บทที่ 1
ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับสุ ขภาพ
1.1 ความหมายและความสํ าคัญของการมีสุขภาพดี
คําว่าสุ ขภาพตามธรรมนูญแห่ งองค์การอนามัยโลก ได้บญั ญัติคาํ จํากัดความของคําว่า
สุ ขภาพไว้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ดังนี้
สุ ขภาพ หมายถึง สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคมประกอบกัน
ไม่ใช่แต่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรื อความพิการเท่านั้น ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษที่วา่
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ คําว่าสุ ขภาพ
หมายถึ ง ความปราศจากโรค ความสบาย ความสํ าราญ จะเห็ น ได้ว่ า ในอดี ต ที่ ผ่ านมาได้ใ ห้
ความสําคัญ กับความสมบู รณ์ ทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ และสังคมเท่ านั้น ต่ อมา ที่ ป ระชุ มสมัชชา
องค์ก ารอนามัย โลก เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) ได้มี ก ารเอาคําว่าจิ ต วิ ญ ญาณ
(Spiritual) เข้าไปรวมในความหมายของคําว่าสุ ข ภาพอี ก ด้วย ต่ อมาในทัศนะของศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเวศ วะสี เห็นว่าน่าจะเพิ่มเติม สุ ขภาวะทางปั ญญา (Intellectual well-being) จึงจะทํา
ให้ความหมายของคําว่าสุ ขภาพ มีความหมายที่สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
สุ ขภาพเป็ นองค์ประกอบที่ สําคัญของการดํารงชี วิต ทุ กคนจะต้องดู แลสุ ขภาพของ
ตนเองเป็ นอย่างดี เพื่อให้ตนเองเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพดีในทุก ๆ ด้าน จะทําให้สามารถดํารงชี วิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุขตามศักยภาพที่ตนมีอยู่ สุ ขภาพเป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สังคม
และสิ่ งแวดล้อม หากปั จจัยดังกล่าวขาดความสมดุลก็จะก่อให้เกิดเป็ นปัญหาสุ ขภาพได้
การจะมี ภ าวะสุ ข ภาพที่ พึ งปรารถนานั้น บุ ค คลจะต้อ งมี แ นวคิ ด เกี่ ยวกับ สุ ข ภาพที่
ถูกต้อง และเป็ นระบบ การที่จะมีสุขภาพที่ดีได้น้ นั จะต้องมีสุขภาวะทางร่ างกาย (Physical health)
สุ ขภาวะทางสั ง คม (Social health) สุ ขภาวะทางจิ ต ใจ (Mental health) สุ ขภาวะทางอารมณ์
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(Emotional health) สุ ขภาวะทางสิ่ งแวดล้อม (Environmental health) และสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ
(Spiritual health) ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน โดยที่บุคคลที่จะมีสุขภาพดี ได้น้ นั จะต้องมีปัจจัย
ทางสุ ขภาวะเหล่ านี้ ดี ปั จจัยสําคัญ ที่ จะส่ งผลต่อสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ร่วมกัน กําหนดสภาวะ
สุ ขภาพของแต่ ล ะบุ ค คล และมี อิ ท ธิ พลสํ า คั ญ คื อ พฤติ ก รรมสุ ขภาพ (Health behavior)
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) พันธุ กรรม (Heredity) และการบริ การสุ ขภาพ
(Health care service) การที่บุคคลจะมีสุขภาพดีได้น้ นั มิได้ข้ ึนอยูก่ บั องค์ประกอบใด หรื อปั จจัยใด
ปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นผลรวมจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านเหล่านี้ร่วมกัน
สุ ขภาวะทางร่ างกาย หมายถึง คุณ ลักษณะของร่ างกายที่ เกี่ ยวข้องกับขนาด รู ปร่ าง
ของร่ างกาย หน้าที่ในการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายที่ทาํ งานสัมพันธ์กนั การที่บุคคลมี
สุ ขภาวะทางร่ างกายดี คือ การที่ระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่ างกายสามารถทํางานสัมพันธ์กนั ได้
เป็ นอย่างดี มี พ ัฒ นาการที่ เหมาะสม ตามเพศ วัย มี ส มรรถภาพทางกายที่ ดี สามารถประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างปกติ
สุ ขภาวะทางจิ ต ใจ หมายถึ ง ความสามารถในการเรี ยนรู ้ แ ละพั ฒ นาการจาก
ประสบการณ์ และความสามารถทางปั ญ ญาที่ มี อ ยู่ใ นตัว ตนของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การ
ตอบสนองทางความคิดของบุคคลนั้น การตอบสนองทางความคิด ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
(Beliefs) ทัศนคติ (Attitudes) และค่านิ ยม (Values) ต่อสิ่ งต่าง ๆ เช่น วิถีการดําเนิ นชีวิต ครอบครัว
ความสัมพัน ธ์ของสังคม เป็ นต้น บุคคลใดที่ มีสุขภาพทางจิ ตใจที่ ดี จะเป็ นผูท้ ี่ มกั จะคิดต่อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งในทางที่ ดีห รื อในทางบวกกับสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้น กับตนเองเสมอ ซึ่ งภาษาอังกฤษตรงกับคําว่า
Positive thinking หมายถึง การคิดทางบวก หรื อการคิดในทางที่ดี
สุ ขภาวะทางอารมณ์ จะมุ่งเน้นถึงความรู ้สึก (Feeling) ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ และตามสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ดว้ ย เช่น
การมี อ ารมณ์ ห รื อ ความรู ้ สึ ก เกี่ ย วกับ ความรั ก (Loving) ความชอบ (Caring) ความเกลี ย ดชัง
หรื อรังเกลียด (Hating) ความรู ้สึกเจ็บปวด (hurt) ความรู ้สึกหมดหวัง หรื อความผิดหวัง (Despairs)
ความรู ้สึกที่ปลดปล่อย (Release) สนุก (Joy) ความวิตกกังวล (Anxiety) ความรู ้สึกกลัว (Fear) ความ
ขัดข้องใจ (Frustration) ความโกรธอย่างรุ นแรง (Intense anger) เป็ นต้น
ริ ชาร์ด ลาซาราส (Richard Lazarus) นักจิตวิทยา (Psychologist) เชื่อว่าการมีความรู ้สึก
หรื ออารมณ์ จะมีพ้นื ฐาน 4 ประการดังนี้
1. อารมณ์ เป็ นผลอัน เนื่ องมาจากการมี อนั ตราย (Harm) ความสู ญ เสี ย (Loss) หรื อ
ถูกคุกคาม (Threats)
2. อารมณ์เป็ นอันผลเนื่องมาจาก การได้รับประโยชน์ หรื อสิ่ งที่ดี (Benefits)
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3. อารมณ์ แบบกํ้ากึ่ ง เช่ น ความหวัง (Hope) ความเห็ นอกเห็ นใจ หรื อความสงสาร
(Compassion)
4. อารมณ์ ที่เกิ ดอย่างสมบูรณ์ เช่ น ความโศกเศร้ าหรื อความสลดใจ (Grief) ความ
ท้อแท้ หรื อความเสี ยใจ (Disappointment) ความลําบากใจ (Bewilderment) และความอยากรู ้อยาก
เห็น (Curiosity)
สุ ข ภาวะทางสั ง คม หมายถึ ง ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง
ปฏิ สัมพัน ธ์กับสิ่ งต่ าง ๆ สามารถปรั บตัวกับสถานการณ์ ท างสังคม และพฤติ กรรมประจําวัน ที่
เกิดขึ้นได้ การที่บุคคลจะมีสุขภาวะทางสังคมที่ดีน้ นั จะมีความเกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุน
ทางสั งคม (Social supports) ในที่ น้ ี โดยเฉพาะการได้รับ สนับ สนุ น จากครอบครั วเป็ นพื้ น ฐานที่
สํ าคั ญ น อ ก จ าก นี้ ยั ง เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ข้ อ ผู ก มั ด ท างสั งค ม (Social bonds) ซึ่ งจ ะ ม าจ าก
องค์ประกอบหลัก 6 ประการ คื อ ความคุ น้ เคย หรื อความสนิ ท สนม (Intimacy) การปรั บ ตัวกับ
สภาพแวดล้อม (Integration) มีการให้ หรื อการรับอย่างเหมาะสม (Giving or receiving nurturance)
มี การให้ความช่ วยเหลื อ และแนะนํา (Assistance and Guidance) มี การให้คาํ ปรึ กษา (Advice)
มีความมัน่ ใจที่ดีกบั สิ่ งที่มีคุณค่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Reassurance of one’s worth)
สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่สามารถรู ้จกั ตัวตนของตนเอง
ไม่มีความเห็นแก่ตวั มีความรู ้สึก ความเข้าใจ ในการดํารงอยู่ หรื อมีความเข้าใจความรู ้สึกเป้ าหมาย
ในชี วิตที่ แท้จริ งมากกว่าความรู ้ สึ กความเข้าใจส่ วนบุ คคล เช่ น การให้ของ หรื อช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น
การเสี ยสละแล้วเกิดความสุ ข การรู ้จกั บาปบุญคุณโทษ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นมิติทางนามธรรม ที่เรี ยกว่า
จิตวิญญาณ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุ ดของการพัฒนามนุษย์
สําหรับทัศนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้นิยามของคําว่าสุ ขภาพ
คือ ดุลยภาพ การที่ท่านกล่าวเช่นนี้ ก็หมายความถึงมนุ ษย์เราจะต้องมีสุขภาวะทางด้านต่าง ๆ ที่มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างบูรณาการ และเหมาะสม ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เมื่อมนุษย์
มีความสมดุลก็จะมีสภาพที่ปกติ ลักษณะดุลยภาพนั้นจะต้องมีความสมดุลของสุ ขภาวะของแต่ละ
บุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพ สภาพสังคม และสิ่ งแวดล้อมที่มีดุลยภาพ ซึ่ งจะส่ งผลให้
บุคคลสามารถดํารงชีวิตมีวิถีชีวิตที่ดี มีความสุ ข และทําให้สงั คม ชุมชน มีความเป็ นปกติสุข
1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการส่ งเสริมสุ ขภาพ
แนวคิ ด ดั่งเดิ มในอดี ต การส่ งเสริ มสุ ขภาพจะเน้น ที่ ระดับ บุ ค คล แต่ ในปั จ จุ บ ัน นี้
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจะต้องให้ความสําคัญในมิติระดับสังคมด้วย เป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่างเป็ น
ระบบ สอดคล้องกับโครงสร้ างทางสังคม และแบบแผนดําเนิ น ชี วิตของบุ คคลในแต่ ละช่ วงวัย
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นับ ตั้งแต่ ก่อ นเกิ ดจนกระทัง่ ถึ งตาย ซึ่ งโครงสร้ างสังคม และแบบแผนการดําเนิ น ชี วิตจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ ง เรี ยกว่าเป็ นพลวัต อาจจะกล่าวได้ว่าการส่ งเสริ มสุ ขภาพในระดับบุคคล
ถือว่าเป็ นการส่ งเสริ มในระดับจุลภาค และการส่ งเสริ มสุ ขภาพในระดับสังคมถือว่าเป็ นการส่ งเสริ ม
ในระดับมหภาค
1.3 ความหมายของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Health Promotion) ตามนิ ยามคําจํากัดความที่ได้จากการประชุม
ระหว่างประเทศ เรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งจัดโดยองค์การอนามัยโลก ณ กรุ งออตตาวา ประเทศ
การส่ งเสริ ม
แคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) ได้เกิดข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการด้าน
สุ ขภาพที่เรี ยกว่า Ottawa Charter ได้สรุ ปว่า การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการของการทําให้
ประชาชนสามารถเพิ่มพลังอํานาจในการควบคุ ม และปรับปรุ งภาวะสุ ขภาพของตนเองได้อย่าง
แท้จริ ง
ตามแนวคิดของ กรี น และครู เตอร์ (Green and Kreuter 1991:4 อ้างถึงใน วสันต์ ศิลปะ
สุ วรรณ และพิมพ์พรรณ ศิลปะสุ วรรณ 2541: 2) ได้ระบุว่าการส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง ผลรวม
ของการสนับสนุนทางด้านการศึกษาร่ วมกับการสนับสนุนทางด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลต่อการ
ปฏิบตั ิในสภาวการณ์ การดําเนิ นชี วิตประจําวัน ซึ่ งจะนําไปสู่ ภาวะสุ ขภาพที่สมบูรณ์ การกระทํา
หรื อการปฏิบตั ิเหล่านั้นอาจเป็ นในระดับบุคคล ชุ มชน หรื อกลุ่มบุคคลก็ตาม การปฏิบตั ิ หรื อการ
กระทําเหล่านั้นย่อมส่ งผลต่อภาวะสุ ขภาพของบุคคล และชุมชนโดยรวม
แคปแลน แซลลิส และแพทเทอร์ สัน (Kaplan; Sallis and Patterson, 1993 : 81 อ้างถึง
ใน วสันต์ ศิลปสุ วรรณ และพิมพ์พรรณ ศิลปะสุ วรรณ 2541 : 3) ได้ให้ความหมายของ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ คือ “ความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรที่มีสุขภาพดีตอ้ งมีการป้ องกันโรค และ
ได้รับการส่ งเสริ มการมีสุขภาพดีในแบบแผนของการดําเนิ นชีวิต” สําหรับ เมอร์เรย์ และเซนเนอร์
(Murray and Zentner, 1992 : 659 อ้างถึงใน วสันต์ ศิลปะสุ วรรณ และพิมพ์พรรณ ศิลปะสุ วรรณ
2541 : 3) ให้ความหมายของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ว่าเป็ น “กลุ่มกิจกรรมซึ่งช่วยยกระดับของสุ ขภาพ
และความเป็ นอยู่ให้ดีข้ ึน รวมถึงการที่แต่ละบุคคล ครอบครัว ชุ มชน สิ่ งแวดล้อม และสังคม ได้
ประจักษ์ในศักยภาพสู งสุ ดด้านสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพมี ลกั ษณะธรรมชาติเป็ นแบบพหุ มิติ
บุคคลต่าง ๆ ครอบครัว หรื อชุมชน จะพาตนเองไปสู่ ภาวะการมีค่านิ ยมในทางบวกกับการมีภาวะ
สุ ขภาพที่ดี
จะเห็นได้ว่าแนวคิดด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพในเชิงระบบนี้ เชื่อว่า ลักษณะโครงสร้าง
ทางสังคม สภาพการดําเนิ นชีวิต หรื อวิถีชีวิต ภาวะเศรษฐกิจ สถาบัน และบรรยากาศทางการเมือง
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กฎหมาย วัฒนธรรม รวมถึงสิ่ งแวดล้อมทางด้านกายภาพของชุ มชน เป็ นระบบที่ สนับสนุ นและ
ยับ ยั้ง หรื อ กําหนดพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของแต่ ล ะบุ ค คล ครอบครั ว และกลุ่ ม บุ ค คล จากการให้
คําจํากัดความของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้รวมถึ งองค์ประกอบ และโครงสร้ างของการส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพในเชิ ง ระบบ เป็ นการผสมผสานศาสตร์ ต่ าง ๆ ได้แ ก่ วิ ท ยาการทางด้านชี ว การแพทย์
(Biomedical Sciences) วิ ท ยาการจัด การ (Management Sciences) พฤติ ก รรมศาสตร์ (Behavioral
Sciences) และการศึ กษา (Education) ตลอดจนวิทยาการจิ ตวิทยาสังคม (Psycho-social sciences)
เข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อประยุกต์ใช้ในการดูแล และคงไว้ซ่ ึ งการมีสุขภาพดี ของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม
บุ ค คล และชุ ม ชน อัน เป็ นจุ ด หมายของการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
จะเกิ ด ขึ้ น ได้ต ้อ งอยู่ภ ายใต้สั ง คมที่ มี ค วามสงบ และผาสุ ก ประชาชนได้มี ที่ อ ยู่อ าศัย ครบถ้ว น
ถู ก สุ ข ลัก ษณะ มี อ าหารสะอาดถู ก หลัก อนามัย บริ โ ภค มี ง านทําเพื่ อ เป็ นรายได้เลี้ ย งดู ต นเอง
และครอบครัว อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นพิษภัยต่อกาย จิต และสังคม ได้รับการยอมรับนับถือ
ได้รับความยุติธรรม และความเท่าเทียมกันในโอกาสต่าง ๆ เป็ นต้น
1.4 มิติการส่ งเสริมสุ ขภาพ
การดําเนินการการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะต้องคํานึงถึงความสําคัญในแต่ละมิติ ดังนี้
มิติที่ 1 คือ กลุ่มบุคคลคนเป้ าหมายที่จะทําการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะเน้นกลุ่มใดบ้าง
ได้แก่ เด็ก วัยรุ่ น ชาย หญิง ผูส้ ู งอายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส
มิติท่ี 2 คือ สถานที่เป้ าหมายเฉพาะที่ทาํ การส่ งเสริ มสุ ขภาพจะต้องคํานึงถึงว่าสถานที่
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ คื อ ครอบครั ว โรงเรี ย น สถานที่ ท ํา งาน ชุ ม ชน เมื อ ง องค์ก รกี ฬ า และ
วัฒนธรรม
มิติที่ 3 คือ กิ จกรรมที่ เน้นเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยเฉพาะจะต้องเป็ นกิ จกรรมที่
บุคคลที่เข้าร่ วมได้รับประโยชน์ และทําให้บุคคลเหล่านี้ เป็ นผูม้ ีสุขภาพดี ได้แก่ การรณรงค์เพื่อ
การเลิกสู บบุหรี่ แอลกอฮอล์ กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร กิจกรรม
การออกกําลังกาย กิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิ ดพฤติกรรมความปลอดภัย เช่ น การรณรงค์เมาไม่ขบั
กิ จกรรมตรวจสอบ คัดกรองเบื้ องต้นเกี่ ยวกับโรคหัวใจ ความดันเลือดสู ง เบาหวาน โรคทางจิ ต
ทันตสุ ขภาพ สุ ขภาพทางเพศ หรื อโรคติดต่อทางเพศ เป็ นต้น
มิติที่ 4 คือ กลยุทธ์ในการดําเนินการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1. การให้ ค วามรู ้ ท างด้านสุ ข ศึ ก ษา และการประชาสั ม พัน ธ์ โดยเน้น การให้
ข่าวสารแก่บุคคล และชุมชน
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2. การต ลาดเชิ งสั งคม (Social Marketing) โดยการส ร้ า งกระแส สั งค ม
(Advocacy) ซึ่ งเป็ นการสร้ า งความรู ้ ใ ห้ เ ท่ า ทั น กระตุ ้น ให้ สั ง คมสํ า นึ ก
สมานฉัน ท์ ร่ ว มกัน รณรงค์เพื่ อ สุ ข ภาพ เป็ นการสร้ างประชาสั ง คม (Civil
Society) เพื่อสุ ขภาพ
3. การสร้างเครื อข่าย (Coalition Building) หรื อการสร้างแนวทางร่ วมประสาน
4. การพัฒนาชุมชน
5. การบริ การด้านสุ ขภาพเพื่อการป้ องกัน
6. การกําหนดนโยบายสาธารณะที่ชดั เจน
7. การออกกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
8. การกําหนดนโยบายการเงินและการคลัง
การดําเนินงานเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพจะบรรลุตามเป้ าหมายได้ จําเป็ นต้องสร้างมาตรการ
รองรั บอัน เป็ นปั จจัยสําคัญ เพื่ อสนับสนุ น ให้มีแผนงาน และรายละเอี ยด ดังนี้ (Ottawa Charter,
1986 อ้างใน วสันต์ ศิลปะสุ วรรณ 2540, 66-68)
1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Build Healthy Public Policy)
นโยบายการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรการด้านเศรษฐกิจ
(งบประมาณ) การเก็บภาษีอากร รวมถึงการปรับเปลี่ยน หรื อปรับปรุ งองค์การด้วย สิ่ งเหล่านี้ เป็ น
กิจกรรมที่จะต้องทําร่ วมกันเพื่อให้แน่ ใจว่าสิ นค้า บริ การต่าง ๆ บริ การสาธารณะ และสิ่ งแวดล้อม
สะอาด และถูกสุ ขลักษณะ นําความรื่ นรมย์ สุ ขสบาย และปลอดภัย รวมถึงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สู่ ประชาชนอย่างแท้จริ ง
การกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ จําเป็ นต้องคํานึ งถึงอุปสรรค ปั ญหา
ที่มาขัดขวางภาวะสุ ขภาพสุ ขสมบูรณ์ของประชาชน รวมถึงวิธีการขจัดปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น
ดังนั้นจึงต้องมีการผนึ กกําลังระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชี พ และภาคประชาชน
ผลักดันนโยบายสาธารณสุ ขเพื่อสุ ขภาพต่างๆ เช่น การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ การออกกฎหมาย
เพื่ อควบคุ มการบริ โภคยาสู บ การรณรงค์ลดการบริ โภคสุ รา การตั้งคณะกรรมการควบคุ มการ
บริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แ ห่ งชาติ การออกฎหมายเก็บ ภาษี เหล้า และบุ ห รี่ เพิ่ ม เพื่ อตั้งเป็ น
กองทุนสนับสนุ นการเสริ มสร้างสุ ขภาพ (สสส.) การรณรงค์ลดการสู ญเสี ยชีวิต และทรัพย์สินจาก
อุ บตั ิ เหตุ บ นท้องถนน การขับเคลื่ อนกระบวนการสมัชชาสุ ขภาพ และจัด ทําร่ าง พรบ. สุ ขภาพ
แห่งชาติ เป็ นต้น
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2. การสร้างสิ่ งแวดล้อมสนับสนุน (Create Supportive Environment)
จากความสลับ ซับซ้อนทางสังคม ภาวะสุ ขภาพของประชาชนเป็ นเป้ าหมายสําคัญ
ประการหนึ่งที่ไม่อาจแยกออกจากเป้ าหมายอื่นๆ ในสังคมได้ แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม จะเป็ นพื้นฐานอันสําคัญช่ วยกําหนดแนวทางในการปรับปรุ งสุ ขภาพของ
บุคคล ชุมชน และสังคม กระบวนการพัฒนาบุคคล และสิ่ งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลซึ่ ง
กันและกัน ความรับผิดชอบร่ วมกันของประชาชนทัว่ โลก คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบวิถีการดําเนินชีวิตนับตั้งแต่ แบบแผนการทํางานการประกอบ
อาชีพ การใช้เวลาว่าง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นแหล่งเริ่ มต้น “สังคมที่มีสุขภาพดี” เป็ น “เมืองน่าอยู”่
ชุมชนที่น่าอยูจ่ ะมีส่วนสร้างเสริ มสภาพการดําเนิ นชีวิต และการทํางานให้มีความปลอดภัย ทั้งด้าน
กายภาพ เคมีชีวภาพ รวมถึงจิตสังคม
การประเมิ น ผลกระทบของสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการทํางาน การดํารง
ชีวิตที่ตอ้ งการความสะดวกสบาย เกิดความเร่ งรี บแข่งขันกันในสังคมขนาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ นวิถีชีวิตที่
ทําลายสุ ขภาพของประชาชน และสิ่ งแวดล้อมที่เขาอยู่อาศัย จําเป็ นต้องมีแผนโครงการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ให้เป็ นไปในเชิงสร้างสรรค์ต่อสุ ขภาพ และคุณภาพชีวิตของเขาเอง
จึงได้มีการดําเนิ นงาน “เมื องน่ าอยู่” (Health City) ที่ ยึดหลักการเสริ มสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งของประชาชนและทุ กภาคส่ วนในชุ มชน เพื่อนําไปสู่ สํานึ กความเป็ นเจ้าของ
(Sence of belonging) สํานึ กต่อส่ วนร่ วม (Social conscience) และความร่ วมมือ (Participation) อัน
นําไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
3. การเพิ่มความสามารถของชุมชน (Strengthen Community Action)
กิจกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ควรจะมีส่วนทําให้ชุมชนได้เกิดการปฏิบตั ิร่วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพนับตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ปัญหาของชุมชนเอง การจัดลําดับความสําคัญของ
ปั ญหา การตัดสิ นใจวางแผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และดําเนิ นการตามแผน หัวใจสําคัญของ
กระบวนการนี้ ได้แก่ การสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) ให้กบั ชุ มชน ทําให้สมาชิ กในชุ มชน
สามารถดําเนิ นการแก้ไข ควบคุมการปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหา และดําเนิ นสู่ เป้ าประสงค์ของชุมชนเอง
โดยใช้ทรัพยากรบุคคล และวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ในชุ มชนของตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริ ง มีกลไกการสนับสนุ นทางสังคม อีกทั้งสามารถจัดระบบคล่องตัวใน
การดําเนิ นงานควบคู่ไปกับการระดมพลังให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมได้มาก และต่อเนื่ อง
สิ่ งเหล่านี้ จะประสบความสําเร็ จได้น้ นั “ระบบข้อมูลข่าวสาร” ที่ช่วยสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้แก่
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ประชาชนในชุ มชนต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ และจูงใจให้เป็ นค่านิ ยมของ
ภาวะความทันสมัยของประชาชน ตลอดจนการมีงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง และได้มีการ
ขยายตัวของพัฒนาการที่เป็ นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งตามปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ฯ ที่มีหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ความมี ระบบภูมิคุม้ กันตนเอง การใช้ความรู ้ และการมี คุณ ธรรมจริ ยธรรม เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
4. การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล (Develop Personal Skills)
ระบบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการศึกษา
เพื่อสุ ขภาพ (งานสุ ขศึกษา) และการสร้างทักษะในการดํารงชีวิต (Life skills) กิจกรรมดังกล่าวอาจ
ทําในระดับครอบครัว โรงเรี ยน โรงงาน โรงพยาบาล สถานประกอบการ ชุ มชนทัว่ ไป เพื่อช่ วย
ประชาชนทุกกลุ่มได้มีทางเลือกหลาย ๆ ทางในการดู แลสุ ขภาพของตนเองได้ ควบคู่ไปกับการ
ปลูกฝังความรับผิดชอบในการดูแล และควบคุมสิ่ งแวดล้อมให้เกิดผลต่อสุ ขภาพของบุคคล
ต่อมาได้มีการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับ
การศึกษาของคนในชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รวมทั้งมีการฟื้ นฟู ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จนเป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลกในเรื่ องการนวดแผนไทย และ
ตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกขึ้นในกระทรวงสาธารสุ ข เพื่อยกระดับ
ความสําคัญในการพัฒนาภูมิปัญญาไทยไปสู่ ระดับสากลต่อไป
5. การปรับปรุ งบริ การสุ ขภาพ (Reorient Health Service)
การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นบริ การขั้นพื้นฐาน ที่บุคลากรทางสุ ขภาพจําเป็ นต้องประสาน
งานร่ วมกันจัดระบบบริ การสุ ขภาพที่มีอยู่ให้ตอบสนองความต้องการ และปั ญหาของประชาชน
กลุ่มเป้ าหมายเพิ่มมากยิง่ ขึ้น บทบาทของแพทย์ พยาบาล นักสุ ขศึกษา นักโภชนาการ และอื่น ๆ ใน
ทีมงานสุ ขภาพควรมุ่งไปสู่ การส่ งเสริ ม และป้ องกันทางสุ ขภาพในเชิ งรุ ก นอกเหนื อไปจากการ
ให้บริ การรักษาพยาบาลในคลินิก อีกทั้งบริ การทางสุ ขภาพที่มีอยู่ ควรจัดให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมของกลุ่มประชากรมากยิ่งขึ้น การสื่ อสารทางสุ ขภาพควรจะเพิ่มช่องทางการสื่ อสาร
และกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ผูไ้ ม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริ การต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ น
สังคมควรจัดบริ การแบบเคลื่อนที่เข้าไปให้ถึงเขาเหล่านั้น เช่น กลุ่มผูพ้ ิการ หรื อผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ น
บุคคลที่ถูกทอดทิ้ง เป็ นต้น ควบคู่ไปกับการวิจยั ในระบบสาธารณสุ ข เพื่อช่วยปรับปรุ ง การบริ หาร
จัดการ การบริ การทางสุ ขภาพให้เป็ นไปอย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน
8
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพ

ดังนั้น ทางรั ฐ บาลจึ ง ได้มี ก ารกําหนดและประกาศนโยบายการสร้ างหลัก ประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างถ้วนหน้า
และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 รองรับการดําเนินงาน
ให้ยงั่ ยืน ที่ยึดหลักการ “การสร้างสุ ขภาพ” นํา “การซ่ อมสุ ขภาพ” โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย
ให้ปี พ.ศ. 2545 เป็ นปี เริ่ มต้นแห่ งการรวมพลังสร้างสุ ขภาพตามกรอบการรณรงค์ 5 อ. ได้แก่ ออก
กําลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัย สิ่ งแวดล้อ ม และอโรคยา หรื อ การลดโรคสําคัญ ต่ างๆ ซึ่ งมี
กิจกรรมระดับชาติในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ ใจการสร้างสุ ขภาพอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น
กิ จ กรรมรวมพลังสร้ างสุ ข ภาพ ซึ่ งจัด ต่ อ เนื่ อ งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่งถึ งปี พ.ศ. 2547 มี
ประชาชนได้ออกกําลังกายพร้อมกันมากกว่า 43 ล้านคน กิจกรรมการรณรงค์อาหารปลอดภัย (Food
safety) ที่ มี ก ารดําเนิ น งานอย่างจริ งจังในปี พ.ศ. 2547 ซึ่ งรั ฐ บาลประกาศให้ เป็ นปี แห่ งอาหาร
ปลอดภัย
เป็ นที่ ยอมรั บกันแล้วว่าสุ ขภาพเป็ นสิ่ งสําคัญ ถ้าหากบุคคล กลุ่มคน หรื อชุ มชนใด
มีสุขภาพดี ย่อมนําไปสู่ การดํารงชี วิตที่ ดีมีความสุ ข ดังนั้น ในการพัฒนาสุ ขภาพจะต้องเน้นการ
พัฒนาแบบองค์รวม คือ จะต้องพัฒนาสุ ขภาวะของร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
ซึ่ งสามารถกระทํา ได้ท้ ังในระดับ การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ และการป้ องกัน โรค การตรวจวิ นิ จ ฉัย
การบําบัด รั ก ษา และการฟื้ นฟู สุ ข ภาพ การพัฒ นาสุ ข ภาพจะต้องให้ค วามสําคัญ กับ การพัฒ นา
องค์ประกอบในทุก ๆ ด้านอย่างสอดคล้องกัน โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านบุคคล ได้แก่ พฤติกรรม
ที่ มีผ ลกระทบต่ อสุ ขภาพ เช่ น พฤติ ก รรมทางเพศ พฤติ ก รรมการออกกําลังกาย พฤติ ก รรมการ
บริ โ ภค เป็ นต้น องค์ป ระกอบทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ได้แ ก่ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
การศึกษาวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น
มลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ องค์ประกอบด้านสาธารณสุ ข ได้แก่ การกระจาย
โครงสร้างพื้นฐานของระบบบริ การสาธารณสุ ข การให้ความสนใจในประเด็นของคุณภาพ และ
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ การ การมีส่วนร่ วมของชุมชน และประชาชนในการพัฒนาสุ ขภาพจากแนว
ทางการพัฒนาสุ ขภาพองค์รวม
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คําประกาศนโยบาย และเป้ าหมาย
“เมืองไทยแข็งแรง”
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2547
รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่ งเสริ มให้คนไทยอยู่เย็นเป็ นสุ ข ทั้งกาย ใจ สังคม และปั ญญา
สามารถดํารงชีพบนพื้นฐานความพอดีพอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดํา ริ ขิ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ฯ มี ค รอบครั ว ที่ อ บอุ่ น มั่น คง อยู่ใ น
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุ ขภาพ เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และช่ วยเหลือเกื้อกูล มีสัมมาชี พทัว่ ถึง มี
รายได้ มี สุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว เพื่อให้ทุกภาคส่ วนมีเป้ าหมายร่ วมกันในการนําพาทุ ก
ชุมชนของประเทศไทยสู่ การเป็ นเมืองไทยแข็งแรง ภายในปี พุทธศักราช 2560 จึงขอประกาศวาระ
แห่งชาติสู่การเป็ น “เมืองไทยแข็งแรง” 17 เป้ าหมาย คือ
1. คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) เพิ่ม
มากขึ้น ในระดับที่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล
2. คนไทยที่มีอายุ ๖ ปี ขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสุ ขภาพในทุกหมู่บา้ น
ทุกตําบล ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการ
3. คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และมีโอกาส
เรี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชีวิตเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและเกิดทักษะทางสุ ขภาพ (Health Skill) และ
ทักษะ การดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม (Life Skill)
4. คนไทยมีครอบครัวที่อบอุ่น เด็กและผูส้ ูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากครอบครัว
5. คนไทยมีอายุขยั เฉลี่ยยืนยาวขึ้นพร้อมสุ ขภาพที่แข็งแรง อัตราการป่ วย และตาย
ด้วยโรคที่เป็ นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทยลดน้อยลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
โรคเอดส์ โรคมะเร็ ง โรคหั ว ใจ โรคความดัน โลหิ ตสู ง โรคไข้เลื อดออก โรคในช่ อ งปาก และ
โรคเบาหวาน
6. คนไทยทุกคนมีหลักประกันการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่ได้มาตรฐาน
7. คนไทยได้บริ โภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่ างกายจากแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้ อน ตลาดสด ร้านอาหาร และแผง
ลอยจําหน่ ายอาหารทุ กแห่ งได้มาตรฐานสุ ขอนามัย สถานที่ ผลิ ตอาหารทุ กแห่ งผ่านหลักเกณฑ์
วิธีการผลิตที่ดี (GMP)
8. คนไทยลดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสู บ
9. คนไทยมีอตั ราการบาดเจ็บ และตายด้วยอุบตั ิเหตุลดน้อยลง
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10. คนไทยมี อ ัต ราการฆ่ า ตัว ตาย ตลอดจนการป่ วยด้ว ย โรคทางจิ ต ประสาท
ลดน้อยลง
11. คนไทยมี ค วามปลอดภัย จากอาชญากรรม และความรุ น แรงที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่ างกายและจิตใจ การประทุษร้ายทางเพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
12. คนไทยมีสมั มาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างปกติสุข
13. คนไทยมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุ ขลักษณะมีน้ าํ สะอาดเพื่ออุปโภคบริ โภคเพียงพอและ
ดํารง ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
14. คนไทยลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่ งเสพติด
15. คนไทยมีความรู ้ รัก สามัคคี มีความอาทรเกื้อกูลกัน
16. คนไทยมีสติ และปั ญญาแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งรุ นแรงต่าง ๆ ด้วยเหตุผล และ
ด้วยสันติวิธี
17. คนไทยยึดมัน่ ในหลักศาสนธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
ให้ เป็ นเจ้าภาพประชุ ม นานาชาติ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโลก ครั้ งที่ 6 (6th Global Conference on
Health Promotion 2005) ระหว่างวัน ที่ 7-11 สิ งหาคม 2548 กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้เตรี ย ม
ดําเนิ นนโยบายเมื องไทยแข็งแรง (Health Thailand) ซึ่ งขยายการรณรงค์สร้างสุ ขภาพตามกรอบ
5 อ. ที่ดาํ เนิ นการมาแล้วให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ซึ่ งลําพังกระทรวงสาธารณสุ ขเพียงหน่ วยงานเดียวคง
ไม่สามารถผลักดันนโยบายการสร้างสุ ขภาพคนไทยให้ครอบคลุมมิติต่างๆ ดังนั้น คนไทยทุกคน
ทุกภาคส่ วน จึงมีส่วนสําคัญที่จะส่ งผลให้เกิด “เมืองไทยแข็งแรง”
1. วิสัยทัศน์ “เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand)
คนไทยอยู่เย็น เป็ นสุ ขทั้งกาย ใจ สังคม และปั ญ ญา จิ ตวิญ ญาณ มี สั ม มาอาชี พ มี
รายได้ทาํ งานด้วยความสุ ข สามารถดํารงชีพบนพื้นฐานของความพอดีพอประมาณอย่างมีเหตุมีผล
ภายใต้ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงตามพระราชดํารั ส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ฯ มี
ครอบครัวอบอุ่น มัน่ คง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุ ขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน เป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยนื ยาว
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2. วัตถุประสงค์ ของนโยบาย “เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand)
เพื่ อ ระดมศัก ยภาพของทุ ก ภาคส่ ว นทั้ง ภาครั ฐ ภาควิ ช าการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ร่ ว มกัน ดําเนิ น การอย่างเป็ นระบบและต่ อเนื่ อ ง โดยมี ก ลไกรั บ ผิด ชอบติ ด ตามและ
ผลัก ดัน การดําเนิ น การต่ างๆ เพื่ อให้ป ระเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ “เมื องไทยแข็งแรง” (Healthy
Thailand)
3. คําประกาศนโยบายและเป้ าหมาย “เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand)
3.1 ความแข็งแรงของสุ ขภาพในมิติทางกาย (Physical Health)
3.1.1 คนไทยที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสุ ขภาพแข็งแรง
ในทุกหมู่บา้ น ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการ
3.1.2 คนไทยได้บริ โภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่ างกาย จากแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้ อน ตลาดสด ร้านอาหาร และ
แผงลอยจําหน่ายอาหารทุกแห่ งได้มาตรฐานสุ ขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแห่ งผ่านเกณฑ์ GMP
(Good Manufacturing Practice)
3.1.3 คนไทยมีอายุขยั เฉลี่ยยืนยาวพร้อมสุ ขภาพที่แข็งแรง อัตราการป่ วยและตาย
ด้วยโรคที่เป็ นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทยลดน้อยลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
โรคเอดส์ โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสูง ไข้เลือดออก และโรคเบาหวาน
3.1.4 คนไทยลดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
3.1.5 คนไทยมีอตั ราการบาดเจ็บและตายด้วยอุบตั ิเหตุลดน้อยลง
3.1.6 คนไทยทุกคนมีหลักประกันการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่ได้มาตรฐาน
3.2 ความแข็งแรงของสุ ขภาพในมิติทางจิตใจ (Mental health)
3.2.1 คนไทยมี ครอบครั วที่ อบอุ่น เด็กและผูส้ ู งอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ จาก
ครอบครัว
3.2.2 คนไทยมีอตั ราการฆ่าตัวตายตลอดจนการป่ วยด้วยโรคทางจิต ประสาทลด
น้อยลง
3.2.3 คนไทยมี ค วามฉลาดทางสติ ปั ญ ญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์
(E.Q.) เพิ่มมากขึ้นในระดับที่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล
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3.3 ความแข็งแรงของสุ ขภาพในมิติทางสั งคม (Social Health) และเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)
3.3.1 คนไทยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความรุ นแรงที่ก่อให้เกิ ดการ
ประทุษร้ายทางเพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
3.3.2 คนไทยทุ กคนได้รับการศึ กษาในระบบโรงเรี ยนไม่ น้อยกว่า 12 ปี และมี
โอกาสเรี ยนต่ อเนื่ องตลอดชี วิต เพื่ อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจและเกิ ดทัก ษะทางสุ ข ภาพ (Health
Skill) และทักษะการดําเนินชิวิตอย่างเหมาะสม (Life Skill)
3.3.3 คนไทยมีสมั มาอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างปกติสุข
3.3.4 คนไทยมีที่อยูอ่ าศัยที่ถูกสุ ขลักษณะ มีน้ าํ สะอาดเพื่ออุปโภคบริ โภคเพียงพอ
และดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
3.4 ความแข็งแรงของสุ ขภาพในมิติทางปัญญา/จิตวิญญาณ (Spiritual Health)
3.4.1 คนไทยลด ละ เลิกอบายมุขและสิ่ งเสพติด
3.4.2 คนไทยมีความรู ้ รักสามัคคี มีความอาทรเกื้อกูลกัน
3.4.3 คนไทยมีสติและปั ญญาแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งรุ นแรงต่าง ๆ ด้วยเหตุผล
และด้วยสันติวิธี
3.4.4 คนไทยยึดมัน่ ในหลักศาสนธรรมและวัฒนะธรรมที่ดีงาม
4. ระยะเวลาการดําเนินงาน
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลได้ตามกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน คือ
ระยะที่ 1 (สิ ง หาคม 2547-สิ ง หาคม 2548) เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การประชุ ม
นานาชาติการส่ งเสริ มสุ ขภาพโลก ครั้งที่ 6 ซึ่ งประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม และได้มีการ
ประกาศกฎบัตรกรุ งเทพเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพในโลกยุคโลกาภิวตั น์ (The Bangkok Charter for
Health Promotion in a Globalized World)
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2558) เพื่ อให้ ส อดคล้องกับ กรอบระยะเวลานโยบายต่ อ สู ้
เอาชนะความยากจนของรัฐบาล
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2552-2558) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
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5. ยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้ างสุ ขภาพ เพือ่ คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง”
5.1 ใช้ พนื้ ที่เป็ นฐานบูรณาการทุกภาคส่ วน สร้ างกระบวนการเรียนรู้ สู่ วิถีชุมชน โดยดึงเอา
พลังทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนในพื้นที่ทุกระดับจากชุมชน
สู่ ห มู่ บ ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ให้เข้ามามี ส่ ว นร่ วมดําเนิ น การภายใต้ก ระบวนการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน และทํางานอย่างเป็ นเอกภาพ เพื่อพัฒ นากระบวนการแก้ปัญ หาให้สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญ หาตลอดจนวิ ถีชี วิต และวัฒ นธรรมของชุ ม ชนในแต่ ละพื้ น ที่ เพื่ อ บรรลุ วิสั ยทัศน์ “คนไทย
แข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง”
5.2 เน้ น การทํ า งานที่ ส ถานที่ ต้ั ง (Setting) และกลุ่ ม วั ย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การดึ ง พลัง
ศักยภาพของเยาวชน พลังสตรี ผูส้ ู งอายุ ผูน้ าํ ศาสนา ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ ชุ มชนต่างวัฒนธรรม
ผู บ้ ริ ห ารองค์ก ารปกครองท้อ งถิ่ น ผู ้นํา ชุ ม ชนและเจ้า ของสถานประกอบการ ร่ ว มกัน สร้ า ง
“เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand)
5.3 ใช้ กลยุทธ์ 7 ประการ ในการดําเนินงาน คือ
5.3.1 กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่ วม (Participation Strategy)
5.3.2 กลยุทธ์การสื่ อสารสาธารณะ (Communication Strategy)
5.3.3 กลยุทธ์การเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและการมีสาํ นึกสาธารณะ
(Strengthening and Creation Public Mind Strategy)
5.3.4 กลยุทธ์การจัดบริ การ (Service Strategy)
5.3.5 กลยุทธ์การใช้มาตรการทางสังคม (Social Measure Strategy)
5.3.6 กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาวิ ช าการและการเรี ยนรู ้ (Knowledge and Learning
Strategy)
5.3.7 กลยุทธ์การบริ หารจัดการมุ่งผลสําเร็ จ(Result Based Management Strategy)
ต่อมากระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่ มีห น้าที่ ในการดู แลเกี่ ยวกับ
สุ ขภาพโดยตรง ได้กาํ หนดนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ขปี งบประมาณ 2548 ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
"เป็ นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุ ขภาพที่ยงั่ ยืน มีคุณภาพ และเสมอภาค โดย
การมีส่วนร่ วมของประชาชน ชุมชน และสังคมอย่างมีจิตสํานึ กด้านสุ ขภาพ เพื่อนําไปสู่ การเป็ น
“เมืองไทยแข็งแรง” และพร้อมที่จะเป็ นผูน้ าํ การแข่งขันด้านสุ ขภาพในระดับสากล"
14
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพ

2. นโยบายเร่ งรัดการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญในปี งบประมาณ 2548
1. พัฒนาระบบบริ การเพื่อรองรับการสร้างหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
2. สร้างสุ ขภาพ / Healthy Thailand เมืองไทยแข็งแรง
3. เร่ งรัดการแก้ไขปั ญหากําลังคน
4. การแก้ไขปัญหาเพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัคซีน
6. สนับสนุนธุรกิจสุ ขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7. เร่ งรัดให้มีระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
8. สนับสนุนให้องค์กรภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น
อาสาสมัคร และประชาชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสุ ขภาพทุกระดับ
9. การบริ หารงานที่ยดึ หลักธรรมาภิบาล
3. ยุทธศาสตร์ สร้ างคนไทยแข็งแกร่ ง เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
แผนยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวงสาธารณสุ ข
เห็ น ควรใช้ เ ป้ าหมาย และกลยุทธ์ “รวมพลังสร้ างสุ ข ภาพ เพื่ อ คนไทยแข็งแรง
เมืองไทยแข็งแรง” ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุ ขภาพ เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการฯ ในปี พ.ศ.
2548 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์เป้ าประสงค์ และตัวชี้วดั รายละเอียดมีดงั นี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 คนไทยแข็งแรง
เป้าประสงค์ ที่ 1 ปั ญหาสุ ขภาพที่สาํ คัญของประชาชนลดลง
ตัวชี้วดั ประกอบด้ วย
ตัวชี้ วดั ที่ 1 ประชาชนในแต่ละกลุ่มอายุมีพ ฤติ ก รรมในการดูแลสุ ขภาพได้ถูกต้อง
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 5 ในเรื่ องคนไทยออกกําลังกายเพิ่มขึ้น คนไทยบริ โภคอาหารที่
ปลอดภัย คนไทยลดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสู บ คนไทยมีอตั ราการบาดเจ็บ
ด้วยอุบตั ิเหตุนอ้ ยลงและคนไทยมีอตั ราฆ่าตัวตายลดลง
ตัวชี้วดั ที่ 2 พื้นที่ร้อยละ 60 มีอตั ราการป่ วย และตายด้วยโรคที่เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญ
10 อัน ดับ แรกของแต่ ล ะพื้ น ที่ ล ดลงในโรคเอดส์ โรคหั วใจ ความดัน โลหิ ต สู ง เบาหวาน และ
ไข้เลือดออก
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บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพ

ตัวชี้วดั ที่ 3 ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับบริ การแบบองค์รวมทั้งด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การควบคุมป้ องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้ นฟูสมรรถภาพ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยคนไทย
ทุกคนมีหลักประกันการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ ที่ 2 ประชาชน ผูเ้ สพ และผูต้ ิดยา ได้รับการบําบัด รักษา ฟื้ นฟู และพัฒนาให้สามารถ
ป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และยัง่ ยืน
ตัวชี้วดั ประกอบด้ วย
1. จํานวนผูป้ ่ วยยาเสพติดที่ได้รับการบําบัดรั ก ษาตามเกณฑ์ ที่กาํ หนดเพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 25
2. จํานวนผูป้ ่ วยยาเสพติดที่ได้รับการบําบัดรักษาแล้ ว ไม่ก ลับ ไปเสพซํ้าเพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 18.75
3. ประชาชนมีความรู ้ในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติดได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 10
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้วย : เสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดูแลสุ ขภาพ และจัดการสิ่ งแวดล้อม พัฒนาระบบบริ การ พัฒนา
องค์ความรู ้ พัฒนาระบบกลไกในการจัดการ เร่ งรัดการบําบัด รักษา ฟื้ นฟู พัฒนาผูเ้ สพ ผูต้ ิดยา
เสพติด และเสริ มสร้างระบบเฝ้ าระวัง ควบคุม ป้ องกันโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน ชุมชน
สังคมเพื่อการแก้ไขปั ญหายาเสพติดได้อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เมืองไทยเข้ มแข็ง
เป้าประสงค์ : ผลิตภั ณ ฑ์ การบริ การสุ ขภาพมี คุ ณ ภาพ และมาตรฐานเพียงพอ สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล
ตั วชี้ วัด ประกอบด้ ว ย ผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก ารสุ ข ภาพสามารถเสริ ม รายได้ใ ห้ กับ
ประเทศเพิม่ ขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 25
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้วย : เสริ มสร้างนวัตกรรม และ
กลไกในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การสุ ขภาพ ที่เน้นการใช้ภูมิปัญญาไทยให้มี
คุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อสุ ขภาพ และแข่งขันได้ในระดับสากล
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บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพ

ตารางที่ 1 แสดงมิติ / เป้าหมาย / ตัวชี้วดั การดําเนินงาน Healthy Thailand
ตัวชี้วดั
ร้ อยละ
มิติ
เป้าหมาย
1. ทางกาย 1. ออกกําลังกายใน
1. ประชากรอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป ออกกําลัง 60
ทุกหมู่บา้ น ตําบล ชุมชน กายอย่างน้อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 3 วัน ๆ ละ 30
หน่วยงาน และสถาน
นาที
ประกอบการ
2.อาหารสะอาด ปลอดภัย 1. ตลาดสดประเภท 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสด 100
มีคุณค่า
น่าซื้อขั้นพื้นฐาน
2. ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร 100
ได้ตามมาตรฐานของท้องถิ่น
3. อาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้ อน 6
95
ชนิด
4. สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ผ่าน
100
เกณฑ์ GMP
3. ลดอัตราป่ วยตาย โรค
1.อั ต ราการป่ วยไข้ เ ลื อดออก : แส น <50
ประชากร
อันดับต้น ๆ
2. ประชากร อายุ 40 ปี ขึ้นไป ได้รับบริ การ 60
คัด กรองความดัน โลหิ ต และเบาหวาน
ตามมาตรฐาน
3. สตรี อายุมากกว่า 35 ปี มีความรู ้เพื่อ 80
การสร้างพฤติกรรม เรื่ องการตรวจเต้านม
ด้วย ตนเอง
4. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ก่อน 90
และหลังคลอดตามเกณฑ์
4. ลดการบริ โภคเครื่ องดื่ม 1.ร้ า นจํา หน่ า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี 80
แอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบปรั บ อากาศจัด เป็ นเขตปลอดบุ ห รี่
ถูกต้องตามกฎหมาย
<50
5. ลดอัตราการบาดเจ็บ ตาย 1. มีอตั ราการบาดเจ็บและตายด้วย
ด้วยอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิเหตุ ลดลง : แสนประชากร
6. เข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่ได้ 1.คนพิการที่ ได้รับ บริ การด้านสวัสดิ การ 80
มาตรฐาน
สังคมสําหรับคนพิการในด้านต่างๆ
17
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพ

ตารางที่ 1 แสดงมิติ / เป้าหมาย / ตัวชี้วดั การดําเนินงาน Healthy Thailand (ต่ อ)
มิติ
เป้าหมาย
2. ทางจิตใจ 1. มีครอบครัวอบอุ่น

3. ทาง
สังคม
และ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วดั
ร้ อยละ
1. ครอบครัวสามารถดูแลเด็ก ผูพ้ ิการหรื อ 80
ผูส้ ูงอายุได้อย่างเหมาะสม
2. วัยรุ่ นเป็ นสมาชิก To be No. 1 > และมี 50
กิจกรรมต่อเนื่อง
3. ผูส้ ูงอายุเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ และ 50
มี กิจกรรมทุกเดือน
2. ลดอัต ราการฆ่ า ตัว ตาย 1. อัตราการฆ่าตัวตาย ลดลง:แสน
<7.7
ด้วยโรคจิต
ประชากร
3. เด็ ก ไท ยมี IQ / EQ ได้ 1. ศูนย์เด็กเล็กได้มาตรฐานอย่างน้อย 1
100
มาตรฐานสากล
แห่ง / ตําบล
1. มีความปลอดภัยในชีวิต 1.ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ล ต าม บั ญ ชี ราย ชื่ อ ข อ ง 80
กระทรวงมหาดไทยที่ ส ามารถจั บ กุ ม
ดําเนิ นคดี และกดดันให้เลิกพฤติกรรมได้
**
2. ไ ด้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า
ไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี หรื อ
ตลอดชีวิต
3. มี รายได้เพี ย งพอต่ อการ
ดํารงชีพ

1.โรงเรี ยนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน **
1. ครัวเรื อนยากจนที่มีรายได้ต่าํ กว่าเกณฑ์
จปฐ. (20,000 ปี ) ลดลง **
2. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
เป็ นวิสาหกิจชุมชน **
4. มี ส ภาพแวดล้อม และที่ อยูอ่ าศัยเอื้อต่อสุ ขภาพ

100
100
80
80
-
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บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพ

ตารางที่ 1 แสดงมิติ / เป้าหมาย / ตัวชี้วดั การดําเนินงาน Healthy Thailand (ต่ อ)
มิติ
4. ปั ญญา
/ จิต
วิญญาณ

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
1. ลด ละเลิกอบายมุข และ 1. สัดส่ วนผูต้ ิดยาเสพติดลดลง
สิ่ งเสพติด
(ต่อพันประชากร)
2. มีความสามัคคี เอื้ออาทร
เกื้อกูลกัน
3. มีสติ แก้ปัญหาด้วย
เหตุผล และสันติวิธี
4. ยึดมัน่ ในหลักศาสนา
ธรรมะ และวัฒนธรรม

ร้ อยละ
4
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บทที่ 2
การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
2.1 ความสํ าคัญของการออกกําลังกาย
ในปั จจุบนั นี้วทิ ยาการใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นาํ ความเจริ ญมาสู่
มนุษย์ในยุคนี้เป็ นอย่างมาก และทําให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น เมื่อการดําเนินชีวิตอยู่
ในลักษณะที่สะดวกสบายมากขึ้นการใช้แรงกายในชีวิตประจําวันของมนุษย์นอ้ ยลง จึงทําให้มนุษย์
ในปัจจุบนั นี้มกั จะมีสภาพร่ างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควร ร่ างกายจึงมีสภาพอ่อนแอลงหรื อ
เกิดสภาพผิดปกติข้ ึนได้ เช่น การรักษานํ้าหนักตัวให้คงที่ไม่ได้ ปริ มาณไขมันของร่ างกายมากกว่า
ปกติ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
เสื่ อมสภาพ โรคของข้อต่อและกระดูก และทําให้การเคลื่อนไหวร่ างกายเป็ นไปด้วยความเชื่องช้าไม่
คล่องแคล่วว่องไว เป็ นต้น
เป็ นที่ทราบ และยอมรับกันโดยทัว่ ไปแล้วว่า การที่มนุษย์จะดํารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมี
ความสุ ขนั้นจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางกาย และจิตใจ เชื่อกันว่า การออก
กําลังกายที่ดีถกู ต้อง และเหมาะสมตามเพศ วัย สภาพของร่ างกายแต่ละบุคคลตามความต้องการ
ความสนใจแล้วนับว่าเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถทําให้ชีวิตมนุษย์มีสุขภาพดีข้ ึน
2.2 ความหมายของการออกกําลังกาย
การออกกําลังกาย (Exercise) เป็ นศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายเป็ นการศึกษา
เกี่ยวกับการออกกําลังกายที่จะต้องรู ้จกั การตอบสนองต่อร่ างกายของมนุษย์ ในรู ปแบบของการ
ออกกําลังกายเฉพาะอย่าง ซึ่งสามารถดัดแปลงร่ างกายให้กระทําจนเกิดผลการฝึ กเฉพาะอย่างนั้น ๆ
การออกกําลังกายเป็ นการทําให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อที่ทาํ ให้ร่างกายแข็งแรง
ทั้งระบบโครงสร้างและหน้าที่ หากขาดการออกกําลังกาย ร่ างกายจะลดศักยภาพในการเคลื่อนไหว
การออกกําลังกายทําให้กล้ามเนื้ อสามารถออกแรงต่อต้าน และเอาชนะแรงบังคับได้ นอกจากนี้
ยังทําให้เกิดการพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ และความรู ้สึกดีข้ ึนอีกด้วย
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ดังนั้น พอจะสรุ ปได้วา่ การออกกําลังกายเป็ นกิจกรรมทางกาย และทําให้ร่างกาย
เกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งมีผลทําให้ร่างกายแข็งแรง ทําให้ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายทั้งในแง่ของ
โครงสร้างและหน้าที่ ทํางานสัมพันธ์ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั ทําให้สติปัญญา อารมณ์ และ
ความรู ้สึก ดีข้ ึนอีกด้วย
2.3 ประวัติการออกกําลังกาย
มนุษย์เรารู ้จกั การออกกําลังกาย
และประโยชน์ของการออกกําลังกายมานานแล้ว
โดยเฉพาะในแง่ของการป้ องกันและรักษาโรค ดังจะเห็นได้จากการเล่าถึงพระจีนนิกายเต๋ าในสมัย
โบราณ ได้ทาํ การฝึ กกังฟูกนั มานานกว่า 3,000 ปี แล้ว ซึ่งการฝึ กนั้นมีท้ งั การเกร็ งกล้ามเนื้อ
การกําหนดลมหายใจ เพื่อการรักษาโรค และอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ และชาวฮินดูกเ็ ป็ นชนชาติหนึ่ง
ที่รู้จกั ประโยชน์ของการออกกําลังกายมานาน ในหนังสื ออายุรเวทได้บรรยายถึงการออกกําลังกาย
และการนวดเพื่อรักษาโรครู ห์มาติซึม แม้แต่ชาวกรี กก็ยงั รู ้จกั ถึงประโยชน์ของการออกกําลังกาย
เช่นกัน โดยได้มีการสร้างวิหารแห่งสุ ขภาพที่เรี ยกกันว่า เอสเคอเฟี ย (Asclepia) เพื่อใช้เป็ นสถานที่
รักษาโรคต่าง ๆ และเป็ นที่ออกกําลังกายอีกด้วย
เชื่อกันว่า ฮิปโปเครติส เป็ นแพทย์ คนแรก ที่เห็นความสําคัญของการเคลื่อนไหว และ
การออกกําลังกาย ที่น่าสนใจก็คือข้อเขียนของเขาที่เกี่ยวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพของร่ างกาย ซึ่งได้
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “อวัยวะทุกส่ วนของร่ างกายล้วนมีหน้ าที่ หากอวัยวะเหล่านั้นได้ มีการใช้ งาน
อย่ างพอเหมาะพอดี มีการออกกําลังกายทีเ่ หมาะสมก็จะเจริญเติบโตไปด้ วยดี มีความแข็งแรง และ
จะเสื่ อมช้ า แต่ หากอวัยวะเหล่ านั้นไม่ ได้ ใช้ งาน ก็มีแต่ จะอ่อนแอ เจริญเติบโตช้ า เกิดเป็ นโรคได้ ง่าย
และเสื่ อมตามอายุได้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ส่ วนทีเ่ กีย่ วกับข้ อ และเส้ นเอ็นต่ าง ๆ พวกทีใ่ ช้
ขาเดินน้ อย ๆ โดยปล่อยให้ มันอยู่เฉย ๆ กระดูก และกล้ ามเนือ้ จะฝ่ อ และอ่อนแรงได้ รวดเร็วกว่ าพวก
ทีใ่ ช้ ขาเดิน” จะเห็นได้วา่ ข้อเขียนอันนี้สามารถที่จะนํามาใช้ในปัจจุบนั ได้เป็ นอย่างดีซ่ ึงสอดคล้อง
กับกฎของการใช้ และไม่ ใช้ (Law of use and disuse) กล่าวคือ ส่ วนใดของร่ างกายที่มีการ
เคลื่อนไหว หรื อมีการใช้ร่างกายส่ วนนั้นมาก ส่ วนนั้นก็จะแข็งแรง ส่ วนใดที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว
หรื อไม่ได้เคลื่อนไหว ร่ างกายส่ วนนั้นก็จะเล็กลีบ หรื ออ่อนแอ
บุคคลอีกท่านหนึ่งที่ควรกล่าวคือ กาเลน (Galen) เป็ นแพทย์ชาวกรี กเช่นกัน กาเลน
เกิดที่ เปอร์กามัส (pergamus) ในมายเซีย (Mysia) เมื่อ พ.ศ. 673 (ค.ศ. 130) กาเลน ได้กล่าวไว้วา่
“การออกกําลังกายทีด่ นี ้ันไม่ ใช่ เพือ่ เป็ นการฝึ กฝนร่ างกายเท่ านั้น แต่ จะต้ องเป็ นการกระทําทีส่ นุก
และให้ ความสบายใจด้ วย”
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2266 (ค.ศ. 1723) แพทย์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ นิโคลัส อังเดรย์ (Nicolas
Andry) ได้เปิ ดสถานกายบริ หารส่ วนบุคคลขึ้นแห่งแรกของยุโรป ที่ประเทศเดนมาร์ก โดยได้รับ
การสนับสนุนจากพระเจ้า เฟดเดอริ กที่ 6 และมีบุคคลอีกท่านหนึ่ง คือ ลิงก์ (Ling) ก็ได้เอาความรู ้น้ ี
ไปเปิ ดสถานกายบริ หารที่ประเทศสวีเดน และถือว่า ลิงก์ เป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มการออกกําลังกายอย่างมี
แบบแผน และขั้นตอน โดยกําหนดให้มีท่าเริ่ มต้นรวมทั้งความหนักเบาของการออกกําลังกายนั้น ๆ
โดยการใช้แรงต้าน หรื อการใช้น้ าํ หนักช่วยในการออกกําลังกาย
ส่ วนในประเทศสหรัฐอเมริ กานั้น ได้เริ่ มเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายมากขึ้น
ซึ่งจะเห็นได้จากการที่อดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง เรี ยกว่า President’s Council on Physical Fitness and Sport. เพื่อศึกษาหาข้อมูล และ
ค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องของการออกกําลังกายอย่างจริ งจัง ต่อมา นายแพทย์เคนเน็ช คูเปอร์
(Dr. Kenneth Cooper) ได้เขียนหนังสื อเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบแอโรบิค เมื่อปี พ.ศ. 2511 นี้
และได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายจนกระทัง่ ปัจจุบนั นี้
สําหรับเรื่ องของการออกกําลังกายในประเทศไทยนั้น เชื่อกันว่ามีมานานแล้ว ดังจะ
เห็นได้จากการนวดแผนโบราณ หรื อจากรู ปปั้นฤาษีดดั ตนในวัดพระเชตุพน ย่อมเป็ นเครื่ องยืนยัน
ได้เป็ นอย่างดี
2.4 คุณค่ าของการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายที่กระทําอย่างถูกวิธี ถูกต้องและเหมาะสมจะทําให้เกิดคุณประโยชน์
แก่ร่างกาย การออกกําลังกายที่ดีน้ นั จะต้องคํานึ งถึงปั จจัยหลากหลายด้าน ได้แก่ อายุ เพศ สภาพ
ร่ างกายของแต่ละบุคคล การเลือกกิ จกรรมสําหรับการออกกําลังกาย ปริ มาณการฝึ กของร่ างกาย
แต่ ล ะคน เป้ าหมายของการออกกําลังกาย ตลอดจนความสนใจของผูท้ ี่ จ ะออกกําลังกายด้ว ย
สิ่ งเหล่านี้มีผลต่อการออกกําลังกาย เป็ นอย่างมาก
ถ้าบุคคลใดก็ตามรู ้จกั ออกกําลังกายที่ดี
และเหมาะสมแล้วจะทําให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ซึ่งพอสรุ ปได้ ดังนี้
1. การออกกําลังกายทําให้สุขภาพดีท้ งั ร่ างกาย และจิตใจ
2. ทําให้มีสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ สู งขึ้น และความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน้อยลง
มีความอดทนมากขึ้น ประสิ ทธิภาพการทํางานของร่ างกายในชีวิตประจําวันดีข้ นึ
3. ช่วยควบคุมนํ้าหนักของร่ างกาย รู ปร่ าง และทรวดทรง
4. ช่วยทําให้ระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่ างกายทํางานประสานสัมพันธ์กนั ดีข้ ึน
เช่น ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิ ต และระบบหายใจ เป็ นต้น
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5. ป้ องกันโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่ อมของอวัยวะ เช่น โรคความดันเลือดสู ง โรค
หลอดเลือดหัวใจเสื่ อมสภาพ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคข้อเสื่ อมต่าง ๆ เป็ นต้น
6. ทําให้ลดความเครี ยดทางด้านจิตใจได้เป็ นอย่างดี
7. ช่วยฟื้ นฟูสภาพของร่ างกาย
8. การออกกําลังกายพอเหมาะจะช่วยให้มีพลังทางเพศดีข้ ึน
9. เป็ นการชะลอความแก่ หรื อชะลอความเสื่ อมของอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย ซึ่งจะ
ช่วยยืดอายุให้ยนื ยาวออกไป
10. ประหยัดค่ารักษาพยาบาล
2.5 วัยกับการออกกําลังกาย
2.5.1 วัยทารก (Infant)
วัยทารก
เป็ นวัยที่มีความสําคัญมาก ซึ่งจะเริ่ มตั้งแต่ทารกคลอดจากครรภ์มารดา
จนกระทัง่ อายุถึง 2 ปี ชีวิตจะก้าวไปสู่วฒ
ุ ิภาวะ (Maturity) ต่าง ๆ มากมาย
ตารางที่ 2 แสดงอายุกบั ลักษณะการเคลือ่ นไหวของวัยทารก
อายุ
ลักษณะการเคลือ่ นไหว
แรกเกิด – 3 เดือน

 สามารถพยุงหน้าอกตัวเองได้เล็กน้อยในขณะควํ่า
 สามารถชันคอได้ในขณะที่อมุ ้

4 – 6 เดือน

 สามารถนอนควํ่าได้
 ถ้าจับนัง่ สามารถนัง่ ได้เพียงครู่ หนึ่ ง

7 – 9 เดือน
10 – 12 เดือน
12 – 15 เดือน
15 – 18 เดือน
18 – 24 เดือน

 สามารถคลานได้ดี
 สามารถยืนได้และก้าวขาเดินได้โดยต้องมีคนคอยจับมือ

ทั้งสองข้างช่วยพยุง
 สามารถยืนและเดินได้ดี
 สามารเดิน ปี นป่ ายได้
 สามารถเดินและวิ่ง ใช้นิ้วจับสิ่ งของได้ดีและสามารถเดิน
ถอยหลังได้เล็กน้อย
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2.5.2 วัยเด็ก (Childhood)
วัยเด็กนี้อายุอยูร่ ะหว่าง 2 – 12 ปี จึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ
1. วัยเด็กตอนต้น (Primary Childhood) อายุระหว่าง 2 – 6 ปี
2. วัยเด็กตอนปลาย (Secondary childhood) อายุระหว่าง 6 –12 ปี
วัยเด็กตอนต้ น
เด็กวัยนี้บางทีเรี ยกว่า วัยเด็กก่อนเข้าเรี ยน ในวัยนี้ควรยึดหลักความต้องการพื้นฐาน
ของเด็ก ซึ่งการเล่นของเด็กวัยนี้คือ การเรี ยนรู ้ (Playing is Learning) พยายามให้มีอิสระในการ
เคลื่อนไหว รู ปแบบของกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยนี้คือ การใช้อุปกรณ์และ
สิ่ งของต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ให้เด็กสนใจ และมีส่วนร่ วมกิจกรรมนั้น สิ่ งที่ควรคํานึงถึงอย่าง
มาก คือ ความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวกับสถานที่เล่น ลักษณะของกิจกรรม จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัย
ให้มากที่สุด เช่น สนามเด็กเล่น สนามกลางแจ้ง เป็ นต้น
วัยเด็กตอนปลาย
เด็กวัยนี้บางทีเราเรี ยกว่า เด็กวัยเรี ยน กิจกรรมการออกกําลังกายสําหรับเด็กวัยนี้ควร
เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับเกมส์ การเล่นที่เป็ นทักษะอย่างง่าย มีระเบียบวิธีการเล่นที่ไม่ซบั ซ้อนมากนัก
และสามารถที่จะแนะนําส่ งเสริ มและปลูกฝังความเป็ นผูม้ ีน้ าํ ใจนักกีฬา ความเสี ยสละ และช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น นอกจากนี้ยงั ให้ความรู ้เพิ่มพูนเกี่ยวกับการออกกําลังกายได้อีกด้วย เช่น ศัพท์ต่าง ๆ ทาง
การกีฬา เป็ นต้น ความแตกต่างทางวิธีการของเด็กวัยนี้ระหว่างเพศชาย และเพศหญิงยังไม่มีความ
แตกต่างกันมากนัก กิจกรรมนั้นสามารถที่จะเรี ยน และเล่นร่ วมกันได้
2.5.3 วัยรุ่น (Adolescence)
วัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกายรวดเร็ วมาก อันได้แก่ รู ปร่ าง ทรวดทรง
นํ้าหนักของร่ างกาย ส่ วนสู ง ตลอดจนการเจริ ญเติบโตของกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบอวัยวะ
ภายในต่าง ๆ เช่น ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ เป็ นต้น
การแบ่ งวัยนีส้ ามารถแบ่ งได้ ออกเป็ น 2 ช่ วง ดังนี้
1. ช่ วงวัยเรียนทีเ่ ข้ าสู่ วยั รุ่น อายุประมาณ 10-15 ปี เด็กวัยนี้มีความพร้อมทางร่ างกาย
เป็ นอย่างมากในการที่จะออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬา แต่ยงั มีอีกหลายด้านที่ยงั เจริ ญเติบโตไม่เต็มที่
โดยเฉพาะเพศชายจะเจริ ญเติบโตกว่าเพศหญิงในด้านความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อ
การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย หรื อการเล่นกีฬาสําหรับการแข่งขันสามารถที่จะกระทําได้แล้ว
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แต่ควรเป็ นการแข่งขันในวัยเดียวกัน ระยะเวลาการเล่น หรื อการแข่งขันควรมีระยะเวลาที่ส้ นั หรื อ
การลดขนาดของสนามแข่งขัน ลดแต้มลง เช่น การแข่งขันฟุตบอลสนามควรจะแคบ หรื อเล็กลง
เวลาแข่งขันไม่ควรเกินครึ่ งละ 30 นาที อุปกรณ์ เช่น ลูกฟุตบอลก็ควรจะใช้ขนาดที่เล็กลงนํ้าหนัก
ของลูกบอลน้อยลงเช่นกัน และสมรรถภาพทางกายของเด็กผูช้ ายจะเริ่ มสูงกว่าเด็กผูห้ ญิง ดังนั้น
ควรแยกกิจกรรมที่ใช้แข่งขันออกจากกัน และเด็กวัยนี้สามารถเลือกเล่นกีฬาได้บางชนิดที่เหมาะสม
กับรู ปร่ างการเจริ ญ เติบโตของร่ างกาย เช่น ว่ายนํ้า ยิมนาสติก เป็ นต้น วัตถุประสงค์ของการออก
กําลังกายของวัยนี้เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไว เน้นหรื อฝึ กทักษะเฉพาะอย่าง และปลูกฝัง
ความมีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา
2. ช่ วงวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว อายุประมาณ 16 - 30 ปี ในวัยนี้เป็ นช่วงที่ร่างกายมีการ
พัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว การออกกําลังกายในวัยนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ของร่ างกาย เพื่อในการดําเนินชีวิตประจําวัน และเพื่อการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ สามารถที่จะออก
กําลังกาย และเล่นกีฬาได้ทุกชนิด สมรรถภาพในช่วงนี้จะมีความสามารถทางร่ างกายสูงสุ ด
หลังจากที่เลยวัยนี้ไปแล้วจะเริ่ มสู่วยั ที่สมรรถภาพต่างๆ เริ่ มเสื่ อมลง วัยนี้สามารถที่จะเล่นกีฬาเพื่อ
การแข่งขันได้ดีที่สุด
2.5.4 วัยผู้ใหญ่ (Adulthood)
วัยนี้อายุประมาณ 30 – 60 ปี เป็ นวัยที่อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายเริ่ มเสื่ อมลงแล้ว
ลักษณะเฉพาะของคนวัยนี้ท้งั เพศชาย และเพศหญิง ร่ างกายจะมีการสะสมไขมันเพิม่ มากขึ้น
ความอดทน และความแข็งแรงของร่ างกายจะลดลงไปเรื่ อยๆ วัตถุประสงค์การออกกําลังกายของ
คนวัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาสุ ขภาพ ชะลอความเสื่ อม และฟื้ นฟูสภาพร่ างกายให้กลับคืนมาสู่
สภาพปกติตามความเหมาะสมของเพศ และวัย ลักษณะกิจกรรมการออกกําลังกาย ควรเป็ น
กิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่ตอ้ งใช้แรงกายในการออกกําลังกายที่เกี่ยวกับความเร็ วมากนัก
เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีความซับซ้อน สามารถปฏิบตั ิได้ง่าย การออกกําลังกายหรื อการเล่นกีฬาในวัยนี้
ควรเป็ นเกี่ยวกับ การออกกําลังกาย หรื อการเล่นกีฬาเพื่อสุ ขภาพมากกว่าเพื่อการแข่งขัน หรื อ
เพื่อความเป็ นเลิศ ดังนั้น กิจกรรมการออกกําลังกายจะเป็ นไปตามความสนใจ และความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคลมากกว่า การเลือกกิจกรรมแต่ละอย่างนั้น มักจะขึ้นอยูก่ บั สภาพของร่ างกายเป็ น
ปั จจัยสําคัญ กิจกรรมที่เหมาะสมได้แก่ การวิ่งเหยาะๆ การบริ หารกาย ปั่ นจักรยาน ว่ายนํ้า เป็ นต้น
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2.5.5 วัยสู งอายุหรือวัยชรา (Elderly or Senescence)
วัยนี้อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ประสิ ทธิภาพการทํางานของอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
เสื่ อมลงอย่างมาก เช่น อาการตามัว หูตึง กล้ามเนื้อต่าง ๆ ลดประสิ ทธิภาพลง รู ปร่ างหน้าตา
หนังเหี่ ยวย่น ระบบขับถ่ายเสื่ อมลง เป็ นต้น การออกกําลังกาย หรื อการเล่นกีฬาในวัยนี้ไม่ใช่เป็ น
ข้อห้ามแต่กลับช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น แต่มีขอ้ ที่พึงระวังคือ ต้องเลือกกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย หรื อประเภทกีฬาที่มีความหนักของงานให้เหมาะสมแก่สภาพของร่ างกาย คือ ไม่
หนักมาก ไม่เร็ วมาก ไม่มีการเกร็ งหรื อเบ่งกําลัง ไม่มีการกลั้นการหายใจ การเหวีย่ ง การกระแทก
และการเล่นนั้นจะต้องคํานึงถึงความสนุกสนาน และเพื่อสุ ขภาพมากกว่าเพื่อการแข่งขันเอาจริ ง
เอาจัง วัตถุประสงค์ของการออกกําลังกายวัยนี้เป็ นการรักษา และฟื้ นฟูสุขภาพให้อยูใ่ นภาวะที่ควร
จะเป็ นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ตลอดจนเป็ นการให้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง
2.6 เพศกับการออกกําลังกาย
ธรรมชาติของเพศชาย และเพศหญิงมีความแตกต่างกันทั้งในทางกายวิภาคศาสตร์ และ
สรี รวิทยา สําหรับเด็กอายุระหว่าง 2 – 10 ปี ความสามารถทางร่ างกายอาจจะไม่แตกต่างกันมากนัก
แต่พออายุระหว่าง 10-15 ปี ความสามารถของชายจะเพิ่มขึ้นมากกว่าหญิง ทั้งนี้เนื่องมาจากขนาด
ของร่ างกาย ส่ วนประกอบของร่ างกาย โครงสร้างของร่ างกาย ระบบการใช้พลังงาน ความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้จากตารางเปรี ยบเทียบ ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่ างทางกายวิภาคและสรีรวิทยาระหว่ างเพศชาย
กับเพศหญิง
รายการ
หญิง
ชาย
1. นํ้าหนักของร่ างกาย
น้อยกว่า มากกว่า
2. ความสู ง
น้อยกว่า มากกว่า
3. ความกว้างของไหล่-ความยาวของแขนขา (เมื่อเทียบกับความยาว น้อยกว่า มากกว่า
ของลําตัว)
มากกว่า น้อยกว่า
น้อยกว่า มากกว่า
4. ความกว้างของกระดูกเชิงกราน
น้อยกว่า มากกว่า
5. นํ้าหนักของกระดูก
น้อยกว่า กว้างกว่า
6. ความจุปอด
7. ความกว้างของพื้นผิวหน้าของถุงลมปอด (Alveolar Surface area) น้อยกว่า มากกว่า
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่ างทางกายวิภาคและสรีรวิทยาระหว่ างเพศชาย
กับเพศหญิง (ต่ อ)
รายการ
หญิง
ชาย
มากกว่า น้อยกว่า
8. มวล นํ้าหนัก และขนาดของกล้ามเนื้อ
น้อยกว่า มากกว่า
9. เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่ างกาย
น้อยกว่า มากกว่า
10. ปริ มาณของเลือดที่หวั ใจฉีดออกมาในช่วงเวลา 1 นาที (Cardiac
ตํ่ากว่า
สูงกว่า
output)
ตํ่ากว่า
11. ปริ มาณของเลือดที่หวั ใจฉี ดออกมาใน 1 ครั้ง (Stroke Volume)
สู งกว่า
(เล็กน้อย) (เล็กน้อย)
12. อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
เล็กกว่า ใหญ่กว่า
13. ความสามารถในการเต้นสู งสุ ดของหัวใจ
น้อยกว่า มากกว่า
14. ขนาดของหัวใจ
น้อยกว่า มากกว่า
15. ปริ มาณของเม็ดเลือกในเลือด
ตํ่ากว่า
สูงกว่า
16. ปริ มาณของฮีโมโกบิลในเลือด
17. ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุ ด (Maximal Oxygen
น้อยกว่า มากกว่า
Consumption : oVO2 max)
18. ความทนต่อการเป็ นหนี้ออกซิเจน (Oxygen Debt)
ที่มา : ประทุม ม่วงมี, 2527 : 319

2.7 หลักปฏิบตั ิสําหรับการออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
เพื่อให้การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพได้ผลอย่างเต็มที่ และไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ควรยึดหลักปฏิบตั ิตน ดังนี้
2.7.1 การประมาณตน สภาพร่ างกาย และความเหมาะสมกับกิ จกรรมการออกกําลัง
กายแต่ ละชนิ ดของแต่ละคนไม่เหมื อนกัน การเพิ่ มผลของสมรรถภาพจะต้องเป็ นไปตามความ
เหมาะสมของร่ างกายของแต่ละบุคคล มีขอ้ สังเกตที่สาํ คัญว่า ออกกําลังกายหนักเกินไปหรื อไม่ โดย
สังเกตจากความเหนื่ อย หากออกกําลังกายถึงขั้นเหนื่อยแล้ว ยังสามารถฝึ กต่อไปได้ดว้ ยความหนัก
เท่าเดิม โดยไม่เหนื่ อยเพิ่มขึ้นและเมื่อพักแล้วประมาณ 10 นาที ก็รู้สึกหายเหนื่ อย แสดงว่าการออก
กําลังกายไม่หนักเกินไป แต่ถา้ พักแล้วนานเป็ นชัว่ โมงก็ยงั ไม่หายเหนื่ อย แสดงว่าออกกําลังกาย
หนักเกินไป ดังนั้น การออกกําลังกายจะต้องเริ่ มต้นด้วยปริ มาณน้อยแล้วค่อย ๆ เพิ่มปริ มาณมากขึ้น
ให้เหมาะสมกับสภาพร่ างกายของแต่ละบุคคล
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2.7.2 การแต่ ง กาย การออกกํา ลัง กายแต่ ล ะชนิ ด ต่ า งมี แ บบของเครื่ อ งแต่ ง กายที่
แตกต่างกันการแต่งกายที่เหมาะสมย่อมทําให้การเคลื่อนไหวมีประสิ ทธิ ภาพดี กว่า และเป็ นการ
ป้ องกันอันตรายอันอาจจะเกิดจากอุบตั ิภยั จากการออกกําลังกายในด้านความอดทน จะต้องคํานึงถึง
การระบาย ความร้อนของร่ างกายเป็ นสําคัญอย่างยิง่ สภาพอากาศที่ร้อนถ้าเราใช้เครื่ องแต่งกายที่มีสี
ทึ บ จะทํา ให้ ร่ างกายเพิ่ ม ความร้ อ นสู งขึ้ น มากร่ างกายจะสู ญ เสี ย นํ้ามากเกิ น ความจําเป็ นทําให้
สมรรถภาพลดลง
2.7.3 เลือกเวลา ดินฟ้าอากาศ หมายถึง การกําหนดเวลาออกกําลังกายที่แน่ นอน และ
ควรจะเป็ นเวลาเดี ยวกัน ทุ กวัน เพราะมัน มี ผลต่อการปรั บตัวของร่ างกาย การเลื อกสภาพดิ น ฟ้ า
อากาศอาจทําได้ยาก แต่การเลือกเวลาทุกคนสามารถทําได้ เวลาที่เหมาะคือ ตอนเช้าตรู่ และตอน
เย็น ส่ วนการฝึ กด้านความแข็งแรง และความเร็ วระยะสั้น อาจทําได้ในอากาศร้อนแต่ตอ้ งทําให้
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ตามหากซ้อมเพื่อการแข่งขัน ควรคํานึงถึงเวลาที่ใช้แข่งขันจริ งด้วย
2.7.4 สภาพของกระเพาะอาหาร ตามหลักทัว่ ๆ ไป ควรให้งดอาหารหนักก่อนการ
แข่งขัน หรื อก่อนออกกําลังกายประมาณ 3 ชัว่ โมง สําหรับกีฬาที่ตอ้ งใช้ความอดทนนานเป็ นชัว่ โมง
เช่น วิ่ง มาราธอน จักรยานทางไกล ร่ างกายต้องใช้พลังงานมาก หากท้องว่างอยู่นานอาจจะทําให้
พลัง งานสํ า รองหมดไป ดัง นั้ น ก่ อ นแข่ ง ขัน หรื อ ระหว่ า งแข่ ง ขัน อาจจะให้ อ าหารที่ ย่อ ยง่ า ย
ในปริ มาณไม่ถึงอิ่มเป็ นระยะ ๆ ในเวลาอิ่มจัดกระเพาะอาหารขยายตัวมากจะทําให้การขยายตัวของ
ปอดเป็ นไปได้ไม่เต็มที่ ในขณะเดียวกันการไหลเวียนของเลือด จะต้องแบ่งเลือดส่ วนหนึ่ งไปใช้ใน
การย่อยอาหาร และดูดซึ มอาหาร กระเพาะอาหารที่เต็มจะแตกได้ง่ายกว่ากระเพาะที่ว่าง ดังนั้น
จึงควรงดการออกกําลังกายในขณะอิ่มจัด
2.7.5 การดื่มนํ้า การขาดนํ้าทําให้สมรรถภาพลดลง การให้น้ าํ ชดเชยส่ วนที่ขาดทําให้
สมรรถภาพไม่ลดลง นํ้าสํารองในร่ างกายมีปริ มาณ 2 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว ดังนั้น การเล่น
กีฬาหรื อการออกกําลังกายใด ๆ ที่มีการเสี ยนํ้าไม่เกิ น 2 เปอร์ เซ็นต์ของ นํ้าหนักตัว และก่อนการ
แข่งขันร่ างกายอยูใ่ นสภาพที่ไม่ขาดนํ้า หรื อในระหว่างเล่นไม่เกิดการกระหายนํ้าผูเ้ ล่นก็ไม่จาํ เป็ น
ต้องดื่ มนํ้าในระหว่างนั้นความกระหายนํ้าแสดงว่าร่ างกายกําลังขาดนํ้า ขาดอยู่เท่ าไรก็ใช้ความ
กระหายเป็ นเกณฑ์แต่จะต้องค่อย ๆ เฉลี่ยปริ มาณการดื่ม ไม่ควรดื่มครั้งเดียวหมด
การให้น้ าํ ชดเชยในปริ มาณที่เท่ากับสู ญเสี ยในการออกกําลังกาย จะทําให้สมรรถภาพ
ดี ที่สุดแต่จะต้องแบ่งการชดเชยออกไปเป็ น 25 เปอร์ เซ็ น ต์ใน 1 ชั่วโมงก่ อนการเล่ น และอีก 75
เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยออกไปตามระยะเวลาของการเล่น หรื อออกกําลังกาย
2.7.6 ความเจ็บปวด อาการแพ้อากาศ เป็ นหวัด ถ้าไม่มีอาการอื่นร่ วม เช่น มีไข้ เจ็บ
คอ ไอ อ่อนเพลี ย ก็สามารถฝึ กซ้อม หรื อออกกําลังได้ตามปกติ แต่ความเจ็บป่ วยทุกชนิ ดทําให้
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สมรรถภาพลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็ นไข้ ซึ่ งร่ างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ หัวใจต้องทํางาน
มากขึ้นเพื่อระบายความร้อน เมื่อไปออกกําลัง การระบายความร้อน และหัวใจจึงต้องทํางานหนัก
ขึ้นแม้แต่งานเบา ๆ ก็อาจกลายเป็ นงานหนักเกิ นไปได้ และถ้าหากเป็ นไข้ที่เกิ ดจากเชื้ อโรค การ
ไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นจากการออกกําลัง อาจจะทําให้เชื้อโรคแพร่ กระจายไปตามส่ วนต่าง ๆ
ของร่ างกาย ทําให้เกิดการอักเสบทัว่ ร่ างกาย หรื อในอวัยวะที่สาํ คัญ ซึ่งเป็ นอันตรายต่อชีวิตในที่สุด
2.7.7 ความเจ็บป่ วยระหว่ างการออกกําลังกาย เมื่อเกิดความเจ็บป่ วย หรื ออุบตั ิภยั ขึ้น
ในระหว่างการออกกําลังกาย ควรหยุดพัก หากเกิดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เมื่อได้พกั ชัว่ ครู่ ก็จะ
หายเป็ นปกติอาจจะลงเล่นต่อไปได้ แต่ถา้ ออกกําลังต่อไปแล้วอาการเดิมกลับเป็ นมากขึ้นต้องหยุด
ข้อนี้ สาํ คัญมากสําหรับคนที่มีอายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะอาการหายใจขัด จุกแน่ น เจ็บบริ เวณ
หน้าอกซึ่งอาจจะเป็ นอาการของการขาดเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจ หากฝื นเล่นต่อไป อาจจะเกิดหัวใจวาย
ได้ ความรู ้สึกไม่สบาย อึดอัด การเคลื่อนไหวบังคับได้ไม่ปกติ เป็ นสัญญาแสดงว่า มีความผิดปกติ
เกิ ดขึ้น หากฝื นออกกําลังต่อไปโอกาสที่จะเกิ ดการบาดเจ็บจะมีมาก และความรุ นแรงจะมากขึ้น
ตามลําดับเช่นกัน
2.7.8 ด้ านจิ ต ใจ ตามหลั ก จิ ต วิ ท ยา การออกกํา ลัง กายมี ผ ลต่ อ จิ ต ใจในการลด
ความเครี ยด ดังนั้น ระหว่างการฝึ กซ้อม และออกกําลังกาย จึงควรทําจิตใจให้ปลอดโปร่ ง พร้อมที่
จะเล่นพยายามขจัดปั ญหาเรื่ องที่รบกวนจิตใจ หากไม่สามารถขจัดได้จริ ง ๆ ก็ควรงดการฝึ กซ้อม
เพราะจะเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิภยั ได้ง่าย
2.7.9 ความสมํ่ าเสมอ ไม่ ว่าการฝึ กซ้อมเพื่ อ แข่งขัน หรื อเพื่ อสุ ข ภาพก็ตาม ต้อง
พยายามรักษาความสมํ่าเสมอไว้ การฝึ กหนักติดต่อกัน 1 เดือนแล้วหยุดไปครึ่ งเดือน แล้วมาเริ่ มต้น
ใหม่ จะเริ่ มเท่ากับความหนักครั้งสุ ดท้ายก่อนหยุดไม่ได้ แต่จะต้องลดความหนักของการฝึ กลงให้
ตํ่ากว่าการฝึ กครั้งสุ ดท้าย แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่ม
2.7.10 การพั ก ผ่ อ น หลังการฝึ กซ้อ ม และการออกกําลังกายแล้ว จําเป็ นต้อ งมี ก าร
พักผ่อนให้เพียงพอ โดยมีหลักสังเกตดังนี้ ก่อนการฝึ กซ้อมครั้งต่อไป ร่ างกายจะต้องสดชื่ นอยู่ใน
สภาพเดิมหรื อดีกว่าเดิม การฝึ กซ้อมวันต่อมาจึงจะกระทําให้มากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากการฝึ กซ้อม
และการออกกําลังกายต้องเสี ยพลังงานสํารองไป จําเป็ นต้องมีการชดเชยรวมทั้งซ่อมแซมส่ วนที่สึก
หรอและสร้ างเสริ มให้แข็งแรงขึ้น กระบวนการเหล่านี้ จะเกิ ดขึ้นในขณะที่ร่างกายมีการพักผ่อน
อย่างเพียงพอเท่านั้น
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2.8 ประเภทของการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายสามารถจําแนกประเภทออกได้หลายลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจําแนกประเภทการออกกําลังกายตามลักษณะของการฝึ ก เพื่อการเสริ มสร้างสมรรถภาพของ
ร่ างกาย โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเป็ นสําคัญ ซึ่งสามารถจําแนกได้ดงั นี้
2.8.1 การออกกํา ลั ง กายแบบไม่ ใช้ ออกซิ เจน (Anaerobic exercise) เป็ นการใช้
พลัง งานจากสารพลัง งานหรื อ Adenosine Triphosphate (ATP) ที่ ส ะสมอยู่ใ นเซลล์ก ล้ามเนื้ อ
ได้แก่ ก ารทํางานเบาๆ การวิ่งระยะสั้น ๆ การยกนํ้าหนัก เป็ นต้น ร่ างกายไม่ ใช้ออกซิ เจนเลย
นักกีฬาเหล่านี้ได้รับการฝึ กจนภาวะร่ างกายมีความสามารถเป็ นหนี้ออกซิเจนได้ดี
2.8.2 การออกกําลังกายแบบใช้ ออกซิเจน (Aerobic exercise) มักเรี ยกทับศัพท์ว่า
การออกกําลังกายแบบแอโรบิค ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ของไทยได้ใช้คาํ ว่า “อากาศนิ ยม” เป็ นการออกกําลังกายที่ ทาํ ให้ร่างกายเพิ่มพูน ความสามารถ
สู งสุ ดในการรับออกซิ เจน ทําให้ได้การทํางานของหัวใจ และปอดเป็ นเวลานานพอที่จะก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์ข้ ึนภายในร่ ายกาย เป็ นการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวส่ วน
ต่างๆ ของร่ ายกายด้วยความเร็ วระดับปานกลาง ในระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาทีข้ ึนไป ร่ ายกายจะ
หายใจเอาออกซิ เจนเข้าไปใช้ในการสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นกว่าระดับปกติมาก ทําให้ระบบหายใจ
และระบบไหลเวียนของเลือดทํางานมากชัว่ ระยะหนึ่ ง ก่อให้เกิดความทนทานของระบบดังกล่าว
การออกกําลัง กายแบบแอโรบิ ค ได้แ ก่ ว่ ายนํ้า วิ่ ง ถี บ จัก รยาน เดิ น เร็ ว ๆ เต้น รํ า แอโรบิ ค
กรรเชี ยงเรื อ ยกนํ้าหนักแบบแอโรบิค กระโดดเชื อก วิ่งอยู่กบั ที่ เป็ นต้น ในปั จจุบนั ถือว่าการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิคเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพมากที่สุด
2.8.3 การออกกําลังกายแบบไอโซเมติก (Isometric exercise) เป็ นการออกกําลัง
กายโดยการเกร็ งกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่ วนใดๆ ของร่ างกาย ได้แก่ การเกร็ งกล้ามเนื้อ
มัดใดมัดหนึ่ง หรื อกลุ่มหนึ่งสักครู่ แล้วคลาย และเกร็ งใหม่ ทําสลับกัน หรื อการออกแรงดึงดันวัตถุ
ที่ไม่เคลื่อนไหว เช่น ดันกําแพง วงกบบานประตู หรื อพยายามยกเก้าอี้ที่เรานัง่ อยู่ เป็ นต้น อันจะ
ทําให้ ก ล้ามเนื้ อมี ค วามแข็งแรงขึ้ น จากการศึ ก ษาวิจ ัยเกี่ ย วกับ ความแข็งแรง พบว่า การเกร็ ง
กล้ามเนื้ อด้วยกําลัง 2 ใน 3 ของกําลังสู งสุ ดเป็ นเวลา 6 วินาที โดยทําเพียงวันละครั้ง จะช่ วยให้
กล้ามเนื้อแข็งแรงได้
2.8.4 การออกกําลังกายแบบไอโซโทนิก (Isotonic exercise) เป็ นการออกกําลังกาย
ต่อสูก้ บั แรงต้านทานโดยกล้ามเนื้อมีการหดตัว หรื อคลายตัวด้วย ซึ่งหมายถึงมีการเคลื่อนไหวข้อต่อ
หรื อแขนขาด้วย ได้แ ก่ การยกสิ่ งของขึ้ น หรื อวางลง การออกกําลังกายแบบนี้ เป็ นการบริ ห าร
กล้ามเนื้อมัดต่างๆ โดยตรง ทําให้กล้ามเนื้อโตขึ้น แข็งแรงขึ้น
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2.8.5 การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก (Isokinetic exercise) เป็ นการออกกําลัง
กายโดยให้ร่างกายต่อสู ้กบั แรงต้านทานด้วยความเร็ วคงที่ นับเป็ นการออกกําลังกายแบบใหม่ ด้วย
การประดิษฐ์เครื่ องมือออกกําลังกายที่ทนั สมัย ผนวกกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ คล้ายกับการออกกําลัง
แบบไอโซโทนิ ก แต่เป็ นการออกแรงต่อเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมา ไม่ว่าดึงออกหรื อเข้า ยกขึ้นหรื อ
วางลงก็ตอ้ งออกแรงเท่ากัน และด้วยความเร็ วเท่ากันเสมอ
2.9 การกําหนดแนวทางวิธีดาํ เนินการในการออกกําลังกายและการทดสอบสํ าหรับแต่ ละบุคคล
(Exercise Testing and Prescription for Individual)
Exercise Prescription หมายถึง การกําหนดแนวทาง หรื อวิธีดาํ เนิ นการออกกําลังกาย
ที่จะแนะนําให้แก่บุคคลที่เข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมี
หลักเกณฑ์ในการแนะนําอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กบั สภาวะร่ างกายของแต่ละบุคคล และ
มีการกําหนด หรื อระบุชนิดของกิจกรรมการออกกําลังกาย ความหนักของงาน ระยะเวลา ความบ่อย
หรื อความถี่ และความก้าวหน้าของกิจกรรมการออกกําลังกาย
จุดมุ่งหมายของ Exercise Prescription
จุดมุ่งหมายของการกําหนดแนวทาง หรื อวิธีการดําเนิ นการออกกําลังกายนั้น จะต้อง
คํานึงถึงความสนใจ ความต้องการ และพื้นฐานทางสภาวะสุ ขภาพของแต่ละบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1. เป็ นการเพิ่มพูน หรื อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
2. เป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และลดอัตราการเสี่ ยงต่อโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรื อ
ป้ องกันการกลับคืนมาของโรค
3. เป็ นการประกันความปลอดภัยแก่ บุคคลนั้นในขณะที่ ออกกําลังกาย (American
College of Sports Medicine, 1995)
การกําหนดแนวทาง หรื อวิธีการดําเนิ นการออกกําลังกาย จะถูกกําหนดเป็ นโปรแกรม
การออกกําลังกายที่ชดั เจน สามารถที่ปฏิบตั ิได้ง่าย และโปรแกรมการออกกําลังกายที่ดีน้ นั ควรจะ
เป็ นลักษณะที่เรี ยกว่า Well - rounded exercise program ซึ่งจะประกอบด้วย
1. กิจกรรมการออกกําลังกายที่เป็ นแบบแอโรบิค ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา และ
รักษาสภาพของสมรรถภาพทางกายด้านระบบไหลเวียนเลือด และการหายใจ (Cardiorespriatory
fitness)
2. ควรจะมี ก ารกํา หนดแนวทางการออกกําลัง กาย สํ าหรั บ การควบคุ ม นํ้าหนั ก
(Weight control) ที่เหมาะสม
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3. จะต้องมีกิจกรรมที่ฝึกความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้ อ (Strength and
muscular endurance activity)
4. ควรจะต้องมีกิจกรรมที่ฝึกความอ่อนตัว (Flexibility)
การออกกําลังกายที่ เป็ นลัก ษณะเฉพาะเจาะจง (Specificity) เป็ นสิ่ งสําคัญ ที่ จะต้อ ง
พิ จารณาสําหรั บ การกําหนดแนวทาง วิธีการดําเนิ น การในการออกกําลังกาย เช่ น การฝึ กความ
แข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้ อ จะเป็ นการช่วยพัฒนา และรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ
กล้ามเนื้อและกระดูก อีกทั้งยังเป็ นการป้ องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้น เช่น การบาดเจ็บบริ เวณหลัง
ส่ วนล่าง เป็ นต้น สําหรับการฝึ กการอ่อนตัวนั้น เป็ นการมุ่งที่พฒั นา และรักษาสภาพเกี่ยวกับช่วง
การเคลื่อนไหวของข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหวเป็ นประจําให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น และการที่มีความ
อ่อนตัวลดลงนําไปสู่การมีรูปร่ างทรวดทรงที่ไม่ดีเกิดความเมื่อยล้าและบาดเจ็บได้ง่ายอีกด้วย
โพลล็อค และ วิลมอร์ (Pollock and Wilmore, 1990) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการกําหนดขบวนการ วิธีการดําเนินการในการออกกําลังกายไว้ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเบือ้ งต้ น
1. จะต้องมีขอ้ มูลทางการแพทย์ (Medical information) อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
สําหรั บที่จะใช้ในการประเมิ นสภาวะทางสุ ขภาพ ซึ่ งจะต้องประกอบด้วยประวัติทางการแพทย์
การวิเคราะห์ องค์ประกอบต่างๆ ที่ มีผลต่ออัตราเสี่ ยงการตรวจร่ างกายและการทดสอบในห้อง
ปฏิบตั ิการ ทั้งนี้รายละเอียดเหล่านี้จะต้องได้รับการประเมินก่อนที่จะเริ่ มฝึ กตามโปรแกรมการออก
กําลังกายที่ได้กาํ หนดไว้
2. จะต้องทราบถึงสภาวะปั จจุบนั ของแต่ละบุคคลทางด้านสมรรถภาพทางกาย และ
อุปนิสยั ในการออกกําลังกาย
3. จะต้องทราบความต้องการ ความสนใจ และจุดมุ่งหมายในการออกกําลังกายของ
แต่ละบุคคล
4. จะต้องกําหนดเป้ าหมายที่สามารถจะปฏิบตั ิ และเป็ นจริ งได้ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
5. จะต้อ งจัด หาเครื่ อ งแต่ งกาย เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ สําหรั บ การออกกําลังกายตาม
โปรแกรมการออกกําลังกายที่ได้กาํ หนดไว้อย่างเหมาะสม
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ข้ อแนะนําสํ าหรับระยะเริ่มต้ นของโปรแกรมการออกกําลังกาย
1. ควรจะทําการศึกษาถึงวิธีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของการออกกําลังกายตลอดจน
วิธีการควบคุม และบันทึกผลการออกกําลังกายอย่างชัดเจน
2. ควรมีผนู ้ าํ หรื อผูค้ วบคุมที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกายในช่วงแรก และต้อง
แน่ใจว่าเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์สาํ หรับการออกกําลังกายมีความปลอดภัย
3. พึงระลึกเสมอว่า สิ่ งสําคัญที่จะทําให้ประสบผลสําเร็ จในการออกกําลังกายตาม
โปรแกรมที่ กาํ หนดไว้น้ ันจะต้องมีผูน้ าํ ที่ดี มีแรงจูงใจในการฝึ ก และพยายามศึกษาหาความรู ้ ใน
เรื่ องเหล่านั้น
4. โดยทัว่ ไปแล้ว การออกกําลังกายจะเริ่ มจากช้าไปหาเร็ ว เริ่ มจากความหนักของงาน
ตํ่าไปสู่ ความหนักของงานสูง และจะต้องไม่เน้นฝึ กส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกาย ควรจะฝึ กทุกส่ วน
ทัว่ ทั้งร่ างกาย
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับระยะยาวของโปรแกรมการออกกําลังกาย
1. ต้องมีการประเมินสมรรถภาพทางกาย และโปรแกรมการออกกําลังกายของแต่ละ
บุคคลเป็ นระยะ ๆ ทั้งนี้ตอ้ งคํานึงถึงสภาวะทางสุ ขภาพของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ
2. การติดตาม และประเมินความสามารถในการทํางานของร่ างกายเป็ นสิ่ งสําคัญ ต้อง
พยายามสร้างแรงจูงใจ และให้การเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการออกกําลังกายให้แก่บุคคล
3. จะต้องมีความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาสภาพของร่ างกายให้อยูใ่ นสภาพที่ดี และเหมาะสม
ควรจะออกกําลังกายทุกวัน ๆ ละประมาณ 60 นาที โดยให้ความหนักของงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ไม่เบาจนเกินไป และควรคํานึงถึงสภาพของการบาดเจ็บด้วย
น อกจากนี้ โปรแกรมการออกกํ า ลั ง กายที่ ดี นั้ น จะต้ อ งประกอบ ด้ ว ยช่ วง
การออกกําลังกาย 4 ช่วง ดังนี้ คือ
1. ช่วงอบอุ่นร่ างกาย (Warm-up)
2. ช่วงเสริ มสร้างกล้ามเนื้อ (Muscular Conditioning)
3. ช่วงออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobics exercise)
4. ช่วงผ่อนคลาย (Cool-down)
ทั้งนี้ โปรแกรมการฝึ ก หรื อโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับแต่ละบุคคลนั้นจะ
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ ความสนใจ เป้ าหมาย สภาวะทางสุ ขภาพ และพื้นฐาน
ทางสมรรถภาพของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญโดยทัว่ ๆ ไป แล้วจะประกอบด้วยกิจกรรม ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงความสั มพันธ์ ช่วงของการออกกําลังกาย กิจกรรมและเวลาทีป่ ฏิบัติ สํ าหรับกา
ออกกําลังกายในแต่ ละครั้ง
ช่ วงของการออกกําลังกาย
ช่วงอบอุ่นร่ างกาย

ช่วงเสริ มสร้างกล้ามเนื้อ
ช่วงออกกําลังกาย

ช่วงผ่อนคลาย

กิจกรรม
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)
การเดิน
การบริ หารกายเบา ๆ
การบริ หารกาย การฝึ กด้วยนํ้าหนัก
เดินเร็ ว วิง่ เหยาะ ๆ ว่ายนํ้า
ถีบจักรยาน ก้าวขึ้นบันได
เต้นรํา แอโรบิคแด๊นซ์ เป็ นต้น
กิจกรรมการเล่นที่ใช้ระยะเวลานาน
และความหนักปานกลางถึงสูง
การเดินทางการยืด เหยียดกล้ามเนื้อ
(Stretching)

เวลาทีป่ ฏิบัติ
10 นาที
15-30 นาที

20-60 นาที

5-10 นาที

2.10 การกําหนดแนวทางวิธีดําเนินการในการออกกําลังกายสํ าหรับการพัฒนา
และรักษาสภาพสมรรถภาพทางกายด้ านระบบไหลเวียนโลหิต และหายใจ
(Exercise prescription for cardio respiratory fitness)
สิ่ งที่สาํ คัญที่จะต้องคํานึ งถึง และเป็ นหลักการในการกําหนดแนวทาง วิธีดาํ เนินการใน
การออกกําลังกาย สําหรับการพัฒนา และรักษาสภาพสมรรถภาพทางกายด้านระบบไหลเวียนเลือด
และหายใจ ดังนี้
1. ความหนักของงาน (Intensity)
2. ระยะเวลา (Duration)
3. ความบ่อย (Frequency)
4. ชนิดของกิจกรรมการออกกําลังกาย (Mode of physical activity)
5. ความก้าวหน้าของกิจกรรมการออกกําลังกาย (Progression of physical activity)
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2.10.1 ความหนักของงาน (Intensity)
การกําหนดหรื อประมาณความหนักของงาน สําหรับการออกกําลังกายวิธีการที่นิยม
และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป สามารถกําหนดได้ 3 วิธีคือ
1. กําหนดความหนัก ของงานจากปริ ม าณการใช้อ อกซิ เจนของร่ างกาย (Oxygen
consumption: oVo2 หรื อ metabolic equivalent: METs) มีหน่วยการวัดเป็ นมิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อ
นาที
METs
หมายถึง อัตราความสามารถในการใช้ออกซิ เจนในสภาวะพัก (Resting
metabolic rate) 1 METs มีค่าเท่ากับ 3.5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที
2. กําหนดความหนักของงานจากอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) มีหน่วยการวัด
เป็ นจํานวนครั้งต่อนาที
3. กําหนดความหนัก ของงานจากอัตราการรั บ รู ้ ที่ เราเรี ยกว่า Rating of Perceived
Exertion: RPE หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า Borg Scale
2.10.2 การกําหนดความหนักของงานจากปริมาณการใช้ ออกซิเจน
โดยทัว่ ไปแล้วบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ออกซิเจนได้ดีมีประสิ ทธิภาพ
หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ขบวนการทางสรี รวิทยาของแต่ละบุคคล ดังนี้
1. ความสามารถในการระบายอากาศ
2. การฟุ้ งกระจายของออกซิเจนจากถุงลมปอดเข้าไปสู่หลอดเลือด
3. ความสามารถในการทํางานของหัวใจ
4. การไหลเวียนของเลือดไปสู่ กล้ามเนื้อ
5. ความสามารถขอกล้ามเนื้ อ ในการที่ จะนําเอาออกซิ เจนจากเลื อ ดไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์
ดังนั้น บุคคลที่ มีความสามารถในการใช้ออกซิ เจนได้ดีน้ ัน จะมีการใช้ออกซิ เจนใน
ปริ มาณที่ สูง และจะมี ความสามารถในการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ด (Maximal oxygen consumption :
o
Vo2 max) สู งด้วย
การกําหนดความหนักของงานที่เหมาะสม โดยทัว่ ไปจะมีค่าระหว่าง 50-85 เปอร์เซ็นต์
ของความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุ ดของแต่ละบุคคล (50-85% oVo2 max)
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ในการกําหนดความหนักของงานสําหรับแต่ละบุคคล โดยทัว่ ไปแล้วสําหรับวัยผูใ้ หญ่
ที่มีสุขภาพดีจะกําหนดความหนักของงานประมาณ 60-70 เปอร์ เซ็นต์ของความสามารถในการใช้
ออกซิ เจนสู งสุ ด (60-70% oVo2 max) และบุคคลที่มีความสามารถของร่ างกายตํ่า (low functional
capacity) จะกําหนดความหนักของงานประมาณ 40-60 เปอร์ เซ็ น ต์ของความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุ ด (<40-60% oVo2 max) สําหรับบุคคลที่มีความผิดปกติ เช่น บุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
กระดูก ความอ้วน ควรเลือกความหนักของงานในระดับตํ่า (ตํ่ากว่า 40% oVo2 max) และสําหรับ
บุคคลทัว่ ไปที่ไม่ใช่นักกีฬาควรจะเลือกความหนักของงานโดยเฉลี่ยประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ของ
ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุ ด (70% oVo2 max)
การแบ่ งระดับความหนักของงาน สามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับความหนักของงานตํ่า (Low exercise intensity) จะมีระดับความ
หนักของงานตํ่ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการใช้ออกซิเจน
สูงสุ ด (<40% oVo2 max)
ระดับที่ 2 ระดับความหนักของงานปานกลาง (Moderate exercise intensity) จะมี
ระดับความหนักของงานระหว่าง 40-60 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถใน
การใช้ออกซิเจนสู งสุ ด (40-60% oVo2 max)
ระดับที่ 3 ระดับความหนักของงานสู ง (Vigorous or High exercise intensity) จะมี
ระดับความหนักของงานมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการ
ใช้ออกซิเจนสู งสุ ด (>60% oVo2 max)
2.10.3 การกําหนดความหนักของงานจากอัตราการเต้ นของหัวใจ
การกําหนดความหนักของงานจากอัตราการเต้นของหัวใจ ก่อนอื่นจะต้องทราบอัตรา
การเต้นของหัวใจสู งสุ ดของแต่ละบุคคลเสี ยก่อน การหาอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด (Maximal
heart rate) สามารถหาได้หลายวิธี คือ
1. จากการทดสอบด้วยวิธีการออกกําลังกาย (Graded Exercise Testing: GXT)
2. จากการวิ่ง 12 นาที หรื อ 1.5 ไมล์
3. จากสู ตร 220-อายุ
4. จากตารางที่กาํ หนดให้ โดยแบ่งแยกตามเพศและอายุ
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ในการหาอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดในแต่ละวิธีที่กล่าวมานี้ วิธีที่ง่ายสะดวกและ
เป็ นที่นิยมใช้กนั คือ วิธีที่ 3 จากสูตร 220 - อายุ และในวิธีที่ 2 จากการวิ่ง 12 นาที หรื อ 1.5 ไมล์ ไม่
ควรจะนําไปใช้กบั ผูท้ ี่เริ่ มต้นออกกําลังกาย หรื อผูท้ ี่มีอตั ราเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจโคโรนารี่ สูง
ส่ วนวิธีที่ 1 จากการทดสอบด้วยวิธีการออกกําลังกายนั้นค่อนข้างยุง่ ยากซับซ้อน แต่กใ็ ห้ค่าที่แม่นยํา
กว่าทุก ๆ วิธี และวิธีที่ 4 เป็ นวิธีโดยประมาณเท่านั้น ความแม่นยําในการวัดน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ
เมื่อทราบอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดแล้ว เราก็สามารถที่จะคํานวณหาอัตราการเต้น
ของหัวใจที่เป็ นเป้ าหมาย (Target heart rate) ของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังนี้
วิธีที่ 1 Karvonen method
อัตราการเต้นของหัวใจที่เป็ นเป้ าหมาย เท่ากับ {อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุ ด-อัตรา
การเต้นของหัวใจขณะพัก} x เปอร์เซ็นต์ความหนักของงาน+อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
THR =
{HRmax - HRrest } x % HR + HRrest
อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุ ด (Maximal heart rate: HRmax ) เท่ากับ 220 - อายุ
HRmax =
220-อายุ
อัตราการเต้นของหัวใจสํารองสูงสุ ด (Maximal heart rate reserve: HRmax reserve)
เท่ากับ อัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด - อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
HRmax reserve (HRR) =
HRmax - HRrest
วิธีที่ 2 Cooper
อัตราการเต้นของหัวใจที่เป็ นเป้ าหมาย เท่ากับ อัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดx
เปอร์เซ็นต์ความหนักของงาน
THR =
HRmax x % HR
วิธีการคํานวณของความหนักของงานโดยวิธีที่ 1 Karvonen method จะให้ความแม่นยํา
และมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการใช้ออกซิเจน (oVo2 ) มากกว่าวิธีที่ 2 ของ Cooper และ
วิธีที่ 2 นี้มีแนวโน้มในการประเมินความสามารถในการใช้ออกซิเจนได้ต่าํ กว่าค่าความเป็ นจริ ง แต่ก็
มีวิธีการคํานวณที่ง่าย สะดวกไม่ซบั ซ้อน
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จากการศึกษาของ เดวิด และ คอนเวอร์ ติโน (Davis and Convertino, 1975, quoted in
pollock and Wilmore, 1990) ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการหาอัตราการเต้นของหัวใจ สําหรับ
การพยากรณ์ความหนักของงานในการฝึ กความทนทานของร่ างกาย พบว่า การหาอัตราการเต้นของ
หั ว ใจที่ เป็ นเป้ าหมายของบุ ค คลวัย ผูใ้ หญ่ ที่ มี สุ ข ภาพดี ที่ ระดับ ความหนั ก ของงาน 70 และ 85
เปอร์ เซ็นต์ ของความสามารถสู งสุ ดที่คาํ นวณโดยวิธีที่ 2 Cooper จะได้ค่าตํ่ากว่าวิธีที่ 1 Karvonen
method ประมาณ 25 ครั้ งต่ อ นาที และ 13 ครั้ งต่ อ นาที ส่ ว นบุ ค คลที่ เป็ นโรคหั ว ใจนั้น มี ค วาม
แตกต่างกัน 20 ครั้งต่อนาที และ 11 ครั้งต่อนาที ตามลําดับ และ ดราฟแมน และ แคสส์ (Kaufmann
and Kasch, 1975 quoted in Poolock and Wilmore, 1990) ได้กล่าวว่าการกําหนดความหนักของงาน
โดยใช้อตั ราการเต้น ของหัวใจสํารองสู งสุ ด (HR max reserve) มี ความสั มพัน ธ์กัน อย่างมากกับ
ค่าอัตราความสามารถในการใช้ออกซิ เจนที่ เป็ นจริ ง เมื่อทําการทดสอบด้วยวิธีการออกกําลังกาย
(Graded exercise test : GXT)
การประเมินหรื อการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือ ภายหลัง
ตื่นนอนตอนเช้าก่อนที่จะลุกขึ้นไปปฏิบตั ิภารกิจประจําวัน (Taylor, Wang, Rowell and Blomqvist,
1963 quoted in Pollock and Wilmore, 1990) การเปลี่ยนอิริยาบถหรื อท่าทางต่าง ๆ จะทําให้อตั รา
การเต้นของหัวใจขณะพักเปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย และการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักควรจะ
ให้อยูใ่ นท่านอนที่สบาย หรื อท่านัง่ และควรจะสงบเงียบ ทั้งนี้ จะทําการนับอัตราการเต้นของหัวใจ
เป็ นเวลา 30 วินาที แล้วคูณด้วยสอง เป็ นเวลาหนึ่ งนาที การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ที่
แม่นยําควรจะวัดในเวลาตอนเช้าติดต่อกันประมาณ 2-3 วัน แล้วหาค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะพักที่เหมาะสม
2.10.4 การกําหนดความหนักของงานจากอัตราการรับรู้
วิธีการนี้เป็ นการหาอัตราการรับรู ้ของความหนักของงานได้รับการพัฒนาโดย กันเนอร์
บอร์ ก (Gunnar Borg) ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้านจิ ตวิท ยาแห่ งมหาวิท ยาลัยของกรุ งสต๊ อกโฮม
ประเทศสวีเดน โดยค้นพบว่า ความหนักของงานในการออกกําลังกาย ซึ่ งสามารถจะบอกได้ดว้ ย
อัตราการเต้นของหัวใจนั้น สามารถที่จะบันทึกได้โดยบ่งบอกถึงความรู ้สึก หรื อบอกถึงการรับรู ้
ของความหนักงาน หรื อสามารถตอบสนองกับการรับรู ้ความหนักของงานที่กระทําอยู่น้ ันได้ ซึ่ ง
เรี ยกวิธีน้ ีวา่ Ratings of Perceived Exertion: RPE)
บอร์ ก (Borg) ได้กาํ หนดระดับความหนักของงานตามอัตราการรับรู ้ไว้ครั้งแรกมี 15
ระดับ และมีช่วงของคะแนนจาก 6 ถึง 20 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงอัตราการรับรู ้เป็ น 0-10 ดังนี้
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ตารางที่ 5 แสดงระดับความหนักของงานตามอัตราการรับรู้
The original RPE scale
6 no exercise
7 very, very light
8
9 very light
10
11 airly light
12
13 somewhat hard
14
15 hard
16
17 very hard
18
19 very, very hard
20 maximal exercise

การรับรู้
ไม่มีการรับรู ้อะไรเลย
เบามาก ๆ
เบามาก
เบา
บางครั้งก็หนัก
หนัก
หนักมาก (เกือบจะสู งสุ ด)

New RPE scale
Nothing at all
very, very weak
very weak
weak light
moderate
somewhat strong
strong (heavy)

0
0.5
1
2
3
4
5
6
7 very strong
8
9
10 very, very strong
(almost max)
maximal

ที่มา : Pollock & Wilmore, 1990

ความสั ม พัน ธ์ ข องอัต ราการรั บ รู ้ (RPE scale) นี้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความเมื่ อ ยล้า
นอกจากนี้ก็ยงั มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบทางสรี รวิทยา คือ อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับของ
กรดแลคติ คในเลื อด ความสามารถในการใช้ออกซิ เจน และความสามารถในการระบายอากาศ
(Skinner, Hutsler, Bergsteinova and Buskirk, 1973, quoted in Pollock and Wilmore, 1990) การใช้
อัตราการรับรู ้ในการกําหนดความหนักของงานนี้ จะนิยมใช้ควบคู่กบั วิธีการกําหนดความหนักของ
งานจากอัตราการเต้นของหัวใจ และจากปริ มาณการใช้ออกซิ เจน นอกจากนี้ โพลล็อค, ฟอสเตอร์ ,
โรด และ วิเบิล (Pollock, Foster, Rod and Wible, 1982, quoted in Pollock and Wilmore, 1990) ได้
พบว่าวัยหนุ่ มสาวที่มีสุขภาพดี อัตราการรับรู ้สูงสุ ดจะเป็ น 19 วัยกลางคนที่มีสุขภาพดี จะเป็ น 18
และ ผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจจะเป็ น 17 ส่ วน อัตราการรับรู ้จากการใช้การกําหนดระดับความหนักงาน
เป็ น 15 ระดับ นั้นพบว่า อัตราการรับรู ้ที่ระดับ 12-13 จะมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเต้นของหัวใจ
ที่ 60 เปอร์ เซ็นต์ และอัตราการรับรู ้ที่ระดับ 16 จะมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเต้นของหัวใจที่ 85
เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการเต้นหัวใจสู งสุ ด (American College of Sports Medicine, 1991)
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ตารางที่ 6 การจําแนกความหนักของงานในการออกกําลังกายทีใ่ ช้ ระยะเวลา 30-60 นาที
ความสั มพันธ์ ของความหนักของงาน
HRmax
Vo2 max หรือ HRmax reserve
น้อยกว่า 35%
น้อยกว่า 30%
35-59%
30-49%
60-79%
50-74%
80-89%
75-84%
มากกว่าหรื อ
มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 90%
เท่ากับ 85%

การจําแนก
RPE.
ความหนักของงาน
น้อยกว่า 10
เบามาก
10 – 11
เบา
12 – 13
ปานกลาง
14 – 16
หนัก
มากกว่า 16
หนักมาก

ที่มา : Pollock & Wilmore, 1990

2.10.5 ระยะเวลา (Duration)
ระยะเวลาของการออกกําลังกาย ควรจะใช้ระยะเวลาประมาณ 15 - 60 นาที ทั้งนี้
จะไม่รวมระยะเวลาสําหรับช่วงการอบอุ่นร่ างกาย และช่วงผ่อนคลาย แต่โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว จะใช้
ระยะเวลาของการออกกําลังกายประมาณ 20 - 30 นาที และการออกกําลังกายจะเป็ นลักษณะที่
ต่อเนื่ องกัน หรื อไม่ต่อเนื่ องก็ได้ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ออกกําลังกายนี้ จะต้องเป็ นกิจกรรมการออกกําลัง
กายแบบแอโรบิค กล่าวคือ จะต้องเป็ นการออกกําลังกายที่ร่างกายมีการใช้พลังงานในการทํางาน
ของร่ างกายแบบใช้ออกซิเจน นอกจากนี้การออกกําลังกายที่ใช้เวลาเพียง 5 - 10 นาที นั้นจะต้องใช้
ความหนักของงานสู งมากกว่า 90% Vo2 max จึงจะเกิดการพัฒนาได้อย่างมีนยั สําคัญ แต่อย่างไรก็
ตาม การใช้ความหนักของงานสู งและใช้ระยะเวลาสั้น นั้น บางครั้ งอาจจะไม่เหมาะสมสําหรั บ
บุคคลทัว่ ๆ ไป และอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของกระดูก กล้ามเนื้ อ และข้อต่อได้ง่ายกว่าการ
ใช้ความหนักของงานที่ต่าํ หรื อปานกลาง แต่ใช้ระยะเวลาในการออกกําลังกายนานมากขึ้น
สําหรับบุคคลที่ มีขีดจํากัดของร่ างกาย คือมีอาการแสดงออกที่บ่งบอกถึงอาการของ
โรค (Symptomatic) และบุคคลที่ไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic) แต่มีอตั ราเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
การออกกําลังกายเป็ นระยะเวลาประมาณ 20 - 30 นาที และมีความหนักของงานระดับปานกลาง
คือ ประมาณ 40 - 60 เปอร์ เซ็นต์ ของความสามารถในการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ด (40-60% oVo2 max)
จะมีความเหมาะสมมากโดยเฉพาะในระหว่างสัปดาห์แรกของการออกกําลังกาย นอกจากนี้ การ
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงระยะเวลา และระดับ ความหนั ก ของงานนั้ น จะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง พื้ น ฐาน
ความสามารถในการทํางานของร่ างกาย (Function capacity) ของแต่ละคน ตลอดจนสภาวะสุ ขภาพ
เป้ าหมาย เช่ น ต้องการลดนํ้าหนัก และผลของการตอบสนองที่เฉพาะเจาะจง ของกิจกรรมการ
ออกกําลังกายนั้น ๆ โดยปกติแล้วระยะเวลาในการออกกําลังกาย อาจจะเพิ่มขึ้นที ละน้อยจาก 20
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นาที ถึ ง 45 นาที ได้ในระหว่างระยะเริ่ มต้น (The initial stage) ของโปรแกรมการออกกําลังกาย
อย่างไรก็ตามควรจะเพิม่ ระยะเวลาก่อนที่จะเพิม่ ความหนักของงาน
2.10.6 ความบ่ อย (Frequency)
ความบ่อยหรื อความถี่ของการออกกําลังกายขึ้นอยูก่ บั ความหนักของงานและระยะเวลา
ของการออกกําลังกายด้วย ความบ่ อยของการออกกําลังกายที่ เหมาะสมประมาณ 3 – 5 ครั้ งต่ อ
สัปดาห์ ทั้งนี้กต็ อ้ งขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ ความสนใจ และความสามารถในการทํางานของร่ างกาย
สําหรับบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ออกซิเจน (oVo2 ) มากกว่า 5 METs (มากกว่า
17.5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) ก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
2.10.7 ชนิดของกิจกรรมการออกกําลังกาย (Mode of physical activity)
กิ จ กรรมที่ เหมาะสมสํ า หรั บ การออกกํา ลัง กาย ต้อ งเป็ นกิ จ กรรมที่ มี ก ารใช้ก ลุ่ ม
กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ (Large muscle group) และเป็ นกิ จกรรมการออกกําลังกายที่ เป็ นลักษณะแบบ
แอโรบิ ค เช่ น การเดิ น การวิ่ งเหยาะๆ ว่ายนํ้า กระโดดเชื อ ก กรรเชี ย งเรื อ ปั่ น จัก รยาน เต้น รํ า
แอโรบิค เป็ นต้น ทั้งนี้ ต้องใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมนาน ๆ จึงจะเกิดประโยชน์
โพ ล ล็ อ ค แ ล ะ วิ ล ม อ ร์ (Pollock and Wilmore, 1990) ไ ด้ แ บ่ งแ ย ก กิ จ ก ร ร ม
การออกกําลังกายที่ใช้แรงกระแทกสู งและแรงกระแทกตํ่า สําหรับการออกกําลังกายเพื่อพัฒนา และ
รักษาสมรรถภาพของร่ างกายทางด้านระบบไหลเวียนเลือดและหายใจ โดยเน้นกิ จกรรมการออก
กําลังกายที่เป็ นลักษณะแบบแอโรบิค ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงการแบ่ งแยกกิจกรรมทีใ่ ช้ แรงกระแทกสู งและแรงกระแทกตํ่า
กิจกรรมทีใ่ ช้ แรงกระแทกสู ง
การวิง่ เหยาะ ๆ / การวิง่ (Jogging/Running)
บาสเกตบอล/วอลเลย์บอล(Basketball / Volleyball)
กิจกรรมที่มีการกระโดดสลับเท้า/กระโดด
(Hopping/Jumping activity)
การกระโดดเชือก (Rope Skipping)
เต้นรําแอโรบิค (แบบแรงกระแทกสู ง)
Aerobic dance (high-impact)

กิจกรรมทีใ่ ช้ แรงกระแทกตํา่
การเดิน(Walking)
การถีบจักรยาน (Cycling-Bicycling)
ว่ายนํ้า/กิจกรรมทางนํ้า(Swimming/Water
activities)
กรรเชียง (Rowing)
ก้าวขึ้น-ลงบันได(Stair climbing)
เต้นรําแอโรบิค (แบบแรงกระแทกตํ่า)
Aerobic dance (Low-impact)
สกีระยะทางไกล(Cross-country skiing)

ที่มา : Pollock & Wilmore, 1990
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2.10.8 ความก้าวหน้ าของกิจกรรมการออกกําลังกาย (Progression of physical activity)
การกําหนดอัตราความก้าวหน้าของกิ จกรรมการออกกําลังกายนั้น จะขึ้นอยู่กบั อายุ
สภาวะทางสุ ขภาพ ความสามารถในการทํางานของร่ างกาย ความชอบ และความต้องการ หรื อ
เป้ าหมายของแต่ละบุคคล สําหรับความก้าวหน้าของกิจกรรมการออกกําลังกายที่ได้กาํ หนดเป็ น
แนวทางไว้ สามารถที่จะแบ่งแยกออกเป็ น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้ น (Initial conditioning stage)
ระยะเริ่ มต้นของการออกกําลังกายนี้ โดยทัว่ ไปประมาณ 4 - 6 สัปดาห์ แต่ถา้ บุคคลใด
ที่ มีสมรรถภาพทางร่ างกายตํ่า หรื อเป็ นบุ คคลที่ เป็ นโรคหัวใจโคโรนารี่ แล้ว อาจจะต้องมี ความ
จําเป็ นที่ เพิ่ มระยะเวลาในช่ วงนี้ เป็ น 6 - 10 สัป ดาห์ ได้ ขณะเดี ยวกัน บุ คคลที่ มีส มรรถภาพทาง
ร่ างกายอยูใ่ นระดับสู งแล้ว ก็อาจจะไม่จาํ เป็ นต้องคํานึ งถึงการออกกําลังกายในระยะนี้ โดยข้ามไป
ในระยะที่สูงกว่าต่อไปได้เช่ นเดี ยวกัน และการออกกําลังกายในระยะเริ่ มต้น ควรจะเป็ นกิจกรรม
บริ ห ารกายที่ เบา ๆ และกิ จกรรมแบบแอโรบิ คที่ ใช้ความหนักของงานอยู่ในระดับตํ่า ทั้งนี้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดบาดเจ็บของกล้ามเนื้ ออาจจะปวดบวม หรื อระบมได้ การออกกําลังกายในระยะนี้
ควรมีลกั ษณะดังนี้
ความหนักของงาน ระดับตํ่ากว่า 40 เปอร์ เซ็นต์ของความสามารถในการใช้ออกซิ เจน
สู งสุ ด (<40% oVo2 max) ระยะเวลา 10-15 นาที ความบ่อย 3 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์
และการมีการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจเป็ นระยะ ๆ ทุก ๆ 3 นาที นอกจากนี้
บุคคลที่ได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ และมีความสามารถในการใช้ออกซิ เจนตํ่าเพียง 2 - 3 METs
(7-10.5 มิลลิลิตรต่อกิ โลกรัมต่อนาที) นั้น ระยะเวลาการออกกําลังกายเพียง 5 นาทีก็เพียงพอแล้ว
ทั้งนี้เนื่องจากจะมีอาการเจ็บหน้าอก มีการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อเฉพาะที่และการหายใจที่ลาํ บาก
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา (Improvement conditioning stage)
ระยะที่กาํ ลังพัฒนานี้จะแตกต่างกับระยะเริ่ มต้น ระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 เดือน
ในระยะนี้ จะมีการเพิ่มความหนักของงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการออกกําลังกายให้หนัก และนาน
มากยิ่งขึ้น ระยะเวลาจะมีการเพิ่มทุก ๆ 2 - 3 สัปดาห์ ระดับความหนักของงานอยู่ในช่วงระหว่าง
40 - 85% oVo2 max ในระยะที่กาํ ลังพัฒนานี้การเพิ่มระยะเวลาในการออกกําลังกายควรจะเพิ่มก่อน
การเพิ่มความหนักของงานในการออกกําลังกาย สําหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 30 ขึ้นไป การเพิ่ม
ระยะเวลาในการออกกําลังกายไม่ควรเพิม่ ขึ้นเกินกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ของระยะเวลาเดิม
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ระยะที่ 3 ระยะรักษาสภาพ (Maintenance conditioning stage)
ระยะนี้ เป็ นระยะที่ตอ้ งพยายามรักษาหรื อคงสภาพของสมรรถภาพของร่ างกายที่ได้รับ
มาจากการฝึ กหรื อ การออกกําลังกายมาแล้ว ภายหลังจาก 6 เดื อนแรกของการฝึ กนั้น การเลื อ ก
กิ จกรรมการออกกําลังกายอื่น ๆ เช่ น การเลือกเล่นกี ฬาต่าง ๆ ก็สามารถที่จะกระทําได้ตามความ
ต้องการ และความสนใจของตนเอง ในระยะนี้ สมรรถภาพของร่ างกายด้านระบบไหลเวียนโลหิ ต
และหายใจเป็ นที่น่าพอใจแล้ว ก็อาจจะลดความบ่อย หรื อความถี่ของการออกกําลังกายลงได้ แต่
ทั้งนี้ จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และความหนักของงานจะต้องเท่าเดิ ม ไม่มีการลดความ
หนักของงานลง ถ้าลดความหนักของงานลงด้วยจะทําให้สมรรถภาพของร่ างกายที่ได้รับมาจากการ
ฝึ กนั้นจะลดลงด้วยเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 8 แสดงโปรแกรมการออกกําลังกายสํ าหรับบุคคลทีม่ ีสภาพร่ างกายปกติ
ระยะการฝึ ก
ระยะเริ่ มต้น
(Initial Stage)

ระยะพัฒนา
(Improvement
Stage)

ระยะรักษาสภาพ
(Maintenance
Stage)

สั ปดาห์ ที่
1
2
3
4
5
6-9
10 - 13
14 - 16
17 - 19
20 - 23
24 - 27
28 +

ความหนักของงาน
% oVo2 max หรือ HR rest
40-50
50
60
60-70
60-70
70-80
70-80
70-80
70-80
70-80
70-85
70-85

ความบ่ อย
(ครั้ง/สั ปดาห์ )
3
3
3
3
3
3-4
3-4
3-4
4-5
4-5
4-5
3

เวลาฝึ ก
(นาที)
12
14
16
18
20
21
24
24
28
30
30
30 - 45
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2.11 ความอ่ อนตัว (Flexibility)
ความอ่ อนตัว หมายถึ ง ความสามารถในการเคลื่ อ นไหวสู งสุ ด ตลอดช่ ว งของการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ ทั้งนี้ จะขึ้นอยูก่ บั การยืดขยายของข้อต่อ อุณหภูมิของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุน่
ของกล้ามเนื้ อ เป็ นต้น และมีความเกี่ ยวข้องกับ Ligaments และ Tendons ของข้อต่อซึ่ งมีผลต่อ
ช่ ว งของการเคลื่ อ นไหว ฉะนั้น การทดสอบความอ่ อ นตัว เพี ยงแห่ งใดแห่ งหนึ่ งของข้อ ต่ อ ของ
ร่ างกาย จึงไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความสามารถในการอ่อนตัวของร่ างกายทั้งหมดได้ ในการ
ทดสอบจากห้องทดลอง ปกติแล้วคุณภาพของความอ่อนตัวจะอยู่ในความหมายของช่วงของการ
เคลื่อนไหว ซึ่ งจะแสดงผลเป็ นองศา โดยทัว่ ไปเครื่ องมือที่ใช้ทดสอบได้แก่ Electrogoniometers,
Leighton flexmeter เป็ นต้น ในการทดสอบภาคสนามจะทําการประเมิ นความอ่อนตัว โดยการ
ประเมินความสามารถของการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ (Shoulder elevations test) ความอ่อนตัว
ของข้อเท้า (Ankle flexibility test) การงอพับของลําตัวหรื อนัง่ งอตัวไปข้างหน้า (Trunk flexion :
Sit – and - reach test) และการเหยียดของลําตัว (Trunk extension test)
การนั่งงอตัว ไปข้างหน้าหรื อ การงอพับ ของลําตัว ส่ ว นมากมัก จะนําไปใช้ในการ
ประเมินความสมบูรณ์ ทางสุ ขภาพ (Health-oriented fitness) ของหลังส่ วนล่าง และความอ่อนตัว
ของข้อสะโพก การที่มีความสามารถของกล้ามเนื้ อส่ วนล่าง และความอ่อนตัวของข้อสะโพกตํ่า
มักจะมีความเกี่ยวเนื่องมาจากการที่มีความแข็งแรง ความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง และหลังตํ่าซึ่งจะ
นําไปสู่การเจ็บปวดบริ เวณหลังส่ วนล่าง (Low back pain)
โดยปกติ ค วามสามารถในการทํา งานของกล้า มเนื้ อ และกระดู ก โครงร่ า งจะมี
ความสัมพันธ์กนั ถ้าได้รับการฝึ กที่ดี จะส่ งผลทําให้ช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ ของ
ร่ างกายมีการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กความอ่อนตัวนั้นสิ่ งสําคัญที่จะเน้นในการฝึ ก
คื อ การฝึ กความอ่ อ นตัว ของบริ เวณหลัง ส่ ว นล่ า ง (Lower back) และบริ เวณต้น ขาด้า นหลัง
(Posterior thigh) ถ้าทั้งสองบริ เวณนี้ ขาดความอ่อนตัว หรื อความยืดหยุน่ แล้ว จะทําให้มีอตั ราเสี่ ยง
ต่อการเจ็บปวดบริ เวณหลังส่ วนล่างเรื้ อรัง (Chronic low back pain) การขาดความอ่อนตัว ซึ่ งมี
มาก่ อนแล้วของบุ คคลวัยสู งอายุ จะทําให้ความสามารถในการปฏิ บ ัติกิ จกรรมประจําวัน ลดลง
เพราะฉะนั้น โปรแกรมการออกกําลังกายสําหรั บ ผูส้ ู งอายุ ควรจะเน้น การออกกําลังกายแบบ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้ อ (Stretching exercise) ทั้งบริ เวณคอ สะโพก ลําตัวส่ วนบน และส่ วนล่าง ซึ่ งการ
ยืดเหยียดนี้สามารถจะพัฒนาและรักษาสภาพช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
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การยืด เหยียดนี้ จะทําการเคลื่ อนไหวช้า ๆ และมี ก ารยืด เหยีย ดแบบหยุด นิ่ ง (Static
Stretching) ประมาณ 10 - 30 วินาที ปฏิบตั ิในแต่ละท่าประมาณ 3 - 5 ครั้ง และปฏิบตั ิไม่น้อยกว่า
3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่ งสามารถกระทําได้ในช่วงการอบอุ่นร่ างกาย และช่ วงการผ่อนคลายในขณะที่
ออกกําลังกายในแต่ละครั้งจึงจะเกิดผลดีต่อร่ างกาย
การยืดเหยียดของกล้ามเนื้ อบริ เวณต้นขาด้านหน้า และขาส่ วนล่างจะช่วยป้ องกันการ
บาดเจ็บบริ เวณรยางค์ส่วนล่าง ดังนั้นในการออกกําลังกายแต่ละครั้งจะต้องมีการฝึ กความอ่อนตัว
ควบคู่กนั ไปด้วยจึงจะมีประโยชน์และก่อให้เกิดผลดีต่อผูท้ ี่ออกกําลังกายนั้น
2.12 สมรรถภาพของกล้ ามเนือ้ (Muscular Fitness)
สมรรถภาพของกล้ามเนื้ อ หมายถึ ง สภาวะความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ (Muscular
strength) และความอดทนของกล้า มเนื้ อ (Muscular endurance) ถ้า มี ก ารฝึ กสมรรถภาพของ
กล้ามเนื้อตามโปรแกรมที่กาํ หนดไว้ จะเป็ นการพัฒนาความสามารถในการทํางานของกล้ามเนื้อที่ดี
จะช่วยให้เกิ ดการคงสภาพ หรื อรู ปร่ างทรวดทรงดีข้ ึน อีกทั้งเป็ นการป้ องกัน หรื อลดการเจ็บปวด
บริ เวณกล้ามเนื้อต่างๆของร่ างกาย อาทิเช่น หลังส่ วนล่าง (low back pain) ได้อีกด้วย
องค์ประกอบที่สาํ คัญเพื่อนําไปพิจารณาสําหรับการทดสอบสมรรถภาพของกล้ามเนื้ อ
ควรจะต้องพิจารณา ดังนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ทดสอบ โดยทัว่ ไปแล้วจะมีการออกแบบมาเป็ นลักษณะเฉพาะและ
สามารถนําไปใช้งานได้ตามต้องการ ทั้งนี้ ผลของการทดสอบอาจจะเชื่อถือได้นอ้ ย ถ้ามีการเลือกใช้
เครื่ องมือที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการทดสอบจะต้องไม่คลุมเครื อ และจะต้องทราบถึง
ข้อจํากัดของเครื่ องมือนั้น
2. ความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อ ชนิดของการหด
ตัวของกล้ามเนื้ อแต่ละชนิ ด (Static หรื อ Dynamic, concentric, eccentric, isokenetic) ความเร็ วของ
การหดตัวของกล้ามเนื้ อ (ช้าหรื อเร็ ว) และมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ทดสอบมีความสําคัญมาก ดังนั้น การทดสอบแต่ละครั้งจะต้องมีลกั ษณะเฉพาะและทําการทดสอบ
หลาย ๆ ส่ วนของร่ างกาย จึงจะสามารถประเมินความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อทัว่ ทั้ง
ร่ างกายได้
3. รายการทดสอบเพื่อนํามาวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อ จะต้อง
ได้รับการคัดเลือกมาอย่างเหมาะสม และการทดสอบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการวัดความอดทน
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ของกล้ามเนื้ อจะต้องเป็ นสัดส่ วนกับนํ้าหนักของร่ างกาย หรื อระดับความแข็งแรงสู งสุ ดของแต่ละ
บุคคลที่เข้ารับการทดสอบ
4. สมรรถภาพของกล้ามเนื้ อมีความสัมพันธ์กนั โดยตรงกับนํ้าหนักของร่ างกาย และ
มวลของร่ างกายที่ปราศจากไขมัน (Lean body mass) ของแต่ละบุคคล ดังนั้น ผลการทดสอบควร
แสดงผลการทดสอบเป็ นค่า relative (กิโลกรัม/นํ้าหนักของร่ างกายเป็ นกิโลกรัม) ซึ่ งค่า relative นี้
สามารถที่นาํ ไปเปรี ยบเทียบกับบุคคลหรื อกลุ่มอื่น ๆ ได้
5. การทดสอบสมรรถภาพของกล้ามเนื้ อ เป็ นการทดสอบความพยายามสู งสุ ดใน
การทํางานของกล้ามเนื้ อ ดังนั้นจะต้องสามารถควบคุมองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะมีอิทธิ พลต่อการ
ทดสอบ ได้แก่ ช่ วงเวลาของวัน ความเมื่ อยล้า การใช้ยา ระดับแรงจูงใจ และสภาวะทางอารมณ์
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทดสอบของแต่ละบุคคล
6. ควรระมัดระวังการนําผลการทดสอบที่จะนํามาเปรี ยบเทียบกัน ซึ่ งบางครั้งอาจจะ
เป็ นข้อมูลที่ไม่เป็ นปัจจุบนั ไม่มีความเที่ยงตรงที่ดีพอ
2.11.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (Muscular Strength)
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ หมายถึง ความสามารถในการทํางานของกลุ่มกล้ามเนื้ อ
ในการออกแรงสู งสุ ด (Maximal force) หน่ ว ยวัด เป็ น นิ ว ตัน หรื อ กิ โ ลกรั ม ความแข็ง แรงของ
กล้ามเนื้ อแบบ static และ dynamic สามารถที่ จ ะวัด ได้ จ ากเครื่ องมื อ หลาย ๆ แบบ เช่ น Cable
tensiometers, Handgrip dynamometer, Back and Leg dynamometer เป็ น ต้ น ซึ่ งก ารวั ด ค ว าม
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อแบบ Static จะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะและมุมของข้อต่อนั้น
ฉะนั้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อทั้งหมดจึงมีขีดจํากัด และการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อจะ
วัดจากแรงสู งสุ ด (Peak force) ของการทดสอบ ซึ่ งหมายถึ ง แรงสู งสุ ด ของกล้ามเนื้ อที่ ส ามารถ
ควบคุมได้ (Maximum voluntary contraction : MVC)
เมื่ อ การทดสอบมี ก ารเกี่ ย วข้อ งกับ การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย หรื อ แรงต้านจาก
ภายนอกมาเกี่ยวข้อง จะเป็ นการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อแบบเคลื่อนที่ (Dynamic) การ
ทดสอบนี้จะใช้การยกนํ้าหนักแบบครั้งเดียวสูงสุ ด (One repetition maximum : 1RM) ทั้งนี้จะต้องมี
การอบอุ่นร่ างกายและสร้างความคุน้ เคยกับเครื่ องมือการทดสอบก่อนประมาณ 5 ครั้ง และควรมี
ช่วงพักที่เหมาะสม การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่ (Dynamic) นี้ เครื่ องมือที่
ใช้อ ย่างเหมาะสมได้แ ก่ บาร์ เบล (Bar Bell) เครื่ อ งฝึ กด้ว ยนํ้าหนัก (Machine Weight Training)
เป็ นต้น ความตรงของการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่ วนบนของร่ างกายท่าที่เหมาะสม สําหรับ
การวัด ได้แก่ ท่า Bench press หรื อ Military press ส่ วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อส่ วนล่างของ
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ร่ างกาย ท่าที่จะใช้วดั ได้แก่ ท่า Leg press หรื อ Leg extension แต่ถา้ การทดสอบความสามารถของ
กล้ามเนื้ อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่ างกายสู งสุ ดทั้งหมดของร่ างกาย ซึ่ งกระทําในเวลาสั้น
และไม่เกิดความเมื่อยล้าและยังสามารถปฏิบตั ิได้ง่าย คือ การยืนกระโดดแตะ (Vertical jump) การ
ยืนกระโดดไกล (Standing long jump) ซึ่งเป็ นการประเมินกําลังของกล้ามเนื้อ (Muscular power)
สํ า หรั บ การทดสอบกล้า มเนื้ อแบบ Isokinetic เป็ นการประเมิ น ความตึ ง ตัว ของ
กล้ามเนื้ อ (Muscular tension) ซึ่ งเป็ นการเคลื่อนไหวของข้อต่อตลอดการเคลื่อนไหว และมีอตั รา
ความเร็ วเชิ งมุม (Angular velocity) คงที่ การทดสอบจะมีอุปกรณ์สาํ หรับควบคุมความเร็ วของการ
หมุนข้อต่อ มี หน่ วยวัดเป็ น degrees/sec และเครื่ องมื อนี้ จะเป็ นการวัดแรง หรื อแรงทอร์ คสู งสุ ด
(Peak rotational force หรื อ torque)
Torque = Force x Distance

(มีหน่วยวัดเป็ นนิวตัน-เมตร หรื อ ฟุต-ปอนด์)

2.11.2 ความอดทนของกล้ ามเนือ้ (Muscular Endurance)
ความอดทนของกล้ามเนื้ อ หมายถึง ความสามารถในการหดตัวของกลุ่มกล้ามเนื้ อที่
ซํ้า ๆ กันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็ นเวลาที่เพียงพอที่จะให้กล้ามเนื้อเกิดการเมื่อยล้า
การทดสอบภาคสนามอย่างง่าย เช่น ลุกนัง่ 60 วินาที หรื อดันพื้น นับจํานวนครั้งที่ทาํ
ได้มากที่สุด เป็ นการประเมินความอดทนของกลุ่มกล้ามเนื้อท้อง และกล้ามเนื้อส่ วนบนของร่ างกาย
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม การทดสอบลุกนัง่ ยังมีกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวคือ Hip Flexor
ถ้ากล้ามเนื้อท้องมีความแข็งแรงและความอดทนตํ่าก็จะมีโอกาสเจ็บปวดของกล้ามเนื้อหลังส่ วนล่าง
2.11.3 การฝึ กความแข็งแรง และความอดทนของกล้ ามเนือ้
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสมรรถภาพ
ทางกายของระบบไหลเวียนโลหิ ตและหายใจ การฝึ กความแข็งแรงกล้ามเนื้อมีหลายลักษณะ คือ
1. Isometric strength training
เป็ นการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อแบบอยูก่ บั ที่ (Static) ไม่มีการเคลื่อนไหว
แต่จะเป็ นลักษณะการเกร็ งกล้ามเนื้ อ การฝึ กจะปฏิบตั ิประมาณ 5 - 10 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 1 - 6
วินาที และแต่ละครั้งจะกระทําที่ความหนักประมาณ 2/3 ของความสามารถสู งสุ ด การฝึ กแบบนี้
เหมาะสมสําหรับบุคคลที่มีกล้ามเนื้ อที่มีความอ่อนแอ (Weakness) ไม่เหมาะสําหรับการฝึ กนักกีฬา
เท่าใดนัก
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2. Isokinetic Resistance Training
เป็ นการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อที่เป็ นลักษณะที่มีแรงต้านทาน ตลอดช่วง
ของการเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้น ๆ และมีความเร็ วในการเคลื่อนไหวที่คงที่ แต่แรงต้านทานจะ
เปลี่ยนไปตามตําแหน่งของการเคลื่อนไหวนั้นๆ การฝึ กที่ดีจะต้องฝึ กให้อตั ราความเร็ วสู งจะให้ผล
ดีกว่าการฝึ กในความเร็ วตํ่า โดยทัว่ ไปแล้วจะฝึ กเป็ นชุด ประมาณ 3 ชุดต่อวัน วันละ 6 - 8 ท่า เช่น
การฝึ กกับเครื่ องไชเบ็กซ์ (Cybex) เป็ นต้น
3. Isotonic strength training
เป็ นการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อแบบเคลื่อนที่ (Dynamic) การฝึ กแบบนี้ ที่
กําลังเป็ นที่ นิยมกันอย่างแพร่ ห ลาย เช่ น การฝึ กนํ้าหนักแบบหมุนเวียน (Circuit weight training)
โดยทั่ว ไปแล้ว จะใช้ค วามหนัก ของงานหรื อ แรงต้านทานประมาณ 40 - 60 เปอร์ เซ็ น ต์ ของ
ความสามารถสู งสุ ดในการยกนํ้าหนักเพียงหนึ่ งครั้ง (One repetition maximum:1-RM) และทําการ
ฝึ กเป็ นสถานี ประมาณ 8 - 10 สถานี (8 - 10 ท่า) ท่าละ 3 ชุด ๆ ละ 8 - 12 ครั้ง การฝึ กแต่ละท่านั้นจะ
ใช้เวลาในการยกนํ้าหนัก ท่าละประมาณ 30 วินาที พักระหว่างท่า 15 - 30 วินาที ทําการฝึ กสัปดาห์
ละ 2 - 3 วัน วันละ 3 ชุด ทั้งนี้ จาํ นวนครั้งในแต่ละชุดไม่ควรจะน้อยกว่า 5 - 7 ครั้ง การฝึ กแบบนี้ จะ
ได้ท้ งั ความแข็งแรงและความสามารถในการทํางานของร่ างกายแบบแอโรบิคด้วย แต่ถา้ เป็ นการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเฉพาะแล้ว จะใช้แรงต้านทานที่สูงกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ของ 1-RM จึงจะ
เกิดผลดีต่อการฝึ ก
การฝึ กด้วยนํ้าหนักนี้จะมีผลทําให้ความดันเลือดสู งเพิ่มมากขึ้นในขณะที่พกั มีการเพิ่ม
การทํางานของหั ว ใจมากขึ้ น และจะทําให้ ก ารไหลเวี ย นกลับ ของเลื อ ด (Venous return) ลดลง
มีผลทําให้การไหลเวียนเลือดกลับเข้าสู่ หัวใจ และสมองลดลง ทั้งนี้ เพราะจะมีการเบ่งลมหายใจ
ทําให้กล้ามเนื้ อสําหรับการหายใจออกไปกดให้ปริ มาตรของช่ องอกเล็กลง และทําให้ความดันใน
ช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันในปอดเพิ่มขึ้น และไปกดเส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมอง เลือดไหลขึ้นสู่สมอง
ไม่ได้ หรื อไม่เพียงพอ ลักษณะนี้เรี ยกว่า Valsalva maneuver
สําหรับผูส้ ู งอายุควรจะหลีกเลี่ยงการฝึ กด้วยนํ้าหนักที่ใช้แรงต้านทานสู ง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูท้ ี่มีอตั ราเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจโคโรนารี่ และผูท้ ี่มีอาการที่แสดงออกหรื อมีการปรากฏ
ของโรค (Symptomatic) ข้อแนะนําควรจะเป็ นการใช้แรงต้านทานที่ต่าํ หรื อใช้น้ าํ หนักของตัวเอง
(Weight bearing) เป็ นแรงต้านทาน เช่น การบริ หารกายท่ามือเปล่าเป็ นสิ่ งที่ดีและเหมาะสม
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ข้ อแนะนําของวิทยาลัยเวชศาสตร์ การกีฬาแห่ งสหรัฐอเมริกา สํ าหรับการตรวจทางการแพทย์ และ
การทดสอบการออกกําลังกายก่อนจะเข้ าร่ วมกิจกรรมและการจัดการของแพทย์ สําหรับการทดสอบ
ก. การตรวจทางการแพทย์และการทดสอบการออกกําลังกายทางคลินิก
ระดับความหนักของงาน

ชาย
หญิง

ปานกลาง (40-60 % Vo2 max)
หนัก (>60 % Vo2 max)
ระดับความหนักของงาน
ปานกลาง
หนัก

บุคคลปกติ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 40 ปี
ชาย
มากกว่า 40 ปี
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 50 ปี
หญิง มากกว่า 50 ปี
ไม่จาํ เป็ น
อาจจะไม่จาํ เป็ น
อาจจะไม่จาํ เป็ น
จําเป็ น

บุคคลที่มีอตั ราเสี่ ยง
ไม่มีอาการแสดงของโรค
มีอาการแสดงของโรค
ไม่จาํ เป็ น
จําเป็ น
จําเป็ น
จําเป็ น

ระดับความหนักของงาน
ปานกลาง
หนัก

บุคคลที่ทราบว่าเป็ นโรค
จําเป็ น
จําเป็ น

ข. การจัดการทางการแพทย์ที่จะต้องมีแพทย์ควบคุมดูแลขณะทําการทดสอบการออกกําลังกาย
ระดับความหนักของงาน
การทดสอบแบบเกือบสูงสุ ด (Sub maximal test)
การทดสอบแบบสูงสุ ด (Maximal test)
ระดับความหนักของงาน

บุคคลปกติ
ชาย น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 40 ปี
ชาย มากกว่า 40 ปี
หญิง น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 50 ปี หญิง มากกว่า 50 ปี
ไม่จาํ เป็ น
อาจจะไม่จาํ เป็ น
อาจจะไม่จาํ เป็ น
จําเป็ น

การทดสอบแบบเกือบสูงสุ ด(Sub maximal test)
การทดสอบแบบสูงสุ ด(Maximal test)

บุคคลที่มีอตั ราเสี่ ยง
ไม่มีอาการแสดงของโรค
มีอาการแสดงของโรค
ไม่จาํ เป็ น
จําเป็ น
จําเป็ น
จําเป็ น

ระดับความหนักของงาน
การทดสอบแบบเกือบสูงสุ ด (Sub maximal test)
การทดสอบแบบสูงสุ ด (Maximal test)

บุคคลที่ทราบว่าเป็ นโรค
จําเป็ น
จําเป็ น
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ตารางที่ 9 แสดงแนวทางการกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย
สมรรถภาพ
องค์ ประกอบ
ข้ อแนะนํา
1. สมรรถภาพทางด้าน ความหนักของงาน
60 - 90% HR max
ระบบ ไหลเวียนโลหิ ต (Intensity)
50 - 85% HR max reserve
50 - 85% oVO2 max
และหายใจ (Cardio
respiratory Fitness)
ระยะเวลา (Duration)
20 - 60 นาที
ความบ่อย (Frequency)
3 - 5 วันต่อสัปดาห์
ชนิดของกิจกรรม
การเดิน การวิง่ เหยาะๆ ว่ายนํ้า
(Mode of Activity)
กระโดยเชือก ปั่นจักรยาน
เต้นรําแอโรบิค
ความก้าวหน้า (Progression - ควรเพิ่มเวลาก่อนที่จะเพิ่ม
of Activity
ความหนักของงาน
- การเพิ่มเวลาจะเพิ่มไม่เกิน
40% ของระยะเวลาเดิม
- ความหนักของงานและ
ระยะเวลาจะเพิ่มทุกๆ 2 – 3
สัปดาห์
2. ความแข็งแรง ความ ความหนักของงาน
60 – 90% ของความสามารถ
อดทนของกล้ามเนื้อ
(Intensity)
สูงสุ ดจากการทดสอบ one
(Muscular Strength and
repetition maximum (Strength)
Muscular Endurance)
50 – 70% ของความสามารถ
สู งสุ ด จากการทดสอบ one
repetition (Endurance)
ระยะเวลา (Duration)
15 - 30 นาที
ความบ่อย (Frequency)
ไม่นอ้ ยกว่า 2 วันต่อสัปดาห์
ชนิดของกิจกรรม
- Isometric (Static) ความหนัก
(Mode of Activity)
ของงาน 2/3 ของความสามารถ
สูงสุ ด ปฏิบตั ิ 5 – 10 ครั้งๆ
ละ 1 – 6 วินาที
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สมรรถภาพ
2. ความแข็งแรง ความ
อดทน ของกล้ามเนื้อ
(Muscular Strength
and Muscular
Endurance) (ต่อ)

องค์ ประกอบ
ชนิดของกิจกรรม
(Mode of Activity)

ความก้าวหน้า (Progression
of Activity

3. ความอ่อนตัว
(Flexibility)

ความหนักของงาน
(Intensity)
ระยะเวลา (Duration)
ความบ่อย (Frequency)
ชนิดของกิจกรรม
(Mode of Activity)

ความก้าวหน้า (Progression
of Activity

จํานวนครั้ง/ท่า
เวลา/ครั้งในแต่ละท่า

ข้ อแนะนํา
- Isokinetic (Dynamic) ฝึ กที่
อัตราความเร็ วสู งสุ ดดีกว่า
ความเร็ วตํ่า 3 ชุด/วัน วันละ 6
– 8 ท่า/ชุด
- Isotonic (Dynamic) 8 – 12
ครั้ง/ท่า 8–10 ท่า/ชุด 3 ชุด/วัน
- ควรเพิม่ จํานวนครั้งก่อนที่จะ
เพิ่มนํ้าหนัก
- ควรเปลี่ยนนํ้าหนักทุกๆ 2 – 3
สัปดาห์
ยืดเหยียดกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ให้พอรู ้สึกว่าตึงๆแต่จะต้อง
ไม่เกิดอาการเจ็บปวด
10 – 20 นาที
ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์
- Static
- Dynamic
- Proprioceptive neuromuscular
facilitation (PNF)
- ปฏิบตั ิทุกครั้งในช่วงอบอุ่น
ร่ างกายและช่วงผ่อนคลาย
- เพิ่มเวลาในการยืดเหยียด
แต่ละท่าให้นานขึ้น
3 – 5 ครั้ง / ท่า
10 – 30 วินาที
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สมรรถภาพ
4. ส่ วนประกอบของ
ร่ างกาย
(Body Composition)

ข้ อแนะนํา
1. ควบคุมอาหารควบคู่กบั การออกกําลังกาย
2. จํากัดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมัน
3. พลังงานที่ใช้ไปแต่ละวันต้องสมดุลกับพลังงานที่ได้รับหรื อ
มากกว่า
4. ออกกําลังกายวันละ 300 – 500 กิโลแคลอรี่ /วัน หรื อไม่เกิน
1,000 กิโลแคลอรี่ /สัปดาห์
- 300 กิโลแคลอรี่ /วัน (3 วัน/สัปดาห์)
- 200 กิโลแคลอรี่ /วัน (4 วัน/สัปดาห์)
5. ไขมัน 1 ปอนด์ ใช้พลังงาน 3,500 กิโลแคลอรี่
ไขมัน 1 กิโลกรัม ใช้พลังงาน 7,700 กิโลแคลอรี่
6. ควรลดนํ้าหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม/สัปดาห์
7. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
8. ออกกําลังกายที่ความหนักของงานระดับปานกลาง

2.11.5 การออกกําลังกายทีด่ จี ะต้ อง แบ่ งช่ วงการออกกําลังกายเป็ นช่ วง ๆ ดังนี้
1. ช่วงอบอุ่นร่ างกาย (Warm up)
การอบอุ่นร่ างกาย เป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่ร่างกายเพื่อที่จะทํางานหนักต่อไป
โดยเฉพาะกล้ามเนื้ อ ข้อต่อและการไหลเวียนของเลือด การอบอุ่นร่ างกายยังเป็ นการป้ องกันการ
บาดเจ็บที่ไม่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นอีกด้วย ดังนั้นควรจะต้องมีการอบอุ่นร่ างกายก่อนทุกครั้ง ประมาณ
5 - 10 นาที
2. ช่วงแอโรบิคหรื อช่วงออกกําลังกาย (Aerobic Exercise)
เป็ นช่วงที่ร่างกายทํางานแบบแอโรบิค กล่าวคือ ระหว่างการทํางานต่าง ๆ ของร่ างกาย
ทํางานหนัก ขึ้น โดยเฉพาะหัวใจ ปอด ระบบไหลเวียนเลื อด การหายใจ กล้ามเนื้ อ ข้อต่อต่าง ๆ
ทํางานสัมพัน ธ์ดีข้ ึน เป็ นช่ วงที่ ร่างกายมี การใช้ออกซิ เจนมากขึ้น ช่ วงนี้ จะต้องออกกําลังกายให้
หัวใจเต้น ถึ งอัตราที่ เป็ นเป้ าหมายคือ ให้อยู่ระหว่างร้ อยละ 60 - 90 ของอัตราการเต้น สู งสุ ดของ
หัวใจและใช้เวลานานประมาณ 15 - 60 นาที
3. ช่วงผ่อนคลาย (Cool – down)
การผ่อนคลายเป็ นสิ่ งจําเป็ นมาก เพราะช่ วง ผ่อนคลาย นี้ จะทําให้กล้ามเนื้ อกลับสู่
สภาวะปกติ เป็ นช่ ว งที่ ท ําให้ ร่างกายฟื้ นตัว (Recovery) เพื่ อ เข้าสู่ ภ าวะปกติ ข องร่ างกายแล้ว ยัง
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ป้ องกันไม่ให้เลือดไปเลี้ยงส่ วนแขน ขา มากเกินไป เป็ นผลให้เลือดไปเลี้ยงส่ วนใดส่ วนหนึ่ งน้อย
เกิ นไป จนทําให้สมองขาดเลือด นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ชีพจรเริ่ มเข้าสู่ ภาวะปกติทีละน้อย และการ
ผ่อนคลาย นี้ ควรจะทําจนกระทัง่ ชี พจรอยู่ในช่วง 100 ครั้งต่อนาที หรื อตํ่ากว่านี้ จนเกือบถึงภาวะ
ปกติ และใช้เวลานานประมาณ 10 นาที
2.13 การออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise)
การออกกําลังกายที่ถูกต้อง และเหมาะสม เป็ นวิธีหนึ่ งที่จะสามารถทําให้ชีวิตมนุ ษย์มี
สุ ขภาพดีข้ ึนการออกกําลังกายที่ดีน้ นั จะต้องออกกําลังกายอย่างมีระบบ มีระเบียบแบบแผนโดยมี
การเสี่ ยงอันตรายในการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
ในปั จจุบนั นี้ เป็ นที่ยอมรับว่า การออกกําลังกายที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพมากที่สุด
หรื อสมบูรณ์แบบที่สุดทําให้ร่างกายแข็งแรงได้อย่างแท้จริ งนั้น คือการออกกําลังกายแบบแอโรบิค
เพราะเป็ นการออกกําลังกายที่ทาํ ให้ปอด หัวใจ หลอดเลือด ตลอดจนระบบไหลเวียนของเลือด
ทัว่ ร่ างกาย แข็งแรง ทนทาน และทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุด
คําว่า “แอโรบิ ค” (Aerobic) นี้ เป็ นภาษลาติ น หมายถึ ง อากาศ (Air) หรื อ ก๊าซ (Gas)
เป็ นคําที่ใช้กนั ทัว่ ไปทางวิทยาศาสตร์
คําว่า แอโรบิค ได้ถูกนํามาใช้กบั การออกกําลังกายนั้นเป็ นคําที่ค่อนข้างใหม่ ผูท้ ี่นาํ คํา
นี้ มาเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกาย คือ อาร์ เธอร์ ไลดิอาร์ด (Arthur Lydiard) บิล โบเวอร์ แมน (Bill
Bowerman) และนายแพทย์เคนเน็ช คูเปอร์ (Dr. Kenneth Cooper)
หลักการของการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ตามความหมายของ คูเปอร์ คือ จะต้อง
เป็ นการออกกําลังกายที่ร่างกายต้องใช้ออกซิ เจนจํานวนมาก และต้องทําติดต่อกันเป็ นเวลาค่อนข้าง
นาน ซึ่ งจะมี ผลทําให้ระบบการทํางานของหัวใจ ปอด หลอดเลื อด และการไหลเวียนของเลือด
ทัว่ ร่ างกายแข็งแรงขึ้น และมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานดีข้ ึนกว่าเดิมอย่างชัดเจน ซึ่ ง คูเปอร์ เรี ยก
ผลดีที่เกิดขึ้นว่า “ผลจากการฝึ ก” (Training effect)
คูเปอร์ (Cooper) ได้ให้คาํ จํากัดความของการออกกําลังกายแบบแอโรบิ ค หมายถึ ง
การออกกําลังกายชนิ ดใดก็ได้ ที่จะกระตุน้ ให้หัวใจและปอดต้องทํางานมากขึ้นถึงจุด ๆ หนึ่ ง และ
ด้วยระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนานเพียงพอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายได้
จุ ด มุ่ ง หมายสํ า คัญ ของการออกกํา ลัง กายแบบแอโรบิ ค คื อ ทํา ให้ ร่ า งกายได้ใ ช้
ออกซิ เจนให้ม ากที่ สุ ด เท่ าที่ ร่างกายจะใช้ได้ ในเวลาที่ ก าํ หนด (ซึ่ งแต่ ล ะคนจะไม่ เท่ ากัน ) และ
ร่ างกายจะเกิ ดการปรับตัวกับการทํางานของร่ างกาย คือ ระบบการหายใจจะต้องเร็ ว และแรงขึ้น
เพื่อที่ จะนําเอาออกซิ เจนเข้าสู่ ร่างกายให้มากขึ้น หัวใจก็ตอ้ งเต้นเร็ ว และแรงขึ้น เพื่อที่จะสู บฉี ด
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เลือดออกจากหัวใจได้มากขึ้น ทําให้เลือดไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้ อได้
มากขึ้น และหลอดเลือดขยายตัวมีความยืดหยุน่ ดีข้ ึน สามารถนําเลือดไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จะเห็ น ว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิ คนั้น จะต้องทําให้ห นัก พอ คื อ หัวใจต้อ ง
เต้นเร็ วจนถึงอัตราที่เป็ นเป้ าหมาย (Target Heart Rate) หรื อบางทีเรี ยกว่า Training Heart Rate เวลา
ที่กระทํานั้นให้นานอยู่ระหว่าง 15 - 45 นาทีแต่ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ดังนั้น ถ้างานหนักมากใช้เวลา
น้อย ถ้าทํางานน้อยใช้เวลามาก และต้องทําบ่อย ๆ ระยะเวลาจะต้องกระทําอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์
ละ3 ครั้ง ถ้าเป็ นไปได้ควรทําทุกวันอย่างสมํ่าเสมอและการออกกําลังกายใด ๆ ที่ไม่หนักพอ ไม่นาน
พอ และไม่ บ่อ ยพอก็จะไม่ เกิ ดผลจากการฝึ ก จึ งไม่ ถือว่าเป็ นการออกกําลังกายแบบแอโรบิ คที่
แท้จริ ง ถึงแม้วา่ การออกกําลังกายนั้นจะมีการใช้ออกซิเจนออกไปไม่นอ้ ยก็ตาม
สิ่ งสําคัญที่เราจะต้องระวัง คือ ต้องออกกําลังกายให้หนักพอ แต่ไม่หนัก เกินไป และ
สิ่ งที่จะกําหนดให้เราทราบว่าหนักพอหรื อไม่ จะทําได้คือ อัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่ งจะต้องทําให้
หัวใจเต้นเร็ วจนถึงอัตราที่เป็ นเป้ าหมาย ทั้งนี้ แต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามอายุและความแข็งแรง
ของแต่ละบุคคล
หลักการที่สาํ คัญที่สุดของการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ก็คือ จะต้องออกกําลังกาย
ให้เหนื่ อยพอ และทําให้หนักมากจนหัวใจเต้นเร็ วถึงอัตราเป้ าหมาย ในปั จจุบนั นี้ ที่นิยมใช้กนั มาก
คือ ขณะที่ออกกําลังกายแบบแอโรบิคนั้น ถ้าจะให้ได้ผลดีจะต้องให้หวั ใจเต้นอยูใ่ นระหว่าง ร้อยละ
60 - 90 ของอัตราเต้น สู งสุ ดของหัวใจ (Maximum Heart Rate) หรื อ 50 - 85 % ของอัตราการเต้น
หัวใจสํารองสูงสุ ด (Maximum Heart Rate Reserve)
อัตราเต้นสู งสุ ดของหัวใจ (Maximum Heart Rate: MHR) สู ตร American College of
Sport Medicine
* อัตราเต้ นสู งสุ ดของหัวใจ
= 220 - อายุ
MHR : HR max
= 220 - Age
วิธีหาอัตราเต้นของหัวใจที่เป็ นเป้ าหมาย (Target Heart Rate or Training Heart Rate: THR)
วิธีที่ 1 Cooper method
THR =
MHR x %HR
วิธีที่ 2 Karvonen method
THR
= HRmax reserve x %HR + HR rest
HR max reserve = (HR max - HR rest)
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วิธีที่ 3 สู ตรของ ดร. พี. โอ. ออสตรานด์ (Dr. P.O. Astrand)
อัตราเต้นของหัวใจที่เป็ นเป้ าหมาย สูงสุ ด 200 – อายุ
ตํ่าสุ ด 170 – อายุ
แต่ไม่ว่าเราจะใช้สูตรใดก็ตาม และอัตราการเต้นของหัวใจที่เป็ นเป้ าหมายจะออกมามี
ค่าเท่าใดก็ตาม สิ่ งที่สําคัญ คือต้องคอยสังเกตปฏิกิริยาของร่ างกาย ในขณะออกกําลังกายว่ามีสิ่ง
ผิดปกติเกิดขึ้นหรื อไม่ เช่น อาการเจ็บแน่ นหน้าอก หน้าเขียว หรื อซี ดขาว หายใจขัด ๆ หรื อหายใจ
ไม่ทนั คลื่นไส้ เวียนศีรษะคล้ายจะเป็ นลม การมีอาการเช่นนี้จะต้องรี บหยุดทันที
2.13.1 หลักการทีค่ วรถือปฏิบัติก่อนออกกําลังกายแบบแอโรบิค
1. ถ้าเป็ นหนุ่ มสาวที่มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี ถือว่าเป็ นวัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมาก หากไม่มี
สิ่ งใดที่รู้สึกว่าผิดปกติ และเคยตรวจร่ างกายทัว่ ๆ ไป เป็ นประจําแล้วว่าแข็งแรงดี ก็ออกกําลังกาย
แบบแอโรบิคได้เลย
2. ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี บุคคลเหล่านี้ จะต้องผ่านการตรวจร่ างกายแล้วว่าปกติ
ไม่เกิน 3 เดือน และการตรวจนั้นควรจะรวมถึงการตรวจหัวใจด้วยเครื่ อง Electrocardiogram (EKG
หรื อ ECG) เพื่อตรวจสอบคลื่นหัวใจว่าเป็ นปกติหรื อไม่ เป็ นการตรวจขณะพัก หากทุกอย่างปกติก็
ออกกําลังกายแบบแอโรบิคได้เลย
3. ผูท้ ี่ มีอายุ 40 ปี ขึ้ น ไป จะต้องผ่านการตรวจร่ างกายแล้วว่าปกติ ดีไม่ เกิ น 3 เดื อน
เหมือนกัน แต่การตรวจหัวใจด้วยเครื่ อง EKG หรื อ ECG นั้น จะต้องทําในขณะที่ออกกําลังกาย
(Exercise Testing) หากเป็ นปกติดีกใ็ ห้ออกกําลังกายแบบแอโรบิคได้
2.13.2 กิจกรรมทีน่ ิยม และเหมาะสมสํ าหรับการออกกําลังกายแบบแอโรบิค
1. ว่ ายนํา้ (Swimming)
เป็ นการออกกําลังกายแบบแอโรบิคที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ ง เพราะว่ายนํ้าเป็ นการออกกําลัง
กายที่ใช้กล้ามเนื้อทัว่ ร่ างกาย โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บก็นอ้ ย เพราะนํ้าจะช่วยพยุงร่ างกายของเรา
ไว้เรื่ องที่ขาจะรับแรงกระแทกมาก ๆ จึงไม่มี คนที่อว้ นและนํ้าหนักร่ างกายมากเลือกออกกําลังกาย
ด้วยการว่ายนํ้าเป็ นกิจกรรมการออกกําลังกายที่ดีที่สุด
การว่ายนํ้าถ้าจะให้ได้ผลดี จะต้องว่ายติดต่อกัน ให้นานอย่างน้อยประมาณ 20 นาที
อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ และปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
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ข้อเสี ยของการว่ายนํ้า คือ หาสถานที่ว่ายนํ้าได้ยาก เสี ยค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนั้นต้อง
ระมัดระวังการเกิดโรคบางอย่างได้ง่าย เช่น โรคตาแดง หู น้ าํ หนวก เป็ นต้น การว่ายนํ้าต้องคํานึ งถึง
ความปลอดภัย เป็ นอย่างมาก จะต้อ งว่ายนํ้าให้ เป็ นด้ว ย ถ้ามี โ รคประจําตัว บางอย่าง เช่ น โรค
ลมบ้าหมู ห้ ามว่ายนํ้าคนเดี ย วเป็ นอัน ขาด และผูท้ ี่ มี อ าการปวดหลังหรื อ ปวดคอ ต้อ งพยายาม
หลีกเลี่ยงท่าที่ตอ้ งแอ่นหลังหรื อแหงนคอมาก ๆ ถ้าเปลี่ยนมาเป็ นท่ากรรเชี ยงในท่านอนหงายจะ
ดีกว่า
ความหนักของงาน (Intensity) สําหรับการว่ายนํ้า ที่เหมาะสมสําหรับบุคคลทัว่ ไปควร
อยู่ที่ประมาณ 70 % ของอัตราการเต้นหัวใจสู งสุ ด เมื่อคํานวณได้เท่าไรแล้วให้เอา 17 ครั้ง/นาที
ลบออก จึ งจะเป็ นความหนักของงานที่ เหมาะสม ทั้งนี้ เพราะการออกกําลังกายในนํ้าจะมี แรง
ต้านทานแรงนํ้าเพิ่มมากขึ้นทําให้ร่างกายทํางานหนักมากขึ้น
2. วิง่ (Jogging)
การวิ่งในที่น้ ี หมายถึง การวิ่งเหยาะ ๆ (Jogging) คือ การวิ่งอย่างช้า ๆ ด้วยความเร็ ว
ที่ตนจะรู ้สึกสบายว่าจะสามารถวิ่งด้วยความเร็ วขนาดนั้นไปได้นาน ๆ และได้ระยะทางไกล ๆ การ
วิ่งเป็ นการออกกําลังกายแบบแอโรบิคที่ทาํ ได้ง่ายที่สุด ประหยัดที่สุด และได้รับความนิยมมาก
ตามหลักของชี วกลศาสตร์ น้ ัน สามารถแยกการเดิ น และการวิ่ง ดังนี้ การเดิ นจะต่าง
จากการวิ่งตรงที่การเดินจะต้องมีเท้าข้างใดข้างหนึ่ งสัมผัสพื้นอยู่ และจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่ งที่เท้า
ทั้งสองข้างสัมผัสพื้นด้วย คือ ช่วงที่เท้าข้างหนึ่ งลงมาแตะพื้นแล้ว แต่เท้าอีกข้างหนึ่ งยกไม่พน้ พื้น
ซึ่ งช่วงนี้จะยาว หรื อสั้นขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วของการเดิน ถ้าเดินช้าช่วงนี้จะยาวถ้าเดินเร็ วมาก ในช่วง
ที่เท้าสัมผัสพื้นก็จะสั้นลงเมื่อใดที่ปฏิบตั ิเร็ วมากจนระยะนี้หายไป คือเท้าทั้งสองข้างลอยจากพื้นไป
ด้วยกัน นัน่ หมายความว่าหมดสภาพของการเดิน และได้เข้าสู่สภาพของการวิง่ แล้ว
การวิ่งนั้นจะเกิดแรงกระแทกมากกว่าการเดิน กล่าวคือ ขณะที่วิ่งนั้นจะมีน้ าํ หนักตัว
กดกระแทกลงบนเท้าประมาณ 3 - 4 เท่าของนํ้าหนักตัวของผูว้ ิ่ง แต่ถา้ เป็ นการเดิ นแล้ว จะมีแรง
กระแทกเพียง 1 - 1.5 เท่าของนํ้าหนักตัวเท่านั้น เพราะมีเท้าข้างหนึ่งที่ยนั พื้นอยูเ่ สมอ
คู เปอร์ (Cooper) กล่ าวว่ า “การวิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพนั้ นไม่ ค วรวิ่ งเกิ น วัน ละ 3 ไมล์ (4.8
กิโลเมตร) ใครก็ตามที่วงิ่ มากกว่านี้ ถือว่าไม่ใช่การวิ่งเพื่อสุ ขภาพแล้ว แต่เป็ นการวิง่ เพื่อจุดประสงค์
อื่นที่นอกเหนื อไป เช่น เพื่อวิ่งแข่งขัน วิ่งล่าถ้วยรางวัล หรื อเพื่อทําสถิติให้ตวั เองหรื อมิฉะนั้นก็วิ่ง
เพื่ออาชีพ”
การวิ่งเหยาะ ๆ คือ การวิ่งที่มีความเร็ วประมาณ 9 - 12 นาทีต่อระยะทาง 1 ไมล์ หรื อมี
ความเร็ วระหว่าง 8-10.6 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
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ปัจจัย 3 ประการทีเ่ ป็ นสาเหตุทที่ าํ ให้ เกิดการบาดเจ็บจากการวิง่
1. ความผิดปกติของโครงสร้ างของร่ างกาย เช่ น มี อุง้ เท้าสู งหรื อตํ่าเกิ น ไป ข้อเท้า
ตะแคงหรื อมีขาสองข้างยาวไม่เท่ากัน หรื อมีขอ้ เข่าโก่ง เป็ นต้น นอกจากนี้น้ าํ หนักตัวที่มากเกินไปก็
เป็ นปัญหา เพราะขาและเท้าทั้งสองรับนํ้าหนักมากเกินไป
2. แรงกระแทก แรงนี้ จะมาก หรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ความแข็งของพื้น ความนุ่ มนวล
พื้นของเท้าตลอดจนเทคนิคในการวิ่ง เช่น เอาส่ วนไหนของเท้าลงสัมผัส พื้นก่อน หรื อการลอยตัว
ในขณะที่วิ่งมีมากน้อยเพียงใด
3. ระยะทางในการวิ่ง ถ้าระยะทางวิ่งมากกว่า ย่อมมีโอกาสบาดเจ็บมากกว่า ถ้าเกิ ด
อาการบาดเจ็บต้องหยุดพักรักษาอาการบาดเจ็บให้หายขาดเสี ยก่อน การวิ่งเพื่อสุ ขภาพที่ดีน้ นั ไม่ควร
วิ่งเกินวันละ 3 ไมล์ หรื อ 4.8 กิโลเมตร ด้วยความเร็ วประมาณ 9 - 12 นาทีต่อระยะทาง 1 ไมล์ หรื อ
8 - 10.6 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าความเร็ วมากกว่านี้ ถือว่าเป็ นการวิ่งทัว่ ไปแล้วหรื อบางที่ เรี ยกว่า
Running
3. เดินเร็ว (Walking)
ฮิปโปเครติส (Hippocrates) กล่าวไว้ว่า “Walking is man’s best medicine” หรื อ “การ
เดิ นนั้นเป็ นโอสถขนานวิเศษที่สุดของมนุ ษยชาติ” การเดิ นที่ดีน้ ันจะต้องมีการเคลื่อนไหว ลําตัว
แกว่งแขนให้แรงด้วย จากการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างการเดินกับการวิ่งพบว่า “การเดินนั้นจะมี
การเคลื่อนไหวลําตัวส่ วนบน (รวมทั้งแขนด้วย) มากกว่าการวิ่ง”
ข้ อได้ เปรียบของการเดินเมื่อเปรียบเทียบกับการวิง่ คือ
1. การเดิ น จะเกิ ดความชอกชํ้าหรื อ การบาดเจ็บต่ อกล้ามเนื้ อ กระดู ก เอ็น และ
ข้อต่อน้อยกว่าการวิ่ง และการเดินทําได้ง่ายกว่าการวิ่ง
2. การเดิ น มี ความปลอดภัยมากกว่าการวิ่ง ทั้งในแง่ ของการเกิ ด อุ บ ัติเหตุ และ
สุ ขภาพทัว่ ๆ ไป
3. สถานที่สาํ หรับออกกําลังกายด้วยการเดินนั้น สามารถเลือกได้ง่ายกว่าการวิ่ง
ข้ อเสี ยเปรียบของการเดินเมื่อเปรียบเทียบกับการวิง่ คือ
1. การเดินจะใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิที่ยาวนานกว่าการวิง่
2. การจัดการแข่งขันการเดินจะทําได้ยากกว่าการวิ่ง เพราะ กติกาการเดินควบคุม
ลําบาก
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หลักปฏิบัติในการเดินออกกําลังกายแบบแอโรบิค ควรยึดหลักสําคัญ ๆ ดังนี้
1. การเดิ น จะต้อ งเดิ น ให้ เร็ ว ก้าวขาวยาว แกว่งแขนให้ แ รง เพื่ อให้ ร่างกายได้ใช้
พลังงานให้มาก หัวใจจะได้เต้นเร็ วขึ้นจนถึงอัตราที่เป็ นเป้ าหมาย
2. ต้องเดินติดต่อกันไปเรื่ อย ๆ อย่างน้อย 30 นาทีข้ ึนไป
3. ต้องเดินให้ได้สปั ดาห์ละ 3 - 5 ครั้ง
การเดิ นออกกําลังกายนี้ เหมาะสําหรั บบุคคลวัยสู งอายุห รื อคนอ้วน เพราะเป็ นการ
ออกกําลังกายที่ ไม่ หนัก ไม่หักโหมจนเกิ นไป และสามารถลดแรงกระแทกของนํ้าหนักร่ างกาย
สําหรับผูส้ ู งอายุ และคนอ้วนได้เป็ นอย่างดีท้ งั นี้เป็ นการลดการเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บได้อีกด้วย
“Walking is the road to a healthier, happier and longer life”
“การเดินเป็ นหนทางที่นาํ ไปสู่ สุ ขภาพดีข้ ึน มีความสุ ขมากขึ้น และมีชีวิตที่ยนื ยาวขึ้น”
4. กระโดดเชือก (Ripping)
การกระโดดเชื อกถื อให้เป็ นการออกกําลังกายแบบแอโรบิ คนั้น ค่อนข้างทําได้ยาก
เพราะต้องกระโดดติดต่อกันเป็ นเวลานาน หากไม่ใช่คนที่ร่างกายแข็งแรงแล้ว จะทําไม่ได้ หรื อทํา
ไปแล้วอาจเกิ ดอันตรายได้ คูเปอร์ (Cooper) ห้ามไม่ให้บุคคลที่อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป ออกกําลังกาย
ด้วยการกระโดดเชือก เว้นเสี ยแต่วา่ จะเป็ นผูเ้ คยกระโดดเชือกมานานแล้ว
วิธีการกระโดดเชื อกนั้น ไม่ จาํ เป็ นต้องกระโดดให้สูงมากนัก กระโดดแค่ให้เท้าสู ง
พ้นเชือกก็พอแล้ว และจะกระโดดด้วยเท้าทีละข้างหรื อพร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้ เวลากระโดดเชือก
ต้นแขนและข้อศอกควรแนบลําตัว แกว่งเพียงแขนส่ วนปลาย และข้อมือเท่านั้น ควรเลือกกระโดด
เชื อกบนพื้นที่ไม่แข็งมากนัก สวมรองเท้าที่มีพ้ืนนุ่ ม ๆ และให้กระโดดด้วยปลายเท้าตรงโคนนิ้ ว
ทุกครั้งที่เท้ากลับลงมากระทบพื้นให้ยอ่ เข่าลงเล็กน้อย เพื่อช่วยในการผ่อนแรงกระแทกที่จะเกิดกับ
ข้อเท้า ข้อเข่า สะโพก เป็ นการลดการเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บได้
การกระโดดเชือกควรจะเริ่ มด้วยความเร็ วประมาณ 70-80 ครั้งต่อนาที เมื่อคล่องดีแล้ว
ให้เพิ่มความเร็ วเป็ น 100 - 140 ครั้งต่อนาที หากรู ้สึกเหนื่ อยมากต้องหยุดพัก ในระยะแรก ๆ ควร
กระโดด เพียง 20 วินาที แล้วพักสัก 10 - 15 วินาที ทําสลับกันไป เรื่ อย ๆ หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ เพิ่ม
เวลาและความเร็ วให้มากขึ้นตามลําดับ
5. วิง่ อยู่กบั ที่
การวิ่งอยู่กบั ที่ก็คล้าย ๆ กับการกระโดดเชื อก แต่การวิ่งอยู่กบั ที่จะต้องยกเท้าแต่ละ
ข้างให้สูงขึ้นพ้นพื้นขึ้นมาไม่นอ้ ยกว่า 8 นิ้ ว วิธีการวิ่งอยูก่ บั ที่น้ นั ควรจะเริ่ มด้วยความเร็ วประมาณ
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70 - 80 ก้าวต่อนาที เมื่อรู ้สึกแข็งแรงขึ้นและเหนื่ อยน้อยลงแล้ว ก็ให้เพิ่มความเร็ วให้มากขึ้นเป็ น
90 - 100 ก้าวต่อนาที การนับก้าวให้นบั เฉพาะเมื่อเท้าซ้ายลงมากระทบพื้นเท่านั้น หรื อจะนับเพียง
เท้าขวาก็ได้ถา้ จะนับข้างใดก็ให้นบั ข้างนั้นให้ตลอด
การวิ่งอยู่กบั ที่สามารถทําได้สะดวกกว่า ไม่ตอ้ งใช้สถานที่มากและปลอดภัยกว่า แต่
การเคลื่อนไหวร่ างกาย ข้อต่อต่าง ๆ จะน้อยกว่าการวิ่งอย่างธรรมดา
6. การเต้ นรําแอโรบิค (Aerobic Dance)
เป็ นการออกกําลังกายที่ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวาง วิธีการออกกําลังกายแบบนี้
เป็ นการนําเอาหลักการออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) และท่าการบริ หารกายต่าง ๆ
ประกอบกับเสี ยงดนตรี ที่จงั หวะเร้าใจ เพื่อความสนุกสนาน ซึ่งเป็ นการออกกําลังกายที่สนุก อาจจะ
ทําเป็ นกลุ่มหรื อ ทําคนเดียวก็ได้ จังหวะดนตรี ช่วยให้ลืมความเหน็ดเหนื่ อย และความเบื่อหน่ายได้
หลักการที่สาํ คัญของการเต้นรําแอโรบิค คือ จะต้องเคลื่อนไหวร่ างกายให้มาก และพยายามทําให้
หัวใจทํางานหนักขึ้น โดยทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจถึงอัตราที่ เป็ นเป้ าหมายให้ได้ คือ ให้อยู่
ระหว่างร้อยละ 60 - 90 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุ ด
การเต้น รําแอโรบิ ค นั้น ถ้าเต้น ไม่ ถูก วิธีก าร เช่ น ขาดการอบอุ่ น ร่ างกายที่ ถูกต้อง
ไม่ได้มีการยืดกล้ามเนื้ อและเอ็น หรื อยืดไม่เพียงพอ เต้นบนพื้นที่แข็งมากเกินไป รองเท้าที่ใส่ ไม่
นุ่ มพอ การถ่ายเทอากาศไม่ดี ทําให้เวียนศีรษะ และขาดสมาธิ หรื อนํ้าหนักตัวมากเกินไป เหล่านี้
ล้วนเป็ นสาเหตุของการบาดเจ็บได้ท้ งั สิ้ น
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ไม่ควรกระโดดหรื อเต้นให้ตวั ลอย แต่จะต้องเต้น
ให้มีเท้าหรื อขาข้างใดข้างหนึ่งแตะพื้นเสมอ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการกระแทกระหว่างเท้าและพื้น ซึ่งเรา
เรี ยกการเต้นรําแอโรบิคนี้วา่ แบบโลว์อิมแพกต์ (Low impact aerobic dance) หรื อบางทีเรี ยกว่า Soft
aerobic นอกจากเปลี่ยนท่าการเต้นไม่กระโดดแล้ว ยังมีการเต้นกันในนํ้า ซึ่ งเรี ยกว่า “ไฮโดรแอโร
บิ ค ” (hydroaerobic) หรื อเรี ยกว่ า Hydrogymnastic ทั้ง นี้ การเต้น ในนํ้ า สามารถทํา ให้ เกิ ด แรง
ต้านทานมากกว่าปกติถึง 12 เท่า
2.14 ชีพจรกับการออกกําลังกาย
ชี พจรเป็ นคลื่นที่เกิ ดจากการหด และขยายตัวของหลอดเลือดแดงเนื่ องจากการไหล
ผ่านของเลือด เมื่อหัวใจบี บตัวหนึ่ งครั้ ง เลือดจํานวนหนึ่ งจะถูกสู บฉี ดเข้าไปในหลอดเลือดแดง
แรงดันของเลือด จะทําให้หลอดเลือดแดงขยายตัวออก เมื่อแรงดันในหลอดเลือดลดลง หลอดเลือด
จะหยุ่นตัวกลับซึ่ งในการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิ ต หัวใจจะบีบ และคลายตัวสลับกันเป็ น
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จังหวะหลอดเลื อดจึ งยืด และหยุ่น ตัวเป็ นจังหวะตามไปด้วย ทําให้เกิ ดคลื่ น ที่ สามารถเห็ น หรื อ
สัมผัสได้
ตําแหน่งของชีพจรสามารถตรวจสอบพบได้หลายแห่ งในร่ างกาย ซึ่ งเป็ นส่ วนที่หลอด
เลื อ ดแดงอยู่ต้ื น หรื อ ใกล้ผิว หนัง ได้แ ก่ บริ เวณขมับ ด้านข้างลําคอ ข้อ มื อ ข้อ พับ ของข้อ ศอก
ขาหนี บ ข้อพับของเข่า ข้อเท้า และหลังเท้า เป็ นต้น บริ เวณที่ สามารถตรวจพบง่ายและสะดวก
ที่สุด คือ บริ เวณด้านข้างของลําคอ และข้อมือ
การรู ้จกั ตรวจสอบชี พจรด้วยตนเอง จะให้ได้รับรู ้ เกี่ ยวกับสภาพร่ างกายของตนเอง
หลายอย่าง เช่ น อัตราชี พจรเร็ วหรื อช้ากว่าที่ ควรจะเป็ น หรื อไม่สมํ่าเสมอ เป็ นต้น ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะมีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิ ตก็ได้ เมื่อทราบแล้วจะได้รีบไปตรวจรักษาจากแพทย์
เสี ยแต่เนิ่ น ๆ นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ประเมิ นความสมบู รณ์ ของร่ างกาย และจัดปริ มาณการ
ฝึ กซ้อมสําหรับนักกีฬาได้อีกด้วย
ชีพจรปกติจะแตกต่างกันไปตาม อายุ เพศ เวลา กิจกรรมทางกายที่ปฏิบตั ิ และสภาวะ
จิตใจอัตราชี พจรของเด็กจะมากกว่าผูใ้ หญ่ หญิงจะมากกว่าชาย เวลาบ่ายจะมากกว่าเวลาเช้า ขณะ
ออกกําลังกายจะมากกว่าขณะพัก ขณะตื่นเต้นมากกว่าขณะสงบ โดยปกติอตั ราชีพจรผูใ้ หญ่ชายจะ
ประมาณ 60 - 80 ครั้ งต่อนาที และหญิ งจะประมาณ 70 - 90 ครั้ งต่อนาที แต่ถา้ อัตราชี พจรปกติ
น้ อ ยกว่ า 60 ครั้ ง/นาที เรี ย กว่ า Bradycardia และชี พ จรปกติ ที่ ม ากกว่ า 100 ครั้ ง/นาที เรี ย กว่ า
Tachycardia ทั้งสองลักษณะนี้จะถือว่า บุคคลนั้นมีชีพจรที่ผดิ ปกติจะต้องรี บปรึ กษาแพทย์ทนั ที
การประเมิ น ความสมบู ร ณ์ ข องร่ างกาย โดยใช้ชี พ จรเป็ นตัว กําหนดนั้น สามารถ
ประเมิ นได้หลายวิธี ดังนี้ คือ วิธีแรก เป็ นการประเมินจากการจับชี พจรขณะพัก โดยใช้จบั ชี พจร
ภายหลังจากการตื่ นนอนเช้า ก่ อนที่ จะลุกขึ้นไปทํากิ จวัตรประจําวัน โดยสังเกตดูว่าถ้าร่ างกายมี
ความสมบูรณ์อตั ราชีพจรนี้ จะลดลง และจะลดลงถึงจุด ๆ หนึ่ ง แล้วหากจะเพิ่มความสมบูรณ์ข้ ึน
ไปอีก จะต้องเปลี่ยนแปลงการฝึ กกิจกรรมหรื อความหนักของงานสําหรับการออกกําลังกายนั้น ๆ
เพิ่มขึ้นอีก แต่ถา้ อัตราชี พจรขณะพักนี้ มีการเปลี่ยนแปลงสู งขึ้นอาจเกิดอาการผิดปกติได้ เช่น เกิ ด
เจ็บป่ วย พักผ่อนไม่เพียงพอหรื อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเป็ นต้องค้นหาสาเหตุต่อไป
อีกวิธีหนึ่ งคือ การประเมินจากการจับชีพจรหลังการออกกําลังกาย โดยการสังเกตดูว่า ถ้าร่ างกายมี
ความสมบูรณ์ระยะเวลาการฟื้ นตัว (Recovery) ภายหลังการออกกําลังกายสู่ ภาวะปกติเร็ วกว่าบุคคล
ที่ ไ ม่ เคยออกกํา ลัง กายมาก่ อ น แสดงให้ เห็ น ว่ า สภาพร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ ก ว่ า หรื อ ถ้า ต้อ งการ
เปรี ยบเทียบความสมบูรณ์ของตนเอง แล้วก็จะสังเกตจากระยะเวลาของการฟื้ นตัวสู่สภาวะปกติของ
ตนเองในแต่ละวันภายหลังการออกกําลังกายได้ อย่างไรก็ตามความสมบูรณ์ ของร่ างกายสามารถ
เปรี ยบทียบได้จากอัตราชีพจร ดังตารางที่ 10 - 12
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ตารางที่ 10 แสดงความสมบูรณ์ ของร่ างกายจากการวัดอัตราชีพจรขณะพัก (ผู้ชาย)
ชาย

อายุ

ไม่ สมบูรณ์

สมบูรณ์

สมบูรณ์ ดีมาก

20-29
30-39
40-49
50 กว่าขึ้นไป

86 ครั้งหรื อมากกว่า
86 ครั้งหรื อมากกว่า
90 ครั้งหรื อมากกว่า
90 ครั้งหรื อมากกว่า

65-85 ครั้ง
64-85 ครั้ง
66-89 ครั้ง
68-89 ครั้ง

59 ครั้งหรื อน้อยกว่า
63 ครั้งหรื อน้อยกว่า
65 ครั้งหรื อน้อยกว่า
67 ครั้งหรื อน้อยกว่า

ตารางที่ 11 แสดงความสมบูรณ์ ของร่ างกายจากการวัดอัตราชีพจรขณะพัก (ผู้หญิง)
หญิง

อายุ

ไม่ สมบูรณ์

สมบูรณ์

สมบูรณ์ ดีมาก

20-29
30-39
40-49
50 กว่าขึ้นไป

96 ครั้งหรื อมากกว่า
98 ครั้งหรื อมากกว่า
99 ครั้งหรื อมากกว่า
103 ครั้งหรื อมากกว่า

72-95 ครั้ง
72-97 ครั้ง
74-98 ครั้ง
76-102 ครั้ง

71 ครั้งหรื อน้อยกว่า
71 ครั้งหรื อน้อยกว่า
73 ครั้งหรื อน้อยกว่า
75 ครั้งหรื อน้อยกว่า

ที่มา : รี ดเดอรส์ ไดเจสท์ ไขปัญหารักษาสุ ขภาพ “ฟิ ตกายไร้โรค” , 2542 : 75

ตารางที่ 12 แสดงความสมบูรณ์ ของร่ างกายจากการวัดอัตราชีพจรทีฟ่ ื้ นตัว
ภายหลังการออกกําลังกาย
ชาย

หญิง

อายุ

ไม่ สมบูรณ์

สมบูรณ์

สมบูรณ์ ดีมาก

20-29
30-39
40-49
50 กว่าขึ้นไป

102 ครั้งหรื อมากกว่า
104 ครั้งหรื อมากกว่า
106 ครั้งหรื อมากกว่า
108 ครั้งหรื อมากกว่า

76-101 ครั้ง
80-103 ครั้ง
82-105 ครั้ง
84-107 ครั้ง

75 ครั้งหรื อน้อยกว่า
79 ครั้งหรื อน้อยกว่า
81 ครั้งหรื อน้อยกว่า
83 ครั้งหรื อน้อยกว่า

อายุ

ไม่ สมบูรณ์

สมบูรณ์

สมบูรณ์ ดีมาก

20-29
30-39
40-49
50 กว่าขึ้นไป

112 ครั้งหรื อมากกว่า
114 ครั้งหรื อมากกว่า
116 ครั้งหรื อมากกว่า
118 ครั้งหรื อมากกว่า

88-111 ครั้ง
88-113 ครั้ง
90-115 ครั้ง
92-98 ครั้ง

87 ครั้งหรื อน้อยกว่า
88 ครั้งหรื อน้อยกว่า
89 ครั้งหรื อน้อยกว่า
91 ครั้งหรื อน้อยกว่า

ที่มา : รี ดเดอรส์ ไดเจสท์ ไขปัญหารักษาสุ ขภาพ “ฟิ ตกายไร้โรค” , 2542 : 76
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ตารางที่ 13 แสดงช่ วงของอัตราชีพจรในขณะออกกําลังกายทีเ่ หมาะสมของแต่ ละบุคคล
จําแนกตาม อายุและความหนักของงานในการออกกําลังกาย
ออกกําลังเบา
ออกกําลังปานกลาง ออกกําลังหนัก
(ทั้งชายและ
อายุ
(60-70% ของอัตรา (70-80% ของอัตรา (80-90% ของอัตรา
หญิง)
ชีพจรสูงสุ ด)
ชีพจรสู งสุ ด)
ชีพจรสู งสุ ด)
20-24
118-140
140-157
157-180
25-30
114-137
137-152
152-171
31-35
111-132
132-148
148-170
36-40
108-129
129-144
144-166
41-45
105-125
125-140
140-161
46-50
102-122
122-136
136-157
51-55
99-118
118-132
132-152
56-60
96-115
115-128
128-148
61 ขึ้นไป
จนถึง 111
จนถึง 127
จนถึง 143
ที่มา : รี ดเดอรส์ ไดเจสท์ ไขปัญหารักษาสุ ขภาพ “ฟิ ตกายไร้โรค” , 2542 : 75

2.15 ผลของการออกกําลังกายทีม่ ีต่อระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย
การออกกําลังกายที่กระทําอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยความหนักของงาน และระยะเวลาหรื อ
ความนานที่พอเหมาะจึงมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออวัยวะต่าง ๆ ทุกระบบของร่ างกายไป
ในทางที่ ดีข้ ึ น ทําให้การทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสมมีผลต่อระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่ างกายดังนี้
1. ระบบทีเ่ กีย่ วกับการเคลือ่ นไหว (Moment System)
อวัย วะต่ าง ๆ ของร่ างกายที่ เกี่ ย วกับ การเคลื่ อ นไหวร่ างกาย ประกอบด้ว ย กระดู ก
ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ การออกกําลังกายจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
กระดูก : จะมีความหนา และแข็งขึ้น โดยเฉพาะบริ เวณที่มีกล้ามเนื้อยึดเกาะ
ข้อต่อ : เอ็น ของข้อต่อมี ความเหนี ยว และหนาขึ้น ทําให้ขอ้ ต่อมี ความแข็งแรง
สามารถที่ จ ะเคลื่ อ นไหวไปในทิ ศ ทางที่ ต ้อ งการได้เป็ นอย่างดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถ
เคลื่อนไหวได้เต็มช่วงของการเคลื่อนไหว (Range of motion)
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กล้ามเนื้ อ : ทําให้กล้ามเนื้ อมี ขนาดใหญ่ ข้ ึน (muscle hypertrophy) ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การออกกําลังกายที่ ตอ้ งใช้ความแข็งแรง (Strength) และพลัง (Power) มี การเพิ่มจํานวนของเส้น
เลือดฝอยในกล้ามเนื้ อมากขึ้น ปริ มาณของไมโอโกลบิน (Myoglobin) และไกลโคเจน (Glycogen)
จะมีสูงขึ้น การฝึ กร่ างกายที่เป็ นความแข็งแรง (Strength training) จะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้ อสี ขาว
(Fast twitch fiber) มากกว่ า และในขณะที่ มี ก ารฝึ กที่ เป็ นความอดทน (Endurance training) จะ
พัฒ นาเส้ น ใยกล้ามเนื้ อ สี แ ดง (Slow twitch fiber) การออกกําลังกายมี ผ ลทําให้ ค วามตึ งตัว ของ
กล้ามเนื้ ออยูใ่ นสภาวะพอเหมาะทําให้ขอ้ ต่อ และกระดูกต่างๆ วางตัวอยูใ่ นท่าที่เหมาะสม เป็ นการ
ป้ องกันความผิดปกติของทรวดทรงได้ดว้ ย
2. ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
ระบบไหลเวียนเลือดนี้ประกอบด้วย หัวใจ หลอดเลือด และเลือด ซึ่งการออกกําลังกาย
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
หัวใจ : การออกกําลัง กายที่ เน้ น ฝึ กความอดทน (Endurance) ซึ่ งต้อ งใช้ร ะยะ
เวลานานทําให้หัวใจมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ น (Cardiac hypertrophy) กล้ามเนื้ อหัวใจมี ความแข็งแรงขึ้ น
สามารถที่ จะสู บฉี ดโลหิ ตออกจากหัวใจได้ครั้ งละมากขึ้นมีการกระจายของหลอดเลือดฝอย ใน
กล้ามเนื้ อ หัวใจมากขึ้น ทําให้กล้ามเนื้ อหัวใจได้รับเลือดหล่อเลี้ยงเพียงพอ ไม่เกิดการขาดเลือดได้
ง่าย อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักลดลง เป็ นการประหยัดพลังงานของหัวใจ
หลอดเลือด : มีการกระจายของหลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้ อและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ
การออกกําลังกายมากขึ้น หลอดเลือดมีความยืดหยุน่ ดีข้ ึน ความดันเลือดลดตํ่าลง
เลื อ ด : ปริ ม าณ ของเลื อ ดที่ สู บ ฉี ด ออกจากหั ว ใจใน 1 นาที (Cardiac out put) และ
ปริ มาณของเลือดที่สูบฉี ดออกจากหัวใจในแต่ละครั้ง (Stroke Volume) เพิ่มขึ้นปริ มาณฮีโมโกลบิน
(Hemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงเพิม่ ขึ้น
สารเคมีบางตัวในเลือดลดตํ่าลง เช่น คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งเป็ นสารอินทรี ย ์
(Lipid) ชนิ ด หนึ่ งในรู ปของไขมัน จะรวมตัวกับ โปรตี น (Protein) จึ งมี ชื่อเรี ยกว่า ไลโปโปรตี น
(Lipoprotein) และจะทํ า ให้ ไ ลโปโปรตี น ที่ มี ค วามหนาแน่ นสู ง (High Density Lipoprotein
cholesterol: HDL-C) เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นตัวนําเอาคลอเลสเตอรอลที่เหลือใช้กลับไปสู่ ตบั เพื่อขับ
ออกจากร่ างกายหรื อเปลี่ยนสภาพเป็ นสารละลายอื่น
3. ระบบหายใจ (Respiratory System)
1. กล้ามเนื้ อในการหายใจ คือกล้ามเนื้อระหว่างช่องซี่ โครง (External intercostals
muscle) และกล้ามเนื้ อกระบังลม (Diaphragm) แข็งแรงขึ้ น ทําให้การหายใจดี ข้ ึน ทรวงอกขยาย
ใหญ่ข้ ึน
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2. ปอดมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ น มี หลอดเลือดฝอย (Capillary) เพิ่ มขึ้ น ทําให้มีเลือดไป
หล่อเลี้ยงมากขึ้น และมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนแก๊สดีข้ ึน สาเหตุอนั เนื่องมาจากพื้นที่ถุงลม
ของปอด (Alveoli) เพิ่มขึ้นซึ่ งวิธีการแลกเปลี่ยนแก๊สบริ เวณปอดนี้ เป็ นลักษณะการฟุ้ งกระจายหรื อ
การแพร่ กระจาย (Diffusion)
3. ในขณะพัก อัตราการเต้นของหัวใจจะลดตํ่าลง เป็ นการประหยัดพลังงานที่ใช้
ในการหายใจ
4. ความจุปอด (Vital capacity) และปริ มาตรการหายใจสูงสุ ดต่อนาที (Maximum
breathing capacity) เพิ่มขึ้น
4. ระบบประสาท (The Nervous System)
ระบบประสาท เป็ นระบบที่ ควบคุมการทําหน้าที่ ของส่ วนต่าง ๆ ของทุ กระบบใน
ร่ างกายให้ทาํ งานประสานสัมพันธ์กนั ทําให้การทํางานโดยเฉพาะกล้ามเนื้อทํางานประสานงานกัน
ดีข้ ึน ทําให้การเคลื่อนไหวเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ทาํ ให้ระบบประสาท
เสรี หรื อระบบประสาทอัตโนมัติ(Autonomic nervous system) ทํางานดี ข้ ึน เช่ น ระบบไหลเวียน
โลหิ ต การหลัง่ เหงื่อ การย่อยอาหาร การขับถ่าย และต่อมที่ให้ฮอร์โมนต่าง ๆ
นอกจากนี้ การออกกําลังกายมีผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจ ในการลดความเครี ยดได้
และสามารถแก้ไขสภาพผิดปกติทางจิตใจบางอย่างได้ ทําให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ของร่ างกายดี จึงมีผลทางด้านที่ทาํ ให้สุขภาพจิตดีข้ ึนด้วย
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การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ ของร่ างกาย
3.1 ความหมายและความสํ าคัญ
ความสมบู ร ณ์ ข องร่ างกาย หมายถึ ง ความสามารถในการทํางานของร่ างกายที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กัน สามารถดําเนิ น ชี วิ ต ประจําวัน ได้โ ดยปกติ สุ ข ไม่ รู้ สึ ก เหน็ ด เหนื่ อ ยเมื้ อ ล้า
จนเกิ นไป ซึ่ งจะบ่งบอกถึงการมี สุขภาพที่ดี และการที่มีสุขภาพดี น้ ันจะหมายถึง บุคคลคนนั้น
จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีสมรรถภาพทางกายที่ ดี มี จิตใจที่ เบิ กบาน ร่ าเริ ง แจ่มใส มี ความคิดในทางที่ ดี
สามารถควบคุมอารมณ์ ความรู ้สึกต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่มากระทบได้เป็ นอย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมได้เป็ นอย่างดี และมีจิตสํานึกในเรื่ องต่าง ๆ ที่ดีต่อส่ วนรวม
การทดสอบ และประเมิ น ความสมบู รณ์ ข องร่ างกาย ในบทนี้ ผูเ้ ขี ย นพยายามจะ
มุ่ งเน้น การทดสอบ และการประเมิ น ความสมบู รณ์ ท างกายเป็ นหลัก ซึ่ งจะมี ข้ นั ตอนวิ ธีก าร
ทดสอบ และประเมิ นอย่างง่าย เพื่ อที่ จะได้นําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
เข้าใจ และปฏิบตั ิได้ง่าย อีกทั้งไม่จาํ เป็ นต้องใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ วิธีการทดสอบ และประเมินที่
ไม่ซับซ้อน ราคาไม่แพง ทั้งนี้ เป็ นการทดสอบ และประเมินความสมบูรณ์ ของร่ างกายเบื้องต้น
เท่านั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผทู ้ ี่เข้ารับการทดสอบสามารถทดสอบและประเมินผลด้วยตัวเอง
ได้ เพื่ อ จะได้นําไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข หาแนวทางในการดู แ ลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของตนเอง เพื่ อ
ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันของตนเองได้อย่างมีความสุ ข
3.2 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หมายถึง ความสามารถของร่ างกายในการที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในชีวิตประจําวันในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยไม่มีความเหนื่อยอ่อนจนเกินไป
สามารถสงวน ถนอมพลังงานไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิ น ในเวลาว่างเพื่ อความสนุ ก สนาน และความ
บันเทิงในชี วิตของตังเองด้วย วรศักดิ์ เพียรชอบ (2527) และ สมชาย ประเสริ ฐสิ ริพนั ธ์ (2542)
ได้กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หรื อความสมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ความพร้อมทางด้านร่ างกาย
และจิ ตใจของบุ คคล ซึ่ งสามารถที่ จะประกอบกิ จกรรมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สําหรับ สุ ชาติ
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โสมประยูร (2535) กล่ าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึ ง ความสามารถของร่ างกายในการ
ประกอบกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพติดต่อกันเป็ นเวลานานโดยไม่เกิดความเมื่อยล้า อ่อนเพลีย
ทั้งนี้มิได้หมายความว่าร่ างกายมีความแข็งแรง อดทนของกล้ามเนื้อ และระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
มีการทํางานประสานกันเป็ นอย่างดีเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงร่ างกายต้องมีสุขภาพดี สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดีและมีพลังความแข็งแรงเหลือพอที่จะประกอบกิจกรรมพิเศษ หรื อกิจกรรม
ที่ตอ้ งทําในกรณี ฉุกเฉิ นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น จึงพอสรุ ปได้วา่ สมรรถภาพทางกาย
หมายถึง สภาพของร่ างกายที่สมบูรณ์ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
3.3 องค์ ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายสามารถที่จะจําแนกสมรรถภาพในแง่เป้ าหมาย
ได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. เป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพหรื อสมรรถภาพทางกายทัว่ ไป (Health-related
Fitness) หรื อ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่ มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพ (Health-related
Components of Physical Fitness) ได้แก่
1.1 สมรรถภาพในการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิ ตและหัวใจ (Cardiovascular
Fitness)
1.2 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength)
1.3 ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance)
1.4 ส่ วนประกอบของร่ างกาย (Body Composition)
1.5 ความอ่อนตัวของร่ างกาย (Flexibility)
2. เป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําหรื อสมรรถภาพทางกายเฉพาะ (Performancerelated Fitness) หรื อ องค์ ป ระกอบสมรรถภาพทางกายที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ทั ก ษะ (Skill-related
Components of Physical Fitness) นอกจากสมรรถภาพทางกายทัว่ ไป หรื อสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพจะรวมไปถึงองค์ประกอบอื่น ๆ อีก ได้แก่
2.1 ความคล่องแคล่วว่องไว ( Agility)
2.2 พลังกล้ามเนื้อ (Muscular Power)
2.3 ความเร็ ว (Speed)
2.4 การทรงตัว (Balance)
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2.5 เวลาปฏิกิริยา (Reaction time)
2.6 การประสานสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างระบบประสาทและกล้ามเนื้ อ (Neuromuscular
Coordination)
นอกจากนี้ ถ้ามองสมรรถภาพในแง่ของสรี รวิทยา (Physiology of Fitness Aspect) จะ
สามารถแบ่งองค์ประกอบของสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายได้
เป็ น 3 แบบ คือ
1. สมรรถภาพการทํ า งานของร่ างกายแบบแอโรบิ ค (Aerobic Fitness) หรื อ
สมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิ ตและหัวใจ (Cardiovascular Fitness) หรื อสมรรถภาพของ
ระบบหัวใจและหายใจ (Cardiorespiratory Fitness)
2. สมรรถภาพการทํางานของกล้ามเนื้อ (Muscular Fitness)
3. สมรรถภาพการทํางานของร่ างกายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic Fitness)
3.3.1 คําจํากัดความของสมรรถภาพทางกายแต่ ละองค์ ประกอบ
สมรรถภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดและหั วใจ (Cardiovascular fitness)
หมายถึง ความสามารถในการทํางานของร่ างกายอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะ หัวใจ ปอด หลอดเลือด
ซึ่งทําหน้าที่นาํ เอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การที่ แ ต่ ละบุ คคลจะมี ความในการใช้ออกซิ เจน (Oxygen Consumption) ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ขบวนการทางสรี รวิทยาของแต่ละบุคคล ดังนี้
1. ความสามารถในการระบายอากาศ (Pulmonary ventilation)
2. การแพร่ ก ระจายของออกซิ เจนจากถุ ง ลมปอดไปสู่ ห ลอดเลื อ ด (Diffusion of
oxygen from lung to pulmonary capillary blood)
3. ความสามารถในการทํางานของหัวใจ (Cardiac Performance)
4. การไหลเวี ยนของเลื อดไปสู่ ก ล้ามเนื้ อ (Redistribution of blood flow to skeletal
muscle vascular beds)
5. ความสามารถของกล้า มเนื้ อ ในการดึ ง เอาออกซิ เจนจากเลื อ ดไปใช้ใ ห้ เป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ (Utilization of oxygen and extraction from arterial blood by contracting skeletal
muscle)
ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ (Muscular strength) หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
ของกลุ่มกล้ามเนื้อในการออกแรงสูงสุ ด
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ความอดทนของกล้ามเนือ้ (Muscular endurance) หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
ของกลุ่มกล้ามเนื้ อที่ กระทําซํ้า ๆ กัน ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นเวลานานเพียงพอที่ จะทําให้
กล้ามเนื้อเกิดความเมื่อยล้า
ความอ่ อนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวตลอดช่ วงของ
การเคลื่อนไหวของข้อต่อ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กบั การยืดขยายของข้อต่อ อุณ หภูมิของกล้ามเนื้ อ ความ
ยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อ และมีความเกี่ยวข้องกับเอ็นยึดข้อ (Ligaments) และเอ็นกล้ามเนื้อ (Tendons)
ของข้อต่อต่าง ๆ ของร่ างกาย
ส่ วนประกอบของร่ างกาย (Body Composition) หมายถึง ส่ วนประกอบที่เป็ นร่ างกาย
ซึ่ งสามารถจําแนกออกเป็ นสองส่ วนที่เรี ยกว่า มวลของไขมัน (Fat mass) และส่ วนที่เรี ยกว่า มวล
ของร่ างกายที่ปราศจากไขมัน (Fat-free mass)
ความคล่ องแคล่ วว่ องไว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมร่ างกายในการ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวหรื อเคลื่อนที่ของร่ างกายได้อย่างรวดเร็ ว และมีเป้ าหมาย
พลังของกล้ ามเนื้อ (Muscular power) หมายถึง ความสามารถในการทํางานของกลุ่ม
กล้ามเนื้อในการออกแรงสู งสุ ด ซึ่งกระทําในระยะเวลาที่ส้ นั และไม่เกิดความเมื่อยล้า
ความเร็ ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหว หรื อเคลื่อนที่จากที่หนึ่ ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาที่ส้ นั ที่สุด
การทรงตัว (Balance) หมายถึ ง ความสามารถในการรั กษาความสมดุ ลของร่ างกาย
หรื อควบคุมท่าทางของร่ างกายทั้งในขณะอยูน่ ิ่งหรื อขณะเคลื่อนที่
เวลาปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (Reaction time) หมายถึ ง ความสามารถของร่ า งกายที่
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่มากระตุน้ ได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยํา
การประสานสั มพั น ธ์ ระหว่ างระบบประสาทและกล้ ามเนื้ อ (Neuromuscular
co-ordination) หมายถึง ความสามารถในการทํางานร่ วมกันของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ ในการ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่ มากระตุน้ ได้อย่างรวดเร็ ว แม่นยํา สามารถทดสอบได้โดยการวัดปฏิกิริยา
ตอบสนอง ถ้าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองสั้น แสดงว่าการทํางานร่ วมกันระหว่างระบบประสาทกับ
กล้ามเนื้อดีมีประสิ ทธิภาพ
3.4 ประโยชน์ ของการทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่ างกาย
1. เพื่อการวินิจฉัย (Diagnosis) ผลของการทดสอบ และประเมินสามารถนําไป
วินิจฉัยว่าบุคคลแต่ละคนมีความบกพร่ องของความสมบูรณ์ของร่ างกาย และสมรรถภาพทางกาย
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ด้านใด เพื่อจะได้นาํ ไปเป็ นข้อมูลในการจัดโปรแกรมการฝึ ก เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายให้
ดีข้ ึนต่อไป
2. เพื่อเปรี ยบเทียบ (Assessment) การทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละครั้ง สามารถ
นําผลการทดสอบมาใช้เป็ นสิ่ งเปรี ยบเทียบถึงความก้าวหน้าของการฝึ กตามโปรแกรมที่กาํ หนดและ
ยังสามารถใช้เป็ นสิ่ งเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม หรื อบุคคลได้เป็ นอย่างดี
3. เพื่อการเป็ นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เมื่อมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้ว
ผลการทดสอบจะเป็ นข้อมูลย้อนกลับที่ดี เพื่อนําไปสู่การปรับปรุ งโปรแกรมการฝึ กเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกายให้เหมาะสม และเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ดต่อไป
4. การแบ่งกลุ่ม (Classification) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถนํามาใช้
ในการแบ่งระดับสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล เพื่อจะได้นาํ ไปจัดกลุ่มที่เหมาะสม และได้รับ
การฝึ กตามโปรแกรมที่เหมาะกับระดับสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล
5. เพื่อการเป็ นแรงจูงใจ (Motivation) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละครั้ง
จะบ่งบอกถึงความสามารถในการทํางานสูงสุ ดของร่ างกายในแต่ละด้าน ดังนั้น ในขณะที่ทาํ การ
ทดสอบผูท้ ี่เข้ารับการทดสอบจะต้องตั้งใจ และพยายามอย่างเต็มที่ ซึ่งแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย จึงเป็ นสิ่ งจูงใจต่อผูเ้ ข้ารับการทดสอบที่จะได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองเพื่อนําไปสู่
เป้ าหมายสู งสุดที่ตนเองได้กาํ หนดไว้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการปฏิบัติตนของผู้เข้ ารับการทดสอบความสมบูรณ์ ของร่ างกาย
1. การรับประทานอาหารประจําวันให้ปฏิบตั ิตามปกติ ไม่ควรเปลี่ยนแปลง
2. ควรรับประทานอาหารก่อนการทดสอบอย่างน้อย 2-3 ชัว่ โมง
3. งดการออกกําลังกายอย่างหนักก่อนการทดสอบอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
4. พัก ผ่ อ นให้ เพี ย งพอ โดยเฉพาะการนอนหลับ ก่ อ นวัน ที่ เข้า รั บ การทดสอบ
อย่างน้อย 8 ชัง่ โมง
5. เครื่ องดื่ มบํารุ งกําลังต่าง ๆ จะต้องไม่เข้าสู่ ร่างกาย อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง ก่อนการ
ทดสอบ
6. หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดหนัก หรื อพยายามอย่าให้เกิดความเครี ยด
7. งดยาที่ออกฤทธิ์อยูน่ าน
8. ห้ามกินยาหรื อสิ่ งกระตุน้ ใด ๆ เช่น กาแฟ ชา บุหรี่ สุ รา หรื อเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ก่อนทําการทดสอบ
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9. การแต่งกายของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ ควรสวมเสื้ อผ้าที่หลวมสบาย ๆ ไม่หนา หรื อ
บางจนเกินไป และสามารถระบายอากาศได้ดี สวมใส่ ชุดกีฬาให้พร้อม รองเท้า ถุงเท้าให้เรี ยบร้อย
10. สถานที่ทาํ การทดสอบควรเป็ นสถานที่ที่มีการถ่ายเทของอากาศได้ดี มีอุณหภูมิที่
เหมาะสมประมาณ 21-23 องศาเซลเซี ยส (70-74 องศาฟาเรนไฮต์) หรื อน้อยกว่า และความชื้ น
สัมพัทธ์ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ หรื อน้อยกว่า
11. ต้องตั้งใจทําการทดสอบอย่างเต็มความสามารถ
12. ถ้ า รู ้ สึ ก ว่ า ไม่ ส บ าย ห รื อ มี อ าก ารบ าด เจ็ บ ห รื อ มี สิ่ งใด สิ่ งห นึ่ งที่ ม า
กระทบกระเทือนต่อการทดสอบจะต้องแจ้งให้ผทู ้ ี่ทดสอบทราบ หรื อหยุดกรณี ที่ทาํ การทดสอบด้วย
ตนเอง
3.5 แบบวัดสภาวะสุ ขภาพ*
ปัจจุบนั เป็ นที่ยอมรับว่าการปฏิบตั ิตนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีมีความสําคัญแต่กม็ ีบ่อยครั้ง
ที่ท่านละเลยไม่ได้สนใจสุ ขภาพเท่าที่ควร ดังนั้นแบบสอบถามฉบับนี้จึงมีส่วนช่วยให้ท่านได้ทราบ
ถึงสภาวะสุ ขภาพของท่านได้ภายหลังจากที่ท่านได้อ่าน และตอบคําถามทั้งหมด แบบสอบถามฉบับ
นี้ได้แบ่งสภาวะสุ ขภาพของท่านออกเป็ น 6 ด้าน คือ
สุ ขภาวะทางกาย (Physical Health)
สุ ขภาวะทางสั งคม (Social Health)
สุ ขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Health)
สุ ขภาวะกับสิ่ งแวดล้ อม (Environment Health)
สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health)
สุ ขภาวะทางจิตใจ (Mental Health)
คําชี้แจง คําถามต่อไปนี้เป็ นคําถามในแต่ละด้านของสภาวะสุ ขภาพของท่าน โปรดทําเครื่ องหมาย
( / ) ลงในช่องท้ายข้อความในแต่ละข้อความ ที่ระบุถึงกิจกรรมตามที่ท่านได้ทาํ หรื อ
ปฏิบตั ิได้ใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาจาก
1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบตั ิมาก่อน
2 หมายถึง ปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง / ไม่บ่อย หรื อ ปฏิบตั ินอ้ ยมาก
3 หมายถึง ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
4 หมายถึง ปฏิบตั ิเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก The U.S. Health and Human Services. Health Style : A Self Test. 1981 quoted in
Donatelle, R.J., and Davis. L.G. Access To Health. 1996, pp. 8 – 11.

*
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ตารางที่ 14 แสดงสุ ขภาวะทางกาย
ข้ อความ
1. ท่านทําการควบคุมนํ้าหนักของร่ างกายที่เหมาะสม
กับท่าน
2. ท่านเข้าร่ วมการออกกําลังกายเช่น เดินเร็ ว วิ่งเหยาะ
ว่ายนํ้า ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิค หรื อกิจกรรมการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิค กีฬาต่าง ๆ โดยใช้เวลา
อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน จํานวน 3 - 4 ครั้งต่อ
สัปดาห์
3. ท่านออกกําลังกายประเภทที่ช่วยเสริ มสร้างความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ และข้อต่อ
4. ท่านอบอุ่นร่ างกาย และผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออกกําลังกาย
5. ท่านมีความรู ้สึกพึงพอใจกับสภาพร่ างกายของท่าน
ที่เป็ นอยูป่ ัจจุบนั นี้
6. ท่านมีเวลาในการนอนหลับประมาณ 6-8 ชัว่ โมง
ต่อวันเป็ นประจํา
7. ระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกายท่านดีมาก และท่าน
สามารถหลีกเลี่ยงโรคติดเชื้อต่าง ๆ ได้
8. เมื่อท่านป่ วย หรื อได้รับบาดเจ็บท่านสามารถหาย
เป็ นปกติได้อย่างรวดเร็ว
9. ท่านมีพละกําลังที่จะปฏิบตั ิงานในชีวิตประจําวันได้
ตลอดทั้งวันโดยไม่รู้สึกเหนื่อย
10. ท่านใส่ ใจในร่ างกายของท่าน หากท่านพบสิ่ งผิด
ปกติท่านจะรี บไปพบแพทย์
รวม

1

2

3

4

คะแนน
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ตารางที่ 15 แสดงสุ ขภาวะทางสั งคม
ข้ อความ
1. เมื่อท่านพบปะผูค้ นท่านแสดงออกถึงความยินดีที่
ได้รู้จกั เขาเหล่านั้น
2. ท่านเป็ นคนที่เปิ ดเผยตรงไปตรงมา และรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
3. ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมด้วยความสนุก
และสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้
4. ท่านพยายามสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นด้วยการ
ปฏิบตั ิตนในทางที่ดี
5. ท่านมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ทุกคนในครอบครัว
6. ท่านเป็ นผูฟ้ ังที่ดี
7. ท่านพร้อมที่จะเป็ นผูใ้ ห้ และผูร้ ับในเรื่ องความรัก
8. ท่านสามารถเล่าความรู ้สึกส่ วนตัวของท่านกับ
บุคคลที่ท่านเชื่อใจ
9. ท่านเป็ นคนที่เข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ไม่ทาํ ร้าย
ผูอ้ ื่น และไม่เห็นแก่ตวั
10. ก่อนที่ท่านจะพูดสิ่ งใดกับผูอ้ ื่นท่านจะคิดก่อน
เสมอ
รวม

1

2

3

4

คะแนน
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ตารางที่ 16 แสดงสุ ขภาวะทางอารมณ์
ข้ อความ
1. เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นกับท่าน ท่านสามารถ
ปรับความรู ้สึกได้ง่าย
2. ท่านหลีกเลี่ยงที่จะใช้การดื่มสุ ราเป็ นตัวช่วยให้ท่าน
ลืมปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. ท่านสามารถแสดงความรู ้สึกของท่านได้อย่างคนที่
มีเหตุผล
4. เมื่อท่านโกรธท่านจะแสดงออกด้วยวิธีการหลีกเลี่ยง
หรื อไม่ทาํ ร้ายผูอ้ ื่น
5. ท่านเป็ นคนที่วิตกกังวลบ่อย และหวาดระแวงกับสิ่ ง
ที่อยูร่ อบข้าง
6. หากท่านเครี ยดท่านจะใช้วิธีการเลี่ยงจากเหตุการณ์
นั้น หรื อหากิจกรรมอื่นทําทดแทน
7. ท่านมีความรู ้สึกที่ดีต่อตัวท่านเองและเชื่อว่าคนอื่นก็
มีความรู ้สึกเช่นเดียวกับท่าน
8. ช่วงเวลาที่ท่านสิ้ นหวังท่านจะบอกความรู ้สึกนั้นกับ
ผูอ้ ื่น และพยายามแก้ปัญหานั้น
9. ท่านเป็ นคนที่ยดื หยุน่ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ สิ่งที่ดีข้ ึน
10. เพื่อนของท่านยอมรับว่าท่านเป็ นคนที่มีความ
มัน่ คงทางอารมณ์ และสามารถปรับอารมณ์ได้ดี
รวม

1

2

3

4

คะแนน
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ตารางที่ 17 แสดงสุ ขภาวะกับสิ่ งแวดล้อม
ข้ อความ
1. ท่านเป็ นคนที่ใส่ ใจกับมลภาวะแวดล้อม และ
พยายามที่จะปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติ
2. ท่านประณามบุคคลที่ต้ งั ใจ หรื อมุ่งที่จะทําลาย
สิ่ งแวดล้อม
3. ท่านนําเศษขยะมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ เช่น นํา
เศษอาหาร, หญ้ามาทําเป็ นปุ๋ ย
4. ท่านนําสิ่ งที่ใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติก, ถุงกระดาษ
มาใช้ซ้ าํ อีก
5. ท่านเลือกผูแ้ ทนชุมชนที่เห็นความสําคัญของ
สิ่ งแวดล้อม
6. ท่านให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมแก่ผแู ้ ทนชุมชน
ของท่าน
7. เมื่อท่านซื้อของ ท่านจะพิจารณาถึงวัสดุที่ใช้บรรจุ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เช่น ไม่เลือกซื้ออาหารที่สาํ เร็ จรู ป
ที่บรรจุดว้ ยกล่องโฟม
8. ท่านจะพิจารณาซื้อข้าวของเครื่ องใช้ที่ผลิตจากวัสดุ
ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
9. ท่านใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน ในการจดบันทึก หรื อ
ทํางานที่ได้รับมอบหมาย
10. ในขณะที่ท่านแปรงฟัน โกนหนวด หรื ออาบนํ้า
ท่านไม่เปิ ดก๊อกนํ้าทิ้งไว้
รวม

1

2

3

4

คะแนน
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ตารางที่ 18 แสดงสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ
ข้ อความ
1. ท่านเชื่อว่าชีวิตเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า และควรได้รับ
การดูแลเอาใจใส่
2. ท่านใช้เวลาทําทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบข้างอย่างมี
ความสุ ข
3. ท่านคิดอยูเ่ สมอว่าตัวท่านคือใคร สิ่ งสําคัญในชีวิต
คืออะไร มีคุณค่าหรื อไม่ อยูใ่ นที่เหมาะสมหรื อไม่
และควรจะปรับเปลี่ยนอย่างไร
4. ท่านมีความเชื่อ และศรัทธาในศาสนาที่ท่าน
นับถืออยู่
5. ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมที่กระทําความดีเพื่อผูอ้ ื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน
6. ท่านรู ้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นผูอ้ ื่นทุกข์ทรมาน และ
พยายามที่จะช่วยเหลือให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์
ทรมานนั้น
7. ท่านรู ้สึกมัน่ ใจเมื่อได้ใกล้ชิดกับผูค้ นที่ดาํ เนินชีวิต
ในทางที่ดี
8. ท่านทํางานเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นเพื่อให้เกิด
ความสงบสุ ขแก่ชุมชน และประเทศชาติ
9. ท่านพอใจในสิ่ งที่ท่านเป็ นอยูข่ ณะนี้
10. ท่านมีความกระตือรื อร้นที่จะดําเนินชีวิตไป
ข้างหน้าโดยการใช้ประสบการณ์ในชีวิตทั้งหมด
ที่ผา่ นมา
รวม

1

2

3

4

คะแนน
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ตารางที่ 19 แสดงสุ ขภาวะทางจิตใจ
ข้ อความ
1. ท่านมักจะทําอะไรที่หุนหันพลันแล่นโดยไม่คาํ นึง
ถึงผลลัพธ์ที่ตามมา
2. ท่านเรี ยนรู ้จากความผิดพลาดที่ผา่ นมา และพยายามที่
จะไม่ทาํ เช่นนั้นอีกในครั้งต่อไป
3. ท่านดําเนินชีวิตในแนวทางที่ได้รับคําแนะนําอย่าง
ระมัดระวัง
4. ท่านพิจารณาเลือกสิ่ งที่ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสิ นใจ
5. ท่านตื่นตัว และพร้อมที่จะต่อสูก้ บั สิ่ งที่ทา้ ทายด้วย
การคิดอย่างตรึ กตรอง และมีเหตุผลก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจ
6. ท่านจะปล่อยอารมณ์ให้ดีข้ ึนโดยไม่เก็บเอาสิ่ งที่เป็ น
สาเหตุของการเกิดอารมณ์มาคิดอีก
7. ท่านพยายามที่จะเรี ยนรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่าง และสามารถ
นําสิ่ งที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ นั มาใช้ก่อนที่จะตัดสิ นใจ
8. ท่านบริ หารเวลาของท่านได้เป็ นอย่างดี และไม่ยอม
ให้เวลามากําหนดตัวท่าน
9. เพื่อน และครอบครัวของท่านเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจ
ของท่าน
10. ท่านพิจารณาถึงสิ่ งที่บอกกับตนเอง และในที่สุดก็
พบว่าสิ่ งที่คิดนั้นเป็ นจริ งตามความรู ้สึก และการรับรู ้
ของท่าน
รวม

1

2

3

4

คะแนน
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การตรวจสอบและแปลผลของคะแนนจากแบบวัดสภาวะสุ ขภาพ
การแปลผลของคะแนนจากแบบวัดสภาวะสุ ขภาพ จะต้องทําการรวบรวมคะแนนของ
สภาวะสุ ขภาพในแต่ละมิติ และนํามาเปรี ยบเทียบกับช่วงคะแนนมาตรฐาน ดังนี้

สุ ขภาวะทางกาย
สุ ขภาวะทางสังคม
สุ ขภาวะทางอารมณ์
สุ ขภาวะกับสิ่ งแวดล้อม
สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ
สุ ขภาวะทางจิตใจ

คะแนนเต็ม
40
40
40
40
40
40

คะแนนทีไ่ ด้ จากการทดสอบ
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

36 – 40 คะแนน
ท่านให้ความสําคัญ และมีความตระหนักต่อสุ ขภาพในด้านนั้น ๆ เป็ นอย่างมาก ท่านมี
การปฏิบตั ิตนทางด้านสุ ขภาพในแต่ละด้านจนเป็ นสุ ขนิ สัย ถือว่าอยูใ่ นระดับที่ดีมาก โอกาสที่ท่าน
จะมีปัจจัยเสี่ ยงต่อการมีสุขภาพที่ไม่ดีมีนอ้ ย ทําให้ท่านเป็ นผูท้ ี่สุขภาพทุกด้านอยูใ่ นระดับที่ดี
31 – 35 คะแนน
ท่านมีการปฏิบตั ิตนทางด้านสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดี แต่อาจจะมีสุขภาพบางด้านที่จะต้อง
ปรับปรุ งพัฒนาให้ดีข้ ึน โดยควรปรับปรุ งพัฒนาในประเด็นที่ท่านได้คะแนน 1 หรื อ 2 คะแนน
20 – 30 คะแนน
ท่านมีความเสี่ ยงบางอย่างปรากฏให้เห็นได้ สุ ขภาพแต่ละด้านถ้าท่านได้คะแนนอยูใ่ น
ระดับนี้ ท่านจะต้องขอคําแนะนําจากแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เพื่อให้คาํ แนะนําในการ
ปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เพื่อจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีทางด้านนั้น ๆ
ตํ่ากว่ า 20 คะแนน
ท่านขาดความตระหนักไม่ได้ให้ความสําคัญกับสุ ขภาพทางด้านนั้น ๆ เลย ดังนั้นท่าน
ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู ้ สึก และจะต้องพบแพทย์ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนั้น ๆ เพื่อให้คาํ
แนะนําในการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน เพื่อจะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี
ทางด้านนั้น ๆ มิฉะนั้นแล้วจะเกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพทางด้านนั้น ๆ เป็ นอย่างมาก
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3.6 แบบสอบถามความพร้ อมสํ าหรับกิจกรรมการออกกําลังกาย*
(Physical Activity Readiness Questionnaire : PAR – Q)
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้เหมาะสมที่สาํ หรับการสอบถามความพร้อมด้านร่ างกายสําหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง
15 – 69 ปี ที่จะเริ่ มต้นออกกําลังกาย
2. แบบสอบถามนี้นาํ มาใช้ในการตรวจสอบความพร้อมในการที่จะประกอบกิจกรรมการออกกําลังกายก่อนที่
จะให้แพทย์เป็ นผูป้ ระเมินด้วยวิธีทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะบุคคลเพศชายที่มีอายุต้ งั แต่ 40 – 69 ปี
และเพศหญิงที่มีอายุต้ งั แต่ 50 – 69 ปี ถ้าหากผูท้ ี่ตอบคําถามตอบว่า “ใช่ ” เพียงหนึ่ งข้อ หรื อมากกว่า
3. บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป จะต้องได้รับการตรวจ และประเมินทางการแพทย์ก่อนที่จะเริ่ มประกอบ
กิจกรรมออกกําลังกายแม้วา่ จะตอบว่า “ไม่ ใช่ ” ทั้งหมดก็ตาม
4. แบบสอบถามนี้เป็ นการประเมินความพร้อมสําหรับการออกกําลังกายในเบื้องต้นเท่านั้น
5. แบบสอบถามนี้สามารถที่จะพยากรณ์ความผิดปกติของหัวใจในขณะออกกําลังกายได้ประมาณ
80 เปอร์ เซ็นต์ และมีขีดจํากัดต่อความไว (Sensitivity) ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์
โปรดเขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่กาํ หนดให้ในแบบสอบถาม ตามสภาพอาการของร่ างกายที่ท่านเป็ นอยู่
ใช่
ไม่ ใช่


1. แพทย์เคยบอกกับท่านว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ และในการ
ประกอบกิจกรรมการออกกําลังกายควรอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น


2. ท่านรู้สึกมีอาการเจ็บบริ เวณหน้าอกเมื่อท่านออกกําลังกาย


3. ในช่วง 1 เดือนที่ผา่ นมาท่านเคยมีอาการเจ็บบริ เวณหน้าอกถึงแม้วา่
ท่านไม่ได้ออกกําลังกายก็ตาม


4. ท่านสูญเสี ยการทรงตัวอันเนื่องมาจากอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะ
หรื อมีอาการหมดสติบ่อย ๆ


5. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก และข้อ ซึ่ งมีผลทําให้ตอ้ งลด หรื อ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการออกกําลังกายของท่าน


6. ปัจจุบนั แพทย์สั่งให้ท่านใช้ยาลดความดันโลหิ ต หรื อยารักษาโรคหัวใจอยู่


7. ท่านทราบเหตุผลว่าทําไมท่านจึงไม่ออกกําลังกาย
1. ถ้าท่านตอบว่า “ใช่ ” เพียง 1 ข้อหรื อมากกว่า ท่านจะต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ก่อนที่จะเริ่ มออกกําลังกาย
2. ถ้าท่านตอบว่า “ไม่ ใช่ ” ทุกข้อ สําหรับทุกคนที่มีอายุ 19 – 69 ปี ท่านสามารถเริ่ มออกกําลังกายได้ทนั ที
แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลเพศชายที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป หรื อเพศหญิงที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปควรได้รับการตรวจจาก
แพทย์ก่อนที่เริ่ มจะออกกําลังกายทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับตัวท่าน

*

ที่มา: American College of Sports Medicine, 2000: 23
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3.7 แบบทดสอบสมรรถภาพของร่ างกาย (Physical Fitness Test)
3.7.1 การทดสอบเดิน 1 ไมล์ (Rockport Walking Test : One Mile Walk)
วัตถุประสงค์ ของแบบทดสอบ
เพื่อวัดสมรรถภาพด้านระบบไหลเวียนโลหิ ต และหายใจ (Cardiorespiratory Fitness)
หรื อสมรรถภาพการทํางานของร่ างกายแบบแอโรบิค (Aerobic Fitness) โดยทําการประเมินจาก
ความสามารถ ในการใช้ออกซิเจนสู งสุ ด (Maximal Oxygen Consumption: oVo2 max)
วิธีดําเนินการทดสอบ
1. ชัง่ นํ้าหนักร่ างกายก่อนการทดสอบ หน่วยวัดเป็ นปอนด์ (1 กิโลกรัมเท่ากับ 2.205
ปอนด์)
2. ให้ผเู ้ ข้ารับการสอบเดินเป็ นระยะทาง 1 ไมล์ (1.609 กิโลเมตร หรื อ 1,609 เมตร)
3. ภายหลังจากการเดินครบระยะทางแล้วให้ทาํ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจทันที
เป็ นเวลา 15 วินาที แล้วคูณด้วย 4 เป็ นอัตราการเต้นของหัวใจใน 1 นาที ภายหลังการทดสอบ หน่วย
วัดเป็ น จํานวน ครั้ง/นาที
4. นําข้อมูลมาแทนค่าในสูตร
o

Vo2 max =

132.853 – (0.0769 x Body Weight ) – (0.3877 x Age) +
(6.315 x gender) – (3.2649 x Time) – (0.1565 x HR)
( R = 0.92 , SEE =  4.4 มิลลิลติ ร / กิโลกรัม / นาที)
(Mc Ardle , Katch and Katch , 1996 : 207 – 208 )

เมื่อ oVo2 max หมายถึง ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสู งสุ ด หน่วยวัดเป็ น
มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที
Body Weight หมายถึง นํ้าหนักร่ างกาย หน่วยวัดเป็ นปอนด์
Age
หมายถึง อายุ หน่วยวัดเป็ นปี
Gender
หมายถึง เพศ ถ้าเป็ นชาย แทนค่าเป็ น 1 เพศหญิง แทนค่าเป็ น 0
Time
หมายถึง เวลาที่เดินได้ หน่วยวัดเป็ นนาที (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)
HR
หมายถึง อัตราการเต้นของหัวใจใน 1 นาที ภายหลังการทดสอบ
หน่วยวัดเป็ นจํานวนครั้ง / นาที (ใน 1 นาที)
** หมายเหตุ แบบทดสอบนี้เหมาะสมสําหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 30 – 69 ปี เท่านั้น
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ตารางที่ 20 แสดงเกณฑ์ เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ ออกซิเจนสู งสุ ด จําแนกตามเพศชาย
ระดับสมรรถภาพ หน่ วยวัดเป็ นมิลลิลติ ร / กิโลกรัม / นาที
อายุ (ปี )
ตํ่า
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีเยีย่ ม
ตํ่ากว่า 29 ปี ตํ่ากว่า 25
25 – 33
34 –52
43 – 52
มากกว่า 52
30 – 39 ปี
ตํ่ากว่า 23
23 – 30
31 – 38
39 – 48
มากกว่า 48
40 – 49 ปี
ตํ่ากว่า 20
20 – 26
27 – 35
36 - 44
มากกว่า 44
50 – 59 ปี
ตํ่ากว่า 18
18 – 24
25 – 33
34 – 42
มากกว่า 42
60 – 69 ปี
ตํ่ากว่า 16
16 – 22
23 – 30
31 – 40
มากกว่า 40
ที่มา : American Heart Association, 1972 quoted in George, James D., Fisher, Girth A, and Vehrs,
Pat R ., 1994 : 82

ตารางที่ 21 แสดงเกณฑ์ เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ ออกซิเจนสู งสุ ด จําแนกตามเพศหญิง
ระดับสมรรถภาพ หน่ วยวัดเป็ นมิลลิลติ ร / กิโลกรัม / นาที
อายุ (ปี )
ตํ่า
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีเยีย่ ม
ตํ่ากว่า 29 ปี ตํ่ากว่า 24
24 – 30
31 – 37
38 – 48
มากกว่า 48
30 – 39 ปี
ตํ่ากว่า 20
20 – 27
28 – 33
34 – 44
มากกว่า 44
40 – 49 ปี
ตํ่ากว่า 17
17 – 23
24 – 30
31 - 41
มากกว่า 41
50 – 59 ปี
ตํ่ากว่า 15
15 – 20
21 – 27
28 – 37
มากกว่า 37
60 – 69 ปี
ตํ่ากว่า 13
13 – 17
18 – 23
24 – 34
มากกว่า 34
ที่มา: American Heart Association, 1972 quoted in George, James D., Fisher, Girth A, and Vehrs ,
Pat R ., 1994 : 82

3.7.2 การทดสอบดันพืน้ (Push – Up Test)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ
เพื่อวัดสมรรถภาพด้านความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular
Strength and Muscular Endurance) หรื อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ (Muscular Fitness)
วิธีดําเนินการทดสอบ
ให้ผเู ้ ข้ารับการทดสอบทําการอบอุ่นร่ างกาย โดยเฉพาะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหัวไหล่
(Shoulder) และกล้ามเนื้อแขนท่อนบนด้านหลัง (Triceps)
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ผูเ้ ข้ารับการทดสอบ นอนควํ่าหน้า มือทั้งสองดันพื้นแขนเหยียดตรง ให้มือทั้งสอง
ห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ หลัง ขาเหยียดตรง เมื่อท่าถูกต้องแล้วให้ยบุ ข้อศอกดันพื้น ขึ้นลงให้
หน้าอกสัมผัสพื้น จึงจะนับเป็ นครั้งที่ปฏิบตั ิถูกต้อง (สําหรับเพศชาย) ถ้าเป็ นเพศหญิงอนุญาตให้
เข่าแตะพื้นได้ ทําอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างถูกต้อง นับจํานวนครั้งที่ถูกต้อง
ตารางที่ 22
อายุ (ปี )
20- 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป

แสดงเกณฑ์ เปรียบเทียบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ จําแนกตาม
เพศชาย
ระดับสมรรถภาพ หน่ วยวัดเป็ นจํานวนครั้ง
ตํา่
พอใช้
ปานกลาง
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 16
17 – 21
22 - 28
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 11
12 – 16
17 – 21
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 9
10 – 12
13 – 16
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 6
7–9
10 – 12
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 4
5–7
8 – 10

สู ง
29 – 35
22 – 29
17 – 21
13 – 20
11 – 17

ที่มา : American College of Sports Medicine, 1998 : 34

ตารางที่ 23
อายุ (ปี )
20- 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป

แสดงเกณฑ์ เปรียบเทียบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ จําแนกตาม
เพศหญิง
ระดับสมรรถภาพ หน่ วยวัดเป็ นจํานวนครั้ง
ตํา่
พอใช้
ปานกลาง
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 9
10 – 14
15 – 20
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 7
8 – 12
13 – 19
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 4
5 – 10
11 – 14
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 1
2–6
7 – 10
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 1
1–4
5 – 11

สู ง
21 – 29
20 – 26
15 - 23
11 – 20
12 – 16

ที่มา : American College of Sports Medicine, 1998 : 34

3.7.3 การทดสอบนั่งก้มตัวไปข้ างหน้ า (Modified Sit and Reach Test)
วัตถุประสงค์ ของการทดสอบ
เพื่อวัดสมรรถภาพด้านความอ่อนตัว (Flexibility) ของร่ างกาย
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วิธีดําเนินการทดสอบ
1. ทําการอบอุ่นร่ างกาย โดยเฉพาะการยืดเหยียดกล้ามเนื้ อบริ เวณหลัง และกล้ามเนื้ อ
ขาด้านหลัง
2. นั่งเหยียดขา หลังตรงให้ขาทั้งสองข้างอยู่ระหว่างเส้นเทปวัดระยะทาง ปลายเท้า
ห่ างกัน 10 – 12 นิ้ ว โดยให้ส้นเท้าทั้งสองอยูต่ รงตําแหน่ งที่ 15 นิ้ วของเส้นเทปวัดระยะทาง มือซ้าย
วางทับมือขวา แขนเหยียดตรง
3. นั่งก้มตัวโน้มไปข้างหน้า แขน ขา เหยียดตรง ปลายมือทั้งสองวางทาบลงบนเส้น
เทปวัดระยะทาง ก้มตัว และนิ่ งประมาณ 2 วินาที แล้วอ่านค่าที่ปฏิบตั ิได้ตรงปลายนิ้ วกลาง หน่ วย
วัดเป็ นนิ้ว
ปฏิบตั ิ 3 ครั้ง และบันทึกระยะทางที่ปฏิบตั ิได้ดีที่สุด
ตารางที่ 24 เกณฑ์ เปรียบเทียบความอ่อนตัวของร่ างกาย จําแนกตามเพศชาย
อายุ (ปี )
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป

ตํา่
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 9
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 8
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 7
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 6
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 5

ระดับสมรรถภาพ หน่ วยวัดเป็ นนิว้
พอใช้
ปานกลาง
สู ง
10 – 12
13 – 18
เท่ากับหรื อมากกว่า 19 ขึ้นไป
9 – 11
12 - 17
เท่ากับหรื อมากกว่า 18 ขึ้นไป
8 – 10
11 - 16
เท่ากับหรื อมากกว่า 17 ขึ้นไป
7–9
10 – 15
เท่ากับหรื อมากกว่า 16 ขึ้นไป
6–8
9 – 14
เท่ากับหรื อมากกว่า 15 ขึ้นไป

ที่มา : American College of Sports Medicine , 1998 : 37

ตารางที่ 25 เกณฑ์ เปรียบเทียบความอ่อนตัวของร่ างกาย จําแนกตามเพศหญิง
อายุ (ปี )
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป

ตํา่
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 12
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 11
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 10
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 9
เท่ากับหรื อน้อยกว่า 8

ระดับสมรรถภาพ หน่ วยวัดเป็ นนิว้
พอใช้
ปานกลาง
สู ง
13 – 15
16 – 21 เท่ากับหรื อมากกว่า 22 ขึ้นไป
12 - 14
15 – 20 เท่ากับหรื อมากกว่า 21 ขึ้นไป
11 – 13
14 – 19 เท่ากับหรื อมากกว่า 20 ขึ้นไป
10 – 12
13 – 18 เท่ากับหรื อมากกว่า 19 ขึ้นไป
9- 11
12 – 17 เท่ากับหรื อมากกว่า 18 ขึ้นไป

ที่มา : American College of Sports Medicine , 1998 : 37
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3.7.4 ดัชนีมวลของร่ างกาย (Body Man Index : BMI)
วัตถุประสงค์ ของการทดสอบ
เพื่อวัดส่ วนประกอบของร่ างกาย (Body Composition)
วิธีดําเนินการทดสอบ
1. ชัง่ นํ้าหนักร่ างกาย หน่วยวัดเป็ นกิโลกรัม วัดส่ วนสู ง หน่วยวัดเป็ นเมตร (ทศนิยม
2 ตําแหน่ง)
2. แทนค่าในสูตร
BMI =

BMI =

นํา้ หนักตัวเป็ นกิโลกรัม
ความสู งเป็ นเมตรยกกําลังสอง
Wt (Kg)
(H)2

ตารางที่ 26 แสดงเกณฑ์ เปรียบเทียบดัชนีมวลของร่ างกาย
จําแนกประเภท
ตํ่ากว่าปกติ
ปกติ
มากกว่าปกติ
ความอ้วน
อ้วน
อ้วนมาก
อ้วนรุ นแรง

เกณฑ์ การพิจารณา
น้อยกว่า 18.5
18.5 – 24.9
25.0-29.9
30.0-34.9
35.0-39.9
40.0 หรื อมากกว่า

ที่มา : American College of Sports Medicine , 2000 : 64
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การหาอัตราส่ วนระหว่ างเส้ นรอบวงของเอวกับสะโพก
(Waist - To - Hip Circumference Ratio = W H R)
WHR
=
Waist (W)
Hip (H)
W
หมายถึง
เส้นรอบวงของเอวโดยวัดผ่านบริ เวณที่เล็กที่สุดเหนือสะดือ
หน่วยวัดเป็ นนิ้ว
H
หมายถึง
เส้นรอบวงของสะโพก โดยวัดผ่านบริ เวณสะโพกและก้นที่ใหญ่
ที่สุดหน่วยวัดเป็ นนิ้ว
ตารางที่ 27 แสดงอัตราส่ วนระหว่ างเส้ นรอบวงของเอวกับสะโพกกับระดับอัตราเสี่ ยงต่ อความ
สั มพันธ์ กบั การเกิดโรคเรื้อรังต่ าง ๆ ของเพศชาย
ระดับอัตราเสี่ ยง (เพศชาย)
อายุ (ปี )
ตํ่า
ปานกลาง
สู ง
สู งมาก
20 – 29 ปี
น้อยกว่า 0.83
0.83 - 0.88
0.89 - 0.94
มากกว่า 0.94
30 – 39 ปี
น้อยกว่า 0.84
0.84 - 0.91
0.92 - 0.96
มากกว่า 0.96
40 – 49 ปี
น้อยกว่า 0.88
0.88 - 0.95
0.96 - 1.00
มากกว่า 1.00
50 – 59 ปี
น้อยกว่า 0.90
0.90 - 0.96
0.97 - 1.02
มากกว่า 1.02
60 – 69 ปี
น้อยกว่า 0.91
0.91 - 0.98
0.99 - 1.03
มากกว่า 1.03
ที่มา : American College of Sports Medicine. ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription 1998 : 381

ตารางที่ 28
อายุ (ปี )
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 - 69 ปี

แสดงอัตราส่ วนระหว่ างเส้ นรอบวงของเอวกับสะโพกกับระดับอัตราเสี่ ยงต่ อความ
สั มพันธ์ กบั การเกิดโรคเรื้อรังต่ าง ๆ ของเพศหญิง
ระดับอัตราเสี่ ยง (เพศหญิง)
ตํ่า
ปานกลาง
สู ง
สู งมาก
น้อยกว่า 0.71
0.71 - 0.77
0.78 - 0.82
มากกว่า 0.82
น้อยกว่า 0.72
0.72 - 0.78
0.79 - 0.84
มากกว่า 0.84
น้อยกว่า 0.73
0.73 - 0.79
0.80 – 0.87
มากกว่า 0.87
น้อยกว่า 0.74
0.74 - 0.81
0.82 – 0.88
มากกว่า 0.88
น้อยกว่า 0.76
0.76 - 0.83
0.84 – 0.90
มากกว่า 0.90

ที่มา : American College of Sports Medicine. ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription 1998 : 381
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แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของร่ างกาย
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)……………….…….นามสกุล………..……………………....
อายุ.…….….ปี
นํ้าหนัก………………..กิโลกรัม (1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.205 ปอนด์) ………………ปอนด์
ส่ วนสู ง…………เซนติเมตร (1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร)………………………….นิ้ว
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก………………..….. ครั้ง/นาที
ค่าความดันเลือดขณะพัก……………/...….……….มิลลิเมตรปรอท
อัตราการหายใจขณะพัก……………………..…….ครั้ง/นาที
องค์ ประกอบของ
สมรรถภาพ
สมรรถภาพการ
ทํางานของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตและ
หัวใจ
(Aerobic Fitness)
สมรรถภาพของ
กล้ามเนื้อ
(Muscular Fitness)
ความอ่อนตัว
(Flexibility)

รายการทดสอบ
เดิน ระยะทาง
1 ไมล์ (1,609 เมตร)
(Rockport 1 – Mile
Walk)

ดันพื้น
(Push – Ups)

นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
(Modified Sit and
Reach)
ดัชนีมวลของร่ างกาย
ส่ วนประกอบของ
ร่ างกาย
(Body Mass Index :
(Body Composition) BMI)
อัตราส่ วนระหว่าง
เส้น รอบวงของเอว
กันเส้นรอบวงของ
สะโพก (Waist-toHip Ratio : (W/H)

วัน /เดือน/ ปี
ทีท่ าํ การทดสอบ

ผลการทดสอบ

ระดับ
สมรรถภาพ

เวลาที่เดินได้
………….นาที
อัตราการเต้นของ
หัวใจภายหลังการ
ทดสอบ….…ครั้ง/
นาที
………...……ครั้ง

……………….นิ้ว
……….เซนติเมตร
BMI :

W/H :
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3.8 การวัดความดันเลือด (Determination of blood pressure)
ในที่น้ ี จะกล่าวถึง การวัดความดั น เลือดทางคลี นิ ก ทั่ ว ไป เป็ นการวัดโดยทางอ้อม
โดยใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า Sphygmomanometer และหู ฟัง (Stethoscope) การวัดความดันเลือดเป็ น
การประมาณการทํางานของหัวใจ และหลอดเลือด วิธีการวัดความดันเลือดมีวิธีการดังนี้
1. เตรี ยมเครื่ องมือให้พร้อม เช่น เครื่ องวัดความดันเลือด และหูฟัง
2. ให้ผทู ้ ี่ถูกวัดอยูใ่ นท่าที่สบาย และใช้ Cuff พันรอบแขนเหนื อข้อพับประมาณหนึ่ ง
นิ้วแล้วคลําหาชีพจรบริ เวณข้อพักข้อศอก (Brachial artery) วางหูฟังลงบนตําแหน่งชีพจรที่คลําได้
3. บีบลูกยางเป่ าลมเข้าใน Cuff ให้ค่าความดันที่ อ่านได้สูงกว่า Systolic pressure ที่
คาดคะเนไว้เล็กน้อย
4. จากนั้น ค่ อย ๆ ปล่ อ ยลมออกจาก Cuff ช้า ๆ แล้ว ค่ อ ยฟั งเสี ยงจากหู ฟั ง เสี ย งที่
เกิ ดขึ้นจากหู ฟังเรี ยกว่า Korotkoff sound ค่าความดันที่อ่านได้เมื่อได้ยินเสี ยงแรก คือ ค่าความดัน
เลือดขณะหัวใจบีบตัว เรี ยกว่า Systolic pressure และจะได้ยนิ เสี ยงนี้ อย่างต่อเนื่องกันไป จนกระทัง่
เสี ยงนี้ เบาลงจนเงียบหายไป ตําแหน่งของความดันที่เสี ยงหายนี้ คือ ค่าของความดันเลือดขณะหัวใจ
คลายตัว เรี ยกว่า Diastolic pressure
การวัด ค่ าความดัน เลื อดนี้ จะให้ละเอี ยดและถู ก ต้องจะต้องเลื อกใช้ Cuff ที่ ขนาดที่
เหมาะสมควรมี ค วามกว้างมากกว่าเส้ น ผ่าศู น ย์ก ลางของแขน 20 เปอร์ เซ็ น ต์ และที่ ใ ช้กัน เป็ น
มาตรฐานทัว่ ไปในผูใ้ หญ่ขนาดกว้าง 12 - 14 เซนติเมตร และยาว 30 เซนติเมตร ผูท้ ี่ถูกวัดความดัน
เลือดถ้าอ้วนมากควรใช้ขนาดที่กว้างและยาวเพิ่มขึ้น แต่ถา้ เป็ นเด็กควรจะลดลง ซึ่ งวิธีการวัดความ
ดันเลือดที่กล่าวมานี้ เรี ยกว่า การวัดโดยวิธีการฟัง (auscultation)
ตารางที่ 29 แสดงระดับความดันเลือด
ระดับความดันเลือด
ความดันเลือดปกติ (Normal)
ความดันเลือดปกติค่อนไปทางสู ง (High normal)
ความดันเลือดสู ง
ความดันเลือดสู งระดับกํ้ากึ่ง (Mild hypertension)
ความดันเลือดสู งระดับปานกลาง (Moderate hypertension)
ความดันเลือดสู งระดับรุ นแรง (Severe hypertension)
ความดันเลือดสู งระดับรุ นแรงมาก (Very Severe hypertension)

ค่ าความดันเลือด
ขณะหัวใจบีบตัว
(มิลลิเมตรปรอท)
น้อยกว่า 130
130 - 139

ค่ าความดันเลือด
ขณะหัวใจคลายตัว
(มิลลิเมตรปรอท)
น้อยกว่า 85
85 – 89

140 – 159
160 – 179
180 – 209
210 หรื อมากกว่า

90 – 99
100 – 109
110 – 119
120 หรื อมากกว่า

ที่มา : Stewart, Kerry J. Exercise and Hypertension. In American College of Sports Medicine, ACSM’s Resource Manual for Guidelines
for Exercise Testing and Prescription, pp 276. Philadelphia : Williams & Wilkins, 1998.
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3.9 การหาเปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกาย (Percent of Body Fat)
วิธีที่ 1 การหาเปอร์ เซ็ นต์ ไขมันของร่ างกายโดยใช้ หลักการตามวิธีของ Durnin and
Womersley
เครื่องมือ Lange skinfold caliper
1. วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังด้านขวาของผูเ้ ข้ารับการทดสอบทุกคน เพราะ
คนทัว่ ไปถนัดมือขวา และสะดวกในการปฏิบตั ิ (กรณี คนที่ถนัดมือซ้ายให้วดั ความหนาของไขมัน
ใต้ผวิ หนังด้านซ้าย)
2. การวัดจะต้องวัดไขมันใต้ผวิ หนัง 4 ตําแหน่ง คือ ด้านหน้าแขนท่อนบน (Biceps),
ด้า นหลัง แขนท่ อ นบน (Triceps), สะบัก หลัง (Subscapular) และบริ เวณเหนื อ กระดู ก สะโพก
(Suprailiac) (ทั้งเพศหญิงและชาย)
3. ขณะทําการวัดจะต้องให้มือข้างที่ถูกวัดของผูเ้ ข้ารับการทดสอบอยูใ่ นสภาวะพัก
4. ในการวัด ความหนาไขมัน ใต้ผิว หนัง 4 ตําแหน่ ง มื อ ของผูว้ ดั จะถื อ เครื่ อ งมื อ
Skinfold caliper และใช้อีกมือหนึ่งในการจับไขมันใต้ผวิ หนัง โดยไม่ให้เนื้อเยือ่ ของกล้ามเนื้อติดมา
ด้วย โดยทัว่ ไประหว่างนิ้ วหัวแม่มือ และนิ้ วชี้จะห่ างกัน ประมาณ 1 นิ้ ว ถ้าผูเ้ ข้ารับการทดสอบไม่
อ้วนมากนัก
5. ขณะวัด ปลายของเครื่ องมือ Skinfold caliper จะอยูห่ ่างจากปลายนิ้วมือข้างที่จบั
ไขมันใต้ผวิ หนังประมาณ 1 เซนติเมตร และอ่านหลังจากปล่อยให้เครื่ องมือกดบนผิวหนังประมาณ
2 วินาที
การบันทึก บันทึกค่าความหนาของไขมันทั้ง 4 ตําแหน่ง (หน่วยวัดเป็ นมิลลิเมตร)
นํามารวมกันแล้วหาค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่ างกายจากตาราง ซึ่งจําแนกตามเพศและอายุ
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ตารางที่ 30 แสดงค่ าเปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกายจากการวัดทั้ง 4 แห่ ง (เพศชาย)
ผลรวมความหนาของไขมัน 4 ตําแหน่ง
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0

16-19
5.0
5.7
6.4
7.1
7.7
8.3
8.9
9.4
9.9
10.4
10.9
11.4
11.8
12.3
12.7
13.1
13.5
13.8
14.2
14.6
14.9
15.2
15.6
15.9
16.2
16.5
16.8
17.1
17.4
17.7
17.9
18.2
18.5
18.7
19.0
19.2

20-29
4.6
5.4
6.1
6.7
7.4
8.0
8.5
9.1
9.6
10.1
10.6
11.0
11.5
11.9
12.3
12.7
13.1
13.5
13.9
14.2
14.6
14.9
15.2
15.6
15.9
16.2
16.5
16.8
17.0
17.3
17.6
17.9
18.1
18.4
18.6
18.9

เปอร์เซ็นต์ไขมัน (อายุ/ปี )
30-39
9.1
9.7
10.4
10.9
11.5
12.0
12.5
13.0
13.4
13.9
14.3
14.7
15.1
15.5
15.8
16.2
16.5
16.8
17.2
17.5
17.8
18.1
18.4
18.6
18.9
19.2
19.4
19.7
19.9
20.2
20.4
20.6
20.9
21.1
21.3
21.5

40-49
8.5
9.3
10.1
10.8
11.5
12.2
12.9
13.5
14.1
14.6
15.2
15.7
16.2
16.7
17.1
17.6
18.0
18.5
18.9
19.3
19.7
20.1
20.4
20.8
21.1
21.5
21.8
22.2
22.5
22.8
23.1
23.4
23.7
24.0
24.3
24.6

50+
8.4
9.3
10.2
11.0
11.8
12.6
13.3
14.0
14.6
15.2
15.8
16.4
17.0
17.5
18.1
18.6
19.1
19.5
20.0
20.4
20.9
21.3
21.7
22.1
22.5
22.9
23.3
23.7
24.0
24.4
24.7
25.1
25.4
25.7
26.0
26.4
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ตารางที่ 30 แสดงค่ าเปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกายจากการวัดทั้ง 4 แห่ ง (เพศชาย) (ต่ อ)
ผลรวมความหนาของไขมัน 4 ตําแหน่ง
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

17-19
19.5
19.7
19.9
20.1
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.3
23.5
23.7
23.9
24.0
24.2
24.4
24.5
24.7
24.8
25.0
25.2
25.3
25.5
25.6
25.8

20-29
19.1
19.4
19.6
19.8
20.0
20.3
20.5
20.7
20.9
21.1
21.3
21.5
21.7
21.9
22.1
22.3
22.5
22.7
22.8
23.0
23.2
23.4
23.5
23.7
23.9
24.0
24.2
24.4
24.5
24.7
24.8
25.0
25.1
25.3
25.4

เปอร์เซ็นต์ไขมัน (อายุ/ปี )
30-39
21.7
21.9
22.1
22.3
22.5
22.7
22.9
23.1
23.3
23.5
23.6
23.8
24.0
24.2
24.3
24.3
24.7
24.8
25.0
25.1
25.3
25.4
25.6
25.7
25.9
26.0
26.2
26.3
26.4
26.6
26.7
26.8
27.0
27.1
27.2

40-49
24.8
25.1
25.4
25.6
25.9
26.1
26.4
26.6
26.9
27.1
27.3
27.6
26.8
28.0
28.2
28.4
28.6
28.9
29.1
29.3
29.5
29.7
29.9
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.3
31.5
31.7
31.8
32.0

50+
26.7
27.0
27.3
27.5
27.8
28.1
28.4
28.7
28.9
29.2
29.5
29.7
30.0
30.2
30.5
30.7
30.9
31.2
31.4
31.6
31.9
32.1
32.3
32.5
32.7
32.9
33.1
33.3
33.6
33.8
34.0
34.1
34.3
34.5
34.7
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ตารางที่ 30 แสดงค่ าเปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกายจากการวัดทั้ง 4 แห่ ง (เพศชาย) (ต่ อ)
ผลรวมความหนาของไขมัน 4 ตําแหน่ง

17-19
20-29
86.0
25.9
25.6
87.0
26.0
25.7
88.0
26.2
25.9
89.0
26.3
26.0
90.0
26.5
26.1
91.0
26.6
26.3
92.0
26.7
26.4
93.0
26.9
26.6
94.0
27.0
26.7
95.0
27.2
26.8
96.0
27.3
27.0
97.0
27.4
27.1
98.0
27.5
27.2
99.0
27.7
27.3
100.0
27.8
27.5
101.0
27.9
27.6
102.0
28.0
27.7
103.0
28.2
27.9
104.0
28.3
28.0
105.0
28.4
28.1
106.0
28.5
28.2
107.0
28.7
28.3
108.0
28.8
28.5
109.0
28.9
28.6
110.0
29.0
28.7
111.0
29.1
28.8
112.0
29.2
28.9
113.0
29.3
29.0
114.0
29.5
29.1
115.0
29.6
29.2
116.0
29.7
29.4
117.0
29.8
29.5
118.0
29.9
29.6
119.0
30.0
29.7
120.0
30.1
29.8
ที่มา : ฝ่ ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประทศไทย, 2542: 46-48

เปอร์เซ็นต์ไขมัน (อายุ/ปี )
30-39
27.4
27.5
27.6
27.7
27.9
28.0
28.1
28.2
28.3
28.4
28.6
28.7
28.8
28.9
29.0
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30.0
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
31.0

40-49
32.2
32.3
32.5
32.7
32.8
33.0
33.1
33.3
33.5
33.6
33.8
33.9
34.1
34.2
34.3
34.5
34.6
34.8
34.9
35.0
35.2
35.3
35.5
35.6
35.7
35.9
36.0
36.1
36.2
36.4
36.5
36.6
36.7
36.9
37.0

50+
34.9
35.1
35.3
35.5
35.6
35.8
36.0
36.2
36.3
36.5
36.7
36.9
37.0
37.2
37.3
37.5
37.7
37.8
38.0
38.1
38.3
38.4
38.6
38.8
38.9
39.0
39.2
39.3
39.5
39.6
39.8
39.9
40.1
40.2
40.3
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บทที่ 3 การทดสอบและประเมินผลความสมบูรณ์ของร่ างกาย

ตารางที่ 31 แสดงค่ าเปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกายจากการวัดทั้ง 4 แห่ ง (เพศหญิง)
ผลรวมความหนาของไขมัน 4 ตําแหน่ง
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

16-19
10.4
11.2
12.0
12.7
13.4
14.1
14.7
15.3
15.8
16.4
16.9
17.4
17.9
18.4
18.9
19.3
19.7
20.2
20.6
21.0
21.3
21.7
22.1
22.4
22.8
23.1
23.4
23.8
24.1
24.4
24.7
25.0
25.3
25.5
25.8
26.1

20-29
10.2
11.1
11.9
12.7
13.4
14.1
14.7
15.4
16.0
16.6
17.1
17.7
18.2
18.7
19.2
19.6
20.1
20.5
21.0
21.4
21.8
22.2
22.6
22.9
23.3
23.7
24.0
24.4
24.7
25.0
25.3
25.7
26.0
26.3
26.6
26.8

เปอร์เซ็นต์ไขมัน (อายุ/ปี )
30-39
13.5
14.3
15.0
15.7
16.3
16.9
17.5
18.1
18.6
19.2
19.7
20.1
20.6
21.1
21.5
21.9
22.3
22.7
23.1
23.5
23.8
24.2
24.5
24.8
25.2
25.5
25.8
26.1
26.4
26.7
27.0
27.2
27.5
27.8
28.0
28.3

40-49
16.4
17.2
17.9
18.5
19.2
19.8
20.4
20.9
21.4
22.0
22.4
22.9
23.4
23.8
24.2
24.6
25.0
25.4
25.8
26.2
26.5
26.9
27.2
27.5
27.8
28.1
28.4
28.7
29.0
29.3
29.6
29.9
30.1
30.4
30.6
30.9

50+
17.8
18.6
19.4
20.1
20.8
21.4
22.1
22.6
23.2
23.7
24.3
24.8
25.2
25.7
26.2
26.6
27.0
27.4
27.8
28.2
28.6
28.9
29.3
29.6
30.0
30.3
30.6
31.0
31.3
31.6
31.9
32.1
32.4
32.7
33.0
33.2
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บทที่ 3 การทดสอบและประเมินผลความสมบูรณ์ของร่ างกาย

ตารางที่ 31 แสดงค่ าเปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกายจากการวัดทั้ง 4 แห่ ง (เพศหญิง) (ต่ อ)
ผลรวมความหนาของไขมัน 4 ตําแหน่ง
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

16-19
26.4
26.6
26.9
27.1
27.4
27.6
27.9
28.1
28.3
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.7
29.9
30.1
30.3
30.5
30.7
30.9
31.1
31.3
31.4
31.6
31.8
32.0
32.2
32.3
32.5
32.7
32.9
33.0
33.2
33.4

20-29
27.1
27.4
27.7
27.9
28.2
28.5
28.7
29.0
29.2
29.5
29.7
29.9
30.2
30.4
30.6
30.8
31.1
31.3
31.5
31.7
31.9
32.1
32.3
32.5
32.7
32.9
33.1
33.3
33.5
33.7
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6

เปอร์เซ็นต์ไขมัน (อายุ/ปี )
30-39
28.5
28.8
29.0
29.3
29.5
29.7
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
33.1
33.3
33.5
33.7
33.8
34.0
34.2
34.3
34.5
34.7
34.8
35.0
35.1

40-49
31.1
31.4
31.6
31.9
32.1
32.3
32.5
32.7
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
34.7
34.9
35.1
35.3
35.5
35.6
35.8
36.0
36.2
36.3
36.5
36.6
36.8
37.0
37.1
37.3
37.4
37.6

50+
33.5
33.8
34.0
34.3
34.5
34.8
35.0
35.2
35.4
35.7
35.9
36.1
36.3
36.5
36.7
36.9
37.1
37.3
37.5
37.7
37.9
38.1
38.3
38.5
38.7
38.8
39.0
39.2
39.4
39.5
39.7
39.9
40.0
40.2
40.4
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บทที่ 3 การทดสอบและประเมินผลความสมบูรณ์ของร่ างกาย

ตารางที่ 31 แสดงค่ าเปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกายจากการวัดทั้ง 4 แห่ ง (เพศหญิง) (ต่ อ)
ผลรวมความหนาของไขมัน 4 ตําแหน่ง

16-19
20-29
86
33.5
34.7
87
33.7
34.9
88
33.8
35.1
89
34.0
35.2
90
34.2
35.4
91
34.3
35.6
92
34.5
35.7
93
34.6
35.9
94
34.8
36.0
95
34.9
36.2
96
35.1
36.4
97
35.2
36.5
98
35.3
36.7
99
35.5
36.8
100
35.6
37.0
101
35.8
37.1
102
35.9
37.3
103
36.0
37.4
104
36.2
37.6
105
36.3
37.7
106
36.4
37.8
107
36.6
38.0
108
36.7
38.1
109
36.8
38.3
110
37.0
38.4
111
37.1
38.5
112
37.2
38.7
113
37.3
38.8
114
37.5
38.9
115
37.6
39.1
116
37.7
39.2
117
37.8
39.3
118
38.0
39.4
119
38.1
39.6
120
38.2
39.7
ที่มา : ฝ่ ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประทศไทย, 2542: 49-51

เปอร์เซ็นต์ไขมัน (อายุ/ปี )
30-39
35.3
35.4
35.6
35.7
35.9
36.0
36.2
36.3
36.4
36.6
39.7
36.9
37.0
37.1
37.3
37.4
37.5
37.6
37.8
37.9
38.0
38.1
38.3
38.4
38.5
38.6
38.7
38.9
39.0
39.1
39.2
39.3
39.4
39.6
39.7

40-49
37.7
37.9
38.0
38.2
38.3
38.5
38.6
38.7
38.9
39.0
39.1
39.3
39.4
39.5
39.7
39.8
39.9
40.0
40.2
40.3
40.4
40.5
40.7
40.8
40.9
41.0
41.1
41.2
41.4
41.5
41.6
41.7
41.8
41.9
42.0

50+
40.5
40.7
40.8
41.0
41.1
41.3
41.4
41.6
41.7
41.9
42.0
42.2
42.3
42.4
42.6
42.7
42.9
43.0
43.1
43.3
43.4
43.5
43.6
43.8
43.9
44.0
44.1
44.3
44.4
44.5
44.6
44.8
44.9
45.0
45.1
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บทที่ 3 การทดสอบและประเมินผลความสมบูรณ์ของร่ างกาย

ตารางที่ 32 เกณฑ์ จําแนกปริมาณไขมันในร่ างกายของประชาชนไทย
(เปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกาย สํ าหรับเพศชาย)
เกณฑ์ พจิ ารณา
อายุ (ปี )
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ตํ่า
17 - 19
5.7 - 8.1
8.2 - 10.6
10.7 - 15.7 15.8 - 18.2
20 - 29
7.3 - 9.5
9.6 - 11.9
12.0 - 16.8 16.9 - 19.2
30 - 39 13.7 - 15.8 15.9 - 18.0 18.1 - 22.5 22.6 - 24.7
40 - 49 17.0 - 19.4 19.5 - 21.9 22.0 - 27.0 27.1 - 29.5
50 - 59 19.1 - 21.6 21.7 - 24.2 24.3 - 29.5 29.6 - 32.1
60 - 72 15.7 - 18.8 18.9 - 22.0 22.1 - 28.5 28.6 - 31.7

ตํ่ามาก
18.3 ขึ้นไป
19.3 ขึ้นไป
24.8 ขึ้นไป
29.6 ขึ้นไป
32.2 ขึ้นไป
31.8 ขึ้นไป

ทีม่ า : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2543 : 28-39

ตารางที่ 33 เกณฑ์ จําแนกปริมาณไขมันในร่ างกายของประชาชนไทย
(เปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกาย สํ าหรับเพศหญิง)
เกณฑ์ พจิ ารณา
อายุ (ปี )
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ตํ่า
17 - 19
20.3 - 22.3 22.4 - 24.4 24.5 - 28.7 28.8 - 30.8
20 - 29 20.4 - 22.6 22.7 - 24.9 25.0 - 29.6 29.7 - 31.5
30 - 39
24.4 - 26.5 26.6 - 28.7 28.8 - 33.2 33.3 - 35.4
40 - 49
29.8 - 31.6 31.7 - 33.5 33.6 - 37.4 37.5 - 39.3
50 - 59
32.6 - 34.5 34.6 - 36.5 36.6 - 40.6 40.7 - 42.6
60 - 72
27.5 - 30.3 30.4 - 33.2 33.3 - 39.1 39.2 - 42.0

ตํ่ามาก
30.9 ขึ้นไป
31.6 ขึ้นไป
35.5 ขึ้นไป
39.4 ขึ้นไป
42.7 ขึ้นไป
42.1 ขึ้นไป

ทีม่ า : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2543 : 28-39
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บทที่ 3 การทดสอบและประเมินผลความสมบูรณ์ของร่ างกาย

วิธีที่ 2 การหาเปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกายจากการคํานวณหาความหนาแน่ นของร่ างกาย
(Body density)
หญิง : ตําแหน่งการวัดไขมันใต้ผวิ หนัง 3 ตําแหน่ง คือ ด้านหลังแขนท่อนบน
(Triceps) บริ เวณ เหนือกระดูกสะโพก (Suprailiac) และหน้าขา (Thigh)
ความหนาแน่ นของร่ างกาย =

1.0994921 – 0.0009929 (ผลรวมของการวัด 3 ตําแหน่ง)
+ 0.0000023 (ผลรวมของการวัด 3 ตําแหน่ง ยกกําลังสอง)
- 0.0001392 (อายุ : ปี )

หญิง : ตําแหน่งการวัดไขมันใต้ผวิ หนัง 3 ตําแหน่ง คือ ด้านหลังแขนท่อนบน
(Triceps) บริ เวณเหนือกระดูกสะโพก (Suprailiac) และท้อง (Abdomen)
ความหนาแน่ นของร่ างกาย =

1.089733 – 0.0009245 (ผลรวมของการวัด 3 ตําแหน่ง)
+ 0.0000025 (ผลรวมของการวัด 3 ตําแหน่ง ยกกําลังสอง)
- 0.0000979 (อายุ : ปี )
ชาย : ตําแหน่งการวัดไขมันใต้ผวิ หนัง 3 ตําแหน่ง คือ ด้านหน้าอก (Chest)
ท้อง (Abdomen) และ หน้าขา (Thigh) หน่วยวัดเป็ นมิลลิเมตร

ความหนาแน่ นของร่ างกาย =

1.10938 – 0.0008267 (ผลรวมของการวัด 3 ตําแหน่ง)
+ 0.0000016 (ผลรวมของการวัด 3 ตําแหน่ง ยกกําลังสอง)
- 0.0002575 (อายุ : ปี )

ชาย : ตําแหน่งการวัดไขมันใต้ผวิ หนัง 3 ตําแหน่ง คือ ด้านหน้าอก (Chest) ด้านหลัง
แขนท่อนบน (Triceps) และสะบักหลัง (Subscapular) หน่วยวัดเป็ น
มิลลิเมตร
ความหนาแน่ นของร่ างกาย =

1.1125025 – 0.0013125 (ผลรวมของการวัด 3 ตําแหน่ง)
+ 0.0000055 (ผลรวมของการวัด 3 ตําแหน่ง ยกกําลังสอง)
- 0.000244 (อายุ : ปี )

ที่มา : American College of Sport Medicine, 2000: 66
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บทที่ 3 การทดสอบและประเมินผลความสมบูรณ์ของร่ างกาย

เมื่อคํานวณหาความหนาแน่ นของร่ างกายจากสู ตรดังกล่าวแล้ว ให้ นําค่ าความหนาแน่ นของร่ างกาย
ทีค่ าํ นวณได้ มาทําการคํานวณหาเปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกายต่ อไป ตามสู ตรของ
Brozek และคณะ
4.570
เปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกาย

=

4.142
ความหนาแน่นของร่ างกาย

x 100

Siri
4.950
เปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกาย

=

4.500
ความหนาแน่นของร่ างกาย

x 100

ที่มา : Pollock and Wilmore, 1990: 324

457
เปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกาย

เปอร์ เซ็นต์ ไขมันของร่ างกาย

=

- 414.2
ความหนาแน่นของร่ างกาย
495

=

- 450
ความหนาแน่นของร่ างกาย

ที่มา : American College of Sport Medicine, 2000: 62
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บทที่ 3 การทดสอบและประเมินผลความสมบูรณ์ของร่ างกาย

เอกสารและแหล่งอ้ างอิง
กองวิ ท ยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึ ก ษา. วิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ าพื้ น ฐาน. กรุ งเทพมหานคร:
ม.ป.ป.
ฝ่ ายวิ ท ยาศาสตร์การกีฬา การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย. การทดสอบความสมบูรณ์ ร่างกายนักกีฬา.
กรุ งเทพมหานคร: นิวไทยมิตรการพิมพ์, 2542.
ฝ่ ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่ งประเทศไทย.เกณฑ์ มาตรฐานสมรรถภาพทางกายประชาชน
ไทย. กรุ งเทพมหานคร: นิวไทยมิตรการพิมพ์, 2543
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บทที่ 4
โภชนาการ : อาหารสํ าหรับสุ ขภาพทีเ่ หมาะสม
4.1 ความหมายของอาหาร และโภชนาการ
อาหาร หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่รับเข้าสู่ร่างกาย แล้วเกิดประโยชน์แก่ร่างกายซึ่งการ
รับเข้าสู่ร่างกายจะด้วยวิธีใดก็ตาม อาหารเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับมนุษย์ เมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายแล้ว
จะเกิดขบวนการย่อย การดูดซึม การแปรรู ป การขนส่ งไปยังอวัยวะส่ วนต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การดํารงไว้ซ่ ึงการทํางานของเซลล์อวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายให้เป็ นปกติ อาหารถูกย่อยให้เป็ น
โมเลกุลที่เล็กลง เรี ยกว่า สารอาหาร (Nutrients) สารอาหาร คือ สารเคมีที่อยูใ่ นอาหาร โดยสามารถ
แบ่งออกเป็ นกลุ่มดังนี้ คือ สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย (Macronutrients or Fuel Nutrients)
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน อีกกลุ่มหนึ่งเป็ นสารอาหารที่จาํ เป็ นในการควบคุมปฏิกิริยา
เคมี ต่าง ๆ ในร่ างกาย และการทํางานของอวัยวะทุกส่ วน อีกทั้งช่วยในการป้ องกันและต้านทาน
โรค หรื อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งเรี ยกว่า Micronutrients or Non-Fuel Nutrients ได้แก่
สารอาหารพวกวิตามิน เกลือแร่ ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อร่ างกาย สารอาหารเหล่านี้จะทําหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างซึ่งจะกล่าวกันต่อไป
นอกจากนี้ นํ้าก็เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ร่างกายควรได้รับอย่างเพียงพอในแต่ละวัน โดยทัว่ ไป
แล้วร่ างกายจะประกอบด้วยนํ้าประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นเซลล์ นํ้าจะช่วยใน
การขนส่ งสารอาหารไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายแล้วยังช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในร่ างกาย
ดังนั้นนํ้าจึงจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับร่ างกาย
อาหารที่ดีจะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเต็มที่
จะต้องเป็ นอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสู ง คือ ต้องเป็ นอาหารที่สมส่ วน (Balanced Diet) กล่าวคือ ต้องเป็ นอาหารที่มีสารอาหาร
ที่ร่างกายต้องการครบทุกชนิด มีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย ซึ่งจะส่ งผลให้
ร่ างกายมีการเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่ เป็ นการช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพอนามัยและและป้ องกันภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กและผูใ้ หญ่ทุกเพศทุกวัยได้
จากการศึกษาทางโภชนาการศาสตร์ (Nutrition) หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร และมีความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับความเป็ นอยูท่ ี่ดีของร่ างกายมนุษย์ ซึ่งจะครอบคลุมถึง
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กระบวนการเผาผลาญอาหารต่าง ๆ คุณค่าทางโภชนาการ และความต้องการสารอาหาร แต่ละชนิด
ทั้งในเชิงปริ มาณ และคุณภาพของบุคคลแต่ละวัย เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของร่ างกาย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา และการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยงั
มีความสัมพันธ์กบั ภาวะเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจัยเหล่านี้มีผลในการเลือก สารอาหารมา
บริ โภคด้วย การที่บุคคลใดมีภาวะโภชนาการ (Nutritional Status on Nurture) ดีหรื อไม่อย่างไร
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งนี้เริ่ มตั้งแต่การรับประทานอาหาร ซึ่งจะได้รับอิทธิพล หรื อ
ผลกระทบจากปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้ คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพร่ างกาย และจิตใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และรู ปแบบของอาหารที่รับประทาน เมื่อภาวะโภชนาการดีจะ
ส่ งผลให้มีสุขภาพดีดว้ ย และในทางกลับกัน เมื่อร่ างกายขาดอาหาร หรื อรับประทานอาหารไม่
เพียงพอไม่ได้สมดุล บุคคลนั้นจะมีสุขภาพที่ไม่ดี จะเป็ นผูม้ ีภาวะทางโภชนาการไม่ดี หรื อเรี ยกว่า
ภาวะทุพโภชนาการ(Malnutrition) ซึ่งภาวะนี้ ถือว่าเป็ นพยาธิสภาพ ซึ่งเกิดจากการได้รับสารอาหาร
ที่จาํ เป็ นต่อร่ างกายในปริ มาณที่ไม่เพียงพอหรื อมากเกินไป ในช่วงระยะเวลานาน ๆ แสดงให้เห็นได้
จากความผิดปกติที่เกี่ยวกับทางด้านร่ างกาย จิตใจ และระดับของสารประกอบทางชีวเคมี ที่เป็ น
ส่ วนประกอบของร่ างกาย
ภาวะขาดสารอาหาร(Nutritional deficiencies) ได้แก่ ภาวะการขาดโปรตีน
และ
พลังงาน (Protein Energy Malnutrition) ภาวะขาดสารอาหารเนื่องจากการขาดแร่ ธาตุในปริ มาณ
น้อย (micronutrients) เช่น ภาวะการขาดสารไอโอดีน ซึ่งจะมีผลต่อการเป็ นคอพอก พิการทาง
สมอง และประสาทส่ วนที่กาํ กับการเคลื่อนไหว เตี้ยแคระ (Cretin) เนื่องจากการขาดธัยรอยด์
ฮอร์โมน เกิดอาการหูหนวก และเป็ นใบ้ (deaf-autism) ชักกระตุก ขาดการทรงตัว ร่ างกายไม่
เจริ ญเติบโต ภาวะการขาดวิตามินเอโดยเฉพาะในเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี จะเกิดอาการเกี่ยวกับตา ภาวะ
โลหิ ตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กอาจจะทําให้ภูมิตา้ นทานโรคตํ่าลง บัน่ ทอนการเจริ ญเติบโต
โดยเฉพาะกลุ่มที่โอกาส เสี่ ยงสู ง เช่น กลุ่มหญิงมีครรภ์ การขาดวิตามินดีอาจจะก่อให้เกิดโรค
กระดูกอ่อน (Rickets) โดยเฉพาะในวัยเด็ก
อย่างไรก็ตาม การขาดสารอาหารในประเทศไทยที่เป็ นปัญหาสําคัญด้านสาธารณสุ ข
ส่ วนใหญ่จะมีอยู่ 3 รู ปแบบ คือ การขาดสารโปรตีน และพลังงาน (Protein-Energy Malnutrition:
PEM) พบมากในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ การขาดไอโอดีน (Iodine Deficiency Disorders: IDD)
พบมากในภาคเหนือ และภาวะโลหิ ตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก (Iron Deficiency Anemia) พบมาก
ในภาคใต้
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สําหรับภาวะโภชนาการเกิน(Over nutrition) เป็ นภาวะที่น้ าํ หนักของร่ างกายเกินเกณฑ์
ที่ควรจะเป็ น ซึ่งเป็ นการที่ร่างกายมีไขมันมากเกินกว่าปกติ หรื อเป็ นโรคอ้วน (Overweight or
Obesity) โดยมีปัจจัยสําคัญเกี่ยวข้อง คือ การรับประทานอาหารในปริ มาณที่มากเกินความต้องการ
ของร่ างกาย ลักษณะอาหารที่รับประทานมีไขมันอิ่มตัวสู ง ความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ
พลังงาน พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และขาดการออกกําลังกาย ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจโคโรนารี่ ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง เกาต์ โรคไต
โรคข้อเสื่ อมและอักเสบ และโรคเบาหวาน เป็ นต้น สําหรับโภชนาการในชุมชนในปั จจุบนั ที่เป็ น
ปั ญหามีสาเหตุที่สาํ คัญ คือ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบอาหารที่รับประทาน การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และวิถีทางการดําเนินชีวิตความเป็ นอยูเ่ ป็ นสําคัญ ซึ่งมีผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่นโรค
อ้วน เบาหวาน ความดันเลือดสู ง โรคมะเร็ งในอวัยวะต่าง ๆ โรคนิ่วในถุงนํ้าดี โรคกระดูกและข้อ
โรคฟันผุ เป็ นต้น
4.2 อาหารหลัก ห้ าหมู่
การจําแนกอาหารหลักของคนไทยออกเป็ นหมู่ใหญ่ 5 หมู่ เพื่อจะเป็ นประโยชน์ทาง
โภชนาการ คือ ให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เพียงพอกับความต้องการของร่ างกายจะได้สมบูรณ์
แข็งแรง และไม่มีปัญหาทุพโภชนาการ การจําแนกอาหารหลัก 5 หมู่ สามารถจําแนกได้ดงั นี้
หมู่ที่ 1 เนือ้ สั ตว์ หรือสิ่ งแทนเนือ้
อาหารหมู่น้ ี ส่วนใหญ่จะให้สารอาหารโปรตีน และบางส่ วนจะให้วิตามิน เกลือแร่
และไขมันด้วย ได้แก่ อาหารพวกเนื้ อสัตว์ นม ไข่ ถัว่ ต่าง ๆ เช่ น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ถัว่ แดง
นอกจากนี้ยงั มีผลไม้เปลือกแข็ง (Nuts) เช่น เกาลัด มะม่วงหิ มพานต์ แป๊ ะก๊วย กระจับ เป็ นต้น
หมู่ที่ 2 ข้ าว แป้ง นํา้ ตาล เผือก ขนม และอาหารต่ าง ๆ ทีท่ าํ มาจากข้ าว หรือแป้ง
อาหารหมู่ น้ ี ให้ ส ารอาหารคาร์ โ บไฮเดรตเป็ นส่ ว นใหญ่ และเปลี่ ย นเป็ นพลังงาน
สําหรับการทํางานของร่ างกาย ได้แก่ พวกเมล็ดข้าว และผลิตภัณฑ์ของข้าว เช่น ข้าวเจ้า ข้าว
เหนี ยว ข้าวสาลี ข้าวโพด แป้ งที่ ทาํ มาจากข้าวต่าง ๆ นํ้าตาล เช่ น นํ้าตาลทราย นํ้าตาลมะพร้าว
นํ้าผึ้ง พวกหัวและรากที่มีแป้ งมาก เช่น มันเทศ มันสําปะหลัง มันฝรั่ง เผือก รวมทั้งอาหารต่าง ๆ
ที่ทาํ มาจาก ข้าว แป้ ง นํ้าตาล เช่น ขนมปัง เส้นก๋ วยเตี๋ยว วุน้ เส้น มักกะโรนี ขนมหวานต่าง ๆ
เป็ นต้น
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หมู่ที่ 3 ผักใบเขียว และพืชผักอืน่ ๆ
อาหารหมู่น้ ีส่วนใหญ่จะให้วิตามิน และเกลือแร่ ต่าง ๆ แก่ร่างกาย ซึ่งจะมีกากใยอาหาร
สู ง ช่วยกระตุน้ การทํางานของอวัยวะทางเดินอาหาร หรื อช่วยป้ องกัน ท้องผูกได้ดี และถือว่าเป็ น
อาหารพวกป้ องกันโรค(Protective Foods) ในทางวิชาการสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ
1. ผักกิ นใบ ดอก ปลี หรื อผักที่มีแคลอรี่ ต่าํ เช่น ผักบุง้ คะน้า กระเฉด ตําลึง ชะอม
ดอกกะหลํ่าปลี เห็ ด ผักพวกนี้ ถา้ มีสีเขียว สี เหลือง หรื อสี ส้ม จะมีสารประกอบพวกวิตามินเอสู ง
และมักมีแคลเซียม เหล็ก วิตามินบีสอง และซีรวมอยูด่ ว้ ย
2. ผัก กิ น ผลกิ น ฝั ก หรื อพวกที่ มีแ คลอรี่ ป านกลาง เช่ น หัวผัก กาดแดง หัว หอม
ถัว่ สด (ถัว่ แขก ถัว่ ลันเตา) ฟั กทอง บวบ มะระ พริ ก แตงกาว ผักพวกนี้ จะมีคาร์ โบไฮเดรตสู งกว่า
พวกแรก ถ้ามีสีเหลืองจัด ส้มหรื อเขียว เช่น ฟักทอง ก็มีสารพวกวิตามินเอสู งด้วย
3. ผักพวกที่ กิ น หัว ราก พวกที่ มีแคลอรี่ สูง เช่ น มัน เทศ เผือก มันฝรั่ ง พวกนี้ จะมี
คาร์โบไฮเดรตมากในทางโภชนาการ จึงได้จดั ไว้ในอาหารหมู่ที่สองแล้ว
หมู่ที่ 4 ผลไม้ ต่าง ๆ
อาหารหมู่น้ ี ให้วิตามิน และเกลือแร่ เช่นเดี ยวกับผักจึงถือว่าเป็ นอาหารพวกป้ องกัน
โรค(Protective foods) ผลไม้ส ดทั่ว ไปจะมี วิ ตามิ น ซี อ ยู่ม าก เช่ น ผลไม้พ วกส้ ม (ส้ ม เขี ยวหวาน
ส้มโอ ฯลฯ) ผลไม้สุกบางชนิด และมีสีเหลือง เช่น มะม่วงสุ ก มะละกอสุ ก จะมีวิตามินเอสู งกว่าดิบ
ผลไม้พวกกล้วยจะมีวิตามิ นเอ และบี สองมาก ผลไม้ที่มีน้ าํ มากจะมี แคลอรี ต่ าํ เช่ น ส้ม แตงโม
พวกที่ มี น้ ําน้อ ย หรื อ มี ร สหวานจะมี แ คลอรี สู ง เช่ น กล้วย ทุ เรี ยน ผลไม้ก วน เชื่ อ ม หรื อ ต้ม มี
ปริ มาณวิตามินตํ่ากว่าผลไม้สด ส่ วนผลไม้ตากแห้งให้แคลอรี่ สูง และมีเหล็กมากด้วย
หมู่ที่ 5 ไขมันจากสั ตว์ และพืช
อาหารหมู่น้ ีจะให้พลังงานแก่ร่างกายสูงช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมัน
ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และเค นอกจากนี้ ยงั ให้กรดไขมันที่จาํ เป็ นแก่ร่างกาย ไขมันจากสัตว์จะมี
กรดไขมันที่อิ่มตัวสู งส่ วนไขมันที่มาจากพืชจะมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสู ง ยกเว้นนํ้ามันมะพร้าวที่มี
กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวน้อย

103
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 4 โภชนาการ: อาหารสําหรับสุ ขภาพ

ตารางที่ 34 แสดงสภาพทางร่ างกายทีบ่ ่ งบอกถึงภาวะทุพโภชนาการ
ตําแหน่ งอวัยวะ
สภาพปกติ
สภาพทีแ่ สดงถึงภาวะทุพโภชนาการ
ผม
มีความมัน ไม่หลุดร่ วงง่าย ขาดความมันตามธรรมชาติ ผมแห้ง
กระด้าง บาง สี เปลี่ยน ร่ วงง่าย
ใบหน้า
สี ผวิ สมํ่าเสมอ นุ่ม ไม่บวม ผิวหน้าไม่มีสี สี ดาํ บริ เวณแก้ม ใต้ตาเป็ น
แข็งแรง
ก้อนนูน มีรอยแตกบริ เวณจมูกและปาก
หน้าบวม ผิวหน้าลอกบริ เวณรอบ ๆ
จมูก ล้อมรอบ
ตา
มีแวว ใส ไม่มีแผลที่มุมตา เยือ่ บุตาซีด หรื อแดง ที่มุมตามีสีแดง มี
เยือ่ บุตาสี ชมพูและชุ่มชื้น จุดขาวที่ตาดํา ตาไม่มีแวว มีเส้นเลือด
ฝอย
ไม่มีเส้นเลือดหรื อเนื้อเยือ่
ตาขาวเกาะเป็ นก้อน
ริ มฝี ปากแห้ง แตก หรื อบวมแดงโดย
ริ มฝี ปาก
อ่อนนุ่ม ไม่แตก และไม่
เฉพาะที่มุมปาก
บวม
บวม สี อมม่วง มีแผล บวม มีฝ้าขาว
ลิ้น
สี ชุมพูเข้ม นุ่ม ไม่บวม
มีสีเทาหรื อจุดดํา ไม่เรี ยบ ผุ
ฟัน
สี ขาวสะอาดไม่ผุ
เหงือก
สี ชมพูเข้ม ไม่มีแผลหรื อ ลักษณะเหมือนฟองนํ้า เลือดออกง่าย
เหงือกร่ นตํ่าลง
เลือดออก ไม่บวม
ต่อมต่าง ๆ
การขยายตัวของต่อมทําให้ใบหน้าบวม
ใบหน้าไม่บวม การ
การเจริ ญเติบโตหยุดชะงัก
เจริ ญเติบโตปกติ
ผิวหนัง
ไม่มีอาการบวม เป็ นผืน่
แดง ไม่มีจุดสี ต่าง ๆบน
ผิวหนัง
เล็บ
หักง่าย แตกง่าย มีเส้นเป็ นสันที่เล็บ
แข็งอยูต่ วั สี ชมพู ใส
ระบบกล้ามเนื้อและ
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อลีบ มีความตึงตัวน้อย กระดูก
ระบบกระดูก
เปราะหรื อโค้งงอผิดปกติ
(Tone) ดีขาไม่โก่งหรื อ
หัวเข่าขนกัน สามารถ
เคลื่อนที่ได้คล่องแคล่ว
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ตารางที่ 34 แสดงสภาพทางร่ างกายทีบ่ ่ งบอกถึงภาวะทุพโภชนาการ (ต่ อ)
ตําแหน่ งอวัยวะ
สภาพปกติ
สภาพทีแ่ สดงถึงภาวะทุพโภชนาการ
จังหวะการเต้นของหัวใจไม่สมํ่าเสมอ
ระบบไหลเวียนเลือด ระดับการเต้นของหัวใจ
ปกติ และไม่มีเสี ยงแทรก เหนื่อยง่ายหายช้า ความดันเลือดสูงกว่า
ปกติ
ซ้อน มีความดันเลือด
เหมาะสมกับอายุ
ระบบหายใจ
มีอตั ราการหายใจปกติตาม การหายใจแสดงให้เห็นว่ามีอาการหอบ
อายุเมื่อสูดอากาศเข้าปอด ตลอดเวลา หรื อมีเสี ยงดังผิดปกติ
ในขณะหายใจเข้า มีอาการเป็ นหวัดอยู่
เต็มที่ไม่มีเสี ยงครื ด
เสมอ
ระบบย่อยอาหาร
จะสัมพันธ์กบั ระบบขับถ่าย ท้องอืด ท้องร่ วง หรื อมีอาการปวดท้อง
ในขณะอิ่มหรื อในขณะหิว
ระบบประสาท
มีอารมณ์ที่มนั่ คง การ
อารมณ์ข่นุ เคืองง่าย จิตสับสน อวัยวะ
ส่ วนปลายบางแห่ งขาดความรู ้สึก
ตอบสนองเป็ นปกติ
4.3 สารอาหาร (Nutrients)
4.3.1 โปรตีน (Protein)
อวัยวะทุก ๆ ส่ วนของร่ างกายโดยเฉพาะส่ วนที่เป็ นกล้ามเนื้ อจะประกอบด้วยโปรตีน
เป็ นส่ วนใหญ่ ประมาณ 16.9 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าหนักร่ างกาย เพราะอาหารประเภทนี้ ช่วยส่ งเสริ ม
โภชนาการ ให้พลังงานได้เช่นเดียวกันกับคาร์โบไฮเดรต และไขมัน
หน้ าทีข่ องโปรตีนมีดังนี้
1. ช่วยในการเสริ มสร้างเนื้ อเยื่อ และซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอของอวัยวะ ต่าง ๆ ให้
กลับคืนสู่สภาพปกติ
2. ควบคุมการทํางานภายในร่ างกาย รวมทั้งเป็ นส่ วนประกอบของสารที่จาํ เป็ นต่อ
การทํางานของอวัยวะนั้น ๆ ด้วย
3. มีส่วนช่วยในการเผาผลาญ ซึ่งมีผลต่อการทําให้ความร้อนในร่ างกายเพิม่ ขึ้น
4. โปตีน 1 กรัม ให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี่ เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต
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ในสภาพร่ างกายที่เจริ ญเติบโตเต็มที่แล้ว จะมีความต้องการโปรตีนน้อยลง แต่สาํ หรับ
นักกีฬาหรื อผูอ้ อกกําลังกายเป็ นประจํา จะมีความต้องการโปรตีนแตกต่างจากคนทัว่ ไป เพราะเมื่อมี
การออกกําลังกายที่ค่อนข้างหนัก อาจมีการทําลายของเซลล์กล้ามเนื้อมากกว่าธรรมดา ดังนั้น ความ
ต้องการเกี่ยวกับการซ่อมแซมจึงมีความจําเป็ น แต่มิได้หมายความว่า ถ้ารับประทานโปรตีนมากจะ
ทําให้มีพลังงานมาก และมีความอดทนสูงขึ้น
ความต้ องการโปรตีนในแต่ ละวัน
สถาบันวิจยั แห่ งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้แนะนําให้คนที่เต็มวัยรับประทาน
อาหารประเภทโปรตีนในปริ มาณ 1 กรัม/นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม แต่ถา้ เป็ นนักกีฬาที่ตอ้ งใช้พลังงาน
มากกว่าปกติ ควรได้รับเพิ่มขึ้นอีก 50-100 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 35 แสดงความต้ องการโปรตีนของร่ างกาย (กรัม/นํา้ หนักร่ างกายเป็ นกิโลกรัม/วัน)
อายุ
จํานวน
อายุ
จํานวน
กรัม/กก./วัน
กรัม/กก. /วัน
3 เดือน
2.6 กรัม/กก.
เด็กชาย
9-12 ปี
1.3 กรัม/กก.
6 เดือน
2.4 กรัม/กก.
12-15 ปี
1.1 กรัม/กก.
1 ปี
2.3 กรัม/กก.
15-18 ปี
0.9 กรัม/กก.
2 ปี
1.7 กรัม/กก.
เด็กหญิง 9-12 ปี
1.2 กรัม/กก.
4 ปี
1.3 กรัม/กก.
12-15 ปี
1.0 กรัม/กก.
7 ปี
1.2 กรัม/กก.
15-18 ปี
0.8 กรัม/กก.
ผูใ้ หญ่
1.0 กรัม/กก.
หญิงมีครรภ์เพิ่มอีก
20.0 กรัม/กก.
40.0 กรัม/กก.
หญิงแม่ลูกอ่อนเพิ่มอีก
ที่มา: วุฒิพงศ์ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร, 2537:

การขาดสารอาหารโปรตีน
มีหลักฐานยืนยันว่า การขาดแคลนอาหารโปรตีนในเด็กเล็ก (1-5 ขวบ) จะทําให้เด็ก
เป็ นโรคขาดโปรตีน และแคลอรี่ (Protein Calory Malnutrition) ซึ่งเป็ นโรคเฉพาะของเด็กในวัยนี้
และถ้าหากรอดชีวิตมาได้จะทําให้ร่างกายเตี้ย เล็ก และมีสติปัญญาสมองเสื่ อม ความต้านทานโรค
ตํ่า เหนื่อยง่าย กล้ามเนื้ออ่อนเพลีย
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Kwashiorkor คือ โรคที่ขาดโปรตีน และพลังงาน (Protein Calory Malnutrition) ในเด็ก
ภายหลังระยะการหย่านม (2-4 ขวบ) จะมีอาการบวมไม่เจริ ญเติบโต มีแผลตามผิวหนัง สี ผมเปลี่ยน
มีไขมันอยูใ่ นตับ เพราะมีสาเหตุมาจากการขาดโปรตีน อาหารไม่ถูกส่ วนเมื่อเด็กหย่านม
Maramus เป็ นโรคที่ขาดโปรตีน และพลังงานร่ วมกัน มักเกิ ดกับเด็กในช่ วงอายุน้อย
กว่ากลุ่มแรก แต่ร่างกายไม่เจริ ญเติบโตรุ นแรงกว่า อาการบวมไม่ค่อยพบ แต่การเจริ ญของสมองเสี ย
ไปอย่างถาวร
4.3.2 คาร์ โบโฮเดรต (Carbohydrate)
เป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานเป็ นสําคัญ ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ได้
จากสารอาหาร หากร่ างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตเพียงพอก็จะเก็บโปรตีนไว้ใช้ เพื่อการเจริ ญเติบโต
และซ่อมแซมอวัยวะที่จาํ เป็ น
หน้ าทีค่ าร์ โบไฮเดรต
เนื้อเยือ่ ต่าง ๆ ในร่ างกายจะต้องประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตในปริ มาณที่เพียงพออยู่
ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการเผาผลาญ และปริ มาณที่เก็บไว้มีนอ้ ยมาก โดยปกติจะเก็บในรู ปของ
กลัยโคเจนในตับ และกล้ามเนื้อ คาร์โบไฮเดรตในร่ างกาย มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นแหล่ งเชื้ อ เพลิ งของร่ างกายคาร์ โ บไฮเดรต 1 กรั ม ให้ พ ลัง งานประมาณ 4
แคลอรี่
2. ความต้องการพลังงานของร่ างกายจะต้องได้รับการสนองก่อนความต้องการด้าน
อื่น ดังนั้น หากร่ างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตจากอาหารไม่เพียงพอ ร่ างกายจะแปรสภาพของโปรตีน
เพื่อนํามาใช้เป็ นพลังงานทดแทนทันที
3. การเผาผลาญไขมันในภาวะปกติจะเกิดขึ้นหากร่ างกายขาดคาร์โบไฮเดรต ถ้าการ
เผาผลาญนี้ให้พลังงานมากเกินความต้องการจะทําให้เกิดการรวมตัวของกรด ซึ่งเป็ นของเสี ยที่มา
จากการสลายตัวของไขมัน ภาวะความเป็ นกรดในร่ างกายจะสูงกว่าปกติที่เรี ยกว่า Acidosis
4. ช่วยป้ องกัน และทําลายพิษต่าง ๆ ร่ วมกับตับ แล้วขับออกนอกร่ างกาย
5. การทํางานของเซลล์ประสาทเป็ นพลังงานที่สมองต้องการ ดังนั้น การส่ งเสริ มให้
เซลล์สมองทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จะต้องมีเลือดไปเลี้ยงอย่างสมํ่าเสมออยูต่ ลอดเวลา การ
ขาดกลูโคส หรื อออกซิเจนแม้จะเกิดขึ้นชัว่ ขณะหนึ่ง จะทําให้เซลล์สมองเสื่ อม ไม่สามารถแก้ไขให้
กลับสู่ สภาพเดิมได้
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ในการใช้แรงงานของร่ างกาย คาร์ โบไฮเดรตเป็ นสารอาหารที่ร่างกายต้องการใช้มาก
ที่ สุ ด ดั ง นั้ น อาหารที่ ค วรรั บ ประทานก่ อ นการออกกํา ลัง กายควรจะเป็ นอาหารประเภท
คาร์ โ บไฮเดรตเป็ นหลัก และควรรั บ ประทานก่ อ นการออกกําลัง กายมากกว่า 2-3 ชั่ว โมง ใน
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับอาหารยังพบว่า ไม่มีอาหารชนิ ดใดที่รับประทานก่อนการออกกําลังกายแล้ว
จะมี ผลทําให้ ส มรรถภาพเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นพิ เศษ แต่ มี อาหารบางอย่างที่ นัก กี ฬ าควรหลี ก เลี่ ยงในวัน
แข่งขัน คือ อาหารพวกไขมัน เพราะย่อยได้ชา้ ทําให้อึดอัด และอาหารที่ทาํ ให้เกิดแก๊สในกระเพาะ
อาหาร ซึ่งอาหารประเภทนี้จะทําให้ทอ้ งอืด คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้องได้ในขณะแข่งขัน
ความต้ องการคาร์ โบไฮเดรตในแต่ ละวัน
ความต้องการนี้ ขึ้ น อยู่กับ ปริ ม าณการใช้พ ลังงานของแต่ ละบุ ค คล ประมาณ 50-60
เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ได้จากสารอาหารมาจากคาร์ โบไฮเดรต และโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตมี
ออกซิเจนมากกว่าไขมัน จึงทําให้คาร์โบไฮเดรตมีพลังงานที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่าไขมัน
โดยปกติ ในวัย ผูใ้ หญ่ (ที่ ไ ม่ ใช่ นัก กี ฬ า) ควรจะได้รั บ ประมาณ 50 เปอร์ เซ็ น ต์ข อง
แคลอรี่ ที่ได้รับในวันหนึ่ ง ๆ หรื อประมาณ 300-400 กรัมของอาหารคาร์ โบไฮเดรต อย่างน้อยที่สุด
ร่ างกายจะต้อ งได้รับ ไม่ ต่ าํ กว่า 100 กรั ม เพื่ อ ป้ องกัน การสลายตัว ของโปรตี น จํานวนมากและ
ปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่มีผลเสี ยต่อร่ างกาย
4.3.3 ไขมัน (Fat)
ไขมันมีอยูใ่ นอาหารธรรมชาติทวั่ ไป และมีมากในอาหารประเภทมันสัตว์และนํ้ามัน
พืชเป็ นแหล่งสะสมพลังงาน ประกอบด้วยกรดไขมัน (Fatty Acid) ชนิด ต่าง ๆ ที่มีความจําเป็ นต่อ
ร่ างกายส่ วนประกอบของไขมันมี คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต
แต่มีในปริ มาณที่สูงกว่า ดังนั้น ไขมันจึงให้พลังงานได้สูงกว่า โดยปกติไขมันแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
คือ
1. ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fat) ซึ่งมีลกั ษณะเหลวในอุณหภูมิปกติ พบได้
ในนํ้ามันพืช นํ้ามันปลา มันสัตว์ทะเล
2. ไขมันชนิดอิ่มตัว (Saturated Fat) จะมีลกั ษณะเป็ นก้อนในอุณหภูมิปกติ พบมาก
ในอาหาร ประเภทมันสัตว์ นม นํ้ามันมะพร้าว
หน้ าทีข่ องไขมัน
1. ให้พลังงาน และความอบอุ่นแก่ร่างกาย (1 กรัมให้พลังงาน 9 แคลอรี )
2. เป็ นตัวนําวิตามิที่ละลายในไขมัน (วิตามินเอ ดี อี เค) ให้มีการดูดซึมเข้าสู่กระแส
เลือด
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3. ให้ความสมบูรณ์ และคุม้ กันโรคแก่ผวิ หนัง
4. ให้ความเจริ ญเติบโตแก่ทารก เด็ก และหญิงมีครรภ์
5. ให้อาหารมีรสชาติ และให้พลังงานสูงสุ ด
6. เนื้อเยือ่ ไขมันที่สะสมภายในร่ างกาย จะทําหน้าที่รองรับอวัยวะภายในร่ างกายมิให้
ได้รับการกระทบกระเทือน และให้อวัยวะนั้นอยูเ่ ป็ นที่
7. ไขมันทําหน้าที่ป้องกันการสู ญเสี ยวิตามินบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินบี 1 และ
ไนอาซีน
8. ทําหน้าที่หล่อลื่นให้อาหารผ่านลําไส้ได้ดีข้ นึ ขณะ เดียวกันจะลดการผลิตนํ้าย่อย
อาหาร ทําให้อาหารไปสู่ ลาํ ไส้ชา้ ลงจึงทําให้อิ่มนาน
ความต้ องการของไขมันในแต่ ละวัน
ผูใ้ หญ่ ควรได้รับประมาณ 20-25 เปอร์ เซ็นต์ของแคลอรี่ ท้ งั หมดที่ได้รับในแต่ละวัน
สําหรับเด็กวัยรุ่ นควรได้รับประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์ จากปริ มาณแคลอรี่ ที่ได้รับทั้งวัน ส่ วนในวัย
ผูส้ ู งอายุกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง พลังงานที่ ใช้จึงลดลงด้วย ดังนั้น จึ งต้องลดปริ มาณของไขมันให้
น้อยลงด้วย เพราะหากได้รับเกินความต้องการจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้อว้ นกว่าปกติ และได้มีการวิจยั
พบว่า ในผูถ้ ูกทดลองที่รับประทานอาหารชนิดที่มีปริ มาณของคาร์โบไฮเดรต และไขมันในปริ มาณ
ที่ เหมาะสม (อาหารมื้ อ ธรรมดาของคนทั่ว ไป) แล้ว ให้ อ อกกําลังกายแบบแอโรบิ ค (Aerobic)
ปรากฏว่า 50-60 เปอร์ เซ็นต์ของพลังงานได้มาจากอาหารประเภทไขมัน แต่ถา้ ให้ออกกําลังกายใน
ลักษณะเดี ยวกันเป็ นเวลานานถึง 3 ชัว่ โมง พบว่า ประมาณ 70 เปอร์ เซ็ นต์ของพลังงานได้มาจาก
ไขมัน ในทางตรงกันข้ามถ้าให้ออกกําลังกายอย่างเข้มข้น จนกระทัง่ ทําให้ออกซิ เจนที่ได้รับน้อย
กว่าออกซิเจนที่ตอ้ งใช้ไปจริ ง หรื อที่เรี ยกว่าการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic) พบว่า
พลังงานส่ วนใหญ่ได้มาจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
จากงานวิจยั ดังกล่าวจึงได้ขอ้ สรุ ปที่วา่ แหล่งพลังงานที่จาํ เป็ นสําหรับการออกกําลังกาย
แบบเข้มข้นและใช้ระยะเวลาไม่นานนัก คือ คาร์โบไฮเดรต แต่แหล่งพลังงานที่จาํ เป็ นสําหรับการ
ออกกําลังกายที่เบา และยาวนาน คือ ไขมัน ทั้งไขมัน และคาร์โบไฮเดรตจึงเป็ นสารอาหารที่สาํ คัญ
อย่างยิ่งต่อการออกกําลังกาย ความเชื่อที่การทํางานหนัก หรื อการออกกําลังกายมากจําเป็ นจะต้อง
รับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากกว่าคาร์ โบไฮเดรต และไขมัน จึงเป็ นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
และก็เป็ นที่ ยอมรับกันในหมู่ของนักสรี รวิทยาของการออกกําลังกาย และนักโภชนาการแล้วว่า
หน้าที่ ห ลัก ของสารอาหารโปรตี น คื อ เสริ ม สร้ าง ซ่ อ มแซมส่ ว นต่ าง ๆ ของร่ างกาย ทําหน้าที่
สั ง เคราะห์ เอนไซม์ และฮอร์ โ มน (Enzyme and Hormone) ต่ าง ๆ ให้ แ ก่ ร่ า งกาย และการนํา
สารอาหารโปรตีนมาใช้ในการสร้างพลังงานจะใช้ในคราวจําเป็ นจริ ง ๆ เท่านั้น
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4.3.4 วิตามิน (Vitamins)
สารที่ทาํ หน้าที่เสมือนตัวกระตุน้ และควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
ทั้งยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย แต่ไม่ได้เป็ นสารให้พลังงานแก่ร่างกาย สารตัวนี้ ก็คือ วิตามิน
วิตามินต่างกับฮอร์โมน เพราะฮอร์โมนเกิดจากต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ภายในร่ างกาย แต่
วิตามินมีอยูใ่ นสารอาหารธรรมชาติทวั่ ไป ร่ างกายสร้างเองไม่ได้ ยกเว้นวิตามินดี
หน้ าของวิตามิน
1. กระตุน้ และควบคุมการปฏิบตั ิงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่ างกาย
2. ควบคุมการใช้พลังงาน และให้อาํ นาจต้านทานโรค
3. ส่ งเสริ มการพัฒนา และการเจริ ญเติบโตของร่ างกายโดยทัว่ ไป
ประเภทของวิตามิน
วิตามินแบ่งออกได้ตามคุณสมบัติมี 2 ประเภท คือ
1. วิตามินที่ละลายในไขมัน (Fast Soluble group) มีคุณสมบัติ คือ ไม่สูญเสี ยต่อ
อาหารที่หุงต้มด้วยความร้อนธรรมดา และไม่ละลายในนํ้าแต่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี
เค
2. วิตามินที่ละลายในนํ้า (Water Soluble group) มีคุณสมบัติ คือ ละลายในนํ้าได้ง่าย
และอาจถูกทําลายได้ดว้ ยความร้อนจากการหุ งต้ม หรื อแสงสว่าง เช่น วิตามินบีรวม วิตามินซี
เป็ นต้น
วิตามินทีล่ ะลายในนํา้
1. ละลายนํ้าได้ง่าย
2. ถูกทําลายได้ง่ายจากความร้อน แสง และด่าง
3. ไม่มีอาการแพ้
วิตามินทีล่ ะลายในไขมัน
1. ไม่ละลายในนํ้า แต่ละลายในไขมัน
2. มีความคงทนไม่เสื่ อมง่าย
3. ร่ างกายมีการสะสมไว้ที่ตบั และจะถูกขับออกมากับปัสสาวะทางอุจจาระ
4. ถ้าร่ างกายได้รับมากเกินความต้องการจะเกิดการแพ้ได้
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4.3.5 เกลือแร่ (Minerals)
เกลือแร่ มีความสําคัญต่อร่ างกายอย่างยิง่ แม้จะมีอยูเ่ พียง 4 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัวก็
ตามเพราะเป็ นทั้งส่ วนประกอบของระบบโครงสร้ างของร่ างกาย และบางส่ วนก็อยู่ในเนื้ อเยื่อ
ของเหลวในร่ างกายทัว่ ไป
หน้ าทีข่ องเกลือแร่
1. รักษาความสมดุลของกรด และด่างในร่ างกาย
2. เป็ นตัวเร่ งสําหรับปฏิกิริยาทางชีวะ
3. รักษาความสมดุลของนํ้าในร่ างกาย
4. ช่วยในการรับส่ งประสามความรู ้สึก
5. ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ
6. ช่วยในการเจริ ญเติบโตของกล้ามเนื้อ
7. ช่วยในการเจริ ญเติบโตและพัฒนาของอวัยวะต่าง ๆ เป็ นไปตามปกติ
ร่ างกายมนุ ษย์ มีกลไกพิเศษสําคัญสําหรับควบคุมการดูดซึ มของเกลือแร่ ที่จาํ เป็ นต่อ
ร่ างกาย และสามารถขับออกได้ทางปั สสาวะ อุจจาระ นํ้าดี เหงื่อ และสิ่ งอื่น ๆ ที่ขบั ออกทางลําไส้
ถ้าหากเกลือแร่ น้ นั เกินความต้องการ
อาหารผสมส่ วนใหญ่จะมีสารซึ่งให้เกิดกรดแต่กลไกของร่ างการจะมีปฏิกิริยาโดยตรง
ต่างสารส่ งเสริ มกรดเหล่านี้ โดยการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางระบบหายใจ และปัสสาวะที่
เป็ นกรดพิษออกโดยไตการรักษาความเป็ นกลางของ ร่ างกายเป็ นปัจจัยสําคัญเพื่อช่วยในการดํารง
ชีวิตถ้าร่ างกายขาดเกลือแร่ ที่จาํ เป็ นร่ างกายก็ไม่สามารถผลิตสารสําคัญ
ที่จาํ เป็ นต่อร่ างกายได้
เพียงพอ นอกจากนั้น การเคลื่อนย้ายของเหลวจากส่ วนหนึ่งของร่ างกาย ยังขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณความ
เข้มข้นของเกลือแร่ ในแต่ละด้านของผนังที่ก้ นั ระหว่างช่องเซลล์น้ นั ๆ รวมทั้งการเชื่อมต่อความ
รู ้สึกจากเซลล์ประสาทตัวหนึ่งไปสู่เซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่ง จากเหตุผลดังกล่าว มนุษย์จึงมีความ
ต้องการที่จะรักษาระดับความสมดุลของเกลือแร่ ให้มีสมํ่าเสมออยูต่ ลอดเวลา เพื่อการดํารงชีวิตที่มี
ประสิ ทธิภาพ
การเลือกอาหารทีใ่ ห้ วติ ามิน และเกลือแร่ อย่ างเพียงพอ
วิตามิน และแร่ ธาตุต่าง ๆ ในรายการข้างล่างนี้ลว้ นแล้วแต่มีความสําคัญต่อสุ ขภาพ เรา
จึงควรกินอาหารให้หลากหลายครบทุกหมู่ และให้ได้พลังงานอย่างเพียงพอ จะได้ไม่ตอ้ งกังวลว่า
ร่ างกายได้รับวิตามิน และเกลือแร่ ครบถ้วนตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ สําหรับหญิงมีครรภ์ ผูม้ ีปัญหา
สุ ขภาพ ผูป้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง หรื อผูท้ ี่ตอ้ งควบคุมอาหารบางประเภทอาจจําเป็ นต้องใช้
อาหารเสริ ม และต้องขอคําปรึ กษาแพทย์ก่อนเสมอ
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วิตามินทีล่ ะลายในไขมัน
วิตามินที่ละลายได้ในไขมันมักพบในอาหารที่มีไขมัน และนํ้ามัน ร่ างกายจะสะสม
วิตามินเหล่านี้ไว้มนเนื้อเยือ่ ไขมัน เราจึงไม่จาํ เป็ นต้องกินทุกวันส่ วนวิตามินประเภทนี้เป็ นอาหาร
เสริ มนั้นหากกินมากเกินไปอาจเป็ นโทษได้ เราจึงควรพยายามกินวิตามินเหล่านี้จากอาหารตามปกติ
ให้พอเพียง
ตารางที่ 36 แสดงแหล่ งและความสํ าคัญของวิตามินทีล่ ะลายในไขมัน
สารอาหาร
แหล่งทีด่ ี
บทบาทสํ าคัญ
วิตามินเอ
นมและผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้มีการ ทําให้ผวิ หนัง เยือ่ บุเมือก กระดูก ฟัน
(เรทินอลสกัดเอา ไขมันออก เครื่ องในสัตว์ และผม รวมทั้งการมองเห็น และการ
retinol)
เช่น ตับ ไต ไข่ นํ้ามันตับปลา สร้างภูมิตา้ นทานต่างๆ
สามารถ
ผลไม้และผักสี เขียวเข้มหรื อสี
ทํางานได้อย่างปกติ
เหลืองส้มซึ่งมีสารเบต้าแคโรทีน
วิตามินดี
ร่ างกายสามารถสังเคราะห์วติ ามินดี ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและ
(แคลซิเฟอรอล ขึ้นเองได้เมื่อได้รับแสงแดด
ฟอสฟอรัส จําเป็ นต่อการเจริ ญเติบโต
– Calciferol)
นอกจากนี้ยงั พบในอาหารจําพวก และการเสริ มสร้างความแข็งแรงของ
ตับ นํ้ามันตับปลา ไข่แดง นมและ กระดูก
ผลิตภัณฑ์นม
วิตามินอี
มีในอาหารส่ วนใหญ่โดยเฉพาะใน ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ทําหน้าที่เป็ น
(โทโคเฟอรอล นํ้ามันพืช ธัญญาหารเมล็ดข้าวต่างๆ สารแอนติออกซิแดนต์
tocopherol)
เมล็ดพืช ถัว่ ผักใบเขียว เนยเทียม
(มาร์การี น)และไข่แดง
วิตามินทีล่ ะลายได้ ในนํา้
วิตามินที่ละลายได้ในนํ้า พบได้ท้ งั ในพืช และสัตว์หลายชนิด ร่ างกายสามารถเก็บ
วิตามินเหล่านี้ได้ในปริ มาณเล็กน้อย
และดูดซึมได้อย่างรวดเร็ วเราจึงต้องกินอาหารที่มีวิตามิน
เหล่านี้เกือบทุกวัน เราควรรู ้จกั วิธีการนําผักมาประกอบอาหารโดยไม่ให้สูญเสี ยวิตามินเหล่านี้ไป
มากนัก

112
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 4 โภชนาการ: อาหารสําหรับสุ ขภาพ

ตารางที่ 37 แสดงแหล่ งและความสํ าคัญของวิตามินทีล่ ะลายในนํา้
สารอาหาร
แหล่งทีด่ ี
บทบาทสํ าคัญ
ไธอามิน –
เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อหมู และ จําเป็ นต่อการทํางานของระบบ
thiamin (บี1)
ธัญญาหารเมล็ดข้าวต่างๆ
ประสาท ช่วยในการสร้างพลังงาน
โดยเฉพาะข้าวกล้องหรื อซ้อมมือ จากคาร์โบไฮเดรต
จะมีวิตามินบี 1 สูงกว่าข้าวที่ขดั สี
จนขาว รวมทั้งอาหารทะเล ตับ
เป็ ด ไก่ ถัว่ ต่าง ๆ มันฝรั่ง และนม
โธอามิน –
ตับ ไต เนื้อวัว เป็ ด ไก่ ไข่ นมและ ช่วยให้ร่างกายสร้างพลังงานจาก
riboflavin (บี2) ธัญญาหารต่างๆ ปลา ผักใบเขียว อาหารที่กินเข้าไป
และถัว่ ต่าง ๆ เช่น ถัว่ แดงและ
ถัว่ แขก
ไนอาซิน – niacin ข้าว แป้ งเสริ มวิตามิน เนื้อสัตว์ จําเป็ นต่อการทํางานของระบบ
(กรดนิโคตินิค – และเครื่ องในโดยเฉพาะตับไต
ทางเดินอาหาร และระบบประสาท
nicotinic acid, บี เป็ ด ไก่ ไข่ ปลา ถัว่ ต่างๆ เนยแข็ง ช่วยสร้างพลังงานจากอาหาร และ
3)
และผลไม้แห้ง
ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
กรดโฟลิค – folic ตับ ไตและเนื้อส่ วนอื่นๆ รวมทั้ง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและ
acid
ผักต่างๆ ผลไม้สด ถัว่ แดง และถัว่ องค์ประกอบทางพันธุกรรม
(โฟเลต-folate)
แขก
บี 12 (ไชยาโนโค เครื่ องในสัตว์โดยเฉพาะตับ ไต ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง บํารุ งประสาท
บาลามิน –
และเนื้อส่ วนอื่น ๆ ปลา ไข่แดง และเผาผลาญสารอาหารต่าง ๆ ให้
Cyanocobalamin) ผลิตภัณฑ์นม
ร่ างกายนําไปใช้ประโยชน์
วิตามินซี (กรด ผลไม้และนํ้าผลไม้ต่างๆ (ถ้าเป็ น ช่วยในการเจริ ญเติบโต บํารุ งและ
แอสคอร์บิคผลไม้สดจะดีที่สุด) โดยเฉพาะ เสริ มสร้างกระดูกและฟัน ซ่อมแซม
ascorbic acid)
ผลไม้รสเปรี้ ยว เช่น ฝรั่งรวมทั้ง ส่ วนที่สึกหรอและต่อต้านการติดเชื้อ
ผักใบเขียว
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แร่ ธาตุทจี่ ําเป็ นต่ อร่ างกาย
ร่ างกายต้องการวิตามิน และสารอาหารต่างๆ เป็ นปริ มาณมากน้อยต่าง ๆ กันไปหลาย
สิ บชนิดเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แร่ ธาตุ 4 ชนิดต่อไปนี้ นักว่าเป็ นสารอาหารที่จาํ เป็ นต่อการทํางานของ
ร่ างกายมากที่สุด
ตารางที่ 38 แสดงแหล่ งและความสํ าคัญของแร่ ธาตุทจี่ ําเป็ นต่ อร่ างกาย
สารอาหาร
แหล่งทีด่ ี
บทบาทสํ าคัญ
แคลเซียม
นมและผลิตภัณฑ์นม
ปลา จําเป็ นต่อการบํารุ งและเสริ มสร้าง
(calcium)
โดยเฉพาะปลาเล็กปลาน้อยและ
กระดูกและฟัน ช่วยในการทํางานของ
ปลาชนิดอื่นๆ ที่กินได้ท้ งั ตัว กุง้ กล้ามเนื้อ และทําให้การแข็งตัวของ
แห้ง ผักใบเขียว เช่น คะน้าและ เลือดเป็ นปกติ
เต้าหู ้
เหล็ก(iron)
เนื้อแดง เครื่ องในสัตว์โดยเฉพาะ ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง และขนส่ ง
ตับและไตเลือดสัตว์ เช่น เลือดหมู ออกซิเจนเข้าสู่กล้ามเนื้อและเลือด
เลือดเป็ ด เลือดไก่ ถัว่ ต่างๆ (ถัว่ แดง
ถัว่ ลันเตา และถัว่ แขก) ผักใบสี เขียว
เข้ม ผลไม้ตากแห้ง ถัว่ เปลือกแข็ง
ชนิดต่างๆ
โพแทสเซียม
อาหารส่ วนใหญ่โดยเฉพาะผลไม้ ช่วยกระตุน้ ประสาท ควบคุมการหด
(Potassium)
สดเช่น ส้มเขียวหวาน กล้วย ผัก ตัวของกล้ามเนื้อ และรักษาความดัน
ต่างๆ เนื้อสัตว์ ข้าวกล้องหรื อข้าว โลหิ ตให้เป็ นปกติ
อนามัยและนม
สังกะสี (zinc) อาหารแทบทุกประเภทเป็ นแหล่งที่ จําเป็ นต่อการเผาผลาญและย่อยอาหาร
ดีของสังกะสี แต่มีมากโดยเฉพาะ ช่วยให้บาดแผลหายเร็ วขึ้นช่วยในการ
ในตับและเนื้อแดง ไข่แดง นม และ เจริ ญเติบโต ซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ที่สึก
ผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ
ข้าวกล้อง หรอ และช่วยให้พฒั นาการทางเพศ
อาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรม เป็ นไปอย่างเหมาะสมตามวัย
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4.3.6 นํา้ (Water)
ปกติน้ าํ ในร่ างกายมีประมาณ 2/3 ของนํ้าหนักร่ างกาย และ 1/3 ของนํ้าหนักนํ้านี้จะเป็ น
ของเหลวนอกเซลล์ และ2/3 เป็ นของเหลวระหว่างเซลล์
ร่ างกายพยายามที่จะรักษาระดับนํ้าให้มีความสมดุลระหว่างนํ้าที่สูญเสี ยกับนํ้าที่บริ โภค
ดังนั้น นํ้าหนักของคนเราจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ถึง 2 กิโลกรัมต่อวัน ร่ างกายมีการเสี ยนํ้าอย่าง
น้อยวันละประมาณ 800 ซีซี โดยทางผิวหนัง และปอด ไตจะขับออกประมาณวันละ 1,0001,500 ซีซี และออกมากับอุจจาระประมาณ 200 ซีซี หากร่ างกายสูญเสี ยกลัยโคเจนทั้งหมดที่
สะสมและประมาณครึ่ งหนึ่งของโปรตีนในร่ างกายก็ยงั คงมีชีวิตอยูไ่ ด้โดยไม่มีอนั ตรายร้ายแรงใด ๆ
เกิดขึ้น แต่การสูญเสี ยนํ้าเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าทั้งหมดในร่ างกาย ถือว่ารุ นแรง และถ้าสูญเสี ย
นํ้าเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าทั้งหมดในร่ างกาย ถือว่ารุ นแรง และถ้าสูญเสี ยถึง 20-22
เปอร์เซ็นต์ อาจเสี ยชีวิตได้
ภาวะที่ร่างกายขาดนํ้า(Dehydration) จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสมดุลของ
เกลือแร่ ซึ่งไม่สามารถทดแทนโดยการดื่มนํ้าตามปกติได้ ดังนั้น การสูญเสี ยนํ้าในร่ างกายจึงมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ถ้าร่ างกายขาดนั้นอาจจะจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ปริ มาณของเหลวในเลือด (Plasma) ลดลง
2. อุณหภูมิทุกส่ วนของร่ างกายเพิม่ ขึ้น
3. จํานวนความร้อนที่สะสมในร่ างกายเพิ่มขึ้น
4. ประสิ ทธิภาพของการทํางานลดลง
5. ความดันเลือดในเส้นเลือดดําลดลง
6. การรักษาระดับอุณหภูมิทุกส่ วนของร่ างกายล้มเหลว เพราะไม่มีเหงื่อใช้ในการ
ระเหย ทําให้ปริ มาณที่ไหลเวียนเลือดลดลง
4.4 อาหารมังสวิรัติ(Vegetarian Food)
หลัก การทั่ว ไปของอาหารมังสวิ รัติ คื อ การที่ อ าหารเหล่ านั้ น ไม่ มี เนื้ อ สั ต ว์เป็ น
ส่ วนผสมของอาหารจากการตีพิมพ์เผยแพร่ ของวารสารทางการแพทย์ชื่อ บริ ทิส เมดิคอล เจอร์
นอร์ (British Medical Jourmal) ในปี พ.ศ. 2547 ได้ มี ก ารตี พิ ม พ์ ผ ลของการศึ ก ษาผู ้ที่ ไ ม่ กิ น
เนื้อสัตว์ (หรื อมังสวิรัติ) จํานวน 6,000 คน และผูท้ ี่กินเนื้อสัตว์ 5,000 คน พบว่าผูท้ ี่เป็ นมังสวิรัติ
จะมีอายุยนื ยาวกว่า และมีโอกาสเป็ นมะเร็ งน้อยกว่าผูท้ ี่กินเนื้ อสัตว์แต่นกั วิจยั ยังเห็นว่าประโยชน์ผู ้
ที่กินอาหารมังสวิรัติได้รับน่าจะเป็ นผลมาจากการกินผัก ผลไม้ ธัญญาพืชและถัว่ ต่าง ๆ มากกว่า
จากการละเว้นกินเนื้อสัตว์
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อาหารมังสวิรัติมีหลายแบบสามารถแบบออกได้ ดังนี้
1. แบบกินผัก และนม (Lacto-Vegetarian) กินผักและนม รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากนม
2. แบบกิ น ผัก ไข่ และนม (Lacto-ova-vegetarian) กิ น ผัก ไข่ นม และผลิ ตภัณ ฑ์
จากนม
3. แบบกินผักอย่างเดียว (Vegan) ไม่กินอาหารที่ได้จากสัตว์ รวมทั้งนํ้าผึ้ง กินอาหาร
ที่ได้จากพืชเท่านั้น
4. แบบกิ น ผักและปลา (Pescatarian) กิ น ปลา และอาหารทะเล แต่ ไม่ กิน เนื้ อสัตว์
ชนิดอื่น ๆ อาจจะกินนม ไข่ ผลิตภัณฑ์จากนมด้วย หรื อไม่กไ็ ด้
5. แบบไม่กินเนื้อแดง (Semi-vegeltarian) ไม่กินกับเนื้อแดง แต่กินปลา และกินไก่
สารอาหารจําเป็ นสํ าหรับผู้เป็ นมังสวิรัติ
มนุ ษ ย์ไม่ จาํ เป็ นต้องกิ น เนื้ อเพื่ อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ผูท้ ี่ กิน อาหารมังสวิรัติ
สามารถมี ร่างกายแข็งแรงสมบู รณ์ ได้ท ัด เที ยมกับ ผูท้ ี่ กิ น เนื้ อ แต่ มี ส ารอาหาร 3 ชนิ ด คื อ เหล็ก
วิตามินบี 12 และแคลเซี ยม ซึ่ งที่ผกู ้ ินอาหารมังสวิรัติควรใส่ ใจเป็ นพิเศษว่าได้รับอย่างพอเพียงแก่
ความต้องการของร่ างกายหรื อไม่
ร่ างกายต้องการธาตุเหล็กเพื่อใช้ในการผลิตฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ธาตุเหล็ก
มีความที่สาํ คัญมากต่อวัยรุ่ นหญิงตั้งแต่เริ่ มมีประจําเดือน เพราะร่ างกายจะสู ญเสี ยเลือดไปจํานวน
หนึ่ งทุกครั้งเมื่อมีประจําเดือน การขาดธาตุเหล็กอาจจะทําให้เกิดอาการเหนื่ อยง่ายและเป็ นโลหิ ต
จาง (anemia) อาหารที่มีแร่ ธาตุเหล็กและมิใช่อาหารประเภท เนื้ อสัตว์ ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อม
มือ ถัว่ ชนิ ดต่าง ๆ รําข้าว ผลไม้สุกตากแห้ง ผักใบเขียว (โดยเฉพาะคะน้าและผักโขม)และไข่แดง
ร่ างกายต้องอาศัยวิตามินซี ในการแปลงธาตุเหล็กที่ได้จากพืชไปใช้ประโยชน์ ผูก้ ินอาหารมังสวิรัติ
จึงควรกินผักกับผลไม้ หรื อนํ้าผลไม้สด ทุกมื้อ และสารอาหารที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ ป็ นมังสวิรัติ คือ
วิตามินบี 12 และแคลเซียม ดังนั้นซึ่งผูเ้ ป็ นมังสวิรัติตอ้ งมีการเสริ มสิ่ งเหล่านี้
วิตามินบี 12
ร่ างกายต้องได้รับวิตามินบี 12 อย่างพอเพียงจํานวนเม็ดเลือดแดงจึงจะสมบูรณ์ และ
ระบบประสาทจึงจะแข็งแรง เรามักไม่ค่อยขาดวิตามินชนิ ดนี้ แต่ถา้ ขาดก็จะทําให้เป็ นโลหิ ตจาง
และเส้นประสาทเสื่ อมลง วิตามินบี 12 มีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารที่ได้จากสัตว์ ผูท้ ี่กินอาหาร
มังสวิรัติอาจได้วิตามินชนิ ดนี้ จากอาหารประเภทนม และไข่ แต่ผทู ้ ี่กินแต่ผกั ล้วน ๆ ควรกินอาหาร
เสริ ม เช่ น นมถัว่ เหลือง หรื ออาหารเช้าสําเร็ จรู ปประเภทธัญพืชอบแห้งชนิ ดมีการเสริ มวิตามิน
บี 12
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แคลเซียม
กระดู ก และฟั น ที่ แข็งแรงต้องอาศัยแคลเซี ยมอาหารมังสวิรัติที่ อุด มด้วยแคลเซี ยม
ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ผูท้ ี่กินอาหารมังสวิรัติโดยกิ นผักอย่างเดี ยวอาจได้รับแคลเซี ยม
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ถ ั่ว เหลื อ งเสริ มแคลเซี ย ม เต้า หู ้ ข าวอย่ า งแข็ ง ถั่ว ที่ มี เปลื อ กแข็ ง ผัก ใบเขี ย ว
เมล็ดทานตะวัน งา และผลไม้แห้ง ในการดูดซึ มแคลเซี ยมนั้นร่ างกายต้องอาศัยวิตามินดี ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ได้รับจากแสงแดดเพียงพออยู่แล้ว สําหรับผูท้ ี่เกรงว่าอาจไม่ได้รับวิตามินดี มากพอก็อาจกิ น
ธัญพืชเสริ มวิตามินดี
อย่างไรก็ตามยังพบว่าอาหารจะมีความเกี่ยวโยง ต่อการเป็ นโรคมะเร็ ง โรคหัวใจได้
ดังนั้นมนุ ษย์เราควร จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้ดีข้ ึน โดยปฏิบตั ิตามคําแนะนําต่อไปนี้ ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับมังสวิรัติ คือ
1. กินไขมันอิ่มตัวในปริ มาณน้อย เพราะเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเกิดโรคไขมันใน
เลือดสู ง และโรคหัวใจ ซึ่ งไขมันอิ่ มตัวมีมากในไข่ ผลิตภัณฑ์นม นํ้ามันพืชที่ เป็ นไข เช่ น นํ้ามัน
มะพร้าว นํ้ามันสัตว์
2. กินผักและผลไม้มากขึ้น เนื่องจากมีแร่ ธาตุ วิตามินต่าง ๆ รวมทั้งเบต้าแคโรทีน ซึ่ง
เป็ นสารแอนติออกซิ แดนช์ (antioxidant) และอาจจะช่ วยชะลดความเสื่ อมโทรมของเนื้ อเยื่อและ
เซลล์ในร่ างกายได้
3. กินอาหารที่มีกากใยอาหารมากขึ้น เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ธัญพืช ผัก ผลไม้
และถัว่ ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็ นกากใยอาหารจะช่วย แก้ไขปัญหาท้องผูกได้อีกด้วย
4.5 อาหารชีวจิต
ชีวะ หมายถึง ร่ างกาย ส่ วนจิต หมายถึง จิตที่มนั่ คง ชีวจิตจึงเป็ นเรื่ องของสุ ขภาพกาย
และใจ ความสุ ขสมบูรณ์ท้ งั กายและใจ จะเกิดขึ้นได้กต็ อ้ งมีรากฐานในการปฏิบตั ิตามแนวธรรมชาติ
มีความพอดี เรี ยบง่าย ดําเนิ นชี วิตเพื่อความเป็ นเลิศของสุ ขภาพกายและใจ และเพื่อสร้างสังคมที่
ดีงาม เข้าใจกัน เอื้อเฟื้ อต่อกัน เมื่อสุ ขภาพกายดี สุ ขภาพจิตดี อายุก็จะยืนยาวตามมา เป็ นชีวิตที่ยืน
ยาวที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เป็ นชีวิตที่มีความสุ ข
ผู ้ที่ ริ เริ่ ม และพยายามเผยแพร่ แ นวทางการดํา เนิ น ชี วิ ต แบบชี ว จิ ต คื อ ดร.สาทิ ส
อินทรกําแหง ท่านมองเห็นปั ญหาของคนไทยว่ามีพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่ค่อนข้างจะผิดเอา
มาก ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกิ น การนอน การพักผ่อน การออกกําลังกาย ทุกอย่างผิดไปจากความเป็ น
ธรรมชาติ ทําให้คนไทยเจ็บป่ วยโดยไม่จาํ เป็ นใช้ชีวิตแบบตายผ่อนส่ ง และอายุส้ ันโดยไม่จาํ เป็ น
ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเรายึดกับวัตถุ หลงในเรื่ องวัตถุมาก
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เกินไป บางคนอายุยนื แต่สุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่ วยออด ๆ แอดๆ มีชีวิตที่ยาวนานแต่เต็มไปด้วยความ
ทรมาน สมองและสติปัญญาไม่สมประกอบความจําก็เลอะเลือน
ในทัศนะของดร. สาทิส กล่าวว่าโรคหลายอย่างที่เราพบเห็นหรื อเป็ นนั้นไม่ใช่โรค ไม่
ว่าจะเป็ นอาการของเบาหวาน ความดันเลือด แม้แต่โรคมะเร็ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากตัวเราเองเกือบ
ทั้งสิ้ น ไม่ว่าจากอาหารการกิน หรื อวิถีชีวิตประจําวัน ที่ทาํ ให้เกิดการสะสมพิษ และทําให้ภูมิคุม้ กัน
อ่ อ นแอ ฉะนั้น แนวทางการรั ก ษาจึ งต้อ งมี ก ารเอาพิ ษ ออก (Detoxification) พร้ อ มกับ การเสริ ม
ภูมิคุม้ กันให้ดีข้ ึน เช่น การออกกําลังกาย และทําวิถีชีวิตประจําวันให้สมดุล เป็ นต้น
อาหารชีวจิตเป็ นอย่ างไร
หลักการและรู ปแบบของอาหารชี วจิ ตคล้ายคลึ งกับอาหารแบบแม็กโครไบโอติกส์
(Macro-biotics) ที่ มีตน้ กําเนิ ดมาจากพระเซนในประเทศญี่ปุ่น แต่ว่าผูค้ ิดค้นอาหารแบบแม็กโคร
ไบโอติ กส์ เพิ่ มเนื้ อปลา สาหร่ ายทะเล และอื่ น ๆ เข้าไป โดยเชื่ อว่าอาหารแบบนี้ สามารถรั ก ษา
โรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง ที่ว่าอาหารชี วจิตและแม็กโครไบโอติกส์คล้ายคลึงกันก็คือ หลักการที่ให้
กินอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นธรรมชาติและตามฤดูกาล ไม่ใช่อาหารสําเร็ จรู ป อาหารกระป๋ อง หรื อ
แม้กระทัง่ พืชผักที่ ผ่านการเพาะบ่ มด้วยปุ๋ ยเคมีเพราะอาหารที่ เรากิ น เข้าไปทุ กอย่าง จะส่ งผลต่ อ
ร่ างกายเสมอ อาหารทําให้เกิดโรคได้ และช่วยรักษาโรคได้เช่นกัน อาหารชีวิจิตจะเน้นที่ประโยชน์
ตามหลักโภชนาการ จึงไม่ใช่อาหารที่อุดมด้วย ไขมัน หรื อแป้ งที่ทาํ ให้ขาวบริ สุทธิ์
โภชนาการตามแนวชีวจิตในแต่ ละมือ้ ควรจะประกอบด้ วย
1. ปริ มาณครึ่ งหนึ่งของมื้อควรเป็ นอาหารประเภทแป้ งซึ่งไม่ได้ขดั ขาว หรื อที่เรี ยกว่า
Whole Grains เช่น ข้าวซ้อมมือหรื อข้าวกล้อง ถ้าเป็ นข้าวโพดก็ท้ งั เมล็ดหรื อทั้งฝัก ถ้าเป็ นแป้ ง ขนม
ปังจะเป็ นขนมปังโฮสวีท เป็ นต้น
2. ปริ มาณหนึ่งในสี่ ควรเป็ นผัก ใช้ท้ งั ผักดิบและผักสุ กอย่างละครึ่ ง ทําเป็ นสลัดผักสด
ก็ได้ ทําเป็ นผักสุ กจิ้มนํ้าพริ กบ้าง หรื อผัดโดยใช้น้ าํ มันพืชแต่นอ้ ย ถ้าปลูกผักเองไม่ใช้สารเคมีจะดี
ที่สุด แต่ถา้ ต้องซื้อจากตลาดก็ตอ้ งเลือกผักที่ปลอดสาร แช่น้ าํ นาน ๆ และแช่ด่างทับทิมด้วย
3. ปริ มาณ 15 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นถัว่ เช่น ถัว่ เขียว ถัว่ แดง ถัว่ เหลือง ถัว่ ดํา และผลิตผล
จากถัว่ เช่น เต้าหู ้ โปรตีนเกษตร หรื อผลผลิตที่ดดั แปลง จากถัว่ ในรู ปต่าง ๆ นอกจากนี้จะใช้โปรตีน
จากสัตว์เป็ นครั้งคราว คือ พวกปลา และอาหารทะเลอื่น ๆ ได้ประมาณอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
4. ที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์น้ นั เป็ นส่ วนเบ็ดเตล็ด เช่น แกงแบบไทย ให้เลือกแกงจืด
หรื อแกงเลียง ไม่ใช่แกงกะทิ ส่ วนผสมที่ใช้ในการปรุ งเป็ นประจํา คือ สาหร่ ายทะเล และงา ใช้ท้ งั งา
สดและงาคัว่ โรยหน้าอาหารต่าง ๆ จําพวกเมล็ดพืชที่ใช้กินเล่น ได้แก่ ถัว่ คัว่ เมล็ดฟั กทอง เมล็ด
แตงโม ส่ วนผลไม้ควรเป็ นผลไม้เขียว และรสชาติไม่หวาน เช่น ฝรั่ง มะม่วงดิบ เป็ นต้น
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อาหารที่ควรงดได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นํ้าตาลขาวทุกชนิด รวมทั้งอาหาร ขนม
และเครื่ องดื่มที่มีน้ าํ ตาล อาหารมันที่ใช้น้ าํ มัน กะทิ นม เนย แป้ งขาวทุกชนิด เช่น ข้าวขาว ก๋ วยเตี๋ยว
ขนมจีน ขนมปั งขาว จะเห็นได้ว่าอาหารชีวจิตนั้นไม่เหมือนอาหารมังสวิรัติหรื ออาหารเจ เพราะยัง
ต้องการโปรตีน จากกุง้ หอย ปู ปลา และจากถัว่ เหลือง
สําหรับอาหารที่ช่วยแก้โรคเกี่ยวกับระบบย่อยนอกจากจะกินอาหารตามสูตรแล้วขอให้
เพิ่มผักชนิ ดที่มีกาก และประเภทคาร์ โบไฮเดรต ที่จะหล่อลื่นด้วย ผักที่มีกากเราเรี ยกว่า ไฟเบอร์
เช่น ผักบุง้ ผักคะน้า บร็ อคเคอลี่ และใบไม้ที่กินได้ชนิ ดต่าง ๆ เช่น ใบขี้เหล็ก ใบแต้ว ยอดมะตูม
เป็ นต้น ส่ วนคาร์ โบไฮเดรตที่จะหล่อลื่นลําไส้เล็ก และลําไส้ใหญ่ คือมันชนิ ดต่าง ๆ เช่น มันฝรั่ง
มันเทศ มันไข่ เป็ นต้น
4.6 การเลือกบริโภคอาหารให้ ถูกหลักโภชนาการและสั ดส่ วนทีเ่ หมาะสมของสารอาหาร
การเลือกบริ โภคอาหารให้ได้ท้ งั คุณภาพและปริ มาณที่พอเหมาะกับความต้องการของ
ร่ างกายเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ สําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย หลักการง่าย ๆ คือ ต้องเลือกบริ โภคอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ ในปริ มาณที่พอเหมาะกับความต้องการของร่ างกาย แต่ถา้ ปริ มาณสารอาหารโปรตีน
และคาร์ โบไฮเดรตมากเกิ น ความต้องการของร่ างกายแล้วจะถู ก เปลี่ ยนรู ป เป็ นไขมัน สะสมใน
ร่ างกาย และจะนําไปสู่ โรคอ้วน และโรคอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจโคโรนารี่
เป็ นต้น
จากการศึกษาทางโภชนาการ ได้มีการกําหนดความต้องการของสารอาหารที่เป็ นสารที่
ก่อให้เกิดพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันสําหรับบุคคลทัว่ ไปโดยมีสดั ส่ วนของสารพลังงาน ดังนี้
คาร์โบไฮเดรต
ประมาณ 55-60 เปอร์เซ็นต์
โปรตีน
ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์
ไขมัน
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
โดยแบ่ ง เป็ นไขมัน ที่ อิ่ ม ตัว ประมาณ 10 ไขมัน ไม่ อิ่ ม ตัว ประมาณ 20 เปอร์ เซ็ น ต์
หลักการควบคุ มนํ้าหนักของร่ างกาย หมายถึ ง การควบคุ มนํ้าหนักไม่ให้เพิ่ มขึ้น หรื อการทําให้
นํ้าหนักของร่ างกายลดลง โดยที่ ร่างกายไม่เสี ยประสิ ทธิ ภ าพในการทํางาน อย่างไรก็ตามการที่
นํ้าหนักของร่ างกาย เกินกว่าปกติหรื ออ้วน จะมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพมากในการลดนํ้าหนักของร่ ายกาย
สามารถทําได้หลายวิธี คือ
1. การจํากัดอาหาร (Food Restriction) เป็ นการจํากัดปริ มาณอาหารที่ร่างกายได้รับ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารอาหารพวกไขมัน และคาร์โบไฮเดรต
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2. การจํากัดนํ้าหรื อของเหลว ต่างๆ ที่ จะเข้าสู่ ร่างกาย (Fluid Deprivation) วิธีน้ ี ไม่
เหมาะกับ บุ คคลทัว่ ไป แต่ อาจจะจําเป็ นสําหรั บ บุ ค คลบางประเภทที่ เกี่ ยวข้องกับ นํ้าหนัก เช่ น
นัก กี ฬ ามวย ยกนํ้าหนัก ยูโด เป็ นต้น ทั้งนี้ จะต้องกระทําอย่างระมัด ระวัง ซึ่ งจากการศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ของการสู ญเสี ยนํ้า กับประสิ ทธิ ภาพการทํางานของร่ างกาย เพราะว่าการสู ญเสี ยนํ้า
เพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนักของร่ างกาย มีผลทําให้ประสิ ทธิภาพการทํางานของร่ างกายลดลงไป
ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ และอาจจะเกิดภาวะร่ างกายขาดนํ้าได้ (Dehydration)
3. การทําให้สูญเสี ยนํ้าโดยการใช้ความร้อน (Thermal Dehydration) เช่น การอบซาว
น่ า การสวมเสื้ อผ้าที่หนาๆ เพื่อให้สูญเหงื่อเพิ่มมากขึ้น ผลเสี ยที่เกิดขึ้น คือร่ างกายจะขาดนํ้า และ
สูญเสี ยเกลือแร่ ต่างๆ เช่น โซเดียมคลอไรด์ โปรแตสเซียม และเกิดความเมื่อยล้าเป็ นตะคริ วได้
4. เพิ่ ม กิ จ กรรม หรื อ ทํา งานมากขึ้ น (Increased activity) ได้ แ ก่ การทํา งานที่ ใ ช้
แรงกายในชีวิตประจําวันมากขึ้น ออกกําลังกายเป็ นประจําสมํ่าเสมอ เป็ นต้น
วิธีก ารที่ ดี และมี ความปลอดภัยต่ อร่ างกาย เกี่ ยวกับการลดนํ้าหนัก คื อ การควบคุ ม
อาหาร หรื อจํากัดอาหารควบคู่กบั การออกกําลังกาย หรื อการเพิ่มกิจกรรมการทํางานที่ใช้แรงกายใน
ชี วิตประจําวันให้มากขึ้นจะมีผลดี ต่อร่ างกาย นอกจากนี้ ได้มีขอ้ แนะนําสําหนับการลดนํ้าหนักที่
เหมาะสม ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. การลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงผลที่ตามมาก็คือ นํ้าหนักของร่ างกายลดอัน
เนื่องมาจากการที่น้ าํ ในร่ างกายลดลงไม่ใช่ไขมันลดลง ซึ่งจะมีผลต่อภาวะการขาดนํ้า (Dehydration)
2. การลดนํ้าหนักเป็ นการจํากัดคาร์ โบไฮเดรต จะเป็ นสาเหตุทาํ ให้ คาร์โบไฮเดรต ที่
มี การสะสมไว้ลดลงได้ และเป็ นปั ญ หาต่อภาวะการขาดนํ้า (Dehydration) และการมี กรดไขมัน
อิสระเพิ่มขึ้น นําไปสู่ ภาวะที่ร่างกายมีสารประกอบของคาร์ บอนมอนนอกไซด์ผสมอยู่ และการเผา
ผลาญไขมันไม่สมบูรณ์ ทําให้เกิดกรดมากยิง่ ขึ้น เรี ยกภาวะนี้วา่ Ketosis
3. การออกกําลังกายและควบคุมอาหารเป็ นวิธีการที่ เหมาะสมที่สุดสําหรับการลด
นํ้าหนัก
4. นักกีฬาควรจะลดนํ้าหนักไม่เกิน 1-2 ปอนด์ (0.5-1.0 กิโลกรัม) ต่อสัปดาห์ และทํา
การลดนํ้าหนักจนกระทัง่ นํ้าหนักของร่ างกาย มาถึงช่วงนํ้าหนักของร่ างกายที่ควรจะเป็ นตามความ
เหมาะสม
5. สําหรับการออกกําลังกายเพื่อต้องการให้ร่างกายสู ญเสี ยไขมันหรื อมีการใช้ไขมัน
หรื อเพื่อสร้างพลังงานนั้นจะต้องกระทําโดยใช้แรงต้านทานปานกลาง กล่าวคือ ความหนักของงาน
ประมาณ 50-70 เปอร์ เซ็ น ต์ของอัต ราการเต้น ของหัว ใจสู งสุ ด และเป็ นการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิคจะใช้ระยะเวลานานๆ อย่างต่อเนื่ อง ส่ วนการฝึ กร่ างกายแบบที่มีแรงต้านทาน (Resistance
training) เช่ น การฝึ กด้วยนํ้าหนักเป็ นการส่ งเสริ มการเพิ่มของมวลของร่ างกายที่ ปราศจากไขมัน
(Fat-Free Mass)
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4.7 โภชนาการกับการออกกําลังกาย
อาหารก่อนการออกกําลังกาย ขณะออกกําลังกาย และภายหลังการออกกําลังกาย
โดยทัว่ ไปอาหารก่อนการออกกําลังกายควรรับประทาน ตามปกติที่เคยปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว
เพียงแต่วา่ ต้องรับประทานอาหารก่อนออกกําลังกายประมาณ 2-3 ชัว่ โมง เพื่อที่จะให้อาหารถูกย่อย
และดูดซึมไปอวัยวะส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย จะได้ไม่เหลืออยูใ่ นกระเพาะอาหาร ซึ่งไม่ตอ้ งเสี ยเลือด
และออกซิ เจนในการช่วยย่อยอาหาร และไม่ควรรับประทานอาหารประเภทไขมันสู ง เพราะจะใช้
เวลาในย่อยนาน อีกทั้งอย่ารับประทานในปริ มาณที่มากเกินไป
ในขณะออกกําลังกาย ร่ างกายจะมีการสู ญเสี ยนํ้าโดยการหลัง่ เหงื่อออกมา ในขณะ
ออกกําลังกายอาจจะมีการดื่มนํ้าเปล่าชดเชยได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการออกกําลังกายที่ใช้เวลาไม่
นานเกิ น 1 ชั่วโมงขึ้นไป จะต้องมีการชดเชยนํ้าเป็ นระยะๆ ทั้งนี้ การชดเชยที่ดีโดยการให้น้ าํ เย็น
ธรรมดาก็เพี ยงพอแล้ว จึ งไม่ จ าํ เป็ นชดเชยด้วยเครื่ องดื่ ม เกลื อ แร่ ท าํ ให้ เสี ยค่ าใช้จ่ ายเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
ต่างหาก
ภายหลั ง ออกกํา ลั ง กาย ให้ พ ั ก ให้ ห ายเหนื่ อ ยก่ อ นประมาณ 1 ชั่ ว โมง จึ ง ค่ อ ย
รับประทานอาหาร และดื่มนํ้าชดเชยประมาณ 1-2 แก้วก็เพียงพอ ซึ่งอาหารที่รับประทานก็ไม่จาํ เป็ น
ที่จะต้องเป็ นอาหารพิเศษควรรับประทานตามปกติ แต่ถา้ ออกกําลังกายที่ ใช้เวลานานมากกว่า 1
ชัว่ โมงแล้วอาหารภายหลังการออกกําลังกายควรจะเพิ่มปริ มาณสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต
ให้มากขึ้น เพื่อชดเชยการสู ญเสี ยกลัยโคเจน ในกล้ามเนื้ อ นอกจากนี้ ไม่ควรดื่ มกาแฟ สุ รา หรื อ
บุหรี่ ก่ อนการออกกําลังกาย ทั้งนี้ เพราะกาแฟมีสารคาเฟอีนผสมอยู่จะไปกระตุน้ การทํางานของ
หัวใจให้ทาํ งานมากขึ้นกว่าปกติ อาจจะมีผลทําให้เหนื่ อยง่าย สุ ราจะไปออกฤทธิ์กดระบบประสาท
ส่ วนกลางขาดประสิ ทธิ ภาพในการระบายความร้อน เวลาปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง ความสัมพันธ์
ระบบประสาทกับกล้ามเนื้ อเสี ยไป สําหรับบุหรี่ มีสารนิ โคตินซึ่ งเป็ นสารพิษ และมีคาร์ บอนมอน
นอกไซด์ดว้ ย ซึ่ งสารนิ โคตินจะไปกระตุน้ การทํางานของต่อมหมวกไต ทําให้เกิดการหลัง่ สาร อิพิ
เนฟริ น (Epinephuin) จะมีผลทําให้หัวใจเต้นเร็ วอาจจะเร็ วขึ้นถึง 28 ครั้งต่อนาที ความดันเลือดสู ง
ทําให้เหนื่ อยง่ายและคาร์บอนมอนนอกไซต์จะเข้าไปจับกับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ซึ่งเป็ นตัว
นําพาออกซิ เจนไปยังเนื้ อเยื่อจะมี ผลทําให้ ออกซิ เจนไปสู่ เนื้ อเยื่อน้อยลง มี ผลทําให้ สมองขาด
ออกซิเจน เกิดอาการมึนงง นอกจากนี้ อาจทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยือ่ บุผนังหลอดลม ทําให้เกิด
อาการไอ มีเสมหะ หรื ออักเสบได้ง่าย ดังนั้นก่อนการออกกําลังกายไม่ควรดื่มกาแฟ สุ ราหรื อบุหรี่

121
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 4 โภชนาการ: อาหารสําหรับสุ ขภาพ

เอกสารและแหล่ งอ้างอิง
ประณี ต ผ่องแผ้ว และคณะ. โภชนาศาสตร์ ชุมชน : ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงภาวะเศรษฐกิจ
อย่ างรวดเร็ว. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ลิฟวิง่ ทรานส์ มีเดีย จํากัด, 2539
วุฒิพงศ์ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร. วิทยาศาสตร์ การกีฬา. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
เสาวนีย ์ จักรพิทกั ษ์. หลักโภชนาการปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช, 2532.
รี ดเดอร์ส ไดเจสท์ กินดีอยูด่ ี ในสุ ณี ธนาเลิศกุล (บรรณาธิการ). ไขปัญหารักษาสุ ขภาพ. หน้า 8-47.
พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั รี ดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จํากัด, 2542.
อนันต์ อัตชู. หลักการฝึ กกีฬา. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2536
Donatelle, Rebecca. J. Access to Health. 4 th ed. Boston: Allyn and bacon. 1996.

122
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 5
นํา้ หนักของร่ างกายและทรวดทรง
การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เป็ นสิ่ งสําคัญของมนุ ษย์ ดังคําว่า “ความไม่มีโรคเป็ นลาภอัน
ประเสริ ฐ” คําว่าสุ ขภาพเป็ นภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคม
ของแต่ละบุคคลได้อย่างมีความสุ ขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรื อความทุพพลภาพ บุคคลใดก็ตามถ้า
ต้องการมีสุขภาพดี จะต้องมีการดูแล และปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้องเกี่ ยวกับการออกกําลังกาย การมี
โภชนาการที่ ดี สามารถควบคุ ม นํ้าหนัก ของร่ างกายได้อ ย่างเหมาะสมกับ วัย มี ก ารจัด การกับ
ความเครี ยดที่ เกิ ดขึ้น กับตนเองได้อย่างถูกวิธี และสามารถปรั บปรุ งพฤติกรรมทางสุ ขภาพที่ ไม่
เหมาะสมได้เป็ นอย่างดี
ปั จ จุ บ ัน มี ห ลัก ฐานทางการแพทย์ยืน ยัน ว่ าร่ างกายของคนปกติ ท ั่ว ไปจะหยุด การ
เจริ ญเติบโตเมื่ออายุประมาณ 25 ปี หลังจากวัยนี้ แล้วอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายจะเริ่ มเสื่ อมลง
และพบว่าคนส่ วนใหญ่ จะมี น้ ําหนักของร่ างกายเพิ่มมากขึ้น เรื่ อย ๆ อัน เนื่ องมาจากการมี ไขมัน
สะสมมากเกินไป จนทําให้น้ าํ หนักของร่ างกายเกินกว่าปกติที่ควรจะเป็ นซึ่ งเรี ยกกันว่า ความอ้วน
(Obesity) ทั้งนี้ อัน เนื่ อ งมาจากความไม่ ส มดุ ลระหว่างพลังงานที่ ร่างกายได้รับ จากอาหาร และ
พลังงานที่ ร่ างกายได้ใช้ไ ปสําหรั บ กิ จ กรรมต่ าง ๆ ในชี วิ ต ประจําวัน ซึ่ งสาเหตุ สําคัญ คื อ การ
รับประทานอาหารในปริ มาณที่มากเกินความจําเป็ นของร่ างกาย และรับประทานอาหารที่มีไขมัน
โดยเฉพาะไขมันที่ผลิตได้จากสัตว์ ซึ่งเป็ นไขมันอิ่มตัวทําให้ร่างกายมีการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ อาจจะมีสาเหตุจากความผิดปกติของขบวนการเผาผลาญเพื่อสร้างพลังงาน พันธุ กรรม
เชื้ อ ชาติ สภาพแวดล้อ ม และขาดการออกกําลังกาย เป็ นต้น พัน ธุ ก รรมเป็ นองค์ป ระกอบที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความอ้วน ประมาณ 20 – 30 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น บุคคลที่มีความอ้วนเกิดขึ้นตั้งแต่
วัยเด็ก เมื่ อเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ จะมี โอกาสอ้ว นมากกว่าบุ คคลที่ ในวัยเด็ก มี น้ ําหนักของร่ างกายปกติ
ประมาณ 3 เท่า เพศหญิ งมี โอกาสอ้วนมากกว่าเพศชาย และจากการสํารวจในสหรัฐอเมริ กา
พบว่าชาย และ หญิงวัยผูใ้ หญ่ ประมาณ 20 และ 35 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จะมีน้ าํ หนักของร่ างกาย
มากเกินกว่าปกติ และบุคคลที่มีน้ าํ หนักของร่ างกายปกติจะมีนอ้ ยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
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ความอ้วนซึ่ งเกิดจากการที่ไขมันมีการสะสมในร่ างกายมาก จะมีอตั ราเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคต่ าง ๆ ได้แ ก่ โรคหั ว ใจโคโรนารี่ ความดัน เลื อ ดสู ง ไขมัน ในเลื อดสู ง โดยเฉพาะปริ ม าณ
คอเลสเตอรอลในเลือดสู งและไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นสู ง ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไต
โรคข้อเสื่ อมและอักเสบ โรคเก๊าท์ โรคถุงนํ้าดี อกั เสบ และโรคเบาหวานโดยพบว่า 80 เปอร์ เซ็นต์
ของบุคคลที่เป็ นโรคเบาหวานมักจะอ้วน นอกจากนี้ จะทําให้ประจําเดือนผิดปกติ เกิดความเครี ยด
ทางด้านจิตใจอันเนื่ องมาจากความอ้วน มีความรู ้สึกเป็ นปมด้อยของตัวเอง สําหรับ การ์ ดอน และ
แคนแนล ได้กล่าวว่า ชาย และหญิ งที่มีน้ าํ หนักตัวมากกว่าปกติ 35 เปอร์ เซ็ นต์ข้ ึนไปจะมีโอกาส
เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจโคโรนารี่ มากกว่าชายและหญิงที่มีน้ าํ หนักตัวปกติ ประมาณ 1.6 และ 1.4
เท่า ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ลี และพาฟ เฟนบาเกอร์ ที่ได้ทาํ การศึกษากับศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด (Harvard alumni) เป็ นเวลา 27 ปี พบว่า ศิษย์เก่าที่เป็ นเพศชาย และมีน้ าํ หนัก
ตัวมากเกิ น กว่าปกติ ประมาณ 20 เปอร์ เซ็ น ต์ข้ ึ น ไป จะอัตราการตายเป็ น 2.5 เท่ าของบุ คคลที่ มี
นํ้าหนักตัวปกติ
จากการศึกษาทางพยาธิ สรี รวิทยาของความอ้วน (Pathophysiology of obesity) พบว่า
การที่ไขมันมีการสะสมในเนื้อเยือ่ ของร่ างกายมากทําให้เกิดความอ้วนนั้นจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
ขนาด และจํานวนของเนื้อเยือ่ ไขมัน (Fat cell hypertrophy) ทั้งนี้ขนาดของเนื้อเยือ่ ไขมันของเด็กจะ
มีขนาดประมาณเศษหนึ่ งส่ วนสี่ ของวัยผูใ้ หญ่ โดยจะมีการเพิ่มขนาดของเนื้อเยือ่ ไขมันอย่างรวดเร็ ว
ในช่วงระยะ 6 ปี แรกจนกระทัง่ อายุ 13 ปี และการสะสมไขมันในเนื้ อเยื่อทําให้จาํ นวนเนื้ อเยือ่ เพิ่ม
มากขึ้น(Fat cell hypertrophy) จะพบในระยะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่ อายุหนึ่ งปี โดยจะเพิ่มจํานวน
อย่างรวดเร็ ว และค่ อ ย ๆ เพิ่ ม เรื่ อ ยๆ จนกระทั่งวัย หนุ่ ม สาว (Puberty) ซึ่ งเรี ย กว่า Hypertrophic
Obesity และจํานวนเนื้ อเยื่อไขมันที่เพิ่มขึ้นจะมีจาํ นวนคงที่ เมื่ออายุประมาณ 20 ปี (Pollock and
Wilmore, 1990) ภายหลัง จากนี้ เมื่ อ เกิ ด ความอ้ว นแล้ว จะเป็ นการสะสมไขมัน ในเนื้ อ เยื่ อ อัน
เนื่องมาจากการเพิ่มขนาดของเนื้อเยือ่ แต่จะไม่เพิ่มจํานวนของเนื้อเยือ่ ไขมัน ซึ่งเรี ยกว่า Hyperplastic
Obesity
ไขมันส่ วนใหญ่จะกระจายอยูใ่ นเนื้อเยือ่ ไขมันของร่ างกาย ถ้าไขมันมีการกระจายอยูใ่ น
เนื้อเยือ่ ไขมันมากเท่าใดก็จะมีผลต่ออัตราเสี่ ยงการเกิดโรคอ้วนมากขึ้น เท่านั้น ลักษณะการกระจาย
ของไขมันของคนอ้วน แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ การกระจายของไขมันบริ เวณท้อง หน้า อก และ
แขนส่ วนใหญ่มกั พบในเพศชาย เรี ยกว่า อ้วนแบบชาย (Central or android-type obesity) และการ
กระจายของไขมันบริ เวณขาหนี บ สะโพก ท้องส่ วนล่างและก้น มักพบในเพศหญิง เรี ยกว่า อ้วน
แบบหญิง (Peripheral or ganoids-type obesity)
หลักเกณฑ์การพิจารณา วินิจฉัยเกี่ยวกับความอ้วนมีหลายวิธี เช่น การวัดการกระจาย
ของไขมัน สามารถหาได้ จากสู ตร ขนาดเส้ นรอบวงของเอว (หน่ วยวัดเป็ นนิว้ ) โดยวัดผ่ านบริเวณที่
124
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 5 นํ้าหนักของร่ างกายและทรวดทรง

เล็กที่สุดเหนือสะดือ หารด้ วยขนาดเส้ นรอบวงของสะโพก (หน่ วยวัดเป็ นนิ้ว) โดยวัดผ่ านบริ เวณ
สะโพกและก้ นที่ใหญ่ ที่สุด การวัดการกระจายของไขมันด้วยวิธีน้ ี เรี ยกว่า อัตราส่ วนระหว่างเส้น
รอบวงของเอวกับสะโพก (Ratio of waist - to - hip girth) เมื่ อนําผลการวัดมาคํานวณแล้วนําไป
เทียบกับตารางที่ 39 ตามอายุและเพศถ้าค่าที่คาํ นวณได้อยูภ่ ายใต้กรอบที่กาํ หนดแสดงว่าอ้วน มีการ
กระจายของไขมันมาก บุคคลนั้นมีโอกาสเสี่ ยงต่ออัตราการตาย อันเนื่องมาจากโรคหัวใจโคโรนารี่
และมักจะมีความสัมพันธ์กบั การเจ็บป่ วยกับโรคอื่น ๆ เช่น ความดันเลือดสู ง โรคเบาหวาน โรคข้อ
เสื่ อม หรื อข้ออักเสบ เป็ นต้น
ตารางที่ 39 แสดงเกณฑ์ พจิ ารณาการกระจายของไขมัน
15 – 19 ปี

20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 –59 ปี

60 – 69 ปี

Pctl

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

95

0.73

0.65

0.76

0.65

0.80

0.66

0.81

0.66

0.82

0.67

0.84

0.71

90

0.75

0.67

0.8

0.67

0.81

0.68

0.83

0.69

0.85

0.71

0.88

0.73

85

0.76

0.68

0.81

0.68

0.82

0.69

0.84

0.71

0.87

0.72

0.89

0.74

80

0.77

0.69

0.81

0.69

0.83

0.71

0.86

0.72

0.89

0.73

0.90

0.75

75

0.79

0.71

0.82

0.71

0.84

0.72

0.87

0.73

0.89

0.74

0.90

0.76

70

0.8

0.72

0.83

0.72

0.84

0.73

0.88

0.77

0.90

0.75

0.91

0.77

65

0.81

0.73

0.83

0.73

0.85

0.74

0.89

0.75

0.91

0.73

0.92

0.78

60

0.81

0.73

0.84

0.73

0.86

0.75

0.90

0.76

0.92

0.77

0.93

0.79

55

0.82

0.74

0.85

0.74

0.87

0.75

0.91

0.76

0.92

0.77

0.94

0.80

50

0.83

0.75

0.85

0.75

0.88

0.76

0.92

0.77

0.93

0.78

0.94

0.81

45

0.83

0.75

0.86

0.76

0.89

0.77

0.92

0.78

0.94

0.79

0.95

0.82

40

0.84

0.76

0.87

0.76

0.90

0.78

0.93

0.79

0.95

0.80

0.96

0.83

35

0.85

0.77

0.87

0.77

0.91

0.78

0.94

0.79

0.95

0.81

0.97

0.84

30

0.85

0.78

0.88

0.78

0.92

0.79

0.95

0.80

0.96

0.82

0.98

0.85

25

0.86

0.78

0.89

0.78

0.93

0.80

0.95

0.82

0.98

0.84

0.99

0.86

20

0.87

0.79

0.91

0.79

0.94

0.81

0.97

0.84

0.99

0.85

1.00

0.87

15

0.87

0.80

0.93

0.80

0.95

0.83

0.99

0.86

1.01

0.86

1.02

0.88

10

0.88

0.82

0.94

0.82

0.96

0.85

1.01

0.87

1.02

0.88

1.03

0.91

5

0.92

0.86

0.96

0.85

1.01

0.87

1.03

0.92

1.04

0.92

1.04

0.94

* Pctl หมายถึง ตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่มา : George. Fisher and Vehrs. 1994 : 113
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นอกจากนี้ยงั สามารถพิจารณาจากดัชนีมวลของร่ างกาย (Body mass index) จากสู ตร
นํา้ หนักของร่ างกาย (หน่ วยวัดเป็ นกิโลกรัม) หารด้ วย ความสู ง (หน่ วยวัดเป็ นเมตร) ยกกําลังสอง
เมื่อทําการวัด และคํานวณแล้วนําไปเปรี ยบเทียบตามตารางที่ 39
ตารางที่ 40 แสดงเกณฑ์ เปรียบเทียบดัชนีมวลของร่ างกายจําแนกตามเพศ
จําแนกประเภท
ตํ่ากว่าปกติ
ปกติ
มากกว่าปกติ
ความอ้วน
อ้วน
อ้วนมาก
อ้วนรุ นแรง

เกณฑ์ การพิจารณา
น้อยกว่า 18.5
18.5 – 24.9
25.0-29.9
30.0-34.9
35.0-39.9
40.0 หรื อมากกว่า

ที่มา : American College of Sports Medicine, 2000 : 64

จะเห็นได้ว่าความอ้วนมีผลเสี ยต่อร่ างกายดังนั้นจะต้องมีการลดความอ้วนซึ่ งมีวิธีลด
ความอ้วนหลายวิธี ได้แก่ การงดอาหาร การลดหรื อควบคุมอาหาร การใช้ยา การผ่าตัด และการ
ออกกําลังกาย เป็ นต้น จุดมุ่งหมายที่สาํ คัญของการลดความอ้วน คือ การลดปริ มาณไขมันส่ วนเกินที่
มีการสะสมในร่ างกายให้อยูใ่ นระดับปกติ ซึ่งแต่ละวิธีน้ นั ให้ผลแตกต่างกัน การใช้ยา และการผ่าตัด
นั้นขอแนะนําสําหรับบุคคลที่เป็ นโรคอ้วนอย่างรุ นแรงเท่านั้น แต่ในเบื้องต้นควรจะใช้ วิธีการลด
หรื อควบคุมอาหารควบคู่กบั การออกกําลังกายจะได้ ผลดีที่สุด ทั้งนี้ เพราะการออกกําลังกายจะช่วย
ป้ องกันการสู ญเสี ยมวลของกล้ามเนื้ อ อีกทั้งยังรักษาสภาพอัตราการเผาผลาญพลังงานในขณะพัก
(Basal metabolic rate) ไม่ให้ลดลงด้วย แต่การลดความอ้วนด้วยวิธีการลดอาหาร หรื อการงดอาหาร
เพียงอย่างเดียว จะทําให้สูญเสี ยมวลของกล้ามเนื้อมีผลทําให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง
สําหรั บ แนวทางการออกกําลังกาย เพื่ อต้องการลดความอ้ว นอัน เนื่ องมาจากการมี
ไขมันสะสมในร่ างกายมากกว่าปกติน้ นั วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬา แห่งสหรัฐอเมริ กา ได้เสนอแนะ
ว่าควรเป็ นการออกกําลังกายแบบแอโรบิค กล่าวคือ เป็ นการออกกําลังกายที่ไม่หนักจนเกินไปโดย
กําหนดความหนักของงานอยู่ในระดับปานกลาง ประมาณ 50 – 70 เปอร์ เซ็นต์ ของอัตราการเต้น
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ของหัวใจสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นอัตราการเต้นของหัวใจที่เป็ นเป้ าหมาย และใช้ระยะเวลาในการออกกําลัง
กายแต่ละครั้งนานประมาณ 30 –60 นาที อย่างต่อเนื่ องและออกกําลังกายอย่างน้อย 3 – 5 ครั้งต่อ
สัป ดาห์ อย่างไรก็ตามการออกกําลังกายนี้ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดื อนขึ้ น ไปจึ งจะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของไขมันในร่ างกายลดลง มีผลทําให้น้ าํ หนักของร่ างกายลดลง ระบบการทํางานของ
หัวใจ และหลอดเลือด ระบบการหายใจดีข้ ึน กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
การกําหนดความหนักของงาน (Intensity) โดยทัว่ ไปแล้วจะคํานวณจากสูตรดังนี้
อัตราการเต้ นของหัวใจสู งสุ ด = 220 – อายุ
ยกตัวอย่ าง นางสาว ก อายุ 40 ปี จะมีอตั ราการเต้นของหัวใจสูงสุ ด = 220 – 40
= 180 ครั้ง / นาที
อัตราการเต้นของหัวใจที่เป็ นเป้ าหมายควรจะอยูใ่ นช่วง 108 – 126 ครั้ง / นาที
50 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด =

60x80
100

= 108 ครั้ง / นาที

100
70 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด =

70x180
100

= 126 ครั้ง / นาที

ดังนั้น นางสาว ก ขณะที่ออกกําลังกายไม่วา่ จะเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายชนิดใด
ก็ตามจะต้องพยายามออกกําลังกายให้อตั ราการเต้นของหัวใจอยูร่ ะหว่าง 108 – 126 ครั้ง/นาที โดย
ทําการจับชีพจรบริ เวณข้างลําคอ เป็ นเวลา 10 วินาที แล้วคูณ ด้วย 6 ซึ่งจะกระทําได้ง่ายและสะดวก
ในขณะออกกําลังกาย แต่ถา้ อัตราการเต้นของหัวใจน้อย หรื อมากเกินกว่านี้ จะไม่เกิดผลของการ
ออกกําลังกายที่มีต่อการลดลงของไขมันในร่ างกายเท่าที่ควร
กิจกรรมการออกกําลังกายที่จะขอแนะนําสําหรับคนอ้วนคือ การเดิน เพราะสามารถ
กระทําได้ง่าย เกิดแรงกระแทกต่อข้อต่อน้อย ลดภาวะการบาดเจ็บของข้อต่อได้อีกด้วย ทั้งนี้ จะต้อง
เดินอย่างต่อเนื่องในอัตราความเร็ วประมาณ 80 – 100 เมตร/นาที โดยใช้ระยะเวลาในการเดินครั้งละ
ประมาณ 30 – 60 นาที ปฏิบตั ิ 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจะทําให้มีการใช้พลังงานใน
แต่ละครั้งประมาณ 200 – 300 กิโลแคลอรี่
การลด หรื อ การควบคุมนํ้าหนักของร่ างกายจะต้องมีความตั้งใจ ความพยายาม และ
ความอดทนเป็ นอย่างมาก เพือ่ การปฏิบตั ิจะได้เกิดผลดี และควรยึดแนวทางการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. การลดนํ้าหนักของร่ างกายวิธีท่ีดีที่สุดคือ การควบคุมอาหารควบคู่กบั การออก
กําลังกาย
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2. การควบคุมอาหารให้จาํ กัดคาร์โบไฮเดรต และไขมันเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ตอ้ งคํานึงถึง
พลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวันต้องมีความสมดุลกัน หรื อพลังงานที่ใช้ไปจะต้อง
มากกว่า
3. การออกกําลังกายเพื่อควบคุมนํ้าหนักของร่ างกาย และลดเปอร์ เซ็นต์ไขมันของ
ร่ างกายจะต้องออกกําลังกายเพื่อให้สูญเสี ยพลังงาน ประมาณ 300 – 500 กิโลแคลอรี่ ต่อวัน แต่ไม่
เกิน 1,000 - 2,000 กิโลแคลอรี่ ต่อสัปดาห์ โดยที่ออกกําลังกายประมาณ 300กิโลแคลอรี่ ต่อวัน
(3วันต่อสัปดาห์) หรื อ 200 กิโลแคลอรี่ ต่อวัน (4 วันต่อสัปดาห์)
4. จํานวนไขมัน 1 ปอนด์ จะต้องใช้พลังงานทั้งสิ้ น 3,500 กิโลแคลอรี่ และจํานวน
ไขมัน 1 กิโลกรัมจะต้องใช้พลังงานทั้งสิ้ น 7,700 กิโลแคลอรี่ เพื่อที่จะกําจัดไขมันเหล่านี้ออกจาก
ร่ างกาย
5. การลดนํ้าหนักจะต้องลดไม่เกิน 1 – 1.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ถ้าลดเร็ วเกินไปจะทํา
ให้ร่างกายเกิดภาวะขาดนํ้า ประสิ ทธิภาพการทํางานของร่ างกายลดลง
6. การลดนํ้าหนักจนกระทัง่ นํ้าหนักของร่ างกายมาถึงช่วงที่เหมาะสมแล้วแต่ยงั
ต้องการจะลดนํ้าหนักลงไปอีกตามความต้องการไม่ควรลดเกิน 1 ปอนด์ (0.45 กิโลกรัม) ต่อสัปดาห์
7. การออกกําลังกายจะต้องเป็ นกิจกรรมออกกําลังกายแบบแอโรบิค โดยกําหนด
ความหนักของงานระดับปานกลาง ประมาณ 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุ ด
และใช้ระยะเวลานานประมาณ 30 นาที ถึงหนึ่งชัว่ โมงจึงจะเกิดผลดีต่อร่ างกาย
8. ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารที่มีไขมันสู ง ไม่กินของจุกจิก ดื่มนํ้าก่อนรับประทานอาหาร 1 – 2 แก้ว เคี้ยวอาหารช้า ๆ ให้
ละเอียด ไม่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีน้ าํ ตาลสู ง และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็ นต้น
9. ให้รางวัลกับตนเองในแต่ละสัปดาห์เมื่อสามารถลดนํ้าหนักได้สาํ เร็ จตามที่ได้ต้ งั ใจ
ไว้
10. ต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
5.1 ทรวดทรง (Posture)
ทรวดทรง หมายถึง ลักษณะของร่ างกาย ซึ่งมีระบบอวัยวะที่สาํ คัญของ ร่ างกาย คือ
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ เป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญการที่มีทรวดทรงที่ดีน้ นั กล่าวคือ
จะต้องให้ร่างกายอยูใ่ นลักษณะที่สมดุลมีการถ่ายนํ้าหนัก ให้เหมาะสม ไม่เอนเอียง โค้งงอ ไปทาง
ใดทางหนึ่งและจะต้องไม่ฝืนธรรมชาติ
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ทรวดทรงดี (Good Posture) หมายถึ ง สภาวะแห่ งความสามารถของการทํางานและ
ประสานงานกันระหว่างระบบโครงกระดูกและระบบกล้ามเนื้อเป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์
ทรวดทรงที่ไม่ดี (Faulty Posture) หมายถึง สภาวะของระบบต่าง ๆ ของ ร่ างกายโดย
เฉพาะระบบโครงกระดูกและระบบกล้ามเนื้ อ ขาดความสัมพันธ์กนั มีผลทําให้ร่างกายเสี ยความ
สมดุล เกิดความเมื่อยล้า หรื อก่อให้เกิดความเจ็บป่ วยขึ้นแก่ร่างกายได้ เช่น ทําให้ปวดหลัง คอ เอว
หรื อความผิดปกติของกระดูกสันหลัง และส่ วนอื่น ๆ ของร่ างกายได้
ลักษณะท่าทางของทรวดทรงในอิริยาบถต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการนัง่ ยืน เดิน จะต้องจัด
ให้อยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องเสมอ
1) ลักษณะของทรวดทรงที่ถูกสุ ขลักษณะและเป็ นท่าทางที่ดีในขณะนัง่ ควรอยูใ่ น
ลักษณะดังนี้
1. ศีรษะตั้งตรง
2. ลําตัวตรง จะทําให้กระดูกสันหลังเหยียดเต็มที่
3. ลําตัวและขา พยายามให้อยูใ่ นลักษณะมุมฉากให้ได้
4. ข้อและเท้าก็ให้ทาํ เป็ นมุมฉากเช่นเดียวกัน
5. ปลายเท้าทั้งสองไม่หอ้ ยหรื อยกสูงเกินไปปล่อยตามสบายไม่เกร็ ง
2) ลักษณะของทรวดทรงที่ถูกสุ ขลักษณะและเป็ นท่าทางที่ดี ในขณะยืน ควรอยู่ใน
ลักษณะดังนี้
1. คอ ศีรษะ ตั้งตรง คางอยูภ่ ายในระดับอก
2. อกยกขึ้น กระดูกหน้าอกยืน่ ออกไปข้างหน้าลําตัวเล็กน้อย
3. ไหล่ไม่ยนื่ ไปข้างหน้า
4. หลังยืดตรง หน้าท้องแบนราบ
5. ลําตัวตั้งตรง มือทั้งสองข้างห้อยลงข้างลําตัว
6. เท้าทั้งสองข้างห่างกันเล็กน้อย นํ้าหนักตัวตกลงบนฝ่ าเท้าทั้งสองอย่างสมดุล
3) ลัก ษณะทรวดทรงที่ ถูก สุ ขลัก ษณะ และเป็ นท่ าทางที่ ดี ในขณะเดิ น ควรอยู่ใน
ลักษณะดังนี้
1. ศีรษะ หน้าตั้งตรง เก็บคางเล็กน้อย
2. ลําตัวยืดตรง ลักษณะที่สบาย ๆ ไม่เกร็ ง
3. การก้าวเท้าให้ปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้า ในจังหวะที่ยกขาเดินนั้นช่วงขา และ
เท้าเหวี่ยงออกไปจากข้อสะโพก
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4. นํ้าหนักตัวตกลงบนส้นเท้าผ่านฝ่ าเท้าไปยังปลายเท้าของข้างที่กา้ วไปแตะพื้น
ก่อนนั้นพอดี หลังจากนั้นนํ้าหนักตัวนี้ ก็จะเริ่ มเลื่อนไปตกลงบนเท้าที่กาํ ลังก้าวต่อไปใหม่สลับกัน
ไปตามจังหวะให้เข้ากับจังหวะการแกว่งมือ เพื่อให้ลาํ ตัวรักษาสมดุลไว้ได้เป็ นอย่างดี
5.1.1 ลักษณะความผิดปกติของทรวดทรง
การผิดปกติ ของทรวดทรง เป็ นสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ งที่ทาํ ให้เกิ ดการบาดเจ็บ
ส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย โดยเฉพาะการบาดเจ็บ ที่ เกี่ ยวกับ โครงกระดู ก และกล้ามเนื้ อจึ งทําให้
ร่ างกายเสี ยความสมดุลไปได้ ความผิดปกติของทรวดทรง สามารถแยกได้เป็ นส่ วน ๆ ดังนี้
1) ความผิดปกติที่เกี่ยวกับไหล่
ซึ่งเป็ นความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกส่ วนไหล่
โดยเฉพาะกระดูกไหปลาร้า (Clavicle) กระดูกต้นแขน (Humerus) กระดูกสะบัก (Scapula) คือ
1. ไหล่ตก (Shoulder’s drop) มีลกั ษณะไหล่ท้ งั สองข้างเอียงลาด ผิดปกติ
2. ไหล่ห่อ (Shoulder’s forward) ไหล่ท้ งั สองข้างห่ อมาด้านหน้าอย่างเห็นได้
ชัดที่เป็ นลักษณะนี้เพราะกระดูกไหปลาร้า (clavicle) ผิดรู ปบิดมาด้านหน้า
3. ไหล่เอียง (One shoulder higher than other) มีลกั ษณะไหล่ขา้ งใดข้างหนึ่ง เอียง
ตํ่ากว่าอีกข้างหนึ่ง อาจเนื่องมาจากใช้งานถนัดข้างใดข้างหนึ่งโดยเฉพาะ
2) ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
กระดู ก สั น หลัง (Spine หรื อ Vertebrae) เป็ นกระดู ก ที่ เป็ นโครงสร้ างพื้ น ฐานของ
ร่ างกาย (Axial Skeleton) และเป็ นกระดู ก ของลําตัว (Bones of the trunk) ซึ่ งมี ห น้ าที่ ช่ ว ยคํ้าจุ น
ร่ างกายตามความยาวทั้งหมด และรับนํ้าหนักจากสมองกะโหลกศีรษะและข้อกระดูกสันหลังซึ่ งมี
จํานวน 26 ชิ้น แบ่งออกได้เป็ นส่ วน ๆ ดังนี้
1. กระดูกสันหลังส่ วนคอ (Cervical) มีจาํ นวน 7 ชิ้น
2. กระดูกสันหลังส่ วนอก (Thoracic) มีจาํ นวน 12 ชิ้น
3. กระดูกสันหลังส่ วนเอว (Lumbar) มีจาํ นวน 5 ชิ้น
4. กระเบนเหน็บ (Sacrum) มีจาํ นวน 1 ชิ้น
5. ก้นกบตอนปลาย (Coccyx) มีจาํ นวน 1 ชิ้น
5.1.2 ความผิดปกติทเี่ กีย่ วกับกระดูกสั นหลัง มีหลายลักษณะ ดังนี้
1. หลังโก่ ง (Kyphosis) ได้แก่ ลักษณะของกระดูกสันหลังส่ วนอกโค้งไปข้าง
หลังมาก และไหล่จะโค้งไปข้างหน้ามากจนทําให้ศีรษะและไหล่ห่อ
2. หลัง แอ่ น (Lordosis) ได้แ ก่ ลัก ษณะของกระดู ก สั น หลัง ส่ ว นเอวแอ่ น ไป
ข้างหน้าหรื อ บางทีเรี ยกว่า Bollow back ซึ่ งจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการทํางานของอวัยวะใน
ช่องท้องอีกด้วย สาเหตุที่ทาํ ให้หลังแอ่น อาจจะเป็ นเอ็นที่ยดึ กล้ามเนื้ อหลัง (Lumbar foscia) หดตัว
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มากเกินไปหรื อบางคนมีการเคลื่อนไหวแบบเพิ่มมุมข้อต่อ (Extension) ของหลังมากเกินไป จะทํา
ให้เกิดการปวดและบาดเจ็บที่บ้ นั เอว (Sacro iliac strain)
3. หลังคดเอียง (Scoliosis) ได้แก่ ลักษณะของกระดูกสันหลังที่บริ เวณส่ วนอก
หรื อเอว หรื อทั้งสองแห่ งมีรูปร่ างบิดคดงอไปจากรู ปเดิมที่ปกติ จะทําให้ไหล่ หรื อเอวทั้งสองข้าง
เอียงสู งข้างตํ่าข้าง ทําให้หลังเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ งสาเหตุจะเนื่ องมาจากการใช้อวัยวะข้างใดข้าง
หนึ่ งทํางานมากกว่าอีกข้างหนึ่ งมากเกินไปเป็ นประจํา หรื อเนื่ องมาจากการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
ที่ไม่สมดุลหลังคดเอียงนี้มกั พบมากในผูใ้ หญ่มากกว่าเด็ก
3) ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกระดูกส่ วนขา, สะโพก และเท้า
เป็ นความผิดปกติที่เกี่ยวกับกระดูกต้นขา (Femur) กระดูกสะบ้า (Patella) กระดูกหน้าแข้ง
(Tibia) กระดูกข้อเท้า (Tarsus) กระดูกฝ่ าเท้า (Metatarsus) กระดูกนิ้ วเท้า (Phalanges) และกระดูก
เชิงกราน (Hip bone) ความผิดปกติเหล่านี้ ได้แก่
1. เข่าชนกัน (Knock knee or Valgus Knee) ได้แก่ ลักษณะของขาทั้ง สองข้าง
โดยเฉพาะขาส่ วนบนจะชิดกัน และทําให้กระดูกขาทั้งสองโค้งเข้าหากันจนทําให้เข่าทั้งสองชนกัน
ในขณะยืน หรื อเดินจึงทําเข่าซึ่งเป็ นส่ วนที่รับนํ้าหนักตัวนี้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายและลักษณะของ
ฝ่ าเท้าจะบิดออกด้านนอก (Eversion)
2. ขาโก่ง (Bowling or Bow legs or Varus knee) เป็ นลักษณะที่ตามผิดปกติของ
กระดูกขา และข้อต่อบริ เวณเข่า ทําให้ลกั ษณะช่วงขาโค้ง หรื อโก่งออกจะทําให้เข่าไม่แข็งแรงและ
ลักษณะของฝ่ าเท้าจะบิดเข้าด้านใน (Inversion)
3. สะโพกยื่น (Hip trust) เป็ นลักษณะการผิดปกติของกระดูกเชิ งกรานที่บิดยื่น
ไปข้างหลังมากเกินไป
4. เท้า แบะ (Pronated Foot) เป็ นลัก ษณะความผิ ด ปกติ ข องเท้า ซึ่ งจะมี อ ยู่ 2
ลักษณะ คือ ลักษณะที่ เท้าแบะออกด้านนอก และเท้าแบะเข้าด้านใน สาเหตุน้ ันอาจมาจากความ
อ่อนแอของกล้ามเนื้อเท้า ทําให้กระดูกข้อเท้าผิดรู ป และเท้ารับนํ้าหนักของร่ างกายได้ไม่เต็มที่
5. เท้าแบน (Fallen Arch or Flat Foot) ตามปกติของคนเราจะมีส่วนโค้งที่ฝ่าเท้า
ส่ วนเท้าแบบนี้ จะมี ลกั ษณะที่ ฝ่าเท้าไม่ มีส่วนโค้ง หรื อเกื อบจะไม่มีเลย สาเหตุ อาจเนื่ องมาจาก
กล้ามเนื้ อและเอ็น ที่ ยึดกระดูกฝ่ าเท้าอ่อนแอ หรื ออาจเป็ นเพราะเท้าต้องรั บนํ้าหนักของร่ างกาย
เกินไป
5.1.3 สาเหตุต่าง ๆ ทีท่ าํ ให้ เกิดความผิดปกติของทรวดทรง
1. เป็ นความผิดปกติที่เป็ นมาแต่กาํ เนิด ซึ่ งอาจเนื่องมาจากการคลอด การติดเชื้อ
โรคบางอย่างจากบิดา มารดา เช่น เชื้อซิฟิลิส เป็ นต้น
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2. การมีสุขปฏิบตั ิที่ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและ
การออกกําลังกาย ซึ่งจะเป็ นผลทําให้ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควร เช่น การขาดสารอาหาร
หรื อรับประทานอาหารที่ไม่ได้สัดส่ วนอาจจะทําให้เกิ ดโรคได้ เช่ น โรคกระดูกอ่อน ซึ่ งมีผลต่อ
ทรวดทรง
3. การที่มีอวัยวะบางส่ วนของร่ างกายผิดปกติ และโรคภัยไข้เจ็บบางอย่าง เช่ น
สายตาเอียงสายตาสั้น ประสาทหู ไม่ดี โรคโปลิโอ หรื อโรคที่เกี่ยวกับกระดูก ทําให้โครงร่ างของ
ร่ างกายผิดรู ปกว่าปกติ
4. เกิดจากนิ สัยความเคยชิ นในท่าทางอิริยาบถต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวร่ างกาย
เช่น การนัง่ การยืน การเดิน การวิง่ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักการเคลื่อนไหวร่ างกาย
5. การปฏิ บ ัติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งในการเลี้ ยงดู ต้ ัง แต่ เด็ ก เป็ นสาเหตุ ห นึ่ งที่ ท ํา ให้
ทรวดทรงไม่ดีได้ เช่น การเลี้ยงเด็ก โดยวิธีอุม้ เด็กใส่ คร่ อมข้างเอว หรื อวิธีใส่ เด็กสะพายไว้ขา้ งหลัง
หรื อการพันเท้าให้เล็กมากนอกจากนี้คือ ให้เด็กนอนในท่าที่ผดิ นัง่ หรื อเดินเร็ วเกินไป เป็ นต้น
6. อุปกรณ์เครื่ องใช้ต่าง ๆ บางอย่างไม่มีมาตรฐาน ไม่เหมาะสม เช่น โต๊ะ เก้าอี้
สูงหรื อตํ่าเกินไป
7. การแต่ งกายที่ ไ ม่ เหมาะสม เช่ น สวมเสื้ อ ผ้าที่ รัด แน่ น หรื อ หลวมเกิ น ไป
หรื อสวมรองเท้าที่มีสน้ สู งหรื อบีบรัดเท้าอย่างมาก
8. ลักษณะของอาชีพ เช่น ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ กรรมกร นักดนตรี เป็ นต้น มักจะ
อยูใ่ น ท่าทางอิริยาบถที่ผดิ ปกตินาน ๆ จะทําให้ทรวดทรวงผิดปกติได้
9. ขาดการออกกําลังกาย และการบริ หารกายที่ดี เหมาะสมและถูกต้อง
5.1.4 วิธีการแก้ ไขทรวดทรงทีผ่ ดิ ปกติ
การแก้ไขทรวดทรงที่ผดิ ปกติน้ นั เราจะต้องแก้ไขตามลักษณะความบกพร่ อง หรื อตาม
ความผิดปกติของทรวดทรงส่ วนนั้น ๆ และควรจะทราบสาเหตุของความผิดปกติด้วย จะทําให้
แก้ไขได้อย่างถูกหลักการและถูกต้อง ซึ่งพอจะสรุ ปได้ดงั นี้
1. จะต้องออกกําลังกาย และบริ หารกายส่ วนที่ผดิ ปกติอย่างสมํ่าเสมอ
2. รับประทานอาหารที่เหมาะสม และถูกสัดส่ วน
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิภารกิ จประจําวันที่มีความเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บที่จะมีต่อ
ส่ วนของร่ างกายที่มีความผิดปกติ เช่น ปวดหลังและเอว ก็อาจหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
ที่ใช้หลังและเอว
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4. ควรมี การตรวจสอบทรวดทรงของตนเองบ่อย ๆ ถ้าพบความผิดปกติ ให้รีบ
แก้ไขทันที
5. พยายามสร้ างนิ สั ย ที่ เกี่ ยวกับ การเคลื่ อ นไหวร่ างกาย เช่ น การนั่ง การยืน
การเดิน ให้ถูกต้อง
6. เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องใช้ต่าง ๆ ให้เหมาะสม
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บทที่ 6
การจัดการความเครียด : การป้ องกันและควบคุม
ในการดําเนิ นชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล จะประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา
เกี่ ยวข้องกับ ตนเองมากมาย ทําให้ แ ต่ ละบุ คคลมี พ ฤติ ก รรมการแสดงออก หรื อมี ค วามรู ้ สึ ก ต่ อ
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นนั้นอย่างไร ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความรุ นแรงของสถานการณ์ ประสบการณ์ วุฒิ
ภาวะของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ ซึ่ งจะมีผลก่อให้เกิ ดความเครี ยด (Stress) ต่อตนเองได้ไม่มากก็
น้อย
6.1 ความหมายของความเครียด (Stress)
ความเครี ยด คื อ ผลของการตอบ สน องทั้ งท างร่ างกาย และจิ ต ใจที่ มี ต่ อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบหรื อกดดัน หรื อกระตุน้ ตัวเรา โดยทัว่ ไปแล้วความเครี ยดสามารถ
เกิดขึ้นได้ท้ งั ทางบวก และทางลบ ดังที่ สื บสาย บุญวีรบุตร (2541) อ้างจาก เฮนส์ เซลเย่ (Hans
Selye, 1975) ได้แบ่งชนิดความเครี ยดออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. ความเครี ยดทางบวก (Eustress) เป็ นความเครี ยดในทางที่ดี เกิดจากความตั้งใจที่จะ
ทําสิ่ งใดให้ดีที่สุด เช่น ดีใจ ตื่นเต้นกับการเข้าร่ วมพระราชทานปริ ญญาบัตร ดีใจที่ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะ/
สิ่ งใหม่ ๆ พบเพื่อนใหม่ มีความรัก เป็ นต้น
2. ความเครี ยดทางลบ (Distress) เป็ นการตอบสนองของร่ างกายและจิตใจที่เกิ ด
จากความรู ้สึกถูกกดดันและก่อให้เกิดความกลัว ความคับข้องใจ ความกังวลใจ ความไม่สบายใจ
ที่อาจจะทําให้เกิดความรู ้สึกผิดพลาด หรื อคิดว่าตนเองทําไม่ได้ เช่น มีปัญหาทางสุ ขภาพ สู ญเสี ย
คนที่ตนเองรัก การทํางานที่เสี่ ยงอันตราย เป็ นต้น และมักจะมีอาการที่ผดิ ปกติทางร่ างกาย เช่น ปวด
ศีรษะ ปากแห้ง ใจสัน่ สายตาพร่ ามัว เป็ นต้น
ความเครี ย ดถ้ามี ม ากเกิ น ไปเป็ นเวลานาน ๆ อาจจะมี ผ ลได้เกิ ด อาการผิด ปกติ ทั้ง
ร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเจ็บป่ วย และทําให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น
โรคความดันเลือดสูง(Hypertension) โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) โรคเบื่ออาหาร
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(Anorexia nervosa) โรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคอารมณ์แปรปรวน (Major affective disorder)
โรคประสาท (Neurosis) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorder) เป็ นต้น
นอกจากนี้ สุ วนี ย ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว (2527) กล่าวว่า ความเครี ยด คือ การสนองตอบที่ไม่
สามารถระบุอย่างชัดเจนของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์บางอย่าง ซึ่งคุกคามต่อความมัน่ คง
ดังนั้นพอสรุ ปได้วา่ ความเครี ยด เป็ นปฏิกิริยาที่ร่างกาย และจิตใจมีการตอบสนอง ต่อ
สิ่ งที่มากระตุน้ หรื อคุกคาม ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมากระทบกับ
ร่ างกายและจิตใจ การตอบสนองที่เกิดขึ้นนี้ อาจจะปรากฏออกมาทั้งทางพฤติกรรมที่สังเกตได้หรื อ
ไม่ได้ และก่ อให้เกิ ดความไม่ สมดุ ลของร่ างกายและจิ ตใจ เป็ นผลทําให้ระบบการปรับตัวของ
บุคคลนั้นผิดปกติไปได้
6.2 แหล่ งของความเครียด
สําหรับ มิลเลอร์ และคีน (Miller and Keane, 1972) ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของ
ความเครี ยดที่เกิดขึ้นสามารถจําแนกได้เป็ น 2 ด้าน คือ
ก. ความเครียดทางด้ านร่ างกาย (Physical stress)
1. ความเครี ยดชนิ ดฉั บ พลั น (Emergency stress) เป็ นสิ่ งที่ คุ ก คามซึ่ งเกิ ด ขึ้ น
ทันทีทนั ใด อาจจะไม่คาดคิดมาก่อน เช่น การได้รับอุบตั ิเหตุ เกิดการบาดเจ็บ เป็ นต้น
2. ความเครี ยดชนิ ดต่อเนื่ อง (Continuting stress) เป็ นสิ่ งที่คุกคามที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ องในชี วิตมนุ ษย์ เช่ น การเปลี่ยนแปลงของร่ างกายในวัยต่าง ๆ ตั้งแต่วยั หนุ่ มสาว วัยหมด
ประจํา เดื อ น วัย สู ง อายุ หรื อ ความเจ็ บ ป่ วยเรื้ อรั ง จากการรั บ สารเคมี ต่ าง ๆ การจราจรติ ด ขัด
มลภาวะทางเสี ยง/อากาศ เป็ นต้น
ข. ความเครียดทางด้ านจิตใจ (Psychological stress) เป็ นความเครี ยดที่เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลนั้นได้รับรู ้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้น เช่น อยูใ่ นสถานการณ์ฉุกเฉิ น เสี่ ยงอันตราย รับรู ้เรื่ องน่ากลัว
ตื่นเต้น เป็ นต้น
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข (2539) ได้กล่าวถึงสาเหตุ หรื อแหล่งที่มาของ
ความเครี ยดดังนี้
ความเครี ยด เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ
1. สาเหตุทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความกลัวว่าจะไม่ได้ดงั หวัง กลัวจะไม่สาํ เร็ จหนักใจ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย รู ้สึกว่าตัวเองต้องทําสิ่ งที่ยากเกินความสามารถมีความวิตกกังวลล่วงหน้า
กับสิ่ งที่ยงั ไม่เกิดขึ้น เป็ นต้น
136
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 6 การจัดการความเครี ยด: การป้ องกันและควบคุม

2. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ได้แก่ การเปลี่ยนวัย การแต่งงาน การ
ตั้งครรภ์ การเริ่ มเข้าทํางาน การเปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้าน การสู ญเสี ยคนรัก เป็ นต้น
3. สาเหตุจากการเจ็บป่ วยทางกาย ได้แก่ การเจ็บไข้ไม่สบายที่ ไม่ รุน แรง ตลอด
จนถึงการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่รุนแรงและเรื้ อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ ง ความดันเลือดสูง เอดส์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ โดนาเทล และ เดวิด (Donatelle and Davis, 1996) ได้กล่าวถึงสาเหตุ
ของความเครี ยดไว้ 3 ประการ คือ
1. ความเครี ยดที่มาจากจิตใจ และสังคม (Psychosocial stress) ซึ่ งมีสาเหตุมาจาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ทะเลาะวิวาท โต้เถียง การไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ การ
ขัดแย้งในตนเอง ทํางานหนักมากจนเกิ น ไป หรื อทํางานในหน้าที่ ตอ้ งรั บผิดชอบต่อความเสี่ ยง
อันตรายสูง ได้รับแรงกดดัน หรื อการบังคับจากผูอ้ ื่น
2. ความเครี ยดจากสภาพสิ่ งแวดล้อม (Environment stress) เช่ น มลภาวะทางเสี ยง
อากาศ นํ้า พายุ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
3. ความเครี ยดที่เกิดจากภายในตนเอง (Self-Imposed stress) คือ การบังคับตนเอง
มากจนเกินไป การมีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูงจนเกินไป เป็ นต้น
6.3 ผลกระทบทีเ่ กิดจากความเครียด
ผลกระทบทีเ่ กิดจากความเครียดทีม่ ีต่อร่ างกาย
ร่ างกายจะถูกกระตุน้ ทําให้ระบบประสาทซิ มพาเทติค (Sympathetic nervous system)
ทํางานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกล้ามเนื้ อจะทํางานเพิ่มมากขึ้นประมาณ 3 - 4 เท่า และจะมี อาการ
ตอบสนองทางสรี รวิทยา ดังต่อไปนี้
1. ทําให้ความดันเลือดเพิ่มมากขึ้น
2. เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้ อมากขึ้น และลดปริ มาณเลือดที่ไป
เลี้ยงอวัยวะที่ไม่สาํ คัญ
3. เพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงาน
4. เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ
5. เพิ่มการทํางานของสมองมากขึ้น
6. ทําให้ความสมดุลของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไป
ลักษณะอาการที่สําคัญที่แสดงออกมักจะมีอาการ หน้าซี ด มือเท้าเย็น หายใจแรง
และถี่ ข้ ึ น กล้ามเนื้ อ ตึ งเครี ย ด สั่ น หรื อ กระตุ ก ปากแห้ ง ปั ส สาวะบ่ อ ย เสี ย งสั่ น สายตาพร่ า
หน้าแดง ปวดท้อง หูอ้ือ ฟังเสี ยงต่าง ๆ ไม่ชดั เจน รู ้สึกเหนื่อย เป็ นต้น
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ผลกระทบทีเ่ กิดจากความเครียดทีม่ ีต่อจิตใจ
ความเครี ย ดทางจิ ต ใจ ถ้า มี ม ากจนเกิ น ไปเป็ นผลเสี ยต่ อ สุ ข ภาพเป็ นอย่ า งมาก
พฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านจิตใจที่สามารถสังเกตได้คือ
1. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป มีพฤติกรรมถดถอย แยกตนเอง เฉื่ อยชา ไม่ให้ความ
ร่ วมมือ หรื อมีอารมณ์แปรปรวน หรื ออาจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง ใช้นิสยั เดิม
2. อารมณ์ถูกรบกวน หรื ออารมณ์ไม่เหมาะสม เช่น หงุดหงิด กระวนกระวาย ขาด
ความอดทน โกรธ หัวเราะ ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล เหม่อลอย
3. ระดับการรับรู ้ ความจํา สมาธิลดลง ลืมรายละเอียดต่าง ๆ
4. กระบวนการทางความคิดถูกรบกวน เช่น กลัว ตัดสิ นใจไม่ได้ ลังเลใจ สับสน
หรื อมึนงง เป็ นต้น
5. กระบวนการรับรู ้ถูกรบกวน เช่น การรับรู ้ของประสาทสัมผัสผิดปกติ การมองเห็น
ภาพหลอน
6. สูญเสี ยความตั้งใจ มีความรู ้สึกไวต่อสิ่ งรบกวน
7. พฤติ กรรมด้านการสื่ อสาร ภาษาถูกรบกวน อาจจะพูดซํ้า ๆ ซาก ๆ การพูด
การออกเสี ยงเปลี่ยนไป
8. ใช้กลไกการป้ องกันตนเองโดยไม่รู้ตวั
9. พฤติกรรมที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของตนเองเปลี่ยนแปลงไป พูดจาบิดเบือนความ
จริ ง พูดน้อย หรื อมากกว่าปกติที่เคยเป็ น มีพฤติกรรมแบบเด็ก มองตนเองไร้คุณค่า เป็ นต้น
6.4 การจัดการความเครียด
คนเราเมื่อเกิดความเครี ยดสามารถที่จะจัดการกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อยู่
แล้วทุกคน ขอเพียงแต่เราต้องรู ้ตวั เองให้ได้ก่อนว่า ตอนนี้ ตวั เองกําลังเครี ยดแล้ว และมีสาเหตุมา
จากอะไร วิธีการที่จะจัดการความเครี ยดเป็ นกระบวนการที่บุคคลใช้การประเมินด้านกระบวนการ
ทางปั ญญา การควบคุมอารมณ์ และปฏิกิริยาการตอบสนองของร่ างกายเพื่อจัดการควบคุม หรื อลด
ความรุ นแรงของสถานการณ์ หรื อปัจจัยที่มากระทบกับบุคคลอันก่อให้เกิดความเครี ยดนั้น และเป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่อง กระบวนการที่จะจัดการกับความเครี ยดสามารถที่จะจําแนกออกเป็ น 2 วิธี
คือ
1. การกระทําโดยตรง (Direct action) แบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ
1.1 การเตรี ยมตัวต่อสูก้ บั สิ่ งอันตราย (Preparing against harm)
1.2 การต่อต้าน (Aggression or attack)
1.3 การหลีกหนี (Avoidance)
1.4 การเฉยเมยหรื อไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ (Apathy or inactive)
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2. การบรรเทา (Palliation) เป็ นการกระทําเพื่อผ่อนเบาหรื อใช้กลไกการป้ องกัน
ตนเอง (Defense mechanism) เมื่ อบรรเทาความรู ้ สึ ก ว่าตนเองอยู่ในอัน ตรายมากกว่าการจัด การ
สถานการณ์ที่เป็ นอันตราย แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
2.1 การบรรเทาที่อาการ (Symptom – direct modes) ได้แก่ การใช้แอลกอฮอล์ ยา
กล่อมประสาท ยานอนหลับ การพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เมื่อบรรเทาความรู ้สึกเครี ยด และเป็ นทุกข์
เป็ นต้น
2.2 การบรรเทาด้านกลไกทางจิต (Intropsychic modes) เป็ นการบรรเทาโดยใช้
กลไกการทํา งานของจิ ต ใต้สํ านึ ก (Unconscious psychological maneurver) เพื่ อ ปกป้ องตนเอง
เป็ นการบรรเทาสิ่ งที่คุกคามให้ลดลงเพียงในความคิดของบุคคล และไม่เป็ นไปตามสภาพความจริ ง
เช่ น การปฏิ เ สธที่ จ ะรั บ ความจริ งที่ เ กิ ด ขึ้ น (Denial) การเก็ บ กดความคิ ด และความรู ้ สึ ก
(Repression) การโยนความผิ ด ให้ ผูอ้ ื่ น (Projection) การใช้เหตุ ผ ลที่ ดี ม าทดแทนข้อ เท็ จ จริ ง
(Irrationalization) การทดแทนความรู ้สึกไม่สมหวังในทางตรงกันข้าม (Reaction formation) การ
ถ่ายทอดความรู ้สึกจากต้นเหตุไปสู่ ผอู ้ ื่น (Displacement) การมีพฤติกรรมถดถอยไปเป็ นเด็กกว่าอายุ
(Regression) การสร้างมโนภาพ หรื อเรื่ องราวเพื่อชดเชยความผิดหวัง (Fantasy) การใช้สติปัญญา
หลีกเลี่ยงต่อเหตุการณ์ (Intellectualization)
6.4.1 กลยุทธ์ ในการจัดการกับความเครียด
สิ่ งสําคัญที่สุดในการจัดการกับความเครี ยดคือ ตัวเราเอง ต้องรู ้ตวั เองว่าเรากําลังเครี ยด
และรู ้จกั ทบทวนหาสาเหตุของความเครี ยด โดยอาจจะพิจารณาด้วยตนเองหรื อปรึ กษากับคนใกล้ชิด
ที่ไว้วางใจได้ หรื อปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญทางสุ ขภาพจิตโดยตรง เมื่อพบสาเหตุแล้วจะได้ติดตามหา
ทางแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ยงั ต้องรู ้จกั ยอมรับสภาพความเป็ นจริ งของชีวิตในปั จจุบนั และพร้อมที่
จะปรับเปลี่ยนเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ชีวิตดีข้ ึน อีกทั้งมีความเต็มใจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเราก่อน
เป็ นอันดับแรก เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องไม่โทษคนอื่น หรื อเกี่ยงให้คนอื่นปรับปรุ งตัวก่อน สิ่ ง
เหล่านี้เป็ นสิ่ งสําคัญมากสําหรับการจัดการกับความเครี ยด
กลยุทธ์ที่สาํ คัญในการจัดการกับความเครี ยดมีอยูห่ ลายวิธีที่จะต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1. การเสริ มสร้างสุ ขภาพกายให้แข็งแรง
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ที่ทาํ ให้เครี ยด
3. การเปลี่ยนแปลงที่จิตใจ
4. การฝึ กผ่อนคลายความเครี ยดโดยใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ
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การเสริมสร้ างสุ ขภาพทางกายให้ แข็งแรง
1. การรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชน์ และมีคุณค่ า
อาการทางร่ างกายที่ผดิ ปกติบางอย่าง เช่น อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ อาหารไม่ยอ่ ย
มักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความเครี ยด ดังนั้น ควรเลือกรับประทานอาหารที่ยอ่ ยง่าย หลีกเลี่ยงอาหาร
รสจัด เช่น เผ็ดจัด เปรี้ ยวจัด หวานจัด เค็มจัด เป็ นต้น
การรับประทานอาหารควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์
ควรเลือกเนื้ อปลาเพราะย่อยง่าย และมีไขมันน้อย การรับประทานผัก และผลไม้ในปริ มาณที่มาก
และเพียงพอ ประมาณวันละ 400 กรัม ซึ่ งเป็ นที่มาที่สาํ คัญของใยอาหาร และวิตามินที่มีคุณสมบัติ
เป็ น antioxidant และเกลือแร่ ต่าง ๆ เช่น วิตามินซี วิตามินเอ และเบต้าแค-โรทีน และใยอาหารจะ
ช่วยลดอัตราเสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็ งบางชนิด เช่น มะเร็ งลําไส้ใหญ่ และมะเร็ งเต้านม เป็ นต้น
2. ออกกําลังกายเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
การออกกําลังกาย ควรเลือกกิ จกรรมการออกกําลงกายให้เหมาะสมกับเพศ และวัย
ตามความต้องการ ความสามารถของตนเอง และเป็ นกิ จกรรมการออกกําลังกายที่ ใช้ระยะเวลา
ยาวนานพอสมควรและต่อเนื่ อง เช่ น การเดิ น การวิ่งเหยาะ ๆ การขี่จกั รยาน ว่ายนํ้า เป็ นต้น
ทั้งนี้ จะต้องออกกําลังกายเป็ นประจํา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ ประมาณ 30 นาทีข้ ึนไป ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายเป็ นอย่างมาก
3. นอนหลับพักผ่ อนให้ เพียงพอ
คนที่ เครี ยดมักจะมี อาหารนอนไม่ ห ลับ หลับ ยาก หลับ ๆ ตื่ น ๆ ทําให้เวลานอน
น้อยลง ร่ างกายจึงอ่อนเพลีย โดยปกติแล้วคนเราจะนอนวันละประมาณ 7 – 8 ชัว่ โมงต่อวัน ดังนั้น
จึงมีขอ้ เสนอแนะว่าพยายามอย่าหลับกลางวัน เพราะถ้านอนกลางวันมากกลางคืนไม่ง่วง ออกกําลัง
กายตอนเย็น เข้านอนเป็ นเวลา อย่าใช้ยานอนหลับเองควรปรึ กษาแพทย์เพื่อความปลอดภัย
4. หลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิตนทีจ่ ะก่อให้ เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
บางคนมีความเชื่อว่า การคลายเครี ยดคือ การดื่มเหล้า สู บบุหรี่ เล่นการพนัน ยาเสพ
ติด จะช่วยคลายเครี ยดได้ แท้ที่จริ งไม่เลยกลับเป็ นโทษต่อร่ างกายอีกด้วย ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการ
ดื่มสุ รา กาแฟ ชา เครื่ องดื่มบํารุ งกําลังต่าง ๆ งดสู บบุหรี่ ไม่ใช้ยาเสพติด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
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การเปลีย่ นแปลงสถานการณ์ ทที่ าํ ให้ เครียด
1. ปรับปรุงสถานทีใ่ ห้ เหมาะสม
ไม่ว่าที่ บา้ น หรื อที่ ทาํ งาน หากมีสภาพที่ สกปรกรกรุ งรั ง มี กลิ่ นไม่ ดี มีเสี ยงอึ กทึ ก
ฝุ่ นละอองมาก เป็ นต้น การหาทางปรับปรุ งแก้ไขให้น่าอยู่ น่ าทํางานให้มากขึ้น จัดวางข้าวของ
เครื่ องใช้ให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย รั กษาความสะอาด เป็ นต้น บรรยากาศที่ ดีจะมี ส่วนช่ วยลด
ความเครี ยดลงได้มาก
2. เปลีย่ นบรรยากาศชั่วคราว
หากรู ้สึกเครี ยดจากการทํางานมาก ๆ ควรหาวิทยุมาฟั งบ้าง หรื อพักผ่อนตากอากาศ
เปลี่ยนที่พกั ชัว่ คราว เป็ นต้น
3. ปรับปรุ งการทํางาน
การมีความรู ้สึกว่างานที่ทาํ อยู่น้ ันก่อให้เกิ ดความเครี ยด เช่ น งานมากเกิ นกําลังงาน
ยากเกินความสามารถ มีปัญหากับผูร้ ่ วมงานหรื อเพื่อน ควรพิจารณาแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ อย่างเป็ น
ระบบ เช่น วางแผนการทํางานใหม่ รู ้จกั การทํางานเป็ นทีม มีปัญหาปรึ กษากับหัวหน้างาน หรื อ
คนที่ไว้วางใจได้ เป็ นต้น
4. ให้ ความสํ าคัญกับทีอ่ ยู่อาศัย
จัดสถานที่ให้น่าอยูร่ ่ มรื่ น สะอาดสะอ้าน มีความรู ้สึกอยากที่จะอยูบ่ า้ นดูแลครอบครัว
และมีน้ าํ ใจต่อกันกับสมาชิกในครอบครัว
การเปลีย่ นแปลงจิตใจ
1. มองโลกในหลาย ๆ แง่มุม พยายามมองในแง่ที่ดี ไม่ใช่มองทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นสิ่ งที่
เลวร้ายไปหมด คิดทบทวนหาข้อบกพร่ องของตนเองบ้างจะช่วยพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึน การเปลี่ยน
ทัศนคติต่อตนเองและผูอ้ ื่น มองตนเองและผูอ้ ื่นในแง่ดีจะช่วยลดความเครี ยดได้เป็ นอย่างมาก
2. มีอารมณ์ ขนั อย่าเป็ นคนที่ยิ้มยาก รู ้จกั การหัวเราะเสี ยบ้าง บางครั้งอาจจะเกิดมา
จากครอบครัวที่เจ้าระเบียบจนเกินไป ต้องมีการผ่อนคลายสนุกสนาน หยอกเย้ากันบ้าง
3. รู ้จกั ให้อภัยตนเองและผูอ้ ื่นเมื่อกระทําผิด อย่ามัวแต่โทษตนเอง จิตใจต้องไม่ผกู
พยาบาท เครี ยดแค้น โกรธ จะทําให้จิตใจสงบขึ้น
4. ไม่ทอ้ ถอยพยายามปลุกปลอบใจตนเอง การให้กาํ ลังใจแก่ตนเอง ถ้าเมื่อไรมี
ความรู ้สึกท้อแท้ สิ้ นหวัง หมดกําลังใจ และท้อถอย หมดอาลัยตายอยาก คิดแต่รอโชคชะตาแล้ว
ชีวิตนี้ จะไม่มีความสุ ข ไม่ประสบความสําเร็ จ ดังนั้น จะต้องมีความมุ่งมัน่ และคาดหวังในสิ่ งที่มนั
เป็ นไปได้ดว้ ย ถ้าฝันลม ๆ แล้ง ๆ อาจจะกลายเป็ นคนบ้าได้
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แบบประเมินและวิเคราะห์ ความเครียดด้ วยตนเอง
ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผา่ นมานี้ ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรื อความรู ้สึกต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด โปรดขีดเครื่ องหมาย “×” ลงในช่องแสดงระดับอาการที่เกิดขื้นกับตัวท่านตาม
ความเป็ นจริ งมากที่สุด
อาการ พฤติกรรมหรือความรู้ สึก

ระดับอาการ
ไม่ เคยเลย

เป็ นครั้งคราว

เป็ นบ่ อยๆ

เป็ นประจํา

1. นอนไม่หลับคิดมากหรื อกังวลใจ
2 .รู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจ
3 .ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครี ยด
4. มีความวุน่ วายในใจ
5. ไม่อยากพบปะผูค้ น
6. ปวดหัวข้างเดียวหรื อปวดบริ เวณขมับทั้ง 2
ข้าง
7. รู้สึกไม่มีความสุ ขหรื อเศร้าหมอง
8. รู้สึกหมดหวังในชีวติ
9. รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า
10 กระวนกระวายอยูต่ ลอดเวลา
11. รู ้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ
12. รู ้สึกเพลียจนไม่มีแรงทําอะไร
13. รู ้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทําอะไร
14. มีอาการหัวใจเต้นแรง
15.เสี ยงสั่น ปากสั่น หรื อมือสั่นเวลาไม่พอใจ
16.รู ้สึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่ งต่างๆ
17.ปวดหรื อเกร็ งกล้ามเนื้อบริ เวณท้ายทอย หลัง
หรื อไหล่
18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุน้ เคย
19. มึนงงหรื อเวียนศีรษะ
20. ความสุ ขทางเพศลดลง
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ผลการประเมินและวิเคราะห์ ความเครียด
ไม่ เคยเลย
=
เป็ นครั้งคราว =
เป็ นบ่ อย
=
เป็ นประจํา
=

0
1
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

0 - 5 คะแนน
ท่านมีความเครี ยดอยูใ่ นเกณฑ์ ตํ่ากว่าปกติอย่างมาก ซึ่งอาจหมายความว่า
- ท่านตอบไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
- ท่านเป็ นคนเฉื่ อยชา ขาดแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต หรื อ
- ในขณะนี้ท่านมีความพอใจในการดําเนินชีวิตแล้ว
6 - 17 คะแนน
ท่านมีความเครี ยดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ซึ่งความเครี ยดในระดับนี้ถือว่าเป็ นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันเป็ น
แรงจูงใจที่นาํ ไปสู่ความสําเร็ จในชีวิตได้
18 – 25 คะแนน
ท่านมีความเครี ยดอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติเล็กน้อย อาจเป็ นเพราะท่านกําลังมีปัญหา
ชี วิ ต บางอย่าง และยัง ไม่ ส ามารถแก้ปั ญ หาได้ และตัว ท่ า นเองไม่ อ าจรู ้ ต ัว ได้ว่ ามี ค วามเครี ย ด
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านสุ ขภาพร่ างกาย จิตใจ และพฤติกรรมไม่มากนัก
หากท่านรู ้จกั ผ่อนคลายความเครี ยดเป็ นประจํา เช่ น ออกกําลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ
ทํางานอดิเรกที่ท่านชอบแล้ว จะช่วยลดความเครี ยดของท่านลงได้
26 – 29 คะแนน
- ท่านมีความเครี ยดอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติปานกลาง อาจเนื่ องมาจากท่านกําลังมี
ปั ญหาที่รุนแรงในชี วิต เช่น มีความขัดแย้งรุ นแรงกับผูใ้ กล้ชิด ปั ญหาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในชีวิต เป็ นต้น
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- ท่านอาจมีความเปลี่ยนแปลงด้านสุ ขภาพร่ างกาย จิตใจ และพฤติกรรมอย่างเห็น
ได้ชดั เจน เช่น มีอาการปวดศีรษะ ปวดท้อง นอนไม่หลับ ระบบขับถ่ายผิดปกติ หงุดหงิดง่าย วิตก
กังวล ไม่มีสมาธิ ทํางานผิดพลาด ดื่มสุ รามากขึ้น ใช้ยาเสพย์ติดชนิดต่างๆ เป็ นต้น
- ท่านจําต้องเร่ งแก้ปัญหาของท่านโดยเร็ว และควรฝึ กเทคนิคการคลายความเครี ยด
แบบต่างๆ เช่น การฝึ กการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึ กการหายใจ การใช้จินตนาการ การทําสมาธิ
เป็ นต้น ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายความเครี ยดแบบทัว่ ๆ ไปด้วย
30 – 60 คะแนน
ท่านมีความเครี ยดอยูใ่ นเกณฑ์สูงกว่าปกติมาก
อาจเนื่องมาจากท่านกําลังประสบ
ปัญหาที่รุนแรงในชีวิต เช่น เจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงเรื้ อรัง มีความพิการ สูญเสี ยบุคคลที่รัก
ล้มละลาย เป็ นต้น
- ท่านอาจมีความเจ็บป่ วยรุ นแรงทางร่ างกาย เช่น เป็ นโรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิ ตสูง ทางด้านจิตใจก็ฟุ้งซ่าน คิดมาก ใจน้อย ตัดสิ นใจผิดพลาดมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว หรื อไม่กซ็ ึมเศร้าคิดอยากตาย
- หากท่านมีความเครี ยดสูงมากเช่นนี้ นอกจากจะต้องแก้ปัญหาโดยด่วนและฝึ ก
เทคนิคการคลายเครี ยดแบบต่างๆ แล้ว อาจจําเป็ นต้องไปพบผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพจิตเพื่อปรึ กษา
ปั ญหาและขอรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้วย
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บทที่ 7
การปฐมพยาบาล
7.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล (First aid) เป็ นการปฏิบตั ิการให้ความช่วยเหลือขั้นต้นแก่ผทู ้ ี่ได้รับ
บาดเจ็บ หรื อผูป้ ่ วย ซึ่ งจะต้องกระทําในทันทีทนั ใด หรื อในสถานที่เกิดเหตุ โดยใช้เครื่ องมือเท่าที่
จะหาได้ประกอบความรู ้ ในการช่ วยเหลือผูท้ ี่ ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดอันตรายแก่ ผูท้ ี่
ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะนําผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บส่ งไปยังโรงพยาบาล เพื่อรับการดูแลและรักษาต่อไป
ซึ่ งคําว่าการปฐมพยาบาลอาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่ง คือ การพยาบาลฉุ กเฉิ น (Emergency Nursing) และ
คําทั้งสองนี้ มีความหมายเช่นเดียวกัน
1. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีสติสัมปชัญญะ มีการตัดสิ นใจที่ฉับพลัน รวดเร็ ว ถูกต้อง และไม่มี
อาการตื่นเต้นตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผูป้ ฐมพยาบาล (First aider) คือ บุคคลที่ช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บหรื อผูป้ ่ วย และผูท้ ี่
ทําการปฐมพยาบาลที่ดีน้ นั ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2. มีความเสี ยสละ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และสภาวะจิตใจที่ดี
3. มีความรู ้ที่จะให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถให้กาํ ลังใจ และความมัน่ ใจแก่ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บ หรื อผูป้ ่ วยได้
5. สามารถให้ความช่วยเหลือจัดนําพาผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ หรื อผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลได้
7.2 วัตถุประสงค์ ของการปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลโดยทัว่ ไป ถ้าผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ หรื อผูป้ ่ วยได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันทีทนั ใด และถูกต้องแล้ว จะเป็ นการกระทําเพื่อ
1. เป็ นการช่ วยรั กษาชี วิต หรื อพยุงชี วิตเอาไว้ได้ (To Preserve Life) ได้แก่ การผาย
ปอดการกระตุน้ หัวใจ และการห้ามเลือด เป็ นต้น
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2. เป็ นการป้ องกันไม่ให้ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บหรื อผูป้ ่ วยมีสภาพเลวลง หรื ออาการทรุ ด
หนั ก และเป็ นการคลายความทุ ก ข์ ท รมาน (To Prevent the Condition Worsening) ได้ แ ก่ การ
เข้าเฝื อก การแต่งบาดแผล และการเคลื่อนย้าย ผูป้ ่ วยที่ถูกวิธี เป็ นต้น
3. เป็ นการช่วยให้ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บ หรื อผูป้ ่ วยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ วหรื อฟื้ นคืนสติ
(To Promote Recovery) ได้แก่ การปลอบโยนให้กาํ ลังใจ การให้ยาแก้ปวด การให้ความอบอุ่นแก่
ร่ างกาย เป็ นต้น
7.3 หลักการทัว่ ไปในการปฐมพยาบาล
1. พยายามระงับสติอารมณ์ และพิจารณาให้การปฐมพยาบาลอย่างรี บด่วนเท่าที่จาํ ได้
2. ตรวจสภาพผูป้ ่ วยให้แน่ ใจเสี ยก่อนว่าได้รับอันตรายบาดเจ็บมากน้อยเพียงไร มี
อาการใดบ้างที่จะต้องแก้ไขอย่างรี บด่วน แล้ววางแผนการว่าสิ่ งไหนควรจะให้การปฐมพยาบาล
ก่อนหลัง
3. ใช้สถานที่ ให้เหมาะสมกับการปฐมพยาบาล คือ จะต้องเป็ นที่ มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกแสงสว่างเพียงพอ และมีความปลอดภัย
4. ถ้าพบว่ามีบาดแผล และมีเลือดไหลออกมาให้ทาํ การห้ามเลือดทันที หรื อพบว่ามี
การหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นให้ทาํ การผายปอด และกระตุน้ หัวใจ
5. ถ้าพบว่าผูป้ ่ วยที่หมดสติ ควรห่ มผ้าให้ความอบอุ่นไว้เสมอ และให้หาสาเหตุของ
การหมดสติวา่ เกิดจากสิ่ งใด เช่น การได้รับสารพิษ หรื อมีอาการกระทบกระเทือนทางสมองหรื อไม่
6. ให้การปฐมพยาบาลทุกส่ วนไม่วา่ จะบาดเจ็บน้อยหรื อมากก็ตาม
7. อย่าให้น้ าํ หรื ออาหาร และยาทางปากผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัว
8. การเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วย หรื อการนําส่ งจะต้องเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างถูกวิธีในท่ าที่
ถูกต้องในการให้การปฐมพยาบาลอย่างรี บด่วน หรื อฉุกเฉิ นเป็ นการปฏิบตั ิการช่วยชีวิต
Cardiopulmonary Resuscitation) หรื อ CPR จะต้องปฏิบตั ิการอย่างทันทีทนั ใดและเร็ วที่สุดโดยยึด
หลักการ ABCD ซึ่ง หมายถึง
A คือ An open Airway หมายความถึง การเปิ ดทางเดินหายใจให้สะดวก ไม่ให้มี
สิ่ งมาอุดตัน
B คือ Breathing restored หมายความถึง การหายใจ ผูป้ ่ วยจะต้องมีการหายใจได้ดี
และเพียงพอ
C คือ Sufficient Circulation หมายความถึง การไหลเวียนโลหิ ตอย่างเพียงพอและ
สะดวก
147
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 7 การปฐมพยาบาล

D คื อ Definitive therapy หมายความถึ ง การรั ก ษาเฉพาะอย่ า ง รวมถึ ง การ
วินิจฉัยโรค การให้ยา การกระตุน้ หัวใจด้วยไฟฟ้ า จะเห็นว่าอาการฉุ กเฉิ นทั้งสี่ ประการนี้ จะทําให้
ผูป้ ่ วยอยูใ่ นขั้นอันตรายได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบต่าง ๆ ของร่ างกายที่จาํ เป็ นที่สุด
ปั ญหาเหล่านี้ ได้แก่
1. การขาดระบบของการหายใจ และการเต้นของหัวใจ
2. การสู ญเสี ยโลหิ ตอย่างมาก
3. ภาวะการหมดสติเป็ นเวลานาน จะเกิดปัญหาต่อทางเดินหายใจ จะมีการกีดกั้น
ทางเดินภายในทําให้ทาํ งานไม่สะดวก หรื ออุดตัน
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แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิการปฏิบัติแก่ผ้ ูป่วย
คลํา
(Palpation)

ชีพจร
(Pulse)

เบา
(Weak)

หมดสติ
(Unconsciousness

สังเกต
(Observe)

ถาม
(Talk)
ความรู้สึก
(Determine state
of consciousness)

ไม่ มี
(None)

หัวใจหยุดเต้น
(Cardiac arrest)
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การกระตุ้นหัวใจ
ศท 013 สุ ขภาพเพื(External
่อการดํารงชีchest
วิต compression)

อาการทีบ่ าดเจ็บ
(Injury Signs)

การตกเลือด
(Haemorrhage)

การหายใจ
(Breathing)
การผายปอด
(Artificial Respiration)

การห้ ามเลือด
(Controlling serve Bleeding)

การกด (Pressure)
การยก (Elevation)
การกดบนเส้นเลือด

วิธีโดยตรง

วิธีโดยอ้อม

(Direct method)

(Indirect method)

(Pressure Points)

ปากต่อปาก

กดหลังยกแขน

การดาม (Splinting)
การขันชเนาะ (Tourniquet)

(Mouth to Mouth)

(Hogler Nilsen method)

ปากต่อจมูก

กดหน้าอกยกแขน

(Mouth to Nose)

(Silvestre method)

เครื่ องช่วยหายใจ

กดชายโครงด้านหลัง

(Resuscitator)

(Schafer method)
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เมื่อผูป้ ่ วยได้รับการบาดเจ็บมากอาจจะถึงแก่ชีวติ ได้ กรณี ที่ผปู ้ ่ วยหยุดหายใจ หรื อ
หัวใจหยุดเต้น อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายประการคือ
1. ทางเดินหายใจอุดตัน หรื อการหายใจถูกกด ได้แก่
1.1 การกดหรื อบีบ เช่น การถูกรัดคอ แขวนคอ
1.2 หายใจไม่ออก เช่น ถูกผ้า หรื อสิ่ งอื่นใดปิ ดปาก และจมูก
1.3 ทางเดินหายใจถูกปิ ดกั้นด้วยสิ่ งแปลกปลอม เช่น สําลักอาหาร และตกลงไป
ในหลอดลมก้างติดคอ ฟันปลอม เป็ นต้น
1.4 จมนํ้า
1.5 เกิดการอักเสบภายในอวัยวะทางเดินหายใจ ได้แก่ หลอดลม ทําให้เกิดอาการ
บวม และอุดตันทางเดินหายใจเอาสารเคมีเข้าไป หรื อสําลักควัน
2. ได้รับอุบตั ิเหตุ ทําให้เกิ ดการบาดเจ็บบริ เวณทรวงอก และปอด เช่ น ถูกยิง หรื อ
แทง หรื อได้รับการกระทบกระแทกบริ เวณทรวงอก ทําให้เกิดบาดแผลทะลุถึงเยือ่ หุ ม้ ปอด จะทําให้
เกิ ดมี ลมในช่ องเยื่อหุ ้มปอด ซึ่ งปกติภายในเยื่อหุ ้มปอดจะมี ความกดดันของบรรยากาศน้อยกว่า
ความกดดันของบรรยากาศภายนอก แต่เมื่อเกิดบาดแผลจะทําให้ปอดขยายรับอากาศได้ไม่เต็มที่ จะ
รู ้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวก เกิดอาการหน้าเขียว การหายใจชะงัก
3. การเป็ นอัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการหายใจ เช่น ถูกไฟฟ้ าดูด ฟ้ าผ่า ได้รับ
สารพิษ หรื อการกินยานอนหลับที่เกินขนาด
4. โรคบางอย่างที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหื ด ภูมิแพ้ จะทําให้เกิดภาวะ
หลอดลมหดตัวเฉียบพลัน ทางเดินหายใจไม่สะดวก
7.4 อาการสํ าคัญทีแ่ สดงออกของผู้ป่วยทีม่ ปี ัญหาต่ อระบบการหายใจ
1. กระสับกระส่ าย ทุรนทุราย หายใจลําบาก หายใจถี่ และตื้น
2. ถ้าไม่มีการหายใจ จะสังเกตได้จากบริ เวณทรวงอก และท้องไม่มีการเคลื่อนไหว
3. มีอาการเขียวคลํ้า สังเกตได้จากบริ เวณริ มฝี ปาก ปลายเล็บมือเล็บเท้า
4. บริ เวณใบหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นสี ม่วงแกมนํ้าเงิน หรื อเขียวคลํ้า เส้นเลือด
ดําที่คอโป่ งพองออกมาอย่างชัดเจน
5. ม่านตาขยาย ตาเบิกกว้าง ตาจ้องค้าง สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ
การที่สมองขาดออกซิเจนเป็ นเวลานาน ๆ จะทําเยือ่ สมองตายได้ และการที่ผปู ้ ่ วยหยุด
หายใจเป็ นเวลานาน โอกาสฟื้ นคืนชีวติ ขึ้นมาก็จะมีโอกาสน้อยมาก การหยุดหายใจ (Respiratory
arrest) ถ้าหยุดหายใจนานประมาณ 3 นาที โอกาสฟื้ นคืนชีวิตได้ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหยุด
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หายใจนาน 4 และ 5 นาที โอกาสฟื้ นคืนชีวิตได้ประมาณ 50 และ25 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แต่ถา้
หยุดหายใจนานเกิด 8 นาทีข้ ึนไป ไม่มีโอกาสฟื้ นคืนชีวิตได้เลย ดังนั้นจะเป็ นได้วา่ เมื่อผูป้ ่ วยมี
อาการหยุดหายใจเมื่อไร จะต้องรี บทําการช่วยชีวิตเป็ นการด่วน เร็ วเท่าไรยิง่ ดีเท่านั้น วิธีการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นสําหรับผูป้ ่ วยที่หยุดหายใจ วิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ ว คือ วิธีการผายปอด
(Artificial respiration) ซึ่งสามารถจําแนกเป็ น 2 วิธีคือ
วิธีโดยตรง (Direct method)
วิธีที่ 1 การผายปอดแบบปากต่อปาก หรื อปากต่อจมูก (Mouth to Mouth or Mouth to
Nose)
1. จัดทางเดินหายใจให้สะดวก โดยการให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย ยกต้นคอตั้งขึ้น เงย
หน้า และยกค้างคอให้สูงขึ้น
2. ตรวจสิ่ งแปลกปลอมภายในปาก เช่น ฟั นปลอม เสมหะ เลือด โดยให้ตะแคงหน้า
และเอามือล้างออกมา
3. เปิ ดปากผูป้ ่ วยดึงขากรรไกรลดลง และใช้นิ้วหัวแม่มือสอดเข้ามุมปากดึง และกด
ลิ้นไว้ อีกสี่ นิ้วให้ชอ้ นใต้คาง มืออีกข้างหนึ่งบีบจมูกไว้ ไม่ให้ลมออกมาขณะที่ออกมาขณะที่ทาํ การ
เป่ าปาก แต่ถา้ เป็ นการทําแบบปากต่อจมูก (Mouth to Nose) ให้ใช้อีกมือหนึ่งปิ ดปากผูป้ ่ วยให้สนิท
4. ผูช้ ่ วยเหลือสู ดลมหายใจเข้าทางจมูกลึก ๆ แล้วกดริ มฝี ปากของตนเองประกบลง
บนปากของผูป้ ่ วย ให้ปากทั้งสองแนบกันสนิท พร้อมเป่ าลมเข้าไป
5. ปฏิบตั ิการเป่ าปากต่อปาก 12 ครั้ง/นาที (5วินาที/ครั้ง) สําหรับเด็ก 20 ครั้ง/นาที
6. ให้ปฏิบตั ิอย่างนี้ จนกว่าผูป้ ่ วยจะหายใจเองได้ หรื อจนกว่าจะถึงมือแพทย์ เพื่อจะ
ได้ใช้เครื่ องช่วยหายใจช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง
7. เมื่ อ เป่ าลมเข้าไปให้สั งเกตบริ เวณหน้าอกของผูป้ ่ วย ถ้าหน้าอกไม่ เคลื่ อนไหว
แสดงว่าลมอาจจะไม่เข้าปอด จะต้องพยายามเงยคางให้มากขึ้น ศีรษะแหงนมากขึ้น หรื อจับผูป้ ่ วย
ตะแคงข้าง และตบบริ เวณหลังระหว่างสะบักหลังกับไหล่ท้ งั สองข้าง บางทีอาจจะมีสิ่งอื่นใดอุดตัน
ทางเดินหายใจก็ได้ แล้วจึงทําการผายปอดต่อไป
วิธีโดยอ้อม (Indirect Method)
วิธีที่ 1 วิธีการผายปอดแบบกดหลังยกแขน หรื อวิธีโฮลล์เกอร์ นีลเส็น (Back Pressure
Arm lift on Holger Nielson)
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1. จัดผูป้ ่ วยท่านอนควํ่า หน้าตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่ ง โดยจัดแขนงอพับเพื่อให้มือ
รองรับศีรษะโดยจัดแขนวางซ้อนกัน ให้แก้มวางลงบนมือด้านบน ดึ งศีรษะไปด้านหลัง และง้าง
ขากรรไกรขึ้นเพื่อให้อากาศเข้าทางปากได้
2. ตรวจสิ่ งแปลกปลอมภายในปาก
3. คุกเข่าเหนื อศีรษะโดยตั้งเข่าใดเข่าหนึ่ งขึ้น วางมือบริ เวณด้านหลังบริ เวณสะบัก
หลังค่อนมาทางไหล่ นิ้ วหัวแม่มือแขนเหยียดวางตามแนวทางกระดูกสันหลัง พร้อมกับโยกตัวกด
ลงบนหลังค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ซึ่งเป็ นการหายใจออก
4. โยกตัวกลับไปในท่าเดิมพร้อมกับเลื่อนมือมาจับบริ เวณเหนื อข้อศอก ยกขึ้น และ
ดึงตัวไปทางด้านหลังค้างไว้ 5 วินาที เป็ นการหายใจเข้า
5. ผูใ้ หญ่ปฏิบตั ิ 12 ครั้ง/นาที สําหรับเด็ก 20 ครั้ง/นาที
วิธีที่ 2 วิธีการผายปอดแบบกดหน้ าอกยกแขน หรือวิธีซิลเวสเตอร์ (The Chest
Pressure arm lift or Silvester)
1. จัดผูป้ ่ วยนอนหงายบนพื้นราบตะแคงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ ง เพื่อจัดการเอาสิ่ ง
แปลกปลอมออกให้หมด จัดเงยคางขึ้นคอตั้ง
2. คุกเข่าเหนื อศีรษะ จับแขนผูป้ ่ วยไขว้กนั พร้อมกับวางมือทั้งสองข้างทับกันวางลง
บนหน้าอก แขนเหยียดแล้วกดลงประมาณ 5 วินาที ยกแขนขึ้นประมาณ 5 วินาที
3. ผูใ้ หญ่ปฏิบตั ิ 12 ครั้ง/นาที สําหรับเด็ก 20 ครั้ง/นาที
วิธีที่ 3 วิธีการผายปอดแบบกดชายโครงด้ านหลัง หรือวิธีเชฟเฟอร์ (schafer)
1. จัด ท่ าผูป้ ่ วยเหมื อ นกับ ข้อ 1 ของวิ ธี Silvester method แต่ จ ะนั่ ง ด้านข้าง ถ้าส่ ง
ด้านข้างซ้ายให้ต้ งั เขาซ้ายและวางเข่าขวาข้างลําตัว
2. กดชายโครงด้านหลัง 5 วินาที และผ่อนลงวินาที
3. ผูใ้ หญ่ 12 ครั้ง/นาที เด็ก 20 ครั้ง/นาที
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการหายใจโดยวิธีการผายปอด เป็ นการนําเอาอากาศ
ได้ผา่ นไปสู่ ปอดของผูท้ ี่รับการบาดเจ็บที่กาํ ลังขาดระบบการหายใจ การผายปอดแต่ละวิธีเป็ นการ
นําเอาอากาศภายนอกผ่านไปยังปอดของผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ เมื่ออากาศผ่านเข้าไปทางปาก หรื อจมูก
แล้วผ่านลงไปยังหลอดลมจนในที่สุดถึงถุงลมที่อยู่ในปอด เพื่อทําการแลกเปลี่ยนก๊าซโดยเลือด
จะมารับเอาออกซิ เจนที่มายังถุงลมปอดไว้ การที่จะทําอย่างไรให้อากาศเข้าสู่ ปอดได้ดีข้ ึน ผูป้ ฐม
พยาบาลจะต้องทําการเปิ ดทางหายใจ ดังนี้
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1. ชี พจรของผูป้ ่ วยว่า มีอตั ราชี พจรขาดหายเป็ นระยะหรื อไม่ ซึ่ งถ้าไม่มีชีพจรแล้ว
แสดงว่าหัวใจหยุดเต้น (Cardiac จัดศีรษะกระดกขึ้นหงายไปด้านหลัง พร้อมกับดึงขากรรไกรตาม
ขึ้นไปเป็ นการเปิ ดทางเดินหายใจให้สะดวกขึ้น
2. ตรวจดูสิ่งแปลกปลอมภายในปาก เช่ น เศษอาหาร เลือด เสมหะ ฟั นปลอม โดย
การจับให้ใบหน้าตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่ง แล้วเอามือล้วงสิ่ งแปลกปลอมออกมาก่อน
3. จัดท่า หรื อตําแหน่งของแขนขาให้อยูใ่ นท่าที่เกิดสมดุลที่จาํ เป็ นกับร่ างกายช่วยให้
ปลอดภัยและสบายตัว ทั้งนี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั สภาพอาการบาดเจ็บของผูป้ ่ วยด้วย
4. ทําการผายปอดอย่างถูกวิธี และรวดเร็ วถูกต้อง
นอกจากนี้ จะต้องทําการตรวจสอบarrest) ดังนี้ ผูป้ ฐมพยาบาลจะต้องทําการกระตุน้
หั วใจผูป้ ่ วยด้วยวิธี ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว คื อ วิธีก ารกระตุ น้ หัว ใจแบบภายนอก (External chest
compression)
7.5 การกระตุ้นหัวใจภายนอก (External Chest Compression)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายบนพื้นที่เรี ยบแข็ง ศีรษะตั้ง คางเงยขึ้น
2. ตรวจเช็คชีพจรบริ เวณด้านข้างลําคอว่ามีชีพจรอยูห่ รื อไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าหัวใจ
หยุดเต้น
3. การตรวจเช็คชีพจร อาจจะกระทําทันทีและทําการกระตุน้ หัวใจภายนอก และ
จะต้องตรวจเช็คชีพจรทุก ๆ 3 นาที
4. ผูช้ ่วยเหลือจะนัง่ คุกเข่าลงด้านข้างผูป้ ่ วย
และวางฝ่ ามือข้างใดข้างหนึ่งลงบน
ตอนกลางของกระดูกหน้าอกค่อนลงมาด้านล่าง พร้อมกับวางฝ่ ามืออีกข้างทับลงไป
5. เหยียดแขนให้ตรง พร้อมกับโยกตัวทิ้งนํ้าหนักลงบนหน้าอกที่มือวางทับกันไว้
การปฏิบตั ิจะกระทําดังนี้ คือ ผูใ้ หญ่กดลึกประมาณ 4 – 5 เซนติเมตร กดด้วยอัตราประมาณ 100
ครั้ง/นาที เด็ก กดลึกประมาณ 2.5 – 3.5 เซนติเมตร กดด้วยอัตราประมาณ 100 ครั้ง/นาทีเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 1 ปี ให้ใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วกลาง กดลึกประมาณ 0.5 – 1 นิ้ว กดด้วยอัตรา ประมาณ100
ครั้ง/นาที
6. การกระตุน้ หัวใจภายนอกจะกระทําควบคูก่ บั การผายปอดจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้ คือ
กระตุน้ หัวใจ 5 ครั้ง สลับกับการผายปอด (ปากต่อปาก) 1 ครั้งปฏิบตั ิไปเรื่ อย ๆ จนกว่าหัวใจ
เต้นและมีการหายใจได้เอง
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7.6 สั ญญาณชีพ (Vital Signs)
มนุษย์ทุกคนมีกลไกควบคุมการทํางานของร่ างกาย ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายจะทํางาน
สัมพันธ์กนั ซึ่งการทํางานในแต่ละระบบของร่ างกายจะบ่งบอกสภาวะร่ างกายเป็ นอย่างไร ในการ
ประเมินสภาพอาการของผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ หรื อผูป้ ่ วยนั้น สิ่ งจะแสดงให้ทราบว่าความมีชีวิตยัง
ดํารงอยู่ ได้แก่ อุณหภูมิของร่ างกาย (Body Temperature) ชีพจร (Pulse) การหายใจ (Respiration)
และความดันเลือด (Bleed pressure) ซึ่งเราเรี ยกสิ่ งเหล่านี้วา่ สัญญาชีพ (Vital Signs) สัญญาเหล่านี้มี
ความรู ้สึกไวต่อสภาวะที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป บางทีเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า Cardinal Symptoms
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ข้ ึนอยูก่ บั อาการ และความรุ นแรงของการบาดเจ็บ หรื อของโรค และขณะที่
มีชีวิตอยูส่ ญ
ั ญาณชีพ หรื ออาการสําคัญของการมีชีวิตจะต้องดําเนินอยูต่ ลอดเวลา
7.7 อุณหภูมิของร่ างกาย (Body temperature)
อุณหภูมิของร่ างกาย เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงอาการสําคัญของการมีชีวิตอย่างหนึ่ง โดยมี
ศูนย์ควบคุมอยูบ่ ริ เวณไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ของสมอง ซึ่ งทําหน้าที่ในการควบคุมการ
ถ่ายเทความร้อนและส่ งเสริ มให้มีการผลิตความร้อนของร่ างกาย สภาวะปกติอุณหภูมิของร่ างกายจะ
วัดได้ประมาณ 37 องศาเซลเซียส หรื อ 98.6 องศาฟาเรนไฮด์
วิธีการวัดอุณหภูมิของร่ างกายที่นิยมใช้ คือ วิธีการวัดทางปาก และทางทวารหนัก
เครื่ องมือที่ใช้วดั อุณหภูมิของร่ างกายเราเรี ยกว่า Clinical thermometer ในการวัดอุณหภูมิของ
ร่ างกายถ้าพบว่าร่ างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ คือ ในผูใ้ หญ่สูงกว่า 37.6 C หรื อ 99.7 F และใน
เด็กสู งกว่า 37.8 C หรื อ 100 F โดยวัดทางปาก ถือว่า สภาวะของร่ างกายในขณะนั้นเป็ นภาวะที่มี
ไข้ ทําให้การเผาผลาญภายในร่ างกายสู งกว่าปกติเป็ นเหตุให้ชีพจรและการหายใจสูงขึ้นด้วย ผูป้ ่ วย
อาจจะมีอาการปวดศีรษะ มีอาการคลื่นไส้ เศร้าซึม และอาจจะมีอาการเพ้อ ในรายเด็กอาจมีอาการ
ชักเนื่องจากมีไข้สูงได้
ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่ างกาย
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่ างกายนั้น สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่เพิ่มขึ้น
หรื อลดลงได้ในที่น้ ีจะกล่าวถึงสาเหตุที่ทาํ ให้อุณหภูมิลดลง กล่าวคือ
1. ความเจ็บปวดในขณะที่ไม่สบาย การทํางานของกล้ามเนื้อลดลงจะทําให้ความร้อน
ลดลงด้วย
2. การอดอาหาร ถ้าร่ างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอจะทําให้ความร้อนในร่ างกาย
ลดลง
3. กําลังเสื่ อมลง (Lowered vitality) เช่น ในภาวะที่ทาํ ให้เกิดความเจ็บป่ วย หรื อมี
บาดแผล ทําให้การทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายน้อยลงจึงทําให้ความร้อนที่เกิดขึ้นน้อย
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4. ในเวลานอนหลับ การทํางานต่าง ๆ ในร่ างกายน้อยลง ทําให้ความร้อนที่เกิดน้อย
5. อารมณ์ซึมเศร้า การหมดสติ การใช้ยาระงับประสาท ในระยะที่ร่างกายมีกิจกรรม
น้อยลง จะทําให้อุณหภูมิของร่ างกายลดลงด้วย
6. ถ้าอุณหภูมิของร่ างกายลดตํ่าลงมากกว่า 94 F จะทําให้ร่างกายสร้างความร้อนใน
ร่ างกายลดลง และถ้าลดลงตํ่ากว่า 85 F ความสามารถของศูนย์ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย คือ
Hypothalamus จะเสี ยไปอย่างสมบูรณ์ และในที่สุดไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้
สาเหตุทที่ าํ ให้ อุณหภูมิของร่ างกายสู งขึน้ ได้ แก่
1. อายุ พบว่าเด็กจะมีระดับความร้อนในร่ างกายสูงกว่าวัยหนุ่มสาวประมาณ 1 F
และคนวัยสู งอายุ จะมีระดับความร้อนลดลงกว่าวัยหนุ่มสาว
2. เพศ เพศหญิงจะมีอุณหภูมิสูงกว่าเพศชาย เช่น ในระยะที่มีประจําเดือน ขณะที่มี
การสุ กของไข่ (Ovulation) อุณหภูมิจะสู งขึ้น 0.5 F เนื่องจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
(Progesterone hormone)
3. อารมณ์เปลี่ยนแปลง เช่น ตกใจมาก กลัวมาก
4. ได้รับการติดเชื้อ หรื อมีการอักเสบเกิดในที่ใดที่หนึ่งของร่ างกาย
5. ภาวะร่ างกายขาดนํ้า (Dehydration)
6. การย่อยอาหาร ขณะที่มีการย่อยอาหารร่ างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทาํ ให้
เกิดความร้อนเพิม่ ขึ้น และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ภายหลังการรับประทานอาหารแล้วประมาณ 30 นาที
7. ขณะที่ออกกําลังกาย
8. อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น เช่น สภาพความร้อน จะทําให้อุณหภูมิในร่ างกายสูงขึ้น
มากด้วย อาจจะเกิดอาการเพลียแดดหรื อลมแดด (Sunstroke) ได้และถ้าอุณหภูมิสูงถึง 44.5 oC
เนื้อเยือ่ สมองถูกทําลาย หัวใจวาย และเสี ยชีวิตได้
9. ภาวะไข้ คือ ภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ เรี ยกว่า Pyrexia อาการของ
ไข้ จะมีอาการต่าง ๆ ดังนี้
9.1 ตัวร้อนหน้าแดงผิวหนังแห้งแดงโดยเฉพาะบริ เวณหน้าผากคอด้านหลัง
9.2 ตาปรอย เซื่องซึม เหงื่อออก หนาวสัน่
9.3 หายใจเร็ ว และตื้น ชีพจรเร็ ว
9.4 กระหายนํ้าผิดปกติ เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ คลื่นไส้
9.5 ถ้ามีไข้สูงมาก จะมีปัสสาวะน้อย ขุ่น ข้น
9.6 อารมณ์ข่นุ มัว
ถ้าเป็ นไข้ระยะเวลานาน ๆ ผูป้ ่ วยจะมีอาการขาดนํ้า และเยือ่ บุต่าง ๆ จะแห้งและร้อน
ริ มฝี ปากแตกและเจ็บ ผิวหนังจะแห้งแตก และถ้าผูป้ ่ วยที่มีอายุต่าํ กว่า 5 ปี มักจะมีอาการชักเมื่อมี
ไข้สูง
155
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 7 การปฐมพยาบาล

ความร้ อนสู ญเสี ยจากร่ างกายได้ 4 ทาง คือ
1. ทางผิวหนัง (Perspiration) โดยการที่ต่อมเหงื่อจะขับเหงื่อให้ระเหยอออกมาและ
ความร้อนจะสูญเสี ยมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูจ่ าํ นวนเหงื่อที่ถูกขับออกมา
2. ทางการหายใจ (Respiration) เป็ นการสูญเสี ยความร้อนออกจากร่ างกายใน
ขณะที่หายใจออก ซึ่งลมหายใจออกจะพาเอาไอนํ้าออกมา และพร้อมกันนั้นก็พาเอาความร้อน
ออกมาด้วย
3. ทางการขับถ่ าย (Excreta) คือ การถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ
4. การนําความร้ อน (Conduction) ความร้อนในร่ างกายจะแผ่มาทัว่ ผิวหนังเมื่อมา
กระทบกับอุณหภูมิในสิ่ งแวดล้อมที่เย็นกว่า อุณหภูมิในร่ างกายจะลดลง เพราะอากาศภายนอกเป็ น
สิ่ งนําความร้อนออกจากร่ างกายจํานวนความร้อนที่จะเสี ยไปมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ
ของอากาศ และสภาพสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัว
7.8 ชีพจร (Pulse)
ชีพจรเป็ นคลื่นที่เกิดจากการหด และขยายตัวของหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการบีบตัว
ของหัวใจทําให้มีความดันเกิดขึ้นในหลอดเลือด คลื่นความดัน (Pressure wave) นี้ จะทําให้หลอด
เลือดแดงขยายในขณะที่มีเลือดไหลผ่าน และเมื่อแรงดันในหลอดเลือดลดลง หลอดเลือดจะหยุน่ ตัว
กลับ ซึ่งในการทํางานของหัวใจจะบีบและคลายตัวสลับกันเป็ นจังหวะ จึงทําให้หลอดเลือดขยายยืด
และหยุน่ ตัวเป็ นจังหวะตามไปด้วย คลื่นที่เกิดขึ้นนี้จะเคลื่อนมาตามหลอดเลือด และเราเรี ยกว่า
Pulse wave
ปัจจัยสํ าคัญทีท่ าํ ให้ ชีพจรแตกต่ างกัน
1. อายุ เด็กอ่อนจะมีชีพจรเร็ว คนสูงอายุชีพจรช้าลง
2. เพศ เพศหญิงชีพจรจะเร็ วกว่าเพศชาย ทั้งนี้เนื่องมาจากขนาดหัวใจเพศหญิงเล็ก
กว่าของเพศชาย
3. ขนาดของร่ างกาย ถ้ารู ปร่ างใหญ่อตั ราการเต้นน้อยลง ถ้าขนาดเล็กอัตราการเต้น
เพิ่มขึ้น
4. การออกกําลังกาย ขณะที่ออกกําลังกายร่ างกายมีการทํางานมากกว่าปกติ ทําให้
ระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายทํางานหนักมากขึ้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบการหายใจ ระบบประสาท เป็ นต้น จะทําให้อตั ราชีพจรเต้นเร็วขึ้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของการ
ออกกําลังกาย (Type of Exercise) ความหนักของงาน (Intensity) ความถี่ของการออกกําลังกาย
(frequency) ระยะเวลาที่ใช้ในการออกกําลังกาย (Duration)
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5. สภาพของอารมณ์และจิตใจ เช่น อารมณ์ตื่นเต้น กังวล ตกใจ กลัว ชีพจรจะเต้นเร็ ว
6. ภาวะของโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคของต่อมไทรอยด์ ร่ างกายได้รับการติดเชื้อ
ชีพจรจะเต้นเร็ วขึ้น หรื ออาการเจ็บปวด เช่น ปวดท้อง
7. ยาบางชนิด เช่น เอพิเนฟริ น (Epinephrine) นํ้าชา กาแฟ ทําให้หวั ใจเต้นเร็ ว และ
บีบตัวแรง
8. อุณหภูมิของร่ างกาย ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส ชีพจรจะเต้นเร็ วขึ้น
ประมาณ 10 ครั้ง
ตําแหน่ งต่ าง ๆ ในร่ างกายทีใ่ ช้ จับชีพจร
การตรวจนับชีพจรในร่ างกายสามารถกระทําได้ท้ งั ชีพจรของหลอดเลือดแดง (Arterial
pulse) และของหลอดเลือดดํา (Venous pulse) แต่ที่นิยมใช้คือ ชีพจรของหลอดเลือดแดงตําแหน่งที่
ใช้จบั ชีพจร คือ
1. Radial artery
ที่ขอ้ มือด้านหัวแม่มือ
2. Brachial artery
ที่ขอ้ พับแขนด้านใน
3. Temporal artery
ที่ขมับ
4. Facial artery
ที่มุมกระดูกขากรรไกรล่าง
5. Carotid artery
ที่ขา้ งลําคอ
6. Femoral artery
ที่ขาหนีบ
7. Popliteal artery
ที่ใต้ขอ้ พับเข่า
8. Dorsalis pedis artery
ที่หลังเท้าทางหัวแม่เท้า
ตําแหน่งที่ใช้จบั ชีพจรมากที่สุดคือ ที่ขอ้ มือด้านหัวแม่มือ (Radial artery) และสิ่ งที่
ควรสังเกตในขณะจับชีพจร คือ
1. จังหวะการเต้น (Rhythm) ตามปกติ จะต้องมี จงั หวะการเต้น ที่ สมํ่าเสมอเรี ยกว่า
regular ถ้าจังหวะการเต้นไม่สมํ่าเสมอเรี ยกว่า intermittent หรื อ irregular
2. อัต ราการเต้น (Rate) หรื อ จํานวนชี พ จรในหนึ่ งนาที (Frequency) ปกติ ผูใ้ หญ่
ประมาณ 70-80 ครั้งต่อนาที และการที่ชีพจรเต้นเร็ วกว่า 100 ครั้งต่อนาทีเรี ยกว่า tachycardia และ
การที่ชีพจรเดินช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที เรี ยกว่า bradycardia
3. วามแรงของชี พจร ขึ้นอยู่กบั จํานวนของเลือดในกระแสเลือด (Volume of blood)
ถ้ามีจาํ นวนเลือดมาก ชีพจรเต้นแรง (full) แต่ถา้ มีจาํ นวนเลือดน้อย ชีพจรจะเบา (Weak)
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4. กําลังดัน หรื อความดัน (Tension) ที่เกิดจากการยืดหยุน่ ของผนังหลอดเลือดถ้าผนัง
หลอดเลือดยืดหยุน่ ดีจะจับชี พจรได้ง่าย ซึ่ งความดันของชีพจรนี้ จะเกี่ยวข้องกับความดันของเลือด
ขณะที่หวั ใจคลายตัว (Diastolic blood pressure)
7.9 ความดันเลือด (Blood Pressure)
ความดันเลือด หมายถึง แรงดันของเลือดที่มีต่อผนังหลอดเลือด ขณะที่เลือดไหลผ่าน
ไปตามหลอดเลือดโดยอาศัยแรงบีบตัวของหัวใจ ความดันจะสูง หรื อตํ่าขั้นอยูก่ บั ความแรงในการ
บีบตัวของหัวใจห้องล่าง (Ventricle) ซึ่งความดันเลือดโดยทัว่ ไปแล้วจะกล่าวถึงความดันเลือดแดง
(Arterial blood pressure) หน่วยวัดความดันเลือดใช้ มิลลิเมตรปรอท (Millimeter of mercury
(mm.Hg)) ซึ่งหมายถึง แรงดันที่สามารถจะดันปรอทขึ้นไปสูงกว่าความดันบรรยากาศกี่มิลลิเมตร
(Atmospheric pressure 760 mm.Hg)
ความดันเลือดสู งสุ ดจะเกิดขึ้น เมื่อหัวใจห้องล่างบีบตัวและเลือดถูกดันออกมาเข้าสู่
หลอดเลือด เอออร์ตา้ (Aorta) ซึ่งเรี ยกความดันนี้วา่ ความดันระยะหัวใจบีบตัว (Ststotic pressure)
และความดันตํ่าสุ ดจะเกิดขึ้นเมื่อระยะหัวใจคลายตัว ซึ่งเรี ยกความดันนี้วา่ ความดันระยะหัวใจคลาย
ตัว (Diastolic pressure)
ค่าปกติของความดันเลือด Systolic B.P. 90-140 mm.Hg
Diastolic B.P. 50-90 mm.Hg
ความแตกต่างหรื อผลต่างระหว่าง Systolic และ Diastolic เรี ยกว่า ความดันชีพจร
(Pulse Pressure) จะมีค่าปกติประมาณ 30-40 mm.Hg ซึ่งเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงปริ มาณเลือดที่ออกจาก
หัวใจต่อการบีบตัวหนึ่งครั้ง (Stroke Volume) และความสามารถในการยืดขยาย (Dlistemsibility)
ของผนังหลอดเลือดแดง ถ้าค่าของความดันชีพจรจะเพิม่ ขึ้นก็ต่อเมื่อ Stroke Volume เพิม่ หรื อเมื่อ
ความสามารถในการยืดขยายของหลอดเลือดแดงลดลงภาวะต่าง ๆ ที่มีความผิดปกติของความดัน
ชีพจร คือ
ถ้า Pulse pressure แคบกว่าปกติ มักจะเกิดภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart
Failure) ช็อค (Shock) ลิ้นเอออร์ติคตีบ (Aortic stemosis) และถ้า pulse pressure กว้างกว่าปกติ มัก
เกิดภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะไข้ (Fever) ภาวะเลือดจาง (Anemia) การออกกําลังกาย (Exercise) ลิ้นเอ
ออร์ติครั่ว (Aortic regurgitation)
เมื่อใดก็ตามที่พบว่าความดันเลือดเปลี่ยนจากปกติไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เรี ยกว่า ความดัน
เลือดสู ง (Hypertension) และถ้าตํ่าลง เรี ยกว่า ความดันเลือดตํ่า (Hypotension)
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สาเหตุทที่ าํ ให้ ความดันเลือดคงตัวอยู่ได้ ในระดับปกติ
1. แรงบีบตัวของหัวใจ (pumping action of heart) เป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดที่ทาํ ให้เกิด
ความดัน ถ้าหัวใจบีบตัวเร็ว และแรง จะทําให้ความดันเลือดสู ง เมื่อใดก็ตามที่หวั ใจเปลี่ยนแปลงไป
จะทําให้ความดันเลือดเปลี่ยนแปลงไปด้วย แรงบีบตัวของหัวใจนี้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดค่า
Systolic pressure
2. ปริ มาณเลือดที่ไหลเวียนในหลอดเลือดแดง (Volume of blood in the arterial
System) ถ้ามีปริ มาณเลือดมีมากความดันเลือดจะสูง ถ้าปริ มาณมีนอ้ ยความดันเลือดก็จะลดลง เช่น
ในกรณี การเสี ยเลือด หรื อการตกเลือด (hemorrhage)
3. ความต้านทานส่ วนปลาย (Peripheral resistance) ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ขนาดของหลอด
เลือดแดงเป็ นสําคัญ ถ้าหลอดเลือดแดงส่วนปลายเล็กมากความดันเลือดแดงจะสู ง แต่ความดันเลือด
ดําจะตํ่า แต่ถา้ หลอดเลือดแดงส่ วนปลายกว้างมากจะทําให้ความดันเลือดแดงจะตํ่า แต่ความดัน
เลือดดําจะสูงความต้านทานส่ วนปลายนี้เป็ นตัวที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดค่า Diastolic
4. ความหนืดของเลือด (Blood viscosity) ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของฮีมาโตคริ ต
(Hematocrit) ของเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด (Blood platelets) เลือดที่มีความหนืดสูงจะทําให้
ความดันเลือดสูงขึ้นด้วย
5. ความยืดหยุน่ ของผนังหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ (elastic recoil of aorta and large
arteries)
หลอดเลือดที่มีความยืดหยุน่ น้อยจะทําให้มีความต้านทานสูงกว่าหลอดเลือดที่มีความ
ยืดหยุน่ มาก เมื่อความต้านทานสูงจะทําให้ความดันสูงขึ้นด้วย จึงมักพบในคนสูงอายุ หรื อคนที่อว้ น
ซึ่งจะความดันสู งเพราะหลอดเลือดมีไขมันเกาะอยูม่ าก และหลอดเลือดแข็ง
ปัจจัยทีส่ ํ าคัญทีม่ ีผลทําให้ ความดันเลือดเปลีย่ นแปลงไปในคนปกติ
1. อายุและเพศ ความดันเลือดมีค่าตํ่าที่สุดในเด็กแรกเกิด และค่อยสูงขึ้นเมื่อ เติบโต
เป็ นผูใ้ หญ่ ค่าปกติในผูใ้ หญ่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ประมาณ 120/80 mm.Hg และค่าที่มี
แนวโน้มสู งขึ้นตามอายุท่ีเพิม่ ขึ้น เพศหญิงจะมีความดันเลือดตํ่ากว่าเพศชายเล็กน้อย แต่เมื่อเพศ
หญิงเข้าสู่ ในระยะหมดประจําเดือน (menopause) จะทําให้ความดันเลือดในเพศหญิงสูงขึ้นทั้งนี้
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน
2. เชื้อชาติ ชาวเอเชียโดยทัว่ ไปมีค่าความดันเลือดตํ่ากว่าชาวอเมริ กนั และยุโรป ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากความแตกต่างและปั จจัยในด้านกรรมพันธุ์ (genetic factors)
สิ่ งแวดล้อม
(environment factors) อาหาร (dietary factors) และเชื่อกันว่าปัจจัยเรื่ องอาหารน่าจะมีบทบาทสําคัญ
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3. นํ้าหนักตัวของร่ างกาย คนที่มีน้ าํ หนักตัวรู ปร่ างของร่ างกายที่มาก เช่น คนอ้วนจะ
มีความดันเลือดสู งกว่าคนที่มีน้ าํ หนักตัวรู ปร่ างของร่ างกายที่นอ้ ยกว่า
4. ช่วงของเวลา กล่าวคือ ค่าความดันเลือดช่วงเวลาเช้าจะตํ่ากว่าช่วงเวลาบ่าย และ
การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เช่น ท่ายืน ความดันเลือดสูงกว่าท่านัง่
และท่านอนจะมีค่าความดันเลือดตํ่าที่สุด
ขณะออกกําลังกายความดันเลือดสูงขึ้นมากกว่าปกติ
ภายหลังการรับประทานอาหารใหม่ ๆ ความดันเลือดจะสูงขึ้นเล็กน้อย เป็ นต้น
5. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น ความโกรธ ตื่นเต้น กังวล ภาวะจิตใจเครี ยดจะทํา
ให้ความดันเลือดสู งขึ้น
การวัดความดันเลือด (Determination of blood pressure)
ในที่น้ ีจะกล่าวถึง การวัดความดันเลือดทางคลีนิคทัว่ ไปเป็ นการวัดโดยทางอ้อมโดยใช้
เครื่ องมือที่เรี ยกว่า Sphygmomanometer และหูฟัง (Stethoscope) การวัดความดันเลือดเป็ นการ
ประมาณการทํางานของหัวใจ และหลอดเลือด วิธีการวัดความดันเลือดมีวิธีการ ดังนี้
1. เตรี ยมเครื่ องมือให้พร้อม เช่น เครื่ องวัดความดันเลือด และหูฟัง
2. ให้ผทู ้ ี่ถูกวัดอยูใ่ นท่าที่สบาย และใช้ Cuff พันรอบแขนเหนือข้อพับประมาณหนึ่ง
นิ้วแล้วคลําหาชีพจรบริ เวณข้อพักข้อศอก (Brachial artery) หลังจากนั้นวางหูฟัง ลงบนตําแหน่งชีพ
จรที่คลําได้
3. บีบลูกยางเป่ าลมเข้าใน Cuff ให้ค่าความดันที่อ่านได้สูงกว่า Systolic pressure ที่
คาดคะเนไว้เล็กน้อย
4. จากนั้นค่อย ๆ ปล่อยลมออกจาก Cuff ช้า ๆ แล้วค่อยฟังเสี ยงจากหูฟัง เสี ยงที่
เกิดขึ้นจากหูฟัง เรี ยกว่า Korotkoff sound ค่าความดันที่อ่านได้เมื่อได้ยนิ เสี ยงแรก คือ Systolic
pressure และจะได้ยนิ เสี ยงนี้อย่างต่อเนื่องกันไป จนกระทัง่ เสี ยงนี้เบาลงจนเงียบหายไป ตําแหน่ง
ของความดันที่เสี ยงหายนี้ คือ ค่าของ Diastolic pressure
การวัดค่าความดันเลือดนี้จะให้ละเอียด และถูกต้องจะต้องเลือกใช้ Cuff ที่ขนาดที่
เหมาะสมควรมีความกว้างมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของแขน 20 เปอร์เซ็นต์ และที่ใช้กนั เป็ น
มาตรฐานทัว่ ไปในผูใ้ หญ่ขนาดกว้าง 12-14 เซนติเมตร และยาว 30 เซนติเมตร ผูท้ ี่ถูกวัดความดัน
เลือดถ้าอ้วนมากควรใช้ขนาดที่กว้าง และยาวเพิ่มขึ้น แต่ถา้ เป็ นเด็กควรจะลดลง ซึ่งวิธีการวัดความ
ดันเลือดที่กล่าวมานี้ เรี ยกว่า การวัดโดยวิธีการฟัง (auscultation)
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7.10 การหายใจ (Respiration)
การหายใจเป็ นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างร่ างกายกับ
สิ่ งแวดล้อมการหายใจในทางสรี รวิทยา แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
1. External respiration หรื อ Ventilation คือ การนําอากาศจากภายนอกเข้าสู่ ปอด
จนถึงถุงลม และมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างอากาศที่อยูใ่ นถุงลม
กับเลือดบางครั้งเราเรี ยกว่า การหายใจภายนอก
2. Internal respiration หรื อ Tissue respiration คือ การแลกเปลี่ยนออกซิเจน และ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในเลือด และในเซลล์ร่างกาย บางครั้งเราเรี ยกว่า การหายใจภายใน
โดยปกติ การหายใจ 1 ครั้ง จะประกอบด้วย 3 ระยะ คือ การหายใจเข้า (Inspiration)
การหายใจออก (Expiration) และระยะพัก (Resting period) ซึ่งอัตราการหายใจในผูใ้ หญ่ประมาณ
16-18 ครั้งต่อนาที และอัตราการหายใจจะเป็ นสัดส่ วนกับชีพจรคือ 1:4 โดยมีศูนย์ควบคุมการ
หายใจอยูท่ ี่ Medulla oblongata
ปัจจัยสํ าคัญทีท่ าํ ให้ ลกั ษณะ และอัตราการหายใจแตกต่ างกัน
1. อายุ เด็กแรกเกิดหายใจประมาณ 40 ครั้งต่อนาที เด็กอายุ 1-2 ปี หายใจประมาณ 30
ครั้งต่อนาที เด็กอายุ 5 ปี หายใจประมาณ 25 ครั้งต่อนาที ผูใ้ หญ่หายใจประมาณ 16-18 ครั้งต่อนาที
2. สภาพทัว่ ไปของร่ างกาย เมื่อร่ างกายมีอุณหภูมิสูงการหายใจจะเร็ วขึ้น ผูป้ ่ วยมี
อาการเสี ยเลือด หรื อตกเลือด (Hemorrhage) จะหายใจเร็วกว่าปกติ
3. เพศ เพศหญิงจะหายใจเร็ วกว่าเพศชายเล็กน้อย
4. การออกกําลังกายขณะที่ออกกําลังกายการหายใจจะเร็ วขึ้นแรง และลึกมากกว่า
ปกติ
5. สภาพการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น ดีใจ ตกใจ กลัว โกรธ เป็ นเหตุให้หายใจ
เร็ วขึ้น
6. ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นต่อร่ างกายพิษของเชื้อโรค ก็เป็ นสาเหตุให้การหายใจเร็ วขึ้น
7. ความกดดันของอากาศ เช่น ถ้าอยูใ่ นที่สูง ความกดดันอากาศลดลง จะมีอาการหู
อื้อ ปวดศีรษะ แน่นหน้าอก และเหนื่อยง่ายกว่าปกติ เพราะปริ มาณออกซิเจนลดลงจะทําให้การ
หายใจเพิ่มขึ้น
8. ฤทธิ์ยาบางชนิด เช่น ยามอร์ฟีน ทําให้อาการหายใจช้าลง การตรวจนับการหายใจ
ส่ วนมากจะนับจํานวนครั้งของการหายใจเข้า หรื อหายใจออกอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะใช้เวลา
1 นาที ในขณะที่นบั การหายใจนั้นจะต้องสังเกต ระยะความลึก ความสมํ่าเสมอของการหายใจ
รวมทั้งสี ของผิวหนัง และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ โดยเฉพาะบริ เวณหน้าอกและท้อง และ
ขณะที่ตรวจการหายใจนั้นจะต้องให้ผทู ้ ี่ถกู ตรวจนับรู ้สึกสบายใจ ไม่ตื่นเต้นหรื อวิตกกังวลใด ๆ
ด้วย
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บทที่ 8
ยาเสพติด
8.1 ความหมายของยาเสพติด
ความหมายโดยทัว่ ไปหมายถึง สาร หรื อยาที่อาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรื อจาก
การสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพ หรื อรับเข้าสู่ ร่างกายซํ้าๆ กันแล้วไม่วา่ โดยวิธีการใดๆ เป็ นช่วง
ระยะๆ หรื อนานติดต่อกันก็ตามจะทําให้บุคคลนั้นต้องตกอยูใ่ ต้อิทธิพลของสารนั้น ทางด้านจิตใจ
หรื อรวมทั้งทางด้านร่ างกาย และอาจต้องเพิ่มปริ มาณการเสพขึ้นเรื่ อย ๆ จนทําให้สุขภาพของผูเ้ สพ
นั้นเสื่ อมโทรมลง ประการสําคัญเมื่อถึงเวลาเสพแล้วไม่ได้เสพ และจะมีอาการผิดปกติทางด้าน
จิตใจ หรื อรวมทั้งทางด้านร่ างกาย เมื่อไม่ได้เสพ
ความหมายของเภสัชกร คือ สิ่ งที่ก่อให้เกิดพิษเรื้ อรัง และปรากฏอาการของโรคอย่าง
ชัดเจนภายหลังเมื่อหยุดเสพแต่ความหมายในทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ คือ สิ่ งที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนในสังคมความหมายในทัศนะของนักกฎหมาย คือ สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดพิษ และพิษของมัน
เป็ นต้นเหตุของอาชญากรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงพอให้ความหมายโดยทัว่ ไปและ
ความหมายตามกฎหมาย ดังนี้ ความหมายตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 “ยาเสพติดให้โทษ
หมายถึง ยา หรื อ สารเคมีหรื อวัตถุชนิดใดๆหรื อพืช ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ ร่างกายไม่วา่ จะโดยวิธี กิน ดม
สู บ หรื อ ฉีดแล้วจะทําให้เกิดผลต่อร่ างกาย และจิตใจ ในลักษณะสําคัญดังนี้
1. ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่ อยๆ
2. มีความต้องการเสพทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจอย่างรุ นแรงตลอดเวลา
3. เมื่อถึงเวลาเสพแต่ไม่ได้เสพจะมีอาการขาดยา
4. สภาพร่ างกายโดยทัว่ ไปจะทรุ ดโทรมลง
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8.2 ชนิดของยาเสพติด
ยาเสพติดสามารถแบ่งได้ตามลักษณะดังนี้
ก. แบ่ งตามแหล่งทีเ่ กิดได้
1. ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตได้มาจากพืช เช่น ฝิ่ น
กระท่อม กัญชา
2. ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทาง
เคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน
ข. แบ่ งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.2522ได้ แก่
ประเภทที่ 1 ยาเสพติ ด ให้โทษชนิ ด ร้ ายแรงไม่ มี ป ระโยชน์ ท างด้านการแพทย์ เช่ น
เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามี น (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) แอลเอสดี
(LSD) เอ็คซ์ตาซี (Ecstasy) หรื อ MDMA
ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษทัว่ ไป เช่ น ฝิ่ น (Opium) มอร์ ฟีน
(Morphine) โคเคน หรื อโคคาอีนเมทาโดน (Methadone)
ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ เช่น ยาแก้ไอที่มี
โคเคอีนผสมอยู่
ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรื อประเภทที่ 2
เช่ น อะเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride) อะเซติลคลอไรด์ (Acetylchloride) เอทิลิดีนไดอาเซ
เตด (Ethylidinediacetate) ไลเซอร์จิค อาซิค (Lysergic Acid)
ประเภทที่5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 เช่น พืชกัญชา
พืชกระท่อม พืชฝิ่ น (ซึ่งหมายความรวมถึงพันธ์ฝิ่น เมล็ดฝิ่ น กล้าฝิ่ น ฟางฝิ่ น พืชเห็ดขี้ควาย)
ค. แบ่ งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้ แก
1. ยาเสพติดประเภทกดประสาท เช่น ฝิ่ น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท
สารระเหย
2. ยาเสพติดประเภทกระตุน้ ประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน
3. ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย
4. ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน (อาจ กด กระตุน้ หรื อหลอนประสาท
ร่ วมกัน) เช่น กัญชา
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ง. แบ่ งตามองค์ การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลกได้จดั แบ่งยาเสพติดไว้ 9 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทฝิ่ น หรื อมอร์ฟีนรวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน เช่น ฝิ่ น มอร์ฟีน เฮโรอีน
เพทิดีน
2. ประเภทบาบิทเู รท รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทาํ นองเดียวกัน เช่น เซโคบาร์บิตาล อะโม
บาร์บิตาล พาราดีไฮด์ เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด์
3. ประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้
4. ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน
5. ประเภทโคเคน เช่น โคเคน ใบโคเคน
7. ประเภทกัญชา เช่น ใบกัญชา ยางกัญชา
8. ประเภทคัท เช่น ใบคัท ใบกระท่อม
9. ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีอม็ ที เมสคาลีน เมล็ดมอร์นิ่งโกลลี่
ต้นลําโพง เห็ดเมาบางชนิด
10. ประเภทอื่นๆ เป็ นพวกไม่สามารถเข้าประเภทใดได้ เช่น ทินเนอร์ เบนซิน นํ้ายา
ล้างเล็บ ยาแก้ปวด บุหรี่
8.3 ยาเสพติดทีแ่ พร่ ระบาดในประเทศไทย
8.3.1 ฝิ่ น(Opium)
ฝิ่ น เป็ นสารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งได้จากยางของผลฝิ่ น ในเนื้อฝิ่ นมีสารเคมีผสมอยู่
มากมายประกอบด้วยโปรตีน เกลือแร่ ยาง และกรดอินทรี ย ์ เป็ นแอลคะลอยด์ (Alkaloid) ซึ่งเป็ น
ตัวการสําคัญที่ทาํ ให้ฝิ่นกลายเป็ นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงแอลคะลอยด์ ในฝิ่ นแบ่งแยกได้เป็ น 2
ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ออกฤทธิ์ทาํ ให้เกิดอาการมึนเมา และเป็ นยาเสพติดให้โทษโดยตรง
แอลคะลอยด์ประเภทนี้ทางเภสัชวิทยา ถือว่า เป็ นยาทําให้นอนหลับ (Hypnotic) แอลคะลอยด์ที่
เป็ นสารเสพติดซึ่งออกฤทธิ์ตวั สําคัญที่สุดในฝิ่ น คือ มอร์ฟีน (Morphine)
ประเภทที่ 2 ออกฤทธิ์ทาํ ให้กล้ามเนื้อหย่อนคลายตัว ซึ่งทางเภสัชถือว่า แอลคะลอยด์
ในฝิ่ นประเภทนี้ไม่เป็ นสารเสพติด แต่มีฤทธิ์ทาํ ให้กล้ามเนื้อของร่ างกายหย่อนคลายตัว ซึ่งมี
ปาเวอร์รีน (Papaverine) เป็ นตัวสําคัญ
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ฝิ่ นเป็ นพืชล้มลุกขึ้นในที่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 3,000 ฟุตขึ้นไป เป็ นยาเสพติด
ที่เป็ นต้นตอของยาเสพติดร้ายแรง เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน และโคเคอีน มีการลักลอบปลูกฝิ่ นมากทาง
เหนือของประเทศไทย บริ เวณแนวพรมแดนที่เรี ยกว่า สามเหลี่ยมทองคํา
เนื้อฝิ่ นได้มาจากยางของผลฝิ่ นที่ถูกกรี ดจะมีสีขาว เมื่อถูกอากาศจะมีสีคลํ้าลงกลายเป็ น
ยางเหนียวสี น้ าํ ตาลไหม้ หรื อดํา มีกลิ่นเหม็นเขียว และรสขมเรี ยกว่า ฝิ่ นดิบ ส่ วนฝิ่ นที่มีการนํามา
สู บเรี ยกว่า ฝิ่ นสุ ก ได้มาจากการนําฝิ่ นดิบไปต้ม หรื อเคี่ยวให้สุก
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- ฝิ่ นออกฤทธิ์กดประสาท
- มีอาการเสพติดทางร่ างกาย และจิตใจ
- มีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
จิตใจเลื่อยลอยง่วง ซึม แก้วตาหรี่ พูดจาวกวน ความคิดเชื่องช้า ไม่รู้สึกหิ วชีพจรเต้นช้า
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ศัพท์ ในวงการยาเสพติด
หมู หมายถึง ฝิ่ นที่คลุกยาฉุน ยาเส้น ใบพลู ใบจาก หรื อกัญชาใช้มว้ นสูบด้วยกล้อง
จ๊ อย หมายถึง หน่วยนับที่ใช้เรี ยกกับฝิ่ น เช่น ฝิ่ น 1 จ๊อย นํ้าหนักประมาณ 1.6 กิโลกรัม
8.3.2 มอร์ ฟีน(Morphine)
มอร์ฟีน เป็ นแอลคะลอยด์(Alkaloid) ของฝิ่ นที่สาํ คัญที่สุด ซึ่งเป็ นตัวการที่ทาํ ให้ฝิ่นมี
ฤทธิ์เดชแห่ งความมึนเมา ชาวเยอรมันชื่อ SERTURNER เป็ นผูส้ กัดจากฝิ่ นเมื่อปี ค.ศ.1803
(พ.ศ.2346) ได้เป็ นครั้งแรกฝิ่ นชั้นดี จะมีมอร์ฟีนประมาณ 10%-16% ฝิ่ นหนัก 1 ปอนด์นาํ มาสกัดจะ
ได้มอร์ฟีนประมาณ 0.22 ออนซ์ หรื อ 6.6 กรัม มอร์ฟีนมีลกั ษณะ 2 รู ปคือ รู ปอิสระ (Free) และ
รู ปเกลือ (Salt) สําหรับที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปของเกลือ ได้แก่ ซัลเฟท (Sulfate) ไฮโดรคลอไรด์
(Hydrochloride) อาซิเตท (Acetate) และทาร์เตรท (Tartrate) มอร์ฟีนรู ปเกลือที่นิยมทํามาก
คือ Sulfate ในปั จจุบนั มอร์ฟีนสามารถทําขึ้นได้โดยการสังเคราะห์ดว้ ยกรรมวิธีทางเคมีแล้ว
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มอร์ฟีน เป็ นผงสี ขาว หรื อเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม มีฤทธิ์สูงกว่าฝิ่ น เสพติดได้
ง่าย มีลกั ษณะเป็ นเม็ด เป็ นผง และเป็ นก้อน หรื อละลายหลอดบรรจุหลอดสําหรับฉีดนําเข้าสู่
ร่ างกายโดยวิธีฉีดเป็ นส่ วนมากมอร์ฟีนใช้เป็ นยาหลัก หรื อมาตรฐานของยาแก้ปวด ยาจําพวกนี้กด
ระบบประสาทส่ วนกลาง ลดความรู ้สึกเจ็บปวด ทําให้รู้สึกง่วงหลับไป และลดการทํางานของ
ร่ างกายอาการข้างเคียงอื่นๆ ก็คือ อาจทําให้คลื่นเหียนอาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันบริ เวณใบหน้า
ตาแดงเพราะโลหิ ตฉีด ม่านตาดําหดตีบ และหายใจลําบาก
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- มอร์ฟีนออกฤทธิ์กดระบบประสาท
- มีอาการเสพติดทางร่ างกาย และจิตใจมีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
คลื่นเหี ยนอาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันหน้า ตาแดง ซึม ง่วงนอน ไม่สนใจ
สิ่ งแวดล้อม
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ประโยชน์ ของมอร์ ฟีนในทางการแพทย์
โดยที่มอร์ฟีนออกฤทธิ์กดศูนย์ประสาทสมองส่ วน Cerebral Cortex ดังนั้นแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญจึงสามารถนํามอร์ฟีนมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย การ
ใช้มอร์ฟีนก็เพือ่ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยลดความเจ็บป่ วยลดความเจ็บปวดได้ ดังนี้
1. ช่วยยกระดับความอดกลั้น ต่อความรู ้สึกเจ็บปวดให้สูงขึ้น จึงทําให้ช่วยรับ
ความรู ้สึกด้านเจ็บปวดน้อยลง เพราะฤทธิ์มอร์ฟีนไปกดประสาทส่ วนรับความรู ้สึกดังนั้นถ้าความ
เจ็บปวดของร่ างกายเป็ นขนาดกลางความเจ็บปวดนั้นจะหายไปได้ แต่ถา้ ความเจ็บปวดนั้นขนาดสู ง
เช่น ปวดเสี ยดแทง หรื อปวดจี๊ด ฤทธิ์ของมอร์ฟีนก็จะไปกดประสาททําให้เปลี่ยนเป็ นความเจ็บปวด
แบบตื้อ หรื อปวดชาๆ ไม่รุนแรงเท่าเดิม ผูป้ ่ วยจึงทนต่อความเจ็บปวดได้
2. ช่วยยกระดับอารมณ์ของผูป้ ่ วยให้สูงขึ้น โดยปกติผปู ้ ่ วยที่มีความเจ็บจะมีอารมณ์
เศร้าหมอง และหดหู่ไม่เบิกบาน เมื่อแพทย์ให้มอร์ฟีนเข้าไปกดระบบประสาททําให้เกิดความรู ้สึก
มึนชาลดความเจ็บปวดลงได้ เป็ นเหตุทาํ ให้เกิดความสบายอารมณ์ข้ ึน
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3. บ้างช่วยขจัดความวิตกกังวล ห่ วงใย และความหวาดกลัวให้หมดไป โดยที่ฤทธิ์
ของมอร์ฟีนเข้าไปกดประสาทส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย เช่น ประสาทซิมพาเตติค ทําให้อวัยวะใน
ร่ างกายทํางานน้อยลง เท่ากับเป็ นการพักผ่อนของร่ างกาย ช่วยให้เกิดความผาสุ กทางด้านจิตใจ จึง
ขจัดความวิตกกังวล และความหวาดกลัวลงได้
8.3.3 เฮโรอีน(Heroin)
เฮโรอีน เป็ นยาเสพติดที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีจากปฏิกิริยาระหว่างมอร์ฟีนกับ
สารเคมีบางชนิด เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride) หรื ออาเซติลคลอไรด์ (Acetyl
chloride) หรื อเอทิลิดีนไดอาเซเตต (Ethylidene diacetate) โดยนักวิจยั ชาวอังกฤษ ชื่อ C.R. Wright
ได้คน้ พบวิธีการสังเคราะห์เฮโรอีนจากมอร์ฟีนโดยใช้น้ าํ ยาอาเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride)
และบริ ษทั ผลิตยาไบเออ (Bayer) ได้นาํ มาผลิตเป็ นยาออกสู่ตลาดโลก ในชื่อทางการค้า “Heroin”
และนํามาใช้แทนมอร์ฟีนอย่างแพร่ หลาย หลังจากที่มีการใช้เฮโรอีนในวงการแพทย์นานถึง 18 ปี
จึงทราบถึงอันตราย และผลที่ทาํ ให้เกิดการเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงจนปี พ.ศ.2467 (ค.ศ.1924)
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ออกกฎหมายระบุให้เฮโรอีนเป็ นยาเสพติดให้โทษห้ามมิให้ผใู ้ ดเก็บไว้ใน
ครอบครอง
หลังจากนั้นต่อมาอีก 35 ปี คือเมื่อ พ.ศ.2502 เฮโรอีนจึงได้แพร่ ระบาดสู่ประเทศไทยจึง
ออกกฎหมายให้เฮโรอีน และมอร์ฟีนเป็ นยาเสพย์ให้โทษ
เฮโรอีนออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่ น ประมาณ
30-90 เท่า โดยทัว่ ไปเฮโรอีน จะมีลกั ษณะเป็ นผงสี ขาว สี นวล หรื อสี ครี ม มีรสขม และไม่มีกลิ่น
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท เช่นเดียวกับมอร์ฟีน ได้แก่ เฮโรอีนเบส (Heroin base) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่น
คือ ไม่ละลายในนํ้า ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ เกลือของเฮโรอีน (Heroin salt) เฮโรอีนไฮโดรคลอ
ไรด์ (Heroin hydrochloride)
เฮโรอีนทีแ่ พร่ ระบาดในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ
1. เฮโรอีนผสม หรื อเรี ยกว่ า เฮโรอี น เบอร์ 3 หรื อไอระเหย เป็ นเฮโรอี น ที่ มี
ความบริ สุทธิ์ต่าํ เนื่องจากมีการผสมสารอื่นเข้าไปด้วย เช่น ผสมสารหนู สตริ กนิน ยานอนหลับ
คาเฟอีน แป้ ง นํ้าตาล และอาจผสมสี เช่น สี ม่วง สี ชมพูอ่อน สี น้ าํ ตาล อาจพบในลักษณะเป็ นผง
เป็ นเกล็ด หรื ออัดเป็ นก้อนเล็ก ๆ มีวิธีการเสพโดยสูดเอาไอสารเข้าร่ างกาย จึงเรี ยกว่า“ไอระเหย”
หรื อ “แคป”
2. เฮโรอีนเบอร์4 เป็ นสารเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ที่มีความบริ สุทธิ์สูง มีลกั ษณะเป็ น
ผงละเอียด หรื อเป็ นคล้ายเมล็ดไข่ปลา หรื อพบในลักษณะอัดเป็ นก้อนสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มักมีสีขาว
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หรื อสี ครี มไม่มีกลิ่น มีรสขมเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปว่า “ผงขาว” มักเสพโดยนํามาละลายนํ้าแล้วฉีดเข้า
ร่ างกาย หรื อผสมบุหรี่ สูบ
อาการผู้เสพ
1. มีอาการปวดกล้ามเนื้อกระดูก ปวดตามข้อ ปวดสันหลัง ปวดบั้นเอว ปวดหัว
รุ นแรง
2. มีอาการจุกแน่นในอก คล้ายใจจะขาด อ่อนเพลียอย่างหนักหมดเรี่ ยวแรง มีอาการ
หนาว ๆ ร้อน ๆ อึดอัดทุรนทุราย นอนไม่หลับ กระสับกระส่ าย บางรายมีอาการชักตาตั้งนํ้าลาย
ฟูมปาก ม่านตาดําหดเล็กลง
3. ใจคอหงุดหงิด ฟุ้ งซ่าน มึนงง หายใจไม่ออก
4. ประสาทเสื่ อมความจําเสื่ อม
โทษทางร่ างกาย
1. โทษต่อผิวหนัง เป็ นอาการที่ทาํ ให้เส้นเลือดใต้ผวิ หนังเกิดการขยายตัวเกิดเป็ นตุ่ม
แดงเล็กๆ ขึ้นบริ เวณผิวหนัง เกิดการขยายตัว เกิดเป็ นตุ่มแดงเล็ก ๆ ขึ้นบริ เวณผิวหนัง และกระตุน้
สารฮิสตามีน (Histamine) และกระตุน้ ต่อมเหงื่อด้วยอาการนี้พบเห็นได้ หลังจากเสพเฮโรอีนใหม่ๆ
จะมีอาการคันใต้ผวิ หนังนอกจากนี้ ผูเ้ สพจะมีเหงื่อออกมากกว่าปกติ และขนลุก
2. โทษต่อลําไส้ ทําให้ลาํ ไส้บิดตัวน้อยลงผูเ้ สพจะมีอาการท้องผูก
3. กดศูนย์การหายใจ ทําให้หายใจช้ากว่าปกติ ถ้าใช้ในปริ มาณมากจะทําให้หวั ใจ
หยุดเต้นได้ ทําลายฮอร์โมนเพศถ้าผูเ้ สพเป็ นเพศหญิงจะทําให้ประจําเดือนมาผิดปกติ ถ้าผูเ้ สพเป็ น
ผูช้ ายจะทําให้ฮอร์โมนเพศลดลงไม่มีความรู ้สึกต้องการทางเพศ
4. ทําลายระบบภูมิคุม้ กันโรคของร่ างกาย ผูเ้ สพติดจึงมีโอกาสติดได้ง่ายอาการที่พบ
เห็นได้ง่าย คือ ผิวหนังมีอาการติดเชื้อโรคได้ง่ายอาการที่พบเห็นภายนอก คือ ผิวหนังมีอาการติด
เชื้อ เป็ นแผลพุพอง ติดเชื้อวัณโรค ติดเชื้อโรคตับอักเสบ นอกจากนี้ผเู ้ สพเฮโรอีนจะทําให้ติดโรค
เอดส์ได้ง่ายกว่าปกติเพราะผูเ้ สพมักใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ได้ทาํ ความสะอาด หรื อใช้เข็มฉีดยาร่ วมกันจน
ทําให้ติดเชื้อ HIV.
ผูเ้ สพเฮโรอีนที่ติดเชื้อ HIV.ก็จะเป็ นผูแ้ พร่ ระบาด HIV.เนื่องจากการจับกลุ่มใช้เข็มฉีด
ยาร่ วมกัน หรื อบางครั้งก็มีเพศสัมพันธ์กนั โดยไม่ป้องกัน
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ฤทธิ์ในทางเสพติด
เฮโรอีนออกฤทธิ์กดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางด้านร่ างกาย และจิตใจ มีอาการ
ขาดยาทางด้านร่ างกายอย่างรุ นแรง
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดโทษ พ.ศ. 2522
ศัพท์ ในวงการยาเสพติด
โช้ ค หมายถึง การเสพเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดครั้งหนึ่งก่อนแล้ว
ดูดเลือดออกมาใหม่เพื่อล้างคราบเฮโรอีนที่ยงั หลงเหลือในหลอดสลิงค์ให้หมดแล้วฉีดเข้าไปอีก
ครั้ง
สอย หมายถึง การสูบเฮโรอีนโดยวิธีสอดใส่ บุหรี่ หรื อใช้ปลายบุหรี่ จิ้มสูบ
การบรรจุเฮโรอีน
การบรรจุเฮโรอีนเพื่อจําหน่ายนั้น มีลกั ษณะการบรรจุดงั นี้
1. ตัว คือ เฮโรอีนบรรจุในหลอดกาแฟ หรื อกระดาษปิ ดหัวท้ายยาว 1 นิ้ว ใน 1 ตัว มี
เนื้อเฮโรอีนประมาณ 50 มิลลิกรัม
2. ฝา คือ ฝาของบิ๊ก 1 ฝา จะมีขาดยา 1ใน 5 ของบิ๊ก นั้นๆ เช่น ฝาเบอร์ 5 จะมีเฮโรอีน
ประมาณ 200 มิลลิกรัม ฝาบิ๊กเบอร์ 3 จะมีเฮโรอีนประมาณ 100 มิลลิกรัม
3. บิ๊ก คือ เฮโรอีนที่บรรจุในหลอดใส่ ยาเรี ยกตามขนาดของหลอดที่ใช้ เช่น บิ๊กเบอร์
5 ใช้หลอดเบอร์ 5 แต่ถา้ ใช้บิ๊กเบอร์ 6 เรี ยก บิ๊กเบอร์ 3 เป็ นครึ่ งหนึ่งของบิ๊กเบอร์ 5 คือ จะมีเฮโรอีน
ประมาณ 500 มิลลิกรัม
4. ใส่ กระบอกฉีดยาขนาด 5 ซีซี ขนาดของเฮโรอีนนั้นไม่ทราบแน่นอนส่ วนใหญ่จะ
อยูร่ ะหว่าง 60-70 เปอร์เซ็นต์ ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดํา กระบอกที่ใช้มกั ไม่สะอาด นํ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้
นํ้าประปามีส่วนน้อยที่ใช้น้ าํ กลัน่ ถ้ามีอาการอยากยามากจะไม่คาํ นึงถึงความสะอาด อาจใช้น้ าํ คลอง
หรื อนํ้าอะไรก็ได้ ที่หาได้ในขณะนั้น
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การออกฤทธิ์ของยาเสพติด
ยาเสพติดประเภทกดประสาท(Depressant) จะออกฤทธิ์ กดประสาทและอวัยวะต่างๆ
ของร่ างกายของผูเ้ สพดังนี้
1. ออกฤทธิ์ ต่อประสาทสมองส่ วนกลาง ซี รีเบริ ล คอร์ เทค (Cerebral Cortex) โดยจะ
กดศูนย์ประสาทสมองส่ วนที่รับความรู ้สึกมึนชา ทําให้ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรื อร้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ทําให้เกิดอาการทางด้านจิตใจเปลี่ยนแปลงไป
2. ออกฤทธิ์ ต่อประสาทสมองส่ วนเมดัลลารี่ (Medullary Centers) ทําให้ไปกดศูนย์
ประสาทสมองส่ วนการหายใจ ทําให้หายใจช้า และการเต้นของหัวใจช้าลง
3. ออกฤทธิ์ ต่ อ ระบบประสาทส่ วนต่ า งๆ ของร่ างกายทํ า ให้ ป รากฏอาการ
เปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆของร่ างกายผูเ้ สพ ดังนี้
- ต่อระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract) ทําให้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับทางเดิน
อาหารทํางานสู งขึ้น เพื่อที่จะบังคับให้อุจจาระผ่านออก และถ้าแรงขับของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร
ทํางานสูงขึ้น อาจจะมีการทําให้เคลื่อนไหวในทางตรงข้ามทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเกิดขึ้นได้
- ต่ อ ระบบขับ ปั ส สาวะ (Urinary tract) ทํา ให้ ก ล้ามเนื้ อ หู รู ด เกี่ ย วกับ กระเพาะ
ปั สสาวะหดตัวทั้งๆที่ กล้ามเนื้อปัสสาวะยากกว่าปกติ
- ต่อระบบการไหลเวียนของโลหิ ต (Circulation) ทําให้เส้นเลือดในช่องท้องหดตัว
ทําให้การไหลเวียนของโลหิ ตในร่ างกายไม่เป็ นไปตามปกติ จะเห็นได้วา่ ผูต้ ิดยาเสพติดประเภทนี้จะ
ตัวเหลือง อันเนื่องมาจากโลหิ ตไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่ างกายไม่ปกติโลหิ ตฝอยปลายทัว่ ไปขยายตัว
อาการขาดยา
จะเริ่ มหลังจากได้รับยาครั้งสุ ดท้าย 4-10 ชัว่ โมงแล้วไม่สามารถหายามาเสพได้อีกจะมี
อาการกระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธง่าย ตื่นตกใจง่าย หาวนอนบ่อย ๆ นํ้ามูกนํ้าตาไหล นํ้าลาย
และเหงื่อออกมาก ขนลุก กล้ามเนื้ อกระตุก ตัวสั่น ม่านตาขยาย ปวดหลัง และขามาก ปวดท้อง
อาเจียน ท้องเดิน บางรายมีอาการรุ นแรงถึงขนาดถ่ายเป็ นเลือดที่ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่า “ล ง แ ด ง ”
ผูต้ ิดยาจะมีความต้องการยาอย่างรุ นแรงจนขาดเหตุผลที่ถูกต้องอาการขาดยานี้ จะเพิม่ ขึ้นในระยะ 24
ชัว่ โมงแรก และจะเกิดมากที่สุด ภายใน 48-72 ชัว่ โมง และหลังจากนั้นอาการจะค่อยๆลดลง
การเลิกเสพเฮโรอีน
การเลิกเสพเฮโรอีนนั้น จะต้องทําภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพราะการเลิกเสพจะทําให้เกิดอาการถอนยามีอาการตั้งแต่จาม เป็ นตะคริ ว หนาวสัน่ อาเจียน ไป
จนถึงชักหมดสติ และอาจถึงตายได้หากไม่ได้รับการรักษา
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ปั จจุบนั ในหลายประเทศมีความพยายามที่จะศึกษาหาวิธีการควบคุมการถอนยา และ
ทําให้ความทรมานนั้นลดลง ซึ่งก็ประสบผลสําเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ ไม่วา่ จะเป็ นวิธีการลดยาอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป หรื อการลดยาที่มีอนั ตรายน้อยกว่า เช่น เมธาโดน หลังจากนั้นจึงค่อยๆถอนยาเหล่านี้ไป
ซึ่งวิธีการรักษาแบบนี้จะช่วยให้ผเู ้ ลิกยามีอาการถอนยาอย่างไม่รุนแรง เช่น อาจมีอาการเหมือนเป็ น
ไข้หวัดใหญ่เท่านั้น แต่สิ่งที่ยากที่สุด คือ ทําอย่างไรจึงจะป้ องกันไม่ให้ผทู ้ ี่เพิ่งเลิกยาหันกลับไป
เสพอีก
ผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกเสพเฮโรอีน และยาเสพติดอื่นๆ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และฟื้ นฟูผมู ้ ีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด กทม.
ศูนย์อาสาสมัครยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพ
ติดประเวศ และศูนย์บาํ บัดรักษายาเสพติดในภาคต่างๆ
8.3.4 โคเคน(Cocaine)
โคเคน หรื อโคคาอีน เป็ นยาเสพติดที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา ซึ่ งเป็ นต้นไม้ที่นิยม
ลักลอบปลูกมากในประเทศแถบอเมริ กาใต้ เช่น เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย เป็ นต้น ในใบโคคาจะมี
โคเคนอยู่ประมาณ 2% โคเคนมีชื่อเรี ยกในกลุ่มผูเ้ สพว่า COKE, SNOW, SPEED BALL, CRACK
โคเคนสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ โคเคนเบส (Cocaine base) และเกลือโคเคน เช่ น
โคเคนไฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride) และโคเคนซัลเฟต (Cocaine sulfate) โคเคนที่พบ
ในประเทศ มี 2 ชนิด ได้แก่
1. โคเคนชนิดผงมีลกั ษณะเป็ นผง ละเอียดสี ขาว รส ไม่มีกลิ่น
2. โคเคนรู ปผลึกเป็ นก้อน (Free base, Crack)
วิธีการเสพ
1. การสู ดโคเคนผงเข้าทางจมูก หรื อเรี ยกว่า การนัตถุ์
2. การละลายนํ้าฉี ดเข้าเส้นเลือดดํา
3. การสูดควัน
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- โคเคนออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาท
- มีอาการเสพติดทางร่ างกายเล็กน้อยขึ้นอยูก่ บั วิธีการ และปริ มาณที่เสพ
- มีอาการทางจิตใจ
- มีอาการขาดยาทางร่ างกายแต่ไม่รุนแรง
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อาการผู้เสพ
หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิ ตสูงกระวนกระวายตัวร้อนมีไข้นอนไม่หลับ มีอาการ
ซึมเศร้า
โทษทีไ่ ด้ รับ
ผนังจมูกขาดเลือดทําให้เยือ่ บุโพรงจมูกฝ่ อ ขาด หรื อทะลุ สมองกระตุน้ รุ นแรงทําให้
เกิดอาการชัก มีเลือดออกในสมอง เนื้อสมองตายเป็ นบางส่ วน หัวใจถูกกระตุน้ อยูเ่ สมอ กล้ามเนื้อ
หัวใจเสื่ อมลงทีละน้อยจนหัวใจบีบตัวไม่ไหวทําให้หวั ใจล้มเหลว
ผลจากการเสพเป็ นระยะ
เวลานานทําให้เกิดโรคจิตซึมเศร้า
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
8.3.5 ยาบ้ า
ยาบ้ า เป็ นชื่ อ ที่ เรี ยกยาเสพติ ด ที่ มี ส่ ว นผสมของสารเคมี ป ระเภทแอมเฟตามี น
(Amphetamine) สารประเภทนี้ แพร่ ระบาดอยู่ 3 รู ป แบบ ด้ ว ยกั น คื อ แอมเฟตามี น ซั ล เฟต
(Amphetamine Sulfate) และเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetamine Hydrochloride)
ซึ่ งจากผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าปั จจุบนั ที่พบอยูใ่ นประเทศไทยมักพบว่าเกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟ
ตามีนไฮโดรคลอไรด์ผสมอยู่
ยาบ้า จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติ ดที่ ออกฤทธิ์ กระตุ น้ ประสาท มี ลกั ษณะเป็ นยาเม็ดกลม
ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร นํ้าหนักเม็ดยา
ประมาณ 80-100 มิลลิเมตร มีสีต่างๆกัน เช่ น สี ส้ม สี น้ าํ ตาล สี ม่วง สี ชมพู สี เทา สี เหลือง และสี
เขียว มีสญ
ั ลักษณ์ ที่ปรากฏบนเม็ดยา เช่น ฬ, m, M, PG, WY สัญลักษณ์รูปดาว, รู ปพระจันทร์เสี้ ยว,
99 หรื ออาจเป็ นลักษณะของเส้นแบ่งครึ่ งเม็ด ซึ่ งสัญลักษณ์เหล่านี้ อาจปรากฏบนเม็ด ยาด้านใดด้าน
หนึ่ง หรื อทั้งสองด้าน หรื ออาจเป็ นเม็ดเรี ยบทั้งสองด้านก็ได้
วิธีการเสพ
วิธีการเสพยาบ้าทําได้หลายวิธี เช่น รับประทาน หรื อนําไปผสมลงในเครื่ องดื่มครั้งละ
1/4,1/2 หรื อ 1-2 เม็ด หรื อบางครั้งอาจใช้วิธีฉีดเข้าเส้นแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม วิธีที่นิยมมาก
ที่สุด ได้แก่ วิธีสูบ หมายถึง การใช้หลอดสูบเอาควันที่ได้จากการเผาไหม้เม็ดยาเข้าทางปากคล้ายกับ
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การสู บบุหรี่
ซึ่งวิธีน้ ีเป็ นวิธีอนั ตรายต่อร่ างกายอย่างยิง่ เพราะตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อร่ างกายอย่าง
รุ นแรง และรวดเร็ วกว่าวิธีเสพในรู ปแบบอื่น
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- ออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาท
- มีการเสพติดทางร่ างกาย และจิตใจไม่มีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
เมื่อเสพเข้าร่ างกายในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทาํ ให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ ว ความดัน
โลหิ ตสู งใจสัน่ ประสาทตึงเครี ยด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยารู ้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติประสาทช้าทําให้
การตัดสิ นใจช้า และผิดพลาดเป็ นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานานจะทํา
ให้สมองเสื่ อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุม้ คลัง่ เสี ยสติ เป็ นบ้าอาจ
ทําร้ายตนเอง และผูอ้ ื่นได้หรื อในกรณี ที่ได้รับยาในปริ มาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท และ
ระบบการหายใจ ทําให้หมดสติ และถึงแก่ความตายได้
โทษทีไ่ ด้ รับ
การเสพยาบ้าก่อให้เกิดผลร้ายหลายประการ ดังนี้
1. ผลต่อจิตใจ เมื่อเสพยาบ้าเป็ นระยะเวลานาน หรื อใช้เป็ นจํานวนมาก จะทําให้ผู ้
เสพมีความผิดปกติทางด้านจิตใจ กลายเป็ นโรคจิตชนิดระแวง ส่ งผลให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
เช่ น เกิ ดอาการหวาดกลัว ประสาทหลอน ซึ่ งโรคนี้ หากเกิ ดขึ้น แล้ว อาการจะคงอยู่ต่อไปแม้ใน
ช่วงเวลาที่ไม่ได้เสพยาก็ตาม
2. ผลต่อระบบประสาท ในระยะแรกๆออกฤทธิ์ กระตุน้ ประสาททําให้ประสาทตึง
เครี ยด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ ยาประสาทจะอ่อนล้า ทําให้การตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆช้า และผิดพลาดหาก
ใช้ติดต่อกันนานจะทําให้สมองเสื่ อม หรื อกรณี ที่ใช้ยาปริ มาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท
และระบบการหายใจทําให้หมดสติ และถึงแก่ความตายได้
3. ผลต่อพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุน้ สมองส่ วนที่ควบคุมความก้าวร้าว และ
ความกระวนกระวายใจดังนั้นเมื่อเสพยาบ้านานๆ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง คือ ผูเ้ สพ
จะมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้น และหากยังใช้ต่อไปจะมีโอกาสเป็ นโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงว่าจะมี
คนมาทําร้ายตนเองจึงต้องทําร้ายผูอ้ ื่นก่อน
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ยาเสพติดทําให้ เกิดความผิดปกติทางจิต
การใช้ยาบางชนิ ดในปริ มาณเป็ นเวลานานๆ โดยเฉพาะจําพวกยาบ้าอาจก่ อให้เกิ ด
อาการทางจิตคล้ายกับอาการโรคจิตเภทได้รับผลการศึกษาติดตามอาการของผูเ้ สพยา เป็ นเวลา 6 ปี
พบว่า 55% ของผูท้ ี่ใช้ยากระตุน้ ประสาท จะเกิดอาการเหมือนโรคจิตเภท แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการดี
ขึ้นเมื่อหยุดใช้ยา แต่อย่างไรก็ตามยังมีกรณี ของผูท้ ี่ใช้ยาหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี แล้วทําให้
เกิดความผิดปกติทางจิตขึ้นด้วยเช่นกัน
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
8.3.6 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี (Ecstasy)
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี (Ecstasy) เป็ นยาเสพติดกลุ่มเดี ยวกัน จะแตกต่างกันบ้างในด้าน
โครงสร้ า งทางด้ า น เคมี เ ท่ าที่ พบส่ วน ให ญ่ จะมี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ สํ า คั ญ คื อ 3,4
Methylenedioxy methamphetamine (MDMA),3,4 Methylenedioxy amphetamine (MDA)และ 3,4
Methylenedioxy ethomphetamine (MDE หรื อ MDEA) ลัก ษณะของยาอี มี ท้ ัง แคปซู ล และเป็ น
เมล็ดยาสี ต่างๆ แต่ที่พบในประเทศไทย ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นเมล็ดกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.8-1.2 ซ.ม. หนา 0.3-0.4 ซ.ม. ผิวเรี ยบ และปรากฏสัญลักษณ์บนเมล็ดยาเป็ นรู ปต่างๆ เช่น กระต่าย
, ค้างคาว, นก, ดวงอาทิตย์, P.T. เสพโดยการรับประทานเป็ นเม็ด จะออกฤทธิ์ภายใน 45 นาที และ
ฤทธิ์ยาจะอยูใ่ นร่ างกายได้นานประมาณ 6-8 ชัว่ โมง
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี เป็ นยาที่แพร่ ระบาดในกลุ่มวัยรุ่ นที่ชอบเที่ยวกลางคืน ออกฤทธิ์
ใน 2 ลัก ษณะ คื อ ออกฤทธิ์ กระตุ น้ ระบบประสาทในระยะสั้ น ๆ หลังจากนั้น จะออกฤทธิ์ อย่าง
รุ นแรงฤทธิ์ของยาจะทําให้ผเู ้ สพรู ้สึกร้อน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ ว ความดันโลหิ ตสู ง การได้ยนิ
เสี ยง และการมองเห็ นแสงสี ต่างๆผิดไปจากความเป็ นจริ งเคลิบเคลิ้มไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
อันเป็ นสาเหตุพฤติกรรมเสื่ อมเสี ยต่างๆ และจากการค้นคว้าวิจยั ของแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์
หลายท่ านพบว่า ยาชนิ ด นี้ มี อ ัน ตรายร้ ายแรง แม้จ ะเสพเพี ย ง 1-2 ครั้ งก็ ส ามารถทําลายระบบ
ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย ส่ งผลให้ผูเ้ สพมีโอกาสติดเชื้ อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย และยังทําลายเซลล์สมอง
ส่ ว นที่ ท ําหน้ าที่ ส่ ง สารซี โ รโทนิ น (Serotonin) ซึ่ งเป็ นสารสําคัญ ที่ ใ นการควบคุ ม อารมณ์ ใ ห้ มี
ความสุ ข ซึ่ งผลจากการทําลายดังกล่าวจะทําให้ผเู ้ สพเข้าสู่ สภาวะของอารมณ์ที่เศร้าหมอง และหดหู่
อย่างมาก และมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติ
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ฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาทในระยะสั้น ๆ จากนั้นจะออกฤทธิ์หลอนประสาท มีอาการ
ติดยาทางจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ ว ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทการรับรู ้ เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด (Psychedelic) ทําให้การได้ยนิ เสี ยง และการมองเห็นแสงสี ต่าง ๆ ผิดไปจากความเป็ น
จริ ง เคลิบเคลิ้ม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
โทษทีไ่ ด้ รับ
การเสพยาอีทาํ ให้เกิดผลร้ายหลายประการ ดังนี้
1. ผลต่ออารมณ์ เมื่อเริ่ มเสพระยะแรกยาอีจะออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาทให้ผเู ้ สพรู ้สึก
ตื่นตัวตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็ นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมสําส่ อนทาง
เพศ
2. ผลต่อการรับรู ้ การรับรู ้จะเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็ นจริ ง
3. ผลต่อระบบประสาท ยาอี จะทําลายระบบประสาททําให้เซลล์สมองส่ วนที่ ทาํ
หน้าที่ส่งสารซี โรโทนิ น(Serotonin) ซึ่ งเป็ นสารสําคัญที่ในการควบคุมอารมณ์ น้ ันทํางานผิดปกติ
กล่าวคือ เมื่อยาอีเข้าสู่ สมองแล้วจะทําให้เกิดการหลัง่ สาร “ซี โรโทนิ น” ออกมามากเกิ นกว่าปกติ
ส่ งผลให้จิตใจสดชื่ นเบิกบานแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป สารดังกล่าวจะลดน้อยลงทําให้เกิดอาการ
ซึ มเศร้า หดหู่ อย่างมากอาจกลายเป็ นโรคจิตประเภทซึ มเศร้า (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยาก
ฆ่ าตัว ตาย นอกจากนี้ การที่ ส ารซี โรโทนิ น ลดลงยังทําให้ ธรรมชาติ ข องการนอนหลับ ผิด ปกติ
จํานวนเวลาของการหลับลดลง นอนหลับไม่สนิ ท จึงเกิ ดอาการอ่อนเพลียขาดสมาธิ ในการเรี ยน
และทํางาน
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ศัพท์ ในวงการยาเสพติด
ผ่ อน หมายถึง การเลิกเสพยาเสพติด โดยลดปริ มาณยา และจํานวนครั้งในการเสพ
และใช้ยาอื่นชดเชยด้วย
น็อค หมายถึง เสพยาเสพติดเกินขนาดแล้วหลับ หรื อหมดสติ
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หักดิบ หมายถึง การถอนยาอย่างกะทันหันทําให้เกิดอาการหนาวสัน่ และขนลุก ทําให้
เกิดปุ่ มเล็ก ๆ บนผิวหนัง (อาการขนลุก) คล้ายกับไก่ที่ถูกถอนขนฝรั่งเลยเรี ยกว่า “Cold Turkey” แต่
ไทยเรี ยกว่า “หักดิบ” หรื อเป็ นการเลิกยาเสพติดโดยหยุดเสพ และไม่ใช้ยาอื่นช่วย
ยาอีมีหลายชื่อ
1. ชื่อทัว่ ไป (General name) เป็ นชื่อที่รู้จกั กันตามโครงสร้างทางเคมี
- MDMA (3, 4 Methylenedioxy methamphetamine)
- MDE หรื อ MDEA (Methylenedioxy ethomphetamine)
- MDA (3, 4 Methylenedioxy amphetamine)
2. ชื่อทางการค้า (Trade name) เป็ นชื่อที่ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตตั้งขึ้น มีอยูห่ ลายชื่อด้วยกัน
เช่น ECSTASY, E, ADAM, LOVE DOVER, XTC, Eve
3. ชื่อตามเครื่ องหมายการค้า (Trade mark) หรื อสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยูบ่ นเม็ดยา เช่น
นก, กระต่าย, ค้างคาว, ผีเสื้ อ, ดวงอาทิตย์, หยิน – หยาง, P.T.
4. ชื่ อ ตามอาการผู ้เสพ ยากอด ยาเลิ ฟ เช่ น เมื่ อ เสพแล้ว จะเต้น โดยโยกศี ร ษะ
ตลอดเวลา เรี ยกว่า ยาหัวส่ าย หรื อเมื่ อเสพแล้วทําให้เกิ ดพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ก็
เรี ยกเป็ นภาษาแสลงว่า ยาเลิฟ (Love Drug หรื อ Love Pills) ยากอด (Hug Pills)
8.3.7 ยาเค
ยาเค มาจากคํา ว่ า เคตามี น (Ketamine) เคตาวา (Ketava) หรื อเคตารา (Ketara)
หมายถึง ยาที่มีอนั ตรายสู งที่แพทย์จะจ่ายให้กบั ผูป้ ่ วยเฉพาะเมื่อมีความจําเป็ นจริ ง ๆ เท่านั้น ยาเคถูก
สังเคราะห์ ข้ ึน เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์โดยใช้เป็ นยาสลบมีชื่อเรี ยกในวงการแพทย์ว่า
“KETAMINE HCL.” มี ลกั ษณะเป็ นผงสี ขาว และเป็ นนํ้าบรรจุในขวดสี ชา การนําไปใช้น้ ันปกติ
แพทย์จะใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดในอัตรา 1 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยยาจะออกฤทธิ์
ทําให้หมดสติภายใน 1 นาที หรื ออาจใช้วิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้ อ แต่วิธีน้ ี จะใช้ปริ มาณยามากกว่าการฉี ด
เข้าเส้นเลือดประมาณ 3 เท่า อาการหมดสติจากการใช้ยาจะเป็ นอยู่ประมาณ 10 – 15 นาที เท่านั้น
ด้วยเหตุน้ ี ยาเคจึงถูกนํามาใช้ในกรณี ของการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ หรื อใช้ทาํ ให้ผูป้ ่ วยสลบ
ก่อนที่จะผ่านไปสู่การใช้ยาสลบชนิดอื่น
สาเหตุที่ทาํ ให้ยาเค กลายเป็ นปัญหาเพราะวัยรุ่ นบางกลุ่มได้นาํ ยาเคมาใช้เป็ น สิ่ งมึนเมา
โดยนํามาทําให้เป็ นผงด้วยกรรมวิธีผ่านความร้อนจากนั้นจึงนํามาสู ดดม เพื่อให้เกิดอาการมึนเมา
และมักพบว่ามีการนํายาเคมาใช้ร่วมกับยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่น เช่น ยาอี และโคเคน
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ยาเค เป็ นยาที่ออกฤทธิ์ หลอนประสาทอย่างรุ นแรงเมื่ อเสพเข้าไปจะรู ้ สึกเคลิบเคลิ้ม
(Euphoria) รู ้ สึ ก ว่ าตนเองมี อ าํ นาจพิ เศษ (Mystical) มี อ าการสู ญ เสี ย กระบวนการทางความคิ ด
ความคิดสับสน การรับรู ้ และตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี เสี ยง จะเปลี่ยนแปลงไป
ตาลาย ร่ างกายเคลื่ อ นไหวไม่ สั ม พัน ธ์ กัน หากใช้ป ริ ม าณมากจะเกิ ด การติ ด ขัด ในการหายใจ
(Respiratory depression) อาการที่ ไม่ พึ งประสงค์เหล่ านั้น (Bad Trip) จะปรากฏให้เห็ น คล้ายกับ
อาการทางจิต ซึ่งหากใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานานจะปรากฏอาการเช่นนี้บ่อย ๆ เรี ยกว่า Flashbacks ซึ่ง
ท้ายที่สุดแล้วจะทําให้ผเู ้ สพประสพกับสภาวะโรคจิตและกลายเป็ นคนวิกลจริ ตได้
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- ยาเค ออกฤทธิ์หลอนประสาท
อาการผู้เสพ
เคลิบเคลิ้ม มึนงง ความคิดสับสนตาลาย หูแว่ว การรับรู ้ และการตอบสนองต่อ
สิ่ งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนไหวของร่ างกายไม่สมั พันธ์กนั
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 106
พ.ศ. 2541 ออกตามความใน พรบ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
29 พ.ย. 2541 ฝ่ าฝื นต้องระวางโทษจําคุก 5 – 20 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท
โทษทีไ่ ด้ รับ
การนํายาเคมาใช้ในทางที่ผดิ ย่อก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผูใ้ ช้ โดยทําให้เกิดผล ดังนี้
1. ผลต่ออารมณ์ มีความรู ้สึกเคลิบเคลิ้ม มึนงง หรื อที่เรี ยกว่า อาการ “Dissociation”
2. ผลต่อการรับรู ้จะเปลี่ยนแปลง การรับรู ้ท้ งั หมดขณะเสพไม่ค่อยตอบสนองต่อ
สิ่ งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี เสี ยง
3. ผลต่อร่ างกาย และระบบประสาท เมื่อใช้ยาเคในปริ มาณมาก ๆ ไม่เพียงแต่จะทํา
ให้เกิดอาการติดขัดในการหายใจเท่านั้น ยังทําให้เกิดอาการทางจิตประสาทหลอน หูแว่ว กลายเป็ น
คนวิกลจริ ตได้
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8.3.8 แอลเอสดี (LSD: Lysergic acid diethylamide)
แอลเอสดีเป็ นสารสกัดจากกรดไลเซอจิกที่มีในเชื้อราชนิดหนึ่ งที่ชอบขึ้นในข้าวไรย์ มี
ลักษณะเป็ นผงละลายนํ้าได้อาจพบแอลเอสดีเป็ นเม็ดยาแคปซู ล หรื อผสมในทอฟฟี่ ที่พบว่าแพร่
ระบาดมากมี ลกั ษณะเป็ นแผ่น กระดาษชุ บหรื อเคลื อบสารแอลเอสดี และปรุ แบ่ งเป็ นชิ้ น เล็ก ๆ
ลักษณะเดียวกับแสตมป์ แต่มีขนาดเล็กกว่าแสตมป์ โดยแผ่นกระดาษที่เคลือบสารแอลเอสดีน้ นั จะมี
สัญลักษณ์หรื อรู ปภาพต่าง ๆ แอลเอสดีมีความรุ นแรงในการออกฤทธิ์ต่อสมองสูง คือ ใช้ในปริ มาณ
แค่ 25 Microgram (25/1 ล้านส่ วนของกรัม)
แอลเอสดีมีชื่อเรี ยกอีกหลายชื่อ เช่น เมจิคเปเปอร์
แอสซิส แสตมป์
วิธีการเสพ
การเสพอาจทําได้หลายวิธี เช่น การฉีด หรื อการนํากระดาษที่เคลือบแอลเอสดีอยูม่ า
เคี้ยว หรื ออม หรื อวางไว้ใต้ลิ้น
ฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุ นแรง ไม่มีอาการเสพติดทางร่ างกาย มีอาการเสพติด
ทางจิตใจ
อาการของผู้เสพ
เคลิบเคลิ้ม ฝันเฟื่ อง ความดันโลหิ ตสู ง อุณหภูมิร่างกายสู งหายใจไม่สมํ่าเสมอ
โทษทีไ่ ด้ รับ
ฤทธิ์ของยาจะทําให้ผเู ้ สพเห็นภาพลวงตา หูแว่ว เพ้อฝัน คิดว่าตนเองเป็ นผูว้ ิเศษหรื อ
คิดว่าเหาะได้อาจมีอาการทางจิตประสาทรุ นแรงมีอาการหวาดระแวง เกิดอาการกลัวภาพหลอน
(Bad Trip) จึงต้องหนีจากความหวาดกลัว เช่น การขับรถหนี หรื อเหาะหนี หรื อฆ่าตัวตายเพราะ
ความหวาดกลัว
โทษทางกฎหมาย
เป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
2522

พ.ศ.
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8.3.9 กัญชา (Cannabis, Marihuana, Ganja)
กัญ ชา เป็ นพืชล้มลุ กจําพวกหญ้าขึ้น ได้ง่ายในเขตร้ อน ลําต้น สู งประมาณ 2 – 4 ฟุต
ลักษณะใบจะแยกออกเป็ นแฉกประมาณ 5 – 8 แฉก คล้ายใบมันสําปะหลัง ที่ขอบใบทุกใบจะมีรอย
หยักอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ ออกดอกเป็ นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามของกิ่ง และก้าน ส่ วนที่คนนํามาเสพ ได้แก่ ส่ วน
ของกิ่ ง ก้าน ใบ และยอดกัญชาโดยนํามาตากแดด หรื ออบแห้งแล้วบด หรื อหั่น เป็ นผงหยาบ ๆ
จากนั้นจึงนํามายัดไส้บุหรี่ สูบ (แตกต่างจากบุหรี่ ทวั่ ไปที่ไส้บุหรี่ จะมีสีเขียวต่างจากไส้ยาสู บที่มีสี
นํ้าตาล และขณะจุดสู บจะมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งไหม้ไฟ) หรื ออาจสู บด้วยกล้องหรื อบ้องกัญชา
บ้างก็ใช้เคี้ยวหรื อผสมลงในอาหารรับประทาน ปั จจุบนั รู ปแบบของกัญชาที่พบนอกจากจะพบใน
ลักษณะของกัญ ชาสด กัญ ชาแห้งอัดเป็ นแท่ งเป็ นก้อนแล้วยังอาจพบในรู ปของ “นํ้ามัน กัญ ชา”
(Hashish Oil) ซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ นของเหลวสี น้ ํ าตาลเข้ม หรื อ สี ด ํา ได้ จ ากการนํ า กัญ ชามาผ่ า น
กระบวนการสกัดหลาย ๆ ครั้งจึงได้เป็ นนํ้ามันกัญชาที่มีปริ มาณสารออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทสู งถึง
20 – 60 % หรื ออาจพบในลักษณะของ “ยางกัญชา” (Hashish) เป็ นยางแห้งที่ได้จากใบ และยอดช่อ
ของดอกกัญชา ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีฤทธิ์ แรงกว่ากัญชาสด และมีปริ มาณสารออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
ประมาณ 4 – 8 % กัญชาเป็ นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์ หลายอย่างต่อระบบประสาทส่ วนกลาง
คือทั้งกระตุน้ กด และหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยูใ่ นกัญชามีหลายชนิดแต่สารที่สาํ คัญที่สุดที่
มีฤทธิ์ต่อสมองและทําให้ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(Tetrahidro cannabinol) หรื อ THC ที่ มี อ ยู่ม ากในส่ ว นของยอดช่ อ ดอกกัญ ชา สาร THC นี้ ใน
เบื้องต้นจะออกฤทธิ์ กระตุน้ ประสาท ทําผูเ้ สพตื่นเต้น ช่ างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ต่อมาจะกด
ประสาททําให้ผูเ้ สพมี อ าการคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่ อน ๆ เซื่ องซึ ม และง่ว งนอน หากเสพเข้าไป
ปริ มาณมาก ๆ จะหลอนประสาททําให้เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้
ฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุน้ กด และหลอนประสาท มีอาการเสพติดทางจิตใจ ไม่มี
อาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย ความคิดเลื่อนลอยสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่
สนใจสิ่ งแวดล้อม ความจําเสื่ อม กล้ามเนื้อลีบ หัวใจเต้นเร็ ว หูแว่ว
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โทษทีไ่ ด้ รับ
หลายคนคิดว่า การเสพกัญชาไม่มีโทษร้ายแรงมากนัก แต่จากการศึกษาวิจยั พบว่า
กัญชาเป็ นสิ่ งเสพติดอีกชนิดหนึ่ง ที่มีอนั ตรายร้ายแรงต่อสุ ขภาพมากเกินกว่าที่คาดคิดอาทิ เช่น
1. ทําลายสมรรถภาพร่ างกาย ผูเ้ สพกัญชาในปริ มาณมาก ๆ เป็ นระยะเวลา นาน ๆ
จะทําให้ร่างกายเสื่ อมโทรม จนไม่สามารถประกอบกิ จการงานใดๆ ได้โดยเฉพาะงานที่ ตอ้ งใช้
แรงงาน ความคิ ด และการตัด สิ น ใจ รวมทั้ง จะมี ล ัก ษณะ Amotivation Syndrome คื อ การหมด
แรงจูงใจของชี วิตจะไม่คิดทําอะไรเลยอยากอยู่เฉย ๆ ไปวัน ๆ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิต
และการทํางานเป็ นอย่างมาก
2. ทําลายระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย การเสพติดกัญชามีผลร้ายคล้ายกับการติดเอดส์
(HIV) กล่าวคือ กัญชาจะทําให้ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายทําเสื่ อมลง หรื อบกพร่ อง ร่ างกายจะ
อ่อนแอและติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย
3. ทําลายสมอง การเสพกัญชาแม้เพียงในระยะสั้นทําให้ผเู ้ สพบางรายสู ญเสี ยความ
ทรงจําเพราะฤทธิ์ของกัญชาจะทําให้สมอง และความจําเสื่ อมเกิดความสับสน วิตกกังวล และหากผู ้
เสพเป็ นผูม้ ีอาการของโรคจิตเภท หรื อป่ วยเป็ นโรคซึ มเศร้าจะมีความเสี่ ยงที่จะเกิดอาการรุ นแรง
มากกว่าคนปกติทวั่ ไป
4. ทําให้เกิดมะเร็ งปอด เนื่ องจากผูเ้ สพจะอัดควันกัญชาเข้าไปในปอดลึกนานหลาย
วิน าที การสู บบุ ห รี่ ยดั ไส้กัญชาเพียง 4 มวน ซึ่ งเท่ากับสู บบุ หรี่ 1 ซอง หรื อ 20 มวน นั้น สามารถ
ทําลายการทํางานของระบบทางเดินหายใจทําให้มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งได้มากกว่าคนสู บ
บุหรี่ ธรรมดาถึง 5 เท่า และในกัญชายังมีสารเคมีที่เป็ นอันตรายสามารถให้เกิดโรคมะเร็ งได้
5. ทําร้ายทารกในครรภ์ กัญชาจะทําลายโครโมโซม ฉะนั้นหญิงที่เสพกัญชาในระยะ
ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาจะพิการมีความผิดปกติทางร่ างกาย เช่น ความผิดปกติของเซลล์ประสาทใน
สมอง ความผิดปกติของฮอร์โมนเพศ และพันธุกรรม
6. ทําลายความรู ้สึกทางเพศ กัญชาจะทําให้ระดับฮอร์ โมนเทสโทสเตอโลนในชาย
ลดลง ทําให้ปริ มาณอสุ จินอ้ ยลง ทั้งยังพบว่าผูเ้ สพกัญชามักกลายเป็ นคนขาดสมรรถภาพทางเพศ
7. ทําลายสุ ข ภาพจิ ต ฤทธิ์ ของกัญ ชาจะทําให้ ผู เ้ สพมี อ าการเลื่ อ นลอย ฝั น เฟื่ อง
ความคิดสับสน และมีอาการประสาทหลอนจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ซึ่งถ้าเสพเป็ นระยะเวลานานจะ
ทําให้มีอาการจิตเสื่ อม
นอกจากผลร้ ายที่ มีต่อร่ างกายและจิ ตใจของผูเ้ สพแล้ว การขับ รถขณะเมากัญ ชายัง
ก่อให้เกิดอันตรายได้มาก เพราะฤทธิ์ของกัญชาจะทําให้เสี ยสมาธิ ทําให้การตัดสิ นใจผิดพลาด การ
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ตอบสนองช้าลง การรับรู ้ทาง สายตาบิดเบือน ความสามารถในการมองเห็นสิ่ งเคลื่อนที่ดอ้ ยลง จึง
เป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อผูข้ บั รถยนต์หรื อแม้แต่เดินบนท้องถนนก็ตาม
โทษตามกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
เพศของกัญชา
กัญชาที่ปลูกนั้นอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก ปลูกเพื่อนําเส้นใย มาทอผ้า
พวกนี้จะให้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพียงเล็กน้อย ส่ วนอีกพวกหนึ่งจะให้สารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทที่รุนแรงจึงมักปลุกเพื่อใช้ในการเสพโดยเฉพาะ ต้นกัญชามีท้ งั ต้นตัวผูแ้ ละตัวเมีย ซึ่งล้วน
แต่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทด้วยกันทั้งสองเพศแต่ส่วนใหญ่นิยมต้นตัวเมียมากกว่าต้นตัวผู ้
เพราะต้นตัวเมียจะมีช่อดอก ช่อใบ ซึ่งเป็ นส่ วนที่มีปริ มาณของสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงกว่า
ส่ วนอื่นโดยเฉพาะส่ วนยอดช่อดอกตัวเมีย ที่เรี ยกกันว่า “กะหรี่ กญั ชา”
คําศัพท์ ในวงการยาเสพติด
พี้
หมายถึง
บ้อง
“
ยํา
“
โรย
“

สูบกัญชา
อุปกรณ์สาํ หรับสู บกัญชา
การเอากัญชามาผสมกับยาเส้นในบุหรี่
การสู บกัญชาผสมเฮโรอีน

8.3.10 บุหรี่ (Cigarette)
บุห รี่ ประกอบด้วยสารต่าง ๆ หลายชนิ ด แต่ สารที่ สําคัญ ที่ ทาํ ให้เกิ ดการเสพติ ด คือ
นิโคติน เป็ นสารแอลคะลอยด์ที่ไม่มีสี นิโคติน 30 มิลลิกรัม สามารถทําให้คนตายได้ บุหรี่ มวนหนึ่ง
จะมีนิโคตินอยูร่ าว 15 – 20 มิลลิกรัม ก็คือ จํานวนนิ โคตินในบุหรี่ 2 มวน สามารถทําให้คนตายได้
ในทันที แต่การที่สูบบุหรี่ ติดต่อกันหลายมวนแล้วไม่ตาย ก็เพราะว่ามีนิโคตินในควันบุหรี่ เป็ นส่ วน
น้อยที่เข้าสู่ร่างกายของผูส้ ูบ
ฤทธิ์ในทางเสพติด
บุหรี่ ออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาทไม่มีอาการเสพติดทางร่ างกาย มีอาการเสพติดทางจิตใจ
ไม่มีอาการขาดยาทางร่ างกาย
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อาการของผู้เสพ
ตาแห้ง ตาแดง ริ มฝี ปากแห้งเขียว เล็บเหลือง ฟันมีคราบดําจับ มือสัน่ ลมหายใจมี
กลิ่นเหม็น หลอดลมอักเสบเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไอเสี ยงแหบ
โทษทีไ่ ด้ รับ
นิโคตินจะออกฤทธิ์กระตุน้ หัวใจให้ทาํ งานหนัก และในขณะเดียวกันจะทําให้หลอด
เลือดหดตัวอันเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิ ตสูง โรคมะเร็ งปอด ถุงลมโป่ งพอง
ถ้าผูส้ ูบบุหรี่ เป็ นผูห้ ญิงมีครรภ์จะทําให้แท้งได้ง่าย หรื อทารกที่คลอดออกมาจะมีน้ าํ หนักน้อยกว่า
ปกติ
บุหรี่ทมี่ ีก้นกรองและไม่ มีก้นกรองอย่ างไหนมีอนั ตรายกว่ ากัน
จากการศึกษาพบว่าบุหรี่ น้ ันมีอนั ตรายไม่ว่าจะมีหรื อไม่มีกน้ กรองก็ตาม เพราะจาก
การวัดปริ มาณสารทาร์ และสารนิ โคติน พบว่าบุหรี่ ที่มีกน้ กรองและไม่มีกน้ กรองผูส้ ู บจะได้รับ
ปริ มาณสารทาร์ และนิ โคตินเท่ากัน แต่อาจเป็ นไปได้ว่าบุหรี่ ที่มีกน้ กรองอาจกรองสารอื่นที่มีอณุ
ภาคขนาดใหญ่ออกไปจากควันบุหรี่ ได้บา้ ง จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในต่างประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่จะชอบ
สู บบุหรี่ กน้ กรอง ก็ยงั พบว่าผูส้ ู บบุหรี่ ที่มีกน้ กรองนั้น ได้รับพิษภัยจากบุหรี่ เป็ นจํานวนมากและ
รัฐบาลแต่ละประเทศก็รณรงค์ให้เลิกสู บบุหรี่ กน้ กรองอยู่ตลอดเวลา และประเทศไทยก็ได้มีการ
รณรงค์ และออกกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อต้องการให้บุคคลที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน
8.3.11 แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ เป็ นของเหลวไม่มีสี แอลกอฮอล์ในเครื่ องดื่มมึนเมา คือ เอทิลแอลกอฮอล์
เครื่ องดื่มมึนเมาชนิดต่าง ๆ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี จะมีปริ มาณเอทิลแอลกอฮอล์ต่างกัน
ฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์กดประสาทมีการเสพติดทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
อาการผู้เสพ
ถ้าดื่มมาก ๆ จะกัดกระเพาะอาหารเกิดเป็ นแผลในกระเพาะอาหาร ความรู ้สึกนึ กคิด
ผิดไป ควบคุมตนเองไม่ได้ ไม่สามารถยับยั้งตนเองจึงอาจแสดงอาการบางอย่างออกมา เช่น ดุร้าย
ทะเลาะวิ ว าท พูด มากนอกจากนี้ ยังมี อ าการหน้าแดง ตัว แดง ความดัน โลหิ ต สู ง หัวใจเต้น แรง
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ปั ส สาวะบ่ อ ย ถ้าดื่ ม มากขึ้ น อี ก จะทําให้ ก ารรั บ รส กลิ่ น เสี ย ง และสั ม ผัส ลดลง คนที่ เสพติ ด
แอลกอฮอล์ หรื อคนที่เป็ นโรคพิษสุ ราเรื้ อรังจะมีใบหน้าบวมฉุ ตาแดง หน้าแดง ผิวหนังคลํ้า มือสั่น
ลมหายใจมีกลิ่นแอลกอฮอล์
โทษทีไ่ ด้ รับ
ถ้าดื่ ม เป็ นระยะเวลานาน ๆ จะทําให้ เกิ ด โรคพิ ษ สุ ราเรื้ อ รั ง ทําลายตับ และสมอง
สติปัญญาเสื่ อม ควบคุมตัวเองไม่ได้ จิตใจผิดปกติ กล้ามเนื้ ออ่อนเปลี้ย เป็ นตะคริ ว ปลายมือปลาย
เท้าชา กระเพาะอาหารอักเสบ เบื่ออาหาร ร่ างกายซูบผอม และอาจเกิ ดโรคตับแข็ง ถ้าเสพติดมาก
และไม่ได้เสพจะมีอาการกระวนกระวาย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน
หัวใจเต้นเร็ ว อารมณ์ ฉุนเฉี ยว อาจมีอาการชัก ประสาทหลอนเป็ นโรคจิต และถ้าดื่ มแอลกอฮอล์
ร่ วมกับยาที่กดประสาท เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท จะเสริ มฤทธิ์กนั ทําให้มีอนั ตรายมากขึ้น
ได้ ทางช่วยเหลือผูเ้ ป็ นโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง โดยการขอความช่วยเหลือ ติดต่อขอคําแนะนําได้ที่ศูนย์
Hotline หรื อขอรับการบําบัดได้ที่แผนกจิตเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี
การรักษาด้ วยยา
แพทย์อาจสั่งยาไดซัลฟิ แรม (Disulfiram) หรื อยาแอนตาบิวส์ (Antabuse) ให้กินเป็ น
ประจําทุกวันซึ่ งจะทําให้ผปู ้ ่ วยมีอาการคลื่นไส้ หน้าแดง และอาการไม่พึงประสงค์หลายอย่างเมื่อ
ดื่มสุ ราเข้าไป วิธีน้ ีมกั ใช้ได้ผลกับผูท้ ี่มีความมุ่งมัน่ ที่จะเลิกสุ ราโดยเด็ดขาด
จิตบําบัด
คนที่ติดสุ รานอกจากจะเอาชนะอาการทางกายแล้วยังต้องต่อสูก้ บั ปัญหาทางจิตใจด้วย
ผูป้ ่ วยอาจต้องไปพบนักจิตบําบัดเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะกรณี ต่อไป
การเข้ ารักษาในโรงพยาบาล
ผูท้ ี่ติดสุ ราอย่างรุ นแรงอาจจําเป็ นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อบําบัดอาการที่
เกิดขึ้นจากการเลิกสุ รา และฟื้ นฟูสุขภาพในระยะยาว ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาตัวอาจแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยูก่ บั ความจําเป็ นของผูป้ ่ วยแต่ละราย หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว ผูป้ ่ วยมักจะได้รับ
การนัดหมายจากแพทย์ให้มาตรวจที่โรงพยาบาลอีกเพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่ง
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สมองติดยาเสพติดได้ อย่ างไร
การติดยาเสพติดเป็ นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละน้อยจากการใช้ยาเสพติดเป็ นครั้ง
คราว สู่ การใช้ถี่ข้ ึน จนต้องใช้ทุกวัน ๆ ละหลายครั้ง สมองคนเราจะมี 2 ส่ วนคือ
1. สมองส่ วนนอก (Cerebral Cortex) เป็ นสมองส่ วนที่ทาํ หน้าที่ในการคิด
2. สมองส่ วนที่อยูช่ ้ นั ใน (Limbic System) เป็ นสมองส่ วนที่ทาํ หน้าที่ควบคุมอารมณ์
ความรู ้สึก ความต้องการต่าง ๆ หรื ออาจเรี ยกได้ว่าเป็ นสมองในส่ วนที่ทาํ ให้เกิดความอยากผูท้ ี่เสพ
ยาบ้า หรื อเมทแอมเฟตามีน ฤทธิ์ ของมันจะเข้าไปกระตุน้ ปลายประสาทในสมองที่อยูช่ ้ นั ใน ให้ส่ง
สารเคมีออกมาชนิ ดหนึ่ ง ทําให้เกิดความรู ้สึกสบาย แต่ในขณะเดียวกันเมื่อใช้ยาบ่อยครั้งเข้า จะทํา
ให้สมองส่ วนนอกซึ่ งทําหน้าที่ในการคิดถูกทําลายลง การใช้ความคิดที่มีเหตุผลจะเสี ยไป ทําให้ผทู ้ ี่
ใช้ยาบ้ามัก แสดงพฤติ ก รรมที่ ไม่ เหมาะสม มี อารมณ์ ก้าวร้ าว หงุด หงิ ด ง่ าย ไม่ ส ามารถควบคุ ม
อารมณ์หรื อพฤติกรรมของตนเองได้ จึงทําให้มีการใช้ยาเสพติดบ่อยขึ้น จนทําให้มีอาการทางจิต
และกลายเป็ นผูป้ ่ วยโรคจิตเต็มขั้นในที่สุด
8.4 สาเหตุของการติดยาเสพติด
ภายหลังจากที่มีการประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 37 ลง วันที่ 1 กรกฎาคม 2501 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้เมื่ อ 1 กรกฎาคม 2502 ห้ามประชาชนทัว่ ประเทศไทยสู บฝิ่ นเพียงชนิ ดเดี ยวและก่ อนที่
ประกาศคณะปฏิวตั ิจะมีผลบังคับ ได้อนุ ญาตให้ผเู ้ สพติดฝิ่ นมาขอจดทะเบียนเพื่อผ่อนผันให้เสพ
ต่อไปได้อีก 6 เดือน ปรากฏว่ามีผมู ้ าลงทะเบียนแสดงการติดฝิ่ นทัว่ ประเทศ 70,985 คน แต่ก็คงมีผู ้
แอบเสพโดยไม่มาลงทะเบียน ซึ่งคงมีจาํ นวนอีกไม่มาก เมื่อเหตุการณ์ล่วงเลยมาจนถึงปั จจุบนั ยา
เสพติดนับได้ว่าเป็ นปั ญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งจํานวนผูต้ ิดยาเสพ
ติดก็มากขึ้นนับกว่าล้านคน ซึ่งยาเสพติดที่เป็ นปัญหาอยูใ่ นขณะนี้กก็ ลับมีเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด มิได้
มีแต่ฝิ่นเพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นสมัยก่อน จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าว่าเพราะสาเหตุใดที่ทาํ ให้ผคู ้ น
โดยเฉพาะเยาวชนไปเสพยาเสพติดทั้ง ๆ ที่สมัยที่มีการเสพติดฝิ่ นเพียงอย่างเดียว ปรากฏชัดว่าผูต้ ิด
ฝิ่ นมีอายุต่าํ สุ ด 40 ปี แต่ปัจจุบนั ผูต้ ิดยาเสพติด หรื อสิ่ งเสพติดกลับมีอายุลดลงอย่างน่ าวิตก คือ ตํ่า
ที่สุด 7 ปี และสู งสุ ดกลายเป็ น 40 ปี และช่วงที่เป็ นปั ญหาที่น่าห่ วงใยเพราะทรัพยากรอันมีค่าของ
ประเทศกําลังอยู่ในอันตรายจําเป็ นที่ทุกฝ่ ายต้องร่ วมมือกันชี้ แนวทางในการดําเนิ นชี วิตที่ถูกต้อง
โดยไม่ตอ้ งพึ่งยาเสพติด

185
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 8 ยาเสพติด

สาเหตุทที่ าํ ให้ เยาวชน ตลอดจนผู้คนวัยอืน่ ๆ หันไปเสพยาเสพติดทีห่ ลายประการทีส่ ํ าคัญ ดังนี้
1. สาเหตุ จ ากการถู ก ชั ก ชวน เยาวชนส่ วนใหญ่ มี สั ญ ชาตญาณต้อ งการอยู่
ร่ วมกัน ต้องการได้รับการยกย่อง และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่คณะ ฉะนั้นถ้าเพื่อนฝูงชักชวน
ให้ลองย่อมขัดไม่ได้ มิ ฉะนั้นจะกลายเป็ นเข้ากับเพื่อนไม่ได้ จึ งทําให้เยาวชนต้องยอมใช้ยาเสพ
ติดตามการชักชวนของเพื่อน ซึ่ งมีหลักฐานสนับสนุ นที่แน่ ชดั โดยผลจากการศึกษาวิจยั ของทาง
ราชการ พบว่า เยาวชนติดยาเสพติดเพราะถูกเพื่อนชักจูงมีถึง 77 % ประกอบกับเยาวชนวัยรุ่ นเป็ น
วัยที่อยากรู ้อยากลองจึงง่ายต่อการชักชวนมากขึ้น
2. สาเหตุจากความกดดันในครอบครัว มีส่วนผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวหันไป
ใช้ยาเสพติดได้ ซึ่งความกดดันในครอบครัวมีแตกต่างกันไป เช่น
2.1 พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันลูกเกิดความรําคาญใจที่เห็ นสภาพเช่นนั้น ทําให้เบื่อ
บ้าน จึงทําให้ใช้เวลาว่างที่มีไปคบเพื่อนนอกบ้านจนกว่าจะถึงเวลานอนจึงกลับบ้าน และในที่สุดก็
หันไปสู่ ยาเสพติด
2.2 พ่อแม่หย่าร้าง ต่างคนต่างมีภรรยา หรื อสามีใหม่ทาํ ให้ขาดความสนใจในลูก
เท่ าที่ ควร เด็กในวัยรุ่ นส่ วนใหญ่ มีความกดดันสู ง ประกอบกับความน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่ รัก รู ้ สึก
ว้าเหว่ จึงได้หนั ไปใช้ยาเสพติด
2.3 พ่ อแม่ ที่ ไม่ เข้าใจลูก เยาวชนที่ หันไปใช้ยาเสพติ ดมิ ใช่ ว่ามี เฉพาะเยาวชนที่
ยากจน หรื ออยูใ่ นสถานกําพร้า ฯลฯ เยาวชนที่มีพอ่ แม่ร่ าํ รวย ก็มีโอกาสติดยาเสพติดได้ เพราะความ
ที่พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก คิดว่าหากต้องการอะไรพ่อแม่ก็หาให้ได้โดยใช้เงิน แต่ความเด็ก หรื อเยาวชนก็
มีจิตใจอยากร่ วมกันรับรู ้กิจกรรมของครอบครัว ต้องการให้พอ่ แม่ยกย่องเมื่อทํากิจกรรมดี เช่น สอบ
ไล่ได้ที่ดี ๆ หรื อได้รับคําชมเมื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น ย่อมต้องอยากเล่าให้พ่อแม่ฟังในเรื่ องราวต่าง ๆ แต่
ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อแม่มีภารกิ จมากไม่มีเวลาให้ลูก หรื อทําความดี ก็ไม่เคยรู ้ เมื่อเป็ น
เช่นนี้บ่อย ๆ เด็กก็เสี ยใจ ในที่สุดก็กลายเป็ นคนเงียบขรึ ม ว้าเหว่และหันไปใช้ยาเสพติดได้
2.4 พ่อแม่ที่แสดงออกในการรักลูกไม่เท่ากัน การเอาใจใส่ ที่แสดงออกต่อลูกทุก
คนควรเหมือนกัน และพ่อแม่ที่ลูกหลายคนไม่ควรตั้งความหวังสู งนัก อยากให้ลูกเรี ยนเก่ง สอบได้
ที่ 1 ทุกคนต้องการเช่ นนี้ แต่ควรยอมรับสภาพความเป็ นจริ งว่าการเรี ยนเก่งนั้นขึ้นอยู่กบั หลาย ๆ
ประการ เช่น สติปัญญา ความเอาใจใส่ ของเด็กเอง ฉะนั้น เมื่อมีลูก 2 – 3 คนอาจจะบางคนเรี ยนเก่ง
ลูกที่เรี ยนไม่เก่งก็ไม่ควรได้รับการตําหนิ จากพ่อแม่ เพราะสติปัญญาคนเราไม่เท่ากัน มีพ่อแม่บาง
คนพยายามชมเชยยกย่อง ลูกคนเรี ยนเก่งให้ลูกที่เรี ยนไม่เก่งฟังเสมอ ๆ
3. สาเหตุความจําเป็ นในอาชีพบางอย่าง เช่น ผูท้ าํ งานกลางคืน นักดนตรี คนขับ
รถเมล์ คนขับรถบรรทุก ผูท้ าํ งานในสถานประกอบการ ผูม้ ีอาชีพเหล่านี้ใช้ยาเสพติด โดยหวังผลให้
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สามารถประกอบการงานได้ เช่น บางคนใช้เพราะฤทธิ์ยาช่วยไม่ให้ง่วง บางคนใช้เพื่อย้อมใจให้
เกิดความกล้า
4. สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ คือ การไม่มีงานทํา หรื อมีรายได้ไม่พอรายจ่าย รวมทั้ง
ใช้จ่ายเกินตัวแม้จะทราบว่ายาเสพติดผิดกฎหมาย
แต่เพื่อความอยูร่ อดของตนเองจึงยอมไปยุง่
เกี่ยวกับยาเสพติด แต่การอยูใ่ กล้ชิดบ่อย ๆ ในที่สุดก็เป็ นผูส้ ่ งยา และติดยา บางคนแม้จะมีพอกิน
พอใช้ คิดอยากรวยทางลัดก็เป็ นทางไปสู่ยาเสพติดได้
5. สาเหตุจากสิ่ งแวดล้อม มีผตู ้ ิดยาเสพจํานวนไม่นอ้ ย มีความตั้งใจเลิกเสพยา โดยเข้า
รับการบําบัดรักษาจากทางภาครัฐ และเอกชน แต่เมื่อหายแล้วปรากฏว่าสังคมไม่ยอมรับ เช่น
ครอบครัวตนเองยังแสดงท่าทางถูกเหยียดหยามรังเกียจ หรื อไปสมัครงานก็ถูกปฏิเสธ เนื่องจากมี
ประวัติติดยาเสพติด คนเหล่านี้จาํ เป็ นต้องมีชีวิตอยูร่ อด ดังนั้น เมื่อสังคมไม่ยอมรับจึงหันกลับไป
อยูใ่ นสังคมยาเสพติดเหมือนเดิม
6. ขาดความรู้เรื่องยาและยาเสพติด คนบางคนทดลองใช้ยาเสพติดเพราะไม่รู้จกั และ
ไม่มีความรู ้เรื่ องยาเสพติด บางคนอาจเคยได้ยนิ โทษพิษภัยของยาเสพติด แต่ไม่รู้จกั ชื่อต่างๆ ที่ใช้
เรี ยกอาจถูกหลอกให้ทดลองใช้และเกิดเสพติดขึ้นได้ เช่นคนส่ วนใหญ่รู้วา่ เฮโรอีนเป็ นยาเสพติดไม่
อยากจะลอง แต่หลายคนไม่รู้วา่ ผงขาวคือเฮโรอีน เมื่อเพื่อนชักชวนให้ลองผงขาวแล้วจะเที่ยว
ผูห้ ญิงสนุก จึงลองเสพโดยไม่รู้วา่ เป็ นเฮโรอีน นอกจากนี้ ถ้าเรามีความรู ้เรื่ องการใช้ยาบ้างจะไม่
ใช้ยาที่ไม่มีฉลาก
สาเหตุใหญ่ ๆ ที่กล่าวมาแล้ว คนที่จิตใจอ่อนแอ อ่อนไหวง่ายก็ติดยาง่าย ดังตัวอย่าง
ข้างต้น สาเหตุที่ทาํ ให้บุคคลหนึ่ งไปติ ดยาเสพติ ดอาจมิ ใช่ สาเหตุเดี ยวแต่อาจเกิ ดได้จากหลาย ๆ
สาเหตุ
8.5 วิธีสังเกตผู้ตดิ ยาเสพติดหรือสารเสพติด
ผูท้ ี่ติดยาเสพติดย่อมรู ้ตวั เองดีกว่าติดอะไร และสิ่ งนั้นผิดกฎหมายหรื อไม่ เช่น ติดเหล้า
หรื อบุหรี่ ซ่ ึงไม่ผดิ กฎหมาย บุคคล ผูเ้ สพติดก็จะไม่กงั วลใจมาก บางรายกับเห็นเป็ นของโก้ แต่ถา้ ติด
สิ่ งเสพติดที่ผดิ กฎหมายผูเ้ สพติดจะเกิดความเครี ยด เพราะต้องปิ ดบังในการเสพ ฉะนั้นผูเ้ สพติดจะมี
มีสีหน้าแสดงถึงความไม่สบายใจคล้าย ๆ ทําผิดแล้วกลัวถูกจับได้ การสังเกตได้จากพฤติกรรมที่
แสดงออกได้ดงั นี้
8.5.1 การเปลีย่ นแปลงทางด้ านร่ างกาย โดยสังเกตจากสิ่ งต่ อไปนี้
- สุ ข ภาพทั่ว ไปทรุ ด โทรมเพราะฤทธิ์ ของยาอาจทําให้ ไ ม่ หิ ว หรื อ เบื่ อ อาหาร
ร่ างกายผอมซี ด นํ้าหนักลด ทํางานหนักไม่ไหว บุคคลที่ติดยาเสพติดจะมีโรคแทรก ต่าง ๆ เกิดขึ้น
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เช่น โรคทางเดินอาหาร ปวดท้อง ตับแข็ง โรคทางเดินหายใจ (อาทิ ปอดบวม วัณโรค) โรคผิวหนัง
(อาทิมีแผลทั้งตัว)
- ริ มฝี ปากเขียวคลํ้า และแห้งแบบคนสูบบุหรี่ จดั
- ร่ างกายสกปรกมี ก ลิ่ น ตัว แรง เพราะไม่ ช อบอาบนํ้า นิ้ ว มื อ มี ค ราบเหลื อ ง ๆ
สกปรก
- ชอบแต่งตัวด้วยการสวมเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาวเพื่อปิ ดรอยเข็มฉี ดยา หรื อ
แผลเป็ นที่เกิดขึ้นมักนิยมใส่ แว่นตาดํา หรื อสี เข้มเพื่อปิ ดบังม่านตาหรี่ หรื อขยาย
8.5.2 การเปลีย่ นแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรม
- ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ เช่น คนทํางานก็ขาดงาน นักเรี ยนก็ขาดเรี ยน
- ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง จิตใจอ่อนแอ
- อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉี ยว ไม่มีเหตุผล พูดจาก้าวราว แม้แต่กบั บิดามารดา ชอบ
สันโดษหลบหน้าเพื่อนฝูง
- มัว่ สุ มกับคนที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด
- สู บบุหรี่ จดั
- มีอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ตัวยา อุปกรณ์การฉีดยา หรื อการสูดดมในตัว
- หน้าตาซึมเศร้า
- ใช้เงินเปลืองผิดปกติ
- สิ่ งของในบ้านหายบ่อย
8.5.3 การแสดงออกการอยากยาเสพติด
เป็ นที่ทราบแล้วว่ายาเสพติดทุกชนิดเมื่อเสพแล้ว ก็ออกฤทธิ์ชวั่ ระยะเวลาหนึ่ง พอหมด
ฤทธิ์กท็ าํ ให้ผตู ้ ิดยาอยากเสพอีกสังเกตอาการอยากยาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นกับชนิดของตัวยา เช่น
- จาม นํ้ามูกไหล นํ้าตาไหลคล้ายคนเป็ นหวัด
- คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ
- ท้องเดิน บางคนอยากมากถึงอุจจาระเป็ นเลือด เรี ยกว่าลงแดง
- ตัวสัน่ กระตุก อาจถึงชัก
- นอนไม่หลับ ทุรนทุราย ม่านตาขยาย
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8.5.4 อาศัยเทคนิคทางการแพทย์
เมื่อลองสังเกตทั้ง 3 วิธีแล้วยังไม่มนั่ ใจก็ใช้เทคนิคทางการแพทย์เป็ นเครื่ องมือช่วยการ
สังเกตได้ดงั นี้
1. เก็บปั สสาวะบุ คคลที่สงสัยว่าติดยาเสพติดส่ งตรวจ โดยวิธีหาสารที่ ถูกซึ่ งอาศัย
เทคนิคเฉพาะในการตรวจก็สามารถบอกได้วา่ สารที่ออกมาในปั สสาวะเป็ นสารเสพติดชนิดใด
2. ให้ยาบางชนิ ดที่ลา้ งฤทธิ์ยาเสพติด (Antidote) ให้แก่บุคคลที่สงสัยว่าติดสิ่ งเสพติด
เช่น ให้นาลอร์ฟีน (Nalorphine) แก่บุคคลที่ติดเฮโรอีนกินซึ่ งบุคคลนั้นแสดงอาการอยากยาตามข้อ
3 ทันที ทั้งนี้เพราะนาลอร์ฟีน สามารถทําลายฤทธิ์เฮโรอีน
8.6 ผลกระทบของการติดยาเสพติด หรือสารเสพติด
8.6.1 ต่ อผู้เสพเอง ผูใ้ ดติดยาเสพติดผูน้ ้ นั ก็จะได้รับพิษภัยของยาเสพติด ซึ่ งทําลายผูต้ ิด
ยาทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ ดังนี้
- ทําให้สุขภาพทรุ ดโทรม มี โรคแทรกต่าง ๆ เกิ ดขึ้น เช่ น ตับแข็ง วัณ โรค โรค
ผิวหนัง
- เสี ยเศรษฐกิจของตน โดยต้องเสี ยเงินเพื่อหายาเสพติดมาเสพให้ได้
- บุคลิกภาพไม่ดี มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปทางที่ไม่มี และอาจประสบอุบตั ิเหตุได้
ง่าย
- มีโทษตามกฎหมาย
8.6.2 ต่ อครอบครัว
- ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว หรื อญาติ พี่ น้ อ งหมดไป ครอบครั ว หมด
ความสุ ข และเป็ นภาระต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งทิ้งภาระหนักให้ครอบครั วหากต้องพิการ
หรื อเสี ยชีวิต
- ทํา ความเดื อ ดร้ อ นให้ ค รอบครั ว และความสู ญ เสี ย ทางด้า นเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัว
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8.6.3 ต่ อสั งคม หรือชุ มชน
- เป็ นที่รังเกียจของสังคม หรื อชุมชน ไม่มีใครอยากคบด้วย เข้าสังคมไม่ได้
- เป็ นอาชญากร เพราะผูต้ ิดยาต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้ยาเสพติดซึ่ ง
ช่วงแรก ๆ อาจจะขอยืมเพื่อน แต่ต่อมาเพื่อนไม่ให้ยืม เพราะยืมแล้วไม่ใช้ในที่สุดก็ตอ้ ง ลักขโมย
ของผูอ้ ื่ นไปขาย หรื อวิ่งราวชาวบ้าน ในที่ สุดอาจถึงขั้น จี้ ทรั พย์ ซึ่ งพบข่าวอาชญากรรมในหน้า
หนังสื อพิมพ์บ่อย ๆ
8.6.4 ต่ อประเทศชาติ
ทําลายเศรษฐกิจของชาติ เพราะผูต้ ิดยาเสพติดคนหนึ่งจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายประมาณ 50
บาท ต่ อวัน ถ้า 5 แสนคนจะประมาณ 25 ล้านบาทต่อวัน หรื อ 750 ล้านบาทต่ อ 1 เดื อน หรื อ 9
พันล้านบาทต่อปี ซึ่ งเงินจํานวนนี้ สามารถนําไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย แต่
ต้องกับมาเสี ยในกิจการเช่นนี้ไปอย่างน่าเสี ยดาย
บ่อนทําลายความมัน่ คงของประเทศ ผูต้ ิดยาเสพติดจะมีสุขภาพเสื่ อมโทรมทั้งร่ างกาย
และจิตใจตามฤทธิ์ ของยา และมีความคิดคํานึ งเพียงต้องมียาเสพติดให้ได้เมื่อเวลาอยาก ฉะนั้นถ้า
ประเทศใดมี เยาวชนซึ่ งจะเป็ นพลังของชาติในอนาคต ติดยาเสพติดมากก็เป็ นบ่อนทําลายความ
มัน่ คงของประเทศมากซึ่ งต้องระมัดระวังผูท้ ี่ ไม่ห วังดี ต่อชาติ จะใช้ยาเสพติ ดเป็ นเครื่ องมือ เพื่อ
ทําลายความมัน่ คงของชาติ
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ส่ วนพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยี สํานักพัฒนาการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. ตอบปัญหายา
เสพติด.พิมพ์ครั้งที่ 15 กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติด, 2545
สาธารณสุ ข, กระทรวง. รู้รักษ์ สมอง ต้ องไม่ ใช้ ยาเสพติด กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข,
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย, 2544.
สํานักพัฒนาการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติด, เอกสารรวบรวมและเรียบเรียงจากคําบรรยายของนายแพทย์ ภาณุพงศ์
จิตะสมบัต.ิ ม.ป.ป.
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โรคต่ างๆทีส่ ํ าคัญ
9.1 ความดันเลือดสู ง (Hypertension)
ความดันเลือดสูงเป็ นปัญหาสําคัญทางสุ ขภาพ และเป็ นปัจจัยเสี่ ยงปฐมภูมิที่สาํ คัญของ
การเป็ นโรคหัวใจโคโรนารี่ และอาจจะทําให้เกิดภาวะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ (Stroke)
ความดันเลือดสู ง หมายถึง ภาวะที่มีความดันเลือดสู งกว่าปกติในขณะพัก และค่าความดันเลือดสู ง
มากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท (Mc Ardle, Katch and Katch, 1996) และองค์การอนามัยโลกได้
กําหนดค่าความดันเลือด ดังนี้ ระดับความดันเลือด 140/90 มิลลิเมตรปรอท หรื อตํ่ากว่าเป็ นค่า
ความดันปกติ ความดันเลือดระหว่าง 140/90 ถึง 160/90 มิลลิเมตรปรอท ถือเป็ นค่าความดันเลือด
สู งแบบกํ้ากึ่ง และความดันเลือดสู งกว่า 160/95 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็ นระดับความดันเลือดสู ง
(สมชาติ โลจายะ และอรวรรณ สุ วจิตตานนท์, 2536) ผูท้ ี่เป็ นความดันเลือดสู งส่ วนใหญ่ประมาณ
92-94 เปอร์ เซ็ น ต์จ ะเป็ นความดัน เลื อ ดสู ง ประเภทไม่ ท ราบสาเหตุ (Primary hypertension or
Essential Hypertension) การที่ มี ค วามดัน เลื อ ดสู ง จะมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การที่ มี ป ริ ม าณเลื อ ดที่
ส่ งออกจากหั ว ใจใน 1 นาที (Cardiac output) เพิ่ ม มากขึ้ น ความยืด หยุ่น ของหลอดเลื อ ดลดลง
โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น เช่น ผูส้ ูงอายุผนังหลอดเลือดจะสู ญเสี ยความยืดหยุน่ ทําให้เกิดแรงดันต่อ
ผนังหลอดเลือดสู งขึ้น ผลที่ตามมาคือ ค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวสู ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
ของความดันเลือดโดยเฉพาะความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวจะเพิ่มสู งมากขึ้นตามอายุ และจาก
การศึกษาของฟรามิแฮม พบว่า ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวของชาย และหญิงที่มีอายุระหว่าง
36-74 ปี จะเพิ่ ม สู ง มากขึ้ น เฉลี่ ย 20-25 มิ ล ลิ เมตรปรอท (Rimmer, 1994 quoting Kannel, 1976)
นอกจากนี้พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันที่มีอิทธิพลต่อความดันเลือด ได้แก่ การที่ร่างกาย
ได้รับโซเดียมปริ มาณสูง และโปแตสเซียมตํ่า การสู บบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว
ในปริ มาณมาก การดื่มสุ รา ความอ้วน และการดําเนิ นชีวิตประจําวันที่มีความเคลื่อนไหวร่ างกาย
น้อย สิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นองค์ป ระกอบที่ เร่ งเร้ าให้เกิ ด การเป็ นความดัน เลื อดสู งได้ (Goldberg and
Elliot, 1994)
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ถ้าสังเกตความดันเลือดสูงจากค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว และค่าความดันเลือด
ขณะหัวใจคลายตัว จะพบความผิดปกติของค่าความดันเลือดเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้ ความดันเลือด
สู งที่มีค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวสู ง แต่ค่าความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวปกติ เรี ยกว่า
Isolated systolic hypertension ลักษณะของค่าความดันเลือดสู งแบบนี้ มกั จะพบในผูส้ ู งอายุส่วน
ความดันเลือดสู งที่มีค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวปกติ แต่ค่าความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว
สู ง เรี ยกว่า Isolated diastolic hypertension ลักษณะของค่าความดัน เลื อดสู งแบบนี้ มัก พบในเด็ก
และหนุ่ มสาว สําหรับความดันเลือดสู งที่มีความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว และความดันเลือดขณะ
หัวใจคลายตัวสูงทั้งสองค่า เรี ยกว่า Combined hypertension (เกษม วัฒนชัย, 2532)
บุคคลที่มีความดันเลือดสูงเกินกว่า 150/95 มิลลิเมตรปรอท จะมีอตั ราเสี่ ยงต่อการเป็ น
โรคหัวใจโคโรนารี่ มากเป็ น 2 เท่าเมื่อเทียบบุคคลที่มีความดันเลือดปกติ และเพศหญิงจะมีอตั รา
การเสี่ ยงต่อการเพิ่มของความดันเลือดน้อยกว่าเพศชายประมาณ 4 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับ
ความดันเลือดที่ใกล้เคียงกัน และเพศชายจะเป็ นความดันเลือดสู งมากกว่าเพศหญิง คนผิวดําจะเป็ น
ความดันเลือดสูงมากกว่าคนผิวขาว (American College of Sports Medicine, 1993)
9.1.2 การพยากรณ์ ความดันเลือดสู ง
การพยากรณ์การเกิดความดันเลือดสูงอาศัยข้อมูลทางมนุษยมิติ เชื้อชาติ ความสามารถ
ในการทํางานของร่ างกาย และผลของการตอบสนองความดันเลือดกับกิจกรรมการออกกําลังกาย
สิ่ งเหล่านี้สามารถที่จะจําแนกบุคคลต่างๆ ที่มีอตั ราเสี่ ยงต่อการเกิดความดันเลือดสูงได้
ตารางที่ 41 แสดงองค์ ประกอบทีใ่ ช้ ในการพยากรณ์ ความดันเลือดสู ง
องค์ประกอบที่ใช้พยากรณ์
 การที่มีผนังของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาเพิ่มขึ้น
 ดัชนีมวลของร่ างกาย (Body mass index) อยูใ่ นระดับสูง
 การที่ อตั ราส่ วนระหว่าง Na+/K+ จากปั สสาวะ ที่ ตรวจสอบในเวลา 24 ชัว่ โมงเพิ่มสู งขึ้น (ค่าเฉลี่ ย
อัตราส่ วนระหว่าง Na+/K+ ประมาณ 3.6)
 เชื้อชาติ (ถ้าเป็ นอัฟริ กา และอเมริ กา มีโอกาสที่เป็ นความดันเลือดสูงมากขึ้น)
 การที่ความดันเลือดสูงเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการทดสอบแรงบีบมือ
 ระดับสมรรถภาพของร่ างกายตํ่า
 การที่ออกกําลังกายแล้วปรากฏว่าความดันเลือดสู งเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ
 ประวัติของครอบครัวเป็ นผูท้ ี่มีความดันเลือดสูง
(Goldberg and Elliot, 1994)
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การวินิจฉัยว่าเป็ นความดันเลือดสู ง หรื อไม่จะต้องมีการตรวจวัดความดันเลือดหลายๆ
ครั้งก่อนการวัดให้วดั ความดันที่แขนทั้งสองข้างหากไม่เท่ากันให้ใช้ระดับความดันเลือดของแขน
ข้างที่วดั ได้ค่าสู งเป็ นเกณฑ์ ในการวัดแต่ละครั้ง ให้วดั ขณะพักในท่านอน หรื อท่านั่งก็ได้ ก่อน
วินิจฉัยให้นดั มาตรวจ 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 6 – 8 สัปดาห์ และควรจะตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกันแล้ว
จึงทําการวินิจฉัยว่าเป็ นความดันเลือดสูง หรื อไม่ (เกษม วัฒนชัย, 2532)
การรักษาความดันเลือดสู ง จะทําการรักษาอยู่ 2 วิธี คือ
1. การรักษาโดยวิธีใช้ยา วิธีน้ ี จะต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เท่านั้น ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นความดันเลือดสู งแบบรุ นแรง หรื อความดันเลือดสู งมากที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
ยาที่ ใช้รัก ษาความดัน เลื อ ดสู ง ในผูส้ ู งอายุ ได้แ ก่ Thiazide diureties, Beta-blockers, Reserpine,
Mehtyldopa, Clonidine เป็ นต้น
2. การรั ก ษาโดยวิ ธี ไ ม่ ใ ช้ย า เป็ นวิ ธี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวัน ได้แก่ การงดสู บบุหรี่ ลดเหล้า และกาแฟ ลดนํ้าหนักที่เกินปกติดว้ ยวิธีการควบคุม
อาหาร ลดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด และเพิ่มอาหารที่มีโปรแตสเซียมสู ง และออกกําลัง
กายอย่า งถู ก ต้อ งตามหลัก การออกกําลังกายอย่า งสมํ่าเสมอ เป็ นต้น (เกษม วัฒ นชัย , 2532 ;
American College of Sports Medicine, 1991)
9.1.3 การออกกําลังกายกับความดันเลือดสู ง
การออกกําลังกายเป็ นวิธีการบําบัดรักษาความดันเลือดสู งวิธีหนึ่งซึ่ งเป็ นที่ยอมรับของ
วงการแพทย์จากการศึกษามากมายได้มีหลักฐานยืนยันว่า การออกกําลังกายแบบแอโรบิคเป็ นการ
ออกกําลังกายที่ มีจุดมุ่ งหมายเพื่อเสริ มสร้ าง และการคงสภาพ หรื อบําบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพของ
ร่ างกายทางด้านระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือด ชูศกั ดิ์ เวชแพทย์ (2532) ได้กล่าวถึงการออกกําลัง
กายว่าเป็ นสิ่ งที่ดี และมีประโยชน์ จะทําให้กล้ามเนื้ อหัวใจดีข้ ึน ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว
และความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวลดลง ระดับไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่ นสู งเพิ่มมากขึ้น
ส่ วนไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่ นตํ่าลดลง จะทําให้ภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงลดน้อยลง
ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้ าหัวใจลดน้อยลง อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักช้าลง ลดอันตราย
และความรุ นแรงของโรคที่เกี่ ยวกับระบบหัวใจ และหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หรื อ
โรคหัวใจโคโรนารี่ โรคหลอดเลือดในสมองแตก หรื ออุดตัน และโรคความดันเลือดสู งได้เป็ น
อย่างดี
วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American College of Sports Medicine,
1991) ได้กล่าวถึง แนวทาง และวิธีดาํ เนิ นการออกกําลังกายสําหรับบุคคลที่มีความดันเลือดสู งควร
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ออกกําลังกายที่ระดับความหนักของงานประมาณ 40-70 เปอร์ เซ็นต์ ของความสามารถในการใช้
ออกซิ เจนสู งสุ ดหรื อประมาณ 50-75 เปอร์ เซ็นต์ ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด ระยะเวลาใน
การฝึ กประมาณ 20-60 นาที และความถี่ หรื อ ความบ่อยของการฝึ ก 3-5 วันต่อสัปดาห์ จึงจะเกิ ด
ประโยชน์ต่อร่ างกายโดยเฉพาะจะทําให้ความดันเลือดสูงลดลงได้
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับผลของการออกกําลังกายที่ มีต่อการเปลี่ ยนแปลงของร่ างกาย
ในทางที่ ดี ข้ ึ น พอจะสรุ ปได้ คือ การออกกําลังกายที่ เหมาะสม และสมํ่าเสมอจะช่ วยเพิ่ มการ
ไหลเวียนของเลือดบริ เวณกล้ามเนื้ อหัวใจ ป้ องกันการเกิดภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดได้ ทั้งนี้
จะทําให้ ห ลอดเลื อ ดมี ก ารขยายตัว และความสามารถในการนําเอาไกลโคเจนที่ เก็บ สะสมใน
กล้ามเนื้ อหัวใจไปใช้ได้ดีข้ ึน เพิ่มกลไกการหดตัวของกล้ามเนื้ อหัวใจให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นใน
ขณะที่หัวใจทํางานหนักมากขึ้น ช่วยในการสลายของลิ่มเลือดที่มีการแข็งตัวในหลอดเลือด และ
ป้ องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด จะทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจขณะพักลดลง ทําให้ความ
ดัน เลื อดขณะหัวใจบี บ ตัวขณะพัก และความดัน เลื อดขณะหัวใจคลายตัวลดลง ซึ่ งเป็ นการลด
สภาวะการทํางานหนักของหัวใจ การลดลงของความดันเลือดนี้จะต้องใช้ระยะเวลาการฝึ กตั้งแต่ 23 สัปดาห์ข้ ึนไป จนกระทัง่ ถึง 6 เดือน อย่างต่อเนื่ องจึงจะเกิดผลของการฝึ ก และจากการศึกษาด้วย
ความหนักของงานที่ระดับตํ่าถึงปานกลาง ประมาณ 40-70 เปอร์ เซ็นต์ ของอัตราการเต้นของหัวใจ
สํารองสู งสุ ด หรื อประมาณ 50-75 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดเป็ นเวลาประมาณ 3
เดื อน ขึ้ น ไปถึ ง 6 เดื อน จึ งจะเกิ ด ผลการเปลี่ ยนแปลงของระบบไหลเวีย นเลื อดและหัว ใจ (Mc
Ardle, Katch and Katch, 1996 quoting American College of Sports Medicine, 1993)
การลดลงของความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว จะมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาการ
ฝึ ก แต่ขณะเดียวกันการลดลงของความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลา
การฝึ ก อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีความดันเลือดสู งเมื่อหยุดฝึ กจะทําให้ระดับความดันเลือดกลับไปสู่
ระดับความดันเลือดก่อนการฝึ ก และการลดลงของความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว และความดัน
เลือดขณะหัวใจคลายตัว อันเนื่ องมาจากการออกกําลังกายแบบแอโรบิคจะมีความสัมพันธ์กบั ค่า
ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวครั้งแรก (r = 0.34 และ 0.46) ตามลําดับ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวครั้งแรก (Hagberg, 1988) และบุคคลที่เป็ นความดันเลือดสูง และ
ออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาจะมีอตั ราการตายตํ่ากว่าผูท้ ี่มีความดันเลือดสู ง และมีการเคลื่อนไหว
ร่ างกายน้อยถึง 37 เปอร์ เซ็ นต์ (Paffenbarger, Hyde, Wing and Hsich ,1986) ศึกษาผลของการลด
นํ้าหนักที่มีต่อความดันเลือดสู งโดยทําการลดนํ้าหนักเฉลี่ย 10 กิโลกรัม พบว่าความดันเลือดขณะ
หั ว ใจบี บ ตัว และความดัน เลื อ ดขณะหั ว ใจคลายตัว ลดลงเฉลี่ ย 15 และ 10 มิ ล ลิ เมตรปรอท
ตามลําดับ นอกจากนี้ ลดการบริ โภคโซเดียมต่อวันให้นอ้ ยลง จะทําให้ความดันเลือดขณะหัวใจบีบ
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ตัวขณะพัก และความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวขณะพักลดลงประมาณ 5 และ 3 มิลลิเมตรปรอท
ตามลําดับ และทํานองเดียวกันการเพิ่มการบริ โภคโปแตสเซี ยมก็จะทําให้ความดันเลือดขณะหัวใจ
บีบตัวขณะพัก และความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวขณะพักลดลงเฉลี่ย 8 และ 4 มิลลิเมตรปรอท
ต าม ลํ า ดั บ (Mc Ardle, Katch and Katch, 1996 quoting American College of Sports Medicine,
1990) อย่างไรก็ตามผลการควบคุมปริ มาณโซเดียม และโปแตสเซียมมีผลในการลดลงของความดัน
เลือดขณะหัวใจบีบตัวขณะพัก และความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวขณะพักจะได้ผลน้อยกว่าใช้
วิธีการออกกําลังกาย
ความดัน เลื อดที่ ต่ าํ ลงเนื่ องมาจากการออกกําลังกายจะเป็ นอิ สระกับการลดลงของ
นํ้าหนักตัว และไขมัน ของร่ างกาย (Cononie, Graves, Pollock, Phillips, Summers, and Hagberg,
1991) และระบบประสาทซิมพาเทติคจะมีบทบาทต่อความดันเลือดสู งประเภทไม่ทราบสาเหตุ ซึ่ ง
มีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของระดับพลาสม่านอร์ อิพิเนฟริ น (Plasma norepinephrine) และการ
ออกกําลังกายจะทําให้ ความดัน เลื อดลดลง (Hagberg, Montain, Martin, and Ehsani, 1989) และ
วิทยาลัยเวชศาสตร์ การกี ฬาแห่ งสหรั ฐอเมริ กา (American College of Sports Medicine : ACSM,
1993) ได้สรุ ปถึงผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคจะนําไปสู่ การลดลงของความดันเลือดสู ง
และจะทําให้ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวขณะพัก และความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวขณะพัก
ลดลงเฉลี่ ย 10 มิ ลลิ เมตรปรอท โดยเฉพาะบุ คคลที่ เป็ นความดัน เลื อดสู งระดับอ่อนประเภทไม่
ท ราบ ส าเห ตุ (Mild essential hypertension) น อกจากนี้ วิ ท ยาลั ย เวชศาสตร์ การกี ฬ าแห่ ง
สหรัฐอเมริ กายังได้เสนอแนะแนวทางการทดสอบด้วยวิธีการออกกําลังกายสําหรับบุคคลที่ เป็ น
ความดันเลือดสู ง ดังนี้
1. การทดสอบด้วยวิธีการออกกําลังกายสําหรับทุก ๆ คน โดยทัว่ ไปไม่ เหมาะกับ
บุคคลที่ เป็ นความดันเลือดสู ง อย่างไรก็ตามการทดสอบด้วยการออกกําลังกาย (Exercise testing)
จะต้องทําให้ได้ถึง 85 เปอร์ เซ็นต์ ของความสามารถในการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดจึงจะจําแนกอัตรา
เสี่ ยงต่างๆ ได้ผลดี
2. การออกกําลังกายที่จะช่วยทําให้ความดันเลือดลดลงได้ จะต้องใช้ระยะเวลาของ
การฝึ กฝนอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป จึงจะทําให้ความดันเลือดลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
3. การออกกําลังกายจะนําไปสู่ การลดลงของความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว และ
ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว โดยจะลดลงเฉลี่ย 10 มิลลิเมตรปรอท โดยเฉพาะบุคคลที่เป็ น
ความดัน เลื อ ดสู งระดับ อ่ อ น (Mild essential hypertension) และการออกกําลังกายก็ ส ามารถจะ
นําไปสู่ การลดลงของบุ คคลที่ เป็ นความดัน เลื อดสู งอัน เนื่ องมาจากการที่ มีความผิดปกติ ของไต
(Renal dysfunction) ได้เช่ นเดียวกัน สําหรับบุคคลทัว่ ไปควรมีหลักการกําหนดแนวทางการออก
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กําลังกาย ดังนี้ ความหนักของงาน 50-85 เปอร์ เซ็นต์ ของความสามารถในการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ด
ความบ่อยของการฝึ ก 3-5 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการฝึ ก 20-60 นาที และการออกกําลังกายที่
ความหนักของงาน 40-70 เปอร์ เซ็นต์ ของความสามารถในการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดจะทําให้ความ
ดันเลือดลดตํ่าลงมากกว่าการใช้ความหนักของงานในระดับสู ง โดยเฉพาะบุคคลที่มีความดันเลือด
สู ง แต่ มี ร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ จะมี อ ัต ราการตายที่ ต่ ํา กว่ า บุ ค คลที่ มี ค วามดัน เลื อ ดสู ง แต่ มี ก าร
เคลื่อนไหวร่ างกายน้อย และผูท้ ี่ออกกําลังกายสมํ่าเสมอจะมีร่างกายที่สมบูรณ์มากขึ้น ทําให้อตั รา
เสี่ ยงต่อการเกิ ดโรค และอัตราการตายตํ่าลง โดยเฉพาะคนที่ เป็ นความดันเลือดสู งระดับอ่อนถึง
ระดับ ปานกลาง (Mild to moderate essential hypertension) คื อ ความดัน เลื อ ดสู งระหว่ าง 140160/90-105 มิลลิเมตรปรอท
4. บุ คคลที่ มีความดัน เลื อดสู งมากกว่า 180/105 มิ ลลิ เมตรปรอท จะต้องได้รับการ
บําบัดรักษาด้วยยาก่อนจึงจะอนุญาตให้ออกกําลังกายได้
5. การฝึ กความแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อ ด้ว ยการใช้น้ ําหนั ก เป็ นแรงต้านทาน ไม่
เหมาะสมกับบุคคลที่เป็ นความดันเลือดสูง
สรุป
การออกกําลังกายแบบแอโรบิคไม่ใช่เป็ นอุปสรรค และอันตรายต่อบุคคลที่เป็ นความ
ดันเลือดสู ง อย่างไรก็ตามการออกกําลังกายแบบแอโรบิคนี้ จะให้ได้ผลดี จะต้องคํานึ งถึงหลักการ
วิธีกาํ หนด แนวทางการออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของร่ ายกาย อายุ เพศ
วัย ความสามารถสนใจ และความต้องการของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ
การออกกําลังกายแบบแอโรบิคสําหรับบุคคลที่เป็ นความดันเลือดสู ง ความหนักของ
งานควรอยู่ในระดับ ตํ่าถึ งปานกลาง ประมาณ 40-70 เปอร์ เซ็ น ต์ ของความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุ ด ซึ่ งจะทําให้ความดันเลือดลดลงได้ผลดีกว่าความหนักของงานระดับสู ง และจะทํา
ให้ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวขณะพัก และความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวขณะพักลดลงเฉลี่ย
10 มิลลิเมตรปรอท โดยเฉพาะบุคคลที่เป็ นความดันเลือดสู งประเภทไม่ทราบสาเหตุที่มีระดับความ
ดันเลือดอยูใ่ นระดับอ่อนถึงปานกลาง และก่อนจะเริ่ มต้นออกกําลังกายจะต้องได้รับการตรวจสอบ
ประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่ างกาย และการทดสอบสมรรถภาพของร่ างกายเสี ยก่อน ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการป้ องกันอันตราย และให้มีความปลอดภัยในขณะออกกําลังกาย ระยะเวลาของการออกกําลัง
กายสําหรับบุคคลที่ เป็ นความดันเลือดสู งนี้ จะต้องไม่น้อยกว่า 3 เดื อน จึ งจะทําให้ความดันเลือด
ลดลงอย่างมี นัยสําคัญ นอกจากนี้ จะต้องปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนิ น ชี วิตประจําวันที่ มี
อิทธิ พลต่อความดันเลือด คือ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็มจัดเพราะมีโซเดียมปริ มาณสู ง
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และเพิ่มอาหารที่มีปริ มาณโปแตสเซี ยมสู ง เลิกสู บบุหรี่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมัน
อิ่มตัวในปริ มาณมาก ลดปริ มาณการดื่มสุ รา และกาแฟ ลดนํ้าหนักของร่ างกายถ้านํ้าหนักเกินปกติ
หรื ออ้วน สิ่ งเหล่านี้ จะช่ วยให้การลดลงของความดันเลือดได้ผลดี และจะทําให้อตั ราเสี่ ยงต่อการ
เป็ นโรคหัวใจโคโรนารี่ ลดลงด้วย
9.2 เบาหวาน (Diabetes Mellitus)
เบาหวาน หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ สาเหตุการเกิดขึ้น
เนื่ องมาจากที่ร่างกายไม่สามารถนํานํ้าตาลในเลือดซึ่ งได้รับจากอาหารไปใช้ในการสร้างพลังงาน
ให้แก่ร่างกายได้ตามปกติ
ร่ างกายของคนเราจําเป็ นต้องใช้พลังงานในการดํารงชีวิต พลังงานเหล่านี้ได้มาจากการ
ย่อยสลายของอาหารที่ได้รับประทานเข้าไปสู่ ร่างกาย โดยเฉพาะอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตจะถูก
ย่อยสลายกลายเป็ นนํ้าตาลกลูโคสในกระเพาะอาหาร และจะถูกดูดซึ มเข้าไปในกระแสเลือด เพื่อ
นําผ่านไปเลี้ยงเนี้ อเยื่อส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย การที่ร่างกายจะนํานํ้าตาลกลูโคสไปใช้เป็ นพลังงาน
ได้น้ นั จะต้องอาศัยฮอร์ โมนอินซู ลิน (Insulin) ซึ่ งผลิตจากตับอ่อน (Pancreas) เป็ นตัวการที่จะนํา
นํ้าตาลกลูโคสในเลือดเข้าไปสู่ เนื้ อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย แต่ถา้ ฮอร์ โมนอินซู ลินของ
ร่ างกายผิดปกติอาจจะมีสาเหตุมาจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์ โมนอินซูลินออกมาได้เพียงพอ
หรื อสร้างไม่ได้เลย หรื อสร้างได้แต่อินซูลินนั้นออกฤทธิ์ได้ไม่ดี ความผิดปกติน้ ี จะส่ งผลให้น้ าํ ตาล
ในเลือดเหลือค้างอยู่มาก และมีระดับสู งกว่าปกติ จึงทําให้ไตกรองนํ้าตาลออกมาเป็ นนํ้าปั สสาวะ
ทําให้ปัสสาวะมีรสหวาน จึงเรี ยกภาวะนี้วา่ เบาหวาน (Diabetes mellitus)
โรคเบาหวานสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. เบาหวานประเภทที่ 1 ชนิ ด พึ่ ง อิ น ซู ลิ น (Type 1 diabetes or insulin dependent
diabetes mellitus : IDDM) ผูเ้ ป็ นเบาหวานประเภทนี้ร่างกายจะขาดอินซูลิน เนื่องมาจากตับอ่อนไม่
สามารถสร้างอินซูลินได้ ทําให้ระดับนํ้าตาลในเลือดสู งขึ้น มีผลทําให้เกิดอาการปั สสาวะบ่อย และ
มีปริ มาณจํานวนมาก คอแห้ง กระหายนํ้า นํ้าหนักลด อ่อนเพลีย เมื่อร่ างกายไม่สามารถนํานํ้าตาลไป
ใช้เป็ นพลังงานได้ ร่ างกายจึงมีการสลายเอาไขมัน และโปรตีนมาใช้เป็ นพลังงานทดแทน ทําให้
นํ้าหนักของร่ างกายลดลงอย่างรวดเร็ ว การขาดอินซูลินจะทําให้มีการสลายไขมัน และโปรตีนมาใช้
เป็ นพลังงานทดแทน การขาดอินซูลินจะเกิดการสลายไขมันในอัตราที่รวดเร็ วมาก ทําให้เกิดสารคี
โตนคั่ ง ในเลื อ ดมาก เรี ยกว่ า เกิ ด ภาวะกรดคั่ ง ในเลื อ ด เนื่ องมาจากสารคี โ ตน (Diabetic
ketoacidlosis) ซึ่ งจะมีอาการหายใจหอบลึก ชี พจรเต้นเร็ ว ผิวหนังแห้ง คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
ระดับความรู ้ สึกตัวลดลง และอาจจะหมดสติได้ อาการที่ เกิ ดขึ้น มักจะรุ น แรง และเกิ ดขึ้นอย่าง
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กะทันหัน ภาวะนี้สามารถที่จะแก้ไขได้ คือ จะต้องฉีดอินซูลินตามคําแนะนําของแพทย์ และจะต้อง
ดูแลตนเองจากคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่ งครัด เบาหวานประเภทนี้ มกั จะเกิดกับคนที่มีอายุนอ้ ย
กว่า 40 ปี และมักไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็ นโรคเบาหวาน
2. เบาหวานประเภทที่ 2 ชนิ ดไม่ พ่ ึ งอิ น ซู ลิ น (Type II diabetes or non-insulin
dependent diabetes mellitus : NIDDM) ผูท้ ี่เป็ นเบาหวานประเภทนี้ตบั อ่อนยังสามารถผลิตอินซูลิน
ได้ตามปกติ หรื ออาจจะมากน้อยกว่าปกติได้ แต่อินซู ลินที่ มีอยู่ออกฤทธิ์ ได้ไม่ดีนักจึ งทําให้การ
นําเอานํ้าตาลกลูโคสในเลือดไปสู่ เนื้ อเยื่อต่างๆ ของร่ างกายผิดปกติ แต่เนื่ องจากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ยงั มี
อินซู ลินอยู่บา้ ง จึงไม่เกิ ดการสลายไขมันในอัตราที่รวดเร็ ว และเกิดภาวะกรดคัง่ ในเลือดจากสาร
คีโตน เหมือนกับผูท้ ี่ เป็ นเบาหวานประเภทที่ 1 แต่ถา้ ไม่ได้รับการรักษา และควบคุมนํ้าตาลใน
เลือดไม่ดีแล้ว จะทําให้น้ าํ ตาลในเลือดสู งเพิ่มมากขึ้น และร่ างกายพยายามขับนํ้าตาลออกมาทาง
ปั สสาวะ มีการสู ญเสี ยนํ้าในร่ างกายมากขึ้นเกิดภาวะขาดนํ้า ไตทํางานลดลง ความรู ้สึกลดลง และ
อาจจะหมดสติ เสี ย ชี วิ ต ได้ใ นที่ สุ ด (Hyperosmolar hyperglycemic nonketotic coma) เบาหวาน
ประเภทนี้ มกั เกิ ดกับผูท้ ี่ มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป และผูท้ ี่ มีน้ าํ หนักตัวมากกว่าปกติ หรื ออ้วน
ประมาณร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็ นเบาหวานมักจะเป็ นเบาหวานชนิ ดนี้ และเพศหญิงจะ
เป็ นมากกว่าเพศชาย และมักมี ประวัติคนในครอบครั วโดยเฉพาะญาติ สายตรง เช่ น พ่อแม่ เป็ น
โรคเบาหวานมาก่อน
อาการสําคัญที่ พบบ่ อยสําหรับผูท้ ี่ เป็ นเบาหวาน คือ ปั สสาวะบ่ อย และปริ มาณมาก
(Polyuria) คอแห้ง กระหายนํ้า และดื่มนํ้ามากกว่าปกติ (Polydipsia) ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเสี ยนํ้าไป
กับการปั สสาวะบ่อย และมาก อาจจะทําให้เกิ ดภาวะร่ างกายขาดนํ้า (Dehydration) จึงต้องชดเชย
ด้วยการดื่มนํ้าบ่อยๆ อ่อนเพลีย นํ้าหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ หิ วบ่อย และรับประทานอาหาร
ปริ มาณที่มาก ดังนั้น เมื่อมีอาการเบื้องต้นเหล่านี้ แล้ว ควรได้รับการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเพื่อ
เป็ นการตรวจภาวการณ์เป็ นเบาหวานต่อไป
เกณฑ์ การพิจารณาว่ าเป็ นเบาหวาน หรือไม่ น้ันพิจารณาจากผลการตรวจ ดังนี้
1. ระดับนํ้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหารเช้า ถ้ามากกว่า 140 มิลลิกรัม/เลือด
หนึ่ งเดซิ ลิตร และทําการตรวจเลือดประมาณ 2 ครั้ง ถ้าค่าระดับนํ้าตาลในเลือดยังสู งแสดงว่าเป็ น
เบาหวาน แต่ ถา้ ตรวจพบนํ้าตาลในเลื อดไม่ ว่าเวลาใดก็ตาม มากกว่า 200 มิ ลลิ กรั ม/เลื อดหนึ่ ง
เดซิ ลิตร เพี ยงครั้ งเดี ยว และมี อาการร่ วมดังนี้ คื อ ปั สสาวะบ่ อย คอแห้ง กระหายนํ้า กิ น จุ แต่
นํ้าหนักของร่ างกายลดลง ก็ถือว่าเป็ นเบาหวาน แต่ถา้ ตรวจก่อนรับประทานอาหาร และวัดนํ้าตาล
ในเลือดได้ 115/140 มิลลิกรัม/เลือดหนึ่งเดซิ ลิตร ก็ถือว่าผิดปกติ และจะต้องทําการทดสอบความ
ทนต่อนํ้าตาลกลูโคสอีกครั้งหนึ่ งที่เรี ยกว่า การทดสอบความทนต่อนํ้าตาลกลูโคส (Oral Glucose
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Tolerance Test : OGTT) โดยการเจาะเลื อดวัด ระดับนํ้าตาลในเลื อดก่ อนรั บประทานอาหารเช้า
หลังจากนั้นให้ดื่มสารละลายผงกลูโคส ปริ มาณ 75 กรัมต่อนํ้า 1 แก้ว (แต่ถา้ คนอ้วนมากๆ อาจจะ
ใช้กลูโคส 100 กรัม) หลังจากดื่มแล้วทําการเจาะเลือดวัดระดับนํ้าตาลในเลือด 2 ครั้ง คือ หลังการ
ดื่มในชัว่ โมงที่ 1 และ 2 ตามลําดับ การทดสอบความทนต่อนํ้าตาลกลูโคสจะถือค่านํ้าตาลในเลือด
ชัว่ โมงที่ 2 เป็ นหลัก ถ้าค่านํ้าตาลในเลือดน้อยกว่า 140 มิลลิกรัม/เลือดหนึ่ งเดซิลิตร ถือว่าปกติ แต่
ค่านํ้าตาลในเลือดมากกว่า 200 มิลลิกรัม/เลือดหนึ่ งเดซิ ลิตร ถือว่าเป็ นเบาหวาน และถ้าค่านํ้าตาล
ในเลื อดอยู่ระหว่าง 140-199 มิลลิ กรัม/เลือดหนึ่ งเดซิ ลิตร ถือว่ามี ความบกพร่ องต่อการควบคุ ม
ระดับนํ้าตาลของร่ างกาย
สาเหตุต่างๆ ที่ทาํ ให้เป็ นเบาหวาน คือ ความอ้วน ทั้งนี้ คนอ้วนจะมีเนื้ อเยือ่ ต่างๆ ของ
ร่ า งกาย มี ก ารตอบสนองต่ อ การผลิ ต ฮอร์ โ มนอิ น ซู ลิ น ลดน้ อ ยลง หรื อ ตับ อ่ อ นได้รั บ ความ
กระทบกระเทือน เช่น ตับอ่อนอักเสบเรื้ อรังจากการดื่มสุ รามากเกินไป หรื อได้รับอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
นอกจากนี้ จากการใช้ยาบางชนิ ด เช่น ยาขับปั สสาวะ การตั้งครรภ์ กรรมพันธุ์ และการมีอายุเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะวัยสู งอายุเพราะตับอ่อนของผูส้ ู งอายุจะสังเคราะห์ และหลัง่ ฮอร์ โมนอินซูลิน
น้อยลง แต่ ขณะเดี ยวกัน ได้รับนํ้าตาลเท่ าเดิ ม จึ งมี น้ ําตาลส่ วนเกิ นในกระแสเลื อดมากกว่าปกติ
ผูส้ ู งอายุที่เป็ นเบาหวาน และมี การควบคุ มระดับนํ้าตาลไม่ดีพ อ หรื อไม่มีการควบคุ มเป็ นระยะ
เวลานานๆจะก่ อ ให้ เกิ ด ภาวะเส้ น เลื อ ดตี บ และแข็งกระด้าง (Atherosclerosis) เร็ ว ขึ้ น ทําให้ เกิ ด
ปั ญหากับอวัยวะที่เส้นเลือดไปหล่อเลี้ยง เช่น ถ้าเกิดกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตัน ทําให้สมอง
ขาดออกซิ เจนเพราะเลือดนําออกซิ เจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออาจจะทําให้เป็ นอัมพาตได้ ถ้าเส้น
เลื อดที่ ไปเลี้ ยงหัวใจอุดตันก็จะทําให้เกิ ดโรคหัวใจโคโรนารี่ หัวใจวาย และเสี ยชี วิตได้ในที่ สุด
นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ ยงอื่นๆ ที่ทาํ ให้เกิดเส้นเลือดตีบ และแข็งกระด้างได้ในผูป้ ่ วยเบาหวาน คือ ภาวะ
ไขมันในเลือดสู ง ความอ้วน การขาดการออกกําลังกาย การสู บบุหรี่ และความดันเลือดสู ง ซึ่ งปั จจัย
เหล่านี้มีความสัมพันธ์กบั การเสี่ ยงต่อโรคหัวในโคโรนารี่ ท้ งั สิ้ น
การรักษาเบาหวาน โดยเฉพาะเบาหวานประเภทที่ 2 ชนิ ดไม่ตอ้ งพึ่งอินซูลินนั้นจะใช้
วิธีการควบคุมอาหารร่ วมกับการออกกําลังกายโดยไม่ตอ้ งรับประทานยาลดนํ้าตาลในเลือดแต่ถา้
ระดับนํ้าตาลในเลือดสู งมากๆ และเมื่อควบคุมแล้วไม่ลดก็จะต้องใช้ยาลดนํ้าตาลร่ วมด้วย แต่บาง
รายถ้ายังไม่ได้ผลอาจจะต้องฉี ดอินซูลินด้วย

200
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 9 โรคต่างๆที่สาํ คัญ

9.2.1 เบาหวานกับการออกกําลังกาย
เป้ าหมายของการควบคุ มเบาหวานที่ สําคัญ คือ การรักษาระดับนํ้าตาลในเลื อดของ
ผูป้ ่ วยให้ใกล้เคียงกับระดับของคนทัว่ ไป การควบคุมระดับนํ้าตาลนอกจากจะทําได้โดยการควบคุม
อาหารแล้ว การออกกําลังกายที่เหมาะสมก็เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ผลมาก
การออกกําลังกายที่เหมาะสม และสมํ่าเสมอสามารถทําให้ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่าลง
ได้ เนื่ องจากขณะออกกําลังกายร่ างกายจะต้องใช้พ ลังงาน และแหล่ งพลังงานที่ สําคัญ ที่ สุ ดใน
ร่ างกายก็คือ นํ้าตาล หากออกกําลังกายให้เพียงพอร่ างกายจะมีการนําเอานํ้าตาลในเลือดไปใช้ เพื่อ
เปลี่ ยนไปเป็ นพลังงานมากพอที่ จะลดนํ้าตาลในเลื อดได้ นอกจากนี้ การออกกําลังกายยังทําให้
เนื้อเยือ่ ของร่ างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น กล่าวคือ ด้วยอินซูลินปริ มาณเท่าเดิมร่ างกายจะสามารถใช้
นํ้าตาลได้มากขึ้นกว่าเดิม ทําให้ระดับนํ้าตาลในเลือดลดลง นอกจากผลดีต่อระดับนํ้าตาลในเลือด
แล้ว การออกกําลังกายยังก่ อให้เกิ ดประโยชน์อีกหลายประการ ได้แก่ ทําให้น้ าํ หนักของร่ างกาย
ลดลงโดยเฉพาะบุ คคลที่ อว้ น ทําให้ควบคุ ม เบาหวานได้ง่ายขึ้ น และเสี่ ยงต่อ การเกิ ด โรคหัวใจ
โคโรนารี่ นอ้ ยลง ไขมันในเลือดตํ่าลง และการออกกําลังกายสามารถทําให้ระดับคลอเลสเตอรอลใน
เลือดลดตํ่าลงได้ ทําให้ความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเพราะเส้นเลือดหัวใจอุดตันน้อยลง
มีสุขภาพจิตดีข้ ึน อารมณ์แจ่มใสมากขึ้น
ข้ อควรระวังในการออกกําลังกายสํ าหรับผู้ทเี่ ป็ นเบาหวาน
1. ผูท้ ี่เป็ นเบาหวานเมื่อต้องการจะออกกําลังกายอย่างต่อเนื่ องจะต้องได้รับคําปรึ กษา
จากแพทย์เสี ยก่อน เพราะถึงแม้การออกกําลังกายจะมีผลดีต่อการป้ องกัน และรักษาโรคเบาหวาน
โรคหัวใจโคโรนารี่ และสภาพจิตใจดังกล่าวก็ตาม แต่ผทู ้ ี่เป็ นเบาหวานบางคนอาจมีโอกาสที่จะมี
ภาวะผิดปกติที่ทาํ ให้ไม่สามารถออกกําลังกายบางชนิ ดได้ หรื อควรระวังไม่ให้เกิดผลแทรกซ้อน
จากการออกกําลังกาย เช่น ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีการควบคุมเบาหวานไม่ดีอยูแ่ ล้วจะเป็ นมากขึ้นได้
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในผูป้ ่ วยเบาหวานประเภทที่ 1 (ชนิ ด พึ่ ง อิ น ซู ลิ น ) การออกกําลัง กายที่ ไ ม่
เหมาะสม และมากเกิ น ไปอาจจะทําให้ เกิ ด ภาวะกรดคั่งในเลื อ ดจากสารคี โตนได้ ส่ ว นผูป้ ่ วย
เบาหวานที่มีการควบคุมเบาหวานดี อยู่แล้วต้องระวังไม่ให้น้ าํ ตาลในเลือดตํ่าเกิ นไปจากการออก
กําลังกาย
2. ในผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการเป็ นแผลเบาหวาน เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชาจาก
ปลายประสาทเสื่ อมต้องระวังมิ ให้เกิ ดบาดแผล โดยหลี กเลี่ ยงการออกกําลังกายที่ มีการกระทบ
กระแทกมากๆ เช่น การวิ่งเหยาะๆ การเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกสู ง เป็ นต้น ควรออกกําลังกาย
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แบบแอโรบิคที่ปลอดแรงกระแทก หรื อแบบแรงกระแทกตํ่า โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุควรเลือกการเดิน
จะดีที่สุด และควรสวมรองเท้าที่ไม่คบั จนเกินไปเพราะอาจจะทําให้เกิดบาดแผลที่เท้าได้
3. ผูท้ ี่ เป็ นเบาหวานจะมี โอกาสเป็ นโรคหัวใจโคโรนารี่ และจะทําให้ห ลอดเลื อด
หัวใจตีบได้สูง และบ่อยครั้งที่เป็ นโดยไม่รู้ตวั หากออกกําลังกายหนักมากเกิ นไป จะทําให้เลือดที่
ไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด มีอาการเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ ความดัน
เลือดลดลง และจะเป็ นอันตรายต่อผูท้ ี่เป็ นเบาหวานมาก จะมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโร
นารี่ โดยเฉพาะผูท้ ี่ เป็ นเบาหวาน และมี ความดันเลือดสู ง หรื อไขมันในเลือดสู งร่ วมด้วย ดังนั้น
ก่อนการออกกําลังกายควรจะมีการวางแผนการออกกําลังกายอย่างเหมาะสม ควรได้รับการตรวจให้
แน่ชดั เสี ยก่อนว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
ประเภทของการออกกําลังกายนั้นขึ้นอยูก่ บั ความชอบ และความถนัดของแต่ละบุคคล
อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายชนิ ดที่ตอ้ งออกแรงต้านมากๆ เช่ น การยกนํ้าหนัก
เพราะอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือด และหัวใจระหว่างการออกกําลังกายแบบแอ
โรบิค ซึ่ งเป็ นการออกกําลังกายที่ทาํ ให้กล้ามเนื้ อหลายๆ ส่ วนได้เคลื่อนไหวออกพร้อมๆ กัน และ
ไม่ตอ้ งใช้แรงต้านมาก เช่น การเดินเร็ วๆ ว่ายนํ้า เป็ นต้น และควรออกกําลังกายครั้งละประมาณ 2045 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จึงจะเกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย ซึ่ งสอดคล้องกับโอชิดะ นามา
โนชิ ฮาชามิซู และซาโต้ (Oshida, Yamamouchi, Hazamizu and Sato, 1989) อ้างถึงในโบว์ชาร์ ด
และเดสปรี ส (Bouchard and Despres, 1995) กล่าวว่า ผูท้ ี่เป็ นเบาหวานควรเลือกเวลาออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมในแต่ละวัน สําหรับผูท้ ี่เป็ นเบาหวานประเภทที่ 1 (ชนิ ดพึ่งอินซูลิน) หากจะออกกําลัง
กายในช่ วงเวลา 15.00 – 17.00 น. ควรรั บประทานอาหารว่างก่ อนออกกําลังกายประมาณ 30-60
นาที ทั้งนี้เพื่อป้ องกันภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า เพราะช่วงเวลานี้ เป็ นเวลาที่อินซูลินจะถูกดูดซึมเต็มที่
และจะออกฤทธิ์ สู งสุ ด อย่างไรก็ตาม หากผูท้ ี่ เป็ นเบาหวานเลือกที่ จะออกกําลังกายในเวลาอื่นๆ
หรื อเมื่อออกกําลังกายแล้วเกิ ดอาการนํ้าตาลในเลือดตํ่าควรรับประทานอาหารว่างก่อนออกกําลัง
กายประมาณ 30-60 นาทีเสมอ จะสามารถช่วยให้รักษาระดับนํ้าตาลในเลือดได้ดี และข้อควรระวัง
ในการออกกําลังกายสําหรับผูท้ ี่เป็ นเบาหวาน ควรหยุดออกกําลังกายทันที และรี บปรึ กษาแพทย์
เมื่อมีอาการต่อไปนี้ ระหว่างการออกกําลังกาย คือ เจ็บแน่ นหน้าอก อาการนํ้าตาลในเลือดตํ่า เช่ น
หิ ว เหงื่อออก หรื อใจสั่น สายตาพร่ ามัว หน้ามืด เหนื่ อยมากผิดปกติ (เทพ หิ มะทองคํา และคณะ,
2540) สําหรับแคมป์ เพนท์ (Campaigne, 1994) ได้กล่าวว่า การออกกําลังกายแต่ละครั้งควรเป็ นการ
ออกกําลังกายที่ มีระดับความหนักของงานเบาประมาณ 40-60 เปอร์ เซ็นต์ของอัตราการเต้นของ
หัวใจสู งสุ ด หรื อระดับความหนักของงานปานกลางประมาณ 60-70 เปอร์ เซ็นต์ของอัตราการเต้น
ของหัวใจสู งสุ ด โดยใช้เวลาการออกกําลังกายครั้งละประมาณ 30 นาที และช่วงเวลาของการ
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ออกกําลังกายควรหลังรับประทานอาหารแล้วประมาณ 2-3 ชัว่ โมง เพื่อป้ องกันการเสี่ ยงต่อการเกิด
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า (Hypoglycemia)
อย่างไรก็ตาม ได้มีขอ้ แนะนําเกี่ ยวกับการออกกําลังกาย และการรับประทานอาหาร
สําหรับบุคคลที่เป็ นโรคเบาหวาน และเพื่อหลีกเลี่ยง หรื อป้ องกันภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ดังนี้
ข้ อแนะนําการปฏิบัติตนสํ าหรับผู้ที่เป็ นเบาหวาน เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดภาวะนํ้าตาลใน
เลือดตํ่า (Hypoglycemia) ในระหว่ าง และภายหลังการออกกําลังกาย
การควบคุมนํา้ ตาลในเลือด
1. ตรวจสอบระดับกลูโคสในเลือดก่อนออกกําลังกาย ระหว่างออกกําลังกายทุกๆ 30
นาที และภายหลังออกกําลังกายแล้ว 15 นาที
2. ควรงดออกกําลังกาย ถ้าระดับของกลูโคสในเลือดสู งถึง 250 มิลลิกรัม/เลือดหนึ่ ง
เดซิลิตร หรื อมากกว่า หรื อถ้าพบว่าร่ างกายมีภาวะกรดคัง่ ในเลือดจากสารคีโตน
3. ถ้ า ระดั บ ของกลู โ คสในเลื อ ดตํ่า กว่ า 90 มิ ล ลิ ก รั ม /เลื อ ดหนึ่ งเดซิ ลิ ต ร ให้
รับประทานคาร์โบไฮเดรตทันที
4. พยายามเรี ยนรู ้ผลการตอบสนองของกลูโคสกับชนิ ด หรื อประเภทของการออก
กําลังกายว่าแต่ละชนิด หรื อประเภทจะมีผลการตอบสนองเป็ นอย่างไร
5. หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในเวลากลางคืน
การบําบัดอินซูลนิ
1. ลดปริ มาณการใช้อินซูลิน
1.1 ลดปริ มาณการใช้อินซูลินที่ออกฤทธิ์ สั้น 30-35 เปอร์ เซ็นต์ในวันที่ออกกําลัง
กาย
1.2 งดเว้นการให้อินซูลินที่ออกฤทธิ์ส้ นั ก่อนการออกกําลังกาย
1.3 เมื่อมีการลดการใช้อินซูลินประมาณ 30-35 เปอร์ เซ็นต์ ในวันที่ออกกําลังกาย
แล้วควรทดแทนด้วยคาร์โบไฮเดรต
1.4 รั บ ประทานอาหารก่ อน และระหว่างการออกกําลังกาย และแต่ ละมื้ อควร
รับประทานอาหารในปริ มาณที่ไม่มากนัก
2. ภายหลังการฉี ดอินซู ลินประมาณ 1 ชัว่ โมง จะต้องหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่
เน้นการฝึ กกล้ามเนื้อ
3. ไม่ออกําลังกายในช่วงเวลาที่ระดับอินซูลินออกฤทธิ์สูงสุ ด
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ตารางที่ 42 แสดงข้ อแนะนําการรั บประทานอาหารสํ าหรั บผู้ที่เป็ นเบาหวาน เพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะกลูโคสในเลือดตํ่าขณะออกกําลังกาย
ชนิดของการ
ระดับกลูโคส
ออกกําลังกาย
ในเลือด
ความหนั ก ของงานระดับ ตํ่า กับ ตํ่ากว่า 90 mg/dl
ปานกลางระยะเวลาออกกําลังกาย
สั้ น เช่ น ก า ร เดิ น 0.5 ไ ม ล์
(ประมาณ 800 เมตร) การปั่ น
จั ก รยานที่ ใ ช้ เวลาน้ อ ยกว่ า 30 90 mg/dl หรื อ
มากกว่า
นาที

แนวทางการรับประทานอาหาร อาหารทีแ่ นะนํา
หรือการให้ อนิ ซู ลนิ
ให้ ค าร์ โ บไฮเดรต 10-15 กรั ม ขนมปั ง 1 ชิ้ นหรื อ
ต่อชัว่ โมง
ผลไม้

ความหนั ก ของงานระดั บ ปาน ตํ่ากว่า 90 mg/dl
กลาง เช่ น ว่ า ยนํ้ า วิ่ ง เห ยาะๆ
เทนนิ ส ถี บ จัก รยาน ทํา สวน
เล่นกอล์ฟ ทําความสะอาดบ้านที่
ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
90-240 mg/dl

ให้ ค าร์ โ บไฮเดรต 25-50 กรั ม แ ซ น ด์ วิ ช 1 ชิ้ น
ก่อนการออกกําลังกายและ 10- และนมหรื อผลไม้
15 กรั ม ทุ ก ชั่ ว โมงขณะออก
กําลังกาย

ไม่จาํ เป็ นต้องเพิ่มอาหาร

ให้ ค าร์ โ บไฮเดรต 10-15 กรั ม ขนมปั ง 1 ชิ้น หรื อ
ต่ อ ชั่ว โมง และไม่ จ าํ เป็ นต้อ ง ผลไม้
เพิ่มอาหาร

250 mg/dl ห รื อ ต้องตรวจสอบภาวะกรดคัง่ ใน
มากกว่า
เลื อ ด (Ketones) ถ้ า พ บภาวะ
กรดนี้ ให้ ช ดเชยด้ว ยอิ น ซู ลิ น
และจะต้อ งไม่ อ อกกํา ลัง กาย
จนกว่า กลู โ คสในเลื อ ดลดลง
และภาวะกรดนี้มีค่าเป็ นลบ
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ชนิดของการ
ระดับกลูโคส
ออกกําลังกาย
ในเลือด
ความหนั ก ของงานระดับ หนั ก 90 mg/dl ห รื อ
เช่น ฟุตบอล ฮอกกี้ แรคเก็ต บอล น้อยกว่า
อเมริ กนั ฟุตบอล วิ่ง ปั่ นจักรยาน
ว่ายนํ้า เป็ นต้น

แนวทางการรับประทานอาหาร อาหารทีแ่ นะนํา
หรือการให้ อนิ ซู ลนิ
ให้คาร์ โบไฮเดรต 50 กรัมและ แ ซ น ด์ วิ ช 1 ชิ้ น
จะต้องควบคุมตรวจสอบระดับ และนมหรื อ ผลไม้
นํ้าตาลในเลือดเป็ นระยะๆ

90-170 mg/dl

ให้ ค าร์ โ บไฮเดรต 25-50 กรั ม แซนด์ วิ ช 1/2 ชิ้ น
ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับ ความหนัก ของ กับนมหรื อ ผลไม้
งานและระยะเวลาการออก
กําลังกาย

180-250 mg/dl

ให้ ค าร์ โ บไฮเดรต 10-15 กรั ม ขนมปั ง 1 ชิ้น หรื อ
ต่อชัว่ โมงขณะออกกําลังกาย
ผลไม้

ที่มา : Campaigne, 1994 quoted in Goldberg and Elliot, 1994: 176.
สรุ ป
เบาหวาน เป็ นภาวะที่ร่างกายมีระดับนํ้าตาลในเลือดสู งกว่าปกติ คนที่เป็ นเบาหวานทั้ง
สองประเภทจะต้องทําการควบคุมนํ้าตาลในเลือด ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี คือ ควบคุมอาหาร ออก
กําลังกาย และการใช้ยา สําหรั บการออกกําลังกายควรฝึ กออกกําลังกายแบบแอโรบิค ด้วยระดับ
ความหนักของงานที่ เบาและปานกลาง ประมาณ 40-70 เปอร์ เซ็ น ต์ของอัตราการเต้น ของหัวใจ
สู งสุ ด ครั้งละประมาณ 30 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์ และหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในช่ วงเวลาที่
อินซู ลินออกฤทธิ์ สู งสุ ดโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 15.00-17.00 น. นอกจากนี้ ต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน ได้แก่ งดเว้นการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปริ มาณอาหาร
จําพวกคาร์ โบไฮเดรต เป็ นต้น และจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามคําสั่ งของแพทย์เกี่ ย วกับ การใช้ย า โดย
เคร่ งครัด จึงจะทําให้การดําเนิ นชีวิตเป็ นปกติสุขได้ และร่ างกายจะสามารถควบคุมนํ้าตาลในเลือด
ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมได้เป็ นอย่างดี
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บทที่ 10
เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว
จากการศึ กษาวิเคราะห์ และทํานาย ว่าประเทศไทย ถ้ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นถึง 86
ล้านคนเมื่ อ ใดจะเกิ ด ภาวะวิ ก ฤตของประชากร และจะมี ผ ลกระทบต่ อ สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และสุ ขภาพของประชากรด้วย รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงการ
เพิ่มขึ้นของประชากร จึ งได้ดาํ เนิ น การโครงการวางแผนครอบครั วควบคู่ไปกับการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมาโดยตลอด
จากการสํารวจประชากรของประเทศไทย พบว่าอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจาก
ร้อยละ 1.4 ในปี 2534 เป็ นร้อยละ 1.2 ในปี 2538 และคาดว่าจะเหลือเพียงร้อยละ 1.0 ในปี 2544
ซึ่ งจะมีประชากร 62.9 ล้านคน อย่างไรก็ตาม การคาดประมาณประชากรในปี 2553 จะมีประชากร
เพิ่มขึ้นเป็ น 68 ล้าน
การส่ งเสริ มให้ประเทศไทยมีจาํ นวนประชากร และโครงสร้างประชากรในขนาดที่
เหมาะสม และมีการกระจายตัวของประชากรที่สอดคล้องศักยภาพ และโอกาสการพัฒนาในแต่ละ
พื้นที่ของประเทศเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น ตลอดจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ ึน การสนับสนุ นให้คนไทยมีครอบครัวที่เหมาะสม โดย
การชะลอการวางแผนครอบครัวในพื้นที่ที่มีอตั ราเจริ ญพันธุ์ของสตรี ในระดับทดแทน หรื อตํ่ากว่า
เช่น พื้นที่ภาคเหนื อ ภาคกลาง และกรุ งเทพมหานคร และการเร่ งรัดส่ งเสริ มการวางแผนครอบครัว
ในพื้นที่ที่มีอตั ราการเกิ ดสู ง เช่ น ในบางพื้นที่ของภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จะทําให้
ประชากรของประเทศมีขนาดที่เหมาะสม ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนครอบครัวที่ดีดว้ ย
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10.1 การวางแผนครอบครัว
หมายถึง การที่คู่สมรสสามารถกําหนดการมีบุตรของตนได้ตามความพร้อม และความ
ต้องการให้มีจาํ นวน และความถี่ห่างตามความเหมาะสม ตามภาวะเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมของ
แต่ละครอบครัวเพื่อความกินดีอยูด่ ี
ผลของการวางแผนครอบครัวทีม่ ีต่อสุ ขภาพของประชาชน
1. ลดอัตราป่ วย และอัตราตายของมารดา และทารก
2. ป้ องกันการทําแท้งผิดกฎหมาย มะเร็ งปากมดลูก และช่วยให้มารดามีสุขภาพ
ทั้งร่ างกาย และจิตใจดีข้ ึน
3. แก้ไขผ่อนคลายปั ญหาสาธารณสุ ขต่างๆ จากความหนาแน่ นของประชากร
โดยเฉพาะปัญหาสิ่ งแวดล้อม และการแพร่ กระจายของโรค
4. รัฐสามารถพัฒนาบริ การทางการแพทย์ และบริ การสาธารณสุ ขให้มีมาตรฐาน
สู งขึ้นโดยเร็ ว
ขอบเขตการให้ บริการวางแผนครอบครัวทีส่ มบูรณ์ แบบ ประกอบด้ วย
1. การปรึ กษา จูงใจ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
2. การให้บริ การวิธีคุมกําเนิดต่างๆ
3. การแนะนํารักษาผูม้ ีบุตรยาก
4. การให้การปรึ กษาก่ อนสมรส และการบริ การอื่นๆ ที่ส่งเสริ มงานอนามัยแม่
และเด็ก
10.2 การคุมกําเนิด
การคุมกําเนิ ดในทางทฤษฎี หมายถึง ความสามารถขัดขวางขั้นตอนของการเจริ ญพันธุ์
ได้หลายจุด นับแต่จากการร่ วมเพศ การปฏิสนธิ การฟั กตัว และการฝังตัวของไข่ที่ผนังมดลูก และ
แม้กระทัง่ การตั้งครรภ์แล้ว (ไพโรจน์ วิฑูรพณิ ชย์, 2523 อ้างใน มัลลิกา และคณะ, 2540)
ประโยชน์ ของการคุมกําเนิด
1. เพื่อเลือกมีบุตรเฉพาะเวลาที่ตอ้ งการ
2. เพื่อเว้นระยะการตั้งครรภ์ให้ห่างพอสมควร
3. ใช้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์
4. เพื่อจํากัดจํานวนบุตรให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว
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วิธีการคุมกําเนิด มีหลายวิธี แบ่งได้เป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
10.2.1 การคุมกําเนิดชนิดชัว่ คราว (Temporary contraception)
10.2.2 การคุมกําเนิดชนิดถาวร (Permanent contraception)
10.2.1 การคุมกําเนิดชนิดชั่วคราว (Temporary contraception) มีหลายวิธี ได้แก่
1.1 ยาเม็ดคุมกําเนิด (Oral contraceptive pills)
1.2 ยาฉี ดคุมกําเนิด (Inject able contraception)
1.3 ยาฝังใต้ผวิ หนัง (Subdermal implants)
1.4 ห่ วงอนามัย (Intrauterine contraceptive device, IUD)
1.5 การนับระยะปลอดภัย (Calendar rhythm, Calendar method, Safe Period)
1.6 ถุงยางอนามัยสําหรับชาย (Male condom)
1.7 ถุงยางอนามัยสําหรับหญิง (Female condom)
1.8 การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา และการขาดประจําเดือนในระหว่างการเลี้ยง
ทารกด้วยนมมารดา (Breast feeding and Amenorrhea)
1.9 การสวนล้างช่องคลอดหลังจากร่ วมเพศ (Vaginal douche)
1.10 การใช้ยาฆ่าเชื้ออสุ จิ (Intravaginal spermicidal contraceptive)
1.11 หมวกครอบ หรื อกั้นปากมดลูก (Cervical cap, Vaginal diaphragm)
1.12 การกลั้นไม่หลัง่ นํ้าอสุ จิ (Coitus reservatus)
การคุมกําเนิ ดชัว่ คราวที่นิยมกันแพร่ หลายในประเทศไทย คือ การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิ ด
และยาฉี ดคุมกําเนิ ด ยาฝั งใต้ผิวหนัง และห่ วงอนามัย นิ ยมรองลงมา สําหรับการใช้ถุงยางอนามัย
สําหรับชาย การนับระยะปลอดภัย และการสวนล้างช่องคลอดหลังการร่ วมเพศ มักจะใช้ร่วมกับ
วิธีการคุมกําเนิ ดแบบอื่นๆ ด้วย ดังนั้นเนื้ อหารายละเอียดจะขอกล่าวเฉพาะการคุมกําเนิ ดชัว่ คราวที่
นิยมใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั เท่านั้น
1.1 ยาเม็ดคุมกําเนิด
เป็ นวิธีคุมกําเนิ ด ชั่วคราวที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ได้ผลแน่ น อนมี อตั ราความผิดพลาด
ประมาณร้อยละ 0.1-1 ถ้าใช้ถูกวิธี ใช้ง่ายสะดวก เป็ นที่นิยมไปทัว่ โลกที่ใช้กนั อยูม่ ี 3 ชนิ ดใหญ่ๆ
คือ
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10.2.1 ช นิ ด ฮ อ ร์ โ ม น ร ว ม (Conbined pill) มี ส่ ว น ป ระ ก อ บ ข อ งฮ อ ร์ โม น
เอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสโตเจน (Progestogen) รวมกันในแต่ละเม็ดในขนาดที่คงที่ ชุด
หนึ่งจะมี 21เม็ด หรื อ 28 เม็ด โดย 7 เม็ดหลังเป็ นวิตามิน และธาตุเหล็ก
10.2.2 ชนิดมินิพิล (Minipill or Microdose of progestogen only) ประกอบด้วยโปเจส
โตเจนขนาดน้อยๆ เท่ ากัน ทุ ก เม็ด หนึ่ งแผงมี 35 เม็ด ใช้ติด ต่ อกัน ทุ ก วัน โดยไม่ ห ยุด ไม่ ว่าจะมี
ประจําเดือนมา หรื อไม่
10.2.3 ชนิ ด ภายหลังการร่ ว มเพศ (Morning after pill or postcoital pill) ใช้ป้ องกัน
การตั้งครรภ์ในรายที่ไม่ได้คุมกําเนิดมาก่อน หรื อถูกข่มขืน หรื อผิดพลาดในการใช้วิธีคุมกําเนิดอื่น
เช่น ถุงยางอนามัยฉีกขาด เป็ นต้น
กลไกการป้ องกันการตั้งครรภ์ คือ
 ป้ องกัน หรื อยับยั้งการตกไข่
 เปลี่ยนแปลงเยือ่ เมือกปากมดลูกให้เหนียวข้น ทําให้เชื้ออสุ จิผา่ นได้ยาก
 เปลี่ยนแปลงเนื้อเยือ่ บุผนังมดลูก ทําให้ไข่ที่ผสมแล้วฝังตัวยาก
 เปลี่ยนแปลงความสามารถของเชื้ออสุ จิที่จะผ่านไปผสมกับไข่
ข้ อดี









คุมกําเนิดได้อย่างต่อเนื่องถ้าใช้ตามข้อแนะนําอย่างถูกต้อง
มีประสิ ทธิภาพสูง ถ้าใช้ถูกวิธี
ป้ องกันมะเร็ งของมดลูก และรังไข่
มีประจําเดือนสมํ่าเสมอ
อาจมีประจําเดือนน้อยลง และช่วงมีประจําเดือนอาจจะสั้นลง
อาการปวดประจําเดือนอาจลดลง
ช่วยลดอาการเป็ นสิ ว (ถ้ามี)
ถ้าไม่มีขอ้ ห้ามใช้ และตรวจติดตามผลทุกปี สามารถใช้ได้จนถึงวัยหมด
ประจําเดือน
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ข้ อเสี ย
 อาจมี เลื อดออกระหว่างรอบประจําเดื อน โดยเฉพาะใน 2 เดื อนแรกที่
รับประทานยา
 อาจมีอาการคลื่นไส้ ซึ่งมักจะหายไปในเดือนที่ 3 อาการคลื่นไส้อาจลดลง
ได้ ถ้ารับประทานยาพร้อมอาหาร หรื อก่อนนอน
 อาจมีอาการเจ็บตึงเต้านมได้ในระยะแรก แต่จะหายได้เองในภายหลัง
 อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และนํ้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 ต้องไม่ลืมรับประทานยาทุกวัน
 ในบางรายอาจเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ ซึ่งพบไม่บ่อยนัก
ข้ อบ่ งชี้
 เมื่อผูร้ ับบริ การต้องการวิธีคุมกําเนิดที่มีประสิ ทธิผลสู ง
 สําหรับผูร้ ับบริ การที่พอใจจะรับประทานยาทุกวัน และสามารถจะหาซื้ อ
ได้ง่าย
ข้ อห้ ามใช้
 ข้อห้ามใช้เด็ดขาด
o มี ห รื อ เคยมี อ าการอัก เสบเป็ นก้อ นเลื อ ดของหลอดเลื อ ดดํา
(Thrombophlebitis) หรื อความผิดปกติ ของการเกิ ดเป็ นลิ่มเลือด
ในหลอดเลือด (Thromboembolic disorders)
o หลอดเลือดในสมอง หรื อหัวใจผิดปกติ
o เป็ น หรื อเคยมีประวัติของมะเร็ งเต้านม
o เป็ นมะเร็ งรังไข่ มดลูก หรื อปากมดลูก
o โรคปวดศีรษะเฉพาะที่ เช่น ไมเกรน
o โรคตับ (เช่น ตับอักเสบ) นอกจากผลตรวจเลือดการทํางานของ
ตับกลับสู่ ปกติ
 ข้อห้ามที่อาจพิจารณาให้ใช้
o สงสัยว่าตั้งครรภ์
o เลือดออกผิดปกติจากอวัยวะสื บพันธุ์ที่ยงั ไม่ทราบสาเหตุ
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ความดันเลือดสูง (ที่สามารถควบคุมได้)
ผูส้ ูบบุหรี่ และมีอายุมากกว่า 35 ปี
โรคลมชัก
เบาหวาน
มีประวัติโรคซึมเศร้า ซึ่งต้องการการรักษาด้วยยา
สตรี ที่ให้นมบุ ตร ซึ่ งไม่ ควรจะให้รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิ ด
จนกระทัง่ หลังคลอด 6 เดื อน หรื อหย่านม โดยพิจารณาว่ากรณี
ใดเกิดก่อน
o การใช้ยาไรแฟมพิ ซิน (Rifampicin) และยาต้านการชัก (จะลด
ประสิ ทธิ ภาพของยาเม็ดคุมกําเนิ ด) สตรี ที่ได้รับยาดังกล่าวควร
จะให้ยาเม็ดคุมกําเนิดทีมีเอสโตรเจนขนาด 50 ไมโครกรัม
o
o
o
o
o
o

 อาการข้ างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
o สตรี บางรายอาจมีเลือดออกระหว่างรอบเดื อน โดยเฉพาะใน 2
เดือนแรกที่รับประทานยา
o มี อ าการคลื่ น ไส้ ซึ่ งมักจะหายไปในแผงที่ 3 (เดื อนที่ 3) หรื อ
อาจลดอาการโดยรับประทานยาพร้อมกับอาหาร หรื อก่อนนอน
o อาการเจ็บ ตึ ง เต้า นมในช่ ว ง 2 แผงแรก (2 เดื อ นแรก) ซึ่ งจะ
หายไปได้เอง
o อื่ น ๆ เช่ น การเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ์ นํ้ าหนั ก ตัว เพิ่ ม ขึ้ น
เล็กน้อยฝ้ าขึ้นที่หน้า เต้านมใหญ่ข้ ึน มีการคัง่ ของนํ้า เวียนศีรษะ
ร้อนวูบวาบ ผืน่ คันตามตัว เป็ นต้น
 อาการเตือน ควรพบแพทย์ทนั ที เมื่อมีอาการต่อไปนี้
o ปวดศีรษะรุ นแรง หรื อต่อเนื่อง ปวดหน้าอก ท้อง ขา
o การมองเห็นไม่ชดั ตาพร่ า ภาพซ้อน เห็นภาพไม่เต็มจอตา
o ดีซ่าน
o ขณะพัก ผ่ อ นปกติ หรื อ ออกกําลัง กายเพี ย งเล็ก น้ อ ย มี อ าการ
หายใจติดขัด
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ประโยชน์ อนื่ ๆ ของยาเม็ดคุมกําเนิด
1. ใช้เลื่อนเวลามีประจําเดือนออกไป ซึ่ งสามารถเลื่อนวันมีประจําเดือนออกไป
ได้ 10-30 วัน โดยเริ่ มรับประทาน 7-8 วันก่อนการมีประจําเดือนครั้งต่อไป รับประทานวันละ 1 เม็ด
เมื่อหยุดยาแล้วเลือดจะมาภายใน 1-4 วัน แต่ไม่ควรใช้ยานี้ เลื่อนประจําเดื อนเพื่อการแข่งขันกี ฬา
เพราะจะทําให้ความสามารถในการเล่นกีฬาลดลง เนื่องจากการคัง่ ของนํ้า
2. ใช้รักษาการปวดประจําเดือนในวัยรุ่ น
3. ใช้รักษาสิ ว
4. ทําให้มีประจําเดือนครั้งละไม่มาก ซึ่ งบรรเทาอาการซี ดจากการมีประจําเดือน
มาก
5. มูกที่ปากมดลูกข้นขึ้น ทําให้การอักเสบของมดลูกลดลง
วิธีรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด
1. เริ่ มรับประทานภายในวันที่ 5 ของประจําเดือน หลังคลอดบุตร 6 สัปดาห์หลัง
แท้งทันที หรื อหลังแท้ง 2 สัปดาห์ แต่ในกรณี ที่หลังคลอดไม่ได้ให้นมบุตรให้รับประทานยาได้
ทันที
2. ให้รับประทานวันละเม็ดทุกวันในเวลาเดียวกัน เวลาใดก็ได้ แต่ถา้ รับประทาน
ก่อนนอนจะทําให้ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้
3. รั บ ประทานเรี ยงตามลู ก ศรจนหมด สํ า หรั บ ชนิ ดชุ ด ละ 21 เม็ ด จะมี
ประจําเดือนหลังหยุดยาประมาณ 3 วัน แล้วเริ่ มชุดใหม่ ในวันที่ 5 ของรอบประจําเดือน ส่ วนชนิ ด
ชุดละ 28 เม็ดเมื่อหมดยาให้เริ่ มชุดใหม่ติดต่อกันได้เลย
สํ าหรับการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดภายหลังการร่ วมเพศ
 ชนิดมีเอสโตเจนอย่างเดียว ซึ่งมีตวั ยาขนาดสูง เช่น Diethylstilbestrol 25-50
mg จะรับประทานภายใน 24 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 72 ชัว่ โมงหลังการมี
เพศสัมพันธ์เป็ นเวลา 5 วันติดต่อกัน ควรใช้ในกรณี ที่จาํ เป็ นเท่านั้น และใช้
เพียงครั้งเดียวของรอบประจําเดือน
 ชนิ ดมี โปเจสโตเจนอย่างเดี ยว มี ตวั ยาขนาดสู งเช่ น กัน เช่ น Levonorgestrel
0.75 mg (Postinor) ให้รับประทานยา 1 เม็ด ทันทีภายหลังมีเพศสัมพันธ์ หรื อ
ภายใน 1 ชั่วโมง ยาคุ มกําเนิ ดชนิ ดนี้ ไม่ ควรรั บประทานมากกว่า 4 เม็ดต่อ
เดือน
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4. การลืมรับประทานยา
 ถ้าลืม 1 เม็ด ให้รีบรับประทานทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทานต่อไปเวลาเดิม
 ถ้าลืม 2 เม็ด ให้รับประทานเพิ่ม 1 เม็ด หลังอาหารเช้า 2 วัน และรับประทาน
ตามปกติเหมือนเดิม โดยคุมวิธีอื่นร่ วมด้วย
 ถ้าลืม 3 เม็ด ควรหยุดยาให้มีรอบประจําเดือนเร็ วขึ้น แล้วเริ่ มรับประทานยา
ชุดใหม่ในวันที่ 5 ของรอบประจําเดือน
1.2 ยาฉีดคุมกําเนิด
เป็ นฮอร์ โมนสังเคราะห์คล้ายโปรเจสเตอโรนในเพศหญิงเป็ นโปรเจสโตเจนชนิ ดที่มี
ฤทธิ์ อยู่ได้นานที่ใช้กนั ทัว่ ไปในปั จจุบนั คือ Depo-Medroxy Progesterone Acetate (DMPA) ขนาด
150 mg ฉี ด เข้ากล้ามเนื้ อ บริ เวณต้น แขน หรื อ สะโพก มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง มี อ ัต ราความผิด พลาด
ประมาณร้อยละ 1 ปลอดภัยออกฤทธิ์ได้นานถึง 3 เดือน คือ ฉี ดทุก 12 สัปดาห์
กลไกการป้ องกันการตั้งครรภ์ คือ
 ป้ องกันการมีไข่สุก หรื อยับยั้งการตกไข่
 เปลี่ยนแปลงมูกปากมดลุกให้เหนี ยวข้น และมีปริ มาณน้อยลง ทําให้
เชื้ออสุ จิผา่ นได้ยาก
 เปลี่ยนแปลงเยือ่ บุมดลูกทําให้บางลงทําให้ไข่ที่ผสมแล้วฝังตัวได้ยาก
 มี ผลต่ อตัวอสุ จิ เช่ น เปลี่ ยนแปลงความสามารถในการผสมกับไข่
ยับยั้งการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของตัวอสุ จิ
ข้ อดี








ประสิ ทธิภาพในการป้ องกันการตั้งครรภ์สูง
ออกฤทธิ์ได้นาน 3 เดือน ต่อการฉี ดแต่ละครั้ง
ใช้ง่าย สะดวก
ไม่ขดั ขวางการมีเพศสัมพันธ์
ช่วยป้ องกันมะเร็ งของเยือ่ บุโพรงมดลูก และรังไข่
ลดอุบตั ิการณ์ของการอักเสบในช่องคลอดจากเชื้อรา
ไม่มีผลต่อการหลัง่ นํ้านม บางรายอาจมีน้ าํ นมเพิ่มขึ้นด้วย
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 เหมาะสําหรั บ สตรี ที่ มีอาการข้างเคี ยงจากฮอร์ โมนเอสโตรเจนใน
ส่ วนประกอบของยาเม็ดคุมกําเนิ ดชนิ ดฮอร์ โมนรวม หรื อมีขอ้ ห้าม
ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน
 ใช้คุมกําเนิดหลังคลอด หรื อหลังแท้งได้ทนั ที
 รับการตรวจกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ
ข้ อเสี ย
 มี ป ระจําเดื อนไม่ ส มํ่าเสมอ หรื อ กะปริ ด กะปรอย มักพบการไม่ มี
ประจําเดือนได้บ่อยภายหลังการฉี ดยา 2 เข็มแรก ซึ่งไม่เป็ นอันตราย
 นํ้าหนั ก ตัว อาจเปลี่ ย นแปลง บางรายนํ้าหนั ก ตัว เพิ่ ม (มัก จะเจริ ญ
อาหาร) บางรายนํ้าหนักตัวลด
 อาจมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อย
 อาจลดความรู ้สึก และความต้องการทางเพศ
 การกลับสู่ภาวะเจริ ญพันธุ์ชา้ (เช่น 6-8 เดือน)
 หากเกิดอาการข้างเคียงต้องรอหลายเดือนเนื่องจากยาออกฤทธิ์นาน
ข้ อบ่ งชี้
 มีปัญหาการลืมรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด
 มีขอ้ ห้ามใช้ฮอร์ โมนเอสโตรเจน เช่ น สตรี ให้นมบุตร ผูส้ ู บบุหรี่ ที่มี
อายุมากกว่า 35 ปี
 ต้องการคุมกําเนิดหลังคลอด หรื อหลังแท้งทันที
 ไม่สามารถใช้ห่วงอนามัยได้
ข้ อห้ ามใช้







มะเร็ งเต้านม มะเร็ งอวัยวะสื บพันธุ์สตรี
โรคหลอดเลือดในสมอง หรื อหัวใจรุ นแรง
สตรี ที่ยงั ไม่เคยมีบุตร
สงสัยว่าตั้งครรภ์
เลือดออกผิดปกติจากอวัยวะสื บพันธุ์ที่ยงั ไม่ทราบสาเหตุ
โรคตับ โรคเบาหวาน ถุงนํ้าของรังไข่
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อาการข้ างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
 มีการเปลี่ยนแปลงของรอบประจําเดือน
 นํ้าหนักตัวเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น หรื อลดลง) การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์
 เจ็บตึงเต้านม อาจมีน้ าํ นมไหลผิดปกติ มีสิว ฝ้ า
 อาจมีอาการปวดที่ตาํ แหน่งฉีดในระยะสั้น
 บ างรายอาจมี อาการป วด ห ลั ง (เนื่ องจาก ผลของฮอร์ โม น
โปรเจสเตอโรนที่ขอ้ ต่อกระดูก) ปวดศีรษะ
 การเปลี่ยนแปลงความรู ้สึกทางเพศ บางรายมีความรู ้สึกของเพศดีข้ ึน
บางรายน้อยลง
การฉีดยาคุมกําเนิด
1. ฉีดภายใน 5 วัน แรกของรอบประจําเดือน
2. หลังคลอดบุตรสามารถฉี ดได้ทนั ที หรื อ 4-6 สัปดาห์หลังคลอดบุตร
และพบว่ามีผลให้การหลัง่ ของนํ้านมเพิ่มขึ้น และคุณภาพของนํ้านม
ไม่เปลี่ยนแปลง
3. หลังแท้งสามารถฉีดได้ทนั ทีเช่นกัน หรื อ 2 สัปดาห์หลังแท้ง
1.3 ยาฝังคุมกําเนิด
เป็ นยาคุมกําเนิ ดชัว่ คราวระยะยาว มีประสิ ทธิ ผลสู ง อัตราความผิดพลาดน้อยกว่าร้อย
ละ 1 เป็ นยาคุมกําเนิ ดที่มีตวั ยาเช่นเดียวกับยาฉี ดคุมกําเนิ ด คือ ฮอร์ โมนโปรเจสโตเจนเพียงอย่าง
เดียว ยาจะซึ มกระจายออกทีละน้อยด้วยอัตราที่สมํ่าเสมอ ลักษณะเป็ นผงบรรจุในหลอด ไซลา
สติก แล้วนํามาฝั งใต้ผิวหนัง มี ท้ งั หลอดแคปซู ลชนิ ดไม่ละลาย และชนิ ดละลาย ปั จจุบนั นิ ยมใช้
ชนิ ดแคปซูลไม่ละลาย 6 หลอด ที่รู้จกั กัน คือ นอร์ แพลน (Norplant) แต่ละหลอดจะบรรจุดว้ ยยาที่
สําคัญ คือ Levonorgestrel 36 มิลลิกรัม ฝังใต้ผวิ หนังทั้ง 6 แคปซูลเรี ยงกันคล้ายรู ปพัด
กลไกการคุมกําเนิด
เช่ นเดี ยวกับยาฉี ดคุมกําเนิ ด คือ ยับยั้งการตกไข่ เปลี่ยนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูก และ
เปลี่ยนแปลงมูกบริ เวณปากมดลูก
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ข้ อดี






ออกฤทธิ์นาน (5 ปี ) ไม่ตอ้ งรับบริ การบ่อยๆ
เริ่ มมีประสิ ทธิผลภายหลังฝังยาคุมกําเนิดแล้ว 24 ชัว่ โมง
กลับสู่ภาวะเจริ ญพันธุ์ทนั ทีหลังจากถอดออก
ไม่มีผลต่อการหลัง่ นํ้านม
ป้ องกันมะเร็ งของรังไข่ และเยือ่ บุโพรงมดลูก






อาจเปลี่ยนแปลงรอบประจําเดือน เช่น กะปริ ดกะปรอย มีนาน หรื อไม่มี
ผูใ้ ห้บริ การฝังยาคุมกําเนิดต้องผ่านการฝึ กอบรมการฝัง และการถอดออก
อาจเกิดอาการอักเสบตําแหน่งที่ฝังยา
ถ้าฝังไม่ถูกตําแหน่ง อาจทําให้ถอดออกยาก

ข้ อเสี ย

ข้ อบ่ งชี้
 มีบุตรเพียงพอแต่ไม่ตอ้ งการทําหมัน
 ต้องการวิธีคุมกําเนิ ดระยะยาวแบบชั่วคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเว้น
ระยะการมีบุตร
 ต้องการคุมกําเนิ ดอย่างต่อเนื่ อง โดยไม่ตอ้ งรับประทานยาทุกวัน หรื อฉี ด
ยาเป็ นช่วง
 เหมาะสํ า หรั บ สตรี ที่ มี อ าการข้า งเคี ย งจากฮอร์ โ มนเอสโตรเจนใน
ส่ วนประกอบของยาเม็ดคุ มกําเนิ ดชนิ ดฮอร์ โมนรวม หรื อมี ขอ้ ห้ามใช้
ฮอร์โมนเอสโตรเจน
 ไม่สามารถใช้ห่วงอนามัย
 มีปัญหาในการรับบริ การคุมกําเนิดที่สมํ่าเสมอ
 ต้องการคุมกําเนิดหลังคลอด หรื อหลังแท้งทันที
ข้ อห้ ามในการใช้ และอาการข้ างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
 เช่นเดียวกับยาฉีดคุมกําเนิด
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การฝังยา
1. ระยะเวลาที่ เหมาะสม คือ ภายใน 5 วันแรกของการมีประจําเดื อน หรื อภายหลัง
แท้งทันที หรื อ 2 สัปดาห์หลังแท้ง หรื อหลังคลอด 4-6 สัปดาห์
2. การฝังยาบริ เวณที่จะทํา คือ บริ เวณท้องแขนด้านใน ใช้ยาชาเฉพาะที่ฉีดบริ เวณที่
จะทําโดยให้ผรู ้ ับบริ การนอนหงายราบ
การดูแลหลังฝังยาคุมกําเนิด
1. หลังจากหมดฤทธิ์ ยาชา อาจจะรู ้สึกปวด และหรื อบวมที่ตาํ แหน่ งฝังยาคุมกําเนิ ด
เป็ นเวลา 1-2 วัน ให้รับประทานยาแก้ปวดได้
2. ไม่ให้แผลเปี ยกนํ้า 3 วัน
3. เปิ ดผ้าปิ ดแผลหลังจากประมาณ 3 วัน และเลิกใช้ผา้ พันแขนในวันที่ 5
4. เริ่ มมีผลคุมกําเนิดหลังจากฝังยาคุมกําเนิดแล้ว 24 ชัว่ โมง และคงอยูจ่ นกระทัง่ ถอด
ออก
5. ให้ติดต่อ หรื อกลับมาพบแพทย์ทนั ทีถา้ มีปัญหา ดังต่อไปนี้
o ปวดแขน มีหนอง หรื อเลือดออกมาจากบาดแผล
o หลอดยาฝังคุมกําเนิดโผล่ออกทางบาดแผล
o มีเลือดออกทางช่องคลอดมากผิดปกติ
o ไม่มีประจําเดือนภายหลัง 6 สัปดาห์ จากรอบประจําเดือนครั้งก่อน
o ปวดท้อง หรื อปวดอุง้ เชิงกราน
o ปวดศีรษะอย่างรุ นแรง
o ตาเหลือง หรื อตัวเหลือง
o หายใจตื้น หรื อเจ็บหน้าอกอย่างรุ นแรง
o ปั ญหากังวลในเรื่ องอื่นๆ
o ไม่มีผลต่อการหลัง่ นํ้านม
o ใช้ได้จนถึงวัยหมดประจําเดือน
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การถอดหลอดยา
1. เมื่อแน่ใจว่าตั้งครรภ์
2. เมื่อมีปัญหาทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้
o ปวดศี รษะรุ น แรง หรื อปวดศี รษะชนิ ดไมเกรนบ่ อยๆ ร่ วมกับความดัน
เลือดสูง
o มีอาการของโรคตับอักเสบเฉียบพลัน
o มีการติดเชื้อตําแหน่งที่ฝังยาคุมกําเนิ ดอย่างรุ นแรง ไม่ดีข้ ึนหลังจากรักษา
ด้วยยาปฏิชีวนะ หรื อการรักษาเฉพาะที่
o ปั ญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังรุ นแรง เช่น สิ ว หรื อฝ้ า
3. เมื่อฝังยาคุมกําเนิดแล้ว 5 ปี ถ้าต้องการใช้ยาคุมกําเนิดนี้ต่อไปให้ฝังยาคุมกําเนิดชุด
ใหม่เมื่อถอดชุดเก่าออก
1.4 ห่ วงอนามัย (IUD)
เป็ นอุปกรณ์คุมกําเนิดทําจากโลหะ พลาสติก หรื อไซลาสติก มีอตั ราความผิดพลาดร้อย
ละ 1-4
ชนิดของห่ วงอนามัย
1. ห่ วงที่ ไม่มียา (Non-medicated IUD หรื อ insert IUD) เป็ นห่ วงอนามัยที่ ไม่มีสาร
ช่วยเสริ มฤทธิ์ในการป้ องกันการตั้งครรภ์ ได้แก่ Lippies Loop
2. ห่ วงที่มียา (Medicated IUD หรื อ active IUD) เป็ นห่ วงอนามัยที่มีสารช่วยส่ งเสริ ม
ฤทธิ์ในการป้ องกันการตั้งครรภ์ ได้แก่
 ห่ วงอนามัยที่ บ รรจุ ส ารทองแดง (Copper bearing IUD) ได้แ ก่ Cu T-200, Cu T380 A, Minigravigard, Multiload Cu-375, Nova T
 ห่ วงอนามัยที่บรรจุฮอร์โมน (Hormonal releasing IUD) ได้แก่ Progestasert
กลไกการคุมกําเนิด
ป้ องกันการเคลื่อนของอสุ จิเข้าสู่ท่อนําไข่ ยับยั้งการเดินทางของไข่ และการปฏิสนธิ
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ข้ อดี





สามารถคุมกําเนิดได้นาน 3-8 ปี (แล้วแต่ชนิด)
เป็ นวิธีคุมกําเนิดชัว่ คราวที่มีประสิ ทธิผลทันทีหลังใส่
ไม่ตอ้ งมารับบริ การบ่อยๆ
ประหยัด และใช้ได้นาน






ต้องตรวจภายใน
ผูใ้ ห้บริ การต้องผ่านการอบรมฝึ กใส่ และถอดห่วงอนามัยเฉพาะมาก่อน
ต้องใส่ ภายใต้ภาวะปราศจากเชื้อ
ห่วงอนามัยอาจหลุดได้เอง หรื อเคลื่อนที่ได้

ข้ อเสี ย

ข้ อบ่ งชี้





ต้องการเว้นระยะการมีบุตร
ผูม้ ีบุตรแล้ว และไม่มีขอ้ ห้ามใช้
สตรี ที่ให้นมบุตร
วิธีคุมกําเนิ ดอื่นไม่ได้ เช่น ผูส้ ู บบุหรี่ มีปัญหาในการใช้ยาสอดช่องคลอด
หรื อยาเม็ดคุมกําเนิดไม่ได้
 มีบุตรเพียงพอแต่ไม่ตอ้ งการทําหมัน
 ต้องการคุมกําเนิ ดต่อเนื่ อง โดยไม่ตอ้ งรับประทานทุกวัน หรื อใช้ระหว่าง
มีเพศสัมพันธ์
ข้ อห้ ามใช้
 ข้อห้ามใช้เด็ดขาด
o สงสัยว่าตั้งครรภ์
o มะเร็ งรังไข่ มดลูก ปากมดลูก หรื ออวัยวะในอุง้ เชิงกราน
o การติดเชื้อโรคอุง้ เชิงกรานอักเสบ เช่น
 โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พัน ธ์ เช่ น หนองใน คลามี เดี ย
(Chlamydia)
 โรคอุง้ เชิงกรานอักเสบเรื้ อรัง
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 ภูมิคุม้ กันลดลงเนื่องจากยา หรื อเหตุอื่น เช่น โรคเอดส์
 หลังการแท้งติ ดเชื้ อ (ต้องคอยจนกว่าจะหายเรี ยบร้ อย
เสี ยก่อน)
 สตรี ที่มีอตั ราเสี่ ยงสู งสําหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เช่น สตรี ที่มีคู่เพศสัมพันธ์หลายคน หรื อคู่เพศสัมพันธ์
นั้นมีคู่เพศสัมพันธ์มาก
 ปากมดลูกอักเสบเฉี ยบพลัน
ข้ อห้ ามทีอ่ าจพิจารณาให้ ใช้
 โรคลิ้นหัวใจ หรื อโรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบ
 มีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูก
 โรคโลหิ ตจาง
 มีประจําเดือนมาก หรื อนาน ปวดประจําเดือนรุ นแรง
 มีประวัติเคยแพ้ทองแดง (สําหรับห่วงอนามัยที่มีทองแดง)
 สตรี ที่ยงั ไม่มีบุตร โดยเฉพาะที่เคยเป็ นโรคอุง้ เชิ งกรานอักเสบ หรื อเคย
ตั้งครรภ์นอกมดลูก
 มีเลือดออกผิดปกติจากอวัยวะสื บพันธุ์ที่ยงั ไม่ทราบสาเหตุ
 โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
 ความผิดปกติของอวัยวะสื บพันธุ์แต่กาํ เนิด หรื อเนื้องอกในมดลูกที่อาจทํา
ให้โพรงมดลูกผิดปกติจนไม่อาจใส่ ห่วงอนามัยได้
 เคยเป็ นโรคไข้รูห์มาติก (Rheumatic fever)
อาการข้ างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
 มีประจําเดือนมาก มีประจําเดือนนาน ปวดประจําเดือน
 เลือดออกกะปริ ดกะปรอยนาน
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เวลาทีเ่ หมาะสมในการใส่ ห่วง
ขณะที่ ไ ม่ ต้ ั งครรภ์ เ วลาที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ ภายใน 5 วัน แรกของการมี ร อบ
ประจําเดื อน หรื อภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอดปกติ หรื อภายใน 8-10 สัปดาห์หลังผ่าตัดคลอดทาง
หน้าท้อง หรื อใส่ ได้ทนั ทีหลังขูดมดลูก (รายที่ไม่มีการติดเชื้อ)
คําแนะนําหลังการใส่ ห่วง
 การใส่ ห่ ว ง ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ท าํ ให้ มี อ าการผิด ปกติ สามารถทํางานได้
ตามปกติ
 สามารถมี เพศสั ม พัน ธ์ ไ ด้ห ลังใส่ ห่ ว ง นอกจากมี อ าการผิ ด ปกติ เช่ น
ปวดท้อง เลือดออก ควรงดในช่วงนั้น
 ควรมาตรวจภายหลังใส่ เดื อนที่ 1, 3, 6, 12 เพื่อถามอาการข้างเคียง และ
ตรวจห่ วงหลังจากนั้นตรวจปี ละครั้ง และตรวจมะเร็ งปากมดลูกด้วย
 การตรวจหาห่ วงอนามัย จําเป็ นต้องตรวจด้วยตนเองเสมอ โดยล้างมือให้
สะอาด สอดนิ้วเข้าไปในช่องคลอด เพื่อคลําดูหางห่ วงอนามัย ภายหลังมี
ประจําเดือนทุกครั้ง
 ตรวจผ้าอนามัยดูว่าห่ วงอนามัยหลุดออกมาหรื อไม่ และเมื่อประจําเดือน
หมดต้องคลําดูหางห่วงอนามัยว่ายังอยู่ และอยูใ่ นตําแหน่งที่ถูกต้อง
 ยํ้าให้รู้วา่ ใช้ห่วงอนามัยชนิดใด ควรถอด และเปลี่ยนใหม่เมื่อใด
 มาตรวจถ้าสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรื อมารับคําแนะนําถ้ามีปัญหา หรื อมีอาการ
ข้างเคียงที่ผดิ ปกติ
คําแนะนําอืน่ ๆ
 วิธีน้ ีไม่ใช่วิธีทาํ ให้แท้ง
 ห่ วงอนามัยไม่ได้เป็ นสาเหตุของมะเร็ ง
 มีอตั ราเสี่ ยงของการติดเชื้อภายในอวัยวะสื บพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรค
อุง้ เชิงกรานอักเสบ หรื อการตั้งครรภ์นอกมดลูก
คําแนะนําให้ มาพบแพทย์ หรือเจ้ าหน้ าทีท่ นั ที ถ้ า
 ไม่มีประจําเดือน หรื อสงสัยตั้งครรภ์
 คลําหางห่วงอนามัยไม่พบ หรื อห่วงหลุด
 มีเลือดออกผิดปกติ (มีมาก มีนาน มีไม่สมํ่าเสมอ)
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 ปวดท้องน้อยรุ นแรง (หลังใส่ 48 ชัว่ โมงแรก)
 มีอาการแสดงว่าเกิดการอักเสบ เช่น มีไข้ ปวดท้องน้อย ตกขาว
 เจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์
1.5 การนับระยะปลอดภัย
เป็ นการอาศัยช่ วงเวลาของการตกไข่ซ่ ึ งเหมาะที่จะทําให้เกิ ดการตั้งครรภ์ได้ จึ งต้อง
คํานวณเพื่ อ หาระยะที่ ป ลอดภัย จากการตั้ง ครรภ์ วิ ธี น้ ี เหมาะสําหรั บ ผูท้ ี่ มี ร อบประจําเดื อ นมา
สมํ่าเสมอ
วิธีคาํ นวณ
1. ปกติในรอบประจําเดื อน 28 วัน เวลาตกไข่จะเป็ นวันที่ 14 ของรอบประจําเดือน
แต่อาจจะเร็ ว หรื อช้าได้ภายใน 2 วัน ดังนั้นจึงอยูใ่ นระหว่างวันที่ 12-16 ของรอบประจําเดือน
2. ตัวอสุ จิที่คา้ งอยู่ในหลอดมดลูก สามารถที่ จะผสมกับไข่ได้ประมาณ 48 ชัว่ โมง
หลังการร่ วมเพศ ดังนั้น ระยะ 2 วันก่อนตกไข่ จึงเป็ นระยะที่อาจตั้งครรภ์ได้ในรอบประจําเดือน 28
วัน จะตรงกันวันที่ 10-11 ของรอบประจําเดือน
3. เวลาที่ ไข่สามารถมี ชีวิตอยู่รับการผสมหลังตกไข่ ประมาณ 24 ชั่วโมง ในรอบ
ประจําเดื อน 28 วัน จะตรงกับวัน ที่ 17 ของรอบประจําเดื อน ดังนั้น ในรอบประจําเดื อน 28 วัน
ระยะที่อาจตั้งครรภ์ได้จึงอยูร่ ะหว่างวันที่ 10-17 ของรอบประจําเดือน
ข้ อห้ ามการใช้ วธิ ีนี้
1. ในสตรี ที่มีรอบประจําเดือนมาไม่สมํ่าเสมอ หรื อมีรอบประจําเดือนที่ส้ นั ที่สุดและ
ยาวที่สุดแตกต่างกันเกิน 10 วัน
2. เมื่อมีภาวะเครี ยด หรื อตื่นเต้นมาก ซึ่งอาจมีผลทําให้การตกไข่ผดิ ไปจากเดิม
1.6 ถุงยางอนามัย
เป็ นถุงยางที่ใช้คลุมอวัยวะเพศ ขณะมีเพศสัมพันธ์ มี 2 ชนิ ด คือ ถุงยางอนามัยสําหรับ
ชาย และถุงยางอนามัยสตรี แต่ ชนิ ดหลังไม่เป็ นที่ นิยมในประเทศไทย จึ งขอกล่าวเฉพาะถุงยาง
อนามัยชาย

224
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 10 เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว

ถุงยางอนามัยสํ าหรับชาย
เป็ นถุงยางที่ใช้หุ้มองคชาตที่แข็งตัวก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ ทําจากยาง บรรจุไว้เป็ นชิ้น
แยกจากกัน มีขนาด รู ปร่ าง สี และผิวสัมผัสต่างกัน บางชนิ ดมีสารหล่อลื่น บางชนิ ดมี ยาฆ่ าอสุ จิ
เพื่อให้ใช้สะดวก และเพิ่มประสิ ทธิภาพ
กลไกการคุมกําเนิด
ขวางกั้น และกักเก็บอสุ จิที่หลัง่ ออกมาระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทาํ ให้อสุ จิไม่สามารถเข้า
ไปในช่องคลอด และพบกับไข่ได้
ประสิ ทธิผล
 ถ้าใช้อย่างถูก ต้อง อัต ราความผิด พลาดจะตํ่าเพี ย งร้ อ ยละ 3.5 ถ้าใช้ไ ม่
ถูกต้องจะมีอตั ราความผิดพลาดถึงร้อยละ 20
 ถ้าใช้ร่วมกับยาฆ่าอสุ จิจะเพิ่มประสิ ทธิผล
ข้ อดี





ราคาถูก และหาง่าย
ไม่มีความเสี่ ยง และไม่จาํ เป็ นต้องพบแพทย์
ให้ชายมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
ช่วยป้ องกัน และลดอัตราเสี่ ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคไวรัส
ตับอักเสบบี โรคเริ ม โรคเอดส์ เป็ นต้น

ข้ อเสี ย
 ต้องมีความตั้งใจสูงในการที่จะใช้
 อาจเสี ยจังหวะการสัมพันธ์ทางเพศ
 หลักจากหลัง่ นํ้าอสุ จิแล้วต้องเอาถุงยางอนามัยออกในขณะที่องคชาตยัง
แข็งตัวอยู่
 มีภาระในการทิ้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว
 ใช้ครั้งเดียวต่อการมีเพศสัมพันธ์ 1 ครั้ง
 จะป้ องกันการตั้งครรภ์ หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ ถ้าถุงยาง
อนามัยขาด หรื อไม่ได้ใช้ขณะมีเพศสัมพันธ์
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ข้ อบ่ งชี้
 ใช้ในสตรี ที่ ไ ม่ ส ามารถตั้งครรภ์ไ ด้ เนื่ อ งจากมี ปั ญ หาสุ ข ภาพ และไม่
สามารถใช้วิธีคุมกําเนิดอย่างอื่นได้
 เมื่อต้องการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 ใช้เป็ นวิธีเลือกร่ วมกับวิธีคุมกําเนิดวิธีอื่น
 สําหรับชายที่มีปัญหาหลัง่ เร็ ว
ข้ อห้ ามใช้ ไม่มี
อาการข้ างเคียงทีอ่ าจขึน้ ได้
 อาจจะเกิดภูมิแพ้ต่อยาง หรื อสารหล่อลื่นได้ (พบน้อย)
การให้ คาํ แนะนํา
 ต้องรู ้ขอ้ ดี ข้อเสี ย และอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
 จําเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากคู่เพศสัมพันธ์
 ซื้ อถุงยางอนามัยที่เก็บไว้ไม่ถูกแสงแดด ใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่มีรอบฉี ก
ขาด และไม่หมดอายุเก็บไว้ในที่เย็น
 ถุงยางอนามัยใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่ควรใช้ซ้ าํ
 ไม่ควรใช้สารหล่อลื่น เช่น วาสลีนกับถุงยางอนามัย หรื อโลชัน่ เพราะจะ
ทําให้ถุงยางอนามัยฉีกขาด
 ควรรู ้ถึงรอบประจําเดือนปกติ ช่วงเวลาที่จะมีไข่สุก อาจได้รับคําแนะนํา
ให้ใช้ยาฆ่าอสุ จิเพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลในช่วงดังกล่าว
 ถ้า มี ก ารรั่ ว หรื อ ฉี ก ขาด ให้ ผู ้รั บ บริ ก ารไปพบแพทย์ พยาบาล หรื อ
เจ้าหน้าที่หน่ วยบริ การใกล้เคียง เพื่อใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์หลังร่ วม
เพศ
10.2.2 การคุมกําเนิดชนิดถาวร (Permanent contraception)
2.1 การทําหมันหญิง (Female sterilization)
2.2 การทําหมันชาย (Male sterilization)
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2.1 การทําหมันหญิง
เป็ นการป้ องกันการตั้งครรภ์โดยการทําให้ท่อนําไข่ตีบตันทั้ง 2 ข้างโดยใช้การผูก หรื อ
ตัด สามารถทําได้ 2 ระยะ คือ
 ระยะหลังคลอด (Puerperal period) หรื อที่เรี ยกว่า การทําหมันเปี ยก จะทําภายใน
24-72 ชัว่ โมงหลังคลอด
 ระยะปกติ (Interval sterilization, non-puerperal period) หรื อเรี ยกว่ า การทํา
หมัน แห้ ง เป็ นการทําหมัน ตั้ง แต่ 6 สั ป ดาห์ ห ลังคลอด เป็ นต้น ไป ซึ่ งควรทํา
ในขณะมี ป ระจําเดื อ น หรื อ ครึ่ งแรกของรอบประจําเดื อ น ในผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้ใช้วิ ธี
คุมกําเนิดอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่มีการตั้งครรภ์ระยะแรกก่อนมาทําหมัน
การทําให้ ท่อนําไข่ ตีบตัน สามารถทําได้ หลายวิธี คือ
 การเจาะหน้าท้องมินิแลป (Minilap)
 การผ่าตัดทางหน้าท้อง
 การส่ องกล้อง
การเจาะหน้ าท้ องมินิแลป
วิธีน้ ี ทําโดยการเจาะหน้าท้องเป็ นแผลเล็กๆ ขนาด 2-5 เซนติ เมตร แล้วดึ งท่ อนําไข่
ออกมาผูก หรื อตัด
การผ่ าตัดทางหน้ าท้ อง
วิธีน้ ีทาํ โดยการผ่าตัดทางหน้าท้องบริ เวณสะดือ ในการทําหมันเปี ยก และบริ เวณเหนือ
หัวเหน่า ในการทําหมันแห้ง ซึ่ งมีแผลขนาดกว้าง 2-5 เซนติเมตร แล้วผูก หรื อตัดท่อนําไข่ภายใน
ช่องท้อง
การส่ องกล้อง
วิธีน้ ี ทาํ โดยสอดเครื่ องมือที่เรี ยกว่า เล็ฟปาโรสโคป (Laparoscope) เข้าไปในช่องท้อง
ซึ่งเครื่ องมือนี้มีกล้องมองภาพ และอุปกรณ์ให้แสงสว่างทําให้มองเห็นภาพภายในช่องท้อง และต้อง
เจาะหน้าท้องอีกแห่ งหนึ่ งเป็ นแผลเล็กๆ เพื่อสอดเครื่ องมือเข้าไปผูกท่อนําไข่ แต่บางเครื่ องมีช่อง
สําหรับสอดเครื่ องมืออื่นด้วย
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วิ ธี ส่ อ งกล้อ งนี้ ต้อ งใช้ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) หรื อ ไนตรั ส
ออกไซด์ (Nitrous oxide) หรื ออากาศ ใส่ เข้าไปในช่องท้องก่อน เพื่อให้เกิดช่องว่างในการมองภาพ
แล้วจึงสอดเครื่ องมือ เพื่อผูกท่อนําไข่ การทําหมันวิธีน้ ีอาจดมยาสลบ หรื อใช้ยาเฉพาะที่
กลไกการคุมกําเนิด
ป้ องกันไม่ให้ไข่เดินทางผ่านท่อนําไข่มาพบอสุ จิเพื่อปฏิสนธิ
ประสิ ทธิผล
มีประสิ ทธิผลสู ง อัตราความผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 1
ข้ อดี





เป็ นวิธีคุมกําเนิดแบบถาวร
ไม่มีผลกระทบต่อรอบประจําเดือน และการมีเพศสัมพันธ์
ไม่เสี่ ยงต่อการมีบุตร
ไม่ตอ้ งมารับบริ การหลายครั้ง

ข้ อเสี ย
 เป็ นการผ่าตัดวิธีหนึ่ง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้บา้ ง
 ต้องทําโดยคณะแพทย์ที่ผ่านการฝึ กฝนมาอย่างดีแล้ว และมีอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ดว้ ย
ข้ อบ่ งชี้
 มีบุตรเพียงคนเดียว
 เคยมีบุตร และมีปัญหาทางสุ ขภาพซึ่ งไม่ควรตั้งครรภ์ หรื อไม่ควรใช้วิธี
คุมกําเนิดอื่น
 มีปัญหาทางการแพทย์ที่ไม่ เหมาะกับการตั้งครรภ์ เช่ น มี โรคร้ ายแรงที่
สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ หรื อปัญหาทางจิตที่เป็ นๆ หายๆ

228
ศท 013 สุ ขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

บทที่ 10 เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว

ข้ อห้ ามใช้






ตั้งครรภ์ หรื อมีโอกาสตั้งครรภ์
โรคอุง้ เชิงกรานอักเสบเฉียบพลัน ช่องท้องอักเสบ
ติดเชื้อบริ เวณที่จะทําผ่าตัด
มีการติดเชื้อทัว่ ร่ างกายเฉียบพลัน
ข้อห้ามใช้ชวั่ ขณะสําหรับหญิงตั้งครรภ์ และระยะหลังคลอด มีดงั ต่อไปนี้
ถ้ามีขอ้ ใดข้อหนึ่งการทําหมันควรรออย่างน้อย 4 สัปดาห์ (หลังคลอดหรื อ
หลังแท้ง)
o ติดเชื้อหลังคลอด
o นํ้าเดินก่อนคลอดเกิน 24 ชัว่ โมง
o ความดันเลือดสู งรวมทั้งภาวะครรภ์เป็ นพิษ ระดับปานกลางถึง
รุ นแรง และชัก ซึ่ งหลังคลอดความดันเลือดสู งไม่กลับสู่ ระดับ
ปกติ
o การตกเลือดก่อน หรื อหลังคลอดเป็ นผลให้โลหิ ตจางรุ นแรง
o ภาวะแท้งติดเชื้อ

ภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจพบได้
 การเสี ยเลือด
 การติดเชื้อ
 อันตรายต่ออวัยวะข้างเคียง
 ปวดท้องน้อย
 การตั้งครรภ์
 ปัญหาด้านจิตใจ
การดูแลหลังทําหมัน
 ประเมินสภาพแผล ตรวจดูเลือดและสิ่ งคัดหลัง่ จากผ้าก๊อช
 ประเมินอาการปวดแผล และให้ได้รับยาแก้ปวดได้
 ดูแลแผลผ่าตัดให้สะอาด และสังเกตอาการอักเสบ
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 งดเว้นการทํางานหนัก ประมาณ 4 สัปดาห์ หากเป็ นการทําหมันเปี ยกให้มี
ระยะพักฟื้ นเหมือนหลังคลอด
 หากไม่ มี ภ าวะแทรกซ้อ นจะกลับ สู่ ส ภาพปกติ ภายใน 7 วัน สามารถ
ทํางานเบาๆ ได้
 มาตามนัด และจะต้อ งนัด ตัด ไหมหากเป็ นการเย็บ โดยไม่ ไ ด้ใ ช้ไ หม
ละลาย หลังผ่าตัด 7 วัน
2.1 การทําหมันชาย
เป็ นการตัด และผูกหลอดนํ้าเชื้ออสุ จิ เพื่อป้ องกันมิให้ตวั อสุ จิออกมาจากอัณฑะ เป็ น
การผ่าตัดที่ง่าย ใช้เวลาสั้น และปลอดภัยกว่าการทําหมันหญิง ราคาถูก และมีประสิ ทธิภาพที่สุด
การผ่า ตัด ใช้ย าชาเฉพาะที่ ลงแผลผ่าตัด ขนาดเล็ก ที่ ผ นั ง ลู ก อัณ ฑะในตําแหน่ ง ที่
เหมาะสม อาจเป็ นแผลเดียวตรงกลาง หรื อสองแผลด้านซ้าย และด้านขวา ผูก และตัดท่อนํ้าเชื้อ ใช้
เวลาประมาณ 10 นาที หลังจากเย็บปิ ดแผล ผูร้ ับบริ การสามารถกลับบ้านได้
ภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจพบได้
 การอักเสบ เนื่องจากติดเชื้อ
 เจ็บปวด บวม เขียว ชํ้า
 มีเลือดคัง่ บริ เวณถุงอัณฑะ
 ปัญหาทางด้านจิตใจ
คําแนะนําหลังทําหมันชาย
 รักษาความสะอาด บริ เวณแผลผ่าตัด
 ระวังอย่าให้แผลถูกนํ้า เป็ นเวลา 3 วัน
 งดทํางานหนัก 24 ชัว่ โมง
 งดมี เพศสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งน้ อ ย 7 วัน ในกรณี มี เพศสั ม พัน ธ์ ต ้อ งใช้ ก าร
คุมกําเนิ ดชัว่ คราวอย่างน้อย 3 เดือน หลังทําหมัน แต่เพื่อความแน่ ใจและ
ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ ควรตรวจนํ้าอสุ จิเพื่อยืนยันว่าไม่พบตัวอสุ จิ
หลังทําหมัน 3 เดือน
 ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ลูกอัณฑะบวมมาก ถ่ายปัสสาวะไม่ออก ให้มาพบ
แพทย์ก่อนนัดได้
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10.3 โรคเอดส์ กบั การคุมกําเนิด
เมื่ อคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเป็ นโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ สิ่ งสําคัญในการที่จะไม่
แพร่ เชื้อไปสู่ คู่สมรสอีกฝ่ าย คือ การป้ องกัน วิธีที่ได้ผลดีในปัจจุบนั คือ การใช้ถุงยางอนามัยสําหรับ
ชายควบคู่ไปกับการรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ยกเว้น
โรคเอดส์ที่ยงั ไม่มีวิธีใดช่วยรักษาให้หายขาด และนับวันจะทวีจาํ นวนมากขึ้น ในที่น้ ีจึงไม่ขอกล่าว
รายละเอียดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ แต่จะขอกล่าวถึงเฉพาะโรคเอดส์ เนื่ องจากเป็ น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีผตู ้ ิดเชื้ อเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็ ว ยังไม่มีวิธีการรักษาที่หายขาด ที่
สําคัญ การติ ด เชื้ อ เอดส์ ใ นสตรี มี ครรภ์มี ผ ลกระทบถึ งทารกในครรภ์จึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ จ ะต้อ ง
กล่าวถึ งการคุมกําเนิ ดกับการติดเชื้ อเอดส์ เพราะการวางแผนครอบครัวโดยการคุมกําเนิ ด ย่อม
ดีกว่าการปล่อยให้สตรี ต้ งั ครรภ์ท้ งั ๆ ที่เป็ นโรค หรื อเป็ นครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา ทําให้บางรายต้อง
ไปทําแท้ง หรื อจําใจตั้งครรภ์ต่อไป
การคุมกําเนิดในสตรีทตี่ ิดเชื้อเอดส์
1. ถุงยางอนามัย
การใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอ จะสามารถป้ องกันการรับ และแพร่ เชื้ อ
เอดส์ของสตรี ที่ติดเชื้อเอดส์ได้ และเป็ นวิธีที่เหมาะสมสําหรับผูต้ ิดเชื้อเอดส์
2. ยาฮอร์โมนคุมกําเนิด
หมายถึง ยาเม็ดคุมกําเนิ ด ยาฉี ดคุมกําเนิ ด และยาฝังคุมกําเนิ ด จากการศึกษา
ต่ างๆ ยังสรุ ป ไม่ ได้ถึงผลของยาฮอร์ โมนคุ มกําเนิ ด ต่ อสตรี ที่ ติด เชื้ อเอดส์ แต่ มีผูศ้ ึ ก ษาใช้ยาฝั ง
คุมกําเนิดกับสตรี ติดเชื้อเอดส์ พบว่าได้ผลดี ปลอดภัย และไม่มีอาการข้างเคียง
3. ห่ วงอนามัย
การใช้ห่วงอนามัยในสตรี ที่ติดเอดส์นบั ว่าเป็ นวิธีการคุมกําเนิ ดที่ไม่เหมาะสม
เนื่องจากห่วงอนามัยจะเพิม่ อัตราการติดเชื้อของอวัยวะในอุง้ เชิงกรานมากขึ้น
4. การทําหมัน
การทําหมันหญิง และหมันชาย ไม่มีผลต่อการดําเนินโรคเอดส์ และนับว่าเป็ น
วิธีที่เหมาะสมในสตรี ที่ติดเชื้อเอดส์ และต้องการคุมกําเนิดถาวร
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