบทบาทดงัน้ี 
 1.บทบาทของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
 ด าเนินการประเมินพ้ืนท่ีท างานแลว้พบว่าระบบการระบายอากาศภายในออฟฟิศถ่ายเท
อากาศไดไ้ม่ดีนกั เน่ืองจากเป็นห้องปิดติดเคร่ืองปรับอากาศและไม่มีแสงแดดส่องถึง ประเมิน
ลกัษณะการท างานเอกสารของผูป่้วยไม่ไดใ้ชส้มรรถภาพทางร่างกายมากนกั 
 2.บทบาทของพยาบาลประจ าห้องพยาบาล 
 พยาบาลประเมินสภาพร่างกายเบ้ืองต้น รวบรวมขอ้มูลประวติัการรักษาจากโรงพยาบาล
แลว้พบว่านอกจากปอดติดเช้ือวณัโรคแลว้ผูป่้วยยงัมีโรคติดเช้ือ HIV ซ่ึงท าให้ภูมิคุม้กนับกพร่อง
รุนแรงท าให้วณัโรคปอดจึงลุกลามอย่างรวดเร็วกว่าปกติจึงรายงานให้แพทยรั์บทราบ และให้
ขอ้มูลการปฏิบติัตวักบัผูป่้วยเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะนดัพบแพทยป์ระเมินอยา่งละเอียดต่อไป 
 3.บทบาทของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 



 

 

 แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์จะส่ือสารความเส่ียงให้หัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานในพ้ืนท่ีร่วม
รับฟัง และแนะน าให้ผูป่้วยสวมใส่หน้ากากอนามยัในพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการต่อไปจนส้ินสุด
การรักษาวณัโรคปอด (ประมาณหกเดือน) โดยแพทยน์ัดประเมินว่าผูป่้วยรับประทานยาวณัโรค
ปอด และยาต้านเช้ือ HIV สม ่าเสมอหรือไม่ พบแพทยเ์ฉพาะทางรักษาตามนัดหรือไม่ ประเมิน
ระดบัของภูมิคุม้กนัท่ีตรวจด้วยค่า CD4, Viral load เป็นอย่างไร มีอาการผิดปกติจากตัวโรคและ
การรักษาเปล่ียนแปลงอยา่งไรเพ่ือพิจารณาแนะน าปรับเปล่ียนลกัษณะการท างานเป็นระยะ 
 4.บทบาทของนายจา้ง 
 นายจ้างควรปรับพ้ืนท่ีการท างานให้ผูป่้วยแยกออกมาต่างหาก ให้แสงแดดส่องถึงและมี
หน้าต่างระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และจัดหน้ากากอนามัยให้ผู ้ป่วยและเพ่ือน
ร่วมงานท่ีมีความกงัวลอยา่งเพียงพอ  
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