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บทที่  1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลและการจัดการสุขภาพ 

 
เนื้อหา 
 1. แนวคิดของการพัฒนาและสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ 
 2. ความหมายและนิยามศัพท๑ด๎านสุขภาพ 
 3. ความสําคัญและประโยชน๑ของการดูแลและจัดการสุขภาพ 
 4. สถานะสุขภาพและพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดปัญหาสุขภาพ 
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอสุขภาพ 
 

แนวคิด 
 สุขภาพ เป็นเสมือนหนึ่งวิถีทาง หรือหนทางซึ่งจะนําไปสูํความสุข และความสําเร็จตํางๆ ประเทศ

ที่มีพลเมืองมีสุขภาพดี มีสติปัญญา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่เอ้ืออํานวยให๎คนในสังคมสามารถใน
การประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได๎ จึงจะเห็นได๎วําในการพัฒนาประเทศลําดับแรกจะต๎อง
มีการพัฒนาคนหรือประชาชนในชาติซึ่งถือวําเป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่มีคุณคําอยํางยิ่ง เพ่ือให๎เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติ ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550 - 2554) นอกจากนั้นยังขึ้นอยูํกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
สุขภาพทัง้ 3 องค๑ประกอบ โดยจะมีผลนําไปสูํภาวะตํางๆ อาทิ ความยากจนข๎นแค๎น ภาวะโดดเดี่ยว โรค
อ๎วน ความสําสํอนทางเพศ การเสพติด โรคที่มนุษย๑ทําเอง และมลพิษจากฝีมือมนุษย๑ จึงจําเป็นที่จะต๎องให๎
ความสนใจในการดูแลและการจัดการสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ เมื่อจบการเรียนการสอนชั่วโมงนี้แล๎ว นิสิตสามารถ 

1. รู๎ และเข๎าใจ ความหมายของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประเภทของผู๎พิการ หลักการ และ
วิวัฒนาการของงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

2. รู๎ และเข๎าใจ บทบาท และหน๎าที่ของทีมงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
3. รู๎เนื้อหาของ พ.ร.บ. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ. 2534) และ กฎกระทรวงที่ออกความ

ตาม พ.ร.บ. ดังกลําว 
4. รู๎และเข๎าใจโรคหรือภาวะเจ็บปุวยที่พบบํอยตํอการฟ้ืนฟูสภาพ 
5. รู๎และเข๎าใจหลักการประยุกต๑ใช๎การฟ้ืนฟูสภาพเบื้องต๎นและการนําไปใช๎ 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
ระยะเวลารวม 1 ชั่วโมง 35 นาที แบํงเป็น 

 1. แนะนําผู๎เรียนและชีแ้จงรายละเอียดหัวข๎อวิชา แผนจัดกิจกรรม และข๎อตกลงรํวมกัน 5 นาที 
2. บรรยาย 70 นาท ี
3. กิจกรรมการอภิปรายประเด็น 10 นาที 

 4. ซักถาม 10 นาที 
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ส่วนของเนื้อหา 
1. แนวคิดของการพัฒนาและสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ 

"อโรคา ปรมา ลาภา" "ความไมํมีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ" เป็นสัจธรรมที่ทุกคนสามารถสัมผัสได๎
ด๎วยตนเอง เมื่อเวลาที่เราเจ็บปุวย ไมํสบาย ต๎องทานยา เพ่ือรักษา และบรรเทาอาการเป็นปุวย รวมทั้ง
อารมณ๑หงุดหงิด และรําคาญใจที่ไมํสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันได๎ตามปกติ   จะเห็นได๎วํา เวลาที่เราไมํ
เจ็บ ไมํปุวยนั้น ชํางเป็นเวลาที่มีความสุขยิ่งนัก  พระพุทธสุภาษิตนี้ จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แม๎แตํชาว
อารยประเทศทางตะวันตก ก็ยังยอมรับ และเห็นตรงกันวํา “สุขภาพ คือ พรอันประเสริฐสุด"  นอกจากนี้ ยัง
มีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณที่กลําวไว๎วํา “คนที่มีสุขภาพดี คือคนที่มีความหวัง และคนที่มีความหวัง คือ
คนที่มีทุกสิ่งทุกอยําง” หมายความวํา "สุขภาพ คือ วิถีแหํงชีวิต" ดังนั้น สุขภาพ เป็นเสมือนหนึ่งวิถีทาง หรือ
หนทางซึ่งจะนําไปสูํความสุข และความสําเร็จตํางๆ ได๎ 
 จึงมีคําถามวํา “สุขภาพมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศอยํางไร” จากคําถามดังกลําวพบวํา 
ประเทศที่มีพลเมืองมีสุขภาพดี มีสติปัญญา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่เอ้ืออํานวยให๎คนในสังคม
สามารถประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได๎ ตลอดจนสามารถสํงเสริมสนับสนุนให๎บุคคล
อ่ืนๆ ให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าได๎ ไมํเกิดการทําร๎ายเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ชุมชนและสังคมนั้นจะเกิด
ความสุขได๎ ซึ่งยํอมมีผลตอบสนองให๎แตํละบุคคลในชุมชนนั้นมีอิสรภาพสามารถดํารงชีวิตประจําวันได๎อยําง
ราบรื่น สามารถทําให๎เกิดการพัฒนาประเทศได๎ บุคคลที่มีสุขภาพกายและจิตดี มีสมองที่มีศักยภาพ ยํอม
เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการเรียนรู๎ จากประสบการณ๑ชีวิตและการศึกษาเลําเรียนทําให๎เกิดการคิดอยํางมี
เหตุผล ยํอมสํงผลให๎เกิดการคิดอยํางสร๎างสรรค๑ เอ้ืออํานวยตํอการฝึกทักษะด๎านตํางๆ ทั้งด๎านสุขภาพและที่
เป็นประโยชน๑ในการดํารงชีพในสังคมให๎มีการเจริญก๎าวหน๎า เมื่อสังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีสุขภาพดี 
การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ  ทําให๎ประเทศมีการพัฒนาและมีความเจริญรุํงเรือง  บุคคลที่สุขภาพดี จะ
เป็นผู๎ที่ไมํเจ็บปุวย สามารถทํากิจวัตรประจําวันของตนและครอบครัวได๎อยํางเป็นปกติ ประกอบอาชีพได๎เต็ม
กําลังความสามารถ รํางกายไมํอยูํในสภาวะที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคหรือเจ็บปุวยได๎งําย  รํางกายที่ความ
ต๎านทานโรคสูงสามารถปรับตนเองทางด๎านรํางกายและสภาวะด๎านจิตใจให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎เป็น
อยํางดี มีการรู๎จักปูองกันตนเองไมํให๎ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยตํางๆ ทั้งรู๎จักการสํงเสริมสุขภาพให๎กับ
ตนเอง รวมถึงการดูแล สํงเสริม บํารุง รักษาสุขภาพรํางกายให๎มีการกินดี อยูํดี  การมีที่อยูํอาศัยที่ สะอาดมี
อากาศถํายเทสะดวก ไมํมีมลพิษตํางๆ ในสิ่งแวดล๎อม รู๎จักการรักษาอนามัยสํวนบุคคล รักษาความสะอาด
ของรํางกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน๑จํานวนเพียงพอ มีการออกกําลังกายตามความเหมาะสม  
จึงจะเห็นได๎วําในการพัฒนาประเทศลําดับแรกจะต๎องมีการพัฒนาคนหรือประชาชนในชาติซึ่งถือวําเป็น
ทรัพยากรมนุษย๑ท่ีมีคุณคําอยํางยิ่ง จุดเริ่มต๎นของการพัฒนาจึงมุํงไปที่ชุมชนจะต๎องสร๎างให๎เกิดศักยภาพเกิด
ชุมชนเข๎มแข็งในการพัฒนาด๎านความรู๎ สุขภาพ และการมีสํวนรํวมของชุมชน สุขภาพของคนในชุมชนยัง
เชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ของประเทศ ดังนี้ 
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 ก. ระบบการศึกษา คนที่มีสุขภาพดี มีความสมบูรณ๑ทั้งทางด๎านรํางและจิตใจยํอมมีโอกาสได๎รับ
การศึกษาที่ดี มีการพัฒนาตนเอง จะทําให๎รู๎จักรักษาดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนให๎
คําแนะนําแกํคนอ่ืนๆ ในชุมชนที่อยูํใกล๎ชิด ทําให๎มีการสร๎างาสุขนิสัยที่ดี 
 ข. ผลผลิตทางด๎านการเกษตร การที่ประชาชนมีสุขภาพดี ไมํมีโรคภัยไข๎เจ็บทําให๎การใช๎แรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมดําเนินไปได๎อยํางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ทําให๎ได๎ผลผลิตมาก 
 ค. ระบบเศรษฐกิจ เมื่อประชาชนมีสุขภาพดีสามารถประกอบอาชีพได๎อยํางเป็นปกติ มีรายได๎สําหรับ
ใช๎จํายในครอบครัว ครอบครัวไมํเป็นภาระคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาลทําให๎ครอบครัวมั่นคง ประเทศชาติ
ไมํต๎องเสียดุลการค๎ากับตํางประเทศ เพราะวําไมํต๎องสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ๑เพ่ือใช๎ในการรักษาพยาบาลกับ
ประชาชน ถ๎าตรงกันข๎ามประชาชนมีสุขภาพไมํดี ยํอมจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการหารายได๎เลี้ยงครอบครัว 
ต๎องเป็นภาระของครอบครัว ญาติพ่ีน๎อง ประเทศชาตอต๎องสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาล ทําให๎
เกิดการเสียดุลการค๎า เพราะวําวําและเวชภัณฑ๑หลายชนิดประเทศไทยต๎องนําเข๎าจากตํางประเทศ 
 ง. ระบบบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขได๎วางแผนในการแก๎ไขปัญหาด๎านสุขภาพอนามัยมา
โดยตลอด ตั้งแตํแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 1 – 8 และแผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติ ฉบับที่ 9 ถึง 
ฉบับปัจจุบัน มีการขยายสถานบริการในทุกระดับ ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างของหนํวยงาน การเพ่ิมอัตรากําลัง
เจ๎าหน๎าที่ และด๎านอ่ืนๆ อีกมากมาย และใช๎งบประมาณในการดําเนินงานแตํละปีจํานวนมาก ถ๎าหากการ
ดําเนินงานที่ผํานมาบรรลุตามวัตถุประสงค๑ ประชาชนมีการดูแลตนเองด๎านสุขภาพที่ดีจะทําให๎มีสุขภาพดี
และเกิดการพ่ึงตนเองด๎านสุขภาพ การจัดบริการด๎านสาธารณสุขอาจทบทวนภารกิจ การเปลี่ยนแปลงระบบ
บริการ รัฐอาจเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงผู๎ให๎การสนับสนุน แนะนํา การใช๎งบประมาณด๎านสาธารณสุขและ
สุขภาพจะลดลง 

ในการพัฒนาประเทศชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับปัจจุบันได๎มีเปูาหมาย
การพัฒนาวํา สังคมมีความสุขอยํางยั่งยืน ภายใต๎การพัฒนาอยํางสมดุลของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นหลักทางสายกลาง ความสมดุลและยั่งยืน  ความ
พอประมาณอยํางมีเหตุผล  การมีภูมิคุ๎มกันและรู๎เทําทันโลก  ตลอดจนการเสริมสร๎างคุณภาพคน ปรัชญานํา
ทาง  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ยึดทางสายกลาง มีความสมดุลพอดี รู๎จักพอประมาณ การมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ๎มกัน รู๎เทําทันโลก
ระบบสุขภาพพอเพียง มีรากฐานที่เข๎มเข็งจากการมีความพอเพียงทางสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชน  
มีความรอบคอบและรู๎จักประมาณอยํางมีเหตุผลในด๎านการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพในทุกระดับ  มีการใช๎
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและใช๎อยํางรู๎เทําทันโดยเน๎นภูมิปัญญาไทยและการพ่ึงตนเอง  มีบูรณาการด๎านการ
สํงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพและคุ๎มครองผู๎บริโภค  มีระบบภูมิคุ๎มกันที่ให๎
หลักประกันและคุ๎มครองสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมซื่อตรง ไมํโลภมาก และรู๎จักพอ 
 เมื่อวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ปัญหาและแนวโน๎มของระบบสุขภาพไทยที่สัมพันธ๑กับการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยแวดล๎อมที่เป็นทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ที่สํงผลกระทบตํอ
สุขภาพ ทั้งในบริบทภายในประเทศและภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน๑ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วและรอบ
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ด๎าน อาทิ กระแสโลกาภิวัตน๑ ทุนนิยมโลก การค๎าเสรี แบบแผนการดําเนินชีวิตและการบริโภค โครงสร๎าง
ประชากรและการเคลื่อนย๎าย เทคโนโลยีข๎อมูลขําวสารการแพทย๑และชีวภาพ ระบาดวิทยาใหมํ ความ
รุนแรง ภัยพิบัติ และโรคอุบัติการณ๑ใหมํๆ การเปลี่ยนแปลงด๎านการเมืองและการบริหารของภาครัฐ และ
การเปลี่ยนแปลงด๎านธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 1 สุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

(ที่มา : สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2550 : 7) 
 

ประเทศไทยจึงได๎จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติขึ้น โดยมีสาระสําคัญของแผนพัฒนาสุขภาพ
แหํงชาติ ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550 - 2554) ดังนี้ 

วิสัยทัศน๑  ประชาชนและสังคม  อยูํเย็นเป็นสุข  การมีสํวนรํวมของทุกสํวนในการสร๎างสุขภาพ  
มีหลักประกันด๎านสุขภาพที่อํุนใจ ทั้งยามปกติ ยามเจ็บปุวย และยามวิกฤต ระบบบริการที่มีคุณภาพ  
เป็นมิตร และให๎บริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย๑ โดยน๎อมนําปรัชญานําทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
แนวทางการพัฒนา 

 แนวคิดหลัก มีการ 

 - น๎อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ 
 - สุขภาพดีมาจากสังคมดี คือสังคมท่ีอยูํเย็นเป็นสุข 
 - สุขภาวะหรือสุขภาพดีของทุกคนเป็นศีลธรรมของสังคม เพราะหัวใจของสุขภาวะคือการ 

เคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ 

แบบแผนการด าเนินชีวิต 
และการบริโภค 

กระแสโลกาภิวฒัน ์ ทุนนิยมโลก  การคา้เสรี 
 

โครงสรา้งประชากร 
และการเคล่ือนยา้ย 

เทคโนโลยขีอ้มลูขา่วสาร 
การแพทยแ์ละชีวภาพ 

ระบาดวิทยาใหม่ความรุนแรง  
ภยัพิบติั และโรคอุบติัใหม ่

การเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง      
การบริหารของภาครฐั 

การเปล่ียนแปลงดา้นธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ทุนดา้นตา่งๆ 
ในสงัคมไทย 

สุขภาวะ 
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 แผนนี้นําเสนอวิสัยทัศน๑อันเป็นอุดมคติ ทุกคนที่เห็นด๎วยกับแนวคิดสุขภาพในแผนนี้ที่ 
จะต๎องถือเป็นหน๎าที่ที่จะชํวยผลักดันทุกวิถีทางให๎วิสัยทัศน๑เกิดเป็นจริง 

จุดเน๎นประเด็นยุทธศาสตร๑สําคัญ  ในแผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติ ฉบับที่ 10 
1. การสร๎างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ 
2. การสร๎างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแหํงสุขภาวะ 
3. การสร๎างระบบบริการสุขภาพและการแพทย๑ที่ผู๎รับบริการอํุนใจ ผู๎ให๎บริการมี 

ความสุข 
4. การสร๎างระบบภูมิค๎ุมกันเพื่อลดลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ 
5. การสร๎างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลาย  ผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล 
6. การสร๎างสร๎างระบบสุขภาพฐานความรู๎ด๎วยการจัดการความรู๎ 

 สรุปวํา สุขภาพของคนในชาติเป็นสิ่งจําเป็นที่รัฐต๎องมีการวางแผนและจัดการให๎คนในชาติทุกคนมี
สภาวะสุขภาพที่สมบูรณ๑ทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎าสืบไป ทําให๎เกิดทรัพยากรมนุษย๑ที่มีคุณคําและสามารถไปพัฒนาประเทศสร๎าง
รายได๎เข๎าประเทศจํานวนมหาศาล สํงผลให๎ประเทศชาติเกิดการพัฒนาในด๎านตํางๆ ทุกๆ ด๎าน ประชาชนมี
สุขภาพดี และสุขภาพดีถ๎วนหน๎า บรรลุคุณภาพชีวิตที่ดี สํงผลให๎สังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน สํงผลให๎
ประชาชนในชาติทุกคน อยูํดี มีสุข และอยูํในสังคมอยํางมีคุณคํา ประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพเป็น
ทรัพยากรมนุษย๑ท่ีมีคุณคําและประสิทธิภาพตํอไป 
 
 1.1 ความหมายและนิยามศัพท์ด้านสุขภาพ 
   1.1.1 สุขภาพ (Health) 

    องค๑การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ได๎ให๎ความหมายของ 
สุขภาพไว๎ในธรรมนูญขององค๑การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ.1948 ไว๎ดังนี้  

    สุขภาพ หมายถึง สภาวะแหํงความสมบูรณ๑ของรํางกายและจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิต
อยูํในสังคมได๎อยํางเป็นปกติสุข และมิได๎หมายความเฉพาะเพียงแตํการปราศจากโรคและทุพพลภาพเทํานั้น 
ตํอมาในที่ประชุมสมัชชาองค๑การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 ได๎มีมติให๎เพ่ิมคําวํา 
“Spiritual well-being” หรือ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เข๎าไป ในคําจํากัดความของสุขภาพ 
  1.1.2. สุขนิสัย (Health Habit) 

    สุขนิสัย  หมายถึง  นิสัยที่กํอให๎เกิดสุขลักษณะ  อันเป็นผลชํวยให๎บุคคลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต  เชํน  มีความสะอาด  ปราศจากโรคมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย  สวยงาม  นําชื่นชมและมี
ความปลอดภัยไมํเสี่ยงตํออุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยทั้งหลาย 

    สุขนิสัย เป็นสิ่งจําเป็นและจําเป็นมากสําหรับความเป็นผู๎มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ในสมัยกํอนการฝึกสุขนิสัย ให๎แกํเด็กและเยาวชนนั้นเรียกกันวํา “กติกาอนามัย”ครั้นตํอมาเรียกใหมํวํา “สุข
บัญญัติ”โดยทั่วไปก็มีอยูํ  10  ประการ  จึงนิยมเรียกวํา “สุขบัญญัติ 10  ประการ” ซึ่งเป็นการกลําวถึงสุข
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นิสัยที่สําคัญๆ นั่นเอง  ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 คณะรับมนตรีได๎ลงมติให๎มีสุขบัญญัติแหํงชาติ ขึ้นตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอสุขบัญญัติแหํงชาตินี้มีอยูํด๎วยกัน   10  ประการ  จึงเรียกวํา  สุขบัญญัติ
แหํงชาติ  10  ประการ 
  1.1.3 สุขปฏิบัติ (Health Practice) 

    สุขปฏิบัติ หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยํางที่คนกระทําหรือปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและ
สวัสดิการโดยมีความมุํงหมาย  เพ่ือให๎ตนเองเกิดสุขภาพและสวัสดิการที่ดี  เชํน  การไปพบแพทย๑เมื่อรู๎สึกไมํ
สบาย   การสร๎างภูมิค๎ุมกันโรค  การปฏิบัติตาม กฎจราจร เป็นต๎น  โดยทั่วไปสุขปฏิบัตินี้จะชํวยเสริมตํอจาก
สุขนิสัยที่เรากระทําอยูํเป็นประจําแล๎ว  ทั้งสองคําจึงมีความหมายใกล๎เคียงกันมากและบางครั้งก็ใช๎แทนกัน
ได ๎ แตํมีข๎อสังเกตวําการกระทําบางอยํางเราไมํได๎กระทําอยูํเป็นประจําและยังมีชํวงระยะเวลาในการกระทํา
ที่หํางกันมาก  การกระทํานั้นจึงไมํควรจัดเป็นสุขนิสัย  เชํน  การไปพบแพทย๑เมื่อเวลารู๎สึกไมํสบาย  ดังนั้น
จึงอาจสรุปได๎วํา  สุขปฏิบัติ  มีความหมายที่กว๎างและมิได๎กระทําเป็นกิจวัตรประจําวันหรือ   กระทําอยูํ
บํอยๆ จนเกิดเป็นนิสัย    

สุขปฏิบัติ  8  ประการ ประกอบด๎วย 
  1. มั่นสังเกตสุขภาพตัวเองและดูแลอวัยวะที่สําคัญ 
  2. ระมัดระวังเกี่ยวกับสารพิษและสิ่งแปลกปลอม 
  3. ปูองกันตนเองให๎พ๎นจากโรคภัยไข๎เจ็บทั้งหลาย 
  4. ปรับปรุงวิธีดําเนินชีวิตและหาทางลดความเครียด 
  5. ใช๎เหตุผลทางวิทยาศาสตร๑และรู๎จักใช๎บริการทางการแพทย๑ 
  6. เป็นผู๎บริโภคท่ีฉลาด  สามารถเลือกซื้อ และเลือกใช๎ได๎ถูกต๎อง 
  7. ปรับปรุงดูแลที่อยูํอาศัยและสิ่งแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ 
  8. พยายามหลีกเลี่ยงโรคติดตํอและสัตว๑นําโรค 
 

  1.1.4.สุขบัญญัติ (Health Charter) 
      สุขบัญญัติ หมายถึง ข๎อกําหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติ
อยํางสม่ําเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อให๎มีสุขภาพดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม  
     ดังนั้นการสํงเสริม สุขบัญญัติแหํงชาติจึงเป็นกลวิธีหนึ่ง ในการสร๎างเสริมและปลูกฝัง
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค๑ เพ่ือให๎เด็กเยาวชน และประชาชนปฏิบัติเพื่อนําไปสูํการมีสุขภาพดี 
     สุขบัญญัติแหํงชาติ 10 ประการ มีสาระสําคัญดังนี้ 
      1. ดูแลรักษารํางกายและของใช๎ให๎สะอาด 
      2. รักษาฟันให๎แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอยํางถูกต๎อง 
      3. ล๎างมือให๎สะอาดกํอนกินอาหารและหลังการขับถําย 
      4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
      5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสําสํอนทางเพศ 
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      6. สร๎างความสัมพันธ๑ในครอบครัวให๎อบอุํน 
      7. ปูองกันอุบัติภัยด๎วยการไมํประมาท 
      8. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และตรวจสุขภาพประจําปี 
      9. ทําจิตใจให๎รําเริงแจํมใสอยูํเสมอ 

 10. มีสํานึกตํอสํวนรํวม รํวมสร๎างสรรค๑สังคม 
 

  1.1.5.การปูองกันโรค (Prevention Diseases or Diseases Prevention) 
     การปูองกันโรค หมายถึง การกระทําหรือการงดกระทําบางสิ่งบางอยํางเพ่ือไมํให๎เกิด
การเจ็บปุวยด๎วยโรคตํางๆ รวมทั้งการปูองกันไมํให๎เกิดการเจ็บปุวยรนแรงมากขึ้น ในกรณีที่เจ็บปุวยหรือเป็น
โรคแล๎วและการปูองกันไมํให๎กับมาเป็นซ้ํา ในกรณีที่หายจากการเจ็บปุวยเป็นโรคแล๎ว แบํงออกเป็น 3 ระดับ
คือ การปูองกันกํอนการเกิดโรคหรือกํอนการเจ็บปุวย การปูองกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บปุวยขึ้นแล๎ว 
และการปูองกันโรคเมื่อหายจากการเจ็บปุวยด๎วยโรคแล๎ว 
 

  1.1.6.การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)  
     การสํงเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเพ่ือความสามารถของคนเราในการควบคุม 
ดูแล และการพัฒนาสุขภาพของตนเองให๎ดีขึ้น (องค๑การอนามัยโรค) 
   1.1.7.สุขภาพดี (Healthy) 

    สุขภาพดี หมายถึง สภาวะความเป็นอยูํที่เป็นสุข ไมํมีโรคภัยไข๎เจ็บมารบกวนรํางกาย
หรือจิตใจ รวมทั้งสิ่งมัวหมองที่ทําให๎รํางกายเศร๎าหมอง 

 

  1.1.8.สุขภาพดีถ้วนหน้า ( Health for All = HFA ) 
    สุขภาพดีถ๎วนหน๎า คือ การที่ทุกคนเกิดมามีชีวิตยืนยาวและมีชีวิตอยูํอยํางมีคุณภาพ ไมํ

เจ็บปุวยด๎วยสาเหตุที่ไมํจําเป็น และสามารถเข๎าถึงบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยูํ และ
สร๎างสรรค๑ประโยชน๑ให๎แกํสังคมอยํางมีคุณภาพ และตายอยํางมีศักดิ์ศรี  
ซึ่งอาจขยายความหมายได๎ดังนี ้ 

    1. ไมํเจ็บปุวยด๎วยโรคที่สามารถปูองกันได๎  
    2. เมื่อเจ็บปุวย สามารถเข๎าถึงและใช๎สถานบริการได๎อยํางเหมาะสมและทัดเทียมกัน  
    3. มีชีวิตยืนยาว มีคุณคําและสร๎างสรรค๑ประโยชน๑แกํสังคม  
    4. ตามอยํางมีศักดิ์ศรี 

ความสุขของชีวิตที่แท๎จริง คือ ความรู๎สึกพอใจในตนเอง มีความรู๎สึกวําชีวิตนี้มีคุณคํา มีความหมาย รํางกาย
มีความแข็งแรง ปราศจากโรคและความพิการ สามารถปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมและเพ่ือนในสังคม มีจิตใจ
รําเริงแจํมใสเบิกบาน มองโลกแงํดี ควบคุมอารมณ๑ได๎ และมีชีวิตอยูํในสังคมด๎วยความสงบสุข  
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1.1.9.คุณภาพชีวิต (Quality of Life = QOL) 
    คุณภาพชีวิต (Quality of Life = QOL) หมายถึง การดํารงชีวิตของมนุษย๑ในระดับที่

เหมาะสม ตามความจําเป็นพื้นฐานในสังคมหนึ่ง ๆ ในชํวงเวลาหนึ่ง  
    ประชาชนมีหน๎าที่พัฒนาตนเองและครอบครัวให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการเสริมสร๎าง

คุณภาพชีวิตเพ่ือพัฒนาให๎ตนเองมีสุขภาพกายและจิตดี มีครอบครัวที่อบอํุน มีที่อยูํอาศัย มีรายได๎พอสมควร 
ประหยัด สร๎างตนเองและครอบครัว  

 

  1.1.10.ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) 
ความอยูํดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งรํางและจิตใจ มีความรู๎ มีงานทําที่ทั่วถึง มี

รายได๎ที่เพียงพอตํอการดํารงชีชีพ มีครอบครัวที่อบอํุนมั่นคง อยูํในสภาพแวดล๎อมทีดี และอยูํ ภายระบบใต๎
การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 
  สรุปวํา การดูแลและการจัดการสุขภาพที่ถูกต๎อง จะต๎องทําความเข๎าใจนิยามศัพท๑ด๎านสุขภาพที่
เกี่ยวข๎องประกอบด๎วยคําวํา สุขภาพ สุขนิสัย สุขปฏิบัติ สุขบัญญัติ การปูองกันโรค การสํงเสริมสุขภาพ 
สุขภาพดี สุขภาพดีถ๎วนหน๎า คุณภาพชีวิต และความอยูํดีมีสุข จะเห็นวําการพัฒนาประเทศและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑นั้นจะต๎องให๎ความสําคัญของสุขภาพและสุขภาพดีจะนําไปสูํชีวิตที่มีความสุขได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ จึงสรุปวําสุขภาพมีความสําคัญท่ีจะต๎องมีการดูแลและการจัดการสุขภาพ ดังภาพ 1 

 

 
ภาพ 1  สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณท่ีเกื้อหนุนกันไปมา 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณสํงผลกระทบอยํางแรงตํอสุขภาวะอีก ๓ มิต ิ
(ประเวศ  วะสี. 2543 : 6) 
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จากภาพประกอบ 1  หมายความวํา   
สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางกาย  หมายถึง  รํางกาย  สมบูรณ๑แข็งแรง  คลํองแคลํว  มีกําลัง  ไมํ

เป็นโรค  ไมํพิการ  มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จําเป็นเพียงพอ  ไมํมีอุอุปัทวันตราย  มีสิ่งแวดล๎อมที่สํงเสริม
สุขภาพ   คําวํา  กาย  ในที่นี้หมายรวมถึง ทางกายภาพด๎วย 

สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางจิต  หมายถึง  จิตใจที่มีความสุข  รําเริง  คลํองแคลํว  ไมํติดขัด  มี
ความเมตตา  สัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง  มีสติ  มีสมาธิ  มีปัญญา  รวมทั้งการลดความเห็นแกํตัวลงไป
ด๎วย  เพราะตราบใดท่ีมีความเห็นแกํตัวจะมีสุขภาวะทางจิตไมํได๎ 

สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางสังคม  หมายถึง  การอยูํรํวมกันด๎วยดี  มีครอบครัวอบอํุน  ชุมชน
เข๎มแข็ง  สังคมมีความยุติธรรม  มีความเสมอภาพ  มีภราดรภาพ  มีสันติภาพ  มีความเป็นประชาสังคม  มี
ระบบบริการที่ดี  และระบบบริการเป็นกิจการทางสังคม 

สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางจิตวิญญาณ  หมายถึง  สุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อทําความดี  หรือ 
จิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณคําอันสูงสุดหรือสิ่งสูงสุดเชํน การเสียสละ การมีความเมตตากรุณา การเข๎าถึงพระ
รัตนตรัย หรือการเข๎าถึงพระผู๎เป็นเจ๎า เป็นต๎น ความสุขทางจิตวิญญาณ เป็นความสุขที่ไมํระคนอยูํกับ
ความเห็นแกํตัว แตํเป็นสุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย๑หลุดพ๎นจากความมีตัวตน จึงมีอิสระ มีความผํอนคลาย
อยํางยิ่ง มีผลดีตํอสุขภาพทางกาย  ทางจิต  และทางสังคม  

คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติ . (2544 : 27 – 28)  ได๎นิยาม
ความหมายของสุขภาพตามนิยามแนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพ  ในแผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติได๎ให๎
ความหมาย  สุขภาพ ไว๎วํา  สุขภาพ คือ สุขภาวะ  ซึ่งหมายความวํา  สุขภาพ คือ สุขภาวะที่ สมบูรณ๑และมี
ดุลยภาพทั้งทางกาย  ทางใจ  ทางสังคม  และทางจิตวิญญาณ  
 สรุปวํา  สุขภาพ เป็นสุขภาวะ และ เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ๑ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิต
วิญญาณ หรือ ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ และเป็นภาวะปกติสุขอยํางสมบูรณ๑ ทั้งมิติทางด๎านรํางกาย 
จิตใจ และสังคม มิใชํเพียงแตํปราศจากโรคหรือความพิการเทํานั้น หรือ สภาวะความสมบูรณ๑ของรํางกาย 
จิตใจ และสภาพความเป็นอยูํทางสังคม ซึ่งไมํใชํเพียงแตํการปลอดโรคหรือความทุพพลภาพเทํานั้น  ดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง 1   สรุปความหมายสุขภาพ หรือ สุขภาวะ 4 มิติ  (อําพล จินดาวัฒนะ. 2547 : 13) 
 
ล าดับ สุขภาวะ ความหมาย 

1 ทางกาย (physical) 
 

-มีปัจจัย  4 เพียงพอ 
-รํางกายแข็งแรงไมํปุวยโดยไมํจําเป็น   ไมํพิการ   ไมํตายกํอนวัย
อันควร 
-เมื่อปุวยได๎รับการดูแลที่ดี หายดี หายเร็ว 
-มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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2 ทางใจ (mental) 
 

-จิตใจ มีความสุข 
-ไมํเครียด ไมํบีบคัน้ 
-ไมํเจ็บปุวยทางจิต  คลายเครียดได ๎

3 ทางสังคม (social) 
 
 

-สังคมพ่ึงพาชํวยเหลือเกื้อกูล 
-สิ่งแวดล๎อม สภาพแวดล๎อมดี 
-มีคุณคํา มีศักดิ์ 
-อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
-ครอบครัวอบอุํน สังคมดี 
-อาชญากรรม ความรุนแรงน๎อย 
-นโยบายสาธารณะดี 

4 ทางปัญญา หรือ  
จิตวิญญาณ (spiritual) 
 

-เข๎าใจสรรพสิ่งอยํางเป็นจริง 
-จิตใจเปี่ยมสุข 
-เข๎าถึงสิ่งดีงามถูกต๎องสูงสุด 
-จิตใจมีเมตตา กรุณา 
-มีจิตใจสะอาด สงํา สงบ 

 

 2. มิติของสุขภาพ 
   มิติของสุขภาพในองค๑ประกอบสุขภาพท้ัง 4 ด๎าน ใน  4 มิติ ดังนี้ 
    2.1 การสํงเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
สุขภาพสังคม และสุขภาพศีลธรรม  

   2.2 การปูองกันโรค ได๎แกํ มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้งการสร๎างภูมิคุ๎มกัน
เฉพาะโรค ด๎วยวิธีการตํางๆ นานา เพ่ือมิให๎เกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคศีลธรรม 

    ทั้ง 2.1) การสํงเสริมสุขภาพ และ  
     2.2) การปูองกันโรคนี้ เราเรียกรวมกันวํา "การสร๎างสุขภาพ" โดยให๎ทํากํอนเกิดโรค  
   2.3 การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแล๎ว เราต๎องเรํงวินิจฉัยโรควําเป็นโรคอะไร แล๎วรีบให๎การ

รักษาด๎วยวิธีที่ได๎ผลดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเทําที่มนุษย๑จะรู๎และสามารถให๎การบริการรักษาได๎ เพ่ือลด
ความเสียหายแกํสุขภาพ หรือแม๎แตํเพ่ือปูองกันมิให๎เสียชีวิต  

   2.4 การฟ้ืนฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเป็นแล๎วก็อาจเกิดความเสียหายตํอการทํางานของระบบ
อวัยวะหรือทําให๎พิการ จึงต๎องเริ่มมาตรการฟื้นฟูให๎กลับมามีสภาพใกล๎เคียงปกติที่สุดเทําที่จะทําได๎  

    ทั้ง 2.3) การรักษาโรค และ 2.4) การฟ้ืนฟูสภาพนี้เราเรียกรวมกันวํา "การซํอมสุขภาพ" 
ทําหลังจากเกิดโรคแล๎ว 

สรุปวํา ในมิติของสุขภาพมีความเชื่อวํา ในมิติของ"การสร๎างสุขภาพ" ให๎กับประชาชนโดยการ
สํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรคจะมีประสิทธิผลดีกวําและประหยัดกวํา  "การซํอมสุขภาพ"  
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"การสร๎างสุขภาพ" เป็นมาตรการที่ประชาชนชํวยตัวเองได๎มากกวํา "การซํอมสุขภาพ" เมื่อประชาชนมีการ
เจ็บไข๎ได๎ปุวยหรือไมํสบายต๎องไปรักษาพยาบาลถ๎าไมํหาย ก็เสียชีวิตหรือ หากมี ความพิการเกิดขึ้นก็จะต๎อง
มีการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งต๎องอาศัยคลินิกและโรงพยาบาลเป็นหลัก จะทําให๎เสียคําใช๎จํายจํานวนมาก 
 
3. ความส าคัญและประโยชน์ของการดูแลและจัดการสุขภาพ 

  ความสําคัญของการดูแลและจัดการสุขภาพ ในอดีตกาลองค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎
ตรัสไว๎เป็นพระพุทธภาษิตวํา “อโรคยา ปรมา ลาภา” ซึ่งแปลวํา “ความไมํมีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ซึ่ง
พระพุทธภาษิตข๎อนี้ แม๎แตํชาวอารยประเทศทางตะวันตกก็ยังยอมรับนับถือกันและเห็นพ๎องต๎องกันวํา 
“สุขภาพคือพรอันประเสริฐสุด นอกจากนี้ยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณกลําวไว๎วํา“คนที่มีสุขภาพดีคือ
คนที่มีความหวังและคนที่มีความหวังคือคนที่มีทุกสิ่งทุกอยําง” ซึ่งหมายความวําสุขภาพ คือ วิถีแหํงชีวิต 
โดยสุขภาพจะเป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทางซึ่งจะนําบุคคลไปสูํความสุขและความสําเร็จตํางๆ นานาได๎ 
สภาวะของรํางกายที่มีความสมบูรณ๑ แข็งแรง เจริญเติบโตอยํางปกติ ระบบตํางๆ ของรํางกายสามารถ
ทํางานได๎เป็นปกติ และมีประสิทธิภาพ รํางกายมีความต๎านทานโรคได๎ดี ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ และความ
ทุพพลภาพ ดังนั้น การดูแลและการจัดการสุขภาพจะเกิดประโยชน๑กับผู๎ที่ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ลักษณะของผู๎ที่มีสุขภาพกายที่ดีมีดังนี้ 

  3.1 มีการเจริญเติบโตทางด๎านรํางกายที่สมวัย มีน้ําหนัก และสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ๑อายุ 
  3.2 มีขนาดรํางกายสมสํวน คือ มีน้ําหนัก และสํวนสูงที่ได๎สัดสํวนกัน 
  3.3 กล๎ามเนื้อสํวนตํางๆ มีความแข็งแรง ลุก – นั่งได๎หลายครั้ง ดึงข๎อได๎หลายครั้ง 
  3.4 มีความอดทนของระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตที่ดี 
  3.5 มีความอํอนตัวที่ดี 
  3.6 มีความคลํองแคลํวในการเคลื่อนไหว 
  3.7 มีความอยากรับประทานอาหาร และอยากรับประทานมากๆ ไมํเบื่ออาหาร 
  3.8 มีรํางกายแข็งแรง 
  3.9 มีภูมิต๎านทานโรคดี และไมํมีโรคภัยไข๎เจ็บ ไมํพิการ หรือผิดปกติอ่ืนๆ 
  3.10 พักผํอนนอนได๎เป็นปกติ 
 สรุปวํา การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา  ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงจะต๎องให๎

ความสําคัญในการดูแลและการจัดการสุขภาพของตนเอง มีสุขนิสัยที่ดี มีสุขปฏิบัติที่เหมาะสม นําไปสูํการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี จะทําให๎มีสุขภาพดีและสุขภาพดีถ๎วนหน๎า สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
 
4. สุขภาพเป็นสิทธิของปวงชนชาวไทย 
  ประเทศไทยได๎ให๎ความสําคัญของสุขภาพเป็นอยํางมาก จึงได๎ปฏิบัติตามกฎบัตรออตตาวา 
และกฎบัตรกรุงเทพ ขององค๑การอนามัยโลกที่วํา การทําให๎ประชากรโลกมีสุขภาพดีขึ้น ต๎องอาศัยการ
ดําเนินการทางการเมืองที่เข๎มแข็ง การมีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวาง และการชี้นําอยํางตํอเนื่องการสํงเสริม
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สุขภาพมีมาตรการตํางๆ ที่ได๎พิสูจน๑มาแล๎ววํา มีประสิทธิผลจํานวนมาก แตํสิ่งสําคัญคือ ต๎องนํามาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑เต็มที่ อยํางเป็นรูปธรรม กิจกรรมที่จําเป็น เพ่ือความคืบหน๎าในการดําเนินงานตามกลยุทธ๑ การ
สํงเสริมสุขภาพ ทุกภาคสํวนของสังคม และทุกพ้ืนที่ต๎องรํวมมือกัน ดังนี้ 

การชี้นําเพ่ือสุขภาพ โดยตั้งบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน และภราดรภาพ การ 
ลงทุน เพ่ือการพัฒนานโยบาย ที่ยั่งยืน และเพ่ือการดําเนินงานตลอด จนการจัดโครงสร๎างพ้ืนฐาน ที่จะ
จัดการกับปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดด๎านสุขภาพ การสร๎างศักยภาพ เพ่ือการพัฒนานโยบาย สร๎างภาวะผู๎นํา 
พัฒนาทักษะสํงเสริมสุขภาพ การถํายทอดความรู๎ และศึกษาวิจัย ตลอดจนมีความแตกฉานด๎านสุขภาพ การ
ออกระเบียบ กฎ และกฎหมาย เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับการคุ๎มครอง จากภยันตราย และมีโอกาสที่จะมี
สุขภาพดีเทําเทียมกัน การสร๎างภาคีเครือขําย และพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค๑กร
ระหวํางประเทศ เพื่อดําเนินกิจกรรมสํงเสริม จากข๎อปฏิบัติดังกลําวประเทศไทยจึงได๎กําหนดให๎สุขภาพเป็น
สิทธิของปวงชนชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 วําด๎วย 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สํวนที่ 9 สิทธิในการได๎รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ มาตรา 
51กลําวไว๎วํา  

บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได๎ 
มาตรฐาน และผู๎ยากไร๎มีสิทธิได๎รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมํเสียคําใช๎จําย  

บุคคลยํอมมีสิทธิได๎รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต๎องเป็นไปอยํางทั่วถึงและ 
ประสิทธิภาพ 

บุคคลยํอมมีสิทธิได๎รับการปูองกันและขจัดโรคติดตํออันตรายจากรัฐอยําง 
เหมาะสมโดยไมํเสียคําใช๎จํายและทันตํอเหตุการณ๑ 

 สรุปวํา สุขภาพมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ จึงได๎กําหนดให๎สุขภาพตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของ
สิทธิมนุษยชน จึงกําหนดไว๎ในกฎหมายของชาติเพ่ือให๎บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขที่เหมาะสมและได๎มาตรฐาน การสํงเสริมสุขภาพจึงตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน ที่สําคัญ
ยิ่งนี้ยังนําไปสูํการมีสุขภาพดี ที่ถือวําเป็นปัจจัยกําหนดคุณภาพชีวิต ตลอดจนสุขภาพจิต และจิตวิญญาณที่ดี 

5. สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ 
   กระทรวงสาธารณสุข ได๎สรุปและรายงานสถานการณ๑ปัญหาสุขภาพและโรคภัยไข๎เจ็บ โดย
พิจารณาจากสาเหตุการปุวยและตายที่สําคัญในสังคมไทย จะเห็นได๎อยํางชัดเจนถึงระบาดวิทยาสามแบบที่
ปรากฏทับซ๎อนกันได๎แกํ การดํารงอยูํของโรคที่เกี่ยวข๎องกับความยากจน เชํน ภาวะโรคจากการพรํอง โรค
ติดเชื้อทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ รวมถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่ยังเป็นความเจ็บปุวยที่พบบํอยแม๎
ไมํได๎ทําให๎เสียชีวิตก็ตาม โรคกลุํมนี้ถือวําเป็นโรคระบาดวิทยาชํวงหนึ่ งในวิวัฒนาการของสังคมมนุษย๑ที่เกิด
จากการหยุดการอพยพย๎ายถิ่นมาเป็นการตั้งรกรากเป็นชุมชนอยูํเป็นหลักแหลํง ปัญหาด๎านสุขภาพอนามัย 
ด๎านสิ่งแวดล๎อมได๎ทําให๎เกิดอุบัติการณ๑ของกลุํมโรคติดเชื้อในสังคมกํอนสมัยใหมํ กลุํมโรคดังกลําวยังปรากฏ
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ในสังคมไทยโดยเฉพาะในพ้ืนที่และกลุํมคนที่ด๎อยโอกาสเชํน คนยากจน แรงงานตํางด๎าว หรือแรงงานอพยพ 
ในขณะเดียวกัน ในสังคมไทยมีกลุํมโรคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผํานทางระบาดวิทยาชํวงที่สอง ซึ่งเกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาสูํความทันสมัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการบริโภค ทําให๎เกิดโรคเรื้อรังตําง ๆ 
เชํน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง รวมทั้งอุบัติเหตุ เป็นต๎น ซึ่งโรคกลุํมนี้เป็นสาเหตุการปุวยและ
การตายอันดับต๎นๆ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ สังคมไทยยังเผชิญกับกลุํมโรคที่เกี่ยวข๎องกับระบาดวิทยาชํวงที่
สาม ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้น และแพรํระบาดไปอยํางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน๑ที่มีการเคลื่อนย๎ายของคน แรงงาน 
สินค๎น และบริการ ทุน และข๎อมูลขําวสารอยํางรวดเร็ว โรคในกลุํมนี้ได๎แกํ โรคอุบัติการณ๑ใหมํ และโรค
อุบัติการณ๑ซ้ํา ไมํวําจะเป็น โรคไข๎หวัดใหญํสายพันธุ๑ใหมํชนิด เอ โรคไข๎หวัดนก ซาร๑ โรควัวบ๎า หรือการ
กลับมาของวัณโรคที่ดื้อยาอยํางรุนแรง ที่ทําให๎การควบคุมปูองกันโรคเอดส๑ที่มีความซับซ๎อนยากลําบากมาก
ขึ้น ตามลําดับ สามารถวิเคราะห๑แยกเป็นกลุํมเพ่ือให๎งํายตํอการสร๎างยุทธศาสตร๑การควบคุมแก๎ไขดังนี้ 
   5.1 ภัยคุกคามตํอสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง 
   5.2 ความเสี่ยงจากการบริโภค 

  5.3 การขาดการออกกําลังกาย 
  5.4 อุบัติเหตุ 
  5.5 ปัญหาโรคเอดส๑ 
  5.6 ปัญหาสุขภาพจิต 

 5.1 ภัยคุกคามต่อสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง 
   โรคที่เกิดจากพฤติกรรมมีอุบัติการณ๑สูงขึ้นอยํางมาก ในชํวงปี 2548 มีอัตราปุวยด๎วยโรคหัวใจ 
เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง มีอุบัติการณ๑ 544.08 , 530.75 , 490.53 , 174.88 และ 
114.31 ตํอ แสนประชากร ตามลําดับ ความเจ็บปุวยจากโรคไร๎เชื้อเรื้อรังเหลํานี้เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงที่
สามารถปูองกันได๎เชํน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา สิ่งมึนเมา สารเสพติด รวมทั้งเกิดจากความเครียดและการ
ขาดการออกกําลังกาย 
 หากพิจารณาจากพฤติกรรมเสี่ยงที่รํวมเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บปุวยและการตายแล๎วการดื่มสุรา
และการสูบบุหรี่เป็นสองสาเหตุสําคัญที่จะต๎องเรํงควบคุมให๎เข๎มข๎นมากขึ้น นอกจากเป็นสาเหตุของการเกิด
โรคแล๎ว การบริโภคสุรานําไปสูํอุบัติเหตุจากการเมาแล๎วขับซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญในการตายลําดับต๎นๆ และ
นําไปสูํความรุนแรง ฆาตกรรม ความผิดเกี่ยวกับทางเพศ และการฆําตัวตาย ความแพรํหลายของการบริโภค
สํวนหนึ่งเกิดจากสามารถหาซื้อบุหรี่และสุราได๎สะดวก เนื่องจากการบังคับใช๎กฎหมายไมํเข๎มงวด อิทธิพล
จากสื่อมีการโฆษณา ณ จุดขาย หรือกระตุ๎นการบริโภคในรูปแบบตํางๆ นอกจากนี้ปัญหายาเสพติดยังเป็น
ปัญหาคุกคามสังคมไทยมาตลอด ถึงแม๎จะมีการดําเนินการในระดับชาติในการปูองกัน ปราบปราม และให๎
การดูแลชํวยเหลือผู๎ติดยาเสพติด แตํความสําเร็จสํวนใหญํเป็นเรื่องการปราบปราม สัดสํวนคดียาเสพติดตํอ
ประชากรแสนคนลดลงจาก 422.8 คดี ในปี 2545 เหลือเพียง 160.3 คดีในปี 2548 จากการดําเนินนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดอยํางเข๎มงวดในชํวงปี 2545 – 2548 มีผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 
396,468 คน เป็นผู๎เสพ 329,652 คน ผู๎ติด 66,664 คน โดยเข๎ารับการบําบัดรักษาแบบสมัครใจ ร๎อยละ 82 
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ทั้งนี่ การแก๎ปัญหายาเสพติดที่ผํานมาเน๎นหนักที่การปราบปราม และกําจัดฝุายที่นํามาจําหนําย โดยยังขาด
ความเข๎มแข็งของมาตรการด๎านการสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันทางสังคมให๎กับ กลุํมเสี่ยงและไมํให๎กลับมาเสพซํ้า  
 5.2 ความเสี่ยงจากการบริโภค 
   อาหารและน้ํายังเป็นปัญหาใหญํของโลก องค๑การอาหารและเกษตรของยูเอ็น ระบุวําในชํวงปี 
2541 – 2543 ประเทศไทยมีประชากรประสบภาวะหิวโหยถึงร๎อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด มีผู๎รักษา
โรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเป็นพาหะในปี 2544 ถึงประมาณ 19 ล๎านครั้ง คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ประมาณปีละ 5,600 – 6,000 ล๎านบาท แบบแผนการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปทําให๎คนไทยต๎องเสียชีวิต
จากโรคอันเนื่องจากอาหารการกินที่ไมํถูกต๎องเหมาะสมในปี 2547 ถึง 61,320 คน ที่สําคัญคือ การเน๎น
บริโภคแปูงและน้ําตาล คนไทยบริโภคน้ําตาลเพิ่มสูงขึ้นมากกวําเทําตัวในเวลา 20 ปี โดยเพ่ิมจาก 12.7 เป็น 
29 กิโลกรัมตํอคนตํอปี โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ที่มีการบริโภคขนมขบเคี้ยวและน้ําอัดลม จนเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟันในอัตราสูงนําตระหนก ในปี 2544 ร๎อยละ 66 ฟันผุ เด็กในชนบทอายุตํากวํา 
12 ปี ไมํน๎อยกวํา 6.6 ล๎านคน ฟันผุและสํวนใหญํไมํได๎เข๎ารับการรักษา ในขณะที่ความปลอดภัยของอาหาร 
ยังเป็นปัญหาโดยเฉพาะการใช๎สารพิษและสารเคมีที่ใช๎ในการเกษตรมากที่สุด การสร๎างความเข๎มแข็งของ
นโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ต๎องมีการดําเนินการ
อยํางครบถ๎วนและตํอเนื่อง 
 5.3 การขาดการออกก าลังกาย 
   สถานการณ๑การเลํนกีฬาและการออกกําลังกายของคนไทยดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง แตํยังอยูํในอัตรา
ที่ต่ําเพียงร๎อยละ 34.7 ที่ออกกําลังกายเป็นประจํา เมื่อเทียบกับตํางประเทศเชํน ประเทศออสเตรเลีย 
อังกฤษ และสิงคโปร๑ ที่มีประชากรออกกําลังกายมากกวําครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด การที่เยาวชนมีการ
ออกกําลังกายน๎อยลงทําให๎เกิดปัญหาโภชนาการเกินเพ่ิมมากขึ้น ในปี 2548 พบเด็กมีภาวะโภชนาการเกิน
ร๎อยละ 17 คาดวําอีก 10 ปี ข๎างหน๎า 1 ใน 5 ของเด็กปฐมวัยจะเป็นโรคอ๎วน มีข๎อมูลที่นําเป็นหํวงในเด็กวัย
เรียน 6 – 14 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร กวํา 1 แสนคนกินอาหารฟาสต๑ฟูดทุกวัน และมีอุบัติการณ๑เป็นโรค
อ๎วนมากกวําในภาคอ่ืนๆ ประมาณ 3 – 5 เทํา และมีโรงเรียนเพียงไมํเกินร๎อยละ 40 จัดกิจกรรมออกกําลัง
กายเสริมนอกชั่วโมงพลศึกษา 
 5.4 อุบัติเหตุ 
 อุบัติเหตุจาการจราจรนําความสูญเสียของสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจปีละ 106,994 – 115,932 ล๎าน
บาท พิการสะสม 65,000 คน ในปี 2545 เสียชีวิต 14,000 คน โดยมีอัตราตายด๎วยอุบัติเหตุการจราจรทาง
บกอยูํในระดับสูงคํอนข๎างคงที่ จาก 20.9 ตํอประชากรแสนคน ในปี 2548 บาดเจ็บปีละ 9.5 แสน – 1 ล๎าน
คน สาเหตุมาจากเมาแล๎วขับเพ่ิมขึ้น และผู๎ขับขี่รถจักรยานยนต๑นิยมสวมหมวกนิรภัยลดลงทําให๎เกิดการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต๑ 2 แสนคนตํอปี และได๎รับอันตรายถึงชีวิตเฉลี่ยวันละ 18 คน 
 5.5 ปัญหาโรคเอดส์ 
   โรคเอดส๑เป็นปัญหาสําคัญในระดับโลก สถานการณ๑โรคเอดส๑ลําสุดในปี 2548 ทั่วโลกมีจํานวน
ผู๎ติดเชื้อและผู๎ปุวยเอดส๑ประมาณ 34 – 46 ล๎านคน โดยมีอัตราการติดเชื้อเฉลี่ยทั่วโลกวันละกวํา 6,000 คน 
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สําหรับประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งในโลกที่สามารถลดการระบาดของโรคเอดส๑ได๎ จากการมีผู๎ติดเชื้อเอช 
ไอ วี รายใหมํสูงสุดในปี 2534 ถึง 143,000 คน ลดเหลือเพียง 19,000 คน ในปี 2546 และมีผู๎ติดเชื้อราย
ใหมํในปี 2548 ประมาณ 17,000 คน จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีผู๎ปุวยเอดส๑ทั้งสิ้น 288,627 คน และมี
แนวโน๎มแพรํระบาดในกลุํมเยาวชนและแมํบ๎าน นอกจากปัญหาการควบคุมปูองกันการแพรํระบาดของโรค
แล๎ว ยังมีปัญหาการเข๎าถึงยาต๎านไวรัสที่มีราคาแพงทําให๎ต๎องเสียคําใช๎จํายโดยเฉพาะยาต๎านไวรัสขั้นพ้ืนฐาน
และการรักษาโรคฉวยโอกาสตํางๆ ถึง 85,000 บาท ตํอคนตํอปี หากเยาวชนติดเชื้อเอดส๑ตั้งแตํอายุ 20 ปี 
รักษานานกวํา 20 ปี ทําให๎เสียคําใช๎จํายราวตนละ 2 ล๎านบาท และในกรณีเชื้อดื้อยาก็จะต๎องจํายเพ่ิมเป็นถึง 
4 ล๎านบาทตํอคน นับได๎วําเป็นปัญหาที่รุนแรงและจะต๎องได๎รับการจัดการที่ดี 
  
5.6 ปัญหาสุขภาพจิต 
   การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของสังคมไทย ที่ทําให๎การดําเนินชีวิตเป็นไปอยํางเรํงรีบ ต๎องแง
แยํงแขํงขัน รวมทั้งโครงสร๎างสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําสูงทําให๎ปัญหาความเครียดและการเสื่อมเสียในด๎าน
สุขภาพจิต โดยมีผู๎ติดสุราและมีปริมาณการดื่มสุราเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง คนไทยกวํา 1.6 ล๎านคนปุวยด๎วย
โรคอารมณ๑แปรปรวน และอีก 8.4 ล๎านคนปุวยด๎วยโรควิตกกังวล ปัญหาสุขภาพจิตเกี่ยวข๎องกับปัญหา
สัมพันธ๑ในครอบครัว และครอบครัวไทยได๎เผชิญกับปัญหาวิกฤตรุนแรงในปี 2548 เด็กและวัยรุํนไทยที่มีอายุ 
6 – 18 ปี ร๎อยละ 5.1 มีปัญหาด๎านสุขภาพจิตและพฤติกรรม จากการสํารวจพบวําเด็กและวัยรุํนเพียงร๎อย
ละ 30 รู๎สึกวําพํอแมํให๎ความรักเอาใจใสํดี ในขณะที่เด็กอีกกวํา 6 แสนคนกําลังมีปัญหาสุขภาพจิต ที่ควร
ได๎รับความชํวยเหลือ 
 สรุปวํา จากปัญหาสุขภาพและโรคภัยไข๎เจ็บของคนไทย ได๎เปลี่ยนแปลงไปจากโรคติดตํอที่เป็นปัญหา
สุขภาพที่รุนแรงในอดีต มาเป็นปัญหาโรคไมํติดตํอทําให๎เจ็บปุวยและเสียชีวิตในอันดับต๎นๆ นอกจากนี้ยังพบ
โรคอุบัติการณ๑ใหมํๆ อีกหลายโรค และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและแบบแผนการดําเนินชีวิตจะเป็นสาเหตุ
สําคัญของการเจ็บปุวย นอกจากนี้ยังพบปัญหาด๎านโรคทางเพสสัมพันธ๑ ปัญหาขาดการออกกกําลังกาย และ
ปัญหาสุขภาพจิตที่มีแนวโน๎มสูงขึ้น 
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6. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
  สิ่งที่มีอิทธิพลตํอสุขภาพมีมากมายหลายสาเหตุ ดังภาพ 2  
 

 
ภาพ 2   ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอสุขภาพ  (สุวิทย๑  วิบุลผลประเสริฐ.  2542) 
 
 จากภาพ 2 พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอสุขภาพ มี 3 องค๑ประกอบที่สําคัญดังนี้ 
  6.1 องค๑ประกอบด๎านตัวบุคคล ได๎แกํ ลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic makeup) เชื้อชาติ 

(Race) เพศ (Sex) อายุและระดับพัฒนาการ (Age and development level) ปัจจัยทางสรีรวิทยา 
(Physiological factors) ปัจจัยทางด๎านจิตใจ (Psychological Factors) ความรู๎ ความเชื่อ คํานิยม และ
ทัศนคต ิพฤติกรรมอนามัย (Health behavior) หรือสุขปฏิบัติ (Health Practice)  

  6.2 องค๑ประกอบด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environment Factors) สิ่งแวดล๎อมอาจแบํงออกได๎เป็น 
4 ด๎านใหญํ คือ สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ (Physical environment) สิ่งแวดล๎อมทางชีวภาพ (Biological 
environment) สิ่งแวดล๎อมทางเคมี (Chemical environment) สิ่งแวดล๎อมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Social-economic environment)  

  6.3 องค๑ประกอบทางด๎านระบบการจัดการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ (Health 
Service System Factors) หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรตํางๆ ที่มีอยูํของรัฐในการที่จะสนองตอบ
ตํอการสํงเสริมให๎บุคคลที่อาศัยอยูํในชุมชนนั้นๆ หรือประเทศนั้นๆ มีสุขภาพที่ดี และเทําเทียมกัน สํงเสริม
ให๎ทุกคนมีสิทธิเทําเทียมกันในการเข๎าถึงระบบการบริการทางการแพทย๑ 

ผลกระทบของปัจจัยสังคมและปัจจัยศีลธรรม 

กรรมพนัธุ ์ 

พฤติกรรม 

วิถีชีวิต 

ปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคล  สภาพแวดลอ้มสภาพแวดลอ้ม   

กายภาพ/ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ/การเมือง 

วฒันธรรม/ศาสนา 
ประชากร/การศึกษา 
ความมัน่คง 

การส่ือสาร/คมนาคม 
เทคโนโลย/ีองคค์วามรู ้

ระบบบริการระบบบริการ  
สุขภาพสุขภาพ  

คุณภาพ/ประสิทธิภาพ 

ผูจ้ดั/ผูจ้่าย ประเภท/ระดบับริการ 

สุขภาพ 

จิตวิญญาณ 

ความเช่ือ 

ความครอบคลุม/เสมอภาค 
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เมื่อเราพูดถึงโรคกาย เราก็จะมองหาตัวเชื้อโรค ตัวพยาธิ และเมื่อเราพูดถึงโรคจิต เราอาจมองหา
เหตุปัจจัยจากพันธุกรรม อาชีพ สิ่งแวดล๎อม มีผู๎วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเหตุปัจจัยด๎าน
สังคม และเหตุปัจจัยด๎านศีลธรรมพบวํามีผลตํอสุขภาพ(เสียสุขภาพ) ตํอการเกิดโรค (เกิดโรคงํายขึ้น) และ
ตํอความตาย (อายุสั้น) แม๎จะเป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยในตํางประเทศ แตํก็นําจะเป็นประโยชน๑กับคน
ไทยเมื่อนํามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในทุกวันนี้ เหตุปัจจัยดังกลําว มีดังนี ้ 

  1. ความยากจนข๎นแค๎น (หาไมํพอกินพอใช๎) ทําให๎คนจนขาดอาหาร เกิดโรคติดเชื้องําย และ
อายุสั้นเมื่อเทียบกับคนมั่งมี  

  2. ภาวะโดดเดี่ยว (กําพร๎า, ถูกทอดทิ้ง หรือแยกตัวเอง) ทําให๎มีอัตราการเกิดโรคหัวใจ อัมพาต 
และมะเร็งเพิ่มกวําปกติ  

  3.โรคอ๎วน ทําให๎เพ่ิมภาระโรคตํอไปนี้ คือ ข๎อเสื่อม-ข๎ออักเสบ หืดหอบ นิ่วในถุงน้ําดี มะเร็ง 
เต๎านม โรคเบาหวาน โรคความดันเลือดสูง และโรคหัวใจ  

  4. ความสําสํอนทางเพศ นํามาซึ่งกามโรคชนิดตํางๆ รวมทั้งโรคเอดส๑ การตั้งครรภ๑กํอนวัยอัน
ควร การทําแท๎ง (ซึ่งแมํอาจเสียชีวิต) และทารกถูกทอดทิ้ง  

  5. การเสพติด ทั้งเหล๎า บุหรี่ สารเสพติดอ่ืน และการพนัน  
  6.โรคที่มนุษย๑ทําเอง เชํน ฆําตัวตาย ฆําคนอื่น อุบัติเหตุตํางๆ ถูกสารพิษ  
  7. ภาวะมลพิษจากฝีมือมนุษย๑ ทั้งมลพิษในน้ํา อากาศ ดิน อาหาร และน้ําบริโภค  
 สรุปวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอสุขภาพและเป็นสาเหตุทําให๎ประชาชนคนไทยเกิดการเจ็บปุวยและไมํ

สบาย มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ ด๎าน ได๎แกํ องค๑ประกอบด๎านตัวบุคคล องค๑ประกอบด๎านสิ่งแวดล๎อม 
องค๑ประกอบทางด๎านระบบการจัดการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ จะนําไปสูํภาวะตํางๆ อาทิ ความ
ยากจนข๎นแค๎น ภาวะโดดเดี่ยว โรคอ๎วน ความสําสํอนทางเพศ การเสพติด โรคที่มนุษย๑ทําเอง และมลพิษ
จากฝีมือมนุษย๑ จึงจําเป็นที่จะต๎องให๎ความสนใจในการดูแลและการจัดการสุขภาพ 
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 สุขภาพแบบมีส่วนร่วม. นนทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2551 
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ช่ืนฤทยั  กาญจนะจิตรา และคณะ.. สุขภาพคนไทย 2546. กรุงเทพฯ : บริษัท อมัรินทรพ์ร้ินตร้ิ 
 แอนดพ์ลบัลิซซิง, 2547 
ธนวรรธน์  อ่ิมสมบรูณ.์ คู่มือการด าเนินงานพฒันาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข. กรุงเทพฯ  
 : กองสุขศึกษา ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2539 
ปณิธาน  หล่อเลิศวิทย.์ นิยามศพัทส์่งเสริมสุขภาพ  ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2541. กรุงเทพฯ :  
 สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข , 2541 
ประเวศ  วะสี.  บนเสน้ทางใหมก่ารส่งเสริมสุขภาพอภิวฒัน์ชีวิตและสงัคม พิมพค์รั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ   
 : บริษัท ดีไซร ์ จ ากดั , 2540 
ประเวศ  วะสี. สุขภาพในฐานะอุดมการณข์องมนุษย ์พิมพค์รั้งท่ี 4 . กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี์  
 จ ากดั, 2540 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 พิมพค์รั้งท่ี 6 พ.ศ.2539.  
 กรุงเทพฯ : บ.อกัษรเจริญทศัน์ อจท.จ ากดั, 2539 
วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ.  บทความเร่ือง “สุขภาวะ คืออะไร ท าไมตอ้งสุขภาวะศึกษา”  วนัสมเด็จ 
 พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2547.  กรุงเทพฯ :  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547 
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บรรณานุกรม (ตอ่) 

 

วิพุธ  พลูเจริญ, น.พ. และคณะ. สู่การปฏิรปูระบบสุขภาพแห่งชาติ. กรุงเทพฯ  : บริษัท  ดีไซร ์ 
 จ ากดั,  2543 
สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม. สุขภาพคนไทย.  กรุงเทพฯ : บริษัท อมัรินทรพ์รินต้ิงแอนดพ์บัลิก 
 จ ากดั, 2547 
สมทรง รกัษ์เผ่า และ สรงคก์ฏณ ์ ดวงค าสวสัด์ิ. กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาเพ่ือ พฒันา 
 พฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โครงการสวสัดิการ  สถาบนัพระบรมราชชนก ,  2540 
สุวิทย ์วิบุลผลประเสริฐ. การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2540 – 2541. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรบัส่ง 
 สินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2542 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พิมพค์รั้งท่ี 4.  
 นนทบุรี : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหพฒันไพศาล, 2551 
ส านักงานรฐัสภา. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์า 

 รทหารผ่านศึก, 2550 

อ าพล  จินดาวฒันะ. การสรา้งสุขภาพประชาชนไทย อดีต สู่ อนาคต.  นนทบุรี  :  สถาบนัพระบรม 
 ราชชนก , 2547 
 
แนะน าเว็บไซต์ 

แบบฝึกหัด 
บทที่ 1 (กิจกรรมที่  1)          กลุ่มเรียนที่................................. 
รายวิชา การดูแลและการจัดการสุขภาพ             รหัสวิชา  0025 002 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................รหัสนสิิต..................... .................... 
           
ข๎อ 1 ให๎นิสิตอธิบายความหมายของคําตํอไปนี้มาให๎เข๎าใจ 
  1.1 สุขภาพ 
  1.2 สุขภาพดี 
  1.3 สุขภาพดีถ๎วนหน๎า 
  1.4 สุขนิสัย 
  1.5 สุขปฏิบัติ 
ข๎อ 2 จงอธิบายและวิเคราะห๑สุขภาพมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศอยํางไร 
ข๎อ 3 จงบอกประโยชน๑และความสําคัญของการจัดการและการดูแลสุขภาพ 
ข๎อ 4 จงอธิบายถึงพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทยมาให๎เข๎าใจ 
ข๎อ 5 จงอธิบายปัจจัยที่มีผลตํอสุขภาพทําให๎เกิดการเจ็บปุวยขึ้นในประเทศไทย 
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บทที่  2 
หลักการและแนวคิดการดูแลสุขภาพ 

เนื้อหา 
1. แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค๑รวม  
2. และหลักในการดูแลสุขภาพตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ นิสิตสามารถ 
1. บอกความหมายของสุขภาพได๎ 
2. อธิบายแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค๑รวมได๎ 
3. บอกความสําคัญและองค๑ประกอบของการดูแลสุขภาพแบบองค๑รวมได๎ 
4. บอกหลักในการดูแลสุขภาพของตนเองได๎ 
5. วางแผนและออกแบบการดูแลสุขภาพของตนเองอยํางงํายได๎ 
 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
ระยะเวลารวม 3 ชั่วโมง 10 นาที แบํงเป็น 

 1. แนะนําผู๎เรียนและชีแ้จงรายละเอียดหัวข๎อวิชา แผนจัดกิจกรรม และข๎อตกลงรํวมกัน 10 นาที 
2. บรรยาย 130 นาที 
3. กิจกรรมการอภิปรายประเด็น 30 นาที 

 4. ซักถาม 20 นาที 
 

ส่วนของเนื้อหา 
1. สุขภาพองค์รวม (Holistic Health) 

1.1 ความหมาย 
คําวํา “องค๑รวม”เป็นคําที่แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษคือ holism หรือ holistic  ซึ่งค าว่า

Holistic  มาจากรากศัพท๑ในภาษากรีกวํา “Holos”  ซึ่งหมายถึง “ความเป็นจริงหรือความสมบูรณ๑ทั้งหมด
ของสรรพสิ่ง มีเอกลักษณ๑และเอกภาพที่มิอาจแบํงแยกเป็นสํวนยํอยได๎”  คําวํา”องค๑รวม” นี้ยังคงเป็นเรื่อง
แปลกใหมํและเข๎าใจยากและถูกใช๎อยํางแพรํหลายมากขึ้นในสถานการณ๑ตํางๆ ทั้งในแวดวงนักวิชาการ 
การเมือง และศาสตร๑สาขาตํางๆ แตํอยํางไรก็ตาม “องค๑รวม” มักจะถูกนําไปใช๎โดยมุํงหวังให๎เกิดการมอง
เปูาหมายที่กว๎างขวางรอบด๎าน และมีความสัมพันธ๑เชื่อมโยงกับคําวํา “บูรณาการ” “เติมเต็ม” และ 
“ยั่งยืน” แนวคิดองค๑รวมนี้ได๎ถูกนํามาใช๎ในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทย และถือได๎วําเป็นคําสําคัญ
คําหนึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 จึงอาจกลําวได๎วําแนวคิดนี้มีนัยสําคัญตํออนาคตของประชาชนไทยอยําง
แท๎จริง 
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สุขภาพองค๑รวม (Holistic Health)    เป็นแนวคิดและวิธีการมองมนุษย๑เป็น คนเต็มคน  ซึ่ง
ประกอบด๎วย ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  มีแบบแผนการดําเนินชีวิตเฉพาะตัว มี
ความสัมพันธ๑กับผู๎คนและธรรมชาติแวดล๎อมที่แตกตํางกันไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลตํอสุขภาพของบุคคล ซึ่งจะ
เห็นได๎วําสอดคล๎องกับความหมายของสุขภาพตามที่องค๑การอนามัยโลก ได๎ให๎ความหมายไว๎ วํา  สุขภาพ 
หมายถึง ภาวะอันสมบูรณ๑ ทางด๎านรํางกาย จิตใจ ปราศจากโรคหรือความพิการใดและสามารถดํารงชีวิตอยูํ
ในสังคมได๎ดี หรืออาจกลําวได๎วํา เป็นภาวะแหํงความสมบูรณ๑ของรํางกายและจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตอยูํ
ในสังคมอยํางมีความสุข   หรืออาจกลําวได๎วําสุขภาวะหรือสุขภาพองค๑รวม นั้น คือ สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทาง
รํางกาย (Physical Health) หมายถึง รํางกายสมบูรณ๑แข็งแรง คลํองแคลํว มีกําลัง ไมํเป็นโรค ไมํพิการ  มี
สิ่งแวดล๎อมที่สํงเสริมสุขภาพ  สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง 
คลํองแคลํว ไมํมีความเครียด หรือถ๎ามีความเครียด ก็มีอยูํในระดับที่เหมาะสม มีสติสัมปชัญญะ     และ
ความคิดอํานตามควรแกํอายุ  สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางสังคม (Social Health) หมายถึง ความสามารถในการ
อยูํรํวมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ    มีระบบการบริการที่ดี และ   สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual Health)   เป็นความสุขท่ีเกิดจากการเข๎าใจธรรมชาติ เข๎าใจความจริง  แหํงชีวิตและสรรพสิ่ง จน
เกิดความรอบรู๎  

จะเห็นได๎วํา กระบวนทัศน๑ตํอการมองชีวิตและสุขภาพในแนวสุขภาพแบบองค๑รวม เป็นการมอง
สุขภาพเป็นเรื่องที่เก่ียวข๎องกับทั้งชีวิต มากกวําการเน๎นแคํความเจ็บปุวยหรือการจัดการสํวนใดสํวนหนึ่งของ
รํางกาย โดยจะพิจารณาที่ "ตัวคนทั้งคน" ความเกี่ยวเนื่องของรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และจิต
วิญญาณ รวมถึงปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล๎อมตํางๆที่มีปฏิสัมพันธ๑กับคนคนนั้น   รวมทั้งการมองด๎านความ
สมดุลของทั้งทางรํางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งไมํเพียงแตํไมํเจ็บปุวยหรือไมํมีโรคหากยัง
ครอบคลุมถึงการดําเนินชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของทุกคนด๎วย 

1.2 เปูาหมายหลักของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

  สําหรับเปูาหมายของการดูแลสุขภาพแบบองค๑รวม ก็เพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการได๎ทุก
มิติ  ทั้งทางรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการและครอบครัวปรับตัวได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดระยะของความเจ็บปุวย และสามารถกลับไปดําเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีคว ามสุข 
โดยใช๎ศักยภาพสูงสุดของตนเองที่มีอยูํ  
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 1.3  องค์ประกอบของสุขภาพองค์รวม 
องค๑ประกอบของสุขภาพองค๑รวมมี 5 มิติ ได๎แก ํ
                1. มิติทางกาย (Physical dimension) เป็นมิติทางรํางกายที่สมบูรณ๑ แข็งแรง ปราศจาก

โรค หรือความเจ็บปุวย มีปัจจัยองค๑ประกอบทั้งด๎าน อาหาร สิ่งแวดล๎อม ที่อยูํอาศัย ปัจจัยเกื้อหนุนทาง
เศรษฐกิจที่เพียงพอ และสํงเสริมภาวะสุขภาพ 

                2. มิติทางจิตใจ (Psychological dimension) เป็นมิติที่บุคคลมีสภาวะทางจิตใจที่แจํมใส 
ปลอดโปรํง   ไมํมีความกังวล      มีความสุข    มีเมตตา และ ลดความเห็นแกํตัว  

                3. มิติทางสังคม (Social dimension) เป็นความผาสุกของครอบครัว  สังคม และชุมชน 
โดยชุมชนสามารถให๎การดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  สังคมมีความเป็นอยูํที่เอ้ืออาทร  เสมอภาค มีความ
ยุติธรรม และมีระบบบริการที่ดีและทั่วถึง 

                4. มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual dimension) เป็นความผาสุก ที่เกิดจากจิตสัมผัสกับสิ่งที่
มีบุคคลยึดมั่นและเคารพสูงสุด ทําให๎เกิดความหวัง  ความเชื่อมั่นศรัทธา  มีการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามด๎วย
ความมีเมตตา กรุณา      ไมํเห็นแกํตัว มีความเสียสละ และยินดีในการที่ได๎มองเห็นความสุขหรือ
ความสําเร็จของบุคคลอื่น  ทั้งนี้สุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความหลุดพ๎นจากตัวเอง (self 
transcending) 

                5. มิติทางอารมณ๑ (Emotional dimension) คนเราจะตอบสนองตํออารมณ๑ทั้งทางด๎าน
บวกและลบผลที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไมํดีทั้งนี้อยูํที่การควบคุมของแตํละบุคคล               

         มิติสุขภาพองค๑รวมทั้ง 5 มิติซึ่งถือเป็นสุขภาวะจะมีความสัมพันธ๑เชื่อมโยงกัน โดยสุขภาวะทางจิต
วิญญาณจะเป็นมิติที่สําคัญที่บูรณาการความเป็นองค๑รวมของ กาย จิต อารมณ๑ และสังคมของบุคคลและ
ชุมชนให๎สอดประสานเข๎าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จิตวิญญาณเป็นสิ่งสําคัญของสุขภาพท่ีจะยึดกุมสุขภาวะใน
มิติอ่ืนๆให๎ปรับตัวประสานกันอยํางครอบคลุมและครบถ๎วยทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และชุมชน หากขาดสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษย๑จะมํุงพบความสุขท่ีแท๎จริง ขาดความสมบูรณ๑ในตนเอง มีความรู๎สึกบกพรํอง 
หากมีความพร๎อมถึงสิ่งอันมีคุณคําสูงสุดก็จะมีความสุขหรือสุขภาวะที่ดีได๎แม๎วําจะบกพรํองทางกาย เชํนมี
ความพิการ หรือเป็นโรคเรื้อรัง หรือร๎ายแรง 

 1.4 ระดับสุขภาพองค์รวม (Holistic health level ) ในที่นี้ขอแยกระดับสุขภาพองค๑รวม อออกเป็น 3 

ระดับ ดังนี้ 

         1. องค์รวมระดับบุคคล 

         คือการทําให๎เกิดความสมดุลภายในตัวเราแตํละคนทั้งในด๎านรํางกายและจิตใจ เกิดเป็นเอกภาพที่

กลมกลืนระหวํางรํางกาย จิตใจ และวิญญาณ โดยที่หนทางไปสูํความเป็นเอกภาพดังกลําวคือ การดําเนิน
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ชีวิตให๎เหมาะสม ไมํวําจะเป็นการบริโภคอาหารที่เหมาะสม มีพฤติกรรมที่โน๎มนําไปสูํคุณภาพที่ดีและทํา

จิตใจให๎ผํอนคลาย 

        2. องค์รวมระดับครอบครัวและชุมชน  
        ครอบครัว    คนจะมีสุขภาพกายใจดีหรือไมํครอบครัวมีความสําคัญมาก ครอบครัวที่อบอุํน สมาชิก
ในครอบครัวมีความรักให๎กันและกัน ชํวยกันดูแลให๎ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ทุกคนมีหน๎าที่
รับผิดชอบและบทบาทแตกตํางกันไป เมื่อมาประกอบกันเข๎าก็ทําให๎เกิดความเป็นเอกภาพองค๑รวม 
        ชุมชน     ชุมชนที่มีความเก้ือกูล เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สุขภาพและชีวิตของคนในชุมชนก็ยํอมดีไป
ด๎วย ชุมชนชนบทไทยในอดีตนําจะเป็นแบบอยํางของความเป็นองค๑รวมในระดับครอบครัวและ ชุมชนได๎ดี 

         3. องค์รวมระดับสังคม 
         สังคมในที่นี้รวมถึงสิ่งแวดล๎อมหรือธรรมชาติด๎วย แบํงเป็น 2 ด๎าน  
         1. ความสัมพันธ๑ระหวํางคนตํอคน หมายถึงคนในสังคมมีความเป็นเอกภาพกันถึงแม๎วําคนในสังคม
นั้น ๆ จะมีความแตกตํางและหลากหลาย (ชนชั้น,อาชีพ,ความคิด ฯลฯ ) แตํคนจํานวนมากมีเจตจํานงอยําง
เดียวกัน ที่จะสร๎างสังคมที่ดีงาม  
         2. ความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับธรรมชาติ ไมํวําจะเป็นสัตว๑ ต๎นไม๎ ปุาไม๎ ภูเขา แมํน้ํา ลําธาร อากาศ 

ถ๎าเราทุกคนตระหนักวํามนุษย๑นั้นเป็นสํวนหนึ่งของธรรมชาติและเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกับสรรพชีวิตอ่ืน ๆ 
เคารพในแมํน้ํา ลําธาร ต๎นไม๎ ปุาไม๎ สัตว๑นานาพันธุ๑ ตระหนักและจริงจังที่จะใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยําง
ยั่งยืน ก็จักเกิดความสัมพันธ๑ที่กลมกลืนระหวํางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

1.5 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) 

เป็นการดูแลสุขภาพที่มีการบูรณาการความรู๎ดั้งเดิมเข๎ากับการบําบัดเสริม เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดสุข
ภาวะที่ดี และปูองกันรักษาโรค  ในปัจจุบันมีการนําการดูแลสุขภาพแบบองค๑รวมไปใช๎ในการบําบัดรักษา
โดยครอบคลุมมิติทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และจิตวิญญาณ  หรืออาจกลําวได๎วําเป็นการดูแล
ทั้งด๎าน Body-Mind Healing    เป็นการสํงเสริม สนับสนุนให๎เกิดการบูรณาการภาวะ กายจิต และจิต
วิญญาณ โดยพยาบาลวิเคราะห๑แบบแผนชีวิตตามธรรมชาติของผู๎ปุวยเพื่อดํารงและสํงเสริมการเยียวยา 
(healing) และ Spiritual Healing  จิตวิญญาณเป็นหนํวยรวมพลังของบุคคลที่มีความสําคัญตํอการปรับ
แปลงความคิดและการให๎ความหมายตํอตนเองของบุคคล เป็นพลังความเข๎มแข็งท่ีอยูํภายใน แตํละบุคคลมี
ประสบการณ๑และการแสดงออกทางด๎านจิตวิญญาณในความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกับผู๎อ่ืนโดยผํานทางความรัก 
การดูแลอยํางเอ้ืออาทร การยอมรับ การสนับสนุนให๎กําลังใจ และการมีไมตรีจิต 
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2. หลักในการดูแลสุขภาพตนเอง (Self care) 
 สุขภาพดี เป็นสิ่งที่มีคํายิ่งกวําสิ่งใด ๆ  การที่จะทําให๎รํางกายมีสุขภาพดีทั้งกายและใจนั้น  เป็นสิ่งที่
ทุกคนควรตระหนัก  เพราะรํางกายและชีวิต เป็นสิ่งที่จะอยูํกับตัวเราไปตลอดอยํางแท๎จริง  ดังนั้นเราควรจะ
แสดงความรักตํอตนเองด๎วยการทะนุถนอม และดูแลตนเองให๎มีสุขภาพดีทั้งรํางกายและจิตใจ  ให๎รํางกาย
และจิตใจเกิดความสมดุลกัน  และเมื่อทุกคนมีสุขภาพดี สังคมก็จะเป็นสังคมของคนมีสุขภาพดี  มีกําลัง 
แรงกายและใจในการพัฒนาสังคมให๎เจริญรุํงเรือง และเป็นสังคมท่ีเต็มไปด๎วยคนที่มีความสุขตํอไป 
  

การดูแลสุขภาพตนเอง (Self-care)  มีหลักการดังนี้ 
1. ด้านร่างกาย 

  1.1.การรับประทานอาหารและน้ า 
รํางกายต๎องการพลังงานในการดําเนินชีวิต  ดังนั้นเราจึงควร 

รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับรํางกายของเรา ไมํมากและน๎อยจนเกินไป  เพราะถ๎าหากรับ
ปริมาณมาก  รํางกายใช๎พลังงานไมํหมด ก็จะสะสมเป็นไขมันที่พอกพูนในสํวนตําง ๆ เชํน หน๎าท๎อง  ลําตัว  
สะโพก  แขนขา  เป็นต๎น และอาจทําให๎เกิดภาวะน้ําหนักเกิน  รํางกายไมํแข็งแรง  อํอนเพลีย  เกิดภาวะ
เสี่ยงตํอการเกิดโรคเบาหวาน   โรคหัวใจและหลอดเลือด  และถ๎าหากรับประทานน๎อยจนเกินไป  ก็จะทําให๎
เกิดภาวะทุโภชนาการได๎เชํนกัน  นอกจากนี้เราจึงควรรับประทานให๎ครบ 5 หมูํ    อาหารที่สะอาด  เพ่ือ
ปูองกันการเกิดโรคอุจจาระรํวง   และควรรับประทานอาหารไมํรสจัด เกินไป  และไมํรับประทานอาหารซ้ํา 
ๆ  กัน  ให๎รับประทานอาหารปรุงสุกใหมํ ๆ และการรับประทานกันหลายคนก็ต๎องใช๎ช๎อนกลางเพ่ือเป็นการ
ปูองกันการแพรํกระจายของเชื้อโรค  

  นอกจากนี้เราควรหลีกเลี่ยงอาหารหวาน   อาหารที่มีไขมันสูง  ของทอดตําง ๆ   
ขนมกรุบกรอบถูกสุขลักษณะ 
    สําหรับน้ําดื่มนั้น   ควรหลีกเลี่ยงน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําไมํสะอาด  น้ําฝน ควร
รับประทานน้ําต๎มสุก หรือน้ําที่ผํานการกรองอยํางมีคุณภาพ  โดยทั่วไปคนเราควรรับประทานน้ําประมาณ  
1,500-2,000 มิลลิลิตรตํอวัน  การดื่มน้ําทําให๎รํางกายสดชื่นแจํมใส น้ําเป็นสํวนประกอบหลักของเซลใน
รํางกาย   ชํวยหลํอเลี้ยงให๎ชีวิตดํารงอยูํได๎  คนที่ดื่มน้ําเป็นประจําจะทําให๎มีผิวพรรณ เปลํงปลั่ง สดชื่น
แจํมใส 
  1.2  การขับถ่าย 
   ควรรับประทานอาหารที่มีสํวนประกอบของเส๎นใยมาก เชํน พืช ผัก ผลไม๎  เป็น
ต๎น  จะทําให๎การขับถํายสะดวก  รํางกายได๎ขับสารพิษตําง ๆ ออกจากรํางกาย ไมํมีของเสียสะสมอยูํ ทําให๎
ผิวพรรณดี  อารมณ๑เบิกบานแจํมใส ไมํหงุดหงิด  สบายตัว 
  1.3  ความสะอาดของร่างกาย 
   รํางกายที่สะอาดก็จะทําให๎เจ๎าของรํางกายสดชื่น  สบายตัว มีอารมณ๑ดี ดังนั้นเรา
จึงหมั่นคอยดูแลทําความสะอาดของรํางกาย โดยทั่วไปอาบน้ําวันละ  2  ครั้ง  ตอนเช๎าและเย็น  สระผม
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อาทิตย๑ละ  2-3  ครั้ง  ตัดเล็บให๎สั้นอยูํเสมอ  ล๎างมือบํอย ๆ  เสื้อผ๎าที่สวมใสํควรทําความสะอาด ไมํควรใสํ
เสื้อผ๎าที่ใสํแล๎วโดยไมํซักซํ้า ๆ  กัน  วัยรุํนมักชอบใสํกางเกงยีนส๑            หลาย ๆ ครั้งโดยไมํซัก  เป็น
แหลํงสะสมเชื้อโรค  เกิดเชื้อรา ทําให๎เกิดกลากเกลื้อนตามมา  โดยเฉพาะชุดชั้นในควรซักทุกวัน ไมํควร
หมักหมมไว๎ หรือใช๎จนหมดตู๎แล๎วจึงซัก 
  1.4 การพักผ่อนนอนหลับ   
   รํางกายของคนเรานั้น หากไมํได๎รับการพักผํอนนอนหลับที่เพียงพอ  จะทําให๎เกิด
อาการเหนื่อยล๎า  อํอนเพลีย  รํางกายไมํมีเรี่ยวแรงในการทํางาน ในการใช๎ชีวิต  บางคนปวดศีรษะ  
หงุดหงิด  สมองไมํปลอดโปรํงแจํมใส   อารมณ๑ไมํดี  สํงผลให๎การทํางานหรือการเรียนไมํเกิดประสิทธิภาพ  
ดังนั้น คนเราจึงควรจัดเวลาพักผํอนนอนหลับให๎เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพรํางกายของแตํละคน  
โดยทั่วไปแล๎วคนเราควรนอนหลับพักผํอนอยํางน๎อยวันละ 6-8 ชั่วโมง  แตํในทางกลับกัน หากรํางกายได๎รับ
การพักผํอนนอนหลับมากเกินจําเป็น เชํน ในวันหยุดนอนตื่นสายเกินไป อาจทําให๎เกิดอาการอํอนล๎า  ไมํสด
ชื่นแจํมใสได๎เหมือนกัน 
  ในการนอนหลับพักผํอนนั้น   เราควรเข๎านอนเป็นเวลา  ไมํควรนอนหลับในเวลากลางวัน
มากเกินไป เพราะจะทําให๎นอนในเวลากลางคืนไมํหลับ  และควรเข๎านอนให๎ตรงเวลาทุกวัน  ไมํควรนอนดึก 
หรือนอนเร็วเกินไป  ห๎องนอนควรมีสภาพที่เหมาะสมตํอการพักผํอนนอนหลับ  ไมํควรดูทีวีแล๎วปลํอยให๎
หลับไป  ควรปิดไฟนอนเพราะจะทําให๎นอนหลับได๎สนิท  
  1.5 การออกก าลังกาย 
   ออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับตนเอง  บางคนชอบทําโยคะ  แบตมินตัน  วิ่ง เดิน
เร็ว  ฟุตบอล  วํายน้ํา  เป็นต๎น  แตํไมํควรออกกําลังกายท่ีหักโหมจนเกินไป  หรือหลังรับประทานอาหารอ่ิม
ใหมํ ๆ  
 

2. ด้านจิตใจ   
  สุขภาพใจเป็นสิ่งที่สําคัญอยํางยิ่ง  เพราะเมื่อคนเรามีจิตใจที่เข๎มแข็ง  มีความสุข รู๎สึก
สบาย ก็จะสามารถมีพลังใจในการดูแลตนเองได๎  การที่จะเริ่มมีสุขภาพจิตที่เข๎มแข็งนั้น ต๎องเริ่มจากการที่
เราจะต๎องรู๎สึกดีดีกับตัวเอง อยากดูแลตัวเอง  แบํงปันความรักให๎กับตนเอง ทําจิตใจให๎เบิกบานแจํมใส 
พิจารณาใจของเราอยูํเสมอวํา มีเรื่องไมํสบายใจอะไร หรือสิ่งที่ทําให๎เราขุํนมัว เศร๎าหมอง  มีเรื่องที่รบกวน
จิตใจของตนเองอะไรบ๎าง  เพราะเม่ือคนเรามีจิตใจที่ไมํเบิกบานแล๎ว จิตใจขุํนมัว ก็ยํอมปรากฏออกมาตามสี
หน๎า  ทําทาง  แตํบางคนก็มีลักษณะหน๎าชื่นอกตรม  การประเมินสภาพจิต เฝูาระวังจิตใจ การตรวจสอบ
สภาพจิตของตนเองอยูํเสมอนั้น  จะทําให๎เรามีความรู๎ตัว  ฝึกสติอยูํเสมอ  เมื่อรํางกายเกิดอารมณ๑ ความรู๎สึก
ที่ไมํดี เราก็จะรู๎ตัว เฝูาสังเกต เฝูาดู พิจารณาอยูํเสมอ  ก็จะทําให๎เรารู๎เทําทันอารมณ๑ความรู๎สึกของตนเอง  รู๎
วําอารมณ๑ที่ไมํดี หรืออารมณ๑ที่ดีจนเกินไปนั้น เป็นอยํางไร  เฝูาสังเกตดู แล๎วเราก็จะรู๎วํา  อารมณ๑เป็นสิ่งที่
เกิดข้ึน ตั้งอยูํ และดับไป  ตามหลักพระพุทธศาสนา   

ดังนั้น การฝึกสติ การนั่งสมาธิ  เป็นสิ่งที่จําเป็น ทําให๎เราได๎มีเวลาใครํครวญ   
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ไตรํตรองถึงเรื่องราวที่ผํานมา  เกิดพุทธิปัญญา ในการแก๎ปัญหา ในการดําเนินชีวิตด๎วยปัญญา  เกิดความ
สงบ นํามาซึง่สติ และปัญญา  นอกจากนี้การนั่งสมาธิจะทําให๎รํางกายผํอนคลาย  มีความสุข เมื่อมีความสุข 
รํางกายก็จะหลั่งสารแหํงความสุข หรือเอนโดรฟิน ออกมา จึงทําให๎รํางกายแข็งแรง  ตามมา  นอกจากนี้การ
นั่งสมาธิยังถือเป็นการทําบุญอยํางหนึ่งตามหลักพุทธศาสนา  ทําให๎สามารถควบคุมตนเองให๎คิดดี  พูดดี 
และทําดีตามมา สังคมก็จะประกอบด๎วยคนดี ยังผลนํามาซึ่งความสุข  เกิดสังคมที่มีความสุข เป็นสังคมที่
ประกอบด๎วยคนดี   
  การนั่งสมาธิ นั้นมีหลากหลายวิธี ตั้งแตํการฝึกในเรื่องของการหายใจ  เฝูาดูลมหายใจเข๎า
และออก  หายใจเข๎าเราอาจภาวนาวํา  พุท  ออกอาจจะโธ  รวมเป็นพุทโธ  หรือ  บอกกับตัวเองวําหายใจ
เข๎า สบาย ๆ รู๎สึกถึงความสดชื่นแจํมใส ความบริสุทธิ์ของลมหายใจเข๎า  หายใจออก บอกกับตัวเองวําผํอน
คลาย หรือจะบอกวํา เข๎า-ออก หรือ in-out  ก็ได๎ บางคนอาจจะภาวนาวํา ยุบหนอ-พองหนอ ก็ได๎เชํนกัน 
  ในแตํละวันเราจึงควรจัดเวลาให๎ตนเองได๎นั่งสมาธิหรือฝึกสติอยูํเสมอ เชํน  ตอนเช๎าหลังตื่น
นอน  อากาศกําลังสดชื่น  เริ่มต๎นวันใหมํด๎วยใจที่เบิกบาน มีสติ  หรือกํอนเข๎านอนตอนกลางคืน ก็จะทําให๎
นอนหลับได๎อยํางสนิท เพราะรํางกายและจิตใจได๎ผํอนคลาย   
  นอกจากนี้ยังมีการดูแลสุขภาพใจ  บริหารจิตให้ชีวิตแจ่มใส  ด้วยการคิดบวกอยู่เสมอ   
มองโลกแง่ดี  ชีวีจึงมีสุข  การคิดบวกอยูํเสมอจะทําให๎เรารู๎สึกดี และคิดวําปัญหาทุกปัญหายํอมมีทางออก  
การคิดบวกทําให๎เรามีพลังในการดําเนินชีวิต  ทําให๎ชีวิตมีความหวัง  ทําให๎รู๎สึกวําโลกนี้นําอยูํขึ้น  เมื่อมี
ปัญหาการคิดบวก  มองโลกในแงํดี จะทําให๎เรามีพลัง  สร๎างสรรค๑ มองเห็นโอกาส ในวิกฤตตําง ๆ  จิตใจ
แจํมใส  รํางกายรู๎สึกเบาสบาย  เกิดกําลังใจ ความหวังทําให๎ดําเนินชีวิตตํอไปได๎  เกิดกําลังใจตํอตนเอง  โดย
ไมํต๎องไปวิ่งหากําลังใจ  หรือความสบายใจจากบุคคลภายนอก หรือวัตถุสิ่งของตําง ๆ  
  
  การหัดช่วยเหลือคนอ่ืนบ้าง    การให๎หรือการชํวยเหลือผู๎อื่น นํามาซึ่งความสุข  เมื่อเรา
รู๎จักชํวยเหลือคนอ่ืนบ๎าง จะทําให๎เรารู๎สึกมีคุณคําในตนเอง  เกิดความภาคภูมิใจ ไมํหมกมุํนอยูํกับปัญหาของ
ตนเอง  และได๎เรียนรู๎วําคนอ่ืนก็มีปัญหาเชํนเดียวกับเรา  ทําให๎เราไมํเกิดความท๎อแท๎ใจงําย ๆ  นอกจากนี้
การชํวยเหลือคนอ่ืนยังกํอให๎เกิดบุญเกิดกุศลด๎วย   
  
  การจัดการกับความเครียด   
   คงไมํมีใครในโลกนี้ เกิดมาโดยไมํเคยเผชิญกับความเครียดเลย  เพียงแตํเครียด
มากน๎อยแตกตํางกัน  ความเครียดมีหลายระดับ ตั้งแตํ  น๎อย ปานกลาง มาก รุนแรง  หากเครียดเล็กน๎อย 
และปานกลางก็จะทําให๎รํางกายเกิดพลังบวก สร๎างสรรค๑  ทําให๎สามารถดําเนินชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แตํหากเครียดมากหรือรุนแรงจนถึงขนาดไมํสามารถควบคุมตนเองได๎ ก็จะทําให๎เกิดโรคจิตและโรค
ประสาทตามมา  ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู๎ถึงวิธีในการคลายเครียด  ให๎ความเครียดทุเลาเบาบางลง หรือหมด
ไปในที่สุด 
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  รํางกายนั้นมีการตอบสนองตํอความเครียดในลักษณะตําง ๆ เชํน ระบบประสาทอัตโนมัติ  
ทําให๎รํางกายเกิดความตึงเครียด  ปวดศีรษะ   ไมเกรน  ท๎องอืด  ปวดท๎อง แนํนหน๎าอก หายใจไมํคํอยออก  
กินอาหารได๎น๎อย  รู๎สึกไมํมีความสุข และสุดท๎ายอาจเกิดภาวะซึมเศร๎าตามมา   
  ดังนั้น เราจึงควรมีความรู๎ในเรื่องการวัดและประเมินความเครียดด๎วยตนเอง  โดยอาจใช๎
การสังเกต  จากสีหน๎า ทําทาง ความผิดปกติของรํางกาย   การนอนไมํหลับ  หรือฝันร๎าย  ฝันวําตกตึก  ขับ
รถตกเหว  ตํอสู๎กับผี วิญญาณร๎ายตําง ๆ  หรือข้ึนตึกสูง ๆ  แล๎วไมํมีทางออก  หรือตกเหว เป็นต๎น  นั่นยํอม
เป็นสัญญาณท่ีแสดงถึงวําตอนนี้เรามีความเครียดเกิดขึ้นแล๎ว  เราจึงต๎องยอมรับ และคิดหาสาเหตุของสิ่งที่
ทําให๎เกิดความเครียดให๎เจอ  จะได๎แก๎ความเครียดได๎ถูกจุด  
 
การวัดและประเมินความเครียดด้วยตนเอง 
 

Lazarus (1996)   ได๎สรุปวิธีการประเมินและวัดระดับความเครียดไว๎  4  วิธีด๎วยกัน  คือ 
1. การให๎บุคคลเขียนรายงานเกี่ยวกับตนเอง  (Self-report)  เชํน  การตอบแบบสอบถาม  แบบ

สัมภาษณ๑   แบบสํารวจ    วิธีนี้ใช๎ได๎งําย    สะดวก  และใช๎ได๎ดีกับการวัดการตอบสนองทางด๎านอารมณ๑   
ซึ่งแบบทดสอบที่นิยมใช๎   เชนํ  แบบสอบถาม  SCL-90  (Symptom  Check  List-90)      แบบสํารวจ   
HOS  (Health   Opinion  Survey)     แบบประเมินความเครียด   SOS  (Symptom  of  Stress  
inventory)     แบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20)     แบบประเมินความเครียดด๎วยตนเอง  (Stress   
test)  ของกรมสุขภาพจิต      

2. การใช๎เทคนิคการฉายภาพ  (Projective   Techniques)  เป็นการวัดการตอบสนองของคนที่มี
ตํอสิ่งเร๎าที่กําหนดให๎     เปน็การฉายภาพของบุคคลนั้นผํานการตอบสนองของเขา  เชนํ   แบบทดสอบ
รอส๑สชาค  (Rorchach)      การวัดโดยวิธีนี้ต๎องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะในการแปลผล  ซึ่งต๎องได๎รับ
การฝึกฝนมาเป็นพิเศษ 

3. การใช๎การสังเกต  (Observation)    สังเกตได๎จากพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อบุคคลมี
ความเครียด   เชํน   พูดจาเกรี้ยวกราด  เบื่ออาหาร  นอนไมํหลับ   ไมํมีสมาธิ   ประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลง   หรือสังเกตจากภาษาทําทาง  เชํน  ถอนหายใจบํอย ๆ   สีหน๎า  แววตา  น้ําเสียงหรือทํานั่ง  เป็นต๎น 

4. การวัดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านสรีระ  (Neurophysiological  change)   เป็นการวัดการ
เปลี่ยนแปลงทางรํางกาย  เชํน  อัตราการเต๎นของหัวใจ  อัตราการหายใจ   ความดันโลหิต  ความตึง
กล๎ามเนื้อ   เป็นต๎น      

 
ในที่นี้จะนําแบบวัดความเครียดสวนปรุง  (SPST-20)   มาให๎นิสิตได๎เรียนรู๎และได๎ทดสอบ

ความเครียดของตนเอง 
แบบวัดความเครียดสวนปรุง    เป็นแบบวัดความเครียดที่สร๎างข้ึนมาเพ่ือวัดความเครียด  ที่

เหมาะสมสําหรับคนไทย  จากกรอบแนวคิดทางด๎านชีวภาพ  จิตใจ  และสังคมของความเครียด     เป็นแบบ
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วัดที่ผู๎ตอบสามารถตอบได๎ด๎วยตนเอง   ตามข๎อความที่ตรงกับความรู๎สึกหรือประสบการณ๑จริงที่เกิดขึ้นกับ
ผู๎ตอบ     โดยผู๎ตอบต๎องอํานหนังสือได๎    จึงเหมาะกับคนในวัยทํางานหรือวัยเรียน    (โดยคําถามที่เกี่ยวกับ
งาน  จะเปลี่ยนเป็นเรื่องเรียนแทน)    

การให้คะแนน ให๎ผู๎ตอบอํานคําถามแล๎วสํารวจดูวําในระยะ  6  เดือนที่ผํานมามีเหตุการณ๑ในข๎อ
ใดเกิดขึ้นกับผู๎ตอบบ๎าง    ถ๎าข๎อไหนไมํได๎เกิดขึ้นให๎ข๎ามไปไมํต๎องตอบ    แตํถ๎ามีเหตุการณ๑ในข๎อใดเกิด
ขึ้นกับผู๎ตอบให๎ประเมินวําผู๎ตอบมีความรู๎สึกอยํางไรตํอเหตุการณ๑นั้น   แล๎วให๎ทําเครื่องหมาย    /   ในชํอง
นั้น ๆ   

การให๎คะแนนเป็นมาตราสํวนประมาณคํา  5  ระดับ   
ตอบไมํรู๎สึกเครียด ให๎ 1 คะแนน 
ตอบเครียดเล็กน๎อย ให๎ 2 คะแนน 
ตอบเครียดปานกลาง ให๎ 3 คะแนน 
ตอบเครียดมาก  ให๎ 4 คะแนน 
ตอบเครียดมากที่สุด ให๎ 5 คะแนน 
ไมํตอบ   ให๎ 0 คะแนน 
 
การแปลผล แบบวัดความเครียดสวนปรุง  ชุด  20  ข๎อ  มีคะแนนรวมไมํเกิน  100  คะแนน  

โดยผลรวมที่ได๎  แบํงออกเป็น  4  ระดับ  ดังนี้ 
คะแนน   0-23  เครียดน๎อย 
คะแนน   24-41  เครียดปานกลาง 
คะแนน   46-61  เครียดสูง 
คะแนน   62   ขึ้นไป เครียดรุนแรง 
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความเครียดในระดับต่ํา (Mild  Stress)     หมายถึง    ความเครียดขนาดน๎อย  ๆ และหายไป

ในระยะเวลาอันสั้น   เป็นความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน   ความเครียดระดับนี้ไมํคุกคามตํอการ
ดําเนินชีวิต    บุคคลมีการปรับตัวอยํางอัตโนมัติ   เป็นการปรับตัวด๎วยความเคยชินและการปรับตัวต๎องการ
พลังงานเพียงเล็กน๎อย   เป็นภาวะที่รํางกายผํอนคลาย 

2. ความเครียดในระดับปานกลาง  (Moderate   Stress)   หมายถึง  ความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคาม    หรือพบเหตการณ๑สําคัญ ๆ  ในสังคม  บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ออกมาในลักษณะความวิตกกังวล  ความกลัว ฯลฯ  ถือวําอยูํในเกณฑ๑ปกติท่ัว ๆ ไปไมํรุนแรง  จนกํอให๎เกิด
อันตรายแกํรํางกาย  เป็นระดับความเครียดที่ทําให๎บุคคลเกิดความกระตือรือร๎น 
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3. ความเครียดในระดับสูง  (Height  Stress)  เป็นระดับที่บุคคลได๎รับเหตุการณ๑ที่กํอให๎เกิด
ความเครียดสูง  ไมํสามารถปรับตัวให๎ลดความเครียดลงได๎ในเวลาอันสั้น  ถือวําอยูํในเขตอันตราย  หากไมํได๎
รับการบรรเทาจะนําไปสูํความเครียดเรื้อรัง  เกิดโรคตําง ๆ ในภายหลังได๎ 

4. ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe   Stress)  เป็นความเครียดระดับสูงที่ดําเนินติดตํอกันมา
อยํางตํอเนื่อง  จนทําให๎บุคคลมีความล๎มเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหนําย  ท๎อแท๎  หมดแรง  
ควบคุมตัวเองไมํได๎  เกิดอาการทางกายหรือโรคภัยตําง ๆ  ตามมาได๎งําย 
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แบบทดสอบความเครียดสวนปรุง  ชุด  20  ข้อ 
(Suanprung  Stress  Test-20, SPST-20) 

 
 ให๎คุณอํานหัวข๎อข๎างลํางนี้  แล๎วสํารวจดูวําในระยะ  6  เดือนที่ผํานมามีเหตุการณ๑ในข๎อใด  เกิด
ขึ้นกับตัวคุณบ๎าง   ถ๎าข๎อไหนไมํได๎เกิดขึ้นให๎ข๎ามไปไมํต๎องตอบ  แตํถ๎ามีเหตุการณ๑ในข๎อใดเกิดข้ึนกับตัวคุณ
ให๎ประเมินวํา  คุณมีความรู๎สึกอยํางไรตํอเหตุการณ๑นั้น  แล๎วทําเครื่องหมาย   /  ให๎ตรงชํองตามที่คุณ
ประเมิน   โดย 
 
 คะแนนความเครียด  1 คะแนน  หมายถึง   ไมํรู๎สึกเครียด 
 คะแนนความเครียด  2 คะแนน  หมายถึง   รู๎สึกเครียดเล็กน๎อย 
 คะแนนความเครียด  3 คะแนน  หมายถึง   รู๎สึกเครียดปานกลาง 
 คะแนนความเครียด  4 คะแนน  หมายถึง   รู๎สึกเครียดมาก 
 คะแนนความเครียด  5 คะแนน  หมายถึง   รู๎สึกเครียดมากที่สุด 
 
 
ข้อที่ ในระยะ  6  เดือนที่ผ่านมา คะแนนความเครียด 
  1 2 3 4 5 

1 กลัวทํางานผิดพลาด      
2 ไปไมํถึงเปูาหมายที่วางไว๎      
3 ครอบครัวมีความขัดแย๎งกันในเรื่องเงินหรือเรื่อง

งานในบ๎าน 
     

4 เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษ  หรือมลภาวะในอากาศ   
น้ํา  เสียงและดิน 

     

5 รู๎สึกวําต๎องแขํงขันหรือเปรียบเทียบ      
6 เงินไมํพอใช๎จําย      
7 กล๎ามเนื้อตึงหรือปวด      
8 ปวดหัวจากความตึงเครียด      
9 ปวดหลัง      
10 ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง      
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ข้อที่ ในระยะ  6  เดือนที่ผ่านมา คะแนนความเครียด 
  1 2 3 4 5 

11 ปวดศีรษะข๎างเดียว      
12 รู๎สึกวิตกกังวล      
13 รู๎สึกคับข๎องใจ      
14 รู๎สึกโกรธหรือหงุดหงิด      
15 รู๎สึกเศร๎า      
16 ความจําไมํดี      
17 รู๎สึกสับสน      
18 ตั้งสมาธิลําบาก      
19 รู๎สึกเหนื่อยงําย      
20 เป็นหวัดบํอย ๆ      

 
  ความสามารถในการผ่อนคลาย 
   เราจะต๎องรู๎จักตัวเราเองวํา  ตัวเรานั้นเมื่อเวลารู๎สึกเครียด  เราจะมีวิธีคลาย
เครียดที่เหมาะสมกับตัวเรา  ทําแล๎วรู๎สึกคลายเครียดได๎จริง ๆ วํา คือวิธีการใดบ๎าง  เพราะคนเรามีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตํางกัน  บางคนเครียดแล๎วได๎ดูละครก็จะรู๎สึกวําจะผํอนคลาย บางคนชอบปลูกต๎นไม๎  รดน้ํา
ต๎นไม๎แล๎วคลายเครียด  หรือได๎ตะโกนดัง ๆ  ฟังเพลงร็อคที่หนัก ๆ หรือเพลงที่จังหวะผํอนคลาย   หรือรู๎สึก
ดีถ๎าได๎พูดคุยกับคนที่เรารัก   หรือได๎ออกกําลังกาย  วํายน้ํา  เลํนเกมส๑  อํานเรื่องขําขัน  ดูคลิปวิดีโอตลก  
หนังตลก  เป็นต๎น  แตํทั้งหมดนี้เราจะต๎องรู๎จักวิธีคลายเครียดที่ดี  ให๎ผลดีกับรํางกาย  ไมํใชํเลํมเกมส๑จนหัก
โหม  เกิดผลเสียกับรํางกายตามมา หรือบางรายชอบช็อปปิ้ง  แตํสุดท๎ายกับเครียดหนักกวําเดิมเม่ือคิดถึงเงิน
สูญเสียไป   
  หัดชื่นชมตัวเองบ้าง   ให๎ทบทวนถึงความสําเร็จที่ตนเองเคยทํามา  ความสําเร็จในการ
ทํางาน ในการเรียน เรื่องเล็ก ๆ น๎อย ๆ ก็ได๎  แล๎วชื่นชมตัวเองในแตํละวัน ให๎กําลังใจตัวเอง ให๎รางวัลตัวเอง
บ๎าง 
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บทที่ 3 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

หลักการ 

การสํงเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการเพ่ิมสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง 

ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ๑ ทั้งทางรํางกาย จิต อารมณ๑ สังคมและจิตวิญญาณ การมีความรู๎ความ

เข๎าใจที่ถูกต๎องเก่ียวกับสํงเสริมสุขภาพ ชํวยให๎สามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎อยํางเหมาะสม  

 

วัตถุประสงคท์ั่วไป 

1. เพ่ือให๎นิสิตมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างเสริมสุขภาพ 

2. เพ่ือให๎นิสิตมีความรู๎ความเข๎าใจหลักในการสํงเสริมสุขภาพ 

3. เพ่ือให๎นิสิตมีความรู๎ความเข๎าในแนวทางการสร๎างเสริมสุขภาพ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

นิสิตสามารถอธิบายความหมายของการสํงเสริมสุขภาพได๎ถูกต๎อง 

นิสิตสามารถบอกหลักในการสํงเสริมสุขภาพได๎ถูกต๎อง 

นิสิตสามารถเลือกแนวทางในการสํงเสริมสุขภาพได๎อยํางเหมาะสม 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. บทนํา 

2. หลักในการสํงเสริมสุขภาพ 

3. แนวทางในการสร๎างเสริมสุขภาพ 

4. กิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
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บทน า 

 ในชีวิตประจําวันเรารับรู๎ถึงพลวัตที่เกิดขึ้นกับโลกมากมาย พร๎อมกับเงื่อนไขปัจจัยข๎อจํากัดใหมํๆ 

มากมายเกิดขึ้นด๎วยเชํนกัน การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ความไมํมั่นคงที่สะท๎อนให๎

เห็นถึงความไมํพร๎อมของการรับมือปัญหาใหมํ กวําจะแก๎ไขให๎อยูํในสภาพที่สมดุลได๎ ก็ใช๎เวลาและมีความ

สูญเสียเกิดขึ้น โจทย๑ใหมํๆที่ยากขึ้นทําให๎เกิดคําถามวํา จะทําอยํางไรกับผลพวงของการเปลี่ยนแปลง

เหลํานั้น ในด๎านสุขภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว การแพรํกระจายของเชื้อโรคผํานการ

ระบาดในพ้ืนที่ที่พรํองภูมิคุ๎มกัน และพร๎อมที่จะกระจายตัวอยํางรวดเร็ว แม๎วําเทคโนโลยีทางการแพทย๑จะ

ถูกพัฒนาให๎ดีขึ้นมาจากอดีตมากขึ้นขนาดไหน ก็ยังไมํพอที่จะรองรับโรคอุบัติใหมํและโรคเรื้อรังที่ได๎ครําชีวิต

มนุษย๑มากมาย  ในอีกมุมหนึ่งการสร๎างเสริมสุขภาพเป็นทางเลือกของการเตรียมพร๎อมรองรับสิ่งที่จะเกิด

ขึ้นกับระบบสุขภาพ เป็นทางออกที่ใช๎และเกี่ยวข๎องในการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ที่ตํอเนื่อง และรองรับ

ความเสี่ยงให๎มนุษย๑ใช๎ศักยภาพของตนเพ่ือให๎สุขภาพดีให๎นานที่สุด วงการสุขภาพทั่วโลก มีการปฏิบัติงาน

ด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพมาเป็นเวลานาน แตํด๎วยเหตุผลข๎างต๎นถึง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ในชํวงปลายศตวรรษนี้ ตัวกําหนด (Determinants) ของสุขภาพได๎แปรเปลี่ยน มีความ

ซับซ๎อนมากขึ้น จึงมีนักวิชาการด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพได๎ศึกษาค๎นคว๎ากระบวนการ วิธีการ รวมไปถึง

รูปแบบ นวัตกรรมใหมํๆ มาจัดการกับตัวกําหนดตํางๆ ที่มีผลตํอสุขภาพของมนุษย๑  

ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ 

 จากกฎบัตรออตตาวา พ.ศ. 2529 (World Health Organization, 1986) การสํงเสริมสุขภาพหรือ

การสร๎างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเพ่ิมสมรรถนะประชาชน ให๎มีความสามารถในการควบคุมและ

ดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือบรรลุสุขภาวะที่สมบูรณ๑ทั้งทางรํางกาย จิตใจ และสังคม การสร๎างเสริมสุขภาพที่จะ

ได๎ผลดี บุคคลและกลุํมคนต๎องเป็นผู๎กระทําเอง ไมํใชํรอหรือหวังพ่ึงบริการจากแพทย๑และบุคลากร

สาธารณสุขเทํานั้น แตํคนจํานวนมากก็ยังมองเห็นวําการสร๎างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่เขาจะได๎รับบริการจาก

แพทย๑ เชํน เมื่อน้ําหนักตัวมากเกินไปหรือไขมันในเลือดสูง จะพึงพิงยาลดความอ๎วนมากกวําจะควบคุม

อาหารและออกกําลังกาย หรือบางคนคิดวําสุขภาพเป็นเรื่องที่รักษาได๎ โดยไมํคิดที่จะสํงเสริมสุขภาพตัวเอง

และปูองกันโรค เพราะคิดวําเมื่อปุวยก็สามารถเบิกคํารักษาได๎  

 หลายประเทศทั่วโลกได๎ให๎ความสําคัญและพัฒนาการสร๎างเสริมสุขภาพแนวใหมํ มีทั้งภาพของ

ความสําเร็จ ความล๎มเหลว ทําให๎นักสร๎างเสริมสุขภาพตํางก็ได๎วิเคราะห๑กันวํา หากจะดําเนินการสํงเสริม

สุขภาพให๎สําเร็จได๎นั้นต๎องแสวงหาผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการนําพาการสร๎างเสริม

สุขภาพเข๎าสูํศตวรรษใหมํที่ใกล๎จะมาถึงนี้  และประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ "ตัวกําหนด" 
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(Determinants) ของสุขภาพ ได๎เพ่ิมมากข้ึน มีความซับซ๎อนหลากหลายมากขึ้นตามสภาพสิ่งแวดล๎อม และ

ปัจจัยจากระบบเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ ผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

การสร๎างเสริมสุขภาพ เพราะความสําเร็จของการพัฒนาไมํได๎มาจากแนวทางการทํางานเดิมๆ โดยผู๎มีสํวน

รับผิดชอบเดิม  แตํดูแลทั้งสังคม ผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํจึงประกอบด๎วยผู๎คนหลากหลายสถานะ อาชีพ ที่

ตํางก็มีสํวนได๎สํวนเสีย เป็นเจ๎าของสุขภาพมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะมาชํวยกันคิดนวัตกรรมการสร๎างเสริม

สุขภาพแนวทางใหมํ 

 การศึกษาขององค๑การอนามัยโลกได๎สรุปวําผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํ ประกอบด๎วย องค๑กรของรัฐที่มี

สถานะเป็น "หุ๎นสํวน" ซึ่งจากเดิมรัฐเป็นผู๎รับผิดชอบงานสร๎างเสริมสุขภาพเป็นสํวนใหญํ บทบาทที่เปลี่ยนไป 

จะเป็นผู๎ประสานหรือผู๎ที่บทบาทริเริ่มในนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ บทบาทที่สําคัญในการประสานงาน

กับองค๑กรของรัฐในภาคอ่ืน และมีบทบาทสํงเสริมเก้ือหนุนให๎องค๑กรที่ไมํใชํรัฐ จัดสรรทรัพยากร เปิดพ้ืนที่ให๎

หุ๎นสํวนตํางๆให๎มีบทบาทที่สูงขึ้น และในชํวงท๎ายศตวรรษที่ 20 บทบาทและสถานะของภาครัฐจะ

เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น การเคลื่อนย๎ายของอํานาจในการตัดสินใจ  รวมไปถึงทรัพยากรไปเป็น ภาคเอกชน 

(Privatization) มากขึ้น สํวนองค๑กรที่ไมํใชํรัฐ (Non - government organization)  หรือที่เราเรียกวํา 

NGOs ถือวําเป็นสํวนหนึ่งของผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํที่มีความสําคัญและนับวันจะเพ่ิมความสําคัญมากขึ้น 

องค๑กรเหลํานี้เรียกรวมๆได๎วําเป็น เครือขํายประชาสังคม (Civil society) ถือวําเป็นตัวกลางในการชี้แนะ

ให๎กับสาธารณะ รวมไปถึงการผลักดันเชิงนโยบาย การดําเนินงานที่ไมํมีกรอบระเบียบที่แข็งเหมือนภาครัฐ

ทําให๎เกิดความคลํองตัวในการดําเนินงานเป็นอยํางมาก และผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํที่นําจับตามองอีกภาค

สํวนหนึ่งก็คือ ภาคเอกชน ที่เป็นกลุํมที่มีพลังเข๎มแข็งมากในแงํของทรัพยากร อํานาจใหมํจากการ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาแนวใหมํที่ให๎โอกาสภาคเอกชนมากขึ้น ภารกิจของรัฐบาลในหลายเรื่อง กําลัง

ถูกแปรสภาพเป็นเอกชนมากขึ้น ผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํที่ถูกจับตามองถึงการเติบโตขึ้น คือ ชุมชนวิชาการ 

(Academic community) กลุํมนี้เป็นผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํที่ใช๎ความรู๎เป็นต๎นทุนในการขับเคลื่อน 

แสวงหาความรู๎ในหลากหลายวิธีเพ่ือนํามาประยุกต๑และปฏิบัติการตํางๆของงานสร๎างเสริมสุขภาพ จึงเป็น

กลุํมที่มีพลังอยํางมากในแงํของการขับเคลื่อนที่มีเปูาหมายชัดเจน ในประเทศไทยมีผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํ

อีกกลุํมที่สําคัญคือ กลุํมองค๑กรสํวนท๎องถิ่น หรือ อปท. กลุํมนี้เป็นผลผลิตจากการกระจายอํานาจของรัฐ ให๎

ชุมชนมีอํานาจในการจัดการตนเองได๎ ผํานคนท๎องถิ่นที่รู๎จักตัวตนของตนเองดี ความคาดหวังในการสํงเสริม

สุขภาพจึงถูกพํุงเปูาลงที่ท๎องถิ่นคํอนข๎างมาก ในปัจจุบันงานสร๎างเสริมสุขภาพแนวใหมํ จึงมีความสําคัญ

อยํางมากกับประเทศไทย ที่เป็นองค๑ประกอบของสังคมโลกที่มีปัจจัยตํางๆตามที่ได๎กลําวมาแล๎ว เหตุการณ๑

หนึ่งๆที่เกิดข้ึน ณ มุมโลก จากนั้นไมํนานก็สํงผํานด๎วยความเร็วไปทั่วโลกในทันที การเปลี่ยนแปลงที่มีความ
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รุนแรงในศตวรรษนี้และจะรุนแรงมากขึ้นในศตวรรษหน๎า การดําเนินงานสร๎างเสริมสุขภาพจึงต๎องให๎

ความสําคัญกับผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํ เรียนรู๎กันผํานบริบทแบบไทยๆวําผู๎สร๎างเสริมสุขภาพใหมํจะเข๎ามา

เป็นหุ๎นสํวนในการสํงเสริมสุขภาพได๎อยํางไร จะรํวมมือกันอยํางไรเพ่ือพลังความเข๎มแข็งในการขับเคลื่อน

งานสํงเสริมสุขภาพอยํางไร 

 
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ 
 สร๎างเสริมสุขภาพต๎องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (inside out) เป็นการปฏิบัติตัวเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงตัวเองในการสร๎างเสริมสุขภาพ แตํการเปลี่ยนแปลงโดยการพ่ึงพาหรือได๎รับความชํวยเหลือจาก
ภายนอกหรือจากบุคคลอ่ืนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอก (out-side in)  การสร๎างเสรมิสุขภาพจะเป็นไป
ได๎และมีความยั่งยืนต๎องมีการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ซึ่งมีแนวทางในการสร๎างเสริมสุขภาพ ดังนี้  
 1. การก าหนดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเป็นนโยบายสาธารณะ การสํงเสริมสุขภาพ มิใชํเป็น
ความรับผิดชอบของหนํวยงานทางการแพทย๑และสาธารณสุขเทํานั้น ดังนั้นการมีนโยบายในระดับกระทรวง
สาธารณสุขจึงไมํเพียงพอ จําเป็นจะต๎องมีนโยบายสาธารณะที่ทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จะต๎อง
ขานรับและมีการปฎิบัติอยํางเป็นจริง นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ จะเกี่ยวข๎องกับ กฎหมาย มาตรการ
ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การเก็บภาษี รวมทั้งการจัดตั้งองค๑กรที่แนํชัดเพ่ือรับผิดชอบ 
 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอสุขภาพ คือการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีอยูํในระดับชุมชน ระดับประเทศ  และระดับโลก ทั้งนี้เนื่องจาก
สมดุลย๑ของธรรมชาติยํอมมีผลโดยตรงตํอการมีสุขภาพดีของมวลมนุษย๑  นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัด
สิ่งแวดล๎อมให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินชีวิต การทํางาน และการใช๎เวลาวําง โดยการ
สร๎างสังคมท่ีมีสุขภาพดี (Healthy society), การสร๎างเมืองที่มีสุขภาพดี (Healthy city), การจัดที่ทํางานที่
เอ้ือตํอสุขภาพ (Healthy workplace) และการทําให๎เป็นโรงเรียนเพ่ือสุขภาพ (Healthy school)  
          3. การเพิ่มความสามารถของชุมชน หัวใจสําคัญของกระบวนการเพ่ิมความสามารถของชุมชน คือ 
การสร๎างพลังอํานาจให๎กับชุมชน ให๎ชุมชนสามารถควบคุมการปฎิบัติงานและเปูาหมายของชุมชนเองได๎ ซึ่ง
ชุมชนจะต๎องได๎รับข๎อมูลขําวสาร โอกาสในการเรียนรู๎เกี่ยวกับสุขภาพ และการสนับสนุนทางด๎านการเงิน
อยํางเพียงพอและตํอเนื่อง การสร๎างเสริมสุขภาพจะต๎องเป็นกิจรรมตํอเนื่องที่ชุมชนดําเนินการด๎วยตัวเอง 
ในบางกรณีอาจจะอาศัยความชํวยเหลือทางการเงิน ทรัพยากรและทางเทคนิคจากภายนอก แตํในระยะยาว
ชุมชนนั้นต๎องดําเนินกิจกรรมนี้ด๎วยตัวเอง หรือดียิ่งไปกวํานั้น เมื่อประสบความสําเร็จก็ถํายทอด
ประสบการณ๑ความสําเร็จและเทคนิคการดําเนินงาน ให๎กับชุมชนอื่นๆ ไปปฏิบัติตาม 
 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การสร๎างเสริมสุขภาพควรชํวยให๎บุคคลและสังคมเกิดการพัฒนา มี
ความรู๎และทักษะในการดํารงชีวิต (life skills) ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับประชาชนที่จะควบคุมสุขภาพ
ของตนเองและควบคุมสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสํงผลตํอสุขภาพ เชํน พัฒนาศักยภาพการออกกําลังกายและการเลิก
บุหรี่ ให๎บุคคลเห็นความสําคัญและตระหนักวําเป็นเรื่องที่ต๎องลงมือปฏิบัติเอง แพทย๑และบุคลากรทางการ
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แพทย๑ไมํสามารถออกกําลังกายและเลิกบุหรี่แทนได๎ คนจํานวนมากทราบถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่แตํไมํ
สามารถเลิกบุหรี่ได๎ อาจเป็นเพราะยังไมํมีความคิดในเชิงบวกวําตัวเองสามารถกําหนดทางเลือกให๎ตัวเองได๎
วําจะสูบบุหรี่หรือไมํ แล๎วมีความเข๎าใจที่จะเลือกทางเลือกท่ีดีตํอสุขภาพคือการเลิกบุหรี่  
         5. การปรับระบบบริการสาธารณสุข ต๎องมีการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพจากเชิงรับเป็นเชิง
รุก หรือจากการซํอมสุขภาพเป็นการสร๎างสุขภาพ โดยให๎มีกิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพให๎มากขึ้น มีการ
สื่อสารกับหนํวยงานภายนอกให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น เชํน หนํวยงานด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านสังคม ด๎านการเมือง 
และเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลเทํานั้น นอกจากนั้นยังต๎องให๎ความสนใจ
เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบและการฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ให๎มีแนวคิดเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพ  
การปรับระบบบริการสาธารณสุขคนสํวนใหญํอาจจะเข๎าใจวําเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบุคลากรทาง
การแพทย๑ และสาธารณสุขเทํานั้น ที่จะต๎องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางานจากการเป็นผู๎ให๎บริการสุขภาพมาเป็น
ผู๎ให๎การสนับสนุนประชาชนให๎มีความสามารถในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนเอง  แตํที่
สําคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวํากัน คือทัศนคติและวิธีคิดของประชาชนเองวําจะต๎องสร๎างเสริมสุขภาพและไปพ่ึงพา
ระบบบริการสุขภาพตั้งแตํในขั้นตอนการสร๎างเสริมสุขภาพ ไมํใชํรอให๎ปุวยแล๎วจึงไปใช๎บริการระบบสุขภาพ
เพ่ือการรักษาพยาบาลเทํานั้น  
หลักในการสร้างเสริมสุขภาพ 
 1. เน๎นกิจกรรมหลายลักษณะที่มุงสร๎างสมรรถนะของการสร๎างสุขภาพดี ลดหรือควบคุมปัจจัยเสี่ยง
และพฤติกรรมเสี่ยง และเป็นกระบวนการที่มุํงดําเนินการกันทั้งบุคคลและสังคม 
 2. เน๎นกระบวนการสํงเสริมให๎ประชาชนเพ่ิมสมรรถนะในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของ
ตนเอง  
 
แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ 
        1. รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ในปัจจุบันประชากรโลกเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของ
การรับประทานนอาหารที่ไมํถูกต๎องตามหลักโภชนาการ หันมาให๎ความสําคัญกับการควบคุมและเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ตํอสุขภาพมากข้ึน เชํน ลดการรับประทานเนื้อสัตว๑ นม เนย ให๎เพ่ิมการ
รับประทาน พืช ผัก และธัญพืช ซึ่งอุดมด๎วยเส๎นใยจากธรรมชาติ และวิตามิน ในวัยเด็ก เนื้อสัตว๑และนมยัง
เป็นสิ่งจําเป็น เนื่องจากรํางกายมีการเจริญเติบโต ในวัยผู๎ใหญํรํางกายต๎องการโปรตีนลดลง การรับประทาน
เนื้อสัตว๑และนมมากเกินไปยังทําให๎รํางกายได๎รับไขมันเพ่ิม เนื่องจากในเนื้อสัตว๑และนมจะมีปริมาณไขมัน
คํอนข๎างสูง นอกจากนั้นยังพบวํา ผู๎ที่รับประทานเนื้อสัตว๑มาก ๆ มีโอกาสเกิดมะเร็งลําไส๎ใหญํได๎สงูควร
เปลี่ยนแปลงมารับประทานโปรตีนจากพืชพวกถ่ัวแทน  อาหารอีกกลุํมซึ่งไมํควรรับประทานมากเกินไป คือ 
น้ําตาล พบวําน้ําตาลทําให๎หลอดเลือดมีความเสื่อมเร็วขึ้น ในผู๎ปุวยเบาหวานที่มีน้ําตาลสูงจะพบวําหลอด
เลือดแกํกํอนวัย ไขมันก็เป็นอีกกลุํมหนึ่งที่ควรจํากัด และใช๎น้ํามันจากพืชแทนน้ํามันจากสัตว๑ ยกเว๎นน้ํามัน
มะพร๎าวและน้ํามันปาล๑มควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมี        โคเรสเตอรอลสูง อาหารที่ควรรับประทานคือ ผัก 
ผลไม ๎ธัญพืช เชํน ข๎าวซ๎อมมือ ถั่ว เพราะอุดมไปด๎วย กากใยธรรมชาติ วิตามิน และเกลือแรํ  
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วิธีการรับประทานอาหารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 1. รับประทานอาหารให๎ครบ 5 หมูํ โดยยึดอาหารหลัก 5 หมูํ และเพ่ิมความสําคัญของการ

รับประทานอาหารแตํละหมูํให๎มีความหลากหลาย ไมํจําเจอยูํเพียงอาหารไมํกี่ชนิด นอกจากนี้ยังต๎องหมั่น

ดูแลน้ําหนักตัวอยูํเสมอ ซึ่งน้ําหนักตัวเป็นเครื่องบํงชี้อยํางงํายถึงภาวะสุขภาพ ในผู๎ใหญํที่กินอาหารได๎

เหมาะสม จะมีน้ําหนักตัวที่เหมาะสม มีรูปรํางที่ไมํอ๎วนหรือผอมเกินไปและมีน้ําหนักตัวคํอนข๎างคงที่ หาก

สังเกตเห็นวําน้ําหนักตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จากน้ําหนักปกติ แสดงให๎เห็นวําเริ่มรับประทานอาหารมากเกินไป

แล๎ว ควรจะต๎องหันมาควบคุมลดปริมาณให๎น๎อยลง โดยไมํจําเป็นต๎องรอให๎เสื้อผ๎าคับกํอนที่เริ่มรู๎สึกตัวเพราะ

เสื้อผ๎าสมัยใหมํมักนิยมใช๎สายยืดเพ่ือให๎สวมใสํสบายหรือหากพบวําน้ําหนักตัวลดลงเรื่อยๆ ก็ควรต๎องให๎

ความสนใจพร๎อมทั้งสังเกตวํามีการอํอนเพลีย งํวง ซึม หรืออาการที่แตกตํางไปจากปกติเกิดขึ้นด๎วยหรือไมํ 

ถ๎ามีอาการมากควรพบแพทย๑เพ่ือตรวจสุขภาพ สําหรับเด็ก รํางกายมีการเจริญเติบโต น้ําหนักตัวควรเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ ในอัตราที่เหมาะสม  

 2. รับประทานอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปูงเป็นบางมื้อ การรับประทานอาหารประเภท

ข๎าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปูงเป็นบางมื้อ เอกลักษณ๑ของคนไทยให๎ความสําคัญกับการ

รับประทานอาหารประเภทข๎าวเป็นอาหารหลัก เพ่ือสุขภาพที่ดีควรเลือกรับประทานข๎าวซ๎อมมือ เพราะมี

วิตามิน แรํธาตุ โปรตีนและใยอาหารมากกวําข๎าวที่ขัดสีจนขาว สํวนอาหารแปูง  เชํน ขนมปัง ก๐วยเตี๋ยว 

ขนมจีน ให๎รับประทานเป็นบางมื้อ อาหารแปูงเป็นอาหารที่ผําน-การแปรรูป ใยอาหารจะมีน๎อยกวําในข๎าว 

 3. รับประทานพืชผักให๎มากและรับประทานผลไม๎เป็นประจํา พืชผักและผลไม๎ให๎สารอาหารที่สําคัญ

หลายชนิด คือ วิตามิน แรํธาตุ และใยอาหาร และให๎สารอ่ืนที่มิใชํสารอาหาร เชํนสารแอนติออกซิแดนท๑ที่

ชํวยไมํให๎อนุมูลอิสระทําลายเนื้อเยื่อและผนังเซลล๑ ชํวยชะลอการเสื่อมสลายของเซลล๑ ทําให๎ผิวพรรณเปลํง

ปลั่ง ดูสดใส ไมํแกํเกินวัย นอกจากนี้ยังให๎ประโยชน๑ทางด๎านสมุนไพรที่ชํวยรักษาสุขภาพ 

 4. รับประทานอาหารประเภทโปรตีนที่มีประโยชน๑ โดยเน๎นปลาและอาหารประเภทถั่วเมล็ดแห๎ง 

เชํน เต๎าหู๎ชนิดตํางๆ สําหรับเนื้อสัตว๑ให๎เลือกที่ไมํติดมันหรือที่มีมันน๎อย ไขํเป็นอาหารที่มีประโยชน๑  ควร

รับประทานเป็นประจํา เด็กควรรับประทานวันละฟอง ผู๎ใหญํภาวะปกติควรรับประทานวันเว๎นวัน หรือ

สัปดาห๑ละ 2-3 ฟอง สํวนคนที่มีปัญหาภาวะโคเลสเตอรอลสูงในเลือดควรลดปริมาณลง      

 5. ดื่มนมให๎เหมาะสมกับวัย นมเป็นอาหารที่มีประโยชน๑สมบูรณ๑ เป็นแหลํงอาหารของโปรตีน 

แคลเซียม วิตามินบี 2 และแรํธาตุตํางๆ นอกจากนี้น้ํานมเป็นอาหารที่รับประทานงําย ราคาไมํแพงเกินไป มี

หลายชนิดหาได๎ทั่วไป จึงเป็นการสะดวกท่ีจะใช๎เป็นอาหารสําหรับคนทุกวัย หากกังวลวําดื่มนมแล๎วจะทําให๎

อ๎วน สามารถเลือกดื่มนมพรํองไขมันได๎ และในเวลาเดียวกันควรควบคุมปริมาณไขมันในอาหารชนิดอ่ืนด๎วย 
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เพราะเพียงไขมันจากน้ํานมอยํางเดียวไมํนําที่จะทําให๎เกิดโรคอ๎วน ปริมาณที่แนะนําคือ เด็กควรดื่มวันละ 1-

2 แก๎ว ผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุควรดื่มวันละ 1 แก๎ว     

 6. รับประทานอาหารที่มีไขมันพอเหมาะ ถึงแม๎ไขมันจะเกี่ยวข๎องกับปัญหาโภชนาการ เชํน โรค

อ๎วน ภาวะไขมันในเลือดสูงที่นําไปสูํโรคหัวใจขาดเลือดได๎ แตํรํางกายต๎องการไขมันเพ่ือสุขภาพด๎วยเชํนกัน 

เพียงแตํจะต๎องควบคุมปริมาณและชนิดของไขมันที่จะบริโภคให๎เหมาะสม ลดอาหารที่มีไขมันมาก เชํน หมู

สามชั้น ขาหมูพะโล๎และอาหารที่ใช๎น้ํามันหรือกะทิจํานวนมากในการประกอบอาหาร 

             7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด สํวนประกอบสําคัญของอาหารรส

หวานจัดและเค็มจัด ได๎แกํ น้ําตาล และเกลือแกง ซึ่งสํวนประกอบทั้ง 2 ชนิดเมื่อบริโภคมากเกินไป พบวํา

เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคอ๎วน และโรคความดันโลหิตสูง วิธีปฏิบัตินอกจากการหลีกเลี่ยงอาหารที่มี

รสหวานจัดและเค็มจัดแล๎ว ผู๎บริโภคควรพยายามรับประทานอาหารที่มีรสธรรมดา ไมํควรที่จะต๎องเติม

น้ําตาลหรือเกลือเพ่ิมเติมในอาหารที่ปรุงแล๎ว หรือหันมากินอาหารแบบไทยเดิม ที่มีกับข๎าวหลายชนิดเพ่ือให๎

เกิดรสชาติที่หลากหลาย 

 8. รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน การกินอาหารที่สะอาดนับเป็นเรื่องสําคัญ 

เพราะจะชํวยลดอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนตํางๆ ซึ่งอาจเป็นเชื้อโรค พยาธิ สารพิษ  สิ่งแปลกปลอมตํางๆ 

ผู๎บริโภคควรเลือกซื้ออาหารจากแหลํงผลิตที่เชื่อถือได๎  มีการผลิตที่ถูกต๎อง มีการเก็บรักษาที่เหมาะสม 

อาหารสําเร็จรูปควรบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสม สะอาด มีฉลากท่ีถูกต๎อง บอกวันหมดอายุ สํวนประกอบ ชื่อ

อาหาร สถานที่ผลิต นอกจากนี้ผู๎บริโภคควรมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร เชํน  การล๎างมือกํอน

รับประทานอาหาร การใช๎ช๎อนกลางหรือใช๎อุปกรณ๑หยิบจับอาหารมากกวําการใช๎มือ    

 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑ การดื่มเครื่องดื่มที่มีสํวนผสมของแอลกอฮอล๑ จะมีผลทําให๎

การทํางานของระบบสมองและประสาทช๎าลง ทําให๎เกิดการขาดสติได๎งําย ที่จะนําไปสูํการเกิดอุบัติเหตุ เสีย

ทรัพย๑ เสียสุขภาพ กํอให๎เกิดโรคตับแข็งและการขาดสารอาหารที่สําคัญหลายชนิด  ดังนั้นควรลดการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ 

       2. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ การออกกําลังกายเป็นการเพ่ิมหรือคงไว๎ซึ่งความทนทานของระบบ

ไหลเวียนโลหิตและปอด โดยมีขบวนการใช๎ออกซิเจน ในขบวนการเผาผลาญ เพ่ือให๎เกิดพลังงานสําหรับการ

ออกกําลังกายอยํางตํอเนื่อง ประโยชน๑ของการออกกําลังกาย 

 - ระบบการไหลเวียนโลหิตดี ทําให๎กล๎ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากขึ้น สามารถสูบฉีดโลหิตได๎ปริมาณ

มากขึ้น เพ่ิมหลอดโลหิตฝอยมาเลี้ยงกล๎ามเนื้อหัวใจ ลดอัตราการเต๎นของหัวใจ ทั้งในขณะพักและออกกําลัง
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กาย ทําให๎ไมํเหนื่อยงําย นอกจากนี้ยังชํวยลดแรงต๎านทานสํวนปลายของหลอดโลหิตฝอยทําให๎ความดัน

โลหิตลดลงทั้งขณะพัก และออกกําลังกายลดความเสี่ยงตํอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง  

 - ระบบการหายใจ ทําให๎ความจุปอดเพ่ิมขึ้น ทําให๎การแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้น เพ่ิมปริมาณ

โลหิตไปสูํปอด ทําให๎การไหลเวียนของปอดดีขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๏าซที่ปอด ทําให๎

ประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น  

 - ระบบชีวเคมีในเลือด ชํวยลดปริมาณคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด๑ 

(Triglyceride) จึงลดอัตราเสี่ยงตํอโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ชํวยเพ่ิม 

HDL Cholesterol ซึ่งชํวยลดการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ลดน้ําตาลสํวนเกินในเลือด เป็นการชํวย

ปูองกันโรคเบาหวาน 

 - ระบบประสาทและจิตใจ ลดความวิตกกังวลและคลายความเครียด ทําให๎มีความสุขและรู๎สึกสบาย

ใจจากสาร Endorphin ที่หลั่งออกมาจากสมองขณะออกกําลังกาย 

ขั้นตอนและหลักในการปฏิบัติออกก าลังกาย 

            ถ๎ามีอายุมากกวํา 35 ปี ควรตรวจสุขภาพ วํามีโรคหัวใจหรือไมํกํอนการออกกําลังกายชนิดนี้ ควรรู๎

วิธีเหยียดและยืดกล๎ามเนื้อ รวมทั้งอํุนเครื่อง (Warm up) และเบาเครื่อง (Cool down) หลักในการปฏิบัติ 

เป็นการใช๎กล๎ามเนื้อมัดใหญํอยํางน๎อย 1 ใน 6 สํวนของรํางกาย ออกกําลังอยํางสม่ําเสมอ ซึ่งรูปแบบการ

ออกกําลังกายมีหลากหลายชนิด เชํน วิ่งเหยาะ, เดินเร็ว, ขี่จักรยาน, วํายน้ํา, เต๎นแอโรบิค, ฟุตบอล, บาส

เก็ตบอล, เทนนิส, แบดมินตัน, ตระกร๎อข๎ามตาขําย, วอลเลย๑บอล เป็นต๎น 

ข้อควรระวังในการออกก าลังกาย  

 1. ควรงดการออกกําลังกาย ในขณะเจ็บปุวย มีไข๎ พักผํอนไมํพอ 

 2. ควรออกกําลังกายกํอนอาหารหรือหลังอาหารหนักผํานไป 3-4 ชั่วโมง และดื่มน้ําอยํางเพียงพอ 

 3. ควรหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ร๎อนจัด หนาวจัด ฝนฟูาคะนอง มลภาวะมาก สวมเสื้อผ๎าที่

เหมาะสม 

 4. ควรพักหากมีอาการแนํนหน๎าอก คลื่นไส๎ อาเจียน และไปพบแพทย๑  

3. สร้างสุขภาพจิตให้แข็งแรง โดยการสร๎างปัจจัยปูองกันและลดปัจจัยเสี่ยงของสาเหตุปัญหาสุขภาพจิต

ด๎านตํางๆ ดังนี้ 

 1. การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย การรักษารํางกายให๎แข็งแรง  ปราศจากโรค การออกกําลังกาย

อยํางสม่ําเสมอ  
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 2. การส่งเสริมทางจิตใจ โดยการฝึกสู๎ปัญหาให๎เกิดความเคยชิน ไมํหลบเลี่ยงปัญหา พัฒนาตนเอง

ให๎ปรับตัวได๎มากขึ้นเมื่อพบปัญหา มองหาทางแก๎อยํางท๎าทาย พิจารณาหาสาเหตุของปัญหาและแก๎ไขที่

สาเหตุ เปลี่ยนแปลงตนเองให๎คุ๎นเคย ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไมํได๎ ทําใจให๎ยอมรับ สนุกกับการ

เปลี่ยนแปลง รู๎จักสร๎างวิธีคิดที่ดี มีทักษะคิดเป็น คิดดี คิดถูกทาง เบนความคิด มองโลกในแงํดี มองโลก 

หลายมุมมอง ควบคุมความคิด หยุดคิดได๎ อารมณ๑ขัน ทักษะการแก๎ปัญหาอยํางถูกทาง มีสติเตือนตนเอง 

รู๎จักตนเอง พิจารณา ตนเองวํามีความคิด อารมณ๑ความรู๎สึกอยํางไร รู๎ตัวเมื่อมีความกังวล ความเครียด 

ความกลัว สุขภาพจิตดีหรือไมํ มีสาเหตุจากอะไร มีทักษะในการจัดการอารมณ๑ตนเอง ลดความเครียดลด

อารมณ๑เศร๎าได๎ด๎วยตนเอง ปลุกปลอบใจให๎กําลังใจตนเองได๎ สร๎างแรงจูงใจในการกระทําสิ่งตํางๆ  สร๎าง

ความรู๎สึกดีตํอตนเอง  ให๎อภัยตนเองได๎  มีกิจกรรมสร๎างความสุขและความสงบ มีความเข๎าใจตนเอง รู๎จุดดี

จุดอํอนของตน มีความภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับตัวเอง สร๎างแรงจูงใจจากภายใน ให๎มีความชอบ 

ความสําเร็จ สนุกกับงาน ไมํท๎อแท๎ผิดหวังกับความล๎มเหลว มองความผิดพลาดเป็นครู หรือบทเรียนที่จะ

พัฒนาตนเอง แก๎ไขปรับปรุงตัวเองให๎ดีขึ้น ได๎ทางออกทางแก๎ไขปัญหาใหมํๆที่ดีกวําเดิม มีความสุขจากการ

ให๎ผู๎อ่ืน มีเมตตา เห็นแกํประโยชน๑สํวนรวมและสิ่งแวดล๎อม มีกิจกรรมผํอนคลาย ฝึกการผํอนคลายตนเอง 

ออกกําลังกาย  กีฬา งานอดิเรก ศิลปะ  ดนตรี  กิจกรรมเหลํานี้จะชํวยคลายเครียด มีมุมสงบ  พักผํอนจิตใจ 

ธรรมชาติ ต๎นไม๎  

 - การปรึกษาผู๎อ่ืนที่สามารถพ่ึงพาได๎ ได๎แกํ พํอแมํ พ่ีน๎อง ครู อาจารย๑ เพ่ือน ผู๎บังคับบัญชา 

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือแสวงหาข๎อมูลทางเลือก ทางแก๎ปัญหาในมุมมองอ่ืน 

 - มนุษยสัมพันธ๑ดี มีทักษะในการสื่อสารให๎คนอ่ืนเข๎าใจ ทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข กล๎าพูด

กล๎าบอก ชื่นชมผู๎อ่ืน บอกความคิด ความรู๎สึก และต๎องการของตนเอง สอบถามผู๎อ่ืนเมื่อไมํเข๎าใจ มีวิธีพูด 

บอกกันดีๆ ด๎วยเจตนาที่เป็นมิตร มีวิธีเตือนผู๎อ่ืนอยํางนุํมนวล ชักชวนให๎คนทํางานด๎วยดี 

 - ทักษะในการเผชิญความเครียด มีกิจกรรมผํอนคลายสลับ เชํน พักสายตา มองไปไกลๆ ขยับ

รํางกาย กายบริหาร ฟังเพลง ร๎องเพลง ฝึกการผํอนคลายตนเอง ด๎วยเทคนิคตํางๆ  

 - เมื่อมีปัญหาสามารถระบายความไมํสบายใจ กับคนที่ใกล๎ชิด ไว๎ใจได๎ รับฟัง และใช๎คําแนะนําจาก

ผู๎อื่นแก๎ปัญหาได ๎ 

 - การใช๎ยารักษาอาการทางอารมณ๑ ยาคลายเครียด ยาต๎านโรคซึมเศร๎า หรือรักษาอาการที่เกิดขึ้น

ทางรํางกาย เป็นการรักษาตามพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นทางรํางกาย 

 3.  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับตนเอง บรรยากาศสงบ เสียงไมํดัง ไมํร๎อนมาก

เกินไป สี แสง บรรยากาศผํอนคลาย การมีธรรมชาติ ต๎นไม๎ ภาพวาด ภาพผนังห๎อง การหางานที่ชอบและ
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ถนัด สร๎างความสามัคคีในทีมงาน มีการประสานงานกันดี บรรยากาศการทํางานเอ้ือเฟ้ือชํวยเหลือมีน้ําใจตํอ

กัน จัดแบํงเวลาทํางาน แบํงงานเป็นชํวงๆ มีเวลาพักผํอนหยํอนใจ เวลาทํางาน 8 ชั่วโมง เวลาพักผํอนหยํอน

ใจและออกกําลังกาย 8 ชั่วโมง และนอนหลับ 8 ชั่วโมง  

 เทคนิคการผ่อนคลายตนเอง 

 1. ฝึกสมาธิ สติ ผํอนคลายกล๎ามเนื้อ การฝึกลมหายใจ (breathing exercise) 

 2. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ แบบแอโรบิค ได๎แกํ เดินหรือวิ่ง จักรยาน วํายน้ํา เต๎นแอโรบิค วันละ 

30 นาท ีอยํางน๎อย 3 ครั้งตํอสัปดาห๑ 

 3. กีฬา แบบที่เลํนรํวมกับผู๎อ่ืน กีฬาที่ได๎ระบายอารมณ๑ แตํมีกติกาปลอดภัย 

 4. นวดกล๎ามเนื้อ โดยผู๎นวดที่ได๎รับการฝึกอยํางดี การนวดจะชํวยคลายกล๎ามเนื้อที่มีการหดเกร็ง

ปวด ให๎คลายออก และความเครียดจะลดลง 

 5. การฝึกประสาทอัตโนมัติ เซานํา โดยการแชํในน้ําเย็นจัด สลับกับการอบไอน้ําร๎อนจัด อยํางละ 

10-20 นาที เพื่อให๎ประสาทอัตโนมัติเกิดการเปลี่ยนแปลงตามอยํางรวดเร็ว วิธีนี้ควรทําเมื่อรํางกายแข็งแรง 

  

 6. สร๎างจินตนาการที่ทําให๎ใจสงบ ผํอนคลาย เชํน สถานที่ที่เคยไปพักผํอน ชายทะเล ภูเขา  

 7. การฟังเพลง/ดนตรี ที่ผํอนคลาย ดนตรีต๎องมีลักษณะนุํมนวล จังหวะช๎าๆไมํเกิน 60 ครั้งตํอนาที 

ไมํควรมีเนื้อร๎อง เสียงธรรมชาติ เชํน เสียงน้ําตก เสียงคลื่น เสียงนก ก็สามารถทําให๎ผํอนคลายได๎เชํนกัน 

 8. กิจกรรมศิลปะ งานประดิษฐ๑ ศิลปะ แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา กวี  

 9. กิจกรรมสนุก เชํน รายการวิทยุ โทรทัศน๑ รายการตลก 

 10. กลุํมชํวยเหลือกันเอง มีโอกาสระบายความทุกข๑ใจ และชํวยเหลือกันเอง มีความรู๎สึกมีเพ่ือน

รํวมทุกข๑รํวมสุข และให๎กําลังใจและคําแนะนําแกํกัน  

เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด 

 1. มีสติกับความคิดตนเอง รู๎วํากําลังคิดอะไร คิดอยํางไร เข๎าใจความคิดตนเอง ความสัมพันธ๑

ระหวํางความคิด ความรู๎สึก และอาการทางรํางกายหรือพฤติกรรม เมื่อคิดดีมีความสุข ไมํมีอาการทางกาย 

คิดไมํดีทําให๎เครียด ไมํสบายใจ เกิดอาการทางกาย หรือโรคทางกายกําเริบ 

 2. การหยุดความคิด รู๎ตัววําเริ่มคิดไมํดี คิดวนเวียน คิดมาก ย้ําคิด และฝึกควบคุมความคิด โดยการ

ฝึกสติ ฝึกการหายใจ (breathing exercise) หยุดความคิดที่วนเวียนมาจดจํอกับรํางกาย 

 3. การเบนความคิดด๎วยกิจกรรม เชํน งานอดเิรก การสวดมนต๑ 
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 4. การฝึกคิดดี ในด๎านตํางๆ เชํน มองตนเองดี มองด๎านบวก หาสิ่งที่ถนัด สิ่งที่ยังพอควบคุมได๎ เชํน 

ความคิดตนเอง สิ่งที่ทําได๎ เป็นประโยชน๑ตํอผู๎อ่ืน การทําตัวให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง ให๎กําลังใจตนเอง 

ปลุกปลอบตนเอง มองผู๎อื่น มองในด๎านดี ให๎อภัย แผํเมตตา หวังดี ไมํหวังผลตอบแทนจากคนอ่ืน สุขใจที่ได๎

ชํวยคนอ่ืน ทําตัวให๎เป็นประโยชน๑ตํอผู๎อ่ืน คาดหวังวําผู๎อ่ืนจะชํวยเหลือเกื้อกูลกันได๎ รู๎จักปรึกษาผู๎อ่ืน มอง

โลกและอนาคตในแงํดี มีความหวัง มีทางออก ยอมรับเหตุการณ๑ที่ไมํสามารถเปลี่ยนแปลงแก๎ไขได๎ หา

ชํองทางแก๎ปัญหาได๎   

 การเรียนรู๎เตรียมตัวและฝึกฝนให๎เผชิญกับชีวิต สามารถเริ่มตั้งแตํวัยเด็ก โดยสํงเสริมพัฒนาการทุก

ด๎าน ทั้งทางรํางกาย จิตใจอารมณ๑และสังคม พัฒนาเป็นบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี ปูองกันปัญหา

สุขภาพจิต และมีความสุขในการดําเนินชีวิตตํอไป   

        4. ละเว้นสารเสพติดทุกชนิดที่จะบั่นทอนสุขภาพ พิษภัยหรือโทษของสารเสพติด ซึ่งเป็นโทษที่มอง

ไมํเห็นชัด เปรียบเสมือนเป็นฆาตกรเงียบ ที่ทําลายชีวิตบุคคลเหลํานั้นลงไปทุก  กํอปัญหาอาชญากรรม 

ปัญหาสุขภาพ กํอความเสื่อมโทรมให๎แกํสังคมและบ๎านเมืองอยํางร๎ายแรง เพราะสารเสพย๑ติดทุกประเภทที่มี

ฤทธิ์เป็นอันตรายตํอรํางกายในระบบประสาท สมอง ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย๑บัญชาการของรํางกายและชีวิต

มนุษย๑ การติดสารเสพติดเหลํานั้น จึงไมํมีประโยชน๑อะไรเกิดขึ้นแกํรํางกายเลย แตํกลับจะเกิดโรคและพิษ

ร๎ายตํางๆ จนอาจทําให๎เสียชีวิตหรือเกิดโทษและอันตรายตํอครอบครัว เพ่ือนบ๎าน สังคม และชุมชนตํางๆ 

ตํอไปได๎อีกมาก 

โทษทางร่างกาย และจิตใจ 

 - ทําให๎การปฏิบัติหน๎าที่ของอวัยวะสํวนตํางๆ ของรํางกายเสื่อมโทรม พิษภัยของสารเสพย๑ติดจะ

ทําลายประสาท สมอง ทําให๎สมรรถภาพเสื่อมลง มีจิตใจไมํปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงได๎งําย เชํน วิตกกังวล 

เลื่อนลอยหรือฟูุงซําน ทํางานไมํได๎ อยูํในภาวะมึนเมาตลอดเวลา อาจเป็นโรคจิตได๎งําย 

 - ด๎านบุคลิกภาพจะเสียหมด ขาดความสนใจในตนเองทั้งความประพฤติความสะอาด  และ

สติสัมปชัญญะ มีอากัปกิริยาแปลกๆ เปลี่ยนไปจากเดิม 

 - สภาพรํางกายของผู๎เสพจะอํอนเพลีย ซูบซีด หมดเรี่ยวแรง ขาดความกระปรี้กระเปรํา และเกียจ

คร๎าน เฉื่อยชา เพราะกินไมํได๎ นอนไมํหลับ ปลํอยเนื้อ ปลํอยตัวสกปรก ความเคลื่อนไหวของรํางกายและ

กล๎ามเนื้อตํางๆ ผิดปกติ  

 - ทําลายสุขภาพของผู๎ติดสารเสพติดให๎ทรุดโทรมทุกขณะ เพราะระบบอวัยวะตํางๆ ของรํางกายถูก

พิษยาทําให๎เสื่อมลง น้ําหนักตัวลด ผิวคล้ําซีด เลือดจางผอมลงทุกวัน  
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 - เกิดโรคภัยไข๎เจ็บได๎งําย เพราะความต๎านทานโรคน๎อยกวําปกติ ทําให๎เกิดโรคหรือเจ็บไข๎ได๎ งําย 

และเม่ือเกิดแล๎วจะมีความรุนแรงมาก รักษาหายได๎ยาก 

 - อาจประสบอุบัติเหตุได๎งําย สาเหตุเพราะระบบการควบคุมกล๎ามเนื้อและประสาทบกพรํอง ใจ

ลอย ทํางานด๎วยความประมาท และเสี่ยงตํออุบัติเหตุตลอดเวลา  

 - เกิดโทษที่รุนแรงมาก คือ จะเกิดอาการคลุ๎มคลั่ง ถึงขั้นอาละวาด เมื่อหิวยาเสพติดและหายาไมํ

ทัน เริ่มด๎วยอาการนอนไมํหลับ น้ําตาไหล เหงื่อออก ท๎องเดิน อาเจียน กล๎ามเนื้อกระตุก  กระวนกระวาย 

และในทีสุ่ดจะมีอาการเหมือนคนบ๎า เป็นบํอเกิดแหํงอาชญากรรม 

โทษพิษภัยต่อครอบครัว 

 - ความรับผิดชอบตํอครอบครัว และญาติพ่ีน๎องจะหมดสิ้นไป ไมํสนใจที่จะดูแลครอบครัว 

 - ทําให๎สูญเสียทรัพย๑สิน เงินทอง ที่จะต๎องหามาซื้อสารเสพติด จนจะไมํมีใช๎จํายอยํางอ่ืนและต๎อง

เสียเงินรักษาตัวเอง  

 - ทํางานไมํได๎ขาดหลักประกันของครอบครัว และนายจ๎างหมดความไว๎วางใจ 

 - สูญเสียสมรรถภาพในการหาเลี้ยงครอบครัว นําความหายนะมาสูํครอบครัวและญาติพ่ีน๎อง 

โทษพิษภัยต่อสังคมและเศรษฐกิจ 

 ผู๎ที่ติดสารเสพติดนอกจากจะเป็นผู๎ที่มีความรู๎สึกวําตนเองด๎อยโอกาสทางสังคมแล๎ วยังอาจมี

พฤติกรรมนําไปสูํปัญหาด๎านตํางๆ แกํสังคมได๎ เชํน  

 - กํอให๎เกิดปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุอันตรายตํางๆ ตํอตนเองและผู๎อ่ืนได๎งํายตลอดจนเป็น

ปัญหาของโรคบางอยําง เชํน โรคเอดส๑  

 - ถํวงความก๎าวหน๎าของชุมชน สังคม โดยเป็นภาระตํอสํวนรวม ที่ประชาชนต๎องเสียภาษีสํวนหนึ่ง

มาใช๎ในการปราบปรามบําบัดผู๎ที่ติดสารเสพติด  

 - สูญเสียแรงงานโดยไร๎ประโยชน๑บั่นทอนประสิทธิภาพของผลผลิต ทําให๎รายได๎ของชาติในสํวนรวม

กระทบกระเทือนและเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ  

 - เนื่องจากสภาพเป็นคนอมโรคมีความประพฤติและบุคลิกลักษณะเสื่อมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

ทําให๎เป็นคนไร๎สติในวงสังคม โอกาสที่จะประกอบกิจที่ผิดศีลธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งเสพย๑ติด เชํน พูด

ปด ขโมย หรือกลายเป็นอาชญากร เพ่ือแสวงหาเงินซื้อ  

        5. ตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งเป็นการดูแลและสํงเสริมสุขภาพที่ดีมาก ชํวยทําให๎คุณทราบภาวะ

สุขภาพของคุณวําสมบูรณ๑เพียงใด มีสิ่งผิดปกติหรือไมํ เพ่ือจะได๎รีบแก๎ไข และปูองกันความรุนแรงที่อาจจะ
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เกิดข้ึน หรือการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นการตรวจแกํผู๎ที่ยังไมํมีอาการผิดปกติใดๆหรืออาจมีอาการผิดปกติ

เพียงเล็กน๎อยไมํชัดเจน การตรวจสุขภาพประจําปีถือวําเป็นการตรวจเพ่ือค๎นหาโรคหรือความผิดปกติตั้งแตํ

ระยะเริ่มแรก จะทําให๎สามารถปูองกันภาวะแทรกซ๎อน ลดความรุนแรงของโรคหรือความพิการที่อาจเกิดขึ้น

ในบางโรคได๎ ตํางๆที่จะเกิดขึ้นจากโรคนั้น ตลอดจนสามารถทําให๎สามารถรักษา ได๎ตั้งแตํอาการยังไมํมาก 

ตัวอยํางโรคที่สามารถตรวจพบได๎จากการตรวจสุขภาพประจําปี ได๎แกํ โรคโลหิตจาง ความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ โรคพยาธิ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ วัณโรค 

และมะเร็งชนิดตํางๆ เป็นต๎น อยํางไรก็ตามการตรวจนี้ไมํได๎เป็นการรับประกันวําจะไมํเป็นโรคดังกลําวใน

อนาคต ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพให๎ดี รับประทานอาหารครบหมูํ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

พักผํอนเพียงพอ หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงของโรคตํางๆ เชํน  งดการสูบบุหรี่และดื่มเหล๎า เป็นต๎น ซึ่งจะ

นํามาสูํสุขภาพท่ีดีตํอไป 

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

การสร๎างเสริมสุขภาพจะประกอบด๎วยกิจกรรมตํางๆกันออกไป กิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพแตํ

ละระดับอาจจะมีความแตกตํางกันบ๎างหรือบางครั้งอาจจะมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ๑กัน ซึ่งกิจกรรมการสร๎าง

เสริมสุขภาพระดับบุคคลดังได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎นทั้งกิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพด๎านรํางกายและจิตใจ 

ในสํวนนี้จะกลําวถึงกิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพระดับครอบครัวและระดับชุมชน  

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับครอบครัว 

การสร๎างเสริมสุขภาพระดับครอบครัวจะแบํงออกตามระยะพัฒนาการของครอบครัวดังนี้ 

1. ระยะกํอนแตํงงาน ควรมีการตรวจสุขภาพรํางกาย การเตรียมความพร๎อมสําหรับการมีบุตรและ

ทักษะการใช๎ชีวิตคูํ 

2. ระยะแตํงงานใหมํ ควรมีการให๎คําปรึกษาชีวิตคูํ และให๎คําปรึกษาอนามัยเจริญพันธ๑ทั้งผู๎ที่พร๎อม

จะมีบุตรและยังไมํพร๎อมจะมีบุตร 

3. ระยะกํอนคลอดบุตร ควรมีการสํงเสริมให๎พํอแมํทํากิจกรรมรํวมกัน และมีการประเมิน

สัมพันธภาพระหวํางพํอแม ํ

4. ระยะมีบุตรแรกเกิด – 5 ขวบ ควรมีการจัดกิจกรรมสําหรับพํอ แมํ ลูก กระตุ๎นพัฒนาการของลูก

ในทุกๆด๎าน การให๎ความรู๎เรื่องพัฒนาการของลูก และการกระตุ๎นพัฒนาการของเด็ก และการฝึกทักษะการ

สังเกตความผิดปกติของลูก การพูดกับลูก 
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5. ระยะมีบุตร 6-12 ปี ควรเน๎นกิจกรรมการสํงเสริมภายในครอบครัวมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมการ

ให๎คําปรึกษาวัยรุํนรํวมกับพํอ แมํ และจัดกิจกรรมครอบครัว ให๎สมาชิกมีโอกาสทํากิจกรรมรํวมกัน 

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน 

ปัจจุบันสังคมไทยมีการตื่นตัวและสนใจการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น จะเห็นได๎จากมีการจัดตั้งองค๑กร

ด๎านสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย (การคุ๎มครองผู๎บริโภค การแพทย๑ทางเลือก) และมีการรวมตัวกันของกลุํมคนที่

สนใจด๎านสุขภาพ (ชมรมตํางๆ)  

กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน 

การพัฒนาสุขภาพที่เน๎นการสํงเสริมสุขภาพ จะให๎ความสําคัญกับการทําประชาคมเพ่ือนําไปสูํการ

ทํากิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ เปูาหมายคือสุขภาวะที่ดีระดับชุมชน 

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน 

กระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน ควรมีการสนับสนุนให๎มีนโยบายสาธารณะ สนับสนุนการใช๎ภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่น การกระตุ๎นระบบสื่อมวลชน และการสํงเสริมระบบสวัสดิการชุมชน กองทุน สวัสดิการชุมชน 

นโยบายสุขภาพของไทย 

1. สํงเสริมความรับผิดชอบตํอสังคม โดยการกําหนดนโยบาย คือ  

 - หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพบุคคล (มาตรการขับข่ีปลอดภัย) 

- ดูแลและสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎ดีข้ึน เชํน กําหนดให๎มีสวนสุขภาพ สวนสาธารณะ 

 - การจํากัดการผลิตและการจําหนํายบุหรี่ สุรา 

 - การค๎ุมครองด๎านสุขภาพผู๎บริโภค  

 - การติดตามประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพจากโครงการทั้งของรัฐและเอกชน 

2. การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 - สนับสนุนด๎านการวิจัยและพัฒนาด๎านสุขภาพ 

 - สนับสนุนเพื่อการวิจัยสมุนไพร และการแพทย๑แผนไทย 

 - เพ่ิมการกระจายอํานาจสูํท๎องถิ่น 

 - สนับสนุนการสํงเสริมสุขภาพระดับสังคมโดยประชาชนสามารถขอทุนได๎  

3. การสร๎างและขยายภาคีเครือขําย 

 - เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ จากความตระหนักและกําหนดระบบการจัดการด๎วยประชาชนเอง  
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 - เกิดจากการสํงเสริมโดยรัฐ  

 - โดยการสนับสนุนขององค๑กรพัฒนาเอกชน (NGO)   

4. การเพ่ิมความสามรถของชุมชนและอํานาจของปัจเจกบุคคล โดยการสํงเสริมการศึกษาภาคปฏิบัติ อบรม

ผู๎นําชุมชน การเข๎าถึงทรัพยากรและแหลํงประโยชน๑  

5. การจัดโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อการสํงเสริมสุขภาพ  

 - ชุมชนสุขภาพ เมืองสุขภาพ  

 - โรงเรียนสุขภาพ เน๎นการจัดสิ่งแวดล๎อม การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

 - ที่ทํางานสุขภาพ สํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

 

 

ค าถามท้ายบท 

1. ให๎นิสิตรํวมกันอภิปรายความหมายและหลักในการสร๎างเสริมสุขภาพ 

2. ให๎นิสิตเลือกกิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว พร๎อมทั้งอธิบาย

เหตุผล 

3. ให๎นิสิตอภิปรายกิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพในครอบครัวและชุมชนที่นิสิตอาศัยอยูํ พร๎อมทั้ง

ยกตัวอยํางประกอบและแสดงเหตุผล 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

อําพล จินดาวัฒนะ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และ สุรณี พิพัฒน๑โรจนกมล. การสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิด 

หลักการและบทเรียนของไทย. สํานักพิมพ๑หมอชาวบ๎าน: 2550.  

ชาตรี บานชื่น. ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่พึงประสงค์. 2550 

ธนิดา ผาติเสนะ  พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , 
2550 

http://library.nmc.ac.th/library/search.php?swhat=%B8%B9%D4%B4%D2+%BC%D2%B5%D4%E0%CA%B9%D0&snewname=%B8%B9%D4%B4%D2+%BC%D2%B5%D4%E0%CA%B9%D0&olp1=&sf1=selau&sw1=005062&rpp=10&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=&sod=
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บทที่ 4 
การควบคุม และ ปูองกันโรค 

เนื้อหา 
 1. ความหมาย และ ประเภทของโรค 
 2. แนวโน๎มการเกิดโรค และ การเจ็บปุวยในคนไทย 
 3. ปัจจัยที่ทําให๎เกิดโรค 
 4. การถํายทอดโรค 
 5. ธรรมชาติของการเกิดโรค 
 6. หลัก และ วิธีการปูองกัน และ ควบคุมโรค 
 

แนวคิด 
 1. โรค และ การเจ็บปุวย เป็นภาวะที่แสดงออกถึงความไมํสมดุลของรํางกาย ที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองตํอสิ่งที่มากระตุ๎น  เมื่อเชื้อโรคเข๎าสูํรํางกาย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในรํางกาย ซึ่งรํางกายอาจ
แสดงออกท้ัง อาการ  อาการแสดง หรือความผิดปกติจากการตรวจทางห๎องปฏิบัติการภายหลังการเกิดโรค 
อาจเป็นได๎ตั้งแตํ หายจากโรค พิการ หรือ ทุพลภาพ หรือ ตาย  
 2. การเกิดโรค เกิดจาก ปัจจัยที่สําคัญ 3 ประการ ได๎แกํ คน สิ่งที่ทําให๎เกิดโรค และ สิ่งแวดล๎อม 
ในภาวะปกติ ที่ 3 ปัจจัยอยูํในภาวะสมดุลจะไมํเกิดโรค ในภาวะที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หรือหลายปัจจัย เกิด
ความไมํสมดุล จะเกิดโรคขึ้น 
 3. การถํายทอดโรค มีทั้งทางตรง จากบุคคลที่เป็นแหลํงโรค ไปยังบุคคลที่มีภูมิไวรับ  ทางอ๎อมที่
เป็นการถํายทอดผํานสื่อกลาง เชํน ผํานทางน้ํา อาหาร พาหะนําโรค และ ถํายทอดทางอากาศ  เชํนทางการ
ไอ จาม  
 4. ธรรมชาติของการเกิดโรค ประกอบด๎วย 4 ระยะ ได๎แกํ 1) ระยะไวตํอการรับเชื้อ  เป็นระยะที่ผู๎ที่
มีภูมิไวรับมีความพร๎อมในการที่จะรับเชื้อโรคเข๎าสูํรํางกายเนื่องจากรํางกายมีความ  อํอนแอ  2 ) ระยะกํอน
ปรากฏอาการ ซึ่งเรียกวํา ระยะฟักตัว  3) ระยะปรากฏอาการของโรค เป็นระยะที่รํางกายไมํสามารถ
ทนทานตํอเชื้อโรคได๎ จึงแสดงอาการออกมา  4 ) ระยะไร๎ความสามารถ เป็นระยะสุดท๎าย ซึ่งผลลัพธ๑ที่
เกิดข้ึน จะมีได๎ตั้งแตํ เจ็บปุวยเรื้อรัง พิการ หรือ ตาย 
 5. การปูองกันโรค แบํงออกเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ 1) ระดับปฐมภูมิ  เป็นการปูองกันโรคลํวงหน๎า 
กํอนการเกิดโรค ซึ่งประกอบด๎วย การปูองกันโรคทั่วไป และ การปูองกันโรคเฉพาะอยําง 2) ระดับทุติยภูมิ 
เป็นการปูองกันในระยะเกิดโรค  3) ระดับตติยภูมิ เป็นการปูองกันภายหลังที่รํางกายรับตัวกํอโรคเข๎าสูํ
รํางกายแล๎ว เป็นการปูองกันไมํให๎เกิดอันตราย และ ความพิการ 
 6. การควบคุมโรค เป็นการสกัดก้ันการเพ่ิมจํานวนการเกิดโรค และ ไมํให๎โรคนั้นขยายวงกว๎าง
ออกไปในชุมชน จนถึงข้ันที่ไมํสามารถควบคุมได๎ ในขณะที่การปูองกันโรคสํวนใหญํจะต๎องดําเนินการกํอน
พบตัวกํอโรค หรือ กํอนมีอาการปุวย แตํการควบคุมโรคจะดําเนินการหลังที่มีโรคเกิดขึ้นแล๎ว  โดยมี
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มาตรการในการลดผลด๎านการเจ็บปุวยในกลุํมผู๎ปุวย  การปูองกันการถํายทอดโรคที่จะขยายตัวออกไป  
และ การเพ่ิมภูมิต๎านทานให๎กับประชากรเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษา บทที่ 4 จบแล๎ว นิสิตสามารถ 
 1.  อธิบาย ความหมายของ “โรค” และ ปัจจัยที่ทําให๎เกิดโรคได๎ 
 2.  อธิบาย ธรรมชาติของการเกิดโรค และ การถํายทอดโรคได๎ 
 3.  อธิบาย หลัก และ วิธีการปูองกัน และ ควบคุมโรคได๎ 
 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
 1. ให๎นิสิตจับคูํกันซักถามเกี่ยวกับ การเจ็บปุวยในรอบปีที่ผํานมา และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑
เกี่ยวกับการปูองกัน และ ควบคุมโรคในโรคที่นิสิตมีประสบการณ๑ คนละ 1 โรค 
 2. สุํมเลือกนิสิต 1-2 คูํ ออกมานําเสนอประสบการณ๑ และ ให๎นิสิตที่เหลือได๎รํวมกันแสดงความ
คิดเห็น และ แลกเปลี่ยน ประสบการณ๑เกี่ยวกับการเจ็บปุวย การปูองกัน และ ควบคุมโรค 
 

ความหมายของโรค 
 คําวํา “โรค” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 แปลวํา “ความเจ็บปุวย” หรือ 
ความเจ็บปุวยทางจิตใจ ซึ่งในภาษาอังกฤษใช๎คําวํา disease มาจาก dis + ease แปลตรงตัววํา “ความไมํ
สบาย” 
 “โรค” หมายถึง ความเจ็บปุวยอันเกิดจาก สิ่งที่ทําให๎เกิดโรค กระทําตํออวัยวะ ของรํางกายมนุษย๑ 
ในชํวงเวลาหนึ่ง แล๎วกํอให๎เกิดความผิดปกติขึ้นในรํางกาย ซึ่งแสดงออกเป็น อาการ (signs และ อาการ
แสดง (symptoms)  หรือพบวามผิดปกติจาการตรวจทางห๎องปฏิบัติการ  ซึ่งอาการ และ อาการแสดงนี้
อาจปรากฏอยูํระยะหนึ่ง แล๎ว หาย หรือ กลับเป็นซ้ํา ขึ้นมาอีก หรือ อาการคงอยูํตลอดไป และอาจมีผลทํา
ให๎ อวัยวะสํวนใดสํวนหนึ่ง หรือทั้งรํางกาย เกิดความพิการ ทุพลภาพ หรือ ตาย ได๎ (Beaglehole et 
al.,1993  ; Last, 2001) 

 
  รูปที่   1   ความหมายของ “โรค”    (ดัดแปลงจาก Last, 2001) 

รํางกายของ
เรา 

สิ่งที่ทําให๎เกิด
โรค 

 

เป็นโรค 

หาย 

พิการ หรือ 

ทุพลภาพ 

ตาย 
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ประเภทของโรค  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) 
 แบํง ตามลักษณะความสามารถของโรคที่จะแพรํติดตํอไปได๎ เป็นดังนี้ 
  1. โรคติดต่อ (Communicable disease) หมายถึงโรค เมื่อทําให๎เกิดการปุวยในคน
หนึ่งแล๎วจะสามารถแพรํติดตํอ ไปยังคนอ่ืนตํอไปได๎อีกจนเกิดโรคนั้น ๆ ขึ้นเป็นวงกว๎าง มีผู๎ปุวยเป็นจํานวน
มาก เชํนหัด ไข๎เลือดออก อุจจาระรํวง เอดส๑ เป็นต๎น นอกจากโรคจะสามารถแพรํติดตํอจากคนไปสูํคน
ด๎วยกันแล๎ว ยังมีโรคที่สามารถแพรํติดตํอจากสัตว๑มาสูํคนได๎ เชํน โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ๎า เป็นต๎น 
  2 โรคไม่ติดต่อ (Non communicable disease) หมายถึงโรคท่ีไมํสามารถแพรํติดตํอ
จากคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่งได๎โรคเหลํานี้มักเกี่ยวกับพันธุกรรม หรือ ความผิดปกติตั้งแตํเกิด เชํน 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 
 
แนวโน้มการเกิดโรค และ การเจ็บปุวยในคนไทย 
 คนไทยเป็นจํานวนมาก ยังเจ็บปุวย และเสียชีวิตโดยไมํจําเป็น ในปี 2554 ประชาชนคนไทยยังต๎อง
ประสบกับการเจ็บปุวย และการเสียชีวิตจากโรคติดตํอ โรคไมํติดตํอ  โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล๎อม รวมถึง อุบัติภัยตําง ๆ ซึ่งคาดวําในปี 2554 จะมีประชาชนเจ็บปุวย บาดเจ็บ หรือติดโรค 
ประมาณ 12,500,000 คน และ เสียชีวิต ประมาณ 78,000 คน (สํานักโรคติดตํอทั่วไป, 2553 ) 
 กลุ่มโรคติดต่อ  ได๎แกํ  โรคไข๎หวัดใหญํ  โรคไข๎เลือดออก  โรคติดเชื้อเอช ไอ วี / เอดส๑  วัณโรคดื้อ
ยา  โรคเลปโตสไปโรซิส  โรคพิษสุนัขบ๎า และ โรคพยาธิใบไม๎ตับ และ มะเร็งทํอทางเดินน้ําดี 
 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ  ได๎แกํ  โรคหัวใจ หลอดเลือด และ เบาหวาน  การบาดเจ็บจากจราจรทางถนน  
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก  ปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในภาคเหนือ และ ภาคใต๎  อุบัติภัยสารเคมี 
 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดโรค 
 การเกิดโรคภัย ไข๎เจ็บในมนุษย๑นั้น ต๎องเกิด จากสาเหตุ  หรือ ปัจจัย  3 อยําง ได๎แกํ  (พิพัฒน๑, 
2546  ; ไพบูลย๑, 2552 ) 
 1. คน (Host) 
 2. สิ่งที่ทําให๎เกิดโรค (Agent) 
 3. สิ่งแวดล๎อม (Environment) 
 

 คน  (Host )  สภาพรํางกายที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให๎เกิดความไวตํอการเกิดโรค เชํนเด็ก และ ผู๎สง
อายุ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได๎มากกวํากลุํมอายุอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นกลุํมที่มีภูมิต๎นทานต่ํา  คุณลักษณะของ 
บุคคลที่สํงผลให๎มีโอกาสเป็นโรคตําง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
  1. อายุ  พบวําโรคบางอยํางพบในเด็กมากกวําผู๎ใหญํ เชํน คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เนื่องจาก
ในวัยเด็ก ภูมิค๎ุมกันของรํางกายยังไมํสมบูรณ๑ ทําให๎ภูมิต๎านทานต่ํา  เมื่อได๎รับเชื้อโรค มีโอกาสที่จะเป็นโรค
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สูง เมื่อได๎รับวัคซีน ทําให๎ภูมิคุ๎มกันในรํางกายสูงขึ้น และ ลดต่ําลงเมื่ออยูํในวัยผู๎สูงอายุ ทําให๎มีโอกาสเสี่ยง
ตํอการเจ็บปุวยได๎มากข้ึน  
  2. เพศ  โดยทั่วไป เพศชาย มีอัตราตาย สูงกวําเพศหญิง เนื่องจากลักษณะของการทํางาน 
และลักษณะของการดําเนินชีวิต  แตํเพศหญิง มีอัตราปุวย มากกวําเพศชาย อาจเนื่องมาจากความสมดุล
ของฮอร๑โมน และโดยทั่วไปเพศหญิงมีอัตราการไปพบแพทย๑ เพื่อตรวจสุขภาพในระยะแรกสูงกวําเพศชาย  
  3. กรรมพันธุ๑  โรคบางชนิดสามารถถํายทอดทางกรรมพันธุ๑ ได๎ เชํน โรคเลือดทาลัสซีเมีย  
เบาหวาน เป็นต๎น 
  4. เชื้อชาติ  คนที่ตํางเชื้อชาติจะมีความสามารถในการต๎านทางโรคแตกตํางกัน เชํน  คน
ผิวขาวจะมีความสามารถต๎านทานตํอวัณโรค ได๎มากกวําคนผิวดํา 
  5. ภูมิต๎านทานในมนุษย๑  ในเด็กท่ีกินนมแมํ ภูมิคุ๎มกันที่ผํานจากแมํไปหาลูก จะอยูํนาน
ประมาณ 6  เดือน 
  6. อาชีพ ผู๎ที่ทํางานเกี่ยวข๎องกับแบตเตอรี่ มีโอกาสที่จะได๎รับสารพิษ จากตะกั่ว  หรือ 
เกษตรกร มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งของผิวหนัง 
  7. พฤติกรรม  เชํน พฤติกรรมการกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ก็เสี่ยงตํอการเกิดโรคพยาธิตําง ๆ 
หรือ อาหารมีการปนเปื้อนเชื้อโรค เชํนอาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ปรุงสุกแล๎ว แตํทิ้งไว๎ค๎างคืน
หลายวัน ก็มีความเสี่ยงตํอการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เชํนโรคอุจจาระรํวง หรือ โรคอาหารเป็นพิษ 
 
 สิ่งท่ีท าให้เกิดโรค (Agent)  หมายถงึ ตัวกํอโรค หรือ สิ่งที่เป็นต๎นเหตุที่ทําให๎เกิดโรค อาจเป็นสิ่งที่
มีชีวิต หรือ ไมํมีชีวิตก็ได๎ แบํงเป็น 4 ชนิด ได๎แกํ 
  1. สิ่งที่ทําให๎เกิดโรคทางชีวภาพ (biological agent) ได๎แกํเชื้อโรคตําง ไ เชํน แบคทีเรีย 
พยาธิ เชื้อรา ชนิดตําง ๆ ริคเกตเชีย เป็นต๎น  
  2. สิ่งที่ทําให๎เกิดโรคทางเคมี (chemical agent)  หมายถึงสารเคมี ที่อาจเป็นอันตรายตํอ
มนุษย๑ ได๎แกํ สารพิษตําง ๆ เชํนสารหนู ยาฆําแมลง เครื่องสําอาง ยารักษาโรค และสารเคมีที่อยูํในรํางกาย
มนุษย๑ที่มีมาก หรือ น๎อย เกินไปก็กํอให๎เกิดความผิดปกติ ได๎เชํน ฮอร๑ โมน  
  3. สิ่งที่ทําให๎เกิดโรคทางกายภาพ (physical agent) ได๎แกํ ความร๎อน แสง เสียง รังสี 
  4. สิ่งที่ทําให๎เกิดโรค เนื่องจากการขาดสารที่จําเป็นตํอรํางกาย (absent or insufficiency 
or factor necessary to health) เชํน วิตามินตําง ๆ  ถ๎าขาดวิตามิน ซี อาจทําให๎เกิดอาการเลือดออกตาม
ไรฟัน เป็นต๎น 
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สิ่งแวดล้อม (Environment)  หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบ ๆ ตัวเรา ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการเกิดโรค 
  1.สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ  (physical environment)  ได๎แกํ สภาพทั่วไปของที่อยูํอาศัย 
เชํนมีภาชนะเก็บกักน้ําในบ๎าน ที่ไมํมีฝาปิด ก็จะเอ้ือให๎ยุงลายมาวางไขํ ทําให๎เป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ของพาหะ
นําโรค ไข๎เลือดออก 
  2. สิ่งแวดล๎อมทางเคมี (chemical environment)  ได๎แกํ ภาวะแวดล๎อมที่ประกอบด๎วย
สิ่งตําง ๆ ที่มีลักษณะทางเคมี  ที่จะนําไปสูํโรคได๎ เชํน การพบสารเคมีบางอยํางในอาหาร  โดย เฉพาะอยําง
ยิ่งกลุํมยาปฏิชีวนะ ที่จะนําไปสูํการดื้อยาในอนาคต 
  3. สิ่งแวดล๎อมทางชีวภาพ (biological environment ) ได๎แกํ สภาวะแวดล๎อม ที่
ประกอบด๎วยสิ่งมีชีวิตตําง ๆ เชํน เชื้อโรค ที่จะนําไปสูํการแพรํกระจายเชื้อ เชํน บริเวณท่ีมียุงลายชุกชุม 
  4. สิ่งแวดล๎อมทางด๎านเศรษฐกิจ และ สังคม  เป็นสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเกิดโรค เชํน 
พฤติกรรมของกลุํมประชากรที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคเอดส๑  ที่เกิดจากการย๎ายถิ่นจากสังคมชนบทสูํสังคมเมือง   
 

 การเกิดโรคแตํละอยําง เกิดจากความ ไมํสมดุลของปัจจัยทั้ง 3 อยําง  ในภาวะปกติท่ีไมํมีโรค 
ปัจจัยทั้ง 3 จะมีความสมดุลกัน ในภาวะปกติ จะทําให๎เกิดความไมํสมดุลกัน ซึ่งอาจทําให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวคน เชํน คนมีภูมิต๎านทานตํอโรคต่ํา เชํนในคนที่อดอาหาร หรืออดนอนมาหลายวัน ทําให๎
รํางกายอํอนแอ เมื่อไปเยี่ยมเพ่ือน หรือผู๎ปุวยอ่ืนที่ปุวยเป็นโรค เชํนไข๎หวัด ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคจาก
ผู๎ปุวยได๎งําย  ในฤดูฝน  มีฝนตกบํอย ๆ อาจ ทุกวัน หรือ 2-3 วัน ตํอครั้ง ทําให๎มีน้ําขังเป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะในภาชนะท่ีไมํได๎ใช๎แล๎ว เชํน ยางรถยนต๑ แก๎วแตก ขวดแตก กะลามะพร๎าว ทําให๎เกิดน้ําขัง ซึ่ง
เป็นแหลํงเพาะพันธ๑ของลูกน้ํายุงลาย ที่เป็นพาหะของโรคไข๎เลือดออก  หรือในฤดูร๎อน ในที่ที่มีอากาศร๎อน 
ยุงสามารถแพรํพันธุ๑ได๎ดี  เนื่องจากความร๎อนทําให๎ไขํยุงสุก และ แตกตัวได๎งําย  จึงทําให๎มีปริมาณของยุง
เป็นจํานวนมาก ซึ่งสํงผลทําให๎ เด็กมีโอกาสเสี่ยงตํอการเกิดไข๎เลือดออกได๎  
 

การถ่ายทอดโรค  (Modes of disease transmission)  (สุพินดา, 2546 ) 
 โรคติดตํอมีการถํายทอดโรคทั้งโดยตรง และ โดยอ๎อม ดังนี้ 
  1. ถ่ายทอดโดยตรง  (direct   transmission) ได๎แกํการถํายทอดจาก บุคคลที่เป็น
แหลํงโรค ไปยังคนที่มีภูมิไวรับโดยไมํมีสื่อกลาง เชํน การติดตํอโดยการสัมผัส  การไอ จามรดกัน  
  2. ถ่ายทอดทางอ้อม (indirect   transmission) เป็นการถํายทอดผํานสื่อกลาง 
สามารถแบํงได๎ดังนี้ 
   2.1 ถํายทอดโดยอาศัยสื่อนําโรค เชํน ผํานทาง อาหาร น้ํา กรณีท่ีเป็นโรคติดตํอ
ทางเดินอาหาร 
   2.2 ถํายทอดโดยอาศัยพาหะนําโรค เชํน แมลงวัน ยุง 
  3. ถ่ายทอดทางอากาศ (airborne) เป็นการถํายทอดทางละอองฝอย  เชํน การ ไอ หรือ 
จามรดกัน และ ถํายทอดทางฝุุน  เชํนกรณีเชื้อวัณโรคที่ออกมากับเสมหะ แล๎วตกลงสูํพ้ืนดิน เมื่อแห๎งจะ
กลายเป็นฝุุนละออง ที่สามารถปลิวฟูุงกระจายเข๎าสูํรํางกายได๎ 
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ธรรมชาติของการเกิดโรค  
การศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรค สามารถใช๎อธิบายแบบแผนของการเกิดโรค ซึ่งสามารถอธิบาย

ได๎ทั้งโรคติดเชื้อ และ โรคไมํติดเชื้อ โดยแบํงออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  (ไพบูลย๑, 2552) 
  1. ระยะไวต่อการรับเชื้อ  เป็นระยะที่มนุษย๑เสี่ยงตํอการสัมผัส หรือ กําลังสัมผัสกับปัจจัย
เสี่ยง เชํน เด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ หรือ ขาดอาหาร มีภูมิไวรับตํอการติดเชื้อโรค ซึ่งทําให๎เกิดปอดบวม 
หรือ อุจจาระรํวงได๎โดยงําย  แตํละโรคมีความแตกตํางกันในตามธรรมชาติของโรค ปริมาณของเชื้อโรค 
สาเหตุที่ทําให๎เกิดโรค และพฤติกรรมของมนุษย๑ รวมทั้งสิ่งแวดล๎อมท่ีสนับสนุนให๎เกิดโรค 
  2. ระยะก่อนปรากฏอาการ  มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ แตํยังไมํปรากฏอาการ  
ในโรคติดเชื้อเป็นระยะท่ีเชื้อโรคเข๎าสูํรํางกาย และมีการเพ่ิมจํานวนของเชื้อโรค  แตํไมํสามารถตรวจพบ
อาการของการติดเชื้อ  จึงเรียกระยะนี้วํา “ระยะฟักตัว”  ในโรคไมํติดตํอ ระยะนี้มีระยะเวลาไมํแนํนอน ตําง
จากโรคติดเชื้อท่ีมีระยะเวลาที่แนํนอน  
  3. ระยะปรากฏอาการของโรค เป็นระยะที่รํางกายไมํสามารถทนตํอการรุกรานของเชื้อ
โรค ได๎  ทําให๎รํางกายปรากฏอาการ และ อาการแสดง ผู๎ปุวยในระยะนี้แบํงเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ 
   3.1 กลุํมท่ีหายไปได๎เอง ในบางครั้งโรคจะหายไปได๎เอง ตั้งแตํอยูํในระยะกํอน
ปรากฏอาการ ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับวําผู๎ปุวยได๎ดูแลตนเองจนสามารถปรับตัวให๎ผํานพ๎นภาวะที่ไมํสมดุลนี้ได๎เร็ว
เพียงใด 
   3.2 กลุํมท่ีรักษาด๎วยวิธีการที่ไมํสลับซับซ๎อน  เชํนรับประทานยาก็หาย ผู๎ปุวยกลุํม
นี้ต๎องได๎รับการวินิจฉัยโรคแตํเริ่มแรก กํอนที่พยาธิสภาพของโรคจะรุนแรง การได๎รับการรักษาที่ทันทํวงที 
การหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทําให๎อาการผู๎ปุวยเลวลง จะทําให๎ผู๎ปุวยหายจากโรคได๎เร็วขึ้น 
   3.3  กลุํมที่ต๎องรักษาด๎วยวิธีการที่ยุํงยาก เชํน การผําตัดรํวมกับการให๎ยา  หรือ
รํวมกับการฉายแสง หรือวิธีการอื่น ๆ กลุํมนี้มักเป็นกลุํมท่ีไมํสนใจตัวเอง หรือกลุํมท่ีด๎อยโอกาสในการเข๎ารับ
บริการสุขภาพ ได๎รับการตรวจวินิจฉัยช๎า ปลํอยให๎ตนเองมีอาการมากเข๎าจึงเข๎ารับการตรวจวินิจฉัย หรือใน
บางกรณีมีการดําเนินโรคเร็ว ทําให๎มีอาการรุนแรง ในระยะสั้น ๆ เชํนโรคฉี่หนู ที่เชื้อโรคเข๎าไปทําลาย ปอด
ตับ หรือ ไต ทําให๎เสียชีวิตได๎โดยงําย 
  4. ระยะไร้ความสามารถ เป็นระยะที่โรคเข๎ามาสูํระยะสุดท๎าย ผลลัพธ๑ของโรคในระยะนี้ 
ขึ้นอยูํกับชนิดของเชื้อโรค สาเหตุของโรค การได๎รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการรักษาท่ีทันทํวงที 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งพฤติกรรมของผู๎ปุวย ที่จะสํงเสริม หรือ ยับยั้งความรุนแรงของโรคด๎วย
ตนเอง  ผลที่เกิดในระยะนี้ ได๎แกํ ตาย เจ็บปุวยเรื้อรัง มีความพิการ  และที่ดีที่สุดคือ หายจากโรค 
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หลักและวิธีการปูองกัน และ ควบคุมโรค  
 ความหมาย และ ความส าคัญของการปูองกันโรค 
 การปูองกันโรค หมายถึง การดําเนินการใด ๆ เพ่ือสกัดก้ันไมํให๎เกิดโรค กับบุคคล ไปจนถึงการ
หยุดยั้งการลุกลามของโรค ไมํให๎เกิดผลเสียตํอผู๎ปุวย รวมทั้งการสกัดก้ัน ไมํให๎เกิดโรค กับคนจํานวนมากใน
ชุมชน ด๎วย 
 
 หลักการด าเนินงานในการปอูงกันโรค (อัมพร,2545) 
 การปูองกันโรคมีหลักที่สําคัญคือ ต๎องแก๎ไขที่ปัจจัยที่มีผลตํอการเจ็บปุวย โยต๎องดําเนินการโยมุํงที่
การปรับปรุงปัจจัยที่เป็นต๎นเหตุของการเกิดโรค ตั้งแตํการสกัดไมํให๎ตัวกํอโรคเข๎าสูํรํางกายผู๎มีภูมิไวรับ ลด
ประมาณตัวกํอโรคในแหลํงโรค สกัดก้ันไมํให๎ตัวกํอโรคออกจากแหลํงโรค ไปเข๎าสูํรํางกายผู๎มีภูมิไวรับ เพ่ิม
ความต๎านทานให๎แกํผู๎ที่มีภูมิไวรับ แก๎ไขสภาพแวดล๎อมไมํให๎อํานวยตํอการเพ่ิมปริมาณตัวกํอโรค และ สัตว๑
นําโรคตําง ๆ และ ในที่สุดต๎องมีการปรับสภาพรํางกาย ผู๎ที่มีภูมิไวรับให๎สามารถต๎านทานโรค ไมํให๎ดําเนิน
ตํอไปได๎ 
 ระดับของการด าเนินการปูองกันโรค แบํงออกเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ   
 1. ระดับปฐมภูมิ (primary prevention)  เป็นการปูองกันโรคลํวงหน๎า เป็นการปูองกันโรคกํอน
ระยะเกิดโรค เป็นวิธีการที่ยอมรับวํามีประสิทธิภาพมาก ประหยัดที่สุด และได๎ผลมากท่ีสุด ซึ่งสามารถแบํง
กิจกรรมออกเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ 
  1.1 การปูองกันโรคท่ัวไป   ได๎แกํกิจกรรมตําง ๆ ที่สํงเสริมสุขภาพ ทั้งทางรํางกาย และ 
จิตใจ  ได๎แกํ 
   1.1.1 การให๎สุขศึกษา เกี่ยวกับความรู๎ทั่วไปในการปูองกันโรค  การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และการปรับตัวให๎ถูกหลักสุขวิทยาสํวนบุคคล และชุมชน 
   1.1.2 การจัดโภชนาการให๎ถูกต๎องตามมาตรฐาน เหมาะสมกับกลุํมอายุ เชํน การ
รับประทานอาหารให๎ครบทั้ง 5 หมูํ  รับประทานอาหารให๎ครบทั้ง 3 มื้อ ในจํานวนที่พอเหมาะกับรํางกาย 
และ ปริมาณงานที่ทําในแตํละวัน 
   1.1.3 กิจกรรมท่ีสํงเสริมในด๎านการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต๎อง ทั้งการเจริญ เติบโตใน
ด๎านรํางกาย และ จิตใจ 
   1.1.4 การจัดที่อยูํอาศัยให๎ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการประกอบอาชีพที่ปลอดภัย 
และ เหมาะสม 
   1.1.5 การจัดให๎มีบริการด๎านตรวจสุขภาพอนามัย  โดยเฉพาะในเด็กเล็ก หรือ 
เด็กนักเรียน  และในกลุํมผู๎ใหญํควรมีการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง 
   1.1.6 การจัดให๎มีบริการด๎านการให๎คําปรึกษา และ แนะนําเกี่ยวกับเพศศึกษา 
การสมรส การสํงเสริมสุขภาพจิต การให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกัน และ การโภชนาการ 
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  1.2 การปูองกันเฉพาะอยําง ได๎แกํกิจกรรมตําง ๆ ที่สํงเสริมให๎รํางกายมีความต๎านทานตํอ
โรคตําง ๆ  การปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมไมํให๎เป็นแหลํงแพรํโรค ได๎แกํกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ 
   1.2.1 การให๎ภูมิค๎ุมกันเพ่ือปูองกันโรคติดตํอตําง ๆ ที่สามารถปูองกันได๎ด๎วยวัคซีน 
ได๎แกํวัคซีนขั้นพ้ืนฐานสําหรับเด็ก และ วัคซีนขั้นเสริม สําหรับกลุํมตําง ๆ ที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดโรค เชํน 
วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ คางทูม หัด หัดเยอรมัน ไข๎สมองอักเสบ ที่ให๎ในเด็ก หรือ 
วัคซีนชนิดอื่นที่ให๎เพ่ือปูองกัน เชํน วัคซีนปูองกันไข๎หวัด 2009 ไข๎หวัดใหญํ  ในกลุํมผู๎ที่มีความเสี่ยงตํอการ
เกิดโรคเชํนผู๎ที่ปุวยด๎วยโรคเรื้อรัง เชํน เบาหวาน  ผู๎สูงอายุ เป็นต๎นหรือ การใช๎อุปกรณ๑ปูองกันตําง ๆ เชํน  
การใช๎ถุงยางอนามัย ปูองกันโรคเอดส๑  และ โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑  การใสํแวํนดํา หรือ หน๎ากากเชื่อม
โลหะ  เพ่ือปูองกันสายตาจากประกายไฟเชื่อมโลหะ  
   1.2.2 การจัดหรือปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํการจัดหาน้ําสะอาด การ
กําจัดของเสีย และ สิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร การกําจัด และ ควบคุมมลพิษ การกําจัด หรือ ควบคุม
สัตว๑ และ แมลงนําโรค  การควบคุมสิ่งที่กํอให๎เกดความรําคาญตําง ๆ 
   1.2.3 การจัดบริการให๎ความปลอดภัย ในด๎านการปูองกันอุบัติภัยจากการ
ประกอบอาชีพ การจราจร การเดินทางทํองเที่ยว   
 
 2. ระดับทุติยภูมิ (secondary prevention)  เป็นการปูองกันในระยะเกิดโรค เมื่อเกิดโรคขึ้น 
จุดมุํงหมายที่สําคัญคือ การระงับกระบวนการดําเนินของโรค การปูองกันการแพรํเชื้อ และการระบาดของ
โรค ไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชน โดยมีมาตรการดังนี้ 
  2.1 การค๎นหาผู๎ปุวยในระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะโรคติดตํอที่ร๎ายแรง  เพ่ือปูองกันไมํให๎เชื้อ
โรคแพรํกระจายไปสูํ ผู๎อื่น นอกจากนั้น ยังสามารถระงับกระบวนการดําเนินของโรคได๎ เพ่ือให๎การรักษาท่ี
ถูกต๎อง และปูองกันไมํให๎โรคติดตํอไปยังผู๎อ่ืน 
  2.2 การวินิจฉัยโรค และการรักษาที่ทันทํวงที จะทําให๎สามารถรักษาโรคได๎ถูกต๎อง และ มี
ประสิทธิภาพ  
  2.3 การปูองกันการแพรํเชื้อ ที่อาจแพรํกระจายไปสูํบุคคลอ่ืน ในชุมชน เชํนการควบคุม
สัตว๑ แมลงนําโรค การทําให๎น้ําสะอาดปราศจากเชื้อโรค การสุขาภิบาลอาหาร เชํน ปกปิดอาหารจากแมลง 
หรือ สัตว๑นําโรค เชํน แมลงสาบ หรือ หนู  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม  เชํน การกําจัด ขยะ ตามประเภท
ของขยะ เชํน ขยะเปียก นํามาทําเป็นปุ๋ย หรือฝัง ขยะแห๎ง ในสํวนที่สามารถนํามาใช๎ได๎อีก เชํน กระดาษ
หน๎าเดียว ขวดแก๎ว เป็นต๎น 
  2.4 ใช๎มาตรการทางกฎหมาย  โดยเฉพาะโรคติดตํอที่ร๎ายแรง และ อาจสํงผลกระทบตํอ
คนหมูํมาก เชํนโรคไข๎หวัด 2009 เป็นต๎น 
 

 3. ระดับตติยภูมิ  ( tertiary prevention)  เป็นการปูองกันในระยะหลัง ภายหลังจากที่ได๎รับตัว
กํอโรคเข๎าไป และเกิดอาการของโรคขึ้นแล๎ว  การดําเนินการปูองกันไมํให๎เกิดอันตรายตํอผู๎ปุวยจนถึงพิการ
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ในที่สุด ตัวอยํางเชํน ในกรณีผู๎ประสบอุบัติเหตุรถยนต๑ และได๎รับอันตรายจนเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะอยําง
รุนแรงจนหมดสติ การดูแลประคับประคองในระยะหมดสติ เพื่อปูองกันสมองตาย จนผู๎ปุวยเกิดความพิการ 
เมื่อฟื้นรู๎สึกตัวภายหลัง ถือวําเป็นการปูองกันในระยะ ตติยภูมิ ซึ่งมาตรการในการปูองกัน เป็นการปูองกัน
ความพิการ  และให๎การฟ้ืนฟูสภาพตั้งแตํเนิ่น ๆ 
 

การควบคุมโรค  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 ) 
 การควบคุมโรคเป็นมาตรการที่มีจุดมํุงหมาย เพื่อสกัดกั้นการเพิ่มจํานวนการเกิดโรค และไมํให๎โรค
นั้นขยายวงกว๎างออกไปในชุมชน จนถึงขั้นที่ไมํสามารถควบคุมได๎ ในขณะที่การปูองกันโรคสํวนใหญํจะต๎อง
ดําเนินการกํอนพบตัวกํอโรค หรือ กํอนมีอาการปุวย แตํการควบคุมโรคจะดําเนินการหลังที่มีโรคเกิดขึ้นแล๎ว  
แตํการปูองกัน และ ควบคุมโรคมีจุดมุํงหมายเดียวกันคือการยับยั้งไมํให๎เกิดอันตรายกับบุคคลและ ชุมชน
จากการเกิดโรค โดยเน๎นการควบคุมไมํให๎ตัวกํอโรคออกจากแหลํงโรค ไปยังบุคคลอ่ืน 
 
 ขั้นตอนในการควบคุมโรค 
 เมื่อพบผู๎ปุวยที่ได๎รับตัวกํอโรคเข๎าไปในรํางกาย จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของ
รํางกาย และ แสดงอาการ และ อาการแสดงให๎เห็นได๎ในที่สุด ต๎องดําเนินการดังนี้ 
  1. พยายามลดผลด้านการเจ็บปุวยในกลุ่มผู้ปุวย ผู๎ปุวย เป็นกลุํมที่มีตัวกํอโรคอยูํใน
ราํงกาย ที่พร๎อมจะถํายทอดไปยังผู๎ที่มีภูมิไวรับ หรือผู๎ที่มีสภาพรํางกายอํอนแอ การดําเนินการวบคุมโรคใน
เบื้องต๎น เป็นบทบาทของบุคลากรทางด๎านสุขภาพท่ีต๎อง เตรียมการด๎านการวินิจฉัยโรค และ เตรียมการ
ด๎านการรักษาโรค เพื่อลดผลด๎านการเจ็บปุวยในกลุํมผู๎ปุวย  
  2. ปูองกนัการถ่ายทอดโรคที่จะขยายตัวออกไป  ได๎แกํ 
   2.1 การกําจัดแหลํงรังโรค กรณีท่ีแหลํงรังโรคท่ีเป็นสัตว๑ หรือ แมลงนําโรค เชํน 
ยุงลาย นําโรคไข๎เลือดออก ซึ่งปกติยุงลาจะวางไขํในน้ําสะอาด ตามภาชนะบรรจุน้ํา ที่อยูํทั้งใน และ นอก
บริเวณบ๎าน  และในภาชนะท่ีไมํใช๎แล๎วเชํน ขวดแตก ยางรถยนต๑ที่ไมํใช๎แล๎ว ซึ่งภาชนะดังกลําวอาจอยูํใน
สวน หรือในที่ท่ีรกรุงรัง ไมํได๎มีการทําความสะอาดเป็นประจํา การทําลายแหลํงสามารถทําได๎โดยการ
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม การคว่ําภาชนะท่ีมีน้ําขัง ภาชนะบรรจุน้ําในบ๎านควรมีฝาปิด หากเป็นภาชนะ
บรรจุน้ําที่ไมํมีฝาปิด เชํน อํางน้ําในห๎องน้ํา อาจใสํทรายอะเบท ที่มีคุณสมบัติในการฆําลูกน้ําของยุงลาย 
หรือใสํปลาหางนกยูงเพ่ือให๎กินลุกน้ํายุงลาย เป็นต๎น   
   2.2  การลดความสามารถในการแพรํติดตํอของโรค  เป็นการดําเนินการทําให๎ตัว
กํอโรคมีระยะในการแพรํติดตํอสั้นลง เชํน  กรณีการให๎วัคซีนโปลิโอชนิดกิน ในพื้นที่ท่ีพบผู๎ปุวยโปลิโอเป็น
ประจํา มีผลทําให๎เชื้อโปลิโอที่หลบซํอนอยูํในตัวคน ถูกทําลาย ซึ่งมีผลทําให๎โอกาสในการแพรํติดตํอลดสั้น
ลงด๎วย ซึ่งการดําเนินการในลักษณะนี้ต๎องมีการดําเนินการติดตํอกันหลายปี จนสามารถกวาดล๎างโรคได๎  
   2.3 การแยกแหลํงรังโรคออกจากผู๎ที่มีภูมิไวรับ หรือ ผู๎ที่มีรํางกายอํอนแอพร๎อมที่
จะรับเชื้อโรค  เป็นการดําเนินการเพ่ือลดการถํายทอดเชื้อที่เป็นตัวกํอโรคให๎มีโอกาสสัมผัสกับผู๎ที่มีภูมิไวรับ
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น๎อยลง เชํนการรับผู๎ปุวยเข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพ่ือแยกผู๎ปุวยให๎ออกจากคนปกติ หรือ ผู๎ที่มีภูมิไว
รับ  
   2.4 การแยกกักโรค (Isolation) เป็นมาตรการที่ใช๎กับผู๎ปุวย เพื่อแยกผู๎ปุวยไมํให๎
แพรํติดตํอไปยังผู๎อื่น ซึ่งต๎องมีมาตรการเพ่ือให๎แนํใจวําเชื้อโรคจะไมํแพรํไปสูํผู๎อ่ืน 
   2.5 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม  ได๎แกํการควบคุมสัตว๑นําโรค การกําจัดขยะสิ่ง
ปฏิกูล การจัดหาน้ํากิน น้ําใช๎ที่สะอาด การสุขาภิบาลอาหาร การดําเนินการด๎านสุขาภิบาลเหลํานี้มี
ความสําคัญอยํางยิ่งในการควบคุมโรคติดตํอทางอาหารและ น้ํา เชํน โรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระรํวง เป็นต๎น 
  3. เพิ่มภูมิต้านทานให้กับประชากรเสี่ยง เพ่ือให๎สามารถต๎านทานการติดโรคได๎ ได๎แกํ 
การสร๎างเสริมภูมิค๎ุมกันโรค วัคซีนที่สําคัญเชํน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก  หัดเยอรมัน เป็นต๎น 
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บทที่ 5  การปฐมพยาบาล 
 
เนื้อหา 

- ความหมายของการปฐมพยาบาล 
- หลักการปฐมพยาบาล 
- การปฐมพยาบาลผู๎ปุวยในกรณีตํางๆ ได๎แกํ  

        - การชํวยเหลือผู๎จมน้ํา 
        - การปฐมพยาบาลกรณีมีสิ่งแปลกปลอมเข๎าสูํรํางกาย 
        - การปฐมพยาบาลผู๎ที่มีไข๎ 
       - การปฐมพยาบาลกรณีได๎รับสารพิษ 
       - การปฐมพยาบาลกรณีถูกสัตว๑กัด, ตํอย 

- การปฐมพยาบาลผู๎ปุวยในผู๎ปุวยที่ได๎รับอุบัติเหตุตํางๆ  
    - การปฐมพยาบาลผู๎ที่กระดูกหักหรือได๎รับบาดเจ็บที่กล๎ามเนื้อและข๎อตํอ 

 
แนวคิด 
 การปฐมพยาบาล เป็นการชํวยเหลือผู๎ปุวยหรือผู๎บาดเจ็บอยํางทันทีทันใดที่ได๎รับอันตรายจากการ
เจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุซึ่งอาจจะรุนแรงจนถึงชีวิตได๎ ในทางการแพทย๑ การปฐมพยาบาลเป็นวิชาประกอบโรค
ศิลป์แขงหนึ่งสําหรับการรักษาผู๎ปุวยหรือผู๎บาดเจ็บที่ได๎รับอุบัติเหตุโดยกะทันหัน หรือเรียกวํา ระบบบริการ
การแพทย๑ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service System) ประโยชน๑ของการปฐมพยาบาลนั้นมีมาก หาก
กระทําได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว สิ่งสําคัญหรือคุณภาพของการปฐมพยาบาลอยูํที่ ผู๎ให๎การปฐมพยาบาล
จะต๎องรู๎วําการเจ็บปุวยหรือการบาดเจ็บนั้นเป็นอยํางไร รุนแรง มีผลตํอชีวิตและระดับความพิการของผู๎ปุวย  
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ นิสิตสามารถ 
       1. รู๎ เข๎าใจ และอธิบายความหมาย และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นได๎อยํางถูกต๎อง 
       2. รู๎ เข๎าใจ และอธิบายความหมาย และวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพเบื้องต๎นได๎อยํางถูกต๎อง 

3. รู๎และเข๎าใจหลักการประยุกต๑ใช๎การปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและการนําไปใช๎ 
 
กิจกรรมระหว่างเรียน 

ระยะเวลารวม 1 ชั่วโมง 35 นาที แบํงเป็น 
 1. แนะนําผู๎เรียนและชีแ้จงรายละเอียดหัวข๎อวิชา แผนจัดกิจกรรม และข๎อตกลงรํวมกัน 5 นาที 

2. บรรยาย 70 นาท ี
3. กิจกรรมการอภิปรายประเด็น 10 นาที 

 4. ซักถาม 10 นาที 
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ส่วนของเนื้อหา 

1. ความหมายของการปฐมพยาบาล 
การปฐมพยาบาล หมายถึง การชํวยเหลือเบื้องต๎นให๎กับผู๎ได๎รับ อุบัติเหตุ บาดเจ็บหรือเจ็บปุวย

อยํางกะทันหัน ณ สถานที่เกิดเหตุ กํอนที่จะไปหาหมอหรือกํอนที่หมอจะมา ซึ่งการปฐมพยาบาลนั้น 
สามารถชํวยชีวิตผู๎ปุวยหรือผูป๎ระสบอุบัติเหตุ โดยใช๎วัสดุรอบๆตัว เทําท่ีหาได๎ให๎คืนสภาพโดยเร็วหรือไมํให๎มี
สภาพที่เลวร๎ายลงไป  

วิภาพร วรหาญ, จงรัก อิฐรัตน๑ และสุวรรณา  บุญยะลีพรรณ (บก.) (2541) กลําววํา การปฐม
พยาบาลคือ วธีการรักษาพยาบาลเพื่อชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บ หรือผู๎ปุวยโดยกะทันหันให๎พ๎นขีดอันตรายหรือลด
อันตรายกํอนนําผู๎บาดเจ็บหรือผู๎ปุวยสํงโรงพยาบาลเพ่ือการรักษาข้ันตํอไป โดยผู๎ปฐมพยาบาลจะต๎องมี
ความรู๎ หลักการและวิธีปฏิบัติอยํางถูกต๎องขณะทําการปฐมพยาบาล 

ทิพวัลย๑  เรืองขจร (2542) ให๎คําจํากัดความวํา การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฎิบัติเพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ที่ได๎รับบาดเจ็บจากอุบัติภัยหรือผู๎ปุวยเบื้องต๎น โดยใช๎วัสดุที่หาได๎ในบริเวณนั้น เพื่อชํวยให๎รอด
ชีวิต หรือปูองกันความพิการ หรือบรรเทาความเจ็บปวดทรมาร กํอนที่จะนําผู๎บาดเจ็บหรือผู๎ปุวยสํง
โรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย๑อ่ืน ๆ เพ่ือให๎ได๎รับการรักษาพยาบาลจากบุคลากรทาง
การแพทย๑ตํอไป 

ดังนั้นสรุปได๎วํา การปฐมพยาบาล หมายถึง การชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บหรือผู๎ปุวยให๎พ๎นจากอันตราย 
ณ ที่เกิดเหตุ โดยใช๎วัสดุอุปกรณ๑ท่ีหาได๎ในบริเวณนั้น กํอนนําสํงโรงพยาบาลหรือกํอนที่จะมีหนํวยบริการ
การแพทย๑ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS) มารับ 
 

วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล  (ทิพวัลย๑ เรืองขจร, 2542)  มีวัตถุประสงค๑ที่สําคัญคือ 
          1. เพ่ือชํวยผู๎ปุวยให๎รอดชีวิต เชํน การผายปอดให๎แกํผู๎จมน้ํา หรือการใช๎แถบผ๎ายืดรัดเพื่อห๎ามพิษงู
ให๎แกํผู๎ที่ถูกงูกัดในทันทีทันใด เป็นต๎น  
          2. เพ่ือเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บปุวย เชํน การห๎ามเลือดจะชํวยปูองกัน
การช็อกจากการเสียเลือดเป็นจํานวนมากได๎ หรือการเข๎าเฝือกชั่วคราวให๎ผู๎ปุวยที่กระดูกหัก จะชํวยบรรท
ความเจ็บปวดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการช็อก 
          3. เพ่ือทําให๎บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และชํวยให๎กลับสูํสภาพเดิมโดยเร็ว 
          4. เพ่ือปูองกันความพิการที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง เชํน การเข๎าเฝือกชั่วคราวจะชํวยลดความ
เจ็บปวดทรมาน จากการเคลื่อนย๎ายให๎แกํผู๎ปุวยที่กระดูกหักได๎ 
 

ขอบเขตและหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล 

ผู๎ปฐมพยาบาลมีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บหรือผู๎ปุวยฉุกเฉินเทํานั้น จะหมดหน๎าที่เมื่อผู๎บาดเจ็บ
ปลอดภัยหรือได๎รับการรักษาจากแพทย๑หรือสถานพยาบาลแล๎ว ขอบเขตหน๎าที่ของผู๎ปฐมพยาบาลมี 2 
ประการใหญํ ๆ คือ 



61 

 

     1. วิเคราะห๑สาเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการชํวยเหลือได๎ถูกต๎อง มี
ขั้นตอนดังนี้ 
          1.1 ซักประวัติของอุบัติเหตุ จากผู๎ที่อยูํในเหตุการณ๑หรือผู๎บาดเจ็บที่รู๎สึกตัวดี  
          1.2 ซักถามอาการผิดปกติหลังได๎รับอุบัติเหตุ เชํน ปวดศีรษะ คลื่นไส๎ อาเจียน ปวดที่ใด ฯลฯ 
          1.3 ตรวจรํางกายผู๎บาดเจ็บทุกครั้งกํอนให๎การปฐมพยาบาล โดยตรวจตั้งแตํศีรษะจรดปลายเท๎า 
เพ่ือค๎นหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เชํน อาการบวม บาดแผล กระดูกหัก เป็นต๎น 
     2. ชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บ โดยชํวยเป็นลําดับขั้นดังนี้ 
          2.1 ถ๎าผู๎บาดเจ็บอยูํในบริเวณท่ีมีอันตรายต๎องเคลื่อนย๎ายออกมากํอน เชํน ตึกพังถลํมลงมา ไฟไหม๎
ในโรงภาพยนต๑ เป็นต๎น 
          2.2 ชํวยชีวิต โดยจะตรวจดูลักษณะการหายใจวํามีการอุดตันของทางเดินหายใจหรือไมํ หัวใจหยุด
เต๎นหรือไมํ ถ๎ามีก็ให๎รีบชํวยกู๎ชีวิตซึ่งจะกลําวในตอนตํอไป 
          2.3 ชํวยมิให๎เกิดอันตรายมากข้ึน ถ๎ามีกระดูกหักต๎องเข๎าเฝือกกํอน เพ่ือมิให๎มีการฉีกขาดของ
เนื้อเยื่อมากขึ้น ถ๎ามีบาดแผลต๎องคลุมด๎วยผ๎าสะอาด เพ่ือมิให๎ฝุุนละอองเข๎าไปทําให๎ติดเชื้อ ในรายที่สงสัยวํา
มีการหักของกระดูกสันหลัง ต๎องให๎อยูํนิ่งที่สุด และถ๎าจะต๎องเคลื่อนย๎ายจะต๎องให๎แนวกระดูกสันหลังตรง 
โดยนอนราบบนพื้นไม๎แข็ง มีหมอนหรือผ๎าประคองศีรษะมิให๎เคลื่อนไหว ให๎คําปลอบโยนผู๎บาดเจ็บ ให๎
กําลังใจ อยูํกับผู๎บาดเจ็บตลอดเวลา พลิกตัว หรือ จับต๎องด๎วยความอํอนโยนและระมัดระวัง ไมํละท้ิง
ผู๎บาดเจ็บอาจต๎องหาผู๎อ่ืนมาอยูํด๎วยถ๎าจําเป็น 

 

หลักการทั่วไปในการปฐมพยาบาล 
1. เมื่อพบผู๎บาดเจ็บที่มีเลือดออก ควรห๎ามเลือด 
2. ถ๎าผู๎บาดเจ็บไมํมีเลือดออก ควรตรวจวํารํางกายอบอุํนหรือไมํ มีอาการช็อคตัวเย็นซีดหรือไมํ ควร

หํมผ๎าให๎อบอํุน หนุนลําตัวให๎สูงกวําศีรษะเล็กน๎อย 
3. ควรตรวจวําผู๎ปุวยมีสิ่งของในปากหรือไมํ เชํน เศษอาหาร ฟันปลอม ถ๎ามีให๎รีบล๎วงออก เพ่ือ 

ไมํให๎ทางเดินหายใจอุดตันหรือสําลักเข๎าปอด 
4. ควรตรวจลมหายใจของผู๎บาดเจ็บวําติดขัดหรือหยุดหายใจหรือไมํ ถ๎ามีควรผายปอดและควร

ตรวจคลําชีพจร ของเส๎นเลือดใหญํบริเวณ ข๎างลําคอ ถ๎าพบวํามีการเต๎นจังหวะเบามากให๎รีบนวดหัวใจด๎วย
วิธีกดหน๎าอก 

5. ควรตรวจรํางกายวํามีสํวนใดมีบาดแผล รอยฟกช้ํา กระดูกหักหรือ เข๎าเคลื่อนหรือไมํ หากพบสิ่ง
ผิดปกติ ให๎ปฐมพยาบาล เชํน ปิดบาด แผล ห๎ามเลือด เป็นต๎น 

6. ไมํควรเคลื่อนย๎ายผู๎บาดเจ็บโดยไมํจําเป็น หากจําเป็นต๎องเคลื่อน ย๎ายควรทําให๎ถูกวิธี  
7. ควรคลายเสื้อผ๎าให๎หลวม 
8. ควรห๎ามคนมามุงดู เพราะจะทําให๎อากาศถํายเทไมํสะดวก ต๎อง ให๎มีอากาศโปรํง และมีแสงสวําง 

เพียงพอ 
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9. ให๎มีคนดูแลผู๎บาดเจ็บตลอดเวลากํอนนําสํงแพทย๑ 
คุณสมบัติของผู้ให้การปฐมพยาบาลที่ดี 

1. เป็นผู๎ที่ได๎รับการฝึกอบรมเรื่องการปฐมพยาบาล 
2. เป็นผู๎ที่มีความละเอียด สังเกตลักษณะอาการตํางๆ และมีพ้ืนความรู๎ ในเรื่องสรีรวิทยาและ กาย

วิภาคศาสตร๑ 
3. สามารถควบคุมสติตนเองได๎ ไมํหวาดกลัว และมีจิตวิทยาในการพูด 
4. เป็นผู๎มีความรอบคอบ ตัดสินใจเร็วและรู๎จักสถานบริการพยาบาล ที่ใกล๎เคียงบริเวณที่เกิดเหตุ 
5. สามารถเป็นที่ปรึกษา ให๎คําแนะนําปรึกษาทางด๎านสุขอนามัย หรือ ปูองกันอุบัติเหตุ 

 

การเรียงล าดับความส าคัญเพื่อให้การปฐมพยาบาล  

การปฐมพยาบาลจะต๎องลําดับความสําคัญในการชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บตามความรุนแรง ซึ่งอาจแบํง
ได๎หลายแบบ ได๎ดังนี้ 
     แบบท่ี 1 ล าดับแรก จะต๎องให๎การปฐมพยาบาลผู๎บาดเจ็บกรณีที่ทางเดินลมหายใจอุดตัน (obstructed 
airway) โดยมีอาการหายใจลําบาก หรือ หยุดหายใจ และ มักจะมีการหยุดเต๎นของหัวใจตามมา ขั้นตํอไป
คือ การเสียเลือดอยํางรุนแรง ศีรษะได๎รับบาดเจ็บอยํางรุนแรง แผลทะลุที่ชํองอกและท๎อง ได๎รับสารพิษ 
หัวใจวาย และช็อคข้ันรุนแรง 
           ล าดับที่สอง ให๎การปฐมพยาบาลแผลไหม๎ทุกชนิด กระดูกหัก และการบาดเจ็บของกระดูกสัน
หลัง 
               ล าดับที่สาม ให๎การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บเล็กๆ น๎อยๆ เชํน กระดูกนิ้วหักมีเลือดซึม 
 อยํางไรก็ตามการเรียงความสําคัญก็ต๎องขึ้นกับสถานการณ๑ ณ ขณะนั้นด๎วย 
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                    ภาพที่ 1 ลําดับความสําคัญในการให๎ความชํวยเหลือ 
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การช่วยเหลือผู้จมน้ า 

จมน้ํา (Drowning) หมายถึง การตายเนื่องจากการสําลักน้ําที่จมเข๎าไปในปอดทําให๎ถึงแกํชีวิตได๎ 
อาการและอาการแสดง 
     โดยทั่วไป เมื่อนําผู๎จมน้ําขึ้นมาจากน้ํา มักจะพบวํามีฟองน้ําลายรอบบริเวณริมฝีปากและรูจมูก หายใจ
ชา๎ลง ชีพจรเบาคลําไมํชัดเจน ซีด หมดสติ 
 
การชํวยเหลือผู๎จมน้ํา ขณะจมให๎เข๎าฝั่ง 

วิธีที่ 1 ใช๎วิธีดึงเข๎าหาฝั่งโดยการกอดไขว๎หน๎าอก 
        วิธีการนี้ผู๎ชํวยเหลือต๎องเข๎าด๎านหลังผู๎จมน้ํา ใช๎มือข๎างหนึ่งพาดบําไหลํด๎านหลังไขว๎ทะแยง
หน๎าอก จับข๎างลําตัวด๎านตรงข๎ามผู๎จมน้ํา มืออีกข๎างใช๎วํายเข๎าหาฝั่ง ในขณะที่พยุงตัวผู๎จมน้ําเข๎าหาฝั่งต๎องให๎
ใบหน๎า โดยเฉพาะปากและจมูกผู๎จมน้ําอยูํพ๎นเหนือผิวน้ํา 

วิธีที่ 2 วิธีดึงเข๎าหาฝั่งด๎วยวิธจีับคาง 
            วิธีนี้ผู๎ชวํยเหลือเข๎าทางด๎านหลังของผู๎จมน้ํา ใช๎มือท้ัง 2 ข๎าง จับขากรรไกรทัง้ 2 ข๎างของผู๎
จมน้ํา แล๎วใช๎เท๎าตีน้ําชํวยพยุงเข๎าหาฝั่ง และพยายามให๎ใบหน๎าของผู๎จมน้ําลอยเหนือผิวน้ํา 

วิธีที่ 3 วิธีดึงเข๎าหาฝั่งด๎วยวิธจีับผม 
          ผู๎ชํวยเหลือเข๎าด๎านหลังผู๎จมน้ํา ใช๎มือข๎างหนึ่งจับผมผู๎จมน้ําไว๎ให๎แนํน แล๎วใช๎มืออีกข๎างวํายพยุงตัว
เข๎าหาฝั่ง โดยที่ปากและจมูกผู๎จมน้ําลอยเหนือผิวน้ํา วิธีเหมาะสําหรับผู๎ที่ดิ้นมาก หรือ พยายามกอดรัดผู๎
ชํวยเหลือ 

การปฐมพยาบาล 
     1. รีบตรวจสอบการหายใจและการเต๎นของหัวใจ ถ๎าไมํมีการหายใจหรือหัวใจไมํเต๎น ให๎ชํวยหายใจและ
กระตุ๎นการเต๎นของหัวใจภายนอก (CPR)  
     2. ไมคํวรเสียเวลากับการพยายามเอาน้ําออกจากปอดหรือกระเพาะอาหารในระหวําง CPR อาจจะจัด
ให๎ผู๎จมน้ํานอนในทําศีรษะต่ํา ประมาณ 15 องศา ปลายเท๎าสูงเล็กน๎อย  
          2.1 กรณีมีน้ําในกระเพาะมาก ทําให๎ลําบากในการ CPR อาจต๎องเอาน้ําออกจากกระเพาะ โดยจัดให๎
นอนตะแคงตัว แล๎วกดท๎องให๎ดันมาทางด๎านยอดอก น้ําก็จะออกจากกระเพาะอาหาร 
          2.2 ถ๎าต๎องการเอาน้ําออกจากปอด อาจจัดให๎นอนคว่ําตะแคงหน๎าไปด๎านใดด๎านหนึ่ง ก๎มตัวลงใช๎มือ
ทั้ง 2 ข๎างจับบริเวณชายโครงทั้งสองข๎างของผู๎จมน้ํายกข้ึนและลง น้ําจะออกจากปากและจมูก แตํก็ไมํควร
เสียเวลากับสิ่งดังกลําวมากนัก 
     3. กรณีผู๎จมน้ํามีประวัติการจมน้ําเนื่องจากการกระโดดน้ํา หรือ เลํนกระดานโต๎คลื่น การชํวยเหลือต๎อง
ระวังเรื่องกระดูกหัก โดยเฉพาะการเคลื่อนย๎ายผู๎จมน้ํา โดยเมื่อนําผู๎จมน้ําถึงน้ําตื้นพอที่ผู๎ชํวยเหลือจะยืนได๎
สะดวกแล๎ว ให๎ใช๎ไม๎กระดานแข็งสอดใต๎น้ํารองรับตัวผู๎จมน้ํา ใช๎ผ๎ารัดตัวผู๎จมน้ําให๎ติดกับไม๎ไว๎ 
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     4. ให๎ความอบอํุนกับรํางกายผู๎จมน้ําโดยใช๎ผ๎าคลุมตัวไว๎ 
     5. นําสํงโรงพยาบาลในกรณีอาการไมํดี 
 
การปฐมพยาลกรณีได้รับสารพิษ 

การได๎รับสารพิษ หมายความถึง สารพิษเข๎าสูํรํางกาย โดยการรับประทาน สูดหายใจ สัมผัสทาง
ผิวหนัง หรือ ฉีดผํานทางผิวหนังเข๎าไปในรํางกายทําให๎เกิดอันตราย พิการ หรือถึงแกํชีวิต ทั้งนี้อาจเกิดจาก
ความจงใจ เชํน ฆําตัวตาย หรือจากอุบัติเหตุ รู๎เทําไมํถึงการณ๑ก็ได๎ 
 

ชนิดของสารพิษ 
สารที่ทําให๎เกิดพิษตํอมนุษย๑มีที่มาจากแหลํงตํางๆ กัน อาจเป็นพิษจากสัตว๑ เชํน งูพิษ ผึ้ง แมงปุอง 

พิษจากพืช เชํน เห็ดพิษ ลําโพง ยางนํอง พิษจากแรํธาตุตําง ๆ เชํน ตะกั่ว ฟอสฟอรัส สารหนู และสาร
สังเคราะห๑ตําง ๆ เชํน ยาฆําแมลง ยาอันตราย รวมทั้งสารสังเคราะห๑ ที่ใช๎ในครัวเรือนจําพวกน้ํายาฟอกขาว 
น้ํายาขัดห๎องน้ํา เป็นต๎น สามารถจําแนกสารพิษจากแหลํงตําง ๆ ตามลักษณะการออกฤทธิ์ เป็น 4 ชนิดดังนี้ 
     1. ชนิดกัดเนื้อ (Corrosive) สารพิษชนิดนี้จะทําให๎เนื้อเยื่อของรํางกายไหม๎พอง ได๎แกํ สารละลายกรด-
ดําง น้ํายาฟอกขาว เป็นต๎น 
     2. ชนิดทําให๎ระคายเคือง (Irritants) สารพิษชนิดนี้ทําให๎เจ็บปวด ปวดแสบปวดร๎อนและมีอาการอักเสบ
ตํอมา ได๎แกํ ฟอสฟอรัส สารหนู อาหารเป็นพิษ เป็นต๎น 
     3. ชนิดที่กดระบบประสาท (Narcotics) สารพิษชนิดนี้จะทําให๎หมดสติ หลับลึก ปลุกไมํตื่น มํานตาหด
เล็ก ได๎แกํ ฝิ่น มอร๑ฟีน พิษจากงูเหํา งูจงอาง เป็นต๎น 
     4. ชนิดที่กระตุ๎นระบบประสาท (Deliriants) สารพิษชนิดนี้ จะทําให๎เกิดอาการเพ๎อคลั่ง ใบหน๎าและ
ผิวหนังแดง ตื่นเต๎น ชีพจรเต๎นเร็ว มํานตาขยาย ได๎แกํ Atropine ลําโพง เป็นต๎น 
 

สารพิษจากการรับประทาน 
     สารพิษท่ีเข๎าสูํรํางกายโดยการรับประทาน สํวนมากเป็นพวกอาหารเป็นพิษ บูดเนํา เห็ดมีพิษ เป็นตัน 
ทําให๎มีอาการไมํสบาย ปวดท๎องอยํางรุนแรง อาเจียน ท๎องรํวง นอกจากนี้ยังได๎แกํ 
     1. พวกกรดหรือดํางอยํางแรง เมื่อดื่มหรือรับประทานเข๎าไป จะกัดทําลายเนื้อเยื่อของระบบทางเดิน
อาหารตั้งแตํริมฝีปาก จนถึงกระเพาะอาหาร ทําให๎เกิดแผลไหม๎บริเวณปาก ลิ้น หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร มีอาการเจ็บปวดรุนแรง อาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดํา 
     2. พวกยาเบื่อหนู เบื่อสุนัข และยาฆําแมลง เป็นสารที่ไมํได๎ทําลายเนื้อเยื่อโดยตรง แตํทําให๎มีอาการ
กระวนกระวาย เพ๎อ หายใจลําบาก ผิวหนังแห๎ง และร๎อน ชีพจรเต๎นเร็ว กล๎ามเนื้อหดเกร็ง และชักได๎ 
     3. พวกสารกดประสาท เมื่อรับประทานเข๎าไปแรกๆ จะรู๎สึกตื่นเต๎นชั่วคราว ตํอมาจะเซื่องซึม หายใจช๎า 
มีเสียงกรน ผิวหนังเย็นชื้น หน๎าและมือเขียวคล้ํา กล๎ามเนื้อปวกเปียก ได๎แกํ พวกฝิ่น มอร๑ฟีน ยานอนหลับ 
แอลกอฮอล๑ เป็นต๎น 
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หลักการปฐมพยาบาลกรณีได้รับสารพิษ 
     ในกรณีรับประทานสารพิษ ผู๎ชํวยเหลือต๎องประเมินวําผู๎ปุวยรับสารพิษเข๎าไปหรือไมํ โดยดูจากอาการ
และสิ่งแวดล๎อมที่พบผู๎ปุวยรํวมด๎วย เชํน พบในห๎องครัว มีภาชนะบรรจุสารพิษอยูํในบริเวณนั้น เพื่อหาชนิด
ของสารที่รับประทานเข๎าไป หรือเก็บตัวอยํางอาเจียนไปให๎แพทย๑ตรวจ  
     1. ทําให๎สารพิษเจือจาง ในกรณีที่ผู๎ปุวยรู๎สึกตัวและไมํมีอาการชัก โดยการให๎ดื่มน้ําซึ่งหางํายที่สุด ถ๎าดื่ม
นมจะดีกวํา เพราะวํานอกจากจะชํวยเจือจางแล๎วยังชํวยเคลือบและปูองกันอันตรายตํอเยื่อบุทางเดินอาหาร
ถ๎ากินสารพิษท่ีเป็นกรดอยํางแรงเข๎าไป ให๎ดื่มดํางอํอนๆ เชํน น้ําปูนใส ผงชอล๑คละลายน้ํา หรือถ๎ากินดําง
อยํางแรงเข๎าไป ก็ให๎ดื่มกรดอํอนๆ เชํน น้ําส๎มสายชู น้ําส๎มคั้น น้ํามะนาว เป็นต๎น 
     2. นําสํงโรงพยาบาลภายใน 15 นาที จะได๎ชํวยล๎างท๎องเอาสารพิษนั้นออกจากกระเพาะอาหาร 
     3. ทําให๎ผู๎ปุวยอาเจียน เพ่ือเอาสารพิษออกจากรํางกาย ในกรณีที่ต๎องใช๎เวลานานในการนําสํงไป
โรงพยาบาล ผู๎ชํวยเหลือต๎องขจัดเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารที่ยังไมํได๎ดูดซึมเข๎าไปทําอันตรายตํอ
รํางกาย การทําให๎อาเจียนมีหลายวิธี ดังนี้ 
          3.1 ใช๎นิ้วชี้หรือด๎ามช๎อนล๎วงกวาดลําคอให๎ลึก หรือให๎ดื่มน้ําอํุนมาก ๆ แล๎วล๎วงคอ 
          3.2 ใช๎น้ําเกลือแกง 2 ช๎อนชาผสมน้ําอํุน 1 แก๎ว หรือผงมาสตาร๑ด 2 ช๎อนชา ผสมน้ําอุํน 1 แก๎ว 
แล๎วให๎ดื่มให๎หมดใช๎น้ําอํุนละลายสบูํพอสมควร (ห๎ามใช๎ผงซักฟอก) ใช๎ในกรณีรับประทานสารปรอท 
     แตํการทําให๎อาเจียนอาจทําให๎เกิดอันตรายตํอผู๎ปุวยได๎ จึงห๎ามทําในผู๎ปุวยตํอไปนี้ 
          - หมดสติ หรือไมํคํอยรู๎สึกตัว 
          - รับประทานสารพิษชนิดกัดเนื้อ เชํน กรด-ดําง ซึ่งจะพบรอยไหม๎แดงบริเวณปาก การอาเจียนจะ
เป็นการทําให๎สารพิษย๎อนกลับขึ้นมาทําอันตรายตํอเนื้อเยื่อของหลอดอาหารและปาก เกิดอาการรุนแรงมาก
ขึ้น 
          - รับประทานสารพิษพวกน้ํามันปิโตรเลียม เชํน น้ํามันก๏าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันสน เป็นต๎น 
          - สุขภาพไมํดี เชํน โรคหัวใจ เป็นต๎น 
     4.ดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร เป็นการลดปริมาณการดูดซึมสารพิษเข๎าสูํรํางกาย สารที่ใช๎
ได๎ผลดี คือ Activated charcoal ลักษณะเป็นผงถํานสีดํา ให๎ใช๎ 1 ช๎อนโต๏ะ ละลายน้ํา 1 แก๎ว ให๎ผู๎ปุวยดื่ม 
หรือ ไขํขาว 3-4 ฟองตีให๎เข๎ากัน หรือแปูงสาลีละลายน้ํา หรือ น้ํามันมะกอก หรือ น้ํามันสลัด อยํางใดอยําง
หนึ่งก็ได๎ 

การปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล  
          บาดแผล แบํงออกเป็นชนิดตํางๆ ดังนี้ 

1. แผลฟกช้้ำ เกิดจากการกระแทกจากของไมํมีคม ทําให๎มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อและเลือดออกใต๎ผิวหนัง 
มีอาการเจ็บปวด บวม และผิวหนังมีสีแดง ถ๎ามีความรุนแรงมากขึ้น หลอดเลือดใต๎ผิวหนังจะฉีกขาดด๎วย ทํา
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ให๎ผิวหนังมีสีแดงคล้ํา หรือมํวง 
การปฐมพยาบาล  
     1. ยกและประคองสํวนที่บาดเจ็บให๎อยูํในทําท่ีสบาย 

2. ใช๎ผ๎าชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งประคบเบาๆบริเวณแผลช้ํา นานประมาณ 30 นาท ีแล๎วใช๎ผ๎ายืดพันไว๎ให๎
แนํนพอสมควร เพ่ือให๎เลือดหยุดและชํวยจํากัดการเคลื่อนไหว และให๎บริเวณแผลช้ํานั้นอยูํนิ่งๆนาน 24 
ชั่วโมง หลังจากนั้นให๎ประคบบริเวณแผลด๎วยความร๎อน เพื่อให๎อาการบวมช้ําลดลง 
 2. แผลถลอก เป็นบาดแผลตื้นๆ มีผิวถลอกหรือรอยขูดขํวน มีเลือดออกเล็กน๎อย และเลือดมักหยุดไหลเอง 

การปฐมพยาบาล  
1. ห๎ามเลือด ถ๎าเลือดยังไหลไมํหยุด โดยใช๎ผ๎าสะอาดกดไว๎เบาๆหรือใช๎ผ๎าพันแผลกดแผลไว๎

นิ่งๆ 
2. ล๎างทําความสะอาดแผลด๎วยน้ําสะอาด และเอาเศษผงตํางๆหรือกรวดดินออกให๎หมด 
3. ใช๎ผ๎าชุบน้ําสบูํเช็ดรอบแผลเบาๆ อยําให๎แผลโดนสบูํเพราะจะทําให๎ระคายเคือง  
4. ทําแผลด๎วยยาใสํแผลสด เชํน เบตาดีน ไมํต๎องปิดแผล 

  
3. บำดแผลถูกของมีคม เกิดจากของมีคม ประเภทใบมีด กรรไกร เศษแก๎วหรือกระจก ความลึกของ
บาดแผลสามารถทําอันตรายตํอเซลล๑ผิวหนัง เส๎นลือด กล๎ามเนื้อ เอ็น และเส๎นประสาทได๎ และเลือดที่ออก
จากแผลประเภทนี้มักจะไหลออกมาก  
การปฐมพยาบาล  
          ต๎องห๎ามเลือดกํอน เมื่อเลือดหยุดแล๎วทําความสะอาดบาดแผลด๎วยน้ําสะอาด น้ําต๎มสุก น้ําเกลือ 
หรือน้ําผสมดํางทับทิม อยําเช็ดเลือดก๎อนที่แข็งตัวอยูํออก เพราะจะทําให๎เลือดออกจากแผลอีก ระหวํางทํา
ความสะอาดบาดแผลต๎องสังเกตลักษณะบาดแผลวํามีความกว๎าง ยาว ลึก หรือมีสิ่งแปลกปลอมหักค๎างอยูํ
หรือไมํ หากไมํลึกมากควรเอาออก กรณีบาดแผลบริเวณแขน ขา ควรให๎อวัยวะสํวนนั้นพักนิ่งๆ เมื่อทําความ
สะอาดบาดแผลแล๎วใสํยาฆําเชื้อโรค เชํน เบตาดีน และปิดแผลด๎วยผ๎าก๏อซหรือผ๎าสะอาด แตํถ๎าแผลลึกมาก
ควรห๎ามเลือด แล๎วรีบสํงโรงพยาบาล  
 

หลักการห้ามเลือดที่มีเสียเลือดภายนอกจ านวนมาก  
1. การกดบนบาดแผลโดยตรง เป็นการใช๎ผ๎าสะอาดพับวางบนบาดแผลแล๎วใช๎นิ้วมือกดลงโดยตรง

อยําง น๎อย 10 นาที 
2. ยกสํวนที่มีบาดแผลให๎สูงกวําระดับหัวใจ (กรณีมีบาดแผลบริเวณแขน ขา) ถ๎ามีกระดูกหักห๎ามยก 
3. ปิดทับผ๎าสะอาดนั้นอีกชั้นให๎แนํนด๎วยผ๎าพันแผล หากเลือดยังไมํหยุดให๎ใช๎ผ๎าพันแผล พันทับลง

ไปให๎แนํนอีกผืนหนึ่ง  
4. กดบนหลอดเลือดแดงใหญํ โดยการใช๎นิ้วกดลงบนหลอดเลือดแดงเหนือบาดแผล ตรงจุดที่จับชีพ

จรได๎ จะทําให๎เลือดไหลออกจากแผลน๎อยลง  
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4. บำดแผลฉีกขำด เป็นแผลที่เกิดจากวัตถุไมํมีคมที่มีความแรงทําให๎ผิวหนังฉีกขาดได๎ ขอบแผลมักขาด
กะรุํงกะริ่ง หรือมีการชอกช้ําของแผลมาก จะเจ็บปวดมาก มักจะมีการสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนได๎มาก จึงมี
แนวโน๎มของการติดเชื้อสูง  
การปฐมพยาบาล  

1. ปิดแผลทันทีด๎วยผ๎าที่สะอาด กดไว๎เบาๆหรือใช๎ผ๎าพันแผลกดแผลไว๎นิ่งๆ เพ่ือเป็นการห๎ามเลือด 
2. ล๎างทําความสะอาดแผลด๎วยน้ําสะอาด และใช๎แอลกอฮอล๑เช็ดรอบๆแผล 
3. รีบนําสํงแพทย๑เพ่ือตกแตํงบาดแผล และเย็บแผล ฉีดวัคซีนปูองกันบาดทะยัก และอาจต๎อง

รับประทานยาแก๎อักเสบ ถ๎าแผลสกปรกมาก 
5. แผลถูกแทง เกิดจากวัตถุปลายแหลม เชํน มีดปลายแหลม ไม๎ ฯลฯ แม๎วําปากแผลจะเล็ก แตํมักจะลึก 
ถ๎าลึกลงไปถูกอวัยวะภายในที่สําคัญ เชํน ปอด หัวใจ ตับ ฯลฯ จะทําให๎ตกเลือดภายในได๎มาก 
การปฐมพยาบาล  
          ถ๎าผู๎ปุวยมีอาการเป็นลม หน๎าซีด แสดงวํามีเลือดตกใน อยําตกใจให๎ผู๎ปุวยนอนราบ ศีรษะต่ํา ไมํควร
ให๎กินอะไรทั้งสิ้น รีบนําสํงโรงพยาบาลให๎แพทย๑ตรวจบาดแผลที่ถูกแทงวําถูกอวัยวะสําคัญหรือไมํ และหาก
พบสิ่งหนึ่งสิ่งใดหักคาอยูํบนปากแผล อยําพยายามดึงออก เพราะจะทําให๎เลือดออกมากข้ึน หรือเพ่ิม
อันตรายตํออวัยวะใกล๎เคียง ควรใช๎ผ๎าสะอาดบางๆ คลุมไว๎ และให๎นอนนิ่งๆ แล๎วรีบนําสํงโรงพยาบาล
โดยเร็วที่สุด โดยจัดผู๎ปุวยให๎นอนราบขณะเคลื่อนย๎าย  
6. แผลถูกยิง เป็นแผลที่เกิดจากกระสุนปืน เห็นเป็นรอยกระสุนปืนเข๎าและออก ซึ่งรูเข๎าจะเล็กกวํารูออก 
หรือกระสุนอาจฝังในก็ได๎ มีอันตรายตํออวัยวะภายในและอาจมีการตกเลือดภายในได๎ ถ๎ากระสุนเข๎าไปถูก
อวัยวะที่สําคัญภายใน 
 
การปฐมพยาบาล  
          ให๎ผู๎บาดเจ็บนอนพักนิ่ง ๆ ยกปลายเท๎าสูง ให๎โลหติไปเลี้ยงสมองมากท่ีสุด หํมผ๎าให๎ความอบอุํนแกํ
รํางกาย ไมํควรให๎ผู๎บาดเจ็บกินอะไรทั้งสิ้น ถ๎ามีเลือดออกมากต๎องห๎ามเลือด ปิดแผลด๎วยผ๎าก๏อซและรีบสํง
โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด 
 

7. แผลถูกต้ำ สํวนมากเกิดจากวัตถุประเภทตะปู เข็ม หรือเข็มหมุด เศษแก๎ว หนาม ทิ่มตํา ซึ่งปกติแผล
ประเภทนี้จะมีเลือดออกไมํมากนัก หรือแทบไมํเห็นเลือดไหลออกมาเลย และแผลเกือบจะปิดในทันที จึงทํา
ให๎เกิดการติดเชื้อได๎งําย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได๎ เนื่องจากวัตถุท่ีทําให๎เกิดแผลอาจมีสปอร๑ของเชื้อ
บาดทะยักหรือเชื้อโรคอ่ืนๆติดอยูํ โดยเฉพาะถ๎าวัตถุนั้นเคยสัมผัสดินมากํอน 
การปฐมพยาบาล  
          ให๎ดึงของแหลมที่ทิ่มตําผิวหนังนั้นออก เช็ดด๎วยแอลกอฮอล๑ ปิดแผลด๎วยผ๎าที่สะอาด แล๎วรีบนําสํง
พบแพทย๑ทันที เพ่ือทําความสะอาดแผลที่อยูํลึกลงไปใต๎ผิวหนัง ชะล๎างเอาสิ่งสกปรกออกให๎หมด อาจต๎อง
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เปิดแผลให๎กว๎างขึ้น เพ่ือไมํให๎แผลกลายเป็นแผลติดเชื้อ และต๎องรับประทานยาแก๎อักเสบพร๎อมทั้งฉีดวัคซีน
ปูองกันบาดทะยัก 
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8. บำดแผลถูกสัตว์กัด (โดยเฉพาะสุนัข แมว หนู รวมทั้งคน) จะมีเชื้อโรคอยูํในปาก เมื่อถูกกัดบาดแผลที่
ลึกจะนําเชื้อโรคเข๎าสูํเนื้อเยื่อได๎มาก การปฐมพยาบาลจึงต๎องทําทันที แล๎วตามด๎วยการรักษาของแพทย๑  

8.1 บาดแผลตื้น  
- ล๎างบาดแผลให๎ทั่วด๎วยน้ําสะอาดอํางน๎อย 5 นาทีหรือด๎วยสบูํและน้ําอํุน 
- ซับบาดแผลให๎แห๎ง แล๎วปิดด๎วยปลาสเตอร๑หรือผ๎าทําแผลเล็กๆ 
- แนะนําให๎ผู๎ที่ถูกกัดไปพบแพทย๑  

8.2 บาดแผลฉีกขาด หรือลึกมาก 
- ห๎ามเลือด ตามหลักการห๎ามเลือด 
- กดบาดแผลด๎วยผ๎าพันแผลที่ปลอดเชื้อ หรือผ๎าสะอาดพันให๎อยูํกับที่ 
- นําผู๎ที่ถูกกัดไปสํงโรงพยาบาล 

 

9. กำรปฐมพยำบำลผู้ที่มีข้อเคล็ด 
 ข๎อเคล็ด หมายถึง การที่ข๎อตําง ๆ ได๎มีการเคลื่อนไหวมากเกินไป ทําให๎เนื้อเยื่อหุ๎มข๎อ หรือเอ็น

รอบๆข๎อ รวมทั้งกล๎ามเนื้อบริเวณข๎อมีการฉีกขาดหรือช้ํา สาเหตุข๎อเคล็ดนั้น เกิดจากข๎อตํอสํวนใหญํเกิด
กระทบกระเทือน ทําให๎เยื่อหุ๎มหรือเอ็นรอบ ๆ ข๎อตํอเคล็ดหรือแพลง ข๎อเคล็ด มีอาการบอกให๎รู๎ดังนี้ 
          บริเวณข๎อสํวนนั้นจะบวม ช้ํา มีอาการเจ็บปวด ถ๎าเคลื่อนไหวหรือใช๎มือกดจะทําให๎เจ็บมากขึ้น ใน
รายที่มีอาการรุนแรงจะไมํสามารถเคลื่อนไหวได๎เลย เพราะจะเจ็บปวดมาก มีอาการชาทั่วบริเวณข๎อเคล็ด 
แสดงวําเส๎นประสาทสํวนนั้นเกิดฉีกขาดด๎วย 
การปฐมพยาบาล  
          ประคบด๎วยน้ําเย็นหรือน้ําแข็งทันที และประคบหลายๆครั้งติดตํอกัน แตํละครั้งนาน 5-10 นาที 
และพัก 2-3 นาที เพ่ือลดอาการปวด บวม และระหวํางพักให๎สังเกตอาการบวมด๎วย ถ๎าอาการบวมไมํเพ่ิมข้ึน 
ก็หยุดประคบเย็นได๎ ถ๎ายังมีอาการบวมอยูํให๎ประคบตํอจนครบ 24 ชั่วโมงแรก ให๎บริเวณข๎อนั้นอยูํนิ่ง โดย
พันผ๎ายืดและยกสูงไว๎ 
          ภายหลัง 24 ชั่วโมงไปแล๎ว ถ๎ายังมีอาการบวมให๎ประคบด๎วยน้ําร๎อน หรือนวดด๎วยยาหมํอง น้ํามัน
ระกํา GPO ปาล๑มฯลฯ ถ๎ามีอาการปวดหรือบวมมาก ให๎รีบไปพบแพทย๑ 

 
10. การปฐมพยาบาลผู้ที่มีกระดูกหัก 

กระดูกของคนเราอาจเกิดแตกหักได๎ตลอดเวลา ถ๎าไมํระมัดระวังหรือไมํปูองกันอันตราย เชํน การถูก
กระแทกจากอุบัติเหตุตํางๆ การสะดุด การบิด หรือการกระชาก ลักษณะของกระดูกหักแบํงออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. หักออกจากกันเป็น 2 สํวน อาจหักธรรมดาไมํมีบาดแผลหรือหักมีบาดแผล กระดูกแตกละเอียด จะมี
อันตรายเมื่อมีการบาดเจ็บของกล๎ามเนื้อ หลอดเลือด เส๎นประสาท หรือกระดูกท่ีหักแทงทะลุอวัยวะภายใน
ที่สําคัญ  
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2. กระดูกหักไมํขาดออกจากกัน มีลักษณะกระดูกร๎าว กระดูกเดาะ หรือกระดูกบุบ ลักษณะอาการจะ
แตกตํางกันไปตามตําแหนํงที่กระดูกหัก อาการท่ัว ๆ ไป อาจมีอาการช็อก มีอาการบวม และร๎อน ลักษณะ
กระดูกผิดรูปรํางไปจากเดิม เคลื่อนไหวไมํได๎ ถ๎าจับดูจะมีเสียงกรอบแกรบ อาจมีบาดแผลที่ผิวหนังตรง
ตําแหนํงที่หัก หรือพบปลายกระดูกโผลํออกมาให๎เห็นชัดเจน 
การปฐมพยาบาล 

ให๎ผู๎บาดเจ็บอยูํนิ่งๆ ประคองและจับสํวนที่บาดเจ็บอยํางมั่นคง อยําพยายามเคลื่อนย๎ายผู๎บาดเจ็บ
โดยไมํจําเป็น หรือจนกวําสํวนของกระดูกท่ีหักจะได๎รับการเข๎าเฝือกแล๎ว  

ใสํเฝือกชั่วคราว โดยใช๎วัสดุที่หางําย เชํน กระดาษหนังสือพิมพ๑ กระดาษแข็ง ไม๎ไผํ เป็นต๎น ( ถ๎า
เป็นกระดูกชิ้นใหญํ เชํน กระดูกโคนขา อาจใช๎ขาข๎างดีเป็นตัวยึดก็ได๎) และกํอนเข๎าเฝือก ควรใช๎ผ๎าสะอาด
พันสํวนที่หักให๎หนาพอสมควร หรือทําการห๎ามเลือดกํอน ถ๎ามีเลือดออกมาก  

พันผ๎ายืดไมํให๎เคลื่อนไหว ระวังอยําพันให๎แนํนจนเกินควร เพราะจะทําให๎เลือดไปเลี้ยงอวัยวะสํวน
ปลายไมํได๎ ซึ่งเป็นอันตรายมาก ถ๎าเป็นปลายแขน หรือมือ ใช๎ผ๎าคล๎องคอ   

ถ๎ากระดูกหักโผลํออกมานอกเนื้อ อยําดันกลับเข๎าที่เดิมเด็ดขาด เพราะจะทําให๎เชื้อโรคและสิ่ง
สกปรกจากภายนอกเข๎าไปในแผลสํวนลึกได๎ ให๎หาผ๎าสะอาดคลุม หรือปิดบาดแผลไว๎  

ให๎ยาแก๎ปวดหากปวดแผลมาก เชํน พาราเซตะมอล และหํมผ๎าให๎ความอบอุํนแกํรํางกาย  
รีบนําผู๎ปุวยสํงโรงพยาบาล ซึ่งการเคลื่อนย๎ายผู๎ที่บาดเจ็บต๎องทําอยํางระมัดระวัง โดยให๎สํวนที่หัก

เคลื่อนไหวน๎อยที่สุด 
 

11. การปฐมพยาบาลผู้ที่มีอาการชัก 
การชัก เป็นการกระตุกของกล๎ามเนื้อในรํางกายหลายมัดทันที โดยไมํได๎ตั้งใจ เกิดจากสมองที่

ทํางานผิดปกติ มักเกิดรํวมกับการไมํรู๎สึกตัว  
          สาเหตุ เกิดได๎หลายอยําง รวมทั้งการบาดเจ็บที่ศีรษะ โรคบางอยํางที่ทําลายสมอง สมองขาด
ออกซิเจน และได๎รับสารพิษบางอยําง ในเด็กอาจชักได๎เนื่องจากไข๎สูง และการชักเป็นลักษณะอยํางหนึ่งของ
โรคลมชัก 
          การชักไมํวําจากสาเหตุใดก็ตาม ขณะชักผู๎ที่มีอาการชักมักไมํรู๎สึกตัว การชํวยเหลือเบื้องต๎นแตํละ
ครั้ง ต๎องจัดให๎ผู๎ที่ชักนอนตะแคง ระวังสําลัก ถ๎ามีสิ่งของในปาก เชํน เศษอาหาร ฟันปลอมให๎ล๎วงออก และ
ใช๎ด๎ามช๎อน ไม๎ หรือด๎ามดินสอสอดเข๎าไปในปากระหวํางฟันกราม เพ่ือปูองกันไมํให๎ผู๎ที่ชักกัดลิ้น และต๎อง
ปูองกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการล๎มลง  
          โรคลมชักรุนแรง พยายามชํวยประคอง ถ๎าผู๎ที่ชักจะล๎มและขอให๎ผู๎มุงดูถอยหํางออกไป คลายเสื้อผ๎า
ออกโดยเฉพาะรอบคอและประคองศีรษะไว๎ด๎วย 

เมื่อหยุดชักแล๎วจัดให๎อยูํในทําพักฟ้ืน และอยูํกับผู๎ที่ชัก จนกระท่ังรู๎สึกตัวดี  
รีบนําสํงโรงพยาบาล ถ๎าเป็นการชักครั้งแรกและชักซ้ําๆ กัน หรือไมํรู๎สึกตัวนานเกิน 10 นาท ี 
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12. การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกงูกัด  
          การถูกงูกัด เป็นภาวะฉุกเฉินเรํงดํวนอยํางหนึ่งที่ต๎องรีบให๎การปฐมพยาบาล เพ่ือลดความรุนแรง
หรือภาวะแทรกซ๎อนจากพิษงู ทั้งยังเป็นการชะลอเวลาการออกฤทธิ์ของพิษงูเพ่ือนําสํงสถานพยาบาลได๎
อยํางทันทํวงที ในเมืองไทยเรางูมีพิษมีหลายชนิด พิษของงูแบํงออกครําวๆ เป็น 3 แบบคือ 

1. พิษงูท่ีทําให๎เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เชํน งูแมวเซา งูเขียวหางไหม๎ งูกะปะ  
2. พิษงูท่ีทําให๎เกิดเป็นอัมพาตยับยั้งการทํางานของระบบประสาท เชํน งูเหํา งูจงอาง  
3. พิษงูท่ีทําให๎เกิดการอักเสบของกล๎ามเนื้ออยํางรุนแรง เชํน งูทะเล  

 

อำกำรเม่ือถูกงูพิษกัด  
          นอกจากจะสามารถบอกได๎วําถูกงูกัดได๎โดยการเห็นตัวงูแล๎ว ในกรณีที่ไมํเห็นตัวงู ตรงรอยที่ถูกงูกัด
กัดจะมีรอยเขี้ยว 2 รอย และจะมีอาการใน 10 นาที อาการของผู๎ถูกงูกัด แล๎วแตํชนิดของงู เชํน งูเหําจะมี
พิษทําอันตรายตํอระบบประสาท อาการทั่วไป จะเกิดขึ้นภายหลังประมาณครึ่งชั่วโมง โดยจะมีอาการ
อํอนเพลีย เดินไมํไหว หนังตาตก พูดอ๎อแอ๎ กลืนลําบากและหายใจไมํสะดวก ในที่สุดจะเป็นอัมพาตทั่ว
รํางกาย และอาจถึงแกํความตายได๎ เนื่องจากการหายใจหยุด 
การปฐมพยาบาล  
          รอยแผลงูพิษกัดจะมีรอยเข้ียว 1 หรือ 2 จุด (งูไมํมีพิษ แผลจะเป็นรอยถลอก) ให๎ผู๎ที่ถูกงูกัดนอนลง 
จัดให๎มือหรือเท๎าที่ถูกกัดอยูํระดับเดียวหรือต่ํากวําระดับหัวใจ ปลอบใจ ไมํให๎ตื่นตกใจ และพยายามให๎ผู๎ที่ถูก
งูกัดอยูํนิ่งๆ หรือให๎เคลื่อนไหวรํางกายให๎น๎อยที่สุด เพราะการตื่นเต๎น ตกใจ หัวใจจะเต๎นเร็ว หรือเคลื่อนไหว
มาก จะทําให๎พิษงูเข๎าไปในกระแสเลือดมากขึ้น คํอยๆ ล๎างบาดแผลที่ถูกงูกัด ด๎วยน้ําสบูํและน้ําสะอาดเทําท่ี
พอจะทําได๎ 

ห๎ามเลือด โดยใช๎ผ๎าสะอาดกดบาดแผลโดยตรง หรือใช๎การพันผ๎า ดามขาข๎างที่ถูกงูกัดกับขาอีกข๎าง
โดยใช๎ผ๎านุํมคั่นระหวํางขา และรัดด๎วยผ๎าที่ข๎อเท๎าและเขํา และประคองสํวนที่บาดเจ็บ นําสํงโรงพยาบาล 

หมายเหตุ การใช๎เชือกรัดบริเวณเหนือจุดที่ถูกกัด ปัจจุบันไมํขอแนะนํา เพราะการรัดแนํน
จนเกินไปหรือถ๎าถูกรัดไว๎เป็นเวลานาน ๆ อาจทําให๎เกิดการขาดเลือดของอวัยวะที่อยูํใต๎สํวนที่รัดได๎ 
 

13. การปฐมพยาบาลผู้ที่จมน้ า 
ถ๎าผู๎ที่จมน้ํายังอยูํในน้ําและรู๎สึกตัวดีให๎ชํวยเหลือโดยการโยนสิ่งของให๎เกาะ เชํน เชือก หรือเสื้อชู

ชีพ แล๎วชํวยผู๎จมน้ําให๎ขึ้นจากน้ําโดยเร็ว ถ๎าผู๎ที่จมน้ํารู๎สึกตัวดี และหายใจเองได๎ให๎นอนราบกับพ้ืน เช็ดตัวให๎
แห๎ง และหํมผ๎าให๎ความอบอุํน ถ๎าผู๎ที่จมน้ํารู๎สึกตัวดี แตํไอหรือจามและอาเจียน จัดให๎นอนตะแคง เพ่ือให๎สิ่ง
ที่อาเจียนและเสมหะไหลออกได๎งํายขึ้น 
          ในกรณีที่หมดสติ ให๎ดูวํายังหายใจอยูํหรือไมํ ถ๎าหยุดหายใจ ให๎เปิดทางเดินหายใจทันที โดยกด
หน๎าผากลงและยกคางให๎เงยหน๎าขึ้น และคลําชีพจรที่คอ ถ๎ายังมีชีพจรอยูํ แตํยังไมํหายใจหรือหายใจช๎า ให๎
ชํวยหายใจ โดยวิธีการเปุาปากหรือเปุาปากกับจมูกของผู๎ที่จมน้ํา  
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 ในกรณีที่คลําชีพจรที่คอไมํได๎ แสดงวํามีภาวะหัวใจหยุดเต๎นแล๎ว ให๎ชํวยฟื้นคืนชีพโดยการชํวย
หายใจและการนวดหัวใจ และ รีบนําสํงโรงพยาบาลไมํวําจะรู๎สึกตัวดีหรือไมํก็ตาม หรือโทรศัพท๑ 1669 เพ่ือ
ขอรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 

14. การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟูาดูด  
          ไฟฟูา เป็นเครื่องอํานวยความสะดวก ที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตที่คนเราจะขาดเสียไมํได๎ การใช๎
อุปกรณ๑ไฟฟูาอาจทําให๎เกิดอันตรายได๎มาก ทั้งจากการรู๎เทําไมํถึงการณ๑ เผลอเรอ หรือจากอุปกรณ๑ไฟฟูามี่
ปัญหา อาจทําให๎ผู๎ใช๎ถูกไฟฟูาดูด มีบาดแผลไฟไหม๎ หรืออาจทําให๎หัวใจหยุดเต๎นและเสียชีวิตได๎  
การช่วยเหลือผู้ถูกไฟดูด  
          ชํวยให๎ผู๎ที่ถูกไฟดูดพ๎นจากการสัมผัส โดยการปลดสวิทช๑กระแสไฟฟูา หรือใช๎ผ๎า หรือกระดาษหุ๎ม
โคนไม๎แห๎งๆ หรือสิ่งที่เป็นฉนวนไฟฟูาเขี่ยสายไฟออกให๎พ๎นตัวผู๎ที่ถูกไฟดูด โดยผู๎ชํวยเหลอืต๎องสวมรองเท๎า
พ้ืนยางยืนอยูํบนกระดาน หรือพ้ืนที่ไมํเปียก ไมํเป็นสื่อไฟฟูา  
          เมื่อแนํใจวําตัดกระแสไฟฟูาออกไปได๎แล๎ว ถ๎าตรวจพบวําผู๎ที่ถูกไฟดูดไมํรู๎สึกตัว ให๎เปิดทางเดิน
หายใจทันที ด๎วยกดหน๎าผากลงและยกคางให๎เงยหน๎าขึ้น ตรวจการหายใจและชีพจร และเตรียมการชํวยฟื้น
คืนชีพ และหํมผ๎าให๎ความอบอํุน ตรวจดูบาดแผล ถ๎ามีแผลไหม๎ ให๎ใช๎น้ําเย็นราดและปิดบาดแผลด๎วยผ๎าปิด
แผล รีบนําสํงโรงพยาบาล 
 

15. การปฐมพยาบาลผู้ที่มีเลือดก าเดาออก  
          เลือดกําเดาออก คือ การมีเลือดไหลออกจากจมูก ซึ่งอาจเกิดจากการกระแทกท่ีบริเวณจมูก หรือ
การแคะจมูก จากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือมีเนื้องอก หรือเป็นโรคเลือดบางชนิด พบในเด็ก
มากกวําผู๎ใหญํ 2 เทํา ในเด็กมักมีเลือดกําเดาออกจากด๎านหน๎าผนังกั้นจมูก สํวนผู๎ใหญํเลือดจะออกจาก
บริเวณผนังกั้นจมูกหรือผนังก้ันรํองจมูก 
การปฐมพยาบาล 

ให๎ผู๎ที่มีเลือดกําเดาออกนั่ง โน๎มตัว หรือก๎มหน๎าเล็กน๎อย และให๎หายใจทางปาก  
บอกไมํให๎สั่งน้ํามูก กลืน ไอ ถํมน้ําลาย หรือสูดจมูก เพราะอาจทําให๎เลือดกําเดาไหลออกมาอีก  
ใช๎มือบีบจมูกให๎แนํน 10 นาที แล๎วคลายนิ้วออก จะทําให๎เลือดแข็งตัว และหยุดไหล ถ๎าเลือดยัง

ไหลไมํหยุดให๎บีบซ้ําอีก 10 นาที หรืออาจ ใช๎กระเป๋าน้ําแข็งวางที่บริเวณดั้งจมูกและหน๎าผาก 2-3 นาที 
เลือดกําเดาจะหยุดไหลเอง แตํถ๎าเลือดกําเดายังไหลอยูํและนานเกิน 20 นาที หรือสงสัยวําดั้งจมูกหัก เพราะ
แรงกระแทกรุนแรงหรือถูกกระแทกบริเวณอื่น แล๎วมีเลือดออกจากจมูก ซึ่งอาจเป็นอาการของการบาดเจ็บ
อวัยวะสําคัญบริเวณอ่ืน ได๎ เชํน กะโหลกศีรษะ ต๎องรีบนําสํงโรงพยาบาล  
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14. การเป็นลม 
        การเป็นลม เป็นการหมดสติไปชั่วครูํ ซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไมํเพียงพอชั่วคราว มักมี
อาการซึม เวียนศีรษะนํามากํอนและมีอาการตัวซีดเย็นเฉียบรํวมด๎วย ความรู๎สึกเชํนนี้อาจเกิดข้ึนโดยไมํหมด
สติก็ได๎ การตกใจรุนแรง ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา อาจทําให๎ความดันโลหิตลดลง และรู๎สึกจะเป็นลมได๎ ถ๎า
เป็นลมหมดสติไปชั่วคราว เมื่อให๎นอน ยกเท๎าสูง และได๎รับอากาศท่ีถํายเทดี แล๎วสามารถหายใจได๎ดี และ
รู๎สึกตัวภายใน 2-3 นาที โดยไมํมีอาการอ่ืนแทรกก็เป็นเรื่องที่ไมํนําต๎องตกใจ  
          แตํถ๎าเป็นลมบํอย ๆ หรือมีอาการอ่ืนๆรํวมด๎วย จําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องรีบปรึกษาแพทย๑ หรือถ๎าหมด
สติไปนาน หายใจไมํดี ไมํสม่ําเสมอหรือหายใจช๎าผิดปกติ ต๎องนําสํงโรงพยาบาลทันที และระหวํางทางไป
โรงพยาบาล ควรอยูํในทํานอนกึ่งคว่ํา เพ่ือปูองกันไมํให๎ทางเดินหายใจอุดตัน  
  
 

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) 
 
ความหมายของปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

หมายถึง การชํวยเหลือผู๎ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต๎น ให๎มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสูํ
สภาพเดิม ปูองกันเนื้อเยื่อได๎รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอยํางถาวร ซึ่งสามารถทําได๎โดยการชํวยฟื้น
คืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (Basic life support) ได๎แกํ การผายปอด และการนวดหัวใจภายนอก 
 

ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น 
ภาวะหยุดหายใจ (respiratory arrest) และภาวะหัวใจหยุดเต๎น (cardiac arrest) - เป็นภาวะที่มี

การหยุดการทํางานของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนเลือด สํวนมากมักจะพบวํามีการ
หยุดหายใจกํอนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต๎น และ ถ๎าไมํได๎รับการชํวยเหลือที่ถูกต๎อง จะทําให๎เสียชีวิตได๎ 
 

สาเหตุของการหยุดหายใจ 
      1. ทางเดินหายใจอุดตันจากสาเหตุตํางๆ เชํน จากสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ การแขวน
คอ การถูกบีบรัดคอ การรัดคอ เป็นต๎น ในเด็กเล็กสาเหตุจากการหยุดหายใจที่พบได๎มากท่ีสุดคือ การสําลัก
สิ่งแปลกปลอมเข๎าหลอดลม เชํน ของเลํนชิ้นเล็ก ๆ เมล็ดถั่ว เป็นต๎น 
      2. มีการสูดดมสารพิษ แก็สพิษ ควันพิษ 
      3. การถูกกระแสไฟฟูาแรงสูงดูด 
     4. การจมน้ํา 
      5. การบาดเจ็บที่ทรวงอก ทําให๎ทางเดินหายใจได๎รับอันตรายและเนื้อเยื่อได๎รับบาดเจ็บ 
      6. โรคระบบประสาท เชํน บาดทะยัก ไขสันหลังอักเสบ ทําให๎กล๎ามเนื้อหายใจเป็นอัมพาต 
     7. การได๎รับสารพิษจากแมลงสัตว๑กัดตํอย เชํน ผึ้ง ตํอ แตน ตํอยบริเวณคอ หน๎า ทําให๎มีการบวม
ของเนื้อเยื่อของทางเดินหายใจและหลอดลมมีการหดเกร็ง 
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      8. การได๎รับยากดศูนย๑ควบคุมการหายใจ เชํน มอร๑ฟีน ฝิ่น โคเคน บาร๑บิทูเรต ฯลฯ 
      9. โรคหัวใจ เชํน กล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงอยํางเฉียบพลัน 
      10. มีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ และมีภาวะหายใจวายจากสาเหตุตํางๆ 
 

สาเหตุของหัวใจหยุดเต้น 
1. หัวใจวายจากโรคหัวใจ จากการออกกําลังกายมากเกินปกติ หรือตกใจหรือเสียใจกระทันหัน 

      2. มีภาวะช็อคเกิดขึ้นอยํางเฉียบพลัน จากการสูญเสียเลือดมาก ทําให๎กล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
หรือมีเลือดมาเลี้ยงไมํเพียงพอ 
      3. ทางเดินหายใจอุดกั้น ทําให๎กล๎ามเนื้อหัวใจได๎รับออกซิเจนไมํเพียงพอ 
      4. การได๎รับยาเกินขนาดหรือการแพ๎ 
ข๎อบํงชี้ในการปฏิบัติการชํวยฟ้ืนคืนชีพ 
1. ผู๎ที่มีภาวะหยุดหายใจ โดยที่หัวใจยังคงเต๎นอยูํประมาณ 2-3 นาที ให๎ผายปอดทันที จะชํวยปูองกันภาวะ
หัวใจหยุดเต๎นได๎ และชํวยปูองกันการเกิดภาวะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจนอยํางถาวร 
     2. ผู๎ที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต๎นพร๎อมกัน ซึ่งเรียกวํา clinical death การชํวยฟื้นคืนชีพ
ทันทีจะชํวยปูองกันการเกิด biological death คือ เนื้อเยื่อโดยเฉพาะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจน 
     ระยะเวลาของการเกิด biological death หลังจาก clinical death ยังไมํมีใครทราบแนํชัด แตํ
โดยทั่วไป มักจะเกิดชํวง 4-6 นาที หลังเกิด clinical death ดังนั้นการปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพจึงควรทํา
ภายใน 4 นาท ี
ขั้นตอนการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 

- ลําดับขั้นในการปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพ 
การปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพ ขั้นพ้ืนฐานประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนใหญํสําคัญ คือ A B C ซึ่งต๎องทําตามลําดับ
คือ 
          1. A - Airway : หมายถึง การเปิดทางเดินหายใจให๎โลํง ซึ่งเป็นการปฏิบัติการขั้นแรก ที่ต๎องทํา
อยํางรวดเร็ว เพราะเนื่องจากโคนลิ้นและกลํองเสียงมีการตกลงไปอุดทางเดินหายใจสํวนบนในผู๎ปุวยที่หมด
สติ ดังนั้นจึงต๎องมีการเปิดทางเดินหายใจให๎โลํง โดยการดัดคางขึ้นรํวมกับการกดหน๎าผากให๎หน๎าแหงน
เรียกวํา "head tilt chin lift" 
          2. B : Breathing คือ การชํวยหายใจ เนื่องจากการหายใจหยุด รํางกายจะมีออกซิเจนคงอยูํใน
ปอดและกระแสเลือด แตํไมํมีสํารองไว๎ใช๎ดังนั้น เมื่อหยุดหายใจ จึงต๎องชํวยหายใจ เป็นวธิีที่จะชํวยให๎
ออกซิเจนเข๎าสูํปอดผู๎ปุวยได๎ ซึ่งออกซิเจนที่เปุาออกไปนั้นมีออกซิเจนประมาณ 16-17 % ซึ่งเพียงพอสําหรับ
ใช๎ในรํางกาย สามารถทําได๎หลายวิธี คือ ด๎วยการเปุาปาก (mouth to mouth) เปุาจมูก (mouth to 
nose) และวิธีการกดหลังยกแขนของโฮลเกอร๑ - นิลสัน (back pressure arm lift or Holger - Nielson 
method)  
          3. C : Circulation คือการนวดหัวใจภายนอก ทําในรายที่ประเมินภาวะหัวใจหยุดเต๎น โดยการจับ
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ชีพที่ carotid artery แล๎วไมํพบวํามีการเต๎นของชีพจร ก็จะชํวยให๎มีการไหลเวียนของเลือดโดยการกดนวด
หัวใจภายนอก (cardiac massage) โดยมีหลักการคือ กดให๎กระดูกหน๎าอก (sternum) ลงไปชิดกับกระดูก
สันหลัง ซึ่งจะทําให๎หัวใจที่อยูํระหวํางกระดูกท้ังสองอัน ถูกกดไปด๎วย ทําให๎มีการบีบเลือดออกจากหัวใจไป
เลี้ยงรํางกาย เสมือนการบีบตัวของหัวใจ 
วิธีนวดหัวใจ 
     1. จดัให๎ผู๎ปุวยนอนหงายราบ บนพื้นแข็ง ถ๎าพ้ืนอํอนนุํมให๎สอดไม๎กระดานแข็งใต๎ลําตัว 
     2. วัดตําแหนํงที่เหมาะสําหรับการนวดหัวใจ โดยใช๎นิ้วชี้และนิ้วกลางข๎างที่ถนัด วาดจากขอบชายโครง
ลํางของผู๎ปุวยขึ้นไป จนถึง ปลายกระดูกหน๎าอก วัดเหนือปลายกระดูกหน๎าอกข้ึนมา 2 นิ้วมือ แล๎วใช๎สันมือ
ข๎างที่ไมํถนัดวางบนตําแหนํงดังกลําว และใช๎สันมือข๎างที่ถนัดวางทับลงไป และเก่ียวนิ้วมือให๎นิ้วมือที่วางทับ
แนบชิดในรํองนิ้วมือของมือข๎างลําง (interlocked fingers) ยกปลายนิ้วขึ้นจากหน๎าอก  
     3. ผู๎ชํวยเหลือยืดไหลํและแขนเหยียดตรง จากนั้นปลํอยน้ําหนักตัวผํานจากไหลํไปสูํลําแขนทั้งสองและ
ลงไปสูํกระดูกหน๎าอกในแนวตั้งฉากกับลําตัวของผู๎เจ็บปุวยในผู๎ใหญํและเด็กโต กดลงไปลึกประมาณ 1.5 - 2 
นิ้ว ให๎กดลงไปในแนวดิ่ง และอยํากระแทก 
     4. ผํอนมือที่กดข้ึนให๎เต็มที่เพ่ือให๎ทรวงอกมีการขยายตัว และหัวใจได๎รับเลือดที่อุดมไปด๎วยออกซิเจน 
ขณะที่ผํอนมือไมํจําเป็นต๎องยกมือขึ้นสูง มือยังคงสัมผัสอยูํที่กระดูกหน๎าอก อยํายกมือออกจากหน๎าอก จะ
ทําให๎มีเลือดไปเลี้ยงสํวนตํางๆ ในรํางกาย และมีเลือดไหลกลับเข๎าสูํหัวใจ ทําให๎มีการไหลเวียนเลือดใน
รํางกาย 
     5. การกดนวดหัวใจจะนวดเป็นจังหวะสม่ําเสมอ ในอัตราเร็ว 100 ครั้ง/นาที ถ๎าน๎อยกวํานี้จะไมํได๎ผล 
 

- กำรปฏิบัติในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น 
1. เมื่อพบคนนอนอยูํ คล๎ายหมดสติ ต๎องลองตรวจดูวําหมดสติจริงหรือไมํ โดยการเรียกและเขยําตัว 

เขยําหรือตบที่ไหลํ ถ๎าหมดสติจะไมํมีการโต๎ตอบ หรือมีเสียงคราง หรือมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน๎อย 
2. ประเมินการหายใจโดยการทํา look listen and feel 

          - look คือ ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก และหน๎าท๎องวํามีการยกตัวขึ้นหรือไมํ หรือ หายใจหรือไมํ 
          - listen คือ ฟังเสียงลมหายใจ โดยเอียงหูของผู๎ชํวยเหลือเข๎าไปใกล๎บริเวณจมูกและปากของผู๎ปุวย 
วําได๎ยินเสียงอากาศผํานออกมาทางจมูกหรือปากหรือไมํ 
          - feel คือ สัมผัส โดยการใช๎แก๎มของผู๎ชํวยเหลือสัมผัสกับความรู๎สึกวํามีลมหายใจที่ผํานออกจาก
ปากหรือจมูก อาจใช๎สําลีหรือวัสดุบางเบาจํอบริเวณจมูก 

3. ถ๎าพบวําไมํหายใจให๎เรียกขอความชํวยเหลือจากผู๎อ่ืน พร๎อมทั้งจัดทํานอนหงายราบบนพ้ืนแข็ง 
เริ่มขั้นตอนการปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพ ขั้นตอนที่ 1 คือ Airway โดยการเปิดทางเดินหายใจให๎โลํง ด๎วยวิธี 
head tilt chin lift หรือ jaw thrust maneuver (ถ๎ามีการหักของกระดูกสันหลังสํวนคอ) 

4. ทดสอบการหายใจโดยการทํา look listen and feel อีกครั้งหนึ่งถ๎ายังไมํหายใจ ให๎ทําขั้นตอน
ตํอไปคือ Breathing คือ เปุาลมหายใจ 2 ครั้ง 
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5. ทดสอบวําหัวใจหยุดเต๎นหรือไมํด๎วยการจับชีพจร ถ๎าไมํมีการเต๎นของหัวใจ เปุาปากอีก 2 ครั้ง 
แล๎วทํา cardiac massage ด๎วยอัตราเร็ว 100 ครั้ง/นาที โดยการนับ 1 และ2 และ 3 และ………จนถึง 15 
ครั้ง 

6. ทําสลับกันอยํางนี้ ไปจนครบ 4 รอบ (1 นาที) จึงประเมินการหายใจและการเต๎นของชีพจร และ
ประเมินอีก ทุก 1 นาท ี

7. ถ๎ามีผู๎ชํวยเหลือมาชํวยอีก ให๎แบํงการทําหน๎าที่กัน เชํน ผู๎ชํวยเหลือคนที่ 1 ผายปอด ผู๎ชํวยเหลือ
คนที่ 2 กดนวดหัวใจ ถ๎าผู๎ชํวยเหลือแตํละคนอาจเหนื่อยและต๎องการเปลี่ยนหน๎าที่กัน โดยการตะโกนวํา 
"เปลี่ยน" ก็จะสลับหน๎าที่กัน 

8. ให๎ปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานอยํางตํอเนื่องจนกระทั่งมีบุคลากรนําอุปกรณ๑มาชํวยเหลือ
เพ่ิมเติม และรีบนําสํงโรงพยาบาลที่ใกล๎ที่สุดทันที 
 

- การจัดท่าผู้ปุวยหลังปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
ผู๎ปุวยหลังปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพ 

หลังปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพ จนกระท่ังผู๎ปุวยมีชีพจรและหายใจได๎เองแล๎ว แตํยังหมดสติอยูํ หรือพบผู๎ปุวย
หมดสติ แตํยังมีชีพจรและหายใจอยูํ ควรจัดให๎อยูํในทําพักฟ้ืน (recovery position) ซึ่งทํานี้จะชํวยปูองกัน
ลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจ ชํวยให๎น้ําลายหรือเสมหะไหลออกจากปากได๎ ทําให๎ปลอดภัยจากการสูด
สําลัก การจัดทําทําได๎ดังนี้ 
     1. นั่งคุกเขําข๎าง ๆ ผู๎ปุวย ทํา head tilt chin lift เหยียดขาผู๎ปุวยให๎ตรง จับแขนด๎านใกล๎ตัวงอและ
หงายมือขึน้ดังภาพ 
2. จับแขนด๎านไกลตัวข๎ามหน๎าอกมาวางมือไว๎ที่แก๎มอีกข๎างหนึ่ง 
3. ใช๎แขนอีกข๎างหนึ่งจับขาไว๎ ดึงพลิกตัวผู๎ปุวยให๎เขํางอข๎ามตัวมาด๎านที่ผู๎ปฏิบัติอยูํ ให๎ผู๎ปุวยอยูํในทําตะแคง 
4. จับศีรษะแหงนเล็กน๎อย เพ่ือเปิดทางเดินหายใจให๎โลํง ปรับมือให๎อยูํใต๎แก๎ม และจัดขาให๎งอเล็กน๎อย 
       - อันตรายของการทํา CPR ไมํถูกวิธี 
1. วางมือผิดตําแหนํง ทําให๎ซี่โครงหัก , xiphoid หัก , กระดูกที่หักทิ่มโดนอวัยวะสําคัญ เชํน ตับ ม๎าม เกิด
การตกเลือดถึงตายได๎ 
     2. การกดด๎วยอัตราเร็วเกินไป เบาไป ถอนแรงหลังกดไมํหมด ทําให๎ปริมาณเลือดไปถึงอวัยวะตํางๆ ที่
สําคัญได๎น๎อย ทําให๎ขาดออกซิเจน 
     3. การกดแรงและเร็วมากเกินไป ทําให๎กระดูกหน๎าอกกระดอนขึ้น ลงอยํางรวดเร็ว หัวใจช้ําเลือดหรือ
กระดูกหักได๎ 
     4. การกดหน๎าอกลึกเกินไป ทําให๎หัวใจชอกช้ําได๎ 
     5. การเปิดทางเดินหายใจไมํเต็มที่ เปุาลมมากเกินไป ทําให๎ลมเข๎ากระเพาะอาหาร เกิดท๎องอืด อาเจียน 
ลมเข๎าปอดไมํสะดวก ปอดขยายตัวไมํเต็มที่ 
          - ถ๎ามีอาการอาเจียนเกิดข้ึนกํอน หรือ ระหวํางการทํา CPR ต๎องล๎วงเอาเศษอาหารออกกํอน 
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มิฉะนั้นจะเป็นสาเหตุของ การอุดตันของทางเดินหายใจ (airway obstruction) การชํวยหายใจไมํได๎ผล 
เกิดการขาดออกซิเจน 
          - ถ๎ามีอาการท๎องอืดขึ้น ระหวํางการทํา CPR ให๎จัดทําเปิดทางเดินหายใจใหมํ และชํวยการหายใจ
ด๎วยปริมาณลมที่ไมํมากเกินไป 
>> สรุป 

ปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพ จะมีประสิทธิภาพมากถ๎าผู๎ชํวยเหลือตั้งสติให๎ดี มีความชํานาญ และมีการ
เขา๎ใจเกี่ยวกับกลไกของรํางกาย ให๎การชํวยเหลือตามข้ันตอนในการชํวยเหลือ 

 

เอกสารเพิ่มเติม 

- 

แนะน าเว็บไซต์ 
 http://www.nurse.nu.ac.th/cai/cpr021.html 

http://www.nurse.nu.ac.th/cai/index.html 
http://www.nurse.nu.ac.th/cai/index.html  
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แบบฝึกหัด 

 

 

บทที่ 5 (กิจกรรมที่  5)     กลุ่มเรียนที่................................. 
รายวิชา การดูแลและการจัดการสุขภาพ          รหัสวิชา  0025 002 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................รหัสนสิิต..................... .................... 
           
 ให๎นิสิตสืบค๎นข๎อมูล จากขําวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน  ผํานทาง วารสาร หนังสือพิมพ๑ หรือขําว
ทาง Internet จากนั้น นําข๎อมูลที่ได๎ print screen หรือ ตัดรายละเอียด มาวิเคราะห๑ วํา  
 ใช๎หลักการปฐมพยาบาลแบบใด และเหมาะสมหรือไมํ  
 จากนั้น ให๎เสนอแนะแนวทางที่วํา ถ๎านิสิตเป็นผู๎ชํวยเหลือหรือพบเห็นเหตุการณ๑นั้น นิสิตจะกระทํา
อยํางไร 
        ไมํเกิน 1 หน๎ากระดาษ A 4 
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บทที่  6 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Physical Rehabilitation) 

เนื้อหา 
1. ความหมายของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
2. หลักการของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
3. หนํวยงานและบุคลากรของทีมงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
4. การประเมินผู๎ปุวยทางเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 
5. ความหมายและประเภทของคนพิการ 
6. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
7. โรคหรือภาวะเจ็บปุวยที่พบบํอยตํอการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
8. หลักการประยุกต๑ใช๎การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต๎นและการนําไปใช๎แนวคิด 

แนวคิด 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพจัดเป็นการแก๎ไขพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นและฟ้ืนฟูเพ่ือให๎สมรรถภาพการทํางาน
สามารถกลับมาใช๎งานได๎ตามปกติหรือใกล๎เคียงกับปกติ ด๎วยวิธีการใช๎ยา การทําหัตถการ การใช๎เครื่องมือ 
การออกกําลังกายจําเพาะ การให๎คําแนะนําทางการแพทย๑ การใช๎อุปกรณ๑ชํวยเหลือหรือทดแทน หรือวิธีการ
อ่ืนๆ อีกท้ังยังมุํงสํงเสริมสุขภาพ และปูองกันการเป็นซ้ําหรือภาวะแทรกซ๎อนให๎กับบุคคลทั่วไป และผู๎ปุวยที่
มีความพิการหรือสมรรถภาพเสื่อมถอย ทั้งทางรํางกาย ทางสติปัญญา  ทางการเรียนรู๎ ทางการสื่อ
ความหมาย และทางจิตใจ โดยใช๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องจากหลายๆสาขา รํวมกันให๎การรักษาและฟ้ืนฟู เพ่ือ
สํงเสริมศักยภาพที่เหลืออยูํของผู๎ปุวยนั้นๆ ให๎สามารถดํารงชีวิตในสภาวะแวดล๎อมที่เหมาะสมได๎ เพ่ือให๎เป็น
ภาระตํอคนรอบข๎างและสังคมให๎น๎อยที่สุด อีกทั้งยังชํวยสร๎างชื่อเสียง  (เชํน เป็นนักกีฬา) หรือพัฒนา
ประเทศตํอไปได๎ตามความสามารถ บุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะประกอบไปด๎วยบุคลากร
หลาย ๆ ด๎าน ทําหน๎าที่ตรวจ รักษา และฟ้ืนฟูผู๎ปุวยและผู๎พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งผู๎ปุวยที่นอน
ในโรงพยาบาลและผู๎ ปุ วยนอก ( ไป -กลับ )  เชํน การ ฟ้ืนฟูอยํ างตํอเนื่ องที่บ๎ าน ( Home-based 
rehabilitation) หรือ ในชุมชน (Community-based rehabilitation) เป็นต๎น และปูองกันการเป็นซ้ํา   

วัตถุประสงค์ 

เมื่อจบการเรียนการสอนชั่วโมงนี้แล๎ว นิสิตสามารถ 

1. รู๎ และเข๎าใจ ความหมายของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประเภทของผู๎พิการ หลักการ และ
วิวัฒนาการของงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

2. รู๎ และเข๎าใจ บทบาท และหน๎าที่ของทีมงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
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3. รู๎เนื้อหาของ พ.ร.บ. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ. 2534) และ กฎกระทรวงที่ออกความ
ตาม พ.ร.บ. ดังกลําว 

4. รู๎และเข๎าใจโรคหรือภาวะเจ็บปุวยที่พบบํอยตํอการฟ้ืนฟูสภาพ 
5. รู๎และเข๎าใจหลักการประยุกต๑ใช๎การฟ้ืนฟูสภาพเบื้องต๎นและการนําไปใช๎ 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

ระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง แบํงเป็น 
 1. แนะนําผู๎เรียนและชีแ้จงรายละเอียดหัวข๎อวิชา แผนจัดกิจกรรม และข๎อตกลงรํวมกัน 10 นาที 

2. บรรยาย 120 นาที 
3. กิจกรรมการนําเสนอกลุํม 90 นาที 

 4. ซักถาม 20 นาที 

ส่วนของเนื้อหา 

1. ความหมายของการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หมายถึง การเสริมสร๎างสมรรถภาพ หรือความสามารถด๎านตําง  ๆ ของคน
พิการทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการปรับตัวด๎านสังคมให๎กลับคืนสูํสภาพที่ดีขึ้น 
เพ่ือสามารถดําเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางปกติสุข 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือ เวชศาสตร๑ฟื้นฟู หรือ งานเวชกรรมฟ้ืนฟู จัดวําเป็น 1 ใน 4 พันธกิจทาง
การแพทย๑ ตามคําจํากัดความขององค๑การอนามัยโลก (ได๎แกํ "สํงเสริมสุขภาพ - ปูองกันโรค - รักษาโรค - 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ) ภาษาอังกฤษเรียกวํา Rehabilitation medicine หรือ Physical medicine and 
rehabilitation (PM&R) หรือ Physiatry (อํานวํา ฟิส-ซาย-เอ-ตรี้)   คําวํา Rehabilitation หมายถึง การ
ฟ้ืนฟ ูสํวน Medicine หมายถึง เวชศาสตร๑ ฉะนั้นเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟู จึงหมายถึงวิชาแพทย๑แขนงหนึ่ง ซึ่งมุํงให๎
การรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแกํผู๎ปุวยทั่วไปหรือผู๎ปุวยพิการ ซึ่งอาจเกิดจากผลของโรค หรืออุบัติเหตุ 
ตํางๆ เพ่ือชํวยให๎ผู๎ปุวยเหลํานั้นกลับคืนสูํสภาพปกติมากที่สุดทั้งในด๎านสภาพรํางกาย  จิตใจ สภาพสังคม 
และสภาพเศรษฐกิจ ให๎ผู๎ปุวยสามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขพอสมควรแกํอัตภาพ 

งานเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูเอง ก็คือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑ (Medical rehabilitation) หรือ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Physical Rehabilitation) ซึ่งข้ึนกับบุคคลนั้นต๎องการให๎ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด๎านใด 
งานเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูในประเทศที่พัฒนาแล๎ว เป็นงานที่ท๎าทายและเป็นที่รู๎จักสนใจในวงกว๎าง เนื่อ งจาก
สามารถบํงบอกถึงการเอาใจใสํจากภาครัฐได๎เป็นอยํางดี เพราะผู๎ปุวยที่มีรับการฟ้ืนฟูนั้น ยํอมเป็นผู๎พิการ 
หรือ ผู๎ที่มีสมรรถภาพทางรํางกายไมํดีนัก ดังนั้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จึงจัดเป็นการบริการทางการแพทย๑
ชนิดหนึ่ง เพ่ือตรวจประเมิน รักษา ฟ้ืนฟู ด๎วยวิธีการใช๎ยา การทําหัตถการ การใช๎เครื่องมือ การออกกําลัง
กายจําเพาะ การให๎คําแนะนําทางการแพทย๑ การใช๎อุปกรณ๑ชํวยเหลือหรือทดแทน หรือวิธีการอ่ืนๆ อีกทั้งยัง
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มุํงสํงเสริมสุขภาพ และปูองกันการเป็นซ้ําหรือภาวะแทรกซ๎อนให๎กับบุคคลทั่วไป และผู๎ปุวยที่มีความพิการ
หรือสมรรถภาพเสื่อมถอย ทั้งทางรํางกาย ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู๎ ทางการสื่อความหมาย และทาง
จิตใจ โดยใช๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องจากหลายๆสาขา รํวมกันให๎การรักษาและฟ้ืนฟู เพ่ือสํงเสริมศักยภาพที่
เหลืออยูํของผู๎ปุวยนั้นๆ ให๎สามารถดํารงชีวิตในสภาวะแวดล๎อมที่เหมาะสมได๎ เพ่ือให๎เป็นภาระตํอคนรอบ
ข๎างและสังคมให๎น๎อยที่สุด อีกท้ังยังชํวยสร๎างชื่อเสียง หรือพัฒนาประเทศตํอไปได๎ตามความสามารถ 

ในปัจจุบัน WHO แบํงการแพทย๑ออกเป็น 5 สาขาใหญ ํคือ 
1. Promotive medicine คือ การสํงเสริมสุขภาพ 
2. Preventive medicine คือ การปูองกันโรค 
3. Curative medicine คือ การรักษาโรค 
4. Disability limitation คือ การจํากัดหรือปูองกันความพิการ 
5. Rehabilitation medicine คือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนไข๎ 
จะเห็นได๎วํา เวชศาสตร๑ฟ้ืนฟู เป็นสาขาหลังสุดในวงการแพทย๑ เป็นสาขาวิชาแพทย๑ใหมํ แม๎แตํใน 

ตํางประเทศก็เพ่ิงเริ่มงานด๎านนี้มาได๎ประมาณ 30 กวําปีมานี้เอง 
ขอบเขตของงานเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูในโรงพยาบาลกว๎างขวางมาก ได๎แกํการตรวจรักษาผู๎ปุวยที่มา รับ

การรักษาโดยตรง ในปัญหาด๎านความเสื่อมของรํางกายในระบบ musculoskeletal system และปัญหา 
ความพิการแบบตํางๆ ทั้งจากการทํางานและจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังต๎องรับชํวงตํอการรักษาให๎กับ 
ผู๎ปุวยจากแผนกอ่ืนที่มีปัญหา impairment หรือ disability ซึ่งเป็นผลมาจากการเจ็บปุวยด๎วย 

วิวัฒนาการของการฟื้นฟูสมรรถภาพในต่างประเทศ และประเทศไทย 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในต่างประเทศ  

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด๎านเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟู มีแพทย๑ที่ทํางานด๎านนี้อยูํมาก 
สถานพยาบาลมีชื่อเสียงในอเมริกา เชํน โรงพยาบาลเด็กแหํงเมาเท็นไซด๑ (Children's Specialized 
Hospital in Mountainside) ที่มลรัฐ New Jersey, สถาบันเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูแหํงชิคาโก (Rehabilitation 
Institute of Chicago หรือ RIC) ของมหาวิทยาลัย Northwestern ที่เมือง Chicago, โรงพยาบาลเวช
ศาสตร๑ฟื้นฟูแหํงชาติแหํงวอชิงตัน (National Rehabilitation Hospital in Washington), ศูนย๑เวชศาสตร๑
ฟ้ืนฟูแหํงชาติแลนโชลอสซามิกอส (Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center) ที่มลรัฐ 
California เป็นต๎น 

นอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกา ยังมีการอบรมแพทย๑เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูในหลายสถาบันที่มี
ชื่อเสียง เชํน เมโยคลินิก (Mayo Clinic), สถาบันเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูแหํงชิคาโก (RIC), โรงพยาบาลเวชศาสตร๑
ฟ้ืนฟูสปาลดิ้ง (Spaulding Rehabilitation Hospital) ของโรงเรียนแพทย๑ฮาวาร๑ด (Harvard Medical 
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School), มหาวิทยาลัยแหํงมลรัฐวอชิงตัน (University of Washington), มหาวิทยาลัยแหํงมลรัฐมิชิแกน 
(University of Michigan) เป็นต๎น 

สํวนในประเทศอ่ืนๆ เชํน อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุุน มาเลเซีย ฯลฯ ก็มีแพทย๑ปฏิบัติงานด๎านนี้ และมีการ
เปิดการอบรมเชํนกัน ซึ่งในแตํละประเทศได๎กําหนดระยะเวลาการอบรมไมํเทํากัน อาจเป็น 3 ปี 4 ปี หรือ 5 
ปี ตามแตํนโยบายของแตํละประเทศ (เชํน มาเลเซียกําหนดไว๎ 4 ปี เป็นต๎น) 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในประเทศไทย 

ในอดีต เคยมีการจัดตั้งสาขาเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูในประเทศไทยมาตั้งแตํสมัยกํอนสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํ
ตํอมาถูกระงับโครงการไป และได๎มีงานกายภาพบําบัดขึ้นมาทดแทน ตํอมาเมื่อเกิดสงครามเวียดนามขึ้น 
ทางราชการได๎เล็งเห็นวําสมควรจะมีแพทย๑ทางเวชศาสตร๑ฟื้นฟูขึ้นในประเทศไทยอีกครั้ง โดยการสํงแพทย๑ไป
เรียนตํอยังตํางประเทศและเปิดแผนกขึ้นมาในโรงพยาบาลของทหาร และของมหาวิทยาลัยตํางๆ 

ภายหลังเมื่อจึงมีการจัดอัตราแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟูในโรงพยาบาลสํวนภูมิภาคตํางๆขึ้น โดยจัดให๎มีแพทย๑
เวชศาสตร๑ฟื้นฟู งานกายภาพบําบัด งานกิจกรรมบําบัด และงานกายอุปกรณ๑ แตํเนื่องจากแพทย๑เวชศาสตร๑
ฟ้ืนฟูและนักกิจกรรมบําบัดในประเทศไทยมีจํานวนไมํมากนักและศักยภาพของแตํละโรงพยาบาลไมํเทํากัน 
จึงทําให๎ในบางจังหวัดยังไมํมีแพทย๑เวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูและนักกิจกรรมบําบัด อีกทั้งการจัดหอผู๎ปุวยเฉพาะทาง
เวชกรรมฟ้ืนฟูมีได๎เพียงแคํในบางโรงพยาบาลเทํานั้น 

อยํางไรก็ตามในปัจจุบัน ผู๎ปุวยสามารถเข๎ารับการรักษา ฟ้ืนฟู และให๎คําแนะนําได๎ ในโรงพยาบาลของรัฐ
ระดับโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยตํางๆ โรงพยาบาลของทหารและตํารวจบางแหํง ที่
มีการให๎บริการ นอกจากนี้ในโรงพยาบาลเอกชนบางแหํง และในโรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลอําเภอ) 
บางโรง อาจมีการเปิดบริการงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟูอีกด๎วย 

อนึ่ง แตํละโรงพยาบาล อาจมีบุคลากร และ/หรือ ชนิดของการรักษาและฟ้ืนฟูตํางๆไมํเทํากัน ขึ้นกับ
รูปแบบและศักยภาพของโรงพยาบาลนั้นๆ 

2. หลักการของการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ปัจจุบันอาศัยทั้งหลักการทางวิทยาศาสตร๑การแพทย๑และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  คือ เน๎นทั้งการวินิจฉัย 
การรักษา และการจํายยา ด๎วยหลักการของการแพทย๑แผนปัจจุบัน และแผนไทยโดยจํายยาด๎วยสมุนไพร  

โดยอาศัยหลักการการให๎บริการด๎านการฟ้ืนฟูแกํผู๎ปุวยที่สูญเสียสมรรถภาพนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นทาง
กายหรือทางจิตใจตามความเหมาะสมกับสภาพของคนปุวย เพ่ือให๎บุคคลเหลํานั้นสามารถมีชีวิตอยูํในสังคม
อยํางมีความสุขพอสมควรตามอัตภาพทั้งรํางกายและจิตใจ แบํงออกเป็น 

1. การฟ้ืนฟูทางด๎านการแพทย๑ หมายถึง การดูแลทางการแพทย๑เพ่ือให๎ความสามารถทางด๎าน
รํางกายและจิตใจของคนท่ีพิการหายเป็นปกติ กระบวนการนี้ประกอบด๎วย การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาที่
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ถูกต๎องเพ่ือการรักษาชีวิต และให๎สํวนตํางๆของรํางกายมีความสูญเสียน๎อยที่สุด โดยการฟ้ืนฟูจะขึ้นอยูํกับ
ลักษณะการบาดเจ็บ หรือผลของโรคที่เกิดขึ้น การจัดหากายอุปกรณ๑เทียม และกายอุปกรณ๑เสริม การฝึก
การใช๎กายอุปกรณ๑ ซึ่งจําเป็นต๎องฟ้ืนฟูสภาพกล๎ามเนื้อโดยกายภาพบําบัด การออกกําลังกาย การเดิน 
นอกจากนี้ยังต๎องมีการฝึกให๎ทํางานหรือเรียกวํา อาชีวบําบัด ซึ่งเป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เกิดตามลักษณะ
ของงานให๎ดีขึ้น การใช๎อุปกรณ๑ชํวย เชํน เครื่องชํวยการได๎ยิน ของคนท่ีหูเสียการได๎ยิน นอกจากนี้อาจมีเรื่อง
ศัลยกรรมตกแตํงเพ่ือแก๎ไขพยาธิสภาพนั้นให๎กลับมาใช๎งาน เชํน การผําตัด 

2. การฟ้ืนฟูด๎านจิตใจ เป็นการปรับสภาพจิตใจของผู๎ปุวยให๎ดีขึ้น โดยคนที่พิการกลุํมนี้มักคิดวํา
ความพิการทําให๎สูญเสียสมรรถภาพและไมํสามารถกลับไปทํางานเพ่ือหาเลี้ยงชีพได๎ ทําให๎มีการเปลี่ยนแปลง
ด๎านพฤติกรรมและอารมณ๑ การฟ้ืนฟูด๎านจิตใจ เชํน การให๎คําปรึกษา กีฬา/นันทนาการ จริยธรรม/ศาสนา 
สงเคราะห๑ครอบครัว จะชํวยให๎สามารถปรับพฤติกรรมและอารมณ๑ให๎มีขวัญกําลังใจ ทําให๎ครอบครัวและผู๎
ใกล๎ชิดลดความเครียดจากสภาพที่ต๎องรองรับอารมณ๑ สามารถอยูํในสังคมและไมํเป็นภาระตํอสังคม 

อยํางไรก็ดี ปัญหาผู๎พิการสํวนใหญํคือขาดรูปแบบการฟ้ืนฟูสภาพกล๎ามเนื้อที่เหมาะสมและตํอเนื่อง 
ซึ่งสาเหตุสํวนใหญํของปัญหานี้มาจากผู๎ปุวยและญาติขาดความรู๎ในการฟ้ืนฟูสภาพ, วัสดุด๎านกายภาพบําบัด
ราคาแพง ซึ่งเป็นข๎อจํากัดของผู๎ปุวยในการทํากายภาพบําบัดอยํางตํอเนื่อง , ไมํสะดวกในการใช๎บริการด๎าน
กายภาพบําบัดของโรงพยาบาล, และคําใช๎จํายในการเดินทางใช๎บริการด๎านกายภาพบําบัดสูง     เพ่ือเป็น
การสอดคล๎องกับนโยบายยุทธศาสตร๑เมืองไทยแข็งแรง (healthy Thailand) และการเฝูาระวังโรคอัม
พฤกษ๑-อัมพาต จากหลอดเลือดอุดตันหรือเส๎นเลือดในสมองแตกของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันจึงมีการ
พัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎พิการทุกประเภทโดยการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   ให๎คนในชุมชนมี
บทบาทในการรํวมคิดรํวมสร๎างรูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ      ด๎วยการอบรมให๎ความรู๎ในเรื่อง
สาเหตุและความเป็นมาของการเกิดความพิการ   การใช๎ยาในผู๎พิการอยํางถูกต๎องและระมัดระวัง    การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ต๎องทําเป็นขั้นตอนและสามารถที่จะทําตํอเนื่องที่บ๎านได๎    การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการ
ดูแลผู๎พิการในความพิการตํางๆจากญาติที่เข๎ารับการอบรม     การได๎รับแรงใจแรงกระตุ๎นและมุํงมั่นในการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากนักจิตวิทยา  เพราะความพิการบางอยํางต๎องใช๎ระยะเวลาในการดูแล  ถ๎าญาติหรือ
บุคคลใกล๎ชิดหมดกําลังใจก็จะเกิดความสูญเสียตํอผู๎พิการตามมา     รวมทั้งมีการให๎ความรู๎ในเรื่องการ
นวด   การนวดจะได๎ทั้งทางรํางกาย    ทางจิตใจสํงผลให๎ผู๎พิการมีกําลังใจที่จะตํอสู๎ชีวิต    และการทํากาย
อุปกรณ๑ที่ทําจากถูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยอาศัยคนที่มีความรู๎ในชุมชนมาสาธิตการทํา    เพราะอุปกรณ๑ทุก
อยํางมีในชุมชน หาซื้องําย   อยูํใกล๎ตัว   มีราคาถูก   ทําให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถที่จะประยุกต๑ใช๎กาย
อุปกรณ๑ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการของญาติหรือคนพิการที่ตนเองดูแลอยูํ     และเผยแพรํความรู๎นี้
ไปสูํกลุํมเปูาหมายอ่ืนหรือบุคคล และกํอให๎เกิดการบูรณาการด๎านการสํงเสริมสุขภาพ   ฟ้ืนฟูสภาพ  เกิด
การพ่ึงตนเองและสร๎างให๎เกิดความยั่งยืนตํอไป 
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การรักษาและฟ้ืนฟูด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ยกตัวอยําง เชํน 

 การตรวจ รักษา และฟ้ืนฟูผู๎ปุวยและผู๎พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งผู๎ ปุวยที่นอนใน
โรงพยาบาลและผู๎ปุวยนอก (ไป-กลับ)  

 การตรวจสภาพเส๎นประสาท ระบบประสาท และกล๎ามเนื้อ ด๎วยวิธีการทางไฟฟูาวินิจฉัย (ใช๎ไฟฟูา
กระตุ๎นในตรวจ) หรือเรียกวํา ELECTRODIAGNOSTIC STUDY  

 การรับผู๎ปุวยทางเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูไว๎นอนในโรงพยาบาล เพ่ือทําการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (ใน
กรณีท่ีมีหอผู๎ปุวย หรือเตียงเฉพาะ)  

 การรักษาเฉพาะที่ตํางๆ เชํน การฉีดยาเฉพาะที่เพ่ือลดการเกร็งของกล๎ามเนื้อ (Local antispastic 
agent injection), การฉีดยาเฉพาะจุดเพ่ือลดอาการปวดกล๎ามเนื้อ (Myofascial pain release 
injection), การฉีดยาเข๎าข๎อตํอหรืออวัยวะตํางๆเพ่ือลดการอักเสบ (Anti-inflammatory agent 
injection) เป็นต๎น  

 การตรวจประเมิน รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และปูองกันการเป็นซ้ํา แกํผู๎ปุวยที่มีความผิดปกติ
ทางการเคลื่อนไหว ทั้งที่เป็นมาแตํกําเนิด หรือเป็นในภายหลัง เชํน อัมพาตครึ่งซีกจากโรงหลอด
เลือดสมอง (Cerebral vascular disorder), อัมพาตจากภาวะไขสันหลังได๎รับบาดเจ็บ (Spinal 
cord injury), ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมภายหลังสมองได๎รับบาดเจ็บ 
(Traumatic brain injury) เป็นต๎น  

 การตรวจประเมิน รักษา และฟ้ืนฟูผู๎ปุวยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบกล๎ามเนื้อ และข๎อตํอ 
รวมถึงผู๎ปุวยหลังการผําตัดทางออร๑โธปิดิคส๑ (กระดูกและข๎อ) อีกด๎วย  

 การตรวจประเมินการทํางานของระบบควบคุมการถํายปัสสาวะสํวนลําง (ตั้งแตํกระเพาะปัสสาวะ
ลงมา) ด๎วยเครื่องยูโรพลศาสตร๑ (Urodynamic study) และให๎การรักษาผู๎ปุวยที่มีปัญหาการถําย
ปัสสาวะซึ่งมีความผิดปกติจากการควบคุมด๎วยระบบประสาท (Neurogenic bladder 
dysfunction)  

 ให๎การรักษาผู๎ปุวยที่มีปัญหาการถํายอุจจาระซึ่งมีความผิดปกติจากการควบคุมด๎วยระบบประสาท 
(Neurogenic bowel dysfunction)  

 การตรวจประเมิน และออกเอกสารรับรองความพิการ สําหรับผู๎พิการทางการเคลื่อนไหวชนิดตํางๆ  
 การตรวจประเมิน และสั่งการรักษาด๎วยกายอุปกรณ๑เทียม (Prostheses หรือคืออวัยวะเทียม

นั่นเอง) สําหรับผู๎พิการแขน-ขาขาด (Limb amputation)  
 การตรวจประเมิน และสั่งการรักษาด๎วยด๎วยกายอุปกรณ๑เสริม (Orthoses หรือคือเครื่องประคอง

รํางกายชนิดตํางๆ) สําหรับผู๎ปุวยกลุํมตํางๆ เชํน ปวดหลังที่บั้นเอว, เส๎นเอ็นมือขาด, ข๎อเท๎าตก เป็น
ต๎น  
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 การตรวจประเมิน รักษา และกระตุ๎นพัฒนาการ (Early intervention) สําหรับผู๎ปุวยเด็กกลุํมตํางๆ
ที่มีความพิการ (Child disabled) เชํน มีปัญหาพัฒนาการช๎า มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว หรือ
พิการทางสมอง เป็นต๎น  

 การตรวจประเมินหาสาเหตุ และรักษาฟ้ืนฟูสภาพ แกํผู๎ปุวยที่มีอาการเจ็บปวด (Pain) ด๎วยวิธีการ
ตํางๆ เชํน การฉีดยาคลายจุดเจ็บปวดจากการหดเกร็งของกล๎ามเนื้อ (Trigger point injection) 
การทํากายภาพบําบัด การฝังเข็ม (Acupuncture) การออกกําลังแบบตํางๆ (อาทิ การยืด
กล๎ามเนื้อ, การออกกําลังเพิ่มความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อ เป็นต๎น) การฉีดยาเข๎าข๎อ เป็นต๎น  

 การตรวจประเมิน รักษา และให๎การฟ้ืนฟูผู๎ปุวยโรคหัวใจ (Cardiac rehabilitation) ประเภทตํางๆ 
(เชํน โรคหัวใจขาดเลือด, ลิ้นหัวใจรั่ว ฯลฯ) ทั้งกํอนและหลังการรักษาด๎วยวิธีการผําตัดหรือสวน
หัวใจ  

 การตรวจประเมิน รักษา และให๎การฟ้ืนฟูผู๎ปุวยโรคทางปอด (Pulmonary rehabilitation) กลุํม
ตํางๆ เชํน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD ซึ่งมักเกิดจากการสูบบุหรี่) เป็นต๎น  

 การตรวจประเมิน รักษา และฟ้ืนฟูผู๎ที่บาดเจ็บจากการเลํนกีฬา หรือนักกีฬาที่บาดเจ็บ รวมถึงการ
ประยุกต๑ใช๎วิทยาศาสตร๑ทางการแพทย๑เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพแกํนักกีฬาอีกด๎วย (Sport clinic)  

 การตรวจประเมิน รักษา ฟ้ืนฟู และปูองกันภาวะแทรกซ๎อนหรือการกลับเป็นซ้ํา สําหรับผู๎ปุวยกลุํม
อ่ืนๆ เชํน ผู๎สูงอายุ ผู๎ปุวยโรคมะเร็ง เป็นต๎น  

 การประชุมและให๎ปรึกษาระหวํางทีมผู๎รักษา กับผู๎ปุวย/ผู๎พิการและญาติ (Team meeting)  
 การฟ้ืนฟูนอกสถานพยาบาล เชํน การฟ้ืนฟูอยํางตํอเนื่องที่บ๎าน (Home-based rehabilitation) 

หรือ ในชุมชน (Community-based rehabilitation) เป็นต๎น  

3. หน่วยงานและบุคลากรของทีมงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 
เพ่ือที่จะฟ้ืนฟูคนไข๎พิการให๎ได๎ครบถ๎วนทั้งสภาพรํางกาย สภาพจิตใจ สภาพสังคม และเศรษฐกิจ 

งานเวชศาสตร๑ฟื้นฟูจึงจําเป็นต๎องมีบุคลากรหลายๆ ด๎าน ประกอบเป็นทีมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู ดังนี้ 

1. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physiatrist) 

หน๎าที่  1. ตรวจประเมินคนไข๎ในระยะแรกวินิจฉัย วางแผนการรักษาและตั้งเปูาหมายการรักษา
เพ่ือ ให๎ผู๎รํวมงานได๎ทราบรํวมกัน 

2. เป็นผู๎จัดการประชุมกลุํม (team meeting) และเป็นผู๎นํากลุํมในการรักษารํวมกัน เปิด
ให๎มีการปรึกษากันระหวํางผู๎รํวมงานเพ่ือให๎ทราบถึงแผนการรักษา และ ปัญหาของบุคลากรอ่ืนในทีมงาน 
เพ่ือจะได๎ รํวมกันพิจารณาแก๎ไข 

3. เป็นผู๎ประเมินผลการรักษาและตรวจผู๎ปุวยพิการซ้ําเป็นระยะๆ เพ่ือติดตามดูวําการ
รักษา เป็นไปตามแผนที่วางไว๎หรือไมํ ถ๎าไมํเป็นไปตามแผนจะต๎องวางแผนใหมํ และเป็นผู๎สรุปผลการรักษา
ของผู๎ปุวยพิการแตํละราย 



87 

 

2. นักกายภาพบ าบัด (Physical therapist) 

หน๎าที่ รับคําสั่งการรักษาจากแพทย๑ และให๎การรักษาด๎วยวิธีการทางกายภาพบําบัด ได๎แกํ การ
บริหารรํางกาย หัดเดิน หัดใช๎รถเข็น ใช๎เครื่องมือทางกายภาพเพ่ือลดอาการปวด บวม อาการเกร็ง เพ่ือ
แก๎ไขความพิการของรํางกาย และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 1. ตรวจประเมินกําลังกล๎ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวของข๎อ 
 2. ประเมินการทรงตัว การเคลื่อนย๎ายตัว  
 3. ให๎การบําบัดเพ่ือเพ่ิมกําลังและความคงทนของกล๎ามเนื้อ ให๎ข๎อมีการเคลื่อนไหว การ

นวด การดัดยืดกล๎ามเนื้อ 
 4. ฝึกการหัดเดิน การเคลื่อนย๎ายตัว เคลื่อนไหวบนเตียง รวมทั้งใช๎อุปกรณ๑ชํวยเดิน 
 5. ใช๎เครื่องมือทางกายภาพ เพ่ือลดปวด ลดบวม 
 6. ใช๎วิธีทางกายภาพบําบัดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบทางเดินหายใจ 

3. นักกิจกรรมบ าบัด (Occupational therapist) 

เป็นผู๎บําบัดรักษาความพิการของผู๎ปุวยโดยใช๎กิจกรรมตํางๆ เป็นเครื่องมือ เชํนให๎ผู๎ปุวยทํางาน
ศิลปะ วาดรูป ทําดอกไม๎ เพ่ือฝึกการเคลื่อนไหวของมือให๎สัมพันธ๑กัน 

หน๎าที่  1. ประเมินและฝึกสอนผู๎ปุวยเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน เชํนการแตํงตัว อาบน้ํา ขับถําย 
และการดูแลความสะอาดให๎ตัวเอง ตลอดจนการดัดแปลงการใช๎เครื่องมือชํวยอํานวยความสะดวก 

2. ประเมิน และฝึกสอนการใช๎กายอุปกรณ๑เสริม และกายอุปกรณ๑เทียมของแขน (upper 
extreamity orthoses and prostheses) ตลอดจนการดูแลรักษา 

3. ฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับแขนและมือ 
4. ทํากายอุปกรณ๑เสริมของมือ 

4. นักอรรถบ าบัด (Speech therapist) หรือ นักแก้ไขการพูด 

เป็นผู๎ให๎การบําบัดรักษาผู๎ปุวยที่มีความผิดปกติในการสื่อความหมายทั้งหมด เชํน การฝึกพูด ฝึก
ออกเสียงใหม ํฝึกใช๎เครื่องมือชํวยพูด 

หน๎าที่ 1. ประเมินความผิดปกติในการพูดและการสื่อภาษา 
 2. ประเมินความผิดปกติในการกลืน 
 3. ฝึกการพูดและสื่อความหมาย 
 4. ฝึกการใช๎อุปกรณ๑ท่ีชํวยในการพูดและสื่อความหมาย 
 5. ให๎คําปรึกษาและคําแนะนําแกํผู๎ปุวยเกี่ยวกับความผิดปกติด๎านการพูด 
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5. นักจิตบ าบัด (Psychologist) 

มีหน๎าที่ทดสอบเกี่ยวกับบุคลิกภาพ วิธีการเผชิญกับภาวะกดดัน วิธีการแก๎ปัญหา ภาวะทางจิต และ
ทดสอบด๎านความเฉลียวฉลาด ความจํา และการเรียนรู๎ รวมทั้งให๎การดูแลรักษาปัญหาทางด๎านจิตใจ 

 1. ประเมินพฤติกรรม บุคลิกภาพ ความเครียด ความสามารถในการวิเคราะห๑และแก๎ไข
ปัญหา เชาว๑ปัญญา การรับรู๎และสภาพทางจิต 

 2. ให๎คําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม การแก๎ปัญหา การปรับตัวเมื่อมี
ความบกพรํองและความพิการ รวมถึงการตายและความตาย 

6. พยาบาลฟ้ืนฟ ู(Rehabilitation nurse) 

หน๎าที่คล๎ายคลึงกับพยาบาลทั่วไป แตํจะเน๎นเกี่ยวกับการสํงเสริมสมรรถภาพ ตลอดจนการดัดแปลง
เครื่องมือเครื่องใช๎ในชีวิตประจําวันเพ่ือให๎ผู๎ปุวยชํวยเหลือตัวเองให๎มากท่ีสุด 

1. ประเมินสภาพรํางกาย จิตใจและความต๎องการของผู๎ปุวย 
2. ให๎การดูแลสภาพรํางกายและจิตใจ 
3. ปูองกันและให๎การดูแลโรคแทรกซ๎อน เชํน แผลกดทับ 
4. สอนและชํวยผู๎ปุวยในการขับถํายอุจจาระ ปัสสาวะ 
5. ชํวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน 
6. จํายยาและเวชภัณฑ๑ให๎แกํผู๎ปุวย 
7. ใช๎วิธีการที่สอดคล๎องกับ PT OT ในการฝึกผู๎ปุวยบน ward  
8. ให๎คําแนะนําแกํผู๎ปุวยและครอบครัว 

7. นักสังคมสงเคราะห์ (Social worker) 

หน๎าที่  1. ชํวยประสานงานระหวํางผู๎ปุวย ญาติ และทีมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 
2. ประเมินสภาวะความเป็นอยูํโดยรวมของผู๎ปุวย ชีวิตครอบครัว รายได ๎
3. ปรึกษา และวางแผนเกี่ยวกับการใช๎จําย 
4. ชํวยจัดหาที่อยูํที่เหมาะสม แล๎วแตํกรณี 

8. นักกายอุปกรณ์เทียม และกายอุปกรณ์เสริม (Orthotist and Prosthetist) 

หน๎าที่  1. เป็นผู๎ประดิษฐ๑กายอุปกรณ๑เทียม และกายอุปกรณ๑เสริมให๎แกํผู๎ปุวยตามคําสั่งการรักษา
ของแพทย๑ 

2. แนะนํา ให๎คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช๎ และการดูแลรักษากายอุปกรณ๑ 
3. แก๎ไขซํอมแซม กายอุปกรณ๑สํวนที่ชํารุด 
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9. นักอาชีวะบ าบัด หรือ นักฝึกงานอาชีพ (Vocasional counselor) 

หน๎าที่ ประเมินความสามารถ ความสนใจและทัศนคติ ตํออาชีพ พร๎อมทั้งให๎คําแนะนําในการเลือก
หรือเปลี่ยนอาชีพท่ีเหมาะสม 

 
 

บทบาทหน๎าที่ของทีมงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Interdisciplinary team) คือ ทํางานประสานกัน และ
มีจุดมุํงหมายรํวมกันโดยมีแพทย๑เวชศาสตร๑ฟื้นฟูเป็นหัวหน๎าทีม และให๎ผู๎ปุวยและครอบครัวมีสํวนรํวมในการ
กําหนดเปูาหมายและรํวมให๎การบําบัดฟื้นฟูดูแลผู๎ปุวย 

4. การประเมินผู้ปุวยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

การรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และการสัมภาษณ์ (history) 

จากการพูดคุย หรือสอบถามจากผู๎ปุวยหรือญาติ 
1. ข๎อมูล ประวัติการเจ็บปุวยครั้งนี้ และการรักษาท่ีผู๎ปุวยได๎รับมาท้ังหมด 
2. ประวัติความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน 
3. ประวัติความเจ็บปุวยในอดีต 
4. ประวัติอาชีพ และงานอดิเรก นิสัยสํวนตัว สภาพจิตใจ สติปัญญา คํานิยม และจุดมุํงหมายใน

ชีวิต 
5. การประเมินสภาพบ๎าน และสังคมที่จะกลับไปอยูํ 

การตรวจร่างกาย (physical examination) 

เนื่องจากการรักษาทางเวชศาสตร๑ฟ้ืนฟู เน๎นความสามารถในการนําเอาความแข็งแรง 
ความทนทานของกล๎ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวของข๎อตํอที่เหลืออยูํของคนไข๎ มาใช๎ในการทํางานและทํา 
กิจวัตรประจําวัน การตรวจรํางกายจึงเน๎นรายละเอียดใน ระบบกล๎ามเนื้อ ข๎อตํอ กระดูก ระบบประสาท 
และจิตใจ สํวนการตรวจระบบอ่ืนๆ ของรํางกายก็มีความสําคัญเชํนกัน แตํจะไมํกลําวรายละเอียดในที่นี้ 

1. การตรวจระบบกล๎ามเนื้อ ข๎อตํอ และกระดูก (musculoskeletal system) 
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- การด ู(inspection) เชํน ดูโครงรํางของกระดูกที่ผิดปกติ กล๎ามเนื้อลีบ 
- การคลํา (palpation) เชํน การคลําหาจุดกดเจ็บในกล๎ามเนื้อ 
- การวัดพิสัยของการเคลื่อนไหวของข๎อ (range of motion) 
- การตรวจความมั่นคงของข๎อ (joint stability) 
- การตรวจกล๎ามเนื้อ ทั้งในแงํของความแข็งแรง ทนทานทักษะในการใช๎งาน 

2. การตรวจระบบประสาทและจิตใจ (neuropsychological system) 
- ระดับความรู๎สติ (level of consciousness) 
- การตรวจสภาพจิตใจ (mental status) 
- การทดสอบสติปัญญา (intellectual function) 
- การสื่อสาร (communication) 
- การรับรู๎ (perception) 
- muscle tone, co-ordination, involuntary movement 
- ระบบรับความรู๎สึก (sensory system) 
- การตรวจรีเฟลกซ๑ 
- การตรวจเส๎นประสาทสมอง (cranial nerves) 

การตรวจประเมินความสามารถในการท างาน (functional assesment) 

เริ่มจากการทํากิจวัตรประจําวัน (activity of daily living) งานอาชีพ (vocational) งาน
สันทนาการ (leisure) งานสังคมติดตํอ พบปะบุคคลอ่ืน (social) โดยกิจกรรมทุกอยํางที่ประเมินนั้นมี 
เปูาหมายหลัก 3 ประการคือ สามารถทําได๎ภายในเวลาที่เหมาะสม ทําได๎อยํางถูกต๎อง และทําได๎อยําง 
ปลอดภัย 

5. ความหมายและประเภทของคนพิการ 

“คนพิการ” หมายถึง ผู๎ที่มีความบกพรํอง และ/หรือสูญเสียสมรรถภาพทางรํางกายและจิตใจ ทําให๎
ไมํสามารถชํวยตัวเองในการกระทํากิจวัตรประจําวัน การเรียนรู๎ การประกอบอาชีพและความ สัมพันธ๑ทาง
สังคมได๎เหมือนปกต ิ

เมื่อปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) WHO ได๎กําหนดให๎เป็นปีสากลคนพิการ และประกาศใช๎ 
International Classification of Impairment Disability and Handicap (ICIDH) และมีคํานิยามดังนี ้

 Impairment 

 Disability 

 Handicap 

Impairment (ความบกพร่อง หรือ ความผิดปกติ) 
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เป็นการสูญเสียหรือความผิดปกติของโครงสร๎างหรือการทํางานของอวัยวะ หรือระบบของรํางกาย 
หรือจิตใจ เชํน ตาบอด หูหนวก แขนขาด ปัญญาอํอน จิตซึมเศร๎า 

Disability (การขาด หรือการสูญเสีย ไร้สมรรถภาพ) 

เป็นการจํากัดหรือขาดสมรรถภาพท่ีจะกระทํากิจกรรมใดๆเยี่ยงคนปกติ เชํน สนทนากับคนอ่ืนไมํได๎ 
แตํงตัวไมํได๎ เดนิไมํได๎ 

Handicap (ความเสียเปรียบ หรือด้อยโอกาส) 

เป็นผลของความพิการที่กระทบตํอบุคคลในฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของสังคมและมีบทบาทตํอสังคม 
ทําให๎ไมํสามารถดําเนินชีวิตได๎ทัดเทียมคนปกติ เชํน เด็กตาบอดไมํสามารถเรียนในโรงเรียนปกติได๎ 

ดังนั้นขบวนการเกิดความพิการ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับขั้น ดังนี้ 

ระดับที่ 1 Disease or Injury คือผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปรํางหรือการทํางานของรํางกาย 
เรียกวําเกิดพยาธิสภาพ (pathology) 

ระดับท่ี 2 Impairment คือความบกพรํองทางกาย ซึ่งเป็นผลมาจาก disease or injury 
ระดับที่ 3 Disability คือความบกพรํองในด๎านความสามารถ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพรํอง ทาง

กาย หรือ impairment 
ระดับที่ 4 Handicap คือผลที่เกิดจาก impairment หรือ disability ทําให๎เกิดการจํากัดบทบาท

ทางสังคม ของบุคคลนั้นๆ 
 

 
 

จากรายงานขององค๑การอนามัยโลกพบวําประชากรโลกร๎อยละ 10 เป็นคนพิการ (World Health 
Organization, 1981 ) และปี พ.ศ. 2550 สํานักงานสถิติแหํงชาติ ได๎มีการสํารวจคนพิการในประเทศไทย
พบวํามีคนพิการถึงร๎อยละ 2.9 หรือประมาณ 1.9 ล๎านคน (สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2551) เมื่อพิจารณาจาก
ฐานข๎อมูลการจดทะเบียนคนพิการของสํานักงานสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติ ณ 30 
กันยายน 2552 พบวํามีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 855,973 คน จากสถิติ
ดังกลําวจะเห็นได๎วํามีคนพิการในประเทศไทยจํานวนมาก โดยสาเหตุของความพิการสํวนใหญํ ได๎แกํโรคเรื้อรัง
ที่ไมํติดตํอ จํานวนผู๎สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นรวมไปถึงอุบัติเหตุตําง ๆ ไมํวําจะเป็นอุบัติเหตุจราจร หรืออุบัติเหตุจาก
การทํางาน (กระทรวงสาธารณสุข.สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ, 2550)  
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พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ. 2534) ให๎ไว๎ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
มำตรำ 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวํา “พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ  2534” 
มำตรำ 2 พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นกําหนดหนึ่งร๎อยแปดสิบวัน นับแตํวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต๎นไป 
มำตรำ 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข๎อบังคับอ่ืน ในสํวนที่มีบัญญัติไว๎แล๎วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย๎งกับบทแหํงพระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎พระราชบัญญัตินี้แทน 
มำตรำ 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คนพิการ” หมายความวํา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรํองทางรํางกาย ทางสติปัญญา หรือทาง
จิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ๑ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวํา การเสริมสร๎างสมรรถภาพหรือการเสริมสร๎าง
ความสามารถของคนพิการให๎มีสภาพที่ดีขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางการแพทย๑  ทางการศึกษาทางสังคม และ
การฝึกอาชีพเพ่ือให๎คนพิการได๎มีโอกาสทํา งาน หรือดํา รงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนปกติ 

“คณะกรรมการ” หมายความวํา คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
“รัฐมนตรี” หมายความวํา รัฐมนตรีผู๎รักษาการตามพระราชบัญญัติ 

มำตรำ 5 ให๎มีคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบด๎วยรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผู๎อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสามัญศึกษา 
และผู๎ทรงคุณวุฒิอีกไมํเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้งเป็นกรรมการ ให๎หัวหน๎าสํานักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ เป็นเลขานุการและให๎คณะกรรมการมีอํานาจแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ในกรมประชาสงเคราะห๑
ไมํเกินสองคนเป็นผู๎ชํวยเลขานุการ การแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให๎รัฐมนตรีแตํงตั้งจากคนพิการซึ่ง
เป็นผู๎แทนองค๑กร 
ที่เก่ียวข๎องกับคนพิการไมํน๎อยกวําสองคน 
มำตรำ 6 ให๎คณะกรรมการมีอํานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

(1) เสนอแนะนโยบายการดํา เนินงานและแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห๑การพัฒนาและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตํอรัฐมนตรีเพ่ือนํา เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบและ
มอบหมายให๎สํวนราชการหรือหนํวยงานของรัฐที่เก่ียวข๎องรับไปดํา เนินการตามหน๎าที่ตํอไป 

(2) ให๎คํา ปรึกษา คํา แนะนํา และความเห็นแกํรัฐมนตรีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) สนับสนุนและสํงเสริมการดํา เนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห๑การพัฒนา และการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการแกํสํวนราชการหนํวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎องโดยให๎ความชํวยเหลือทาง
วิชาการ เงินอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตํางๆ ตามท่ีเห็น สมควร 

(4) จัดทํา โครงการเพื่อการสงเคราะห๑ การพัฒนา และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
(5) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใช๎เงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และวางระเบียบ

เกี่ยวกับการบริหารและการใช๎จํายเงินกองทุนดังกลําว 
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(6) วางระเบียบ ข๎อบังคับ และข๎อกําหนดตํางๆ ภายในขอบเขตเขตการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
สงเคราะห๑ การพัฒนา และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพ่ือให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มำตรำ 7 กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิมีวาระอยูํในตําแหนํงคราวละสองปีกรรมการซึ่งพ๎นจากตําแหนํงอาจได๎รับ
แตํงตั้งอีกได ๎
มำตรำ 8 นอกจากการพน๎จากตําแหนํงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ พ๎นจากตําแหนํง เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลล๎มละลาย 
(4) เป็นคนไร๎ความสามารถ 
(5) ได๎รับโทษจํา คุกโดยคํา พิพากษาถึงที่สุดให๎จํา คุก เว๎นแตํในความผิดอันได๎กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
มำตรำ 9 ในกรณีที่มีการแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในระหวํางที่กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งแตํงตั้งไว๎แล๎วยัง
มีวาระอยูํในตําแหนํง ไมํวําจะเป็นการแตํงตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแตํงตั้งซํอม ให๎ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งไว๎แล๎วนั้นหรือของ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งได๎รับการแตํงตั้งไว๎แล๎วนั้นหรือของกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แล๎วแตํกรณี 
มำตรำ 10 การประชุมคณะกรรมการต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค๑ประชุม ถ๎าประธานกรรมการไมํอยูํในที่ประชุม ให๎กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให๎ถือเสียงข๎างมาก กรรมการคน
หนึ่งให๎มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ๎าคะแนนเสียงเทํากัน ให๎ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 
มำตรำ 11 ให๎คณะกรรมการมีอํานาจแตํงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการแตํละคณะให๎มีคนพิการซึ่งได๎จดทะเบียนไว๎ตาม
มาตรา 14 ไมํน๎อยกวําหนึ่งคนเป็นอนุกรรมการ การประชุมของคณะอนุกรรมการให๎นํา ความในมาตรา 10 
มาใช๎บังคับโดยอนุโลม 
มำตรำ 12 ให๎จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ขึ้นในกรมประชาสงเคราะห๑ 
กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน๎าที่ในการสงเคราะห๑การพัฒนา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และมี
อํานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

(1) ประสานงานและรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎องทั้งในประเทศ
และตํางประเทศในการดําเนินงานเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และในการให๎คนพิการได๎รับการ
สงเคราะห๑ตามมาตรา 15 

(2) รวบรวมและเก็บรักษาข๎อมูลเกี่ยวกับคนพิการ เพ่ือประโยชน๑ในการปูองกันความพิการ การ
รักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
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(3) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการปูองกันความพิการ การรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการเพ่ือ
เสนอตํอคณะกรรมการ 

(4) ริเริ่มและเรํงรัดให๎มีการสํงเสริมกิจกรรมของคนพิการ 
(5) จัดให๎มีการฝึกอบรมผู๎ซึ่งทํา งานเกี่ยวกับการสงเคราะห๑การพัฒนาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน

พิการ โดยรํวมมือกับสํวนราชการหนํวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎อง 
(6) สํงเสริมอาชีพและจัดหางานให๎แกํคนพิการซึ่งได๎รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล๎ว 
(7) เป็นศูนย๑กลางในการเผยแพรํวิชาการ และประชาสัมพันธ๑กิจกรรมเก่ียวกับคนพิการ 
(8) รวบรวมผลการวิเคราะห๑ วิจัย ดํา เนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

แผนงานการสงเคราะห๑ การพัฒนาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการของสํวนราชการหนํวยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข๎องแล๎วรายงานผลให๎คณะกรรมการทราบ 

(9) ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
มำตรำ 13 ให๎สํานักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตามมาตรา 12 เป็นสํานักงานทะเบียน
กลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอ่ืน โดยมีหัวหน๎าสํานักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการเป็นนายทะเบียนกลางและให๎ที่ทํา การประชาสงเคราะห๑จังหวัดทุกจังหวัดเป็นสํานัก
ทะเบียนสําหรับคนพิการในจังหวัดของตน โดยมีประชาสงเคราะห๑จังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด 
มำตรำ 14 ให๎คนพิการซึ่งประสงค๑จะได๎รับสิทธิในการสงเคราะห๑การพัฒนา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นขอจดทะเบียนตํอนายทะเบียนกลาง ณ สํานักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการหรือตํอนายทะเบียนจังหวัด ณ ที่ทํา การประชาสงเคราะห๑จังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยูํ 
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู๎เยาว๑ คนเสมือนไร๎ความความสามารถหรือคนไร๎ความสารถ หรือในกรณีที่คนพิการ
สภาพความพิการถึงขั้นไมํสามารถไปจดทะเบียนด๎วยตนเองได๎ ผู๎ปกครอง ผู๎พิทักษ๑ ผู๎อนุบาลหรือบุคคลที่
ดูแลคนพิการแล๎วแตํกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนก็ได๎ แตํต๎องนําคนพิการหรือหลักฐานวําเป็นคนพิการไป
แสดงตํอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล๎วแตํกรณีด๎วย การจดทะเบียน การกําหนดสิทธิหรือ
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิโดยคนพิการ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มำตรำ 15 คนพิการที่ได๎จดทะเบียนตามมาตรา 14 ให๎ได๎รับการสงเคราะห๑ การพัฒนาและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพดังตํอไปนี้ 

(1) บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย๑ และคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาล คํา
อุปกรณ๑ เพ่ือปรับสภาพทางรํางกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสร๎างทางสมรรถภาพให๎ดีขึ้น
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(2) การศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ  หรืออุดมศึกษา
ตามแผนการศึกษาแหํงชาติตามความเหมาะสมซึ่งให๎ได๎รับการจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะ หรือจัดรวมใน
สถานธรรมดาก็ได๎ โดยให๎ศูนย๑เทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธรรมดาก็ได๎ โดยให๎ศูนย๑
เทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให๎การสนับสนุนตามความเหมาะสม 
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(3) คําแนะนํา ชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพ
ของรํางกายและสมรรถภาพที่มีอยูํ เพ่ือให๎สามารถประกอบอาชีพได๎ 

(4) การยอมรับและมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตํางๆ ที่
จํา เป็นสําหรับคนพิการ 

(5) บริการจากรัฐในการเป็นคดีความและในการติดตํอกับทางราชการ 
มำตรำ16 ให๎จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวํา “กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ” ในสํานักงาน
คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช๎จํายเกี่ยวกับการดําเนินงาน และ
สงเคราะห๑ชํวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถานบริการด๎านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คนพิการ  ทางการแพทย๑ 
ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝึกอาชีพ ตลอดจนศูนย๑เทคโนโลยีทางการศึกษา และองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง
กับคนพิการ กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบด๎วยเงินและทรัพย๑สินอื่นดังตํอไปนี้ 

(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(2) เงินหรือทรัพย๑สินที่ได๎รับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือองค๑กรทั้งใน 

ประเทศและตํางประเทศหรือที่ได๎มาจากการจัดกิจกรรม 
(3) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชน๑จากทรัพย๑สินที่ได๎รับบริจาค 
(4) รายได๎อ่ืน ๆ เงินและทรัพย๑สินอ่ืนตามวรรคสอง ให๎สํงเข๎ากองทุนโดยไมํต๎องสํงคลังเป็นเงิน

รายได๎แผํนดิน การจัดหาผลประโยชน๑และการใช๎จํายเงินกองทุน ให๎เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
มำตรำ 17 เพ่ือเป็นการคุ๎มครองและสงเคราะห๑คนพิการ ให๎รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(1) ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนที่ต๎องมีอุปกรณ๑ที่อํานวยความ
สะดวกโดยตรงแกํคนพิการ 

(2) ให๎นายจ๎างหรือเจ๎าของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเข๎าทํา งานตามลักษณะของ
งานในอัตราสํวนที่เหมาะสมกับลูกจ๎างอ่ืน กรณีท่ีนายจ๎างหรือเจ๎าของสถานประกอบการประสงค๑จะไมํรับคน
พิการเข๎าทํา งานตามสัดสํวนที่กําหนดจะขอสํงเงินเข๎ากองทุนตามมาตรา 16 ตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวงแทนคนพิการเข๎าทํางานก็ได๎ 
มำตรำ 18 เจ๎าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนๆ ซึ่งได๎จัดอุปกรณ๑ที่อํานวยความ
สะดวกโดยตรงแกํคนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหักเงินคําใช๎จํางเป็นสองเทําของเงินที่เสียไปเพ่ือการนั้น
ออกจากเงินได๎สุทธิหรือกํา ไรสุทธิของปีที่คําใช๎จํายนั้นเกิดขึ้น แล๎วแตํกรณีตามประมวลรัษฎากร นายจ๎าง
หรือเจ๎าของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเข๎าทํา งานตามมาตรา 17 (2) มีสิทธินํา เงินคําจ๎าง
ที่จํายให๎แกํคนพิการมาหักเป็นคําใช๎จํายตามประมวลรัษฎากรได๎เป็นสองเทําของจํานวนที่จํายจริง 
มำตรำ 19 ในระหวํางที่ยังมิได๎จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้น ในกรม
ประชาสงเคราะห๑ตามความในมาตรา 12 ให๎กรมประชาสงเคราะห๑มีอํานาจหน๎าที่ตามมาตรา 12 และมาตรา 
13 
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มำตรำ 20 ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให๎มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสํวนเกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้นกฎกระทรวงเมื่อได๎ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล๎ว ให๎ใช๎บังคับได ๎

กฎกระทรวงที่ออกความตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ. 2534) 

 กฎกระทรวงฉบับที่ 1  การจ๎างงานคนพิการบัญญัติให๎นายจ๎างหรือเจ๎าของสถานประกอบการและ
หนํวยงานของรัฐ รับคนพิการเข๎าทํางาน ตามลักษณะของงานในอัตราสํวนที่เหมาะสม แตํหากมี
เหตุจําเป็นไมํสามารถรับคนพิการเข๎าทํางานได๎ กฎหมายได๎บัญญัติบังคับให๎นายจ๎างหรือเจ๎าของ
สถานประกอบการต๎อง "จํายเงินเข๎ากองทุนสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" แทน 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพ.ร.บ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17และมาตรา 20 แหํงพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว๎ดังตํอไปนี้ 

ข้อ 1 สถานประกอบการของเอกชนใดมีลูกจ๎างตั้งแตํสองร๎อยคนขึ้นไป นายจ๎างหรือเจ๎าของสถาน
ประกอบการนั้น ต๎องรับคนพิการที่สามารถทํางานได๎ในอัตราลูกจ๎างทั้งหมดไมํวําจะอยูํในตําแหนํงใดจํานวน
ทุกสองร๎อยคนตํอคนพิการหนึ่งคน เศษของทุกสองร๎อยคนถ๎าเกินหนึ่งร๎อยคนต๎องรับคนพิการเพ่ิมอีกหนึ่งคน 
ทั้งนี้ เว๎นแตํสถานประกอบการนั้นไมํมีตําแหนํงงานที่มีลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําได๎และได๎แจ๎ง
ให๎กรมประชาสงเคราะห๑ทราบ และกรมประชาสงเคราะห๑เห็นชอบด๎วยแล๎ว 

ให๎กรมประชาสงเคราะห๑กําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําได๎โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

สถานประกอบการของเอกชนใดตามวรรคหนึ่งยังไมํมีคนพิการทํา งาน หรือมีไมํครบตามอัตราที่
กําหนดในวรรคหนึ่ง ให๎แจ๎งให๎กรมประชาสงเคราะห๑ทราบภายในวันที่ 30 มกราคม ของแตํละปี และ
ประกาศรับสมัครคนพิการเข๎าทํา งานโดยต๎องกําหนดระยะเวลารับสมัครไมํน๎อยกวําสามสิบวัน ถ๎าไมํมีคน
พิการมาสมัครภายในเวลาที่กําหนด และกรมประชาสงเคราะห๑ยังไมํสํงคนพิการมาสมัคร ภายในสามสิบวัน
นับแตํวันที่กรมประชาสงเคราะห๑ได๎รับแจ๎งให๎นายจ๎างหรือเจ๎าของสถานประกอบการนั้นได๎รับยกเว๎นไมํต๎อง
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งสําหรับปีนั้น 

ข้อ 2 ในการรับสมัครคนพิการเข๎าทํา งานตามข๎อ 1 วรรคสามนายจ๎างหรือเจ๎าของสถาน
ประกอบการโดยความเห็นชอบของกรมประชาสงเคราะห๑ จะกําหนดลักษณะของความพิการให๎เหมาะสม
กับงานที่จะรับก็ได๎ การไมํรับคนพิการที่มาสมัครหรือที่กรมประชาสงเคราะห๑สํงมาสมัครเข๎าทํางาน  อันมิใชํ
เหตุแหํงความประพฤติหรือประวัติของคนพิการ หรือลักษณะของความพิการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งของ
ผู๎สมัครงานนั้นเอง ให๎ถือวํานายจ๎างประสงค๑จะไมํรับคนพิการเข๎าทํางาน 
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ข้อ 3 นายจ๎างหรือเจ๎าของสถานประกอบการใดมีหน๎าที่รับคนพิการเข๎าทํางาน แตํประสงค๑จะไมํรับ
คนพิการเข๎าทํางานหรือถูกถือวําประสงค๑จะไมํรับคนพิการเข๎าทํางาน ให๎สํงเงินเข๎ากองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการเป็นรายปี ปีละครึ่งหนึ่งของอัตราคําจ๎างขั้นตํ่าที่ใช๎บังคับในท๎องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ คูณ
ด๎วยสามร๎อยหกสิบห๎า และคูณด๎วยจํานวนคนพิการซึ่งประสงค๑จะไมํรับเข๎าทํางาน 

ข้อ 4 การสํงเงินเข๎ากองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการให๎สํงเป็นเงินสด เช็คขีดครํอมหรือ ธนาณัติ 
โดยสํงตํอสํานักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห๑ หรือที่ทําการ
ประชาสงเคราะห๑จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยูํ การสํงเงินโดยเช็คหรือธนาณัติตามวรรคหนึ่ง  ให๎สั่งจําย
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ข้อ 5 ในวาระเริ่มแรก ให๎นายจ๎างหรือเจ๎าของสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ภายใน
เก๎าสิบวันนับแตํวันที่กรมประชาสงเคราะห๑ประกาศกําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําได๎ตามข๎อ 
1 วรรคสองแตํการแจ๎งให๎กรมประชาสงเคราะห๑ทราบตามข๎อ 1 วรรคสาม ให๎แจ๎งภายในสามสิบวันนับแตํ
วันที่กรมประชาสงเคราะห๑ประกาศกําหนดลักษณะงานดังกลําว 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดย นายไพฑูรย๑ แก๎วทอง รัฐมนตรีวําการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม 

 กฎกระทรวงฉบับที่  2 ประเภทและการวินิจฉัยความพิการ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพ.ร.บ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แหํงพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน

พิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวําการกะทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว๎ดังตํอไปนี้ 
ข้อ 1 ประเภทของคนพิการมีดังตํอไปนี้ 

(1) คนพิการทางการมองเห็น 
(2) คนพิการทางการได๎ยินหรือการสื่อความหมาย 
(3) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
(4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
(5) คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู๎ 

ข้อ 2 คนพิการทางการมองเห็น ได๎แกํ 
(ก) คนที่มีสายตาข๎างที่ดีกวําเมื่อใช๎แวํนสายตาธรรมดาแล๎วมองเห็นน๎อยกวํา 6/18 หรือ 20/70 ลง

ไปจนมองไมํเห็นแม๎แตํแสงสวําง หรือ 
(ข) คนที่มีลานสายตาแคบกวํา 30 องศา 
ข้อ 3 คนพิการทางการได๎ยินหรือการสื่อความหมาย ได๎แกํ 
(ก) คนที่ได๎ยินเสียงที่ความถ่ี 500 เฮิรตซ๑ 1000 เฮิรตซ๑ หรือ 2000 เฮิรตซ๑ ในหูข๎างที่ดีกวําที่มี่ความ

ดังเฉลี่ยดังตํอไปนี้ 
(1) สําหรับเด็กอายุไมํเกิน 7 ปี เกิน 40 เดซิเบลขึ้นไปจนไมํได๎ยินเสียง 
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(2) สําหรับคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบลขึ้นไปจนไมํได๎ยินเสียง หรือ 
(ข) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรํองในการเข๎าใจหรือการใช๎ภาษาพูดจนไมํสามารถสื่อ

ความหมายกับคนอื่นได๎ 
ข้อ 4 คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ได๎แกํ 
(ก) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรํองของรํางกายที่เห็นได๎อยํางชัดเจน  และไมํสามารถ

ประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได๎ หรือ 
(ข) คนที่มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลํา ตัว อันเนื่องมาจากแขน

หรือขาขาด อัมพาตหรืออํอนแรง โรคข๎อหรืออาการปวดเรื้อรัง รวมทั้งโรคเรื้อรังของระบบการทํางานของ
รํางกายอ่ืนๆ ที่ทําให๎ไมํสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันหรือดํารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได๎ 

ข้อ 5 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได๎แกํ คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรํองทางจิตใจ 
หรือสมองในสํวนของการรับรู๎ อารมณ๑ ความคิดจนไมํสามารถควบคุมพฤติกรรมที่จํา เป็นในการดูแลตนเอง
หรืออยูํรํวมกับผู๎อ่ืน 

ข้อ 6 คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู๎ ได๎แกํ คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรํองทาง
สติปัญญาหรือสมองจนไมํสามารถเรียนรู๎ด๎วยวิธีการศึกษาปกติได๎ 

ข้อ 7 คนพิการที่มีความผิดปกติหรือความบกพรํองแตํละประเภทจะมีสิทธิได๎รับประโยชน๑ตาม
พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ฑ.ศ. 2534 ได๎ ตํอเมื่อสิ้นสุดการรักษาพยาบาลตามปกติแล๎ว 
แตํความผิดปกติหรือความบกพรํองดังกลําวยังคงมีอยูํ 

ข้อ 8 ให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสังกัดโรงพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม โรงพยาบาลของ
รัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลอ่ืนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด เป็นผู๎วินิจฉัยความพิการพร๎อมทั้ง
ออกเอกสารรับรองความพิการตามแบบท๎ายกฎกระทรวงนี้ 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดย นายอาทิตย๑ อุไรรัตน๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข 

 กฎกระทรวงฉบับที่  3  การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพ.ร.บ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (1) และมาตรา 20 แหํงพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

คนพิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว๎ ดังตํอไปนี้ 
ข้อ 1 ให๎คนพิการที่จดทะเบียนตามมาตรา 14 ได๎รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย๑ 

ดังตํอไปนี้ 
(1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห๎องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษด๎วยวิธีอ่ืนๆ 
(2) การให๎คําแนะนํา ปรึกษา 
(3) การให๎ยา 
(4) การศัลยกรรม 
(5) การพยาบาลเวชกรรมฟื้นฟู 
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(6) กายภาพบําบัด 
(7) กิจกรรมบําบัด (อาชีวบําบัด) 
(8) พฤติกรรมบําบัด 
(9) จิตบําบัด 
(10) สังคมสงเคราะห๑และสังคมบําบัด 
(11) การแก๎ไขการพูด (อรรถบําบัด) 
(12) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการได๎ยินแลการสื่อความหมาย 
(13) การให๎อุปกรณ๑หรือเครื่องชํวยคนพิการ 

ข้อ 2 ภายใต๎บังคับข๎อ 5 คนพิการซึ่งรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย๑จาก
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม หรือสํวนราชการสํวน
ท๎องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด ไมํต๎องเสียคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาล 
และคําอุปกรณ๑ตามข๎อ 1 ดังตํอไปนี้ 

(1) คําบริการทางการแพทย๑ตามข๎อ 1 
(2) คําห๎องและคําอาหารไมํเกินอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดตลอดเวลาที่เข๎ารับการ

รักษาพยาบาล 
ข้อ 3 ในกรณีที่คนพิการซึ่งเข๎ารับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยวิธีทางการแพทย๑จากสถานพยาบาลตาม

ข๎อ 2 ต๎องใช๎อุปกรณ๑เทียม อุปกรณ๑เสริม หรือเครื่องชํวยคนพิการ ให๎สถานพยาบาลดังกลําวจัดหาอุปกรณ๑
เทียม อุปกรณ๑เสริม หรือเครื่องชํวยคนพิการให๎แกํคนพิการนั้น และในกรณีที่สถานพยาบาลไมํมีอุปกรณ๑
เทียม อุปกรณ๑เสริม หรือเครื่องชํวยคนพิการดังกลําว ให๎สถานพยาบาลนั้นขอเบิกจากศูนย๑สิรินธนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑แหํงชาติ กรมการแพทย๑ กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ 4 เมื่ออุปกรณ๑เทียม อุปกรณ๑เสริม หรือ เครื่องชํวยคนพิการที่คนพิการได๎รับตามข๎อ 3 ชํารุด
บกพรํอง จําเป็นต๎องซํอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นสํวนของอุปกรณ๑ และสถานพยาบาลตามข๎อ 2 สามารถ
ดําเนินการให๎ได ๎ให๎สถานพยาบาลดังกลําวบริการซํอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นสํวนของอุปกรณ๑ให๎โดยไมํคิด
มูลคํา 

ข้อ 5 ในกรณีที่คนพิการมีสิทธิได๎รับการสงเคราะห๑หรือมีสิทธิได๎รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
จากหนํวยงานอ่ืนแล๎ว ให๎คนพิการใช๎สิทธิในการรับการสงเคราะห๑หรือสิทธิ ในสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลจากหนํวยงานนั้นๆ กํอน 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2537 โดย นายอาทิตย๑ อุไรรัตน๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข 

 กฎกระทรวงฉบับที่  4  กําหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือ บริการสาธารณะที่ต๎องมี
อุปกรณ๑ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคนพิการ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และมาตรา 20 แหํงพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ออกกฎกระทรวงไว๎ ดังตํอไปนี้ 

ข้อ 1 อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนที่เจ๎าของจะมีสิทธิหักเงินคําใช๎จํายเป็นสอง
เทําของเงินที่เสียไปเพ่ือจัดให๎มีอุปกรณ๑ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคนพิการออกจากเงินได๎สุทธิหรือ
กําไรสุทธิของปีที่คําใช๎จํายนั้นเกิดขึ้นตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 18 ต๎องมีลักษณะตามข๎อ 2 ข๎อ 3 
หรือข๎อ 4 โดยมีอุปกรณ๑ท่ีอํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคนพิการและมีสัญลักษณ๑สากลตามข๎อ 6 และข๎อ 7 
ด๎วย 

ข้อ 2 ลักษณะอาคารที่ต๎องมีอุปกรณ๑ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคนพิการ ได๎แกํ  อาคารของสถาน
สงเคราะห๑คนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาสําหรับคนพิการ โรงพยาบาล โรงแรม หอประชุม สถานศึกษา 
สถานีขนสํงมวลชน และอาคารในลักษณะอ่ืนใดตามที่กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารกําหนด 

ข้อ 3 ลักษณะสถานที่ที่ต๎องมีอุปกรณ๑ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคนพิการ ได๎แกํ 
(1) สวนสาธารณะ สวนสัตว๑ หรือสถานที่ที่ให๎บริการทํา นองเดียวกัน 
(2) สถานที่อ่ืนใดที่ได๎จัดไว๎เพ่ือให๎บริการสาธารณะ หรือให๎ประชาชนกลุํมหนึ่งกลุํมใดซึ่งอาจมีคน

พิการรวมอยูํด๎วยได๎ใช๎บริการ 
ข้อ 4 ลักษณะยานพาหนะท่ีต๎องมีอุปกรณ๑ท่ีอํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคนพิการ ได๎แกํ 

(1) รถยนต๑สาธารณะและรถยนต๑บริการตามกฎหมายวําด๎วยรถยนต๑ 
(2) รถที่ใช๎ในการขนสํงผู๎โดยสารประเภทการขนสํงประจําทางและไมํประจําทางตามกฎหมายวํา

ด๎วยการขนสํงทางบก 
(3) รถไฟหรือรถไฟฟูาตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น 
(4) เรือโดยสารตามกฎหมายวําด๎วยการเดินเรือในนํานนํ้าไทย 
(5) อากาศยานขนสํงตามกฎหมายวําด๎วยการเดินอากาศ 

ข้อ 5 ลักษณะบริการสาธารณะที่ต๎องมีอุปกรณ๑ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคนพิการ ได๎แกํ บริการ
สาธารณะอ่ืนนอกจากอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ ตามข๎อ 2 ข๎อ 3 หรือ ข๎อ 4 ที่ได๎จัดไว๎เพ่ือให๎บริการ
สาธารณะหรือให๎ประชาชนกลุํมหนึ่งกลุํมใดซึ่งอาจมีคนพิการรวมอยูํด๎วยได๎ใช๎บริการ  เชํน โทรศัพท๑
สาธารณะ ตู๎ไปรษณีย๑ 

ข้อ 6 อุปกรณ๑ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคนพิการให๎เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการกําหนด เว๎นแตํในกรณีที่กฎหมายที่ควบคุมอาคาร สถานที่ยานพาหนะ หรือบริการ
สาธารณะอ่ืนจะได๎กําหนดอุปกรณ๑ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคนพิการไว๎โดยเฉพาะและมีมาตรฐาน
ไมํตํ่ากวําที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกําหนด 

ข้อ 7 ให๎เจ๎าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ที่จัดให๎มีอุปกรณ๑ที่อํานวยความ
สะดวกโดยตรงแกํคนพิการ จัดให๎มีสัญลักษณ๑ท่ีแสดงให๎เห็นวํามีอุปกรณ๑ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกํคน
พิการด๎วยสัญลักษณ๑ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งขนาดและตําแหนํงที่แสดงของสัญลักษณ๑ดังกลําวให๎ 
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการกําหนด 
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ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย พลตํารวจตรี วุฒิ สุโกศล รัฐมนตรีวําการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม 

6. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แบํงออกเป็น 4 สาขา  

1) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ (Medical Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด๎วย
วิธีทางการแพทย๑แกํคนพิการ ตามกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑อยํางตํอเนื่อง เพ่ือเสริมสร๎าง
สมรรถภาพความพิการให๎ดีขึ้น ด๎วยวิธีการตําง ๆ ได๎แกํ การตรวจวินิจฉัย การให๎คําแนะนํา ปรึกษา การ
บําบัดรักษาโรคโดยการให๎ยาหรือศัลยกรรม การพยาบาล เวชกรรมฟ้ืนฟู การฟ้ืนฟูปรับสภาพด๎วยวิธีการ
ตํางๆ เชํน กายภาพบําบัด แก๎ไขการพูดหรือ อรรถบําบัด กิจกรรมบําบัดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการได๎ยิน 
พฤติกรรมบําบัด จิตบําบัด การให๎ความชํวยเหลือกายอุปกรณ๑เสริมและเทียมหรือเครื่องชํวยความพิการตาม
ความเหมาะสมกับสภาพความพิการ และบริการสังคมสงเคราะห๑ คนพิการขอรับบริการดังกลําวโดยไมํเสีย
คําใช๎จํายได๎จากสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เชํน 
โรงพยาบาลประจําจังหวัด โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ และศูนย๑สิริน
ธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑แหํงชาติ 

2) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านการศึกษา (Education Rehabilitation) หมายถึง การได๎รับบริการด๎าน
การศึกษาที่เหมาะสมแกํคนพิการในวัยเรียน ในระบบการศึกษาในโรงเรียน ตั้งแตํการศึกษาระดับการศึกษา
ภาคบังคับ การศึกษาสายสามัญ อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแหํงชาติ การเรียนใน
โรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง การเรียนรํวม การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต ตามความเหมาะสมและความสามารถของคนพิการโดยไมํต๎องเสียคําใช๎จํายเพ่ือสร๎าง
สติปัญญา และพัฒนาให๎คนพิการมีจริยธรรม ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาดังตํอไปนี้ 

(1) จัดการศึกษาในระบบ เรียนรํวมกับเด็กปกติทั้งในการศึกษาภาคบังคับและสายสามัญและ
อุดมศึกษาในสถานศึกษาตํอไปของกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย 

(2) จัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทางทั้ง 4 ด๎าน คือ สําหรับเด็กพิการทางการมองเห็น การได๎ยิน 
ทางรํางกาย และทางสติปัญญา ซึ่งยังไมํมีความพร๎อมที่จะเข๎าเรียนรํวมในโรงเรียนปกติได๎ 

(3) จัดการศึกษารํวมกับโรงพยาบาลสําหรับเด็กพิการที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็น
เวลานาน 

(4) จัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาผู๎ใหญํแบบเบ็ดเสร็จพ้ืนฐาน  ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสายอาชีพให๎แกํคนพิการทุกประเภทความพิการใน
สถานสงเคราะห๑ ศูนย๑พัฒนาอาชีพคนพิการและคนพิการในสถานประกอบการที่ไมํมีพ้ืนฐานความรู๎หรือวุฒิ
ทางการศึกษา สายสามัญหรือสายอาชีพ เป็นต๎น ให๎ได๎รับสิทธิและโอกาสในบริการทางการศึกษา 

3) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ (Vocational Rehabilitation) หมายถึง การได๎รับการฝึกอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการ ตลอดจนเพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎แกํคนพิการกํอนออกไปประกอบอาชีพใน
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สถานประกอบการภายนอก หรือประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ การจัดหางานให๎คน
พิการที่ได๎รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด๎านอาชีพและคนพิการที่สามารถทํางานได๎ในตําแหนํงงานที่สถาน
ประกอบการกําหนดเข๎าทํางานตามความรู๎ ความสามารถ ความเหมาะสมกับสภาพความพิการ และลักษณะ
งานที่คนพิการสามารถกระทําได๎ นอกจากนี้ให๎บริการแนะแนวให๎คําปรึกษาในงานอาชีพ รวมทั้งการ
ประสานงานความรํวมมือกัน ระหวํางนายจ๎าง คนพิการ สถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพ่ือสํงเสริมโอกาสมีงานทําของคนพิการเพ่ิมมากขึ้นตามอัตราสํวนในสถานประกอบการเอกชน 
ตามกฎกระทรวงเรื่องการจ๎างงานคนพิการ รวมถึงการสํงเสริมให๎มีการประกอบอาชีพอิสระ  โดยสามารถ
ให๎บริการกู๎ยืมเงินทุนประกอบอาชีพได๎ 

4) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านสังคม (Social Rehabilitation) หมายถึง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให๎
คนพิการในด๎านอาคาร สถานที่ และบริการสาธารณะตําง ๆ โดยจัดบริการให๎ความชํวยเหลือคนพิการให๎
ได๎รับพัฒนาคุณภาพชีวิตมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนดูแลสวัสดิการแกํคนพิการที่เหมาะสม 
เชํน การให๎ความชํวยเหลือเครื่องชํวยเหลือความพิการอยํางเรํงดํวน เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎คนพิการเข๎ามามี
บทบาท และมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรมทางสังคมให๎เทําเทียมคนทั่วไปทั้งในด๎านอาชีพ การคมนาคม 
การใช๎ชีวิตประจําวัน นันทนาการ หรือการแขํงขันกีฬาคนพิการ ฯลฯ การให๎ความชํวยเหลือเงินสงเคราะห๑
ครอบครัวและการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพคนพิการแกํคนพิการในครอบครัวที่มีฐานะยากจน รวมทัง้ให๎มีการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยสํงเสริมให๎ชุมชน ตั้งแตํคนพิการ ครอบครัว องค๑กรท๎องถิ่นในทุกระดับทั่วประเทศ ใช๎
ทรัพยากรชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ๎านให๎เกิดประโยชน๑ตํอการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและพัฒนาให๎คนพิการมาก
ที่สุดเพื่อให๎ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลและให๎การฟ้ืนฟูสมรรถภาพแกํคนพิการ
ในชุมชนรวมทั้งการจัดบริการด๎านตํางๆ เพ่ือเตรียมหรือสํงเสริมให๎คนพิการสามารถใช๎ชีวิตในสังคมได๎อยําง
เหมาะสม 
จะเห็นได๎วํา จากแนวความคิดข๎างต๎นเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการมิได๎มุํงเน๎นเฉพาะทางด๎าน
รํางกายแตํเพียงอยํางเดียว ความสําคัญทางด๎านจิตใจรวมถึงสภาพแวดล๎อมทางสังคมของคนพิการ มีอิทธิพล
อยํางมากตํอการสํงผลความสําเร็จของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ถือเป็นทางสูํความสําเร็จในชีวิตของคนพิการ
ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพจนสามารถท่ีจะใช๎ชีวิตรํวมกันในสังคมได๎อยํางปกติสุข 

7. โรคหรือภาวะเจ็บปุวยที่พบบ่อยต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

7.1 ภาวะโรคหัวใจล้มเหลว เป็นกลุํมอาการทางคลินิกที่เกิดจากการที่หัวใจไมํสามารถสูบฉีดเลือด
เพ่ือไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะตํางๆ ของรํางกายได๎เพียงพอที่จะตอบสนองตํอกระบวนการเผาผลาญของ
รํางกายได๎ตามปกติ อาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจล๎มเหลวที่มักจะพบคือ อํอนเพลีย เหนื่อยล๎า 
หายใจเหนื่อยเม่ือออกกําลังหรือเมื่อนอนราบ ความทนในการปฏิบัติกิจวัตรลดลง เบื่ออาหาร บวมตามแขน 
ข๎อเท๎า ความจําเสื่อม หลงลืม อาการที่เกิดขึ้นสํงผลให๎ผู๎ปุวยต๎องพ่ึงพาอาศัยความชํวยเหลือจากผู๎อ่ืนไมํ
สามารถประกอบอาชีพได๎ตามปกติ รวมทั้งไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคมทําให๎ผู๎ปุวยมีการแยกตัวจาก
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เพ่ือนและครอบครัว อาจมีความวิตกกังวล มีภาวะซึมเศร๎า ซึ่งอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจ
ล๎มเหลวนั้นสํงผลกระทบตํอผู๎ปุวยทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมเป็นอยํางมาก ผู๎ปุวยภาวะ
หัวใจล๎มเหลวมักมีอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ําสูงเมื่อเทียบกับโรคเรื้อรังอ่ืน สาเหตุของการเข๎ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลเนื่องด๎วยอาการกําเริบของโรค 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจเป็นกระบวนการทางเวชศาสตร๑ฟื้นฟูในการดูแลผู๎ปุวยที่มีปัญหาโรคหัวใจ
และหลอดเลือดทุกประเภท วัตถุประสงค๑เพ่ือลดอาการแสดงตํางๆ ของโรคหัวใจ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ออกกําลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิต สํงเสริมสุขภาพจิต ลดภาวะเครียดและซึมเศร๎า 
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตของผู๎ปุวย  มีองค๑ประกอบ 3 ประการคือ การให๎ความรู๎ 
การให๎คําแนะนําเรื่องการฝึกออกกําลังกาย การให๎คําปรึกษาและการสนับสนุนทางด๎านจิตใจ  

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎ปุวยโรคหัวใจ เริ่มได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในโรงพยาบาล พอทํานเริ่มหายเจ็บหน๎าอก
อาจจะ 1-2 วัน แพทย๑ยังไมํอนุญาตให๎ลงจากเตียง ระยะที่ยังนอนอยูํก็ออกกําลังกายได๎งํายๆเชํน นอนแล๎ว
กระดกปลายเท๎าข๎อเท๎าข้ึนลง หรือยกงอเขําแล๎วเหยียดตรง การทําเชํนนี้นอกจากชํวยให๎มีการออกกําลังกาย
และเพ่ิมการทํางานของหัวใจ ที่ชํวยได๎มากคือ ชํวยขยับกล๎ามเนื้อและข๎อตํอตํางๆ ชํวยให๎หายปวดเมื่อย แตํ
ถ๎ามีอาการเจ็บแนํนหน๎าอกควรหยุด 

ระยะที่สองเมื่อแพทย๑เห็นวํามีอาการดีขึ้น ไมํเจ็บหน๎าอก ก็จะให๎ลุกขึ้นจากเตียง ลองลุกขึ้นนั่งแล๎ว
นอนดูวําเหนื่อยหรือไมํ ถ๎าไมํเป็นอะไรก็ให๎เดินรอบเตียง ซึ่งเป็นการออกกําลังกายอยํางหนึ่ง จะทําได๎มาก
น๎อยแคํไหนขึ้นกับความรู๎สึกทํานวําเหนื่อยเจ็บหรือไมํ แตํในระยะนี้ไมํควรเกิน 5-10 นาที 

ระยะที่สามเมื่อแพทย๑อนุญาตให๎กลับบ๎าน ทําต๎องทราบวําจะทําอะไรได๎บ๎าง โดยขอคําแนะนําจาก
แพทย๑ทางด๎านจิตใจก็ต๎องทําพร๎อมกับทางรํางกาย อยํากังวล เพราะการกังวลจะทําให๎เกิดความเครียด มีผล
ทําให๎การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางรํางกายกลับคืนสภาพเดิมได๎ช๎ากวําปกติ 

7.2 โรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตร็ค (Stroke)  เป็นความพรํองทางระบบประสาทที่เกิดขึ้น
เนื่องจากมีความพรํองของระบบไหลเวียนในสมอง  ในทางการแพทย๑เดิมเรียกวํา Cerebrovascular 
accident หรือ CVA แตํปัจจุบันเรียกใหมํวํา Cerebrovascular disease หรือ CVD,  สโตร็ค (Stroke) 
เป็นศัพท๑ภาษาชาวบ๎านที่พูดติดปากกันโดยทั่วไปในชาวตะวันตก ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมํ  ความหมาย
เหมือนกับคําวํา “อัมพาต”   หรือที่นิยมเรียกกันวํา “โรคอัมพฤกษ๑” โดยที่องค๑การอนามัยโรคให๎คําจํากัด
ความของโรคหลอดเลือดสมองวํา “เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดสมอง เป็นเหตุให๎สมอง
บางสํวนหรือทั้งหมดทางานผิดปกติไป กํอให๎เกิดอาการและอาการแสดงซึ่งคงอยูํเกิน 24 ชั่วโมงหรือทําให๎
เสียชีวิต” จัดเป็นโรคที่พบบํอยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย จากสถิติสาธารณสุข 
พ.ศ. 2551 พบวําโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 4 ในประชากรไทย โดยคําใช๎จําย
เฉลี่ยของผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่เข๎ารับการรักษาตัวแบบผู๎ปุวยในของสถาบันประสาทวิทยาเทํากับ  
46,524 บาทตํอรายซึ่งผู๎ปุวยที่รอดชีวิตสํวนใหญํมักมีความพิการหลงเหลืออยูํ และเกิดความบกพรํองในการ
ทําหน๎าที่ด๎านตํางๆของรํางกาย ที่สําคัญ คือ ภาวะกล๎ามเนื้ออํอนแรงโดยเฉพาะแบบครึ่งซีกของรํางกาย 
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นําไปสูํความบกพรํองด๎านการเคลื่อนไหวและการชํวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน เกิดเป็นปัญหาภาระตํอ
ครอบครัวและสังคมตามมา 

โรคหลอดเลือดสมองสามารถจําแนกได๎เป็น 2 กลุํมใหญํ ได๎แกํ โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการ
ขาดเลือด (Ischemic stroke) คือมีลิ่มเลือดไปอุดก้ันหลอดเลือด พบร๎อยละ 85 และโรคหลอดเลือดสมองที่
เกิดจากเลือดออก (Hemorrhagic stroke) พบร๎อยละ 15 ซึ่งทั้งสองกลุํมมีแนวทางการดูแลรักษารวมถึง
การพยากรณ๑โรคที่แตกตํางกันไป 

อาการนําสําคัญของโรคหลอดเลือดสมองที่ต๎องรู๎ทัน   

1. แขนขาชาหรืออํอนแรงครึ่งซีกทันทีทันใด  
2. ปากเบี้ยว  
3. พูดไมํชัดหรือพูดลาบาก พูดไมํได๎ หรือฟังไมํเข๎าใจ  

นอกจากนี้อาจมีอาการอ่ืน ๆ อีก เชํน เวียนศีรษะ ทรงตัวไมํอยูํ ตาเห็นภาพซ๎อน หรือตามืดมัวข๎าง
ใดข๎างหนึ่งทันทีทันใด 

เมื่อมีอาการดังกลําวข๎างต๎น ควรรีบไปพบแพทย๑ทันที เพ่ือตรวจหาสาเหตุและได๎รับการวินิจฉัยที่
ถูกต๎อง เนื่องจากมีโรคอ่ืน ๆ ที่อาจมีอาการคล๎ายโรคหลอดเลือดสมองได๎ และต๎องได๎รับการรักษาอยําง
รวดเร็ว เชํน ภาวะเลือดคั่งในสมอง มะเร็งกระจายไปที่สมอง โรคติดเชื้อในสมอง เป็นต๎น โรคหลอดเลือด
สมองถ๎าได๎รับการรักษาเร็ว จะสามารถลดจํานวนเซลล๑สมองที่ตายได๎ ทําให๎ลดความพิการและลดอัตราตาย
ได ๎การรักษาในระยะเวลาที่กําหนด คือ ภายใน 3-4 ชั่วโมงครึ่ง อาจจะใช๎ยาละลายลิ่มเลือด เพ่ือไปสลายลิ่ม
เลือดที่อุดตันอยูํได๎ แตํแม๎ไมํทันภายในสามสี่ชั่วโมง แตํได๎เข๎ารับการรักษาอยํางเร็วที่สุดที่เป็นไปได๎ ยิ่งเร็วยิ่ง
ดี ไมํควรปลํอยให๎ดีขึ้นเองหรือลองรักษาด๎วยวิธีอ่ืนกํอน จะเป็นการเสียโอกาสที่จะได๎รับการรักษาที่ถูกต๎อง 
ซึ่งข๎อมูลเหลํานี้ได๎รับการพิสูจน๑แล๎วโดยการศึกษาท้ังในและตํางประเทศวําสามารถลดความพิการได๎ 

โรคหลอดเลือดสมองทําให๎เกิดความบกพรํอง (Impairment) ในการใช๎งานตามหน๎าที่ของรํางกาย
หลายสํวน เชํน ระบบสั่งการ การรับความรู๎สึก ซึ่งทําให๎เกิดการสูญเสียหรือไร๎ความสามารถ (Disability) ใน
การทํากิจกรรมที่คนปกติทั่วไปทําได๎ เชํน การเดิน การสื่อสาร และการทํากิจวัตรประจําวัน นําไปสูํความ
ด๎อยโอกาสทางสังคม (Handicap) ซึ่งเปน็ความเสียเปรียบของบุคคล อันเป็นผลมาจากการมีข๎อจํากัดในการ
ทํากิจกรรม 

ปัญหาและความบกพรํองที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ได๎แกํ ภาวะกล๎ามเนื้ออํอนแรง, ภาวะ
กล๎ามเนื้อเกร็งกระตุก, ภาวการณ๑ทรงตัวและกล๎ามเนื้อทางานไมํประสานกัน, การรับความรู๎สึกลดลงหรือ
ผิดปกต,ิ ปัญหาการเปลี่ยนอิริยาบถและการเคลื่อนที่, ปัญหาด๎านการทํากิจวัตรประจําวัน, ภาวะกลืนลําบาก
, ปัญหาด๎านการสื่อความหมาย, ปัญหาด๎านสติปัญญาและการรับรู๎ (cognitive and perceptual 
impairment), ปัญหาด๎านการขับถําย, ปัญหาด๎านจิตใจอารมณ๑ เชํน ภาวะซึมเศร๎า, ภาวะวิตกกังวล รวมถึง
ปัญหาด๎านสังคม 
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การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง จัดเป็นการรักษาแบบองค๑รวม โดยอาศัยทีมสห
วิชาชีพด๎านตํางๆ มีวัตถุประสงค๑ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู๎ปุวยให๎สามารถชํวยเหลือตนเองได๎  มีความ
พิการเหลือน๎อยที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แม๎ผู๎ปุวยจะยังมีความพิการหลงเหลืออยูํ ซึ่งมีรายละเอียดและ
วิธีการฟ้ืนฟูหลากหลายทั้งการแพทย๑แผนปัจจุบันด๎านรํางกายและด๎านจิตใจ  รวมทั้งการแพทย๑ทางเลือก  
หรือที่เรียก “3 ประสานรักษาอัมพฤกษ๑ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง” นั่นคือ การใช๎ภูมิปัญญา
การแพทย๑แผนไทย ทั้งการนวดหรือการใช๎สมุนไพร ผสมผสานกับการแพทย๑แผนปัจจุบันในการบําบัดรักษา
ผู๎ปุวยอัมพฤกษ๑หรืออัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง 

8. หลักการประยุกต์ใช้การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นและการน าไปใช้ 

ในปัจจุบันการดําเนินงานด๎านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑  เป็นความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข แตํยังขาดการกําหนดนโยบาย หรือแผนงานกํากับติดตามที่ชัดเจน ดังนั้นการนําไปใช๎
จึงควรมีการจัดทําแผนแมํบทหรือแผนแหํงชาติ โดยอาศัยการดําเนินงานด๎านฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑ 
แบบมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน เพ่ือความครอบคลุมและยั่งยืน โดยอาจมียุทธศาสตร๑การเข๎าถึงอุปกรณ๑
เครื่องชํวยคนพิการเป็นยุทธศาสตร๑หนึ่ง โดยมีประเด็นที่สําคัญคือ 1. การพัฒนาระบบบริการ โดยมีประเด็น 
การจัดทําบัญชีอุปกรณ๑เครื่องชํวยคนพิการระดับชาติ , การพัฒนาระบบสํงตํอ, กําหนดบทบาทของหนํวย
บริการในแตํละระดับการพัฒนาบุคลากรในแตํละระดับให๎มีความรู๎ด๎านการให๎บริการอุปกรณ๑ฯ , ดําเนินการ
วิเคราะห๑อัตรากําลังของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมบุคลากรในสายงานที่ขาดแคลน , การพัฒนารูปแบบการให๎บริการ
อุปกรณ๑เครื่องชํวยคนพิการแบบเชิงรุก, การพัฒนามาตรฐานการบริการ, การพัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณของสํานักงานประกันสุขภาพแหํงชาติ 2. การพัฒนาฐานข๎อมูลการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 3. 
การพัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยี นวัตกรรม 4. กระตุ๎นในทุกภาคสํวนให๎มีการรับรู๎ เข๎าใจถึงความสําคัญ
การเข๎าถึงการบริการอุปกรณ๑เครื่องชํวยคนพิการ 

ตัวอยํางของการประยุกต๑ใช๎การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต๎น ได๎แกํ ตัวอยํางของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
หัวใจในผู๎ปุวยภาวะหัวใจล๎มเหลวที่บ๎านโดยโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ๎าน โดยสํงเสริมให๎ผู๎ปุวย
ได๎รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจโดยอยูํในสิ่งแวดล๎อมที่คุ๎นเคยและมีญาติเข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลผู๎ปุวย  
โดยมี 3 องค๑ประกอบที่สําคัญคือ 1) การให๎ความรู๎ที่ครอบคลุมและการสอนซ้ํา มีการตรวจประเมิน เฝูา
ระวังและมีการติดตามผลอยํางตํอเนื่องภายใต๎สิ่งแวดล๎อมท่ีคุ๎นเคยท่ีบ๎าน เพ่ือให๎ผู๎ปุวยเกิดความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโรค การรักษาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต๎อง มีการติดตามประเมินความรู๎อยํางตํอเนื่อง ทําให๎ผู๎ปุวย
สามารถดูแลตนเองได๎ ลดภาระการดูแลจากครอบครัว สํงเสริมให๎ผู๎ปุวยสามารถจัดการกับภาวะฉุกเฉินที่
อาจเกิดข้ึน ชะลอการดําเนินของโรค 2) การฝึกออกกําลังกายซึ่งควรมีความแรงระดับต่ําถึงปานกลางสํงผลดี
ตํอผู๎ปุวยภาวะหัวใจล๎มเหลวคือ ทําให๎ความสามารถในการออกกําลังกายเพ่ิมขึ้น ลดอาการเหนื่อยล๎า ความ
ทนในการปฏิบัติกิจวัตรเพ่ิมข้ึน ลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร๎า และ 3) การให๎คําปรึกษาและสนับสนุน
ทางด๎านจิตใจ ทําให๎ผู๎ปุวยมีความมั่นใจในการดูแลตนเอง สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น และเผชิญ
กับการเจ็บปุวยเรื้อรังได๎อยํางเหมาะสม สํงผลทําให๎คุณภาพชีวิตดีขึ้นเพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิต และเป็น
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แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล โดยการจัดตั้งหนํวยดูแลตํอเนื่องที่บ๎านเพ่ือให๎ผู๎ปุวยภาวะ
หัวใจล๎มเหลวได๎รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ๎านอยํางตํอเนื่อง และเป็นการพัฒนาระบบการให๎บริการ
ผู๎ปุวยในชุมชน เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผู๎ปุวยภาวะหัวใจล๎มเหลว 

เอกสารเพิ่มเติม 

- 

แนะน าเว็บไซต์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/เวชศาสตร๑ฟื้นฟู 
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บทท่ี 7  
ระบบบริการสุขภาพ 

 
ยังไม่ได้รับเอกสาร 
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บทท่ี 8 
หลักการประกันสุขภาพ 

 

หน่วยย่อยที ่1.1 หลักประกันและการคุ้มครองในเชิงบังคับ (ตามกฎหมาย) 
 

1.1.1 การประกันสุขภาพตามนัยของกฎหมายประกันสังคม 
 

1. ความเป็นมา 
แนวความคิดเกี่ยวกับการประกันสังคมในประเทศไทยนั้นมีมาไมํน๎อยกวํา 50 ปี แตํ

ที่เป็นรูปรํางจริงจังในการกําหนดมาตรการให๎ความคุ๎มครองแกํประชาชนนั้น นําจะเป็นชํวง พ.ศ. 2495 
เมื่อคณะกรรมการสังคมสงเคราะห๑แหํงชาติ ซึ่งของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได๎เสนอให๎นําระบบ
ประกันสังคมมาใช๎ในประเทศไทย และได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนจัดทํารายละเอียดของหลักการ 
และวิธีดําเนินการประกันสังคม กฎหมายประกันสังคมฉบับแรกประกาศใช๎เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 
2497 คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติการจัดตั้งกรมประกันสังคม ในสังกัด
กระทรวงการคลัง  หลังจากกฎหมายประกาศใช๎จึงได๎มีการเตรียมการด๎านตําง ๆ  ให๎พร๎อมที่จะเริ่ม
ดําเนินการ เนื่องจากกฎหมายดังกลําวได๎ระบุให๎กําหนดวันเริ่มบังคับใช๎กฎหมาย หรือเริ่มดําเนินการ
ประกันสังคมอีกครั้งหนึ่ง โดยให๎กระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎ดําเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  แตํ
ระหวํางนั้นได๎มีการแสดงความเห็นคัดค๎านจากประชาชนและกลุํมธุรกิจ ประกอบกับสภาวิจัยแหํงชาติได๎
รายงานผลการศึกษาพระราชบัญญัติดังกลําวทั้งข๎อดีและข๎อเสีย ในที่สุดมีผลให๎ชะลอการประกาศบังคับ
ใช๎กฎหมายประกันสังคมฉบับนั้นไว๎กํอน 

ในโอกาสตํอ ๆ มาได๎มีการพิจารณาเรื่องการประกันสังคมอีกในแทบทุกรัฐบาล รวมทั้งได๎มีความพยายาม
ยกรํางกฎหมายประกันสังคมขึ้นใหมํโดยปรับปรุงสาระสําคัญที่เป็นจุดอํอนในกฎหมายเดิม  เชํน รําง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2507 รํางพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2522 เป็นต๎น สําหรับ
การประกันสังคมนั้นรํางกฎหมายฉบับ พ.ศ. 2525 นับวําความคืบหน๎ามากท่ีสุด โดยได๎ผํานการอนุมัติใน
หลักการจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนั้น และให๎มีการจัดทํารายละเอียดเสนอเพ่ือพิจารณาใหมํ พร๎อมกันนั้น
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผํนดินของนายกรัฐมนตรี ได๎เสนอให๎
สํานักงานกองทุนเงินทดแทนพิจารณาปรับขยายการครอบคลุมให๎คุ๎มครองถึงการเจ็บปุวยที่เกิดจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการทํางานด๎วย (กองทุนเงินทดแทนนั้นเริ่มต๎นตามกฎหมายใน พ.ศ. 2517 
โดยครอบคลุมให๎ความคุ๎มครองเฉพาะการเจ็บปุวยที่มีสาเหตุจากการปฏิบัติงานเทํานั้น) คณะรัฐมนตรีใน
ครั้งนั้นได๎ให๎ความเห็นชอบตามข๎อเสนอของคณะกรรมการฯ แตํเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากกองทุน
เงินทดแทนไมํสามารถขยายขอบขํายการครอบคลุมได๎ เพราะเกินอํานาจหน๎าที่ตามกฎหมาย (คือ 
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ที่จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้น) 



110 

 

วิวัฒนาการของการประกันสุขภาพในการประกันสังคมดังกลําวเริ่มชัดเจนมากขึ้น
หลัง  จากนั้น ทัง้นี้ อาจจะสืบเนื่องจากการที่ปัญหาด๎านสุขภาพของผู๎ใช๎แรงงานในประเทศไทยเริ่มวิกฤติ
มากขึ้น และยากแกํการค๎ุมครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนเพียงด๎านเดียว โดยเฉพาะกรณีของการ
เจ็บปุวยที่ไมํอาจวินิจฉัยชี้ขาดได๎ชัดเจนวําเป็นเหตุสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือไมํ ทําให๎มีความไมํเป็น
ธรรมมากขึ้นในหลากกรณี จนถึง พ.ศ. 2527 สภาที่ปรึกษาเพ่ือการพัฒนาแรงงานแหํงชาติเสนอตํอ
รัฐบาลให๎ปรับปรุงขยายงานกองทุนเงินทดแทนอีกครั้งหนึ่ง โดยเสนอให๎ตั้งเป็นกองทุนสุขภาพเพ่ือให๎
ความคุ๎มครองผู๎ใช๎แรงงานด๎านการเจ็บปุวยและอุบัติเหตุนอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ (เรียกวําการ
เจ็บปุวยนอกงาน) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีครั้งนั้นมีมติเห็นชอบตามข๎อเสนอ 
พร๎อมทั้งให๎ข๎อสังเกตให๎กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาในรายละเอียดข๎อสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ดังกลําวนั้นมีสาระสําคัญในหลักการของการประกันสังคมซึ่งมีผลกระทบในเวลาตํอมาไมํน๎อย เชํน 
ข๎อสังเกตท่ีไมํประสงค๑ให๎รวม   ครอบคลุมพนักงาน รัฐวิสาหกิจ และข๎อสังเกตที่ให๎หาลูํทางรํวมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุขโดยให๎จัดเงินกองทุน (ซึ่งสมทบจากฝุายลูกจ๎างและฝุายนายจ๎าง) จํายให๎
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่  ดูแลและบําบัดรักษาการเจ็บปุวยและอุบัติเหตุนั้น ๆ ใน
ลักษณะเหมาจําย กระทรวงมหาดไทยได๎สํงเรื่องนี้ให๎สภาที่ปรึกษาเพ่ือการพัฒนาแรงงานแหํงชาติ
พิจารณา  ซึ่งสภาที่ปรึกษาฯ ได๎พิจารณาสํงความเห็นกลับให๎กระทรวงมหาดไทยเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2529 และได๎สํงตํอถึงคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะหลักการสําคัญ ๆ ที่เสนอนั้นประกอบด๎วย 

(1)  เหตุผลของการเฉลี่ยความรับผิดชอบและเฉลี่ยความเสี่ยง การประกันการเจ็บปุวย
และอุบัติเหตุนอกงานจึงควรครอบคลุมทั้งลูกจ๎างภาคเอกชน ข๎าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2)  การเก็บเงินสมทบเพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนจากฝุายนายจ๎างและลูกจ๎างในอัตราร๎อยละ  
1.5 ของคําจ๎าง คิดเป็นประมาณ 44 บาทตํอเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ทั้งสองฝุายรับได๎ 

(3)  การเงินของกองทุนสุขภาพที่เสนอนั้นจะใช๎ระบบควบคุมเชํนเดียวกับการเงินของ   
กองทุนเงินทดแทน ซึ่งมีคณะกรรมการแพทย๑ทําความตกลงกับโรงพยาบาล กําหนดมาตรฐานคํารักษาและ
คําธรรมเนียมแพทย๑ และมีการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นระบบที่รัดกุมมาก (หรืออีกนัยหนึ่งคือไมํควรจัดจําย
โดยวิธีเหมาะจําย) 

(4)  กองทุนสุขภาพที่เสนอนี้เทํากับเป็นการแบํงกลุํมประชากรเปูาหมาย เฉพาะกลุํม    
ลูกจ๎างที่มีรายได๎ประจําออกมาจากกลุํมผู๎ใช๎บริการบัตรสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนําจะดีกวํา
เพราะมีข๎อตกลงใช๎สถานพยาบาลของรัฐและกองทุนรับผิดชอบจํายคําบริการตามที่เรียกเก็บ  ทั้งนี้ในสํวน
ของโครงการบัตรสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนั้นให๎บริการประชาชนทั่วไปโดยที่สํวนหนึ่งยากจนและ
ขอรับบริการแบบให๎เปลําอยูํแล๎ว  กองทุนสุขภาพจึงมีสํวนแบํงเบาภาระของรัฐบาลในแงํนี้   

(5)  การประกอบการใดที่ให๎สวัสดิการแกํผู๎ใช๎แรงงานดีอยูํแล๎ว  ก็อาจทําข๎อตกลง
ตํางหากเพ่ือประกันวําผู๎ใช๎แรงงานจะยังได๎รับประสิทธิประโยชน๑ทดแทนไมํน๎อยกวําเดิม เพราะผู๎ใช๎แรงงานที่
เข๎าใหมํก็ให๎เข๎าสูํระบบกองทุนสุขภาพทั้งหมด เพ่ือเฉลี่ยความรับผิดชอบระหวํางการประกอบการขนาดตําง 
ๆ กัน 
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ข๎อเสนอดังกลําวนี้กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ และให๎เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
จัดตั้งกองทุนสุขภาพขึ้นในกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย โดยให๎เก็บเงินสมทบกองทุนจากฝุาย
นายจ๎างและฝุายลูกจ๎างเทํากันในอัตราร๎อยละ 1.5 ของคําจ๎าง รัฐบาลรับภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหาร
จัดการกองทุน  สํวนกองทุนสุขภาพรับผิดชอบจํายคํารักษาพยาบาลและคลอดบุตร และเงินทดแทนการ
สูญเสียรายได๎เมื่อผู๎ใช๎แรงงานเกิดเจ็บปุวยหรือประสบอุบัติเหตุนอกงาน โดยให๎เริ่มต๎นในสถาน
ประกอบการที่มีผู๎ใช๎แรงงาน 20 คนข้ึนไปใน 10 จังหวัดทีม่ีอุตสาหกรรมหนาแนํน อยํางไรก็ดี
คณะรัฐมนตรี (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519)  เห็นชอบให๎จัดตั้งกองทุนใหมํ โดยให๎เป็นสํวนหนึ่งของการ
ประกันสังคม โดยให๎พิจารณาอัตราการเรียกเก็บเงินสมทบให๎เหมาะสม และให๎เพียงพอที่กองทุนจะ
ดําเนินการได๎ และให๎กระทรวงมหาดไทยพิจารณากระบวนการจัดตั้งกองทุนใหมํนี้ด๎วย 

คณะรัฐมนตรีมีมติอีกครั้งหนึ่ง (11 สิงหาคม พ.ศ. 2530) เห็นชอบให๎ดําเนินการ
ตามข๎อพิจารณาทบทวนเสนอของกระทรวงมหาดไทย โดยยํอแล๎วอาจประมวลสรุปประเด็นตามมติของ 
คณะรัฐมนตรีครั้งนั้นซึ่งมีนัยสําคัญตํอระบบการประกันสังคมของประเทศไทยอยํางมากดังนี้ 

(1) ให๎มีการจัดตั้งกองทุนใหมํ โดยออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติครอบคลุมกองทุน
ตําง ๆ 7 โครงการ คือ กองทุนประกันการเจ็บปุวยเนื่องจากการทํางาน กองทุนประกันการเจ็บปุวยนอกงาน
หรือกองทุนสุขภาพ กองทุนประกันการคลอดบุตร กองทุนประกันการชราภาพ กองทุนประกันการวํางงาน 
กองทนุประกันการพิจารณาและทุพพลภาพ และกองทุนประกันการสงเคราะห๑ครอบครัว โดยกําหนดลําดับ
สําคัญให๎เริ่มต๎นจากกองทุนประกันการเจ็บปุวยนอกงานกํอน 

(2) การดําเนินการกองทุนประกันการเจ็บปุวยนอกงานให๎เริ่มจากสถานประกอบที่มีผู๎ใช๎
แรงงาน 20 คนขึ้นไปใน 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี 
นครปฐม ชลบุรี ขอนแกํน เชียงใหมํ และสงขลา 

(3) ให๎นายจ๎าง (รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ) และลูกจ๎าง จํายเงินสมทบกองทุนฝุายละเทํา ๆ กัน  
ในอัตรารายเดือนร๎อยละ 1.5 ของคําจ๎าง (ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอวําเป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็น
จุดคุ๎มทุน โดยประมาณวําลูกจ๎างจะต๎องจํายเงินสมทบโดยเฉลี่ยประมาณ 52 บาทตํอเดือน ซึ่งคํอนข๎างต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน๑ทดแทนท่ีพึงได๎รับ อันประกอบด๎วยคํารักษาพยาบาล คําคลอดบุตร คําทดแทน
ระหวํางการเจ็บปุวย และคําตรวจสุขภาพประจําปี ประมาณวําจะเกินเงินสมทบได๎ปีละ 1,049 ล๎านบาท 
จํายประโยชน๑ทดแทนปีละ 1,002  ล๎านบาท เป็นคําบริการประมาณปีละ 12 ล๎านบาท และเก็บเป็นเงิน
สํารองได๎ปีละประมาณ 35 ล๎านบาท) 

(4)  กองทุนที่จัดตั้งใหมํให๎มีคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งประกอบด๎วยผู๎แทนจาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ 
ผู๎แทนฝุายนายจ๎าง และผู๎แทนฝุายลูกจ๎าง 

มติคณะรัฐมนตรีดังกลําวนี้ต๎องนําไปดําเนินการโดยยกรํางกฎหมายเป็น
พระราชบัญญัติขึ้น พร๎อมกับแก๎ไขประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 เนื่องจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 
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103 ระบุให๎การคุ๎มครองแรงงานเป็นความรับผิดชอบของนายจ๎างที่จะต๎องจํายเงินทดแทน อยํางไรก็ดี
ในชํวงระยะเดียวกันนั้นได๎มีกลุํมและพรรคการเมืองตําง ๆ ให๎ความสําคัญกับการประกันสังคมอยํางมาก 
และได๎มีการเสนอเป็นรํางพระราชบัญญัติประกันสังคมหลายรํางด๎วยกัน ที่สําคัญ ๆ คือรํางของพรรค
ประชาธิปัตย๑ รํางของพรรคประชากรไทย รํางของพรรคกิจสังคม รํางของคณะกรรมการเตรียมการ
ประกันสังคม รํางของกระทรวงมหาดไทย  และรํางของสภาองค๑การลูกจ๎างสมาพันธ๑แรงงานแหํงประเทศ
ไทย ความแตกตํางในสาระและแนวความคิดของรํางทั้ง 5 ฉบับนั้นมีหลายประการ และได๎มีการศึกษา
วิเคราะห๑ไว๎โดยละเอียด   (วรวิทย๑ เจริญเลิศ, 2532 : 161-173) รํางพระราชบัญญัติประกันสังคมเหลํานี้
ได๎มีการนําเสนอเข๎าสูํวาระพิจารณาของสภาผู๎แทนราษฎรเกือบทั้งหมด และสภาผู๎แทนราษฎรได๎นํามา
รวมแปรญัตติในคราวเดียวกัน ในที่สุดได๎ผํานความเห็นชอบของสภาผู๎แทนราษฎรประกาศใช๎เป็น
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 
2533 

 

2. หลักการทั่วไปและสาระส าคัญของการประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม 
การประกันสุขภาพในระบบประกันสังคมเป็นระบบบังคับ  ตั้งอยูํบนพ้ืนฐาน

แนวความคิดของการเฉลี่ยความเสี่ยงตํอการเจ็บปุวย และการเฉลี่ยความรับผิดชอบในระหวํางกลุํมผู๎เอา
ประกัน โดยมุํงหมายให๎การคุ๎มครองทุกประเภทของการเจ็บปุวย และให๎ผู๎ที่ได๎รับการคุ๎มครองสามารถเข๎าถึง
บริการด๎านสุขภาพอนนามัยได๎เม่ือจําเป็นโดยไมํคํานึงถึงความแตกตํางในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

ระบบประกันสังคมเป็นระบบการประกันในวงกว๎างที่ครอบคลุมการประกันหรือการ 
คุ๎มครองหลาย ๆ ประเด็นที่มีผลกระทบทางสังคมโดยรวม การประกันสังคมตามนัยของพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 จึงรวมถึงการประกันหรือการให๎ความค๎ุมครองถึง 7 ประเด็นกลําวคือ 

(1)  การประกันการเจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุอันมิใชํเนื่องมาจากการทํางาน 
(2)  การประกันการคลอดบุตร 
(3)  การประกันการทุพพลภาพ 
(4)  การประกันการเสียชีวิต 
(5)  การประกันการสงเคราะห๑บุตร 
(6)  การประกันชราภาพ   
(7)  การประกันการวํางงาน 
การประกันหรือการคุ๎มครองใน 4 ประเด็นแรกมีผลโดยทันที และเริ่มเรียกเก็บเงิน

สมทบทุนตามนัยแหํงกฎหมายภายใน 180 วัน (คือ 28 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2534) ซึ่งมีการเก็บเงินสมทบกอง
ทุกครั้งแรกจากคําจ๎างเดือนมีนาคม 2534 สํวนประเด็นที่ 5 และ 6 นั้นกฎหมายกําหนดให๎มีผลบังคับใช๎
ภายใน 6 ปี  และประเด็นการประกันการวํางงานนั้นกฎหมายกําหนดวําให๎มีผลบังคับใช๎เมื่อมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดวันบังคับใช๎แล๎ว ภายใต๎ระบบการประกันสังคมทั้ง 7 ประเด็นตามนัยแหํงกฎหมายปัจจุบันนี้ 



113 

 

มีอยูํ 2 ประเด็นที่เป็นการประกันสุขภาพรวมอยูํด๎วยคือ การประกันการเจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุอันมิใชํ
เนื่องมาจากการทํางานและการประกันการคลอดบุตร 
 การประกันสุขภาพตามกฎหมายประกันสังคมนี้มีขอบเขตครอบคลุมผู๎มีฐานะเป็น 
นายจ๎างและลูกจ๎างในกิจการทุกประเภททั่วประเทศ ยกเว๎น (ก) ข๎าราชการและลูกจ๎างประจําของทาง 
ราชการ (ข) ลูกจ๎างของรัฐบาลตํางประเทศหรือองค๑การระหวํางประเทศ  (ค) ลูกจ๎างของนายจ๎างที่มี
สํานักงานในประเทศและประจําทํางานในตํางประเทศ (ง) ครูหรือครูใหญํของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย
วําด๎วยโรงเรียนเอกชน (จ) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิต นักศึกษา หรือแพทย๑ฝึกหัดซึ่งเป็นลูกจ๎างของ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล และ (ฉ) กิจการหรือลูกจ๎างอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

หน่วยย่อยที่ 1.2 หลักประกันและการคุ้มครองโดยสมัครใจ 

   

1.2.1 การประกันสุขภาพเอกชน 

1. ความเป็นมา 

ธุรกิจการประกันโดยภาคเอกชนได๎เริ่มข้ึนในประเทศไทยประมาณกวํา 100 ปี 
มาแล๎วกลําวคือเริ่มเม่ือสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อสหราชอาณาจักรได๎สํงคณะฑูตพาณิชย๑มาเจริญสัมพันธ๑ทาง
การค๎า พร๎อมกับได๎เจรจาของพระราชทานพระบรมราชานุญาตให๎บริษัท East Asiatic ของอังกฤษ ได๎
เป็นตัวแทนทําธุรกิจประกันชีวิตของ Equitable Insurance Company of London ในประเทศไทย 
แตํการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตครั้งนั้นไมํประสบผลสําเร็จมากนัก เพราะบริษัทตัวแทนได๎ประกอบธุรกิจ
อ่ืนเป็นหลัก จึงให๎ความสําคัญกับการประกันชีวิตน๎อยไป ยิ่งกวํานั้นตัวแทนขายประกันก็เป็นชาวตํางชาติ
ซึ่งเข๎าใจภาษาและขนบประเพณีไทยคํอยข๎างน๎อย ผู๎ที่มีการศึกษาสูงพอที่จะเข๎าใจเหตุและผลของการ
ประกันชีวิตก็เป็นผู๎มีอันจะกิน  จึงไมํเห็นความสําคัญของการประกัน  และกรมธรรม๑กับเงื่อนไขตําง ๆ 
คํอนข๎างซับซ๎อนภายใต๎การควบคุมของบริษัทแมํในประเทศอังกฤษ ในที่สุดจึงได๎เลิกกิจการไป 

กิจกรรมประกันภัยเอกชนเริ่มขยายตัวใหมํในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 
กลําวคือ เมื่อมีบริษัทประกันภัยได๎รับอนุญาตให๎ดําเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2472 
ประมาณกวํา 20 บริษัท ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัทตํางชาติ และตํอมาใน พ.ศ. 2473 จึงได๎เริ่มธุรกิจประกัน
ชีวิต 4 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทตํางชาติทั้งหมดเชํนกัน ธุรกิจประกันชีวิตแรกของไทยจดทะเบียนเมื่อ 23 
มีนาคม 2485 คือ บริษัทไทยประกันชีวิต และตํอมาเมื่อ 28 ธันวาคม ปีเดียวกัน บริษทัไทยเศรษฐกิจ
ประกันภัยก็ได๎จดทะเบียนเป็นบริษัทที่สอง  โดยทํากิจการทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต 

ในระยะสงครามโลกครั้งที่สองนั้น ธุรกิจประกันภัยซบเซาไปมาก โดยเฉพาะบริษัท      
ประกันภัยตํางประเทศได๎พากันถอนตัวออกไปทั้งหมด ทําให๎มีผลกระทบตํอลูกค๎าท่ีได๎ทําประกันไว๎เป็น
อันมาก  และทําให๎ธุรกิจประกันภัยถูกกระทบกระเทือน เพราะเหตุของความไมํแนํนอนและทําให๎ลูกค๎า
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เกิดความไมํม่ันใจขึ้น จนภายหลังสงครามแล๎วธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะของคนไทยจึงได๎กลับเริ่มฟ้ืนตัว
ขึ้นใหมํ 

การประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทยที่ดําเนินการโดยธุรกิจประกันสุขภาพ 
โดยเฉพาะนั้น เริ่มข้ึนโดยมีการจดทะเบียนบริษัทการแพทย๑และสุขภาพไทยเมื่อ 9 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 
2521 โดยบริษัทได๎เริ่มโครงการ “สุขภาพไทย” ขึ้นในทํานองคล๎าย ๆ กับโครงการที่ได๎ทําในตํางประเทศ
และประสบผลสําเร็จดีคือจัดบริการประกันสุขภาพ โดยเฉพาะคุ๎มครองคํารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บปุวย 
แกํผู๎เอาประกัน ซ่ึงตํอ ๆ มาบริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทก็ได๎ขยายธุรกิจประกันชีวิตของตนมาผนวก
การประกนัสุขภาพเข๎าไว๎ด๎วย 

2. หลักการและวิธีการของการประกันสุขภาพเอกชน 
การประกันสุขภาพเอกชนถือเป็นการทําสัญญาระหวํางบุคคลสองฝุายคือฝุายผู๎รับ      

ประกันภัย (Insurer) หรือบริษัทประกันภัย กับฝุายผู๎เอาประกัน (Insured) โดยผู๎รับประกันภัยตกลงจะ 
ชดใช๎คําใช๎จํายในการรักษาพยาบาล ศัลยกรรมและอ่ืน ๆ ให๎กับผู๎เอาประกันภัย เมื่อผู๎เอาประกันภัย
เจ็บปุวยจากโรคภัยไข๎เจ็บ หรือจากอุบัติเหตุเป็นเหตุให๎ต๎องเข๎าพักรักษาตัวเป็นผู๎ปุวยในของโรงพยาบาล
ที่ได๎รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ผู๎เอาประกันภัยจะต๎องจํายเงินจํานวนหนึ่งซึ่งเรียกวําเบี้ย
ประกันภัย (Premium) ให๎แกํผู๎รับประกันภัย 

โดยนัยตามกฎหมายไทยแล๎ว การดําเนินธุรกิจการประกันของเอกชนในประเทศไทย
มี 2 ประเภทใหญํ ๆ คือ การประกันชีวิต กับการประกันวินาศภัย  

1. การประกันชีวิต จําแนกออกเป็นประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และ
ประเภทหมูํหรือกลุํม ซึ่งในแตํละประเภทยํอยของการประกันชีวิตนั้นสามารถจัดเป็นแบบตําง ๆ ได๎ 3 
แบบ คือ แบบกําหนดระยะเวลา (โดยกําหนดชํวงระยะเวลาของการเอาประกัน) แบบตลอดชีวิต และ
แบบลงทุน ซึ่งทั้ง 3 แบบนี้ มีการเสนอขายกรมธรรม๑ให๎ผู๎เอาประกันเลือกได๎หลายลักษณะ เชํน 
กรมธรรม๑ประกันชีวิตทั่ว ๆ ไป กรมธรรม๑ประกันรายปี กรมธรรมประกันเกษียณอายุ หรือกรมธรรม๑
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ  

2. การประกันวินาศภัย จําแนกเป็น 5 ประเภทยํอย คือ 1) ประเภทอัคคีภัย 2) 
ประเภทขนสํง 3) ประเภทภัยทางทะเล 4) ประเภทยานยนต๑ และ 5) ประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้ การประกัน
สุขภาพนั้นได๎ถูกนิยามและจัดไว๎เป็นสํวนหนึ่งของการประกันประเภทอื่น ๆ ในการประกันวินาศภัย 

อยํางไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้น การขายประกันชีวิตไมํวําจะเป็นแบบหรือลักษณะใดก็
ตามก็ได๎รวมผนวกไว๎ในกรมธรรม๑ให๎ครอบคลุมการคุ๎มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงการ
รักษาพยาบาล และ/หรือการชดเชยความสูญเสียรายได๎ที่เกิดข้ึนจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุแตํละครั้ง
เข๎าไว๎ด๎วย 
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ดังนั้น เมื่อจะวิเคราะห๑ถึงการประกันสุขภาพให๎สื่อความหมายในทางปฏิบัติแท๎จริง
แล๎วก็ต๎องรวมพิจารณาทั้งในประเภทการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัยไปพร๎อม ๆ กัน ทั้งนี้ มี
ข๎อสังเกตวําข๎อมูลทุติยภูมิโดยเฉพาะการรายงานตําง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยเฉพาะ
สํวนที่เป็นรายงานของธุรกิจประกันชีวิตนั้นไมํได๎แสดงและไมํสามารถจะจําแนกกรมธรรม๑ชนิดตําง ๆ ที่
ครอบคลุมและไมํครอบคลุมสํวนที่เป็นบทผนวกแนบท๎ายที่มีผลในทางประกันสุขภาพออกจากกันได๎ จึง
มักเป็น 
ข๎อจํากัดสําคัญของการวิเคราะห๑ธุรกิจประกันสุขภาพเอกชนโดยทั่วไป 

ธุรกิจประกันภัยเอกชนที่ดําเนินการธุรกิจประกันสุขภาพในประเทศไทย จึงอาจ
จําแนกได๎เป็น 2 กลุํม กลําวคือ 

1. บริษัทประกันชีวิต จะทําการขายประกันสุขภาพในรูปของสัญญาเพ่ิมแนบท๎าย
กรมธรรม๑หลัก ทั้งกรมธรรม๑ประกันชีวิตสามัญรายบุคคล และกรมธรรม๑ประกันชีวิตหมูํ 

2. บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งม ี2 จําพวก 

2.1 บริษัทที่จดทะเบียนเพ่ือทําธุรกิจการประกันสุขภาพโดยเฉพาะโดยไมํได๎ทํา
ธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทอ่ืน ๆ 

2.2 บริษัทที่จดทะเบียนเพ่ือทําธุรกิจประเภทการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีสิทธิ
ขายประกันสุขภาพรายบุคคลและแบบหมูํได๎ด๎วย 

 

หน่วยย่อยที่ 1.3 สวัสดิการสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลด้านสุขภาพอนามัย 

 

1.3.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

1. ความเป็นมา 
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข๎าราชการเป็นสํวนของสิทธิประโยชน๑เกื้อกูล (Fringe 

benefit) ที่รัฐบาลจัดให๎แกํข๎าราชการและลูกจ๎าง มีลักษณะเป็นการอุดหนุนด๎านขวัญและกําลังในสํวน
หนึ่ง และเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกสํวนหนึ่ง สวัสดิการดังกลําวนี้มีมานานมาก 
อาจกลําวได๎วําควบคูํมากับระบบราชการก็ได๎ โดยนัยหนึ่งแล๎วจึงอาจพิจารณาได๎วําการจัดสวัสดิการนี้
เปรียบเทียบเสมือนหนึ่งสวัสดิการที่นายจ๎างจัดให๎แกํลูกจ๎างของตน เมื่อเริ่มแรกนั้นเทียบได๎กับการ
ให๎บริการรักษาพยาบาลยามเจ็บปุวยโดยรับบริการได๎ที่สถานพยาบาลของนายจ๎างเอง แตํเมื่อมีขนาด
และจํานวนมากขึ้นตามเวลา ขอบขํายและสถานที่ให๎บริการรักษาพยาบาลก็ขยายเติบโตขึ้น รวมไปถึง
การรับบริการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น และครอบคลุมบุคคลอ่ืน ๆ ในครอบครัวของข๎าราชการ
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และลูกจ๎างด๎วย อยํางไรก็ดีปรากฏเป็นข๎อสังเกตจากการศึกษาวิเคราะห๑ในระยะหลัง ๆ วําแม๎วํา
สวัสดิการนี้อาจเทียบได๎กับสวัสดิการที่นายจ๎างให๎กับลูกจ๎าง แตํคําใช๎จํายของสวัสดิการนี้ก็มาจากเงิน
ภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ และเม่ือลูกจ๎างมีสํวนสําคัญในการกําหนดกฎเกณฑ๑ของสวัสดิการ
ด๎วยก็นําจะมีอคติเข๎าข๎างตนในอันที่จะขยายขอบขํายและสิทธิประโยชน๑ครอบคลุมจากสวัสดิการนี้เพิ่ม
มากขึ้น จนถึงกับมีผลให๎กลายเป็นภาระทางการเงินแกํรัฐบาลได๎ในที่สุด 

วิวัฒนาการของสวัสดิการรักษาพยาบาลของข๎าราชการนั้นมีมาเป็นลําดับ ประเด็น
สําคัญคือการที่สวัสดิการนี้มีข้ึนและเป็นไปโดยมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งมีการแก๎ไขปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงฉบับที่มีผลบังคับใช๎ในปัจจุบัน
คือ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 ฉบับที ่2 พ.ศ. 2528 ฉบับที ่
3 พ.ศ. 2532 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2533 และมีกรอบกํากับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสวัสดิการนี้โดยระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งมีวิวัฒนาการและมีการ
ปรับปรุงแก๎ไขเป็น   ระยะ ๆ ตลอดมาเชํนกัน จนถึงระยะปัจจุบันได๎เริ่มมีการพิจารณาเกี่ยวกับเงิน
สวัสดิการนี้และมีแนวความคิดกว๎างขวางมากข้ึนเรื่อย ๆ วาํนําจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ โดยถึงข้ัน
ปฏิรูประบบการให๎สวัสดิการรักษาพยาบาลของข๎าราชการนี้ทั้งระบบ และได๎มีการทําการศึกษาเรื่องนี้อยูํ
หลายกรณีในปัจจุบัน 

สําหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น โดยหลักการแล๎วได๎
เลียนแบบทํานองเดียวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของข๎าราชการเกือบทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจแตํละแหํง
นี้อํานาจออกระเบียบกําหนดวัตถุประสงค๑ ขอบเขต เงื่อนไข และสิทธิประโยชน๑ครอบคลุมของสวัสดิการ
นี้ด๎วยตนเอง ดังนั้น แม๎วําสาระสําคัญโดยหลักการแล๎วจะไมํแตกตํางกัน แตํก็มีข๎อที่แตกตํางกันไปบ๎างใน
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะในรัฐวิสาหกิจที่มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของตนให๎บริการ
อยูํด๎วย อยํางไรก็ดี สวัสดิการรักษาพยาบาลที่รัฐวิสาหกิจแตํละแหํงจัดให๎แกํพนักงานของตนนั้นไมํ
ปรากฏวํามีแหํงใดจัดให๎ด๎อยไปกวําสวัสดิการรักษาพยาบาลของข๎าราชการเลย  

 

2. สาระส าคัญของสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
ในปัจจุบัน สวัสดิการรักษาพยาบาลของข๎าราชการตามกฎหมายครอบคลุมถึง

ข๎าราชการประจํา ลูกจ๎างประจํา ข๎าราชการบํานาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด รวมทั้งคูํสมรสบุตร
โดยชอบด๎วยกฎหมายไมํเกิน 3 คน และบิดามารดาด๎วย 

สวัสดิการนี้มีขอบขํายถึงการจํายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลเป็น 2 กรณี คือ 

ก. การรักษาพยาบาล  

สําหรับการเข๎ารับการรักษาประเภทผู๎ปุวยในในสถานพยาบาลของทางราชการ 
เบิกคํารักษาพยาบาลได๎เต็มจํานวนตามที่จํายจริง ยกเว๎น (1) คําอวัยวะเทียมและอุปกรณ๑ในการ
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บําบัดรักษาโรค รวมทั้งคําซํอมแซม ให๎เบิกได๎เฉพาะเทําท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (2) คําห๎องและ
คําอาหารให๎เบิกได๎เทําที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งปัจจุบัน (ตั้งแตํ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 กําหนดให๎
เบิกได๎ไมํเกินวันละ 600 บาท) สําหรับการเข๎ารับการรักษาประเภทผู๎ปุวยในในสถานพยาบาลเอกชน 
(เฉพาะที่กําหนด) ให๎เบิกได๎ครึ่งหนึ่งของที่จํายจริง แตํต๎องไมํเกิน 3,000 บาท สําหรับระยะเวลาภายใน 
30 วันนับแตํวันที่เจ๎ารับการรักษาพยาบาล ถ๎าเกิน 30 วันให๎เบิกได๎ครึ่งหนึ่งของที่จํายจริง แตํต๎องไมํเกิน
วันละ 100 บาท และถ๎าเข๎ารับการรักษาหลายครั้งโดยมีระยะเวลาหํางกันไมํเกิน 15 วัน ก็ให๎นับ
ระยะเวลาของทุกครั้งรวมเข๎าด๎วยกัน ยกเว๎นแตํกรณีอุบัติเหตุหรือมีความจําเป็นรีบดํวนซึ่งหากไมํได๎รับ
การรักษาในทันทีอาจเป็นอันตรายตํอชีวิต เมื่อเข๎ารับการรักษาประเภทผู๎ปุวยในในสถานพยาบาลเอกชน
ก็ให๎เบิกจํายได๎เหมือนสถานพยาบาลของทางราชการ สํวนคําอวัยวะเทียมและอุปกรณ๑ในการบําบัดรักษา
โรครวมทั้งคําซํอมแซม คําห๎องและคําอาหารให๎เบิกได๎ตามเกณฑ๑เดียวกับการเข๎ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของการราชการ 

 

ข. การตรวจสุขภาพประจ าปี  

สําหรับเฉพาะข๎าราชการ ลูกจ๎างประจํา และข๎าราชการบํานาญ (ไมํรวม
ครอบครัวและบุพการี) ต๎องเข๎ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ และเบิกได๎ตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 ในการเบิกจํายในกรณีผู๎ปุวยนอกในสถานพยาบาลของทางราชการ และในกรณี
ผู๎ปุวยในในสถานพยาบาลเอกชน ให๎ผู๎ปุวยจํายเงินไปกํอนแล๎วเบิกคืนภายหลังโดยผํานกรมต๎นสังกัด สํวน
การเบิกจํายในกรณีผู๎ปุวยในในสถานพยาบาลของทางราชการ ให๎มีใบรับรองของผู๎บังคับบัญชาแสดงตํอ
สถานพยาบาล แล๎วสถานพยาบาลเป็นผู๎เบิกกับกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดแล๎วแตํกรณี กลําวได๎วํา
เป็นหลักประกันที่ให๎การคุ๎มครองด๎านสุขภาพอนามัยที่ดี และกว๎างขวางมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักประกันอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน 
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หน่วยย่อยที่ 1.4 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 

1.4.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 

1.4.1.1 ความหมายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง สิทธิของประชาชนไทยทุกคนที่จะได๎รับบริการ
สุขภาพที่มีมาตรฐานอยํางเสมอหน๎า ด๎วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เทําเทียมกัน โดยที่ภาระด๎านคําใช๎จํายในการ
ใช๎บริการไมํเป็นอุปสรรคที่ประชาชนจะได๎รับสิทธินั้น 
  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงไมํใชํสิ่งตํอไปนี้ 

1. ไมํใชํ “บริการสงเคราะห๑” “บริการกึ่งสงเคราะห๑” “บริการราคาถูก” หรือ “บริการที่
เพียงพอสําหรับการแก๎ปัญหาสุขภาพแบบเฉพาะหน๎า” เทํานั้น 

2. ไมํใชํบริการที่ต๎องมีการสมัครจึงจะได๎รับ หากจําต๎องเป็นสิทธิตามกฎหมายของ
ประชาชนไทยทุกคน 

3. ไมํใชํการทุํมงบประมาณไปที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง  โดยไมํมีการประกันสิทธิของ
ประชาชน 

หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าเป็นองค๑ประกอบสําคัญอันหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ 
 

1.4.1.2 ความจ าเป็นที่ต้องมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
1. รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 52  กําหนดวํา “บุคคลยํอมมี

สิทธิเสมอกันในการได๎รับบริการสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน… ตามที่กฎหมายกําหนด”  ซึ่งยังไมํมีกฎหมายใด
กําหนดวําประชาชนจะได๎รับสิทธิเสมอกันดังท่ีรัฐธรรมนูญระบุไว๎แตํอยํางใด 

2. เมื่อเจ็บปุวยประชาชนสํวนใหญํได๎รับความเดือดร๎อนด๎านคําใช๎จํายจนอาจเป็นเหตุให๎ไมํ
สามารถเข๎าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็น มีประชาชนอยํางน๎อยร๎อยละ 30.0 ของประเทศที่ต๎องรับภาระ
คําใช๎จํายคํารักษาพยาบาลทั้งหมดเอง   ครอบครัวไทยราวร๎อยละ 60.0 เคยประสบความเดือดร๎อนทาง
การเงินในคราวที่เจ็บปุวยหนัก (และในบางกรณ ีคํารักษาพยาบาลทําให๎เกิดภาระหนี้สินเกินกวําที่จะแบกรับ
ได)๎ 

3. ประชาชนไทยจํานวนถึง 20 ล๎านคนไมํอยูํในการดูแลของระบบหลักประกันใด ๆ เลย  
สํวนประชาชนอีก 23 ล๎านคนได๎รับการดูแลด๎วยระบบสงเคราะห๑ ซึ่งไมํมีหลักประกันใดที่คุ๎มครองให๎ได๎รับ
บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 

4. ประชาชนในระบบสวัสดิการสุขภาพท้ัง 5 ระบบ (รวมถึงระบบสงเคราะห๑) ได๎รับบริการ
ที่เหลื่อมล้ํา หลายคนไมํพอใจ ประชาชนสํวนใหญํที่มิใชํข๎าราชการ ผู๎มีประกันสังคม หรือผู๎มีฐานะดีพอจะ
จํายคํารักษาพยาบาลได๎ รู๎สึกด๎อยศักดิ์ศรีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมที่มีโอกาสดีกวําซึ่งมีจํานวนเพียงร๎อยละ 
20.0 ของประชาชนทั้งประเทศ 
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5. ตลาดเสรีของบริการสุขภาพขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากประชาชน (ผู๎บริโภค) ขาด
ข๎อมูลและความเข๎าใจเพียงพอที่จะเลือกซื้อบริการได๎อยํางสมเหตุสมผล อีกทั้งยังขาดอํานาจตํอรอง จึงเป็น
การยากยิ่งที่ประชาชนแตํละคนจะรับภาระในการเลือกซื้อบริการสุขภาพโดยไมํมีการจัดระบบที่รัดกุม
เพียงพอ ยิ่งถ๎าประชาชนต๎องการการประกันสุขภาพ ข๎อบกพรํองของกลไกตลาดจะยิ่งประจักษ๑ชัดเจนขึ้น 
ดังจะเห็นได๎จากบทบาทที่คํอนข๎างจํากัดของธุรกิจประกันสุขภาพของเอกชนในประเทศไทย 

6. แม๎การเพ่ิมรายได๎แกํประชาชนจะทําได๎ยาก แตํการสร๎างหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า
สามารถลดรายจํายที่อาจทําให๎บุคคลสิ้นเนื้อประดาตัว และเป็นรายจํายที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่
จะต๎องประสบ หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าจึงมีผลสําคัญตํอการยกระดับความสามารถของประเทศในการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน 

 
1.4.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎ามีวัตถุประสงค๑หลักในการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ความเสมอภาค (Equity)  

นอกจากความเสมอภาคในแงํสิทธิตามกฎหมายแล๎ว ความเสมอภาคยังรวมถึงการ
กระจายภาระด๎านคําใช๎จํายในลักษณะก๎าวหน๎าและเป็นธรรม และการเข๎าถึงบริการที่ได๎คุณภาพมาตรฐาน
เพียงพออยํางเสมอกัน 

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
หมายถึง ระบบที่ใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดคุ๎มคําที่สุด โดยใช๎ระบบการบริการจัดการ

ที่เครํงครัด และเน๎นบริการผํานเครือขํายสถานบริการปฐมภูมิ (Primary care networks) ซึ่งเป็นบริการที่
สร๎างผลลัพธ๑ด๎านสุขภาพด๎วยต๎นทุนต่ํา 

3. ทางเลือกในการรับบริการ (Choice)  
ซึ่งประชาชนควรมีสิทธิเลือกใช๎บริการที่หลากหลายจากผู๎ให๎บริการประเภทตําง ๆ 

รวมถึงสถานบริการของภาคเอกชน สามารถเข๎าถึงงําย และเลือกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

4. การ “สร้าง” ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า  
ระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎ามุํงสูํการสร๎างสุขภาพดี ไมํเพียงพอคุ๎มครองคําใช๎จําย

ในการรักษาพยาบาลเทํานั้น โดยเน๎นสํวนที่เป็นบริการสุขภาพสํวนบุคคล (Personal healthcare) ที่เป็น
บริการสํงเสริมสุขภาพและปูองกันภัยตํอสุขภาพด๎วย 
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1.4.4 การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 

1.4.4.1 การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 การจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าขึ้นเป็นผลสําเร็จในหลายประเทศนั้น แม๎จะมี

รูปแบบแตกตํางกันบ๎างในรายละเอียด แตํคุณลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของทุกประเทศก็คือ การจัดระบบ
ควบคุมตลาด (Market regulation) กลําวคือ ทุกประเทศไมํปลํอยให๎ตลาดบริการสุขภาพทํางานโดยเสรี
เพราะจะเกิดภาวะตลาดล๎มเหลว (Market failure) ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให๎กลไกตลาดเข๎ามารํวม
กระตุ๎นการแขํงขันของผู๎ให๎บริการหลายประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 หลักสําคัญของระบบบริหารจัดการคือ การแยกความสัมพันธ๑เชิงผลประโยชน๑ระหวํางผู๎ซื้อ
บริการออกจากผู๎ให๎บริการ (Purchaser-provider split) โดยรัฐมักทําหน๎าที่ผู๎ซื้อบริการรายใหญํเพ่ือ
ควบคุมตลาดผํานพลังซื้อ รูปธรรมหนึ่ง คือ “การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ขึ้น 

 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาตินี้ จําเป็นต๎องแยกขาดออกจากกระทรวง หรือสํวน
ราชการที่เป็นเจ๎าของสถานพยาบาล เพ่ือตัดความสัมพันธ๑เชิงผลประโยชน๑ และเพ่ือให๎กองทุนสามารถรักษา
ผลประโยชน๑ของประชาชนด๎วยการตํอรองกับผู๎ให๎บริการทุกประเภทอยํางเป็นธรรม 

 ในทางปฏิบัติ กองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติควรใกล๎ชิดประชาชนพอสมควร จึงควร
กระจายการบริหารกองทุนไปตามพ้ืนที่ตําง ๆ ในขนาดของพ้ืนที่ที่เหมาะสม โดยอาจมีขอบเขตครอบคลุม
ประชากร 3-6 ล๎านคน จึงจะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพการบริหารสูงสุด อาจเรียกหนํวยบริหารดังกลําววํา 
“ส านักงานหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่” ซึ่งมีจํานวน 10-20 แหํงทั่วประเทศ 
 

1.4.4.2 ขั้นตอนในการไปสู่การจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 กลไกเพ่ือการจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าไปสูํการปฏิบัติ : 
1. ต๎องเป็นนโยบายของรัฐบาล (Policy measure) เพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงานของ

รัฐหลายสังกัดเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างระบบ 
2. ต๎องออกเป็นกฎหมาย (Regulation measure) ที่มีผลในการปรับระบบและกลไกด๎าน

การเงินการคลังด๎านสุขภาพ 
3. อาศัยกลไกการเงินการคลัง (Financial measure) ที่มีการเสริมให๎เกิดการปรับตัวใน

ระบบ โดยการปรับระบบการตอบแทนและการอุดหนุนที่ตอบสนองตํออุปสงค๑ เมื่อผู๎ให๎บริการทํางานมาก
ขึ้นจะได๎รับการตอบแทนมากขึ้น 

4. ต๎องวางระบบการจัดการ (Management measure) ให๎เอ้ืออํานวยตํอการทํางานทั้ง
ในสํวนของการบริการกองทุน การทําสัญญาและการจัดซื้อบริการตลอดจนกลไกสารสนเทศและการ
ตรวจสอบการดําเนินงานในด๎านตําง ๆ เชํน การจัดทําระบบข๎อมูลการเงินและบัญชีอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลในการวิเคราะห๑ต๎นทุนที่ชัดเจน มีการออกแบบอยํางพิถีพิถันเพ่ือให๎ไมํเป็นอุปสรรคตํอการประกอบ
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วิชาชีพทางสุขภาพอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพในระยะยาว การปรับกลไกการจัดการให๎สอดคล๎องกับ
ระบบทางการเงิน รวมทั้งมีการให๎ระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือการปรับตัวของผู๎ให๎บริการ 

5. ต๎องวางระบบการให๎ความรู๎และสื่อสารข๎อมูลแกํผู๎ปฏิบัติและผู๎มีสิทธิ  (Educational 
measure) เพ่ือให๎บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องทราบบทบาทของตนภายใต๎ระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมของระบบและกลไกตําง ๆ 
 
หน่วยย่อยที่ 1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
1.5.1 การด าเนินงานประกันสุขภาพถ้วนหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ความเป็นมา 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) 

มาตรา 47 และมาตรา 48(4)ได๎กําหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสนับสนุน และกําหนดหลักเกณฑ๑ให๎
องค๑กรชุมชนองค๑กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไมํมีวัตถุประสงค๑เพ่ือแสวงหากําไร ให๎สามารถดําเนินงานและ
บริหารจัดการเงินทุนในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ได๎ตามความพร๎อม ความเหมาะสม และความต๎องการ โดย
สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมเพ่ือสร๎างหลักประกันสุขภาพแหํงชาติให๎แกํบุคคลในพ้ืนที่ ให๎มีคณะกรรมการ
สนับสนุนและประสานงานกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ๑เพ่ือให๎องค๑กรดังกลําวเป็นผู๎
ดําเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยให๎ได๎รับคําใช๎จํายจาก
กองทุน  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ได๎จัดให๎มีพิธีลงนามบันทึกความรํวมมือ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ ระหวํางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค๑การบริหารสํวนจังหวัดแหํงประเทศไทย 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย และสมาคมองค๑การบริหารสํวนตําบลแหํงประเทศไทย  

ซึ่งทั้งเจ็ดฝุายดังกลําวจะรํวมมือกันเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยเน๎นเรื่องการแพทย๑ฉุกเฉิน การสร๎าง
เสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นตํอสุขภาพ การดํารงชีวิต ตลอดจนสํงเสริม
ให๎กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยูํในเขตพ้ืนที ่ให๎มีสวัสดิการชุมชนรองรับ และสามารถเข๎าถึงบริการสาธารณสุข
ได๎อยํางทั่วถึง โดยการบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมของบุคคลในพื้นที่ 
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เปูาหมาย 
เพ่ือเป็นการสร๎างหลักประกันสุขภาพให๎กับประชาชนทุกคนในพ้ืนที่  โดยสํงเสริม

กระบวนการการมีสํวนรํวมตามความพร๎อม ความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น ได๎กําหนดเปูาหมาย
รํวมกันระหวํางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ และสมาคมองค๑การบริหารสํวนตําบลแหํงประเทศ
ไทยไว๎ดังตํอไปนี้  

พ.ศ. 2549 องค๑การบริหารสํวนตําบลหรือเทศบาลนํารํอง จํานวน 800 แหํง ทั่วประเทศ 
(อําเภอละ 1 แหํง) 

พ.ศ. 2550 - 2551 องค๑การบริหารสํวนตําบลหรือเทศบาลที่มีความพร๎อม 
พ.ศ. 2551 - 2552 องค๑การบริหารสํวนตําบลหรือเทศบาลทุกแหํง 

 
1.5.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ 

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
1. เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนํวยบริการหรือสถานบริการ

อ่ืนรวมทั้งสถานบริการทางเลือก โดยเน๎นเรื่องการสร๎างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเป็นตํอสุขภาพและการดํารงชีวิต 

2. เพ่ือสํงเสริมให๎กลุํมแมํและเด็ก กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมผู๎พิการ และกลุํมผู๎ประกอบอาชีพที่มี
ความเสี่ยง และกลุํมผู๎ปุวยเรื้อรังที่อยูํในเขตพ้ืนที่ สามารถเข๎าถึงบริการสาธารณสุขในด๎านการสร๎างเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได๎อยํางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ อยํางน๎อยตามประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด 

3. เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยการบริหารจัดการอยํางมี
สํวนรํวมของบุคคลในท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 

หลักเกณฑ์การเข้าร่วม 
1. องค๑การบริการสํวนตําบลหรือเทศบาลที่มีความพร๎อม และมีความประสงค๑เข๎ารํวม

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค๑การบริหารสํวนตําบล/เทศบาล 
2. เป็นองค๑การบริหารสํวนตําบล/เทศบาลที่มีประสบการณ๑และการดําเนินงานด๎านการ

สร๎างสุขภาพและปูองกันโรคในพ้ืนที่มากํอนแล๎ว 
3. เป็นองค๑การบริหารสํวนตําบล/เทศบาลที่มีความพร๎อมในการอุดหนุนเงินงบประมาณ 

เพ่ือสมทบกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ ตามอัตราสํวนที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติกําหนด 
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แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในกองทุน 
1. งบรายหัวจากกองทุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) 
2. เงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากองค๑การบริหารสํวนตําบล (อบต.) หรือเทศบาล 
3. รายได๎อ่ืนและทรัพย๑สินที่เกิดจากกองทุน ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากหนํวยงานตําง ๆ 

 

 
 

รูปที่ 5.1 แสดงแหลํงที่มาของเงินที่ใช๎ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ 
 

การสมทบเงิน 
องค๑การบริหารสํวนตําบล (อบต.) หรือเทศบาล จะต๎องจํายเงินสมทบเข๎ากองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ี ดังนี้ (ปีงบประมาณ 2553) 
1. เงินสมทบขององค๑การบริหารสํวนตําบลขนาดใหญํหรือเทศบาล ต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 

50.0 ของคําบริการสาธารณสุขที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
2. เงินสมทบขององค๑การบริหารสํวนตําบลขนาดกลาง จะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30.0 

ของคําบริการสาธารณสุขที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
3. เงินสมทบขององค๑การบริหารสํวนตําบลขนาดเล็ก ต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20.0 ของ

คําบริการสาธารณสุขที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ 
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ประกอบด๎วย  
1. นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลหรือนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู๎ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จํานวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ 
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3. สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบลหรือสภาเทศบาล ที่สภามอบหมาย จํานวน 2 คน เป็น
กรรมการ 

4. หัวหน๎าหนํวยบริการปฐมภมูิในพ้ืนที่ เป็นกรรมการ 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎านในพ้ืนที่ ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน เป็น

กรรมการ 
6. ผู๎แทนหมูํบ๎านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมูํบ๎านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไมํเกิน 

5 คนเป็นกรรมการ 
7. ผู๎แทนศูนย๑ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือศูนย๑รับเรื่องร๎องเรียนอิสระ

ในพ้ืนที่ หนํวยละ 1 คน (ถ๎ามี) เป็นกรรมการ 
8. ปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล หรือปลัดเทศบาล หรือเจ๎าหน๎าที่อ่ืนที่นายกองค๑การ

บริหารสํวนตําบลหรือนายกเทศมนตรี มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

งบประมาณที่ใช้ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) ได๎เพ่ิมงบรายหัวจาก 37.50 เป็น 40 บาท 

ในปีงบประมาณ 2553 ลงท๎องถิ่นเป็นกองทุนปูองกันโรคระบาด พร๎อมกันงบ 600 ล๎านบาท ให๎โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 2,100 แหํง ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
(สปสช.) เห็นชอบเรื่องกองทุนสํงเสริมสุขภาพท๎องถิ่น ซึ่งกระจายอยูํในท๎องถิ่น 4,900 แหํงทั่วประเทศ ซึ่ง
กองทุนนี้เป็นการสํงเสริมและปูองกันสุขภาพ รวมถึงการปูองกันการระบาดของโรค  โดยสํวนกลางจะเป็นผู๎
ประสานกับองค๑กรตําง ๆ ในชุมชน โดยเพิ่มงบประมาณจากการกันงบเหมาจํายรายหัวเดิม 37.50 บาท เป็น 
40 บาทตํอหัวตํอปี (กองทุนนี้อาจนําไปใช๎ในการสํงเสริมปูองกันโรค เชํน โรคไข๎ปวดข๎อชิคุนกุนยา  ซึ่ง
ดําเนินการปูองกันไมํยาก นําเงินกองทุนไปซื้อยาปูองกันยุงแจกชาวบ๎าน ไมํให๎ยุงกัด 3 เดือน เพ่ือให๎โรคนี้
หมดไปจากประเทศไทย จากเดิมใช๎ทั้งสํงเสริมให๎ความรู๎ อบรม สัมมนา การรักษา ปูองกัน โดยมีการกําหนด
สัดสํวนอํานาจให๎สามารถนํางบประมาณดังกลําวให๎สามารถใช๎ในแตํละ ชํวงวิกฤตได๎) 

ทั้งนี้ในสํวนการบริหารงานกองทุนบริหารงานมีผู๎แทนจากหลายภาคสํวน อาทิ นายก
องค๑การบริหารสํวนตําบล ตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีความเข๎าใจปัญหา  และความต๎องการของ
พ้ืนที่อยํางดี โดยประสานงานกับคณะกรรมการระดับตําบล ท๎องถิ่น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให๎กันงบ
เหมาจํายรายหัวปี 2553 จํานวน 600 ล๎านบาท หรือ 12.50 บาทตํอประชากร จากที่ได๎รับเพ่ิม 199 บาท
ตํอประชากร เพ่ือชดเชยคําบริการเพ่ิมเติมให๎กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่ผํานเกณฑ๑
แล๎ว ตั้งเปูาหมายในปี 2553 จะเพ่ิมโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ให๎ได๎เป็นจํานวน 100 แหํง 
ซ่ึงดูแลประชากรจํานวน 1 ล๎านคน เพิ่มให๎แตํละแหํง 1 ล๎านบาท รวมเพ่ิม 100 ล๎านบาท  

ในขณะที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่เป็นเครือขํายจํานวน 2,000 แหํง 
ดูแลประชากรแหํงละ 50,000 คน ได๎จัดสรรงบเพ่ิมเติมให๎แหํงละ 2.5 แสนบาท รวมเป็นเงิน 500 ล๎านบาท 
ซึ่งงบดังกลําว จะทําให๎โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) มีความคลํองตัวทางด๎านงบประมาณ 
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สามารถทํางานสํงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชนได๎ดียิ่งขึ้น (อยํางไรก็ตาม รูปแบบ
โรงพยาบาลดังกลําว ยังมีบริการอยํางตํอเนื่อง ไมํวําจะเป็นการให๎คําปรึกษาของแพทย๑ในโรงพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
หรือสํงตํอผู๎ปุวยได๎ตลอดเวลา ในกรณีฉุกเฉินจะมีระบบการแพทย๑ฉุกเฉินในการออกไปรับผู๎ปุวย และปฐม
พยาบาลกํอนสํงตํอ เชื่อมโยงเป็นเครือขําย เพ่ือให๎โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ตอบสนอง
ความต๎องการของชุมชน เป็นบริการใกล๎บ๎านใกล๎ใจอยํางแท๎จริง) 

 
1.5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกองทุนสุขภาพต าบล 
 

จากการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ ที่ผํานมานั้น พบปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนสุขภาพตําบล ดังนี้ 

1. การดําเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมาจากหลากหลายหนํวยงาน และทุก
ทํานมีภาระงานคํอนข๎างมาก สํงผลให๎กิจกรรมการสนับสนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนใน
พ้ืนที่นั้น ขาดการมีสํวนรํวมอยํางตํอเนื่อง คณะกรรมการบางทํานเข๎ารํวมเพียง 1 ครั้ง จากกิจกรรมทั้งหมด 8 
ครั้ง ดังนั้น 
จึงควรพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการ เชํน พัฒนาองค๑ความรู๎ บทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการในแตํ
ละภาคสํวน เป็นต๎น 

2. การประสานงานกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (เขตพ้ืนที่) ในบางครั้งพบ
ปัญหาการข๎ามขั้นตอนในการประสานงาน เชํน สํงหนังสือเชิญเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขระดับอําเภอโดยตรงซึ่ง
ไมํได๎ผํานในระดับจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) กํอน เป็นต๎น 

3. การนําข๎อมูลสรุปผลการติดตามงานไปใช๎เพ่ือการพัฒนาและปูองกันปัญหา  ตามที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ สาขาเขตพ้ืนที่ ได๎มอบภารกิจในการติดตาม สนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนฯ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
และให๎จังหวัดสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และรายงานให๎ทราบ ทั้งนี้ ปัญหาสํวนใหญํยัง
ไมํได๎รับการแก๎ไข  เชํน บางกองทุนฯได๎รับงบประมาณรวม 3 ครั้ง แตํไมํมีการดําเนินกิจกรรม เป็นปัญหา
สํงผลให๎ประชาชนขาดการดูแล และในบางพื้นท่ีพบปัญหาการประสานงานระหวํางเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขกับ
องค๑การบริหารสํวนตําบล (อบต.) หรือเทศบาลตําบล ในเรื่องของการจัดทําแผนงานโครงการ และการเบิก -
จํายงบประมาณ เมื่อปัญหาขาดการแก๎ไข จึงสํงผลให๎กองทุนฯ ขอลาออกจากโครงการฯในปี 2552 เป็นต๎น 
 

5.1.4  แนวทางในการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแบบมีส่วนร่วม 
 

การสร๎างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค โดยประชาชนและชุมชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวม ถือเป็น
แนวทางหลักที่มีความสําคัญในการแก๎ไขปัญหาสาธารณสุข ซึ่งได๎มีการดําเนินการและพัฒนาการมาอยําง
ยาวนาน ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสาธารณสุข อันเป็นผลกระทบจากโครงการหลักประกัน
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สุขภาพถ๎วนหน๎า จึงทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและโครงสร๎างในแบบแผนการสร๎างเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคด๎วย ทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การกระจายบุคลากร การบริหารจัดการ  การ
ประเมินผลงาน  

กิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เป็นงานสาธารณสุขที่ครอบคลุม
หลายมิติ จึงมีผู๎ให๎คําจํากัดความไว๎อยํางหลากหลาย เชํน ในกฎบัตรออตตาวา ได๎ให๎ความหมายของการ
สร๎างเสริมสุขภาพวํา คือ กระบวนการเพ่ิมสมรรถนะให๎ประชาชนมีความสามารถในการควบคุมและพัฒนา
สุขภาพตนเอง อันจะเป็นผลตํอสุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางกาย ทางจิต และทางสังคม ซึ่งองค๑การอนามัยโลกได๎
ให๎ความหมายของการสร๎างเสริมสุขภาพ คือ กิจกรรมหรือการสนับสนุนให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวกําหนด
สุขภาวะ ไมํเพียงแตํเฉพาะแตํละบุคคล เชํน สุขภาพและการดําเนินชีวิต แตํยังรวมถึงด๎านเศรษฐกิจ  สังคม 
การศึกษา และการทํางานกิจกรรมปูองกันโรค (Disease Prevention) เป็นงานที่ต๎องทําควบคูํกับงานสร๎าง
เสริมสุขภาพ กิจกรรมบางอยํางไมํสามารถจําแนกได๎อยํางเด็ดขาดวําเป็นกิจกรรมการปูองกันโรค  หรือ
กิจกรรมสร๎างสุขภาพ แตํโดยสํวนใหญํจะเห็นตรงกันวํา กิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพนั้นเน๎นเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น สํวนกิจกรรมปูองกันโรคนั้นเน๎นที่ความพยายามไมํให๎เกิดโรค องค๑การอนามัยโลกให๎
ความหมายของการปูองกันโรค คือ การลด การกําจัด ปูองกันโรคและภาวะแทรกซ๎อน และผลที่ตามมาของ
โรค 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค จ าแนกรูปแบบการท างานเป็น 2 ระดับ คือ  
1. ระดับบุคคล มุํงหมายที่จะพัฒนาศักยภาพด๎านสุขภาพของบุคคลโดยตรง ทําให๎บุคคลมี

ความเข๎มแข็ง และสามารถที่จะแก๎ปัญหาสุขภาพ  ตลอดจนสามารถเผชิญกับสถานการณ๑ชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ระดับชุมชน มุํงหมายตํอการสร๎างและเพ่ิมศักยภาพของระบบนิเวศน๑สังคมให๎ดีขึ้น อัน
จะทําให๎เกิดสิ่งแวดล๎อมที่ดีตํอสุขภาพ 
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