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บทที ่1 
ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัสุขภาพ 

                                                                                                                                                         
1.1  ความหมายและความสําคญัของการมีสุขภาพดี 
 

        คาํว่าสุขภาพตามธรรมนูญแห่งองคก์ารอนามยัโลก ไดบ้ญัญติัคาํจาํกดัความของคาํว่า
สุขภาพไว ้เม่ือ  ปี  พ.ศ.  2463  (ค.ศ. 1920)  ดงัน้ี 

 สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคมประกอบกนั 
ไม่ใช่แต่เพียงการปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็  หรือความพิการเท่านั้น  ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษท่ีวา่ 

 Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or infirmity 

 ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525 ไดใ้หค้วามหมายของ คาํวา่สุขภาพ 
หมายถึง ความปราศจากโรค ความสบาย ความสําราญ   จะเห็นได้ว่าในอดีตท่ีผ่านมาได้ให้
ความสําคญักับความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเท่านั้น ต่อมา ท่ีประชุมสมชัชา
องค์การอนามัยโลก เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) ได้มีการเอาคาํว่าจิตวิญญาณ 
(Spiritual) เขา้ไปรวมในความหมายของคาํว่าสุขภาพอีกดว้ย ต่อมาในทัศนะของศาสตราจารย์
นายแพทยป์ระเวศ วะสี เห็นว่าน่าจะเพิ่มเติม สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual well-being) จึงจะทาํ
ใหค้วามหมายของคาํวา่สุขภาพ    มีความหมายท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 สุขภาพเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของการดาํรงชีวิต ทุกคนจะตอ้งดูแลสุขภาพของ
ตนเองเป็นอย่างดี เพื่อให้ตนเองเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดีในทุก ๆ ดา้น จะทาํให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขตามศกัยภาพท่ีตนมีอยู ่สุขภาพเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม  หากปัจจยัดงักล่าวขาดความสมดุลกจ็ะก่อใหเ้กิดเป็นปัญหาสุขภาพได ้ 

 การจะมีภาวะสุขภาพท่ีพึงปรารถนานั้ น บุคคลจะต้องมีแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพท่ี     
ถูกตอ้ง  และเป็นระบบ  การท่ีจะมีสุขภาพท่ีดีไดน้ั้น จะตอ้งมีสุขภาวะทางร่างกาย (Physical health) 
สุขภาวะทางสังคม  (Social health) สุขภาวะทางจิตใจ  (Mental health) สุขภาวะทางอารมณ์ 
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(Emotional health) สุขภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental health) และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual health) ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั โดยท่ีบุคคลท่ีจะมีสุขภาพดีไดน้ั้น จะตอ้งมีปัจจยั
ทางสุขภาวะเหล่าน้ีดี   ปัจจยัสําคญัท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีร่วมกนักาํหนดสภาวะ     
สุขภาพของแต่ละบุคคล  และมี อิท ธิพลสําคัญ  คือ  พฤติกรรมสุขภาพ  (Health behavior) 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) พนัธุกรรม (Heredity) และการบริการสุขภาพ 
(Health care service) การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพดีไดน้ั้น มิไดข้ึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบใด หรือปัจจยัใด
ปัจจยัหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นผลรวมจากปัจจยัหลาย ๆ ดา้นเหล่าน้ีร่วมกนั  

 สุขภาวะทางร่างกาย  หมายถึง  คุณลกัษณะของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาด รูปร่าง 
ของร่างกาย  หนา้ท่ีในการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ  ของร่างกายท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั  การท่ีบุคคลมี       
สุขภาวะทางร่างกายดี คือ การท่ีระบบการทาํงานต่าง ๆ ของร่างกายสามารถทาํงานสัมพนัธ์กนัได้
เป็นอย่างดี มีพัฒนาการท่ีเหมาะสม ตามเพศ วยั  มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี สามารถประกอบ         
กิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งปกติ 

 สุขภาวะทางจิตใจ  หมายถึง  ความสามารถในการเรียน รู้และพัฒนาการจาก
ประสบการณ์  และความสามารถทางปัญญาท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการ
ตอบสนองทางความคิดของบุคคลนั้น การตอบสนองทางความคิด ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ 
(Beliefs)  ทศันคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) ต่อส่ิงต่าง ๆ เช่น วิถีการดาํเนินชีวิต ครอบครัว 
ความสัมพนัธ์ของสังคม เป็นตน้ บุคคลใดท่ีมีสุขภาพทางจิตใจท่ีดี จะเป็นผูท่ี้มกัจะคิดต่อส่ิงใด     
ส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือในทางบวกกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองเสมอ ซ่ึงภาษาองักฤษตรงกับคาํว่า 
Positive thinking หมายถึง การคิดทางบวก หรือการคิดในทางท่ีดี 

 สุขภาวะทางอารมณ์  จะมุ่งเนน้ถึงความรู้สึก (Feeling) ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นสําคญั และตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ดว้ย เช่น 
การมีอารมณ์หรือความรู้สึกเก่ียวกับ  ความรัก  (Loving) ความชอบ  (Caring) ความเกลียดชัง        
หรือรังเกลียด (Hating) ความรู้สึกเจ็บปวด (hurt) ความรู้สึกหมดหวงั หรือความผิดหวงั (Despairs) 
ความรู้สึกท่ีปลดปล่อย (Release) สนุก (Joy) ความวิตกกงัวล (Anxiety) ความรู้สึกกลวั (Fear) ความ
ขดัขอ้งใจ (Frustration) ความโกรธอยา่งรุนแรง (Intense anger) เป็นตน้  

 ริชาร์ด  ลาซาราส (Richard Lazarus) นกัจิตวิทยา (Psychologist) เช่ือวา่การมีความรู้สึก 
หรืออารมณ์ จะมีพื้นฐาน 4 ประการดงัน้ี 

 1.   อารมณ์เป็นผลอนัเน่ืองมาจากการมีอนัตราย (Harm) ความสูญเสีย (Loss) หรือ      
ถูกคุกคาม (Threats) 

 2.   อารมณ์เป็นอนัผลเน่ืองมาจาก การไดรั้บประโยชน์ หรือส่ิงท่ีดี (Benefits) 



บทท่ี 1 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพ 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

3 

 3.   อารมณ์แบบกํ้ าก่ึง เช่น ความหวงั (Hope) ความเห็นอกเห็นใจ หรือความสงสาร 
(Compassion) 

 4.  อารมณ์ท่ีเกิดอย่างสมบูรณ์ เช่น ความโศกเศร้าหรือความสลดใจ (Grief) ความ    
ทอ้แท ้  หรือความเสียใจ (Disappointment) ความลาํบากใจ (Bewilderment) และความอยากรู้อยาก
เห็น (Curiosity)  

 สุขภาวะทางสังคม  หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง           
ปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงต่าง ๆ สามารถปรับตวักับสถานการณ์ทางสังคม และพฤติกรรมประจาํวนัท่ี
เกิดข้ึนได ้การท่ีบุคคลจะมีสุขภาวะทางสังคมท่ีดีนั้น จะมีความเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคม (Social supports) ในท่ีน้ีโดยเฉพาะการได้รับสนับสนุนจากครอบครัวเป็นพื้นฐานท่ี
สํ าคัญ  น อก จ าก น้ี ย ัง เ ก่ี ย ว ข้อ งกั บ ข้อ ผู ก มั ด ท างสั งค ม  (Social bonds) ซ่ึ ง จ ะม าจ าก          
องค์ประกอบหลกั 6 ประการ คือ ความคุน้เคย หรือความสนิทสนม (Intimacy) การปรับตวักับ
สภาพแวดลอ้ม (Integration) มีการให้ หรือการรับอยา่งเหมาะสม (Giving or receiving nurturance) 
มีการให้ความช่วยเหลือ  และแนะนํา  (Assistance and Guidance)  มีการให้คาํปรึกษา  (Advice)     
มีความมัน่ใจท่ีดีกบัส่ิงท่ีมีคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง  (Reassurance of one’s worth)  

 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีสามารถรู้จกัตวัตนของตนเอง 
ไม่มีความเห็นแก่ตวั มีความรู้สึก ความเขา้ใจ ในการดาํรงอยู ่หรือมีความเขา้ใจความรู้สึกเป้าหมาย
ในชีวิตท่ีแท้จริงมากกว่าความรู้สึกความเขา้ใจส่วนบุคคล เช่น การให้ของ หรือช่วยเหลือผูอ่ื้น      
การเสียสละแลว้เกิดความสุข  การรู้จกับาปบุญคุณโทษ  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นมิติทางนามธรรม  ท่ีเรียกว่า
จิตวิญญาณ  ซ่ึงถือวา่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพฒันามนุษย ์

 สาํหรับทศันะของศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ  วะสี  ไดใ้หนิ้ยามของคาํว่าสุขภาพ  
คือ ดุลยภาพ  การท่ีท่านกล่าวเช่นน้ี  ก็หมายความถึงมนุษยเ์ราจะตอ้งมีสุขภาวะทางดา้นต่าง ๆ ท่ีมี
ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งบูรณาการ  และเหมาะสม  ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  เม่ือมนุษย์
มีความสมดุลก็จะมีสภาพท่ีปกติ  ลกัษณะดุลยภาพนั้นจะตอ้งมีความสมดุลของสุขภาวะของแต่ละ
บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพ  สภาพสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีดุลยภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้
บุคคลสามารถดาํรงชีวิตมีวิถีชีวิตท่ีดี มีความสุข และทาํใหส้งัคม ชุมชน มีความเป็นปกติสุข 
 
1.2  แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
 แนวคิดดั่งเดิมในอดีต  การส่งเสริมสุขภาพจะเน้นท่ีระดับบุคคล  แต่ในปัจจุบันน้ี    
การส่งเสริมสุขภาพจะตอ้งใหค้วามสาํคญัในมิติระดบัสังคมดว้ย  เป็นการส่งเสริมสุขภาพอยา่งเป็น
ระบบ สอดคลอ้งกับโครงสร้างทางสังคม และแบบแผนดาํเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละช่วงวยั 
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นับตั้ งแต่ก่อนเกิดจนกระทัง่ถึงตาย ซ่ึงโครงสร้างสังคม และแบบแผนการดาํเนินชีวิตจะมีการ
เปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง  เรียกว่าเป็นพลวตั  อาจจะกล่าวไดว้่าการส่งเสริมสุขภาพในระดบับุคคล 
ถือวา่เป็นการส่งเสริมในระดบัจุลภาค และการส่งเสริมสุขภาพในระดบัสงัคมถือว่าเป็นการส่งเสริม
ในระดบัมหภาค  
 
1.3  ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 
 การส่งเสริมสุขภาพ  (Health Promotion) ตามนิยามคาํจาํกดัความท่ีไดจ้ากการประชุม
ระหว่างประเทศ เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงจดัโดยองคก์ารอนามยัโลก ณ กรุงออตตาวา ประเทศ
แคนาดา เม่ือปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) ไดเ้กิดขอ้เสนอแนะเพ่ือการดาํเนินการดา้น          การส่งเสริม
สุขภาพท่ีเรียกว่า Ottawa Charter ไดส้รุปว่า การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการของการทาํให้
ประชาชนสามารถเพิ่มพลงัอาํนาจในการควบคุม และปรับปรุงภาวะสุขภาพของตนเองไดอ้ย่าง
แทจ้ริง 
 ตามแนวคิดของ กรีน และครูเตอร์ (Green and Kreuter 1991:4 อา้งถึงใน วสันต ์ศิลปะ
สุวรรณ และพิมพพ์รรณ ศิลปะสุวรรณ 2541: 2) ไดร้ะบุว่าการส่งเสริมสุขภาพ   หมายถึง ผลรวม
ของการสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาร่วมกบัการสนบัสนุนทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหเ้กิดผลต่อการ
ปฏิบติัในสภาวการณ์การดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซ่ึงจะนาํไปสู่ภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ การกระทาํ
หรือการปฏิบติัเหล่านั้นอาจเป็นในระดบับุคคล ชุมชน หรือกลุ่มบุคคลก็ตาม การปฏิบติั หรือการ
กระทาํเหล่านั้นยอ่มส่งผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคล และชุมชนโดยรวม 
 แคปแลน  แซลลิส  และแพทเทอร์สัน (Kaplan; Sallis and Patterson, 1993 : 81 อา้งถึง
ใน  วสันต ์ ศิลปสุวรรณ และพิมพพ์รรณ  ศิลปะสุวรรณ  2541 : 3)  ไดใ้ห้ความหมายของ        การ
ส่งเสริมสุขภาพ คือ “ความพยายามเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ประชากรท่ีมีสุขภาพดีตอ้งมีการป้องกนัโรค และ
ไดรั้บการส่งเสริมการมีสุขภาพดีในแบบแผนของการดาํเนินชีวิต”   สาํหรับ เมอร์เรย ์และเซนเนอร์ 
(Murray and Zentner, 1992 : 659 อา้งถึงใน วสันต ์ ศิลปะสุวรรณ และพิมพพ์รรณ  ศิลปะสุวรรณ 
2541 : 3) ใหค้วามหมายของการส่งเสริมสุขภาพ  ว่าเป็น “กลุ่มกิจกรรมซ่ึงช่วยยกระดบัของสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน รวมถึงการท่ีแต่ละบุคคล ครอบครัว ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม ได้
ประจกัษ์ในศกัยภาพสูงสุดดา้นสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพมีลกัษณะธรรมชาติเป็นแบบพหุมิติ 
บุคคลต่าง ๆ ครอบครัว หรือชุมชน จะพาตนเองไปสู่ภาวะการมีค่านิยมในทางบวกกบัการมีภาวะ
สุขภาพท่ีดี 
 จะเห็นไดว้่าแนวคิดดา้นการส่งเสริมสุขภาพในเชิงระบบน้ี  เช่ือว่า ลกัษณะโครงสร้าง
ทางสังคม  สภาพการดาํเนินชีวิต หรือวิถีชีวิต  ภาวะเศรษฐกิจ  สถาบนั และบรรยากาศทางการเมือง 
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กฎหมาย วฒันธรรม รวมถึงส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพของชุมชน เป็นระบบท่ีสนับสนุนและ
ยบัย ั้ง หรือกาํหนดพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล ครอบครัว และกลุ่มบุคคล จากการให ้        
คาํจาํกัดความของการส่งเสริมสุขภาพ ได้รวมถึงองค์ประกอบ และโครงสร้างของการส่งเสริม      
สุขภาพในเชิงระบบ เป็นการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาการทางด้านชีวการแพทย ์
(Biomedical Sciences) วิทยาการจัดการ (Management Sciences) พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral 
Sciences) และการศึกษา (Education) ตลอดจนวิทยาการจิตวิทยาสังคม (Psycho-social sciences) 
เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อประยุกต์ใชใ้นการดูแล และคงไวซ่ึ้งการมีสุขภาพดีของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม
บุคคล และชุมชน อันเป็นจุดหมายของการส่งเสริมสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้ นการส่งเสริมสุขภาพ        
จะเกิดข้ึนได้ต้องอยู่ภายใต้สังคมท่ีมีความสงบ และผาสุก ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศัยครบถ้วน              
ถูกสุขลักษณะ มีอาหารสะอาดถูกหลักอนามัยบริโภค มีงานทําเพื่อเป็นรายได้เล้ียงดูตนเอง         
และครอบครัว  อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นพิษภยัต่อกาย  จิต  และสังคม ไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ไดรั้บความยติุธรรม และความเท่าเทียมกนัในโอกาสต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
1.4 มิติการส่งเสริมสุขภาพ   
 การดาํเนินการการส่งเสริมสุขภาพ  จะตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัในแต่ละมิติ  ดงัน้ี  
 มิติที ่ 1   คือ  กลุ่มบุคคลคนเป้าหมายท่ีจะทาํการส่งเสริมสุขภาพ จะเน้นกลุ่มใดบา้ง     
ไดแ้ก่  เดก็  วยัรุ่น  ชาย  หญิง  ผูสู้งอาย ุ และผูด้อ้ยโอกาส  
 มิติที ่ 2  คือ  สถานท่ีเป้าหมายเฉพาะท่ีทาํการส่งเสริมสุขภาพจะตอ้งคาํนึงถึงวา่สถานท่ี
ท่ีจะส่งเสริมสุขภาพ  คือ ครอบครัว โรงเรียน  สถานท่ีทํางาน  ชุมชน  เมือง องค์กรกีฬา และ  
วฒันธรรม 
 มิติที่ 3 คือ กิจกรรมท่ีเน้นเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ี
บุคคลท่ีเขา้ร่วมไดรั้บประโยชน์  และทาํให้บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูมี้สุขภาพดี  ไดแ้ก่  การรณรงคเ์พื่อ 
การเลิกสูบบุหร่ี  แอลกอฮอล ์ กิจกรรมท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร  กิจกรรม 
การออกกาํลงักาย กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภยั เช่น การรณรงคเ์มาไม่ขบั 
กิจกรรมตรวจสอบ คดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรคหัวใจ ความดนัเลือดสูง เบาหวาน โรคทางจิต  
ทนัตสุขภาพ  สุขภาพทางเพศ   หรือโรคติดต่อทางเพศ เป็นตน้   
 มิติที ่ 4  คือ  กลยทุธ์ในการดาํเนินการส่งเสริมสุขภาพ  

1. การให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษา และการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให ้    
ข่าวสารแก่บุคคล  และชุมชน 
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2. การตลาด เชิ งสั งคม  (Social Marketing) โดยการส ร้ างกระแสสั งคม 
(Advocacy) ซ่ึ งเป็นการสร้างความรู้ให้ เท่าทัน  กระตุ้นให้สังคมสํานึก 
สมานฉันท์ ร่วมกันรณรงค์เพื่อสุขภาพ เป็นการสร้างประชาสังคม (Civil 
Society) เพื่อสุขภาพ 

3. การสร้างเครือข่าย (Coalition Building) หรือการสร้างแนวทางร่วมประสาน 
4. การพฒันาชุมชน 
5. การบริการดา้นสุขภาพเพื่อการป้องกนั 
6. การกาํหนดนโยบายสาธารณะท่ีชดัเจน  
7. การออกกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
8. การกาํหนดนโยบายการเงินและการคลงั 

 การดาํเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจะบรรลุตามเป้าหมายได ้จาํเป็นตอ้งสร้างมาตรการ
รองรับอนัเป็นปัจจยัสําคญัเพื่อสนับสนุนให้มีแผนงาน และรายละเอียด ดังน้ี  (Ottawa Charter, 
1986 อา้งใน วสนัต ์  ศิลปะสุวรรณ 2540, 66-68) 

1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  (Build Healthy Public Policy)  
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ จะมีความเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย มาตรการดา้นเศรษฐกิจ 

(งบประมาณ) การเก็บภาษีอากร รวมถึงการปรับเปล่ียน หรือปรับปรุงองคก์ารดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีเป็น   
กิจกรรมท่ีจะตอ้งทาํร่วมกนัเพื่อให้แน่ใจว่าสินคา้ บริการต่าง ๆ บริการสาธารณะ และส่ิงแวดลอ้ม
สะอาด และถูกสุขลกัษณะ นําความร่ืนรมย ์สุขสบาย และปลอดภยั รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ        
สู่ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

การกาํหนดนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงอุปสรรค ปัญหา
ท่ีมาขดัขวางภาวะสุขภาพสุขสมบูรณ์ของประชาชน รวมถึงวิธีการขจดัปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น  

ดงันั้นจึงตอ้งมีการผนึกกาํลงัระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาชน 
ผลกัดนันโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น การรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี การออกกฎหมาย
เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ การรณรงค์ลดการบริโภคสุรา การตั้ งคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ การออกฎหมายเก็บภาษีเหลา้ และบุหร่ีเพิ่ม เพื่อตั้ งเป็น
กองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) การรณรงคล์ดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสิ์นจาก
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน การขบัเคล่ือนกระบวนการสมชัชาสุขภาพ และจดัทาํร่าง พรบ. สุขภาพ
แห่งชาติ เป็นตน้ 
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2. การสร้างส่ิงแวดลอ้มสนบัสนุน  (Create Supportive Environment)  
จากความสลบัซับซ้อนทางสังคม ภาวะสุขภาพของประชาชนเป็นเป้าหมายสําคญั

ประการหน่ึงท่ีไม่อาจแยกออกจากเป้าหมายอ่ืนๆ ในสงัคมได ้แนวคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นพื้นฐานอนัสําคญัช่วยกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงสุขภาพของ
บุคคล  ชุมชน และสังคม กระบวนการพฒันาบุคคล และส่ิงแวดลอ้มให้อยู่ร่วมกนัอยา่งเก้ือกูลซ่ึง
กนัและกนั ความรับผดิชอบร่วมกนัของประชาชนทัว่โลก  คือ  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบวิถีการดาํเนินชีวิตนบัตั้งแต่ แบบแผนการทาํงานการประกอบ
อาชีพ การใชเ้วลาวา่ง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งเร่ิมตน้ “สงัคมท่ีมีสุขภาพดี” เป็น “เมืองน่าอยู”่ 
ชุมชนท่ีน่าอยูจ่ะมีส่วนสร้างเสริมสภาพการดาํเนินชีวิต และการทาํงานให้มีความปลอดภยั ทั้งดา้น
กายภาพ เคมีชีวภาพ รวมถึงจิตสงัคม 

การประเมินผลกระทบของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อสุขภาพเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง ทั้ งน้ี   
เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มกาํลงัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจากเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการทาํงาน การดาํรง 
ชีวิตท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย  เกิดความเร่งรีบแข่งขนักนัในสังคมขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตท่ี
ทาํลายสุขภาพของประชาชน และส่ิงแวดลอ้มท่ีเขาอยู่อาศยั จาํเป็นตอ้งมีแผนโครงการรองรับการ
เปล่ียนแปลง   ใหเ้ป็นไปในเชิงสร้างสรรคต่์อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของเขาเอง 

จึงไดมี้การดาํเนินงาน “เมืองน่าอยู่” (Health City) ท่ียึดหลกัการเสริมสร้างศกัยภาพ
และความเขม้แข็งของประชาชนและทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อนําไปสู่สํานึกความเป็นเจา้ของ 
(Sence of belonging) สํานึกต่อส่วนร่วม (Social conscience) และความร่วมมือ (Participation) อนั
นาํไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่

 
3. การเพิ่มความสามารถของชุมชน  (Strengthen Community Action) 
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ควรจะมีส่วนทาํใหชุ้มชนไดเ้กิดการปฏิบติัร่วมกนัอยา่งมี

ประสิทธิภาพนบัตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ปัญหาของชุมชนเอง    การจดัลาํดบัความสาํคญัของ
ปัญหา การตดัสินใจวางแผนกลยุทธ์ในการแกปั้ญหา และดาํเนินการตามแผน หัวใจสําคญัของ
กระบวนการน้ี ไดแ้ก่ การสร้างพลงัอาํนาจ (Empowerment) ให้กบัชุมชน ทาํให้สมาชิกในชุมชน
สามารถดาํเนินการแกไ้ข ควบคุมการปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา และดาํเนินสู่เป้าประสงคข์องชุมชนเอง 
โดยใชท้รัพยากรบุคคล และวตัถุส่ิงของต่าง ๆ ในชุมชนของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ  
พึ่งพาตนเองไดอ้ย่างแทจ้ริง  มีกลไกการสนับสนุนทางสังคม อีกทั้งสามารถจดัระบบคล่องตวัใน
การดาํเนินงานควบคู่ไปกบัการระดมพลงัให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมไดม้าก และต่อเน่ือง    
ส่ิงเหล่าน้ีจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้น “ระบบขอ้มูลข่าวสาร” ท่ีช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่
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ประชาชนในชุมชนตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ และจูงใจให้เป็นค่านิยมของ
ภาวะความทนัสมยัของประชาชน  ตลอดจนการมีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพียง และไดมี้การ
ขยายตวัของพฒันาการท่ีเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงตามปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ฯ ท่ีมีหลกัการสาํคญั 5 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ความมีระบบภูมิคุม้กันตนเอง การใช้ความรู้ และการมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคต่์อไป 

 
4. การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล  (Develop Personal Skills) 
ระบบขอ้มูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ อนัเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษา

เพื่อสุขภาพ (งานสุขศึกษา) และการสร้างทกัษะในการดาํรงชีวิต (Life skills) กิจกรรมดงักล่าวอาจ
ทาํในระดบัครอบครัว โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล สถานประกอบการ ชุมชนทัว่ไป เพื่อช่วย
ประชาชนทุกกลุ่มไดมี้ทางเลือกหลาย ๆ ทางในการดูแลสุขภาพของตนเองได  ้ควบคู่ไปกบัการ 
ปลูกฝังความรับผดิชอบในการดูแล และควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดผลต่อสุขภาพของบุคคล 

ต่อมาไดมี้การปฏิรูปการศึกษาของชาติ และขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดบั
การศึกษาของคนในชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
รวมทั้งมีการฟ้ืนฟ ูภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย จนเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกในเร่ืองการนวดแผนไทย และ
ตั้งกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือกข้ึนในกระทรวงสาธารสุข เพื่อยกระดบั
ความสาํคญัในการพฒันาภูมิปัญญาไทยไปสู่ระดบัสากลต่อไป 

 
5. การปรับปรุงบริการสุขภาพ (Reorient Health Service)  
การส่งเสริมสุขภาพเป็นบริการขั้นพื้นฐาน ท่ีบุคลากรทางสุขภาพจาํเป็นตอ้งประสาน 

งานร่วมกนัจดัระบบบริการสุขภาพท่ีมีอยู่ให้ตอบสนองความตอ้งการ และปัญหาของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากยิง่ข้ึน บทบาทของแพทย ์พยาบาล นกัสุขศึกษา นกัโภชนาการ และอ่ืน ๆ ใน
ทีมงานสุขภาพควรมุ่งไปสู่การส่งเสริม และป้องกนัทางสุขภาพในเชิงรุก นอกเหนือไปจากการ
ให้บริการรักษาพยาบาลในคลินิก   อีกทั้งบริการทางสุขภาพท่ีมีอยู ่ควรจดัให้เหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมของกลุ่มประชากรมากยิ่งข้ึน การส่ือสารทางสุขภาพควรจะเพิ่มช่องทางการส่ือสาร  
และกลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  ผูไ้ม่สามารถเขา้ถึงแหล่งบริการต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่น
สังคมควรจดับริการแบบเคล่ือนท่ีเขา้ไปให้ถึงเขาเหล่านั้น  เช่น  กลุ่มผูพ้ิการ  หรือผูสู้งอาย ุ ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีถูกทอดท้ิง เป็นตน้ ควบคู่ไปกบัการวิจยัในระบบสาธารณสุข เพื่อช่วยปรับปรุง การบริหาร
จดัการ  การบริการทางสุขภาพใหเ้ป็นไปอยา่งทัว่ถึง  และเท่าเทียมกนั 
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ดังนั้ นทางรัฐบาลจึงได้มีการกําหนดและประกาศนโยบายการสร้างหลักประกัน
สุขภาพถว้นหนา้ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีไดม้าตรฐานอยา่งถว้นหน้า 
และมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รองรับการดาํเนินงาน
ให้ย ัง่ยืน ท่ียึดหลกัการ “การสร้างสุขภาพ” นาํ “การซ่อมสุขภาพ” โดยรัฐบาลไดป้ระกาศนโยบาย
ให้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีเร่ิมตน้แห่งการรวมพลงัสร้างสุขภาพตามกรอบการรณรงค ์5 อ. ไดแ้ก่ ออก
กําลังกาย อาหาร อารมณ์  อนามัยส่ิงแวดล้อม และอโรคยา หรือการลดโรคสําคัญต่างๆ ซ่ึงมี
กิจกรรมระดบัชาติในการรณรงคใ์ห้ประชาชนหันมาใส่ใจการสร้างสุขภาพอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น 
กิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ ซ่ึงจัดต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2547 มี
ประชาชนไดอ้อกกาํลงักายพร้อมกนัมากกวา่ 43 ลา้นคน กิจกรรมการรณรงคอ์าหารปลอดภยั (Food 
safety) ท่ีมีการดําเนินงานอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงรัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งอาหาร
ปลอดภยั 

 
 เป็นท่ียอมรับกันแลว้ว่าสุขภาพเป็นส่ิงสําคญั ถา้หากบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชนใด      

มีสุขภาพดีย่อมนําไปสู่การดาํรงชีวิตท่ีดีมีความสุข ดงันั้น ในการพฒันาสุขภาพจะตอ้งเน้นการ
พฒันาแบบองคร์วม  คือ  จะตอ้งพฒันาสุขภาวะของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และจิตวิญญาณ 
ซ่ึงสามารถกระทาํได้ทั้ งในระดับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย        
การบาํบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การพฒันาสุขภาพจะต้องให้ความสําคญักับการพฒันา
องคป์ระกอบในทุก ๆ ดา้นอยา่งสอดคลอ้งกนั โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นบุคคล ไดแ้ก่ พฤติกรรม
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการออกกาํลงักาย พฤติกรรมการ
บริโภค  เป็นต้น   องค์ประกอบทางด้านส่ิงแวดล้อม   ได้แก่   การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
การศึกษาวฒันธรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น 
มลภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อีกองคป์ระกอบหน่ึง  คือ องคป์ระกอบดา้นสาธารณสุข ไดแ้ก่ การกระจาย
โครงสร้างพื้นฐานของระบบบริการสาธารณสุข การให้ความสนใจในประเด็นของคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพในการบริการ การมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนในการพฒันาสุขภาพจากแนว
ทางการพฒันาสุขภาพองคร์วม  
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คาํประกาศนโยบาย และเป้าหมาย 
“เมืองไทยแขง็แรง” 

ประกาศ ณ วนัที ่18 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้คนไทยอยู่เยน็เป็นสุข ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา 
สามารถดาํรงชีพบนพ้ืนฐานความพอดีพอประมาณอยา่งมีเหตุผล ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริขิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีครอบครัวท่ีอบอุ่น  มั่นคง อยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และช่วยเหลือเก้ือกูล มีสัมมาชีพทัว่ถึง มี
รายได ้มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกนัในการนําพาทุก
ชุมชนของประเทศไทยสู่การเป็นเมืองไทยแขง็แรง ภายในปีพุทธศกัราช 2560 จึงขอประกาศวาระ
แห่งชาติสู่การเป็น “เมืองไทยแขง็แรง” 17 เป้าหมาย คือ 
 1.  คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) เพิ่ม
มากข้ึน ในระดบัท่ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานสากล 
 2.  คนไทยท่ีมีอาย ุ๖ ปีข้ึนไป ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อสุขภาพในทุกหมู่บา้น 
ทุกตาํบล ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการ 
 3.  คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และมีโอกาส
เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิตเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและเกิดทกัษะทางสุขภาพ (Health Skill) และ
ทกัษะ การดาํเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม (Life Skill) 
 4.  คนไทยมีครอบครัวท่ีอบอุ่น เดก็และผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 
 5.  คนไทยมีอายุขยัเฉล่ียยืนยาวข้ึนพร้อมสุขภาพท่ีแข็งแรง อตัราการป่วย และตาย
ดว้ยโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายอนัดบัตน้ ๆ ของคนไทยลดนอ้ยลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขเ้ลือดออก โรคในช่องปาก และ
โรคเบาหวาน 
 6.  คนไทยทุกคนมีหลกัประกนัการเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีไดม้าตรฐาน 
 7.  คนไทยไดบ้ริโภคอาหารท่ีปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของร่างกายจากแหล่งผลิตอาหารท่ีปลอดสารพิษปนเป้ือน ตลาดสด ร้านอาหาร และแผง
ลอยจาํหน่ายอาหารทุกแห่งได้มาตรฐานสุขอนามยั สถานท่ีผลิตอาหารทุกแห่งผ่านหลกัเกณฑ์
วิธีการผลิตท่ีดี (GMP) 
 8.  คนไทยลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และยาสูบ 
 9.  คนไทยมีอตัราการบาดเจบ็ และตายดว้ยอุบติัเหตุลดนอ้ยลง 
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 10.  คนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตาย  ตลอดจนการป่วยด้วย  โรคทางจิต  ประสาท         
ลดนอ้ยลง 
 11.  คนไทยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดการ
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและจิตใจ การประทุษร้ายทางเพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น 
 12.  คนไทยมีสมัมาชีพ และมีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตอยา่งปกติสุข 
 13.  คนไทยมีท่ีอยู่อาศยัท่ีถูกสุขลกัษณะมีนํ้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคเพียงพอและ
ดาํรง ชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
 14.  คนไทยลด ละ เลิกอบายมุข และส่ิงเสพติด 
 15.  คนไทยมีความรู้ รัก สามคัคี มีความอาทรเก้ือกลูกนั 
 16.  คนไทยมีสติ และปัญญาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้รุนแรงต่าง ๆ ดว้ยเหตุผล และ
ดว้ยสนัติวิธี 
 17.  คนไทยยดึมัน่ในหลกัศาสนธรรม และวฒันธรรมท่ีดีงาม 
 

นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดรั้บเกียรติจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
ให้เป็นเจ้าภาพประชุมนานาชาติการส่งเสริมสุขภาพโลก คร้ังท่ี 6 (6th Global Conference on 
Health Promotion 2005) ระหว่างวนัท่ี 7-11 สิงหาคม 2548 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียม
ดาํเนินนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Health Thailand) ซ่ึงขยายการรณรงค์สร้างสุขภาพตามกรอบ      
5  อ.  ท่ีดาํเนินการมาแลว้ให้เด่นชดัยิ่งข้ึน  ซ่ึงลาํพงักระทรวงสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียวคง  
ไม่สามารถผลกัดนันโยบายการสร้างสุขภาพคนไทยให้ครอบคลุมมิติต่างๆ ดงันั้น คนไทยทุกคน 
ทุกภาคส่วน จึงมีส่วนสาํคญัท่ีจะส่งผลใหเ้กิด “เมืองไทยแขง็แรง” 
 
1.  วสัิยทศัน์ “เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand) 

คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้ งกาย ใจ สังคม และปัญญา  จิตวิญญาณ  มีสัมมาอาชีพ  มี
รายไดท้าํงานดว้ยความสุข สามารถดาํรงชีพบนพ้ืนฐานของความพอดีพอประมาณอยา่งมีเหตุมีผล 
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มี
ครอบครัวอบอุ่น มัน่คง อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีสุขภาพแขง็แรง และอายยุนืยาว 
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2.  วตัถุประสงค์ของนโยบาย “เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand) 
เพื่อระดมศักยภาพของทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ร่วมกันดาํเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยมีกลไกรับผิดชอบติดตามและ
ผลกัดันการดาํเนินการต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy 
Thailand) 
 
3.  คาํประกาศนโยบายและเป้าหมาย “เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand) 

3.1 ความแข็งแรงของสุขภาพในมิติทางกาย (Physical Health) 
3.1.1  คนไทยท่ีมีอาย ุ6 ปีข้ึนไป ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อสุขภาพแขง็แรง

ในทุกหมู่บา้น ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการ 
3.1.2  คนไทยไดบ้ริโภคอาหารท่ีปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของร่างกาย จากแหล่งผลิตอาหารท่ีปลอดสารพิษปนเป้ือน ตลาดสด ร้านอาหาร และ
แผงลอยจาํหน่ายอาหารทุกแห่งไดม้าตรฐานสุขอนามยั สถานท่ีผลิตอาหารทุกแห่งผา่นเกณฑ ์GMP 
(Good Manufacturing Practice) 

3.1.3  คนไทยมีอายขุยัเฉล่ียยืนยาวพร้อมสุขภาพท่ีแขง็แรง อตัราการป่วยและตาย
ดว้ยโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายอนัดบัตน้ ๆ ของคนไทยลดนอ้ยลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง ไขเ้ลือดออก และโรคเบาหวาน 

3.1.4  คนไทยลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และยาสูบ 
3.1.5  คนไทยมีอตัราการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบติัเหตุลดนอ้ยลง 
3.1.6  คนไทยทุกคนมีหลกัประกนัการเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีไดม้าตรฐาน 

3.2 ความแข็งแรงของสุขภาพในมิติทางจิตใจ (Mental health) 
3.2.1  คนไทยมีครอบครัวท่ีอบอุ่น เด็กและผูสู้งอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก

ครอบครัว 
3.2.2  คนไทยมีอตัราการฆ่าตวัตายตลอดจนการป่วยดว้ยโรคทางจิต ประสาทลด

นอ้ยลง 
3.2.3  คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ 

(E.Q.)  เพิ่มมากข้ึนในระดบัท่ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานสากล 
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3.3 ความแข็งแรงของสุขภาพในมิติทางสังคม (Social Health) และเศรษฐกจิพอเพยีง 
(Sufficiency Economy) 

3.3.1  คนไทยมีความปลอดภยัจากอาชญากรรมและความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดการ
ประทุษร้ายทางเพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น 

3.3.2  คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า 12 ปี และมี
โอกาสเรียนต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและเกิดทักษะทางสุขภาพ (Health 
Skill) และทกัษะการดาํเนินชิวิตอยา่งเหมาะสม (Life Skill) 

3.3.3  คนไทยมีสมัมาอาชีพและรายไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีวิตอยา่งปกติสุข 
3.3.4  คนไทยมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีถูกสุขลกัษณะ มีนํ้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคเพียงพอ 

และดาํรงชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
3.4 ความแข็งแรงของสุขภาพในมิติทางปัญญา/จิตวญิญาณ (Spiritual Health) 

3.4.1  คนไทยลด ละ เลิกอบายมุขและส่ิงเสพติด 
3.4.2  คนไทยมีความรู้ รักสามคัคี มีความอาทรเก้ือกลูกนั 
3.4.3  คนไทยมีสติและปัญญาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้รุนแรงต่าง ๆ ดว้ยเหตุผล

และดว้ยสนัติวิธี 
3.4.4  คนไทยยดึมัน่ในหลกัศาสนธรรมและวฒันะธรรมท่ีดีงาม 

 
4.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลไดต้ามกาํหนดระยะเวลาการดาํเนินงาน คือ 
ระยะที่  1 (สิงหาคม  2547-สิงหาคม  2548) เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุม

นานาชาติการส่งเสริมสุขภาพโลก คร้ังท่ี 6 ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม และไดมี้การ
ประกาศกฎบตัรกรุงเทพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโลกยุคโลกาภิวตัน์ (The Bangkok Charter for 
Health Promotion in a Globalized World)  

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2558) เพื่อให้สอดคลอ้งกับกรอบระยะเวลานโยบายต่อสู้
เอาชนะความยากจนของรัฐบาล 

ระยะที ่ 3  (พ.ศ.2552-2558)    เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาแห่ง
สหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ขององคก์ารสหประชาชาติ  
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5.  ยุทธศาสตร์ “รวมพลงัสร้างสุขภาพ เพือ่คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง” 
5.1 ใช้พืน้ที่เป็นฐานบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน โดยดึงเอา

พลงัทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนในพ้ืนท่ีทุกระดบัจากชุมชน
สู่หมู่บ้าน ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั ให้เขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการภายใตก้ระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน และทาํงานอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อพฒันากระบวนการแก้ปัญหาให้สอดคลอ้งกับสภาพ
ปัญหาตลอดจนวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “คนไทย
แขง็แรง เมืองไทยแขง็แรง” 

5.2 เน้นการทํางานที่สถานที่ตั้ ง (Setting) และกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงพลัง
ศกัยภาพของเยาวชน พลงัสตรี ผูสู้งอายุ ผูน้าํศาสนา ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ชุมชนต่างวฒันธรรม 
ผูบ้ริหารองค์การปกครองท้องถ่ิน  ผู ้นําชุมชนและเจ้าของสถานประกอบการ ร่วมกันสร้าง 
“เมืองไทยแขง็แรง” (Healthy Thailand) 

5.3 ใช้กลยุทธ์ 7 ประการ ในการดําเนินงาน คือ 
5.3.1  กลยทุธ์การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation Strategy) 
5.3.2  กลยทุธ์การส่ือสารสาธารณะ (Communication Strategy) 
5.3.3  กลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางจิตใจและการมีสาํนึกสาธารณะ 

(Strengthening and Creation Public Mind Strategy) 
5.3.4  กลยทุธ์การจดับริการ (Service Strategy) 
5.3.5  กลยทุธ์การใชม้าตรการทางสงัคม (Social Measure Strategy) 
5.3.6  กลยุท ธ์การพัฒนาวิชาการและการเรียน รู้  (Knowledge and Learning 

Strategy) 
5.3.7  กลยทุธ์การบริหารจดัการมุ่งผลสาํเร็จ(Result Based Management Strategy) 

 
 ต่อมากระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลเก่ียวกับ
สุขภาพโดยตรง ไดก้าํหนดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2548 ดงัน้ี 
 

1.  วสัิยทศัน์ 

  "เป็นองคก์รหลกัในการพฒันาระบบสุขภาพท่ีย ัง่ยืน  มีคุณภาพ  และเสมอภาค  โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และสังคมอย่างมีจิตสํานึกดา้นสุขภาพ  เพื่อนาํไปสู่การเป็น 
“เมืองไทยแขง็แรง”   และพร้อมท่ีจะเป็นผูน้าํการแข่งขนัดา้นสุขภาพในระดบัสากล" 
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2.  นโยบายเร่งรัดการดําเนินงานทีสํ่าคญัในปีงบประมาณ  2548 

 1. พฒันาระบบบริการเพื่อรองรับการสร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
 2. สร้างสุขภาพ / Healthy Thailand เมืองไทยแขง็แรง 
 3. เร่งรัดการแกไ้ขปัญหากาํลงัคน 
 4. การแกไ้ขปัญหาเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 5. สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมยา   ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ   วคัซีน 
 6. สนบัสนุนธุรกิจสุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 7. เร่งรัดใหมี้ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินใหค้รอบคลุมทุกจงัหวดั 
 8. สนบัสนุนใหอ้งคก์รภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคก์รทอ้งถ่ิน
     อาสาสมคัร  และประชาชนมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาสุขภาพทุกระดบั 
 9. การบริหารงานท่ียดึหลกัธรรมาภิบาล 
 
3.  ยุทธศาสตร์ สร้างคนไทยแข็งแกร่ง   เมืองไทยแขง็แรง   (Healthy Thailand) 
แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงสาธารณสุข 
              เห็นควรใช้เ ป้ าหมาย   และกลยุทธ์ “รวมพลงัสร้างสุขภาพ เพื ่อ คนไทยแข็งแรง 
เมืองไทยแขง็แรง”    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสุขภาพ เพื่อจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติัราชการฯ ในปี พ.ศ.
2548 โดยมีประเดน็ยทุธศาสตร์เป้าประสงค ์และตวัช้ีวดัรายละเอียดมีดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที ่1 คนไทยแข็งแรง  
เป้าประสงค์ที ่1 ปัญหาสุขภาพท่ีสาํคญัของประชาชนลดลง 

 ตัวช้ีวดัประกอบด้วย 
  ตวัช้ีวดัท่ี 1 ประชาชนในแต่ละกลุ่มอายุมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพไดถู้กตอ้ง

เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 5 ในเร่ืองคนไทยออกกาํลงักายเพิ่มข้ึน คนไทยบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภยั        คนไทยลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ และยาสูบ คนไทยมีอตัราการบาดเจ็บ
ดว้ยอุบติัเหตุนอ้ยลงและคนไทยมีอตัราฆ่าตวัตายลดลง 

      ตวัช้ีวดัท่ี   2   พื้นท่ีร้อยละ  60 มีอตัราการป่วย     และตายดว้ยโรคท่ีเป็นปัญหาท่ีสาํคญั 
10 อันดับแรกของแต่ละพื้นท่ีลดลงในโรคเอดส์ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และ        
ไขเ้ลือดออก 
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      ตวัช้ีวดัท่ี 3 ประชาชนร้อยละ 80 ไดรั้บบริการแบบองคร์วมทั้งดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  
การควบคุมป้องกนัโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน โดยคนไทย 
ทุกคนมีหลกัประกนัการเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีไดม้าตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 2  ประชาชน ผูเ้สพ และผูติ้ดยา ไดรั้บการบาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู และพฒันาให้สามารถ
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยัง่ยนื 

  ตัวช้ีวดัประกอบด้วย  
  1.  จาํนวนผูป่้วยยาเสพติดท่ีไดรั้บการบาํบดัรักษาตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดเพิ่มข้ึนจาก    
ปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 25  
              2.  จาํนวนผูป่้วยยาเสพติดท่ีไดรั้บการบาํบดัรักษาแล้วไม่กลับไปเสพซํ้ าเพิ่มข้ึนจาก   
ปี พ.ศ. 2547  ร้อยละ 18.75  
              3.  ประชาชนมีความรู้ในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดถู้กตอ้งเพิ่มข้ึนจาก 
ปี พ.ศ. 2547  ร้อยละ 10 

             ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ย : เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ  และจดัการส่ิงแวดลอ้ม  พฒันาระบบบริการ   พฒันา
องคค์วามรู้  พฒันาระบบกลไกในการจดัการ  เร่งรัดการบาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู พฒันาผูเ้สพ   ผูติ้ดยา
เสพติด   และเสริมสร้างระบบเฝ้าระวงั  ควบคุม ป้องกนัโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน   
สงัคมเพื่อการแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่2 เมืองไทยเข้มแข็ง 

เป้าประสงค์  :  ผลิตภัณฑ ์การบริการสุขภาพมีคุณภาพ และมาตรฐานเพียงพอ  สามารถแข่งขนั
ไดใ้นระดบัสากล  

      ตัวช้ีวัดประกอบด้วย   ผลิตภัณฑ์  และบริการสุขภาพสามารถเสริมรายได้ให้กับ
ประเทศเพ่ิมข้ึนจากปี  พ.ศ.  2547  ร้อยละ  25 

            ยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบดว้ย  :  เสริมสร้างนวตักรรม     และ
กลไกในการสนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์ และบริการสุขภาพ   ท่ีเนน้การใชภู้มิปัญญาไทยให้มี
คุณภาพมาตรฐานปลอดภยัต่อสุขภาพ  และแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
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ตารางที ่1  แสดงมิติ / เป้าหมาย / ตัวช้ีวดั การดําเนินงาน   Healthy Thailand 

มิต ิ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ร้อยละ 
1. ทางกาย 1. ออกกาํลงักายใน         

ทุกหมู่บา้น ตาํบล ชุมชน 
หน่วยงาน และสถาน
ประกอบการ 

1. ประชากรอายุ  6  ปีข้ึนไป  ออกกําลัง
กายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วนัๆ ละ   30 
นาที 
 

60 

2.อาหารสะอาด ปลอดภยั  
มีคุณค่า 

1.  ตลาดสดประเภท 1 ผา่นเกณฑต์ลาดสด  
น่าซ้ือขั้นพื้นฐาน 

100 

2.  ร้านอาหารและแผงลอยจาํหน่ายอาหาร
ไดต้ามมาตรฐานของทอ้งถ่ิน 

100 

3.  อาหารปลอดภยัจากสารปนเป้ือน 6 
ชนิด 

95 

  4.  สถานท่ีผลิตอาหาร 54 ประเภท ผา่น
เกณฑ ์GMP 

100 

 3. ลดอตัราป่วยตาย โรค  1.อัตราการป่ วยไข้ เลื อดออก  : แสน
ประชากร 

<50 

 อนัดบัตน้ ๆ 2. ประชากร อาย ุ40 ปีข้ึนไป ไดรั้บบริการ  
คัดกรองความดันโลหิต  และเบาหวาน
ตามมาตรฐาน 

60 

  3. สตรี  อายุมากกว่า  35  ปี  มีความรู้เพื่อ
การสร้างพฤติกรรม  เร่ืองการตรวจเตา้นม
ดว้ย  ตนเอง 

80 

  4. หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการตรวจครรภก่์อน 
และหลงัคลอดตามเกณฑ ์

90 

 4. ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

1.ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ระบบปรับอากาศจัดเป็นเขตปลอดบุหร่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

80 

 5. ลดอตัราการบาดเจบ็ ตาย
ดว้ยอุบติัเหตุ 

1. มีอตัราการบาดเจบ็และตายดว้ย
อุบติัเหตุ  ลดลง : แสนประชากร 

<50 

 6. เขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีได้
มาตรฐาน 

1.คนพิการท่ีได้รับบริการด้านสวสัดิการ
สงัคมสาํหรับคนพิการในดา้นต่างๆ 

80 
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ตารางที ่1  แสดงมิติ / เป้าหมาย / ตัวช้ีวดั การดําเนินงาน   Healthy Thailand (ต่อ) 

มิต ิ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ร้อยละ 
2. ทางจิตใจ 1. มีครอบครัวอบอุ่น 1. ครอบครัวสามารถดูแลเด็ก ผูพ้ิการหรือ  

ผูสู้งอายไุดอ้ยา่งเหมาะสม 
80 

  2. วยัรุ่นเป็นสมาชิก To be No. 1 >   และมี  
กิจกรรมต่อเน่ือง 

50 

  3. ผูสู้งอายเุป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ และ
มี  กิจกรรมทุกเดือน 

50 

 2. ลดอัตราการฆ่าตัวตาย 
ดว้ยโรคจิต 

1. อตัราการฆ่าตวัตาย ลดลง:แสน
ประชากร 

<7.7 

 3. เด็ ก ไทยมี  IQ / EQ ได้
มาตรฐานสากล 

1. ศูนยเ์ดก็เลก็ไดม้าตรฐานอยา่งนอ้ย 1 
แห่ง    / ตาํบล 

100 

3. ทาง
สงัคม 
และ
เศรษฐกิจ 
พอเพียง  

1. มีความปลอดภยัในชีวิต 1.ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลต ามบัญ ชี ร าย ช่ื อ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยท่ีสามารถจับกุม  
ดาํเนินคดีและกดดนัให้เลิกพฤติกรรมได ้
** 

80 

 2. ไ ด้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า  
ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี หรือ 

1.โรงเรียนทุกสังกดัผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

100 

 ตลอดชีวิต 2. เดก็ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน ** 100 
 3. มีรายได้เพียงพอต่อการ

ดาํรงชีพ 
1. ครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าเกณฑ ์
จปฐ. (20,000 ปี) ลดลง ** 

80 

  2. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันา
เป็นวิสาหกิจชุมชน ** 

80 

 4. มีสภาพแวดลอ้ม และท่ี
อยูอ่าศยัเอ้ือต่อสุขภาพ 

- - 
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ตารางที ่1  แสดงมิติ / เป้าหมาย / ตัวช้ีวดั การดําเนินงาน   Healthy Thailand (ต่อ) 

มิต ิ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ร้อยละ 
4. ปัญญา  
/ จิต
วิญญาณ 

1. ลด ละเลิกอบายมุข และ
ส่ิงเสพติด 
2. มีความสามคัคี เอ้ืออาทร
เก้ือกลูกนั 
3. มีสติ แกปั้ญหาดว้ย    
เหตุผล และสนัติวิธี 
4. ยดึมัน่ในหลกัศาสนา
ธรรมะ และวฒันธรรม 

1. สดัส่วนผูติ้ดยาเสพติดลดลง                    
(ต่อพนัประชากร) 

 

4 
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บทที ่2 
การออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 

                                                                                                                                                        
2.1 ความสําคญัของการออกกาํลงักาย 
 ในปัจจุบนัน้ีวทิยาการใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดน้าํความเจริญมาสู่
มนุษยใ์นยคุน้ีเป็นอยา่งมาก และทาํใหม้นุษยมี์ความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน เม่ือการดาํเนินชีวิตอยู่
ในลกัษณะท่ีสะดวกสบายมากข้ึนการใชแ้รงกายในชีวิตประจาํวนัของมนุษยน์อ้ยลง จึงทาํใหม้นุษย์
ในปัจจุบนัน้ีมกัจะมีสภาพร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์แขง็แรงเท่าท่ีควร ร่างกายจึงมีสภาพอ่อนแอลงหรือ
เกิดสภาพผดิปกติข้ึนได ้ เช่น  การรักษานํ้าหนกัตวัใหค้งท่ีไม่ได ้ปริมาณไขมนัของร่างกายมากกวา่
ปกติ ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัโรคอว้น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหวัใจ
เส่ือมสภาพ โรคของขอ้ต่อและกระดูก และทาํใหก้ารเคล่ือนไหวร่างกายเป็นไปดว้ยความเช่ืองชา้ไม่
คล่องแคล่ววอ่งไว  เป็นตน้  
 เป็นท่ีทราบ และยอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้วา่ การท่ีมนุษยจ์ะดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมี
ความสุขนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งทางกาย  และจิตใจ  เช่ือกนัวา่ การออก
กาํลงักายท่ีดีถูกตอ้ง และเหมาะสมตามเพศ วยั สภาพของร่างกายแต่ละบุคคลตามความตอ้งการ  
ความสนใจแลว้นบัวา่เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสามารถทาํใหชี้วิตมนุษยมี์สุขภาพดีข้ึน 
 
2.2 ความหมายของการออกกาํลงักาย 
 การออกกาํลงักาย (Exercise) เป็นศพัทท่ี์ใชเ้ก่ียวกบักิจกรรมทางกายเป็นการศึกษา 
เก่ียวกบัการออกกาํลงักายท่ีจะตอ้งรู้จกัการตอบสนองต่อร่างกายของมนุษย ์      ในรูปแบบของการ
ออกกาํลงักายเฉพาะอยา่ง   ซ่ึงสามารถดดัแปลงร่างกายใหก้ระทาํจนเกิดผลการฝึกเฉพาะอยา่งนั้น ๆ  
 การออกกาํลงักายเป็นการทาํให้ร่างกายเกิดการเคล่ือนไหวเพื่อท่ีทาํให้ร่างกายแขง็แรง 
ทั้งระบบโครงสร้างและหนา้ท่ี หากขาดการออกกาํลงักาย ร่างกายจะลดศกัยภาพในการเคล่ือนไหว 
การออกกาํลงักายทาํให้กลา้มเน้ือสามารถออกแรงต่อตา้น และเอาชนะแรงบงัคบัได ้นอกจากน้ี    
ยงัทาํใหเ้กิดการพฒันาการทางสติปัญญา อารมณ์   และความรู้สึกดีข้ึนอีกดว้ย 
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 ดงันั้น  พอจะสรุปไดว้า่  การออกกาํลงักายเป็นกิจกรรมทางกาย      และทาํใหร่้างกาย
เกิดการเคล่ือนไหว ซ่ึงมีผลทาํใหร่้างกายแขง็แรง ทาํใหร้ะบบต่าง ๆ ของร่างกายทั้งในแง่ของ   
โครงสร้างและหนา้ท่ี ทาํงานสมัพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัทาํใหส้ติปัญญา อารมณ์ และ
ความรู้สึก     ดีข้ึนอีกดว้ย 
 
2.3 ประวตัิการออกกาํลงักาย 
 มนุษยเ์รารู้จกัการออกกาํลงักาย และประโยชน์ของการออกกาํลงักายมานานแลว้    
โดยเฉพาะในแง่ของการป้องกนัและรักษาโรค ดงัจะเห็นไดจ้ากการเล่าถึงพระจีนนิกายเต๋าในสมยั
โบราณ ไดท้าํการฝึกกงัฟกูนัมานานกวา่ 3,000 ปีแลว้ ซ่ึงการฝึกนั้นมีทั้งการเกร็งกลา้มเน้ือ           
การกาํหนดลมหายใจ เพื่อการรักษาโรค และอาการปวดเม่ือยต่าง ๆ และชาวฮินดูกเ็ป็นชนชาติหน่ึง
ท่ีรู้จกัประโยชน์ของการออกกาํลงักายมานาน ในหนงัสืออายรุเวทไดบ้รรยายถึงการออกกาํลงักาย
และการนวดเพื่อรักษาโรครูห์มาติซึม แมแ้ต่ชาวกรีกกย็งัรู้จกัถึงประโยชน์ของการออกกาํลงักาย 
เช่นกนั โดยไดมี้การสร้างวหิารแห่งสุขภาพท่ีเรียกกนัวา่ เอสเคอเฟีย (Asclepia) เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี
รักษาโรคต่าง ๆ และเป็นท่ีออกกาํลงักายอีกดว้ย 
 เช่ือกนัวา่ ฮิปโปเครติส เป็นแพทย์คนแรก ท่ีเห็นความสาํคญัของการเคล่ือนไหว และ
การออกกาํลงักาย ท่ีน่าสนใจกคื็อขอ้เขียนของเขาท่ีเก่ียวกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพของร่างกาย ซ่ึงได้
กล่าวไวต้อนหน่ึงวา่  “อวยัวะทุกส่วนของร่างกายล้วนมีหน้าที ่ หากอวยัวะเหล่าน้ันได้มีการใช้งาน
อย่างพอเหมาะพอดี มีการออกกาํลงักายทีเ่หมาะสมกจ็ะเจริญเติบโตไปด้วยด ี มีความแข็งแรง และ
จะเส่ือมช้า แต่หากอวยัวะเหล่าน้ันไม่ได้ใช้งาน กมี็แต่จะอ่อนแอ เจริญเติบโตช้า เกดิเป็นโรคได้ง่าย
และเส่ือมตามอายุได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ส่วนทีเ่กีย่วกบัข้อ และเส้นเอน็ต่าง ๆ พวกทีใ่ช้
ขาเดินน้อย ๆ โดยปล่อยให้มันอยู่เฉย ๆ กระดูก และกล้ามเนือ้จะฝ่อ และอ่อนแรงได้รวดเร็วกว่าพวก
ทีใ่ช้ขาเดิน”  จะเห็นไดว้า่ ขอ้เขียนอนัน้ีสามารถท่ีจะนาํมาใชใ้นปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักฎของการใช้ และไม่ใช้ (Law of use and disuse) กล่าวคือ ส่วนใดของร่างกายท่ีมีการ       
เคล่ือนไหว หรือมีการใชร่้างกายส่วนนั้นมาก ส่วนนั้นกจ็ะแขง็แรง ส่วนใดท่ีไม่ค่อยไดเ้คล่ือนไหว 
หรือไม่ไดเ้คล่ือนไหว  ร่างกายส่วนนั้นกจ็ะเลก็ลีบ หรืออ่อนแอ 
 บุคคลอีกท่านหน่ึงท่ีควรกล่าวคือ กาเลน (Galen) เป็นแพทยช์าวกรีกเช่นกนั กาเลน 
เกิดท่ี เปอร์กามสั (pergamus)  ในมายเซีย (Mysia)  เม่ือ พ.ศ. 673 (ค.ศ. 130)   กาเลน  ไดก้ล่าวไวว้า่  
“การออกกาํลงักายทีด่น้ัีนไม่ใช่เพือ่เป็นการฝึกฝนร่างกายเท่าน้ัน  แต่จะต้องเป็นการกระทาํทีส่นุก
และให้ความสบายใจด้วย” 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2266 (ค.ศ. 1723) แพทยช์าวฝร่ังเศส ช่ือ นิโคลสั องัเดรย ์ (Nicolas 
Andry) ไดเ้ปิดสถานกายบริหารส่วนบุคคลข้ึนแห่งแรกของยโุรป ท่ีประเทศเดนมาร์ก โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากพระเจา้ เฟดเดอริกท่ี 6 และมีบุคคลอีกท่านหน่ึง คือ ลิงก ์(Ling) กไ็ดเ้อาความรู้น้ี
ไปเปิดสถานกายบริหารท่ีประเทศสวีเดน และถือวา่ ลิงก ์ เป็นผูท่ี้ริเร่ิมการออกกาํลงักายอยา่งมี   
แบบแผน และขั้นตอน โดยกาํหนดใหมี้ท่าเร่ิมตน้รวมทั้งความหนกัเบาของการออกกาํลงักายนั้น ๆ 
โดยการใชแ้รงตา้น หรือการใชน้ํ้ าหนกัช่วยในการออกกาํลงักาย 
 ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ไดเ้ร่ิมเห็นความสาํคญัของการออกกาํลงักายมากข้ึน 
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีอดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนด้ี ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
คณะหน่ึง เรียกวา่ President’s Council on Physical Fitness and Sport. เพื่อศึกษาหาขอ้มูล และ     
คน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัเร่ืองของการออกกาํลงักายอยา่งจริงจงั ต่อมา นายแพทยเ์คนเน็ช คูเปอร์         
(Dr. Kenneth Cooper) ไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค เม่ือปี พ.ศ. 2511 น้ี
และไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี 
 สาํหรับเร่ืองของการออกกาํลงักายในประเทศไทยนั้น เช่ือกนัวา่มีมานานแลว้ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการนวดแผนโบราณ  หรือจากรูปป้ันฤาษีดดัตนในวดัพระเชตุพน ยอ่มเป็นเคร่ืองยนืยนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
2.4 คุณค่าของการออกกาํลงักาย 
 การออกกาํลงักายท่ีกระทาํอยา่งถูกวิธี ถูกตอ้งและเหมาะสมจะทาํใหเ้กิดคุณประโยชน์
แก่ร่างกาย การออกกาํลงักายท่ีดีนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัหลากหลายดา้น  ไดแ้ก่  อายุ เพศ สภาพ
ร่างกายของแต่ละบุคคล การเลือกกิจกรรมสําหรับการออกกาํลงักาย ปริมาณการฝึกของร่างกาย   
แต่ละคน เป้าหมายของการออกกําลังกาย ตลอดจนความสนใจของผูท่ี้จะออกกําลังกายด้วย          
ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการออกกาํลงักาย เป็นอยา่งมาก 

ถา้บุคคลใดกต็ามรู้จกัออกกาํลงักายท่ีดี และเหมาะสมแลว้จะทาํใหเ้กิดประโยชน ์   
ต่อตนเอง  ซ่ึงพอสรุปได ้ ดงัน้ี 

1. การออกกาํลงักายทาํใหสุ้ขภาพดีทั้งร่างกาย  และจิตใจ 
2. ทาํใหมี้สมรรถภาพทางกายดา้นต่างๆ สูงข้ึน และความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้นอ้ยลง

มีความอดทนมากข้ึน ประสิทธิภาพการทาํงานของร่างกายในชีวิตประจาํวนัดีข้ึน 
3. ช่วยควบคุมนํ้าหนกัของร่างกาย  รูปร่าง และทรวดทรง 
4. ช่วยทาํใหร้ะบบการทาํงานต่าง ๆ ของร่างกายทาํงานประสานสมัพนัธ์กนัดีข้ึน 

เช่น ระบบประสาท ระบบกลา้มเน้ือ ระบบไหลเวยีนโลหิต และระบบหายใจ เป็นตน้ 
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5. ป้องกนัโรคท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ือมของอวยัวะ เช่น โรคความดนัเลือดสูง โรค
หลอดเลือดหวัใจเส่ือมสภาพ  โรคอว้น  โรคเบาหวาน  โรคขอ้เส่ือมต่าง ๆ  เป็นตน้ 

6. ทาํใหล้ดความเครียดทางดา้นจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
7. ช่วยฟ้ืนฟสูภาพของร่างกาย 
8. การออกกาํลงักายพอเหมาะจะช่วยใหมี้พลงัทางเพศดีข้ึน 
9. เป็นการชะลอความแก่ หรือชะลอความเส่ือมของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซ่ึงจะ

ช่วยยดือายใุหย้นืยาวออกไป 
10.  ประหยดัค่ารักษาพยาบาล 

 
2.5 วยักบัการออกกาํลงักาย 
 
 2.5.1 วยัทารก (Infant) 

 วยัทารก  เป็นวยัท่ีมีความสาํคญัมาก ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่ทารกคลอดจากครรภม์ารดา
จนกระทัง่อายถึุง  2 ปี ชีวิตจะกา้วไปสู่วฒิุภาวะ (Maturity) ต่าง ๆ มากมาย 
 
ตารางที ่2  แสดงอายุกบัลกัษณะการเคลือ่นไหวของวยัทารก 

อายุ ลกัษณะการเคลือ่นไหว 

แรกเกิด – 3 เดือน 
 

4 – 6 เดือน 
 

7 – 9 เดือน 
10 – 12 เดือน 

 
12 – 15 เดือน 
15 – 18 เดือน 
18 – 24 เดือน 

 สามารถพยงุหนา้อกตวัเองไดเ้ลก็นอ้ยในขณะควํ่า 
 สามารถชนัคอไดใ้นขณะท่ีอุม้ 
 สามารถนอนควํ่าได ้
 ถา้จบันัง่สามารถนัง่ไดเ้พียงครู่หน่ึง 
 สามารถคลานไดดี้ 
 สามารถยนืไดแ้ละกา้วขาเดินไดโ้ดยตอ้งมีคนคอยจบัมือ   

ทั้งสองขา้งช่วยพยงุ 
 สามารถยนืและเดินไดดี้ 
 สามารเดิน ปีนป่ายได ้
 สามารถเดินและวิ่ง ใชน้ิ้วจบัส่ิงของไดดี้และสามารถเดิน

ถอยหลงัไดเ้ลก็นอ้ย 
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2.5.2  วยัเด็ก   (Childhood) 
 วยัเดก็น้ีอายอุยูร่ะหวา่ง 2 – 12 ปี จึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

1. วยัเดก็ตอนตน้ (Primary Childhood) อายรุะหวา่ง 2 – 6 ปี 
2. วยัเดก็ตอนปลาย (Secondary childhood)  อายรุะหวา่ง 6 –12 ปี 

 
 วยัเด็กตอนต้น 
 เดก็วยัน้ีบางทีเรียกวา่ วยัเดก็ก่อนเขา้เรียน ในวยัน้ีควรยดึหลกัความตอ้งการพื้นฐาน 
ของเดก็ ซ่ึงการเล่นของเดก็วยัน้ีคือ การเรียนรู้ (Playing is Learning) พยายามใหมี้อิสระในการ
เคล่ือนไหว รูปแบบของกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกบัวยัน้ีคือ การใชอุ้ปกรณ์และ
ส่ิงของต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหเ้ดก็สนใจ และมีส่วนร่วมกิจกรรมนั้น ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงอยา่ง
มาก คือ ความปลอดภยั ซ่ึงเก่ียวกบัสถานท่ีเล่น ลกัษณะของกิจกรรม จะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยั
ใหม้ากท่ีสุด เช่น สนามเดก็เล่น สนามกลางแจง้ เป็นตน้ 
 
 วยัเด็กตอนปลาย 
 เดก็วยัน้ีบางทีเราเรียกวา่ เดก็วยัเรียน กิจกรรมการออกกาํลงักายสาํหรับเดก็วยัน้ีควร
เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัเกมส์  การเล่นท่ีเป็นทกัษะอยา่งง่าย  มีระเบียบวธีิการเล่นท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกั
และสามารถท่ีจะแนะนาํส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นผูมี้นํ้ าใจนกักีฬา ความเสียสละ และช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น  นอกจากน้ียงัใหค้วามรู้เพิ่มพนูเก่ียวกบัการออกกาํลงักายไดอี้กดว้ย  เช่น  ศพัทต่์าง ๆ  ทาง 
การกีฬา เป็นตน้ ความแตกต่างทางวิธีการของเดก็วยัน้ีระหวา่งเพศชาย และเพศหญิงยงัไม่มีความ
แตกต่างกนัมากนกั   กิจกรรมนั้นสามารถท่ีจะเรียน และเล่นร่วมกนัได ้
 
2.5.3 วยัรุ่น   (Adolescence) 

 วยัน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายรวดเร็วมาก  อนัไดแ้ก่  รูปร่าง  ทรวดทรง 
นํ้าหนกัของร่างกาย ส่วนสูง ตลอดจนการเจริญเติบโตของกระดูก กลา้มเน้ือ และระบบอวยัวะ   
ภายในต่าง ๆ  เช่น  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบประสาท  ระบบต่อมไร้ท่อ  เป็นตน้ 
 การแบ่งวยันีส้ามารถแบ่งได้ออกเป็น  2 ช่วง ดงันี ้

1. ช่วงวยัเรียนทีเ่ข้าสู่วยัรุ่น อายปุระมาณ 10-15 ปี เดก็วยัน้ีมีความพร้อมทางร่างกาย
เป็นอยา่งมากในการท่ีจะออกกาํลงักายหรือเล่นกีฬา แต่ยงัมีอีกหลายดา้นท่ียงัเจริญเติบโตไม่เตม็ท่ี
โดยเฉพาะเพศชายจะเจริญเติบโตกวา่เพศหญิงในดา้นความแขง็แรง และความอดทนของกลา้มเน้ือ     
การเลือกกิจกรรมการออกกาํลงักาย หรือการเล่นกีฬาสาํหรับการแข่งขนัสามารถท่ีจะกระทาํไดแ้ลว้ 
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แต่ควรเป็นการแข่งขนัในวยัเดียวกนั ระยะเวลาการเล่น หรือการแข่งขนัควรมีระยะเวลาท่ีสั้น หรือ
การลดขนาดของสนามแข่งขนั ลดแตม้ลง เช่น การแข่งขนัฟุตบอลสนามควรจะแคบ หรือเลก็ลง
เวลาแข่งขนัไม่ควรเกินคร่ึงละ 30 นาที อุปกรณ์ เช่น ลูกฟุตบอลกค็วรจะใชข้นาดท่ีเลก็ลงนํ้าหนกั
ของลูกบอลนอ้ยลงเช่นกนั และสมรรถภาพทางกายของเดก็ผูช้ายจะเร่ิมสูงกวา่เดก็ผูห้ญิง ดงันั้น 
ควรแยกกิจกรรมท่ีใชแ้ข่งขนัออกจากกนั และเดก็วยัน้ีสามารถเลือกเล่นกีฬาไดบ้างชนิดท่ีเหมาะสม
กบัรูปร่างการเจริญ  เติบโตของร่างกาย เช่น วา่ยนํ้า ยมินาสติก เป็นตน้  วตัถุประสงคข์องการออก
กาํลงักายของวยัน้ีเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่ววอ่งไว  เนน้หรือฝึกทกัษะเฉพาะอยา่ง  และปลูกฝัง
ความมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา  

2. ช่วงวยัรุ่นหรือวยัหนุ่มสาว อายปุระมาณ 16 - 30 ปี ในวยัน้ีเป็นช่วงท่ีร่างกายมีการ
พฒันาอยา่งเตม็ท่ีแลว้ การออกกาํลงักายในวยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของร่างกาย  เพื่อในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั และเพื่อการแข่งขนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  สามารถท่ีจะออก
กาํลงักาย และเล่นกีฬาไดทุ้กชนิด สมรรถภาพในช่วงน้ีจะมีความสามารถทางร่างกายสูงสุด 
หลงัจากท่ีเลยวยัน้ีไปแลว้จะเร่ิมสู่วยัท่ีสมรรถภาพต่างๆ เร่ิมเส่ือมลง วยัน้ีสามารถท่ีจะเล่นกีฬาเพื่อ
การแข่งขนัไดดี้ท่ีสุด 
 
2.5.4 วยัผู้ใหญ่   (Adulthood) 

 วยัน้ีอายปุระมาณ 30 – 60 ปี เป็นวยัท่ีอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเร่ิมเส่ือมลงแลว้
ลกัษณะเฉพาะของคนวยัน้ีทั้งเพศชาย  และเพศหญิง  ร่างกายจะมีการสะสมไขมนัเพิ่มมากข้ึน  
ความอดทน  และความแขง็แรงของร่างกายจะลดลงไปเร่ือยๆ  วตัถุประสงคก์ารออกกาํลงักายของ
คนวยัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาสุขภาพ  ชะลอความเส่ือม  และฟ้ืนฟสูภาพร่างกายใหก้ลบัคืนมาสู่
สภาพปกติตามความเหมาะสมของเพศ  และวยั  ลกัษณะกิจกรรมการออกกาํลงักาย  ควรเป็น
กิจกรรมท่ีสนุกสนาน  เพลิดเพลิน ไม่ตอ้งใชแ้รงกายในการออกกาํลงักายท่ีเก่ียวกบัความเร็วมากนกั  
เป็นกิจกรรมท่ีไม่มีความซบัซอ้น  สามารถปฏิบติัไดง่้าย  การออกกาํลงักายหรือการเล่นกีฬาในวยัน้ี  
ควรเป็นเก่ียวกบั     การออกกาํลงักาย หรือการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพมากกวา่เพื่อการแข่งขนั  หรือ
เพื่อความเป็นเลิศ  ดงันั้น กิจกรรมการออกกาํลงักายจะเป็นไปตามความสนใจ และความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคลมากกวา่ การเลือกกิจกรรมแต่ละอยา่งนั้น มกัจะข้ึนอยูก่บัสภาพของร่างกายเป็น
ปัจจยัสาํคญั  กิจกรรมท่ีเหมาะสมไดแ้ก่  การวิ่งเหยาะๆ  การบริหารกาย ป่ันจกัรยาน วา่ยนํ้า เป็นตน้ 
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2.5.5 วยัสูงอายุหรือวยัชรา (Elderly or Senescence) 
 วยัน้ีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ประสิทธิภาพการทาํงานของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

เส่ือมลงอยา่งมาก  เช่น  อาการตามวั  หูตึง  กลา้มเน้ือต่าง ๆ  ลดประสิทธิภาพลง  รูปร่างหนา้ตา 
หนงัเห่ียวยน่  ระบบขบัถ่ายเส่ือมลง  เป็นตน้ การออกกาํลงักาย หรือการเล่นกีฬาในวยัน้ีไม่ใช่เป็น
ขอ้หา้มแต่กลบัช่วยใหร่้างกายสดช่ืนกระฉบักระเฉงข้ึน แต่มีขอ้ท่ีพึงระวงัคือ ตอ้งเลือกกิจกรรมการ
ออกกาํลงักาย หรือประเภทกีฬาท่ีมีความหนกัของงานใหเ้หมาะสมแก่สภาพของร่างกาย คือ ไม่
หนกัมาก  ไม่เร็วมาก ไม่มีการเกร็งหรือเบ่งกาํลงั ไม่มีการกลั้นการหายใจ การเหวีย่ง การกระแทก 
และการเล่นนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงความสนุกสนาน และเพื่อสุขภาพมากกวา่เพื่อการแข่งขนัเอาจริง  
เอาจงั  วตัถุประสงคข์องการออกกาํลงักายวยัน้ีเป็นการรักษา และฟ้ืนฟสุูขภาพใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีควร
จะเป็นตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ตลอดจนเป็นการใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนต่์อ
ตนเอง 
 
2.6 เพศกบัการออกกาํลงักาย 
 ธรรมชาติของเพศชาย และเพศหญิงมีความแตกต่างกนัทั้งในทางกายวิภาคศาสตร์ และ
สรีรวิทยา  สาํหรับเดก็อายรุะหวา่ง 2 – 10 ปี ความสามารถทางร่างกายอาจจะไม่แตกต่างกนัมากนกั 
แต่พออายรุะหวา่ง 10-15 ปี ความสามารถของชายจะเพิ่มข้ึนมากกวา่หญิง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขนาด
ของร่างกาย   ส่วนประกอบของร่างกาย โครงสร้างของร่างกาย ระบบการใชพ้ลงังาน ความแขง็แรง 
และความอดทนของกลา้มเน้ือท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากตารางเปรียบเทียบ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 3   แสดงการเปรียบเทยีบความแตกต่างทางกายวภิาคและสรีรวทิยาระหว่างเพศชาย      
 กบัเพศหญงิ 

รายการ หญงิ ชาย 
1. นํ้าหนกัของร่างกาย 
2. ความสูง 
3. ความกวา้งของไหล่-ความยาวของแขนขา (เม่ือเทียบกบัความยาว

ของลาํตวั) 
4. ความกวา้งของกระดูกเชิงกราน 
5. นํ้าหนกัของกระดูก 
6. ความจุปอด 
7. ความกวา้งของพื้นผวิหนา้ของถุงลมปอด (Alveolar Surface area) 

นอ้ยกวา่ 
นอ้ยกวา่ 
นอ้ยกวา่ 
มากกวา่ 
นอ้ยกวา่ 
นอ้ยกวา่ 
นอ้ยกวา่ 
นอ้ยกวา่ 

มากกวา่ 
มากกวา่ 
มากกวา่ 
นอ้ยกวา่ 
มากกวา่ 
มากกวา่ 
กวา้งกวา่ 
มากกวา่ 
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ตารางที ่ 3   แสดงการเปรียบเทยีบความแตกต่างทางกายวภิาคและสรีรวทิยาระหว่างเพศชาย      
 กบัเพศหญงิ (ต่อ) 

รายการ หญงิ ชาย 
8. มวล นํ้าหนกั และขนาดของกลา้มเน้ือ 
9. เปอร์เซ็นตไ์ขมนัของร่างกาย 
10. ปริมาณของเลือดท่ีหวัใจฉีดออกมาในช่วงเวลา  1 นาที (Cardiac 

output) 
11. ปริมาณของเลือดท่ีหวัใจฉีดออกมาใน 1 คร้ัง (Stroke Volume) 
12. อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั 
13. ความสามารถในการเตน้สูงสุดของหวัใจ 
14. ขนาดของหวัใจ 
15. ปริมาณของเมด็เลือกในเลือด 
16. ปริมาณของฮีโมโกบิลในเลือด 
17. ความสามารถในการใชอ้อกซิเจนสูงสุด (Maximal Oxygen 

Consumption : oVO2 max) 
18. ความทนต่อการเป็นหน้ีออกซิเจน (Oxygen Debt) 

มากกวา่ 
นอ้ยกวา่ 
นอ้ยกวา่ 
สูงกวา่ 
ตํ่ากวา่ 

(เลก็นอ้ย) 
เลก็กวา่ 
นอ้ยกวา่
นอ้ยกวา่ 
ตํ่ากวา่ 

 
นอ้ยกวา่ 

นอ้ยกวา่ 
มากกวา่ 
มากกวา่ 
ตํ่ากวา่ 
สูงกวา่ 

(เลก็นอ้ย) 
ใหญ่กวา่ 
มากกวา่ 
มากกวา่ 
สูงกวา่ 

 
มากกวา่ 

ท่ีมา : ประทุม  ม่วงมี, 2527 : 319 

 
2.7 หลกัปฏิบัติสําหรับการออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 
 เพื่อใหก้ารออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพไดผ้ลอยา่งเตม็ท่ี และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ควรยดึหลกัปฏิบติัตน  ดงัน้ี 

2.7.1  การประมาณตน  สภาพร่างกาย และความเหมาะสมกบักิจกรรมการออกกาํลงั
กายแต่ละชนิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การเพิ่มผลของสมรรถภาพจะตอ้งเป็นไปตามความ
เหมาะสมของร่างกายของแต่ละบุคคล มีขอ้สงัเกตท่ีสาํคญัวา่ ออกกาํลงักายหนกัเกินไปหรือไม่ โดย
สังเกตจากความเหน่ือย  หากออกกาํลงักายถึงขั้นเหน่ือยแลว้ ยงัสามารถฝึกต่อไปไดด้ว้ยความหนกั
เท่าเดิม โดยไม่เหน่ือยเพิ่มข้ึนและเม่ือพกัแลว้ประมาณ 10 นาที ก็รู้สึกหายเหน่ือย แสดงว่าการออก
กาํลงักายไม่หนักเกินไป  แต่ถา้พกัแลว้นานเป็นชัว่โมงก็ยงัไม่หายเหน่ือย แสดงว่าออกกาํลงักาย
หนกัเกินไป ดงันั้น  การออกกาํลงักายจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยปริมาณนอ้ยแลว้ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณมากข้ึน
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล 
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2.7.2  การแต่งกาย การออกกําลังกายแต่ละชนิดต่างมีแบบของเคร่ืองแต่งกายท่ี
แตกต่างกนัการแต่งกายท่ีเหมาะสมย่อมทาํให้การเคล่ือนไหวมีประสิทธิภาพดีกว่า และเป็นการ
ป้องกนัอนัตรายอนัอาจจะเกิดจากอุบติัภยัจากการออกกาํลงักายในดา้นความอดทน จะตอ้งคาํนึงถึง
การระบาย ความร้อนของร่างกายเป็นสาํคญัอยา่งยิง่ สภาพอากาศท่ีร้อนถา้เราใชเ้คร่ืองแต่งกายท่ีมีสี
ทึบจะทาํให้ร่างกายเพิ่มความร้อนสูงข้ึนมากร่างกายจะสูญเสียนํ้ ามากเกินความจาํเป็นทําให้
สมรรถภาพลดลง 

2.7.3  เลือกเวลา ดินฟ้าอากาศ หมายถึง การกาํหนดเวลาออกกาํลงักายท่ีแน่นอน และ
ควรจะเป็นเวลาเดียวกันทุกวนั เพราะมนัมีผลต่อการปรับตวัของร่างกาย การเลือกสภาพดินฟ้า
อากาศอาจทาํไดย้าก แต่การเลือกเวลาทุกคนสามารถทาํได ้เวลาท่ีเหมาะคือ ตอนเชา้ตรู่ และตอน
เยน็ ส่วนการฝึกดา้นความแข็งแรง และความเร็วระยะสั้ น อาจทาํไดใ้นอากาศร้อนแต่ตอ้งทาํให้
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อยา่งไรกต็ามหากซอ้มเพ่ือการแข่งขนั ควรคาํนึงถึงเวลาท่ีใชแ้ข่งขนัจริงดว้ย 

2.7.4  สภาพของกระเพาะอาหาร  ตามหลกัทัว่ ๆ ไป ควรให้งดอาหารหนักก่อนการ     
แข่งขนั หรือก่อนออกกาํลงักายประมาณ 3 ชัว่โมง สาํหรับกีฬาท่ีตอ้งใชค้วามอดทนนานเป็นชัว่โมง 
เช่น วิ่ง มาราธอน จกัรยานทางไกล ร่างกายตอ้งใชพ้ลงังานมาก หากทอ้งว่างอยู่นานอาจจะทาํให้
พลังงานสํารองหมดไป ดังนั้ น ก่อนแข่งขัน หรือระหว่างแข่งขันอาจจะให้อาหารท่ีย่อยง่าย             
ในปริมาณไม่ถึงอ่ิมเป็นระยะ ๆ ในเวลาอ่ิมจดักระเพาะอาหารขยายตวัมากจะทาํใหก้ารขยายตวัของ
ปอดเป็นไปไดไ้ม่เตม็ท่ี ในขณะเดียวกนัการไหลเวียนของเลือด จะตอ้งแบ่งเลือดส่วนหน่ึงไปใชใ้น
การย่อยอาหาร  และดูดซึมอาหาร  กระเพาะอาหารท่ีเต็มจะแตกไดง่้ายกว่ากระเพาะท่ีว่าง  ดงันั้น  
จึงควรงดการออกกาํลงักายในขณะอ่ิมจดั 

2.7.5  การดื่มนํ้า การขาดนํ้ าทาํให้สมรรถภาพลดลง การให้นํ้ าชดเชยส่วนท่ีขาดทาํให้
สมรรถภาพไม่ลดลง  นํ้ าสํารองในร่างกายมีปริมาณ 2 เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าหนักตวั   ดงันั้น การเล่น
กีฬาหรือการออกกาํลงักายใด ๆ ท่ีมีการเสียนํ้ าไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ของ นํ้ าหนักตวั และก่อนการ
แข่งขนัร่างกายอยูใ่นสภาพท่ีไม่ขาดนํ้ า หรือในระหว่างเล่นไม่เกิดการกระหายนํ้ าผูเ้ล่นก็ไม่จาํเป็น 
ตอ้งด่ืมนํ้ าในระหว่างนั้นความกระหายนํ้ าแสดงว่าร่างกายกาํลงัขาดนํ้ า ขาดอยู่เท่าไรก็ใช้ความ
กระหายเป็นเกณฑแ์ต่จะตอ้งค่อย ๆ  เฉล่ียปริมาณการด่ืม   ไม่ควรด่ืมคร้ังเดียวหมด 
 การให้นํ้ าชดเชยในปริมาณท่ีเท่ากบัสูญเสียในการออกกาํลงักาย  จะทาํใหส้มรรถภาพ
ดีท่ีสุดแต่จะตอ้งแบ่งการชดเชยออกไปเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ใน 1 ชั่วโมงก่อนการเล่น และอีก 75 
เปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียออกไปตามระยะเวลาของการเล่น หรือออกกาํลงักาย 
 2.7.6 ความเจ็บปวด  อาการแพอ้ากาศ เป็นหวดั ถา้ไม่มีอาการอ่ืนร่วม เช่น มีไข ้เจ็บ
คอ ไอ อ่อนเพลีย ก็สามารถฝึกซ้อม หรือออกกาํลงัได้ตามปกติ แต่ความเจ็บป่วยทุกชนิดทาํให้
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สมรรถภาพลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเป็นไข ้ซ่ึงร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ หัวใจตอ้งทาํงาน
มากข้ึนเพื่อระบายความร้อน เม่ือไปออกกาํลงั การระบายความร้อน และหัวใจจึงตอ้งทาํงานหนัก
ข้ึนแมแ้ต่งานเบา ๆ ก็อาจกลายเป็นงานหนักเกินไปได ้และถา้หากเป็นไขท่ี้เกิดจากเช้ือโรค การ
ไหลเวียนของเลือดท่ีเพิ่มข้ึนจากการออกกาํลงั อาจจะทาํให้เช้ือโรคแพร่กระจายไปตามส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย ทาํใหเ้กิดการอกัเสบทัว่ร่างกาย หรือในอวยัวะท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวิตในท่ีสุด 
 2.7.7 ความเจ็บป่วยระหว่างการออกกําลังกาย  เม่ือเกิดความเจ็บป่วย หรืออุบติัภยัข้ึน
ในระหว่างการออกกาํลงักาย ควรหยุดพกั หากเกิดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เม่ือไดพ้กัชัว่ครู่ก็จะ
หายเป็นปกติอาจจะลงเล่นต่อไปได ้แต่ถา้ออกกาํลงัต่อไปแลว้อาการเดิมกลบัเป็นมากข้ึนตอ้งหยดุ      
ขอ้น้ีสาํคญัมากสาํหรับคนท่ีมีอายุเกิน 35 ปีข้ึนไป โดยเฉพาะอาการหายใจขดั จุกแน่น เจ็บบริเวณ
หนา้อกซ่ึงอาจจะเป็นอาการของการขาดเลือดหล่อเล้ียงหวัใจ หากฝืนเล่นต่อไป อาจจะเกิดหวัใจวาย
ได ้ความรู้สึกไม่สบาย อึดอดั การเคล่ือนไหวบงัคบัไดไ้ม่ปกติ เป็นสัญญาแสดงว่า มีความผิดปกติ
เกิดข้ึน หากฝืนออกกาํลงัต่อไปโอกาสท่ีจะเกิดการบาดเจ็บจะมีมาก และความรุนแรงจะมากข้ึน
ตามลาํดบัเช่นกนั 
 2.7.8 ด้านจิตใจ  ตามหลักจิตวิทยา การออกกําลังกายมีผลต่อจิตใจในการลด
ความเครียด ดงันั้น ระหว่างการฝึกซอ้ม และออกกาํลงักาย จึงควรทาํจิตใจให้ปลอดโปร่ง พร้อมท่ี
จะเล่นพยายามขจดัปัญหาเร่ืองท่ีรบกวนจิตใจ หากไม่สามารถขจดัไดจ้ริง ๆ ก็ควรงดการฝึกซ้อม 
เพราะจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัภยัไดง่้าย 
 2.7.9  ความสม่ําเสมอ   ไม่ว่าการฝึกซ้อมเพื่อแข่งขนั หรือเพื่อสุขภาพก็ตาม   ตอ้ง
พยายามรักษาความสมํ่าเสมอไว ้การฝึกหนกัติดต่อกนั 1 เดือนแลว้หยดุไปคร่ึงเดือน แลว้มาเร่ิมตน้
ใหม่    จะเร่ิมเท่ากบัความหนกัคร้ังสุดทา้ยก่อนหยดุไม่ได ้แต่จะตอ้งลดความหนกัของการฝึกลงให้
ตํ่ากวา่การฝึกคร้ังสุดทา้ย แลว้จึงค่อย ๆ เพิ่ม 
 2.7.10 การพักผ่อน หลังการฝึกซ้อม และการออกกําลังกายแล้ว จาํเป็นต้องมีการ
พกัผ่อนให้เพียงพอ โดยมีหลกัสังเกตดงัน้ี ก่อนการฝึกซ้อมคร้ังต่อไป ร่างกายจะตอ้งสดช่ืนอยู่ใน
สภาพเดิมหรือดีกวา่เดิม การฝึกซอ้มวนัต่อมาจึงจะกระทาํใหม้ากข้ึนตามลาํดบั เน่ืองจากการฝึกซอ้ม 
และการออกกาํลงักายตอ้งเสียพลงังานสาํรองไป จาํเป็นตอ้งมีการชดเชยรวมทั้งซ่อมแซมส่วนท่ีสึก
หรอและสร้างเสริมให้แข็งแรงข้ึน กระบวนการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนในขณะท่ีร่างกายมีการพกัผ่อน
อยา่งเพียงพอเท่านั้น 
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2.8 ประเภทของการออกกาํลงักาย 
 การออกกาํลงักายสามารถจาํแนกประเภทออกไดห้ลายลกัษณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การจาํแนกประเภทการออกกาํลงักายตามลกัษณะของการฝึก  เพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพของ
ร่างกาย  โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายเป็นสาํคญั  ซ่ึงสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

2.8.1  การออกกําลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน  (Anaerobic exercise)  เป็นการใช้
พลังงานจากสารพลังงานหรือ  Adenosine Triphosphate (ATP)  ท่ีสะสมอยู่ในเซลล์กล้ามเน้ือ  
ได้แก่การทาํงานเบาๆ  การวิ่งระยะสั้ นๆ  การยกนํ้ าหนัก  เป็นตน้  ร่างกายไม่ใช้ออกซิเจนเลย  
นกักีฬาเหล่าน้ีไดรั้บการฝึกจนภาวะร่างกายมีความสามารถเป็นหน้ีออกซิเจนไดดี้ 

2.8.2  การออกกาํลังกายแบบใช้ออกซิเจน   (Aerobic exercise)   มกัเรียกทบัศพัทว์่า   
การออกกาํลงักายแบบแอโรบิค  ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์วย  เกตุสิงห์  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ของไทยไดใ้ช้คาํว่า  “อากาศนิยม”  เป็นการออกกาํลงักายท่ีทาํให้ร่างกายเพิ่มพูนความสามารถ
สูงสุดในการรับออกซิเจน  ทาํให้ไดก้ารทาํงานของหัวใจ  และปอดเป็นเวลานานพอท่ีจะก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ข้ึนภายในร่ายกาย  เป็นการออกกาํลงักายท่ีมีการเคล่ือนไหวส่วน
ต่างๆ  ของร่ายกายดว้ยความเร็วระดบัปานกลาง  ในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาทีข้ึนไป  ร่ายกายจะ
หายใจเอาออกซิเจนเขา้ไปใชใ้นการสร้างพลงังานเพิ่มข้ึนกว่าระดบัปกติมาก  ทาํให้ระบบหายใจ 
และระบบไหลเวียนของเลือดทาํงานมากชัว่ระยะหน่ึง  ก่อให้เกิดความทนทานของระบบดงักล่าว  
การออกกําลังกายแบบแอโรบิค  ได้แก่  ว่ายนํ้ า  วิ่ง  ถีบจักรยาน   เดินเร็วๆ  เต้นรําแอโรบิค  
กรรเชียงเรือ   ยกนํ้ าหนักแบบแอโรบิค  กระโดดเชือก  วิ่งอยู่กบัท่ี  เป็นตน้  ในปัจจุบนัถือว่าการ
ออกกาํลงักายแบบแอโรบิคเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากท่ีสุด 

2.8.3  การออกกําลังกายแบบไอโซเมติก  (Isometric exercise)  เป็นการออกกาํลงั
กายโดยการเกร็งกลา้มเน้ือโดยไม่มีการเคล่ือนไหวส่วนใดๆ  ของร่างกาย  ไดแ้ก่  การเกร็งกลา้มเน้ือ  
มดัใดมดัหน่ึง หรือกลุ่มหน่ึงสกัครู่แลว้คลาย และเกร็งใหม่  ทาํสลบักนั  หรือการออกแรงดึงดนัวตัถุ
ท่ีไม่เคล่ือนไหว เช่น  ดนักาํแพง  วงกบบานประตู  หรือพยายามยกเกา้อ้ีท่ีเรานัง่อยู ่เป็นตน้  อนัจะ
ทาํให้กล้ามเน้ือมีความแข็งแรงข้ึน  จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความแข็งแรง  พบว่า  การเกร็ง
กลา้มเน้ือดว้ยกาํลงั 2 ใน 3 ของกาํลงัสูงสุดเป็นเวลา 6 วินาที  โดยทาํเพียงวนัละคร้ัง  จะช่วยให้
กลา้มเน้ือแขง็แรงได ้

2.8.4  การออกกําลังกายแบบไอโซโทนิก (Isotonic exercise) เป็นการออกกาํลงักาย
ต่อสูก้บัแรงตา้นทานโดยกลา้มเน้ือมีการหดตวั หรือคลายตวัดว้ย ซ่ึงหมายถึงมีการเคล่ือนไหวขอ้ต่อ 
หรือแขนขาด้วย ได้แก่ การยกส่ิงของข้ึน หรือวางลง การออกกาํลงักายแบบน้ีเป็นการบริหาร
กลา้มเน้ือมดัต่างๆ โดยตรง ทาํใหก้ลา้มเน้ือโตข้ึน แขง็แรงข้ึน 
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2.8.5  การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก  (Isokinetic exercise)  เป็นการออกกาํลงั
กายโดยใหร่้างกายต่อสู้กบัแรงตา้นทานดว้ยความเร็วคงท่ี  นบัเป็นการออกกาํลงักายแบบใหม่  ดว้ย
การประดิษฐเ์คร่ืองมือออกกาํลงักายท่ีทนัสมยั  ผนวกกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์คลา้ยกบัการออกกาํลงั
แบบไอโซโทนิก  แต่เป็นการออกแรงต่อเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมา  ไม่ว่าดึงออกหรือเขา้  ยกข้ึนหรือ
วางลงกต็อ้งออกแรงเท่ากนั  และดว้ยความเร็วเท่ากนัเสมอ   
 
2.9 การกาํหนดแนวทางวธีิดาํเนินการในการออกกาํลงักายและการทดสอบสําหรับแต่ละบุคคล 
(Exercise Testing and Prescription for Individual) 
 Exercise Prescription   หมายถึง การกาํหนดแนวทาง หรือวิธีดาํเนินการออกกาํลงักาย 
ท่ีจะแนะนาํให้แก่บุคคลท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการออกกาํลงักายไดป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยมี
หลกัเกณฑ์ในการแนะนาํอย่างเป็นระบบ   ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคล และ    
มีการกาํหนด หรือระบุชนิดของกิจกรรมการออกกาํลงักาย ความหนกัของงาน ระยะเวลา ความบ่อย
หรือความถ่ี และความกา้วหนา้ของกิจกรรมการออกกาํลงักาย 
 
จุดมุ่งหมายของ  Exercise Prescription 
 จุดมุ่งหมายของการกาํหนดแนวทาง หรือวิธีการดาํเนินการออกกาํลงักายนั้น จะตอ้ง
คาํนึงถึงความสนใจ ความตอ้งการ และพ้ืนฐานทางสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
 1. เป็นการเพิ่มพนู หรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
 2.  เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และลดอตัราการเส่ียงต่อโรคท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือ
ป้องกนัการกลบัคืนมาของโรค 
 3. เป็นการประกนัความปลอดภยัแก่บุคคลนั้นในขณะท่ีออกกาํลงักาย (American 
College of Sports Medicine, 1995) 
 การกาํหนดแนวทาง หรือวิธีการดาํเนินการออกกาํลงักาย จะถูกกาํหนดเป็นโปรแกรม
การออกกาํลงักายท่ีชดัเจน สามารถท่ีปฏิบติัไดง่้าย  และโปรแกรมการออกกาํลงักายท่ีดีนั้น ควรจะ
เป็นลกัษณะท่ีเรียกวา่ Well - rounded exercise program   ซ่ึงจะประกอบดว้ย 
 1.  กิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีเป็นแบบแอโรบิค ทั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา และ
รักษาสภาพของสมรรถภาพทางกายดา้นระบบไหลเวียนเลือด และการหายใจ (Cardiorespriatory 
fitness)  
 2.  ควรจะมีการกําหนดแนวทางการออกกําลังกาย สําหรับการควบคุมนํ้ าหนัก 
(Weight control) ท่ีเหมาะสม 
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 3.  จะตอ้งมีกิจกรรมท่ีฝึกความแขง็แรง และความอดทนของกลา้มเน้ือ (Strength and 
muscular endurance activity) 
 4.   ควรจะตอ้งมีกิจกรรมท่ีฝึกความอ่อนตวั (Flexibility) 
 การออกกาํลงักายท่ีเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specificity) เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะตอ้ง
พิจารณาสําหรับการกาํหนดแนวทาง วิธีการดาํเนินการในการออกกาํลงักาย เช่น การฝึกความ    
แขง็แรง และความอดทนของกลา้มเน้ือ  จะเป็นการช่วยพฒันา และรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ
กลา้มเน้ือและกระดูก อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัการบาดเจบ็ท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การบาดเจบ็บริเวณหลงั
ส่วนล่าง เป็นตน้ สําหรับการฝึกการอ่อนตวันั้น เป็นการมุ่งท่ีพฒันา และรักษาสภาพเก่ียวกบัช่วง
การเคล่ือนไหวของขอ้ต่อท่ีมีการเคล่ือนไหวเป็นประจาํใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน และการท่ีมีความ
อ่อนตวัลดลงนาํไปสู่การมีรูปร่างทรวดทรงท่ีไม่ดีเกิดความเม่ือยลา้และบาดเจบ็ไดง่้ายอีกดว้ย 
 

 โพลลอ็ค และ วิลมอร์ (Pollock and Wilmore, 1990) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั   
แนวทางในการกาํหนดขบวนการ วิธีการดาํเนินการในการออกกาํลงักายไว ้ดงัน้ี 
  
 ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น 
 1. จะตอ้งมีขอ้มูลทางการแพทย ์(Medical information) อยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 
สําหรับท่ีจะใช้ในการประเมินสภาวะทางสุขภาพ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยประวติัทางการแพทย ์  
การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่ออตัราเส่ียงการตรวจร่างกายและการทดสอบในห้อง 
ปฏิบติัการ ทั้งน้ีรายละเอียดเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการประเมินก่อนท่ีจะเร่ิมฝึกตามโปรแกรมการออก
กาํลงักายท่ีไดก้าํหนดไว ้
 2. จะตอ้งทราบถึงสภาวะปัจจุบนัของแต่ละบุคคลทางดา้นสมรรถภาพทางกาย และ
อุปนิสยัในการออกกาํลงักาย 
 3.  จะตอ้งทราบความตอ้งการ ความสนใจ และจุดมุ่งหมายในการออกกาํลงักายของ
แต่ละบุคคล 
 4. จะตอ้งกาํหนดเป้าหมายท่ีสามารถจะปฏิบติั และเป็นจริงได ้ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 5. จะต้องจัดหาเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองมือ อุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายตาม
โปรแกรมการออกกาํลงักายท่ีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม 
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 ข้อแนะนําสําหรับระยะเร่ิมต้นของโปรแกรมการออกกาํลงักาย 
 1. ควรจะทาํการศึกษาถึงวิธีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องการออกกาํลงักายตลอดจน
วิธีการควบคุม และบนัทึกผลการออกกาํลงักายอยา่งชดัเจน 
 2. ควรมีผูน้าํหรือผูค้วบคุมท่ีเหมาะสมสาํหรับการออกกาํลงักายในช่วงแรก และตอ้ง
แน่ใจวา่เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์สาํหรับการออกกาํลงักายมีความปลอดภยั 
 3. พึงระลึกเสมอว่า ส่ิงสําคญัท่ีจะทาํให้ประสบผลสําเร็จในการออกกาํลงักายตาม
โปรแกรมท่ีกาํหนดไวน้ั้นจะตอ้งมีผูน้าํท่ีดี มีแรงจูงใจในการฝึก และพยายามศึกษาหาความรู้ใน
เร่ืองเหล่านั้น 
 4. โดยทัว่ไปแลว้ การออกกาํลงักายจะเร่ิมจากชา้ไปหาเร็ว เร่ิมจากความหนกัของงาน
ตํ่าไปสู่ความหนกัของงานสูง และจะตอ้งไม่เนน้ฝึกส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย ควรจะฝึกทุกส่วน
ทัว่ทั้งร่างกาย 
    

ข้อเสนอแนะสําหรับระยะยาวของโปรแกรมการออกกาํลงักาย 
 1. ตอ้งมีการประเมินสมรรถภาพทางกาย และโปรแกรมการออกกาํลงักายของแต่ละ
บุคคลเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงสภาวะทางสุขภาพของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั 
 2. การติดตาม และประเมินความสามารถในการทาํงานของร่างกายเป็นส่ิงสาํคญั ตอ้ง
พยายามสร้างแรงจูงใจ   และใหก้ารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการออกกาํลงักายใหแ้ก่บุคคล 
 3.  จะตอ้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสภาพของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี และเหมาะสม 
ควรจะออกกาํลงักายทุกวนั ๆ ละประมาณ 60 นาที โดยใหค้วามหนกัของงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ไม่เบาจนเกินไป และควรคาํนึงถึงสภาพของการบาดเจบ็ดว้ย 
 

 นอกจาก น้ี  โปรแกรมการออกกําลังก าย ท่ี ดีนั้ น  จะต้องประกอบด้วย ช่วง                    
การออกกาํลงักาย 4 ช่วง ดงัน้ี คือ 
 1. ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm-up) 
 2. ช่วงเสริมสร้างกลา้มเน้ือ (Muscular Conditioning) 
 3. ช่วงออกกาํลงักายแบบแอโรบิค (Aerobics exercise) 
 4. ช่วงผอ่นคลาย (Cool-down) 
 ทั้งน้ี  โปรแกรมการฝึก หรือโปรแกรมการออกกาํลงักายสําหรับแต่ละบุคคลนั้นจะ
แตกต่างกนัออกไป  ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ ความสนใจ เป้าหมาย สภาวะทางสุขภาพ   และพื้นฐาน
ทางสมรรถภาพของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญัโดยทัว่ ๆ ไป แลว้จะประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่  4   แสดงความสัมพนัธ์ช่วงของการออกกาํลงักาย กจิกรรมและเวลาทีป่ฏิบัติ สําหรับกา
ออกกาํลงักายในแต่ละคร้ัง 

 
ช่วงของการออกกาํลงักาย กจิกรรม เวลาทีป่ฏิบัต ิ

ช่วงอบอุ่นร่างกาย การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ (Stretching)  
 การเดิน 10 นาที 
 การบริหารกายเบา ๆ  
ช่วงเสริมสร้างกลา้มเน้ือ การบริหารกาย การฝึกดว้ยนํ้าหนกั 15-30 นาที 
ช่วงออกกาํลงักาย เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ๆ วา่ยนํ้า  
 ถีบจกัรยาน  กา้วข้ึนบนัได  
 เตน้รํา แอโรบิคแด๊นซ์ เป็นตน้ 20-60 นาที 
 กิจกรรมการเล่นท่ีใชร้ะยะเวลานาน  
 และความหนกัปานกลางถึงสูง  
ช่วงผอ่นคลาย การเดินทางการยดื   เหยยีดกลา้มเน้ือ 

(Stretching)  
5-10 นาที 

      
2.10 การกาํหนดแนวทางวธีิดําเนินการในการออกกาํลงักายสําหรับการพฒันา  
และรักษาสภาพสมรรถภาพทางกายด้านระบบไหลเวยีนโลหิต  และหายใจ    
(Exercise prescription for cardio respiratory fitness) 
 
 ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง และเป็นหลกัการในการกาํหนดแนวทาง วิธีดาํเนินการใน
การออกกาํลงักาย สาํหรับการพฒันา และรักษาสภาพสมรรถภาพทางกายดา้นระบบไหลเวียนเลือด
และหายใจ ดงัน้ี 
 1. ความหนกัของงาน (Intensity) 
 2.  ระยะเวลา (Duration) 
 3.  ความบ่อย (Frequency) 
 4. ชนิดของกิจกรรมการออกกาํลงักาย (Mode of physical activity) 
 5. ความกา้วหนา้ของกิจกรรมการออกกาํลงักาย (Progression of physical activity) 
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2.10.1 ความหนักของงาน   (Intensity) 
 การกาํหนดหรือประมาณความหนักของงาน สําหรับการออกกาํลงักายวิธีการท่ีนิยม
และเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป   สามารถกาํหนดได ้ 3 วิธีคือ 
 1. กาํหนดความหนักของงานจากปริมาณการใช้ออกซิเจนของร่างกาย (Oxygen 
consumption: oVo2   หรือ metabolic equivalent: METs) มีหน่วยการวดัเป็นมิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อ
นาที  
 METs หมายถึง อตัราความสามารถในการใชอ้อกซิเจนในสภาวะพกั (Resting 
metabolic rate) 1 METs มีค่าเท่ากบั 3.5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที 
 2.  กาํหนดความหนกัของงานจากอตัราการเตน้ของหวัใจ (Heart rate) มีหน่วยการวดั
เป็นจาํนวนคร้ังต่อนาที 
 3.  กาํหนดความหนักของงานจากอตัราการรับรู้ ท่ีเราเรียกว่า Rating of Perceived 
Exertion: RPE หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Borg Scale 
 
2.10.2 การกาํหนดความหนักของงานจากปริมาณการใช้ออกซิเจน 
 โดยทัว่ไปแลว้บุคคลท่ีมีความสามารถในการใชอ้อกซิเจนไดดี้มีประสิทธิภาพ    
หรือไม่นั้น  ข้ึนอยูก่บัขบวนการทางสรีรวิทยาของแต่ละบุคคล  ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการระบายอากาศ 
 2. การฟุ้ งกระจายของออกซิเจนจากถุงลมปอดเขา้ไปสู่หลอดเลือด 
 3. ความสามารถในการทาํงานของหวัใจ 
 4. การไหลเวียนของเลือดไปสู่กลา้มเน้ือ 
 5. ความสามารถขอกล้ามเน้ือในการท่ีจะนําเอาออกซิเจนจากเลือดไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ 
 
 ดงันั้น บุคคลท่ีมีความสามารถในการใช้ออกซิเจนไดดี้นั้น จะมีการใชอ้อกซิเจนใน
ปริมาณท่ีสูง  และจะมีความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Maximal oxygen consumption : 
oVo2  max)  สูงดว้ย 
 
 การกาํหนดความหนกัของงานท่ีเหมาะสม โดยทัว่ไปจะมีค่าระหว่าง 50-85 เปอร์เซ็นต ์
ของความสามารถในการใชอ้อกซิเจนสูงสุดของแต่ละบุคคล (50-85% oVo2   max) 
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 ในการกาํหนดความหนกัของงานสาํหรับแต่ละบุคคล โดยทัว่ไปแลว้สาํหรับวยัผูใ้หญ่
ท่ีมีสุขภาพดีจะกาํหนดความหนักของงานประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นตข์องความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุด (60-70% oVo2   max) และบุคคลท่ีมีความสามารถของร่างกายตํ่า (low functional 
capacity) จะกาํหนดความหนักของงานประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุด (<40-60% oVo2   max) สาํหรับบุคคลท่ีมีความผดิปกติ เช่น บุคคลท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั
กระดูก ความอว้น ควรเลือกความหนักของงานในระดบัตํ่า (ตํ่ากว่า 40% oVo2  max) และสําหรับ
บุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่นักกีฬาควรจะเลือกความหนักของงานโดยเฉล่ียประมาณ 70 เปอร์เซ็นตข์อง
ความสามารถในการใชอ้อกซิเจนสูงสุด (70% oVo2  max)  
 
 การแบ่งระดับความหนักของงาน สามารถแบ่งได้เป็น  3 ระดับ คอื 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัความหนกัของงานตํ่า (Low exercise intensity) จะมีระดบัความ 
   หนกัของงานตํ่ากวา่ 40 เปอร์เซ็นตข์องความสามารถในการใชอ้อกซิเจน 
   สูงสุด (<40% oVo2 max)  
 ระดบัท่ี 2  ระดบัความหนกัของงานปานกลาง (Moderate exercise intensity) จะมี 
   ระดบัความหนกัของงานระหวา่ง 40-60 เปอร์เซ็นตข์องความสามารถใน 
   การใชอ้อกซิเจนสูงสุด (40-60% oVo2 max)  
 ระดบัท่ี 3  ระดบัความหนกัของงานสูง (Vigorous or High exercise intensity) จะมี 
   ระดบัความหนกัของงานมากกวา่ 60 เปอร์เซ็นตข์องความสามารถในการ 
   ใชอ้อกซิเจนสูงสุด (>60% oVo2 max)  
 
2.10.3 การกาํหนดความหนักของงานจากอตัราการเต้นของหัวใจ 
 การกาํหนดความหนกัของงานจากอตัราการเตน้ของหัวใจ ก่อนอ่ืนจะตอ้งทราบอตัรา
การเตน้ของหัวใจสูงสุดของแต่ละบุคคลเสียก่อน การหาอตัราการเตน้ของหัวใจสูงสุด (Maximal 
heart rate)   สามารถหาไดห้ลายวิธี คือ 
 1. จากการทดสอบดว้ยวิธีการออกกาํลงักาย (Graded Exercise Testing: GXT) 
 2. จากการวิ่ง 12 นาที หรือ 1.5 ไมล ์
 3. จากสูตร 220-อาย ุ
 4. จากตารางท่ีกาํหนดให ้โดยแบ่งแยกตามเพศและอาย ุ
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 ในการหาอตัราการเตน้ของหัวใจสูงสุดในแต่ละวิธีท่ีกล่าวมาน้ี วิธีท่ีง่ายสะดวกและ
เป็นท่ีนิยมใชก้นั  คือ วิธีท่ี 3 จากสูตร 220 - อาย ุและในวิธีท่ี 2 จากการวิ่ง 12 นาที หรือ 1.5 ไมล ์ไม่
ควรจะนาํไปใชก้บัผูท่ี้เร่ิมตน้ออกกาํลงักาย หรือผูท่ี้มีอตัราเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจโคโรนาร่ีสูง 
ส่วนวิธีท่ี 1 จากการทดสอบดว้ยวิธีการออกกาํลงักายนั้นค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้น แต่กใ็หค่้าท่ีแม่นยาํ
กวา่ทุก ๆ วิธี   และวิธีท่ี 4   เป็นวิธีโดยประมาณเท่านั้น ความแม่นยาํในการวดันอ้ยกวา่วิธีอ่ืน ๆ 
 
 เม่ือทราบอตัราการเตน้ของหัวใจสูงสุดแลว้ เราก็สามารถท่ีจะคาํนวณหาอตัราการเตน้
ของหวัใจท่ีเป็นเป้าหมาย (Target heart rate) ของแต่ละบุคคลได ้ซ่ึงมีวิธีการคาํนวณดงัน้ี 
 
วธีิที ่1 Karvonen method 
 อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีเป็นเป้าหมาย เท่ากบั {อตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด-อตัรา
การเตน้ของหวัใจขณะพกั} x เปอร์เซ็นตค์วามหนกัของงาน+อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั 
   THR =  {HRmax - HRrest   } x  % HR + HRrest  

 
 อตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด (Maximal heart rate: HRmax   ) เท่ากบั 220 - อาย ุ

   HRmax  = 220-อาย ุ
 
 อตัราการเตน้ของหวัใจสาํรองสูงสุด (Maximal heart rate reserve: HRmax reserve)  
เท่ากบั อตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด - อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั 

   HRmax  reserve (HRR) = HRmax  - HRrest    

 
วธีิที ่2 Cooper 
  
 อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีเป็นเป้าหมาย เท่ากบั อตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดx 
เปอร์เซ็นตค์วามหนกัของงาน 
    THR = HRmax   x  % HR  
 วิธีการคาํนวณของความหนกัของงานโดยวิธีท่ี 1 Karvonen method จะใหค้วามแม่นยาํ
และมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการใชอ้อกซิเจน (oVo2 ) มากกวา่วิธีท่ี 2 ของ Cooper และ
วิธีท่ี 2 น้ีมีแนวโนม้ในการประเมินความสามารถในการใชอ้อกซิเจนไดต้ ํ่ากวา่ค่าความเป็นจริง แต่ก็
มีวิธีการคาํนวณท่ีง่าย   สะดวกไม่ซบัซอ้น 
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 จากการศึกษาของ เดวิด และ คอนเวอร์ติโน (Davis and Convertino, 1975, quoted in 
pollock and Wilmore, 1990) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหาอตัราการเตน้ของหัวใจ สาํหรับ
การพยากรณ์ความหนกัของงานในการฝึกความทนทานของร่างกาย พบว่า การหาอตัราการเตน้ของ
หัวใจท่ีเป็นเป้าหมายของบุคคลวยัผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดี ท่ีระดับความหนักของงาน 70 และ 85 
เปอร์เซ็นต์ ของความสามารถสูงสุดท่ีคาํนวณโดยวิธีท่ี 2 Cooper จะไดค่้าตํ่ากว่าวิธีท่ี 1 Karvonen 
method ประมาณ  25 คร้ังต่อนาที และ 13 คร้ังต่อนาที  ส่วนบุคคลท่ีเป็นโรคหัวใจนั้ นมีความ     
แตกต่างกนั 20 คร้ังต่อนาที และ 11 คร้ังต่อนาที ตามลาํดบั และ ดราฟแมน และ แคสส์ (Kaufmann 
and Kasch, 1975 quoted in Poolock and Wilmore, 1990) ไดก้ล่าวว่าการกาํหนดความหนกัของงาน 
โดยใช้อตัราการเตน้ของหัวใจสํารองสูงสุด (HR max reserve) มีความสัมพนัธ์กันอย่างมากกับ     
ค่าอตัราความสามารถในการใชอ้อกซิเจนท่ีเป็นจริง เม่ือทาํการทดสอบดว้ยวิธีการออกกาํลงักาย 
(Graded exercise test : GXT) 
 

 การประเมินหรือการวดัอตัราการเตน้ของหัวใจขณะพกั ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด คือ ภายหลงั
ต่ืนนอนตอนเชา้ก่อนท่ีจะลุกข้ึนไปปฏิบติัภารกิจประจาํวนั (Taylor, Wang, Rowell and Blomqvist, 
1963    quoted in Pollock and Wilmore, 1990) การเปล่ียนอิริยาบถหรือท่าทางต่าง ๆ จะทาํให้อตัรา
การเตน้ของหวัใจขณะพกัเปล่ียนแปลงไปไดง่้าย และการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกัควรจะ
ให้อยูใ่นท่านอนท่ีสบาย หรือท่านัง่และควรจะสงบเงียบ ทั้งน้ีจะทาํการนบัอตัราการเตน้ของหัวใจ
เป็นเวลา 30 วินาที แลว้คูณดว้ยสอง เป็นเวลาหน่ึงนาที การวดัอตัราการเตน้ของหัวใจขณะพกั ท่ี
แม่นยาํควรจะวดัในเวลาตอนเชา้ติดต่อกนัประมาณ 2-3 วนั แลว้หาค่าเฉล่ียอตัราการเตน้ของหัวใจ
ขณะพกัท่ีเหมาะสม 
 
2.10.4 การกาํหนดความหนักของงานจากอตัราการรับรู้ 
 วิธีการน้ีเป็นการหาอตัราการรับรู้ของความหนกัของงานไดรั้บการพฒันาโดย กนัเนอร์ 
บอร์ก (Gunnar Borg) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัของกรุงสต๊อกโฮม 
ประเทศสวีเดน โดยคน้พบว่า ความหนักของงานในการออกกาํลงักาย ซ่ึงสามารถจะบอกไดด้ว้ย
อตัราการเตน้ของหัวใจนั้น สามารถท่ีจะบนัทึกไดโ้ดยบ่งบอกถึงความรู้สึก หรือบอกถึงการรับรู้
ของความหนักงาน หรือสามารถตอบสนองกบัการรับรู้ความหนักของงานท่ีกระทาํอยู่นั้นได ้ซ่ึง
เรียกวิธีน้ีวา่ Ratings of Perceived Exertion: RPE) 
 บอร์ก (Borg) ไดก้าํหนดระดบัความหนักของงานตามอตัราการรับรู้ไวค้ร้ังแรกมี 15 
ระดบั และมีช่วงของคะแนนจาก 6 ถึง 20 ต่อมาไดเ้ปล่ียนแปลงอตัราการรับรู้เป็น 0-10 ดงัน้ี 
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ตารางที ่5  แสดงระดับความหนักของงานตามอตัราการรับรู้ 
            The original RPE scale                          การรับรู้  New RPE scale 
6 no exercise ไม่มีการรับรู้อะไรเลย 0 Nothing at all 
7 very, very light  เบามาก ๆ 0.5 very, very weak 
8   1 very weak 
9 very light เบามาก 2 weak  light 
10   3 moderate 
11 airly  light เบา 4 somewhat strong 
12   5 strong (heavy) 
13 somewhat hard  บางคร้ังกห็นกั  6  
14   7 very strong 
15 hard หนกั 8  
16   9  
17 very hard หนกัมาก (เกือบจะสูงสุด)  10 very, very strong 
18    (almost max) 
19 very, very hard   maximal 
20 maximal exercise    

ท่ีมา :  Pollock & Wilmore, 1990 
 

 ความสัมพันธ์ของอัตราการรับรู้ (RPE scale) น้ีมีความสัมพันธ์กับความเม่ือยล้า  
นอกจากน้ีก็ยงัมีความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบทางสรีรวิทยา คือ อตัราการเตน้ของหวัใจ ระดบัของ
กรดแลคติคในเลือด ความสามารถในการใช้ออกซิเจน และความสามารถในการระบายอากาศ 
(Skinner, Hutsler, Bergsteinova and Buskirk, 1973, quoted in Pollock and Wilmore, 1990) การใช้
อตัราการรับรู้ในการกาํหนดความหนกัของงานน้ี จะนิยมใชค้วบคู่กบัวิธีการกาํหนดความหนกัของ
งานจากอตัราการเตน้ของหวัใจ และจากปริมาณการใชอ้อกซิเจน  นอกจากน้ี โพลลอ็ค, ฟอสเตอร์, 
โรด และ วิเบิล (Pollock, Foster, Rod and Wible, 1982, quoted in Pollock and Wilmore, 1990)  ได้
พบว่าวยัหนุ่มสาวท่ีมีสุขภาพดี อตัราการรับรู้สูงสุดจะเป็น 19 วยักลางคนท่ีมีสุขภาพดีจะเป็น 18 
และ  ผูท่ี้เป็นโรคหัวใจจะเป็น 17 ส่วน อตัราการรับรู้จากการใชก้ารกาํหนดระดบัความหนักงาน
เป็น 15 ระดบั นั้นพบว่า อตัราการรับรู้ท่ีระดบั 12-13 จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเตน้ของหัวใจ
ท่ี 60 เปอร์เซ็นต ์และอตัราการรับรู้ท่ีระดบั 16 จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเตน้ของหัวใจท่ี 85 
เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการเตน้หวัใจสูงสุด  (American College of Sports Medicine, 1991) 
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ตารางที ่6   การจําแนกความหนักของงานในการออกกาํลงักายทีใ่ช้ระยะเวลา 30-60 นาท ี
ความสัมพนัธ์ของความหนักของงาน การจําแนก 

HRmax Vo2  max หรือ HRmax  reserve RPE. ความหนักของงาน 
นอ้ยกวา่ 35% นอ้ยกวา่ 30% นอ้ยกวา่ 10 เบามาก 

35-59% 30-49% 10 – 11 เบา 
60-79% 50-74% 12 – 13 ปานกลาง 
80-89% 75-84% 14 – 16 หนกั 

มากกวา่หรือ มากกวา่หรือ มากกวา่ 16 หนกัมาก 
เท่ากบั 90% เท่ากบั 85%   

ท่ีมา :  Pollock & Wilmore, 1990 
 
2.10.5 ระยะเวลา (Duration) 
 ระยะเวลาของการออกกาํลงักาย ควรจะใช้ระยะเวลาประมาณ  15 - 60 นาที  ทั้ งน้ี     
จะไม่รวมระยะเวลาสาํหรับช่วงการอบอุ่นร่างกาย   และช่วงผอ่นคลาย  แต่โดยทัว่ ๆ ไปแลว้ จะใช้
ระยะเวลาของการออกกาํลงักายประมาณ 20 - 30 นาที และการออกกาํลงักายจะเป็นลกัษณะท่ี
ต่อเน่ืองกนั หรือไม่ต่อเน่ืองก็ได ้ ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีออกกาํลงักายน้ีจะตอ้งเป็นกิจกรรมการออกกาํลงั
กายแบบแอโรบิค กล่าวคือ จะตอ้งเป็นการออกกาํลงักายท่ีร่างกายมีการใชพ้ลงังานในการทาํงาน
ของร่างกายแบบใชอ้อกซิเจน  นอกจากน้ีการออกกาํลงักายท่ีใชเ้วลาเพียง 5 - 10 นาที  นั้นจะตอ้งใช้
ความหนกัของงานสูงมากกว่า 90% Vo2  max จึงจะเกิดการพฒันาไดอ้ย่างมีนยัสําคญั แต่อยา่งไรก็
ตาม การใช้ความหนักของงานสูงและใช้ระยะเวลาสั้ นนั้น  บางคร้ังอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับ
บุคคลทัว่ ๆ ไป  และอาจจะทาํให้เกิดการบาดเจบ็ของกระดูก  กลา้มเน้ือ  และขอ้ต่อไดง่้ายกว่าการ
ใชค้วามหนกัของงานท่ีตํ่าหรือปานกลาง   แต่ใชร้ะยะเวลาในการออกกาํลงักายนานมากข้ึน 
 สําหรับบุคคลท่ีมีขีดจาํกดัของร่างกาย คือมีอาการแสดงออกท่ีบ่งบอกถึงอาการของ
โรค (Symptomatic)  และบุคคลท่ีไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic) แต่มีอตัราเส่ียงต่อการเกิดโรค
การออกกาํลงักายเป็นระยะเวลาประมาณ 20 - 30 นาที  และมีความหนักของงานระดบัปานกลาง 
คือ ประมาณ 40 - 60 เปอร์เซ็นต ์ของความสามารถในการใชอ้อกซิเจนสูงสุด (40-60% oVo2  max)  
จะมีความเหมาะสมมากโดยเฉพาะในระหว่างสัปดาห์แรกของการออกกาํลงักาย นอกจากน้ีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงระยะเวลา และระดับความหนักของงานนั้ น  จะต้องคํานึงถึงพื้นฐาน
ความสามารถในการทาํงานของร่างกาย (Function capacity) ของแต่ละคน  ตลอดจนสภาวะสุขภาพ
เป้าหมาย  เช่น  ตอ้งการลดนํ้ าหนัก  และผลของการตอบสนองท่ีเฉพาะเจาะจง ของกิจกรรมการ
ออกกาํลงักายนั้น ๆ โดยปกติแลว้ระยะเวลาในการออกกาํลงักาย อาจจะเพ่ิมข้ึนทีละน้อยจาก 20 
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นาที ถึง 45 นาที ได้ในระหว่างระยะเร่ิมตน้ (The initial stage) ของโปรแกรมการออกกาํลงักาย 
อยา่งไรกต็ามควรจะเพ่ิมระยะเวลาก่อนท่ีจะเพิ่มความหนกัของงาน 
 

2.10.6 ความบ่อย (Frequency) 
 ความบ่อยหรือความถ่ีของการออกกาํลงักายข้ึนอยูก่บัความหนกัของงานและระยะเวลา
ของการออกกาํลงักายด้วย ความบ่อยของการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมประมาณ 3 – 5 คร้ังต่อ
สปัดาห์ ทั้งน้ีกต็อ้งข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถในการทาํงานของร่างกาย 
 สาํหรับบุคคลท่ีมีความสามารถในการใชอ้อกซิเจน (oVo2 ) มากกว่า 5 METs (มากกว่า 
17.5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) กส็ามารถท่ีจะออกกาํลงักายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อสปัดาห์ 
 

2.10.7 ชนิดของกจิกรรมการออกกาํลงักาย (Mode of physical activity) 
 กิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย ต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีการใช้กลุ่ม
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Large muscle group) และเป็นกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีเป็นลกัษณะแบบ    
แอโรบิค เช่น การเดิน การวิ่งเหยาะๆ ว่ายนํ้ า กระโดดเชือก กรรเชียงเรือ ป่ันจักรยาน เต้นรํา         
แอโรบิค เป็นตน้ ทั้งน้ี ตอ้งใชเ้วลาในการประกอบกิจกรรมนาน ๆ จึงจะเกิดประโยชน์ 
 โพ ลล็ อ ค  แล ะ  วิ ล ม อ ร์  (Pollock and Wilmore, 1990) ได้ แ บ่ งแ ยก กิ จ ก รรม                
การออกกาํลงักายท่ีใชแ้รงกระแทกสูงและแรงกระแทกตํ่า สาํหรับการออกกาํลงักายเพื่อพฒันา และ
รักษาสมรรถภาพของร่างกายทางดา้นระบบไหลเวียนเลือดและหายใจ โดยเน้นกิจกรรมการออก
กาํลงักายท่ีเป็นลกัษณะแบบแอโรบิค   ดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางที ่7   แสดงการแบ่งแยกกจิกรรมทีใ่ช้แรงกระแทกสูงและแรงกระแทกตํ่า 
กจิกรรมทีใ่ช้แรงกระแทกสูง กจิกรรมทีใ่ช้แรงกระแทกตํา่ 

การวิ่งเหยาะ ๆ / การวิ่ง (Jogging/Running) การเดิน(Walking) 
บาสเกตบอล/วอลเลยบ์อล(Basketball / Volleyball) การถีบจกัรยาน (Cycling-Bicycling) 
กิจกรรมท่ีมีการกระโดดสลบัเทา้/กระโดด 
(Hopping/Jumping activity) 

วา่ยนํ้า/กิจกรรมทางนํ้า(Swimming/Water 
activities) 

การกระโดดเชือก  (Rope Skipping) กรรเชียง  (Rowing) 
เตน้รําแอโรบิค (แบบแรงกระแทกสูง)  กา้วข้ึน-ลงบนัได(Stair climbing) 
Aerobic dance (high-impact) เตน้รําแอโรบิค (แบบแรงกระแทกตํ่า) 
 Aerobic dance (Low-impact) 
 สกีระยะทางไกล(Cross-country skiing) 

ท่ีมา :  Pollock & Wilmore, 1990 
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2.10.8 ความก้าวหน้าของกจิกรรมการออกกาํลงักาย (Progression of physical activity) 
 การกาํหนดอตัราความกา้วหน้าของกิจกรรมการออกกาํลงักายนั้น  จะข้ึนอยู่กบัอาย ุ 
สภาวะทางสุขภาพ ความสามารถในการทาํงานของร่างกาย ความชอบ และความตอ้งการ หรือ     
เป้าหมายของแต่ละบุคคล สําหรับความกา้วหน้าของกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีไดก้าํหนดเป็น
แนวทางไว ้ สามารถท่ีจะแบ่งแยกออกเป็น 3 ระยะคือ 
 
ระยะที่ 1 ระยะเร่ิมต้น (Initial conditioning stage) 
 ระยะเร่ิมตน้ของการออกกาํลงักายน้ี โดยทัว่ไปประมาณ 4 - 6 สัปดาห์ แต่ถา้บุคคลใด
ท่ีมีสมรรถภาพทางร่างกายตํ่า หรือเป็นบุคคลท่ีเป็นโรคหัวใจโคโรนาร่ีแลว้ อาจจะตอ้งมีความ
จาํเป็นท่ีเพิ่มระยะเวลาในช่วงน้ีเป็น 6 - 10 สัปดาห์ได้  ขณะเดียวกันบุคคลท่ีมีสมรรถภาพทาง
ร่างกายอยูใ่นระดบัสูงแลว้ ก็อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการออกกาํลงักายในระยะน้ี โดยขา้มไป
ในระยะท่ีสูงกว่าต่อไปไดเ้ช่นเดียวกนั และการออกกาํลงักายในระยะเร่ิมตน้ ควรจะเป็นกิจกรรม
บริหารกายท่ีเบา ๆ และกิจกรรมแบบแอโรบิคท่ีใช้ความหนักของงานอยู่ในระดบัตํ่า  ทั้งน้ีเพื่อ
หลีกเล่ียงการเกิดบาดเจ็บของกลา้มเน้ืออาจจะปวดบวม หรือระบมได ้การออกกาํลงักายในระยะน้ี
ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 
 ความหนักของงาน ระดบัตํ่ากว่า 40 เปอร์เซ็นตข์องความสามารถในการใชอ้อกซิเจน
สูงสุด (<40% oVo2 max) ระยะเวลา 10-15 นาที ความบ่อย 3 - 5 คร้ังต่อสปัดาห์ 
 และการมีการตรวจสอบอตัราการเตน้ของหัวใจเป็นระยะ ๆ ทุก ๆ 3 นาที นอกจากน้ี
บุคคลท่ีไดรั้บการผา่ตดัเก่ียวกบัหัวใจ และมีความสามารถในการใชอ้อกซิเจนตํ่าเพียง 2 - 3 METs   
(7-10.5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) นั้น ระยะเวลาการออกกาํลงักายเพียง 5 นาทีก็เพียงพอแลว้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากจะมีอาการเจบ็หนา้อก   มีการเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือเฉพาะท่ีและการหายใจท่ีลาํบาก 
 
ระยะที่ 2 ระยะพฒันา (Improvement conditioning stage) 
 ระยะท่ีกาํลงัพฒันาน้ีจะแตกต่างกบัระยะเร่ิมตน้ ระยะน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 4 - 5 เดือน 
ในระยะน้ีจะมีการเพ่ิมความหนักของงาน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการออกกาํลงักายให้หนัก  และนาน
มากยิ่งข้ึน ระยะเวลาจะมีการเพิ่มทุก ๆ  2 - 3 สัปดาห์  ระดบัความหนกัของงานอยู่ในช่วงระหว่าง 
40 - 85%  oVo2 max  ในระยะท่ีกาํลงัพฒันาน้ีการเพิ่มระยะเวลาในการออกกาํลงักายควรจะเพิ่มก่อน
การเพิ่มความหนกัของงานในการออกกาํลงักาย  สาํหรับบุคคลท่ีมีอายมุากกว่า  30  ข้ึนไป การเพิ่ม
ระยะเวลาในการออกกาํลงักายไม่ควรเพิ่มข้ึนเกินกวา่  40  เปอร์เซ็นต ์ ของระยะเวลาเดิม 
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ระยะที่  3 ระยะรักษาสภาพ (Maintenance conditioning stage) 
 ระยะน้ี เป็นระยะท่ีตอ้งพยายามรักษาหรือคงสภาพของสมรรถภาพของร่างกายท่ีไดรั้บ
มาจากการฝึกหรือการออกกาํลงักายมาแลว้ภายหลังจาก 6 เดือนแรกของการฝึกนั้ น การเลือก        
กิจกรรมการออกกาํลงักายอ่ืน ๆ เช่น การเลือกเล่นกีฬาต่าง ๆ ก็สามารถท่ีจะกระทาํไดต้ามความ
ตอ้งการ และความสนใจของตนเอง ในระยะน้ีสมรรถภาพของร่างกายดา้นระบบไหลเวียนโลหิต
และหายใจเป็นท่ีน่าพอใจแลว้ ก็อาจจะลดความบ่อย หรือความถ่ีของการออกกาํลงักายลงได ้แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และความหนักของงานจะตอ้งเท่าเดิม ไม่มีการลดความ
หนกัของงานลง ถา้ลดความหนกัของงานลงดว้ยจะทาํใหส้มรรถภาพของร่างกายท่ีไดรั้บมาจากการ
ฝึกนั้นจะลดลงดว้ยเช่นเดียวกนั 
 
ตารางที ่8    แสดงโปรแกรมการออกกาํลงักายสําหรับบุคคลทีมี่สภาพร่างกายปกติ  
 

ระยะการฝึก สัปดาห์ที ่
ความหนักของงาน 

% oVo2 max หรือ HR rest 
ความบ่อย 

(คร้ัง/สัปดาห์) 
เวลาฝึก 
(นาท)ี 

ระยะเร่ิมตน้ 1 40-50 3 12 
(Initial Stage) 2 50 3 14 
 3 60 3 16 
 4 60-70 3 18 
 5 60-70 3 20 
ระยะพฒันา 6-9 70-80 3 - 4 21 
(Improvement 10 - 13 70-80 3 - 4 24 
Stage) 14 - 16 70-80 3 - 4 24 
 17 - 19 70-80 4 - 5 28 
 20 - 23 70-80 4 - 5 30 
 24 - 27 70-85 4 - 5 30 
ระยะรักษาสภาพ 28 + 70-85 3 30 - 45 
(Maintenance 
Stage) 

    

 



บทท่ี 2 การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

45 

2.11 ความอ่อนตัว  (Flexibility) 
 ความอ่อนตวั หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนไหวสูงสุด ตลอดช่วงของการ
เคล่ือนไหวของขอ้ต่อ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัการยดืขยายของขอ้ต่อ อุณหภูมิของกลา้มเน้ือ ความยดืหยุน่
ของกลา้มเน้ือ  เป็นตน้  และมีความเก่ียวขอ้งกบั Ligaments  และ Tendons ของขอ้ต่อซ่ึงมีผลต่อ
ช่วงของการเคล่ือนไหว ฉะนั้ นการทดสอบความอ่อนตัวเพียงแห่งใดแห่งหน่ึงของขอ้ต่อของ
ร่างกาย  จึงไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกถึงความสามารถในการอ่อนตวัของร่างกายทั้งหมดได ้ ในการ
ทดสอบจากห้องทดลอง ปกติแลว้คุณภาพของความอ่อนตวัจะอยู่ในความหมายของช่วงของการ
เคล่ือนไหว ซ่ึงจะแสดงผลเป็นองศา โดยทัว่ไปเคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบไดแ้ก่ Electrogoniometers, 
Leighton  flexmeter เป็นตน้  ในการทดสอบภาคสนามจะทาํการประเมินความอ่อนตวั โดยการ
ประเมินความสามารถของการเคล่ือนไหวของหัวไหล่  (Shoulder elevations test)  ความอ่อนตวั
ของขอ้เทา้  (Ankle flexibility test)  การงอพบัของลาํตวัหรือนัง่งอตวัไปขา้งหนา้  (Trunk flexion : 
Sit – and - reach test)  และการเหยยีดของลาํตวั  (Trunk extension test) 
 การนั่งงอตัวไปขา้งหน้าหรือการงอพับของลาํตัว ส่วนมากมักจะนําไปใช้ในการ
ประเมินความสมบูรณ์ทางสุขภาพ (Health-oriented fitness) ของหลงัส่วนล่าง และความอ่อนตวั
ของขอ้สะโพก การท่ีมีความสามารถของกลา้มเน้ือส่วนล่าง และความอ่อนตวัของขอ้สะโพกตํ่า 
มกัจะมีความเก่ียวเน่ืองมาจากการท่ีมีความแขง็แรง ความอดทนของกลา้มเน้ือทอ้ง และหลงัตํ่าซ่ึงจะ
นาํไปสู่การเจบ็ปวดบริเวณหลงัส่วนล่าง (Low back pain) 
 
 โดยปกติความสามารถในการทํางานของกล้ามเน้ือ  และกระดูกโครงร่างจะมี
ความสัมพนัธ์กนั  ถา้ไดรั้บการฝึกท่ีดี  จะส่งผลทาํให้ช่วงของการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อต่าง ๆ ของ
ร่างกายมีการเคล่ือนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกความอ่อนตวันั้นส่ิงสาํคญัท่ีจะเนน้ในการฝึก
คือ  การฝึกความอ่อนตัวของบริเวณหลังส่วนล่าง (Lower back) และบริเวณต้นขาด้านหลัง 
(Posterior thigh)  ถา้ทั้งสองบริเวณน้ีขาดความอ่อนตวั หรือความยดืหยุน่แลว้ จะทาํให้มีอตัราเส่ียง
ต่อการเจ็บปวดบริเวณหลงัส่วนล่างเร้ือรัง  (Chronic low back pain)  การขาดความอ่อนตวั    ซ่ึงมี
มาก่อนแลว้ของบุคคลวยัสูงอายุ จะทาํให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจาํวนัลดลง 
เพราะฉะนั้ น โปรแกรมการออกกาํลังกายสําหรับผูสู้งอายุ ควรจะเน้นการออกกาํลังกายแบบ         
ยดืเหยียดกลา้มเน้ือ (Stretching exercise) ทั้งบริเวณคอ สะโพก ลาํตวัส่วนบน และส่วนล่าง ซ่ึงการ
ยดืเหยยีดน้ีสามารถจะพฒันาและรักษาสภาพช่วงของการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 การยืดเหยียดน้ีจะทาํการเคล่ือนไหวช้า ๆ และมีการยืดเหยียดแบบหยุดน่ิง (Static 
Stretching) ประมาณ 10 - 30 วินาที ปฏิบติัในแต่ละท่าประมาณ 3 - 5 คร้ัง และปฏิบติัไม่น้อยกว่า      
3 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงสามารถกระทาํไดใ้นช่วงการอบอุ่นร่างกาย และช่วงการผ่อนคลายในขณะท่ี
ออกกาํลงักายในแต่ละคร้ังจึงจะเกิดผลดีต่อร่างกาย 
 
 การยืดเหยียดของกลา้มเน้ือบริเวณตน้ขาดา้นหนา้ และขาส่วนล่างจะช่วยป้องกนัการ
บาดเจ็บบริเวณรยางคส่์วนล่าง ดงันั้นในการออกกาํลงักายแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการฝึกความอ่อนตวั
ควบคู่กนัไปดว้ยจึงจะมีประโยชน์และก่อใหเ้กิดผลดีต่อผูท่ี้ออกกาํลงักายนั้น 
 
2.12 สมรรถภาพของกล้ามเนือ้  (Muscular Fitness) 
 สมรรถภาพของกลา้มเน้ือ หมายถึง สภาวะความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ (Muscular 
strength) และความอดทนของกล้ามเน้ือ  (Muscular endurance) ถ้ามีการฝึกสมรรถภาพของ     
กลา้มเน้ือตามโปรแกรมท่ีกาํหนดไว ้จะเป็นการพฒันาความสามารถในการทาํงานของกลา้มเน้ือท่ีดี
จะช่วยให้เกิดการคงสภาพ หรือรูปร่างทรวดทรงดีข้ึน อีกทั้งเป็นการป้องกนั หรือลดการเจ็บปวด
บริเวณกลา้มเน้ือต่างๆของร่างกาย อาทิเช่น หลงัส่วนล่าง (low back pain) ไดอี้กดว้ย 
 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัเพื่อนาํไปพิจารณาสาํหรับการทดสอบสมรรถภาพของกลา้มเน้ือ
ควรจะตอ้งพจิารณา  ดงัน้ี 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบ โดยทัว่ไปแลว้จะมีการออกแบบมาเป็นลกัษณะเฉพาะและ
สามารถนาํไปใชง้านไดต้ามตอ้งการ ทั้งน้ีผลของการทดสอบอาจจะเช่ือถือไดน้อ้ย ถา้มีการเลือกใช้
เคร่ืองมือท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิธีการทดสอบจะตอ้งไม่คลุมเครือ และจะตอ้งทราบถึง
ขอ้จาํกดัของเคร่ืองมือนั้น 
 2. ความแขง็แรง และความอดทนของกลา้มเน้ือแต่ละกลุ่มกลา้มเน้ือ ชนิดของการหด
ตวัของกลา้มเน้ือแต่ละชนิด (Static หรือ Dynamic, concentric, eccentric, isokenetic) ความเร็วของ
การหดตวัของกลา้มเน้ือ (ชา้หรือเร็ว) และมุมการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ทดสอบมีความสาํคญัมาก ดงันั้น การทดสอบแต่ละคร้ังจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะและทาํการทดสอบ
หลาย ๆ ส่วนของร่างกาย จึงจะสามารถประเมินความแขง็แรง และความอดทนของกลา้มเน้ือทัว่ทั้ง
ร่างกายได ้
 3. รายการทดสอบเพ่ือนาํมาวดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือ จะตอ้ง
ไดรั้บการคดัเลือกมาอย่างเหมาะสม และการทดสอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการวดัความอดทน
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ของกลา้มเน้ือจะตอ้งเป็นสัดส่วนกบันํ้ าหนกัของร่างกาย หรือระดบัความแขง็แรงสูงสุดของแต่ละ
บุคคลท่ีเขา้รับการทดสอบ 
 4. สมรรถภาพของกลา้มเน้ือมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรงกบันํ้ าหนกัของร่างกาย และ
มวลของร่างกายท่ีปราศจากไขมนั (Lean body mass) ของแต่ละบุคคล ดงันั้น ผลการทดสอบควร
แสดงผลการทดสอบเป็นค่า relative (กิโลกรัม/นํ้ าหนกัของร่างกายเป็นกิโลกรัม) ซ่ึงค่า relative น้ี
สามารถท่ีนาํไปเปรียบเทียบกบับุคคลหรือกลุ่มอ่ืน ๆ ได ้
 5. การทดสอบสมรรถภาพของกลา้มเน้ือ   เป็นการทดสอบความพยายามสูงสุดใน
การทาํงานของกลา้มเน้ือ ดงันั้นจะตอ้งสามารถควบคุมองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะมีอิทธิพลต่อการ
ทดสอบ ไดแ้ก่ ช่วงเวลาของวนั ความเม่ือยลา้ การใช้ยา ระดบัแรงจูงใจ และสภาวะทางอารมณ์ 
เพื่อท่ีจะไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการทดสอบของแต่ละบุคคล 
 6. ควรระมดัระวงัการนาํผลการทดสอบท่ีจะนาํมาเปรียบเทียบกนั ซ่ึงบางคร้ังอาจจะ
เป็นขอ้มูลท่ีไม่เป็นปัจจุบนั ไม่มีความเท่ียงตรงท่ีดีพอ 
 
2.11.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้   (Muscular Strength) 
 ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ  หมายถึง ความสามารถในการทาํงานของกลุ่มกลา้มเน้ือ
ในการออกแรงสูงสุด (Maximal force) หน่วยวดัเป็น นิวตัน หรือกิโลกรัม ความแข็งแรงของ      
กลา้มเน้ือแบบ static และ dynamic สามารถท่ีจะวัดได้จากเค ร่ืองมือหลาย  ๆ แบบ เ ช่น  Cable 
tensiometers, Handgrip dynamometer, Back and Leg dynamometer เป็ น ต้น  ซ่ึ งก ารวัด ค ว าม      
แขง็แรงของกลา้มเน้ือแบบ Static จะมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกลา้มเน้ือเฉพาะและมุมของขอ้ต่อนั้น  
ฉะนั้น  ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือทั้งหมดจึงมีขีดจาํกดั และการวดัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือจะ
วดัจากแรงสูงสุด (Peak force) ของการทดสอบ ซ่ึงหมายถึง แรงสูงสุดของกลา้มเน้ือท่ีสามารถ   
ควบคุมได ้ (Maximum voluntary contraction : MVC) 
 เม่ือการทดสอบมีการเก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวของร่างกาย หรือแรงต้านจาก
ภายนอกมาเก่ียวขอ้ง จะเป็นการประเมินความแขง็แรงของกลา้มเน้ือแบบเคล่ือนท่ี (Dynamic) การ
ทดสอบน้ีจะใชก้ารยกนํ้าหนกัแบบคร้ังเดียวสูงสุด (One repetition maximum  : 1RM) ทั้งน้ีจะตอ้งมี
การอบอุ่นร่างกายและสร้างความคุน้เคยกบัเคร่ืองมือการทดสอบก่อนประมาณ 5 คร้ัง และควรมี
ช่วงพกัท่ีเหมาะสม การทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือแบบเคล่ือนท่ี (Dynamic) น้ี เคร่ืองมือท่ี
ใช้อย่างเหมาะสมได้แก่ บาร์เบล (Bar Bell) เคร่ืองฝึกด้วยนํ้ าหนัก (Machine Weight Training)    
เป็นตน้ ความตรงของการวดัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือส่วนบนของร่างกายท่าท่ีเหมาะสม สาํหรับ
การวดั ไดแ้ก่ ท่า Bench press หรือ Military press ส่วนความแข็งแรงของกลา้มเน้ือส่วนล่างของ
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ร่างกาย ท่าท่ีจะใชว้ดั ไดแ้ก่ ท่า Leg press หรือ Leg extension แต่ถา้การทดสอบความสามารถของ
กลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวของร่างกายสูงสุดทั้งหมดของร่างกาย ซ่ึงกระทาํในเวลาสั้น 
และไม่เกิดความเม่ือยลา้และยงัสามารถปฏิบติัไดง่้าย คือ การยืนกระโดดแตะ (Vertical jump) การ
ยนืกระโดดไกล (Standing long jump) ซ่ึงเป็นการประเมินกาํลงัของกลา้มเน้ือ (Muscular power) 
 สําหรับการทดสอบกล้ามเน้ือแบบ  Isokinetic เป็นการประเมินความตึงตัวของ     
กลา้มเน้ือ (Muscular tension) ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อตลอดการเคล่ือนไหว และมีอตัรา
ความเร็วเชิงมุม (Angular velocity) คงท่ี การทดสอบจะมีอุปกรณ์สาํหรับควบคุมความเร็วของการ
หมุนขอ้ต่อ มีหน่วยวดัเป็น degrees/sec และเคร่ืองมือน้ี จะเป็นการวดัแรง หรือแรงทอร์คสูงสุด 
(Peak rotational force หรือ torque) 
 

 Torque   = Force x     Distance (มีหน่วยวดัเป็นนิวตนั-เมตร หรือ ฟุต-ปอนด)์ 

 
2.11.2 ความอดทนของกล้ามเนือ้   (Muscular Endurance) 
 ความอดทนของกลา้มเน้ือ หมายถึง ความสามารถในการหดตวัของกลุ่มกลา้มเน้ือท่ี  
ซํ้า ๆ กนัในช่วงระยะเวลาหน่ึง  ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะใหก้ลา้มเน้ือเกิดการเม่ือยลา้ 
 

 การทดสอบภาคสนามอยา่งง่าย  เช่น  ลุกนัง่  60 วินาที หรือดนัพื้น นบัจาํนวนคร้ังท่ีทาํ
ไดม้ากท่ีสุด เป็นการประเมินความอดทนของกลุ่มกลา้มเน้ือทอ้ง และกลา้มเน้ือส่วนบนของร่างกาย
ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม การทดสอบลุกนัง่ ยงัมีกลา้มเน้ือท่ีช่วยในการเคล่ือนไหวคือ Hip Flexor 
ถา้กลา้มเน้ือทอ้งมีความแขง็แรงและความอดทนตํ่ากจ็ะมีโอกาสเจบ็ปวดของกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่าง 
 
2.11.3 การฝึกความแขง็แรง และความอดทนของกล้ามเนือ้ 
 ความแข็งแรงและความอดทนของกลา้มเน้ือ มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัสมรรถภาพ
ทางกายของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ การฝึกความแขง็แรงกลา้มเน้ือมีหลายลกัษณะ คือ 
 1. Isometric strength training 
        เป็นการฝึกความแขง็แรงของกลา้มเน้ือแบบอยูก่บัท่ี (Static) ไม่มีการเคล่ือนไหว 
แต่จะเป็นลกัษณะการเกร็งกลา้มเน้ือ การฝึกจะปฏิบติัประมาณ 5 - 10 คร้ัง โดยใชเ้วลาคร้ังละ 1 - 6 
วินาที และแต่ละคร้ังจะกระทาํท่ีความหนักประมาณ 2/3 ของความสามารถสูงสุด การฝึกแบบน้ี
เหมาะสมสาํหรับบุคคลท่ีมีกลา้มเน้ือท่ีมีความอ่อนแอ (Weakness) ไม่เหมาะสาํหรับการฝึกนกักีฬา
เท่าใดนกั 
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 2. Isokinetic Resistance Training 
        เป็นการฝึกความแขง็แรงของกลา้มเน้ือท่ีเป็นลกัษณะท่ีมีแรงตา้นทาน ตลอดช่วง
ของการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อนั้น ๆ และมีความเร็วในการเคล่ือนไหวท่ีคงท่ี แต่แรงตา้นทานจะ
เปล่ียนไปตามตาํแหน่งของการเคล่ือนไหวนั้นๆ การฝึกท่ีดีจะตอ้งฝึกให้อตัราความเร็วสูงจะให้ผล
ดีกว่าการฝึกในความเร็วตํ่า โดยทัว่ไปแลว้จะฝึกเป็นชุด ประมาณ 3 ชุดต่อวนั วนัละ 6 - 8 ท่า เช่น 
การฝึกกบัเคร่ืองไชเบก็ซ์ (Cybex) เป็นตน้ 
 
 3.  Isotonic strength training 
               เป็นการฝึกความแขง็แรงของกลา้มเน้ือแบบเคล่ือนท่ี (Dynamic) การฝึกแบบน้ีท่ี
กาํลงัเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย เช่น การฝึกนํ้ าหนักแบบหมุนเวียน (Circuit weight training) 
โดยทั่วไปแล้ว  จะใช้ความหนักของงานหรือแรงต้านทานประมาณ  40 - 60 เปอร์เซ็นต์ ของ
ความสามารถสูงสุดในการยกนํ้ าหนักเพียงหน่ึงคร้ัง (One repetition maximum:1-RM) และทาํการ
ฝึกเป็นสถานีประมาณ 8 - 10 สถานี (8 - 10 ท่า) ท่าละ 3 ชุด ๆ ละ 8 - 12 คร้ัง การฝึกแต่ละท่านั้นจะ
ใชเ้วลาในการยกนํ้ าหนกั ท่าละประมาณ 30 วินาที พกัระหว่างท่า 15 - 30 วินาที ทาํการฝึกสัปดาห์
ละ 2 - 3 วนั วนัละ 3 ชุด ทั้งน้ีจาํนวนคร้ังในแต่ละชุดไม่ควรจะนอ้ยกว่า 5 - 7 คร้ัง การฝึกแบบน้ีจะ
ไดท้ั้งความแขง็แรงและความสามารถในการทาํงานของร่างกายแบบแอโรบิคดว้ย แต่ถา้เป็นการฝึก
ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเฉพาะแลว้ จะใชแ้รงตา้นทานท่ีสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นตข์อง 1-RM  จึงจะ
เกิดผลดีต่อการฝึก 
 การฝึกดว้ยนํ้ าหนกัน้ีจะมีผลทาํใหค้วามดนัเลือดสูงเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีพกั มีการเพิ่ม
การทาํงานของหัวใจมากข้ึน และจะทาํให้การไหลเวียนกลับของเลือด (Venous return) ลดลง         
มีผลทาํให้การไหลเวียนเลือดกลบัเขา้สู่หัวใจ    และสมองลดลง ทั้งน้ีเพราะจะมีการเบ่งลมหายใจ 
ทาํให้กลา้มเน้ือสาํหรับการหายใจออกไปกดให้ปริมาตรของช่องอกเล็กลง และทาํให้ความดนัใน
ช่องอกเพ่ิมข้ึน ความดนัในปอดเพิ่มข้ึน และไปกดเสน้เลือดท่ีส่งไปเล้ียงสมอง เลือดไหลข้ึนสู่สมอง
ไม่ได ้หรือไม่เพียงพอ ลกัษณะน้ีเรียกวา่ Valsalva maneuver 
 
 สาํหรับผูสู้งอายคุวรจะหลีกเล่ียงการฝึกดว้ยนํ้ าหนกัท่ีใชแ้รงตา้นทานสูง ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูท่ี้มีอตัราเส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจโคโรนาร่ี และผูท่ี้มีอาการท่ีแสดงออกหรือมีการปรากฏ
ของโรค (Symptomatic) ขอ้แนะนาํควรจะเป็นการใชแ้รงตา้นทานท่ีตํ่าหรือใชน้ํ้ าหนักของตวัเอง 
(Weight bearing) เป็นแรงตา้นทาน เช่น การบริหารกายท่ามือเปล่าเป็นส่ิงท่ีดีและเหมาะสม 
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ข้อแนะนําของวทิยาลยัเวชศาสตร์การกฬีาแห่งสหรัฐอเมริกา สําหรับการตรวจทางการแพทย์ และ       
การทดสอบการออกกาํลงักายก่อนจะเข้าร่วมกจิกรรมและการจัดการของแพทย์สําหรับการทดสอบ 
ก.  การตรวจทางการแพทยแ์ละการทดสอบการออกกาํลงักายทางคลินิก 

 บุคคลปกติ 
ระดบัความหนกัของงาน ชาย นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 40 ปี ชาย มากกวา่ 40 ปี 

 หญิง นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ปี หญิง มากกวา่ 50 ปี 
ปานกลาง (40-60 % Vo2 max) ไม่จาํเป็น อาจจะไม่จาํเป็น 
หนกั  (>60 % Vo2 max) อาจจะไม่จาํเป็น จาํเป็น 

 
ระดบัความหนกัของงาน บุคคลท่ีมีอตัราเส่ียง 

 ไม่มีอาการแสดงของโรค มีอาการแสดงของโรค 
ปานกลาง ไม่จาํเป็น จาํเป็น 
หนกั จาํเป็น จาํเป็น 

 
ระดบัความหนกัของงาน บุคคลท่ีทราบวา่เป็นโรค 

ปานกลาง จาํเป็น 
หนกั จาํเป็น 

ข. การจดัการทางการแพทยท่ี์จะตอ้งมีแพทยค์วบคุมดูแลขณะทาํการทดสอบการออกกาํลงักาย 
 บุคคลปกติ 

ระดบัความหนกัของงาน ชาย  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 40 ปี ชาย มากกวา่ 40 ปี 
 หญิง นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ปี หญิง มากกวา่ 50 ปี 
การทดสอบแบบเกือบสูงสุด  (Sub maximal test) ไม่จาํเป็น อาจจะไม่จาํเป็น 
การทดสอบแบบสูงสุด (Maximal test) อาจจะไม่จาํเป็น จาํเป็น 

 
ระดบัความหนกัของงาน บุคคลท่ีมีอตัราเส่ียง 
 ไม่มีอาการแสดงของโรค มีอาการแสดงของโรค 
การทดสอบแบบเกือบสูงสุด(Sub maximal test) ไม่จาํเป็น จาํเป็น 
การทดสอบแบบสูงสุด(Maximal test) จาํเป็น จาํเป็น 

 
ระดบัความหนกัของงาน บุคคลท่ีทราบวา่เป็นโรค 

การทดสอบแบบเกือบสูงสุด  (Sub maximal test) จาํเป็น 
การทดสอบแบบสูงสุด  (Maximal test) จาํเป็น 
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ตารางที ่9  แสดงแนวทางการกาํหนดโปรแกรมการออกกาํลงักาย 

สมรรถภาพ องค์ประกอบ ข้อแนะนํา 
1. สมรรถภาพทางดา้น

ระบบ ไหลเวียนโลหิต
และหายใจ (Cardio 
respiratory Fitness) 

ความหนกัของงาน 
(Intensity) 
 
 

60 - 90% HR max 
50 - 85% HR max reserve 

50 - 85% oVO2 max 

 ระยะเวลา (Duration) 20 - 60 นาที 
 ความบ่อย (Frequency) 3 - 5 วนัต่อสปัดาห์ 
 ชนิดของกิจกรรม 

(Mode of Activity) 
การเดิน  การวิง่เหยาะๆ วา่ยนํ้า 
กระโดยเชือก ป่ันจกัรยาน        
เตน้รําแอโรบิค 

 ความกา้วหนา้ (Progression 
of Activity 

- ควรเพิ่มเวลาก่อนท่ีจะเพิ่ม
ความหนกัของงาน 

- การเพิ่มเวลาจะเพิ่มไม่เกิน 
40% ของระยะเวลาเดิม 

- ความหนกัของงานและ
ระยะเวลาจะเพิ่มทุกๆ 2 – 3 
สปัดาห์ 

2. ความแขง็แรง  ความ
อดทนของกลา้มเน้ือ 
(Muscular Strength and 
Muscular Endurance) 
 

ความหนกัของงาน 
(Intensity) 

60 – 90% ของความสามารถ
สูงสุดจากการทดสอบ  one 
repetition maximum (Strength) 
50 – 70% ของความสามารถ
สูงสุด จากการทดสอบ one 
repetition (Endurance) 

 ระยะเวลา (Duration) 15 - 30 นาที 
 ความบ่อย (Frequency) ไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัต่อสปัดาห์ 
 ชนิดของกิจกรรม 

(Mode of Activity) 
- Isometric (Static) ความหนกั

ของงาน 2/3 ของความสามารถ
สูงสุด   ปฏิบติั 5 – 10 คร้ังๆ 
ละ 1 – 6 วินาที 
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สมรรถภาพ องค์ประกอบ ข้อแนะนํา 
2.  ความแขง็แรง  ความ    
     อดทน  ของกลา้มเน้ือ  
     (Muscular  Strength    
     and Muscular    
     Endurance) (ต่อ) 
 

ชนิดของกิจกรรม 
(Mode of Activity) 

- Isokinetic (Dynamic) ฝึกท่ี
อตัราความเร็วสูงสุดดีกวา่
ความเร็วตํ่า 3 ชุด/วนั วนัละ  6 
– 8 ท่า/ชุด 

- Isotonic (Dynamic) 8 – 12 
คร้ัง/ท่า 8–10 ท่า/ชุด 3 ชุด/วนั 

 ความกา้วหนา้ (Progression 
of Activity 

- ควรเพิ่มจาํนวนคร้ังก่อนท่ีจะ
เพิ่มนํ้ าหนกั 

- ควรเปล่ียนนํ้าหนกัทุกๆ 2 – 3 
สปัดาห์ 

3.  ความอ่อนตวั 
(Flexibility) 

ความหนกัของงาน 
(Intensity) 

ยดืเหยยีดกลุ่มกลา้มเน้ือมดัใหญ่
ใหพ้อรู้สึกวา่ตึงๆแต่จะตอ้ง       
ไม่เกิดอาการเจบ็ปวด 

 ระยะเวลา (Duration) 10 – 20 นาที 
 ความบ่อย (Frequency) ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัต่อสปัดาห์ 
 ชนิดของกิจกรรม 

(Mode of Activity) 
- Static 
- Dynamic 
- Proprioceptive neuromuscular 

facilitation (PNF) 
 ความกา้วหนา้ (Progression 

of Activity 
- ปฏิบติัทุกคร้ังในช่วงอบอุ่น

ร่างกายและช่วงผอ่นคลาย 
- เพิ่มเวลาในการยดืเหยยีด      

แต่ละท่าใหน้านข้ึน 
 จาํนวนคร้ัง/ท่า 3 – 5 คร้ัง / ท่า 
 เวลา/คร้ังในแต่ละท่า 10 – 30 วินาที 
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สมรรถภาพ ข้อแนะนํา 
4.  ส่วนประกอบของ  
     ร่างกาย  
     (Body Composition) 

1. ควบคุมอาหารควบคู่กบัการออกกาํลงักาย 
2. จาํกดัอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมนั 
3. พลงังานท่ีใชไ้ปแต่ละวนัตอ้งสมดุลกบัพลงังานท่ีไดรั้บหรือ

มากกวา่ 
4. ออกกาํลงักายวนัละ 300 – 500 กิโลแคลอร่ี/วนั  หรือไม่เกิน   
1,000 กิโลแคลอร่ี/สปัดาห์ 

- 300  กิโลแคลอร่ี/วนั (3 วนั/สปัดาห์) 
- 200  กิโลแคลอร่ี/วนั (4 วนั/สปัดาห์) 

5. ไขมนั 1 ปอนด ์ ใชพ้ลงังาน 3,500 กิโลแคลอร่ี 
       ไขมนั 1 กิโลกรัม ใชพ้ลงังาน 7,700 กิโลแคลอร่ี 
6. ควรลดนํ้าหนกัไม่เกิน 1 กิโลกรัม/สปัดาห์ 
7. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
8. ออกกาํลงักายท่ีความหนกัของงานระดบัปานกลาง 

 
2.11.5 การออกกาํลงักายทีด่จีะต้อง แบ่งช่วงการออกกาํลงักายเป็นช่วง ๆ ดงันี ้

1. ช่วงอบอุ่นร่างกาย  (Warm up)  
 การอบอุ่นร่างกาย เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ร่างกายเพื่อท่ีจะทาํงานหนกัต่อไป 

โดยเฉพาะกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อและการไหลเวียนของเลือด การอบอุ่นร่างกายยงัเป็นการป้องกนัการ
บาดเจ็บท่ีไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึนอีกดว้ย ดงันั้นควรจะตอ้งมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกคร้ัง ประมาณ 
5 - 10 นาที 

2. ช่วงแอโรบิคหรือช่วงออกกาํลงักาย  (Aerobic Exercise)  
 เป็นช่วงท่ีร่างกายทาํงานแบบแอโรบิค กล่าวคือ ระหวา่งการทาํงานต่าง ๆ ของร่างกาย

ทาํงานหนักข้ึนโดยเฉพาะหัวใจ ปอด ระบบไหลเวียนเลือด การหายใจ กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อต่าง ๆ 
ทาํงานสัมพนัธ์ดีข้ึนเป็นช่วงท่ีร่างกายมีการใช้ออกซิเจนมากข้ึน ช่วงน้ีจะตอ้งออกกาํลงักายให ้    
หัวใจเตน้ถึงอตัราท่ีเป็นเป้าหมายคือ ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 60 - 90 ของอตัราการเตน้สูงสุดของ
หวัใจและใชเ้วลานานประมาณ 15 - 60 นาที  

3. ช่วงผอ่นคลาย (Cool – down) 
 การผ่อนคลายเป็นส่ิงจาํเป็นมาก เพราะช่วง ผ่อนคลาย น้ี จะทาํให้กลา้มเน้ือกลบัสู่
สภาวะปกติเป็นช่วงท่ีทําให้ร่างกายฟ้ืนตัว (Recovery) เพื่อเข้าสู่ภาวะปกติของร่างกายแล้วยงั
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ป้องกนัไม่ให้เลือดไปเล้ียงส่วนแขน ขา มากเกินไป เป็นผลให้เลือดไปเล้ียงส่วนใดส่วนหน่ึงนอ้ย
เกินไป จนทาํให้สมองขาดเลือด นอกจากน้ียงัช่วยให้ชีพจรเร่ิมเขา้สู่ภาวะปกติทีละน้อย และการ
ผอ่นคลาย น้ี ควรจะทาํจนกระทัง่ชีพจรอยู่ในช่วง 100 คร้ังต่อนาที หรือตํ่ากว่าน้ี จนเกือบถึงภาวะ
ปกติ และใชเ้วลานานประมาณ   10 นาที 
 

2.13 การออกกาํลงักายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) 
 การออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะสามารถทาํให้ชีวิตมนุษยมี์
สุขภาพดีข้ึนการออกกาํลงักายท่ีดีนั้นจะตอ้งออกกาํลงักายอย่างมีระบบ มีระเบียบแบบแผนโดยมี
การเส่ียงอนัตรายในการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 ในปัจจุบนัน้ี เป็นท่ียอมรับว่า การออกกาํลงักายท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากท่ีสุด
หรือสมบูรณ์แบบท่ีสุดทาํใหร่้างกายแขง็แรงไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้น คือการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค 
เพราะเป็นการออกกาํลงักายท่ีทาํให้ปอด  หัวใจ   หลอดเลือด  ตลอดจนระบบไหลเวียนของเลือด
ทัว่ร่างกาย  แขง็แรง  ทนทาน  และทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 คาํว่า “แอโรบิค” (Aerobic) น้ีเป็นภาษลาติน หมายถึง อากาศ (Air) หรือ ก๊าซ (Gas) 
เป็นคาํท่ีใชก้นัทัว่ไปทางวิทยาศาสตร์ 
 คาํว่า แอโรบิค ไดถู้กนาํมาใชก้บัการออกกาํลงักายนั้นเป็นคาํท่ีค่อนขา้งใหม่ ผูท่ี้นาํคาํ
น้ีมาเก่ียวขอ้งกบัการออกกาํลงักาย คือ อาร์เธอร์ ไลดิอาร์ด (Arthur Lydiard) บิล โบเวอร์แมน (Bill 
Bowerman) และนายแพทยเ์คนเน็ช คูเปอร์  (Dr. Kenneth Cooper) 
 หลกัการของการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค  ตามความหมายของ คูเปอร์  คือ   จะตอ้ง
เป็นการออกกาํลงักายท่ีร่างกายตอ้งใชอ้อกซิเจนจาํนวนมาก และตอ้งทาํติดต่อกนัเป็นเวลาค่อนขา้ง
นาน ซ่ึงจะมีผลทาํให้ระบบการทาํงานของหัวใจ ปอด หลอดเลือด และการไหลเวียนของเลือด     
ทัว่ร่างกายแขง็แรงข้ึน และมีประสิทธิภาพในการทาํงานดีข้ึนกว่าเดิมอยา่งชดัเจน ซ่ึง คูเปอร์ เรียก
ผลดีท่ีเกิดข้ึนวา่   “ผลจากการฝึก” (Training effect)  
 คูเปอร์  (Cooper) ได้ให้คาํจาํกดัความของการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค หมายถึง 
การออกกาํลงักายชนิดใดก็ได ้ท่ีจะกระตุน้ให้หัวใจและปอดตอ้งทาํงานมากข้ึนถึงจุด ๆ หน่ึง และ
ดว้ยระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงนานเพียงพอท่ีจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายได ้
 จุดมุ่งหมายสําคัญ  ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิค คือ ทําให้ร่างกายได้ใช้
ออกซิเจนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีร่างกายจะใช้ได้ ในเวลาท่ีกาํหนด (ซ่ึงแต่ละคนจะไม่เท่ากัน) และ
ร่างกายจะเกิดการปรับตวักบัการทาํงานของร่างกาย คือ ระบบการหายใจจะตอ้งเร็ว และแรงข้ึน 
เพื่อท่ีจะนําเอาออกซิเจนเขา้สู่ร่างกายให้มากข้ึน หัวใจก็ตอ้งเตน้เร็ว และแรงข้ึน เพื่อท่ีจะสูบฉีด



บทท่ี 2 การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

55 

เลือดออกจากหัวใจไดม้ากข้ึน ทาํให้เลือดไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะกลา้มเน้ือได้
มากข้ึน และหลอดเลือดขยายตวัมีความยืดหยุน่ดีข้ึน สามารถนาํเลือดไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จะเห็นว่าการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคนั้ น จะตอ้งทาํให้หนักพอ คือ หัวใจตอ้ง    
เตน้เร็วจนถึงอตัราท่ีเป็นเป้าหมาย  (Target Heart Rate) หรือบางทีเรียกวา่ Training Heart Rate เวลา
ท่ีกระทาํนั้นให้นานอยู่ระหว่าง 15 - 45 นาทีแต่ไม่เกิน 1 ชัว่โมง   ดงันั้น ถา้งานหนักมากใชเ้วลา
นอ้ย ถา้ทาํงานน้อยใชเ้วลามาก และตอ้งทาํบ่อย ๆ ระยะเวลาจะตอ้งกระทาํอย่างน้อยท่ีสุดสัปดาห์
ละ3 คร้ัง ถา้เป็นไปไดค้วรทาํทุกวนัอยา่งสมํ่าเสมอและการออกกาํลงักายใด ๆ ท่ีไม่หนกัพอ ไม่นาน
พอ และไม่บ่อยพอก็จะไม่เกิดผลจากการฝึก จึงไม่ถือว่าเป็นการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคท่ี
แทจ้ริง   ถึงแมว้า่การออกกาํลงักายนั้นจะมีการใชอ้อกซิเจนออกไปไม่นอ้ยกต็าม 
 ส่ิงสาํคญัท่ีเราจะตอ้งระวงั คือ  ตอ้งออกกาํลงักายใหห้นกัพอ แต่ไม่หนกั   เกินไป และ
ส่ิงท่ีจะกาํหนดให้เราทราบว่าหนกัพอหรือไม่ จะทาํไดคื้อ อตัราการเตน้ของหัวใจ ซ่ึงจะตอ้งทาํให้
หวัใจเตน้เร็วจนถึงอตัราท่ีเป็นเป้าหมาย  ทั้งน้ีแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัตามอายแุละความแขง็แรง
ของแต่ละบุคคล 
 หลกัการท่ีสาํคญัท่ีสุดของการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค ก็คือ จะตอ้งออกกาํลงักาย
ให้เหน่ือยพอ และทาํให้หนกัมากจนหัวใจเตน้เร็วถึงอตัราเป้าหมาย ในปัจจุบนัน้ีท่ีนิยมใชก้นัมาก
คือ ขณะท่ีออกกาํลงักายแบบแอโรบิคนั้น ถา้จะใหไ้ดผ้ลดีจะตอ้งใหห้วัใจเตน้อยูใ่นระหว่าง ร้อยละ 
60 - 90 ของอตัราเตน้สูงสุดของหัวใจ (Maximum Heart Rate) หรือ 50 - 85 % ของอตัราการเตน้
หวัใจสาํรองสูงสุด (Maximum Heart Rate Reserve) 
 อตัราเตน้สูงสุดของหัวใจ  (Maximum Heart Rate: MHR) สูตร American College of 
Sport Medicine 
 *      อตัราเต้นสูงสุดของหัวใจ   =      220 - อายุ 
                               MHR : HR max              =      220  -   Age    
 

วิธีหาอตัราเตน้ของหวัใจท่ีเป็นเป้าหมาย  (Target Heart Rate or Training Heart Rate: THR) 
  วิธีท่ี 1 Cooper method 
                THR = MHR x %HR 
  วิธีท่ี 2 Karvonen method 
   THR    =   HRmax reserve x %HR  +  HR rest 
   HR max reserve   =   (HR max  -  HR rest) 
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  วิธีท่ี  3 สูตรของ ดร. พี. โอ. ออสตรานด ์ (Dr. P.O. Astrand) 
    อตัราเตน้ของหวัใจท่ีเป็นเป้าหมาย   สูงสุด  200 – อาย ุ
                        ตํ่าสุด  170 – อาย ุ

 แต่ไม่ว่าเราจะใชสู้ตรใดก็ตาม และอตัราการเตน้ของหัวใจท่ีเป็นเป้าหมายจะออกมามี
ค่าเท่าใดก็ตาม ส่ิงท่ีสําคญั คือตอ้งคอยสังเกตปฏิกิริยาของร่างกาย ในขณะออกกาํลงักายว่ามีส่ิง
ผดิปกติเกิดข้ึนหรือไม่ เช่น อาการเจ็บแน่นหนา้อก หนา้เขียว หรือซีดขาว หายใจขดั ๆ หรือหายใจ
ไม่ทนั  คล่ืนไส ้ เวียนศีรษะคลา้ยจะเป็นลม  การมีอาการเช่นน้ีจะตอ้งรีบหยดุทนัที 
 
2.13.1 หลกัการทีค่วรถือปฏิบัติก่อนออกกาํลงักายแบบแอโรบิค 

1. ถา้เป็นหนุ่มสาวท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ถือว่าเป็นวยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรงมาก หากไม่มี
ส่ิงใดท่ีรู้สึกว่าผิดปกติ และเคยตรวจร่างกายทัว่ ๆ ไป เป็นประจาํแลว้ว่าแขง็แรงดี ก็ออกกาํลงักาย
แบบแอโรบิคไดเ้ลย 

2. ผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 30 – 39 ปี บุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งผา่นการตรวจร่างกายแลว้ว่าปกติ
ไม่เกิน 3 เดือน และการตรวจนั้นควรจะรวมถึงการตรวจหวัใจดว้ยเคร่ือง  Electrocardiogram (EKG 
หรือ ECG)  เพื่อตรวจสอบคล่ืนหวัใจว่าเป็นปกติหรือไม่ เป็นการตรวจขณะพกั หากทุกอยา่งปกติก็
ออกกาํลงักายแบบแอโรบิคไดเ้ลย 

3. ผูท่ี้มีอายุ 40 ปีข้ึนไป จะตอ้งผ่านการตรวจร่างกายแลว้ว่าปกติดีไม่เกิน 3 เดือน
เหมือนกนั แต่การตรวจหัวใจดว้ยเคร่ือง EKG หรือ  ECG นั้น จะตอ้งทาํในขณะท่ีออกกาํลงักาย 
(Exercise Testing) หากเป็นปกติดีกใ็หอ้อกกาํลงักายแบบแอโรบิคได ้
 
2.13.2 กจิกรรมทีนิ่ยม และเหมาะสมสําหรับการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค 
 
1. ว่ายนํา้  (Swimming) 

 เป็นการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคท่ีดีท่ีสุดอยา่งหน่ึง เพราะว่ายนํ้ าเป็นการออกกาํลงั
กายท่ีใชก้ลา้มเน้ือทัว่ร่างกาย โอกาสท่ีจะเกิดการบาดเจบ็ก็นอ้ย เพราะนํ้ าจะช่วยพยงุร่างกายของเรา
ไวเ้ร่ืองท่ีขาจะรับแรงกระแทกมาก ๆ จึงไม่มี  คนท่ีอว้นและนํ้ าหนกัร่างกายมากเลือกออกกาํลงักาย
ดว้ยการวา่ยนํ้าเป็นกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีดีท่ีสุด  
 การว่ายนํ้ าถา้จะให้ไดผ้ลดี จะตอ้งว่ายติดต่อกนัให้นานอย่างน้อยประมาณ 20 นาที 
อยา่งนอ้ย 3 วนัต่อสปัดาห์ และปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 ขอ้เสียของการว่ายนํ้ า คือ หาสถานท่ีว่ายนํ้ าไดย้าก เสียค่าใชจ่้ายมาก   นอกจากนั้นตอ้ง
ระมดัระวงัการเกิดโรคบางอยา่งไดง่้าย เช่น โรคตาแดง หูนํ้ าหนวก เป็นตน้ การว่ายนํ้ าตอ้งคาํนึงถึง
ความปลอดภัยเป็นอย่างมาก จะต้องว่ายนํ้ าให้เป็นด้วย ถ้ามีโรคประจาํตัวบางอย่าง เช่น โรค
ลมบ้าหมู ห้ามว่ายนํ้ าคนเดียวเป็นอันขาด และผูท่ี้มีอาการปวดหลังหรือปวดคอ ต้องพยายาม
หลีกเล่ียงท่าท่ีตอ้งแอ่นหลงัหรือแหงนคอมาก ๆ ถา้เปล่ียนมาเป็นท่ากรรเชียงในท่านอนหงายจะ
ดีกวา่ 
 ความหนกัของงาน (Intensity) สาํหรับการว่ายนํ้ า ท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลทัว่ไปควร
อยู่ท่ีประมาณ 70 %  ของอตัราการเตน้หัวใจสูงสุด เม่ือคาํนวณไดเ้ท่าไรแลว้ให้เอา 17 คร้ัง/นาที  
ลบออก จึงจะเป็นความหนักของงานท่ีเหมาะสม  ทั้ งน้ีเพราะการออกกาํลงักายในนํ้ าจะมีแรง
ตา้นทานแรงนํ้าเพิ่มมากข้ึนทาํใหร่้างกายทาํงานหนกัมากข้ึน 
 
2. วิง่  (Jogging) 

 การวิ่งในท่ีน้ี  หมายถึง  การวิ่งเหยาะ ๆ  (Jogging)  คือ การวิ่งอยา่งชา้ ๆ ดว้ยความเร็ว
ท่ีตนจะรู้สึกสบายวา่จะสามารถวิ่งดว้ยความเร็วขนาดนั้นไปไดน้าน ๆ และไดร้ะยะทางไกล ๆ   การ
วิ่งเป็นการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคท่ีทาํไดง่้ายท่ีสุด ประหยดัท่ีสุด และไดรั้บความนิยมมาก 
 ตามหลกัของชีวกลศาสตร์นั้น สามารถแยกการเดิน และการวิ่ง ดงัน้ี การเดินจะต่าง
จากการวิ่งตรงท่ีการเดินจะตอ้งมีเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงสัมผสัพื้นอยู ่และจะตอ้งมีช่วงใดช่วงหน่ึงท่ีเทา้
ทั้งสองขา้งสัมผสัพื้นดว้ย คือ ช่วงท่ีเทา้ขา้งหน่ึงลงมาแตะพ้ืนแลว้ แต่เทา้อีกขา้งหน่ึงยกไม่พน้พื้น 
ซ่ึงช่วงน้ีจะยาว หรือสั้นข้ึนอยูก่บัความเร็วของการเดิน ถา้เดินชา้ช่วงน้ีจะยาวถา้เดินเร็วมาก ในช่วง
ท่ีเทา้สัมผสัพื้นก็จะสั้นลงเม่ือใดท่ีปฏิบติัเร็วมากจนระยะน้ีหายไป คือเทา้ทั้งสองขา้งลอยจากพ้ืนไป
ดว้ยกนั นัน่หมายความวา่หมดสภาพของการเดิน และไดเ้ขา้สู่สภาพของการวิ่งแลว้ 
 การวิ่งนั้นจะเกิดแรงกระแทกมากกว่าการเดิน  กล่าวคือ ขณะท่ีวิ่งนั้นจะมีนํ้ าหนักตวั
กดกระแทกลงบนเทา้ประมาณ 3 - 4 เท่าของนํ้ าหนักตวัของผูว้ิ่ง แต่ถา้เป็นการเดินแลว้ จะมีแรง
กระแทกเพียง 1 - 1.5 เท่าของนํ้าหนกัตวัเท่านั้น เพราะมีเทา้ขา้งหน่ึงท่ียนัพื้นอยูเ่สมอ 
 คูเปอร์ (Cooper) กล่าวว่า “การวิ่งเพื่อสุขภาพนั้ นไม่ควรวิ่งเกินวนัละ 3 ไมล์ (4.8 
กิโลเมตร) ใครก็ตามท่ีวิ่งมากกวา่น้ี ถือวา่ไม่ใช่การวิ่งเพื่อสุขภาพแลว้ แต่เป็นการวิ่งเพื่อจุดประสงค์
อ่ืนท่ีนอกเหนือไป เช่น เพื่อวิ่งแข่งขนั วิ่งล่าถว้ยรางวลั หรือเพื่อทาํสถิติให้ตวัเองหรือมิฉะนั้นก็วิ่ง
เพื่ออาชีพ” 
 การวิ่งเหยาะ ๆ คือ การวิ่งท่ีมีความเร็วประมาณ 9 - 12 นาทีต่อระยะทาง 1 ไมล ์หรือมี
ความเร็วระหวา่ง 8-10.6 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
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ปัจจัย 3 ประการทีเ่ป็นสาเหตุทีท่าํให้เกดิการบาดเจ็บจากการวิง่ 
 1.   ความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกาย เช่น มีอุง้เทา้สูงหรือตํ่าเกินไป ขอ้เทา้
ตะแคงหรือมีขาสองขา้งยาวไม่เท่ากนั หรือมีขอ้เข่าโก่ง เป็นตน้ นอกจากน้ีนํ้าหนกัตวัท่ีมากเกินไปก็
เป็นปัญหา เพราะขาและเทา้ทั้งสองรับนํ้าหนกัมากเกินไป 

 2.   แรงกระแทก   แรงน้ีจะมาก หรือน้อยข้ึนอยู่กบัความแข็งของพื้น ความนุ่มนวล     
พื้นของเทา้ตลอดจนเทคนิคในการวิ่ง เช่น เอาส่วนไหนของเทา้ลงสมัผสั    พื้นก่อน หรือการลอยตวั
ในขณะท่ีวิ่งมีมากนอ้ยเพียงใด 
 3.   ระยะทางในการวิ่ง ถา้ระยะทางวิ่งมากกว่า ย่อมมีโอกาสบาดเจ็บมากกว่า ถา้เกิด
อาการบาดเจบ็ตอ้งหยดุพกัรักษาอาการบาดเจบ็ใหห้ายขาดเสียก่อน การวิ่งเพื่อสุขภาพท่ีดีนั้นไม่ควร
วิ่งเกินวนัละ 3 ไมล ์หรือ 4.8 กิโลเมตร ดว้ยความเร็วประมาณ 9 - 12 นาทีต่อระยะทาง 1 ไมล ์หรือ   
8 - 10.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถา้ความเร็วมากกว่าน้ีถือว่าเป็นการวิ่งทัว่ไปแลว้หรือบางท่ี เรียกว่า 
Running 
 
3. เดินเร็ว (Walking) 
 ฮิปโปเครติส (Hippocrates) กล่าวไวว้่า   “Walking is man’s best medicine” หรือ “การ
เดินนั้นเป็นโอสถขนานวิเศษท่ีสุดของมนุษยชาติ” การเดินท่ีดีนั้นจะตอ้งมีการเคล่ือนไหว ลาํตวั
แกว่งแขนให้แรงดว้ย จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเดินกบัการวิ่งพบว่า “การเดินนั้นจะมี
การเคล่ือนไหวลาํตวัส่วนบน (รวมทั้งแขนดว้ย) มากกวา่การวิ่ง” 
 ข้อได้เปรียบของการเดินเม่ือเปรียบเทยีบกบัการวิง่  คอื 

1. การเดินจะเกิดความชอกชํ้ าหรือการบาดเจ็บต่อกลา้มเน้ือ กระดูก เอ็น และ    
ขอ้ต่อนอ้ยกวา่การวิ่ง  และการเดินทาํไดง่้ายกวา่การวิ่ง 

2. การเดินมีความปลอดภัยมากกว่าการวิ่ง ทั้ งในแง่ของการเกิดอุบัติเหตุ และ     
สุขภาพทัว่ ๆ ไป 

3. สถานท่ีสาํหรับออกกาํลงักายดว้ยการเดินนั้น สามารถเลือกไดง่้ายกวา่การวิ่ง 
 ข้อเสียเปรียบของการเดินเม่ือเปรียบเทยีบกบัการวิง่  คอื 

1. การเดินจะใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติัท่ียาวนานกวา่การวิ่ง 
2. การจดัการแข่งขนัการเดินจะทาํไดย้ากกว่าการวิ่ง เพราะ กติกาการเดินควบคุม

ลาํบาก 
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หลกัปฏิบัติในการเดินออกกาํลงักายแบบแอโรบิค  ควรยดึหลกัสาํคญั ๆ ดงัน้ี 
1. การเดินจะต้องเดินให้เร็ว ก้าวขาวยาว แกว่งแขนให้แรง เพื่อให้ร่างกายได้ใช้

พลงังานใหม้าก หวัใจจะไดเ้ตน้เร็วข้ึนจนถึงอตัราท่ีเป็นเป้าหมาย 
2. ตอ้งเดินติดต่อกนัไปเร่ือย  ๆ  อยา่งนอ้ย 30 นาทีข้ึนไป 
3. ตอ้งเดินใหไ้ดส้ปัดาห์ละ 3 - 5 คร้ัง 
การเดินออกกาํลงักายน้ี เหมาะสําหรับบุคคลวยัสูงอายุหรือคนอว้น เพราะเป็นการ   

ออกกาํลงักายท่ีไม่หนัก ไม่หักโหมจนเกินไป และสามารถลดแรงกระแทกของนํ้ าหนักร่างกาย
สาํหรับผูสู้งอาย ุและคนอว้นไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งน้ีเป็นการลดการเส่ียงต่อการบาดเจบ็ไดอี้กดว้ย 

“Walking is the road to a healthier, happier and longer life” 
“การเดินเป็นหนทางท่ีนาํไปสู่ สุขภาพดีข้ึน มีความสุขมากข้ึน และมีชีวิตท่ียนืยาวข้ึน” 

 
4. กระโดดเชือก (Ripping) 
 การกระโดดเชือกถือให้เป็นการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคนั้น ค่อนขา้งทาํไดย้าก 
เพราะตอ้งกระโดดติดต่อกนัเป็นเวลานาน หากไม่ใช่คนท่ีร่างกายแขง็แรงแลว้ จะทาํไม่ได ้หรือทาํ
ไปแลว้อาจเกิดอนัตรายได ้คูเปอร์ (Cooper) ห้ามไม่ให้บุคคลท่ีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป ออกกาํลงักาย
ดว้ยการกระโดดเชือก เวน้เสียแต่วา่จะเป็นผูเ้คยกระโดดเชือกมานานแลว้ 
 วิธีการกระโดดเชือกนั้นไม่จาํเป็นตอ้งกระโดดให้สูงมากนัก กระโดดแค่ให้เทา้สูง   
พน้เชือกกพ็อแลว้ และจะกระโดดดว้ยเทา้ทีละขา้งหรือพร้อมกนัทั้งสองขา้งก็ได ้เวลากระโดดเชือก 
ตน้แขนและขอ้ศอกควรแนบลาํตวั แกว่งเพียงแขนส่วนปลาย และขอ้มือเท่านั้น ควรเลือกกระโดด
เชือกบนพื้นท่ีไม่แข็งมากนัก สวมรองเทา้ท่ีมีพื้นนุ่ม ๆ  และให้กระโดดดว้ยปลายเทา้ตรงโคนน้ิว 
ทุกคร้ังท่ีเทา้กลบัลงมากระทบพ้ืนใหย้อ่เข่าลงเลก็นอ้ย เพื่อช่วยในการผอ่นแรงกระแทกท่ีจะเกิดกบั
ขอ้เทา้ ขอ้เข่า สะโพก เป็นการลดการเส่ียงต่อการบาดเจบ็ได ้
 การกระโดดเชือกควรจะเร่ิมดว้ยความเร็วประมาณ 70-80 คร้ังต่อนาที เม่ือคล่องดีแลว้
ให้เพิ่มความเร็วเป็น 100 - 140 คร้ังต่อนาที หากรู้สึกเหน่ือยมากตอ้งหยุดพกั ในระยะแรก ๆ ควร
กระโดด เพียง 20 วินาที แลว้พกัสัก 10 - 15 วินาที ทาํสลบักนัไป เร่ือย ๆ หลงัจากนั้นจึงค่อย ๆ เพิ่ม
เวลาและความเร็วใหม้ากข้ึนตามลาํดบั 
 

5. วิง่อยู่กบัที ่
 การวิ่งอยู่กบัท่ีก็คลา้ย ๆ กบัการกระโดดเชือก  แต่การวิ่งอยู่กบัท่ีจะตอ้งยกเทา้แต่ละ
ขา้งให้สูงข้ึนพน้พื้นข้ึนมาไม่นอ้ยกว่า 8 น้ิว วิธีการวิ่งอยูก่บัท่ีนั้นควรจะเร่ิมดว้ยความเร็วประมาณ 
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70 - 80 กา้วต่อนาที เม่ือรู้สึกแขง็แรงข้ึนและเหน่ือยนอ้ยลงแลว้     ก็ให้เพิ่มความเร็วให้มากข้ึนเป็น 
90 - 100 กา้วต่อนาที การนบักา้วให้นบัเฉพาะเม่ือเทา้ซา้ยลงมากระทบพ้ืนเท่านั้น หรือจะนบัเพียง 
เทา้ขวากไ็ดถ้า้จะนบัขา้งใดกใ็หน้บัขา้งนั้นใหต้ลอด 
 การวิ่งอยู่กบัท่ีสามารถทาํไดส้ะดวกกว่า ไม่ตอ้งใชส้ถานท่ีมากและปลอดภยักว่า แต่
การเคล่ือนไหวร่างกาย  ขอ้ต่อต่าง  ๆ  จะนอ้ยกวา่การวิ่งอยา่งธรรมดา 
 
6.  การเต้นรําแอโรบิค  (Aerobic Dance) 
 เป็นการออกกาํลงักายท่ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง วิธีการออกกาํลงักายแบบน้ี 
เป็นการนาํเอาหลกัการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) และท่าการบริหารกายต่าง ๆ 
ประกอบกบัเสียงดนตรีท่ีจงัหวะเร้าใจ เพื่อความสนุกสนาน ซ่ึงเป็นการออกกาํลงักายท่ีสนุก อาจจะ
ทาํเป็นกลุ่มหรือ ทาํคนเดียวก็ได ้จงัหวะดนตรีช่วยให้ลืมความเหน็ดเหน่ือย และความเบ่ือหน่ายได ้
หลกัการท่ีสาํคญัของการเตน้รําแอโรบิค คือ จะตอ้งเคล่ือนไหวร่างกายให้มาก และพยายามทาํให้
หัวใจทาํงานหนักข้ึน โดยทาํให้อตัราการเตน้ของหัวใจถึงอตัราท่ีเป็นเป้าหมายให้ได ้คือ ให้อยู่
ระหวา่งร้อยละ 60 - 90 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด 
 การเตน้รําแอโรบิค  นั้น  ถา้เตน้ไม่ถูกวิธีการ เช่น ขาดการอบอุ่นร่างกายท่ีถูกตอ้ง 
ไม่ไดมี้การยืดกลา้มเน้ือและเอ็น หรือยืดไม่เพียงพอ เตน้บนพ้ืนท่ีแขง็มากเกินไป  รองเทา้ท่ีใส่ไม่
นุ่มพอ การถ่ายเทอากาศไม่ดี ทาํให้เวียนศีรษะ และขาดสมาธิ หรือนํ้ าหนักตวัมากเกินไป เหล่าน้ี
ลว้นเป็นสาเหตุของการบาดเจบ็ไดท้ั้งส้ิน 
 เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึน ไม่ควรกระโดดหรือเตน้ให้ตวัลอย แต่จะตอ้งเตน้
ใหมี้เทา้หรือขาขา้งใดขา้งหน่ึงแตะพื้นเสมอ ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหมี้การกระแทกระหวา่งเทา้และพื้น ซ่ึงเรา
เรียกการเตน้รําแอโรบิคน้ีวา่ แบบโลวอิ์มแพกต ์(Low impact aerobic dance) หรือบางทีเรียกวา่ Soft 
aerobic นอกจากเปล่ียนท่าการเตน้ไม่กระโดดแลว้ ยงัมีการเตน้กนัในนํ้ า ซ่ึงเรียกว่า “ไฮโดรแอโร
บิค” (hydroaerobic) หรือเรียกว่า Hydrogymnastic ทั้ งน้ีการเต้นในนํ้ า สามารถทําให้ เกิดแรง
ตา้นทานมากกวา่ปกติถึง 12 เท่า 
 
2.14 ชีพจรกบัการออกกาํลงักาย 
 ชีพจรเป็นคล่ืนท่ีเกิดจากการหด และขยายตวัของหลอดเลือดแดงเน่ืองจากการไหล
ผ่านของเลือด เม่ือหัวใจบีบตวัหน่ึงคร้ัง เลือดจาํนวนหน่ึงจะถูกสูบฉีดเขา้ไปในหลอดเลือดแดง 
แรงดนัของเลือด จะทาํใหห้ลอดเลือดแดงขยายตวัออก เม่ือแรงดนัในหลอดเลือดลดลง หลอดเลือด
จะหยุ่นตวักลบัซ่ึงในการทาํงานของระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจจะบีบ และคลายตวัสลบักนัเป็น
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จงัหวะหลอดเลือดจึงยืด และหยุ่นตวัเป็นจงัหวะตามไปด้วย ทาํให้เกิดคล่ืนท่ีสามารถเห็นหรือ
สมัผสัได ้
 ตาํแหน่งของชีพจรสามารถตรวจสอบพบไดห้ลายแห่งในร่างกาย ซ่ึงเป็นส่วนท่ีหลอด
เลือดแดงอยู่ต้ืนหรือใกล้ผิวหนัง ได้แก่ บริเวณขมับ ด้านขา้งลาํคอ ขอ้มือ ขอ้พับของข้อศอก         
ขาหนีบ    ขอ้พบัของเข่า ขอ้เทา้ และหลงัเทา้ เป็นตน้ บริเวณท่ีสามารถตรวจพบง่ายและสะดวก
ท่ีสุด คือ บริเวณดา้นขา้งของลาํคอ และขอ้มือ 
 การรู้จกัตรวจสอบชีพจรดว้ยตนเอง จะให้ได้รับรู้เก่ียวกบัสภาพร่างกายของตนเอง
หลายอย่าง เช่น อตัราชีพจรเร็วหรือช้ากว่าท่ีควรจะเป็น หรือไม่สมํ่าเสมอ เป็นตน้ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะมีความผดิปกติของระบบไหลเวียนโลหิตกไ็ด ้เม่ือทราบแลว้จะไดรี้บไปตรวจรักษาจากแพทย์
เสียแต่เน่ินๆ นอกจากนั้น ยงัสามารถใช้ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย และจดัปริมาณการ       
ฝึกซอ้มสาํหรับนกักีฬาไดอี้กดว้ย 
 ชีพจรปกติจะแตกต่างกนัไปตาม อายุ เพศ เวลา กิจกรรมทางกายท่ีปฏิบติั และสภาวะ
จิตใจอตัราชีพจรของเด็กจะมากกว่าผูใ้หญ่ หญิงจะมากกว่าชาย เวลาบ่ายจะมากกว่าเวลาเชา้ ขณะ
ออกกาํลงักายจะมากกว่าขณะพกั ขณะต่ืนเตน้มากกว่าขณะสงบ โดยปกติอตัราชีพจรผูใ้หญ่ชายจะ
ประมาณ 60 - 80 คร้ังต่อนาที และหญิงจะประมาณ   70 - 90 คร้ังต่อนาที แต่ถา้อตัราชีพจรปกติ
น้อยกว่า 60 คร้ัง/นาที  เรียกว่า Bradycardia และชีพจรปกติท่ีมากกว่า 100 คร้ัง/นาที  เรียกว่า 
Tachycardia   ทั้งสองลกัษณะน้ีจะถือวา่ บุคคลนั้นมีชีพจรท่ีผดิปกติจะตอ้งรีบปรึกษาแพทยท์นัที 
 การประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยใช้ชีพจรเป็นตัวกําหนดนั้ น สามารถ
ประเมินไดห้ลายวิธี ดงัน้ีคือ วิธีแรก เป็นการประเมินจากการจบัชีพจรขณะพกั โดยใชจ้บัชีพจร
ภายหลงัจากการต่ืนนอนเช้า ก่อนท่ีจะลุกข้ึนไปทาํกิจวตัรประจาํวนั โดยสังเกตดูว่าถา้ร่างกายมี
ความสมบูรณ์อตัราชีพจรน้ีจะลดลง  และจะลดลงถึงจุด ๆ หน่ึง  แลว้หากจะเพิ่มความสมบูรณ์ข้ึน
ไปอีก จะตอ้งเปล่ียนแปลงการฝึกกิจกรรมหรือความหนักของงานสําหรับการออกกาํลงักายนั้น ๆ 
เพิ่มข้ึนอีก แต่ถา้อตัราชีพจรขณะพกัน้ีมีการเปล่ียนแปลงสูงข้ึนอาจเกิดอาการผิดปกติได ้เช่น เกิด
เจ็บป่วย พกัผ่อนไม่เพียงพอหรือสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป จึงจาํเป็นตอ้งคน้หาสาเหตุต่อไป 
อีกวิธีหน่ึงคือ การประเมินจากการจบัชีพจรหลงัการออกกาํลงักาย โดยการสังเกตดูว่า ถา้ร่างกายมี
ความสมบูรณ์ระยะเวลาการฟ้ืนตวั (Recovery) ภายหลงัการออกกาํลงักายสู่ภาวะปกติเร็วกว่าบุคคล
ท่ีไม่เคยออกกําลังกายมาก่อน  แสดงให้เห็นว่าสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์กว่า หรือถ้าต้องการ
เปรียบเทียบความสมบูรณ์ของตนเอง แลว้กจ็ะสงัเกตจากระยะเวลาของการฟ้ืนตวัสู่สภาวะปกติของ
ตนเองในแต่ละวนัภายหลงัการออกกาํลงักายได ้อย่างไรก็ตามความสมบูรณ์ของร่างกายสามารถ
เปรียบทียบไดจ้ากอตัราชีพจร ดงัตารางท่ี 10 - 12 
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ตารางที ่10      แสดงความสมบูรณ์ของร่างกายจากการวดัอตัราชีพจรขณะพกั (ผู้ชาย) 

ชาย อายุ ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ดีมาก 

 20-29 86 คร้ังหรือมากกวา่ 65-85 คร้ัง 59 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 
 30-39 86 คร้ังหรือมากกวา่ 64-85 คร้ัง 63 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

 40-49 90 คร้ังหรือมากกวา่ 66-89 คร้ัง 65 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

 50 กวา่ข้ึนไป 90 คร้ังหรือมากกวา่ 68-89 คร้ัง 67 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

 
ตารางที ่11      แสดงความสมบูรณ์ของร่างกายจากการวดัอตัราชีพจรขณะพกั (ผู้หญงิ) 

หญงิ อายุ ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ดีมาก 

 20-29 96 คร้ังหรือมากกวา่ 72-95 คร้ัง 71 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 
 30-39 98 คร้ังหรือมากกวา่ 72-97 คร้ัง 71 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

 40-49 99 คร้ังหรือมากกวา่ 74-98 คร้ัง 73 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

 50 กวา่ข้ึนไป 103 คร้ังหรือมากกวา่ 76-102 คร้ัง 75 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

ท่ีมา :  รีดเดอรส์   ไดเจสท ์   ไขปัญหารักษาสุขภาพ “ฟิตกายไร้โรค” , 2542 : 75 

 
ตารางที ่12 แสดงความสมบูรณ์ของร่างกายจากการวดัอตัราชีพจรทีฟ้ื่นตัว 
                   ภายหลงัการออกกาํลงักาย 

ชาย อายุ ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ดีมาก 

 20-29 102 คร้ังหรือมากกวา่ 76-101 คร้ัง 75 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 
 30-39 104 คร้ังหรือมากกวา่ 80-103 คร้ัง 79 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

 40-49 106 คร้ังหรือมากกวา่ 82-105 คร้ัง 81 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

 50 กวา่ข้ึนไป 108 คร้ังหรือมากกวา่ 84-107 คร้ัง 83 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

หญงิ อายุ ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ดีมาก 

 20-29 112 คร้ังหรือมากกวา่ 88-111 คร้ัง 87 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 
 30-39 114 คร้ังหรือมากกวา่ 88-113 คร้ัง 88 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

 40-49 116 คร้ังหรือมากกวา่ 90-115 คร้ัง 89 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

 50 กวา่ข้ึนไป 118 คร้ังหรือมากกวา่ 92-98 คร้ัง 91 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 

ท่ีมา :  รีดเดอรส์   ไดเจสท ์   ไขปัญหารักษาสุขภาพ “ฟิตกายไร้โรค” , 2542 : 76 
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ตารางที ่ 13      แสดงช่วงของอตัราชีพจรในขณะออกกาํลงักายทีเ่หมาะสมของแต่ละบุคคล   
         จําแนกตาม  อายุและความหนักของงานในการออกกาํลงักาย 

(ทั้งชายและ
หญิง) 

อาย ุ
ออกกาํลงัเบา 

(60-70%  ของอตัรา
ชีพจรสูงสุด) 

ออกกาํลงัปานกลาง 
(70-80%  ของอตัรา

ชีพจรสูงสุด) 

ออกกาํลงัหนกั 
(80-90%  ของอตัรา

ชีพจรสูงสุด) 
 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 ข้ึนไป จนถึง 111 จนถึง 127 จนถึง 143 

ท่ีมา :  รีดเดอรส์   ไดเจสท ์   ไขปัญหารักษาสุขภาพ “ฟิตกายไร้โรค” , 2542 : 75 
 

2.15 ผลของการออกกาํลงักายทีมี่ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
 
 การออกกาํลงักายท่ีกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ ดว้ยความหนกัของงาน และระยะเวลาหรือ 
ความนานท่ีพอเหมาะจึงมีผลทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่ออวยัวะต่าง ๆ ทุกระบบของร่างกายไป
ในทางท่ีดีข้ึน ทาํให้การทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการ        
ออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมมีผลต่อระบบการทาํงานต่าง ๆ  ของร่างกายดงัน้ี 

1. ระบบทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นไหว  (Moment System) 
อวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนไหวร่างกาย ประกอบด้วย กระดูก      

ขอ้ต่อ  และกลา้มเน้ือ  การออกกาํลงักายจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง คือ 
กระดูก  :   จะมีความหนา และแขง็ข้ึน โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีกลา้มเน้ือยดึเกาะ 
ขอ้ต่อ   : เอ็นของขอ้ต่อมีความเหนียว และหนาข้ึน ทาํให้ขอ้ต่อมีความแข็งแรง

สามารถท่ีจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพสามารถ
เคล่ือนไหวไดเ้ตม็ช่วงของการเคล่ือนไหว (Range of motion) 
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กลา้มเน้ือ : ทาํให้กลา้มเน้ือมีขนาดใหญ่ข้ึน (muscle hypertrophy) ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การออกกาํลงักายท่ีตอ้งใช้ความแข็งแรง (Strength) และพลงั (Power) มีการเพิ่มจาํนวนของเส้น
เลือดฝอยในกลา้มเน้ือมากข้ึน ปริมาณของไมโอโกลบิน (Myoglobin) และไกลโคเจน (Glycogen) 
จะมีสูงข้ึน  การฝึกร่างกายท่ีเป็นความแขง็แรง (Strength training) จะพฒันาเส้นใยกลา้มเน้ือสีขาว 
(Fast twitch fiber) มากกว่า และในขณะท่ีมีการฝึกท่ีเป็นความอดทน  (Endurance training) จะ
พัฒนาเส้นใยกล้ามเน้ือสีแดง (Slow twitch fiber) การออกกาํลังกายมีผลทาํให้ความตึงตัวของ
กลา้มเน้ืออยูใ่นสภาวะพอเหมาะทาํให้ขอ้ต่อ และกระดูกต่างๆ วางตวัอยูใ่นท่าท่ีเหมาะสม เป็นการ
ป้องกนัความผดิปกติของทรวดทรงไดด้ว้ย 

2. ระบบไหลเวยีนเลอืด  (Circulatory System) 
 ระบบไหลเวียนเลือดน้ีประกอบดว้ย หวัใจ หลอดเลือด และเลือด ซ่ึงการออกกาํลงักาย

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  คือ 
 หวัใจ   : การออกกําลังกายท่ีเน้นฝึกความอดทน  (Endurance) ซ่ึงต้องใช้ระยะ
เวลานานทาํให้หัวใจมีขนาดใหญ่ข้ึน (Cardiac hypertrophy) กลา้มเน้ือหัวใจมีความแข็งแรงข้ึน 
สามารถท่ีจะสูบฉีดโลหิตออกจากหัวใจไดค้ร้ังละมากข้ึนมีการกระจายของหลอดเลือดฝอย ใน
กลา้มเน้ือ หัวใจมากข้ึน ทาํให้กลา้มเน้ือหัวใจไดรั้บเลือดหล่อเล้ียงเพียงพอ ไม่เกิดการขาดเลือดได้
ง่าย อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกัลดลง เป็นการประหยดัพลงังานของหวัใจ 
 หลอดเลือด : มีการกระจายของหลอดเลือดฝอยในกลา้มเน้ือและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกกาํลงักายมากข้ึน หลอดเลือดมีความยดืหยุน่ดีข้ึน ความดนัเลือดลดตํ่าลง 
 เลือด : ปริมาณ  ของเลือดท่ีสูบฉีดออกจากหัวใจใน 1 นาที (Cardiac out put) และ 
ปริมาณของเลือดท่ีสูบฉีดออกจากหัวใจในแต่ละคร้ัง (Stroke Volume) เพิ่มข้ึนปริมาณฮีโมโกลบิน 
(Hemoglobin) ในเมด็เลือดแดงเพิ่มข้ึน 
 สารเคมีบางตวัในเลือดลดตํ่าลง เช่น คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซ่ึงเป็นสารอินทรีย ์
(Lipid) ชนิดหน่ึงในรูปของไขมนั จะรวมตวักับโปรตีน (Protein) จึงมีช่ือเรียกว่า ไลโปโปรตีน 
(Lipoprotein) และจะทําให้ ไลโปโปรตีน ท่ี มีความหนาแน่นสูง  (High Density Lipoprotein 
cholesterol: HDL-C) เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นตวันาํเอาคลอเลสเตอรอลท่ีเหลือใชก้ลบัไปสู่ตบัเพื่อขบั
ออกจากร่างกายหรือเปล่ียนสภาพเป็นสารละลายอ่ืน 

3. ระบบหายใจ  (Respiratory System) 
1. กลา้มเน้ือในการหายใจ คือกลา้มเน้ือระหว่างช่องซ่ีโครง (External intercostals 

muscle) และกลา้มเน้ือกระบงัลม (Diaphragm) แข็งแรงข้ึน ทาํให้การหายใจดีข้ึน ทรวงอกขยาย
ใหญ่ข้ึน 
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2. ปอดมีขนาดใหญ่ข้ึน มีหลอดเลือดฝอย (Capillary)  เพิ่มข้ึน ทาํให้มีเลือดไป
หล่อเล้ียงมากข้ึน และมีความสามารถในการแลกเปล่ียนแก๊สดีข้ึน สาเหตุอนัเน่ืองมาจากพื้นท่ีถุงลม
ของปอด (Alveoli) เพิ่มข้ึนซ่ึงวิธีการแลกเปล่ียนแก๊สบริเวณปอดน้ีเป็นลกัษณะการฟุ้ งกระจายหรือ
การแพร่กระจาย (Diffusion)  

3. ในขณะพกั อตัราการเตน้ของหัวใจจะลดตํ่าลง เป็นการประหยดัพลงังานท่ีใช้
ในการหายใจ 

4. ความจุปอด  (Vital capacity) และปริมาตรการหายใจสูงสุดต่อนาที (Maximum 
breathing capacity) เพิ่มข้ึน 
 4.  ระบบประสาท   (The Nervous   System) 
 ระบบประสาท  เป็นระบบท่ีควบคุมการทาํหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของทุกระบบใน
ร่างกายใหท้าํงานประสานสัมพนัธ์กนั ทาํใหก้ารทาํงานโดยเฉพาะกลา้มเน้ือทาํงานประสานงานกนั
ดีข้ึน   ทาํใหก้ารเคล่ือนไหวเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีทาํใหร้ะบบประสาท
เสรี หรือระบบประสาทอตัโนมติั(Autonomic nervous system) ทาํงานดีข้ึน เช่น ระบบไหลเวียน
โลหิต การหลัง่เหง่ือ การยอ่ยอาหาร การขบัถ่าย และต่อมท่ีใหฮ้อร์โมนต่าง ๆ  
 นอกจากน้ี  การออกกาํลงักายมีผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจ ในการลดความเครียดได้
และสามารถแกไ้ขสภาพผิดปกติทางจิตใจบางอยา่งได ้ทาํให้ร่างกายมีความแขง็แรง มีสมรรถภาพ
ของร่างกายดี   จึงมีผลทางดา้นท่ีทาํใหสุ้ขภาพจิตดีข้ึนดว้ย 
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 บทที ่3 
การทดสอบและประเมนิความสมบูรณ์ของร่างกาย 

                                                                                                                                                         
3.1 ความหมายและความสําคญั 
 ความสมบูรณ์ของร่างกาย  หมายถึง  ความสามารถในการทาํงานของร่างกายท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน  สามารถดําเนินชีวิตประจาํวนัได้โดยปกติสุข  ไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือยเม้ือล้า
จนเกินไป ซ่ึงจะบ่งบอกถึงการมีสุขภาพท่ีดี   และการท่ีมีสุขภาพดีนั้นจะหมายถึง  บุคคลคนนั้น
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี  มีจิตใจท่ีเบิกบาน  ร่าเริง แจ่มใส  มีความคิดในทางท่ีดี  
สามารถควบคุมอารมณ์  ความรู้สึกต่อส่ิงต่าง ๆ   ท่ีมากระทบไดเ้ป็นอยา่งดี  สามารถปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี  และมีจิตสาํนึกในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีดีต่อส่วนรวม   
 การทดสอบ และประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย  ในบทน้ี  ผูเ้ขียนพยายามจะ
มุ่งเน้น  การทดสอบ และการประเมินความสมบูรณ์ทางกายเป็นหลกั  ซ่ึงจะมีขั้นตอนวิธีการ
ทดสอบ และประเมินอย่างง่าย  เพื่อท่ีจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  
เขา้ใจ และปฏิบติัไดง่้าย  อีกทั้งไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองมือ วิธีการทดสอบ และประเมินท่ี
ไม่ซับซ้อน  ราคาไม่แพง  ทั้งน้ีเป็นการทดสอบ และประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายเบ้ืองตน้
เท่านั้น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูท่ี้เขา้รับการทดสอบสามารถทดสอบและประเมินผลดว้ยตวัเอง
ได้  เพื่อจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไข  หาแนวทางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เพื่อ
ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข 
  
3.2 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย  

สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หมายถึง  ความสามารถของร่างกายในการท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในชีวิตประจาํวนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความเหน่ือยอ่อนจนเกินไป 
สามารถสงวน ถนอมพลงังานไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน ในเวลาว่างเพื่อความสนุกสนาน และความ
บนัเทิงในชีวิตของตงัเองดว้ย  วรศกัด์ิ  เพียรชอบ (2527)  และ  สมชาย  ประเสริฐสิริพนัธ์ (2542)  
ไดก้ล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หรือความสมบูรณ์ทางกาย  หมายถึง  ความพร้อมทางดา้นร่างกาย
และจิตใจของบุคคล  ซ่ึงสามารถท่ีจะประกอบกิจกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สําหรับ  สุชาติ  
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โสมประยูร  (2535) กล่าวว่า  สมรรถภาพทางกาย  หมายถึง  ความสามารถของร่างกายในการ
ประกอบกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพติดต่อกนัเป็นเวลานานโดยไม่เกิดความเม่ือยลา้  อ่อนเพลีย  
ทั้งน้ีมิไดห้มายความว่าร่างกายมีความแขง็แรง  อดทนของกลา้มเน้ือ  และระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย
มีการทาํงานประสานกนัเป็นอยา่งดีเท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงร่างกายตอ้งมีสุขภาพดี  สามารถปฏิบติังาน
ไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีและมีพลงัความแขง็แรงเหลือพอท่ีจะประกอบกิจกรรมพิเศษ  หรือกิจกรรม
ท่ีตอ้งทาํในกรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย  ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ สมรรถภาพทางกาย  
หมายถึง  สภาพของร่างกายท่ีสมบูรณ์  สามารถปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

   
3.3 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
 องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายสามารถท่ีจะจาํแนกสมรรถภาพในแง่เป้าหมาย
ไดเ้ป็น  2  กลุ่ม  คือ 

1. เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพหรือสมรรถภาพทางกายทัว่ไป (Health-related  
Fitness) หรือ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพ (Health-related 
Components of Physical Fitness)   ไดแ้ก่ 

1.1 สมรรถภาพในการทาํงานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ (Cardiovascular 
Fitness) 

1.2 ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ  (Muscular Strength) 
1.3 ความอดทนของกลา้มเน้ือ  (Muscular Endurance) 
1.4 ส่วนประกอบของร่างกาย  (Body  Composition) 
1.5 ความอ่อนตวัของร่างกาย  (Flexibility) 
 
2. เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํหรือสมรรถภาพทางกายเฉพาะ  (Performance- 

related Fitness) หรือ  องค์ประกอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพัน ธ์กับทักษะ  (Skill-related  
Components of Physical Fitness) นอกจากสมรรถภาพทางกายทัว่ไป หรือสมรรถภาพทางกายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจะรวมไปถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  อีก  ไดแ้ก่ 

2.1 ความคล่องแคล่ววอ่งไว  ( Agility) 
2.2 พลงักลา้มเน้ือ  (Muscular Power) 
2.3 ความเร็ว  (Speed) 
2.4 การทรงตวั  (Balance) 
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2.5 เวลาปฏิกิริยา (Reaction time) 
2.6 การประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเน้ือ (Neuromuscular 

Coordination) 
 นอกจากน้ี  ถา้มองสมรรถภาพในแง่ของสรีรวิทยา  (Physiology of Fitness Aspect) จะ

สามารถแบ่งองคป์ระกอบของสมรรถภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายได้
เป็น 3 แบบ คือ 

1.  สมรรถภาพการทํางานของร่างกายแบบแอโรบิค  (Aerobic Fitness) หรือ
สมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ (Cardiovascular Fitness) หรือสมรรถภาพของ
ระบบหวัใจและหายใจ (Cardiorespiratory Fitness) 

2.  สมรรถภาพการทาํงานของกลา้มเน้ือ  (Muscular Fitness) 
3.  สมรรถภาพการทาํงานของร่างกายแบบแอนแอโรบิค  (Anaerobic Fitness) 

      
3.3.1 คาํจํากดัความของสมรรถภาพทางกายแต่ละองค์ประกอบ 
 สมรรถภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ (Cardiovascular fitness) 
หมายถึง ความสามารถในการทาํงานของร่างกายอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ หัวใจ ปอด หลอดเลือด 
ซ่ึงทาํหนา้ท่ีนาํเอาออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 การท่ีแต่ละบุคคลจะมีความในการใช้ออกซิเจน (Oxygen Consumption) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นจะข้ึนอยูก่บัขบวนการทางสรีรวิทยาของแต่ละบุคคล   ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการระบายอากาศ (Pulmonary ventilation)  
2. การแพร่กระจายของออกซิเจนจากถุงลมปอดไปสู่หลอดเลือด (Diffusion of 

oxygen from lung to pulmonary capillary blood) 
3. ความสามารถในการทาํงานของหวัใจ (Cardiac Performance)  
4. การไหลเวียนของเลือดไปสู่กลา้มเน้ือ (Redistribution of blood flow to skeletal 

muscle vascular beds) 
5. ความสามารถของกล้ามเน้ือ ในการดึงเอาออกซิเจนจากเลือดไปใช้ให้เป็น

ป ร ะ โ ย ช น์  ( Utilization of oxygen and extraction from arterial blood by contracting skeletal 
muscle) 
 ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (Muscular strength) หมายถึง ความสามารถในการทาํงาน
ของกลุ่มกลา้มเน้ือในการออกแรงสูงสุด 
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 ความอดทนของกล้ามเนือ้ (Muscular endurance) หมายถึง ความสามารถในการทาํงาน
ของกลุ่มกลา้มเน้ือท่ีกระทาํซํ้ า ๆ กนั ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นเวลานานเพียงพอท่ีจะทาํให ้
กลา้มเน้ือเกิดความเม่ือยลา้ 
 ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนไหวตลอดช่วงของ
การเคล่ือนไหวของขอ้ต่อ ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัการยืดขยายของขอ้ต่อ อุณหภูมิของกลา้มเน้ือ ความ
ยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือ และมีความเก่ียวขอ้งกบัเอน็ยึดขอ้ (Ligaments) และเอน็กลา้มเน้ือ (Tendons) 
ของขอ้ต่อต่าง ๆ ของร่างกาย 
 ส่วนประกอบของร่างกาย (Body Composition) หมายถึง ส่วนประกอบท่ีเป็นร่างกาย
ซ่ึงสามารถจาํแนกออกเป็นสองส่วนท่ีเรียกว่า มวลของไขมนั (Fat mass) และส่วนท่ีเรียกว่า มวล
ของร่างกายท่ีปราศจากไขมนั (Fat-free mass) 
 ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมร่างกายในการ
เปล่ียนทิศทางการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีของร่างกายไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีเป้าหมาย 
             พลังของกล้ามเนื้อ (Muscular power) หมายถึง ความสามารถในการทาํงานของกลุ่ม
กลา้มเน้ือในการออกแรงสูงสุด ซ่ึงกระทาํในระยะเวลาท่ีสั้น และไม่เกิดความเม่ือยลา้ 
 ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนไหว หรือเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึง
ไปยงัอีกท่ีหน่ึง ในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุด 
 การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการรักษาความสมดุลของร่างกาย 
หรือควบคุมท่าทางของร่างกายทั้งในขณะอยูน่ิ่งหรือขณะเคล่ือนท่ี 
                เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) หมายถึง ความสามารถของร่างกายท่ี
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นยาํ 
              การประสานสัมพัน ธ์ระห ว่างระบบประสาทและกล้าม เนื้ อ  (Neuromuscular              
co-ordination) หมายถึง ความสามารถในการทาํงานร่วมกนัของระบบประสาทกบักลา้มเน้ือ ในการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว แม่นยาํ สามารถทดสอบไดโ้ดยการวดัปฏิกิริยา
ตอบสนอง ถา้เวลาปฏิกิริยาตอบสนองสั้น แสดงว่าการทาํงานร่วมกนัระหว่างระบบประสาทกบั
กลา้มเน้ือดีมีประสิทธิภาพ 
 
3.4 ประโยชน์ของการทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย 

1.    เพื่อการวนิิจฉยั (Diagnosis) ผลของการทดสอบ และประเมินสามารถนาํไป
วินิจฉยัวา่บุคคลแต่ละคนมีความบกพร่องของความสมบูรณ์ของร่างกาย และสมรรถภาพทางกาย
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ดา้นใด  เพื่อจะไดน้าํไปเป็นขอ้มูลในการจดัโปรแกรมการฝึก เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้
ดีข้ึนต่อไป 

2.   เพื่อเปรียบเทียบ (Assessment) การทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละคร้ัง สามารถ
นาํผลการทดสอบมาใชเ้ป็นส่ิงเปรียบเทียบถึงความกา้วหนา้ของการฝึกตามโปรแกรมท่ีกาํหนดและ
ยงัสามารถใชเ้ป็นส่ิงเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม หรือบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.   เพื่อการเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เม่ือมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายแลว้ 
ผลการทดสอบจะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีดี เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงโปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายใหเ้หมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

4.   การแบ่งกลุ่ม (Classification) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถนาํมาใช้
ในการแบ่งระดบัสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล เพื่อจะไดน้าํไปจดักลุ่มท่ีเหมาะสม และไดรั้บ
การฝึกตามโปรแกรมท่ีเหมาะกบัระดบัสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล 

5.   เพื่อการเป็นแรงจูงใจ (Motivation) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละคร้ัง  
จะบ่งบอกถึงความสามารถในการทาํงานสูงสุดของร่างกายในแต่ละดา้น ดงันั้น ในขณะท่ีทาํการ
ทดสอบผูท่ี้เขา้รับการทดสอบจะตอ้งตั้งใจ  และพยายามอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย จึงเป็นส่ิงจูงใจต่อผูเ้ขา้รับการทดสอบท่ีจะไดแ้สดงออกถึงความสามารถของตนเองเพื่อนาํไปสู่
เป้าหมายสูงสุดท่ีตนเองไดก้าํหนดไว ้
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย 

1.  การรับประทานอาหารประจาํวนัใหป้ฏิบติัตามปกติ ไม่ควรเปล่ียนแปลง 
2.   ควรรับประทานอาหารก่อนการทดสอบอยา่งนอ้ย 2-3 ชัว่โมง  
3.   งดการออกกาํลงักายอยา่งหนกัก่อนการทดสอบอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 
4.   พักผ่อนให้เพียงพอ   โดยเฉพาะการนอนหลับก่อนวันท่ีเข้ารับการทดสอบ      

อยา่งนอ้ย 8 ชัง่โมง 
5.  เคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงัต่าง ๆ จะตอ้งไม่เขา้สู่ร่างกาย อย่างน้อย 24 ชัว่โมง ก่อนการ

ทดสอบ 
6.   หลีกเล่ียงการใชค้วามคิดหนกั หรือพยายามอยา่ใหเ้กิดความเครียด 
7.   งดยาท่ีออกฤทธ์ิอยูน่าน 
8.  หา้มกินยาหรือส่ิงกระตุน้ใด ๆ เช่น กาแฟ ชา บุหร่ี สุรา หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสม

ของแอลกอฮอลก่์อนทาํการทดสอบ 
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9.  การแต่งกายของผูเ้ขา้รับการทดสอบ ควรสวมเส้ือผา้ท่ีหลวมสบาย ๆ ไม่หนา หรือ
บางจนเกินไป และสามารถระบายอากาศไดดี้ สวมใส่ชุดกีฬาใหพ้ร้อม รองเทา้ ถุงเทา้ใหเ้รียบร้อย 

10.  สถานท่ีทาํการทดสอบควรเป็นสถานท่ีท่ีมีการถ่ายเทของอากาศไดดี้ มีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมประมาณ 21-23 องศาเซลเซียส (70-74 องศาฟาเรนไฮต์) หรือน้อยกว่า และความช้ืน
สมัพทัธ์ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์หรือนอ้ยกวา่ 

11.  ตอ้งตั้งใจทาํการทดสอบอยา่งเตม็ความสามารถ 
12.  ถ้า รู้ สึ ก ว่ าไ ม่ สบ าย  ห รือ มี อ าก ารบ าด เจ็บ   ห รือ มี ส่ิ งใด ส่ิ งห น่ึ ง ท่ี ม า

กระทบกระเทือนต่อการทดสอบจะตอ้งแจง้ใหผู้ท่ี้ทดสอบทราบ หรือหยดุกรณีท่ีทาํการทดสอบดว้ย
ตนเอง 
 
3.5 แบบวดัสภาวะสุขภาพ* 

 ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่การปฏิบติัตนเพื่อการมีสุขภาพท่ีดีมีความสาํคญัแต่กมี็บ่อยคร้ัง
ท่ีท่านละเลยไม่ไดส้นใจสุขภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นแบบสอบถามฉบบัน้ีจึงมีส่วนช่วยใหท่้านไดท้ราบ
ถึงสภาวะสุขภาพของท่านไดภ้ายหลงัจากท่ีท่านไดอ่้าน และตอบคาํถามทั้งหมด แบบสอบถามฉบบั
น้ีไดแ้บ่งสภาวะสุขภาพของท่านออกเป็น 6 ดา้น คือ  
 สุขภาวะทางกาย (Physical Health) 
 สุขภาวะทางสังคม (Social Health) 
 สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Health) 

 สุขภาวะกบัส่ิงแวดล้อม (Environment Health) 
 สุขภาวะทางจิตวญิญาณ (Spiritual Health) 
 สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) 

คาํช้ีแจง     คาํถามต่อไปน้ีเป็นคาํถามในแต่ละดา้นของสภาวะสุขภาพของท่าน โปรดทาํเคร่ืองหมาย  
                  ( / ) ลงในช่องทา้ยขอ้ความในแต่ละขอ้ความ ท่ีระบุถึงกิจกรรมตามท่ีท่านไดท้าํ หรือ 
                  ปฏิบติัไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด โดยพิจารณาจาก  
  1   หมายถึง ไม่เคยปฏิบติัมาก่อน 
  2   หมายถึง ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง / ไม่บ่อย หรือ ปฏิบติันอ้ยมาก 
  3   หมายถึง ปฏิบติับ่อยคร้ัง  
  4   หมายถึง ปฏิบติัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 
                                                 
* ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก  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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ตารางที ่14  แสดงสุขภาวะทางกาย 

ข้อความ 1 2 3 4 คะแนน 
1. ท่านทาํการควบคุมนํ้าหนกัของร่างกายท่ีเหมาะสม 
    กบัท่าน 

     

2. ท่านเขา้ร่วมการออกกาํลงักายเช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ  
    วา่ยนํ้า ป่ันจกัรยาน เตน้แอโรบิค หรือกิจกรรมการ  
    ออกกาํลงักายแบบแอโรบิค กีฬาต่าง ๆ โดยใชเ้วลา 
    อยา่งนอ้ย 30 นาทีต่อวนั จาํนวน 3 - 4 คร้ังต่อ 
    สปัดาห์ 

     

3. ท่านออกกาํลงักายประเภทท่ีช่วยเสริมสร้างความ 
    แขง็แรงของกลา้มเน้ือ และขอ้ต่อ 

     

4. ท่านอบอุ่นร่างกาย และผอ่นคลายกลา้มเน้ือดว้ยการ 
    ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือก่อนและหลงัการออกกาํลงักาย 

     

5. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจกบัสภาพร่างกายของท่าน 
    ท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัน้ี 

     

6. ท่านมีเวลาในการนอนหลบัประมาณ 6-8  ชัว่โมง 
    ต่อวนัเป็นประจาํ 

     

7. ระบบภูมิคุม้กนัในร่างกายท่านดีมาก และท่าน 
    สามารถหลีกเล่ียงโรคติดเช้ือต่าง ๆ ได ้

     

8. เม่ือท่านป่วย หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่านสามารถหาย 
    เป็นปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

9. ท่านมีพละกาํลงัท่ีจะปฏิบติังานในชีวิตประจาํวนัได ้
    ตลอดทั้งวนัโดยไม่รู้สึกเหน่ือย 

     

10. ท่านใส่ใจในร่างกายของท่าน หากท่านพบส่ิงผดิ 
      ปกติท่านจะรีบไปพบแพทย ์

     

รวม      
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ตารางที ่ 15  แสดงสุขภาวะทางสังคม 

ข้อความ 1 2 3 4 คะแนน 
1. เม่ือท่านพบปะผูค้นท่านแสดงออกถึงความยนิดีท่ี 
   ไดรู้้จกัเขาเหล่านั้น 

     

2. ท่านเป็นคนท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา และรักษา 
     สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

     

3. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสงัคมดว้ยความสนุก 
    และสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้

     

4. ท่านพยายามสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นดว้ยการ 
    ปฏิบติัตนในทางท่ีดี 

     

5. ท่านมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัทุกคนในครอบครัว      
6. ท่านเป็นผูฟั้งท่ีดี      
7. ท่านพร้อมท่ีจะเป็นผูใ้ห ้และผูรั้บในเร่ืองความรัก      
8. ท่านสามารถเล่าความรู้สึกส่วนตวัของท่านกบั 
    บุคคลท่ีท่านเช่ือใจ 

     

9. ท่านเป็นคนท่ีเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น ไม่ทาํร้าย 
    ผูอ่ื้น และไม่เห็นแก่ตวั 

     

10. ก่อนท่ีท่านจะพดูส่ิงใดกบัผูอ่ื้นท่านจะคิดก่อน 
      เสมอ 

     

รวม      
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ตารางที ่ 16  แสดงสุขภาวะทางอารมณ์ 

ข้อความ 1 2 3 4 คะแนน 
1. เม่ือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนกบัท่าน ท่านสามารถ    
    ปรับความรู้สึกไดง่้าย 

     

2. ท่านหลีกเล่ียงท่ีจะใชก้ารด่ืมสุราเป็นตวัช่วยใหท่้าน 
     ลืมปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

     

3. ท่านสามารถแสดงความรู้สึกของท่านไดอ้ยา่งคนท่ี 
    มีเหตุผล 

     

4. เม่ือท่านโกรธท่านจะแสดงออกดว้ยวิธีการหลีกเล่ียง 
    หรือไม่ทาํร้ายผูอ่ื้น 

     

5. ท่านเป็นคนท่ีวิตกกงัวลบ่อย และหวาดระแวงกบัส่ิง 
    ท่ีอยูร่อบขา้ง 

     

6. หากท่านเครียดท่านจะใชว้ิธีการเล่ียงจากเหตุการณ์ 
     นั้น หรือหากิจกรรมอ่ืนทาํทดแทน 

     

7. ท่านมีความรู้สึกท่ีดีต่อตวัท่านเองและเช่ือวา่คนอ่ืนก ็
    มีความรู้สึกเช่นเดียวกบัท่าน 

     

8. ช่วงเวลาท่ีท่านส้ินหวงัท่านจะบอกความรู้สึกนั้นกบั 
    ผูอ่ื้น และพยายามแกปั้ญหานั้น 

     

9. ท่านเป็นคนท่ียดืหยุน่ และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง    
    ไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน 

     

10. เพื่อนของท่านยอมรับวา่ท่านเป็นคนท่ีมีความ 
      มัน่คงทางอารมณ์ และสามารถปรับอารมณ์ไดดี้ 

     

รวม      
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ตารางที ่  17  แสดงสุขภาวะกบัส่ิงแวดล้อม 

ข้อความ 1 2 3 4 คะแนน 
1. ท่านเป็นคนท่ีใส่ใจกบัมลภาวะแวดลอ้ม และ 
    พยายามท่ีจะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

     

2. ท่านประณามบุคคลท่ีตั้งใจ หรือมุ่งท่ีจะทาํลาย 
    ส่ิงแวดลอ้ม 

     

3. ท่านนาํเศษขยะมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์   เช่น นาํ  
    เศษอาหาร, หญา้มาทาํเป็นปุ๋ย 

     

4. ท่านนาํส่ิงท่ีใชแ้ลว้ เช่น ถุงพลาสติก, ถุงกระดาษ 
    มาใชซ้ํ้ าอีก 

     

5. ท่านเลือกผูแ้ทนชุมชนท่ีเห็นความสาํคญัของ 
    ส่ิงแวดลอ้ม 

     

6. ท่านใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแก่ผูแ้ทนชุมชน 
    ของท่าน 

     

7. เม่ือท่านซ้ือของ ท่านจะพจิารณาถึงวสัดุท่ีใชบ้รรจุ 
    ผลิตภณัฑเ์หล่านั้น เช่น ไม่เลือกซ้ืออาหารท่ีสาํเร็จรูป 
   ท่ีบรรจุดว้ยกล่องโฟม 

     

8. ท่านจะพิจารณาซ้ือขา้วของเคร่ืองใชท่ี้ผลิตจากวสัดุ 
    ท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้

     

9. ท่านใชก้ระดาษทั้ง 2 ดา้น ในการจดบนัทึก หรือ 
    ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

10. ในขณะท่ีท่านแปรงฟัน โกนหนวด หรืออาบนํ้า  
       ท่านไม่เปิดก๊อกนํ้าท้ิงไว ้

     

รวม      
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ตารางที ่ 18  แสดงสุขภาวะทางจิตวญิญาณ 

ข้อความ 1 2 3 4 คะแนน 
1. ท่านเช่ือวา่ชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า   และควรไดรั้บ 
     การดูแลเอาใจใส่ 

     

2. ท่านใชเ้วลาทาํทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบขา้งอยา่งมี 
    ความสุข 

     

3. ท่านคิดอยูเ่สมอวา่ตวัท่านคือใคร ส่ิงสาํคญัในชีวิต  
     คืออะไร มีคุณค่าหรือไม่ อยูใ่นท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
     และควรจะปรับเปล่ียนอยา่งไร 

     

4. ท่านมีความเช่ือ และศรัทธาในศาสนาท่ีท่าน 
    นบัถืออยู ่

     

5. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีกระทาํความดีเพื่อผูอ่ื้น 
    โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

     

6. ท่านรู้สึกเศร้าใจเม่ือเห็นผูอ่ื้นทุกขท์รมาน และ 
    พยายามท่ีจะช่วยเหลือใหเ้ขาหลุดพน้จากความทุกข ์
    ทรมานนั้น 

     

7. ท่านรู้สึกมัน่ใจเม่ือไดใ้กลชิ้ดกบัผูค้นท่ีดาํเนินชีวิต 
    ในทางท่ีดี 

     

8. ท่านทาํงานเพื่อสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นเพื่อใหเ้กิด 
     ความสงบสุขแก่ชุมชน และประเทศชาติ 

     

9. ท่านพอใจในส่ิงท่ีท่านเป็นอยูข่ณะน้ี      
10. ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะดาํเนินชีวิตไป 
      ขา้งหนา้โดยการใชป้ระสบการณ์ในชีวิตทั้งหมด 
      ท่ีผา่นมา 

     

รวม      
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ตารางที ่ 19  แสดงสุขภาวะทางจิตใจ 

ข้อความ 1 2 3 4 คะแนน 
1. ท่านมกัจะทาํอะไรท่ีหุนหนัพลนัแล่นโดยไม่คาํนึง 
     ถึงผลลพัธ์ท่ีตามมา 

     

2. ท่านเรียนรู้จากความผดิพลาดท่ีผา่นมา และพยายามท่ี 
     จะไม่ทาํเช่นนั้นอีกในคร้ังต่อไป 

     

3. ท่านดาํเนินชีวิตในแนวทางท่ีไดรั้บคาํแนะนาํอยา่ง 
    ระมดัระวงั 

     

4. ท่านพิจารณาเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดก่อนท่ีจะตดัสินใจ      
5. ท่านต่ืนตวั และพร้อมท่ีจะต่อสูก้บัส่ิงท่ีทา้ทายดว้ย 
    การคิดอยา่งตรึกตรอง และมีเหตุผลก่อนท่ีจะ 
    ตดัสินใจ 

     

6. ท่านจะปล่อยอารมณ์ใหดี้ข้ึนโดยไม่เกบ็เอาส่ิงท่ีเป็น 
    สาเหตุของการเกิดอารมณ์มาคิดอีก 

     

7. ท่านพยายามท่ีจะเรียนรู้ทุกส่ิงทุกอยา่ง และสามารถ 
    นาํส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้นั้นมาใชก่้อนท่ีจะตดัสินใจ 

     

8. ท่านบริหารเวลาของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี และไม่ยอม 
    ใหเ้วลามากาํหนดตวัท่าน 

     

9. เพื่อน และครอบครัวของท่านเช่ือมัน่ในการตดัสินใจ 
    ของท่าน 

     

10. ท่านพิจารณาถึงส่ิงท่ีบอกกบัตนเอง และในท่ีสุดก ็
      พบวา่ส่ิงท่ีคิดนั้นเป็นจริงตามความรู้สึก และการรับรู้ 
      ของท่าน 

     

รวม      
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การตรวจสอบและแปลผลของคะแนนจากแบบวดัสภาวะสุขภาพ 
 การแปลผลของคะแนนจากแบบวดัสภาวะสุขภาพ จะตอ้งทาํการรวบรวมคะแนนของ
สภาวะสุขภาพในแต่ละมิติ และนาํมาเปรียบเทียบกบัช่วงคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
 

 คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบ 
สุขภาวะทางกาย 40 .............................. 
สุขภาวะทางสงัคม 40 .............................. 
สุขภาวะทางอารมณ์ 40 .............................. 
สุขภาวะกบัส่ิงแวดลอ้ม 40 .............................. 
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 40 .............................. 
สุขภาวะทางจิตใจ 40 .............................. 

 
 36 – 40 คะแนน 
 ท่านให้ความสาํคญั และมีความตระหนกัต่อสุขภาพในดา้นนั้น ๆ เป็นอยา่งมาก ท่านมี
การปฏิบติัตนทางดา้นสุขภาพในแต่ละดา้นจนเป็นสุขนิสัย ถือว่าอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก โอกาสท่ีท่าน
จะมีปัจจยัเส่ียงต่อการมีสุขภาพท่ีไม่ดีมีนอ้ย ทาํใหท่้านเป็นผูท่ี้สุขภาพทุกดา้นอยูใ่นระดบัท่ีดี 
 31 – 35 คะแนน 
 ท่านมีการปฏิบติัตนทางดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัดี แต่อาจจะมีสุขภาพบางดา้นท่ีจะตอ้ง
ปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน โดยควรปรับปรุงพฒันาในประเดน็ท่ีท่านไดค้ะแนน 1 หรือ 2 คะแนน 
 20 – 30 คะแนน 
 ท่านมีความเส่ียงบางอยา่งปรากฏให้เห็นได ้สุขภาพแต่ละดา้นถา้ท่านไดค้ะแนนอยูใ่น
ระดบัน้ี ท่านจะตอ้งขอคาํแนะนาํจากแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญในดา้นนั้น ๆ เพื่อให้คาํแนะนาํในการ
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เพื่อจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีทางดา้นนั้น ๆ  
 ตํ่ากว่า 20 คะแนน 
 ท่านขาดความตระหนกัไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัสุขภาพทางดา้นนั้น ๆ เลย ดงันั้นท่าน
ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันคติ ความรู้สึก และจะตอ้งพบแพทย ์หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นนั้น ๆ เพื่อให้คาํ   
แนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขอย่างเร่งด่วน เพื่อจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี
ทางดา้นนั้น ๆ มิฉะนั้นแลว้จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางดา้นนั้น ๆ เป็นอยา่งมาก 
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3.6 แบบสอบถามความพร้อมสําหรับกจิกรรมการออกกาํลงักาย* 
(Physical Activity Readiness Questionnaire : PAR – Q) 
 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีเหมาะสมท่ีสาํหรับการสอบถามความพร้อมดา้นร่างกายสาํหรับบุคคลท่ีมีอายรุะหวา่ง         

15 – 69 ปี ท่ีจะเร่ิมตน้ออกกาํลงักาย 
2. แบบสอบถามน้ีนาํมาใชใ้นการตรวจสอบความพร้อมในการท่ีจะประกอบกิจกรรมการออกกาํลงักายก่อนท่ี

จะใหแ้พทยเ์ป็นผูป้ระเมินดว้ยวิธีทางการแพทยอี์กคร้ังหน่ึง โดยเฉพาะบุคคลเพศชายท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 – 69 ปี 
และเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 – 69 ปี ถา้หากผูท่ี้ตอบคาํถามตอบวา่ “ใช่” เพียงหน่ึงขอ้ หรือมากกวา่ 

3. บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป จะตอ้งไดรั้บการตรวจ และประเมินทางการแพทยก่์อนท่ีจะเร่ิมประกอบ
กิจกรรมออกกาํลงักายแมว้า่จะตอบวา่ “ไม่ใช่” ทั้งหมดกต็าม 

4. แบบสอบถามน้ีเป็นการประเมินความพร้อมสาํหรับการออกกาํลงักายในเบ้ืองตน้เท่านั้น 
5. แบบสอบถามน้ีสามารถท่ีจะพยากรณ์ความผิดปกติของหวัใจในขณะออกกาํลงักายไดป้ระมาณ                    

80 เปอร์เซ็นต ์และมีขีดจาํกดัต่อความไว (Sensitivity) ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต ์
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีกาํหนดใหใ้นแบบสอบถาม ตามสภาพอาการของร่างกายท่ีท่านเป็นอยู ่
 ใช่ ไม่ใช่ 
   1.  แพทยเ์คยบอกกบัท่านวา่ท่านมีปัญหาเก่ียวกบัหวัใจ และในการ 

     ประกอบกิจกรรมการออกกาํลงักายควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยเ์ท่านั้น 
   2.  ท่านรู้สึกมีอาการเจบ็บริเวณหนา้อกเม่ือท่านออกกาํลงักาย 
   3.  ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมาท่านเคยมีอาการเจบ็บริเวณหนา้อกถึงแมว้า่ 

                     ท่านไม่ไดอ้อกกาํลงักายกต็าม 
   4.  ท่านสูญเสียการทรงตวัอนัเน่ืองมาจากอาการหนา้มืดวงิเวยีนศีรษะ  

     หรือมีอาการหมดสติบ่อย ๆ  
  5.  ท่านมีปัญหาเก่ียวกบักระดูก และขอ้ ซ่ึงมีผลทาํใหต้อ้งลด หรือ 

     เปล่ียนแปลงกิจกรรมการออกกาํลงักายของท่าน 
   6.  ปัจจุบนัแพทยส์ั่งใหท่้านใชย้าลดความดนัโลหิต หรือยารักษาโรคหวัใจอยู ่     
   7.  ท่านทราบเหตุผลวา่ทาํไมท่านจึงไม่ออกกาํลงักาย 
 

1. ถา้ท่านตอบวา่ “ใช่” เพียง 1 ขอ้หรือมากกวา่ ท่านจะตอ้งไดรั้บการตรวจจากแพทยก่์อนท่ีจะเร่ิมออกกาํลงักาย 
2. ถา้ท่านตอบวา่ “ไม่ใช่”  ทุกขอ้  สาํหรับทุกคนท่ีมีอาย ุ 19 – 69 ปี ท่านสามารถเร่ิมออกกาํลงักายไดท้นัที      

แต่อยา่งไรกต็าม บุคคลเพศชายท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป หรือเพศหญิงท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไปควรไดรั้บการตรวจจาก
แพทยก่์อนท่ีเร่ิมจะออกกาํลงักายทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัมากข้ึนสาํหรับตวัท่าน 

                                                 
* ท่ีมา: American College of Sports Medicine, 2000: 23 
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3.7 แบบทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย (Physical Fitness Test) 
 

3.7.1 การทดสอบเดิน 1 ไมล์  (Rockport Walking Test : One Mile Walk) 
 วตัถุประสงค์ของแบบทดสอบ 
 เพื่อวดัสมรรถภาพดา้นระบบไหลเวยีนโลหิต และหายใจ (Cardiorespiratory Fitness) 

หรือสมรรถภาพการทาํงานของร่างกายแบบแอโรบิค (Aerobic Fitness) โดยทาํการประเมินจาก
ความสามารถ ในการใชอ้อกซิเจนสูงสุด (Maximal Oxygen Consumption: oVo2 max) 

 วธีิดําเนินการทดสอบ 
1. ชัง่นํ้ าหนกัร่างกายก่อนการทดสอบ หน่วยวดัเป็นปอนด ์ (1 กิโลกรัมเท่ากบั 2.205 

ปอนด)์ 
2. ใหผู้เ้ขา้รับการสอบเดินเป็นระยะทาง 1 ไมล ์(1.609 กิโลเมตร หรือ 1,609 เมตร) 
3. ภายหลงัจากการเดินครบระยะทางแลว้ใหท้าํการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจทนัที 

เป็นเวลา 15 วนิาที แลว้คูณดว้ย 4 เป็นอตัราการเตน้ของหวัใจใน 1 นาที ภายหลงัการทดสอบ หน่วย
วดัเป็น จาํนวน คร้ัง/นาที 

4. นาํขอ้มูลมาแทนค่าในสูตร 
 

oVo2 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 มิลลลิติร / กโิลกรัม / นาท)ี 
         (Mc Ardle , Katch and Katch , 1996 : 207 – 208 ) 
 
  เม่ือ oVo2 max หมายถึง ความสามารถในการใชอ้อกซิเจนสูงสุด หน่วยวดัเป็น

มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที 
Body Weight หมายถึง นํ้าหนกัร่างกาย หน่วยวดัเป็นปอนด ์
Age          หมายถึง อาย ุหน่วยวดัเป็นปี 
Gender          หมายถึง เพศ ถา้เป็นชาย แทนค่าเป็น 1 เพศหญิง แทนค่าเป็น 0 
Time              หมายถึง เวลาท่ีเดินได ้หน่วยวดัเป็นนาที (ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง) 
HR          หมายถึง อตัราการเตน้ของหวัใจใน 1 นาที ภายหลงัการทดสอบ   

               หน่วยวดัเป็นจาํนวนคร้ัง / นาที (ใน 1 นาที) 
** หมายเหตุ แบบทดสอบน้ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลท่ีมีอายรุะหวา่ง 30 – 69 ปีเท่านั้น  



บทท่ี 3 การทดสอบและประเมินผลความสมบูรณ์ของร่างกาย 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

82 

ตารางที ่20 แสดงเกณฑ์เปรียบเทยีบความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด จําแนกตามเพศชาย 

อายุ (ปี) 
ระดับสมรรถภาพ หน่วยวดัเป็นมิลลลิติร / กโิลกรัม / นาท ี

ตํ่า พอใช้ ปานกลาง ดี ดีเยีย่ม 
ตํ่ากวา่ 29 ปี ตํ่ากวา่ 25 25 – 33 34 –52 43 – 52 มากกวา่ 52 
30 – 39 ปี ตํ่ากวา่ 23 23 – 30 31 – 38 39 – 48 มากกวา่ 48 
40 – 49 ปี ตํ่ากวา่ 20 20 – 26 27 – 35 36  - 44 มากกวา่ 44 
50 – 59 ปี ตํ่ากวา่ 18 18 – 24 25 – 33 34 – 42 มากกวา่ 42 
60 – 69 ปี ตํ่ากวา่ 16 16 – 22 23 – 30 31 – 40 มากกวา่ 40 

ท่ีมา : American Heart Association, 1972 quoted in George, James D., Fisher, Girth A, and Vehrs,  
        Pat R ., 1994 : 82 

 
ตารางที ่21  แสดงเกณฑ์เปรียบเทยีบความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด จําแนกตามเพศหญงิ 

อายุ (ปี) 
ระดับสมรรถภาพ หน่วยวดัเป็นมิลลลิติร / กโิลกรัม / นาท ี

ตํ่า พอใช้ ปานกลาง ดี ดีเยีย่ม 
ตํ่ากวา่ 29 ปี ตํ่ากวา่ 24 24 – 30 31 – 37 38 – 48 มากกวา่ 48 
30 – 39 ปี ตํ่ากวา่ 20 20 – 27 28 – 33 34 – 44 มากกวา่ 44 
40 – 49 ปี ตํ่ากวา่ 17 17 – 23 24 – 30 31  - 41 มากกวา่ 41 
50 – 59 ปี ตํ่ากวา่ 15 15 – 20 21 – 27 28 – 37 มากกวา่ 37 
60 – 69 ปี ตํ่ากวา่ 13 13 – 17 18 – 23 24 – 34 มากกวา่ 34 

ท่ีมา: 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)  

 วตัถุประสงค์การทดสอบ 
 เพื่อวดัสมรรถภาพดา้นความแขง็แรง และความอดทนของกลา้มเน้ือ (Muscular 
Strength and Muscular Endurance) หรือสมรรถภาพของกลา้มเน้ือ (Muscular Fitness) 

 วธีิดําเนินการทดสอบ 
 ใหผู้เ้ขา้รับการทดสอบทาํการอบอุ่นร่างกาย โดยเฉพาะการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือหวัไหล่ 

(Shoulder) และกลา้มเน้ือแขนท่อนบนดา้นหลงั (Triceps) 
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 ผูเ้ขา้รับการทดสอบ  นอนควํ่าหนา้  มือทั้งสองดนัพื้นแขนเหยยีดตรง ใหมื้อทั้งสอง
ห่างกนัประมาณหน่ึงช่วงไหล่ หลงั ขาเหยยีดตรง เม่ือท่าถูกตอ้งแลว้ใหย้บุขอ้ศอกดนัพื้น ข้ึนลงให้
หนา้อกสมัผสัพื้น  จึงจะนบัเป็นคร้ังท่ีปฏิบติัถูกตอ้ง (สาํหรับเพศชาย) ถา้เป็นเพศหญิงอนุญาตให้
เข่าแตะพื้นได ้ทาํอยา่งต่อเน่ืองใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นบัจาํนวนคร้ังท่ีถูกตอ้ง 

 
ตารางที ่22 แสดงเกณฑ์เปรียบเทยีบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้จําแนกตาม 
  เพศชาย 

อายุ (ปี) 
ระดบัสมรรถภาพ  หน่วยวดัเป็นจํานวนคร้ัง 

ตํา่ พอใช้ ปานกลาง สูง 
20- 29  ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 16 17 – 21 22 -  28 29 – 35 
30 – 39 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 11 12 – 16 17 – 21 22 – 29 
40 – 49 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 9 10 – 12 13 – 16 17 – 21 
50 – 59 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 6 7 – 9 10 – 12 13 – 20 
60 ปีข้ึนไป เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 4 5 – 7 8 – 10 11 – 17 

ท่ีมา : American College of Sports Medicine, 1998 : 34 

 
ตารางที ่23 แสดงเกณฑ์เปรียบเทยีบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้จําแนกตาม 
  เพศหญงิ 

อายุ (ปี) 
ระดบัสมรรถภาพ หน่วยวดัเป็นจํานวนคร้ัง 

ตํา่ พอใช้ ปานกลาง สูง 
20- 29  ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 9 10 – 14 15 – 20 21 – 29 
30 – 39 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 7 8 – 12 13 – 19 20 – 26 
40 – 49 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 4 5 – 10 11 – 14 15 - 23 
50 – 59 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 1 2 – 6 7 – 10 11 – 20 
60 ปีข้ึนไป เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 1 1 – 4 5 – 11 12 – 16 

ท่ีมา : American College of Sports Medicine, 1998 : 34 

 
3.7.3  การทดสอบน่ังก้มตัวไปข้างหน้า  (Modified Sit and Reach Test) 

 วตัถุประสงค์ของการทดสอบ 
 เพื่อวดัสมรรถภาพดา้นความอ่อนตวั (Flexibility) ของร่างกาย 
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 วธีิดําเนินการทดสอบ 
 1.   ทาํการอบอุ่นร่างกาย โดยเฉพาะการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือบริเวณหลงั และกลา้มเน้ือ

ขาดา้นหลงั 
 2.   นั่งเหยียดขา หลงัตรงให้ขาทั้งสองขา้งอยู่ระหว่างเส้นเทปวดัระยะทาง ปลายเทา้

ห่างกนั 10 – 12 น้ิว โดยให้ส้นเทา้ทั้งสองอยูต่รงตาํแหน่งท่ี 15 น้ิวของเส้นเทปวดัระยะทาง มือซา้ย
วางทบัมือขวา แขนเหยยีดตรง 

 3.  นั่งกม้ตวัโน้มไปขา้งหน้า แขน ขา เหยียดตรง ปลายมือทั้งสองวางทาบลงบนเส้น
เทปวดัระยะทาง กม้ตวั และน่ิงประมาณ 2 วินาที แลว้อ่านค่าท่ีปฏิบติัไดต้รงปลายน้ิวกลาง หน่วย
วดัเป็นน้ิว   

 ปฏิบติั 3 คร้ัง   และบนัทึกระยะทางท่ีปฏิบติัไดดี้ท่ีสุด 
 

ตารางที ่24  เกณฑ์เปรียบเทยีบความอ่อนตัวของร่างกาย จําแนกตามเพศชาย 

อายุ (ปี) 
ระดบัสมรรถภาพ  หน่วยวดัเป็นนิว้ 

ตํา่ พอใช้ ปานกลาง สูง 
20 – 29 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 9 10 – 12 13 – 18 เท่ากบัหรือมากกวา่ 19 ข้ึนไป 
30 – 39 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 8 9 – 11 12 -  17 เท่ากบัหรือมากกวา่ 18 ข้ึนไป 
40 – 49 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 7 8 – 10 11 - 16 เท่ากบัหรือมากกวา่ 17 ข้ึนไป 
50 – 59 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 6 7 – 9 10 – 15 เท่ากบัหรือมากกวา่ 16 ข้ึนไป 

60 ปีข้ึนไป เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 5 6 – 8 9 – 14 เท่ากบัหรือมากกวา่ 15 ข้ึนไป 
ท่ีมา : American College of Sports Medicine , 1998 : 37 

 
ตารางที ่25 เกณฑ์เปรียบเทยีบความอ่อนตัวของร่างกาย จําแนกตามเพศหญงิ 

อายุ (ปี) 
ระดบัสมรรถภาพ หน่วยวดัเป็นนิว้ 

ตํา่ พอใช้ ปานกลาง สูง 
20 – 29 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 12 13 – 15 16 – 21 เท่ากบัหรือมากกวา่ 22 ข้ึนไป 
30 – 39 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 11 12 - 14 15 – 20 เท่ากบัหรือมากกวา่ 21  ข้ึนไป 
40 – 49 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 10 11 – 13 14 – 19 เท่ากบัหรือมากกวา่ 20 ข้ึนไป 
50 – 59 ปี เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 9 10 – 12 13 – 18 เท่ากบัหรือมากกวา่ 19 ข้ึนไป 

60 ปีข้ึนไป เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 8 9- 11 12 – 17 เท่ากบัหรือมากกวา่ 18 ข้ึนไป 
ท่ีมา : American College of Sports Medicine , 1998 : 37 
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3.7.4 ดัชนีมวลของร่างกาย   (Body Man Index : BMI) 
 วตัถุประสงค์ของการทดสอบ 

 เพื่อวดัส่วนประกอบของร่างกาย (Body Composition) 
 วธีิดําเนินการทดสอบ 

1. ชัง่นํ้ าหนกัร่างกาย หน่วยวดัเป็นกิโลกรัม วดัส่วนสูง หน่วยวดัเป็นเมตร (ทศนิยม 
2 ตาํแหน่ง) 

2. แทนค่าในสูตร 
 

BMI =  นํา้หนักตัวเป็นกโิลกรัม 

           ความสูงเป็นเมตรยกกาํลงัสอง 
 
BMI = Wt (Kg) 

      (H)2 

 
ตารางที ่26  แสดงเกณฑ์เปรียบเทยีบดัชนีมวลของร่างกาย 

จําแนกประเภท เกณฑ์การพจิารณา 

ตํ่ากวา่ปกติ 
ปกติ 
มากกวา่ปกติ 
ความอว้น 
         อว้น 
         อว้นมาก 
         อว้นรุนแรง 

นอ้ยกวา่ 18.5 
18.5 – 24.9 
25.0-29.9 

 
30.0-34.9 
35.0-39.9 

40.0 หรือมากกวา่ 
 

ท่ีมา : American College of Sports Medicine , 2000 : 64 
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การหาอตัราส่วนระหว่างเส้นรอบวงของเอวกบัสะโพก 
(Waist - To - Hip Circumference Ratio = W H R) 

W H R  = Waist (W) 

     Hip (H)     
W หมายถึง  เสน้รอบวงของเอวโดยวดัผา่นบริเวณท่ีเลก็ท่ีสุดเหนือสะดือ 

หน่วยวดัเป็นน้ิว 
H หมายถึง  เสน้รอบวงของสะโพก โดยวดัผา่นบริเวณสะโพกและกน้ท่ีใหญ่ 

ท่ีสุดหน่วยวดัเป็นน้ิว 
 

ตารางที ่27   แสดงอตัราส่วนระหว่างเส้นรอบวงของเอวกบัสะโพกกบัระดับอตัราเส่ียงต่อความ 
สัมพนัธ์กบัการเกดิโรคเร้ือรังต่าง ๆ  ของเพศชาย  

อายุ (ปี) 
ระดับอตัราเส่ียง (เพศชาย) 

ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 
20 – 29 ปี นอ้ยกวา่ 0.83 0.83 - 0.88 0.89 - 0.94 มากกวา่ 0.94 
30 – 39 ปี นอ้ยกวา่ 0.84 0.84 - 0.91 0.92 - 0.96 มากกวา่ 0.96 
40 – 49 ปี นอ้ยกวา่ 0.88 0.88 - 0.95 0.96 - 1.00 มากกวา่ 1.00 
50 – 59 ปี นอ้ยกวา่ 0.90 0.90 - 0.96 0.97 - 1.02 มากกวา่ 1.02 
60 – 69 ปี นอ้ยกวา่ 0.91 0.91 - 0.98 0.99 - 1.03 มากกวา่ 1.03 

ท่ีมา : American College of Sports Medicine.  ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription 1998 : 381 

 
ตารางที ่28    แสดงอตัราส่วนระหว่างเส้นรอบวงของเอวกบัสะโพกกบัระดับอตัราเส่ียงต่อความ 

สัมพนัธ์กบัการเกดิโรคเร้ือรังต่าง ๆ  ของเพศหญงิ 

อายุ (ปี) 
ระดับอตัราเส่ียง (เพศหญงิ) 

ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 
20 - 29 ปี นอ้ยกวา่ 0.71 0.71 - 0.77 0.78 - 0.82 มากกวา่ 0.82 
30 - 39 ปี นอ้ยกวา่ 0.72 0.72 - 0.78 0.79 - 0.84 มากกวา่ 0.84 
40 - 49 ปี นอ้ยกวา่ 0.73 0.73 - 0.79 0.80 – 0.87 มากกวา่ 0.87 
50 - 59 ปี นอ้ยกวา่ 0.74 0.74 - 0.81 0.82 – 0.88 มากกวา่ 0.88 
60 - 69 ปี นอ้ยกวา่ 0.76 0.76 - 0.83 0.84 – 0.90 มากกวา่ 0.90 

ท่ีมา : American College of Sports Medicine.  ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription 1998 : 381 
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แบบบันทกึผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 
 

ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว)……………….…….นามสกลุ………..……………………....
อาย.ุ…….….ปี 
นํ้าหนกั………………..กิโลกรัม (1 กิโลกรัม เท่ากบั 2.205 ปอนด)์ ………………ปอนด ์
ส่วนสูง…………เซนติเมตร (1 น้ิว เท่ากบั 2.54 เซนติเมตร)………………………….น้ิว 
อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั………………..….. คร้ัง/นาที 
ค่าความดนัเลือดขณะพกั……………/...….……….มิลลิเมตรปรอท 
อตัราการหายใจขณะพกั……………………..…….คร้ัง/นาที 
 

องค์ประกอบของ
สมรรถภาพ 

รายการทดสอบ วนั /เดอืน/ ปี 
ทีท่าํการทดสอบ 

ผลการทดสอบ ระดบั 
สมรรถภาพ 

สมรรถภาพการ
ทาํงานของระบบ
ไหลเวยีนโลหิตและ
หวัใจ 
(Aerobic Fitness) 

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

 เวลาท่ีเดินได ้         
………….นาที 
อตัราการเตน้ของ
หวัใจภายหลงัการ
ทดสอบ….…คร้ัง/
นาที 

 

สมรรถภาพของ 
กลา้มเน้ือ 
(Muscular Fitness) 

ดนัพ้ืน  
(Push – Ups) 

 ………...……คร้ัง 
 

 

ความอ่อนตวั 
(Flexibility) 

นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 
(Modified Sit and  
Reach) 

 ……………….น้ิว 
……….เซนติเมตร 

 

ส่วนประกอบของ 
ร่างกาย 
(Body Composition) 

ดชันีมวลของร่างกาย    
(Body Mass Index : 
BMI) 
อตัราส่วนระหวา่ง
เส้น รอบวงของเอว
กนัเส้นรอบวงของ
สะโพก (Waist-to-
Hip Ratio : (W/H) 

 BMI :  
 
 
W/H : 
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3.8 การวดัความดันเลอืด  (Determination of blood pressure) 
 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง การวดัความดัน เลือดทางคลี นิกทั่วไป  เป็นการวดัโดยทางออ้ม 
โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า  Sphygmomanometer และหูฟัง (Stethoscope) การวดัความดนัเลือดเป็น
การประมาณการทาํงานของหวัใจ และหลอดเลือด วิธีการวดัความดนัเลือดมีวิธีการดงัน้ี 
 1.   เตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อม เช่น เคร่ืองวดัความดนัเลือด และหูฟัง 
 2.  ให้ผูท่ี้ถูกวดัอยูใ่นท่าท่ีสบาย และใช ้Cuff พนัรอบแขนเหนือขอ้พบัประมาณหน่ึง
น้ิวแลว้คลาํหาชีพจรบริเวณขอ้พกัขอ้ศอก (Brachial artery) วางหูฟังลงบนตาํแหน่งชีพจรท่ีคลาํได ้
 3.  บีบลูกยางเป่าลมเขา้ใน Cuff ให้ค่าความดนัท่ีอ่านไดสู้งกว่า Systolic pressure ท่ี
คาดคะเนไวเ้ลก็นอ้ย 
 4.   จากนั้ นค่อย ๆ ปล่อยลมออกจาก Cuff ช้า ๆ แล้วค่อยฟังเสียงจากหูฟัง เสียงท่ี
เกิดข้ึนจากหูฟังเรียกว่า Korotkoff sound ค่าความดนัท่ีอ่านไดเ้ม่ือไดย้ินเสียงแรก คือ ค่าความดนั
เลือดขณะหวัใจบีบตวั เรียกว่า Systolic pressure และจะไดย้นิเสียงน้ีอยา่งต่อเน่ืองกนัไป จนกระทัง่
เสียงน้ีเบาลงจนเงียบหายไป ตาํแหน่งของความดนัท่ีเสียงหายน้ี คือ ค่าของความดนัเลือดขณะหวัใจ
คลายตวั เรียกวา่ Diastolic pressure 
 การวดัค่าความดันเลือดน้ีจะให้ละเอียดและถูกตอ้งจะตอ้งเลือกใช้ Cuff ท่ีขนาดท่ี
เหมาะสมควรมีความกวา้งมากกว่าเส้นผ่าศูนยก์ลางของแขน 20 เปอร์เซ็นต์ และท่ีใช้กันเป็น
มาตรฐานทัว่ไปในผูใ้หญ่ขนาดกวา้ง 12 - 14 เซนติเมตร และยาว 30 เซนติเมตร ผูท่ี้ถูกวดัความดนั
เลือดถา้อว้นมากควรใชข้นาดท่ีกวา้งและยาวเพิ่มข้ึน แต่ถา้เป็นเด็กควรจะลดลง ซ่ึงวิธีการวดัความ
ดนัเลือดท่ีกล่าวมาน้ี เรียกวา่ การวดัโดยวิธีการฟัง (auscultation) 
 

ตารางที ่ 29 แสดงระดับความดันเลอืด 

ระดบัความดนัเลอืด 
ค่าความดนัเลอืด 
ขณะหัวใจบีบตวั 
(มลิลเิมตรปรอท) 

ค่าความดนัเลอืด 
ขณะหัวใจคลายตวั 
(มลิลเิมตรปรอท) 

ความดนัเลือดปกติ  (Normal) นอ้ยกวา่  130 นอ้ยกวา่  85 
ความดนัเลือดปกติค่อนไปทางสูง   (High  normal) 130 - 139 85 – 89 
ความดนัเลือดสูง 
ความดนัเลือดสูงระดบักํ้าก่ึง   (Mild  hypertension) 140 – 159 90 – 99 
ความดนัเลือดสูงระดบัปานกลาง  (Moderate  hypertension) 160 – 179 100 – 109 
ความดนัเลือดสูงระดบัรุนแรง  (Severe  hypertension) 180 – 209 110 – 119 
ความดนัเลือดสูงระดบัรุนแรงมาก (Very Severe hypertension) 210   หรือมากกวา่ 120  หรือมากกวา่ 

ท่ีมา : 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 การหาเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย  (Percent of Body Fat) 
 

 วิธีที่ 1 การหาเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายโดยใช้หลักการตามวิธีของ Durnin and 
Womersley 

 
เคร่ืองมือ Lange skinfold caliper   

 1.   วดัความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนงัดา้นขวาของผูเ้ขา้รับการทดสอบทุกคน  เพราะ
คนทัว่ไปถนดัมือขวา และสะดวกในการปฏิบติั (กรณีคนท่ีถนดัมือซา้ยให้วดัความหนาของไขมนั
ใตผ้วิหนงัดา้นซา้ย) 
 2.    การวดัจะตอ้งวดัไขมนัใตผ้วิหนงั 4 ตาํแหน่ง คือ ดา้นหนา้แขนท่อนบน (Biceps), 
ด้านหลังแขนท่อนบน  (Triceps), สะบักหลัง (Subscapular) และบริเวณเหนือกระดูกสะโพก 
(Suprailiac) (ทั้งเพศหญิงและชาย) 
 3.  ขณะทาํการวดัจะตอ้งใหมื้อขา้งท่ีถูกวดัของผูเ้ขา้รับการทดสอบอยูใ่นสภาวะพกั  
 4.  ในการวดัความหนาไขมันใต้ผิวหนัง 4 ตาํแหน่ง มือของผูว้ดัจะถือเคร่ืองมือ 
Skinfold caliper และใชอี้กมือหน่ึงในการจบัไขมนัใตผ้วิหนงั โดยไม่ใหเ้น้ือเยือ่ของกลา้มเน้ือติดมา
ดว้ย โดยทัว่ไประหว่างน้ิวหัวแม่มือ และน้ิวช้ีจะห่างกนั ประมาณ 1 น้ิว ถา้ผูเ้ขา้รับการทดสอบไม่
อว้นมากนกั  
 5. ขณะวดั ปลายของเคร่ืองมือ Skinfold caliper จะอยูห่่างจากปลายน้ิวมือขา้งท่ีจบั   
ไขมนัใตผ้วิหนงัประมาณ 1 เซนติเมตร และอ่านหลงัจากปล่อยใหเ้คร่ืองมือกดบนผวิหนงัประมาณ 
2 วินาที 
 
 การบันทกึ  บนัทึกค่าความหนาของไขมนัทั้ง 4 ตาํแหน่ง (หน่วยวดัเป็นมิลลิเมตร)    
นาํมารวมกนัแลว้หาค่าเปอร์เซ็นตไ์ขมนัของร่างกายจากตาราง ซ่ึงจาํแนกตามเพศและอาย ุ
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ไขมนัของร่างกายจากการวดัทั้ง 4 แห่ง (เพศชาย) 

ผลรวมความหนาของไขมนั  4 ตาํแหน่ง 
เปอร์เซ็นตไ์ขมนั (อาย/ุปี) 

16-19 20-29 30-39 40-49 50+ 
15.0 5.0 4.6 9.1 8.5 8.4 
16.0 5.7 5.4 9.7 9.3 9.3 
17.0 6.4 6.1 10.4 10.1 10.2 
18.0 7.1 6.7 10.9 10.8 11.0 
19.0 7.7 7.4 11.5 11.5 11.8 
20.0 8.3 8.0 12.0 12.2 12.6 
21.0 8.9 8.5 12.5 12.9 13.3 
22.0 9.4 9.1 13.0 13.5 14.0 
23.0 9.9 9.6 13.4 14.1 14.6 
24.0 10.4 10.1 13.9 14.6 15.2 
25.0 10.9 10.6 14.3 15.2 15.8 
26.0 11.4 11.0 14.7 15.7 16.4 
27.0 11.8 11.5 15.1 16.2 17.0 
28.0 12.3 11.9 15.5 16.7 17.5 
29.0 12.7 12.3 15.8 17.1 18.1 
30.0 13.1 12.7 16.2 17.6 18.6 
31.0 13.5 13.1 16.5 18.0 19.1 
32.0 13.8 13.5 16.8 18.5 19.5 
33.0 14.2 13.9 17.2 18.9 20.0 
34.0 14.6 14.2 17.5 19.3 20.4 
35.0 14.9 14.6 17.8 19.7 20.9 
36.0 15.2 14.9 18.1 20.1 21.3 
37.0 15.6 15.2 18.4 20.4 21.7 
38.0 15.9 15.6 18.6 20.8 22.1 
39.0 16.2 15.9 18.9 21.1 22.5 
40.0 16.5 16.2 19.2 21.5 22.9 
41.0 16.8 16.5 19.4 21.8 23.3 
42.0 17.1 16.8 19.7 22.2 23.7 
43.0 17.4 17.0 19.9 22.5 24.0 
44.0 17.7 17.3 20.2 22.8 24.4 
45.0 17.9 17.6 20.4 23.1 24.7 
46.0 18.2 17.9 20.6 23.4 25.1 
47.0 18.5 18.1 20.9 23.7 25.4 
48.0 18.7 18.4 21.1 24.0 25.7 
49.0 19.0 18.6 21.3 24.3 26.0 
50.0 19.2 18.9 21.5 24.6 26.4 
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ตารางที่ 30  แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ไขมนัของร่างกายจากการวดัทั้ง 4 แห่ง (เพศชาย) (ต่อ) 

ผลรวมความหนาของไขมนั  4 ตาํแหน่ง 
เปอร์เซ็นตไ์ขมนั (อาย/ุปี) 

17-19 20-29 30-39 40-49 50+ 
51 19.5 19.1 21.7 24.8 26.7 
52 19.7 19.4 21.9 25.1 27.0 
53 19.9 19.6 22.1 25.4 27.3 
54 20.1 19.8 22.3 25.6 27.5 
55 20.4 20.0 22.5 25.9 27.8 
56 20.6 20.3 22.7 26.1 28.1 
57 20.8 20.5 22.9 26.4 28.4 
58 21.0 20.7 23.1 26.6 28.7 
59 21.2 20.9 23.3 26.9 28.9 
60 21.4 21.1 23.5 27.1 29.2 
61 21.6 21.3 23.6 27.3 29.5 
62 21.8 21.5 23.8 27.6 29.7 
63 22.0 21.7 24.0 26.8 30.0 
64 22.2 21.9 24.2 28.0 30.2 
65 22.4 22.1 24.3 28.2 30.5 
66 22.6 22.3 24.3 28.4 30.7 
67 22.8 22.5 24.7 28.6 30.9 
68 23.0 22.7 24.8 28.9 31.2 
69 23.2 22.8 25.0 29.1 31.4 
70 23.3 23.0 25.1 29.3 31.6 
71 23.5 23.2 25.3 29.5 31.9 
72 23.7 23.4 25.4 29.7 32.1 
73 23.9 23.5 25.6 29.9 32.3 
74 24.0 23.7 25.7 30.0 32.5 
75 24.2 23.9 25.9 30.2 32.7 
76 24.4 24.0 26.0 30.4 32.9 
77 24.5 24.2 26.2 30.6 33.1 
78 24.7 24.4 26.3 30.8 33.3 
79 24.8 24.5 26.4 31.0 33.6 
80 25.0 24.7 26.6 31.2 33.8 
81 25.2 24.8 26.7 31.3 34.0 
82 25.3 25.0 26.8 31.5 34.1 
83 25.5 25.1 27.0 31.7 34.3 
84 25.6 25.3 27.1 31.8 34.5 
85 25.8 25.4 27.2 32.0 34.7 
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ตารางที่  30  แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ไขมนัของร่างกายจากการวดัทั้ง 4 แห่ง (เพศชาย) (ต่อ) 

ผลรวมความหนาของไขมนั  4 ตาํแหน่ง 
เปอร์เซ็นตไ์ขมนั (อาย/ุปี) 

17-19 20-29 30-39 40-49 50+ 
86.0 25.9 25.6 27.4 32.2 34.9 
87.0 26.0 25.7 27.5 32.3 35.1 
88.0 26.2 25.9 27.6 32.5 35.3 
89.0 26.3 26.0 27.7 32.7 35.5 
90.0 26.5 26.1 27.9 32.8 35.6 
91.0 26.6 26.3 28.0 33.0 35.8 
92.0 26.7 26.4 28.1 33.1 36.0 
93.0 26.9 26.6 28.2 33.3 36.2 
94.0 27.0 26.7 28.3 33.5 36.3 
95.0 27.2 26.8 28.4 33.6 36.5 
96.0 27.3 27.0 28.6 33.8 36.7 
97.0 27.4 27.1 28.7 33.9 36.9 
98.0 27.5 27.2 28.8 34.1 37.0 
99.0 27.7 27.3 28.9 34.2 37.2 
100.0 27.8 27.5 29.0 34.3 37.3 
101.0 27.9 27.6 29.1 34.5 37.5 
102.0 28.0 27.7 29.2 34.6 37.7 
103.0 28.2 27.9 29.3 34.8 37.8 
104.0 28.3 28.0 29.4 34.9 38.0 
105.0 28.4 28.1 29.5 35.0 38.1 
106.0 28.5 28.2 29.6 35.2 38.3 
107.0 28.7 28.3 29.7 35.3 38.4 
108.0 28.8 28.5 29.8 35.5 38.6 
109.0 28.9 28.6 29.9 35.6 38.8 
110.0 29.0 28.7 30.0 35.7 38.9 
111.0 29.1 28.8 30.1 35.9 39.0 
112.0 29.2 28.9 30.2 36.0 39.2 
113.0 29.3 29.0 30.3 36.1 39.3 
114.0 29.5 29.1 30.4 36.2 39.5 
115.0 29.6 29.2 30.5 36.4 39.6 
116.0 29.7 29.4 30.6 36.5 39.8 
117.0 29.8 29.5 30.7 36.6 39.9 
118.0 29.9 29.6 30.8 36.7 40.1 
119.0 30.0 29.7 30.9 36.9 40.2 
120.0 30.1 29.8 31.0 37.0 40.3 

ท่ีมา : ฝ่ายวทิยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประทศไทย, 2542: 46-48 
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ตารางที่  31  แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ไขมนัของร่างกายจากการวดัทั้ง 4 แห่ง (เพศหญิง) 

ผลรวมความหนาของไขมนั  4 ตาํแหน่ง 
เปอร์เซ็นตไ์ขมนั (อาย/ุปี) 

16-19 20-29 30-39 40-49 50+ 
15 10.4 10.2 13.5 16.4 17.8 
16 11.2 11.1 14.3 17.2 18.6 
17 12.0 11.9 15.0 17.9 19.4 
18 12.7 12.7 15.7 18.5 20.1 
19 13.4 13.4 16.3 19.2 20.8 
20 14.1 14.1 16.9 19.8 21.4 
21 14.7 14.7 17.5 20.4 22.1 
22 15.3 15.4 18.1 20.9 22.6 
23 15.8 16.0 18.6 21.4 23.2 
24 16.4 16.6 19.2 22.0 23.7 
25 16.9 17.1 19.7 22.4 24.3 
26 17.4 17.7 20.1 22.9 24.8 
27 17.9 18.2 20.6 23.4 25.2 
28 18.4 18.7 21.1 23.8 25.7 
29 18.9 19.2 21.5 24.2 26.2 
30 19.3 19.6 21.9 24.6 26.6 
31 19.7 20.1 22.3 25.0 27.0 
32 20.2 20.5 22.7 25.4 27.4 
33 20.6 21.0 23.1 25.8 27.8 
34 21.0 21.4 23.5 26.2 28.2 
35 21.3 21.8 23.8 26.5 28.6 
36 21.7 22.2 24.2 26.9 28.9 
37 22.1 22.6 24.5 27.2 29.3 
38 22.4 22.9 24.8 27.5 29.6 
39 22.8 23.3 25.2 27.8 30.0 
40 23.1 23.7 25.5 28.1 30.3 
41 23.4 24.0 25.8 28.4 30.6 
42 23.8 24.4 26.1 28.7 31.0 
43 24.1 24.7 26.4 29.0 31.3 
44 24.4 25.0 26.7 29.3 31.6 
45 24.7 25.3 27.0 29.6 31.9 
46 25.0 25.7 27.2 29.9 32.1 
47 25.3 26.0 27.5 30.1 32.4 
48 25.5 26.3 27.8 30.4 32.7 
49 25.8 26.6 28.0 30.6 33.0 
50 26.1 26.8 28.3 30.9 33.2 
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ตารางที่  31  แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ไขมนัของร่างกายจากการวดัทั้ง 4 แห่ง (เพศหญิง) (ต่อ) 

ผลรวมความหนาของไขมนั  4 ตาํแหน่ง 
เปอร์เซ็นตไ์ขมนั (อาย/ุปี) 

16-19 20-29 30-39 40-49 50+ 
51 26.4 27.1 28.5 31.1 33.5 
52 26.6 27.4 28.8 31.4 33.8 
53 26.9 27.7 29.0 31.6 34.0 
54 27.1 27.9 29.3 31.9 34.3 
55 27.4 28.2 29.5 32.1 34.5 
56 27.6 28.5 29.7 32.3 34.8 
57 27.9 28.7 30.0 32.5 35.0 
58 28.1 29.0 30.2 32.7 35.2 
59 28.3 29.2 30.4 33.0 35.4 
60 28.6 29.5 30.6 33.2 35.7 
61 28.8 29.7 30.8 33.4 35.9 
62 29.0 29.9 31.0 33.6 36.1 
63 29.2 30.2 31.2 33.8 36.3 
64 29.4 30.4 31.4 34.0 36.5 
65 29.7 30.6 31.6 34.2 36.7 
66 29.9 30.8 31.8 34.4 36.9 
67 30.1 31.1 32.0 34.6 37.1 
68 30.3 31.3 32.2 34.7 37.3 
69 30.5 31.5 32.4 34.9 37.5 
70 30.7 31.7 32.6 35.1 37.7 
71 30.9 31.9 32.8 35.3 37.9 
72 31.1 32.1 33.0 35.5 38.1 
73 31.3 32.3 33.1 35.6 38.3 
74 31.4 32.5 33.3 35.8 38.5 
75 31.6 32.7 33.5 36.0 38.7 
76 31.8 32.9 33.7 36.2 38.8 
77 32.0 33.1 33.8 36.3 39.0 
78 32.2 33.3 34.0 36.5 39.2 
79 32.3 33.5 34.2 36.6 39.4 
80 32.5 33.7 34.3 36.8 39.5 
81 32.7 33.8 34.5 37.0 39.7 
82 32.9 34.0 34.7 37.1 39.9 
83 33.0 34.2 34.8 37.3 40.0 
84 33.2 34.4 35.0 37.4 40.2 
85 33.4 34.6 35.1 37.6 40.4 
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ตารางที่ 31  แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ไขมนัของร่างกายจากการวดัทั้ง 4 แห่ง (เพศหญิง) (ต่อ) 

ผลรวมความหนาของไขมนั  4 ตาํแหน่ง 
เปอร์เซ็นตไ์ขมนั (อาย/ุปี) 

16-19 20-29 30-39 40-49 50+ 
86 33.5 34.7 35.3 37.7 40.5 
87 33.7 34.9 35.4 37.9 40.7 
88 33.8 35.1 35.6 38.0 40.8 
89 34.0 35.2 35.7 38.2 41.0 
90 34.2 35.4 35.9 38.3 41.1 
91 34.3 35.6 36.0 38.5 41.3 
92 34.5 35.7 36.2 38.6 41.4 
93 34.6 35.9 36.3 38.7 41.6 
94 34.8 36.0 36.4 38.9 41.7 
95 34.9 36.2 36.6 39.0 41.9 
96 35.1 36.4 39.7 39.1 42.0 
97 35.2 36.5 36.9 39.3 42.2 
98 35.3 36.7 37.0 39.4 42.3 
99 35.5 36.8 37.1 39.5 42.4 
100 35.6 37.0 37.3 39.7 42.6 
101 35.8 37.1 37.4 39.8 42.7 
102 35.9 37.3 37.5 39.9 42.9 
103 36.0 37.4 37.6 40.0 43.0 
104 36.2 37.6 37.8 40.2 43.1 
105 36.3 37.7 37.9 40.3 43.3 
106 36.4 37.8 38.0 40.4 43.4 
107 36.6 38.0 38.1 40.5 43.5 
108 36.7 38.1 38.3 40.7 43.6 
109 36.8 38.3 38.4 40.8 43.8 
110 37.0 38.4 38.5 40.9 43.9 
111 37.1 38.5 38.6 41.0 44.0 
112 37.2 38.7 38.7 41.1 44.1 
113 37.3 38.8 38.9 41.2 44.3 
114 37.5 38.9 39.0 41.4 44.4 
115 37.6 39.1 39.1 41.5 44.5 
116 37.7 39.2 39.2 41.6 44.6 
117 37.8 39.3 39.3 41.7 44.8 
118 38.0 39.4 39.4 41.8 44.9 
119 38.1 39.6 39.6 41.9 45.0 
120 38.2 39.7 39.7 42.0 45.1 

ท่ีมา : ฝ่ายวทิยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประทศไทย, 2542: 49-51 



บทท่ี 3 การทดสอบและประเมินผลความสมบูรณ์ของร่างกาย 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

96 

ตารางที ่ 32  เกณฑ์จําแนกปริมาณไขมันในร่างกายของประชาชนไทย   
                     (เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย สําหรับเพศชาย) 

เกณฑ์พจิารณา 

อายุ (ปี) ดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 
17 -  19 
20 -  29 
30 -  39 
40 -  49 
50 -  59 
60  -  72 

 

5.7  -   8.1 
7.3  -  9.5 

13.7 -  15.8 
17.0 -  19.4 
19.1 -  21.6 
15.7  -  18.8 

8.2  -  10.6 
9.6  -  11.9 
15.9 -  18.0 
19.5 -  21.9 
21.7 -  24.2 
18.9 - 22.0 

 

10.7 - 15.7 
12.0 -  16.8 
18.1 -  22.5 
22.0 -  27.0 
24.3 -  29.5 
22.1  -  28.5 

15.8 -  18.2 
16.9 -  19.2 
22.6 -  24.7 
27.1 -  29.5 
29.6 -  32.1 
28.6  -  31.7 

 

18.3 ข้ึนไป 
19.3 ข้ึนไป 
24.8 ข้ึนไป 
29.6 ข้ึนไป 
32.2 ข้ึนไป 
31.8 ข้ึนไป 

ทีม่า  : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2543 : 28-39 

 
ตารางที ่ 33  เกณฑ์จําแนกปริมาณไขมันในร่างกายของประชาชนไทย  

       (เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย สําหรับเพศหญงิ) 

เกณฑ์พจิารณา 

อายุ (ปี) ดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 
17 -  19 
20   -  29 
30 -  39 
40 -  49 
50 -  59 
60 -  72 

20.3 -  22.3 
20.4 -  22.6 
24.4 -  26.5 
29.8 -  31.6 
32.6 -  34.5 
27.5 -  30.3 

22.4 -  24.4 
22.7 -  24.9 
26.6 -  28.7 
31.7 -  33.5 
34.6 -  36.5 
30.4  -  33.2 

24.5 -  28.7 
25.0 -  29.6 
28.8 -  33.2 
33.6  -  37.4 
36.6 -  40.6 
33.3  -  39.1 

28.8 -  30.8 
29.7 -  31.5 
33.3 -  35.4 
37.5 -  39.3 
40.7 -  42.6 
39.2  -  42.0 

30.9 ข้ึนไป 
31.6 ข้ึนไป 
35.5 ข้ึนไป 
39.4 ข้ึนไป 
42.7 ข้ึนไป 
42.1  ข้ึนไป 

ทีม่า  : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2543  : 28-39 
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วธีิที ่2 การหาเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายจากการคาํนวณหาความหนาแน่นของร่างกาย        
           (Body density) 
 

 หญงิ   :   ตาํแหน่งการวดัไขมนัใตผ้วิหนงั 3 ตาํแหน่ง คือ ดา้นหลงัแขนท่อนบน  
          (Triceps) บริเวณ เหนือกระดูกสะโพก (Suprailiac) และหนา้ขา (Thigh) 

 

ความหนาแน่นของร่างกาย   =  1.0994921 – 0.0009929 (ผลรวมของการวดั 3 ตาํแหน่ง) 
    + 0.0000023 (ผลรวมของการวดั 3 ตาํแหน่ง ยกกาํลงัสอง) 
                                                       - 0.0001392 (อาย ุ: ปี) 

 

หญงิ   :   ตาํแหน่งการวดัไขมนัใตผ้วิหนงั 3 ตาํแหน่ง คือ ดา้นหลงัแขนท่อนบน  
               (Triceps) บริเวณเหนือกระดูกสะโพก (Suprailiac) และทอ้ง (Abdomen) 

 

ความหนาแน่นของร่างกาย   = 1.089733 – 0.0009245 (ผลรวมของการวดั 3 ตาํแหน่ง) 
        + 0.0000025  (ผลรวมของการวดั 3 ตาํแหน่ง ยกกาํลงัสอง) 
    - 0.0000979 (อาย ุ: ปี) 

ชาย   :   ตาํแหน่งการวดัไขมนัใตผ้วิหนงั 3 ตาํแหน่ง คือ ดา้นหนา้อก (Chest)          
             ทอ้ง (Abdomen) และ หนา้ขา (Thigh) หน่วยวดัเป็นมิลลิเมตร 

 

ความหนาแน่นของร่างกาย   =  1.10938 – 0.0008267 (ผลรวมของการวดั 3 ตาํแหน่ง) 
    + 0.0000016 (ผลรวมของการวดั 3 ตาํแหน่ง ยกกาํลงัสอง) 

- 0.0002575 (อาย ุ: ปี) 
 

ชาย   :   ตาํแหน่งการวดัไขมนัใตผ้วิหนงั 3 ตาํแหน่ง คือ ดา้นหนา้อก (Chest) ดา้นหลงั 
       แขนท่อนบน (Triceps) และสะบกัหลงั (Subscapular) หน่วยวดัเป็น 
       มิลลิเมตร 

 

ความหนาแน่นของร่างกาย   = 1.1125025 – 0.0013125 (ผลรวมของการวดั 3 ตาํแหน่ง) 
        + 0.0000055  (ผลรวมของการวดั 3 ตาํแหน่ง ยกกาํลงัสอง) 
    - 0.000244 (อาย ุ: ปี) 
 
ท่ีมา : American College of Sport Medicine, 2000: 66 
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เม่ือคาํนวณหาความหนาแน่นของร่างกายจากสูตรดังกล่าวแล้ว ให้นําค่าความหนาแน่นของร่างกาย
ทีค่าํนวณได้มาทาํการคาํนวณหาเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายต่อไป ตามสูตรของ 
 Brozek และคณะ 
 
 
เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย =      
 
 
Siri 
 
เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย =      
 
 
ท่ีมา : Pollock and Wilmore, 1990: 324 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย =      
 
 
 
เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย =      
 
 
ท่ีมา : American College of Sport Medicine, 2000: 62 

 
 
 

4.570 
         4.142          x 100 

ความหนาแน่นของร่างกาย 

4.950 
         4.500          x 100 

ความหนาแน่นของร่างกาย 

457 
               - 414.2 

ความหนาแน่นของร่างกาย 

495 
               - 450 

ความหนาแน่นของร่างกาย 
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บทที ่4 
โภชนาการ : อาหารสําหรับสุขภาพทีเ่หมาะสม 

                                                                      

4.1 ความหมายของอาหาร และโภชนาการ 
 อาหาร หมายถึง ส่ิงใดกต็ามท่ีรับเขา้สู่ร่างกาย แลว้เกิดประโยชนแ์ก่ร่างกายซ่ึงการ    

รับเขา้สู่ร่างกายจะดว้ยวิธีใดกต็าม อาหารเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับมนุษย ์ เม่ืออาหารเขา้สู่ร่างกายแลว้ 
จะเกิดขบวนการยอ่ย การดูดซึม การแปรรูป การขนส่งไปยงัอวยัวะส่วนต่าง ๆ เพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การดาํรงไวซ่ึ้งการทาํงานของเซลลอ์วยัวะต่าง ๆ ของร่างกายใหเ้ป็นปกติ อาหารถูกยอ่ยใหเ้ป็น
โมเลกลุท่ีเลก็ลง เรียกวา่ สารอาหาร (Nutrients) สารอาหาร คือ สารเคมีท่ีอยูใ่นอาหาร โดยสามารถ
แบ่งออกเป็นกลุ่มดงัน้ี คือ สารอาหารท่ีใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย (Macronutrients or Fuel Nutrients) 
ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั อีกกลุ่มหน่ึงเป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นในการควบคุมปฏิกิริยา
เคมี    ต่าง ๆ ในร่างกาย และการทาํงานของอวยัวะทุกส่วน อีกทั้งช่วยในการป้องกนัและตา้นทาน
โรค หรือช่วยใหร่้างกายแขง็แรง ซ่ึงเรียกวา่ Micronutrients or Non-Fuel Nutrients ไดแ้ก่ 
สารอาหารพวกวิตามิน เกลือแร่ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อร่างกาย สารอาหารเหล่าน้ีจะทาํหนา้ท่ี
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งซ่ึงจะกล่าวกนัต่อไป  
  นอกจากน้ี นํ้ากเ็ป็นส่ิงจาํเป็นท่ีร่างกายควรไดรั้บอยา่งเพียงพอในแต่ละวนั โดยทัว่ไป
แลว้ร่างกายจะประกอบดว้ยนํ้าประมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์ โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นเซลล ์ นํ้าจะช่วยใน
การขนส่งสารอาหารไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแลว้ยงัช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย 
ดงันั้นนํ้าจึงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับร่างกาย 
  อาหารท่ีดีจะเกิดประโยชนแ์ก่ร่างกายอยา่งเตม็ท่ี จะตอ้งเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง คือ ตอ้งเป็นอาหารท่ีสมส่วน (Balanced Diet) กล่าวคือ ตอ้งเป็นอาหารท่ีมีสารอาหาร
ท่ีร่างกายตอ้งการครบทุกชนิด มีปริมาณเพยีงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ซ่ึงจะส่งผลให ้      
ร่างกายมีการเจริญเติบโตอยา่งเตม็ท่ี เป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามยัและและป้องกนัภาวะทุพ
โภชนาการในเดก็และผูใ้หญ่ทุกเพศทุกวยัได ้

 จากการศึกษาทางโภชนาการศาสตร์ (Nutrition) หมายถึง วิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อาหาร และมีความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารกบัความเป็นอยูท่ี่ดีของร่างกายมนุษย ์ ซ่ึงจะครอบคลุมถึง
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กระบวนการเผาผลาญอาหารต่าง ๆ คุณค่าทางโภชนาการ และความตอ้งการสารอาหาร แต่ละชนิด 
ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของบุคคลแต่ละวยั เพื่อใหพ้อเพียงกบัความตอ้งการของร่างกาย 
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา และการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงั
มีความสมัพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกิจ สงัคม จิตใจ   

 วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลในการเลือก สารอาหารมา
บริโภคดว้ย การท่ีบุคคลใดมีภาวะโภชนาการ (Nutritional Status on Nurture) ดีหรือไม่อยา่งไร
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ อยา่ง ทั้งน้ีเร่ิมตั้งแต่การรับประทานอาหาร ซ่ึงจะไดรั้บอิทธิพล หรือ         
ผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ   ดงัน้ี  คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  สงัคม  สภาพร่างกาย   และจิตใจ       
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และรูปแบบของอาหารท่ีรับประทาน เม่ือภาวะโภชนาการดีจะ
ส่งผลใหมี้สุขภาพดีดว้ย และในทางกลบักนั  เม่ือร่างกายขาดอาหาร  หรือรับประทานอาหารไม่
เพียงพอไม่ไดส้มดุล บุคคลนั้นจะมีสุขภาพท่ีไม่ดี จะเป็นผูมี้ภาวะทางโภชนาการไม่ดี หรือเรียกวา่
ภาวะทุพโภชนาการ(Malnutrition) ซ่ึงภาวะน้ี ถือวา่เป็นพยาธิสภาพ ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บสารอาหาร
ท่ีจาํเป็นต่อร่างกายในปริมาณท่ีไม่เพยีงพอหรือมากเกินไป ในช่วงระยะเวลานาน ๆ แสดงใหเ้ห็นได้
จากความผดิปกติท่ีเก่ียวกบัทางดา้นร่างกาย จิตใจ และระดบัของสารประกอบทางชีวเคมี ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของร่างกาย 
  ภาวะขาดสารอาหาร(Nutritional deficiencies) ไดแ้ก่ ภาวะการขาดโปรตีน      และ
พลงังาน (Protein Energy Malnutrition) ภาวะขาดสารอาหารเน่ืองจากการขาดแร่ธาตุในปริมาณ
นอ้ย (micronutrients) เช่น ภาวะการขาดสารไอโอดีน ซ่ึงจะมีผลต่อการเป็นคอพอก พิการทาง
สมอง และประสาทส่วนท่ีกาํกบัการเคล่ือนไหว เต้ียแคระ (Cretin) เน่ืองจากการขาดธยัรอยด์
ฮอร์โมน เกิดอาการหูหนวก และเป็นใบ ้ (deaf-autism) ชกักระตุก ขาดการทรงตวั ร่างกายไม่
เจริญเติบโต ภาวะการขาดวิตามินเอโดยเฉพาะในเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 5 ปีจะเกิดอาการเก่ียวกบัตา ภาวะ
โลหิตจางเน่ืองจากการขาดธาตุเหลก็อาจจะทาํใหภู้มิตา้นทานโรคตํ่าลง บัน่ทอนการเจริญเติบโต
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีโอกาส เส่ียงสูง เช่น กลุ่มหญิงมีครรภ ์ การขาดวิตามินดีอาจจะก่อใหเ้กิดโรค
กระดูกอ่อน (Rickets) โดยเฉพาะในวยัเดก็  

 อยา่งไรกต็าม การขาดสารอาหารในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาสาํคญัดา้นสาธารณสุข
ส่วนใหญ่จะมีอยู ่ 3 รูปแบบ คือ การขาดสารโปรตีน และพลงังาน (Protein-Energy Malnutrition: 
PEM) พบมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การขาดไอโอดีน (Iodine Deficiency Disorders: IDD) 
พบมากในภาคเหนือ และภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหลก็ (Iron Deficiency Anemia) พบมาก
ในภาคใต ้
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 สาํหรับภาวะโภชนาการเกิน(Over nutrition) เป็นภาวะท่ีนํ้ าหนกัของร่างกายเกินเกณฑ์
ท่ีควรจะเป็น ซ่ึงเป็นการท่ีร่างกายมีไขมนัมากเกินกวา่ปกติ หรือเป็นโรคอว้น (Overweight or 
Obesity) โดยมีปัจจยัสาํคญัเก่ียวขอ้ง คือ การรับประทานอาหารในปริมาณท่ีมากเกินความตอ้งการ
ของร่างกาย ลกัษณะอาหารท่ีรับประทานมีไขมนัอ่ิมตวัสูง ความผดิปกติของกระบวนการเผาผลาญ
พลงังาน พนัธุกรรม สภาพแวดลอ้ม และขาดการออกกาํลงักาย ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการเส่ียง
ต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหวัใจโคโรนาร่ี ความดนัเลือดสูง ไขมนัในเลือดสูง เกาต ์  โรคไต  
โรคขอ้เส่ือมและอกัเสบ และโรคเบาหวาน เป็นตน้  สาํหรับโภชนาการในชุมชนในปัจจุบนัท่ีเป็น
ปัญหามีสาเหตุท่ีสาํคญั คือ การเปล่ียนแปลงรูปแบบอาหารท่ีรับประทาน การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม และวิถีทางการดาํเนินชีวิตความเป็นอยูเ่ป็นสาํคญั ซ่ึงมีผลใหเ้กิดโรคต่าง  ๆ ได ้เช่นโรค
อว้น เบาหวาน ความดนัเลือดสูง โรคมะเร็งในอวยัวะต่าง ๆ โรคน่ิวในถุงนํ้าดี  โรคกระดูกและขอ้ 
โรคฟันผ ุเป็นตน้ 
 
4.2 อาหารหลกั ห้าหมู่ 

 การจาํแนกอาหารหลกัของคนไทยออกเป็นหมู่ใหญ่  5 หมู่ เพื่อจะเป็นประโยชน์ทาง
โภชนาการ คือ ใหไ้ดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้น   เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกายจะไดส้มบูรณ์ 
แขง็แรง   และไม่มีปัญหาทุพโภชนาการ การจาํแนกอาหารหลกั 5 หมู่ สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

 หมู่ที ่1 เนือ้สัตว์ หรือส่ิงแทนเนือ้ 
 อาหารหมู่น้ีส่วนใหญ่จะให้สารอาหารโปรตีน  และบางส่วนจะให้วิตามิน  เกลือแร่

และไขมนัดว้ย  ไดแ้ก่  อาหารพวกเน้ือสัตว ์ นม  ไข่  ถัว่ต่าง ๆ  เช่น  ถัว่เหลือง  ถัว่เขียว  ถัว่แดง  
นอกจากน้ียงัมีผลไมเ้ปลือกแขง็  (Nuts) เช่น เกาลดั มะม่วงหิมพานต ์แป๊ะก๊วย กระจบั เป็นตน้ 

 หมู่ที ่2 ข้าว แป้ง นํา้ตาล เผอืก ขนม และอาหารต่าง ๆ ทีท่าํมาจากข้าว หรือแป้ง 
 อาหารหมู่น้ีให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ และเปล่ียนเป็นพลังงาน  

สาํหรับการทาํงานของร่างกาย    ไดแ้ก่  พวกเมล็ดขา้ว  และผลิตภณัฑ์ของขา้ว เช่น   ขา้วเจา้  ขา้ว
เหนียว  ขา้วสาลี  ขา้วโพด แป้งท่ีทาํมาจากขา้วต่าง ๆ นํ้ าตาล เช่น นํ้ าตาลทราย  นํ้ าตาลมะพร้าว  
นํ้าผึ้ง  พวกหวัและรากท่ีมีแป้งมาก เช่น  มนัเทศ    มนัสาํปะหลงั  มนัฝร่ัง เผอืก รวมทั้งอาหารต่าง ๆ 
ท่ีทาํมาจาก ขา้ว แป้ง  นํ้าตาล   เช่น   ขนมปัง   เส้นก๋วยเต๋ียว  วุน้เส้น    มกักะโรนี ขนมหวานต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
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  หมู่ที ่3 ผกัใบเขียว และพชืผกัอืน่ ๆ  
 อาหารหมู่น้ีส่วนใหญ่จะใหว้ิตามิน และเกลือแร่ต่าง ๆ แก่ร่างกาย ซ่ึงจะมีกากใยอาหาร

สูง ช่วยกระตุน้การทาํงานของอวยัวะทางเดินอาหาร หรือช่วยป้องกนั ทอ้งผกูไดดี้ และถือว่าเป็น
อาหารพวกป้องกนัโรค(Protective Foods) ในทางวิชาการสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม   ใหญ่ ๆ คือ 

 1.  ผกักินใบ ดอก ปลี หรือผกัท่ีมีแคลอร่ีตํ่า เช่น ผกับุง้ คะน้า  กระเฉด ตาํลึง ชะอม  
ดอกกะหลํ่าปลี เห็ด  ผกัพวกน้ีถา้มีสีเขียว สีเหลือง หรือสีส้ม จะมีสารประกอบพวกวิตามินเอสูง 
และมกัมีแคลเซียม เหลก็ วิตามินบีสอง และซีรวมอยูด่ว้ย 

 2.  ผกักินผลกินฝัก   หรือพวกท่ีมีแคลอร่ีปานกลาง เช่น หัวผกักาดแดง  หัวหอม     
ถัว่สด (ถัว่แขก ถัว่ลนัเตา) ฟักทอง บวบ มะระ พริก แตงกาว ผกัพวกน้ีจะมีคาร์โบไฮเดรตสูงกว่า
พวกแรก ถา้มีสีเหลืองจดั สม้หรือเขียว เช่น ฟักทอง กมี็สารพวกวิตามินเอสูงดว้ย 
  3.  ผกัพวกท่ีกินหัว ราก พวกท่ีมีแคลอร่ีสูง เช่น มนัเทศ เผือก มนัฝร่ัง พวกน้ีจะมี     
คาร์โบไฮเดรตมากในทางโภชนาการ จึงไดจ้ดัไวใ้นอาหารหมู่ท่ีสองแลว้ 
  หมู่ที ่4 ผลไม้ต่าง ๆ 
  อาหารหมู่น้ีให้วิตามิน  และเกลือแร่  เช่นเดียวกบัผกัจึงถือว่าเป็นอาหารพวกป้องกนั
โรค(Protective foods) ผลไม้สดทั่วไปจะมีวิตามินซีอยู่มาก เช่น ผลไม้พวกส้ม (ส้มเขียวหวาน     
สม้โอ ฯลฯ) ผลไมสุ้กบางชนิด และมีสีเหลือง เช่น มะม่วงสุก มะละกอสุก จะมีวิตามินเอสูงกว่าดิบ 
ผลไมพ้วกกลว้ยจะมีวิตามินเอ และบีสองมาก   ผลไมท่ี้มีนํ้ ามากจะมีแคลอรีตํ่า เช่น ส้ม แตงโม 
พวกท่ีมีนํ้ าน้อย หรือมีรสหวานจะมีแคลอรีสูง เช่น กล้วย ทุเรียน ผลไม้กวน เช่ือม หรือต้ม มี
ปริมาณวิตามินตํ่ากวา่ผลไมส้ด ส่วนผลไมต้ากแหง้ใหแ้คลอร่ีสูง และมีเหลก็มากดว้ย 
  หมู่ที ่5 ไขมันจากสัตว์และพชื 
  อาหารหมู่น้ีจะใหพ้ลงังานแก่ร่างกายสูงช่วยในการดูดซึมของวิตามินท่ีละลายในไขมนั  
ไดแ้ก่  วิตามินเอ  ดี  อี และเค  นอกจากน้ียงัให้กรดไขมนัท่ีจาํเป็นแก่ร่างกาย ไขมนัจากสัตวจ์ะมี
กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวัสูงส่วนไขมนัท่ีมาจากพืชจะมีกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัสูง  ยกเวน้นํ้ ามนัมะพร้าวท่ีมี
กรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวันอ้ย  
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ตารางที ่ 34  แสดงสภาพทางร่างกายทีบ่่งบอกถึงภาวะทุพโภชนาการ 

ตําแหน่งอวยัวะ สภาพปกต ิ สภาพทีแ่สดงถึงภาวะทุพโภชนาการ 
ผม 
 
ใบหนา้ 
 
 
 
ตา 
 

มีความมนั ไม่หลุดร่วงง่าย 
 
สีผวิสมํ่าเสมอ นุ่ม ไม่บวม  
แขง็แรง 
 
 
มีแวว ใส ไม่มีแผลท่ีมุมตา
เยือ่บุตาสีชมพแูละชุ่มช้ืน 
ไม่มีเสน้เลือดหรือเน้ือเยือ่ 
ตาขาวเกาะเป็นกอ้น 

ขาดความมนัตามธรรมชาติ ผมแหง้
กระดา้ง บาง สีเปล่ียน ร่วงง่าย 
ผวิหนา้ไม่มีสี สีดาํบริเวณแกม้ ใตต้าเป็น
กอ้นนูน มีรอยแตกบริเวณจมูกและปาก
หนา้บวม ผวิหนา้ลอกบริเวณรอบ ๆ 
จมูก ลอ้มรอบ 
เยือ่บุตาซีด หรือแดง ท่ีมุมตามีสีแดง มี
จุดขาวท่ีตาดาํ ตาไม่มีแวว มีเสน้เลือด
ฝอย 

ริมฝีปาก 
 
ล้ิน 
ฟัน 
เหงือก 
 
ต่อมต่าง ๆ 
 
ผวิหนงั 
 
 
เลบ็ 
ระบบกลา้มเน้ือและ
ระบบกระดูก 
 

อ่อนนุ่ม ไม่แตก และไม่
บวม 
สีชุมพเูขม้ นุ่ม ไม่บวม 
สีขาวสะอาดไม่ผ ุ
สีชมพเูขม้ ไม่มีแผลหรือ
เลือดออก ไม่บวม 
ใบหนา้ไม่บวม การ
เจริญเติบโตปกติ 
ไม่มีอาการบวม เป็นผืน่
แดง ไม่มีจุดสีต่าง ๆบน
ผวิหนงั 
แขง็อยูต่วั สีชมพ ูใส 
ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ
(Tone) ดีขาไม่โก่งหรือ 
หวัเข่าขนกนั สามารถ
เคล่ือนท่ีไดค้ล่องแคล่ว 
 

ริมฝีปากแหง้ แตก หรือบวมแดงโดย
เฉพาะท่ีมุมปาก 
บวม สีอมม่วง มีแผล บวม มีฝ้าขาว 
มีสีเทาหรือจุดดาํ ไม่เรียบ ผ ุ
ลกัษณะเหมือนฟองนํ้า เลือดออกง่าย 
เหงือกร่นตํ่าลง 
การขยายตวัของต่อมทาํใหใ้บหนา้บวม
การเจริญเติบโตหยดุชะงกั 
 
 
 
หกัง่าย แตกง่าย มีเสน้เป็นสนัท่ีเลบ็ 
กลา้มเน้ือลีบ มีความตึงตวันอ้ย กระดูก
เปราะหรือโคง้งอผดิปกติ 
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ตารางที ่ 34  แสดงสภาพทางร่างกายทีบ่่งบอกถึงภาวะทุพโภชนาการ (ต่อ) 

ตําแหน่งอวยัวะ สภาพปกต ิ สภาพทีแ่สดงถึงภาวะทุพโภชนาการ 
ระบบไหลเวียนเลือด 
 
 
 
ระบบหายใจ 
 
 
 
ระบบยอ่ยอาหาร 
 
ระบบประสาท 

ระดบัการเตน้ของหวัใจ
ปกติ และไม่มีเสียงแทรก
ซอ้น มีความดนัเลือด
เหมาะสมกบัอาย ุ
มีอตัราการหายใจปกติตาม
อายเุม่ือสูดอากาศเขา้ปอด
เตม็ท่ีไม่มีเสียงครืด  
 
จะสมัพนัธ์กบัระบบขบัถ่าย 
 
มีอารมณ์ท่ีมัน่คง การ
ตอบสนองเป็นปกติ 

จงัหวะการเตน้ของหวัใจไม่สมํ่าเสมอ 
เหน่ือยง่ายหายชา้ ความดนัเลือดสูงกวา่
ปกติ 
 
การหายใจแสดงใหเ้ห็นวา่มีอาการหอบ
ตลอดเวลา หรือมีเสียงดงัผดิปกติ
ในขณะหายใจเขา้ มีอาการเป็นหวดัอยู่
เสมอ 
ทอ้งอืด ทอ้งร่วง หรือมีอาการปวดทอ้ง
ในขณะอ่ิมหรือในขณะหิว  
อารมณ์ขุ่นเคืองง่าย จิตสบัสน อวยัวะ
ส่วนปลายบางแห่งขาดความรู้สึก 

 
4.3 สารอาหาร  (Nutrients) 
4.3.1 โปรตีน (Protein) 
  อวยัวะทุก ๆ ส่วนของร่างกายโดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นกลา้มเน้ือจะประกอบดว้ยโปรตีน
เป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 16.9 เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าหนักร่างกาย เพราะอาหารประเภทน้ีช่วยส่งเสริม
โภชนาการ ใหพ้ลงังานไดเ้ช่นเดียวกนักบัคาร์โบไฮเดรต และไขมนั 
 

 หน้าทีข่องโปรตีนมีดังนี ้
 1.  ช่วยในการเสริมสร้างเน้ือเยื่อ และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของอวยัวะ ต่าง ๆ ให้

กลบัคืนสู่สภาพปกติ 
 2.  ควบคุมการทาํงานภายในร่างกาย รวมทั้งเป็นส่วนประกอบของสารท่ีจาํเป็นต่อ

การทาํงานของอวยัวะนั้น ๆ ดว้ย 
 3.  มีส่วนช่วยในการเผาผลาญ ซ่ึงมีผลต่อการทาํใหค้วามร้อนในร่างกายเพ่ิมข้ึน 
 4.  โปตีน 1 กรัม ใหพ้ลงังานประมาณ 4 แคลอร่ี เช่นเดียวกบัคาร์โบไฮเดรต 
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 ในสภาพร่างกายท่ีเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้ จะมีความตอ้งการโปรตีนนอ้ยลง แต่สาํหรับ
นกักีฬาหรือผูอ้อกกาํลงักายเป็นประจาํ จะมีความตอ้งการโปรตีนแตกต่างจากคนทัว่ไป เพราะเม่ือมี
การออกกาํลงักายท่ีค่อนขา้งหนกั อาจมีการทาํลายของเซลลก์ลา้มเน้ือมากกวา่ธรรมดา ดงันั้น ความ
ตอ้งการเก่ียวกบัการซ่อมแซมจึงมีความจาํเป็น แต่มิไดห้มายความว่า ถา้รับประทานโปรตีนมากจะ
ทาํใหมี้พลงังานมาก และมีความอดทนสูงข้ึน 

 
  ความต้องการโปรตีนในแต่ละวนั 

 สถาบนัวิจยัแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแ้นะนาํให้คนท่ีเต็มวยัรับประทาน
อาหารประเภทโปรตีนในปริมาณ 1 กรัม/นํ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม แต่ถา้เป็นนกักีฬาท่ีตอ้งใชพ้ลงังาน
มากกวา่ปกติ ควรไดรั้บเพิ่มข้ึนอีก 50-100 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางที ่ 35  แสดงความต้องการโปรตนีของร่างกาย (กรัม/นํา้หนักร่างกายเป็นกโิลกรัม/วนั) 

อายุ จํานวน 
กรัม/กก./วนั 

อายุ จํานวน 
กรัม/กก. /วนั 

3 เดือน 
6 เดือน 

1 ปี 
2 ปี 
4 ปี 
7 ปี 
ผูใ้หญ่ 

2.6 กรัม/กก. 
2.4 กรัม/กก. 
2.3 กรัม/กก. 
1.7 กรัม/กก. 
1.3 กรัม/กก. 
1.2 กรัม/กก. 
1.0 กรัม/กก. 

เดก็ชาย          9-12 ปี 
12-15 ปี 
15-18 ปี 
เดก็หญิง        9-12 ปี 
12-15 ปี 
15-18 ปี 
หญิงมีครรภเ์พิ่มอีก 
หญิงแม่ลูกอ่อนเพิ่มอีก 

1.3 กรัม/กก. 
1.1 กรัม/กก. 
0.9 กรัม/กก. 
1.2 กรัม/กก. 
1.0 กรัม/กก. 
0.8 กรัม/กก. 
20.0 กรัม/กก. 
40.0 กรัม/กก. 

ท่ีมา: วฒิุพงศ ์ปรมตัถากร และอารี ปรมตัถากร, 2537: 

 
  การขาดสารอาหารโปรตนี 
  มีหลกัฐานยนืยนัวา่ การขาดแคลนอาหารโปรตีนในเดก็เลก็ (1-5 ขวบ) จะทาํใหเ้ดก็
เป็นโรคขาดโปรตีน และแคลอร่ี (Protein Calory Malnutrition) ซ่ึงเป็นโรคเฉพาะของเดก็ในวยัน้ี 
และถา้หากรอดชีวิตมาไดจ้ะทาํใหร่้างกายเต้ีย เลก็ และมีสติปัญญาสมองเส่ือม ความตา้นทานโรค
ตํ่า เหน่ือยง่าย กลา้มเน้ืออ่อนเพลีย 
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  Kwashiorkor คือ โรคท่ีขาดโปรตีน และพลงังาน (Protein Calory Malnutrition) ในเดก็
ภายหลงัระยะการหยา่นม (2-4 ขวบ) จะมีอาการบวมไม่เจริญเติบโต มีแผลตามผวิหนงั สีผมเปล่ียน 
มีไขมนัอยูใ่นตบั เพราะมีสาเหตุมาจากการขาดโปรตีน อาหารไม่ถูกส่วนเม่ือเดก็หยา่นม 
  Maramus เป็นโรคท่ีขาดโปรตีน และพลงังานร่วมกนั มกัเกิดกบัเด็กในช่วงอายุน้อย
กวา่กลุ่มแรก แต่ร่างกายไม่เจริญเติบโตรุนแรงกวา่ อาการบวมไม่ค่อยพบ แต่การเจริญของสมองเสีย
ไปอยา่งถาวร  
 
4.3.2 คาร์โบโฮเดรต (Carbohydrate) 
  เป็นสารอาหารท่ีใหพ้ลงังานเป็นสาํคญั ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นตข์องพลงังานท่ีได้
จากสารอาหาร หากร่างกายไดรั้บคาร์โบไฮเดรตเพียงพอกจ็ะเกบ็โปรตีนไวใ้ช ้ เพื่อการเจริญเติบโต
และซ่อมแซมอวยัวะท่ีจาํเป็น 
   
หน้าทีค่าร์โบไฮเดรต 
  เน้ือเยือ่ต่าง ๆ ในร่างกายจะตอ้งประกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรตในปริมาณท่ีเพยีงพออยู่
ตลอดเวลา เพื่อใชใ้นการเผาผลาญ และปริมาณท่ีเกบ็ไวมี้นอ้ยมาก โดยปกติจะเกบ็ในรูปของ     
กลยัโคเจนในตบั และกลา้มเน้ือ คาร์โบไฮเดรตในร่างกาย มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 1.  เป็นแหล่งเช้ือเพลิงของร่างกายคาร์โบไฮเดรต 1 กรัมให้พลังงานประมาณ  4  
แคลอร่ี 
        2.  ความตอ้งการพลงังานของร่างกายจะตอ้งไดรั้บการสนองก่อนความตอ้งการดา้น
อ่ืน ดงันั้น หากร่างกายไดรั้บคาร์โบไฮเดรตจากอาหารไม่เพียงพอ ร่างกายจะแปรสภาพของโปรตีน
เพื่อนาํมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนทนัที 

 3. การเผาผลาญไขมนัในภาวะปกติจะเกิดข้ึนหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรต ถา้การ
เผาผลาญน้ีใหพ้ลงังานมากเกินความตอ้งการจะทาํใหเ้กิดการรวมตวัของกรด ซ่ึงเป็นของเสียท่ีมา
จากการสลายตวัของไขมนั ภาวะความเป็นกรดในร่างกายจะสูงกวา่ปกติท่ีเรียกวา่ Acidosis 
  4.  ช่วยป้องกนั และทาํลายพิษต่าง ๆ ร่วมกบัตบั แลว้ขบัออกนอกร่างกาย 
  5. การทาํงานของเซลลป์ระสาทเป็นพลงังานท่ีสมองตอ้งการ ดงันั้น การส่งเสริมให้
เซลลส์มองทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีเลือดไปเล้ียงอยา่งสมํ่าเสมออยูต่ลอดเวลา การ
ขาดกลูโคส หรือออกซิเจนแมจ้ะเกิดข้ึนชัว่ขณะหน่ึง จะทาํใหเ้ซลลส์มองเส่ือม ไม่สามารถแกไ้ขให้
กลบัสู่สภาพเดิมได ้
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  ในการใชแ้รงงานของร่างกาย คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการใชม้าก
ท่ี สุด  ดังนั้ น  อาหารท่ีควรรับประทานก่อนการออกกําลังกายควรจะเป็นอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก และควรรับประทานก่อนการออกกําลังกายมากกว่า 2-3 ชั่วโมง ใน
การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัอาหารยงัพบว่า ไม่มีอาหารชนิดใดท่ีรับประทานก่อนการออกกาํลงักายแลว้
จะมีผลทาํให้สมรรถภาพเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษ แต่มีอาหารบางอย่างท่ีนักกีฬาควรหลีกเล่ียงในวนั
แข่งขนั คือ อาหารพวกไขมนั เพราะยอ่ยไดช้า้ทาํให้อึดอดั และอาหารท่ีทาํให้เกิดแก๊สในกระเพาะ
อาหาร ซ่ึงอาหารประเภทน้ีจะทาํใหท้อ้งอืด คล่ืนไส ้อาเจียน และปวดทอ้งไดใ้นขณะแข่งขนั  
  ความต้องการคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวนั 
  ความต้องการน้ีข้ึนอยู่กับปริมาณการใช้พลงังานของแต่ละบุคคล ประมาณ 50-60 
เปอร์เซ็นตข์องพลงังานท่ีไดจ้ากสารอาหารมาจากคาร์โบไฮเดรต และโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตมี
ออกซิเจนมากกวา่ไขมนั จึงทาํใหค้าร์โบไฮเดรตมีพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ไขมนั 
  โดยปกติในวยัผูใ้หญ่ (ท่ีไม่ใช่นักกีฬา) ควรจะได้รับประมาณ  50 เปอร์เซ็นต์ของ  
แคลอร่ีท่ีไดรั้บในวนัหน่ึง ๆ หรือประมาณ 300-400 กรัมของอาหารคาร์โบไฮเดรต อยา่งนอ้ยท่ีสุด
ร่างกายจะต้องได้รับไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม เพื่อป้องกันการสลายตัวของโปรตีนจาํนวนมากและ
ปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ท่ีมีผลเสียต่อร่างกาย 
 
4.3.3 ไขมัน (Fat) 
   ไขมนัมีอยูใ่นอาหารธรรมชาติทัว่ไป และมีมากในอาหารประเภทมนัสตัวแ์ละนํ้ามนั
พืชเป็นแหล่งสะสมพลงังาน ประกอบดว้ยกรดไขมนั (Fatty Acid) ชนิด    ต่าง ๆ ท่ีมีความจาํเป็นต่อ
ร่างกายส่วนประกอบของไขมนัมี คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เช่นเดียวกบัคาร์โบไฮเดรต 
แต่มีในปริมาณท่ีสูงกวา่ ดงันั้น ไขมนัจึงใหพ้ลงังานไดสู้งกวา่ โดยปกติไขมนัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ 

 1.  ไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั (Unsaturated Fat) ซ่ึงมีลกัษณะเหลวในอุณหภูมิปกติ พบได้
ในนํ้ามนัพืช นํ้ามนัปลา มนัสตัวท์ะเล 

 2.  ไขมนัชนิดอ่ิมตวั (Saturated Fat) จะมีลกัษณะเป็นกอ้นในอุณหภูมิปกติ พบมาก
ในอาหาร ประเภทมนัสตัว ์นม นํ้ามนัมะพร้าว 
  หน้าทีข่องไขมัน 

 1. ใหพ้ลงังาน และความอบอุ่นแก่ร่างกาย (1 กรัมใหพ้ลงังาน 9 แคลอรี) 
 2.   เป็นตวันาํวิตามิท่ีละลายในไขมนั (วิตามินเอ ดี อี เค) ใหมี้การดูดซึมเขา้สู่กระแส

เลือด 
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3.   ใหค้วามสมบูรณ์ และคุม้กนัโรคแก่ผวิหนงั 
 4.   ใหค้วามเจริญเติบโตแก่ทารก เดก็ และหญิงมีครรภ ์
5.   ใหอ้าหารมีรสชาติ และใหพ้ลงังานสูงสุด   

 6.   เน้ือเยือ่ไขมนัท่ีสะสมภายในร่างกาย จะทาํหนา้ท่ีรองรับอวยัวะภายในร่างกายมิให้
ไดรั้บการกระทบกระเทือน และใหอ้วยัวะนั้นอยูเ่ป็นท่ี 

 7.  ไขมนัทาํหนา้ท่ีป้องกนัการสูญเสียวิตามินบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินบี 1 และ     
ไนอาซีน 

 8. ทาํหนา้ท่ีหล่อล่ืนใหอ้าหารผา่นลาํไสไ้ดดี้ข้ึน ขณะ เดียวกนัจะลดการผลิตนํ้ายอ่ย
อาหาร ทาํใหอ้าหารไปสู่ลาํไสช้า้ลงจึงทาํใหอ่ิ้มนาน 
  ความต้องการของไขมันในแต่ละวนั 
  ผูใ้หญ่ควรไดรั้บประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ของแคลอร่ีทั้งหมดท่ีไดรั้บในแต่ละวนั 
สาํหรับเด็กวยัรุ่นควรไดรั้บประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต ์จากปริมาณแคลอร่ีท่ีไดรั้บทั้งวนั ส่วนในวยั
ผูสู้งอายุกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง พลงังานท่ีใช้จึงลดลงดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งลดปริมาณของไขมนัให้
นอ้ยลงดว้ย เพราะหากไดรั้บเกินความตอ้งการจะเป็นสาเหตุทาํให้อว้นกว่าปกติ และไดมี้การวิจยั
พบวา่ ในผูถู้กทดลองท่ีรับประทานอาหารชนิดท่ีมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรต และไขมนัในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม (อาหารม้ือธรรมดาของคนทั่วไป) แล้วให้ออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic) 
ปรากฏว่า 50-60 เปอร์เซ็นตข์องพลงังานไดม้าจากอาหารประเภทไขมนั แต่ถา้ให้ออกกาํลงักายใน
ลกัษณะเดียวกนัเป็นเวลานานถึง 3 ชัว่โมง พบว่า ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพลงังานไดม้าจาก
ไขมนั   ในทางตรงกนัขา้มถา้ให้ออกกาํลงักายอย่างเขม้ขน้ จนกระทัง่ทาํให้ออกซิเจนท่ีไดรั้บนอ้ย
กวา่ออกซิเจนท่ีตอ้งใชไ้ปจริง หรือท่ีเรียกวา่การออกกาํลงักายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic) พบว่า 
พลงังานส่วนใหญ่ไดม้าจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
  จากงานวิจยัดงักล่าวจึงไดข้อ้สรุปท่ีวา่ แหล่งพลงังานท่ีจาํเป็นสาํหรับการออกกาํลงักาย
แบบเขม้ขน้และใชร้ะยะเวลาไม่นานนกั คือ คาร์โบไฮเดรต  แต่แหล่งพลงังานท่ีจาํเป็นสาํหรับการ
ออกกาํลงักายท่ีเบา และยาวนาน  คือ ไขมนั  ทั้งไขมนั และคาร์โบไฮเดรตจึงเป็นสารอาหารท่ีสาํคญั
อย่างยิ่งต่อการออกกาํลงักาย ความเช่ือท่ีการทาํงานหนกั หรือการออกกาํลงักายมากจาํเป็นจะตอ้ง
รับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากกว่าคาร์โบไฮเดรต และไขมนั จึงเป็นความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง 
และก็เป็นท่ียอมรับกนัในหมู่ของนักสรีรวิทยาของการออกกาํลงักาย และนักโภชนาการแลว้ว่า 
หน้าท่ีหลกัของสารอาหารโปรตีน คือ เสริมสร้าง ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทาํหน้าท่ี
สังเคราะห์เอนไซม์ และฮอร์โมน   (Enzyme and Hormone) ต่าง ๆ ให้แก่ร่างกาย และการนํา
สารอาหารโปรตีนมาใชใ้นการสร้างพลงังานจะใชใ้นคราวจาํเป็นจริง ๆ เท่านั้น  
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4.3.4 วติามิน (Vitamins) 
  สารท่ีทาํหนา้ท่ีเสมือนตวักระตุน้ และควบคุมการทาํงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
ทั้งยงัมีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ อีกมากมาย แต่ไม่ไดเ้ป็นสารใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย  สารตวัน้ี  กคื็อ วิตามิน 
  วติามินต่างกบัฮอร์โมน เพราะฮอร์โมนเกิดจากต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ภายในร่างกาย แต่
วิตามินมีอยูใ่นสารอาหารธรรมชาติทัว่ไป ร่างกายสร้างเองไม่ได ้ยกเวน้วิตามินดี   
  หน้าของวติามิน 
  1.   กระตุน้ และควบคุมการปฏิบติังานของอวยัวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย 
  2.   ควบคุมการใชพ้ลงังาน และใหอ้าํนาจตา้นทานโรค 
  3.   ส่งเสริมการพฒันา และการเจริญเติบโตของร่างกายโดยทัว่ไป 
  ประเภทของวติามิน 
  วิตามินแบ่งออกไดต้ามคุณสมบติัมี  2 ประเภท คือ 
  1.  วิตามินท่ีละลายในไขมนั (Fast Soluble group) มีคุณสมบติั คือ ไม่สูญเสียต่อ
อาหารท่ีหุงตม้ดว้ยความร้อนธรรมดา และไม่ละลายในนํ้าแต่ละลายในไขมนั ไดแ้ก่ วิตามิน เอ ดี อี 
เค 
  2.  วิตามินท่ีละลายในนํ้า (Water Soluble group) มีคุณสมบติั คือ ละลายในนํ้าไดง่้าย 
และอาจถูกทาํลายไดด้ว้ยความร้อนจากการหุงตม้ หรือแสงสวา่ง เช่น วิตามินบีรวม วิตามินซี     
เป็นตน้ 
  วติามินทีล่ะลายในนํา้      

1.   ละลายนํ้าไดง่้าย          
2.   ถูกทาํลายไดง่้ายจากความร้อน แสง และด่าง   
3.  ไม่มีอาการแพ ้   

    วติามินทีล่ะลายในไขมัน 
1.   ไม่ละลายในนํ้า แต่ละลายในไขมนั 
2.    มีความคงทนไม่เส่ือมง่าย 
3.  ร่างกายมีการสะสมไวท่ี้ตบั และจะถูกขบัออกมากบัปัสสาวะทางอุจจาระ 
4.    ถา้ร่างกายไดรั้บมากเกินความตอ้งการจะเกิดการแพไ้ด ้

 
 
 
 



บทท่ี 4 โภชนาการ: อาหารสาํหรับสุขภาพ 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

111

4.3.5 เกลอืแร่ (Minerals) 
  เกลือแร่มีความสาํคญัต่อร่างกายอยา่งยิง่  แมจ้ะมีอยูเ่พียง 4 เปอร์เซ็นตข์องนํ้าหนกัตวัก็
ตามเพราะเป็นทั้ งส่วนประกอบของระบบโครงสร้างของร่างกาย และบางส่วนก็อยู่ในเน้ือเยื่อ 
ของเหลวในร่างกายทัว่ไป 
  หน้าทีข่องเกลอืแร่ 
  1.   รักษาความสมดุลของกรด และด่างในร่างกาย 
  2.   เป็นตวัเร่งสาํหรับปฏิกิริยาทางชีวะ 
  3.   รักษาความสมดุลของนํ้าในร่างกาย 
  4.   ช่วยในการรับส่งประสามความรู้สึก 
  5.   ควบคุมการหดตวัของกลา้มเน้ือ 
  6.   ช่วยในการเจริญเติบโตของกลา้มเน้ือ 
  7.   ช่วยในการเจริญเติบโตและพฒันาของอวยัวะต่าง ๆ  เป็นไปตามปกติ 
  ร่างกายมนุษย ์ มีกลไกพิเศษสําคญัสําหรับควบคุมการดูดซึมของเกลือแร่ท่ีจาํเป็นต่อ
ร่างกาย และสามารถขบัออกไดท้างปัสสาวะ  อุจจาระ นํ้าดี เหง่ือ และส่ิงอ่ืน  ๆ  ท่ีขบัออกทางลาํไส ้ 
ถา้หากเกลือแร่นั้นเกินความตอ้งการ 
  อาหารผสมส่วนใหญ่จะมีสารซ่ึงใหเ้กิดกรดแต่กลไกของร่างการจะมีปฏิกิริยาโดยตรง
ต่างสารส่งเสริมกรดเหล่าน้ี  โดยการขบัคาร์บอนไดออกไซดอ์อกทางระบบหายใจ  และปัสสาวะท่ี
เป็นกรดพษิออกโดยไตการรักษาความเป็นกลางของ ร่างกายเป็นปัจจยัสาํคญัเพื่อช่วยในการดาํรง 
ชีวิตถา้ร่างกายขาดเกลือแร่ท่ีจาํเป็นร่างกายกไ็ม่สามารถผลิตสารสาํคญั ท่ีจาํเป็นต่อร่างกายได้
เพียงพอ นอกจากนั้น  การเคล่ือนยา้ยของเหลวจากส่วนหน่ึงของร่างกาย ยงัข้ึนอยูก่บัปริมาณความ
เขม้ขน้ของเกลือแร่ในแต่ละดา้นของผนงัท่ีกั้นระหวา่งช่องเซลลน์ั้น ๆ รวมทั้งการเช่ือมต่อความ 
รู้สึกจากเซลลป์ระสาทตวัหน่ึงไปสู่เซลลป์ระสาทอีกตวัหน่ึง  จากเหตุผลดงักล่าว มนุษยจึ์งมีความ
ตอ้งการท่ีจะรักษาระดบัความสมดุลของเกลือแร่ใหมี้สมํ่าเสมออยูต่ลอดเวลา  เพื่อการดาํรงชีวิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  การเลอืกอาหารทีใ่ห้วติามิน และเกลอืแร่อย่างเพยีงพอ 
  วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ในรายการขา้งล่างน้ีลว้นแลว้แต่มีความสาํคญัต่อสุขภาพ  เรา
จึงควรกินอาหารให้หลากหลายครบทุกหมู่ และให้ไดพ้ลงังานอยา่งเพียงพอ  จะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลว่า
ร่างกายไดรั้บวิตามิน และเกลือแร่ ครบถว้นตามท่ีตอ้งการหรือไม่  สาํหรับหญิงมีครรภ ์ ผูมี้ปัญหา
สุขภาพ  ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยโรคเร้ือรัง  หรือผูท่ี้ตอ้งควบคุมอาหารบางประเภทอาจจาํเป็นตอ้งใช้
อาหารเสริม  และตอ้งขอคาํปรึกษาแพทยก่์อนเสมอ 
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  วติามินทีล่ะลายในไขมัน 
  วิตามินท่ีละลายไดใ้นไขมนัมกัพบในอาหารท่ีมีไขมนั และนํ้ามนั  ร่างกายจะสะสม
วิตามินเหล่าน้ีไวม้นเน้ือเยือ่ไขมนั เราจึงไม่จาํเป็นตอ้งกินทุกวนัส่วนวิตามินประเภทน้ีเป็นอาหาร
เสริมนั้นหากกินมากเกินไปอาจเป็นโทษได ้ เราจึงควรพยายามกินวิตามินเหล่าน้ีจากอาหารตามปกติ
ใหพ้อเพียง 
 
ตารางที ่ 36  แสดงแหล่งและความสําคญัของวติามินทีล่ะลายในไขมัน 

สารอาหาร แหล่งทีด่ ี บทบาทสําคญั 

วิตามินเอ  
(เรทินอล-
retinol) 

นมและผลิตภณัฑน์มท่ีไม่ไดมี้การ
สกดัเอา ไขมนัออก เคร่ืองในสตัว ์
เช่น ตบั ไต ไข่ นํ้ามนัตบัปลา 
ผลไมแ้ละผกัสีเขียวเขม้หรือสี
เหลืองสม้ซ่ึงมีสารเบตา้แคโรทีน 

ทาํใหผ้วิหนงั เยือ่บุเมือก กระดูก ฟัน
และผม รวมทั้งการมองเห็น และการ
สร้างภูมิตา้นทานต่างๆ สามารถ 
ทาํงานไดอ้ยา่งปกติ 
 

วิตามินดี 
(แคลซิเฟอรอล 
– Calciferol) 

ร่างกายสามารถสงัเคราะห์วติามินดี
ข้ึนเองไดเ้ม่ือไดรั้บแสงแดด 
นอกจากน้ียงัพบในอาหารจาํพวก
ตบั นํ้ามนัตบัปลา ไข่แดง นมและ
ผลิตภณัฑน์ม 

ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส จาํเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการเสริมสร้างความแขง็แรงของ
กระดูก 

วิตามินอี  
(โทโคเฟอรอล 
tocopherol) 

มีในอาหารส่วนใหญ่โดยเฉพาะใน
นํ้ามนัพืช ธญัญาหารเมลด็ขา้วต่างๆ 
เมลด็พืช ถัว่ ผกัใบเขียว เนยเทียม  
(มาร์การีน)และไข่แดง 

ช่วยสร้างเมด็เลือดแดง ทาํหนา้ท่ีเป็น
สารแอนติออกซิแดนต ์

 
  วติามินทีล่ะลายได้ในนํา้      
                  วิตามินท่ีละลายไดใ้นนํ้า พบไดท้ั้งในพืช และสตัวห์ลายชนิด ร่างกายสามารถเกบ็
วิตามินเหล่าน้ีไดใ้นปริมาณเลก็นอ้ย และดูดซึมไดอ้ยา่งรวดเร็วเราจึงตอ้งกินอาหารท่ีมีวิตามิน
เหล่าน้ีเกือบทุกวนั เราควรรู้จกัวิธีการนาํผกัมาประกอบอาหารโดยไม่ใหสู้ญเสียวติามินเหล่าน้ีไป
มากนกั  
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ตารางที ่ 37  แสดงแหล่งและความสําคญัของวติามินทีล่ะลายในนํา้ 

สารอาหาร แหล่งทีด่ ี บทบาทสําคญั 
ไธอามิน – 
thiamin (บี1) 

เน้ือสตัวโ์ดยเฉพาะเน้ือหมู และ
ธญัญาหารเมลด็ขา้วต่างๆ 
โดยเฉพาะขา้วกลอ้งหรือซอ้มมือ
จะมีวิตามินบี 1 สูงกวา่ขา้วท่ีขดัสี
จนขาว รวมทั้งอาหารทะเล ตบั 
เป็ด ไก่ ถัว่ต่าง ๆ มนัฝร่ัง และนม 

จาํเป็นต่อการทาํงานของระบบ
ประสาท ช่วยในการสร้างพลงังาน
จากคาร์โบไฮเดรต 

โธอามิน – 
riboflavin   (บี2) 

ตบั ไต เน้ือววั เป็ด ไก่ ไข่ นมและ 
ธญัญาหารต่างๆ ปลา ผกัใบเขียว
และถัว่ต่าง ๆ เช่น ถัว่แดงและ  
ถัว่แขก 

ช่วยใหร่้างกายสร้างพลงังานจาก
อาหารท่ีกินเขา้ไป 

ไนอาซิน – niacin    
(กรดนิโคตินิค – 
nicotinic acid,  บี
3) 

ขา้ว แป้งเสริมวิตามิน เน้ือสตัว์
และเคร่ืองในโดยเฉพาะตบัไต 
เป็ด ไก่ ไข่ ปลา ถัว่ต่างๆ เนยแขง็ 
และผลไมแ้หง้ 

จาํเป็นต่อการทาํงานของระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบประสาท
ช่วยสร้างพลงังานจากอาหาร และ
ควบคุมระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด 

กรดโฟลิค – folic 
acid 
(โฟเลต-folate) 

ตบั ไตและเน้ือส่วนอ่ืนๆ รวมทั้ง
ผกัต่างๆ ผลไมส้ด ถัว่แดง และถัว่
แขก 

ช่วยสร้างเมด็เลือดแดงและ
องคป์ระกอบทางพนัธุกรรม 

บี 12 (ไชยาโนโค
บาลามิน  – 
Cyanocobalamin) 

เคร่ืองในสตัวโ์ดยเฉพาะตบั ไต 
และเน้ือส่วนอ่ืน ๆ ปลา ไข่แดง 
ผลิตภณัฑน์ม 

ช่วยสร้างเมด็เลือดแดง บาํรุงประสาท 
และเผาผลาญสารอาหารต่าง ๆ ให้
ร่างกายนาํไปใชป้ระโยชน ์

วิตามินซี   (กรด
แอสคอร์บิค-
ascorbic acid) 

ผลไมแ้ละนํ้าผลไมต่้างๆ (ถา้เป็น
ผลไมส้ดจะดีท่ีสุด) โดยเฉพาะ
ผลไมร้สเปร้ียว เช่น ฝร่ังรวมทั้ง
ผกัใบเขียว 

ช่วยในการเจริญเติบโต บาํรุงและ
เสริมสร้างกระดูกและฟัน ซ่อมแซม
ส่วนท่ีสึกหรอและต่อตา้นการติดเช้ือ  
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  แร่ธาตุทีจํ่าเป็นต่อร่างกาย 
                 ร่างกายตอ้งการวิตามิน และสารอาหารต่างๆ เป็นปริมาณมากนอ้ยต่าง ๆ กนัไปหลาย
สิบชนิดเพื่อใหมี้สุขภาพท่ีดี แร่ธาตุ 4 ชนิดต่อไปน้ี นกัวา่เป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานของ
ร่างกายมากท่ีสุด  
 
ตารางที ่ 38  แสดงแหล่งและความสําคญัของแร่ธาตุทีจํ่าเป็นต่อร่างกาย 

สารอาหาร แหล่งทีด่ ี บทบาทสําคญั 
แคลเซียม 
(calcium) 

นมและผลิตภณัฑน์ม ปลา
โดยเฉพาะปลาเลก็ปลานอ้ยและ
ปลาชนิดอ่ืนๆ ท่ีกินไดท้ั้งตวั กุง้
แหง้ ผกัใบเขียว เช่น คะนา้และ
เตา้หู ้

จาํเป็นต่อการบาํรุงและเสริมสร้าง
กระดูกและฟัน ช่วยในการทาํงานของ
กลา้มเน้ือ และทาํใหก้ารแขง็ตวัของ
เลือดเป็นปกติ 

เหลก็(iron) เน้ือแดง เคร่ืองในสตัวโ์ดยเฉพาะ
ตบัและไตเลือดสตัว ์ เช่น เลือดหมู 
เลือดเป็ด เลือดไก่ ถัว่ต่างๆ (ถัว่แดง 
ถัว่ลนัเตา และถัว่แขก) ผกัใบสีเขียว
เขม้ ผลไมต้ากแหง้ ถัว่เปลือกแขง็
ชนิดต่างๆ   

ช่วยสร้างเมด็เลือดแดง และขนส่ง
ออกซิเจนเขา้สู่กลา้มเน้ือและเลือด 

โพแทสเซียม
(Potassium) 

อาหารส่วนใหญ่โดยเฉพาะผลไม้
สดเช่น สม้เขียวหวาน กลว้ย ผกั
ต่างๆ เน้ือสตัว ์ ขา้วกลอ้งหรือขา้ว
อนามยัและนม 

ช่วยกระตุน้ประสาท ควบคุมการหด
ตวัของกลา้มเน้ือ และรักษาความดนั
โลหิตใหเ้ป็นปกติ 

สงักะสี (zinc) อาหารแทบทุกประเภทเป็นแหล่งท่ี
ดีของสงักะสี แต่มีมากโดยเฉพาะ
ในตบัและเน้ือแดง ไข่แดง นม และ
ผลิตภณัฑน์มอ่ืนๆ ขา้วกลอ้ง 
อาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรม 

จาํเป็นต่อการเผาผลาญและยอ่ยอาหาร 
ช่วยใหบ้าดแผลหายเร็วข้ึนช่วยในการ
เจริญเติบโต ซ่อมแซมเน้ือเยือ่ท่ีสึก
หรอ และช่วยใหพ้ฒันาการทางเพศ
เป็นไปอยา่งเหมาะสมตามวยั 
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4.3.6 นํา้   (Water) 
  ปกตินํ้าในร่างกายมีประมาณ 2/3 ของนํ้าหนกัร่างกาย และ 1/3 ของนํ้าหนกันํ้าน้ีจะเป็น
ของเหลวนอกเซลล ์และ2/3 เป็นของเหลวระหวา่งเซลล ์  
  ร่างกายพยายามท่ีจะรักษาระดบันํ้าใหมี้ความสมดุลระหวา่งนํ้าท่ีสูญเสียกบันํ้าท่ีบริโภค
ดงันั้น  นํ้าหนกัของคนเราจึงอาจเปล่ียนแปลงไดถึ้ง  2  กิโลกรัมต่อวนั      ร่างกายมีการเสียนํ้าอยา่ง
นอ้ยวนัละประมาณ  800  ซีซี  โดยทางผวิหนงั และปอด  ไตจะขบัออกประมาณวนัละ  1,000-
1,500  ซีซี และออกมากบัอุจจาระประมาณ 200  ซีซี  หากร่างกายสูญเสียกลยัโคเจนทั้งหมดท่ี 
สะสมและประมาณคร่ึงหน่ึงของโปรตีนในร่างกายกย็งัคงมีชีวิตอยูไ่ดโ้ดยไม่มีอนัตรายร้ายแรงใด ๆ 
เกิดข้ึน แต่การสูญเสียนํ้าเพียง 10  เปอร์เซ็นตข์องนํ้าทั้งหมดในร่างกาย ถือวา่รุนแรง  และถา้สูญเสีย
นํ้าเพียง 10  เปอร์เซ็นตข์องนํ้าทั้งหมดในร่างกาย  ถือวา่รุนแรง  และถา้สูญเสียถึง  20-22  
เปอร์เซ็นต ์ อาจเสียชีวิตได ้

 ภาวะท่ีร่างกายขาดนํ้า(Dehydration) จะทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงระดบัความสมดุลของ
เกลือแร่ ซ่ึงไม่สามารถทดแทนโดยการด่ืมนํ้าตามปกติได ้ ดงันั้น การสูญเสียนํ้าในร่างกายจึงมี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ ถา้ร่างกายขาดนั้นอาจจะจะมีการเปล่ียนแปลง    ดงัน้ี 

 1.   ปริมาณของเหลวในเลือด (Plasma)  ลดลง 
 2.   อุณหภูมิทุกส่วนของร่างกายเพ่ิมข้ึน 
 3.   จาํนวนความร้อนท่ีสะสมในร่างกายเพ่ิมข้ึน 
 4.  ประสิทธิภาพของการทาํงานลดลง 
 5.  ความดนัเลือดในเสน้เลือดดาํลดลง 
 6.  การรักษาระดบัอุณหภูมิทุกส่วนของร่างกายลม้เหลว  เพราะไม่มีเหง่ือใชใ้นการ

ระเหย  ทาํใหป้ริมาณท่ีไหลเวียนเลือดลดลง 
 

4.4 อาหารมังสวรัิติ(Vegetarian Food) 
 หลักการทั่วไปของอาหารมังสวิรัติ  คือ  การท่ีอาหารเหล่านั้ นไม่มีเน้ือสัตว์เป็น

ส่วนผสมของอาหารจากการตีพิมพเ์ผยแพร่ของวารสารทางการแพทยช่ื์อ บริทิส    เมดิคอล  เจอร์
นอร์  (British Medical Jourmal) ในปี  พ .ศ . 2547  ได้มีการตีพิมพ์ผลของการศึกษาผู ้ท่ีไม่กิน
เน้ือสตัว ์ (หรือมงัสวิรัติ) จาํนวน  6,000 คน  และผูท่ี้กินเน้ือสัตว ์ 5,000  คน  พบว่าผูท่ี้เป็นมงัสวิรัติ
จะมีอายยุนืยาวกว่า และมีโอกาสเป็นมะเร็งนอ้ยกว่าผูท่ี้กินเน้ือสัตวแ์ต่นกัวิจยัยงัเห็นว่าประโยชน์ผู ้
ท่ีกินอาหารมงัสวิรัติไดรั้บน่าจะเป็นผลมาจากการกินผกั  ผลไม ้     ธญัญาพืชและถัว่ต่าง ๆ มากกว่า  
จากการละเวน้กินเน้ือสตัว ์
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  อาหารมังสวรัิติมีหลายแบบสามารถแบบออกได้ดังนี ้
 1.   แบบกินผกั และนม  (Lacto-Vegetarian) กินผกัและนม รวมทั้งผลิตภณัฑจ์ากนม 
 2.   แบบกินผกั  ไข่  และนม  (Lacto-ova-vegetarian) กินผกั ไข่ นม และผลิตภณัฑ์

จากนม 
 3.   แบบกินผกัอยา่งเดียว (Vegan)  ไม่กินอาหารท่ีไดจ้ากสัตว ์รวมทั้งนํ้ าผึ้ง กินอาหาร

ท่ีไดจ้ากพืชเท่านั้น 
 4.   แบบกินผกัและปลา  (Pescatarian) กินปลา และอาหารทะเล แต่ไม่กินเน้ือสัตว์

ชนิดอ่ืน ๆ อาจจะกินนม ไข่ ผลิตภณัฑจ์ากนมดว้ย  หรือไม่กไ็ด ้
 5.   แบบไม่กินเน้ือแดง  (Semi-vegeltarian) ไม่กินกบัเน้ือแดง แต่กินปลา และกินไก่ 
 
 สารอาหารจําเป็นสําหรับผู้เป็นมังสวรัิติ   
 มนุษยไ์ม่จาํเป็นตอ้งกินเน้ือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ผูท่ี้กินอาหารมงัสวิรัติ

สามารถมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้ทัดเทียมกับผูท่ี้กินเน้ือ แต่มีสารอาหาร 3 ชนิด คือ เหล็ก
วิตามินบี 12 และแคลเซียม ซ่ึงท่ีผูกิ้นอาหารมงัสวิรัติควรใส่ใจเป็นพิเศษว่าไดรั้บอย่างพอเพียงแก่
ความตอ้งการของร่างกายหรือไม่ 

 ร่างกายตอ้งการธาตุเหลก็เพื่อใชใ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดง      ธาตุเหลก็
มีความท่ีสาํคญัมากต่อวยัรุ่นหญิงตั้งแต่เร่ิมมีประจาํเดือน เพราะร่างกายจะสูญเสียเลือดไปจาํนวน
หน่ึงทุกคร้ังเม่ือมีประจาํเดือน  การขาดธาตุเหล็กอาจจะทาํให้เกิดอาการเหน่ือยง่ายและเป็นโลหิต
จาง (anemia) อาหารท่ีมีแร่ธาตุเหลก็และมิใช่อาหารประเภท   เน้ือสัตว ์ ไดแ้ก่  ขา้วกลอ้ง ขา้วซอ้ม
มือ ถัว่ชนิดต่าง ๆ รําขา้ว ผลไมสุ้กตากแห้ง ผกัใบเขียว    (โดยเฉพาะคะนา้และผกัโขม)และไข่แดง  
ร่างกายตอ้งอาศยัวิตามินซีในการแปลงธาตุเหลก็ท่ีไดจ้ากพืชไปใชป้ระโยชน์ ผูกิ้นอาหารมงัสวิรัติ
จึงควรกินผกักบัผลไม ้หรือนํ้ าผลไมส้ด ทุกม้ือ และสารอาหารท่ีจาํเป็นสําหรับผูเ้ป็นมงัสวิรัติ คือ 
วิตามินบี 12 และแคลเซียม ดงันั้นซ่ึงผูเ้ป็นมงัสวิรัติตอ้งมีการเสริมส่ิงเหล่าน้ี 
 
วติามินบี 12  

 ร่างกายตอ้งไดรั้บวิตามินบี  12  อยา่งพอเพียงจาํนวนเมด็เลือดแดงจึงจะสมบูรณ์  และ
ระบบประสาทจึงจะแข็งแรง  เรามกัไม่ค่อยขาดวิตามินชนิดน้ี  แต่ถา้ขาดก็จะทาํให้เป็นโลหิตจาง
และเส้นประสาทเส่ือมลง  วิตามินบี  12  มีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารท่ีไดจ้ากสัตว ์ ผูท่ี้กินอาหาร
มงัสวิรัติอาจไดว้ิตามินชนิดน้ีจากอาหารประเภทนม และไข่  แต่ผูท่ี้กินแต่ผกัลว้น ๆ ควรกินอาหาร
เสริม  เช่น  นมถัว่เหลือง  หรืออาหารเชา้สําเร็จรูปประเภทธัญพืชอบแห้งชนิดมีการเสริมวิตามิน    
บี 12 
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แคลเซียม   
 กระดูก และฟันท่ีแข็งแรงตอ้งอาศยัแคลเซียมอาหารมงัสวิรัติท่ีอุดมด้วยแคลเซียม  

ไดแ้ก่  นมและผลิตภณัฑ์จากนม ผูท่ี้กินอาหารมงัสวิรัติโดยกินผกัอย่างเดียวอาจไดรั้บแคลเซียม  
จากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม  เต้าหู้ขาวอย่างแข็ง ถั่วท่ี มี เปลือกแข็ง ผักใบเขียว            
เมลด็ทานตะวนั  งา และผลไมแ้ห้ง  ในการดูดซึมแคลเซียมนั้นร่างกายตอ้งอาศยัวิตามินดี  ซ่ึงส่วน
ใหญ่ไดรั้บจากแสงแดดเพียงพออยู่แลว้ สําหรับผูท่ี้เกรงว่าอาจไม่ไดรั้บวิตามินดีมากพอก็อาจกิน
ธญัพืชเสริมวิตามินดี 

 อยา่งไรก็ตามยงัพบว่าอาหารจะมีความเก่ียวโยง ต่อการเป็นโรคมะเร็ง     โรคหวัใจได ้
ดงันั้นมนุษยเ์ราควร จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินให้ดีข้ึน โดยปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัมงัสวิรัติ คือ 

 1. กินไขมนัอ่ิมตวัในปริมาณนอ้ย เพราะเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดโรคไขมนัใน
เลือดสูง และโรคหัวใจ ซ่ึงไขมนัอ่ิมตวัมีมากในไข่ ผลิตภณัฑ์นม นํ้ ามนัพืชท่ีเป็นไข เช่น นํ้ ามนั
มะพร้าว นํ้ามนัสตัว ์

 2.  กินผกัและผลไมม้ากข้ึน เน่ืองจากมีแร่ธาตุ วิตามินต่าง ๆ รวมทั้งเบตา้แคโรทีน ซ่ึง
เป็นสารแอนติออกซิแดนช์ (antioxidant) และอาจจะช่วยชะลดความเส่ือมโทรมของเน้ือเยื่อและ
เซลลใ์นร่างกายได ้

 3.  กินอาหารท่ีมีกากใยอาหารมากข้ึน เช่น ขา้วกลอ้ง ขา้วซ้อมมือ ธญัพืช ผกั ผลไม ้
และถัว่ชนิดต่าง ๆ   ซ่ึงเป็นกากใยอาหารจะช่วย แกไ้ขปัญหาทอ้งผกูไดอี้กดว้ย 

 
4.5 อาหารชีวจิต 
  ชีวะ  หมายถึง ร่างกาย  ส่วนจิต หมายถึง จิตท่ีมัน่คง ชีวจิตจึงเป็นเร่ืองของสุขภาพกาย
และใจ ความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจ จะเกิดข้ึนไดก้ต็อ้งมีรากฐานในการปฏิบติัตามแนวธรรมชาติ 
มีความพอดี เรียบง่าย ดาํเนินชีวิตเพื่อความเป็นเลิศของสุขภาพกายและใจ และเพ่ือสร้างสังคมท่ี     
ดีงาม เขา้ใจกนั เอ้ือเฟ้ือต่อกนั เม่ือสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี อายุก็จะยืนยาวตามมา เป็นชีวิตท่ียืน
ยาวท่ีไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย เป็นชีวิตท่ีมีความสุข 
  ผู ้ท่ี ริเร่ิมและพยายามเผยแพร่แนวทางการดําเนินชีวิตแบบชีวจิต  คือ  ดร.สาทิส      
อินทรกาํแหง ท่านมองเห็นปัญหาของคนไทยว่ามีพฤติกรรมในชีวิตประจาํวนัท่ีค่อนขา้งจะผิดเอา
มาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน การพกัผ่อน การออกกาํลงักาย ทุกอย่างผิดไปจากความเป็น
ธรรมชาติ ทาํให้คนไทยเจ็บป่วยโดยไม่จาํเป็นใชชี้วิตแบบตายผ่อนส่ง และอายุสั้ นโดยไม่จาํเป็น
ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนมาจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัเรายึดกบัวตัถุ หลงในเร่ืองวตัถุมาก
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เกินไป บางคนอายยุนืแต่สุขภาพอ่อนแอ เจบ็ป่วยออด ๆ แอดๆ มีชีวิตท่ียาวนานแต่เตม็ไปดว้ยความ
ทรมาน สมองและสติปัญญาไม่สมประกอบความจาํกเ็ลอะเลือน 
  ในทศันะของดร. สาทิส กล่าวว่าโรคหลายอยา่งท่ีเราพบเห็นหรือเป็นนั้นไม่ใช่โรค ไม่
ว่าจะเป็นอาการของเบาหวาน ความดนัเลือด แมแ้ต่โรคมะเร็งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากตวัเราเองเกือบ
ทั้งส้ิน ไม่ว่าจากอาหารการกิน หรือวิถีชีวิตประจาํวนั ท่ีทาํใหเ้กิดการสะสมพิษ และทาํใหภู้มิคุม้กนั
อ่อนแอ ฉะนั้ นแนวทางการรักษาจึงต้องมีการเอาพิษออก (Detoxification) พร้อมกับการเสริม
ภูมิคุม้กนัใหดี้ข้ึน เช่น การออกกาํลงักาย และทาํวิถีชีวิตประจาํวนัใหส้มดุล เป็นตน้ 
  อาหารชีวจิตเป็นอย่างไร 
  หลกัการและรูปแบบของอาหารชีวจิตคลา้ยคลึงกบัอาหารแบบแม็กโครไบโอติกส์ 
(Macro-biotics) ท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากพระเซนในประเทศญ่ีปุ่น แต่ว่าผูคิ้ดคน้อาหารแบบแม็กโคร
ไบโอติกส์เพิ่มเน้ือปลา สาหร่ายทะเล และอ่ืน ๆ เขา้ไป โดยเช่ือว่าอาหารแบบน้ีสามารถรักษา
โรคภยัไขเ้จ็บหลายอยา่ง ท่ีว่าอาหารชีวจิตและแมก็โครไบโอติกส์คลา้ยคลึงกนัก็คือ หลกัการท่ีให้
กินอาหารท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินธรรมชาติและตามฤดูกาล ไม่ใช่อาหารสําเร็จรูป อาหารกระป๋อง หรือ
แมก้ระทัง่พืชผกัท่ีผ่านการเพาะบ่มด้วยปุ๋ยเคมีเพราะอาหารท่ีเรากินเขา้ไปทุกอย่าง จะส่งผลต่อ
ร่างกายเสมอ อาหารทาํใหเ้กิดโรคได ้และช่วยรักษาโรคไดเ้ช่นกนั อาหารชีวิจิตจะเนน้ท่ีประโยชน์
ตามหลกัโภชนาการ จึงไม่ใช่อาหารท่ีอุดมดว้ย ไขมนั หรือแป้งท่ีทาํใหข้าวบริสุทธ์ิ 
   โภชนาการตามแนวชีวจิตในแต่ละมือ้ควรจะประกอบด้วย 
  1.  ปริมาณคร่ึงหน่ึงของม้ือควรเป็นอาหารประเภทแป้งซ่ึงไม่ไดข้ดัขาว หรือท่ีเรียกว่า 
Whole Grains เช่น ขา้วซอ้มมือหรือขา้วกลอ้ง ถา้เป็นขา้วโพดกท็ั้งเมลด็หรือทั้งฝัก ถา้เป็นแป้ง ขนม
ปังจะเป็นขนมปังโฮสวีท เป็นตน้ 
  2.  ปริมาณหน่ึงในส่ีควรเป็นผกั ใชท้ั้งผกัดิบและผกัสุกอยา่งละคร่ึง ทาํเป็นสลดัผกัสด
ก็ได ้ทาํเป็นผกัสุกจ้ิมนํ้ าพริกบา้ง หรือผดัโดยใชน้ํ้ ามนัพืชแต่นอ้ย ถา้ปลูกผกัเองไม่ใชส้ารเคมีจะดี
ท่ีสุด แต่ถา้ตอ้งซ้ือจากตลาดกต็อ้งเลือกผกัท่ีปลอดสาร แช่นํ้านาน ๆ และแช่ด่างทบัทิมดว้ย 
  3.  ปริมาณ 15 เปอร์เซ็นต ์เป็นถัว่ เช่น ถัว่เขียว ถัว่แดง ถัว่เหลือง ถัว่ดาํ และผลิตผล
จากถัว่ เช่น เตา้หู ้โปรตีนเกษตร หรือผลผลิตท่ีดดัแปลง จากถัว่ในรูปต่าง ๆ นอกจากน้ีจะใชโ้ปรตีน
จากสตัวเ์ป็นคร้ังคราว คือ พวกปลา และอาหารทะเลอ่ืน ๆ ไดป้ระมาณอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 
  4.  ท่ีเหลืออีก 10 เปอร์เซ็นตน์ั้น เป็นส่วนเบด็เตลด็ เช่น แกงแบบไทย ใหเ้ลือกแกงจืด
หรือแกงเลียง ไม่ใช่แกงกะทิ ส่วนผสมท่ีใชใ้นการปรุงเป็นประจาํ คือ สาหร่ายทะเล และงา ใชท้ั้งงา
สดและงาคัว่โรยหน้าอาหารต่าง ๆ จาํพวกเมล็ดพืชท่ีใช้กินเล่น ไดแ้ก่ ถัว่คัว่ เมล็ดฟักทอง เมล็ด
แตงโม ส่วนผลไมค้วรเป็นผลไมเ้ขียว และรสชาติไม่หวาน เช่น ฝร่ัง มะม่วงดิบ เป็นตน้ 
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  อาหารท่ีควรงดไดแ้ก่ อาหารประเภทเน้ือสัตว ์นํ้ าตาลขาวทุกชนิด รวมทั้งอาหาร ขนม
และเคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้ าตาล อาหารมนัท่ีใชน้ํ้ ามนั กะทิ นม เนย แป้งขาวทุกชนิด เช่น ขา้วขาว ก๋วยเต๋ียว 
ขนมจีน ขนมปังขาว จะเห็นไดว้่าอาหารชีวจิตนั้นไม่เหมือนอาหารมงัสวิรัติหรืออาหารเจ เพราะยงั
ตอ้งการโปรตีน จากกุง้ หอย ปู ปลา และจากถัว่เหลือง 
  สาํหรับอาหารท่ีช่วยแกโ้รคเก่ียวกบัระบบยอ่ยนอกจากจะกินอาหารตามสูตรแลว้ขอให้
เพิ่มผกัชนิดท่ีมีกาก และประเภทคาร์โบไฮเดรต ท่ีจะหล่อล่ืนดว้ย ผกัท่ีมีกากเราเรียกว่า ไฟเบอร์ 
เช่น ผกับุง้ ผกัคะนา้ บร็อคเคอล่ี    และใบไมท่ี้กินไดช้นิดต่าง ๆ เช่น ใบข้ีเหลก็ ใบแตว้ ยอดมะตูม  
เป็นตน้ ส่วนคาร์โบไฮเดรตท่ีจะหล่อล่ืนลาํไส้เล็ก และลาํไส้ใหญ่ คือมนัชนิดต่าง ๆ เช่น มนัฝร่ัง 
มนัเทศ มนัไข่ เป็นตน้ 
 
4.6 การเลอืกบริโภคอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการและสัดส่วนทีเ่หมาะสมของสารอาหาร 
  การเลือกบริโภคอาหารให้ไดท้ั้งคุณภาพและปริมาณท่ีพอเหมาะกบัความตอ้งการของ
ร่างกายเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวยั หลกัการง่าย ๆ คือ ตอ้งเลือกบริโภคอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณท่ีพอเหมาะกบัความตอ้งการของร่างกาย แต่ถา้ปริมาณสารอาหารโปรตีน
และคาร์โบไฮเดรตมากเกินความตอ้งการของร่างกายแลว้จะถูกเปล่ียนรูปเป็นไขมนัสะสมใน
ร่างกาย และจะนาํไปสู่โรคอว้น และโรคอ่ืน ๆ ตามมา   ไดแ้ก่ ไขมนัในเลือดสูง โรคหวัใจโคโรนาร่ี 
เป็นตน้  
  จากการศึกษาทางโภชนาการ ไดมี้การกาํหนดความตอ้งการของสารอาหารท่ีเป็นสารท่ี
ก่อใหเ้กิดพลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนัสาํหรับบุคคลทัว่ไปโดยมีสดัส่วนของสารพลงังาน ดงัน้ี 
  คาร์โบไฮเดรต   ประมาณ 55-60  เปอร์เซ็นต ์
  โปรตีน  ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต ์
  ไขมนั  ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์  
  โดยแบ่งเป็นไขมันท่ีอ่ิมตัวประมาณ  10 ไขมันไม่อ่ิมตัวประมาณ  20 เปอร์เซ็นต์
หลกัการควบคุมนํ้ าหนักของร่างกาย หมายถึง การควบคุมนํ้ าหนักไม่ให้เพิ่มข้ึน หรือการทาํให้
นํ้ าหนักของร่างกายลดลง โดยท่ีร่างกายไม่เสียประสิทธิภาพในการทาํงาน อย่างไรก็ตามการท่ี
นํ้ าหนกัของร่างกาย เกินกว่าปกติหรืออว้น จะมีผลเสียต่อสุขภาพมากในการลดนํ้ าหนกัของร่ายกาย
สามารถทาํไดห้ลายวิธี คือ 

 1.  การจาํกดัอาหาร (Food Restriction) เป็นการจาํกดัปริมาณอาหารท่ีร่างกายไดรั้บ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สารอาหารพวกไขมนั และคาร์โบไฮเดรต 
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 2.  การจาํกดันํ้ าหรือของเหลว ต่างๆ ท่ีจะเขา้สู่ร่างกาย (Fluid Deprivation) วิธีน้ีไม่
เหมาะกับบุคคลทั่วไป แต่อาจจะจาํเป็นสําหรับบุคคลบางประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกับ นํ้ าหนัก เช่น 
นักกีฬามวย ยกนํ้ าหนัก ยูโด เป็นตน้ ทั้ งน้ี จะตอ้งกระทาํอย่างระมัดระวงั ซ่ึงจากการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของการสูญเสียนํ้ า กบัประสิทธิภาพการทาํงานของร่างกาย เพราะว่าการสูญเสียนํ้ า
เพียง 2 เปอร์เซ็นต ์ของนํ้าหนกัของร่างกาย มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของร่างกายลดลงไป
ถึง 10 เปอร์เซ็นต ์และอาจจะเกิดภาวะร่างกายขาดนํ้าได ้(Dehydration) 

 3.  การทาํให้สูญเสียนํ้ าโดยการใชค้วามร้อน (Thermal Dehydration) เช่น การอบซาว
น่า การสวมเส้ือผา้ท่ีหนาๆ เพื่อให้สูญเหง่ือเพิ่มมากข้ึน ผลเสียท่ีเกิดข้ึน คือร่างกายจะขาดนํ้ า และ
สูญเสียเกลือแร่ต่างๆ เช่น โซเดียมคลอไรด ์โปรแตสเซียม และเกิดความเม่ือยลา้เป็นตะคริวได ้

 4.  เพิ่มกิจกรรม  หรือทํางานมากข้ึน  (Increased activity) ได้แก่  การทํางานท่ีใช้
แรงกายในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ออกกาํลงักายเป็นประจาํสมํ่าเสมอ เป็นตน้ 
  วิธีการท่ีดีและมีความปลอดภัยต่อร่างกาย เก่ียวกับการลดนํ้ าหนัก คือ การควบคุม
อาหาร หรือจาํกดัอาหารควบคู่กบัการออกกาํลงักาย หรือการเพ่ิมกิจกรรมการทาํงานท่ีใชแ้รงกายใน
ชีวิตประจาํวนัให้มากข้ึนจะมีผลดีต่อร่างกาย นอกจากน้ีไดมี้ขอ้แนะนาํสําหนับการลดนํ้ าหนักท่ี
เหมาะสม ควรปฏิบติัดงัน้ี 
  1. การลดนํ้าหนกัอยา่งรวดเร็วและรุนแรงผลท่ีตามมาก็คือ นํ้าหนกัของร่างกายลดอนั
เน่ืองมาจากการท่ีนํ้ าในร่างกายลดลงไม่ใช่ไขมนัลดลง ซ่ึงจะมีผลต่อภาวะการขาดนํ้า (Dehydration) 
  2.  การลดนํ้ าหนกัเป็นการจาํกดัคาร์โบไฮเดรต จะเป็นสาเหตุทาํให้ คาร์โบไฮเดรต ท่ี
มีการสะสมไวล้ดลงได้ และเป็นปัญหาต่อภาวะการขาดนํ้ า (Dehydration) และการมีกรดไขมนั
อิสระเพิ่มข้ึน นาํไปสู่ภาวะท่ีร่างกายมีสารประกอบของคาร์บอนมอนนอกไซดผ์สมอยู ่และการเผา
ผลาญไขมนัไม่สมบูรณ์ ทาํใหเ้กิดกรดมากยิง่ข้ึน เรียกภาวะน้ีวา่ Ketosis 
  3. การออกกาํลงักายและควบคุมอาหารเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการลด
นํ้าหนกั 
  4.  นกักีฬาควรจะลดนํ้ าหนกัไม่เกิน 1-2 ปอนด ์(0.5-1.0 กิโลกรัม) ต่อสัปดาห์ และทาํ
การลดนํ้ าหนกัจนกระทัง่นํ้ าหนกัของร่างกาย มาถึงช่วงนํ้ าหนกัของร่างกายท่ีควรจะเป็นตามความ
เหมาะสม  

 5.  สาํหรับการออกกาํลงักายเพื่อตอ้งการให้ร่างกายสูญเสียไขมนัหรือมีการใชไ้ขมนั
หรือเพื่อสร้างพลงังานนั้นจะตอ้งกระทาํโดยใชแ้รงตา้นทานปานกลาง กล่าวคือ ความหนกัของงาน
ประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์ของอตัราการเต้นของหัวใจสูงสุด และเป็นการออกกาํลังกายแบบ       
แอโรบิคจะใชร้ะยะเวลานานๆ อยา่งต่อเน่ือง ส่วนการฝึกร่างกายแบบท่ีมีแรงตา้นทาน (Resistance 
training) เช่น การฝึกดว้ยนํ้ าหนักเป็นการส่งเสริมการเพิ่มของมวลของร่างกายท่ีปราศจากไขมนั 
(Fat-Free Mass) 



บทท่ี 4 โภชนาการ: อาหารสาํหรับสุขภาพ 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

121

4.7 โภชนาการกบัการออกกาํลงักาย 
อาหารก่อนการออกกาํลงักาย ขณะออกกาํลงักาย และภายหลงัการออกกาํลงักาย 

 โดยทัว่ไปอาหารก่อนการออกกาํลงักายควรรับประทาน ตามปกติท่ีเคยปฏิบติัอยูแ่ลว้
เพียงแต่วา่ตอ้งรับประทานอาหารก่อนออกกาํลงักายประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพื่อท่ีจะใหอ้าหารถูกยอ่ย
และดูดซึมไปอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะไดไ้ม่เหลืออยูใ่นกระเพาะอาหาร ซ่ึงไม่ตอ้งเสียเลือด
และออกซิเจนในการช่วยยอ่ยอาหาร และไม่ควรรับประทานอาหารประเภทไขมนัสูง เพราะจะใช้
เวลาในยอ่ยนาน อีกทั้งอยา่รับประทานในปริมาณท่ีมากเกินไป 

 ในขณะออกกาํลงักาย ร่างกายจะมีการสูญเสียนํ้ าโดยการหลัง่เหง่ือออกมา ในขณะ
ออกกาํลงักายอาจจะมีการด่ืมนํ้ าเปล่าชดเชยได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการออกกาํลงักายท่ีใชเ้วลาไม่
นานเกิน 1 ชั่วโมงข้ึนไป จะตอ้งมีการชดเชยนํ้ าเป็นระยะๆ ทั้งน้ีการชดเชยท่ีดีโดยการให้นํ้ าเยน็
ธรรมดาก็เพียงพอแลว้ จึงไม่จาํเป็นชดเชยด้วยเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ทาํให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอีก
ต่างหาก 

 ภายหลังออกกําลังกาย  ให้พักให้หายเหน่ือยก่อนประมาณ  1 ชั่วโมง จึงค่อย
รับประทานอาหาร และด่ืมนํ้าชดเชยประมาณ 1-2 แกว้กเ็พียงพอ ซ่ึงอาหารท่ีรับประทานกไ็ม่จาํเป็น
ท่ีจะตอ้งเป็นอาหารพิเศษควรรับประทานตามปกติ แต่ถา้ออกกาํลงักายท่ีใช้เวลานานมากกว่า 1 
ชัว่โมงแลว้อาหารภายหลงัการออกกาํลงักายควรจะเพิ่มปริมาณสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ให้มากข้ึน  เพื่อชดเชยการสูญเสียกลยัโคเจน ในกลา้มเน้ือ นอกจากน้ีไม่ควรด่ืมกาแฟ สุรา หรือ
บุหร่ี ก่อนการออกกาํลงักาย ทั้งน้ีเพราะกาแฟมีสารคาเฟอีนผสมอยู่จะไปกระตุน้การทาํงานของ
หวัใจให้ทาํงานมากข้ึนกว่าปกติ อาจจะมีผลทาํให้เหน่ือยง่าย สุราจะไปออกฤทธ์ิกดระบบประสาท
ส่วนกลางขาดประสิทธิภาพในการระบายความร้อน เวลาปฏิกิริยาตอบสนองชา้ลง ความสัมพนัธ์
ระบบประสาทกบักลา้มเน้ือเสียไป สาํหรับบุหร่ี มีสารนิโคตินซ่ึงเป็นสารพิษ และมีคาร์บอนมอน
นอกไซดด์ว้ย ซ่ึงสารนิโคตินจะไปกระตุน้การทาํงานของต่อมหมวกไต ทาํให้เกิดการหลัง่สาร อิพิ
เนฟริน (Epinephuin) จะมีผลทาํให้หัวใจเตน้เร็วอาจจะเร็วข้ึนถึง 28 คร้ังต่อนาที ความดนัเลือดสูง
ทาํใหเ้หน่ือยง่ายและคาร์บอนมอนนอกไซตจ์ะเขา้ไปจบักบัฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)    ซ่ึงเป็นตวั
นําพาออกซิเจนไปยงัเน้ือเยื่อจะมีผลทาํให้ออกซิเจนไปสู่เน้ือเยื่อน้อยลง มีผลทาํให้สมองขาด
ออกซิเจน เกิดอาการมึนงง นอกจากน้ีอาจทาํใหเ้กิดการระคายเคืองต่อเยือ่บุผนงัหลอดลม ทาํใหเ้กิด
อาการไอ มีเสมหะ หรืออกัเสบไดง่้าย ดงันั้นก่อนการออกกาํลงักายไม่ควรด่ืมกาแฟ สุราหรือบุหร่ี 
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นํา้หนักของร่างกายและทรวดทรง           

 

  การมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ เป็นส่ิงสําคญัของมนุษย ์ดงัคาํว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอนั
ประเสริฐ” คาํว่าสุขภาพเป็นภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ รวมถึงการดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคม
ของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งมีความสุขปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ หรือความทุพพลภาพ บุคคลใดก็ตามถา้
ตอ้งการมีสุขภาพดีจะตอ้งมีการดูแล และปฏิบติัตนอย่างถูกตอ้งเก่ียวกบัการออกกาํลงักาย การมี
โภชนาการท่ีดี สามารถควบคุมนํ้ าหนักของร่างกายได้อย่างเหมาะสมกับวยั มีการจัดการกับ
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างถูกวิธี และสามารถปรับปรุงพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีไม่
เหมาะสมไดเ้ป็นอยา่งดี  
  ปัจจุบันมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยนัว่าร่างกายของคนปกติทั่วไปจะหยุดการ
เจริญเติบโตเม่ืออายปุระมาณ 25 ปี หลงัจากวยัน้ีแลว้อวยัวะส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายจะเร่ิมเส่ือมลง 
และพบว่าคนส่วนใหญ่จะมีนํ้ าหนักของร่างกายเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ อนัเน่ืองมาจากการมีไขมนั
สะสมมากเกินไป จนทาํให้นํ้ าหนกัของร่างกายเกินกว่าปกติท่ีควรจะเป็นซ่ึงเรียกกนัว่า  ความอว้น 
(Obesity) ทั้ งน้ี อนัเน่ืองมาจากความไม่สมดุลระหว่างพลงังานท่ีร่างกายได้รับจากอาหาร และ
พลังงานท่ีร่างกายได้ใช้ไปสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงสาเหตุสําคัญคือ การ
รับประทานอาหารในปริมาณท่ีมากเกินความจาํเป็นของร่างกาย และรับประทานอาหารท่ีมีไขมนั
โดยเฉพาะไขมนัท่ีผลิตไดจ้ากสัตว ์ ซ่ึงเป็นไขมนัอ่ิมตวัทาํให้ร่างกายมีการสะสมไขมนัเพิ่มมากข้ึน 
นอกจากน้ีอาจจะมีสาเหตุจากความผิดปกติของขบวนการเผาผลาญเพ่ือสร้างพลงังาน    พนัธุกรรม    
เช้ือชาติ  สภาพแวดลอ้ม  และขาดการออกกาํลงักาย เป็นต้น พนัธุกรรมเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัความอว้น ประมาณ 20 – 30 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น    บุคคลท่ีมีความอว้นเกิดข้ึนตั้งแต่
วยัเด็ก เม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่จะมีโอกาสอว้นมากกว่าบุคคลท่ีในวยัเด็กมีนํ้ าหนักของร่างกายปกติ
ประมาณ   3  เท่า  เพศหญิงมีโอกาสอว้นมากกว่าเพศชาย    และจากการสํารวจในสหรัฐอเมริกา
พบวา่ชาย และ หญิงวยัผูใ้หญ่  ประมาณ   20 และ 35 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั จะมีนํ้าหนกัของร่างกาย
มากเกินกวา่ปกติ และบุคคลท่ีมีนํ้ าหนกัของร่างกายปกติจะมีนอ้ยกวา่ 20  เปอร์เซ็นต ์ 
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  ความอว้นซ่ึงเกิดจากการท่ีไขมนัมีการสะสมในร่างกายมาก จะมีอตัราเส่ียงต่อการเกิด
โรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคหัวใจโคโรนาร่ี  ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะปริมาณ
คอเลสเตอรอลในเลือดสูงและไลโปโปรตีนท่ีมีความหนาแน่นสูง ก่อใหเ้กิดโรคต่างๆ ไดแ้ก่ โรคไต  
โรคขอ้เส่ือมและอกัเสบ โรคเก๊าท ์โรคถุงนํ้ าดีอกัเสบ และโรคเบาหวานโดยพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์
ของบุคคลท่ีเป็นโรคเบาหวานมกัจะอว้น นอกจากน้ีจะทาํให้ประจาํเดือนผิดปกติ เกิดความเครียด
ทางดา้นจิตใจอนัเน่ืองมาจากความอว้น  มีความรู้สึกเป็นปมดอ้ยของตวัเอง สาํหรับ การ์ดอน และ 
แคนแนล ไดก้ล่าวว่า ชาย และหญิงท่ีมีนํ้ าหนักตวัมากกว่าปกติ 35 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปจะมีโอกาส
เส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจโคโรนาร่ีมากกว่าชายและหญิงท่ีมีนํ้ าหนกัตวัปกติ ประมาณ 1.6 และ 1.4 
เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลี และพาฟ เฟนบาเกอร์ ท่ีไดท้าํการศึกษากบัศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard alumni) เป็นเวลา 27 ปี พบว่า ศิษยเ์ก่าท่ีเป็นเพศชาย และมีนํ้ าหนกั
ตวัมากเกินกว่าปกติ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป จะอตัราการตายเป็น 2.5 เท่าของบุคคลท่ีมี
นํ้ าหนกัตวัปกติ 
  จากการศึกษาทางพยาธิสรีรวิทยาของความอว้น (Pathophysiology of obesity) พบว่า
การท่ีไขมนัมีการสะสมในเน้ือเยือ่ของร่างกายมากทาํใหเ้กิดความอว้นนั้นจะเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ
ขนาด และจาํนวนของเน้ือเยือ่ไขมนั (Fat cell hypertrophy) ทั้งน้ีขนาดของเน้ือเยือ่ไขมนัของเด็กจะ
มีขนาดประมาณเศษหน่ึงส่วนส่ีของวยัผูใ้หญ่ โดยจะมีการเพิ่มขนาดของเน้ือเยือ่ไขมนัอยา่งรวดเร็ว
ในช่วงระยะ 6 ปี แรกจนกระทัง่อาย ุ13 ปี และการสะสมไขมนัในเน้ือเยื่อทาํให้จาํนวนเน้ือเยือ่เพิ่ม
มากข้ึน(Fat cell hypertrophy) จะพบในระยะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่อายหุน่ึงปี โดยจะเพิ่มจาํนวน
อย่างรวดเร็วและค่อย ๆ เพิ่มเร่ือยๆ จนกระทั่งวยัหนุ่มสาว (Puberty) ซ่ึงเรียกว่า Hypertrophic 
Obesity และจาํนวนเน้ือเยื่อไขมนัท่ีเพิ่มข้ึนจะมีจาํนวนคงท่ี เม่ืออายุประมาณ 20 ปี (Pollock and 
Wilmore, 1990) ภายหลังจากน้ี  เม่ือเกิดความอ้วนแล้วจะเป็นการสะสมไขมันในเน้ือเยื่ออัน
เน่ืองมาจากการเพ่ิมขนาดของเน้ือเยือ่แต่จะไม่เพิ่มจาํนวนของเน้ือเยือ่ไขมนั ซ่ึงเรียกวา่ Hyperplastic 
Obesity  
  ไขมนัส่วนใหญ่จะกระจายอยูใ่นเน้ือเยือ่ไขมนัของร่างกาย ถา้ไขมนัมีการกระจายอยูใ่น
เน้ือเยือ่ไขมนัมากเท่าใดกจ็ะมีผลต่ออตัราเส่ียงการเกิดโรคอว้นมากข้ึน  เท่านั้น ลกัษณะการกระจาย
ของไขมนัของคนอว้น แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การกระจายของไขมนับริเวณทอ้ง หนา้ อก และ 
แขนส่วนใหญ่มกัพบในเพศชาย เรียกว่า อว้นแบบชาย (Central or android-type obesity) และการ
กระจายของไขมนับริเวณขาหนีบ สะโพก ทอ้งส่วนล่างและกน้ มกัพบในเพศหญิง เรียกว่า อว้น
แบบหญิง (Peripheral or ganoids-type obesity)  
  หลกัเกณฑ์การพิจารณา วินิจฉัยเก่ียวกบัความอว้นมีหลายวิธี เช่น การวัดการกระจาย
ของไขมัน สามารถหาได้จากสูตร ขนาดเส้นรอบวงของเอว (หน่วยวัดเป็นนิว้) โดยวัดผ่านบริเวณที่
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เล็กที่สุดเหนือสะดือ หารด้วยขนาดเส้นรอบวงของสะโพก (หน่วยวัดเป็นนิ้ว) โดยวัดผ่านบริเวณ
สะโพกและก้นที่ใหญ่ที่สุด  การวดัการกระจายของไขมนัดว้ยวิธีน้ีเรียกว่า อตัราส่วนระหว่างเส้น 
รอบวงของเอวกับสะโพก (Ratio of waist - to - hip girth) เม่ือนําผลการวดัมาคาํนวณแลว้นําไป
เทียบกบัตารางท่ี 39 ตามอายแุละเพศถา้ค่าท่ีคาํนวณไดอ้ยูภ่ายใตก้รอบท่ีกาํหนดแสดงว่าอว้น มีการ
กระจายของไขมนัมาก บุคคลนั้นมีโอกาสเส่ียงต่ออตัราการตาย อนัเน่ืองมาจากโรคหัวใจโคโรนาร่ี
และมกัจะมีความสัมพนัธ์กบัการเจบ็ป่วยกบัโรคอ่ืน ๆ เช่น ความดนัเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคขอ้
เส่ือม หรือขอ้อกัเสบ เป็นตน้ 
 
ตารางที ่39 แสดงเกณฑ์พจิารณาการกระจายของไขมัน 

 15 – 19 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 –59 ปี 60 – 69 ปี 

Pctl ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

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  ตาํแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทล ์ ท่ีมา  :  George. Fisher and Vehrs. 1994  : 113 
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 นอกจากน้ียงัสามารถพิจารณาจากดชันีมวลของร่างกาย (Body mass index) จากสูตร 
นํา้หนักของร่างกาย (หน่วยวดัเป็นกโิลกรัม) หารด้วย ความสูง (หน่วยวดัเป็นเมตร) ยกกาํลงัสอง    
เม่ือทาํการวดั และคาํนวณแลว้นาํไปเปรียบเทียบตามตารางท่ี 39 
 
ตารางที ่ 40   แสดงเกณฑ์เปรียบเทยีบดัชนีมวลของร่างกายจําแนกตามเพศ 

จําแนกประเภท เกณฑ์การพจิารณา 

ตํ่ากวา่ปกติ 
ปกติ 
มากกวา่ปกติ 
ความอว้น 
         อว้น 
         อว้นมาก 
         อว้นรุนแรง 

นอ้ยกวา่ 18.5 
18.5 – 24.9 
25.0-29.9 

 
30.0-34.9 
35.0-39.9 

40.0 หรือมากกวา่ 
 

ท่ีมา : American College of Sports Medicine, 2000 : 64 

 
  จะเห็นไดว้่าความอว้นมีผลเสียต่อร่างกายดงันั้นจะตอ้งมีการลดความอว้นซ่ึงมีวิธีลด
ความอว้นหลายวิธี ไดแ้ก่ การงดอาหาร การลดหรือควบคุมอาหาร การใชย้า   การผ่าตดั และการ
ออกกาํลงักาย เป็นตน้ จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของการลดความอว้น คือ การลดปริมาณไขมนัส่วนเกินท่ี
มีการสะสมในร่างกายใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ ซ่ึงแต่ละวิธีนั้นใหผ้ลแตกต่างกนั การใชย้า และการผา่ตดั
นั้นขอแนะนาํสําหรับบุคคลท่ีเป็นโรคอว้นอยา่งรุนแรงเท่านั้น แต่ในเบ้ืองตน้ควรจะใช ้วิธีการลด
หรือควบคุมอาหารควบคู่กบัการออกกําลงักายจะได้ผลดีที่สุด ทั้งน้ี เพราะการออกกาํลงักายจะช่วย
ป้องกนัการสูญเสียมวลของกลา้มเน้ือ อีกทั้งยงัรักษาสภาพอตัราการเผาผลาญพลงังานในขณะพกั 
(Basal metabolic rate) ไม่ใหล้ดลงดว้ย แต่การลดความอว้นดว้ยวิธีการลดอาหาร หรือการงดอาหาร
เพียงอยา่งเดียว จะทาํใหสู้ญเสียมวลของกลา้มเน้ือมีผลทาํใหค้วามแขง็แรงของกลา้มเน้ือลดลง  
  สําหรับแนวทางการออกกาํลงักาย เพื่อตอ้งการลดความอว้นอนัเน่ืองมาจากการมี
ไขมนัสะสมในร่างกายมากกวา่ปกตินั้นวิทยาลยัเวชศาสตร์การกีฬา แห่งสหรัฐอเมริกา ไดเ้สนอแนะ
ว่าควรเป็นการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค กล่าวคือ เป็นการออกกาํลงักายท่ีไม่หนกัจนเกินไปโดย
กาํหนดความหนักของงานอยู่ในระดบัปานกลาง ประมาณ 50 – 70 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการเตน้
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ของหัวใจสูงสุด ซ่ึงเป็นอตัราการเตน้ของหัวใจท่ีเป็นเป้าหมาย และใชร้ะยะเวลาในการออกกาํลงั
กายแต่ละคร้ังนานประมาณ 30 –60 นาที อย่างต่อเน่ืองและออกกาํลงักายอย่างน้อย 3 – 5 คร้ังต่อ
สัปดาห์ อย่างไรก็ตามการออกกาํลงักายน้ีจะตอ้งใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือนข้ึนไปจึงจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงของไขมนัในร่างกายลดลง มีผลทาํให้นํ้ าหนกัของร่างกายลดลง ระบบการทาํงานของ
หวัใจ และหลอดเลือด ระบบการหายใจดีข้ึน กลา้มเน้ือแขง็แรงข้ึน 
 การกาํหนดความหนักของงาน (Intensity) โดยทัว่ไปแลว้จะคาํนวณจากสูตรดงัน้ี 
 อตัราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 220 – อายุ 
 ยกตัวอย่าง  นางสาว ก อาย ุ40 ปี จะมีอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด   =   220 – 40 
         =  180  คร้ัง / นาที 

อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีเป็นเป้าหมายควรจะอยูใ่นช่วง  108 – 126 คร้ัง / นาที 

50 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด = 
100

8060x  = 108 คร้ัง / นาที 

       100 

70 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด =  
100

18070x   = 126 คร้ัง / นาที 

        
  ดงันั้น นางสาว ก ขณะท่ีออกกาํลงักายไม่วา่จะเลือกกิจกรรมการออกกาํลงักายชนิดใด
กต็ามจะตอ้งพยายามออกกาํลงักายใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจอยูร่ะหวา่ง   108 – 126 คร้ัง/นาที โดย
ทาํการจบัชีพจรบริเวณขา้งลาํคอ เป็นเวลา 10 วินาที แลว้คูณ ดว้ย 6 ซ่ึงจะกระทาํไดง่้ายและสะดวก
ในขณะออกกาํลงักาย แต่ถา้อตัราการเตน้ของหวัใจนอ้ย หรือมากเกินกวา่น้ี จะไม่เกิดผลของการ
ออกกาํลงักายท่ีมีต่อการลดลงของไขมนัในร่างกายเท่าท่ีควร 
  กิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีจะขอแนะนาํสาํหรับคนอว้นคือ การเดิน เพราะสามารถ
กระทาํไดง่้าย เกิดแรงกระแทกต่อขอ้ต่อนอ้ย ลดภาวะการบาดเจบ็ของขอ้ต่อไดอี้กดว้ย ทั้งน้ี จะตอ้ง
เดินอยา่งต่อเน่ืองในอตัราความเร็วประมาณ 80 – 100 เมตร/นาที โดยใชร้ะยะเวลาในการเดินคร้ังละ
ประมาณ 30 – 60 นาที ปฏิบติั 3 – 5 คร้ังต่อสปัดาห์อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะทาํใหมี้การใชพ้ลงังานใน
แต่ละคร้ังประมาณ 200 – 300 กิโลแคลอร่ี 
  การลด หรือ การควบคุมนํ้าหนกัของร่างกายจะตอ้งมีความตั้งใจ ความพยายาม และ
ความอดทนเป็นอยา่งมาก เพือ่การปฏิบติัจะไดเ้กิดผลดี และควรยดึแนวทางการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 1.   การลดนํ้าหนกัของร่างกายวธีิท่ีดีท่ีสุดคือ การควบคุมอาหารควบคู่กบัการออก
กาํลงักาย 
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 2.  การควบคุมอาหารใหจ้าํกดัคาร์โบไฮเดรต และไขมนัเป็นสาํคญั ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึง
พลงังานท่ีไดรั้บกบัพลงังานท่ีใชไ้ปในแต่ละวนัตอ้งมีความสมดุลกนั หรือพลงังานท่ีใชไ้ปจะตอ้ง
มากกวา่ 

 3. การออกกาํลงักายเพื่อควบคุมนํ้ าหนักของร่างกาย และลดเปอร์เซ็นต์ไขมนัของ   
ร่างกายจะตอ้งออกกาํลงักายเพื่อให้สูญเสียพลงังาน ประมาณ 300 – 500 กิโลแคลอร่ีต่อวนั แต่ไม่
เกิน   1,000 - 2,000   กิโลแคลอร่ีต่อสัปดาห์ โดยท่ีออกกาํลงักายประมาณ   300กิโลแคลอร่ีต่อวนั 
(3วนัต่อสปัดาห์) หรือ 200 กิโลแคลอร่ีต่อวนั (4 วนัต่อสปัดาห์) 

 4.  จาํนวนไขมนั 1 ปอนด ์ จะตอ้งใชพ้ลงังานทั้งส้ิน 3,500 กิโลแคลอร่ี และจาํนวน    
ไขมนั 1 กิโลกรัมจะตอ้งใชพ้ลงังานทั้งส้ิน 7,700 กิโลแคลอร่ี เพื่อท่ีจะกาํจดัไขมนัเหล่าน้ีออกจาก
ร่างกาย 

 5.   การลดนํ้าหนกัจะตอ้งลดไม่เกิน 1 – 1.5 กิโลกรัมต่อสปัดาห์ ถา้ลดเร็วเกินไปจะทาํ
ใหร่้างกายเกิดภาวะขาดนํ้า ประสิทธิภาพการทาํงานของร่างกายลดลง 

 6.  การลดนํ้าหนกัจนกระทัง่นํ้ าหนกัของร่างกายมาถึงช่วงท่ีเหมาะสมแลว้แต่ยงั
ตอ้งการจะลดนํ้าหนกัลงไปอีกตามความตอ้งการไม่ควรลดเกิน 1 ปอนด ์(0.45 กิโลกรัม) ต่อสปัดาห์ 

 7.   การออกกาํลงักายจะตอ้งเป็นกิจกรรมออกกาํลงักายแบบแอโรบิค โดยกาํหนด
ความหนกัของงานระดบัปานกลาง ประมาณ 50 – 70 เปอร์เซ็นตข์องอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด 
และใชร้ะยะเวลานานประมาณ 30 นาที ถึงหน่ึงชัว่โมงจึงจะเกิดผลดีต่อร่างกาย 

 8. ตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น หลีกเล่ียงการรับประทาน
อาหารท่ีมีไขมนัสูง ไม่กินของจุกจิก ด่ืมนํ้าก่อนรับประทานอาหาร 1 – 2 แกว้ เค้ียวอาหารชา้ ๆ ให้
ละเอียด ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้าตาลสูง และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

 9. ใหร้างวลักบัตนเองในแต่ละสปัดาห์เม่ือสามารถลดนํ้าหนกัไดส้าํเร็จตามท่ีไดต้ั้งใจ
ไว ้

 10.  ตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
 
5.1 ทรวดทรง    (Posture) 
  ทรวดทรง   หมายถึง  ลกัษณะของร่างกาย ซ่ึงมีระบบอวยัวะท่ีสาํคญัของ  ร่างกาย คือ 
ระบบโครงกระดูก  ระบบกลา้มเน้ือ  เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัการท่ีมีทรวดทรงท่ีดีนั้น กล่าวคือ 
จะตอ้งใหร่้างกายอยูใ่นลกัษณะท่ีสมดุลมีการถ่ายนํ้าหนกั ใหเ้หมาะสม ไม่เอนเอียง โคง้งอ ไปทาง
ใดทางหน่ึงและจะตอ้งไม่ฝืนธรรมชาติ 
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  ทรวดทรงดี (Good Posture) หมายถึง สภาวะแห่งความสามารถของการทาํงานและ
ประสานงานกนัระหวา่งระบบโครงกระดูกและระบบกลา้มเน้ือเป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
  ทรวดทรงท่ีไม่ดี (Faulty Posture) หมายถึง สภาวะของระบบต่าง ๆ ของ ร่างกายโดย 
เฉพาะระบบโครงกระดูกและระบบกลา้มเน้ือ ขาดความสัมพนัธ์กนั มีผลทาํให้ร่างกายเสียความ
สมดุล เกิดความเม่ือยลา้ หรือก่อให้เกิดความเจ็บป่วยข้ึนแก่ร่างกายได ้เช่น ทาํให้ปวดหลงั คอ เอว 
หรือความผดิปกติของกระดูกสนัหลงั และส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายได ้
  ลกัษณะท่าทางของทรวดทรงในอิริยาบถต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการนัง่ ยนื เดิน จะตอ้งจดั
ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งเสมอ 
  1) ลกัษณะของทรวดทรงท่ีถูกสุขลกัษณะและเป็นท่าทางท่ีดีในขณะนัง่ ควรอยูใ่น
ลกัษณะดงัน้ี 

  1.  ศีรษะตั้งตรง 
  2.  ลาํตวัตรง จะทาํใหก้ระดูกสนัหลงัเหยยีดเตม็ท่ี 
  3.  ลาํตวัและขา พยายามใหอ้ยูใ่นลกัษณะมุมฉากใหไ้ด ้
  4.  ขอ้และเทา้กใ็หท้าํเป็นมุมฉากเช่นเดียวกนั 
  5.  ปลายเทา้ทั้งสองไม่หอ้ยหรือยกสูงเกินไปปล่อยตามสบายไม่เกร็ง 

  2) ลกัษณะของทรวดทรงท่ีถูกสุขลกัษณะและเป็นท่าทางท่ีดี ในขณะยืน ควรอยู่ใน
ลกัษณะดงัน้ี 
  1.  คอ ศีรษะ ตั้งตรง คางอยูภ่ายในระดบัอก 
  2.  อกยกข้ึน กระดูกหนา้อกยืน่ออกไปขา้งหนา้ลาํตวัเลก็นอ้ย 
  3.  ไหล่ไม่ยืน่ไปขา้งหนา้ 
  4.  หลงัยดืตรง หนา้ทอ้งแบนราบ 
  5.  ลาํตวัตั้งตรง มือทั้งสองขา้งหอ้ยลงขา้งลาํตวั 
   6.  เทา้ทั้งสองขา้งห่างกนัเลก็นอ้ย นํ้าหนกัตวัตกลงบนฝ่าเทา้ทั้งสองอยา่งสมดุล 
  3) ลกัษณะทรวดทรงท่ีถูกสุขลักษณะ และเป็นท่าทางท่ีดีในขณะเดิน ควรอยู่ใน
ลกัษณะดงัน้ี 
  1.  ศีรษะ  หนา้ตั้งตรง  เกบ็คางเลก็นอ้ย 
  2.  ลาํตวัยดืตรง ลกัษณะท่ีสบาย ๆ ไม่เกร็ง 
  3.  การกา้วเทา้ให้ปลายเทา้ช้ีตรงไปขา้งหนา้ ในจงัหวะท่ียกขาเดินนั้นช่วงขา และ
เทา้เหวี่ยงออกไปจากขอ้สะโพก 
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  4.  นํ้ าหนกัตวัตกลงบนส้นเทา้ผ่านฝ่าเทา้ไปยงัปลายเทา้ของขา้งท่ีกา้วไปแตะพ้ืน
ก่อนนั้นพอดี หลงัจากนั้นนํ้ าหนกัตวัน้ีก็จะเร่ิมเล่ือนไปตกลงบนเทา้ท่ีกาํลงักา้วต่อไปใหม่สลบักนั
ไปตามจงัหวะใหเ้ขา้กบัจงัหวะการแกวง่มือ เพื่อใหล้าํตวัรักษาสมดุลไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
  5.1.1 ลกัษณะความผดิปกตขิองทรวดทรง 

 การผิดปกติของทรวดทรง  เป็นสาเหตุท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการบาดเจ็บ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  โดยเฉพาะการบาดเจ็บท่ีเก่ียวกับโครงกระดูก และกลา้มเน้ือจึงทาํให ้     
ร่างกายเสียความสมดุลไปได ้ความผดิปกติของทรวดทรง สามารถแยกไดเ้ป็นส่วน ๆ ดงัน้ี 

 1)  ความผดิปกติท่ีเก่ียวกบัไหล่    ซ่ึงเป็นความผดิปกติเก่ียวกบักระดูกส่วนไหล่ 
โดยเฉพาะกระดูกไหปลาร้า (Clavicle) กระดูกตน้แขน (Humerus) กระดูกสะบกั (Scapula) คือ 

1. ไหล่ตก   (Shoulder’s   drop)     มีลกัษณะไหล่ทั้งสองขา้งเอียงลาด   ผดิปกติ 
2. ไหล่ห่อ    (Shoulder’s   forward) ไหล่ทั้งสองขา้งห่อมาดา้นหนา้อยา่งเห็นได ้

ชดัท่ีเป็นลกัษณะน้ีเพราะกระดูกไหปลาร้า (clavicle) ผดิรูปบิดมาดา้นหนา้ 
3.  ไหล่เอียง (One shoulder higher than other) มีลกัษณะไหล่ขา้งใดขา้งหน่ึง เอียง

ตํ่ากวา่อีกขา้งหน่ึง อาจเน่ืองมาจากใชง้านถนดัขา้งใดขา้งหน่ึงโดยเฉพาะ 
 2)   ความผดิปกติท่ีเก่ียวกบักระดูกสนัหลงั 
 กระดูกสันหลัง (Spine หรือ Vertebrae) เป็นกระดูกท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ

ร่างกาย (Axial Skeleton) และเป็นกระดูกของลาํตัว (Bones of the trunk) ซ่ึงมีหน้าท่ีช่วยคํ้ าจุน
ร่างกายตามความยาวทั้งหมด และรับนํ้ าหนกัจากสมองกะโหลกศีรษะและขอ้กระดูกสันหลงัซ่ึงมี
จาํนวน 26 ช้ิน แบ่งออกไดเ้ป็นส่วน ๆ ดงัน้ี 

 1.  กระดูกสนัหลงัส่วนคอ (Cervical)  มีจาํนวน 7 ช้ิน 
 2.  กระดูกสนัหลงัส่วนอก  (Thoracic) มีจาํนวน 12 ช้ิน 
 3.  กระดูกสนัหลงัส่วนเอว (Lumbar) มีจาํนวน 5 ช้ิน 
 4.  กระเบนเหน็บ   (Sacrum)   มีจาํนวน 1 ช้ิน 
 5.  กน้กบตอนปลาย  (Coccyx) มีจาํนวน 1 ช้ิน 

  5.1.2 ความผดิปกติทีเ่กีย่วกบักระดูกสันหลงั มีหลายลกัษณะ ดังนี ้
1.  หลงัโก่ง  (Kyphosis) ไดแ้ก่ ลกัษณะของกระดูกสันหลงัส่วนอกโคง้ไปขา้ง

หลงัมาก และไหล่จะโคง้ไปขา้งหนา้มากจนทาํใหศี้รษะและไหล่ห่อ 
2.   หลังแอ่น  (Lordosis) ได้แก่ ลักษณะของกระดูกสันหลังส่วนเอวแอ่นไป

ขา้งหน้าหรือ บางทีเรียกว่า Bollow back ซ่ึงจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการทาํงานของอวยัวะใน    
ช่องทอ้งอีกดว้ย สาเหตุท่ีทาํให้หลงัแอ่น อาจจะเป็นเอน็ท่ียดึกลา้มเน้ือหลงั (Lumbar foscia) หดตวั
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มากเกินไปหรือบางคนมีการเคล่ือนไหวแบบเพิ่มมุมขอ้ต่อ (Extension) ของหลงัมากเกินไป จะทาํ
ใหเ้กิดการปวดและบาดเจบ็ท่ีบั้นเอว (Sacro iliac strain) 

3.   หลงัคดเอียง (Scoliosis) ไดแ้ก่ ลกัษณะของกระดูกสันหลงัท่ีบริเวณส่วนอก
หรือเอว หรือทั้งสองแห่งมีรูปร่างบิดคดงอไปจากรูปเดิมท่ีปกติ จะทาํให้ไหล่ หรือเอวทั้งสองขา้ง
เอียงสูงขา้งตํ่าขา้ง ทาํให้หลงัเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงสาเหตุจะเน่ืองมาจากการใชอ้วยัวะขา้งใดขา้ง
หน่ึงทาํงานมากกว่าอีกขา้งหน่ึงมากเกินไปเป็นประจาํ หรือเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของร่างกาย
ท่ีไม่สมดุลหลงัคดเอียงน้ีมกัพบมากในผูใ้หญ่มากกวา่เดก็ 

 3)   ความผดิปกติท่ีเก่ียวกบักระดูกส่วนขา, สะโพก และเทา้ 
 เป็นความผดิปกติท่ีเก่ียวกบักระดูกตน้ขา  (Femur) กระดูกสะบา้ (Patella) กระดูกหนา้แขง้ 
(Tibia) กระดูกขอ้เทา้ (Tarsus) กระดูกฝ่าเทา้ (Metatarsus) กระดูกน้ิวเทา้ (Phalanges) และกระดูก
เชิงกราน (Hip bone) ความผดิปกติเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

1.   เข่าชนกนั (Knock knee or Valgus Knee) ไดแ้ก่ ลกัษณะของขาทั้ง      สองขา้ง
โดยเฉพาะขาส่วนบนจะชิดกนั และทาํใหก้ระดูกขาทั้งสองโคง้เขา้หากนัจนทาํให้เข่าทั้งสองชนกนั 
ในขณะยนื หรือเดินจึงทาํเข่าซ่ึงเป็นส่วนท่ีรับนํ้าหนกัตวัน้ีเกิดอาการบาดเจบ็ไดง่้ายและลกัษณะของ
ฝ่าเทา้จะบิดออกดา้นนอก (Eversion) 

2.   ขาโก่ง (Bowling or Bow legs or Varus knee) เป็นลกัษณะท่ีตามผิดปกติของ
กระดูกขา และขอ้ต่อบริเวณเข่า ทาํให้ลกัษณะช่วงขาโคง้ หรือโก่งออกจะทาํให้เข่าไม่แขง็แรงและ
ลกัษณะของฝ่าเทา้จะบิดเขา้ดา้นใน (Inversion) 

3.   สะโพกยื่น (Hip trust) เป็นลกัษณะการผิดปกติของกระดูกเชิงกรานท่ีบิดยื่น 
ไปขา้งหลงัมากเกินไป 

4.   เท้าแบะ  (Pronated Foot) เป็นลักษณะความผิดปกติของเท้า ซ่ึงจะมีอยู่ 2      
ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ีเทา้แบะออกดา้นนอก และเทา้แบะเขา้ดา้นใน สาเหตุนั้นอาจมาจากความ
อ่อนแอของกลา้มเน้ือเทา้ ทาํใหก้ระดูกขอ้เทา้ผดิรูป และเทา้รับนํ้าหนกัของร่างกายไดไ้ม่เตม็ท่ี 

5.   เทา้แบน (Fallen Arch or Flat Foot) ตามปกติของคนเราจะมีส่วนโคง้ท่ีฝ่าเทา้
ส่วนเท้าแบบน้ีจะมีลกัษณะท่ีฝ่าเทา้ไม่มีส่วนโคง้ หรือเกือบจะไม่มีเลย สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก
กลา้มเน้ือและเอ็นท่ียึดกระดูกฝ่าเทา้อ่อนแอ หรืออาจเป็นเพราะเทา้ตอ้งรับนํ้ าหนักของร่างกาย
เกินไป 
  5.1.3 สาเหตุต่าง ๆ ทีท่าํให้เกดิความผดิปกติของทรวดทรง 

1.   เป็นความผิดปกติท่ีเป็นมาแต่กาํเนิด  ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการคลอด การติดเช้ือ
โรคบางอยา่งจากบิดา  มารดา   เช่น  เช้ือซิฟิลิส  เป็นตน้ 
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2.   การมีสุขปฏิบติัท่ีไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและ
การออกกาํลงักาย  ซ่ึงจะเป็นผลทาํใหร่้างกายไม่สมบูรณ์แขง็แรงเท่าท่ีควร เช่น  การขาดสารอาหาร
หรือรับประทานอาหารท่ีไม่ไดส้ัดส่วนอาจจะทาํให้เกิดโรคได ้เช่น โรคกระดูกอ่อน  ซ่ึงมีผลต่อ
ทรวดทรง 

3.   การท่ีมีอวยัวะบางส่วนของร่างกายผิดปกติ และโรคภยัไขเ้จ็บบางอย่าง เช่น 
สายตาเอียงสายตาสั้น  ประสาทหูไม่ดี โรคโปลิโอ  หรือโรคท่ีเก่ียวกบักระดูก ทาํให้โครงร่างของ
ร่างกายผดิรูปกวา่ปกติ 

4.   เกิดจากนิสัยความเคยชินในท่าทางอิริยาบถต่าง ๆ ในการเคล่ือนไหวร่างกาย 
เช่น การนัง่  การยนื การเดิน การวิ่ง ท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัการเคล่ือนไหวร่างกาย 

5.   การปฏิบัติ ท่ีไม่ถูกต้องในการเล้ียงดูตั้ งแต่เด็ก  เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้
ทรวดทรงไม่ดีได ้เช่น การเล้ียงเด็ก โดยวิธีอุม้เด็กใส่คร่อมขา้งเอว หรือวิธีใส่เด็กสะพายไวข้า้งหลงั  
หรือการพนัเทา้ใหเ้ลก็มากนอกจากน้ีคือ  ใหเ้ดก็นอนในท่าท่ีผดิ นัง่ หรือเดินเร็วเกินไป เป็นตน้ 

6.   อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ บางอย่างไม่มีมาตรฐาน ไม่เหมาะสม เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี 
สูงหรือตํ่าเกินไป 

7.   การแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม   เช่น สวมเส้ือผา้ท่ีรัดแน่นหรือหลวมเกินไป    
หรือสวมรองเทา้ท่ีมีสน้สูงหรือบีบรัดเทา้อยา่งมาก 

8.   ลกัษณะของอาชีพ เช่น ผูบ้ริหาร  อาจารย ์ กรรมกร  นกัดนตรี  เป็นตน้  มกัจะ
อยูใ่น  ท่าทางอิริยาบถท่ีผดิปกตินาน ๆ จะทาํใหท้รวดทรวงผดิปกติได ้

9.   ขาดการออกกาํลงักาย และการบริหารกายท่ีดี เหมาะสมและถูกตอ้ง 
 
 5.1.4 วธีิการแก้ไขทรวดทรงทีผ่ดิปกต ิ

  การแกไ้ขทรวดทรงท่ีผดิปกตินั้น เราจะตอ้งแกไ้ขตามลกัษณะความบกพร่อง หรือตาม
ความผิดปกติของทรวดทรงส่วนนั้น ๆ และควรจะทราบสาเหตุของความผิดปกติด้วย จะทาํให้
แกไ้ขไดอ้ยา่งถูกหลกัการและถูกตอ้ง  ซ่ึงพอจะสรุปไดด้งัน้ี 

1.   จะตอ้งออกกาํลงักาย และบริหารกายส่วนท่ีผดิปกติอยา่งสมํ่าเสมอ 
2.   รับประทานอาหารท่ีเหมาะสม  และถูกสดัส่วน 
3.   หลีกเล่ียงการปฏิบติัภารกิจประจาํวนัท่ีมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บท่ีจะมีต่อ

ส่วนของร่างกายท่ีมีความผดิปกติ  เช่น ปวดหลงัและเอว ก็อาจหลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวของร่างกาย
ท่ีใชห้ลงัและเอว 
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4.   ควรมีการตรวจสอบทรวดทรงของตนเองบ่อย ๆ ถา้พบความผิดปกติให้รีบ 
แกไ้ขทนัที 

5.   พยายามสร้างนิสัย ท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น การนั่ง  การยืน      
การเดิน  ใหถู้กตอ้ง 

6.   เลือกใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองใชต่้าง ๆ ใหเ้หมาะสม 
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บทที ่6 
การจดัการความเครียด : การป้องกนัและควบคุม               

     
  ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของแต่ละบุคคล  จะประสบกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเขา้มา
เก่ียวขอ้งกับตนเองมากมาย ทาํให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมการแสดงออก หรือมีความรู้สึกต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นอย่างไร  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของสถานการณ์ ประสบการณ์ วุฒิ
ภาวะของแต่ละบุคคลเป็นสําคญั ซ่ึงจะมีผลก่อให้เกิดความเครียด (Stress) ต่อตนเองไดไ้ม่มากก็
นอ้ย 
 
6.1 ความหมายของความเครียด  (Stress) 
  ความ เค รียด   คือ   ผลของการตอบสนองทั้ งท างร่างกาย  และ จิตใจ ท่ี มี ต่ อ      
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมากระทบหรือกดดนั หรือกระตุน้ตวัเรา  โดยทัว่ไปแลว้ความเครียดสามารถ
เกิดข้ึนไดท้ั้งทางบวก และทางลบ  ดงัท่ี สืบสาย  บุญวีรบุตร (2541) อา้งจาก  เฮนส์  เซลเย่  (Hans  
Selye, 1975)  ไดแ้บ่งชนิดความเครียดออกเป็น  2  ชนิด  คือ 
  1.   ความเครียดทางบวก (Eustress) เป็นความเครียดในทางท่ีดี เกิดจากความตั้งใจท่ีจะ
ทาํส่ิงใดให้ดีท่ีสุด เช่น ดีใจ ต่ืนเตน้กบัการเขา้ร่วมพระราชทานปริญญาบตัร ดีใจท่ีไดเ้รียนรู้ทกัษะ/
ส่ิงใหม่ ๆ พบเพ่ือนใหม่ มีความรัก เป็นตน้ 
  2.   ความเครียดทางลบ   (Distress)    เป็นการตอบสนองของร่างกายและจิตใจท่ีเกิด
จากความรู้สึกถูกกดดนัและก่อให้เกิดความกลวั   ความคบัขอ้งใจ ความกงัวลใจ   ความไม่สบายใจ
ท่ีอาจจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกผดิพลาด หรือคิดวา่ตนเองทาํไม่ได ้เช่น      มีปัญหาทางสุขภาพ สูญเสีย
คนท่ีตนเองรัก การทาํงานท่ีเส่ียงอนัตราย เป็นตน้ และมกัจะมีอาการท่ีผดิปกติทางร่างกาย เช่น ปวด
ศีรษะ ปากแหง้    ใจสัน่ สายตาพร่ามวั   เป็นตน้ 
  ความเครียดถ้ามีมากเกินไปเป็นเวลานาน ๆ อาจจะมีผลได้เกิดอาการผิดปกติ  ทั้ ง     
ร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเจ็บป่วย และทาํให้เกิดโรคต่าง ๆ ได ้เช่น 
โรคความดนัเลือดสูง(Hypertension) โรคหลอดเลือดหวัใจ (Coronary heart disease) โรคเบ่ืออาหาร 
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(Anorexia nervosa) โรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคอารมณ์แปรปรวน (Major affective disorder) 
โรคประสาท (Neurosis) บุคลิกภาพผดิปกติ (Personality disorder) เป็นตน้ 
  นอกจากน้ี  สุวนีย ์ เก่ียวก่ิงแกว้  (2527)  กล่าวว่า ความเครียด คือ การสนองตอบท่ีไม่
สามารถระบุอยา่งชดัเจนของบุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์บางอยา่ง ซ่ึงคุกคามต่อความมัน่คง   

 ดงันั้นพอสรุปไดว้า่  ความเครียด เป็นปฏิกิริยาท่ีร่างกาย และจิตใจมีการตอบสนอง  ต่อ
ส่ิงท่ีมากระตุน้ หรือคุกคาม  ซ่ึงเป็นสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และมากระทบกบั
ร่างกายและจิตใจ  การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจจะปรากฏออกมาทั้งทางพฤติกรรมท่ีสังเกตไดห้รือ
ไม่ได้  และก่อให้เกิดความไม่สมดุลของร่างกายและจิตใจ  เป็นผลทาํให้ระบบการปรับตวัของ
บุคคลนั้นผดิปกติไปได ้
 
6.2 แหล่งของความเครียด 
  สาํหรับ  มิลเลอร์ และคีน  (Miller and Keane, 1972) ไดก้ล่าวถึงแหล่งท่ีมาของ
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ  
  ก.   ความเครียดทางด้านร่างกาย  (Physical stress) 
  1.   ความเครียดชนิดฉับพลัน   (Emergency stress) เป็น ส่ิงท่ี คุกคาม ซ่ึงเกิด ข้ึน
ทนัทีทนัใด อาจจะไม่คาดคิดมาก่อน เช่น การไดรั้บอุบติัเหตุ เกิดการบาดเจบ็   เป็นตน้ 
  2.   ความเครียดชนิดต่อเน่ือง   (Continuting   stress)    เป็นส่ิงท่ีคุกคามท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองในชีวิตมนุษย ์เช่น การเปล่ียนแปลงของร่างกายในวยัต่าง ๆ ตั้งแต่วยัหนุ่มสาว วยัหมด
ประจาํเดือน  วัยสูงอายุ หรือความเจ็บป่วยเร้ือรังจากการรับสารเคมีต่าง ๆ การจราจรติดขัด        
มลภาวะทางเสียง/อากาศ เป็นตน้ 
  ข.  ความเครียดทางด้านจิตใจ  (Psychological stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลนั้นไดรั้บรู้ถึงอนัตรายท่ีเกิดข้ึน เช่น อยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉิน เส่ียงอนัตราย รับรู้เร่ืองน่ากลวั 
ต่ืนเตน้ เป็นตน้ 
 
  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  (2539)  ไดก้ล่าวถึงสาเหตุ หรือแหล่งท่ีมาของ
ความเครียดดงัน้ี 
  ความเครียด  เกิดจากสาเหตุ  3 ประการ คือ 
  1.   สาเหตุทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความกลวัว่าจะไม่ไดด้งัหวงั กลวัจะไม่สาํเร็จหนกัใจ
ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  รู้สึกวา่ตวัเองตอ้งทาํส่ิงท่ียากเกินความสามารถมีความวิตกกงัวลล่วงหนา้
กบัส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน  เป็นตน้ 
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  2.   สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงในชีวิต   ไดแ้ก่   การเปล่ียนวยั    การแต่งงาน      การ
ตั้งครรภ ์ การเร่ิมเขา้ทาํงาน  การเปล่ียนงาน การเกษียณอาย ุการยา้ยบา้น การสูญเสียคนรัก  เป็นตน้ 
  3.   สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกาย  ได้แก่  การเจ็บไขไ้ม่สบายท่ีไม่รุนแรง  ตลอด
จนถึงการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีรุนแรงและเร้ือรัง  เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดนัเลือดสูง เอดส์ เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี   โดนาเทล และ เดวิด  (Donatelle   and   Davis, 1996)    ไดก้ล่าวถึงสาเหตุ
ของความเครียดไว ้3 ประการ คือ 

 1.   ความเครียดท่ีมาจากจิตใจ และสังคม   (Psychosocial   stress) ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 
เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนั ทะเลาะวิวาท โตเ้ถียง การไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  การ
ขดัแยง้ในตนเอง ทาํงานหนักมากจนเกินไป หรือทาํงานในหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อความเส่ียง
อนัตรายสูง ไดรั้บแรงกดดนั หรือการบงัคบัจากผูอ่ื้น 

 2.   ความเครียดจากสภาพส่ิงแวดลอ้ม  (Environment stress) เช่น มลภาวะทางเสียง
อากาศ นํ้า พาย ุแผน่ดินไหว ไฟไหมป่้า สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 3.   ความเครียดท่ีเกิดจากภายในตนเอง   (Self-Imposed stress)   คือ การบงัคบัตนเอง
มากจนเกินไป การมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงจนเกินไป เป็นตน้ 

 
6.3 ผลกระทบทีเ่กดิจากความเครียด 

  ผลกระทบทีเ่กดิจากความเครียดทีมี่ต่อร่างกาย 
 ร่างกายจะถูกกระตุน้ทาํให้ระบบประสาทซิมพาเทติค (Sympathetic nervous system) 

ทาํงานเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะกลา้มเน้ือจะทาํงานเพ่ิมมากข้ึนประมาณ 3 - 4 เท่า และจะมีอาการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยา ดงัต่อไปน้ี 

 1.   ทาํใหค้วามดนัเลือดเพิ่มมากข้ึน 
 2.   เพิ่มการไหลเวียนของเลือดท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือมากข้ึน และลดปริมาณเลือดท่ีไป

เล้ียงอวยัวะท่ีไม่สาํคญั 
 3.   เพิ่มอตัราการเผาผลาญพลงังาน 
 4.   เพิ่มอตัราการเตน้ของหวัใจ 
 5.   เพิ่มการทาํงานของสมองมากข้ึน 
 6.   ทาํใหค้วามสมดุลของฮอร์โมนเปล่ียนแปลงไป 

  ลกัษณะอาการท่ีสําคญัท่ีแสดงออกมกัจะมีอาการ   หน้าซีด   มือเทา้เยน็   หายใจแรง
และถ่ีข้ึนกล้ามเน้ือตึงเครียด  สั่น หรือกระตุก  ปากแห้ง  ปัสสาวะบ่อย  เสียงสั่น  สายตาพร่า      
หนา้แดง ปวดทอ้ง หูอ้ือ ฟังเสียงต่าง ๆ ไม่ชดัเจน  รู้สึกเหน่ือย  เป็นตน้ 
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 ผลกระทบทีเ่กดิจากความเครียดทีมี่ต่อจิตใจ 
   ความเครียดทางจิตใจ ถ้ามีมากจนเกินไปเป็นผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก     
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางดา้นจิตใจท่ีสามารถสงัเกตไดคื้อ 
  1.   บุคลิกภาพเปล่ียนแปลงไป  มีพฤติกรรมถดถอย  แยกตนเอง  เฉ่ือยชา  ไม่ใหค้วาม
ร่วมมือ หรือมีอารมณ์แปรปรวน  หรืออาจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง  ใชนิ้สยัเดิม 
  2.   อารมณ์ถูกรบกวน หรืออารมณ์ไม่เหมาะสม  เช่น  หงุดหงิด  กระวนกระวาย  ขาด
ความอดทน  โกรธ  หวัเราะ  ร้องไหโ้ดยไม่มีเหตุผล  เหม่อลอย 
  3.   ระดบัการรับรู้  ความจาํ  สมาธิลดลง  ลืมรายละเอียดต่าง ๆ 
  4.   กระบวนการทางความคิดถูกรบกวน  เช่น  กลวั  ตดัสินใจไม่ได ้ ลงัเลใจ  สับสน 
หรือมึนงง  เป็นตน้ 
  5.   กระบวนการรับรู้ถูกรบกวน เช่น การรับรู้ของประสาทสมัผสัผดิปกติ การมองเห็น
ภาพหลอน 
  6.   สูญเสียความตั้งใจ  มีความรู้สึกไวต่อส่ิงรบกวน 
  7.   พฤติกรรมดา้นการส่ือสาร   ภาษาถูกรบกวน   อาจจะพูดซํ้ า ๆ ซาก ๆ   การพูด    
การออกเสียงเปล่ียนไป 
  8.  ใชก้ลไกการป้องกนัตนเองโดยไม่รู้ตวั 
  9.   พฤติกรรมท่ีแสดงถึงภาพลกัษณ์ของตนเองเปล่ียนแปลงไป พูดจาบิดเบือนความ
จริง  พดูนอ้ย หรือมากกวา่ปกติท่ีเคยเป็น  มีพฤติกรรมแบบเดก็ มองตนเองไร้คุณค่า  เป็นตน้ 
 
6.4 การจัดการความเครียด 
  คนเราเม่ือเกิดความเครียดสามารถท่ีจะจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองไดอ้ยู่
แลว้ทุกคน ขอเพียงแต่เราตอ้งรู้ตวัเองให้ไดก่้อนว่า ตอนน้ีตวัเองกาํลงัเครียดแลว้ และมีสาเหตุมา
จากอะไร วิธีการท่ีจะจดัการความเครียดเป็นกระบวนการท่ีบุคคลใชก้ารประเมินดา้นกระบวนการ
ทางปัญญา  การควบคุมอารมณ์ และปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายเพ่ือจดัการควบคุม  หรือลด
ความรุนแรงของสถานการณ์ หรือปัจจยัท่ีมากระทบกบับุคคลอนัก่อใหเ้กิดความเครียดนั้น และเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ือง  กระบวนการท่ีจะจดัการกบัความเครียดสามารถท่ีจะจาํแนกออกเป็น  2   วิธี 
คือ 
  1.   การกระทาํโดยตรง  (Direct action) แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1.1 การเตรียมตวัต่อสูก้บัส่ิงอนัตราย  (Preparing  against  harm) 
1.2 การต่อตา้น  (Aggression  or  attack) 
1.3 การหลีกหนี  (Avoidance) 
1.4 การเฉยเมยหรือไม่มีปฏิกิริยาตอบโต ้(Apathy  or inactive) 
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 2.  การบรรเทา   (Palliation)   เป็นการกระทาํเพื่อผ่อนเบาหรือใช้กลไกการป้องกนั
ตนเอง (Defense mechanism) เม่ือบรรเทาความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในอนัตรายมากกว่าการจดัการ    
สถานการณ์ท่ีเป็นอนัตราย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
  2.1  การบรรเทาท่ีอาการ (Symptom – direct modes) ไดแ้ก่ การใชแ้อลกอฮอล ์ยา
กล่อมประสาท ยานอนหลบั การพกัผอ่นคลายกลา้มเน้ือ เม่ือบรรเทาความรู้สึกเครียด และเป็นทุกข ์  
เป็นตน้ 
  2.2  การบรรเทาดา้นกลไกทางจิต  (Intropsychic  modes)  เป็นการบรรเทาโดยใช้
กลไกการทํางานของจิตใต้สํานึก (Unconscious psychological  maneurver) เพื่อปกป้องตนเอง    
เป็นการบรรเทาส่ิงท่ีคุกคามให้ลดลงเพียงในความคิดของบุคคล และไม่เป็นไปตามสภาพความจริง  
เช่น   การปฏิ เสธท่ีจะรับความจริงท่ี เกิด ข้ึน  (Denial)  การเก็บกดความคิดและความ รู้สึก  
(Repression)  การโยนความผิดให้ผูอ่ื้น   (Projection)  การใช้เหตุผลท่ีดีมาทดแทนข้อเท็จจริง  
(Irrationalization)  การทดแทนความรู้สึกไม่สมหวงัในทางตรงกนัขา้ม  (Reaction  formation)  การ
ถ่ายทอดความรู้สึกจากตน้เหตุไปสู่ผูอ่ื้น (Displacement) การมีพฤติกรรมถดถอยไปเป็นเด็กกว่าอาย ุ
(Regression)  การสร้างมโนภาพ หรือเร่ืองราวเพ่ือชดเชยความผิดหวงั (Fantasy)  การใชส้ติปัญญา
หลีกเล่ียงต่อเหตุการณ์  (Intellectualization) 
 
6.4.1 กลยุทธ์ในการจัดการกบัความเครียด 
  ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในการจดัการกบัความเครียดคือ ตวัเราเอง ตอ้งรู้ตวัเองว่าเรากาํลงัเครียด 
และรู้จกัทบทวนหาสาเหตุของความเครียด โดยอาจจะพิจารณาดว้ยตนเองหรือปรึกษากบัคนใกลชิ้ด
ท่ีไวว้างใจได ้หรือปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญทางสุขภาพจิตโดยตรง  เม่ือพบสาเหตุแลว้จะไดติ้ดตามหา
ทางแกไ้ขต่อไป  นอกจากน้ียงัตอ้งรู้จกัยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตในปัจจุบนั และพร้อมท่ี
จะปรับเปล่ียนเท่าท่ีจะทาํไดเ้พื่อให้ชีวิตดีข้ึน อีกทั้งมีความเตม็ใจท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงตวัเราก่อน
เป็นอนัดบัแรก เม่ือมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งไม่โทษคนอ่ืน หรือเก่ียงให้คนอ่ืนปรับปรุงตวัก่อน  ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นส่ิงสาํคญัมากสาํหรับการจดัการกบัความเครียด 
  กลยทุธ์ท่ีสาํคญัในการจดัการกบัความเครียดมีอยูห่ลายวิธีท่ีจะตอ้งปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 

1. การเสริมสร้างสุขภาพกายใหแ้ขง็แรง 
2. การเปล่ียนแปลงสภาพการณ์ท่ีทาํใหเ้ครียด 
3. การเปล่ียนแปลงท่ีจิตใจ 
4. การฝึกผอ่นคลายความเครียดโดยใชเ้ทคนิควิธีต่าง ๆ 
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การเสริมสร้างสุขภาพทางกายให้แข็งแรง 
 
  1.   การรับประทานอาหารทีมี่ประโยชน์ และมีคุณค่า 
  อาการทางร่างกายท่ีผดิปกติบางอยา่ง   เช่น    อาการทอ้งอืด   ทอ้งเฟ้อ     อาหารไม่ยอ่ย  
มกัจะเกิดข้ึนกบัคนท่ีมีความเครียด  ดงันั้น ควรเลือกรับประทานอาหารท่ียอ่ยง่าย หลีกเล่ียงอาหาร
รสจดั  เช่น  เผด็จดั  เปร้ียวจดั  หวานจดั  เคม็จดั  เป็นตน้ 
  การรับประทานอาหารควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบถว้น     โดยเฉพาะเน้ือสัตว ์ 
ควรเลือกเน้ือปลาเพราะย่อยง่าย และมีไขมนันอ้ย  การรับประทานผกั และผลไมใ้นปริมาณท่ีมาก
และเพียงพอ  ประมาณวนัละ  400 กรัม ซ่ึงเป็นท่ีมาท่ีสาํคญัของใยอาหาร และวิตามินท่ีมีคุณสมบติั
เป็น antioxidant และเกลือแร่ต่าง ๆ เช่น วิตามินซี   วิตามินเอ และเบตา้แค-โรทีน และใยอาหารจะ
ช่วยลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งลาํไสใ้หญ่ และมะเร็งเตา้นม เป็นตน้ 
 
  2.   ออกกาํลงักายเป็นประจําสม่ําเสมอ 
  การออกกาํลงักาย ควรเลือกกิจกรรมการออกกาํลงกายให้เหมาะสมกับเพศ และวยั  
ตามความตอ้งการ ความสามารถของตนเอง และเป็นกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีใช้ระยะเวลา
ยาวนานพอสมควรและต่อเน่ือง  เช่น  การเดิน  การวิ่งเหยาะ ๆ  การข่ีจกัรยาน  ว่ายนํ้ า  เป็นตน้  
ทั้งน้ีจะตอ้งออกกาํลงักายเป็นประจาํ  อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ ประมาณ 30 นาทีข้ึนไป ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอยา่งมาก 
 
  3.   นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ 

 คนท่ีเครียดมกัจะมีอาหารนอนไม่หลบั  หลบัยาก  หลบั ๆ ต่ืน ๆ   ทาํให้เวลานอน
นอ้ยลง ร่างกายจึงอ่อนเพลีย  โดยปกติแลว้คนเราจะนอนวนัละประมาณ 7 – 8 ชัว่โมงต่อวนั ดงันั้น 
จึงมีขอ้เสนอแนะว่าพยายามอยา่หลบักลางวนั เพราะถา้นอนกลางวนัมากกลางคืนไม่ง่วง ออกกาํลงั
กายตอนเยน็ เขา้นอนเป็นเวลา   อยา่ใชย้านอนหลบัเองควรปรึกษาแพทยเ์พื่อความปลอดภยั 

 
 4.   หลกีเลีย่งการปฏิบัติตนทีจ่ะก่อให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 บางคนมีความเช่ือว่า การคลายเครียดคือ การด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี เล่นการพนัน  ยาเสพ

ติด จะช่วยคลายเครียดได ้ แทท่ี้จริงไม่เลยกลบัเป็นโทษต่อร่างกายอีกดว้ย  ดงันั้น ควรหลีกเล่ียงการ
ด่ืมสุรา  กาแฟ  ชา  เคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงัต่าง ๆ งดสูบบุหร่ี ไม่ใชย้าเสพติด และหลีกเล่ียงพฤติกรรม
ทางเพศท่ีไม่ปลอดภยั 
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การเปลีย่นแปลงสถานการณ์ทีท่าํให้เครียด 
  1.   ปรับปรุงสถานทีใ่ห้เหมาะสม 
  ไม่ว่าท่ีบา้น หรือท่ีทาํงาน หากมีสภาพท่ีสกปรกรกรุงรัง  มีกล่ินไม่ดี  มีเสียงอึกทึก     
ฝุ่ นละอองมาก  เป็นตน้  การหาทางปรับปรุงแกไ้ขให้น่าอยู่  น่าทาํงานให้มากข้ึน  จดัวางขา้วของ  
เคร่ืองใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  รักษาความสะอาด  เป็นตน้  บรรยากาศท่ีดีจะมีส่วนช่วยลด
ความเครียดลงไดม้าก 
  2.   เปลีย่นบรรยากาศช่ัวคราว 
  หากรู้สึกเครียดจากการทาํงานมาก ๆ ควรหาวิทยุมาฟังบา้ง หรือพกัผ่อนตากอากาศ  
เปล่ียนท่ีพกัชัว่คราว  เป็นตน้ 
  
  3.  ปรับปรุงการทาํงาน 
  การมีความรู้สึกว่างานท่ีทาํอยู่นั้นก่อให้เกิดความเครียด  เช่น  งานมากเกินกาํลงังาน
ยากเกินความสามารถ  มีปัญหากบัผูร่้วมงานหรือเพื่อน ควรพิจารณาแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีอย่างเป็น
ระบบ  เช่น  วางแผนการทาํงานใหม่  รู้จกัการทาํงานเป็นทีม  มีปัญหาปรึกษากบัหัวหนา้งาน หรือ
คนท่ีไวว้างใจได ้ เป็นตน้ 
 4.    ให้ความสําคญักบัทีอ่ยู่อาศัย 
   จดัสถานท่ีใหน่้าอยูร่่มร่ืน  สะอาดสะอา้น  มีความรู้สึกอยากท่ีจะอยูบ่า้นดูแลครอบครัว 
และมีนํ้าใจต่อกนักบัสมาชิกในครอบครัว 
 
การเปลีย่นแปลงจิตใจ 

 1.   มองโลกในหลาย ๆ แง่มุม พยายามมองในแง่ท่ีดี ไม่ใช่มองทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นส่ิงท่ี
เลวร้ายไปหมด  คิดทบทวนหาขอ้บกพร่องของตนเองบา้งจะช่วยพฒันาตนเองให้ดีข้ึน  การเปล่ียน
ทศันคติต่อตนเองและผูอ่ื้น  มองตนเองและผูอ่ื้นในแง่ดีจะช่วยลดความเครียดไดเ้ป็นอยา่งมาก 

 2.   มีอารมณ์ขนัอย่าเป็นคนท่ียิ้มยาก รู้จกัการหัวเราะเสียบา้ง  บางคร้ังอาจจะเกิดมา
จากครอบครัวท่ีเจา้ระเบียบจนเกินไป ตอ้งมีการผอ่นคลายสนุกสนาน  หยอกเยา้กนับา้ง 

 3.   รู้จกัให้อภยัตนเองและผูอ่ื้นเม่ือกระทาํผิด  อยา่มวัแต่โทษตนเอง  จิตใจตอ้งไม่ผกู
พยาบาท  เครียดแคน้  โกรธ  จะทาํใหจิ้ตใจสงบข้ึน 

 4.   ไม่ทอ้ถอยพยายามปลุกปลอบใจตนเอง     การให้กาํลงัใจแก่ตนเอง      ถา้เม่ือไรมี
ความรู้สึกทอ้แท ้ ส้ินหวงั  หมดกาํลงัใจ และทอ้ถอย  หมดอาลยัตายอยาก     คิดแต่รอโชคชะตาแลว้ 
ชีวิตน้ีจะไม่มีความสุข  ไม่ประสบความสาํเร็จ  ดงันั้น จะตอ้งมีความมุ่งมัน่ และคาดหวงัในส่ิงท่ีมนั
เป็นไปไดด้ว้ย  ถา้ฝันลม ๆ แลง้ ๆ อาจจะกลายเป็นคนบา้ได ้



บทท่ี 6 การจดัการความเครียด: การป้องกนัและควบคุม 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

142 

แบบประเมินและวเิคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง 
 ในระยะเวลา 2 เดือนท่ีผา่นมาน้ี  ท่านมีอาการ  พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อไปน้ี  
มากนอ้ยเพียงใด   โปรดขีดเคร่ืองหมาย “×” ลงในช่องแสดงระดบัอาการท่ีเกิดข้ืนกบัตวัท่านตาม
ความเป็นจริงมากท่ีสุด 

อาการ  พฤตกิรรมหรือความรู้สึก 
ระดบัอาการ 

ไม่เคยเลย เป็นคร้ังคราว เป็นบ่อยๆ เป็นประจํา 

1. นอนไม่หลบัคิดมากหรือกงัวลใจ     

2 .รู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจ     

3 .ทาํอะไรไม่ไดเ้ลยเพราะประสาทตึงเครียด     

4. มีความวุน่วายในใจ     

5. ไม่อยากพบปะผูค้น     

6. ปวดหวัขา้งเดียวหรือปวดบริเวณขมบัทั้ง 2 
ขา้ง 

    

7. รู้สึกไม่มีความสุขหรือเศร้าหมอง     

8. รู้สึกหมดหวงัในชีวติ     

9. รู้สึกวา่ชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า     

10 กระวนกระวายอยูต่ลอดเวลา     

11. รู้สึกวา่ตนเองไม่มีสมาธิ     

12. รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงทาํอะไร     

13. รู้สึกเหน่ือยหน่ายไม่อยากทาํอะไร     

14. มีอาการหวัใจเตน้แรง     

15.เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ     

16.รู้สึกกลวัผดิพลาดในการทาํส่ิงต่างๆ     

17.ปวดหรือเกร็งกลา้มเน้ือบริเวณทา้ยทอย หลงั 
หรือไหล่ 

    

18. ต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย     

19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ     

20. ความสุขทางเพศลดลง     
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ผลการประเมินและวเิคราะห์ความเครียด 
  ไม่เคยเลย          =  0  คะแนน 
  เป็นคร้ังคราว    =  1  คะแนน 
  เป็นบ่อย            =  2  คะแนน 
  เป็นประจํา        =  3  คะแนน 
 
0 - 5 คะแนน 
  ท่านมีความเครียดอยูใ่นเกณฑ ์ตํ่ากวา่ปกติอยา่งมาก  ซ่ึงอาจหมายความวา่ 
  -  ท่านตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง 
  -  ท่านเป็นคนเฉ่ือยชา  ขาดแรงจูงใจในการดาํเนินชีวิต  หรือ 
  -  ในขณะน้ีท่านมีความพอใจในการดาํเนินชีวิตแลว้ 
 
6 - 17 คะแนน 

 ท่านมีความเครียดอยูใ่นเกณฑป์กติ 
  ซ่ึงความเครียดในระดบัน้ีถือวา่เป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัเป็น
แรงจูงใจท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในชีวิตได ้
 
18 – 25 คะแนน 
  ท่านมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติเล็กน้อย  อาจเป็นเพราะท่านกาํลงัมีปัญหา
ชีวิตบางอย่าง และยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และตัวท่านเองไม่อาจรู้ตัวได้ว่ามีความเครียด  
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงดา้นสุขภาพร่างกาย  จิตใจ และพฤติกรรมไม่มากนกั 
  หากท่านรู้จกัผ่อนคลายความเครียดเป็นประจาํ เช่น ออกกาํลงักาย พกัผ่อนหย่อนใจ 
ทาํงานอดิเรกท่ีท่านชอบแลว้ จะช่วยลดความเครียดของท่านลงได ้
 
26 – 29 คะแนน 
  -   ท่านมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติปานกลาง  อาจเน่ืองมาจากท่านกาํลงัมี
ปัญหาท่ีรุนแรงในชีวิต เช่น มีความขดัแยง้รุนแรงกบัผูใ้กลชิ้ด  ปัญหาความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่
ในชีวิต เป็นตน้ 
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  -    ท่านอาจมีความเปล่ียนแปลงดา้นสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  และพฤติกรรมอยา่งเห็น
ไดช้ดัเจน เช่น มีอาการปวดศีรษะ ปวดทอ้ง นอนไม่หลบั ระบบขบัถ่ายผดิปกติ หงุดหงิดง่าย วิตก
กงัวล ไม่มีสมาธิ ทาํงานผดิพลาด ด่ืมสุรามากข้ึน ใชย้าเสพยติ์ดชนิดต่างๆ เป็นตน้ 
  -   ท่านจาํตอ้งเร่งแกปั้ญหาของท่านโดยเร็ว  และควรฝึกเทคนิคการคลายความเครียด
แบบต่างๆ เช่น การฝึกการผอ่นคลายกลา้มเน้ือ การฝึกการหายใจ  การใชจิ้นตนาการ  การทาํสมาธิ 
เป็นตน้ ควบคู่ไปกบัการผอ่นคลายความเครียดแบบทัว่ๆ ไปดว้ย 
 
30 – 60 คะแนน 

 ท่านมีความเครียดอยูใ่นเกณฑสู์งกวา่ปกติมาก  อาจเน่ืองมาจากท่านกาํลงัประสบ
ปัญหาท่ีรุนแรงในชีวิต เช่น เจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรงเร้ือรัง มีความพิการ สูญเสียบุคคลท่ีรัก  
ลม้ละลาย เป็นตน้ 

 -   ท่านอาจมีความเจบ็ป่วยรุนแรงทางร่างกาย เช่น เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคหวัใจ 
โรคความดนัโลหิตสูง ทางดา้นจิตใจกฟ็ุ้ งซ่าน คิดมาก ใจนอ้ย ตดัสินใจผดิพลาดมีพฤติกรรม
กา้วร้าว  หรือไม่กซึ็มเศร้าคิดอยากตาย 

 -   หากท่านมีความเครียดสูงมากเช่นน้ี  นอกจากจะตอ้งแกปั้ญหาโดยด่วนและฝึก
เทคนิคการคลายเครียดแบบต่างๆ แลว้  อาจจาํเป็นตอ้งไปพบผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิตเพื่อปรึกษา
ปัญหาและขอรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะดว้ย  
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บทที ่7 
การปฐมพยาบาล        

    
7.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล 
            การปฐมพยาบาล (First aid) เป็นการปฏิบติัการให้ความช่วยเหลือขั้นตน้แก่ผูท่ี้ไดรั้บ
บาดเจ็บ หรือผูป่้วย ซ่ึงจะตอ้งกระทาํในทนัทีทนัใด หรือในสถานท่ีเกิดเหตุ โดยใชเ้คร่ืองมือเท่าท่ี
จะหาไดป้ระกอบความรู้ในการช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดอนัตรายแก่ผูท่ี้
ไดรั้บบาดเจ็บก่อนท่ีจะนาํผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บส่งไปยงัโรงพยาบาล เพื่อรับการดูแลและรักษาต่อไป 
ซ่ึงคาํว่าการปฐมพยาบาลอาจเรียกอีกอยา่งหน่ึง คือ การพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Nursing) และ
คาํทั้งสองน้ี มีความหมายเช่นเดียวกนั 

1.  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีสติสัมปชญัญะ มีการตดัสินใจท่ีฉับพลนั รวดเร็ว ถูกตอ้ง และไม่มี
อาการต่ืนเตน้ตกใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
  ผูป้ฐมพยาบาล (First aider) คือ บุคคลท่ีช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็หรือผูป่้วย และผูท่ี้
ทาํการปฐมพยาบาลท่ีดีนั้น ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

2.  มีความเสียสละ มีจิตใจท่ีเขม้แขง็ และสภาวะจิตใจท่ีดี 
3.  มีความรู้ท่ีจะใหก้ารปฐมพยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.  สามารถใหก้าํลงัใจ และความมัน่ใจแก่ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ หรือผูป่้วยได ้
5. สามารถใหค้วามช่วยเหลือจดันาํพาผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ หรือผูป่้วยส่งโรงพยาบาลได ้

 
7.2 วตัถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล 
  การปฐมพยาบาลโดยทัว่ไป ถา้ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ หรือผูป่้วยไดรั้บการช่วยเหลืออยา่ง
ทนัทีทนัใด และถูกตอ้งแลว้ จะเป็นการกระทาํเพื่อ 
  1.  เป็นการช่วยรักษาชีวิต หรือพยุงชีวิตเอาไวไ้ด ้(To Preserve Life) ไดแ้ก่ การผาย
ปอดการกระตุน้หวัใจ และการหา้มเลือด เป็นตน้ 
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  2.  เป็นการป้องกนัไม่ให้ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บหรือผูป่้วยมีสภาพเลวลง หรืออาการทรุด
หนักและเป็นการคลายความทุกข์ทรมาน  (To Prevent the Condition Worsening) ได้แก่  การ
เขา้เฝือก การแต่งบาดแผล และการเคล่ือนยา้ย ผูป่้วยท่ีถูกวิธี เป็นตน้ 
  3.  เป็นการช่วยใหผู้ท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ หรือผูป่้วยกลบัสู่สภาพเดิมโดยเร็วหรือฟ้ืนคืนสติ 
(To Promote Recovery) ไดแ้ก่ การปลอบโยนให้กาํลงัใจ การให้ยาแกป้วด การให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย เป็นตน้ 
 
7.3 หลกัการทัว่ไปในการปฐมพยาบาล 

1. พยายามระงบัสติอารมณ์ และพิจารณาใหก้ารปฐมพยาบาลอยา่งรีบด่วนเท่าท่ีจาํได ้
2. ตรวจสภาพผูป่้วยให้แน่ใจเสียก่อนว่าไดรั้บอนัตรายบาดเจ็บมากน้อยเพียงไร มี

อาการใดบา้งท่ีจะตอ้งแกไ้ขอย่างรีบด่วน แลว้วางแผนการว่าส่ิงไหนควรจะให้การปฐมพยาบาล
ก่อนหลงั 

3. ใชส้ถานท่ีให้เหมาะสมกบัการปฐมพยาบาล คือ จะตอ้งเป็นท่ีมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกแสงสวา่งเพียงพอ และมีความปลอดภยั 

4. ถา้พบว่ามีบาดแผล และมีเลือดไหลออกมาให้ทาํการห้ามเลือดทนัที หรือพบว่ามี
การหยดุหายใจและหวัใจหยดุเตน้ใหท้าํการผายปอด และกระตุน้หวัใจ 

5. ถา้พบว่าผูป่้วยท่ีหมดสติ ควรห่มผา้ให้ความอบอุ่นไวเ้สมอ และให้หาสาเหตุของ
การหมดสติวา่เกิดจากส่ิงใด เช่น การไดรั้บสารพิษ หรือมีอาการกระทบกระเทือนทางสมองหรือไม่ 

6. ใหก้ารปฐมพยาบาลทุกส่วนไม่วา่จะบาดเจบ็นอ้ยหรือมากกต็าม 
7. อยา่ใหน้ํ้ าหรืออาหาร และยาทางปากผูป่้วยท่ีไม่รู้สึกตวั 
8. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย หรือการนําส่งจะตอ้งเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอย่างถูกวิธีในท่าท่ี

ถูกตอ้งในการใหก้ารปฐมพยาบาลอยา่งรีบด่วน หรือฉุกเฉินเป็นการปฏิบติัการช่วยชีวิต 
Cardiopulmonary Resuscitation) หรือ CPR จะตอ้งปฏิบติัการอยา่งทนัทีทนัใดและเร็วท่ีสุดโดยยึด
หลกัการ ABCD ซ่ึง หมายถึง 

  A   คือ An open Airway หมายความถึง การเปิดทางเดินหายใจให้สะดวก ไม่ให้มี
ส่ิงมาอุดตนั 

  B   คือ Breathing restored หมายความถึง การหายใจ ผูป่้วยจะตอ้งมีการหายใจไดดี้
และเพียงพอ 

  C   คือ Sufficient Circulation หมายความถึง การไหลเวียนโลหิตอยา่งเพียงพอและ
สะดวก 
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  D คือ  Definitive therapy หมายความถึง  การรักษาเฉพาะอย่าง  รวมถึงการ 
วินิจฉัยโรค การให้ยา การกระตุน้หัวใจดว้ยไฟฟ้า จะเห็นว่าอาการฉุกเฉินทั้งส่ีประการน้ี จะทาํให ้  
ผูป่้วยอยูใ่นขั้นอนัตรายได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากมีปัญหาเกิดข้ึนกบัระบบต่าง ๆ ของร่างกายท่ีจาํเป็นท่ีสุด 
ปัญหาเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

  1.  การขาดระบบของการหายใจ และการเตน้ของหวัใจ 
  2.  การสูญเสียโลหิตอยา่งมาก 
  3. ภาวะการหมดสติเป็นเวลานาน จะเกิดปัญหาต่อทางเดินหายใจ จะมีการกีดกั้น

ทางเดินภายในทาํใหท้าํงานไม่สะดวก หรืออุดตนั 
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คลาํ 

(Palpation) 

หัวใจหยุดเต้น 

(Cardiac arrest) 

ไม่มี 

(None) 

ชีพจร 

(Pulse) 

ความรู้สึก 

(Determine state  
of consciousness) 

อาการทีบ่าดเจ็บ 

(Injury Signs) 

ถาม 

(Talk) 

การตกเลอืด 

(Haemorrhage) 

สงัเกต 

(Observe) 
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แผนภูมิการปฏิบัติแก่ผู้ป่วย 

การหายใจ 

(Breathing) 

เบา 

(Weak) 

หมดสต ิ

(Unconsciousness

การกระตุ้นหัวใจ 

(External chest compression) 

� การห้ามเลอืด 

        (Controlling serve Bleeding) 

� การกด (Pressure) 

� การยก (Elevation) 

� การกดบนเส้นเลือด 
        (Pressure Points) 

� การดาม (Splinting) 

� การขนัชเนาะ (Tourniquet) 

� วธิีโดยตรง  
        (Direct method) 

� ปากต่อปาก 
        (Mouth to Mouth) 

� ปากต่อจมูก 
        (Mouth to Nose) 

� เครื่องช่วยหายใจ 
        (Resuscitator) 

� วธิีโดยอ้อม 

        (Indirect method) 

� กดหลงัยกแขน 
        (Hogler Nilsen method) 

� กดหนา้อกยกแขน 
        (Silvestre method) 

� กดชายโครงดา้นหลงั 
        (Schafer method) 

แผนภูมิที ่1

การผายปอด 

(Artificial Respiration) 
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     เม่ือผูป่้วยไดรั้บการบาดเจบ็มากอาจจะถึงแก่ชีวติได ้ กรณีท่ีผูป่้วยหยดุหายใจ หรือ
หวัใจหยดุเตน้ อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายประการคือ 
  1.   ทางเดินหายใจอุดตนั หรือการหายใจถูกกด ไดแ้ก่ 

1.1  การกดหรือบีบ เช่น การถูกรัดคอ แขวนคอ 
1.2  หายใจไม่ออก เช่น ถูกผา้ หรือส่ิงอ่ืนใดปิดปาก และจมูก 
1.3  ทางเดินหายใจถูกปิดกั้นดว้ยส่ิงแปลกปลอม เช่น สาํลกัอาหาร และตกลงไป

ในหลอดลมกา้งติดคอ ฟันปลอม เป็นตน้ 
1.4  จมนํ้า 
1.5 เกิดการอกัเสบภายในอวยัวะทางเดินหายใจ ไดแ้ก่ หลอดลม ทาํใหเ้กิดอาการ

บวม และอุดตนัทางเดินหายใจเอาสารเคมีเขา้ไป หรือสาํลกัควนั 
           2.  ไดรั้บอุบติัเหตุ ทาํให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณทรวงอก และปอด เช่น ถูกยิง หรือ
แทง หรือไดรั้บการกระทบกระแทกบริเวณทรวงอก ทาํใหเ้กิดบาดแผลทะลุถึงเยือ่หุม้ปอด จะทาํให้
เกิดมีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด ซ่ึงปกติภายในเยื่อหุ้มปอดจะมีความกดดนัของบรรยากาศน้อยกว่า
ความกดดนัของบรรยากาศภายนอก แต่เม่ือเกิดบาดแผลจะทาํใหป้อดขยายรับอากาศไดไ้ม่เตม็ท่ี จะ
รู้สึกอึดอดัหายใจไม่สะดวก เกิดอาการหนา้เขียว การหายใจชะงกั 
           3.  การเป็นอมัพาตของกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวกบัการหายใจ เช่น ถูกไฟฟ้าดูด ฟ้าผา่ ไดรั้บ
สารพิษ หรือการกินยานอนหลบัท่ีเกินขนาด 
            4.  โรคบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ ้จะทาํใหเ้กิดภาวะ
หลอดลมหดตวัเฉียบพลนั ทางเดินหายใจไม่สะดวก 
 
7.4 อาการสําคญัทีแ่สดงออกของผู้ป่วยทีมี่ปัญหาต่อระบบการหายใจ 

1. กระสบักระส่าย ทุรนทุราย หายใจลาํบาก หายใจถ่ี และต้ืน 
2. ถา้ไม่มีการหายใจ  จะสงัเกตไดจ้ากบริเวณทรวงอก และทอ้งไม่มีการเคล่ือนไหว 
3. มีอาการเขียวคลํ้า สงัเกตไดจ้ากบริเวณริมฝีปาก ปลายเลบ็มือเลบ็เทา้ 
4. บริเวณใบหนา้จะมีการเปล่ียนแปลงเป็นสีม่วงแกมนํ้าเงิน หรือเขียวคลํ้า เสน้เลือด

ดาํท่ีคอโป่งพองออกมาอยา่งชดัเจน 
5. ม่านตาขยาย ตาเบิกกวา้ง ตาจอ้งคา้ง สมองไดรั้บออกซิเจนไม่เพยีงพอ 

 การท่ีสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน ๆ จะทาํเยือ่สมองตายได ้ และการท่ีผูป่้วยหยดุ
หายใจเป็นเวลานาน โอกาสฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมากจ็ะมีโอกาสนอ้ยมาก การหยดุหายใจ (Respiratory 
arrest) ถา้หยดุหายใจนานประมาณ 3 นาที โอกาสฟ้ืนคืนชีวิตไดป้ระมาณ 75 เปอร์เซ็นต ์ ถา้หยดุ
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หายใจนาน 4 และ 5 นาที โอกาสฟ้ืนคืนชีวิตไดป้ระมาณ 50 และ25 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั แต่ถา้
หยดุหายใจนานเกิด 8 นาทีข้ึนไป ไม่มีโอกาสฟ้ืนคืนชีวิตไดเ้ลย ดงันั้นจะเป็นไดว้า่เม่ือผูป่้วยมี
อาการหยดุหายใจเม่ือไร จะตอ้งรีบทาํการช่วยชีวิตเป็นการด่วน เร็วเท่าไรยิง่ดีเท่านั้น วิธีการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้สาํหรับผูป่้วยท่ีหยดุหายใจ วิธีท่ีง่ายและสะดวกรวดเร็ว คือ วธีิการผายปอด 
(Artificial respiration) ซ่ึงสามารถจาํแนกเป็น 2 วิธีคือ 
 
วธีิโดยตรง (Direct method) 

 วิธีที่ 1 การผายปอดแบบปากต่อปาก หรือปากต่อจมูก (Mouth to Mouth or Mouth to 
Nose) 

 1.  จดัทางเดินหายใจให้สะดวก    โดยการให้ผูป่้วยนอนหงาย   ยกตน้คอตั้งข้ึน   เงย
หนา้ และยกคา้งคอใหสู้งข้ึน 

 2.  ตรวจส่ิงแปลกปลอมภายในปาก เช่น ฟันปลอม เสมหะ เลือด โดยให้ตะแคงหนา้
และเอามือลา้งออกมา 

 3.  เปิดปากผูป่้วยดึงขากรรไกรลดลง และใชน้ิ้วหัวแม่มือสอดเขา้มุมปากดึง และกด
ล้ินไว ้อีกส่ีน้ิวใหช้อ้นใตค้าง มืออีกขา้งหน่ึงบีบจมูกไว ้ไม่ใหล้มออกมาขณะท่ีออกมาขณะท่ีทาํการ
เป่าปาก แต่ถา้เป็นการทาํแบบปากต่อจมูก (Mouth to Nose) ใหใ้ชอี้กมือหน่ึงปิดปากผูป่้วยใหส้นิท 

 4.  ผูช่้วยเหลือสูดลมหายใจเขา้ทางจมูกลึก ๆ แลว้กดริมฝีปากของตนเองประกบลง
บนปากของผูป่้วย ใหป้ากทั้งสองแนบกนัสนิท พร้อมเป่าลมเขา้ไป 
  5.  ปฏิบติัการเป่าปากต่อปาก 12 คร้ัง/นาที (5วินาที/คร้ัง) สาํหรับเดก็ 20 คร้ัง/นาที 
  6.  ให้ปฏิบติัอย่างน้ีจนกว่าผูป่้วยจะหายใจเองได ้หรือจนกว่าจะถึงมือแพทย ์เพื่อจะ
ไดใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจช่วยเหลืออีกคร้ังหน่ึง 

 7.  เม่ือเป่าลมเขา้ไปให้สังเกตบริเวณหน้าอกของผูป่้วย ถ้าหน้าอกไม่เคล่ือนไหว 
แสดงว่าลมอาจจะไม่เขา้ปอด จะตอ้งพยายามเงยคางให้มากข้ึน ศีรษะแหงนมากข้ึน หรือจบัผูป่้วย
ตะแคงขา้ง และตบบริเวณหลงัระหว่างสะบกัหลงักบัไหล่ทั้งสองขา้ง บางทีอาจจะมีส่ิงอ่ืนใดอุดตนั
ทางเดินหายใจกไ็ด ้แลว้จึงทาํการผายปอดต่อไป 
 
วธีิโดยอ้อม (Indirect Method) 
  วธีิที ่1 วิธีการผายปอดแบบกดหลงัยกแขน หรือวิธีโฮลลเ์กอร์ นีลเส็น (Back Pressure 
Arm lift on Holger Nielson) 
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 1.  จดัผูป่้วยท่านอนควํ่า หน้าตะแคงไปขา้งใดขา้งหน่ึง โดยจดัแขนงอพบัเพื่อให้มือ
รองรับศีรษะโดยจดัแขนวางซ้อนกนั ให้แกม้วางลงบนมือดา้นบน ดึงศีรษะไปดา้นหลงั และงา้ง
ขากรรไกรข้ึนเพื่อใหอ้ากาศเขา้ทางปากได ้

 2.   ตรวจส่ิงแปลกปลอมภายในปาก 
  3.  คุกเข่าเหนือศีรษะโดยตั้งเข่าใดเข่าหน่ึงข้ึน วางมือบริเวณดา้นหลงับริเวณสะบกั
หลงัค่อนมาทางไหล่ น้ิวหัวแม่มือแขนเหยียดวางตามแนวทางกระดูกสันหลงั พร้อมกบัโยกตวักด
ลงบนหลงัคา้งไวป้ระมาณ 5 วินาที ซ่ึงเป็นการหายใจออก 
  4.  โยกตวักลบัไปในท่าเดิมพร้อมกบัเล่ือนมือมาจบับริเวณเหนือขอ้ศอก ยกข้ึน และ
ดึงตวัไปทางดา้นหลงัคา้งไว ้5 วินาที เป็นการหายใจเขา้ 

 5.  ผูใ้หญ่ปฏิบติั 12 คร้ัง/นาที สาํหรับเดก็ 20 คร้ัง/นาที 
 
  วธีิที ่ 2 วธีิการผายปอดแบบกดหน้าอกยกแขน หรือวธีิซิลเวสเตอร์ (The Chest 
Pressure arm lift or Silvester) 
  1.  จดัผูป่้วยนอนหงายบนพ้ืนราบตะแคงศีรษะไปดา้นใดดา้นหน่ึง เพื่อจดัการเอาส่ิง
แปลกปลอมออกใหห้มด จดัเงยคางข้ึนคอตั้ง 
 2.  คุกเข่าเหนือศีรษะ จบัแขนผูป่้วยไขวก้นัพร้อมกบัวางมือทั้งสองขา้งทบักนัวางลง
บนหนา้อก แขนเหยยีดแลว้กดลงประมาณ 5 วินาที ยกแขนข้ึนประมาณ 5 วินาที 

 3.   ผูใ้หญ่ปฏิบติั 12 คร้ัง/นาที สาํหรับเดก็ 20 คร้ัง/นาที 
  
  วธีิที ่3 วธีิการผายปอดแบบกดชายโครงด้านหลงั หรือวธีิเชฟเฟอร์ (schafer) 
                  1.  จัดท่าผูป่้วยเหมือนกับข้อ 1 ของวิธี Silvester method แต่จะนั่งด้านข้าง ถ้าส่ง
ดา้นขา้งซา้ยใหต้ั้งเขาซา้ยและวางเข่าขวาขา้งลาํตวั 
               2.  กดชายโครงดา้นหลงั 5 วินาที และผอ่นลงวินาที 
                     3.  ผูใ้หญ่ 12 คร้ัง/นาที เดก็ 20 คร้ัง/นาที 
  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการหายใจโดยวิธีการผายปอด เป็นการนาํเอาอากาศ
ไดผ้า่นไปสู่ปอดของผูท่ี้รับการบาดเจ็บท่ีกาํลงัขาดระบบการหายใจ การผายปอดแต่ละวิธีเป็นการ
นาํเอาอากาศภายนอกผา่นไปยงัปอดของผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บ เม่ืออากาศผา่นเขา้ไปทางปาก หรือจมูก 
แลว้ผ่านลงไปยงัหลอดลมจนในท่ีสุดถึงถุงลมท่ีอยู่ในปอด เพื่อทาํการแลกเปล่ียนก๊าซโดยเลือด    
จะมารับเอาออกซิเจนท่ีมายงัถุงลมปอดไว ้การท่ีจะทาํอย่างไรให้อากาศเขา้สู่ปอดไดดี้ข้ึน ผูป้ฐม
พยาบาลจะตอ้งทาํการเปิดทางหายใจ ดงัน้ี 
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1. ชีพจรของผูป่้วยว่า มีอตัราชีพจรขาดหายเป็นระยะหรือไม่ ซ่ึงถา้ไม่มีชีพจรแลว้
แสดงว่าหัวใจหยดุเตน้ (Cardiac จดัศีรษะกระดกข้ึนหงายไปดา้นหลงั พร้อมกบัดึงขากรรไกรตาม
ข้ึนไปเป็นการเปิดทางเดินหายใจใหส้ะดวกข้ึน 

2. ตรวจดูส่ิงแปลกปลอมภายในปาก เช่น เศษอาหาร เลือด เสมหะ ฟันปลอม โดย
การจบัใหใ้บหนา้ตะแคงไปดา้นใดดา้นหน่ึง แลว้เอามือลว้งส่ิงแปลกปลอมออกมาก่อน 

3. จดัท่า หรือตาํแหน่งของแขนขาให้อยูใ่นท่าท่ีเกิดสมดุลท่ีจาํเป็นกบัร่างกายช่วยให้
ปลอดภยัและสบายตวั ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาพอาการบาดเจบ็ของผูป่้วยดว้ย 

4. ทาํการผายปอดอยา่งถูกวิธี และรวดเร็วถูกตอ้ง 
  นอกจากน้ีจะตอ้งทาํการตรวจสอบarrest) ดงัน้ีผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งทาํการกระตุน้
หัวใจผูป่้วยด้วยวิธีการท่ีสะดวกรวดเร็ว คือ วิธีการกระตุน้หัวใจแบบภายนอก (External chest 
compression) 
 
7.5 การกระตุ้นหัวใจภายนอก  (External Chest Compression) 
 ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1. จดัท่าใหผู้ป่้วยนอนหงายบนพื้นท่ีเรียบแขง็  ศีรษะตั้ง  คางเงยข้ึน 
2. ตรวจเช็คชีพจรบริเวณดา้นขา้งลาํคอวา่มีชีพจรอยูห่รือไม่  ถา้ไม่มีแสดงวา่หวัใจ

หยดุเตน้ 
3. การตรวจเช็คชีพจร อาจจะกระทาํทนัทีและทาํการกระตุน้หวัใจภายนอก  และ

จะตอ้งตรวจเช็คชีพจรทุก ๆ  3  นาที 
4. ผูช่้วยเหลือจะนัง่คุกเข่าลงดา้นขา้งผูป่้วย และวางฝ่ามือขา้งใดขา้งหน่ึงลงบน

ตอนกลางของกระดูกหนา้อกค่อนลงมาดา้นล่าง  พร้อมกบัวางฝ่ามืออีกขา้งทบัลงไป  
5. เหยยีดแขนใหต้รง พร้อมกบัโยกตวัท้ิงนํ้าหนกัลงบนหนา้อกท่ีมือวางทบักนัไว ้

การปฏิบติัจะกระทาํดงัน้ี คือ  ผูใ้หญ่กดลึกประมาณ  4 – 5  เซนติเมตร  กดดว้ยอตัราประมาณ  100  
คร้ัง/นาที เดก็  กดลึกประมาณ   2.5 – 3.5  เซนติเมตร  กดดว้ยอตัราประมาณ 100  คร้ัง/นาทีเดก็อายุ
ต ํ่ากวา่  1  ปี  ใหใ้ชป้ลายน้ิวช้ีและน้ิวกลาง  กดลึกประมาณ  0.5 – 1  น้ิว  กดดว้ยอตัรา ประมาณ100  
คร้ัง/นาที         

6. การกระตุน้หวัใจภายนอกจะกระทาํควบคู่กบัการผายปอดจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี คือ
กระตุน้หวัใจ  5  คร้ัง  สลบักบัการผายปอด  (ปากต่อปาก)  1  คร้ังปฏิบติัไปเร่ือย ๆ  จนกวา่หวัใจ
เตน้และมีการหายใจไดเ้อง 
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7.6 สัญญาณชีพ  (Vital Signs) 
 มนุษยทุ์กคนมีกลไกควบคุมการทาํงานของร่างกาย ระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะทาํงาน
สมัพนัธ์กนั ซ่ึงการทาํงานในแต่ละระบบของร่างกายจะบ่งบอกสภาวะร่างกายเป็นอยา่งไร ในการ
ประเมินสภาพอาการของผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ หรือผูป่้วยนั้น ส่ิงจะแสดงใหท้ราบวา่ความมีชีวิตยงั     
ดาํรงอยู ่ไดแ้ก่ อุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature) ชีพจร (Pulse) การหายใจ (Respiration) 
และความดนัเลือด (Bleed pressure) ซ่ึงเราเรียกส่ิงเหล่าน้ีวา่ สญัญาชีพ (Vital Signs) สญัญาเหล่าน้ีมี
ความรู้สึกไวต่อสภาวะท่ีร่างกายเปล่ียนแปลงไป บางทีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Cardinal Symptoms 
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัอาการ และความรุนแรงของการบาดเจบ็ หรือของโรค และขณะท่ี
มีชีวิตอยูส่ญัญาณชีพ หรืออาการสาํคญัของการมีชีวิตจะตอ้งดาํเนินอยูต่ลอดเวลา 
 
7.7 อุณหภูมิของร่างกาย  (Body temperature)  
 อุณหภูมิของร่างกาย เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงอาการสาํคญัของการมีชีวิตอยา่งหน่ึง โดยมี
ศูนยค์วบคุมอยูบ่ริเวณไฮโปทาลามสั (Hypothalamus) ของสมอง ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการควบคุมการ
ถ่ายเทความร้อนและส่งเสริมใหมี้การผลิตความร้อนของร่างกาย สภาวะปกติอุณหภูมิของร่างกายจะ
วดัไดป้ระมาณ 37 องศาเซลเซียส หรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮด ์
 วิธีการวดัอุณหภูมิของร่างกายท่ีนิยมใช ้ คือ วิธีการวดัทางปาก และทางทวารหนกั 
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัอุณหภูมิของร่างกายเราเรียกวา่  Clinical thermometer  ในการวดัอุณหภูมิของ
ร่างกายถา้พบวา่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกวา่ปกติ คือ ในผูใ้หญ่สูงกวา่ 37.6 C  หรือ  99.7  F  และใน
เดก็สูงกวา่ 37.8  C หรือ 100  F  โดยวดัทางปาก ถือวา่ สภาวะของร่างกายในขณะนั้นเป็นภาวะท่ีมี
ไข ้ ทาํใหก้ารเผาผลาญภายในร่างกายสูงกวา่ปกติเป็นเหตุใหชี้พจรและการหายใจสูงข้ึนดว้ย ผูป่้วย
อาจจะมีอาการปวดศีรษะ  มีอาการคล่ืนไส ้  เศร้าซึม และอาจจะมีอาการเพอ้ ในรายเดก็อาจมีอาการ
ชกัเน่ืองจากมีไขสู้งได ้
 ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของร่างกาย 
 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของร่างกายนั้น สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงทั้งในทางท่ีเพิ่มข้ึน
หรือลดลงไดใ้นท่ีน้ีจะกล่าวถึงสาเหตุท่ีทาํใหอุ้ณหภูมิลดลง กล่าวคือ 

1. ความเจบ็ปวดในขณะท่ีไม่สบาย การทาํงานของกลา้มเน้ือลดลงจะทาํใหค้วามร้อน
ลดลงดว้ย 

2. การอดอาหาร      ถา้ร่างกายไดรั้บอาหารไม่เพียงพอจะทาํใหค้วามร้อนในร่างกาย
ลดลง 

3. กาํลงัเส่ือมลง (Lowered vitality) เช่น ในภาวะท่ีทาํใหเ้กิดความเจบ็ป่วย หรือมี
บาดแผล ทาํใหก้ารทาํงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายนอ้ยลงจึงทาํใหค้วามร้อนท่ีเกิดข้ึนนอ้ย 
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4. ในเวลานอนหลบั   การทาํงานต่าง ๆ ในร่างกายนอ้ยลง ทาํใหค้วามร้อนท่ีเกิดนอ้ย 
5. อารมณ์ซึมเศร้า การหมดสติ การใชย้าระงบัประสาท ในระยะท่ีร่างกายมีกิจกรรม

นอ้ยลง จะทาํใหอุ้ณหภูมิของร่างกายลดลงดว้ย 
6. ถา้อุณหภูมิของร่างกายลดตํ่าลงมากกวา่  94 F จะทาํใหร่้างกายสร้างความร้อนใน

ร่างกายลดลง และถา้ลดลงตํ่ากวา่ 85 F ความสามารถของศูนยค์วบคุมอุณหภูมิร่างกาย คือ 
Hypothalamus จะเสียไปอยา่งสมบูรณ์ และในท่ีสุดไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้
  สาเหตุทีท่าํให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึน้ ได้แก่ 
  1.   อาย ุ   พบวา่เดก็จะมีระดบัความร้อนในร่างกายสูงกวา่วยัหนุ่มสาวประมาณ   1 F 
และคนวยัสูงอาย ุจะมีระดบัความร้อนลดลงกวา่วยัหนุ่มสาว 
  2.   เพศ เพศหญิงจะมีอุณหภูมิสูงกวา่เพศชาย เช่น ในระยะท่ีมีประจาํเดือน ขณะท่ีมี
การสุกของไข่ (Ovulation) อุณหภูมิจะสูงข้ึน 0.5 F เน่ืองจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 
(Progesterone hormone) 
  3.   อารมณ์เปล่ียนแปลง เช่น ตกใจมาก กลวัมาก 
  4.   ไดรั้บการติดเช้ือ หรือมีการอกัเสบเกิดในท่ีใดท่ีหน่ึงของร่างกาย 
  5.   ภาวะร่างกายขาดนํ้า (Dehydration)  
  6.  การยอ่ยอาหาร ขณะท่ีมีการยอ่ยอาหารร่างกายเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีทาํให้
เกิดความร้อนเพิ่มข้ึน และอุณหภูมิจะสูงข้ึน ภายหลงัการรับประทานอาหารแลว้ประมาณ 30 นาที 
  7.   ขณะท่ีออกกาํลงักาย 
  8.  อุณหภูมิภายนอกสูงข้ึน เช่น สภาพความร้อน จะทาํใหอุ้ณหภูมิในร่างกายสูงข้ึน
มากดว้ย อาจจะเกิดอาการเพลียแดดหรือลมแดด (Sunstroke) ไดแ้ละถา้อุณหภูมิสูงถึง 44.5 oC 
เน้ือเยือ่สมองถูกทาํลาย หวัใจวาย และเสียชีวิตได ้
  9.   ภาวะไข ้ คือ ภาวะท่ีร่างกายมีอุณหภูมิสูงข้ึนกวา่ปกติ เรียกวา่ Pyrexia อาการของ
ไข ้จะมีอาการต่าง ๆ ดงัน้ี 
  9.1 ตวัร้อนหนา้แดงผวิหนงัแหง้แดงโดยเฉพาะบริเวณหนา้ผากคอดา้นหลงั 
  9.2 ตาปรอย เซ่ืองซึม เหง่ือออก หนาวสัน่ 
  9.3 หายใจเร็ว และต้ืน ชีพจรเร็ว 
  9.4 กระหายนํ้าผดิปกติ เบ่ืออาหาร ปวดศีรษะ คล่ืนไส ้
  9.5 ถา้มีไขสู้งมาก จะมีปัสสาวะนอ้ย ขุ่น ขน้ 
  9.6 อารมณ์ขุ่นมวั 
  ถา้เป็นไขร้ะยะเวลานาน ๆ ผูป่้วยจะมีอาการขาดนํ้า และเยือ่บุต่าง ๆ จะแหง้และร้อน
ริมฝีปากแตกและเจบ็ ผวิหนงัจะแหง้แตก และถา้ผูป่้วยท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 5 ปี    มกัจะมีอาการชกัเม่ือมี
ไขสู้ง 
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 ความร้อนสูญเสียจากร่างกายได้ 4 ทาง คอื 
 1. ทางผวิหนัง (Perspiration) โดยการท่ีต่อมเหง่ือจะขบัเหง่ือใหร้ะเหยอออกมาและ

ความร้อนจะสูญเสียมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูจ่าํนวนเหง่ือท่ีถูกขบัออกมา 
 2. ทางการหายใจ   (Respiration)   เป็นการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายใน

ขณะท่ีหายใจออก ซ่ึงลมหายใจออกจะพาเอาไอนํ้าออกมา และพร้อมกนันั้นกพ็าเอาความร้อน
ออกมาดว้ย 

 3.   ทางการขบัถ่าย (Excreta) คือ การถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ 
 4. การนําความร้อน (Conduction) ความร้อนในร่างกายจะแผม่าทัว่ผวิหนงัเม่ือมา

กระทบกบัอุณหภูมิในส่ิงแวดลอ้มท่ีเยน็กวา่ อุณหภูมิในร่างกายจะลดลง เพราะอากาศภายนอกเป็น
ส่ิงนาํความร้อนออกจากร่างกายจาํนวนความร้อนท่ีจะเสียไปมากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ
ของอากาศ และสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั 
 
7.8 ชีพจร  (Pulse) 
 ชีพจรเป็นคล่ืนท่ีเกิดจากการหด และขยายตวัของหลอดเลือด  ซ่ึงเกิดจากการบีบตวั
ของหวัใจทาํใหมี้ความดนัเกิดข้ึนในหลอดเลือด คล่ืนความดนั (Pressure wave) น้ี จะทาํใหห้ลอด
เลือดแดงขยายในขณะท่ีมีเลือดไหลผา่น และเม่ือแรงดนัในหลอดเลือดลดลง หลอดเลือดจะหยุน่ตวั
กลบั ซ่ึงในการทาํงานของหวัใจจะบีบและคลายตวัสลบักนัเป็นจงัหวะ จึงทาํใหห้ลอดเลือดขยายยดื
และหยุน่ตวัเป็นจงัหวะตามไปดว้ย คล่ืนท่ีเกิดข้ึนน้ีจะเคล่ือนมาตามหลอดเลือด และเราเรียกว่า 
Pulse wave 

 ปัจจัยสําคญัทีท่าํให้ชีพจรแตกต่างกนั  
1. อาย ุเดก็อ่อนจะมีชีพจรเร็ว คนสูงอายชีุพจรชา้ลง 
2. เพศ เพศหญิงชีพจรจะเร็วกวา่เพศชาย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขนาดหวัใจเพศหญิงเลก็

กวา่ของเพศชาย 
3. ขนาดของร่างกาย ถา้รูปร่างใหญ่อตัราการเตน้นอ้ยลง ถา้ขนาดเลก็อตัราการเตน้

เพิ่มข้ึน 
4. การออกกาํลงักาย ขณะท่ีออกกาํลงักายร่างกายมีการทาํงานมากกวา่ปกติ    ทาํให้

ระบบอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายทาํงานหนกัมากข้ึน เช่น ระบบกลา้มเน้ือ ระบบไหลเวยีนเลือด 
ระบบการหายใจ ระบบประสาท เป็นตน้ จะทาํใหอ้ตัราชีพจรเตน้เร็วข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของการ
ออกกาํลงักาย (Type of Exercise) ความหนกัของงาน (Intensity) ความถ่ีของการออกกาํลงักาย 
(frequency) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการออกกาํลงักาย (Duration)  
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5. สภาพของอารมณ์และจิตใจ เช่น อารมณ์ต่ืนเตน้ กงัวล ตกใจ กลวั ชีพจรจะเตน้เร็ว 
6. ภาวะของโรคต่าง ๆ เช่น โรคหวัใจ โรคของต่อมไทรอยด ์ร่างกายไดรั้บการติดเช้ือ

ชีพจรจะเตน้เร็วข้ึน หรืออาการเจบ็ปวด เช่น ปวดทอ้ง 
7. ยาบางชนิด เช่น เอพิเนฟริน (Epinephrine) นํ้าชา กาแฟ ทาํใหห้วัใจเตน้เร็ว และ

บีบตวัแรง 
8. อุณหภูมิของร่างกาย ถา้อุณหภูมิสูงข้ึน 1 องศาเซลเซียส ชีพจรจะเตน้เร็วข้ึน

ประมาณ  10  คร้ัง 
 
ตําแหน่งต่าง ๆ ในร่างกายทีใ่ช้จับชีพจร 
 การตรวจนบัชีพจรในร่างกายสามารถกระทาํไดท้ั้งชีพจรของหลอดเลือดแดง (Arterial 
pulse) และของหลอดเลือดดาํ (Venous pulse) แต่ท่ีนิยมใชคื้อ ชีพจรของหลอดเลือดแดงตาํแหน่งท่ี
ใชจ้บัชีพจร คือ 
 1.  Radial artery   ท่ีขอ้มือดา้นหวัแม่มือ 
 2.  Brachial artery   ท่ีขอ้พบัแขนดา้นใน 
 3.  Temporal artery                  ท่ีขมบั 
 4.  Facial artery   ท่ีมุมกระดูกขากรรไกรล่าง 
 5.  Carotid artery   ท่ีขา้งลาํคอ 
 6.  Femoral artery                  ท่ีขาหนีบ 
 7.  Popliteal artery                  ท่ีใตข้อ้พบัเข่า 
 8.  Dorsalis pedis artery  ท่ีหลงัเทา้ทางหวัแม่เทา้ 
 ตาํแหน่งท่ีใชจ้บัชีพจรมากท่ีสุดคือ   ท่ีขอ้มือดา้นหวัแม่มือ (Radial artery) และส่ิงท่ี
ควรสงัเกตในขณะจบัชีพจร คือ 
 1.  จงัหวะการเตน้ (Rhythm) ตามปกติจะตอ้งมีจงัหวะการเตน้ท่ีสมํ่าเสมอเรียกว่า 
regular ถา้จงัหวะการเตน้ไม่สมํ่าเสมอเรียกวา่ intermittent หรือ irregular 
 2.   อัตราการเต้น (Rate) หรือจาํนวนชีพจรในหน่ึงนาที (Frequency) ปกติผูใ้หญ่
ประมาณ 70-80 คร้ังต่อนาที และการท่ีชีพจรเตน้เร็วกว่า 100 คร้ังต่อนาทีเรียกว่า tachycardia และ
การท่ีชีพจรเดินชา้กวา่ 60 คร้ังต่อนาที เรียกวา่ bradycardia 
 3.  วามแรงของชีพจร ข้ึนอยู่กบัจาํนวนของเลือดในกระแสเลือด (Volume of blood) 
ถา้มีจาํนวนเลือดมาก ชีพจรเตน้แรง (full) แต่ถา้มีจาํนวนเลือดนอ้ย ชีพจรจะเบา (Weak) 
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 4.  กาํลงัดนั หรือความดนั (Tension) ท่ีเกิดจากการยดืหยุน่ของผนงัหลอดเลือดถา้ผนงั
หลอดเลือดยืดหยุน่ดีจะจบัชีพจรไดง่้าย ซ่ึงความดนัของชีพจรน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัความดนัของเลือด
ขณะท่ีหวัใจคลายตวั (Diastolic blood pressure) 
 
7.9 ความดันเลอืด  (Blood Pressure) 
 ความดนัเลือด หมายถึง แรงดนัของเลือดท่ีมีต่อผนงัหลอดเลือด ขณะท่ีเลือดไหลผา่น
ไปตามหลอดเลือดโดยอาศยัแรงบีบตวัของหวัใจ ความดนัจะสูง หรือตํ่าขั้นอยูก่บัความแรงในการ
บีบตวัของหวัใจหอ้งล่าง  (Ventricle)  ซ่ึงความดนัเลือดโดยทัว่ไปแลว้จะกล่าวถึงความดนัเลือดแดง 
(Arterial blood pressure) หน่วยวดัความดนัเลือดใช ้ มิลลิเมตรปรอท (Millimeter of mercury 
(mm.Hg)) ซ่ึงหมายถึง แรงดนัท่ีสามารถจะดนัปรอทข้ึนไปสูงกวา่ความดนับรรยากาศก่ีมิลลิเมตร 
(Atmospheric pressure 760 mm.Hg) 
 ความดนัเลือดสูงสุดจะเกิดข้ึน เม่ือหวัใจหอ้งล่างบีบตวัและเลือดถูกดนัออกมาเขา้สู่
หลอดเลือด เอออร์ตา้  (Aorta) ซ่ึงเรียกความดนัน้ีวา่ ความดนัระยะหวัใจบีบตวั (Ststotic pressure) 
และความดนัตํ่าสุดจะเกิดข้ึนเม่ือระยะหวัใจคลายตวั ซ่ึงเรียกความดนัน้ีวา่ ความดนัระยะหวัใจคลาย
ตวั (Diastolic pressure) 
 ค่าปกติของความดนัเลือด     Systolic B.P.  90-140    mm.Hg 
      Diastolic B.P.  50-90      mm.Hg 
 ความแตกต่างหรือผลต่างระหวา่ง Systolic   และ Diastolic เรียกวา่ ความดนัชีพจร 
(Pulse Pressure) จะมีค่าปกติประมาณ 30-40 mm.Hg ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงปริมาณเลือดท่ีออกจาก
หวัใจต่อการบีบตวัหน่ึงคร้ัง (Stroke Volume) และความสามารถในการยดืขยาย (Dlistemsibility) 
ของผนงัหลอดเลือดแดง ถา้ค่าของความดนัชีพจรจะเพิ่มข้ึนกต่็อเม่ือ Stroke Volume เพิ่ม หรือเม่ือ
ความสามารถในการยดืขยายของหลอดเลือดแดงลดลงภาวะต่าง ๆ ท่ีมีความผดิปกติของความดนั
ชีพจร คือ 
 ถา้ Pulse pressure แคบกวา่ปกติ มกัจะเกิดภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะหวัใจลม้เหลว (Heart 
Failure) ช็อค (Shock) ล้ินเอออร์ติคตีบ (Aortic stemosis) และถา้ pulse pressure กวา้งกวา่ปกติ มกั
เกิดภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะไข ้ (Fever) ภาวะเลือดจาง (Anemia) การออกกาํลงักาย (Exercise) ล้ินเอ
ออร์ติคร่ัว (Aortic regurgitation) 
 เม่ือใดกต็ามท่ีพบวา่ความดนัเลือดเปล่ียนจากปกติไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน เรียกวา่ ความดนั
เลือดสูง (Hypertension) และถา้ตํ่าลง เรียกวา่ ความดนัเลือดตํ่า (Hypotension) 
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สาเหตุทีท่าํให้ความดันเลอืดคงตัวอยู่ได้ในระดับปกต ิ
 1.  แรงบีบตวัของหวัใจ (pumping action of heart) เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหเ้กิด
ความดนั ถา้หวัใจบีบตวัเร็ว และแรง จะทาํใหค้วามดนัเลือดสูง เม่ือใดกต็ามท่ีหวัใจเปล่ียนแปลงไป
จะทาํใหค้วามดนัเลือดเปล่ียนแปลงไปดว้ย แรงบีบตวัของหวัใจน้ีมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดค่า 
Systolic pressure 
 2.  ปริมาณเลือดท่ีไหลเวยีนในหลอดเลือดแดง (Volume of blood in the arterial 
System) ถา้มีปริมาณเลือดมีมากความดนัเลือดจะสูง ถา้ปริมาณมีนอ้ยความดนัเลือดกจ็ะลดลง เช่น 
ในกรณีการเสียเลือด หรือการตกเลือด (hemorrhage) 
 3.  ความตา้นทานส่วนปลาย (Peripheral resistance) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของหลอด
เลือดแดงเป็นสาํคญั ถา้หลอดเลือดแดงส่วนปลายเลก็มากความดนัเลือดแดงจะสูง แต่ความดนัเลือด
ดาํจะตํ่า แต่ถา้หลอดเลือดแดงส่วนปลายกวา้งมากจะทาํใหค้วามดนัเลือดแดงจะตํ่า แต่ความดนั
เลือดดาํจะสูงความตา้นทานส่วนปลายน้ีเป็นตวัท่ีมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดค่า Diastolic 
 4. ความหนืดของเลือด (Blood viscosity) ข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของฮีมาโตคริต 
(Hematocrit) ของเมด็เลือดแดง และเกลด็เลือด (Blood platelets) เลือดท่ีมีความหนืดสูงจะทาํให้
ความดนัเลือดสูงข้ึนดว้ย 
 5.   ความยดืหยุน่ของผนงัหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ (elastic recoil of aorta and large 
arteries) หลอดเลือดท่ีมีความยดืหยุน่นอ้ยจะทาํใหมี้ความตา้นทานสูงกวา่หลอดเลือดท่ีมีความ
ยดืหยุน่มาก เม่ือความตา้นทานสูงจะทาํใหค้วามดนัสูงข้ึนดว้ย จึงมกัพบในคนสูงอาย ุหรือคนท่ีอว้น
ซ่ึงจะความดนัสูงเพราะหลอดเลือดมีไขมนัเกาะอยูม่าก และหลอดเลือดแขง็ 
 
ปัจจัยทีสํ่าคญัทีมี่ผลทาํให้ความดันเลอืดเปลีย่นแปลงไปในคนปกต ิ
 1.  อายแุละเพศ ความดนัเลือดมีค่าตํ่าท่ีสุดในเดก็แรกเกิด และค่อยสูงข้ึนเม่ือ เติบโต
เป็นผูใ้หญ่ ค่าปกติในผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ประมาณ 120/80 mm.Hg และค่าท่ีมี
แนวโนม้สูงข้ึนตามอายท่ีุเพิม่ข้ึน เพศหญิงจะมีความดนัเลือดตํ่ากวา่เพศชายเลก็นอ้ย แต่เม่ือเพศ
หญิงเขา้สู่ในระยะหมดประจาํเดือน (menopause) จะทาํใหค้วามดนัเลือดในเพศหญิงสูงข้ึนทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางฮอร์โมน 
 2.  เช้ือชาติ ชาวเอเชียโดยทัว่ไปมีค่าความดนัเลือดตํ่ากวา่ชาวอเมริกนั และยโุรป ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากความแตกต่างและปัจจยัในดา้นกรรมพนัธ์ุ (genetic factors)   ส่ิงแวดลอ้ม 
(environment factors) อาหาร (dietary factors) และเช่ือกนัวา่ปัจจยัเร่ืองอาหารน่าจะมีบทบาทสาํคญั 
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 3.  นํ้าหนกัตวัของร่างกาย   คนท่ีมีนํ้ าหนกัตวัรูปร่างของร่างกายท่ีมาก เช่น คนอว้นจะ
มีความดนัเลือดสูงกวา่คนท่ีมีนํ้ าหนกัตวัรูปร่างของร่างกายท่ีนอ้ยกวา่ 
 4.  ช่วงของเวลา กล่าวคือ   ค่าความดนัเลือดช่วงเวลาเชา้จะตํ่ากวา่ช่วงเวลาบ่าย และ
การเปล่ียนแปลงอิริยาบถ และกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั เช่น ท่ายนื ความดนัเลือดสูงกวา่ท่านัง่ 
และท่านอนจะมีค่าความดนัเลือดตํ่าท่ีสุด ขณะออกกาํลงักายความดนัเลือดสูงข้ึนมากกวา่ปกติ 
ภายหลงัการรับประทานอาหารใหม่ ๆ ความดนัเลือดจะสูงข้ึนเลก็นอ้ย เป็นตน้ 
 5.  การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ เช่น ความโกรธ ต่ืนเตน้ กงัวล ภาวะจิตใจเครียดจะทาํ
ใหค้วามดนัเลือดสูงข้ึน 
 
การวดัความดนัเลอืด  (Determination of blood pressure) 
 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง การวดัความดนัเลือดทางคลีนิคทัว่ไปเป็นการวดัโดยทางออ้มโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่  Sphygmomanometer และหูฟัง (Stethoscope) การวดัความดนัเลือดเป็นการ
ประมาณการทาํงานของหวัใจ และหลอดเลือด วิธีการวดัความดนัเลือดมีวิธีการ ดงัน้ี 
 1.   เตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อม เช่น เคร่ืองวดัความดนัเลือด และหูฟัง 
 2.  ใหผู้ท่ี้ถูกวดัอยูใ่นท่าท่ีสบาย และใช ้ Cuff พนัรอบแขนเหนือขอ้พบัประมาณหน่ึง
น้ิวแลว้คลาํหาชีพจรบริเวณขอ้พกัขอ้ศอก (Brachial artery) หลงัจากนั้นวางหูฟัง ลงบนตาํแหน่งชีพ
จรท่ีคลาํได ้
 3.  บีบลูกยางเป่าลมเขา้ใน Cuff ใหค่้าความดนัท่ีอ่านไดสู้งกวา่ Systolic pressure ท่ี
คาดคะเนไวเ้ลก็นอ้ย 
 4.   จากนั้นค่อย ๆ ปล่อยลมออกจาก Cuff ชา้ ๆ แลว้ค่อยฟังเสียงจากหูฟัง เสียงท่ี
เกิดข้ึนจากหูฟัง เรียกวา่ Korotkoff sound ค่าความดนัท่ีอ่านไดเ้ม่ือไดย้นิเสียงแรก คือ  Systolic 
pressure  และจะไดย้นิเสียงน้ีอยา่งต่อเน่ืองกนัไป จนกระทัง่เสียงน้ีเบาลงจนเงียบหายไป ตาํแหน่ง
ของความดนัท่ีเสียงหายน้ี คือ ค่าของ Diastolic pressure 
 การวดัค่าความดนัเลือดน้ีจะใหล้ะเอียด และถูกตอ้งจะตอ้งเลือกใช ้ Cuff ท่ีขนาดท่ี
เหมาะสมควรมีความกวา้งมากกวา่เสน้ผา่ศูนยก์ลางของแขน 20 เปอร์เซ็นต ์ และท่ีใชก้นัเป็น
มาตรฐานทัว่ไปในผูใ้หญ่ขนาดกวา้ง 12-14 เซนติเมตร และยาว 30 เซนติเมตร ผูท่ี้ถูกวดัความดนั
เลือดถา้อว้นมากควรใชข้นาดท่ีกวา้ง และยาวเพิ่มข้ึน แต่ถา้เป็นเดก็ควรจะลดลง ซ่ึงวิธีการวดัความ
ดนัเลือดท่ีกล่าวมาน้ี เรียกวา่ การวดัโดยวิธีการฟัง (auscultation) 
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7.10 การหายใจ  (Respiration) 
การหายใจเป็นการแลกเปล่ียนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด ์  ระหวา่งร่างกายกบั

ส่ิงแวดลอ้มการหายใจในทางสรีรวิทยา แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
1.   External respiration หรือ Ventilation คือ การนาํอากาศจากภายนอกเขา้สู่ปอด

จนถึงถุงลม และมีการแลกเปล่ียนออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด ์ ระหวา่งอากาศท่ีอยูใ่นถุงลม
กบัเลือดบางคร้ังเราเรียกวา่ การหายใจภายนอก 

2.   Internal respiration หรือ Tissue respiration คือ การแลกเปล่ียนออกซิเจน และ
คาร์บอนไดออกไซด ์ในเลือด และในเซลลร่์างกาย บางคร้ังเราเรียกวา่ การหายใจภายใน 

โดยปกติ การหายใจ 1 คร้ัง จะประกอบดว้ย 3 ระยะ คือ การหายใจเขา้ (Inspiration) 
การหายใจออก (Expiration) และระยะพกั (Resting period) ซ่ึงอตัราการหายใจในผูใ้หญ่ประมาณ 
16-18 คร้ังต่อนาที และอตัราการหายใจจะเป็นสดัส่วนกบัชีพจรคือ 1:4 โดยมีศูนยค์วบคุมการ
หายใจอยูท่ี่ Medulla oblongata 

 
ปัจจัยสําคญัทีท่าํให้ลกัษณะ และอตัราการหายใจแตกต่างกนั 

1.  อาย ุเดก็แรกเกิดหายใจประมาณ 40 คร้ังต่อนาที เดก็อาย ุ1-2 ปี หายใจประมาณ 30 
คร้ังต่อนาที เดก็อาย ุ5 ปี หายใจประมาณ 25 คร้ังต่อนาที ผูใ้หญ่หายใจประมาณ 16-18 คร้ังต่อนาที 

2.  สภาพทัว่ไปของร่างกาย เม่ือร่างกายมีอุณหภูมิสูงการหายใจจะเร็วข้ึน ผูป่้วยมี
อาการเสียเลือด หรือตกเลือด (Hemorrhage) จะหายใจเร็วกวา่ปกติ 

3.   เพศ เพศหญิงจะหายใจเร็วกวา่เพศชายเลก็นอ้ย 
4.  การออกกาํลงักายขณะท่ีออกกาํลงักายการหายใจจะเร็วข้ึนแรง และลึกมากกว่า

ปกติ 
5.  สภาพการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ เช่น ดีใจ  ตกใจ  กลวั โกรธ เป็นเหตุใหห้ายใจ

เร็วข้ึน 
6.  ความเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนต่อร่างกายพษิของเช้ือโรค กเ็ป็นสาเหตุใหก้ารหายใจเร็วข้ึน 
7.  ความกดดนัของอากาศ เช่น ถา้อยูใ่นท่ีสูง ความกดดนัอากาศลดลง จะมีอาการหู

อ้ือ ปวดศีรษะ แน่นหนา้อก และเหน่ือยง่ายกวา่ปกติ เพราะปริมาณออกซิเจนลดลงจะทาํใหก้าร
หายใจเพิ่มข้ึน 

8.  ฤทธ์ิยาบางชนิด เช่น ยามอร์ฟีน ทาํใหอ้าการหายใจชา้ลง การตรวจนบัการหายใจ 
ส่วนมากจะนบัจาํนวนคร้ังของการหายใจเขา้ หรือหายใจออกอยา่งใดอยา่งหน่ึง และจะใชเ้วลา       
1 นาที ในขณะท่ีนบัการหายใจนั้นจะตอ้งสงัเกต ระยะความลึก ความสมํ่าเสมอของการหายใจ
รวมทั้งสีของผวิหนงั และกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการหายใจ โดยเฉพาะบริเวณหนา้อกและทอ้ง และ
ขณะท่ีตรวจการหายใจนั้นจะตอ้งใหผู้ท่ี้ถูกตรวจนบัรู้สึกสบายใจ ไม่ต่ืนเตน้หรือวิตกกงัวลใด ๆ 
ดว้ย 
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บทที ่8 
ยาเสพตดิ 

                                                                                                                         

8.1 ความหมายของยาเสพติด 
 ความหมายโดยทัว่ไปหมายถึง สาร หรือยาท่ีอาจจะเป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติ หรือจาก
การสงัเคราะห์ ซ่ึงเม่ือบุคคลใดเสพ หรือรับเขา้สู่ร่างกายซํ้าๆ กนัแลว้ไม่วา่โดยวิธีการใดๆ เป็นช่วง
ระยะๆ หรือนานติดต่อกนักต็ามจะทาํใหบุ้คคลนั้นตอ้งตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของสารนั้น ทางดา้นจิตใจ
หรือรวมทั้งทางดา้นร่างกาย และอาจตอ้งเพิ่มปริมาณการเสพข้ึนเร่ือย ๆ จนทาํใหสุ้ขภาพของผูเ้สพ
นั้นเส่ือมโทรมลง ประการสาํคญัเม่ือถึงเวลาเสพแลว้ไม่ไดเ้สพ และจะมีอาการผดิปกติทางดา้น
จิตใจ หรือรวมทั้งทางดา้นร่างกาย เม่ือไม่ไดเ้สพ 
 ความหมายของเภสชักร คือ ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดพิษเร้ือรัง และปรากฏอาการของโรคอยา่ง
ชดัเจนภายหลงัเม่ือหยดุเสพแต่ความหมายในทศันะของนกัสงัคมสงเคราะห์ คือ ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิด
ความเดือดร้อนในสงัคมความหมายในทศันะของนกักฎหมาย คือ ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดพษิ และพิษของมนั
เป็นตน้เหตุของอาชญากรรม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงพอใหค้วามหมายโดยทัว่ไปและ
ความหมายตามกฎหมาย ดงัน้ี ความหมายตามพระราชบญัญติั พ.ศ.2522 “ยาเสพติดใหโ้ทษ
หมายถึง ยา หรือ สารเคมีหรือวตัถุชนิดใดๆหรือพืช ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่วา่จะโดยวิธี กิน ดม 
สูบ หรือ ฉีดแลว้จะทาํใหเ้กิดผลต่อร่างกาย และจิตใจ ในลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 

1.  ตอ้งเพ่ิมขนาดการเสพมากข้ึนเร่ือยๆ 
2.  มีความตอ้งการเสพทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจอยา่งรุนแรงตลอดเวลา 
3.  เม่ือถึงเวลาเสพแต่ไม่ไดเ้สพจะมีอาการขาดยา 
4.  สภาพร่างกายโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง 
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8.2 ชนิดของยาเสพติด 
 ยาเสพติดสามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะดงัน้ี 

ก. แบ่งตามแหล่งทีเ่กดิได้ 
1.  ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดท่ีผลิตไดม้าจากพืช เช่น ฝ่ิน 

กระท่อม กญัชา 
2.  ยาเสพติดสงัเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดท่ีผลิตข้ึนดว้ยกรรมวธีิทาง

เคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน 
 
 ข. แบ่งตามพระราชบัญญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522ได้แก่ 
 ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่มีประโยชน์ทางด้านการแพทย  ์เช่น 
เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) แอลเอสดี 
(LSD) เอค็ซ์ตาซี (Ecstasy) หรือ MDMA  
 ประเภทที่  2 ยาเสพติดให้โทษท่ีมียาเสพติดให้โทษทัว่ไป เช่น ฝ่ิน (Opium) มอร์ฟีน 
(Morphine) โคเคน หรือโคคาอีนเมทาโดน (Methadone)  
 ประเภทที ่ 3 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมียาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ผสมอยู ่เช่น ยาแกไ้อท่ีมี
โคเคอีนผสมอยู ่
 ประเภทที่  4 สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 หรือประเภทท่ี 2 
เช่น อะเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride) อะเซติลคลอไรด์ (Acetylchloride) เอทิลิดีนไดอาเซ
เตด (Ethylidinediacetate) ไลเซอร์จิค อาซิค (Lysergic Acid)  
 ประเภทที่5 ยาเสพติดให้โทษท่ีมิไดอ้ยู่ในประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 4 เช่น พืชกญัชา 
พืชกระท่อม พืชฝ่ิน (ซ่ึงหมายความรวมถึงพนัธ์ฝ่ิน เมลด็ฝ่ิน กลา้ฝ่ิน ฟางฝ่ิน พืชเห็ดข้ีควาย) 
 ค. แบ่งตามการออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทได้แก 
 1. ยาเสพติดประเภทกดประสาท เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท          
สารระเหย 
 2.  ยาเสพติดประเภทกระตุน้ประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน 
 3.  ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอม็ที เห็ดข้ีควาย 
 4.  ยาเสพติดประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน (อาจ กด กระตุน้ หรือหลอนประสาท
ร่วมกนั) เช่น กญัชา 
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 ง. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก 
 องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัแบ่งยาเสพติดไว ้9 ประเภท ไดแ้ก่  

1.   ประเภทฝ่ิน หรือมอร์ฟีนรวมทั้งยาท่ีมีฤทธ์ิคลา้ยมอร์ฟีน เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน 
เพทิดีน 

2.  ประเภทบาบิทูเรท รวมทั้งยาท่ีมีฤทธ์ิทาํนองเดียวกนั เช่น เซโคบาร์บิตาล  อะโม
บาร์บิตาล พาราดีไฮด ์เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด ์

3.   ประเภทแอลกอฮอล ์เช่น เหลา้ เบียร์ วิสก้ี 
4.   ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน 
5.   ประเภทโคเคน เช่น โคเคน ใบโคเคน 
7.   ประเภทกญัชา เช่น ใบกญัชา ยางกญัชา 
8.   ประเภทคทั เช่น ใบคทั ใบกระท่อม 
9.  ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีอม็ที เมสคาลีน เมลด็มอร์น่ิงโกลล่ี        

ตน้ลาํโพง เห็ดเมาบางชนิด 
10.  ประเภทอ่ืนๆ เป็นพวกไม่สามารถเขา้ประเภทใดได ้ เช่น ทินเนอร์ เบนซิน นํ้ายา

ลา้งเลบ็ ยาแกป้วด บุหร่ี 
 
8.3 ยาเสพติดทีแ่พร่ระบาดในประเทศไทย 
 8.3.1 ฝ่ิน(Opium) 
 ฝ่ิน เป็นสารประกอบชนิดหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากยางของผลฝ่ิน ในเน้ือฝ่ินมีสารเคมีผสมอยู่
มากมายประกอบดว้ยโปรตีน เกลือแร่ ยาง และกรดอินทรีย ์ เป็นแอลคะลอยด ์ (Alkaloid) ซ่ึงเป็น
ตวัการสาํคญัท่ีทาํใหฝ่ิ้นกลายเป็นยาเสพติดใหโ้ทษร้ายแรงแอลคะลอยด ์ ในฝ่ินแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ  
 ประเภทท่ี 1 ออกฤทธ์ิทาํใหเ้กิดอาการมึนเมา และเป็นยาเสพติดใหโ้ทษโดยตรง     
แอลคะลอยดป์ระเภทน้ีทางเภสชัวิทยา ถือวา่ เป็นยาทาํใหน้อนหลบั (Hypnotic)      แอลคะลอยดท่ี์
เป็นสารเสพติดซ่ึงออกฤทธ์ิตวัสาํคญัท่ีสุดในฝ่ิน คือ มอร์ฟีน (Morphine) 
 ประเภทท่ี 2 ออกฤทธ์ิทาํใหก้ลา้มเน้ือหยอ่นคลายตวั ซ่ึงทางเภสชัถือวา่   แอลคะลอยด ์
ในฝ่ินประเภทน้ีไม่เป็นสารเสพติด แต่มีฤทธ์ิทาํใหก้ลา้มเน้ือของร่างกายหยอ่นคลายตวั ซ่ึงมี        
ปาเวอร์รีน (Papaverine) เป็นตวัสาํคญั 
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 ฝ่ินเป็นพืชลม้ลุกข้ึนในท่ีสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลประมาณ 3,000 ฟุตข้ึนไป เป็นยาเสพติด
ท่ีเป็นตน้ตอของยาเสพติดร้ายแรง เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน และโคเคอีน มีการลกัลอบปลูกฝ่ินมากทาง
เหนือของประเทศไทย บริเวณแนวพรมแดนท่ีเรียกวา่ สามเหล่ียมทองคาํ 
 เน้ือฝ่ินไดม้าจากยางของผลฝ่ินท่ีถูกกรีดจะมีสีขาว เม่ือถูกอากาศจะมีสีคลํ้าลงกลายเป็น
ยางเหนียวสีนํ้าตาลไหม ้ หรือดาํ มีกล่ินเหมน็เขียว และรสขมเรียกวา่ ฝ่ินดิบ ส่วนฝ่ินท่ีมีการนาํมา
สูบเรียกวา่ ฝ่ินสุก ไดม้าจากการนาํฝ่ินดิบไปตม้ หรือเค่ียวใหสุ้ก  
 
ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 -  ฝ่ินออกฤทธ์ิกดประสาท 
 - มีอาการเสพติดทางร่างกาย และจิตใจ 
 -  มีอาการขาดยาทางร่างกาย  
 
อาการผู้เสพ 
 จิตใจเล่ือยลอยง่วง ซึม แกว้ตาหร่ี พดูจาวกวน ความคิดเช่ืองชา้ ไม่รู้สึกหิวชีพจรเตน้ชา้ 
 
โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522  
 
ศัพท์ในวงการยาเสพติด 
 หมู  หมายถึง ฝ่ินท่ีคลุกยาฉุน ยาเสน้ ใบพลู ใบจาก หรือกญัชาใชม้ว้นสูบดว้ยกลอ้ง 

 จ๊อย  หมายถึง หน่วยนบัท่ีใชเ้รียกกบัฝ่ิน เช่น ฝ่ิน 1 จ๊อย นํ้าหนกัประมาณ 1.6 กิโลกรัม 
 
 8.3.2 มอร์ฟีน(Morphine) 
 มอร์ฟีน เป็นแอลคะลอยด(์Alkaloid) ของฝ่ินท่ีสาํคญัท่ีสุด ซ่ึงเป็นตวัการท่ีทาํใหฝ่ิ้นมี
ฤทธ์ิเดชแห่งความมึนเมา ชาวเยอรมนัช่ือ SERTURNER เป็นผูส้กดัจากฝ่ินเม่ือปี ค.ศ.1803 
(พ.ศ.2346) ไดเ้ป็นคร้ังแรกฝ่ินชั้นดี จะมีมอร์ฟีนประมาณ 10%-16% ฝ่ินหนกั 1 ปอนดน์าํมาสกดัจะ
ไดม้อร์ฟีนประมาณ 0.22 ออนซ์ หรือ 6.6 กรัม มอร์ฟีนมีลกัษณะ 2 รูปคือ รูปอิสระ (Free) และ     
รูปเกลือ (Salt) สาํหรับท่ีมีลกัษณะเป็นรูปของเกลือ ไดแ้ก่ ซลัเฟท (Sulfate) ไฮโดรคลอไรด ์ 
(Hydrochloride) อาซิเตท (Acetate) และทาร์เตรท (Tartrate) มอร์ฟีนรูปเกลือท่ีนิยมทาํมาก           
คือ Sulfate ในปัจจุบนัมอร์ฟีนสามารถทาํข้ึนไดโ้ดยการสงัเคราะห์ดว้ยกรรมวิธีทางเคมีแลว้ 
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 มอร์ฟีน เป็นผงสีขาว หรือเทาเกือบขาว ไม่มีกล่ิน มีรสขม มีฤทธ์ิสูงกวา่ฝ่ิน เสพติดได้
ง่าย มีลกัษณะเป็นเมด็ เป็นผง และเป็นกอ้น หรือละลายหลอดบรรจุหลอดสาํหรับฉีดนาํเขา้สู่     
ร่างกายโดยวิธีฉีดเป็นส่วนมากมอร์ฟีนใชเ้ป็นยาหลกั หรือมาตรฐานของยาแกป้วด ยาจาํพวกน้ีกด
ระบบประสาทส่วนกลาง ลดความรู้สึกเจบ็ปวด ทาํใหรู้้สึกง่วงหลบัไป และลดการทาํงานของ     
ร่างกายอาการขา้งเคียงอ่ืนๆ กคื็อ อาจทาํใหค้ล่ืนเหียนอาเจียน ทอ้งผกู เกิดอาการคนับริเวณใบหนา้ 
ตาแดงเพราะโลหิตฉีด ม่านตาดาํหดตีบ และหายใจลาํบาก 
 
ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 - มอร์ฟีนออกฤทธ์ิกดระบบประสาท 
 -  มีอาการเสพติดทางร่างกาย และจิตใจมีอาการขาดยาทางร่างกาย 
 
อาการผู้เสพ 
 คล่ืนเหียนอาเจียน ทอ้งผกู เกิดอาการคนัหนา้ ตาแดง ซึม ง่วงนอน ไม่สนใจ   
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 
 
ประโยชน์ของมอร์ฟีนในทางการแพทย์ 
 โดยท่ีมอร์ฟีนออกฤทธ์ิกดศูนยป์ระสาทสมองส่วน Cerebral Cortex ดงันั้นแพทย ์    
ผูเ้ช่ียวชาญจึงสามารถนาํมอร์ฟีนมาใชป้ระโยชน์ในทางการแพทยไ์ดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย การ
ใชม้อร์ฟีนกเ็พือ่ช่วยใหผู้ป่้วยลดความเจบ็ป่วยลดความเจบ็ปวดได ้ดงัน้ี 
 1. ช่วยยกระดบัความอดกลั้น ต่อความรู้สึกเจบ็ปวดใหสู้งข้ึน จึงทาํใหช่้วยรับ
ความรู้สึกดา้นเจบ็ปวดนอ้ยลง เพราะฤทธ์ิมอร์ฟีนไปกดประสาทส่วนรับความรู้สึกดงันั้นถา้ความ
เจบ็ปวดของร่างกายเป็นขนาดกลางความเจบ็ปวดนั้นจะหายไปได ้ แต่ถา้ความเจบ็ปวดนั้นขนาดสูง
เช่น ปวดเสียดแทง หรือปวดจ๊ีด ฤทธ์ิของมอร์ฟีนกจ็ะไปกดประสาททาํใหเ้ปล่ียนเป็นความเจบ็ปวด
แบบต้ือ หรือปวดชาๆ ไม่รุนแรงเท่าเดิม ผูป่้วยจึงทนต่อความเจบ็ปวดได ้
 2. ช่วยยกระดบัอารมณ์ของผูป่้วยใหสู้งข้ึน โดยปกติผูป่้วยท่ีมีความเจบ็จะมีอารมณ์
เศร้าหมอง และหดหู่ไม่เบิกบาน เม่ือแพทยใ์หม้อร์ฟีนเขา้ไปกดระบบประสาททาํใหเ้กิดความรู้สึก
มึนชาลดความเจบ็ปวดลงได ้เป็นเหตุทาํใหเ้กิดความสบายอารมณ์ข้ึน 
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 3. บา้งช่วยขจดัความวิตกกงัวล ห่วงใย และความหวาดกลวัใหห้มดไป โดยท่ีฤทธ์ิ
ของมอร์ฟีนเขา้ไปกดประสาทส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ประสาทซิมพาเตติค ทาํใหอ้วยัวะใน        
ร่างกายทาํงานนอ้ยลง เท่ากบัเป็นการพกัผอ่นของร่างกาย ช่วยใหเ้กิดความผาสุกทางดา้นจิตใจ จึง
ขจดัความวิตกกงัวล และความหวาดกลวัลงได ้
 8.3.3 เฮโรอนี(Heroin) 
 เฮโรอีน เป็นยาเสพติดท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ทางเคมีจากปฏิกิริยาระหวา่งมอร์ฟีนกบั
สารเคมีบางชนิด เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด ์ (Aceticanhydride) หรืออาเซติลคลอไรด ์ (Acetyl 
chloride) หรือเอทิลิดีนไดอาเซเตต (Ethylidene diacetate) โดยนกัวจิยัชาวองักฤษ ช่ือ C.R. Wright 
ไดค้น้พบวิธีการสงัเคราะห์เฮโรอีนจากมอร์ฟีนโดยใชน้ํ้ ายาอาเซติคแอนไฮไดรด ์ (Aceticanhydride) 
และบริษทัผลิตยาไบเออ (Bayer) ไดน้าํมาผลิตเป็นยาออกสู่ตลาดโลก ในช่ือทางการคา้ “Heroin” 
และนาํมาใชแ้ทนมอร์ฟีนอยา่งแพร่หลาย หลงัจากท่ีมีการใชเ้ฮโรอีนในวงการแพทยน์านถึง 18 ปี 
จึงทราบถึงอนัตราย และผลท่ีทาํใหเ้กิดการเสพติดท่ีใหโ้ทษอยา่งร้ายแรงจนปี พ.ศ.2467 (ค.ศ.1924) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดอ้อกกฎหมายระบุใหเ้ฮโรอีนเป็นยาเสพติดใหโ้ทษหา้มมิใหผู้ใ้ดเกบ็ไวใ้น
ครอบครอง 
 หลงัจากนั้นต่อมาอีก 35 ปี คือเม่ือ พ.ศ.2502 เฮโรอีนจึงไดแ้พร่ระบาดสู่ประเทศไทยจึง
ออกกฎหมายใหเ้ฮโรอีน และมอร์ฟีนเป็นยาเสพยใ์หโ้ทษ 
 เฮโรอีนออกฤทธ์ิแรงกวา่มอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และออกฤทธ์ิแรงกวา่ฝ่ิน ประมาณ 
30-90 เท่า โดยทัว่ไปเฮโรอีน จะมีลกัษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม และไม่มีกล่ิน
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท เช่นเดียวกบัมอร์ฟีน ไดแ้ก่ เฮโรอีนเบส (Heroin base) ซ่ึงมีคุณลกัษณะเด่น
คือ ไม่ละลายในนํ้า ส่วนอีกประเภทหน่ึง คือ เกลือของเฮโรอีน (Heroin salt) เฮโรอีนไฮโดรคลอ
ไรด ์(Heroin hydrochloride) 
 
เฮโรอนีทีแ่พร่ระบาดในประเทศไทยมี 2 ชนิด คอื 
 1 .  เฮโรอีนผสม  หรือเรียกว่า เฮโรอีนเบอร์ 3 หรือไอระเหย เป็นเฮโรอีนท่ีมี
ความบริสุทธ์ิตํ่า เน่ืองจากมีการผสมสารอ่ืนเขา้ไปดว้ย เช่น ผสมสารหนู สตริกนิน ยานอนหลบั 
คาเฟอีน แป้ง นํ้าตาล และอาจผสมสี เช่น สีม่วง สีชมพอู่อน สีนํ้ าตาล อาจพบในลกัษณะเป็นผง 
เป็นเกลด็ หรืออดัเป็นกอ้นเลก็ ๆ มีวิธีการเสพโดยสูดเอาไอสารเขา้ร่างกาย จึงเรียกวา่“ไอระเหย” 
หรือ “แคป”  
 2.  เฮโรอีนเบอร์4 เป็นสารเฮโรอีนไฮโดรคลอไรดท่ี์มีความบริสุทธ์ิสูง มีลกัษณะเป็น
ผงละเอียด หรือเป็นคลา้ยเมลด็ไข่ปลา หรือพบในลกัษณะอดัเป็นกอ้นส่ีเหล่ียมผนืผา้ มกัมีสีขาว 
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หรือสีครีมไม่มีกล่ิน มีรสขมเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปวา่ “ผงขาว” มกัเสพโดยนาํมาละลายนํ้าแลว้ฉีดเขา้
ร่างกาย หรือผสมบุหร่ีสูบ 
 

อาการผู้เสพ 
 1.  มีอาการปวดกลา้มเน้ือกระดูก ปวดตามขอ้ ปวดสนัหลงั ปวดบั้นเอว ปวดหวั
รุนแรง 
 2.  มีอาการจุกแน่นในอก คลา้ยใจจะขาด อ่อนเพลียอยา่งหนกัหมดเร่ียวแรง มีอาการ
หนาว ๆ ร้อน ๆ อึดอดัทุรนทุราย นอนไม่หลบั กระสบักระส่าย บางรายมีอาการชกัตาตั้งนํ้ าลาย   
ฟมูปาก ม่านตาดาํหดเลก็ลง 
 3.  ใจคอหงุดหงิด ฟุ้ งซ่าน มึนงง หายใจไม่ออก 
 4.  ประสาทเส่ือมความจาํเส่ือม 

 
โทษทางร่างกาย 
 1. โทษต่อผวิหนงั เป็นอาการท่ีทาํใหเ้สน้เลือดใตผ้วิหนงัเกิดการขยายตวัเกิดเป็นตุ่ม
แดงเลก็ๆ ข้ึนบริเวณผวิหนงั เกิดการขยายตวั เกิดเป็นตุ่มแดงเลก็ ๆ ข้ึนบริเวณผวิหนงั และกระตุน้
สารฮิสตามีน (Histamine) และกระตุน้ต่อมเหง่ือดว้ยอาการน้ีพบเห็นได ้หลงัจากเสพเฮโรอีนใหม่ๆ 
จะมีอาการคนัใตผ้วิหนงันอกจากน้ี ผูเ้สพจะมีเหง่ือออกมากกวา่ปกติ และขนลุก 
 2.  โทษต่อลาํไส ้ทาํใหล้าํไสบิ้ดตวันอ้ยลงผูเ้สพจะมีอาการทอ้งผกู 
 3.  กดศูนยก์ารหายใจ ทาํใหห้ายใจชา้กวา่ปกติ ถา้ใชใ้นปริมาณมากจะทาํใหห้วัใจ
หยดุเตน้ได ้ ทาํลายฮอร์โมนเพศถา้ผูเ้สพเป็นเพศหญิงจะทาํใหป้ระจาํเดือนมาผดิปกติ ถา้ผูเ้สพเป็น
ผูช้ายจะทาํใหฮ้อร์โมนเพศลดลงไม่มีความรู้สึกตอ้งการทางเพศ 
 4. ทาํลายระบบภูมิคุม้กนัโรคของร่างกาย ผูเ้สพติดจึงมีโอกาสติดไดง่้ายอาการท่ีพบ
เห็นไดง่้าย คือ ผวิหนงัมีอาการติดเช้ือโรคไดง่้ายอาการท่ีพบเห็นภายนอก คือ ผวิหนงัมีอาการติด
เช้ือ เป็นแผลพพุอง ติดเช้ือวณัโรค ติดเช้ือโรคตบัอกัเสบ นอกจากน้ีผูเ้สพเฮโรอีนจะทาํใหติ้ดโรค
เอดส์ไดง่้ายกวา่ปกติเพราะผูเ้สพมกัใชเ้ขม็ฉีดยาท่ีไม่ไดท้าํความสะอาด หรือใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัจน
ทาํใหติ้ดเช้ือ HIV. 
 ผูเ้สพเฮโรอีนท่ีติดเช้ือ HIV.กจ็ะเป็นผูแ้พร่ระบาด HIV.เน่ืองจากการจบักลุ่มใชเ้ขม็ฉีด
ยาร่วมกนั หรือบางคร้ังกมี็เพศสมัพนัธ์กนัโดยไม่ป้องกนั 
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ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 เฮโรอีนออกฤทธ์ิกดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางดา้นร่างกาย และจิตใจ มีอาการ
ขาดยาทางดา้นร่างกายอยา่งรุนแรง 
 
โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดโทษ         พ.ศ. 2522 
ศัพท์ในวงการยาเสพติด 
 โช้ค หมายถึง การเสพเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเขา้สู่ร่างกายทางเสน้เลือดคร้ังหน่ึงก่อนแลว้
ดูดเลือดออกมาใหม่เพื่อลา้งคราบเฮโรอีนท่ียงัหลงเหลือในหลอดสลิงคใ์หห้มดแลว้ฉีดเขา้ไปอีก
คร้ัง 
 สอย หมายถึง การสูบเฮโรอีนโดยวิธีสอดใส่บุหร่ีหรือใชป้ลายบุหร่ีจ้ิมสูบ 
 
การบรรจุเฮโรอนี 
 การบรรจุเฮโรอีนเพ่ือจาํหน่ายนั้น มีลกัษณะการบรรจุดงัน้ี 
 1.  ตวั คือ เฮโรอีนบรรจุในหลอดกาแฟ หรือกระดาษปิดหวัทา้ยยาว 1 น้ิว ใน 1 ตวั มี
เน้ือเฮโรอีนประมาณ 50 มิลลิกรัม 
 2.  ฝา คือ ฝาของบ๊ิก 1 ฝา จะมีขาดยา 1ใน 5 ของบ๊ิก นั้นๆ เช่น ฝาเบอร์ 5 จะมีเฮโรอีน
ประมาณ 200 มิลลิกรัม ฝาบ๊ิกเบอร์ 3 จะมีเฮโรอีนประมาณ 100 มิลลิกรัม 
 3.  บ๊ิก คือ เฮโรอีนท่ีบรรจุในหลอดใส่ยาเรียกตามขนาดของหลอดท่ีใช ้ เช่น บ๊ิกเบอร์ 
5 ใชห้ลอดเบอร์ 5 แต่ถา้ใชบ๊ิ้กเบอร์ 6 เรียก บ๊ิกเบอร์ 3 เป็นคร่ึงหน่ึงของบ๊ิกเบอร์ 5  คือ จะมีเฮโรอีน
ประมาณ 500 มิลลิกรัม 
 4.  ใส่กระบอกฉีดยาขนาด 5 ซีซี ขนาดของเฮโรอีนนั้นไม่ทราบแน่นอนส่วนใหญ่จะ
อยูร่ะหวา่ง 60-70 เปอร์เซ็นต ์ใชฉี้ดเขา้เสน้เลือดดาํ กระบอกท่ีใชม้กัไม่สะอาด นํ้าท่ีใชส่้วนใหญ่ใช้
นํ้ าประปามีส่วนนอ้ยท่ีใชน้ํ้ากลัน่ ถา้มีอาการอยากยามากจะไม่คาํนึงถึงความสะอาด อาจใชน้ํ้ าคลอง
หรือนํ้าอะไรกไ็ด ้ท่ีหาไดใ้นขณะนั้น 
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การออกฤทธ์ิของยาเสพติด 
 ยาเสพติดประเภทกดประสาท(Depressant) จะออกฤทธ์ิกดประสาทและอวยัวะต่างๆ 
ของร่างกายของผูเ้สพดงัน้ี 
 1.  ออกฤทธ์ิต่อประสาทสมองส่วนกลาง ซีรีเบริล คอร์เทค (Cerebral Cortex) โดยจะ
กดศูนยป์ระสาทสมองส่วนท่ีรับความรู้สึกมึนชา ทาํให้ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรือร้น การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ี ทาํใหเ้กิดอาการทางดา้นจิตใจเปล่ียนแปลงไป  
 2.  ออกฤทธ์ิต่อประสาทสมองส่วนเมดลัลาร่ี (Medullary Centers) ทาํให้ไปกดศูนย์
ประสาทสมองส่วนการหายใจ ทาํใหห้ายใจชา้ และการเตน้ของหวัใจชา้ลง 
 3.  ออกฤท ธ์ิต่อระบบประสาทส่วนต่างๆ  ของร่างกายทําให้ปรากฏอาการ
เปล่ียนแปลงในระบบต่างๆของร่างกายผูเ้สพ ดงัน้ี 
  -  ต่อระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract) ทาํใหก้ลา้มเน้ือเก่ียวกบัทางเดิน
อาหารทาํงานสูงข้ึน เพื่อท่ีจะบงัคบัใหอุ้จจาระผา่นออก และถา้แรงขบัของกลา้มเน้ือทางเดินอาหาร
ทาํงานสูงข้ึน อาจจะมีการทาํใหเ้คล่ือนไหวในทางตรงขา้มทาํใหมี้อาการคล่ืนไสอ้าเจียนเกิดข้ึนได ้
  - ต่อระบบขับปัสสาวะ (Urinary tract) ทําให้กล้ามเน้ือหูรูดเก่ียวกับกระเพาะ
ปัสสาวะหดตวัทั้งๆท่ี กลา้มเน้ือปัสสาวะยากกวา่ปกติ 
  - ต่อระบบการไหลเวียนของโลหิต (Circulation) ทาํใหเ้สน้เลือดในช่องทอ้งหดตวั
ทาํใหก้ารไหลเวียนของโลหิตในร่างกายไม่เป็นไปตามปกติ จะเห็นไดว้า่ผูติ้ดยาเสพติดประเภทน้ีจะ
ตวัเหลือง อนัเน่ืองมาจากโลหิตไหลเวียนไปหล่อเล้ียงร่างกายไม่ปกติโลหิตฝอยปลายทัว่ไปขยายตวั 
 
อาการขาดยา 
 จะเร่ิมหลงัจากไดรั้บยาคร้ังสุดทา้ย 4-10 ชัว่โมงแลว้ไม่สามารถหายามาเสพไดอี้กจะมี
อาการกระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธง่าย ต่ืนตกใจง่าย หาวนอนบ่อย ๆ นํ้ ามูกนํ้ าตาไหล นํ้ าลาย 
และเหง่ือออกมาก ขนลุก กลา้มเน้ือกระตุก ตวัสั่น ม่านตาขยาย ปวดหลงั และขามาก ปวดทอ้ง 
อาเจียน ทอ้งเดิน บางรายมีอาการรุนแรงถึงขนาดถ่ายเป็นเลือดท่ีภาษาชาวบา้นเรียกวา่  “ล ง แ ด ง ”     
ผูติ้ดยาจะมีความตอ้งการยาอยา่งรุนแรงจนขาดเหตุผลท่ีถูกตอ้งอาการขาดยาน้ีจะเพิม่ข้ึนในระยะ 24 
ชัว่โมงแรก และจะเกิดมากท่ีสุด ภายใน 48-72 ชัว่โมง และหลงัจากนั้นอาการจะค่อยๆลดลง 
การเลกิเสพเฮโรอนี 
 การเลิกเสพเฮโรอีนนั้น จะตอ้งทาํภายใตก้ารควบคุมดูแลของแพทย ์ หรือผูเ้ช่ียวชาญ
เพราะการเลิกเสพจะทาํใหเ้กิดอาการถอนยามีอาการตั้งแต่จาม เป็นตะคริว หนาวสัน่ อาเจียน ไป
จนถึงชกัหมดสติ และอาจถึงตายไดห้ากไม่ไดรั้บการรักษา 
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 ปัจจุบนัในหลายประเทศมีความพยายามท่ีจะศึกษาหาวิธีการควบคุมการถอนยา และ
ทาํใหค้วามทรมานนั้นลดลง ซ่ึงกป็ระสบผลสาํเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่วา่จะเป็นวิธีการลดยาอยา่งค่อย
เป็นค่อยไป หรือการลดยาท่ีมีอนัตรายนอ้ยกวา่ เช่น เมธาโดน หลงัจากนั้นจึงค่อยๆถอนยาเหล่าน้ีไป
ซ่ึงวิธีการรักษาแบบน้ีจะช่วยใหผู้เ้ลิกยามีอาการถอนยาอยา่งไม่รุนแรง เช่น อาจมีอาการเหมือนเป็น
ไขห้วดัใหญ่เท่านั้น แต่ส่ิงท่ียากท่ีสุด คือ ทาํอยา่งไรจึงจะป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้เพิ่งเลิกยาหนักลบัไป  
เสพอีก 
 ผูท่ี้ตอ้งการเลิกเสพเฮโรอีน และยาเสพติดอ่ืนๆ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแนะนาํ และฟ้ืนฟผููมี้ปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด กทม.          
ศูนยอ์าสาสมคัรยาเสพติด สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติดประเวศ และศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดในภาคต่างๆ 
 
 8.3.4 โคเคน(Cocaine) 
 โคเคน หรือโคคาอีน เป็นยาเสพติดท่ีสกดัไดจ้ากใบของตน้โคคา ซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้นิยม
ลกัลอบปลูกมากในประเทศแถบอเมริกาใต ้เช่น เปรู โบลิเวีย และโคลมัเบีย เป็นตน้ ในใบโคคาจะมี
โคเคนอยู่ประมาณ 2% โคเคนมีช่ือเรียกในกลุ่มผูเ้สพว่า COKE, SNOW, SPEED BALL, CRACK 
โคเคนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ โคเคนเบส (Cocaine base) และเกลือโคเคน เช่น 
โคเคนไฮโดรคลอไรด ์(Cocaine hydrochloride) และโคเคนซลัเฟต (Cocaine sulfate) โคเคนท่ีพบ
ในประเทศ มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

 1. โคเคนชนิดผงมีลกัษณะเป็นผง ละเอียดสีขาว รส ไม่มีกล่ิน 
 2. โคเคนรูปผลึกเป็นกอ้น (Free base, Crack) 

 

วธีิการเสพ 
1.   การสูดโคเคนผงเขา้ทางจมูก หรือเรียกวา่ การนตัถุ ์
2.   การละลายนํ้าฉีดเขา้เสน้เลือดดาํ 
3.   การสูดควนั 

 

ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 - โคเคนออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท 
  - มีอาการเสพติดทางร่างกายเลก็นอ้ยข้ึนอยูก่บัวิธีการ และปริมาณท่ีเสพ 
 - มีอาการทางจิตใจ 
 - มีอาการขาดยาทางร่างกายแต่ไม่รุนแรง 



บทท่ี 8 ยาเสพติด 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

173

อาการผู้เสพ 
 หวัใจเตน้แรง ความดนัโลหิตสูงกระวนกระวายตวัร้อนมีไขน้อนไม่หลบั มีอาการ
ซึมเศร้า 

 
โทษทีไ่ด้รับ 
 ผนงัจมูกขาดเลือดทาํใหเ้ยือ่บุโพรงจมูกฝ่อ ขาด หรือทะลุ สมองกระตุน้รุนแรงทาํให้
เกิดอาการชกั มีเลือดออกในสมอง เน้ือสมองตายเป็นบางส่วน หวัใจถูกกระตุน้อยูเ่สมอ กลา้มเน้ือ
หวัใจเส่ือมลงทีละนอ้ยจนหวัใจบีบตวัไม่ไหวทาํใหห้วัใจลม้เหลว ผลจากการเสพเป็นระยะ
เวลานานทาํใหเ้กิดโรคจิตซึมเศร้า 
 
โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ     พ.ศ. 2522 
 
 8.3.5 ยาบ้า 
 ยาบ้า เป็น ช่ือท่ี เรียกยาเสพติดท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน 
(Amphetamine) สารประเภทน้ีแพร่ระบาดอยู่ 3 รูปแบบ  ด้วยกัน  คือ  แอมเฟตามีนซัลเฟต 
(Amphetamine Sulfate) และเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetamine Hydrochloride) 
ซ่ึงจากผลการตรวจพิสูจน์ยาบา้ปัจจุบนั ท่ีพบอยูใ่นประเทศไทยมกัพบว่าเกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟ
ตามีนไฮโดรคลอไรดผ์สมอยู ่
 ยาบา้ จดัอยู่ในกลุ่มยาเสพติดท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท มีลกัษณะเป็นยาเม็ดกลม
ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร นํ้ าหนกัเม็ดยา
ประมาณ 80-100 มิลลิเมตร มีสีต่างๆกนั เช่น สีส้ม สีนํ้ าตาล สีม่วง สีชมพู สีเทา สีเหลือง และสี
เขียว มีสญัลกัษณ์ ท่ีปรากฏบนเมด็ยา เช่น ฬ, m, M, PG, WY สญัลกัษณ์รูปดาว, รูปพระจนัทร์เส้ียว, 
99 หรืออาจเป็นลกัษณะของเสน้แบ่งคร่ึงเมด็ ซ่ึงสญัลกัษณ์เหล่าน้ี อาจปรากฏบนเมด็ ยาดา้นใดดา้น
หน่ึง หรือทั้งสองดา้น หรืออาจเป็นเมด็เรียบทั้งสองดา้นกไ็ด ้
 
วธีิการเสพ 
  วิธีการเสพยาบา้ทาํไดห้ลายวิธี เช่น รับประทาน หรือนาํไปผสมลงในเคร่ืองด่ืมคร้ังละ 
1/4,1/2  หรือ 1-2  เมด็ หรือบางคร้ังอาจใชว้ิธีฉีดเขา้เสน้แต่ไม่ค่อยไดรั้บความนิยม วิธีท่ีนิยมมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ วธีิสูบ หมายถึง การใชห้ลอดสูบเอาควนัท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้มด็ยาเขา้ทางปากคลา้ยกบั
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การสูบบุหร่ี ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีอนัตรายต่อร่างกายอยา่งยิง่เพราะตวัยาจะออกฤทธ์ิต่อร่างกายอยา่ง
รุนแรง และรวดเร็วกวา่วิธีเสพในรูปแบบอ่ืน 
  
ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 - ออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท 
  - มีการเสพติดทางร่างกาย และจิตใจไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
  
อาการผู้เสพ 
  เม่ือเสพเขา้ร่างกายในระยะแรกจะออกฤทธ์ิทาํใหร่้างกายต่ืนตวั หวัใจเตน้เร็ว ความดนั
โลหิตสูงใจสัน่ ประสาทตึงเครียด แต่เม่ือหมดฤทธ์ิยารู้สึกอ่อนเพลียมากกวา่ปกติประสาทชา้ทาํให้
การตดัสินใจชา้ และผดิพลาดเป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุร้ายแรงได ้ ถา้ใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานจะทาํ
ใหส้มองเส่ือม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุม้คลัง่ เสียสติ เป็นบา้อาจ
ทาํร้ายตนเอง และผูอ่ื้นไดห้รือในกรณีท่ีไดรั้บยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท และ
ระบบการหายใจ ทาํใหห้มดสติ และถึงแก่ความตายได ้
 
โทษทีไ่ด้รับ 
  การเสพยาบา้ก่อใหเ้กิดผลร้ายหลายประการ ดงัน้ี 
 1.  ผลต่อจิตใจ เม่ือเสพยาบา้เป็นระยะเวลานาน หรือใชเ้ป็นจาํนวนมาก จะทาํให้ผู ้
เสพมีความผดิปกติทางดา้นจิตใจ กลายเป็นโรคจิตชนิดระแวง ส่งผลใหมี้พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป 
เช่นเกิดอาการหวาดกลวั ประสาทหลอน ซ่ึงโรคน้ีหากเกิดข้ึนแลว้ อาการจะคงอยู่ต่อไปแมใ้น
ช่วงเวลาท่ีไม่ไดเ้สพยากต็าม 
 2.  ผลต่อระบบประสาท ในระยะแรกๆออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาททาํให้ประสาทตึง
เครียด แต่เม่ือหมดฤทธ์ิยาประสาทจะอ่อนลา้ ทาํใหก้ารตดัสินใจในเร่ืองต่างๆชา้ และผิดพลาดหาก
ใชติ้ดต่อกนันานจะทาํให้สมองเส่ือม หรือกรณีท่ีใชย้าปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท 
และระบบการหายใจทาํใหห้มดสติ และถึงแก่ความตายได ้
 3.  ผลต่อพฤติกรรม ฤทธ์ิของยาจะกระตุน้สมองส่วนท่ีควบคุมความกา้วร้าว และ
ความกระวนกระวายใจดงันั้นเม่ือเสพยาบา้นานๆ จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง คือ ผูเ้สพ
จะมีความกา้วร้าวเพิ่มข้ึน และหากยงัใชต่้อไปจะมีโอกาสเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงวา่จะมี
คนมาทาํร้ายตนเองจึงตอ้งทาํร้ายผูอ่ื้นก่อน 
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ยาเสพติดทาํให้เกดิความผดิปกติทางจิต 
 การใช้ยาบางชนิดในปริมาณเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะจาํพวกยาบา้อาจก่อให้เกิด
อาการทางจิตคลา้ยกบัอาการโรคจิตเภทไดรั้บผลการศึกษาติดตามอาการของผูเ้สพยา เป็นเวลา 6 ปี 
พบวา่ 55% ของผูท่ี้ใชย้ากระตุน้ประสาท จะเกิดอาการเหมือนโรคจิตเภท แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการดี
ข้ึนเม่ือหยดุใชย้า แต่อย่างไรก็ตามยงัมีกรณีของผูท่ี้ใชย้าหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี แลว้ทาํให้
เกิดความผดิปกติทางจิตข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 
โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ  พ.ศ. 2522 
 
 8.3.6 ยาอ ียาเลฟิ เอค็ตาซี (Ecstasy) 
 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี (Ecstasy) เป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกนั จะแตกต่างกนับา้งในดา้น
โครงส ร้างทางด้าน เค มี เท่ าท่ีพบ ส่วนให ญ่ จะมีองค์ประกอบทางเค มี  ท่ี สํ าคัญ คือ  3,4 
Methylenedioxy methamphetamine (MDMA),3,4 Methylenedioxy amphetamine (MDA)และ  3,4 
Methylenedioxy ethomphetamine (MDE หรือ MDEA) ลักษณะของยาอี มีทั้ งแคปซูล และเป็น
เมล็ดยาสีต่างๆ แต่ท่ีพบในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นเมล็ดกลมแบน เส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.8-1.2 ซ.ม. หนา 0.3-0.4 ซ.ม. ผวิเรียบ และปรากฏสัญลกัษณ์บนเมลด็ยาเป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย
, คา้งคาว, นก, ดวงอาทิตย,์ P.T.  เสพโดยการรับประทานเป็นเมด็ จะออกฤทธ์ิภายใน 45 นาที และ
ฤทธ์ิยาจะอยูใ่นร่างกายไดน้านประมาณ 6-8 ชัว่โมง 
 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี เป็นยาท่ีแพร่ระบาดในกลุ่มวยัรุ่นท่ีชอบเท่ียวกลางคืน   ออกฤทธ์ิ
ใน 2 ลกัษณะ คือ ออกฤทธ์ิกระตุน้ระบบประสาทในระยะสั้ นๆ หลงัจากนั้ นจะออกฤทธ์ิอย่าง
รุนแรงฤทธ์ิของยาจะทาํใหผู้เ้สพรู้สึกร้อน เหง่ือออกมาก หวัใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตสูง การไดย้นิ
เสียง และการมองเห็นแสงสีต่างๆผิดไปจากความเป็นจริงเคลิบเคล้ิมไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้
อนัเป็นสาเหตุพฤติกรรมเส่ือมเสียต่างๆ และจากการคน้ควา้วิจยัของแพทย ์และนักวิทยาศาสตร์
หลายท่านพบว่า ยาชนิดน้ีมีอันตรายร้ายแรง แม้จะเสพเพียง 1-2 คร้ังก็สามารถทําลายระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่างกาย ส่งผลให้ผูเ้สพมีโอกาสติดเช้ือโรคต่าง ๆ ไดง่้าย และยงัทาํลายเซลล์สมอง
ส่วนท่ีทําหน้าท่ีส่งสารซีโรโทนิน(Serotonin) ซ่ึงเป็นสารสําคัญท่ีในการควบคุมอารมณ์ให้มี
ความสุข ซ่ึงผลจากการทาํลายดงักล่าวจะทาํใหผู้เ้สพเขา้สู่สภาวะของอารมณ์ท่ีเศร้าหมอง และหดหู่
อยา่งมาก และมีแนวโนม้ในการฆ่าตวัตายสูงกวา่คนปกติ 
 



บทท่ี 8 ยาเสพติด 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

176

ฤทธ์ิในทางเสพติด  
 ออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาทในระยะสั้น ๆ จากนั้นจะออกฤทธ์ิหลอนประสาท    มีอาการ
ติดยาทางจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
 
อาการผู้เสพ  
 เหง่ือออกมาก หวัใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตสูง ระบบประสาทการรับรู้    เปล่ียนแปลง
ทั้งหมด (Psychedelic) ทาํใหก้ารไดย้นิเสียง และการมองเห็นแสงสีต่าง ๆ     ผดิไปจากความเป็น
จริง เคลิบเคล้ิม ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้
 
โทษทีไ่ด้รับ  
 การเสพยาอีทาํใหเ้กิดผลร้ายหลายประการ ดงัน้ี 
 1.  ผลต่ออารมณ์ เม่ือเร่ิมเสพระยะแรกยาอีจะออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาทใหผู้เ้สพรู้สึก
ต่ืนตวัตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตวัเองไดเ้ป็นสาเหตุใหเ้กิดพฤติกรรมสาํส่อนทาง
เพศ 
 2.  ผลต่อการรับรู้ การรับรู้จะเปล่ียนแปลงไปจากความเป็นจริง 
 3.  ผลต่อระบบประสาท   ยาอีจะทาํลายระบบประสาททาํให้เซลล์สมองส่วนท่ีทาํ
หน้าท่ีส่งสารซีโรโทนิน(Serotonin) ซ่ึงเป็นสารสําคญัท่ีในการควบคุมอารมณ์นั้นทาํงานผิดปกติ 
กล่าวคือ เม่ือยาอีเขา้สู่สมองแลว้จะทาํให้เกิดการหลัง่สาร “ซีโรโทนิน” ออกมามากเกินกว่าปกติ
ส่งผลให้จิตใจสดช่ืนเบิกบานแต่เม่ือระยะเวลาผ่านไป สารดงักล่าวจะลดน้อยลงทาํให้เกิดอาการ
ซึมเศร้า หดหู่อยา่งมากอาจกลายเป็นโรคจิตประเภทซึมเศร้า (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยาก
ฆ่าตัวตาย นอกจากน้ีการท่ีสารซีโรโทนินลดลงยงัทาํให้ธรรมชาติของการนอนหลับผิดปกติ 
จาํนวนเวลาของการหลบัลดลง นอนหลบัไม่สนิท จึงเกิดอาการอ่อนเพลียขาดสมาธิในการเรียน 
และทาํงาน 
โทษทางกฎหมาย   
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ     พ.ศ. 2522 
 
ศัพท์ในวงการยาเสพติด 
 ผ่อน     หมายถึง  การเลิกเสพยาเสพติด โดยลดปริมาณยา และจาํนวนคร้ังในการเสพ
และใชย้าอ่ืนชดเชยดว้ย 
 น็อค     หมายถึง  เสพยาเสพติดเกินขนาดแลว้หลบั หรือหมดสติ 
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 หักดิบ  หมายถึง การถอนยาอยา่งกะทนัหนัทาํใหเ้กิดอาการหนาวสัน่ และขนลุก ทาํให้
เกิดปุ่มเลก็ ๆ บนผวิหนงั (อาการขนลุก) คลา้ยกบัไก่ท่ีถูกถอนขนฝร่ังเลยเรียกว่า “Cold Turkey” แต่
ไทยเรียกวา่ “หกัดิบ” หรือเป็นการเลิกยาเสพติดโดยหยดุเสพ และไม่ใชย้าอ่ืนช่วย 
  
 ยาอมีีหลายช่ือ 
 1.  ช่ือทัว่ไป (General name) เป็นช่ือท่ีรู้จกักนัตามโครงสร้างทางเคมี 
      - MDMA (3, 4 Methylenedioxy methamphetamine) 
     - MDE หรือ MDEA (Methylenedioxy ethomphetamine)  
    - MDA (3, 4 Methylenedioxy amphetamine) 
 2.  ช่ือทางการคา้ (Trade name) เป็นช่ือท่ีทางบริษทัผูผ้ลิตตั้งข้ึน มีอยูห่ลายช่ือดว้ยกนั 
เช่น ECSTASY, E, ADAM, LOVE DOVER, XTC, Eve 
 3.  ช่ือตามเคร่ืองหมายการคา้ (Trade mark) หรือสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยูบ่นเมด็ยา เช่น 
นก, กระต่าย, คา้งคาว, ผเีส้ือ, ดวงอาทิตย,์ หยนิ – หยาง, P.T. 
 4.  ช่ือตามอาการผู ้เสพ  ยากอด  ยาเลิฟ  เช่น  เม่ือเสพแล้วจะเต้นโดยโยกศีรษะ
ตลอดเวลา เรียกว่า ยาหัวส่าย หรือเม่ือเสพแลว้ทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ก็
เรียกเป็นภาษาแสลงวา่ ยาเลฟิ (Love Drug หรือ Love Pills) ยากอด (Hug Pills) 
 
 8.3.7 ยาเค 
 ยาเค   มาจากคําว่า  เคตามีน  (Ketamine) เคตาวา  (Ketava) หรือเคตารา (Ketara) 
หมายถึง ยาท่ีมีอนัตรายสูงท่ีแพทยจ์ะจ่ายใหก้บัผูป่้วยเฉพาะเม่ือมีความจาํเป็นจริง ๆ เท่านั้น ยาเคถูก
สังเคราะห์ข้ึน เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทยโ์ดยใช้เป็นยาสลบมีช่ือเรียกในวงการแพทยว์่า 
“KETAMINE HCL.” มีลกัษณะเป็นผงสีขาว และเป็นนํ้ าบรรจุในขวดสีชา การนาํไปใชน้ั้นปกติ
แพทยจ์ะใชฉี้ดเขา้เส้นเลือดในอตัรา 1 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อนํ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม โดยยาจะออกฤทธ์ิ
ทาํใหห้มดสติภายใน 1 นาที หรืออาจใชว้ิธีฉีดเขา้กลา้มเน้ือ แต่วิธีน้ีจะใชป้ริมาณยามากกว่าการฉีด
เขา้เส้นเลือดประมาณ 3 เท่า อาการหมดสติจากการใชย้าจะเป็นอยู่ประมาณ 10 – 15 นาที เท่านั้น 
ดว้ยเหตุน้ียาเคจึงถูกนาํมาใช้ในกรณีของการผ่าตดัท่ีใช้ระยะเวลาสั้ น ๆ หรือใชท้าํให้ผูป่้วยสลบ 
ก่อนท่ีจะผา่นไปสู่การใชย้าสลบชนิดอ่ืน 
 สาเหตุท่ีทาํใหย้าเค กลายเป็นปัญหาเพราะวยัรุ่นบางกลุ่มไดน้าํยาเคมาใชเ้ป็น ส่ิงมึนเมา 
โดยนาํมาทาํให้เป็นผงดว้ยกรรมวิธีผ่านความร้อนจากนั้นจึงนาํมาสูดดม เพื่อให้เกิดอาการมึนเมา 
และมกัพบวา่มีการนาํยาเคมาใชร่้วมกบัยาเสพติดร้ายแรงชนิดอ่ืน เช่น    ยาอี และโคเคน 



บทท่ี 8 ยาเสพติด 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

178

 ยาเค เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิหลอนประสาทอย่างรุนแรงเม่ือเสพเขา้ไปจะรู้สึกเคลิบเคล้ิม 
(Euphoria) รู้สึกว่าตนเองมีอาํนาจพิเศษ (Mystical) มีอาการสูญเสียกระบวนการทางความคิด 
ความคิดสับสน การรับรู้ และตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภาพ แสง สี เสียง จะเปล่ียนแปลงไป 
ตาลาย ร่างกายเคล่ือนไหวไม่สัมพันธ์กัน หากใช้ปริมาณมากจะเกิดการติดขัดในการหายใจ 
(Respiratory depression) อาการท่ีไม่พึงประสงค์เหล่านั้ น (Bad Trip) จะปรากฏให้เห็นคลา้ยกับ
อาการทางจิต ซ่ึงหากใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานจะปรากฏอาการเช่นน้ีบ่อย ๆ เรียกวา่ Flashbacks ซ่ึง
ทา้ยท่ีสุดแลว้จะทาํใหผู้เ้สพประสพกบัสภาวะโรคจิตและกลายเป็นคนวิกลจริตได ้
 
ฤทธ์ิในทางเสพติด  
  - ยาเค ออกฤทธ์ิหลอนประสาท 
 
อาการผู้เสพ  
 เคลิบเคล้ิม มึนงง ความคิดสบัสนตาลาย หูแวว่ การรับรู้ และการตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจะเปล่ียนแปลงไป การเคล่ือนไหวของร่างกายไม่สมัพนัธ์กนั 
 
โทษทางกฎหมาย  
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 106 
พ.ศ. 2541 ออกตามความใน พรบ. วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
29 พ.ย. 2541 ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุก 5 – 20 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท 
 
โทษทีไ่ด้รับ  
 การนาํยาเคมาใชใ้นทางท่ีผดิยอ่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อตวัผูใ้ช ้โดยทาํใหเ้กิดผล ดงัน้ี 
 1.   ผลต่ออารมณ์ มีความรู้สึกเคลิบเคล้ิม มึนงง หรือท่ีเรียกวา่ อาการ “Dissociation” 
 2.  ผลต่อการรับรู้จะเปล่ียนแปลง     การรับรู้ทั้งหมดขณะเสพไม่ค่อยตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภาพ แสง สี เสียง 
 3.   ผลต่อร่างกาย และระบบประสาท เม่ือใชย้าเคในปริมาณมาก ๆ ไม่เพียงแต่จะทาํ
ใหเ้กิดอาการติดขดัในการหายใจเท่านั้น ยงัทาํใหเ้กิดอาการทางจิตประสาทหลอน  หูแวว่ กลายเป็น
คนวิกลจริตได ้
 
 



บทท่ี 8 ยาเสพติด 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

179

 8.3.8 แอลเอสดี (LSD: Lysergic acid diethylamide) 
 แอลเอสดีเป็นสารสกดัจากกรดไลเซอจิกท่ีมีในเช้ือราชนิดหน่ึงท่ีชอบข้ึนในขา้วไรย ์มี
ลกัษณะเป็นผงละลายนํ้ าไดอ้าจพบแอลเอสดีเป็นเม็ดยาแคปซูล หรือผสมในทอฟฟ่ี ท่ีพบว่าแพร่
ระบาดมากมีลกัษณะเป็นแผ่นกระดาษชุบหรือเคลือบสารแอลเอสดี และปรุแบ่งเป็นช้ินเล็ก ๆ 
ลกัษณะเดียวกบัแสตมป์ แต่มีขนาดเลก็กว่าแสตมป์โดยแผน่กระดาษท่ีเคลือบสารแอลเอสดีนั้นจะมี
สญัลกัษณ์หรือรูปภาพต่าง ๆ แอลเอสดีมีความรุนแรงในการออกฤทธ์ิต่อสมองสูง คือ ใชใ้นปริมาณ
แค่ 25 Microgram (25/1 ลา้นส่วนของกรัม)          แอลเอสดีมีช่ือเรียกอีกหลายช่ือ เช่น เมจิคเปเปอร์ 
แอสซิส แสตมป์ 
 
วธีิการเสพ 
  การเสพอาจทาํไดห้ลายวิธี เช่น การฉีด หรือการนาํกระดาษท่ีเคลือบแอลเอสดีอยูม่า
เค้ียว หรืออม หรือวางไวใ้ตล้ิ้น 
 
ฤทธ์ิในทางเสพติด 
           ออกฤทธ์ิหลอนประสาทอยา่งรุนแรง ไม่มีอาการเสพติดทางร่างกาย มีอาการเสพติด
ทางจิตใจ 
 
อาการของผู้เสพ 
  เคลิบเคล้ิม ฝันเฟ่ือง ความดนัโลหิตสูง อุณหภูมิร่างกายสูงหายใจไม่สมํ่าเสมอ 
 
โทษทีไ่ด้รับ 
  ฤทธ์ิของยาจะทาํใหผู้เ้สพเห็นภาพลวงตา หูแวว่ เพอ้ฝัน คิดวา่ตนเองเป็นผูว้ิเศษหรือ
คิดวา่เหาะไดอ้าจมีอาการทางจิตประสาทรุนแรงมีอาการหวาดระแวง เกิดอาการกลวัภาพหลอน 
(Bad Trip) จึงตอ้งหนีจากความหวาดกลวั เช่น การขบัรถหนี หรือเหาะหนี หรือฆ่าตวัตายเพราะ
ความหวาดกลวั 
 
โทษทางกฎหมาย 
     เป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ        พ.ศ. 
2522 
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 8.3.9 กญัชา (Cannabis, Marihuana, Ganja) 
 กญัชา เป็นพืชลม้ลุกจาํพวกหญ้าข้ึนไดง่้ายในเขตร้อน ลาํตน้สูงประมาณ 2 – 4 ฟุต 
ลกัษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5 – 8 แฉก คลา้ยใบมนัสาํปะหลงั ท่ีขอบใบทุกใบจะมีรอย
หยกัอยูเ่ป็นระยะ ๆ ออกดอกเป็นช่อเลก็ ๆ ตามง่ามของก่ิง และกา้น ส่วนท่ีคนนาํมาเสพ ไดแ้ก่ ส่วน
ของก่ิง ก้าน ใบ และยอดกัญชาโดยนํามาตากแดด หรืออบแห้งแลว้บด หรือหั่นเป็นผงหยาบ ๆ 
จากนั้นจึงนาํมายดัไส้บุหร่ีสูบ (แตกต่างจากบุหร่ีทัว่ไปท่ีไส้บุหร่ีจะมีสีเขียวต่างจากไส้ยาสูบท่ีมีสี
นํ้ าตาล และขณะจุดสูบจะมีกล่ินเหมือนหญา้แห้งไหมไ้ฟ) หรืออาจสูบดว้ยกลอ้งหรือบอ้งกญัชา 
บา้งก็ใชเ้ค้ียวหรือผสมลงในอาหารรับประทาน ปัจจุบนัรูปแบบของกญัชาท่ีพบนอกจากจะพบใน
ลกัษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอดัเป็นแท่งเป็นก้อนแลว้ยงัอาจพบในรูปของ “นํ้ ามนักัญชา” 
(Hashish Oil) ซ่ึงมีลักษณะเป็นของเหลวสีนํ้ าตาลเข้ม  หรือสีดําได้จากการนํากัญชามาผ่าน
กระบวนการสกดัหลาย ๆ คร้ังจึงไดเ้ป็นนํ้ ามนักญัชาท่ีมีปริมาณสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทสูงถึง 
20 – 60 % หรืออาจพบในลกัษณะของ “ยางกญัชา” (Hashish) เป็นยางแห้งท่ีไดจ้ากใบ และยอดช่อ
ของดอกกญัชา ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีฤทธ์ิแรงกว่ากญัชาสด และมีปริมาณสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท
ประมาณ    4 – 8 % กญัชาเป็นยาเสพติดให้โทษท่ีออกฤทธ์ิหลายอยา่งต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
คือทั้งกระตุน้ กด และหลอนประสาท สารออกฤทธ์ิท่ีอยูใ่นกญัชามีหลายชนิดแต่สารท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ี
มีฤทธ์ิต่อสมองและทาํใหร่้างกาย อารมณ์ และจิตใจเปล่ียนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahidro cannabinol) หรือTHC ท่ี มีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา สาร THC น้ี  ใน
เบ้ืองตน้จะออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท ทาํผูเ้สพต่ืนเตน้ ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ต่อมาจะกด
ประสาททาํให้ผูเ้สพมีอาการคลา้ยเมาเหลา้อย่างอ่อน ๆ เซ่ืองซึม และง่วงนอน หากเสพเขา้ไป
ปริมาณมาก ๆ จะหลอนประสาททาํใหเ้ห็นภาพลวงตา หูแวว่ ความคิดสบัสน ควบคุมตวัเองไม่ได ้
 
ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 ออกฤทธ์ิผสมผสานทั้งกระตุน้ กด และหลอนประสาท มีอาการเสพติดทางจิตใจ ไม่มี
อาการขาดยาทางร่างกาย 
 
อาการผู้เสพ 
 อารมณ์อ่อนไหวเปล่ียนแปลงง่าย ความคิดเล่ือนลอยสบัสน ควบคุมตวัเองไม่ได ้ ไม่
สนใจส่ิงแวดลอ้ม ความจาํเส่ือม กลา้มเน้ือลีบ หวัใจเตน้เร็ว หูแวว่ 
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โทษทีไ่ด้รับ 
 หลายคนคิดวา่ การเสพกญัชาไม่มีโทษร้ายแรงมากนกั แต่จากการศึกษาวจิยั พบวา่ 
กญัชาเป็นส่ิงเสพติดอีกชนิดหน่ึง ท่ีมีอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมากเกินกวา่ท่ีคาดคิดอาทิ เช่น 
 1.  ทาํลายสมรรถภาพร่างกาย ผูเ้สพกญัชาในปริมาณมาก ๆ เป็นระยะเวลา   นาน ๆ 
จะทาํให้ร่างกายเส่ือมโทรม จนไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ไดโ้ดยเฉพาะงานท่ีตอ้งใช้
แรงงาน ความคิด และการตัดสินใจ รวมทั้ งจะมีลักษณะ Amotivation Syndrome คือการหมด
แรงจูงใจของชีวิตจะไม่คิดทาํอะไรเลยอยากอยู่เฉย ๆ ไปวนั ๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต 
และการทาํงานเป็นอยา่งมาก 
 2.  ทาํลายระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย การเสพติดกญัชามีผลร้ายคลา้ยกบัการติดเอดส์ 
(HIV) กล่าวคือ กญัชาจะทาํให้ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายทาํเส่ือมลง หรือบกพร่อง ร่างกายจะ
อ่อนแอและติดเช้ือโรคต่าง ๆ ไดง่้าย 
 3.  ทาํลายสมอง การเสพกญัชาแมเ้พียงในระยะสั้นทาํให้ผูเ้สพบางรายสูญเสียความ
ทรงจาํเพราะฤทธ์ิของกญัชาจะทาํใหส้มอง และความจาํเส่ือมเกิดความสบัสน วิตกกงัวล และหากผู ้
เสพเป็นผูมี้อาการของโรคจิตเภท หรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอาการรุนแรง
มากกวา่คนปกติทัว่ไป 
 4. ทาํให้เกิดมะเร็งปอด เน่ืองจากผูเ้สพจะอดัควนักญัชาเขา้ไปในปอดลึกนานหลาย
วินาทีการสูบบุหร่ียดัไส้กัญชาเพียง 4 มวน ซ่ึงเท่ากับสูบบุหร่ี 1 ซอง หรือ 20 มวน นั้นสามารถ
ทาํลายการทาํงานของระบบทางเดินหายใจทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งไดม้ากกวา่คนสูบ
บุหร่ีธรรมดาถึง 5 เท่า และในกญัชายงัมีสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายสามารถใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้
 5.  ทาํร้ายทารกในครรภ ์กญัชาจะทาํลายโครโมโซม ฉะนั้นหญิงท่ีเสพกญัชาในระยะ
ตั้งครรภท์ารกท่ีเกิดมาจะพิการมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ความผิดปกติของเซลลป์ระสาทใน
สมอง ความผดิปกติของฮอร์โมนเพศ และพนัธุกรรม 
 6.  ทาํลายความรู้สึกทางเพศ กญัชาจะทาํให้ระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโลนในชาย
ลดลง ทาํใหป้ริมาณอสุจินอ้ยลง ทั้งยงัพบวา่ผูเ้สพกญัชามกักลายเป็นคนขาดสมรรถภาพทางเพศ 
 7.  ทําลายสุขภาพจิต ฤทธ์ิของกัญชาจะทําให้ผูเ้สพมีอาการเล่ือนลอย ฝันเฟ่ือง 
ความคิดสับสน และมีอาการประสาทหลอนจนควบคุมตวัเองไม่ได ้ซ่ึงถา้เสพเป็นระยะเวลานานจะ
ทาํใหมี้อาการจิตเส่ือม 
 นอกจากผลร้ายท่ีมีต่อร่างกายและจิตใจของผูเ้สพแลว้ การขบัรถขณะเมากัญชายงั
ก่อให้เกิดอนัตรายไดม้าก เพราะฤทธ์ิของกญัชาจะทาํใหเ้สียสมาธิ ทาํให้การตดัสินใจผิดพลาด การ
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ตอบสนองชา้ลง การรับรู้ทาง สายตาบิดเบือน ความสามารถในการมองเห็นส่ิงเคล่ือนท่ีดอ้ยลง จึง
เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ต่อผูข้บัรถยนตห์รือแมแ้ต่เดินบนทอ้งถนนกต็าม 
 
โทษตามกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบญัญติั ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 
เพศของกญัชา 
  กญัชาท่ีปลูกนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรก ปลูกเพื่อนาํเสน้ใย    มาทอผา้
พวกน้ีจะใหส้ารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทเพียงเลก็นอ้ย ส่วนอีกพวกหน่ึงจะใหส้ารออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาทท่ีรุนแรงจึงมกัปลุกเพื่อใชใ้นการเสพโดยเฉพาะ ตน้กญัชามีทั้งตน้ตวัผูแ้ละตวัเมีย ซ่ึงลว้น
แต่มีสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทดว้ยกนัทั้งสองเพศแต่ส่วนใหญ่นิยมตน้ตวัเมียมากกวา่ตน้ตวัผู ้
เพราะตน้ตวัเมียจะมีช่อดอก ช่อใบ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีปริมาณของสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทสูงกวา่
ส่วนอ่ืนโดยเฉพาะส่วนยอดช่อดอกตวัเมีย ท่ีเรียกกนัวา่ “กะหร่ีกญัชา” 
 
คาํศัพท์ในวงการยาเสพตดิ 
  พี้ หมายถึง  สูบกญัชา 
  บอ้ง      “         อุปกรณ์สาํหรับสูบกญัชา 
  ยาํ      “         การเอากญัชามาผสมกบัยาเสน้ในบุหร่ี 
  โรย      “         การสูบกญัชาผสมเฮโรอีน  
 
 8.3.10 บุหร่ี (Cigarette) 
 บุหร่ีประกอบด้วยสารต่าง ๆ หลายชนิด แต่สารท่ีสําคญัท่ีทาํให้เกิดการเสพติด คือ 
นิโคติน เป็นสารแอลคะลอยดท่ี์ไม่มีสี นิโคติน 30 มิลลิกรัม สามารถทาํใหค้นตายได ้บุหร่ีมวนหน่ึง
จะมีนิโคตินอยูร่าว 15 – 20 มิลลิกรัม ก็คือ จาํนวนนิโคตินในบุหร่ี 2 มวน สามารถทาํให้คนตายได้
ในทนัที แต่การท่ีสูบบุหร่ีติดต่อกนัหลายมวนแลว้ไม่ตาย ก็เพราะว่ามีนิโคตินในควนับุหร่ีเป็นส่วน
นอ้ยท่ีเขา้สู่ร่างกายของผูสู้บ 
 
ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 บุหร่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาทไม่มีอาการเสพติดทางร่างกาย มีอาการเสพติดทางจิตใจ 
ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
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อาการของผู้เสพ 
 ตาแหง้ ตาแดง ริมฝีปากแหง้เขียว เลบ็เหลือง ฟันมีคราบดาํจบั มือสัน่   ลมหายใจมี
กล่ินเหมน็ หลอดลมอกัเสบเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไอเสียงแหบ 
 
โทษทีไ่ด้รับ 
  นิโคตินจะออกฤทธ์ิกระตุน้หวัใจใหท้าํงานหนกั และในขณะเดียวกนัจะทาํใหห้ลอด
เลือดหดตวัอนัเป็นสาเหตุของโรคหวัใจขาดเลือด ความดนัโลหิตสูง โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง 
ถา้ผูสู้บบุหร่ีเป็นผูห้ญิงมีครรภจ์ะทาํใหแ้ทง้ไดง่้าย หรือทารกท่ีคลอดออกมาจะมีนํ้าหนกันอ้ยกว่า
ปกติ 
 
บุหร่ีทีมี่ก้นกรองและไม่มีก้นกรองอย่างไหนมีอนัตรายกว่ากนั 
  จากการศึกษาพบว่าบุหร่ีนั้นมีอนัตรายไม่ว่าจะมีหรือไม่มีกน้กรองก็ตาม เพราะจาก
การวดัปริมาณสารทาร์ และสารนิโคติน พบว่าบุหร่ีท่ีมีกน้กรองและไม่มีกน้กรองผูสู้บจะไดรั้บ
ปริมาณสารทาร์และนิโคตินเท่ากนั แต่อาจเป็นไปไดว้่าบุหร่ีท่ีมีกน้กรองอาจกรองสารอ่ืนท่ีมีอณุ
ภาคขนาดใหญ่ออกไปจากควนับุหร่ีไดบ้า้ง จะเห็นไดว้่าแมแ้ต่ในต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่จะชอบ
สูบบุหร่ีกน้กรอง ก็ยงัพบว่าผูสู้บบุหร่ีท่ีมีกน้กรองนั้น ไดรั้บพิษภยัจากบุหร่ีเป็นจาํนวนมากและ
รัฐบาลแต่ละประเทศก็รณรงคใ์ห้เลิกสูบบุหร่ีกน้กรองอยู่ตลอดเวลา และประเทศไทยก็ไดมี้การ
รณรงค ์และออกกฎหมายเก่ียวกบับุหร่ี เพื่อตอ้งการใหบุ้คคลท่ีสูบบุหร่ี โดยเฉพาะเดก็เยาวชน  
 
 8.3.11 แอลกอฮอล์ 
  แอลกอฮอล ์เป็นของเหลวไม่มีสี แอลกอฮอลใ์นเคร่ืองด่ืมมึนเมา คือ เอทิลแอลกอฮอล ์
เคร่ืองด่ืมมึนเมาชนิดต่าง ๆ เช่น เหลา้ เบียร์ วิสก้ี บร่ันดี จะมีปริมาณเอทิลแอลกอฮอลต่์างกนั 
 
ฤทธ์ิในทางเสพติด 
  ออกฤทธ์ิกดประสาทมีการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 
อาการผู้เสพ 
  ถา้ด่ืมมาก ๆ จะกดักระเพาะอาหารเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร  ความรู้สึกนึกคิด
ผิดไป ควบคุมตนเองไม่ได ้ไม่สามารถยบัย ั้งตนเองจึงอาจแสดงอาการบางอย่างออกมา เช่น ดุร้าย 
ทะเลาะวิวาท พูดมากนอกจากน้ียงัมีอาการหน้าแดง ตัวแดง ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นแรง 
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ปัสสาวะบ่อย ถ้าด่ืมมากข้ึนอีกจะทําให้การรับรส กล่ิน  เสียง และสัมผสัลดลง คนท่ีเสพติด
แอลกอฮอล ์หรือคนท่ีเป็นโรคพิษสุราเร้ือรังจะมีใบหนา้บวมฉุ ตาแดง หนา้แดง ผวิหนงัคลํ้า มือสั่น 
ลมหายใจมีกล่ินแอลกอฮอล ์
 
โทษทีไ่ด้รับ 
  ถ้าด่ืมเป็นระยะเวลานาน ๆ จะทาํให้เกิดโรคพิษสุราเร้ือรัง ทาํลายตับ และสมอง 
สติปัญญาเส่ือม ควบคุมตวัเองไม่ได ้จิตใจผิดปกติ กลา้มเน้ืออ่อนเปล้ีย เป็นตะคริว ปลายมือปลาย
เทา้ชา กระเพาะอาหารอกัเสบ เบ่ืออาหาร ร่างกายซูบผอม และอาจเกิดโรคตบัแข็ง ถา้เสพติดมาก
และไม่ไดเ้สพจะมีอาการกระวนกระวาย อ่อนเพลีย นอนไม่หลบั เหง่ือออกมาก คล่ืนไส้ อาเจียน 
หัวใจเตน้เร็ว อารมณ์ฉุนเฉียว อาจมีอาการชกั ประสาทหลอนเป็นโรคจิต และถา้ด่ืมแอลกอฮอล์
ร่วมกบัยาท่ีกดประสาท เช่น ยานอนหลบั ยากล่อมประสาท จะเสริมฤทธ์ิกนัทาํใหมี้อนัตรายมากข้ึน
ได ้ทางช่วยเหลือผูเ้ป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง โดยการขอความช่วยเหลือ ติดต่อขอคาํแนะนาํไดท่ี้ศูนย ์
Hotline หรือขอรับการบาํบดัไดท่ี้แผนกจิตเวช โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ถนนราชวิถี 
 
การรักษาด้วยยา 
  แพทยอ์าจสั่งยาไดซัลฟิแรม (Disulfiram) หรือยาแอนตาบิวส์ (Antabuse) ให้กินเป็น
ประจาํทุกวนัซ่ึงจะทาํให้ผูป่้วยมีอาการคล่ืนไส้ หนา้แดง และอาการไม่พึงประสงคห์ลายอย่างเม่ือ
ด่ืมสุราเขา้ไป วิธีน้ีมกัใชไ้ดผ้ลกบัผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเลิกสุราโดยเดด็ขาด 
จิตบําบัด 
  คนท่ีติดสุรานอกจากจะเอาชนะอาการทางกายแลว้ยงัตอ้งต่อสูก้บัปัญหาทางจิตใจดว้ย 
ผูป่้วยอาจตอ้งไปพบนกัจิตบาํบดัเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะกรณีต่อไป 
 
การเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
  ผูท่ี้ติดสุราอย่างรุนแรงอาจจาํเป็นตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลเพื่อบาํบดัอาการท่ี
เกิดข้ึนจากการเลิกสุรา และฟ้ืนฟสุูขภาพในระยะยาว ระยะเวลาท่ีใชใ้นการรักษาตวัอาจแตกต่างกนั
ไปข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นของผูป่้วยแต่ละราย หลงัจากออกจากโรงพยาบาลแลว้ ผูป่้วยมกัจะไดรั้บ
การนดัหมายจากแพทยใ์หม้าตรวจท่ีโรงพยาบาลอีกเพื่อติดตามอาการอยา่งต่อเน่ืองไปสกัระยะหน่ึง   
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สมองติดยาเสพติดได้อย่างไร 
 การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเน่ืองเกิดข้ึนทีละนอ้ยจากการใชย้าเสพติดเป็นคร้ัง
คราว สู่การใชถ่ี้ข้ึน จนตอ้งใชทุ้กวนั ๆ ละหลายคร้ัง สมองคนเราจะมี 2 ส่วนคือ 
 1.  สมองส่วนนอก (Cerebral Cortex) เป็นสมองส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีในการคิด 
 2.  สมองส่วนท่ีอยูช่ั้นใน (Limbic System) เป็นสมองส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมอารมณ์
ความรู้สึก ความตอ้งการต่าง ๆ หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นสมองในส่วนท่ีทาํให้เกิดความอยากผูท่ี้เสพ
ยาบา้ หรือเมทแอมเฟตามีน ฤทธ์ิของมนัจะเขา้ไปกระตุน้ปลายประสาทในสมองท่ีอยูช่ั้นใน ให้ส่ง
สารเคมีออกมาชนิดหน่ึง ทาํให้เกิดความรู้สึกสบาย แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือใชย้าบ่อยคร้ังเขา้ จะทาํ
ให้สมองส่วนนอกซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการคิดถูกทาํลายลง การใชค้วามคิดท่ีมีเหตุผลจะเสียไป ทาํใหผู้ท่ี้
ใช้ยาบ้ามกัแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีอารมณ์ก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองได ้    จึงทาํใหมี้การใชย้าเสพติดบ่อยข้ึน จนทาํให้มีอาการทางจิต
และกลายเป็นผูป่้วยโรคจิตเตม็ขั้นในท่ีสุด 
 
8.4 สาเหตุของการตดิยาเสพติด 
 ภายหลงัจากท่ีมีการประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 37 ลง วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2501 ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2502 ห้ามประชาชนทัว่ประเทศไทยสูบฝ่ินเพียงชนิดเดียวและก่อนท่ี
ประกาศคณะปฏิวติัจะมีผลบงัคบั ไดอ้นุญาตให้ผูเ้สพติดฝ่ินมาขอจดทะเบียนเพื่อผ่อนผนัให้เสพ
ต่อไปไดอี้ก 6 เดือน ปรากฏว่ามีผูม้าลงทะเบียนแสดงการติดฝ่ินทัว่ประเทศ 70,985 คน แต่ก็คงมีผู ้
แอบเสพโดยไม่มาลงทะเบียน ซ่ึงคงมีจาํนวนอีกไม่มาก   เม่ือเหตุการณ์ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบนั ยา
เสพติดนบัไดว้่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอยา่งร้ายแรง ทั้งจาํนวนผูติ้ดยาเสพ
ติดกม็ากข้ึนนบักวา่ลา้นคน ซ่ึงยาเสพติดท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นขณะน้ีกก็ลบัมีเพิ่มข้ึนอีกหลายชนิด มิได้
มีแต่ฝ่ินเพียงอยา่งเดียวเหมือนเช่นสมยัก่อน จึงไดมี้การศึกษาคน้ควา้ว่าเพราะสาเหตุใดท่ีทาํใหผู้ค้น
โดยเฉพาะเยาวชนไปเสพยาเสพติดทั้ง ๆ ท่ีสมยัท่ีมีการเสพติดฝ่ินเพียงอยา่งเดียว ปรากฏชดัว่าผูติ้ด
ฝ่ินมีอายุต ํ่าสุด 40 ปี แต่ปัจจุบนัผูติ้ดยาเสพติด หรือส่ิงเสพติดกลบัมีอายุลดลงอย่างน่าวิตก คือ ตํ่า
ท่ีสุด 7 ปี และสูงสุดกลายเป็น 40 ปี และช่วงท่ีเป็นปัญหาท่ีน่าห่วงใยเพราะทรัพยากรอนัมีค่าของ
ประเทศกาํลงัอยู่ในอนัตรายจาํเป็นท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัช้ีแนวทางในการดาํเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง 
โดยไม่ตอ้งพึ่งยาเสพติด 
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สาเหตุทีท่าํให้เยาวชน ตลอดจนผู้คนวยัอืน่ ๆ หันไปเสพยาเสพติดทีห่ลายประการทีสํ่าคญั ดังนี ้
 1.  สาเหตุจากการถูกชักชวน     เยาวชนส่วนใหญ่มีสัญชาตญาณต้องการอยู ่     
ร่วมกนั ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ ฉะนั้นถา้เพื่อนฝงูชกัชวน
ให้ลองย่อมขดัไม่ได ้มิฉะนั้นจะกลายเป็นเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้จึงทาํให้เยาวชนตอ้งยอมใช้ยาเสพ
ติดตามการชกัชวนของเพื่อน ซ่ึงมีหลกัฐานสนับสนุนท่ีแน่ชดั โดยผลจากการศึกษาวิจยัของทาง
ราชการ พบว่า เยาวชนติดยาเสพติดเพราะถูกเพื่อนชกัจูงมีถึง 77 % ประกอบกบัเยาวชนวยัรุ่นเป็น
วยัท่ีอยากรู้อยากลองจึงง่ายต่อการชกัชวนมากข้ึน 
 2.  สาเหตุจากความกดดันในครอบครัว มีส่วนผลกัดนัให้สมาชิกในครอบครัวหันไป
ใชย้าเสพติดได ้ซ่ึงความกดดนัในครอบครัวมีแตกต่างกนัไป เช่น 

2.1 พ่อแม่ทะเลาะกนัทุกวนัลูกเกิดความรําคาญใจท่ีเห็นสภาพเช่นนั้น ทาํให้เบ่ือ
บา้น จึงทาํให้ใชเ้วลาว่างท่ีมีไปคบเพื่อนนอกบา้นจนกว่าจะถึงเวลานอนจึงกลบับา้น และในท่ีสุดก็
หนัไปสู่ยาเสพติด 

2.2  พ่อแม่หยา่ร้าง ต่างคนต่างมีภรรยา หรือสามีใหม่ทาํให้ขาดความสนใจในลูก
เท่าท่ีควร เด็กในวยัรุ่นส่วนใหญ่มีความกดดนัสูง ประกอบกบัความน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก รู้สึก
วา้เหว ่จึงไดห้นัไปใชย้าเสพติด 

2.3  พ่อแม่ท่ีไม่เขา้ใจลูกเยาวชนท่ีหันไปใช้ยาเสพติดมิใช่ว่ามีเฉพาะเยาวชนท่ี
ยากจน หรืออยูใ่นสถานกาํพร้า ฯลฯ เยาวชนท่ีมีพอ่แม่ร่ํารวย กมี็โอกาสติดยาเสพติดได ้เพราะความ
ท่ีพ่อแม่ไม่เขา้ใจลูก คิดว่าหากตอ้งการอะไรพ่อแม่ก็หาใหไ้ดโ้ดยใชเ้งิน แต่ความเด็ก หรือเยาวชนก็
มีจิตใจอยากร่วมกนัรับรู้กิจกรรมของครอบครัว ตอ้งการใหพ้อ่แม่ยกยอ่งเม่ือทาํกิจกรรมดี เช่น สอบ
ไล่ไดท่ี้ดี ๆ หรือไดรั้บคาํชมเม่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น ยอ่มตอ้งอยากเล่าให้พ่อแม่ฟังในเร่ืองราวต่าง ๆ แต่
ปรากฏว่าเม่ือกลบัมาถึงบา้นพ่อแม่มีภารกิจมากไม่มีเวลาให้ลูก หรือทาํความดีก็ไม่เคยรู้ เม่ือเป็น
เช่นน้ีบ่อย ๆ เดก็กเ็สียใจ ในท่ีสุดกก็ลายเป็นคนเงียบขรึม วา้เหวแ่ละหนัไปใชย้าเสพติดได ้

2.4 พ่อแม่ท่ีแสดงออกในการรักลูกไม่เท่ากนั การเอาใจใส่ท่ีแสดงออกต่อลูกทุก
คนควรเหมือนกนั และพ่อแม่ท่ีลูกหลายคนไม่ควรตั้งความหวงัสูงนกั อยากให้ลูกเรียนเก่ง สอบได้
ท่ี 1 ทุกคนตอ้งการเช่นน้ี แต่ควรยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าการเรียนเก่งนั้นข้ึนอยู่กบัหลาย ๆ 
ประการ เช่น สติปัญญา ความเอาใจใส่ของเด็กเอง ฉะนั้น เม่ือมีลูก 2 – 3 คนอาจจะบางคนเรียนเก่ง 
ลูกท่ีเรียนไม่เก่งก็ไม่ควรไดรั้บการตาํหนิจากพ่อแม่ เพราะสติปัญญาคนเราไม่เท่ากนั มีพ่อแม่บาง
คนพยายามชมเชยยกยอ่ง ลูกคนเรียนเก่งใหลู้กท่ีเรียนไม่เก่งฟังเสมอ ๆ 
 3.  สาเหตุความจําเป็นในอาชีพบางอย่าง เช่น ผูท้าํงานกลางคืน นกัดนตรี คนขบั
รถเมล ์คนขบัรถบรรทุก ผูท้าํงานในสถานประกอบการ ผูมี้อาชีพเหล่าน้ีใชย้าเสพติด โดยหวงัผลให้
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สามารถประกอบการงานได ้ เช่น บางคนใชเ้พราะฤทธ์ิยาช่วยไม่ใหง่้วง    บางคนใชเ้พื่อยอ้มใจให้
เกิดความกลา้ 
 4.  สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกจิ คือ การไม่มีงานทาํ หรือมีรายไดไ้ม่พอรายจ่าย รวมทั้ง
ใชจ่้ายเกินตวัแมจ้ะทราบวา่ยาเสพติดผดิกฎหมาย แต่เพื่อความอยูร่อดของตนเองจึงยอมไปยุง่
เก่ียวกบัยาเสพติด แต่การอยูใ่กลชิ้ดบ่อย ๆ ในท่ีสุดกเ็ป็นผูส่้งยา และติดยา บางคนแมจ้ะมีพอกิน
พอใช ้คิดอยากรวยทางลดักเ็ป็นทางไปสู่ยาเสพติดได ้
 5.  สาเหตุจากส่ิงแวดล้อม มีผูติ้ดยาเสพจาํนวนไม่นอ้ย มีความตั้งใจเลิกเสพยา โดยเขา้
รับการบาํบดัรักษาจากทางภาครัฐ และเอกชน แต่เม่ือหายแลว้ปรากฏวา่สงัคมไม่ยอมรับ เช่น 
ครอบครัวตนเองยงัแสดงท่าทางถูกเหยยีดหยามรังเกียจ หรือไปสมคัรงานกถู็กปฏิเสธ เน่ืองจากมี
ประวติัติดยาเสพติด คนเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งมีชีวิตอยูร่อด ดงันั้น   เม่ือสงัคมไม่ยอมรับจึงหนักลบัไป
อยูใ่นสงัคมยาเสพติดเหมือนเดิม 
 6.  ขาดความรู้เร่ืองยาและยาเสพติด คนบางคนทดลองใชย้าเสพติดเพราะไม่รู้จกัและ
ไม่มีความรู้เร่ืองยาเสพติด บางคนอาจเคยไดย้นิโทษพษิภยัของยาเสพติด แต่ไม่รู้จกัช่ือต่างๆ ท่ีใช้
เรียกอาจถูกหลอกใหท้ดลองใชแ้ละเกิดเสพติดข้ึนได ้ เช่นคนส่วนใหญ่รู้วา่เฮโรอีนเป็นยาเสพติดไม่
อยากจะลอง แต่หลายคนไม่รู้วา่ผงขาวคือเฮโรอีน เม่ือเพื่อนชกัชวนใหล้องผงขาวแลว้จะเท่ียว
ผูห้ญิงสนุก จึงลองเสพโดยไม่รู้วา่เป็นเฮโรอีน นอกจากน้ี    ถา้เรามีความรู้เร่ืองการใชย้าบา้งจะไม่
ใชย้าท่ีไม่มีฉลาก 
 สาเหตุใหญ่ ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ คนท่ีจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหวง่ายก็ติดยาง่าย ดงัตวัอย่าง
ขา้งตน้สาเหตุท่ีทาํให้บุคคลหน่ึงไปติดยาเสพติดอาจมิใช่สาเหตุเดียวแต่อาจเกิดไดจ้ากหลาย ๆ 
สาเหตุ 
 
8.5 วธีิสังเกตผู้ตดิยาเสพติดหรือสารเสพติด 
 ผูท่ี้ติดยาเสพติดยอ่มรู้ตวัเองดีกวา่ติดอะไร และส่ิงนั้นผดิกฎหมายหรือไม่ เช่น ติดเหลา้
หรือบุหร่ีซ่ึงไม่ผดิกฎหมาย บุคคล ผูเ้สพติดกจ็ะไม่กงัวลใจมาก บางรายกบัเห็นเป็นของโก ้แต่ถา้ติด
ส่ิงเสพติดท่ีผดิกฎหมายผูเ้สพติดจะเกิดความเครียด เพราะตอ้งปิดบงัในการเสพ ฉะนั้นผูเ้สพติดจะมี
มีสีหนา้แสดงถึงความไม่สบายใจคลา้ย ๆ ทาํผดิแลว้กลวัถูกจบัได ้ การสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกไดด้งัน้ี 
 8.5.1  การเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย โดยสังเกตจากส่ิงต่อไปนี ้
  -  สุขภาพทั่วไปทรุดโทรมเพราะฤทธ์ิของยาอาจทาํให้ไม่หิว หรือเบ่ืออาหาร   
ร่างกายผอมซีด นํ้ าหนกัลด ทาํงานหนกัไม่ไหว บุคคลท่ีติดยาเสพติดจะมีโรคแทรก ต่าง ๆ เกิดข้ึน 
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เช่น โรคทางเดินอาหาร ปวดทอ้ง ตบัแขง็ โรคทางเดินหายใจ (อาทิ ปอดบวม วณัโรค) โรคผิวหนงั 
(อาทิมีแผลทั้งตวั) 
  -  ริมฝีปากเขียวคลํ้า และแหง้แบบคนสูบบุหร่ีจดั 

  -  ร่างกายสกปรกมีกล่ินตัวแรง เพราะไม่ชอบอาบนํ้ า น้ิวมือมีคราบเหลือง ๆ 
สกปรก 

  -  ชอบแต่งตวัดว้ยการสวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาวเพ่ือปิดรอยเข็มฉีดยา หรือ
แผลเป็นท่ีเกิดข้ึนมกันิยมใส่แวน่ตาดาํ หรือสีเขม้เพื่อปิดบงัม่านตาหร่ี หรือขยาย 

 
 8.5.2  การเปลีย่นแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรม 
  - ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี เช่น คนทาํงานกข็าดงาน นกัเรียนกข็าดเรียน 
  - ขาดความมัน่ใจในตวัเอง จิตใจอ่อนแอ 
  - อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่มีเหตุผล พดูจากา้วราว แมแ้ต่กบับิดามารดา ชอบ
สนัโดษหลบหนา้เพื่อนฝงู 
  - มัว่สุมกบัคนท่ีมีพฤติการณ์เก่ียวกบัยาเสพติด 
  - สูบบุหร่ีจดั 
  - มีอุปกรณ์เก่ียวกบัยาเสพติด เช่น ตวัยา อุปกรณ์การฉีดยา หรือการสูดดมในตวั 
  - หนา้ตาซึมเศร้า 
  - ใชเ้งินเปลืองผดิปกติ 
  - ส่ิงของในบา้นหายบ่อย 
  
 8.5.3 การแสดงออกการอยากยาเสพติด  
 เป็นท่ีทราบแลว้วา่ยาเสพติดทุกชนิดเม่ือเสพแลว้ กอ็อกฤทธ์ิชัว่ระยะเวลาหน่ึง พอหมด
ฤทธ์ิกท็าํใหผู้ติ้ดยาอยากเสพอีกสงัเกตอาการอยากยาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัไป ทั้งน้ี
ข้ึนกบัชนิดของตวัยา เช่น 
  - จาม นํ้ามูกไหล นํ้าตาไหลคลา้ยคนเป็นหวดั 
  - คล่ืนไสอ้าเจียน ปวดศีรษะ 
  - ทอ้งเดิน บางคนอยากมากถึงอุจจาระเป็นเลือด เรียกวา่ลงแดง 
  - ตวัสัน่กระตุก อาจถึงชกั 
  - นอนไม่หลบั ทุรนทุราย ม่านตาขยาย 
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 8.5.4 อาศัยเทคนิคทางการแพทย์ 
 เม่ือลองสงัเกตทั้ง 3 วิธีแลว้ยงัไม่มัน่ใจกใ็ชเ้ทคนิคทางการแพทยเ์ป็นเคร่ืองมือช่วยการ
สงัเกตไดด้งัน้ี 

 1.  เก็บปัสสาวะบุคคลท่ีสงสัยว่าติดยาเสพติดส่งตรวจ โดยวิธีหาสารท่ีถูกซ่ึงอาศยั
เทคนิคเฉพาะในการตรวจกส็ามารถบอกไดว้า่สารท่ีออกมาในปัสสาวะเป็นสารเสพติดชนิดใด 
 2.  ใหย้าบางชนิดท่ีลา้งฤทธ์ิยาเสพติด (Antidote) ใหแ้ก่บุคคลท่ีสงสัยว่าติดส่ิงเสพติด 
เช่น ให้นาลอร์ฟีน (Nalorphine) แก่บุคคลท่ีติดเฮโรอีนกินซ่ึงบุคคลนั้นแสดงอาการอยากยาตามขอ้ 
3 ทนัที ทั้งน้ีเพราะนาลอร์ฟีน สามารถทาํลายฤทธ์ิเฮโรอีน 
 
8.6 ผลกระทบของการตดิยาเสพติด หรือสารเสพติด 
 8.6.1  ต่อผู้เสพเอง ผูใ้ดติดยาเสพติดผูน้ั้นก็จะไดรั้บพิษภยัของยาเสพติด ซ่ึงทาํลายผูติ้ด
ยาทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ดงัน้ี 
  -  ทาํให้สุขภาพทรุดโทรม มีโรคแทรกต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่น ตบัแข็ง วณัโรค โรค
ผวิหนงั 
  -  เสียเศรษฐกิจของตน โดยตอ้งเสียเงินเพื่อหายาเสพติดมาเสพใหไ้ด ้
  -  บุคลิกภาพไม่ดี มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปทางท่ีไม่มี และอาจประสบอุบติัเหตุได้
ง่าย 
  -  มีโทษตามกฎหมาย 
 
 8.6.2 ต่อครอบครัว 
  -  ความรับผิดชอบต่อครอบครัว  หรือญาติพี่น้องหมดไป  ครอบครัวหมด     
ความสุข และเป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งท้ิงภาระหนักให้ครอบครัวหากตอ้งพิการ 
หรือเสียชีวิต 
  -  ทําความเดือดร้อนให้ครอบครัว และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของ
ครอบครัว 
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 8.6.3 ต่อสังคม หรือชุมชน 
-   เป็นท่ีรังเกียจของสงัคม หรือชุมชน ไม่มีใครอยากคบดว้ย เขา้สงัคมไม่ได ้
-   เป็นอาชญากร   เพราะผูติ้ดยาตอ้งพยายามทุกวิถีทางท่ีจะให้ไดย้าเสพติดซ่ึง 

ช่วงแรก ๆ อาจจะขอยืมเพื่อน แต่ต่อมาเพื่อนไม่ให้ยืม เพราะยืมแลว้ไม่ใชใ้นท่ีสุดก็ตอ้ง ลกัขโมย
ของผูอ่ื้นไปขาย หรือวิ่งราวชาวบา้น ในท่ีสุดอาจถึงขั้นจ้ีทรัพย ์ซ่ึงพบข่าวอาชญากรรมในหน้า
หนงัสือพิมพบ่์อย ๆ 

 
 8.6.4  ต่อประเทศชาต ิ
  ทาํลายเศรษฐกิจของชาติ เพราะผูติ้ดยาเสพติดคนหน่ึงจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายประมาณ 50 
บาท ต่อวนั ถา้ 5 แสนคนจะประมาณ 25 ลา้นบาทต่อวนั หรือ 750 ลา้นบาทต่อ 1 เดือน หรือ 9 
พนัลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเงินจาํนวนน้ีสามารถนาํไปพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมากมาย แต่
ตอ้งกบัมาเสียในกิจการเช่นน้ีไปอยา่งน่าเสียดาย 

 บ่อนทาํลายความมัน่คงของประเทศ ผูติ้ดยาเสพติดจะมีสุขภาพเส่ือมโทรมทั้งร่างกาย
และจิตใจตามฤทธ์ิของยา และมีความคิดคาํนึงเพียงตอ้งมียาเสพติดให้ไดเ้ม่ือเวลาอยาก ฉะนั้นถา้
ประเทศใดมีเยาวชนซ่ึงจะเป็นพลงัของชาติในอนาคต ติดยาเสพติดมากก็เป็นบ่อนทาํลายความ
มัน่คงของประเทศมากซ่ึงตอ้งระมดัระวงัผูท่ี้ไม่หวงัดีต่อชาติ จะใช้ยาเสพติดเป็นเคร่ืองมือ เพื่อ
ทาํลายความมัน่คงของชาติ 
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เอกสารและแหล่งอ้างองิ 
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โรคต่างๆทีสํ่าคญั           

 
9.1 ความดันเลอืดสูง (Hypertension) 
 ความดนัเลือดสูงเป็นปัญหาสาํคญัทางสุขภาพ  และเป็นปัจจยัเส่ียงปฐมภูมิท่ีสาํคญัของ
การเป็นโรคหัวใจโคโรนาร่ี  และอาจจะทาํใหเ้กิดภาวะออกซิเจนไปเล้ียงสมองไม่เพียงพอ (Stroke)  
ความดนัเลือดสูง  หมายถึง  ภาวะท่ีมีความดนัเลือดสูงกวา่ปกติในขณะพกั  และค่าความดนัเลือดสูง
มากกว่า 140/90  มิลลิเมตรปรอท  (Mc Ardle, Katch and Katch, 1996)  และองคก์ารอนามยัโลกได้
กาํหนดค่าความดนัเลือด ดงัน้ี  ระดบัความดนัเลือด 140/90  มิลลิเมตรปรอท  หรือตํ่ากว่าเป็นค่า
ความดนัปกติ  ความดนัเลือดระหวา่ง  140/90 ถึง 160/90  มิลลิเมตรปรอท  ถือเป็นค่าความดนัเลือด
สูงแบบกํ้าก่ึง  และความดนัเลือดสูงกว่า 160/95 มิลลิเมตรปรอท  ถือว่าเป็นระดบัความดนัเลือดสูง 
(สมชาติ  โลจายะ และอรวรรณ สุวจิตตานนท,์ 2536)  ผูท่ี้เป็นความดนัเลือดสูงส่วนใหญ่ประมาณ 
92-94 เปอร์เซ็นต์จะเป็นความดันเลือดสูงประเภทไม่ทราบสาเหตุ (Primary hypertension or 
Essential Hypertension) การท่ีมีความดันเลือดสูงจะมีความเก่ียวข้องกับการท่ีมีปริมาณเลือดท่ี
ส่งออกจากหัวใจใน 1 นาที (Cardiac output) เพิ่มมากข้ึน  ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลง
โดยเฉพาะเม่ืออายมุากข้ึน เช่น  ผูสู้งอายผุนงัหลอดเลือดจะสูญเสียความยดืหยุน่ทาํใหเ้กิดแรงดนัต่อ
ผนงัหลอดเลือดสูงข้ึน ผลท่ีตามมาคือ ค่าความดนัเลือดขณะหัวใจบีบตวัสูง  ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง
ของความดนัเลือดโดยเฉพาะความดนัเลือดขณะหัวใจบีบตวัจะเพ่ิมสูงมากข้ึนตามอายุ  และจาก
การศึกษาของฟรามิแฮม  พบว่า  ความดนัเลือดขณะหัวใจบีบตวัของชาย  และหญิงท่ีมีอายรุะหว่าง 
36-74 ปี จะเพิ่มสูงมากข้ึนเฉล่ีย 20-25 มิลลิเมตรปรอท (Rimmer, 1994 quoting Kannel, 1976) 
นอกจากน้ีพฤติกรรมในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีมีอิทธิพลต่อความดนัเลือด  ไดแ้ก่  การท่ีร่างกาย
ไดรั้บโซเดียมปริมาณสูง  และโปแตสเซียมตํ่า  การสูบบุหร่ี  การรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัอ่ิมตวั
ในปริมาณมาก  การด่ืมสุรา  ความอว้น  และการดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีมีความเคล่ือนไหวร่างกาย
น้อย  ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นองค์ประกอบท่ีเร่งเร้าให้เกิดการเป็นความดันเลือดสูงได้ (Goldberg and 
Elliot, 1994) 
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 ถา้สังเกตความดนัเลือดสูงจากค่าความดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวั  และค่าความดนัเลือด
ขณะหัวใจคลายตวั  จะพบความผิดปกติของค่าความดนัเลือดเป็น  3 ลกัษณะ  ดงัน้ี  ความดนัเลือด
สูงท่ีมีค่าความดนัเลือดขณะหัวใจบีบตวัสูง  แต่ค่าความดนัเลือดขณะหัวใจคลายตวัปกติ  เรียกว่า 
Isolated systolic hypertension    ลกัษณะของค่าความดนัเลือดสูงแบบน้ีมกัจะพบในผูสู้งอายุส่วน
ความดนัเลือดสูงท่ีมีค่าความดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวัปกติ แต่ค่าความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวั
สูง เรียกว่า Isolated diastolic hypertension ลกัษณะของค่าความดันเลือดสูงแบบน้ีมกัพบในเด็ก 
และหนุ่มสาว สาํหรับความดนัเลือดสูงท่ีมีความดนัเลือดขณะหัวใจบีบตวั และความดนัเลือดขณะ
หวัใจคลายตวัสูงทั้งสองค่า เรียกวา่ Combined hypertension (เกษม วฒันชยั, 2532) 
 บุคคลท่ีมีความดนัเลือดสูงเกินกวา่ 150/95  มิลลิเมตรปรอท  จะมีอตัราเส่ียงต่อการเป็น
โรคหัวใจโคโรนาร่ีมากเป็น 2 เท่าเม่ือเทียบบุคคลท่ีมีความดนัเลือดปกติ  และเพศหญิงจะมีอตัรา
การเส่ียงต่อการเพิ่มของความดนัเลือดน้อยกว่าเพศชายประมาณ 4 เท่า  เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบั
ความดนัเลือดท่ีใกลเ้คียงกนั และเพศชายจะเป็นความดนัเลือดสูงมากกว่าเพศหญิง  คนผวิดาํจะเป็น
ความดนัเลือดสูงมากกวา่คนผวิขาว (American College of Sports Medicine, 1993) 
 

9.1.2 การพยากรณ์ความดันเลอืดสูง 
 การพยากรณ์การเกิดความดนัเลือดสูงอาศยัขอ้มูลทางมนุษยมิติ เช้ือชาติ  ความสามารถ
ในการทาํงานของร่างกาย  และผลของการตอบสนองความดนัเลือดกบักิจกรรมการออกกาํลงักาย
ส่ิงเหล่าน้ีสามารถท่ีจะจาํแนกบุคคลต่างๆ  ท่ีมีอตัราเส่ียงต่อการเกิดความดนัเลือดสูงได ้
 

ตารางที ่ 41 แสดงองค์ประกอบทีใ่ช้ในการพยากรณ์ความดันเลอืดสูง 
องคป์ระกอบท่ีใชพ้ยากรณ์ 

 การท่ีมีผนงัของกลา้มเน้ือหวัใจหอ้งล่างซา้ยหนาเพ่ิมข้ึน 
 ดชันีมวลของร่างกาย (Body mass index)  อยูใ่นระดบัสูง 
 การท่ีอตัราส่วนระหว่าง Na+/K+ จากปัสสาวะ  ท่ีตรวจสอบในเวลา 24 ชัว่โมงเพ่ิมสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย

อตัราส่วนระหวา่ง  Na+/K+ ประมาณ 3.6) 
 เช้ือชาติ  (ถา้เป็นอฟัริกา  และอเมริกา  มีโอกาสท่ีเป็นความดนัเลือดสูงมากข้ึน) 
 การท่ีความดนัเลือดสูงเพ่ิมมากข้ึน  อนัเน่ืองมาจากการทดสอบแรงบีบมือ 
 ระดบัสมรรถภาพของร่างกายตํ่า 
 การท่ีออกกาํลงักายแลว้ปรากฏวา่ความดนัเลือดสูงเพ่ิมข้ึนอยา่งผิดปกติ 
 ประวติัของครอบครัวเป็นผูท่ี้มีความดนัเลือดสูง 

(Goldberg and Elliot, 1994) 
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 การวินิจฉยัว่าเป็นความดนัเลือดสูง หรือไม่จะตอ้งมีการตรวจวดัความดนัเลือดหลายๆ 
คร้ังก่อนการวดัให้วดัความดนัท่ีแขนทั้งสองขา้งหากไม่เท่ากนัให้ใชร้ะดบัความดนัเลือดของแขน
ขา้งท่ีวดัไดค่้าสูงเป็นเกณฑ์ ในการวดัแต่ละคร้ัง  ให้วดัขณะพกัในท่านอน  หรือท่านั่งก็ได ้ ก่อน
วินิจฉยัใหน้ดัมาตรวจ 3 คร้ัง ในช่วงเวลา 6 – 8 สปัดาห์ และควรจะตรวจวดัในช่วงเวลาเดียวกนัแลว้
จึงทาํการวินิจฉยัวา่เป็นความดนัเลือดสูง หรือไม่ (เกษม วฒันชยั, 2532) 
 การรักษาความดนัเลือดสูง  จะทาํการรักษาอยู ่ 2  วิธี  คือ  
 1.   การรักษาโดยวิธีใชย้า  วิธีน้ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาจากแพทยเ์ท่านั้น  ส่วน
ใหญ่จะเป็นความดนัเลือดสูงแบบรุนแรง  หรือความดนัเลือดสูงมากท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น  
ยาท่ีใช้รักษาความดันเลือดสูงในผูสู้งอายุ  ได้แก่  Thiazide diureties, Beta-blockers, Reserpine, 
Mehtyldopa, Clonidine เป็นตน้ 
 2.   การรักษาโดยวิธีไม่ใช้ยา  เป็นวิธีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั  ไดแ้ก่  การงดสูบบุหร่ี  ลดเหลา้ และกาแฟ  ลดนํ้าหนกัท่ีเกินปกติดว้ยวิธีการควบคุม
อาหาร  ลดการรับประทานอาหารท่ีมีรสเคม็จดั  และเพ่ิมอาหารท่ีมีโปรแตสเซียมสูง  และออกกาํลงั
กายอย่างถูกต้องตามหลักการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ  เป็นต้น (เกษม วฒันชัย, 2532 ; 
American College of Sports Medicine, 1991) 
 
9.1.3 การออกกาํลงักายกบัความดันเลอืดสูง 
 การออกกาํลงักายเป็นวิธีการบาํบดัรักษาความดนัเลือดสูงวิธีหน่ึงซ่ึงเป็นท่ียอมรับของ
วงการแพทยจ์ากการศึกษามากมายไดมี้หลกัฐานยืนยนัว่า  การออกกาํลงักายแบบแอโรบิคเป็นการ
ออกกาํลงักายท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้าง และการคงสภาพ หรือบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ
ร่างกายทางดา้นระบบหวัใจ  และไหลเวียนเลือด  ชูศกัด์ิ เวชแพทย ์(2532) ไดก้ล่าวถึงการออกกาํลงั
กายว่าเป็นส่ิงท่ีดี  และมีประโยชน์  จะทาํให้กลา้มเน้ือหัวใจดีข้ึน  ความดนัเลือดขณะหัวใจบีบตวั  
และความดนัเลือดขณะหัวใจคลายตวัลดลง  ระดบัไลโปโปรตีนท่ีมีความหนาแน่นสูงเพิ่มมากข้ึน  
ส่วนไลโปโปรตีนท่ีมีความหนาแน่นตํ่าลดลง  จะทาํให้ภาวะอุดตนัของหลอดเลือดแดงลดนอ้ยลง  
ความผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจลดน้อยลง  อตัราการเตน้ของหัวใจขณะพกัชา้ลง  ลดอนัตราย  
และความรุนแรงของโรคท่ีเก่ียวกบัระบบหัวใจ  และหลอดเลือด  เช่น  โรคหัวใจขาดเลือด  หรือ
โรคหัวใจโคโรนาร่ี  โรคหลอดเลือดในสมองแตก  หรืออุดตนั  และโรคความดนัเลือดสูงไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 วิทยาลยัเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (American College of Sports Medicine, 
1991) ไดก้ล่าวถึง แนวทาง และวิธีดาํเนินการออกกาํลงักายสาํหรับบุคคลท่ีมีความดนัเลือดสูงควร
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ออกกาํลงักายท่ีระดบัความหนักของงานประมาณ 40-70 เปอร์เซ็นต ์ของความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุดหรือประมาณ 50-75 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการเตน้ของหัวใจสูงสุด ระยะเวลาใน
การฝึกประมาณ 20-60 นาที และความถ่ี หรือ ความบ่อยของการฝึก 3-5 วนัต่อสัปดาห์ จึงจะเกิด
ประโยชนต่์อร่างกายโดยเฉพาะจะทาํใหค้วามดนัเลือดสูงลดลงได ้
 จากการศึกษาเก่ียวกบัผลของการออกกาํลงักายท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย
ในทางท่ีดีข้ึน  พอจะสรุปได้  คือ  การออกกาํลงักายท่ีเหมาะสม และสมํ่าเสมอจะช่วยเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดบริเวณกลา้มเน้ือหัวใจ  ป้องกนัการเกิดภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดได ้ ทั้งน้ี
จะทาํให้หลอดเลือดมีการขยายตัว และความสามารถในการนําเอาไกลโคเจนท่ีเก็บสะสมใน
กลา้มเน้ือหัวใจไปใชไ้ดดี้ข้ึน  เพิ่มกลไกการหดตวัของกลา้มเน้ือหัวใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนใน
ขณะท่ีหัวใจทาํงานหนกัมากข้ึน  ช่วยในการสลายของล่ิมเลือดท่ีมีการแขง็ตวัในหลอดเลือด  และ
ป้องกนัการเกิดล่ิมเลือดในหลอดเลือด จะทาํให้อตัราการเตน้ของหัวใจขณะพกัลดลง  ทาํให้ความ
ดันเลือดขณะหัวใจบีบตวัขณะพกั  และความดันเลือดขณะหัวใจคลายตวัลดลง ซ่ึงเป็นการลด
สภาวะการทาํงานหนกัของหวัใจ  การลดลงของความดนัเลือดน้ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 2-
3 สัปดาห์ข้ึนไป จนกระทัง่ถึง 6 เดือน อยา่งต่อเน่ืองจึงจะเกิดผลของการฝึก และจากการศึกษาดว้ย
ความหนกัของงานท่ีระดบัตํ่าถึงปานกลาง ประมาณ 40-70 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการเตน้ของหัวใจ
สาํรองสูงสุด หรือประมาณ 50-75 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดเป็นเวลาประมาณ 3 
เดือน ข้ึนไปถึง 6 เดือน จึงจะเกิดผลการเปล่ียนแปลงของระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ (Mc 
Ardle, Katch and Katch, 1996 quoting American College of Sports Medicine, 1993) 
 การลดลงของความดนัเลือดขณะหัวใจคลายตวั  จะมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการ
ฝึก  แต่ขณะเดียวกนัการลดลงของความดนัเลือดขณะหัวใจบีบตวั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลา
การฝึก  อยา่งไรก็ตามบุคคลท่ีมีความดนัเลือดสูงเม่ือหยดุฝึกจะทาํให้ระดบัความดนัเลือดกลบัไปสู่
ระดบัความดนัเลือดก่อนการฝึก  และการลดลงของความดนัเลือดขณะหัวใจบีบตวั  และความดนั
เลือดขณะหัวใจคลายตวั  อนัเน่ืองมาจากการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคจะมีความสัมพนัธ์กบัค่า
ความดนัเลือดขณะหัวใจคลายตวัคร้ังแรก (r = 0.34 และ 0.46) ตามลาํดบั แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ค่าความดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวัคร้ังแรก (Hagberg, 1988)  และบุคคลท่ีเป็นความดนัเลือดสูง และ
ออกกาํลงักายดว้ยการเล่นกีฬาจะมีอตัราการตายตํ่ากวา่ผูท่ี้มีความดนัเลือดสูง  และมีการเคล่ือนไหว
ร่างกายน้อยถึง 37 เปอร์เซ็นต์  (Paffenbarger, Hyde, Wing and Hsich ,1986) ศึกษาผลของการลด
นํ้ าหนักท่ีมีต่อความดนัเลือดสูงโดยทาํการลดนํ้ าหนักเฉล่ีย 10 กิโลกรัม พบว่าความดนัเลือดขณะ
หัวใจบีบตัว  และความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวลดลงเฉล่ีย 15  และ  10 มิลลิเมตรปรอท  
ตามลาํดบั  นอกจากน้ี  ลดการบริโภคโซเดียมต่อวนัใหน้อ้ยลง จะทาํใหค้วามดนัเลือดขณะหวัใจบีบ
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ตวัขณะพกั  และความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวัขณะพกัลดลงประมาณ 5 และ 3 มิลลิเมตรปรอท  
ตามลาํดบั  และทาํนองเดียวกนัการเพิ่มการบริโภคโปแตสเซียมก็จะทาํให้ความดนัเลือดขณะหวัใจ
บีบตวัขณะพกั  และความดนัเลือดขณะหัวใจคลายตวัขณะพกัลดลงเฉล่ีย 8 และ 4 มิลลิเมตรปรอท 
ตามลําดับ  (Mc Ardle, Katch and  Katch, 1996 quoting American College of Sports Medicine, 
1990) อยา่งไรก็ตามผลการควบคุมปริมาณโซเดียม และโปแตสเซียมมีผลในการลดลงของความดนั
เลือดขณะหัวใจบีบตวัขณะพกั และความดนัเลือดขณะหัวใจคลายตวัขณะพกัจะไดผ้ลน้อยกว่าใช้
วิธีการออกกาํลงักาย 
 ความดันเลือดท่ีตํ่าลงเน่ืองมาจากการออกกาํลงักายจะเป็นอิสระกับการลดลงของ
นํ้ าหนักตวั  และไขมนัของร่างกาย (Cononie, Graves, Pollock, Phillips, Summers, and Hagberg, 
1991)  และระบบประสาทซิมพาเทติคจะมีบทบาทต่อความดนัเลือดสูงประเภทไม่ทราบสาเหตุ  ซ่ึง
มีความเก่ียวขอ้งกบัการลดลงของระดบัพลาสม่านอร์อิพิเนฟริน (Plasma norepinephrine) และการ
ออกกาํลงักายจะทาํให้ความดันเลือดลดลง (Hagberg, Montain, Martin, and Ehsani, 1989)  และ
วิทยาลยัเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา  (American College of Sports Medicine : ACSM, 
1993)  ไดส้รุปถึงผลของการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคจะนาํไปสู่การลดลงของความดนัเลือดสูง
และจะทาํใหค้วามดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวัขณะพกั  และความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวัขณะพกั
ลดลงเฉล่ีย 10 มิลลิเมตรปรอท  โดยเฉพาะบุคคลท่ีเป็นความดนัเลือดสูงระดบัอ่อนประเภทไม่
ทราบสาเห ตุ  (Mild essential hypertension)  นอกจาก น้ี วิท ยาลัย เวชศาสต ร์การกีฬ าแ ห่ ง
สหรัฐอเมริกายงัไดเ้สนอแนะแนวทางการทดสอบดว้ยวิธีการออกกาํลงักายสําหรับบุคคลท่ีเป็น
ความดนัเลือดสูง  ดงัน้ี 
 1.   การทดสอบดว้ยวิธีการออกกาํลงักายสําหรับทุก ๆ คน โดยทัว่ไปไม่เหมาะกับ
บุคคลท่ีเป็นความดนัเลือดสูง อย่างไรก็ตามการทดสอบดว้ยการออกกาํลงักาย (Exercise testing) 
จะตอ้งทาํให้ไดถึ้ง 85 เปอร์เซ็นต ์ของความสามารถในการใชอ้อกซิเจนสูงสุดจึงจะจาํแนกอตัรา
เส่ียงต่างๆ ไดผ้ลดี 
 2.   การออกกาํลงักายท่ีจะช่วยทาํให้ความดนัเลือดลดลงได ้จะตอ้งใชร้ะยะเวลาของ
การฝึกฝนอยา่งนอ้ย 3 เดือนข้ึนไป จึงจะทาํใหค้วามดนัเลือดลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
 3.   การออกกาํลงักายจะนาํไปสู่การลดลงของความดนัเลือดขณะหัวใจบีบตวั  และ
ความดนัเลือดขณะหัวใจคลายตวั  โดยจะลดลงเฉล่ีย 10 มิลลิเมตรปรอท  โดยเฉพาะบุคคลท่ีเป็น
ความดันเลือดสูงระดับอ่อน (Mild essential hypertension)  และการออกกาํลังกายก็สามารถจะ
นําไปสู่การลดลงของบุคคลท่ีเป็นความดันเลือดสูงอนัเน่ืองมาจากการท่ีมีความผิดปกติของไต 
(Renal dysfunction)  ไดเ้ช่นเดียวกนั  สําหรับบุคคลทัว่ไปควรมีหลกัการกาํหนดแนวทางการออก



บทท่ี 9 โรคต่างๆท่ีสาํคญั 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

197 

กาํลงักาย ดงัน้ี  ความหนกัของงาน 50-85  เปอร์เซ็นต ์ของความสามารถในการใชอ้อกซิเจนสูงสุด  
ความบ่อยของการฝึก 3-5  วนัต่อสัปดาห์  ระยะเวลาการฝึก  20-60  นาที  และการออกกาํลงักายท่ี
ความหนกัของงาน  40-70  เปอร์เซ็นต ์ ของความสามารถในการใชอ้อกซิเจนสูงสุดจะทาํให้ความ
ดนัเลือดลดตํ่าลงมากกว่าการใชค้วามหนกัของงานในระดบัสูง  โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความดนัเลือด
สูงแต่มีร่างกายท่ีสมบูรณ์   จะมีอัตราการตายท่ีตํ่ ากว่าบุคคลท่ีมีความดันเลือดสูง แต่มีการ
เคล่ือนไหวร่างกายนอ้ย  และผูท่ี้ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอจะมีร่างกายท่ีสมบูรณ์มากข้ึน ทาํให้อตัรา
เส่ียงต่อการเกิดโรค และอตัราการตายตํ่าลง โดยเฉพาะคนท่ีเป็นความดนัเลือดสูงระดบัอ่อนถึง
ระดับปานกลาง (Mild to moderate essential hypertension)  คือ  ความดันเลือดสูงระหว่าง 140-
160/90-105  มิลลิเมตรปรอท 
 4.   บุคคลท่ีมีความดันเลือดสูงมากกว่า 180/105 มิลลิเมตรปรอท จะตอ้งได้รับการ
บาํบดัรักษาดว้ยยาก่อนจึงจะอนุญาตใหอ้อกกาํลงักายได ้
 5.   การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือด้วยการใช้นํ้ าหนักเป็นแรงต้านทาน  ไม่
เหมาะสมกบับุคคลท่ีเป็นความดนัเลือดสูง 
 
สรุป 
 การออกกาํลงักายแบบแอโรบิคไม่ใช่เป็นอุปสรรค  และอนัตรายต่อบุคคลท่ีเป็นความ
ดนัเลือดสูง  อย่างไรก็ตามการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคน้ีจะให้ไดผ้ลดีจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการ  
วิธีกาํหนด  แนวทางการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนฐานของร่ายกาย  อาย ุ เพศ  
วยั  ความสามารถสนใจ  และความตอ้งการของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั 
 การออกกาํลงักายแบบแอโรบิคสาํหรับบุคคลท่ีเป็นความดนัเลือดสูง  ความหนกัของ
งานควรอยู่ในระดับตํ่าถึงปานกลาง  ประมาณ 40-70  เปอร์เซ็นต์ ของความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุด  ซ่ึงจะทาํใหค้วามดนัเลือดลดลงไดผ้ลดีกวา่ความหนกัของงานระดบัสูง  และจะทาํ
ใหค้วามดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวัขณะพกั และความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวัขณะพกัลดลงเฉล่ีย 
10 มิลลิเมตรปรอท  โดยเฉพาะบุคคลท่ีเป็นความดนัเลือดสูงประเภทไม่ทราบสาเหตุท่ีมีระดบัความ
ดนัเลือดอยูใ่นระดบัอ่อนถึงปานกลาง และก่อนจะเร่ิมตน้ออกกาํลงักายจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
ประวติัทางการแพทย ์การตรวจร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเสียก่อน ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นการป้องกนัอนัตราย และใหมี้ความปลอดภยัในขณะออกกาํลงักาย ระยะเวลาของการออกกาํลงั
กายสําหรับบุคคลท่ีเป็นความดนัเลือดสูงน้ีจะตอ้งไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงจะทาํให้ความดนัเลือด
ลดลงอย่างมีนัยสําคญั นอกจากน้ีจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีมี
อิทธิพลต่อความดนัเลือด คือ หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารรสเคม็จดัเพราะมีโซเดียมปริมาณสูง  
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และเพิ่มอาหารท่ีมีปริมาณโปแตสเซียมสูง เลิกสูบบุหร่ี หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีมีไขมนั
อ่ิมตวัในปริมาณมาก  ลดปริมาณการด่ืมสุรา และกาแฟ ลดนํ้ าหนกัของร่างกายถา้นํ้ าหนกัเกินปกติ 
หรืออว้น ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้การลดลงของความดนัเลือดไดผ้ลดี และจะทาํให้อตัราเส่ียงต่อการ
เป็นโรคหวัใจโคโรนาร่ีลดลงดว้ย 
 
9.2 เบาหวาน (Diabetes   Mellitus) 
 เบาหวาน หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายมีระดบันํ้าตาลในเลือดสูงกวา่ปกติ สาเหตุการเกิดข้ึน
เน่ืองมาจากท่ีร่างกายไม่สามารถนาํนํ้ าตาลในเลือดซ่ึงไดรั้บจากอาหารไปใชใ้นการสร้างพลงังาน
ใหแ้ก่ร่างกายไดต้ามปกติ 
 ร่างกายของคนเราจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังานในการดาํรงชีวิต พลงังานเหล่าน้ีไดม้าจากการ
ยอ่ยสลายของอาหารท่ีไดรั้บประทานเขา้ไปสู่ร่างกาย โดยเฉพาะอาหารจาํพวกคาร์โบไฮเดรตจะถูก
ยอ่ยสลายกลายเป็นนํ้ าตาลกลูโคสในกระเพาะอาหาร และจะถูกดูดซึมเขา้ไปในกระแสเลือด  เพื่อ
นาํผา่นไปเล้ียงเน้ีอเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย การท่ีร่างกายจะนาํนํ้ าตาลกลูโคสไปใชเ้ป็นพลงังาน
ไดน้ั้น จะตอ้งอาศยัฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin)  ซ่ึงผลิตจากตบัอ่อน (Pancreas) เป็นตวัการท่ีจะนาํ
นํ้ าตาลกลูโคสในเลือดเขา้ไปสู่เน้ือเยื่อของอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย แต่ถา้ฮอร์โมนอินซูลินของ
ร่างกายผิดปกติอาจจะมีสาเหตุมาจากตบัอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินออกมาไดเ้พียงพอ 
หรือสร้างไม่ไดเ้ลย หรือสร้างไดแ้ต่อินซูลินนั้นออกฤทธ์ิไดไ้ม่ดี ความผดิปกติน้ีจะส่งผลให้นํ้ าตาล
ในเลือดเหลือคา้งอยู่มาก และมีระดบัสูงกว่าปกติ จึงทาํให้ไตกรองนํ้ าตาลออกมาเป็นนํ้ าปัสสาวะ 
ทาํใหปั้สสาวะมีรสหวาน จึงเรียกภาวะน้ีวา่ เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
 โรคเบาหวานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1.   เบาหวานประเภทท่ี  1 ชนิดพึ่ งอินซูลิน  (Type 1 diabetes or insulin dependent 
diabetes mellitus : IDDM)  ผูเ้ป็นเบาหวานประเภทน้ีร่างกายจะขาดอินซูลิน เน่ืองมาจากตบัอ่อนไม่
สามารถสร้างอินซูลินได ้ทาํใหร้ะดบันํ้ าตาลในเลือดสูงข้ึน มีผลทาํใหเ้กิดอาการปัสสาวะบ่อย และ
มีปริมาณจาํนวนมาก คอแหง้ กระหายนํ้า นํ้าหนกัลด อ่อนเพลีย เม่ือร่างกายไม่สามารถนาํนํ้าตาลไป
ใช้เป็นพลงังานได ้ร่างกายจึงมีการสลายเอาไขมนั และโปรตีนมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทน ทาํให้
นํ้ าหนกัของร่างกายลดลงอยา่งรวดเร็ว การขาดอินซูลินจะทาํใหมี้การสลายไขมนั และโปรตีนมาใช้
เป็นพลงังานทดแทน การขาดอินซูลินจะเกิดการสลายไขมนัในอตัราท่ีรวดเร็วมาก  ทาํให้เกิดสารคี
โตนคั่งใน เลือดมาก  เรียกว่า  เกิดภาวะกรดคั่งใน เลือด  เน่ื องมาจากสารคีโตน  (Diabetic 
ketoacidlosis) ซ่ึงจะมีอาการหายใจหอบลึก ชีพจรเตน้เร็ว ผิวหนังแห้ง คล่ืนไส้อาเจียน ปวดทอ้ง 
ระดบัความรู้สึกตวัลดลง และอาจจะหมดสติได้ อาการท่ีเกิดข้ึนมกัจะรุนแรง  และเกิดข้ึนอย่าง
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กะทนัหนั ภาวะน้ีสามารถท่ีจะแกไ้ขได ้ คือ จะตอ้งฉีดอินซูลินตามคาํแนะนาํของแพทย ์และจะตอ้ง
ดูแลตนเองจากคาํแนะนาํของแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด เบาหวานประเภทน้ีมกัจะเกิดกบัคนท่ีมีอายนุอ้ย
กวา่ 40 ปี และมกัไม่มีประวติัคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน 
 2.   เบาหวานประเภทท่ี  2 ชนิดไม่พึ่ งอินซู ลิน  (Type II  diabetes or non-insulin 
dependent  diabetes mellitus : NIDDM) ผูท่ี้เป็นเบาหวานประเภทน้ีตบัอ่อนยงัสามารถผลิตอินซูลิน
ไดต้ามปกติ หรืออาจจะมากน้อยกว่าปกติได ้แต่อินซูลินท่ีมีอยู่ออกฤทธ์ิไดไ้ม่ดีนักจึงทาํให้การ
นาํเอานํ้ าตาลกลูโคสในเลือดไปสู่เน้ือเยื่อต่างๆ  ของร่างกายผิดปกติ แต่เน่ืองจากผูป่้วยกลุ่มน้ียงัมี
อินซูลินอยู่บา้ง จึงไม่เกิดการสลายไขมนัในอตัราท่ีรวดเร็ว และเกิดภาวะกรดคัง่ในเลือดจากสาร    
คีโตน  เหมือนกบัผูท่ี้เป็นเบาหวานประเภทท่ี 1  แต่ถา้ไม่ไดรั้บการรักษา  และควบคุมนํ้ าตาลใน
เลือดไม่ดีแลว้ จะทาํให้นํ้ าตาลในเลือดสูงเพิ่มมากข้ึน และร่างกายพยายามขบันํ้ าตาลออกมาทาง
ปัสสาวะ มีการสูญเสียนํ้ าในร่างกายมากข้ึนเกิดภาวะขาดนํ้ า ไตทาํงานลดลง ความรู้สึกลดลง และ
อาจจะหมดสติเสียชีวิตได้ในท่ีสุด (Hyperosmolar  hyperglycemic nonketotic coma) เบาหวาน
ประเภทน้ีมกัเกิดกบัผูท่ี้มีอายุมากกว่า  40  ปีข้ึนไป  และผูท่ี้มีนํ้ าหนักตวัมากกว่าปกติ  หรืออว้น
ประมาณร้อยละ  90  เปอร์เซ็นตข์องคนท่ีเป็นเบาหวานมกัจะเป็นเบาหวานชนิดน้ี  และเพศหญิงจะ
เป็นมากกว่าเพศชาย  และมกัมีประวติัคนในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรง เช่น พ่อแม่เป็น
โรคเบาหวานมาก่อน 
 อาการสําคญัท่ีพบบ่อยสําหรับผูท่ี้เป็นเบาหวาน คือ ปัสสาวะบ่อย และปริมาณมาก  
(Polyuria) คอแห้ง กระหายนํ้ า และด่ืมนํ้ ามากกว่าปกติ (Polydipsia) ซ่ึงเป็นผลมาจากการเสียนํ้ าไป
กบัการปัสสาวะบ่อย และมาก อาจจะทาํให้เกิดภาวะร่างกายขาดนํ้ า (Dehydration) จึงตอ้งชดเชย
ดว้ยการด่ืมนํ้ าบ่อยๆ อ่อนเพลีย นํ้ าหนกัลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ หิวบ่อย และรับประทานอาหาร
ปริมาณท่ีมาก ดงันั้น เม่ือมีอาการเบ้ืองตน้เหล่าน้ีแลว้ ควรไดรั้บการตรวจระดบันํ้ าตาลในเลือดเพื่อ
เป็นการตรวจภาวการณ์เป็นเบาหวานต่อไป 
 เกณฑ์การพจิารณาว่าเป็นเบาหวาน หรือไม่น้ันพจิารณาจากผลการตรวจ ดังนี ้
 1.   ระดบันํ้ าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหารเชา้  ถา้มากกว่า  140  มิลลิกรัม/เลือด
หน่ึงเดซิลิตร  และทาํการตรวจเลือดประมาณ 2 คร้ัง  ถา้ค่าระดบันํ้ าตาลในเลือดยงัสูงแสดงว่าเป็น
เบาหวาน  แต่ถา้ตรวจพบนํ้ าตาลในเลือดไม่ว่าเวลาใดก็ตาม  มากกว่า 200 มิลลิกรัม/เลือดหน่ึง
เดซิลิตร  เพียงคร้ังเดียว  และมีอาการร่วมดังน้ี  คือ ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง กระหายนํ้ า กินจุ แต่
นํ้ าหนกัของร่างกายลดลง ก็ถือว่าเป็นเบาหวาน แต่ถา้ตรวจก่อนรับประทานอาหาร และวดันํ้ าตาล
ในเลือดได ้ 115/140  มิลลิกรัม/เลือดหน่ึงเดซิลิตร ก็ถือว่าผดิปกติ  และจะตอ้งทาํการทดสอบความ
ทนต่อนํ้ าตาลกลูโคสอีกคร้ังหน่ึงท่ีเรียกว่า การทดสอบความทนต่อนํ้ าตาลกลูโคส (Oral Glucose 
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Tolerance Test : OGTT)  โดยการเจาะเลือดวดัระดับนํ้ าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหารเช้า
หลงัจากนั้นให้ด่ืมสารละลายผงกลูโคส  ปริมาณ 75 กรัมต่อนํ้ า 1 แกว้ (แต่ถา้คนอว้นมากๆ อาจจะ
ใชก้ลูโคส  100 กรัม)  หลงัจากด่ืมแลว้ทาํการเจาะเลือดวดัระดบันํ้ าตาลในเลือด 2 คร้ัง  คือ หลงัการ
ด่ืมในชัว่โมงท่ี 1 และ 2 ตามลาํดบั การทดสอบความทนต่อนํ้ าตาลกลูโคสจะถือค่านํ้ าตาลในเลือด
ชัว่โมงท่ี 2 เป็นหลกั ถา้ค่านํ้ าตาลในเลือดนอ้ยกว่า 140 มิลลิกรัม/เลือดหน่ึงเดซิลิตร ถือว่าปกติ  แต่
ค่านํ้ าตาลในเลือดมากกว่า 200  มิลลิกรัม/เลือดหน่ึงเดซิลิตร ถือว่าเป็นเบาหวาน  และถา้ค่านํ้ าตาล
ในเลือดอยู่ระหว่าง 140-199  มิลลิกรัม/เลือดหน่ึงเดซิลิตร ถือว่ามีความบกพร่องต่อการควบคุม
ระดบันํ้าตาลของร่างกาย 
 สาเหตุต่างๆ  ท่ีทาํให้เป็นเบาหวาน  คือ ความอว้น ทั้งน้ีคนอว้นจะมีเน้ือเยือ่ต่างๆ ของ
ร่างกาย มีการตอบสนองต่อการผลิตฮอร์โมนอินซูลินลดน้อยลง หรือตับอ่อนได้รับความ
กระทบกระเทือน เช่น ตบัอ่อนอกัเสบเร้ือรังจากการด่ืมสุรามากเกินไป หรือไดรั้บอุบติัเหตุ เป็นตน้  
นอกจากน้ีจากการใชย้าบางชนิด เช่น ยาขบัปัสสาวะ การตั้งครรภ์  กรรมพนัธ์ุ  และการมีอายุเพิ่ม
มากข้ึน  โดยเฉพาะวยัสูงอายุเพราะตบัอ่อนของผูสู้งอายุจะสังเคราะห์  และหลัง่ฮอร์โมนอินซูลิน
น้อยลง แต่ขณะเดียวกันได้รับนํ้ าตาลเท่าเดิม จึงมีนํ้ าตาลส่วนเกินในกระแสเลือดมากกว่าปกติ  
ผูสู้งอายุท่ีเป็นเบาหวาน และมีการควบคุมระดับนํ้ าตาลไม่ดีพอ หรือไม่มีการควบคุมเป็นระยะ
เวลานานๆจะก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดตีบ และแข็งกระด้าง (Atherosclerosis) เร็วข้ึนทาํให้เกิด
ปัญหากบัอวยัวะท่ีเส้นเลือดไปหล่อเล้ียง เช่น ถา้เกิดกบัเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงสมองอุดตนั ทาํใหส้มอง
ขาดออกซิเจนเพราะเลือดนาํออกซิเจนไปเล้ียงสมองไม่เพียงพออาจจะทาํให้เป็นอมัพาตได ้ถา้เส้น
เลือดท่ีไปเล้ียงหัวใจอุดตนัก็จะทาํให้เกิดโรคหัวใจโคโรนาร่ี หัวใจวาย และเสียชีวิตได้ในท่ีสุด  
นอกจากน้ีปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้กิดเส้นเลือดตีบ และแขง็กระดา้งไดใ้นผูป่้วยเบาหวาน คือ ภาวะ
ไขมนัในเลือดสูง ความอว้น การขาดการออกกาํลงักาย การสูบบุหร่ี และความดนัเลือดสูง ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีมีความสมัพนัธ์กบัการเส่ียงต่อโรคหวัในโคโรนาร่ีทั้งส้ิน 
 การรักษาเบาหวาน โดยเฉพาะเบาหวานประเภทท่ี 2 ชนิดไม่ตอ้งพึ่งอินซูลินนั้นจะใช้
วิธีการควบคุมอาหารร่วมกบัการออกกาํลงักายโดยไม่ตอ้งรับประทานยาลดนํ้ าตาลในเลือดแต่ถา้
ระดบันํ้ าตาลในเลือดสูงมากๆ และเม่ือควบคุมแลว้ไม่ลดก็จะตอ้งใชย้าลดนํ้ าตาลร่วมดว้ย แต่บาง
รายถา้ยงัไม่ไดผ้ลอาจจะตอ้งฉีดอินซูลินดว้ย 
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9.2.1 เบาหวานกบัการออกกาํลงักาย 
 เป้าหมายของการควบคุมเบาหวานท่ีสําคญั คือ การรักษาระดบันํ้ าตาลในเลือดของ
ผูป่้วยใหใ้กลเ้คียงกบัระดบัของคนทัว่ไป การควบคุมระดบันํ้ าตาลนอกจากจะทาํไดโ้ดยการควบคุม
อาหารแลว้ การออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกเ็ป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีช่วยไดผ้ลมาก 
 การออกกาํลงักายท่ีเหมาะสม และสมํ่าเสมอสามารถทาํให้ระดบันํ้ าตาลในเลือดตํ่าลง
ได้ เน่ืองจากขณะออกกาํลงักายร่างกายจะตอ้งใช้พลงังาน และแหล่งพลงังานท่ีสําคญัท่ีสุดใน
ร่างกายก็คือ นํ้ าตาล หากออกกาํลงักายให้เพียงพอร่างกายจะมีการนาํเอานํ้ าตาลในเลือดไปใช ้เพื่อ
เปล่ียนไปเป็นพลงังานมากพอท่ีจะลดนํ้ าตาลในเลือดได้ นอกจากน้ีการออกกาํลงักายยงัทาํให้
เน้ือเยือ่ของร่างกายไวต่ออินซูลินมากข้ึน กล่าวคือ ดว้ยอินซูลินปริมาณเท่าเดิมร่างกายจะสามารถใช้
นํ้ าตาลไดม้ากข้ึนกว่าเดิม ทาํให้ระดบันํ้ าตาลในเลือดลดลง นอกจากผลดีต่อระดบันํ้ าตาลในเลือด
แลว้ การออกกาํลงักายยงัก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายประการ ไดแ้ก่ ทาํให้นํ้ าหนักของร่างกาย
ลดลงโดยเฉพาะบุคคลท่ีอว้น ทาํให้ควบคุมเบาหวานได้ง่ายข้ึน และเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจ       
โคโรนาร่ีนอ้ยลง ไขมนัในเลือดตํ่าลง และการออกกาํลงักายสามารถทาํใหร้ะดบัคลอเลสเตอรอลใน
เลือดลดตํ่าลงได ้ทาํใหค้วามเส่ียงต่อการเกิดภาวะหวัใจขาดเลือดเพราะเสน้เลือดหวัใจอุดตนันอ้ยลง
มีสุขภาพจิตดีข้ึน อารมณ์แจ่มใสมากข้ึน 
   
 ข้อควรระวงัในการออกกาํลงักายสําหรับผู้ทีเ่ป็นเบาหวาน 
 1.   ผูท่ี้เป็นเบาหวานเม่ือตอ้งการจะออกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ืองจะตอ้งไดรั้บคาํปรึกษา
จากแพทยเ์สียก่อน เพราะถึงแมก้ารออกกาํลงักายจะมีผลดีต่อการป้องกนั และรักษาโรคเบาหวาน 
โรคหัวใจโคโรนาร่ี และสภาพจิตใจดงักล่าวก็ตาม แต่ผูท่ี้เป็นเบาหวานบางคนอาจมีโอกาสท่ีจะมี
ภาวะผิดปกติท่ีทาํให้ไม่สามารถออกกาํลงักายบางชนิดได ้หรือควรระวงัไม่ให้เกิดผลแทรกซ้อน
จากการออกกาํลงักาย เช่น ในผูป่้วยเบาหวานท่ีมีการควบคุมเบาหวานไม่ดีอยูแ่ลว้จะเป็นมากข้ึนได ้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยเบาหวานประเภทท่ี 1 (ชนิดพึ่ งอินซูลิน) การออกกําลังกายท่ีไม่
เหมาะสม และมากเกินไปอาจจะทาํให้เกิดภาวะกรดคั่งในเลือดจากสารคีโตนได้ ส่วนผูป่้วย
เบาหวานท่ีมีการควบคุมเบาหวานดีอยู่แลว้ตอ้งระวงัไม่ให้นํ้ าตาลในเลือดตํ่าเกินไปจากการออก
กาํลงักาย 
 2.   ในผูป่้วยท่ีเส่ียงต่อการเป็นแผลเบาหวาน เช่น ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีอาการเทา้ชาจาก
ปลายประสาทเส่ือมตอ้งระวงัมิให้เกิดบาดแผล โดยหลีกเล่ียงการออกกาํลงักายท่ีมีการกระทบ
กระแทกมากๆ เช่น การวิ่งเหยาะๆ การเตน้แอโรบิคแบบแรงกระแทกสูง เป็นตน้ ควรออกกาํลงักาย
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แบบแอโรบิคท่ีปลอดแรงกระแทก หรือแบบแรงกระแทกตํ่า โดยเฉพาะผูสู้งอายคุวรเลือกการเดิน
จะดีท่ีสุด และควรสวมรองเทา้ท่ีไม่คบัจนเกินไปเพราะอาจจะทาํใหเ้กิดบาดแผลท่ีเทา้ได ้
 3.   ผูท่ี้เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจโคโรนาร่ี และจะทาํให้หลอดเลือด
หัวใจตีบไดสู้ง และบ่อยคร้ังท่ีเป็นโดยไม่รู้ตวั หากออกกาํลงักายหนกัมากเกินไป จะทาํให้เลือดท่ี
ไปเล้ียงหัวใจไม่เพียงพอ เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด มีอาการเจ็บหนา้อก หัวใจเตน้ผิดปกติ ความดนั
เลือดลดลง และจะเป็นอนัตรายต่อผูท่ี้เป็นเบาหวานมาก จะมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโร
นาร่ี โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นเบาหวาน และมีความดันเลือดสูง หรือไขมนัในเลือดสูงร่วมดว้ย ดังนั้น  
ก่อนการออกกาํลงักายควรจะมีการวางแผนการออกกาํลงักายอยา่งเหมาะสม ควรไดรั้บการตรวจให้
แน่ชดัเสียก่อนวา่ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัเสน้เลือดท่ีไปเล้ียงหวัใจ 
 ประเภทของการออกกาํลงักายนั้นข้ึนอยูก่บัความชอบ และความถนดัของแต่ละบุคคล 
อย่างไรก็ตามควรหลีกเล่ียงการออกกาํลงักายชนิดท่ีตอ้งออกแรงตา้นมากๆ เช่น การยกนํ้ าหนัก 
เพราะอาจจะทาํใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นทางหลอดเลือด และหวัใจระหว่างการออกกาํลงักายแบบแอ
โรบิค ซ่ึงเป็นการออกกาํลงักายท่ีทาํให้กลา้มเน้ือหลายๆ ส่วนไดเ้คล่ือนไหวออกพร้อมๆ กนั และ
ไม่ตอ้งใชแ้รงตา้นมาก เช่น การเดินเร็วๆ ว่ายนํ้ า เป็นตน้ และควรออกกาํลงักายคร้ังละประมาณ 20-
45 นาที อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 คร้ัง  จึงจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโอชิดะ  นามา
โนชิ  ฮาชามิซู  และซาโต ้ (Oshida, Yamamouchi, Hazamizu and Sato, 1989)  อา้งถึงในโบวช์าร์ด 
และเดสปรีส (Bouchard and Despres, 1995) กล่าวว่า ผูท่ี้เป็นเบาหวานควรเลือกเวลาออกกาํลงักาย
ท่ีเหมาะสมในแต่ละวนั สาํหรับผูท่ี้เป็นเบาหวานประเภทท่ี 1 (ชนิดพึ่งอินซูลิน)  หากจะออกกาํลงั
กายในช่วงเวลา 15.00 – 17.00 น. ควรรับประทานอาหารว่างก่อนออกกาํลงักายประมาณ 30-60 
นาที ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัภาวะนํ้ าตาลในเลือดตํ่า เพราะช่วงเวลาน้ีเป็นเวลาท่ีอินซูลินจะถูกดูดซึมเตม็ท่ี 
และจะออกฤทธ์ิสูงสุด อย่างไรก็ตาม หากผูท่ี้เป็นเบาหวานเลือกท่ีจะออกกาํลงักายในเวลาอ่ืนๆ  
หรือเม่ือออกกาํลงักายแลว้เกิดอาการนํ้ าตาลในเลือดตํ่าควรรับประทานอาหารว่างก่อนออกกาํลงั
กายประมาณ 30-60 นาทีเสมอ จะสามารถช่วยใหรั้กษาระดบันํ้ าตาลในเลือดไดดี้  และขอ้ควรระวงั
ในการออกกาํลงักายสําหรับผูท่ี้เป็นเบาหวาน  ควรหยุดออกกาํลงักายทนัที และรีบปรึกษาแพทย์
เม่ือมีอาการต่อไปน้ีระหว่างการออกกาํลงักาย คือ เจ็บแน่นหน้าอก อาการนํ้ าตาลในเลือดตํ่า เช่น 
หิว เหง่ือออก หรือใจสั่น สายตาพร่ามวั หนา้มืด เหน่ือยมากผิดปกติ (เทพ  หิมะทองคาํ  และคณะ, 
2540)  สาํหรับแคมป์เพนท ์(Campaigne, 1994) ไดก้ล่าววา่ การออกกาํลงักายแต่ละคร้ังควรเป็นการ
ออกกาํลงักายท่ีมีระดบัความหนักของงานเบาประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ของอตัราการเตน้ของ
หัวใจสูงสุด หรือระดบัความหนกัของงานปานกลางประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นตข์องอตัราการเตน้
ของหัวใจสูงสุด โดยใชเ้วลาการออกกาํลงักายคร้ังละประมาณ 30 นาที      และช่วงเวลาของการ
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ออกกาํลงักายควรหลงัรับประทานอาหารแลว้ประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพื่อป้องกนัการเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า (Hypoglycemia) 
 อย่างไรก็ตาม ไดมี้ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการออกกาํลงักาย และการรับประทานอาหาร
สาํหรับบุคคลท่ีเป็นโรคเบาหวาน และเพื่อหลีกเล่ียง หรือป้องกนัภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ดงัน้ี 
 ข้อแนะนําการปฏิบัติตนสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิภาวะนํ้าตาลใน
เลอืดตํ่า (Hypoglycemia)  ในระหว่าง และภายหลงัการออกกาํลงักาย 
 การควบคุมนํา้ตาลในเลอืด 
 1.   ตรวจสอบระดบักลูโคสในเลือดก่อนออกกาํลงักาย ระหว่างออกกาํลงักายทุกๆ 30 
นาที และภายหลงัออกกาํลงักายแลว้ 15 นาที 
 2.   ควรงดออกกาํลงักาย ถา้ระดบัของกลูโคสในเลือดสูงถึง 250 มิลลิกรัม/เลือดหน่ึง
เดซิลิตร หรือมากกวา่ หรือถา้พบวา่ร่างกายมีภาวะกรดคัง่ในเลือดจากสารคีโตน 
 3.   ถ้าระดับของกลูโคสในเลือดตํ่ ากว่า 90 มิลลิกรัม /เลือดหน่ึงเดซิ ลิตร  ให้
รับประทานคาร์โบไฮเดรตทนัที 
 4.   พยายามเรียนรู้ผลการตอบสนองของกลูโคสกบัชนิด หรือประเภทของการออก
กาํลงักายวา่แต่ละชนิด หรือประเภทจะมีผลการตอบสนองเป็นอยา่งไร 
 5.   หลีกเล่ียงการออกกาํลงักายในเวลากลางคืน 
   
 การบําบัดอนิซูลนิ 
 1.   ลดปริมาณการใชอิ้นซูลิน 
  1.1  ลดปริมาณการใชอิ้นซูลินท่ีออกฤทธ์ิสั้น 30-35 เปอร์เซ็นตใ์นวนัท่ีออกกาํลงั
กาย 
  1.2  งดเวน้การใหอิ้นซูลินท่ีออกฤทธ์ิสั้นก่อนการออกกาํลงักาย 
  1.3  เม่ือมีการลดการใชอิ้นซูลินประมาณ 30-35 เปอร์เซ็นต ์ในวนัท่ีออกกาํลงักาย
แลว้ควรทดแทนดว้ยคาร์โบไฮเดรต 
  1.4  รับประทานอาหารก่อน และระหว่างการออกกาํลงักาย และแต่ละม้ือควร
รับประทานอาหารในปริมาณท่ีไม่มากนกั 
 2.   ภายหลงัการฉีดอินซูลินประมาณ 1 ชัว่โมง จะตอ้งหลีกเล่ียงการออกกาํลงักายท่ี
เนน้การฝึกกลา้มเน้ือ 
 3.   ไม่ออกาํลงักายในช่วงเวลาท่ีระดบัอินซูลินออกฤทธ์ิสูงสุด 
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ตารางที่  42  แสดงข้อแนะนําการรับประทานอาหารสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน  เพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะกลูโคสในเลอืดตํ่าขณะออกกาํลงักาย 
 

ชนิดของการ 
ออกกาํลงักาย 

ระดบักลูโคส 
ในเลอืด 

แนวทางการรับประทานอาหาร
หรือการให้อนิซูลนิ 

อาหารทีแ่นะนํา 

ความหนักของงานระดับตํ่ากับ
ปานกลางระยะเวลาออกกาํลงักาย
สั้ น  เ ช่ น  ก า ร เดิ น  0.5 ไ ม ล ์
(ประมาณ  800 เมตร ) การ ป่ัน
จักรยาน ท่ีใช้ เวลาน้อยกว่า  30 
นาที 
 
 
ความหนักของงานระดับปาน
กลาง  เช่น  ว่ายนํ้ า  วิ่ ง เห ยาะๆ   
เทนนิส    ถีบจักรยาน   ทําสวน  
เล่นกอล์ฟ ทาํความสะอาดบา้นท่ี
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
 
 
 

ตํ่ากวา่ 90 mg/dl 
 
 
 
90 mg/dl  หรือ 
มากกวา่ 
 
 
ตํ่ากวา่ 90 mg/dl 
 
 
 
 
90-240 mg/dl 
 
 
 
250 mg/dl ห รือ
มากกวา่ 
 
 
 

ให้คาร์โบไฮเดรต 10-15 กรัม
ต่อชัว่โมง 
 
 
ไม่จาํเป็นตอ้งเพ่ิมอาหาร 
 
 
 
ให้คาร์โบไฮเดรต 25-50 กรัม
ก่อนการออกกาํลงักายและ 10-
15 กรัมทุกชั่วโมงขณะออก
กาํลงักาย 
 
ให้คาร์โบไฮเดรต 10-15 กรัม
ต่อชั่วโมง และไม่จาํเป็นต้อง
เพ่ิมอาหาร 
 
ตอ้งตรวจสอบภาวะกรดคัง่ใน
เลือด  (Ketones) ถ้าพบภาวะ
กรดน้ีให้ชดเชยด้วยอินซูลิน 
และจะต้องไม่ออกกําลังกาย
จนกว่ากลูโคสในเลือดลดลง
และภาวะกรดน้ีมีค่าเป็นลบ 
 
 
 
 
 

ขนมปัง 1 ช้ินหรือ
ผลไม ้
 
 
 
 
 
 
แ ซ น ด์ วิ ช  1 ช้ิ น
และนมหรือผลไม ้
 
 
 
ขนมปัง 1 ช้ิน หรือ
ผลไม ้
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ชนิดของการ 
ออกกาํลงักาย 

ระดบักลูโคส 
ในเลอืด 

แนวทางการรับประทานอาหาร
หรือการให้อนิซูลนิ 

อาหารทีแ่นะนํา 

ความหนักของงานระดับหนัก 
เช่น ฟุตบอล ฮอกก้ี แรคเก็ต บอล 
อเมริกนัฟุตบอล วิ่ง ป่ันจักรยาน 
วา่ยนํ้า เป็นตน้ 

90 mg/dl  ห รื อ
นอ้ยกวา่ 
 
 
 
90-170 mg/dl 
 
 
 
 
180-250 mg/dl 

ให้คาร์โบไฮเดรต 50 กรัมและ
จะตอ้งควบคุมตรวจสอบระดบั
นํ้าตาลในเลือดเป็นระยะๆ 
 
 
ให้คาร์โบไฮเดรต 25-50 กรัม
ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความหนักของ
งานและระยะเวลาการออก
กาํลงักาย 
 
ให้คาร์โบไฮเดรต 10-15 กรัม 
ต่อชัว่โมงขณะออกกาํลงักาย 

แ ซ น ด์ วิ ช  1 ช้ิ น 
และนมหรือ ผลไม ้
 
 
 
แซนด์วิช  1/2 ช้ิน 
กบันมหรือ ผลไม ้
 
 
 
ขนมปัง 1 ช้ิน หรือ 
ผลไม ้

ท่ีมา  :  Campaigne, 1994 quoted in Goldberg and Elliot, 1994: 176. 
 
สรุป 
 เบาหวาน เป็นภาวะท่ีร่างกายมีระดบันํ้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ คนท่ีเป็นเบาหวานทั้ง
สองประเภทจะตอ้งทาํการควบคุมนํ้าตาลในเลือด ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายวิธี คือ ควบคุมอาหาร ออก
กาํลงักาย และการใชย้า สําหรับการออกกาํลงักายควรฝึกออกกาํลงักายแบบแอโรบิค ดว้ยระดบั
ความหนักของงานท่ีเบาและปานกลาง ประมาณ 40-70 เปอร์เซ็นต์ของอตัราการเตน้ของหัวใจ
สูงสุด คร้ังละประมาณ 30 นาที 3-5 วนัต่อสัปดาห์ และหลีกเล่ียงการออกกาํลงักายในช่วงเวลาท่ี
อินซูลินออกฤทธ์ิสูงสุดโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 15.00-17.00 น. นอกจากน้ี ตอ้งปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ งดเวน้การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ลดปริมาณอาหาร
จาํพวกคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น และจะต้องปฏิบัติตามคาํสั่งของแพทย์เก่ียวกับการใช้ยา โดย
เคร่งครัด จึงจะทาํให้การดาํเนินชีวิตเป็นปกติสุขได ้และร่างกายจะสามารถควบคุมนํ้ าตาลในเลือด
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่10 

เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว 
 

 จากการศึกษาวิเคราะห์และทาํนาย ว่าประเทศไทย ถา้มีประชากรเพิ่มมากข้ึนถึง 86 
ล้านคนเม่ือใดจะเกิดภาวะวิกฤตของประชากร และจะมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพของประชากรดว้ย รัฐบาลไทยไดต้ระหนักถึงการ
เพิ่มข้ึนของประชากร จึงได้ดาํเนินการโครงการวางแผนครอบครัวควบคู่ไปกับการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติมาโดยตลอด 
 
 จากการสาํรวจประชากรของประเทศไทย พบว่าอตัราการเพิ่มของประชากรลดลงจาก
ร้อยละ 1.4  ในปี  2534  เป็นร้อยละ  1.2  ในปี  2538  และคาดวา่จะเหลือเพียงร้อยละ 1.0 ในปี 2544  
ซ่ึงจะมีประชากร 62.9 ลา้นคน อยา่งไรก็ตาม การคาดประมาณประชากรในปี 2553  จะมีประชากร
เพิ่มข้ึนเป็น 68 ลา้น  
 
 การส่งเสริมให้ประเทศไทยมีจาํนวนประชากร และโครงสร้างประชากรในขนาดท่ี
เหมาะสม และมีการกระจายตวัของประชากรท่ีสอดคลอ้งศกัยภาพ และโอกาสการพฒันาในแต่ละ
พื้นท่ีของประเทศเป็นการเปิดโอกาสใหค้นไทยสามารถพฒันาศกัยภาพของตนใหสู้งข้ึน  ตลอดจน
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน  การสนบัสนุนใหค้นไทยมีครอบครัวท่ีเหมาะสม โดย 
การชะลอการวางแผนครอบครัวในพ้ืนท่ีท่ีมีอตัราเจริญพนัธ์ุของสตรีในระดบัทดแทน หรือตํ่ากว่า 
เช่น พื้นท่ีภาคเหนือ  ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร และการเร่งรัดส่งเสริมการวางแผนครอบครัว
ในพื้นท่ีท่ีมีอตัราการเกิดสูง เช่น ในบางพื้นท่ีของภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะทาํให ้     
ประชากรของประเทศมีขนาดท่ีเหมาะสม ดงันั้นจะตอ้งมีการวางแผนครอบครัวท่ีดีดว้ย 
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10.1 การวางแผนครอบครัว 
 หมายถึง การท่ีคู่สมรสสามารถกาํหนดการมีบุตรของตนไดต้ามความพร้อม และความ
ตอ้งการให้มีจาํนวน และความถ่ีห่างตามความเหมาะสม  ตามภาวะเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของ
แต่ละครอบครัวเพื่อความกินดีอยูดี่ 
 ผลของการวางแผนครอบครัวทีมี่ต่อสุขภาพของประชาชน 

1. ลดอตัราป่วย และอตัราตายของมารดา และทารก 
2. ป้องกนัการทาํแทง้ผิดกฎหมาย มะเร็งปากมดลูก และช่วยให้มารดามีสุขภาพ

ทั้งร่างกาย และจิตใจดีข้ึน 
3. แกไ้ขผ่อนคลายปัญหาสาธารณสุขต่างๆ จากความหนาแน่นของประชากร  

โดยเฉพาะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการแพร่กระจายของโรค 
4. รัฐสามารถพฒันาบริการทางการแพทย ์และบริการสาธารณสุขใหมี้มาตรฐาน

สูงข้ึนโดยเร็ว 
 ขอบเขตการให้บริการวางแผนครอบครัวทีส่มบูรณ์แบบ ประกอบด้วย 

1. การปรึกษา จูงใจ และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
2. การใหบ้ริการวิธีคุมกาํเนิดต่างๆ 
3. การแนะนาํรักษาผูมี้บุตรยาก 
4. การให้การปรึกษาก่อนสมรส และการบริการอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมงานอนามยัแม่

และเดก็ 
 
10.2 การคุมกาํเนิด 
 การคุมกาํเนิดในทางทฤษฎี หมายถึง ความสามารถขดัขวางขั้นตอนของการเจริญพนัธ์ุ
ไดห้ลายจุด นบัแต่จากการร่วมเพศ การปฏิสนธิ การฟักตวั และการฝังตวัของไข่ท่ีผนงัมดลูก  และ
แมก้ระทัง่การตั้งครรภแ์ลว้ (ไพโรจน์  วิฑูรพณิชย,์  2523  อา้งใน มลัลิกา และคณะ, 2540) 

 
 ประโยชน์ของการคุมกาํเนิด 

1. เพื่อเลือกมีบุตรเฉพาะเวลาท่ีตอ้งการ 
2. เพื่อเวน้ระยะการตั้งครรภใ์หห่้างพอสมควร 
3. ใชเ้น่ืองจากเหตุผลทางการแพทย ์
4. เพื่อจาํกดัจาํนวนบุตรใหเ้หมาะสมกบัฐานะของครอบครัว 
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 วธีิการคุมกาํเนิด มีหลายวิธี แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ  คือ 
10.2.1 การคุมกาํเนิดชนิดชัว่คราว (Temporary contraception) 
10.2.2 การคุมกาํเนิดชนิดถาวร (Permanent contraception) 
 

 10.2.1 การคุมกาํเนิดชนิดช่ัวคราว (Temporary contraception) มีหลายวิธี ไดแ้ก่ 
1.1 ยาเมด็คุมกาํเนิด (Oral contraceptive pills) 
1.2 ยาฉีดคุมกาํเนิด  (Inject able contraception) 
1.3 ยาฝังใตผ้วิหนงั (Subdermal implants) 
1.4 ห่วงอนามยั (Intrauterine contraceptive device, IUD) 
1.5 การนบัระยะปลอดภยั (Calendar rhythm, Calendar method, Safe Period) 
1.6 ถุงยางอนามยัสาํหรับชาย (Male condom) 
1.7 ถุงยางอนามยัสาํหรับหญิง  (Female condom) 
1.8 การเล้ียงทารกดว้ยนมมารดา และการขาดประจาํเดือนในระหวา่งการเล้ียง

ทารกดว้ยนมมารดา (Breast feeding and Amenorrhea) 
1.9 การสวนลา้งช่องคลอดหลงัจากร่วมเพศ (Vaginal douche) 
1.10 การใชย้าฆ่าเช้ืออสุจิ  (Intravaginal spermicidal contraceptive) 
1.11 หมวกครอบ หรือกั้นปากมดลูก (Cervical cap, Vaginal diaphragm) 
1.12 การกลั้นไม่หลัง่นํ้ าอสุจิ (Coitus reservatus) 

  
 การคุมกาํเนิดชัว่คราวท่ีนิยมกนัแพร่หลายในประเทศไทย คือ การใชย้าเม็ดคุมกาํเนิด 
และยาฉีดคุมกาํเนิด ยาฝังใตผ้ิวหนัง และห่วงอนามยั นิยมรองลงมา สําหรับการใชถุ้งยางอนามยั
สําหรับชาย การนับระยะปลอดภยั และการสวนลา้งช่องคลอดหลงัการร่วมเพศ มกัจะใชร่้วมกบั
วิธีการคุมกาํเนิดแบบอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้นเน้ือหารายละเอียดจะขอกล่าวเฉพาะการคุมกาํเนิดชัว่คราวท่ี
นิยมใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัเท่านั้น 
 
1.1 ยาเม็ดคุมกาํเนิด 
 เป็นวิธีคุมกาํเนิดชั่วคราวท่ีมีประสิทธิภาพสูง ได้ผลแน่นอนมีอตัราความผิดพลาด
ประมาณร้อยละ 0.1-1 ถา้ใชถู้กวิธี  ใชง่้ายสะดวก  เป็นท่ีนิยมไปทัว่โลกท่ีใชก้นัอยูมี่ 3 ชนิดใหญ่ๆ 
คือ  
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10.2.1 ช นิ ด ฮอ ร์ โม น รวม  (Conbined pill) มี ส่ วน ป ระก อบ ขอ งฮอ ร์ โม น            
เอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสโตเจน (Progestogen) รวมกนัในแต่ละเม็ดในขนาดท่ีคงท่ี ชุด
หน่ึงจะมี 21เมด็ หรือ 28 เมด็ โดย 7 เมด็หลงัเป็นวิตามิน และธาตุเหลก็ 

10.2.2   ชนิดมินิพิล (Minipill or Microdose of progestogen only) ประกอบดว้ยโปเจส
โตเจนขนาดน้อยๆ เท่ากันทุกเม็ดหน่ึงแผงมี 35 เม็ด ใช้ติดต่อกันทุกวนัโดยไม่หยุด ไม่ว่าจะมี
ประจาํเดือนมา หรือไม่ 

10.2.3   ชนิดภายหลังการร่วมเพศ (Morning after pill or postcoital pill) ใช้ป้องกัน
การตั้งครรภใ์นรายท่ีไม่ไดคุ้มกาํเนิดมาก่อน หรือถูกข่มขืน หรือผดิพลาดในการใชว้ิธีคุมกาํเนิดอ่ืน 
เช่น ถุงยางอนามยัฉีกขาด เป็นตน้ 
  
 กลไกการป้องกนัการตั้งครรภ์  คอื 

 ป้องกนั หรือยบัย ั้งการตกไข่ 
 เปล่ียนแปลงเยือ่เมือกปากมดลูกใหเ้หนียวขน้  ทาํใหเ้ช้ืออสุจิผา่นไดย้าก 
 เปล่ียนแปลงเน้ือเยือ่บุผนงัมดลูก  ทาํใหไ้ข่ท่ีผสมแลว้ฝังตวัยาก 
 เปล่ียนแปลงความสามารถของเช้ืออสุจิท่ีจะผา่นไปผสมกบัไข่ 

 
 ข้อดี 

 คุมกาํเนิดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองถา้ใชต้ามขอ้แนะนาํอยา่งถูกตอ้ง 
 มีประสิทธิภาพสูง  ถา้ใชถู้กวิธี 
 ป้องกนัมะเร็งของมดลูก และรังไข่ 
 มีประจาํเดือนสมํ่าเสมอ 
 อาจมีประจาํเดือนนอ้ยลง และช่วงมีประจาํเดือนอาจจะสั้นลง 
 อาการปวดประจาํเดือนอาจลดลง 
 ช่วยลดอาการเป็นสิว (ถา้มี) 
 ถา้ไม่มีขอ้ห้ามใช ้ และตรวจติดตามผลทุกปี สามารถใชไ้ดจ้นถึงวยัหมด

ประจาํเดือน 
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 ข้อเสีย 

 อาจมีเลือดออกระหว่างรอบประจาํเดือน โดยเฉพาะใน 2 เดือนแรกท่ี
รับประทานยา 

 อาจมีอาการคล่ืนไส้ ซ่ึงมกัจะหายไปในเดือนท่ี 3 อาการคล่ืนไส้อาจลดลง
ได ้ ถา้รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือก่อนนอน 

 อาจมีอาการเจบ็ตึงเตา้นมไดใ้นระยะแรก แต่จะหายไดเ้องในภายหลงั 
 อาจมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ และนํ้าหนกัเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย 
 ตอ้งไม่ลืมรับประทานยาทุกวนั 
 ในบางรายอาจเกิดอาการขา้งเคียงท่ีรุนแรงได ้ ซ่ึงพบไม่บ่อยนกั 

 
 ข้อบ่งช้ี 

 เม่ือผูรั้บบริการตอ้งการวิธีคุมกาํเนิดท่ีมีประสิทธิผลสูง 
 สาํหรับผูรั้บบริการท่ีพอใจจะรับประทานยาทุกวนั และสามารถจะหาซ้ือ

ไดง่้าย 
 

 ข้อห้ามใช้ 

 ขอ้หา้มใชเ้ดด็ขาด 
o มีหรือเคยมีอาการอักเสบเป็นก้อนเลือดของหลอดเลือดดํา 

(Thrombophlebitis) หรือความผิดปกติของการเกิดเป็นล่ิมเลือด
ในหลอดเลือด (Thromboembolic disorders) 

o หลอดเลือดในสมอง หรือหวัใจผดิปกติ 
o เป็น หรือเคยมีประวติัของมะเร็งเตา้นม 
o เป็นมะเร็งรังไข่  มดลูก  หรือปากมดลูก 
o โรคปวดศีรษะเฉพาะท่ี  เช่น  ไมเกรน 
o โรคตบั (เช่น  ตบัอกัเสบ)  นอกจากผลตรวจเลือดการทาํงานของ

ตบักลบัสู่ปกติ 
 ขอ้หา้มท่ีอาจพิจารณาใหใ้ช ้

o สงสยัวา่ตั้งครรภ ์
o เลือดออกผดิปกติจากอวยัวะสืบพนัธ์ุท่ียงัไม่ทราบสาเหตุ 
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o ความดนัเลือดสูง (ท่ีสามารถควบคุมได)้ 
o ผูสู้บบุหร่ี และมีอายมุากกวา่ 35 ปี 
o โรคลมชกั 
o เบาหวาน 
o มีประวติัโรคซึมเศร้า ซ่ึงตอ้งการการรักษาดว้ยยา 
o สตรีท่ีให้นมบุตร ซ่ึงไม่ควรจะให้รับประทานยาเม็ดคุมกาํเนิด

จนกระทัง่หลงัคลอด 6 เดือน หรือหย่านม โดยพิจารณาว่ากรณี
ใดเกิดก่อน 

o การใช้ยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) และยาตา้นการชัก (จะลด
ประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกาํเนิด) สตรีท่ีไดรั้บยาดงักล่าวควร
จะใหย้าเมด็คุมกาํเนิดทีมีเอสโตรเจนขนาด 50 ไมโครกรัม 

 

 อาการข้างเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 
o สตรีบางรายอาจมีเลือดออกระหว่างรอบเดือน โดยเฉพาะใน 2 

เดือนแรกท่ีรับประทานยา 
o มีอาการคล่ืนไส้  ซ่ึงมักจะหายไปในแผงท่ี 3 (เดือนท่ี 3) หรือ 

อาจลดอาการโดยรับประทานยาพร้อมกบัอาหาร หรือก่อนนอน 
o อาการเจ็บตึงเต้านมในช่วง 2 แผงแรก (2 เดือนแรก)  ซ่ึงจะ

หายไปไดเ้อง 
o อ่ืนๆ  เช่น  การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์  นํ้ าหนักตัวเพิ่ม ข้ึน

เล็กนอ้ยฝ้าข้ึนท่ีหนา้ เตา้นมใหญ่ข้ึน มีการคัง่ของนํ้ า เวียนศีรษะ
ร้อนวบูวาบ ผืน่คนัตามตวั เป็นตน้ 

 
 อาการเตือน  ควรพบแพทยท์นัที เม่ือมีอาการต่อไปน้ี 

o ปวดศีรษะรุนแรง หรือต่อเน่ือง ปวดหนา้อก ทอ้ง ขา 
o การมองเห็นไม่ชดั ตาพร่า ภาพซอ้น เห็นภาพไม่เตม็จอตา 
o ดีซ่าน 
o ขณะพักผ่อนปกติ หรือออกกําลังกายเพียงเล็กน้อย มีอาการ

หายใจติดขดั 
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 ประโยชน์อืน่ๆ  ของยาเม็ดคุมกาํเนิด 
1.   ใชเ้ล่ือนเวลามีประจาํเดือนออกไป ซ่ึงสามารถเล่ือนวนัมีประจาํเดือนออกไป

ได ้10-30 วนั โดยเร่ิมรับประทาน 7-8 วนัก่อนการมีประจาํเดือนคร้ังต่อไป รับประทานวนัละ 1 เมด็ 
เม่ือหยุดยาแลว้เลือดจะมาภายใน 1-4 วนั แต่ไม่ควรใชย้าน้ีเล่ือนประจาํเดือนเพื่อการแข่งขนักีฬา 
เพราะจะทาํใหค้วามสามารถในการเล่นกีฬาลดลง เน่ืองจากการคัง่ของนํ้า 

2.   ใชรั้กษาการปวดประจาํเดือนในวยัรุ่น 
3.   ใชรั้กษาสิว 
4.   ทาํให้มีประจาํเดือนคร้ังละไม่มาก ซ่ึงบรรเทาอาการซีดจากการมีประจาํเดือน

มาก 
5.   มูกท่ีปากมดลูกขน้ข้ึน ทาํใหก้ารอกัเสบของมดลูกลดลง 

 
 วธีิรับประทานยาเม็ดคุมกาํเนิด 

1.   เร่ิมรับประทานภายในวนัท่ี 5 ของประจาํเดือน หลงัคลอดบุตร 6 สัปดาห์หลงั
แทง้ทนัที หรือหลงัแทง้ 2 สัปดาห์ แต่ในกรณีท่ีหลงัคลอดไม่ไดใ้ห้นมบุตรให้รับประทานยาได้
ทนัที 

2.   ใหรั้บประทานวนัละเมด็ทุกวนัในเวลาเดียวกนั เวลาใดกไ็ด ้แต่ถา้รับประทาน
ก่อนนอนจะทาํใหล้ดอาการคล่ืนไส ้ อาเจียนได ้

3.   รับประทานเรียงตามลูกศรจนหมด  สําห รับชนิดชุดละ  21  เม็ด  จะมี
ประจาํเดือนหลงัหยดุยาประมาณ 3 วนั แลว้เร่ิมชุดใหม่ ในวนัท่ี 5 ของรอบประจาํเดือน  ส่วนชนิด
ชุดละ 28 เมด็เม่ือหมดยาใหเ้ร่ิมชุดใหม่ติดต่อกนัไดเ้ลย 

 
 สําหรับการรับประทานยาเม็ดคุมกาํเนิดภายหลงัการร่วมเพศ 

 ชนิดมีเอสโตเจนอยา่งเดียว ซ่ึงมีตวัยาขนาดสูง เช่น Diethylstilbestrol 25-50 
mg จะรับประทานภายใน 24 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 72 ชัว่โมงหลงัการมี
เพศสมัพนัธ์เป็นเวลา 5 วนัติดต่อกนั ควรใชใ้นกรณีท่ีจาํเป็นเท่านั้น และใช้
เพียงคร้ังเดียวของรอบประจาํเดือน 

 ชนิดมีโปเจสโตเจนอย่างเดียว มีตวัยาขนาดสูงเช่นกัน เช่น Levonorgestrel 
0.75 mg (Postinor)  ใหรั้บประทานยา 1 เมด็ ทนัทีภายหลงัมีเพศสัมพนัธ์ หรือ
ภายใน 1 ชั่วโมง  ยาคุมกาํเนิดชนิดน้ีไม่ควรรับประทานมากกว่า 4 เม็ดต่อ
เดือน 
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4.    การลืมรับประทานยา 
 ถา้ลืม 1 เมด็ ใหรี้บรับประทานทนัทีท่ีนึกได ้แลว้รับประทานต่อไปเวลาเดิม 
 ถา้ลืม  2  เมด็ ใหรั้บประทานเพิ่ม 1 เมด็ หลงัอาหารเชา้ 2 วนั และรับประทาน

ตามปกติเหมือนเดิม โดยคุมวิธีอ่ืนร่วมดว้ย 
 ถา้ลืม  3  เมด็ ควรหยดุยาให้มีรอบประจาํเดือนเร็วข้ึน  แลว้เร่ิมรับประทานยา

ชุดใหม่ในวนัท่ี 5 ของรอบประจาํเดือน 
 
1.2 ยาฉีดคุมกาํเนิด 
 เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์คลา้ยโปรเจสเตอโรนในเพศหญิงเป็นโปรเจสโตเจนชนิดท่ีมี
ฤทธ์ิอยู่ไดน้านท่ีใชก้นัทัว่ไปในปัจจุบนัคือ Depo-Medroxy Progesterone Acetate (DMPA) ขนาด 
150 mg ฉีดเขา้กล้ามเน้ือบริเวณต้นแขน หรือสะโพก มีประสิทธิผลสูง มีอัตราความผิดพลาด
ประมาณร้อยละ 1 ปลอดภยัออกฤทธ์ิไดน้านถึง 3 เดือน คือ ฉีดทุก 12 สปัดาห์ 
  
 กลไกการป้องกนัการตั้งครรภ์ คอื 

 ป้องกนัการมีไข่สุก หรือยบัย ั้งการตกไข่ 
 เปล่ียนแปลงมูกปากมดลุกให้เหนียวขน้ และมีปริมาณนอ้ยลง  ทาํให้

เช้ืออสุจิผา่นไดย้าก 
 เปล่ียนแปลงเยือ่บุมดลูกทาํใหบ้างลงทาํใหไ้ข่ท่ีผสมแลว้ฝังตวัไดย้าก 
 มีผลต่อตวัอสุจิ เช่น เปล่ียนแปลงความสามารถในการผสมกับไข่

ยบัย ั้งการเคล่ือนตวัไปขา้งหนา้ของตวัอสุจิ 
 

 ข้อดี 

 ประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภสู์ง 

 ออกฤทธ์ิไดน้าน 3 เดือน ต่อการฉีดแต่ละคร้ัง 

 ใชง่้าย สะดวก 

 ไม่ขดัขวางการมีเพศสมัพนัธ์ 

 ช่วยป้องกนัมะเร็งของเยือ่บุโพรงมดลูก และรังไข่ 

 ลดอุบติัการณ์ของการอกัเสบในช่องคลอดจากเช้ือรา 
 ไม่มีผลต่อการหลัง่นํ้ านม บางรายอาจมีนํ้านมเพิ่มข้ึนดว้ย 
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 เหมาะสําหรับสตรีท่ีมีอาการขา้งเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนใน
ส่วนประกอบของยาเม็ดคุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนรวม  หรือมีขอ้ห้าม
ใชฮ้อร์โมนเอสโตรเจน 

 ใชคุ้มกาํเนิดหลงัคลอด หรือหลงัแทง้ไดท้นัที 

 รับการตรวจกบับุคลากรทางการแพทยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 
 

 ข้อเสีย 

 มีประจาํเดือนไม่สมํ่าเสมอ หรือกะปริดกะปรอย  มกัพบการไม่มี
ประจาํเดือนไดบ่้อยภายหลงัการฉีดยา 2 เขม็แรก ซ่ึงไม่เป็นอนัตราย 

 นํ้ าหนักตัวอาจเปล่ียนแปลง บางรายนํ้ าหนักตัวเพิ่ม (มักจะเจริญ
อาหาร) บางรายนํ้าหนกัตวัลด 

 อาจมีอาการปวดศีรษะเลก็นอ้ย 

 อาจลดความรู้สึก และความตอ้งการทางเพศ 

 การกลบัสู่ภาวะเจริญพนัธ์ุชา้ (เช่น 6-8 เดือน) 
 หากเกิดอาการขา้งเคียงตอ้งรอหลายเดือนเน่ืองจากยาออกฤทธ์ินาน 

 

 ข้อบ่งช้ี 

 มีปัญหาการลืมรับประทานยาเมด็คุมกาํเนิด 

 มีขอ้ห้ามใชฮ้อร์โมนเอสโตรเจน เช่น สตรีให้นมบุตร ผูสู้บบุหร่ีท่ีมี
อายมุากกวา่ 35 ปี 

 ตอ้งการคุมกาํเนิดหลงัคลอด หรือหลงัแทง้ทนัที 

 ไม่สามารถใชห่้วงอนามยัได ้
 

 ข้อห้ามใช้ 

 มะเร็งเตา้นม  มะเร็งอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 

 โรคหลอดเลือดในสมอง หรือหวัใจรุนแรง 

 สตรีท่ียงัไม่เคยมีบุตร 

 สงสยัวา่ตั้งครรภ ์

 เลือดออกผดิปกติจากอวยัวะสืบพนัธ์ุท่ียงัไม่ทราบสาเหตุ 

 โรคตบั โรคเบาหวาน ถุงนํ้ าของรังไข่ 
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 อาการข้างเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

 มีการเปล่ียนแปลงของรอบประจาํเดือน 

 นํ้ าหนักตวัเปล่ียนแปลง (เพิ่มข้ึน หรือลดลง) การเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ์ 

 เจบ็ตึงเตา้นม  อาจมีนํ้านมไหลผดิปกติ  มีสิว  ฝ้า 
 อาจมีอาการปวดท่ีตาํแหน่งฉีดในระยะสั้น 

 บ างรายอาจ มี อ าก ารป วดหลัง  ( เน่ื อ งจากผลของฮอ ร์โมน                 
โปรเจสเตอโรนท่ีขอ้ต่อกระดูก) ปวดศีรษะ 

 การเปล่ียนแปลงความรู้สึกทางเพศ บางรายมีความรู้สึกของเพศดีข้ึน  
บางรายนอ้ยลง 

 
 การฉีดยาคุมกาํเนิด 

1. ฉีดภายใน 5 วนั แรกของรอบประจาํเดือน 
2. หลงัคลอดบุตรสามารถฉีดไดท้นัที  หรือ 4-6 สัปดาห์หลงัคลอดบุตร  

และพบว่ามีผลให้การหลัง่ของนํ้ านมเพิ่มข้ึน และคุณภาพของนํ้ านม
ไม่เปล่ียนแปลง 

3. หลงัแทง้สามารถฉีดไดท้นัทีเช่นกนั หรือ 2 สปัดาห์หลงัแทง้ 
 
1.3 ยาฝังคุมกาํเนิด 
 เป็นยาคุมกาํเนิดชัว่คราวระยะยาว มีประสิทธิผลสูง อตัราความผิดพลาดนอ้ยกว่าร้อย
ละ 1  เป็นยาคุมกาํเนิดท่ีมีตวัยาเช่นเดียวกบัยาฉีดคุมกาํเนิด คือ ฮอร์โมนโปรเจสโตเจนเพียงอย่าง
เดียว ยาจะซึมกระจายออกทีละนอ้ยดว้ยอตัราท่ีสมํ่าเสมอ  ลกัษณะเป็นผงบรรจุในหลอด       ไซลา
สติก แลว้นาํมาฝังใตผ้ิวหนัง มีทั้งหลอดแคปซูลชนิดไม่ละลาย และชนิดละลาย ปัจจุบนันิยมใช้
ชนิดแคปซูลไม่ละลาย 6 หลอด ท่ีรู้จกักนั คือ นอร์แพลน (Norplant) แต่ละหลอดจะบรรจุดว้ยยาท่ี
สาํคญั คือ Levonorgestrel 36 มิลลิกรัม ฝังใตผ้วิหนงัทั้ง 6 แคปซูลเรียงกนัคลา้ยรูปพดั 

 
 กลไกการคุมกาํเนิด 

 เช่นเดียวกบัยาฉีดคุมกาํเนิด คือ ยบัย ั้งการตกไข่ เปล่ียนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูก  และ
เปล่ียนแปลงมูกบริเวณปากมดลูก 
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 ข้อดี 

 ออกฤทธ์ินาน (5 ปี) ไม่ตอ้งรับบริการบ่อยๆ 
 เร่ิมมีประสิทธิผลภายหลงัฝังยาคุมกาํเนิดแลว้  24 ชัว่โมง 
 กลบัสู่ภาวะเจริญพนัธ์ุทนัทีหลงัจากถอดออก 
 ไม่มีผลต่อการหลัง่นํ้ านม 
 ป้องกนัมะเร็งของรังไข่  และเยือ่บุโพรงมดลูก 

 
 ข้อเสีย 

 อาจเปล่ียนแปลงรอบประจาํเดือน เช่น กะปริดกะปรอย  มีนาน หรือไม่มี 
 ผูใ้หบ้ริการฝังยาคุมกาํเนิดตอ้งผา่นการฝึกอบรมการฝัง และการถอดออก 
 อาจเกิดอาการอกัเสบตาํแหน่งท่ีฝังยา 
 ถา้ฝังไม่ถูกตาํแหน่ง อาจทาํใหถ้อดออกยาก 
 

 ข้อบ่งช้ี 

 มีบุตรเพียงพอแต่ไม่ตอ้งการทาํหมนั 

 ตอ้งการวิธีคุมกาํเนิดระยะยาวแบบชั่วคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเวน้
ระยะการมีบุตร 

 ตอ้งการคุมกาํเนิดอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่ตอ้งรับประทานยาทุกวนั หรือฉีด
ยาเป็นช่วง 

 เหมาะสําหรับสตรีท่ีมีอาการข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนใน
ส่วนประกอบของยาเม็ดคุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนรวม หรือมีขอ้ห้ามใช้
ฮอร์โมนเอสโตรเจน 

 ไม่สามารถใชห่้วงอนามยั 

 มีปัญหาในการรับบริการคุมกาํเนิดท่ีสมํ่าเสมอ 

 ตอ้งการคุมกาํเนิดหลงัคลอด  หรือหลงัแทง้ทนัที 
  
 ข้อห้ามในการใช้และอาการข้างเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

 เช่นเดียวกบัยาฉีดคุมกาํเนิด 
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 การฝังยา 
 1.   ระยะเวลาท่ีเหมาะสม คือ ภายใน 5 วนัแรกของการมีประจาํเดือน หรือภายหลงั

แทง้ทนัที หรือ 2 สปัดาห์หลงัแทง้  หรือหลงัคลอด 4-6 สปัดาห์ 
 2.    การฝังยาบริเวณท่ีจะทาํ คือ บริเวณทอ้งแขนดา้นใน ใชย้าชาเฉพาะท่ีฉีดบริเวณท่ี

จะทาํโดยใหผู้รั้บบริการนอนหงายราบ 
 
 การดูแลหลงัฝังยาคุมกาํเนิด 
1.    หลงัจากหมดฤทธ์ิยาชา อาจจะรู้สึกปวด และหรือบวมท่ีตาํแหน่งฝังยาคุมกาํเนิด

เป็นเวลา 1-2 วนั ใหรั้บประทานยาแกป้วดได ้
2.   ไม่ใหแ้ผลเปียกนํ้า 3 วนั 
3.   เปิดผา้ปิดแผลหลงัจากประมาณ  3  วนั และเลิกใชผ้า้พนัแขนในวนัท่ี  5 
4.   เร่ิมมีผลคุมกาํเนิดหลงัจากฝังยาคุมกาํเนิดแลว้ 24 ชัว่โมง และคงอยูจ่นกระทัง่ถอด

ออก 
5.   ใหติ้ดต่อ หรือกลบัมาพบแพทยท์นัทีถา้มีปัญหา ดงัต่อไปน้ี 

o ปวดแขน  มีหนอง  หรือเลือดออกมาจากบาดแผล 
o หลอดยาฝังคุมกาํเนิดโผล่ออกทางบาดแผล 
o มีเลือดออกทางช่องคลอดมากผดิปกติ 
o ไม่มีประจาํเดือนภายหลงั 6 สปัดาห์ จากรอบประจาํเดือนคร้ังก่อน 
o ปวดทอ้ง หรือปวดอุง้เชิงกราน 
o ปวดศีรษะอยา่งรุนแรง 
o ตาเหลือง หรือตวัเหลือง 
o หายใจต้ืน หรือเจบ็หนา้อกอยา่งรุนแรง 
o ปัญหากงัวลในเร่ืองอ่ืนๆ   
o ไม่มีผลต่อการหลัง่นํ้ านม 
o ใชไ้ดจ้นถึงวยัหมดประจาํเดือน 
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 การถอดหลอดยา 
1.  เม่ือแน่ใจวา่ตั้งครรภ ์
2.  เม่ือมีปัญหาทางการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 

o ปวดศีรษะรุนแรง หรือปวดศีรษะชนิดไมเกรนบ่อยๆ ร่วมกับความดัน
เลือดสูง 

o มีอาการของโรคตบัอกัเสบเฉียบพลนั 
o มีการติดเช้ือตาํแหน่งท่ีฝังยาคุมกาํเนิดอยา่งรุนแรง ไม่ดีข้ึนหลงัจากรักษา

ดว้ยยาปฏิชีวนะ หรือการรักษาเฉพาะท่ี 
o ปัญหาเก่ียวกบัโรคผวิหนงัรุนแรง เช่น สิว หรือฝ้า 

3.  เม่ือฝังยาคุมกาํเนิดแลว้ 5 ปี ถา้ตอ้งการใชย้าคุมกาํเนิดน้ีต่อไปใหฝั้งยาคุมกาํเนิดชุด
ใหม่เม่ือถอดชุดเก่าออก 
 

1.4 ห่วงอนามัย (IUD) 
 เป็นอุปกรณ์คุมกาํเนิดทาํจากโลหะ พลาสติก หรือไซลาสติก มีอตัราความผดิพลาดร้อย
ละ 1-4 

 
 ชนิดของห่วงอนามัย 

 1.   ห่วงท่ีไม่มียา (Non-medicated IUD หรือ insert IUD) เป็นห่วงอนามยัท่ีไม่มีสาร
ช่วยเสริมฤทธ์ิในการป้องกนัการตั้งครรภ ์ไดแ้ก่ Lippies Loop 

 2.   ห่วงท่ีมียา (Medicated IUD หรือ active IUD) เป็นห่วงอนามยัท่ีมีสารช่วยส่งเสริม
ฤทธ์ิในการป้องกนัการตั้งครรภ ์ไดแ้ก่ 

 ห่วงอนามยัท่ีบรรจุสารทองแดง (Copper bearing IUD) ได้แก่ Cu T-200, Cu T-
380 A, Minigravigard, Multiload Cu-375, Nova T 

 ห่วงอนามยัท่ีบรรจุฮอร์โมน (Hormonal releasing IUD) ไดแ้ก่ Progestasert 
 
 กลไกการคุมกาํเนิด 

 ป้องกนัการเคล่ือนของอสุจิเขา้สู่ท่อนาํไข่ ยบัย ั้งการเดินทางของไข่ และการปฏิสนธิ 
 
 



บทท่ี 10 เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดาํรงชีวิต 

221 

 ข้อดี 

 สามารถคุมกาํเนิดไดน้าน 3-8 ปี (แลว้แต่ชนิด) 
 เป็นวิธีคุมกาํเนิดชัว่คราวท่ีมีประสิทธิผลทนัทีหลงัใส่ 
 ไม่ตอ้งมารับบริการบ่อยๆ 
 ประหยดั และใชไ้ดน้าน 

 ข้อเสีย 

 ตอ้งตรวจภายใน 
 ผูใ้หบ้ริการตอ้งผา่นการอบรมฝึกใส่ และถอดห่วงอนามยัเฉพาะมาก่อน 
 ตอ้งใส่ภายใตภ้าวะปราศจากเช้ือ 
 ห่วงอนามยัอาจหลุดไดเ้อง หรือเคล่ือนท่ีได ้

 
 ข้อบ่งช้ี 

 ตอ้งการเวน้ระยะการมีบุตร 

 ผูมี้บุตรแลว้ และไม่มีขอ้หา้มใช ้

 สตรีท่ีใหน้มบุตร 

 วิธีคุมกาํเนิดอ่ืนไม่ได ้เช่น ผูสู้บบุหร่ี มีปัญหาในการใชย้าสอดช่องคลอด 
หรือยาเมด็คุมกาํเนิดไม่ได ้

 มีบุตรเพียงพอแต่ไม่ตอ้งการทาํหมนั 

 ตอ้งการคุมกาํเนิดต่อเน่ือง โดยไม่ตอ้งรับประทานทุกวนั หรือใชร้ะหว่าง
มีเพศสมัพนัธ์ 

 
 ข้อห้ามใช้ 

 ขอ้หา้มใชเ้ดด็ขาด 
o สงสยัวา่ตั้งครรภ ์
o มะเร็งรังไข่ มดลูก ปากมดลูก หรืออวยัวะในอุง้เชิงกราน 
o การติดเช้ือโรคอุง้เชิงกรานอกัเสบ เช่น 

 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองใน  คลามีเดีย 
(Chlamydia) 

 โรคอุง้เชิงกรานอกัเสบเร้ือรัง 
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 ภูมิคุม้กนัลดลงเน่ืองจากยา หรือเหตุอ่ืน เช่น โรคเอดส์ 
 หลงัการแทง้ติดเช้ือ (ตอ้งคอยจนกว่าจะหายเรียบร้อย

เสียก่อน) 
 สตรีท่ีมีอตัราเส่ียงสูงสาํหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  

เช่น  สตรีท่ีมีคู่เพศสัมพนัธ์หลายคน หรือคู่เพศสัมพนัธ์
นั้นมีคู่เพศสมัพนัธ์มาก 

 ปากมดลูกอกัเสบเฉียบพลนั 
 

 ข้อห้ามทีอ่าจพจิารณาให้ใช้ 

 โรคล้ินหวัใจ หรือโรคเยือ่บุหวัใจอกัเสบ 

 มีประวติัการตั้งครรภน์อกมดลูก 

 โรคโลหิตจาง 

 มีประจาํเดือนมาก หรือนาน  ปวดประจาํเดือนรุนแรง 

 มีประวติัเคยแพท้องแดง (สาํหรับห่วงอนามยัท่ีมีทองแดง) 
 สตรีท่ียงัไม่มีบุตร โดยเฉพาะท่ีเคยเป็นโรคอุง้เชิงกรานอกัเสบ หรือเคย

ตั้งครรภน์อกมดลูก 

 มีเลือดออกผดิปกติจากอวยัวะสืบพนัธ์ุท่ียงัไม่ทราบสาเหตุ 

 โรคเบาหวานท่ีควบคุมไม่ได ้

 ความผดิปกติของอวยัวะสืบพนัธ์ุแต่กาํเนิด หรือเน้ืองอกในมดลูกท่ีอาจทาํ
ใหโ้พรงมดลูกผดิปกติจนไม่อาจใส่ห่วงอนามยัได ้

 เคยเป็นโรคไขรู้ห์มาติก (Rheumatic fever) 
 

 อาการข้างเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

 มีประจาํเดือนมาก  มีประจาํเดือนนาน  ปวดประจาํเดือน 

 เลือดออกกะปริดกะปรอยนาน 
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 เวลาทีเ่หมาะสมในการใส่ห่วง 
 ขณะท่ีไม่ตั้ งครรภ์เวลาท่ี เหมาะสมท่ีสุด  คือ  ภายใน  5 วันแรกของการมีรอบ

ประจาํเดือน หรือภายใน 6 สัปดาห์หลงัคลอดปกติ หรือภายใน 8-10 สัปดาห์หลงัผ่าตดัคลอดทาง
หนา้ทอ้ง หรือใส่ไดท้นัทีหลงัขดูมดลูก (รายท่ีไม่มีการติดเช้ือ) 

 
 คาํแนะนําหลงัการใส่ห่วง 

 การใส่ห่วง ส่วนใหญ่จะไม่ทาํให้มีอาการผิดปกติ สามารถทาํงานได้
ตามปกติ 

 สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังใส่ห่วง นอกจากมีอาการผิดปกติ เช่น    
ปวดทอ้ง เลือดออก ควรงดในช่วงนั้น 

 ควรมาตรวจภายหลงัใส่ เดือนท่ี 1, 3, 6, 12 เพื่อถามอาการขา้งเคียง และ
ตรวจห่วงหลงัจากนั้นตรวจปีละคร้ัง และตรวจมะเร็งปากมดลูกดว้ย 

 การตรวจหาห่วงอนามยั จาํเป็นตอ้งตรวจดว้ยตนเองเสมอ โดยลา้งมือให้
สะอาด สอดน้ิวเขา้ไปในช่องคลอด เพื่อคลาํดูหางห่วงอนามยั ภายหลงัมี
ประจาํเดือนทุกคร้ัง 

 ตรวจผา้อนามยัดูว่าห่วงอนามยัหลุดออกมาหรือไม่ และเม่ือประจาํเดือน
หมดตอ้งคลาํดูหางห่วงอนามยัวา่ยงัอยู ่และอยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

 ย ํ้าใหรู้้วา่ใชห่้วงอนามยัชนิดใด  ควรถอด และเปล่ียนใหม่เม่ือใด 

 มาตรวจถา้สงสัยว่าตั้งครรภ ์หรือมารับคาํแนะนาํถา้มีปัญหา หรือมีอาการ
ขา้งเคียงท่ีผดิปกติ 

 คาํแนะนําอืน่ๆ 

 วิธีน้ีไม่ใช่วิธีทาํใหแ้ทง้ 

 ห่วงอนามยัไม่ไดเ้ป็นสาเหตุของมะเร็ง 

 มีอตัราเส่ียงของการติดเช้ือภายในอวยัวะสืบพนัธ์ุเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะโรค
อุง้เชิงกรานอกัเสบ หรือการตั้งครรภน์อกมดลูก 

 คาํแนะนําให้มาพบแพทย์  หรือเจ้าหน้าทีท่นัท ี ถ้า 

 ไม่มีประจาํเดือน หรือสงสยัตั้งครรภ ์

 คลาํหางห่วงอนามยัไม่พบ หรือห่วงหลุด 

 มีเลือดออกผดิปกติ (มีมาก มีนาน มีไม่สมํ่าเสมอ) 
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 ปวดทอ้งนอ้ยรุนแรง (หลงัใส่ 48 ชัว่โมงแรก) 
 มีอาการแสดงวา่เกิดการอกัเสบ เช่น มีไข ้ปวดทอ้งนอ้ย ตกขาว 

 เจบ็ระหวา่งมีเพศสมัพนัธ์ 
 
1.5 การนับระยะปลอดภัย 
 เป็นการอาศยัช่วงเวลาของการตกไข่ซ่ึงเหมาะท่ีจะทาํให้เกิดการตั้งครรภ์ได ้จึงตอ้ง
คาํนวณเพื่อหาระยะท่ีปลอดภัยจากการตั้ งครรภ์ วิธีน้ีเหมาะสําหรับผูท่ี้มีรอบประจาํเดือนมา
สมํ่าเสมอ 

 
 วธีิคาํนวณ 

 1.  ปกติในรอบประจาํเดือน 28 วนั เวลาตกไข่จะเป็นวนัท่ี 14 ของรอบประจาํเดือน 
แต่อาจจะเร็ว หรือชา้ไดภ้ายใน 2 วนั ดงันั้นจึงอยูใ่นระหวา่งวนัท่ี 12-16 ของรอบประจาํเดือน 

 2.   ตวัอสุจิท่ีคา้งอยู่ในหลอดมดลูก สามารถท่ีจะผสมกบัไข่ไดป้ระมาณ 48 ชัว่โมง 
หลงัการร่วมเพศ ดงันั้น ระยะ 2 วนัก่อนตกไข่ จึงเป็นระยะท่ีอาจตั้งครรภไ์ดใ้นรอบประจาํเดือน 28 
วนั จะตรงกนัวนัท่ี 10-11 ของรอบประจาํเดือน 

 3.   เวลาท่ีไข่สามารถมีชีวิตอยู่รับการผสมหลงัตกไข่ ประมาณ 24 ชั่วโมง ในรอบ
ประจาํเดือน 28 วนั จะตรงกบัวนัท่ี 17 ของรอบประจาํเดือน ดังนั้น ในรอบประจาํเดือน 28 วนั 
ระยะท่ีอาจตั้งครรภไ์ดจึ้งอยูร่ะหวา่งวนัท่ี 10-17 ของรอบประจาํเดือน 

 
 ข้อห้ามการใช้วธีินี ้
 1.   ในสตรีท่ีมีรอบประจาํเดือนมาไม่สมํ่าเสมอ หรือมีรอบประจาํเดือนท่ีสั้นท่ีสุดและ

ยาวท่ีสุดแตกต่างกนัเกิน 10 วนั 
 2.   เม่ือมีภาวะเครียด หรือต่ืนเตน้มาก ซ่ึงอาจมีผลทาํใหก้ารตกไข่ผดิไปจากเดิม 

 
1.6 ถุงยางอนามัย 

 เป็นถุงยางท่ีใชค้ลุมอวยัวะเพศ ขณะมีเพศสัมพนัธ์ มี 2 ชนิด คือ ถุงยางอนามยัสาํหรับ
ชาย และถุงยางอนามยัสตรี แต่ชนิดหลงัไม่เป็นท่ีนิยมในประเทศไทย จึงขอกล่าวเฉพาะถุงยาง
อนามยัชาย 
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 ถุงยางอนามัยสําหรับชาย 
เป็นถุงยางท่ีใชหุ้้มองคชาตท่ีแขง็ตวัก่อนจะมีเพศสัมพนัธ์ ทาํจากยาง บรรจุไวเ้ป็นช้ิน

แยกจากกนั มีขนาด รูปร่าง สี และผิวสัมผสัต่างกนั บางชนิดมีสารหล่อล่ืน บางชนิดมียาฆ่าอสุจิ
เพื่อใหใ้ชส้ะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

 กลไกการคุมกาํเนิด 
 ขวางกั้น และกกัเก็บอสุจิท่ีหลัง่ออกมาระหว่างมีเพศสัมพนัธ์ทาํให้อสุจิไม่สามารถเขา้

ไปในช่องคลอด และพบกบัไข่ได ้
 

 ประสิทธิผล 

 ถา้ใช้อย่างถูกต้อง อตัราความผิดพลาดจะตํ่าเพียงร้อยละ 3.5 ถา้ใช้ไม่
ถูกตอ้งจะมีอตัราความผดิพลาดถึงร้อยละ  20 

 ถา้ใชร่้วมกบัยาฆ่าอสุจิจะเพิ่มประสิทธิผล 
 

 ข้อดี 

 ราคาถูก และหาง่าย 

 ไม่มีความเส่ียง และไม่จาํเป็นตอ้งพบแพทย ์

 ใหช้ายมีส่วนร่วมรับผดิชอบ 

 ช่วยป้องกนั และลดอตัราเส่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรคไวรัส
ตบัอกัเสบบี โรคเริม โรคเอดส์  เป็นตน้ 

 

 ข้อเสีย 

 ตอ้งมีความตั้งใจสูงในการท่ีจะใช ้

 อาจเสียจงัหวะการสมัพนัธ์ทางเพศ 

 หลกัจากหลัง่นํ้ าอสุจิแลว้ตอ้งเอาถุงยางอนามยัออกในขณะท่ีองคชาตยงั
แขง็ตวัอยู ่

 มีภาระในการท้ิงถุงยางอนามยัท่ีใชแ้ลว้ 

 ใชค้ร้ังเดียวต่อการมีเพศสมัพนัธ์ 1 คร้ัง 

 จะป้องกนัการตั้งครรภ์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ไม่ได ้ถา้ถุงยาง
อนามยัขาด หรือไม่ไดใ้ชข้ณะมีเพศสมัพนัธ์ 
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 ข้อบ่งช้ี 

 ใช้ในสตรีท่ีไม่สามารถตั้ งครรภ์ได้ เน่ืองจากมีปัญหาสุขภาพ และไม่
สามารถใชว้ิธีคุมกาํเนิดอยา่งอ่ืนได ้

 เม่ือตอ้งการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

 ใชเ้ป็นวิธีเลือกร่วมกบัวิธีคุมกาํเนิดวิธีอ่ืน 

 สาํหรับชายท่ีมีปัญหาหลัง่เร็ว 
 

 ข้อห้ามใช้ ไม่มี 
 

 อาการข้างเคยีงทีอ่าจขึน้ได้ 

 อาจจะเกิดภูมิแพต่้อยาง หรือสารหล่อล่ืนได ้(พบนอ้ย) 
 

 การให้คาํแนะนํา 

 ตอ้งรู้ขอ้ดี ขอ้เสีย และอาการขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

 จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากคู่เพศสมัพนัธ์ 

 ซ้ือถุงยางอนามยัท่ีเก็บไวไ้ม่ถูกแสงแดด ใชถุ้งยางอนามยัท่ีไม่มีรอบฉีก
ขาด และไม่หมดอายเุกบ็ไวใ้นท่ีเยน็ 

 ถุงยางอนามยัใชไ้ดเ้พียง 1 คร้ังเท่านั้น  ไม่ควรใชซ้ํ้ า 
 ไม่ควรใชส้ารหล่อล่ืน เช่น วาสลีนกบัถุงยางอนามยั หรือโลชัน่ เพราะจะ

ทาํใหถุ้งยางอนามยัฉีกขาด 

 ควรรู้ถึงรอบประจาํเดือนปกติ ช่วงเวลาท่ีจะมีไข่สุก  อาจไดรั้บคาํแนะนาํ
ใหใ้ชย้าฆ่าอสุจิเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในช่วงดงักล่าว 

 ถ้ามีการร่ัว หรือฉีกขาด ให้ผู ้รับบริการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือ
เจา้หน้าท่ีหน่วยบริการใกลเ้คียง  เพื่อใชว้ิธีป้องกนัการตั้งครรภห์ลงัร่วม
เพศ 

 
 10.2.2 การคุมกาํเนิดชนิดถาวร  (Permanent contraception) 

2.1 การทาํหมนัหญิง  (Female sterilization) 
2.2 การทาํหมนัชาย  (Male sterilization) 
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2.1 การทาํหมันหญงิ 
 เป็นการป้องกนัการตั้งครรภโ์ดยการทาํใหท่้อนาํไข่ตีบตนัทั้ง 2 ขา้งโดยใชก้ารผกู หรือ

ตดั สามารถทาํได ้2 ระยะ คือ 
 ระยะหลงัคลอด  (Puerperal  period)  หรือท่ีเรียกว่า การทาํหมนัเปียก จะทาํภายใน 

24-72  ชัว่โมงหลงัคลอด 
 ระยะปกติ   (Interval sterilization, non-puerperal period)  หรือเรียกว่า  การทํา

หมันแห้ง  เป็นการทาํหมันตั้ งแต่ 6 สัปดาห์หลังคลอด เป็นต้นไป  ซ่ึงควรทาํ
ในขณะมีประจาํเดือน  หรือคร่ึงแรกของรอบประจาํเดือน ในผูท่ี้ไม่ได้ใช้วิธี
คุมกาํเนิดอยู ่ เพื่อหลีกเล่ียงภาวะท่ีมีการตั้งครรภร์ะยะแรกก่อนมาทาํหมนั 

 
 การทาํให้ท่อนําไข่ตีบตัน  สามารถทาํได้หลายวธีิ  คอื 

 การเจาะหนา้ทอ้งมินิแลป  (Minilap) 
 การผา่ตดัทางหนา้ทอ้ง 

 การส่องกลอ้ง 
 

การเจาะหน้าท้องมินิแลป 
วิธีน้ีทาํโดยการเจาะหน้าทอ้งเป็นแผลเล็กๆ ขนาด 2-5 เซนติเมตร แลว้ดึงท่อนําไข่

ออกมาผกู หรือตดั 
 

การผ่าตัดทางหน้าท้อง 
วิธีน้ีทาํโดยการผา่ตดัทางหนา้ทอ้งบริเวณสะดือ  ในการทาํหมนัเปียก และบริเวณเหนือ

หัวเหน่า  ในการทาํหมนัแห้ง  ซ่ึงมีแผลขนาดกวา้ง 2-5 เซนติเมตร แลว้ผกู หรือตดัท่อนาํไข่ภายใน
ช่องทอ้ง 

 
การส่องกล้อง 
วิธีน้ีทาํโดยสอดเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า เลฟ็ปาโรสโคป  (Laparoscope) เขา้ไปในช่องทอ้ง

ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีมีกลอ้งมองภาพ และอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่งทาํใหม้องเห็นภาพภายในช่องทอ้ง และตอ้ง
เจาะหน้าทอ้งอีกแห่งหน่ึงเป็นแผลเล็กๆ เพื่อสอดเคร่ืองมือเขา้ไปผูกท่อนาํไข่ แต่บางเคร่ืองมีช่อง
สาํหรับสอดเคร่ืองมืออ่ืนดว้ย 
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วิธีส่องกล้องน้ีต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (Carbon dioxide) หรือไนตรัส
ออกไซด ์(Nitrous oxide) หรืออากาศ ใส่เขา้ไปในช่องทอ้งก่อน เพื่อใหเ้กิดช่องว่างในการมองภาพ
แลว้จึงสอดเคร่ืองมือ เพื่อผกูท่อนาํไข่ การทาํหมนัวิธีน้ีอาจดมยาสลบ หรือใชย้าเฉพาะท่ี 

 
กลไกการคุมกาํเนิด 
ป้องกนัไม่ใหไ้ข่เดินทางผา่นท่อนาํไข่มาพบอสุจิเพื่อปฏิสนธิ 

 
ประสิทธิผล 
มีประสิทธิผลสูง  อตัราความผดิพลาดนอ้ยกวา่ร้อยละ  1 

 
ข้อดี 

 เป็นวิธีคุมกาํเนิดแบบถาวร 
 ไม่มีผลกระทบต่อรอบประจาํเดือน และการมีเพศสมัพนัธ์ 
 ไม่เส่ียงต่อการมีบุตร 
 ไม่ตอ้งมารับบริการหลายคร้ัง 

 
ข้อเสีย 

 เป็นการผา่ตดัวิธีหน่ึง  อาจเกิดภาวะแทรกซอ้นไดบ้า้ง 

 ตอ้งทาํโดยคณะแพทยท่ี์ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแลว้ และมีอุปกรณ์ทาง
การแพทยด์ว้ย 

 
ข้อบ่งช้ี 

 มีบุตรเพียงคนเดียว 

 เคยมีบุตร และมีปัญหาทางสุขภาพซ่ึงไม่ควรตั้งครรภ์ หรือไม่ควรใชว้ิธี
คุมกาํเนิดอ่ืน 

 มีปัญหาทางการแพทยท่ี์ไม่เหมาะกบัการตั้งครรภ์ เช่น มีโรคร้ายแรงท่ี
สามารถถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ หรือปัญหาทางจิตท่ีเป็นๆ หายๆ 
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ข้อห้ามใช้ 

 ตั้งครรภ ์หรือมีโอกาสตั้งครรภ ์
 โรคอุง้เชิงกรานอกัเสบเฉียบพลนั ช่องทอ้งอกัเสบ 
 ติดเช้ือบริเวณท่ีจะทาํผา่ตดั 
 มีการติดเช้ือทัว่ร่างกายเฉียบพลนั 
 ขอ้หา้มใชช้ัว่ขณะสาํหรับหญิงตั้งครรภ ์และระยะหลงัคลอด มีดงัต่อไปน้ี 

ถา้มีขอ้ใดขอ้หน่ึงการทาํหมนัควรรออยา่งนอ้ย 4 สปัดาห์ (หลงัคลอดหรือ 
หลงัแทง้) 

o ติดเช้ือหลงัคลอด 
o นํ้าเดินก่อนคลอดเกิน 24 ชัว่โมง 
o ความดนัเลือดสูงรวมทั้งภาวะครรภ์เป็นพิษ ระดบัปานกลางถึง

รุนแรง และชกั  ซ่ึงหลงัคลอดความดนัเลือดสูงไม่กลบัสู่ระดบั
ปกติ 

o การตกเลือดก่อน หรือหลงัคลอดเป็นผลใหโ้ลหิตจางรุนแรง 
o ภาวะแทง้ติดเช้ือ 

 
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจพบได้ 

 การเสียเลือด 

 การติดเช้ือ 

 อนัตรายต่ออวยัวะขา้งเคียง 

 ปวดทอ้งนอ้ย 

 การตั้งครรภ ์

 ปัญหาดา้นจิตใจ 
 

การดูแลหลงัทาํหมัน 

 ประเมินสภาพแผล ตรวจดูเลือดและส่ิงคดัหลัง่ จากผา้ก๊อช 
 ประเมินอาการปวดแผล และใหไ้ดรั้บยาแกป้วดได ้
 ดูแลแผลผา่ตดัใหส้ะอาด และสงัเกตอาการอกัเสบ 
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 งดเวน้การทาํงานหนกั ประมาณ 4 สปัดาห์ หากเป็นการทาํหมนัเปียกใหมี้
ระยะพกัฟ้ืนเหมือนหลงัคลอด 

 หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะกลับสู่สภาพปกติ ภายใน 7 วนั สามารถ
ทาํงานเบาๆ ได ้

 มาตามนัด และจะต้องนัดตัดไหมหากเป็นการเย็บ โดยไม่ได้ใช้ไหม
ละลาย หลงัผา่ตดั  7  วนั 

 
2.1 การทาํหมันชาย 

เป็นการตดั และผกูหลอดนํ้ าเช้ืออสุจิ  เพื่อป้องกนัมิให้ตวัอสุจิออกมาจากอณัฑะ  เป็น
การผา่ตดัท่ีง่าย ใชเ้วลาสั้น และปลอดภยักวา่การทาํหมนัหญิง ราคาถูก และมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

การผ่าตัดใช้ยาชาเฉพาะท่ี ลงแผลผ่าตัดขนาดเล็กท่ีผนังลูกอัณฑะในตําแหน่งท่ี
เหมาะสม อาจเป็นแผลเดียวตรงกลาง หรือสองแผลดา้นซา้ย และดา้นขวา ผกู และตดัท่อนํ้ าเช้ือ ใช้
เวลาประมาณ 10 นาที หลงัจากเยบ็ปิดแผล ผูรั้บบริการสามารถกลบับา้นได ้

ภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจพบได้ 

 การอกัเสบ เน่ืองจากติดเช้ือ 

 เจบ็ปวด บวม เขียว ชํ้า 
 มีเลือดคัง่บริเวณถุงอณัฑะ 

 ปัญหาทางดา้นจิตใจ 
 

คาํแนะนําหลงัทาํหมันชาย 

 รักษาความสะอาด  บริเวณแผลผา่ตดั 

 ระวงัอยา่ใหแ้ผลถูกนํ้า  เป็นเวลา 3 วนั 

 งดทาํงานหนกั 24 ชัว่โมง 

 งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย  7 วัน  ในกรณีมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้การ
คุมกาํเนิดชัว่คราวอยา่งนอ้ย 3 เดือน หลงัทาํหมนั แต่เพื่อความแน่ใจและ
ปลอดภยัจากการตั้งครรภ์ ควรตรวจนํ้ าอสุจิเพื่อยืนยนัว่าไม่พบตวัอสุจิ
หลงัทาํหมนั 3 เดือน 

 ถา้มีอาการผดิปกติ เช่น ลูกอณัฑะบวมมาก ถ่ายปัสสาวะไม่ออก ใหม้าพบ
แพทยก่์อนนดัได ้
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10.3 โรคเอดส์กบัการคุมกาํเนิด 
 เม่ือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  ส่ิงสําคญัในการท่ีจะไม่
แพร่เช้ือไปสู่คู่สมรสอีกฝ่าย คือ การป้องกนั วิธีท่ีไดผ้ลดีในปัจจุบนั คือ การใชถุ้งยางอนามยัสาํหรับ
ชายควบคู่ไปกบัการรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ส่วนใหญ่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้ ยกเวน้
โรคเอดส์ท่ียงัไม่มีวิธีใดช่วยรักษาให้หายขาด และนบัวนัจะทวีจาํนวนมากข้ึน ในท่ีน้ีจึงไม่ขอกล่าว
รายละเอียดของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อ่ืนๆ แต่จะขอกล่าวถึงเฉพาะโรคเอดส์ เน่ืองจากเป็น
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ท่ีมีผูติ้ดเช้ือเพิ่มจาํนวนอย่างรวดเร็ว  ยงัไม่มีวิธีการรักษาท่ีหายขาด  ท่ี
สําคญัการติดเช้ือเอดส์ในสตรีมีครรภ์มีผลกระทบถึงทารกในครรภ์จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะต้อง
กล่าวถึงการคุมกาํเนิดกบัการติดเช้ือเอดส์  เพราะการวางแผนครอบครัวโดยการคุมกาํเนิด  ย่อม
ดีกว่าการปล่อยให้สตรีตั้งครรภท์ั้งๆ ท่ีเป็นโรค หรือเป็นครรภท่ี์ไม่พึงปรารถนา ทาํให้บางรายตอ้ง
ไปทาํแทง้ หรือจาํใจตั้งครรภต่์อไป 
   

 การคุมกาํเนิดในสตรีทีต่ิดเช้ือเอดส์ 
1. ถุงยางอนามยั 

การใชถุ้งยางอนามยัอย่างสมํ่าเสมอ จะสามารถป้องกนัการรับ และแพร่เช้ือ
เอดส์ของสตรีท่ีติดเช้ือเอดส์ได ้และเป็นวิธีท่ีเหมาะสมสาํหรับผูติ้ดเช้ือเอดส์ 

2. ยาฮอร์โมนคุมกาํเนิด 
หมายถึง ยาเม็ดคุมกาํเนิด ยาฉีดคุมกาํเนิด และยาฝังคุมกาํเนิด จากการศึกษา

ต่างๆ  ยงัสรุปไม่ได้ถึงผลของยาฮอร์โมนคุมกาํเนิดต่อสตรีท่ีติดเช้ือเอดส์ แต่มีผูศึ้กษาใช้ยาฝัง
คุมกาํเนิดกบัสตรีติดเช้ือเอดส์ พบวา่ไดผ้ลดี ปลอดภยั และไม่มีอาการขา้งเคียง 

3. ห่วงอนามยั 
การใชห่้วงอนามยัในสตรีท่ีติดเอดส์นบัว่าเป็นวิธีการคุมกาํเนิดท่ีไม่เหมาะสม  

เน่ืองจากห่วงอนามยัจะเพิ่มอตัราการติดเช้ือของอวยัวะในอุง้เชิงกรานมากข้ึน 
4. การทาํหมนั 

การทาํหมนัหญิง และหมนัชาย ไม่มีผลต่อการดาํเนินโรคเอดส์ และนบัวา่เป็น
วิธีท่ีเหมาะสมในสตรีท่ีติดเช้ือเอดส์ และตอ้งการคุมกาํเนิดถาวร 
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