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                       หนาท่ี 1   

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาหลักการสงเสริมสุขภาพและความยืนยาวของชีวิต ต้ังแตสาเหตุของการเกิดโรค วิธีปองกัน และ

กําจัดเชื้อโรคของรางกาย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การสกัดยาจากพืชสมุนไพรและการทดลอง ประโยชนและ

ขอควรระวังในการใชยาสมุนไพร การใชยาสามัญประจําบานและยาอ่ืน ๆ การทดลองสมบัติของยาบางชนิด 

ปฏิบัติการจัดตูยาและการเก็บรักษาประโยชนและโทษของยา การใชวัตถุมีพิษใน การปราบพาหะนําโรคและ

ศัตรูพืช ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม ความกาวหนา ในการวินิจฉัยและรักษาโรค 
 

     
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. มีความรูความเขาใจเรื่องสุขภาพและเห็นความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพที่ดีได 

2. มีความรูความเขาใจเรื่องความยืนยาวของชีวิต และสามารถคาดคะเนความยืนยาวของชีวิตมนุษย 

จากขอมูลได 

3. มีความรูความเขาใจเรื่องโรคและสาเหตุของการเกิดโรค วิธีปองกันและกําจัดเชื้อโรคได 

4. มีความรูความเขาใจเรื่องยา และการใชยาอยางถูกตองปลอดภัยได 

5. มีความรูความเขาใจเรื่องยาสมุนไพร  การใชยาสมุนไพรพรอมทั้งบอกขอดี ขอเสียของยาสมุนไพรได 

6. มีความรูความเขาใจเรื่องยาปฏิชีวนะ ความหมาย  ตนกําเนิด  ชนิด  วิธีการใชอยางปลอดภัย และระบุ

อันตรายของการใชยาที่ไมถูกตอง  ตลอดจนวิธีปองกันได 

7. มีความรูความเขาใจเรื่องยาที่ไดจากการสังเคราะห  สรรพคุณ  วิธีใชและขอควรระวังในการใชอยาง

ถูกตองได 

8. มีความรูความเขาใจเรื่องยาสามัญประจําบาน  บอกความหมาย  ประเภท  สรรพคุณ  วิธีใช  หลักการ

จัดตูยาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช  ตลอดจนอธิบายความสําคัญของฉลากยาได 

9. มีความรูความเขาใจเรื่องวัตถุมีพิษและการใชวัตถุมีพิษในการปราบพาหะนําโรคและการปราบศัตรูพืชได 

10. มีความรูความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีที่นํามาใชในการวินิจฉัยและการรักษาโรคได 

11. มีความรูความเขาใจเรื่องอะไหลยืดชีวิต  อธิบายความหมายของอวัยวะเทียม  การปลูกถายอวัยวะ 

การใชท่ีปลอดภัย ได 
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ยากับชีวิต 
 

 สาเหตุตางๆท่ีกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บและหลักในการบําบัดรักษาโรค 
 

1.  ความยืนยาวของชีวติ  
 

ความยืนยาวของชีวิตของมนุษยแตละคนน้ันมีคาไมเทากัน บางคนเกิดมาไดเพียงวันเดียวก็ตาย บางคนอาจจะอยูไดถึง 

100 ปซึ่งชวงชีวิตดังกลาวน้ีเราเรียกวา"อายุขัย" และเมื่อนําอายุขัยของคนท่ีตายแลวมารวมกันหารดวยจํานวนคนตาย จะได

อายุขัยเฉล่ียหรือท่ีเรียกวา "อายุคาด" น่ันเอง  
 

1.1 อายุขัย  หมายถึง อายุจริงท่ีคนเราหรือส่ิงมีชีวิตจะอยูไดนับตั้งแตเกิดจนตายไมวาจะมีชีวิตอยู ในสภาวะท่ีเหมาะสม

เพียงใดก็ตามอายุขัยจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสาเหตุ 2 ประการ คือ พันธุกรรมและส่ิงแวดลอม  
 

1.2 อายุคาด  หมายถึง อายุขัยเฉล่ียของคนท่ีคาดคะเนวาควรจะมีคาเทาใด ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปตาม อัตราการตาย 

ถาอัตราการตายมากอายุคาดจะนอยคน เราทุกคนอาจ จะมีชีวิตส้ัน หรือยาวมากกวา อายุคาดก็ได 
 

ตาราง 1 อายุคาดของคนไทยระหวางป พ. ศ. 2472-2519 
 

พ.ศ. ชาย(ป) หญิง(ป) 

2472 31.61 37.45 

2480 36.73 43.30 

2490 48.50 51.38 

2502-2504 53.64 58.74 

2512-2514 57.58 61.01 

2517-2519 58.00 63.82 
 

ที่มา: กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ 
  

ตาราง 2 การคาดประมาณอายุขัยเฉลี่ย เม่ือแรก ตามเพศ พ.ศ. 2523-2548 
 

พ.ศ. 
อายุเฉลี่ยของประชากรเม่ือแรกเกิด 

ชาย(ป) หญิง(ป) 

2523-2528 60.25 66.25 

2528-2533 61.75 67.50 

2533-2538 63.50 68.75 

2538-2543 65.25 69.75 

2543-2548 66.75 70.75 
 

ที่มา : เอกสารรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2523-2548 

 ของคณะทํางานประมาณประชากร สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมษายน 2529  
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จากตาราง 1 และ 2 เราสามารถสรุปไดวา  

1. คนไทยมีอายคุาดสูงขึ้นทุกป  

2. สาเหตุท่ีอายุคาดของคนไทยเพ่ิมสูงขึ้นเพราะการแพทยมีความเจริญมากขึ้นและคนไทย มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพ

อนามัยดีขึ้น  

3. อายุคาดของหญิงไทยมีคาสูงกวาชายไทย ท้ังน้ีเพราะ  

3.1  อาชีพของชายไทยมีอัตราการเส่ียงตอชวีิตสูงกวาหญิงไทย  

3.2  ชายไทยมักนําสารพิษเขาสูรางกาย เชน สูบบุหร่ี ดื่มสุรา ทําใหเกิดโรคบางชนิด ไดงายกวาหญิงไทย

เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงชายไทยจึงมีอัตราการตายสูงกวา 

 

อายุคาดของคนไทยมกีารเปล่ียนแปลงคือมีคาสูงขึ้นเร่ือย ๆ ตามกาลเวลา ส่ิงหน่ึงท่ีเปน สาเหตุสําคัญในการทําใหอายุ

คาดเปล่ียนแปลงไป คืออัตราการตายของประชากรในประเทศ ถาในชวง เวลาใดเวลาหน่ึงอัตราการตายของประชากรในประเทศมี

คาสูง อายุคาดจะมีคานอยลง  ซึ่งนักเรียน จะไดศึกษาอัตราการตายของประชากรของประเทศไทยในตารางตอไปน้ี 

 

ตาราง 3 อัตราการตายของประชากรของประเทศไทยตอ จํานวนประชากร 1,000 คน พ.ศ. 2515-2532 
 

พ.ศ. อัตราการตาย พ.ศ. อัตราการตาย 

2515 6.5 2524 5.0 

2516 6.0 2525 5.1 

2517 6.1 2526 5.1 

2518 5.6 2527 4.5 

2519 5.5 2528 4.4 

2520 5.4 2529 4.1 

2521 5.4 2530 4.3 

2522 5.2 2531 4.2 

2523 5.3 2532 4.4 
 

ที่มา กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ 
 

 
 



โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ ฯ 

วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ชั้นม. 2 อาจารย ชัยทศ จําเนียรกุล ผูสอน 

 
 

                       หนาท่ี 4   

ตาราง 4 แสดงสถิติการเสียชีวติเพราะสาเหตตุางๆใน ประเทศไทย พ.ศ. 2518-2527 
 

สาเหตุการตาย 
อัตราการตอประชากรแสนคนในป พ.ศ.ตาง ๆ จากเหตุการตาย 

2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 

อุบัติเหตุและการเปนพิษ 32.4 29.3 34.6 38.0 36.0 35.9 34.6 33.5 35.4 31.8 

ปอดอักเสบ 17.6 14.3 12.8 11.4 10.1 10.0 8.9 9.6 10.0 7.5 

มะเร็งทุกชนิด 17.5 14.8 19.0 20.4 21.0 23.6 24.7 26.1 27.0 26.1 

วัณโรคระบบหายใจ 15.7 15.1 15.8 16.6 14.6 14.3 11.8 11.9 11.0 10.2 

โรคหัวใจ 15.4 16.3 15.9 15.0 28.8 34.4 31.4 34.1 33.7 35.3 

โรคทองรวง 15.4 13.6 13.2 14.5 10.9 8.3 6.7 5.8 5.8 4.2 

มาลาเรีย 13.7 11.5 10.9 10.2 8.2 8.1 8.6 7.8 5.9 4.4 

โรคกระเพาะอาหาร  5.9 8.5 7.5 6.6 6.1 4.8 4.5 4.0 3.9 2.9 

โรคแทรกในการตั้งครรภการคลอดและระยะอยูไฟ 4.6 4.1 3.2 3.0 2.4 2.3 1.8 1.5 1.4 0.9 

ภาวะขาดวิตามินและบกพรองทางโภชนาการ  3.7 3.2 2.4 2.8 2.5 1.8 1.7 1.6 1.4 0.9 
 

ที่มา กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ 
 

จากตาราง 4 เเละ 5 เราสามารถสรุปไดวา  

1. โรคท่ีมีอัตราการตายลดลงไดแก ปอดอักเสบ วัณโรค โรคทองรวง มาลาเรีย โรคกระเพาะอาหาร โรคแทรกระหวาง

ตั้งครรภ ภาวะขาดวิตามินและความบกพรองทางโภชนาการ  

2. โรคท่ีอัตราการตายเพ่ิมขึ้นไดแก อุบัติเหตุและการเปนพิษ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ  

3. สาเหตุการตายของโรคบางชนิดลดลงเพราะความเจริญกาวหนาทางการแพทย   

4. สาเหตุการตายของโรคบางอยางเพ่ิมขึ้น เชน โรคหัวใจเกดิจากความผิดปกติของจิต และอารมณ รวมท้ังอาชีพ 

ปจจุบันไมคอยไดออกกาํลังกาย โรคมะเร็ง มีสาเหตจุากสารพิษตกคาง อุบัติเหตุเกดิมากเพราะจาํนวนประชากร

เพ่ิมขึ้นและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  

 

2.  โรคและสาเหตขุองการเกดิโรค  
 

โรค (Disease)  หมายถึงความผิดปกติใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับสภาพทางกายหรือสภาพทางจิต แลวสงผลใหเกิดความ

กระทบกระเทือนตอระบบตางๆ ของรางกาย อันอาจจะเกิดอันตรายหรือเกิดความทุกขทรมานในการดํารงชีวิต โรคท่ีเกิดขึ้นกับ

รางกายของคนเรามีสาเหตุมาจากส่ิงตางๆอาจสรุปได 2 ประการ คือ  
 

ก.  โรคที่เกิดจากกระบวนการทํางานของเซลลผิดปกติ   เปนโรคท่ีเกิดจากการทํางานของเซลลบางเซลลผิดปกติไป

เชน  เซลลท่ีตับออนผิดปกติทําใหเปนโรคเบาหวาน  เซลลประสาทรูปกรวยผิดปกติทําใหเปนโรคตาบอดสี  ตัวอยางโรคท่ีเกิดจาก

การทํางานของเซลลผิดปกติมีอีกหลายโรค เชน โรคภูมิแพ โรคขาดอาหาร โรคมะเร็ง โรคจิต  โรคประสาท เปนตน  
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โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)  เกิดจากกลุมเซลลของตับออนผลิตฮอรโมนอินซูลินไดนอยหรือผลิตไดปกติ               

แตหล่ังออกมานอย  จึงไมเพียงพอกับท่ีรางกายตองการทําใหมีนํ้าตาลกลูโคสในเลือดมากกวาปกติ  นํ้าตาลกลูโคสไดมาจากการท่ี

รางกายยอยสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตท่ีเรารับประทานเขาไปนํ้าตาลกลูโคสเปนแหลงพลังงาน  สําหรับใชในการหลอเล้ียง

เซลลตางๆ ของรางกาย โดยมีฮอรโมนอินซูลินเปนตัวชวยใหเซลลรับและนํากลูโคสไปใช เมื่อมีกลูโคสเหลือใชจะถูกเปล่ียนไปเปน

ไกลโคเจนเก็บไวท่ีตับและกลามเน้ือเมื่อใดท่ีตับออนผลิตฮอรโมนอินซูลินไดไมเพียงพอจะทําใหเกิดเปนโรคเบาหวานซึ่งเปน สภาวะ

ท่ีระดับของกลูโคสในเลือดสูงมากเน่ืองจากรางกายใชกลูโคสผลิตพลังงานไดนอยลง จึงมีกลูโคสหลุดลอดออกมากับปสสาวะ 

รางกายจะหันไปใชพลังงานจากไขมันท่ีเก็บสะสมไวเปนการทดแทน การใชไขมันเปนแหลงพลังงานแทนกลูโคส ทําใหเกิดผลเสีย

คือรางกายจะซูบผอมเน่ืองจากตองสูญเสียไขมันไป และจะเกิดสารคีโตนขึ้น  สารคีโตนเมื่อเกิดจะทําใหเกิดภาวะเลือดเปนกรดขึ้น 

ผูปวยจะหมดสติได  
 

อาการของโรคเบาหวาน  ผูท่ีเปนโรคเบาหวานจะมีอาการออนเพลีย งวงนอน ถายปสสาวะบอย หิวบอย คันตามตัว  

ปวดศีรษะ ชาตามมือและเทาถาเปนโรคความดัน ดวยจะทําใหตาพรามัว โรคเบาหวานเปนไดท้ังเด็กและผูใหญ ถาเปนในเด็ก

สวนมากจะถายทอดมาจากกรรมพันธุ โรคเบาหวานในเด็กจะมีอาการรุนแรงกวาผูใหญ เบาหวานในเด็กนิยมรักษาดวยการฉีด

อินซูลิน สวนเบาหวานในผูใหญ มักใชวิธีการกินยาควบคุมระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดหรือใชวิธีควบคุมตัวเอง คือ  

หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีจะเพ่ิมปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในเลือด  

 

การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน  การวินิจฉัยโรคเบาหวานใชการตรวจหาปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในเลือดควบคูไปกับการ

ตรวจปสสาวะ คนปกติควรมีนํ้าตาลกลูโคสในเลือดประมาณ 65-100 มิลลิกรัมตอเลือด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร การตรวจหา

นํ้าตาลกลูโคสในปสสาวะ ผูถูกตรวจจะตองงดรับประทานอาหารตั้งแตหลังเท่ียงคืน และนําปสสาวะ ท่ีถายในตอนเชามา

ตรวจสอบนํ้าตาลกลูโคสในปสสาวะ โดยนําปสสาวะมาใสหลอดทดลอง แลวหยดสารละลาย เบเนดิกตลงไปนําหลอด ทดลองท่ีได

น้ีไปตมใหเดือด ถาสารละลายในหลอดเปนสีแดงอิฐแสดงวามีนํ้าตาลกลูโคสมากถามีสีเหลืองแสดง วามีนํ้าตาลกลูโคสบาง ถาม ี        

สีเขียวแสดงวามีนํ้าตาลกลูโคสเล็กนอย การท่ีปสสาวะมีสีแดงอิฐน้ันนาสงสัยวาอาจจะเปนโรคเบาหวาน ตองทําการตรวจ          

เลือดอีก การตรวจเลือดจะบอกไดวาเราจะเปนโรคเบาหวานหรือไมแนนอนกวาการตรวจปสสาวะ  

 

การดูแลรักษาตนเองเมื่อเปนโรคเบาหวาน   

1. ควบคมุอาหารท่ีรับประทานโดยการหลีกเล่ียงอาหารประเภทแปงและนํ้าตาล  

2. ออกกําลังกายอยางสม่าํเสมอ  

3. ตรวจระดับนํ้าตาลในปสสาวะเปนประจํา  

4. พยายามระวังอยาใหเกดิบาดแผลโดยเฉพาะบริเวณเทา ถาเปนบาดแผลตองรีบรักษาใหหาย  

5. ปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัดอาหารสําหรับผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวาน ควรงดอาหารประเภท

แปงและนํ้าตาล ขนม ผลไม ขาว เกาลัด หัวผักกาดแดง ขนมจีน กวยเตี๋ยว ตลอดจนอาหารประเภทไขมัน ทางท่ีดี

ควรเลือกรับประทานแตพวกผักและเน้ือสัตว ถั่วตางๆ งดเคร่ืองดองของเมาทุกชนิด  
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อันตรายของโรคเบาหวาน  เมื่อปวยเปนโรคเบาหวานอันตรายท่ีตามมา คือมีโรคแทรกซอน เชน โรคไต วัณโรค โรคหัวใจ 

ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบตัน ตอกระจก ปอดบวม ปอดอักเสบ เปนตน  

 

โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร โรคขาดอาหารเปนสาเหตุทําใหเกิดการทํางานของเซลลผิดปกติได เชน  

- โรคปากนกกระจอก เกิดจากขาดวิตามินบี 2  

- โรคเหน็บชา เกิดจากขาดวิตามินบี 1  

- โรคตา เกดิจากขาดวติามินเอ  

- โรคกระดูกออน เกดิจากขาดวิตามินด ี 

- โรคลักปดลักเปด เกิดจากขาดวิตามินซ ี 

- โรคโลหิตจาง เกิดจากขาดธาตเุหล็ก  

- โรคคอพอก เกิดจากขาดธาตุไอโอดีน 

 

โรคความดันโลหิตสูง  ความดันโลหิต คือ แรงดันเลือดท่ีเกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเล้ียงสวนตางๆ ของรางกาย           

เมื่อหัวใจสูงฉีดเลือดเขาไปในเสนเลือดแดง เลือดก็จะไหลไปดวยแรงดัน 

 

โรคความดันโลหิตสูง (Highpertention หรือ High Blood Pressure) เปนอาการท่ีผูปวยมีคา ความดันโลหิตสูง กวา

เกณฑปกติเร้ือรังเปนเวลานาน ซึ่งจะเปนผลใหเกิดความเส่ียงในการเกิดโรคหรืออาการอ่ืนๆ อีก เชน โรคเสนเลือดในสมองอุดตัน 

หัวใจวาย หัวใจลมเหลว เปนตน โรคความดันโลหิตสูงมีสองประเภท  คือ แบบไมทราบสาเหตุ และทราบสาเหตุ ซึ่งมีความแตกตาง

กันดังน้ี 
 

1.  โรคความดันโลหิตสูง แบบไมทราบสาเหตุ หมายถึง ความดันท่ีเกิดเอง ควบคุมได แตรักษาใหหายยาก ดังน้ันจึง

จําเปนตองปองกัน สาเหตุสวนใหญเกิดจากความอวน การทานเค็ม ไมออกกําลังกาย หรือ อายุ กรรมพันธุ เชื้อชาติ คนสวนใหญ

มักเปน ความดันโลหิต ประเภทน้ี 
 

2.  โรคความดันโลหิตสูง แบบทราบสาเหตุ รักษาใหหายขาดได ถาทราบสาเหตุ  แตวาผูปวยแบบน้ีมีเพียงจํานวนนอย

เทาน้ัน และสวนมากจะเกิดจากสาเหตุจากไต กลาวคือ หลอดเลือดแดงท่ีไปเล้ียงไตตีบ ทําใหเลือดผานไดลําบาก และเกิด ความ

ดันโลหิตสูงได 
 

ผูที่มีความดันโลหิตสูงจะมีอาการอยางไร อาการสําคัญท่ีพบในผูท่ีมีความดันโลหิตสูง คือ  

- ปวดศีรษะ มึนงง โดยท่ัวไปจะปวดบริเวณทายทอย และมักจะเปนในตอนเชา ถาความดันโลหิตสูงมากและ

เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจะมีอาการคล่ืนไส และตามัวรวมดวย ในบางรายอาจจะมีอาการอ่ืนรวมดวย เชน           

เหน่ือยงาย เน่ืองจากหัวใจตองทํางาน  

- เลือดกําเดาออก  
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ผูใดบางที่มีโอกาสเปนความดันโลหิตสูง ผูท่ีมีความดันโลหิตสูงมักจะเปนผูท่ี  

- บิดามารดา ปูยา ตายาย พ่ี ปา นา อา มีประวัติเปนความดันโลหิตสูง โรคอวนหรือเบาหวานมากอน  

- เสนโลหิตใหญตีบตัน ไดแก เสนโลหิตใหญในชองทองหรือเสนโลหิตท่ีไปเล้ียงไตตีบตัน ถาเปนระยะแรกๆ             

ในคนหนุมสาวจะแกไขไดโดยการทําผาตัด  

- มีเน้ืองอกท่ีตอมหมวกไต แกไขโดยการทําผาตัด  

- โรคครรภเปนพิษ เปนภาวะความดันโลหิตสูงท่ีเกิดรวมกับการตั้งครรภ ความดันโลหิตจะลดลงภายหลังคลอด  

- โรคไต เชน ไตอักเสบ หรือโรคไตเร้ือรังบางชนิด  

- มีความเครียด วิตกกังวล  
 

ถาสงสัยวาความดันโลหิตผิดปกติควรทําอยางไร  ถาสงสัยวาความดันโลหิตจะผิดปกติ ควรไดรับการวัดความดัน

โลหิตจากแพทยหรือพยาบาล เปนวิธีการตรวจงายๆ ทานก็จะทราบความดันโลหิตของทาน ถาวัดคร้ังแรกสูงกวา 160/95 มม.

ปรอท ควรนอนพัก 5-10 นาทีแลววัดใหม ถายังสูงเทาเดิม ควรจะตองวัดซ้ําในระยะ 2-3 สัปดาห ถายังสูงอยูถือไดวามีภาวะความ

ดันโลหิตสูง ซึ่งควรจะไดรับการรักษาอยางตอเน่ือง โดยปกติความดันโลหิตจะไมคงท่ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ อารมณและ

ส่ิงแวดลอมดวย  
 

จะปฏิบัติตัวอยางไรเมื่อมีความดันโลหิตสูง เมื่อตรวจพบวาเปนความดันโลหิตสูง ควรไดรับการรักษาจากแพทย และ

ปฏิบัติตัวอยางสม่ําเสมอ ดังน้ี  

- งดอาหารท่ีมีรสเค็ม เชน ไขเค็ม กะป เตาเจี้ยว หมูเค็ม ฯลฯ อาหารท่ีรับประทานควรปรุงดวยเกลือหรือนํ้าปลา

นอยท่ีสุด  

- ลดอาหารมันทุกชนิด และหลีกเล่ียงไขมันสัตว เชน ขาหมู หมู 3 ชั้น อาหารประเภททอดหรือผัดอาหารท่ีปรุง

ดวยกะทิ ใชนํ้ามันพืชในการปรุงอาหารควรรับประทานไขไมเกินอาทิตยละ 3 ฟอง หลีกเล่ียงอาหารประเภท

แปง เชน ขาว กวยเตี๋ยว วุนเสน เผือก มัน ขนมหวาน และผลไมท่ีมีรสหวาน เชน ทุเรียน ลําไย ล้ินจี่  

- งดบุหร่ี และเหลา  

- ทําจิตใจใหสบายไมเครียดและวิตกกังวล หลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะทําใหอารมณเสีย หงุดหงิด โมโห ตื่นเตน  

- ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอโดยการเดิน วิ่งข่ีจักรยาน โดยเร่ิมทีละนอย ๆ และคอย ๆ เพ่ิมข้ึนจนถึง 30-45 

นาทีตอวัน การออกกําลังกายจะชวยใหจิตใจผอนคลายจากความเครียดและทําใหหัวใจสูบฉีดโลหิตดีขึ้น แตไม

ควรออกกําลังกายประเภทท่ีตองออกแรงดึงดัน กล้ันหายใจหรือแบง เชน การชักเยอ ยกนํ้าหนักวิดนํ้า เปนตน  

- รับประทานยาตามท่ีแพทยและพยาบาลแนะนําและมาตรวจตามนัด  
 

ผูท่ีมีความดันโลหิตสูง อาจจะซื้อเคร่ืองวัดความดันโลหิตไวสําหรับตรวจสอบความดันโลหิตดวยตนเองและบันทึกขอมูล

เพ่ือเปนประโยชนในการรักษาสําหรับแพทย 
 

จะเกิดอะไรขึ้น ถามีความดันโลหิตสูงแลวไมรักษาหรือรักษาและปฏิบัติตัวไมสมํ่าเสมอ  ผูท่ีมีความดันโลหิตสูง

แลวไมรักษา หรือรักษาและปฏิบัติตัวไมสม่ําเสมอ อาจเกิดภาวะความดันโลหิตสูงรายแรงข้ึน โดยเฉพาะถาคาความดันโลหิตตัว

ลางสูงเกิน 130 มม.ปรอท จะเกิดภาวะแทรกซอนดังน้ี  
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- สายตาเส่ือมลงอยางรวดเร็ว หรือตาบอด หลอดเลือดในตาอาจตีบตันหรือแตก  มีการตกเลือดในตาหรือบวมใน

ชั้นตาท่ีรับภาพ  

- อาการทางสมอง หลอดเลือดในสมองตีบหรือแตก มีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรง อาจชักหรือไมรูสึกตัว และ

อาจเกิดอัมพาตถารักษาไมทัน  

- หัวใจลมเหลว จากการท่ีกลามเน้ือหัวใจตองทํางานมากขึ้น จึงทําใหหัวใจโต เกิดอาการเหน่ือย หอบหายใจ

ลําบาก โดยเฉพาะทางกลางคืน และภาวะความดันโลหิตสูงทําใหหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงหัวใจตีบตัน เปนเหตุให

กลามเน้ือขาดเลือดจนเกิดภาวะกลามเน้ือหัวใจตายได  

- ไตพิการ หรือไตอักเสบ เกิดอาการบวม  
 

ผูที่มีความดันโลหิตสูงจะมีชีวิตยืนยาวไดเชนคนปกติหรือไม สําหรับผูท่ีมีความดันโลหิตสูงไมมาก และไดรับการ

รักษาตั้งแตเร่ิมแรกตอเน่ือง และปฏิบัติตัวอยางสม่ําเสมอโดยยังไมมีภาวะหัวใจโต หรือกลามเน้ือหัวใจหนาข้ึน ไมมีภาวะไตวาย 

และหลอดโลหิตยังไมเปล่ียนแปลงมากนักมีโอกาสจะมีชีวิตยืนยาวไดเชนคนปกติ แตผูท่ีมีความดันโลหิตสูงแลวมิไดรับการรักษา

อยางตอเน่ืองจนเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นแลว โอกาสท่ีจะมีชีวิตยืนยาวยอมนอยลง  

 

โรคภูมิแพ  โรคภูมิแพ เปนโรคเร้ือรังถายทอดทางกรรมพันธุ เชนเดียวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ  คนท่ีเปน

โรคน้ี รางกายจะมีความไวตอสารบางอยางในส่ิงแวดลอม สารท่ีทําใหแพจะเขาสูรางกายไดโดยปนมากับอากาศท่ีหายใจ  เชน  ฝุน 

เชื้อรา เกสรพืช ฯลฯ ปนมากับอาหารท่ีรับประทาน หรือมา ถูกผิวหนังโดยตรง เมื่อสารน้ันเขาสูรางกายก็จะทําใหเกิดมีสาร 

Histamine ฯลฯ หล่ังในรางกาย ทําให เกิดอาการแพขึ้น ซึ่งก็แลวแตวาจะเกิดกับอวัยวะใด  อาการของโรคภูมิแพน้ัน เกิดไดกับทุก

ระบบ ถาเกิดกับทางเดินหายใจสวนบน ก็จะทําใหเกิดมี อาการหวัด  เร้ือรัง มีเสมหะไหลลงคอ เจ็บคอเปนประจํา หูอ้ือถาเกิดกับ

หลอดลมก็จะมีอาการหอบหืด เกิดกับผิวหนังก็เปนโรคลมพิษ เกิดกับทางเดินอาหารก็ทําใหทองอืดหรือทองเสียบอยๆ ไดถาเกิดกับ

ตา ก็จะมีอาการคันตาตาแดง นํ้าตาไหล ผูปวยอาจมีอาการปวดศีรษะบริเวณหัวคิ้วรอบกระบอกตา และ ทายทอย 
 

โรคภูมิแพเปนโรคท่ีไมติดตอกัน แตจะถายทอดทางกรรมพันธุ จากพอแมไปสูลูกได จึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

การรักษาของแพทยก็เพ่ือใหผูปวยไมมีอาการและปองกันไมใหเกิดโรคแทรกซอนขึ้น เพราะถาท้ิงไวนานๆ ไมรักษาผูปวยอาจเกิด      

หูอ้ือจนพิการไปเลยก็ได (Adhesive OM) หรือมีเน้ืองอกในจมูกเกิดข้ึนได (Nosal Polyp) หรือเปนไซนัสอักเสบได (ถาเปรียบคน

เปนไซนัสอักเสบ กับคนเปนฝ โรคภูมิแพ จะเปรียบไดกับคนนํ้าเหลืองไมดี ดังน้ันการรักษาจึงตองรักษาท่ีโรคภูมิแพ ผูปวยจะ ไดไม

เปนไซนัสอักเสบบอยๆ ไซนัสอักเสบอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ก็ได เชน ฟนผุ มีส่ิงแปลกปลอมในจมูก) 
 

หลักในการรักษาโรคภูมิแพ   

1.  แนะนําใหผูปวยหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีแพ 

2.  รับประทานยา ฉีดยาหรือพนยาแกแพเปนประจาํ 

3.  ทดสอบภูมิแพ และฉีดยาเพ่ิมภูมิคุมกันตอส่ิงท่ีแพ 

4.  ผาตัดแกไขความผิดปกติท่ีทําใหมีอาการแพมากขึ้น  
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การรักษาน้ันๆ แพทยจะเปนผูพิจารณาวาควรใชวิธีใด หรือหลายๆ วิธีรวมกัน เพ่ือควบคุมโรคไมใหผูปวยมีอาการแพ 

ความสําเร็จในการรักษาก็ขึ้นกับวาผูปวยสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย ไดสม่ําเสมอหรือไม 
 

  ข. โรคติดเชื้อ  เปนโรคท่ีตองมีเชื้อโรคเขาไปในรางกายแลวทําใหเกิดความผิดปกติ เชน โรคหวัด โรคบาดทะยัก โรค        

คอตีบ วัณโรค โรคโปลิโอ ฯลฯ  เชื้อโรคมีหลายชนิด ไดแก  

1. แบคทีเรีย กอใหเกิดโรคไดหลายชนิด เชน โรคบาดทะยัก โรคคอตีบ วัณโรค โรคไอกรน ฯลฯ  

2. รา กอใหเกิดโรคไดหลายชนิด เชน กลาก เกล้ือน หิด ฯลฯ  

3. โปรโตซัว เชน อมีบา ทําใหเกิดโรคบิด พลาสโมเดียมทําใหเกิดโรคมาลาเรีย นอกจากน้ี ยังมีพวกพยาธิตาง ๆ 

เชน พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด พยาธิไสเดือน ฯลฯ  

4. ไวรัส นักวิทยาศาสตรยังตัดสินไมไดวาเปนพืชหรือสัตว โรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส เชน โรคกลัวนํ้า โรคอีสุกอีใส         

โรคหัด โรคคางทูม โรคโปลิโอ โรคเอดส โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี ฯลฯ  

5. ริเคตเซีย (Rickettsia) มีขนาดใหญกวาไวรัสเล็กนอยเปนตนเหตขุองโรคไทฟส(Typhus) หรือไขรากสาดใหญ          

มีหมัดเปนพาหะของโรคน้ี การแพรของเชื้อโรค  

 

 กลไกในการตอตานเชื้อโรคของรางกายและวิธีสรางภูมิคุมกนัโรคใหกับรางกาย 

 

กลไกในการตอตานเชื้อโรคของรางกาย  

 

ธรรมชาติไดสรางใหรางกายคนเรามีดานในการตอตานและกําจัดเชื้อโรคตาง ๆไมใหเขาไปทําอันตรายตอเซลล เน้ือเยื่อ 

หรืออวัยวะของรางกาย ดังน้ีคือ  

 

1. ผิวหนังและเย่ือเมือกบุผิว   ถาไมมีบาดแผลเชื้อโรคจะเขาไปภายในรางกายไมได เพราะผิวหนังชวยปองกัน เชื้อโรค

ไมใหเขาไปภายในรางกาย เมื่อผิวหนังเกิด การฉีกขาด มีบาดแผลเกิด ข้ึนเลือดจะไหลออกมาเลือดท่ีไหลออกมาในระยะแรกน้ัน 

จะชวยพาเอาเชื้อโรคท่ีเล็ดลอดเขาไปออกนอกรางกาย สําหรับบริเวณ ท่ีเปนเน้ือเยื่อออนๆ เชน นัยนตา จมูก ปาก ลําคอ อวัยวะ

สืบพันธุ  ทวารหนัก จะมี เยื่อเมือกคอยดักจับทําลายเชื้อโรค  โดยผลิตสารซึ่งสวนใหญมีฤทธ์ิเปนกรดไปทําลาย  

เชื้อโรค ตัวอยางเยื่อเมือกไดแก นํ้าตา นํ้ามูก เสมหะ เหงื่อ กรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหาร เปนตน  

 

2. เม็ดเลือดขาว (Leucocyte) เมื่อเชื้อโรคผานเขาสูรางกายได เม็ดเลือดขาวจะออกมาทําลายเชื้อโรคโดยการ โอบกิน

เชื้อโรคเขาไปแลวปลอยเอนไซม ซึ่งเปนสารพวกโปรตีนทําลายเชื้อโรค สวนเชื้อโรคจะตอสูโดยการปลอยสารพิษท่ีเรียกวา ทอกซิน 

(Toxin) ซึ่งเปนสารพวกโปรตีนเชนเดียวกันออกมาตอสู ผลของการกํากัดเชื้อโรคทําใหเกิดการอักเสบ บวมแดง คันตามบริเวณ

บาดแผลและมีหนองเกิดขึ้น  หนอง (Pus) คือซากเม็ดเลือดขาวและเชื้อโรคท่ีตายแลว รวมท้ังเน้ือเยื่อท่ีเนาหลุดออกมารวมกัน

กลายเปนหนอง ในเลือดมีสารประเภทโปรตีนท่ีเรียกวาแอนติบอดี (Antibody) ซึ่งรางกายสรางขึ้น มาเพ่ือชวยเม็ดเลือดขาวทําลาย

เชื้อโรค  
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3. ตอมน้ําเหลือง (Lymph nodes)  ตอมนํ้าเหลืองมีหนาท่ีเปนดานกรองเชื้อโรคและชวยสรางเม็ดเลือดขาว เมื่อเม็ด

เลือดขาวกําจัดเชื้อโรคไดไมหมด เชื้อโรคจะแพรกระจายเขาสูตอมนํ้าเหลือง ตอมนํ้าเหลือง จะทําหนาท่ีกําจัดเชื้อโรคตอไป โดย

การกรองเชื้อโรคไวแลวทําลายท้ิงเสีย ตอมนํ้าเหลืองตั้งอยูตามบริเวณตางๆ ของรางกาย เชน ตอมทอนซิล ตอมนํ้าเหลืองบริเวณ

รักแร ตอมนํ้าเหลือง บริเวณขาหนีบ ตอมนํ้าเหลืองบริเวณกกหู เปนตน ถามีเชื้อโรคเขามามากๆ จะทําใหตอมนํ้าเหลืองบริเวณ         

น้ันๆ ตองทํางานหนักจึงมีอาการอักเสบบวมขึ้น 

 

4. ระบบเซลลในมาม ตับ ปอดและไขกระดูก  ถามีเชื้อโรคผานตอมนํ้าเหลืองเขามาไดก็เปนหนาท่ีของดานสุดทาย 

คือระบบเซลล ในมาม ตับ ปอดและไขกระดูก ชวยทําลายเชื้อโรคหรือซากของเสีย เชน ซากเม็ดเลือดขาว หรือ ซากเน้ือเยื่อจะถูก

ขจัดออกไปจากรางกาย ตับมีหนาท่ีทําลายสารพิษ ไขกระดูกมีหนาท่ีสรางเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว เชื้อโรคอาจ ไมเขา

รางกายตามลําดับขั้นดังท่ีกลาวมาน้ี แตอาจจะเขารางกาย โดยผานดานใดดานหน่ึง หรือหลายๆ ดานพรอมๆ กัน  ก็ได   เราจะเห็น

วาการท่ีเชื้อโรคจะทําใหเกิดโรคแกรางกายของคนเราน้ันเกิดข้ึนไดยากมาก เชื้อโรคจะตองเอาชนะดานตางๆ  ของรางกายทุกๆ 

ดาน จึงจะทําใหรางกายเกิดโรคได  
 

การปฏิบัตตินเพื่อตอสูกับเชื้อโรค  เราสามารถชวยรางกายตอสูกับเชื้อโรคไดดงัน้ี  

1. เสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ  

2. สรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย โดยการฉีดวัคซีนหรือเซรุม  

3. ใชยารักษาโรค  

 

วิธีสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย  

 

ภูมิคุมกันโรค (Immunity)  คือ การท่ีรางกายสามารถปองกันหรือตอตานโรคใดโรคหน่ึงโดยเฉพาะได โดยรางกายจะ

สรางสารประเภทโปรตีนท่ีเรียกวาแอนติบอดี (Antibody) ไวในเลือด เพ่ือทําลายเชื้อโรคหรือส่ิงแปลกปลอม ท่ีเขาสูรางกาย 

แอนติบอดีอาจมีเพียงชั่วคราวหรือตลอดไปก็ได ส่ิงแปลกปลอมท่ีเขาสูรางกายเราเรียกวา แอนติเจน (Antigent)  ภูมิคุมกันโรคแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ  

 

1. ภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติ (Natural Immunity)  เปนภูมิคุมกันโรคท่ีมีอยูเองในตัวเด็กทารกซึ่งไดรับการถายทอด

มาจากแมโดยผานทางสายรก ทารกท่ีเกิดมาจะมีภูมิคุมกันโรคบางชนิดอยูในตัวเอง เชนภูมิคุมกันโรคคอตีบ ภูมิคุมกันโรคหัด เปน

ตน ภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติจะอยูในรางกายทารกไดประมาณ 3 เดือน แตถาเล้ียงทารกดวยนํ้านมแม ทารกจะไดรับแอนติบอดี

จากแม ทําใหมีภูมิคุมกันโรคอยูไดนาน 6 เดือน  

 

2. ภูมิคุมกนัโรคทีเ่กดิขึน้ภายหลัง  เปนภูมิคุมกันโรคท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีทารกคลอดออกจากครรภมาแลว แบงออกได

เปน 2 ประเภท คือ  
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2.1 ภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นเอง  เปนภูมิคุมกันโรคท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดรับเชื้อโรคเขาไปหรือ หลังจากหายปวยดวยโรค

ตาง ๆ เชน หัด อีสุกอีใส ไขทรพิษ คางทูม เปนตน ภูมิคุมกันโรคท่ีเกิดข้ึนแลว อาจอยูในรางกายระยะหน่ึงหรืออาจอยูไดนานจน

ตลอดชีวิตก็ได เชน โรคหัด เมื่อเปนแลวรางกายจะสราง ภูมิคุมกันโรคออกมา ตอตานโรคหัดและเมื่อหายจากโรคหัดแลวภูมิคุมกัน

โรคหัดจะอยูในรางกายตลอดไป จึงไมเปนโรคหัดอีกเลย 
 

2.2 ภูมิคุมกันโรคที่มนุษยสรางขึ้น เปนภูมิคุมกันโรคท่ีถูกทําใหเกิดขึ้น โดยการใชสารไปกระตุน ใหรางกายสราง

แอนติบอดีขึ้นมี 2 ชนิด คือ  
 

2.2.1 วัคซีน (Vaccine)  เปนสารท่ีเมื่อรางกายไดรับเขาไปแลวจะกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีขึ้น วัคซีน

อาจทํามาจากเชื้อโรคท่ีตายแลว หรือเชื้อโรคท่ีออนฤทธิ์ลงแลว หรืออาจจะทํา มาจากพิษของเชื้อโรค ท่ีทําใหออนฤทธิ์ลง

แลว วัคซีนท่ีทําจากพิษของเชื้อโรคน้ีเราเรียกวาทอกซอยด (Toxoid)  ตัวอยางวัคซีน  

- วัคซีนท่ีผลิตจากเชื้อโรคท่ีตายแลวเชน วัคซีนปองกันอหิวาตกโรค วัคซีนปองกัน โรคไทฟอยด  

- วัคซีนท่ีผลิตจากเชื้อโรคท่ีทําใหออนฤทธิ์ลง เชน วัคซีนปองกันวัณโรค ทําไดโดยนําเชื้อวัณโรคไปเล้ียง              

ในอาหารท่ีใสนํ้าดีเปนเวลานานจนออนกําลังลงแลว จึงนํามาฉีดใหกับคน สวนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

ทําไดโดยนําเชื้อไวรัสในสมองสุนัขบาฉีดเขาไปในสมองกระตาย ทําใหพิษออนตัวลงแลวจึงนํามาฉีดให           

กับคน  

- วัคซีนท่ีผลิตจากพิษของเชื้อโรคท่ีเรียกวาทอกซอยด เชน ทอกซอยดปองกันโรค คอตีบ ทอกซอยดปองกัน

โรคบาดทะยัก เปนตน  
 

2.2.2 เซรุม (Serum) เปนภูมิคุมกันโรคท่ีฉีดเขารางกายแลวรางกายสามารถนําไปใชรักษาโรคไดทันที เพราะ

เซรุมเปนแอนติบอดีท่ีสัตวสรางขึ้น เซรุมอาจทําไดโดยฉีดเชื้อโรค ท่ีออนฤทธิ์ ลงแลวเขาไปใน มาหรือกระตาย เมื่อมาหรือ

กระตายสรางแอนติบอดีขึ้นในเลือด เราจึงดูดเลือดมาหรือกระตายท่ีเปน นํ้าใส ๆ ซึ่งมีแอนติบอดีอยู นํามาฉีดใหกับ

ผูปวย ตัวอยางของเซรุม เชน เซรุมปองกันโรคคอตีบ เซรุมปองกันโรคบาดทะยัก เซรุมปองกัน โรคไอกรน เซรุมปองกันโรค

พิษสุนัขบา เซรุมแกพิษงู เปนตน  
 

การสรางภูมิคุมกนัโรคโดยการใชวัคซนีหรือเซรุมนั้นมีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนี ้ ขอดีของวคัซีน คือ ไมเกดิอาการ

แพรุนแรง และทําใหรางกายมีภูมิคุมกันโรคอยูไดนาน สวนขอเสียของวัคซีน คือ รางกายไมสามารถนําไปใชไดทันที ขอดีของเซรุม 

คือ รางกายสามารถนําเซรุมไปใชตานทานโรคไดทันที แตก็มีขอเสีย คือ ผูท่ีไดรับเซรุมอาจเกดิอาการแพรุนแรงเกิดขึ้นได  
 

การนําวัคซีนหรือเซรุมเขาสูรางกายทําไดหลายวธิ ีคือ  

1. การฉีด เชน วัคซีนปองกันโรคไทฟอยด วัคซีนปองกันวัณโรค เปนตน  

2. การกิน เชน วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ  

3. การพน เชน วัคซีนปองกันไขหวดัใหญชนิดพนจมูก  

4. การปลูกฝ เชน วคัซีนปองกันไขทรพิษ ปจจุบันน้ีไมตองปลูกฝปองกันไขทรพิษแลว เพราะองคการอนามัยโลก

(WHO) ไดประกาศท่ีเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2522 วาไขทรพิษไดสูญพันธุไปจาก

โลกน้ีแลว  
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กําหนดการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรคของกระทรวงสาธารณสขุ 
 

อายุ การใหภุมิคุมกันโรค(การใหวคัซีน) 

แรกเกิดถึง 1 เดือน 1. ฉีดวัคซีนปองกันวัณโรค 

2 - 3 เดือน 
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั คร้ังท่ี 1  

2. กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ คร้ังท่ี 1  

4 - 5 เดือน 
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั คร้ังท่ี 2  

2.กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ คร้ังท่ี2  

6 - 7 เดือน 
1. ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก คร้ังท่ี 3  

2. กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ คร้ังท่ี 3  

1.5- 2 ป 
1. กินวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั กระตุน  

2. กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ กระตุน  

4 - 7 ป 

 

1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั หรือฉีดวัคซีน ปองกันโรคคอตีบ บาดทะยกั กระตุน 

2. ฉีดวัคซีนปองกันวัณโรค(ซ้าํ)  

3. ฉีดวัคซีนปองกันโรคไทฟอยด  

11 - 14 ป 
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยกั(ตอไปฉีดกระตุนทุก 10ป)  

2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคไทฟอยด  

หญิงมีครรภ 1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยกั 2 คร้ัง หางกันอยางนอย 1เดือน  
 

ขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการใหวัคซนี  

1. ถาเด็กอายุเกินไปมากแลวยังไมไดรับการฉีดวัคซีนเลย ควรพาไปปรึกษาแพทย ซึ่งแพทยจะจัดวัคซีนใหแกเด็ก

แตจะตางไปจากตารางน้ี  

2. อายุ 15 เดือน ควรฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด  

3. อายุชวง 4-7 ป ควรกินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอกระตุนซ้ํา  

4. วัคซีน DPT คือวัคซีนรวมท่ีใชปองกันได 3 โรค โรคคอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก  

D = Diptheria หมายถึงโรคคอตีบ  

P = Pertussis หมายถึงโรคไอกรน  

T = Tetanus หมายถึงโรคบาดทะยัก  

5. วัคซีน DT คือวัคซีนรวมท่ีใชปองกันโรคได 2 โรค คือ โรคคอตีบและโรคบาดทะยัก  

6. วัคซีน OPV คือวัคซีนปองกันโรคโปลิโอมีชื่อเต็มวา Oral Polio Vaccine  

7. วัคซีน BCG คือวัคซีนปองกันวัณโรคมีชื่อเต็มวา Bacille Callment Guerin  

8. เด็กท่ีเปนไข แพทยจะไมฉีดวัคซีนใหเพราะวัคซีนบางชนิดฉีดแลวจะมีไข ซึ่งจะทําใหเกิดไขสูงมากกวาปกติ  

9. เมื่อฉีดวัคซีนแลวเปนไข ควรกินยาลดไขและเช็ดตัวเพ่ือใหไขลด  
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 ความหมายของยาและรูปแบบของยา 

 

 
 

ความหมายของยา  ในยามท่ีคนเราเจ็บไขไดปวย ส่ิงหน่ึงท่ีจะชวยบําบัดและบรรเทาอาการของโรคภัยไขเจ็บตางๆ         

ก็คือการใชยา บุคคลท่ัวๆ ไป มักเขาใจวายาคือส่ิงท่ีใชรักษาโรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับคนหรือสัตวใหหาย ไปหรือมีอาการดีข้ึน แต

ความหมายของยาตามพระราชบัญญัติยา ฉบับท่ี 3 พ. ศ. 2522 ไดระบุความหมายของยาไวดังน้ี  

1. วัตถุท่ีรับรองไวในตํารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ  

2.  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษย

หรือสัตว  

3. วัตถุท่ีเปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป  

4. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาท่ีใดๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตว 

วัตถุตามขอ 1, 2 หรือ 3 ไมหมายความรวมถึง  

ก. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ  

ข. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เคร่ืองกีฬา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ในการสงเสริม

สุขภาพ เคร่ืองสําอาง หรือเคร่ืองมือและสวนประกอบ ของเคร่ืองมือท่ีใชในการประกอบโรคศิลป 

หรือวิชาชีพเวชกรรม  

ค. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในหองวิทยาศาสตรสําหรับการวิจัย การวิเคราะหหรือการชันสูตรโรค ซึ่ง

มิไดกระทําโดยตรงตอรางกายมนุษย 

 

รูปแบบของยา ยาท่ีมีจําหนายท่ัวไปตามรานขายยา มีการผลิตออกมาในรูปแบบแตกตางกันออกไปหลายแบบ 

ท้ังน้ี  รูปแบบของยา แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

 

1. ประเภทของเหลว มีหลายชนิดไดแก  

1.1 ยาน้ําใส (Solution)  คือ รูปแบบยาท่ีละลายอยูในนํ้าโดยปราศจากตะกอน สามารถดูดซึมเขาสูกระแส

โลหิตและ ออกฤทธิ์ไดเร็ว เชน นํ้าเกลือ ยาหยอดตา ยาแกปวดแกไข สําหรับเด็ก เปนตน ยาชนิดน้ีถามีสีหรือกล่ิน 

เปล่ียนไป หรือมีการตกผลึกอยูท่ีกนขวด ควรเลิกใชเพราะแสดงวายาน้ันเส่ือมคุณภาพแลว   
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1.2 ยาน้ําแขวนตะกอน (Suspension) เปนรูปแบบของยาท่ีมีสารไมละลายกระจายอยูในนํ้า ในลักษณะขุน 

เมื่อตั้งท้ิงไว จะตกตะกอน เชน ยาธาตุนํ้าแดง ยาแกไอนํ้าดํา เปนตน ถาตะกอนของยาจับตัวกันแข็งเขยาไมคอยละลาย 

แสดงวายาเส่ือมคุณภาพควรเลิกใช 
 

1.3 ยาอิมัลชั่น (Emulsion) อาจเรียกอีกอยางหน่ึงวายานํ้าแขวนละออง เปนรูปแบบยาท่ีประกอบดวยนํ้ายา

กับนํ้ามัน ผสมเปนเน้ือเดียวกันเชน นํ้ามันตับปลา สกอตอิมัลชั่น เปนตน ถายาแยกเปน 2 สวนคือนํ้ากับนํ้ามัน เขยาขวด

แลวไมเขากันควรเลิกใช 
 

1.4 ยาน้ําเชื่อม (Syrup) เปนรูปแบบของยาท่ีมีนํ้าตาลซูโครสละลายอยูในตัวยา เชน ยาแกไอนํ้าเชื่อม ทําให

กลบรสขมของยา ผูปวยจงึรับประทานยาไดงายขึ้น 
  

1.5 ยาสปริต (Spirits) ยาสปริตเปนรูปแบบยาท่ีมแีอลกอฮอล 60-90 เปอรเซ็นต ผสมอยูกับนํ้ามันหอมระเหย

บางชนิด  
 

1.6 ยาทิงเจอร (Tincture) เปนรูปแบบยาท่ีมีตัวยาละลายอยูในเอธิลแอลกอฮอล เชน ทิงเจอรไอโอดีน 

ทิงเจอรไธเมอโรซอล ทิงเจอรฝนการบูร เปนตน 
 

1.7 ยาเจล (Gel) ยาเจลเปนรูปแบบยาท่ีมีลักษณะคลายยานํ้าแขวนตะกอนแตเขมขนกวา เชน ยาลดกรด 

พวกอะรัมมิลค  
 

1.8 ยาโลชั่น (Lotion) ยาโลชั่นเปนรูปแบบยาประเภทยานํ้าแขวนตะกอนเชนเดียวกันแตใชสําหรับภายนอก

รางกาย เชน ยาทาแกผดผ่ืนคันคาลาไมด  

 

2. ประเภทของแข็ง มีหลายชนิด ไดแก  
 

2.1 ยาเม็ด มี 2 พวก คือ  
 

2.1.1 ยาเม็ดแบน มีลักษณะเปนเม็ดแบน ๆอาจมีทรงเหล่ียมหรือทรงกลม มีสีสันตาง ๆ มากมาย 

บางชนิดเคลือบดวยสารพวกนํ้าตาลใหมีรสหวานเพ่ือกลบรสยา  
 

2.1.2 ยาเม็ดกลม สวนมากเปนยาแผนโบราณตางๆ เชน ยาลูกกลอน 
 

2.2 ยาแคปซูล (Capsules) ยาแคปซูล เปนรูปแบบยาท่ีมีตัวยาบรรจุอยูในเปลือกหุมท่ีละลายไดภายใน 20-

30 นาที แคปซูลทําดวยสารพวกเจลาติน เหตุท่ีตองบรรจุอยูในแคปซูล เพราะตองการใหตัวยาถูกดูดซึมในลําไส เพ่ือ

ไมใหกรดในกระเพาะทําลายและเพ่ือกลบรสยา ถาแคปซูลมีลักษณะผิดปกติ เชน บวม พอง เยิ้ม ไมควรใช แสดงวายา

เส่ือมคุณภาพแลว 
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2.3 ยาเหน็บ (Suppositories) ยาเหน็บมักทําเปนรูปรางตางๆ มากมาย เชน เปนแทงยาว รูปไข รูปลูกแพร ใช

สอดเขาทางทวารหนักหรือชองคลอด เชน ยาเหน็บอนูซอลรักษาริดสีดวงทวาร  
 

2.4 ขี้ผ้ึง (Ointment)  ขี้ผ้ึงเปนรูปแบบยาท่ีใชสําหรับทาภายนอก มีลักษณะคร่ึงแข็งคร่ึงเหลว เชน ยาหยอดตา 

ชนิดขี้ผ้ึง ยาหมอง เปนตน  
 

2.5 ครีม (Cream) ครีมมีลักษณะเหมือนยาประเภทขี้ผ้ึงแตเหลวกวา เชน ทราโวเจน เคานเตอรเพน เปนตน  
 

2.6 ยาผง (Powder) ยาผงมีหลายชนิด เชน ยาผงโรยแผล ยาผงสําหรับผสมนํ้ากล่ันแลวใชฉีดเขารางกาย ยา

ผงบางชนิดเปนผงเดือดฟู เมื่อใสลงในนํ้าจะเกิดฟองกาซขึ้น เชน โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต หรืออีโน เปนตน   

 

ยาสําเร็จรูปท่ีกลาวมาน้ีบางชนิดจําเปนตองทําใหปราศจากเชื้อโรคโดยส้ินเชิงคือจะตอง

ผลิตดวย กรรมวิธีท่ีสะอาด เชน ยาฉีด ยาหยอดตา ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก เปนตน สําหรับยาฉีด

น้ันจะเขาสู รางกายไดเร็วถาไมทําใหปราศจากเชื้อก็เทากับเปนการนําเชื้อโรคเขาสูรางกายน่ันเอง 

สวนยาเม็ดท่ีใช รับประทานน้ันไมจําเปน ตองทําใหปราศจากเชื้อโรค เพราะเหตุวาในกระเพาะอาหาร

มีกรดไฮโดรคลอริก ชวยฆาเชื้อโรคอยูแลว 

 

 การใชยาท่ีถูกตองและอันตรายท่ีเกิดจากการใชยา 
 

การใชยาที่ถูกตอง 
 

ยา เปนส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งยาแตละชนิดก็มีวิธีการใชท่ีแตกตางกัน เชน ยาทา ยาฉีด ยากิน เปนตน 

หากเราใชยาไมถูกตอง หรือใชโดยไมระมัดระวัง อาจทําใหเกิดโรคอ่ืนแทรกซอนและทําใหเกิดอันตรายได เพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัยในการใชยา เราจึงควรมีความรูเกี่ยวกับการใชยา ท้ังในเร่ืองของการใชยาท่ีถูกตอง รูจักวิธีการเก็บรักษายาไมให

เส่ือมสภาพเร็ว และรูจักสังเกตวายาน้ันเส่ือมสภาพหรือยัง ดังน้ี 
 

1. ใชยาใหถูกโรค คือ ใชยาใหตรงกับโรคท่ีเปน เราไมควรซื้อยาหรือใชยาตามคําบอกเลาของคนอ่ืน หรือหลงเชื่อคํา

โฆษณา ควรจะใหแพทย หรือเภสัชกรเปนคนจัดให เพราะหากใชยาไมถูกกับโรคอาจทําใหไดรับอันตรายจากยาน้ันได หรือไมไดผล

ในการรักษา และยังอาจเกิดโรคอ่ืนแทรกซอนได เชน การใชยาปฏิชีวนะท้ังท่ีโรคท่ีเปนไมเกี่ยวกับการติดเชื้อเลย ซึ่งทําใหเชื้อโรค

เกิดการดื้อตอยาปฏิชีวนะไดในภายหลัง 
 

2. ใชยาใหถูกกับคน คือ ตองดูใหละเอียดกอนใชวา ยาชนิดใดใชกับใคร เพศใด และ อายุเทาใด เพราะอวัยวะตางๆ  

ในรางกายของคนแตละเพศ แตละวัยมีความแตกตางกัน เชน ในเด็กการตอบสนองตอยาจะเร็วกวาผูใหญมาก ในสตรีมีครรภ      

ยาหลายชนิดมีผลทําใหทารกพิการได ในสตรีท่ีใหนมบุตรก็ตองระวังเพราะยาอาจถูกขับทางนํ้านมซึ่งจะสงผลใหทารกได                 

ในผูสูงอายุการทําละลายของยา โดยตับและไตจะชากวาคนหนุมสาว  
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3. ใชยาใหถูกเวลา ควรปฏิบัติดังน้ี 

- การรับประทานยากอนอาหาร ตองรับประทานยากอนอาหารอยางนอยคร่ึงชั่วโมง ถึงหน่ึงชั่วโมง เพ่ือใหยาถูก

ดูดซึมไดดี ถาลืมกินยาในชวงดังกลาวก็ใหรับประทานเมื่ออาหารมื้อน้ันผานไปแลวอยาง นอย 2 ชั่วโมง 

เพราะจะทําใหยาถูกดูดซึมไดดี 

- การรับประทานยาหลังอาหาร โดยท่ัวไปจะใหรับประทานยาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแลวประมาณ  

15 - 30 นาที 

- การรับประทานยาหลังอาหารทันที หรือพรอมอาหาร ให รับประทานยาทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ

แลว หรือจะรับประทานยาในระหวางท่ีรับประทานอาหารก็ได เพราะยาประเภทน้ีจะระคายเคืองตอกระเพาะ

มาก หากรับประทานยาในชวงท่ีทองวาง อาจทําใหกระเพาะเปนแผลได 

- การรับประทานยากอนนอน ใหรับประทานยากอนเขานอนตอนกลางคืนประมาณ 15-30 นาที  

- การรับประทานยาเมื่อมีอาการ ใหรับประทานยาเมื่อมีอาการของโรค เชน ยาลดนํ้ามูก ยาแกไอ และยาลดไข 

แกปวด  
 

4. ใชยาใหถูกขนาด ควรรับประทานใหถูกขนาดตามท่ีแพทยหรือเภสัชกรแนะนํา จึงจะใหผลดีในการรักษา และควรใช

อุปกรณมาตรฐานในการตวงยาไมใชชอนทานขาวหรือชอนชงกาแฟ เพราะจะทําใหไดปริมาณยาท่ีไมถูกตอง แตหากตอง สามารถ

เปรียบเทียบหนวยมาตรฐานดังน้ี 

1 ชอนชา (มาตรฐาน) = 5 มิลลิลิตร = 2 ชอนกาแฟ (ในครัว) = 1 ชอนกินขาว 

1 ชอนโตะ (มาตรฐาน) =15 มิลลิลิตร = 6 ชอนกาแฟ (ในครัว) = 3 ชอนกินขาว 

 

5. ใชยาใหถูกวิธ ี มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ยาที่ใชภายนอก  ไดแก ขี้ผ้ึง ครีม ยาผง ยาเหน็บ ยาหยอด มีขอดีคือมีผลเฉพาะบริเวณท่ีใหยาเทาน้ันและมี

การดูดซึมเขาสูรางกายได นอย จึงไมคอยมีผลอ่ืนตอระบบในรางกาย ขอเสียคือ ใชไดดีกับโรคท่ีเกิดบริเวณพ้ืนผิว

รางกายเทาน้ัน และฤทธิ์ของยาอยูไดไมนาน โดยมีวิธีการใชดังน้ี 

- ยาใชทา ใหทาเพียงบางๆ เฉพาะบริเวณท่ีเปนหรือบริเวณท่ีมีอาการ ระวังอยาใหถูกนํ้าลางออกหรือ 

ถูกเส้ือผาเช็ดออก 

- ยาใชถูนวด ก็ใหทาและถูบริเวณท่ีมีอาการเบาๆ 

- ยาใชโรย กอนท่ีจะโรยยาควรทําความสะอาดแผล และเช็ดบริเวณท่ีจะโรยใหแหงเสียกอน ไมควรโรย

ยาท่ีแผลสด หรือแผลมีนํ้าเหลือง เพราะผงยาจะเกาะกันแข็งและปดแผล อาจเปนแหลงสะสมเชื้อโรค

ภายใน แผลได 

- ยาใชหยอด จะมีท้ังยาหยอดตา หยอดหู หยอดจมูกหรือพนจมูก  

ยาที่ใชภายใน ไดแก ยาเม็ดยาผง ยานํ้า ขอดี คือ สะดวก ปลอดภัย และใชไดกับยาสวนใหญ แตมีขอเสียคือ 

ออกฤทธิ์ไดชาและปริมาณยาท่ีเขาสูกระแสเลือดอาจแตกตางกันตามสภาพการดูด ซึม โดยมีวิธีการใชดังน้ี 

- ยาเม็ดท่ีใหเคี้ยวกอนรับประทาน ไดแก ยาลดกรดและยาขับลมชนิดเม็ดท้ังน้ีเพ่ือใหเม็ดยาแตกเปน

ชิ้นเล็ก จะไดมีผิวสัมผัสกับกรดหรือฟองอากาศในกระเพาะอาหารไดมากขึ้น 
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- ยาท่ีหามเคี้ยวใหกลืนลงไปเลย ไดแก ยาชนิดท่ีเคลือบนํ้าตาล และชนิดท่ีเคลือบฟลมบางๆ จับดูจะ

รูสึกล่ืน ยาดังกลาวเปนรูปแบบท่ีออกฤทธิ์เน่ินนาน ตองการใหยาเม็ดคอยๆละลายทีละนอย  

- ยาแคปซูล เปนยาท่ีหามเคี้ยวใหกลืนลงไปเลย ขอดีคือรับประทานงาย เพราะกลบรสและกล่ินของยา

ไดด ี 

- ยาผง มีอยูหลายชนิด และใชแตกตางกัน เชน ตวงใสชอนรับประทานแลวดื่มนํ้าตาม หรือชนิดตวงมา

ละลายนํ้ากอน และยาผงท่ีตองละลายนํ้าในขวดใหไดปริมาตรท่ีกําหนดไวกอนท่ีจะใชรับประทาน 

เชน ยาปฏิชีวนะชนิดผงสําหรับเด็ก โดยนํ้าท่ีนํามาผสมตองเปน นํ้าดื่มท่ีตมสุกและท้ิงใหเย็น ตองเก็บ

ในตูเย็นท่ีไมใชชองแชแข็งและหากใชไมหมดใน 7 วันหลังจากท่ีผสมนํ้าแลวใหท้ิงเสีย  

- ยานํ้าแขวนตะกอน (Suspension) เชน ยาลดกรดตองเขยาขวดให ผงยาท่ีตกตะกอนกระจายเปนเน้ือ

เดียวกัน จึงรินยารับประทาน ถาเขยาแลวตะกอนยังไมกระจายตัว แสดงวายาน้ันเส่ือมคุณภาพแลว 

- ยานํ้าใส เชน ยานํ้าเชื่อม ตองเขยาขวดกอนใช ถาเกิดผลึกข้ึน หรือเขยาแลวไมละลาย ไมควรนํามา

รับประทาน 

- ยานํ้าแขวนละออง (Emulsion) เชน นํ้ามันตับปลา ยาอาจจะแยกออกใหเห็นเปนของเหลว 2 ชั้น 

เวลาจะใชใหเขยาจนของเหลวเปนชั้นเดียวกันกอน จึงรินมารับประทาน ถาเขยาแลวยาไมรวมตัวกัน

แสดงวายาน้ันเส่ือมคุณภาพแลว 

 

การเก็บรักษายา  
 

1. ควรตั้งใหพนจากมือเด็ก เพราะ ยาบางชนิดมีสีสวย เชนยาบํารุงเลือดท่ีมีเหล็กเปนสวนประกอบ 

2. ไมตั้งตูยาในท่ีชื้น ควรตั้งอยูในท่ีท่ีอากาศถายเทไดสะดวก ควรเก็บยาใหหางจาก หองครัว หองนํ้า และตนไม 

3. ควรจัดตูยาใหเปนระเบียบ โดยแยก ยาใชภายนอก ยาใชภายใน และเวชภัณฑ เพ่ือปองกันอันตรายจากการหยิบยาผิด  

- ยาใชภายใน ใหใสขวดสีชามีฝาปดสนิท เขียนฉลากวา "ยารับประทาน" โดยใชฉลากสีนํ้าเงิน  

หรือตัวอักษรสีนํ้าเงิน หรือสีดํา พรอมกับระบุชื่อยา สรรพคุณ ขนาด และวิธีรับประทาน ติดไวให เรียบรอย ถา

เปนยานํ้าแขวนตะกอน ท่ีฉลากจะตองมี คําวา "เขยาขวดกอนใชยา" 

- ยาใชภายนอก ใหติดฉลากสีแดง มีขอความวา "ยาใชภายนอก หามรับประทาน" ในฉลากตอง 

ระบุชื่อยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีใชใหเรียบรอย 

4. เก็บรักษายาไมใหถูกแสงสวาง เพราะยาบางชนิดหากถูกแสงแดดจะเส่ือมคุณภาพ จึงตองเก็บในขวดทึบแสง มักเปน

ขวดสีชา เชน ยาหยอดตา ยาวิตามิน ยาปฏิชีวนะ และยาแอดรีนาลิน ท่ีสําคัญควรเก็บยาตามท่ีฉลากกําหนดไวอยาง

เครงครัด แตถาฉลากไมไดบงไวก็เปนท่ีเขาใจวา ใหเก็บในท่ีซึ่งปองกันความชื้นไดดี 

 

อันตรายที่เกิดจากการใชยา  
 

ยามีคุณอนันตแตก็มีโทษมหันต การใชยาทุกประเภทน้ันควรตองไดรับการปรึกษาจากแพทย ไมควรซื้อยามาใชเองเพราะ

ยาเมื่อซื้อมาใช กับรางกายเรา แลวอาจเกิดอันตราย ดังตอไปน้ี  
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1. ใชยาเกินขนาด การใชยาเกินขนาดจะเปนอันตรายตอระบบการทํางานของรางกายอาจถึงตายได เชน การ

รับประทานยา 1 เม็ดทุก 4 ชั่วโมง ถารับประทานทีเดียว 3 เม็ด ผลการรักษาคงเดิมแตอาจ จะมีอันตรายเพ่ิมข้ึน การรับประทานยา

ลดความดันโลหิตมากเกินไปทําใหเลือดไปเล้ียงสมองไมทัน สมอง จะขาดออกซิเจนและ สมองจะพิการได  

 

2. เกิดผลขางเคียงหรืออาการขางเคียง  ยาท่ีเรานํามาใชรักษาโรคน้ัน นอกจากจะใหประโยชนตอรางกายแลว ยังเกิด

ส่ิงท่ีไมตองการแกรางกายเราอีก เชนการใชยาแกปวดหรือยานอนหลับบอย คร้ังอาจทําใหเกิดการเสพติดขึ้น การใช ยาสเตรปโต

มัยซินรักษาโรคแลว ทําใหเกิดพิษตอระบบประสาทท่ีควบคุมการทรงตัวและการไดยิน อาจหูหนวกได ยาบางชนิด ใชแลวสีฟนของ

เด็กเปล่ียนไป ไดแก ยาเตตราซัยคลิน  

 

3. การแพยา  หมายถึงอาการท่ีแสดงออกหลังจากรางกายไดรับยาเขาไปอาจคอย ๆ เปนทีละนอย ๆ หรือแพอยาง

รุนแรงก็ได โดยอาจมีผ่ืนคันเปนลมพิษ ปวดเมื่อยตามขอ หายใจไมออก เปนลม หมดสติหรือตายได ยาท่ีทําใหเกิดอาการแพ

สวนมากเปนยาปฏิชีวนะ ไดแก ยาเพนิซิลลิน เตตราซัยคลิน ยาประเภทอ่ืนก็อาจทําใหแพยาได เชน แอสไพริน ยาประเภทซัลฟา 

เปนตน 

 

4. การดื้อยา หมายถึงอาการท่ีเชื้อโรคสามารถปรับตัวเขากับยาน้ันได ซึ่งอาจเกิดจากการรับประทาน ยาไมถูกขนาด คือ

เขมขนนอยไป หรือรับประทานยาไมครบจํานวน เชน เมื่อปวยแพทยส่ังยามาใหรับประทาน เมื่ออาการของโรคดีขึ้นแตยายังไมหมด

ชุดผูปวยก็หยุดรับประทานยา เชื้อโรคท่ียังเหลือ อยูในรางกายจะปรับตัวเขากับยาน้ัน ๆ ได เชื้อโรคเมื่อดื้อยาแลวจะสามารถ

ถายทอดลักษณะท่ีดื้อยาน้ันไปสูลูกหลานได ทําใหเปนอุปสรรคตอการรักษาอยางมาก ยาท่ีใชแลวทําใหเกิดการดื้อยาไดงาย          

สวนใหญเปนพวกยาปฏิชีวนะ  

 

5. ยาหมดอายุและยาเสื่อมคุณภาพ  ยาท่ีหมดอายุและยาท่ีเส่ือมคุณภาพแลวนอกจากไมมีผลในการรักษาแลว ยัง

เปนอันตรายตอรางกาย ถานํามาใชรับประทานอีก ยาหมดอายุสังเกตไดจาก  

ก.  ยาท่ีมีอายุขัยส้ัน เชน ยาปฏิชีวนะจะแสดงวันหมดอายุของยาไวบนฉลากยาโดยเขียน ดวยคําวา 

Exp.,Exp.Date,Expired Date,Used Before อยางใดอยางหน่ึง แลวตอดวย วัน เดือน ป ท่ียาหมดอายุไว เชน 

Exp.Date 15 May 91 หมายความวา ยาหมดอายุในวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2534  

ข.  ยาท่ีมีอายุขัยยาว จะไมบงวันหมดอายุไวแตจะบอกวันผลิตยาไว โดยมักแสดงดวยคําวา Manufacturing 

Date หรือ Mfg Date แลวตอดวย วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา ซึ่ง ยาน้ีไมควรเก็บไว นานเกิน 5 ป การเก็บยาไวในท่ีไม

เหมาะสม ก็มีผลทําใหยาเส่ือมคุณภาพได เชน เก็บไวในท่ีรอนชื้น ถูกแดดหรือไมปดจุกขวด 

 

วิธีสังเกตยาเสื่อมคุณภาพ  

ยา เส่ือมคุณภาพ เปนยาท่ีเปล่ียนสภาพไป ทําใหไมใหผลในการรักษาหรืออาจเปนอันตรายตอผูใชได การเปล่ียนสภาพ

ของยาอาจเปล่ียนจากลักษณะภายนอก ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดชัด หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางภายในของตัวยา ซึ่งไม

สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน  

 



โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ ฯ 

วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ชั้นม. 2 อาจารย ชัยทศ จําเนียรกุล ผูสอน 

 
 

                       หนาท่ี 19   

- ยานํ้า จะมีการเปล่ียนสี กล่ิน หรือมีตะกอนผิดไปจากเดิม  

- ยาหยอดตา จะมีลักษณะขุน หรือตกตะกอนของตัวยา เปล่ียนสี 

- ยาเม็ด จะมีลักษณะเยิ้มเม็ดแตก ชื้น บ่ิน แตก เปล่ียนสี 

- ยาแคปซูล จะมีลักษณะแตกออกจากกัน บวม ชื้น หรือสีของยาท่ีอยูภายในแคปซูลเปล่ียนไป หรือมีสีเขมขึ้น 

- ยาขี้ผ้ึง ยาครีม จะมีลักษณะเน้ือยาเยิ้มเหลว แยกชั้น กล่ิน สีเปล่ียนไปจากเดิม 

- สําหรับยาแผนปจจุบันทุกชนิด กฎหมายกําหนดใหระบุวันส้ินอายุไวในฉลาก โดยผูรับอนุญาตผลิตหรือนําหรือ 

ส่ังยาแผนปจจุบันเขาในราชอาณาจักร ตองแสดง วัน เดือน ปท่ียาส้ินอายุไวในฉลาก  

- สําหรับยาแผนโบราณ หากเปนยาแผนโบราณท่ีเปนยาสามัญประจําบาน ตองระบุ วันส้ินอายุของยาดังกลาว

ดวย โดยยาแผนโบราณท่ีเปนยาสามัญประจําบานท่ีเปนยานํ้าจะมีอายุการใช 2 ปนับจากวันท่ีผลิต หากอยูใน

รูปอ่ืนท่ีมิใชยานํ้าจะมีอายุการใช 3 ปนับจากวันท่ีผลิต สวนยาแผนโบราณท่ีไมใชยาสามัญประจําบาน ฉลาก

ยาจะตอง ระบุวันท่ีผลิต แตจะกําหนดวันหมดอายุหรือไมก็ได ท้ังน้ีเน่ืองจากยาแผนโบราณสวนใหญไดจาก

สมุนไพรมักมีการสลายตัวงาย จึงควรเลือกท่ีผลิตมาใหมๆ 

 
สรุป  ขอแนะนําการใชยา  
 

1. ยากอนอาหาร กินกอนอาหารคร่ึงชั่วโมงถึงหน่ึงชั่วโมง ยกเวนยาบางชนิดท่ีมีขอแนะนําพิเศษ  

2. ยาหลังอาหาร กินหลังอาหารสิบหานาทีถึงคร่ึงชั่วโมง  

3. ยาหลังอาหารทันที ใหกินหลังอาหารทันที เชน ยาลดการอักเสบปวดขอหรือกลามเน้ือ  

4. ยาพรอมอาหาร กินพรอมอาหารในมื้อน้ันๆ  

5. ยาผงผสมนํ้ากินฆาเชื้อสําหรับเด็ก หลังจากผสมนํ้าแลวไมควรใชเกิน 7 วัน ขณะท่ีไมใชยา ควรเก็บยาในตูเย็นชั้นใต

ชองแข็งลงมา หามเก็บไวในชองแชแข็ง  

6. ยาหยอดตา หลังเปดใชแลว จะเก็บไวไดไมเกิน 1 เดือน โดยท่ัวไปจะเก็บในตูเย็นชั้นใตชองแข็งลงมา หามเก็บในชอง

แชแข็ง  

7. ยาปายตา หลังเปดใชแลวจะเก็บไวไดไมเกิน 1 เดือน ในอุณหภูมิหองปกติ  

8. ยาเก็บในตูเย็น เก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส หรือชั้นใตชองแข็งลงมา หามเก็บในชองแชแข็ง  

9. การเก็บรักษายาท่ัวไป ควรเก็บไวในท่ีแหง และพนจากแสงแดด  

10. อาการแพยา หากกินยาแลว มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เชน มีผ่ืนคันตามตัว มีจ้ําท่ีผิวหนัง หนามืด แนนหนาอก หายใจ

ไมสะดวก หรือใจส่ัน ใหหยุดยา และมาปรึกษาแพทยทันที  
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 ยาสมุนไพร 
 

ยาสมุนไพร หมายถึง ยาท่ีไดจากธรรมชาติ อันไดแก  

1. พืช ไดจากสวนท่ีเปนใบ ราก ลําตน ดอก ผลและเมล็ด  

2. สัตว ไดจากสวนท่ีเปนเขา นอแรด นํ้ามัน ฯลฯ  

3. แรธาตุ เชน เกลือแกง กํามะถนั  

 

ในสมุนไพรมีสารเคมีท่ีมีประโยชนในการนํามาทํายารักษาโรคหลายชนิด เชน นํ้ามัน หอมระเหย กรดอินทรีย ซึ่งเรา

สามารถสกัดออกมาไดโดยใชวิธีดังน้ี  

1.  ใชไอนํ้ารอน โดยผานไอนํ้ารอนไปยังสมุนไพรจะไดนํ้ามันหอมระเหยออกมา  

2.  ดองดวยเหลาหรือเอธิลแอลกอฮอล เอธิลแอลกอฮอลจะเปนตวัทําละลายเอาสารเคม ีจากสมุนไพรออกมา  

3.  ตมดวยนํ้า นํ้าจะเปนตัวทําละลายเอาสารเคมีจากสมุนไพรออกมา 

 

ตัวอยางพืชสมุนไพรและสรรพคุณ 

พืชสมุนไพร สวนที่ใช สรรพคุณ 

กระเทียม หัว แกไอ ขับเสมหะ หองขึ้น ทองอืด ถายพยาธิ ทารักษากลากเกล้ือน  

กระทือ แงง ใชขับลมบํารุงธาต ุแกบิด บํารุงนํ้านม 

กระเพรา ท้ังตน แกทองอืด ทองเฟอ  

 ใบสด เพ่ิมนํ้านมสัตวหลังคลอด รักษากลาก รักษาหูด 

 ใบสดและกิ่งสด ไลหรือฆายุง 

กะทกรก ใชท้ังตน ขับปสสาวะ ขับเสมหะ 

 ใบ พอกแผล แกคัน 

แกว กานและใบ ใชเปนยาชาระงับปวด แกฝนคัน แกแผลเจ็บปวด แกปวดพัน 

 ราก 
แกปวดเอว แกฝนคัน แกแมลงกดัตอย แกฝฝกบัว 

และแผลเนาเปอย 

ขา เหงาสด ขับลม แกทองขึ้น ทองอึดเฟอ แกลมพิษ 

 ใบสด แกโรคผิวหนัง 

ขมิ้นชัน เหงา แกคัน 

ขี้เหล็ก ใบ เปนยาระบาย 

คื่นไฉ ท้ังตนสด ลดความดัน ขับปสสาวะ เจริญอาหาร ขับระด ุ

 เมล็ด แกโรคปวดขอ ขับปสสาวะ 

แค ใบ แกไข 
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พืชสมุนไพร สวนที่ใช สรรพคุณ 

ชุมเห็ดเทศ ท้ังตน เปนยาระบาย ยาถายพยาธ ิ

 ใบสด แกกลาก 

 ใบและดอก ขับเสมหะ 

 ตนและราก ขับเสมหะ 

ชาพลู ราก แกปวดทอง ทองเฟอ ขับลม 

 รากและผล แกบิด 

ชบา ใบ แกฝพุพอง เลือดกาํเดาออก คางทูม 

 ดอก แกไอ บิดแกฝพุพอง ละลายเสมหะ 

 ราก แกประจําเดือนมาไมปกต ิตกเลือด  

ตะไคร ท้ังตน ขับลม ขับเหงี่อ ทาภายนอกทําใหรอน 

ตอยติง่ เมล็ด แกปวดเมี่อย แชนํ้าใชปดแผลท่ีมีหนอง 

 ราก ใชผสมยาแกพิษทําใหอาเจียน 

ทองพันชั่ง ใบสด รักษากลากเกล้ีอน ฝนคันเร้ือรัง  

ทานตะวัน รากสด แกเสียดหนาอก ทองผูก 

 ใบ ลดความดนัโลหิต 

ฟกทอง เน้ือในเมล็ดดิบ ถายพยาธ ิ

มะกรูด ผล ผิวมะเสมหะ แกโรคเลือดออกตามไรฟน 

มะนาว นํ้า แกไอ ขับเสมหะ แกโรคเลือดออกมาไรฟน หามเลือด 

 เมล็ด แกไอขับเสมหะ 

มะพราว ราก แกบิด แกไอ  

 
ถานจาก

กะลามะพราว 
แกทองเสียและดูดสารพิษ 

 นํ้ามันมะพราว ทาแกกลาก ทํายาแกโรคผิวหนัง 

มะลิ ใบ แกปวดทอง ทองเสีย 

 ดอก แกบิด ผ่ืนคัน เยื่อตาอักเสบ 

 ราก ใชแกปวด 

มะเกลือ ผลดิบ ถายพยาธ ิ

แมงลัก เมล็ด ยาระบาย 

ยาสูบ ใบ แกเหา 

วานกาบหอย ใบ หามเลือด แกไอ อาเจยีนเปนเลือด แกฟกช้าํ แกบิด ถายเปนเลือด 

 ชอดอก ขับเสมหะ เลือดกาํเดาออก 
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พืชสมุนไพร สวนที่ใช สรรพคุณ 

วานหางจรเข ใบสด ทาบรรเทาอาการปวดศรีษะ 

 เมือกจากในสด รักษาแผลนํ้ารอนลวก ทาปองกันและบําบัดผิวหนังเกรียม 

เสลดพังพอน ใบ แกพิษง ูแกปวดฟน 

 ท้ังตน แกพิษง ูแกปวดฟน  

หนุมานประสานกาย ใบสด รักษาหืด แกอาเจยีนเปนเลือด  

หนุมานน่ังแทน ใบ ใชนํ้ายางจากใบใสแผลสดชวยหามเลือด 

หญาหนวดแมว สวนยอดของลําตน รักษาน่ิวและขับปสสาวะ 

ทับทิม เปลือกและผล แกทองเสีย 

บัวบก ท้ังตน แกบวม พิษไข ปวดทอง ทองอืด ทองเสีย เลือดกําเดาออก เจ็บคอ 

ผกากรอง ท้ังตน แกปวดพัน 

 ราก แกไข รักษาไขขออักเสบ รักษาหืด 

ผักช ี เมล็ด ขับลม กระตุน แกกระหาย 

 ผล แกทองอืดเฟอ 

ฝร่ัง ใบ แกทองรวง 

ไพล เหงา กล้ัวคอ แกเจ็บคอ 

พญาไรใบ  กิ่งสด หักเอายางสีขาวรักษาหูด 

พลู ใบ ขับเสมหะ ขับเหงื่อ แกปวดทอง ผสมเหลาทาแกลมพิษ 

พุดตาน ใบ แกพิษ บวม เจ็บ แผลจากไฟหรือนํ้ารอนลวก แกไอ แกอาเจยีน 

 ราก แกฝบวม ไอหอบ  

แพรเซี่ยงไฮ ท้ังตน แกพิษ แกไอ แกเจ็บคอ แผลฟกช้าํ แผลถูกนํ้ารอนลวก 

แพงพวยบก ใชท้ังตน แกโรคเบาหวาน ลดความดัน 

 ใบ บํารุงหัวใจ แกทองผูกเร้ือรัง แกโรคมะเร็ง 

 ราก แกบิดและขับพยาธ ิ

พริกชี้ฟา ผล แกทองอืด ทองเฟอ ขับลม ชวยยอยอาหาร และบํารุงหัวใจ 

พลับพลึง หัว ทําใหอาเจยีน 

 ใบและราก ทําใหอาเจยีน ขับเหงื่อ 

  ใบ ยางพันแกเคล็ดบวม 

 

การนําสมุนไพรมาใชรักษาโรคน้ันอาจใชสมุนไพรเพียงชนิดเดียว หรือใชสมุนไพรหลายชนิดมารวมกัน โดยนํามาตม หรือ

ดองเหลาแลวนํามาดื่มกินรักษาโรค หรืออาจนํามาตําบดใหละเอียดแลวนํามาทาหรือพอก ผิวหนังก็ได การตม การดองเหลาหรือ

การบดละเอียดเปนการสกัดเอาตัวยาจากสมุนไพร 
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 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีผลผลิตทางสมุนไพรมากและประชาชนก็นิยมใชสมุนไพรมาบําบัดอาการของโรค  เพราะ     

หางายราคาถูก การสกัดสารจากสมุนไพร ทําไดหลายวิธี เชน การสกัดโดยใช ตัวทําละลายพวกนํ้าหรือแอลกอฮอล การใช          

เอธิลแอลกอฮอลเปนตัวทําละลายในการสกัดสมุนไพร จะได สารละลายออกมา เรียกวาสารประเภททิงเจอร 

 

ปจจุบันมีการคนพบตัวยาสมุนไพรท่ีนํามารักษาโรคตาง ๆ มากมาย เชน แพงพวยฝร่ัง มีตัวยาท่ีเรียกวา วินคริสติน         

ใชบําบัดโรค มะเร็งของเม็ดเลือดขาวบางชนิด แตอยางไรก็ตามในสมุนไพร นอกจากจะมีสารท่ีเปนประโยชนแลว สมุนไพรบางชนิด

อาจมีสารท่ีทําใหเกิดอันตรายตอมนุษยได การใชสมุนไพรตองระมดัระวัง หรือไมควรใชสมุนไพรท่ียังไมไดรับรองทางการแพทย 

 

 ยาปฏิชีวนะ   
 

ยาปฏิชีวนะเปนยาท่ีสกัดมาจากจุลินทรียบางชนิด เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยาปฏิชวีนะ สามารถทําละลายหรือยับยัง้

เชื้อโรคตาง ๆ ไดมากมาย คนแรกท่ีคนพบคือ เซอรอเล็กซานเดอร เฟรมมิ่ง นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เขาไดทําการทดลองสกัด

ตัวยาจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหน่ึงชื่อวาเพนิซิลเลียม โนเตตมั เมื่อป พ.ศ. 2472 ตัวยาท่ีไดน้ันเรียกวายาเพนิซิลลินใชฆาเชื้อท่ีทําให

เกิดหนอง ฝ  ยาปฏิชีวนะเร่ิมใชกนัอยางกวางขวาง เมื่อสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปจจุบันมีการคนพบ ยาปฏิชีวนะกันเปนจาํนวนมาก 

แตละชนิดมคีุณสมบัตใินการรักษาโรคไดตางกัน ตัวอยางยาปฏิชีวนะท่ีควรรูจัก 

 

1. เพนิซิลลิน (Penicillin)  เปนยาปฏิชีวนะท่ีใชกันมากท่ีสุดและรูจักกันมานาน สกัดจากเชื้อราพวกเพนิซิลเลียม  โนเตตัม ใช

รักษาเชื้อโรคเกี่ยวกับเชื้อหนอง เชน  ปอดบวม คอตีบ บาดทะยัก เมื่อใชยาน้ีแลวอาจมีอันตรายทําใหเกิดอาการแพยาโดยมีลมพิษขึ้น

เปนผ่ืน แดงตามผิวหนัง มีไข ปวดตามขอ หอบหืด อาจช็อคและเสียชีวิตได  กลุมยาเพนนิซิลินมีหลายชนิด เชน เพนิซิลลินวี เพนิซิลลิน

จี แอมพิซิลลิน ออกซาซิลลิน คลอกซาซลิลิน เปนตน  

 

2. สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) เปนยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กวาง มักจะใชในรูปแบบของยาฉีด สกัดจากเชื้อแบคทีเรียท่ี

เรียกวา สเตรปโตมัยซิส กรีเซียส ใชรักษาโรคท่ีรักษาดวยเพนิซิลลินไมไดผล เชน วัณโรค โรคเร้ือน เยื่อหุมสมองอักเสบโรคติดเชื้อ

ทางเดินปสสาวะ เมื่อใชยาน้ีแลวอาจเกิดพิษตอระบบประสาทควบคุม การทรงตัวและการไดยิน  คือจะเกิดอาการหูอ้ือ วิงเวียน ทําให

เสียการทรงตัว ถาไมหยุดยา จะทําใหหูหนวก นอกจากน้ียังเปนพิษตอไตทําใหไตอักเสบ กลุมยาปฏิชีวนะ พวกสเตรปโตมัยซินไดแก 

คานามัยซิน นีโอมัยซิน เจนตามัยซิน เปนตน  

 

3. เตตราซัยคลิน (Tetracyclin) เปนยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กวางหรือครอบจักรวาล จึงทําใหบางคนคิดวาเปนยาท่ีฆาเชื้อ

โรค ไดทุกชนิด เตตราซัยคลิน สกัดจากเชื้อแบคทีเรียท่ีเรียกวา สเตรปโตมัยซิส ไรโมซัส ใชรักษาโรค ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร 

เชน อหิวาตกโรค  โรคติดเชื้อพวกริเคตเซีย เมื่อใชยาน้ีแลว อาจทําใหเกิดพิษตอตับและไต ตลอดจนทางเดินอาหาร ถาใชกับเด็ก

ติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหฟนเปล่ียนเปนสีเหลือง กลุมยาเตตราซัยคลินท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป เชน  ฮีโรมัยซิน ทีซีมัยซิน เทอรรามัย

ซิน ออริโอมัยซนิ เปนตน  
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4. คลอแรมฟนิคอล (Chloramphinical) เปนยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กวาง สกัดจากเชื้อแบคทีเรียท่ีเรียกวาสเตรปโตมัยซิส 

เวเนซูเอลี ใชรักษาโรคเกี่ยวกับลําไส เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด บิด ไอกรน ไขรากสาดใหญ เมื่อใชยาน้ีอาจเปน พิษตอระบบการ

สรางเม็ดเลือด ทําใหโลหิตจางอยางแรงเพราะไขกระดูกไมสรางเม็ดเลือด กลุมยาคลอแรมฟนิคอล ท่ีจําหนายในทองตลาดท่ีคนรูจัก

มาก เชน คลอโรไมเซติน โคมายซิน คลอแรมติน เปนตน  

 

ปญหาที่เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะ    

1.  เชื้อโรคดื้อยา เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะไมถูกกับโรคหรือไมถูกขนาดหรือไมครบจํานวน  

2.  เกิดอาการแพยา ยาปฏิชีวนะท่ีใชแลวเกิดการแพยาได สวนมากไดแก ยาเพนิซิลลิน เซฟาโลสปอรินผูปวยบางคนอาจ

เกิดอาการแพอยางรุนแรง จนถึงกับช็อค และตายได เพราะความ ดันเลือดลดต่ําลงทันที โดยเฉพาะการใชยาโดยการฉีดเขาเสน

เลือด  

3.  เกิดโรคแทรกซอน ซึ่งเกิดจากการใชยาปฏิชีวนะชนิดกวางหรือครอบจักรวาลติดตอกันเปนเวลานาน ยาจะไปทําลาย

จุลินทรียท่ีมีประโยชนในรางกาย แลวเกิดเชื้อ ราแทนทําใหมีอาการปากเปอย ล้ินเปนฝาขาว ทองรวง ลําไสอักเสบ อาการอาจ

ลุกลามเปนอันตรายถึงแกชีวิตได  

4. ยาเส่ือมคุณภาพและหมดอายุ ยาปฏิชีวนะเปนยาท่ีมีอายุขัยส้ันและเส่ือมคุณภาพงาย ถาเก็บไมถูกวิธี  ยาท่ีเส่ือม

คุณภาพหรือหมดอายุนอกจากจะไมใหผลในการรักษา แลวยังเปนอันตรายตอรางกาย อีกดวย 
 

 
 

 ยาที่ไดจากการสังเคราะห   
 

เน่ืองจากตัวยาชนิดตางๆมีไมพอใช มนุษยจึงคิดคนสังเคราะหข้ึน โดยยาสังเคราะห ชนิดแรกท่ีคิดคนข้ึนคือยาประเภท

ซัลฟา ซึ่งเปนสารประกอบอินทรีย ท่ีมีกํามะถันเปนองคประกอบ ยาซัลฟาขนานแรกไดแกซัลฟานิลาไมด หรือซัลโฟนาไมด                 

ใชรักษาแผล ปอดอักเสบ ยาประเภทซัลฟามีขอเสียคือมักเกิดตะกอนท่ีกรวยไตทําใหเปนน่ิวในไตเพราะละลายนํ้าไดไมดี ดังน้ัน

เวลาใชยาน้ีจึงตองดื่มนํ้ามาก ๆ ปจจุบันยาไดจากการสังเคราะหมีหลายชนิด  เชน  ยาลดไข , ยาลดกรด , ยาฆาเชื้อโรค เปนตน 

 

1.  ยาลดไข  ยาลดไขนอกจากชวยลดอาการไขแลวมักมีคุณสมบัติเปนยาระงับปวดไดอีกดวย ดังน้ันเมื่อใชติดตอกัน

เปนเวลานานจึงมักจะเกิดการเสพติด แบงเปน 3 พวกใหญ ๆ คือ 

 

1.1  พวกซาลิไซเลท (Salicylate)  หรือท่ีรูจักกันดีคือแอสไพริน มีคุณสมบัติเปนกรดอยางออนเมื่อรับประทานขณะทอง

วาง จะทําใหเกิดความระคายเคืองตอกระเพาะอาหาร ถารับประทานยาน้ีติดตอกันเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดเลือดออกใน

กระเพาะอาหารได โดยไมมีอาการเจ็บปวดและทําใหเลือดแข็งตัวชา จึงหามใชกับคนท่ีเปน ไขเลือดออกหรือหญิงมีครรภหลัง

คลอดบุตร แอสไพรินจะเปนพิษรุนแรงมากในเด็ก จึงหามใชในเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 2 ปเด็ดขาด 
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1.2  พวกพาราอะมีโนฟนอล (Para-aminophenol) เปนยาลดไขแกปวดไดเชนเดียวกับซาลิไซเลทแตไมมีฤทธิ์ลดการ

อักเสบ ท่ีใชกันมีอยู 2 ตัวคือ พาราเซตามอล (Paracetamol) และฟนาซิติน (Phenacetin) ซึ่งมีพิษมากกวา พาราเซตามอล มักไม

ใชเดี่ยว ๆ แตผสมกับตัวยาอ่ืน ๆ เชน ยาแกปวดท่ีขายในทองตลาด พิษของยาท่ีเกิดข้ึนบอย ๆ มัก เกิดจากการใชยา ติดตอกัน

เวลานานและการใชยาเกินขนาดซึ่งอาจทําใหเปนโรคโลหิตจาง บางรายพบวา เกิดมีการทําลายเม็ดเลือดแดง 

    ยาประเภทพาราเซตามอลแมวาจะปลอดภัยกวายาประเภทแอสไพรินแตก็ยังมีอันตรายมากอยู เชน อาจทําใหเกิด

อาการแพในบางคนทําใหเปนผ่ืน สําหรับอาการพิษ รุนแรงคือตับและไตถูกทําลาย ไมควรใหยาน้ีแกเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 3 ป 

ติดตอกันเปนเวลานานกวา 10 วัน โดยไมปรึกษาแพทย และขนาดยาไมควรเกินวันละ 2.6 กรัม 

 

1.3  พวกไพราโซโลน (Pyrazolones) แบงเปน 2 กลุม คอื 

    กลุมแรก ไดแก แอนตี้ไพริน(Antipyrine) อะมิโนไพริน(Aminopyrine) และ ไดไพโรน (Dipyrone) ซึ่งท้ัง3 ตัวน้ีมี

อันตรายมาก คือ ไปทําลายเม็ดเลือดขาว 

    กลุมท่ี 2 ไดแก เฟนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) ซัลฟลไพราโซน (Sulfinpyrazone) ยา 2 ตัวน้ีไมใชลดไขแตใชลด

การอักเสบในโรครูมาติดซั่ม 

ยาพวกไพราโซโลนไมนิยมใชแกปวดแกไข กระทรวงสาธารณสุขประกาศใหเปนยาควบคุม พิเศษ ตองปรึกษาแพทยหรือ

มีใบแพทยจึงจะซื้อยามาใชได 

 

1.4  ยาแกปวดลดไขท่ีมีตัวยาหลายชนิดผสมอยู ซึ่งประกอบดวยยา 3 ชนิด คือ 

1)  แอสไพริน คุณสมบัติกลาวแลวในหัวขอยาพวกซาลิไซเลท 

2)  ฟนาซิติน คุณสมบัติกลาวแลวในหัวขอยาพวกพาราอะมีโนฟนอล 

3) คาเฟอีน (Caffeine) มีคุณสมบัติกระตุนประสาททําใหไมงวง รูสึกขยันขันแข็งเมื่อใชติดตอกันจะเกิดการติดยาได 

ตัวอยางยาพวกน้ีไดแก ยาเม็ดเอพีซีและยาแกปวดลดไขชนิดท่ีเรียกวา"ยาซอง"เชน ยาทัมใจ เปนตน ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขพยายาม แกไขทะเบียนตําหรับยาแกปวดสูตรผสม โดย ใหนําคาเฟอีนออกจากสูตรผสม เน่ืองจากคาเฟอีน ทําให

ผูบริโภคติดยา วันใดไมไดรับประทานยาซองน้ี จะมีอาการหงุดหงิด ไมอยากทํางาน ปวดเมื่อย ใจส่ัน บางคนรับประทานวันละ

หลายๆซอง จนเกิดอาการ กระเพาะอักเสบถึงกระเพาะทะลุ  เพราะไดรับแอสไพรินเขาไปมาก ยาซองคราชีวิตคนมามากมาย 

ดังน้ันจึงไมควรใชยาซองเหลาน้ีมาแกปวด ลดไข ผูท่ีติดยาแลวควรเลิกเสียโดยพยายามลดจํานวนลงเร่ือยๆ 

 

2.  ยาลดกรด  ในกระเพาะอาหารของคนเรามีกรดไฮโดรคลอริกอยู ชวยในการฆาเชื้อโรคและยอยอาหาร มีคา pH 

ประมาณ 1.6-1.8 ดังน้ันถารับประทานอาหารไมตรงเวลา ทําใหทองวางจะเกิดกรดในกระเพาะมาก กรดอาจกัดกระเพาะ ทําให

เปนแผลเกิดเปนโรคกระเพาะได คนท่ีทํางานมากมีอาการเครียดทาง ประสาทหรือมีอาการ ตื่นเตนมากกรดจะหล่ังออกมามากกวา

ปกติ อาจไปกัดเยื่อบุกระเพาะอาหารได  ปจจุบันมีการผลิตยาเพ่ือใชลดกรดในกระเพาะ อาหาร เราเรียกวายาลดกรด มีคุณสมบัติ

เปนเบสออน 
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 การใชวัตถุมีพษิในการปราบพาหะนําโรคและศัตรูพืช 
 

การรักษาและปองกันโรคโดยการใชยาหรือฉีดวัคซีนน้ันยังไมเพียงพอ เพราะมีโรคหลายโรคท่ีสามารถแพรกระจายไปได

โดยพาหะนําโรค ดังน้ันจึงตองหาวิธีทําลายพาหะนําโรค เพ่ือไมใหนําเชื้อโรคไปแพรกระจายไดอีก ในสมัยกอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

มนุษยเราใชวัตถุมีพิษปราบพาหะนําโรคและศัตรูพืชพวก สารอินทรีย เชน กํามะถันผง สารหนูและวัตถุมีพิษท่ีสกัดจากพืช เชน 

โลติ๊น ซึ่งสกัดจากรากพืชตระกูลถั่วชนิดหน่ึง ในปจจุบันใชนอยเพราะมีประสิทธิภาพต่ํา แตมีพิษตกคางมาก จึงหันมาใชวัตถุมีพิษ

ปราบพาหะนําโรคและศัตรูพืช ท่ีมนุษยคิดคนขึ้น 

 

ดีดีที  เปนวัตถุมีพิษชนิดแรกท่ีคิดคนขึ้น  ดีดีที (DDT ยอมาจากคําวา Dichloro Diphenyl Trichloroethane) โดยนักเคมี

ชาวเยอรมันชื่อ โพเลอร แตไมไดรับความสนใจจากบุคคล ท่ัวไป ตอมา พอล มูเลอร ไดศึกษาสมบัติในการฆาแมลงของดีดีทีแลวผลิต

เปนการคา จนไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน ดีดีที มีพิษตอมนุษยและสัตวท่ัวๆไปและยังเปนสารตกคางอยูไดนาน ในบางประเทศ

จึงมีการประกาศหามใชดีดีทีเด็ดขาด 

 

วัตถุมีพิษที่ใชกนัทัว่ๆไปแบงออกเปน 4 ประเภท คือ  
 

1. สารประกอบคลอริเนตไฮโดรคารบอน วัตถุมีพิษกลุมน้ีไดแก ดีดีที ดีนดริน เอนดริน อัลดริน กําจัดแมลงไดหมดทุกชนิด 

โดยเฉพาะอัลดริลใชกําจัดแมลงใตดินทุกชนิด ดีนดรินใชกําจัดปลวก มด แมลงปกแข็ง ตั๊กแตน วัตถุมีพิษกลุมน้ีมีพิษโดยตรงตอ

ระบบประสาทของแมลง เมื่อแมลงกินเขาไปจะตาย และเมื่อพนสารพิษ ถูกตัวแมลงก็จะตายเชนกัน สารพิษกลุมน้ีมีอัตราการ

สลายตัวชา คือสลายตัวในระยะเวลาประมาณ 2-5 ป มีพิษตอมนุษยคือกดศูนยควบคุมการหายใจ ทองรวง ตับอักเสบเมื่อคนเรา

หาย ใจเขาไปจะไป สะสมอยูในไขมัน เมื่อมีปริมาณมากพอจะเกิดพิษตอรางกาย  
 

2. สารประกอบออแกนโนฟอสเฟต  วัตถุมีพิษกลุมน้ีไดแก พาราไธออน ไบดริน พาราไธออนมีพิษมากกวามาลาไธออน มี

ประสิทธิภาพสูงในการฆาแมลงแตสลายตัวไดเร็ว จะสลายตัวในระยะ เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห จึงใชไดผลดีในพืชผักผลไมท่ี

เปนอาหาร โดยท้ิงระยะเวลาใหสลายตัวกอนเก็บเกี่ยวตามท่ีระบุไว ในฉลากของแตละชนิด ปจจุบันวัตถุมีพิษกลุมออแกนโน

ฟอสเฟตบางชนิดใชราดลงไปในดินใหพืชดูดไปตามสวนตางๆ ของพืช เพ่ือกําจัดแมลงท่ีเจาะลําตนและดูดนํ้าเล้ียง ถาใชกับพืชผัก

ผลไม ท่ีเปนอาหารตองท้ิงระยะไวนานกอนเก็บเกี่ยว เพ่ือใหวัตถุมีพิษสลายตัวไป เน่ืองจากการชําระลางผัก ผลไมภายนอกไม

สามารถลดวัตถุมีพิษท่ีอยูในพืชได วัตถุมีพิษ กลุมน้ีมีพิษตอมนุษย คือทําใหเกิด การวิงเวียน ปวดศีรษะ ปวดทอง อาเจียน ชัก  
 

3. สารประกอบคารบาเมต วัตถุมีพิษกลุมน้ีไดแก เซพวิน ไอโซแลน คาบาริล มีฤทธิ์ฆาแมลงไดเชนเดียวกับ สารประกอบ

ออแกนโนฟอสเฟต แตเปนพวกสลายตัวเร็วคือสลายตัวในระยะเวลา ประมาณ 1-12 สัปดาห มีพิษตอมนุษยคือทําใหปวดศีรษะ 

คล่ืนไส ทองรวง มานตาหดเล็กลง  
 

4. สารประกอบพาราควอต วัตถุมีพิษกลุมน้ีไดแก ไดควอต พาราควอต ฟอฟารควอต เกษตรกรนิยมใชกันมาก เพราะ

นอกจากใชฆาแมลงศัตรูพืชไดแลวยังสามารถนํามาใชปราบวัชชพืชได อีกดวย เปนวัตถุมีพิษ พวกท่ีไมสลายตัว มีพิษตอมนุษยคือ

ทําใหเจ็บคอ คล่ืนไส อาเจียน ทองเดิน กลามเน้ือหัวใจและปอด ไมทํางาน 
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อันตรายของการใชวัตถุมีพิษตอสิ่งแวดลอม 

 ทุกวันน้ีการใชวัตถุมีพิษนิยมใชกันแพรหลายมาก เพราะสามารถทําลายพาหะนําโรคและศัตรูพืชไดทันที แตมีการใช

วัตถุมีพิษฉีดพนท่ีไมถูกตองเชน เมื่อมีแมลงศัตรูพืชระบาดมากมีการฉีดพนวัตถุมีพิษทางเคร่ืองบิน ซึ่งกินบริเวณกวางมาก การ

กระจายของวัตถุมีพิษกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพอนามัยของประชากร และเกิดมลพิษ ตอส่ิงแวดลอม ฯลฯ 
 

วัตถุมีพิษสามารถแพรกระจายไปได 3 ทาง คือ 

1.  แพรกระจายไปในบรรยากาศ 

2.  แพรกระจายทางนํ้า 

3.  แพรกระจายทางดิน 
 

วัตถุมีพิษท่ีแพรกระจายไปน้ีจะตกคางหรือสะสมอยูในดิน นํ้า อากาศและอาหารทุกชนิดท่ีได จากพืชและสัตว พืชบาง

ชนิด เชน ผักกาดขาว ถั่วฝกยาว มะเขือยาว จะเก็บสะสมวัตถุมีพิษไวมาก สัตวบางชนิดท่ีมีลักษณะเปนเน้ือเยื่อท่ีดูดกลืนสารตางๆ

ไดดีเชน หอย โดยเฉพาะหอยนางรม พบวา สะสมวัตถุมีพิษฆาแมลงไดถึง7 หมื่นเทาของวัตถุมีพิษท่ีพบในแหลงนํ้าน้ัน ๆ และผล

สุดทายวัตถุมีพิษเหลาน้ีจะเขาสูรางกายมนุษยเราซึ่งอาจเกิดอันตรายโดยตรงตอรางกายหรือ ถูกเก็บสะสมอยูในไขมัน ตามอวัยวะ

ตางๆ เชน ไต ตับ สมอง เปนสาเหตุใหเกิดการเจ็บปวยหรือเปนมะเร็งได มนุษยอาจไดรับวัตถุมีพิษจากส่ิงตอไปน้ี 

1.  บรรยากาศของโลกท่ีมีวัตถุมีพิษแพรกระจายอยู 

2.  จากแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน แมนํ้าลําคลองท่ีนํามาใชหรือดื่มกิน 

3.  จากพืชผักท่ีไดรับการพนวัตถุมีพิษมาแลวตกคางอยู แลวมนุษยนํามาประกอบอาหาร 

4.  จากสัตวไมวาจะเปนสัตวบกหรือสัตวนํ้า ซึ่งมีวัตถุมีพิษสะสมอยูในตัวซึ่งสัตวน้ันไดรับวัตถุมีพิษท่ีกินเขาไป 

แลวมนุษยเรานําสัตวเหลาน้ีมาประกอบอาหาร 

 

การควบคุมแมลงทางชีวภาพ 

เมื่อพิจารณาผลดีผลเสียของการใชวัตถุมีพิษแลวจะเห็นวา วัตถุมีพิษมีอันตรายสงผลมาสูมนุษย และนอกจากจะฆา

แมลงศัตรูพืชแลวยังไปฆาแมลงอ่ืนท่ีเปน ประโยชน ซึ่งเปนตัวชวยรักษาสมดุลยธรรมชาติ เชน ตัวหํ้า ตัวเบียน ผลก็คือทําใหแมลง

ศัตรูพืชระบาดมากขึ้นกวาเดิม ดังน้ัน ปจจุบันน้ีจึงไดมีการคิดคนวิธี การทําลายพาหะนําโรคและศัตรูพืชท่ีมีความปลอดภัยตอ

มนุษยเราใหมากท่ีสุด จึงเลือกวิธีการควบคุมแมลง ทางชีวภาพ ซึ่งเปนวิธีท่ีไมทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษ มีอันตรายนอยลงและไม

กอใหเกิดผลเสียทางดานสมดุล ธรรมชาติ เพราะเราใหธรรมชาติควบคุมกันเอง  

 

การควบคุมแมลงทางชีวภาพมีวิธีการดังนี้ คือ  

1. ใชสิ่งมีชีวิตทําลายสิ่งมีชีวิตดวยกันเอง  

1.1  ใชตัวหํ้า คือ ใชส่ิงมีชีวิตกินส่ิงมีชีวิตดวยกัน เชน นกกินหนอน จิ้งจกกินแมลง ปลาเสือพนนํ้ากินแมลง นก 

จิ้งจกและปลาเสือ จึงเปนตัวหํ้าชวยกําจัดแมลงได  

1.2  ใชตัวเบียน คือ ใชส่ิงมีชีวิตคอยเบียดเบียนอาหารจากส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน ทําใหส่ิงมีชีวิตน้ันตายไป เชน แตน

เบียนชวยทําลายหนอนผีเส้ือขาวสาร โดยแตนเบียน จะชวยตอยหนอนผีเส้ือ ทําใหเปนอัมพาต แลวจึงวางไขไปบนตัวหนอน ตัว

ออนของแตนเบียนจะกินตัวหนอนเปนอาหารทําใหหนอนผีเส้ือลด จํานวนลงโดยไมตองใชวัตถุมีพิษ  
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2. ใชฮอรโมน ปจจุบันนักวิทยาศาสตรผลิตฮอรโมนซึ่งเปนกล่ินสาบแมลง ท่ีเรียกวาฟโรโมนลอแมลงมารวมกัน แลว

ทําลายหรือกําจัดท้ิงเสียเปนการทําลายแมลงทางชีวภาพท่ีไดผลดี แมลงท่ีเกษตรกรนิยมใช ฟโรโมนลอ คือแมลงวันทองซึ่งเปน

แมลงท่ีทําใหผลไมเสียหายมาก  
 

3. ใชจุลินทรีย ควบคุมแมลง การใชจุลินทรียเพ่ือควบคุมแมลงและศัตรูพืชมีใชในประเทศไทยมาเปนเวลายาวนาน แต

ไมคอยไดผลเพราะประเทศไทยมีอากาศรอน และเชื้อจุลินทรียน้ัน ตองสงมาจากตางประเทศ การขนสงท่ีใชเวลายาวนานทําให

จุลินทรียเส่ือมคุณภาพ ปจจุบันมีนักวิทยาศาสตรไทย คือศาสตราจารย ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ไดพัฒนาสายพันธุ และขบวนการผลิต

แบคทีเรีย ใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและพาหะนําโรคไดสําเร็จ ทําใหเราไมตองส่ังซื้อมาจากตางประเทศการใชจุลินทรีย

ควบคุมแมลง ชาวบานมักจะเรียกวาการใชยาเชื้อ ซึ่งขอดีของการใชยาเชื้ออยูท่ีพิษของมันไมตกคางในธรรมชาติ และมีอานุภาพ

ทําลายลางแมลงบางประเภท เปนการจําเพาะเจาะจง 

 

 ความกาวหนาในการรักษาและวินิจฉัยโรค 
 

ในปจจุบันน้ีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวหนาข้ึนมาก วงการแพทยไดนําความรู เหลาน้ันมาใช

ประโยชน เพ่ือใหมนุษยเรามีอายุยืนยาวขึ้นอยูใน โลกน้ี ไดอยางสุขสบายไมตองทนทุกข ทรมานจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ มีการ

นําเอาอุปกรณบางชนิดมาใชในการตรวจวินิจฉัยโรค เพ่ือใหทราบรายละเอียด ของโรค ไดอยางถูกตองงายตอการรักษา 

 

ตัวอยางอุปกรณที่แพทยใชในการวินิจฉัยโรค 

 1.  สเตตโตสโสป (Stethoscope)  หูฟงหรือสเตตโตสโสป เปนอุปกรณท่ีแพทยใชในการวินิจฉัยโรค  ผูประดิษฐหูฟงขึ้น

เปน       คนแรกคือนายแพทยเรเน เลเน็ค ชาวฝร่ังเศส เมื่อ พ.ศ.2359 หูฟงเปนเคร่ืองมือแพทยชิ้นแรก ท่ีแพทยตองใชในการฟง

เสียงผิดปกติในรางกาย เชน เสียงการเตนของหัวใจ  มีสวนประกอบ 3 สวน ดังน้ีคือ 

1.1   ไดอะแฟรม คือสวนท่ีแนบกับลําตัวผูปวย เพ่ือรับเสียงท่ีเกิดขึ้นในรางกาย ซึ่งเสียงน้ีจะทําใหไดอะแฟรมเกิด

การส่ันสะเทือน 

1.2   ทอนําเสียง คือสวนท่ีเปนสายยางนําเสียงสงตอไปยังหูฟง 

1.3   หูฟงคือสวนท่ีแนบอยูกับหูของนายแพทย เพ่ือรับฟงเสียงท่ีสงมาจากไดอะแฟรม 

2.  เคร่ืองฉายรังสีเอกซ เปนเคร่ืองมือท่ีแพทยใชถายภาพดูความผิดปกติ ของอวัยวะภายใน 

3.  เคร่ืองอุลตราซาวด เปนเคร่ืองมือท่ีแพทยใชตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน โดยจะมีภาพปรากฏใหเห็นในจอภาพ 

4.  เคร่ืองตรวจหัวใจ เปนเคร่ืองมอืแพทยท่ีใชตรวจดูความผิดปกตขิองหัวใจ 

5.  เคร่ืองวดัความดัน เปนเคร่ืองมือท่ีแพทยใชวดัความดันของโลหิต เพ่ือดูวาผูปวยมีความดันโลหิตสูงหรือต่ํา 

6.  เทอรโมมิเตอร เปนเคร่ืองมือสําหรับวัดอุณหภูมิของรางกายผูปวย 

7.  เคร่ืองตรวจสมอง เปนเคร่ืองมือท่ีแพทยใชตรวจดคูวามผิดปกติของสมอง 
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การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคโดยใชรังส ี
 

รังสีท่ีนิยมนํามาใชในการตรวจวนิิจฉัยและรักษาโรคน้ันมี 2 ชนิด คือ 
 

1. รังสีเอกซ (X-rays) ผูคนพบคือนายเรินทเกนต (Roentgent) นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน รังสีเอกซมีคุณสมบัติ คือมี

อํานาจทะลุผานวัตถุบางชนิดได วงการแพทยจึงใชรังสีเอกซมาถายภาพตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน  การถายภาพดวย

รังสีเอกซทําได โดยใหรังสีเอกซผานรางกายเรา ไปตกลงบนฟลมท่ีอยูอีกดานหน่ึง ปริมาณรังสีเอกซท่ีไปตกลงบนฟลมข้ึนอยูกับ

ความหนาแนน ของรางกายท่ีกั้นรังสีเอาไว บริเวณท่ีเปนเน้ือ รังสีเอกซจะทะลุผานไปไดมากกวาบริเวณท่ีเปนกระดูก ดังน้ันเมื่อนํา

ฟลมไปลางจะไดฟลมชนิดเนกาตีฟ ซึ่งตรงสวนกระดูกจะเปนสีขาวแตตรงท่ีเปนเน้ือจะมีสีดํา เพราะบริเวณท่ี เปนเน้ือมีความ

หนาแนนนอยกวากระดูก รังสีจึงทะลุเน้ือไดมากกวากระดูก จึงมีรังสีไปตกลงบนฟลมไดมากทําใหฟลมเกิดปฏิกิริยามาก เมื่อนําไป

ลางจึงมีสีดํา การใชรังสีเอกซถายภาพอวัยวะภายในบางอยาง ตองใชกรรมวิธีพิเศษ เชน ถาจะถายภาพของกระเพาะอาหาร หรือ

ลําไส แพทยจะใหผูปวยกินแบเรียมซัลเฟตเขาไปเพ่ือใหกระเพาะหรือลําไสทึบแสงจึงจะถายภาพไดชัดเจน การวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับ

กระดูกและเสนประสาทในกระดูกสันหลัง  แพทยจะฉีดสีเขาไปในชองกระดูกสันหลังแลวจึงถายภาพดวยรังสีเอกซ  

 

2. รังสีแกมมา  รังสีแกมมาไดมาจากธาตุกัมมันตรังสี เชน ยูเรเนียม ธอเรียม เรเดียม โปโลเนียม และ ไดจากการ

สลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีใหรังสีแกมมาออกมาพรอมกับรังสี แอลฟาและรังสีเบตา รังสีแกมมา มีคุณสมบัติ เชนเดียวกับรังสี

เอกซคือสามารถทะลุผานวัตถุบางชนิดได รังสีแกมมามีอํานาจทะลุทะลวงไดดีกวารังสีเอกซเพราะมี พลังงานมากกวา  แพทยนํา

รังสีแกมมามาใชแทนรังสีเอกซ ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค เพราะไดผลดีกวาโดยเฉพาะนํารังสีแกมมามาใชรักษาโรคมะเร็ง

รังสีแกมมา สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง ใหหยุดชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจทําลายเซลลมะเร็งได ดังน้ันเมื่อ

รังสีแกมมาผานเซลลปกติ ก็จะเปนอันตรายตอเซลลเหลาน้ัน ซึ่งอาจทําใหเซลลผิดปกติได ในการรักษาโรคดวยรังสีตองใชวิธีรักษา

ท่ีปลอดภัยตอเซลลปกติใหมากท่ีสุด เชน โดยใหรังสีไปตกบริเวณท่ีตองการรักษาหรือบริเวณท่ีเปนมะเร็ง หรืออาจใช วิธีการอ่ืนๆ 

เชน แร กินหรือฉีดเขาไปหรือใชวิธีฉายรังสี  

 

หลักการเลือกใชสารกัมมันตรังสีในการวินิจฉัยและรักษาโรค  

1.  เลือกสารกัมมันตรังสีท่ีถูกขับถายออกจากรางกายในระยะเวลาอันส้ัน  

2.  เลือกสารกัมมันตรังสีท่ีมีอัตราการสลายตัวเร็ว  

3.  เปนสารกัมมันตรังสีท่ีใหรังสีท่ีมีพลังงานเพียงพอท่ีจะใชอุปกรณติดตามได  

4.  เปนสารกัมมันตรังสีท่ีมีอันตรายตอเซลลหรือเน้ือเยื่อนอยท่ีสุด  

5.  เปนสารกัมมันตรังสีท่ีรวมกลุมตรงบริเวณหรืออวัยวะท่ีตองการวินิจฉัยได  
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ตัวอยางสารกัมมันตรังสีบางชนิดที่ใชในทางการแพทย 

สารกัมมันตรังสี สัญลักษณ ประโยชน 

โครเมียม-51 Cr-51   หาปริมาตรของเลือดและเม็ดเลือดแดง  

โคบอลต-57 Co-57   ใชตรวจหาปริมาณการใชวิตามนิบี 12 ของรางกาย  

เหล็ก-59 Fe-59   ใชวัดอัตราการสรางและอายขุองเมด็เลือดแดง  

โซเดียม-24 Na-24   ใชหาตาํแหนงท่ีเกิดมีเสนเลือดตีบตัน  

เรเดียม-226 Ra-226   ใชฉายรังสีรักษามะเร็ง  

โคบอลต-60 Co-60   ใชฉายรังสีรักษามะเร็ง  

ไอโอดีน-131 I -131   ใชรักษามะเร็งท่ีตอมไธรอยด  

ทอง-198 Au-198   ใชตรวจดูตับและไขกระดูก  

ปรอท-203 Hg-203   ใชตรวจไตและสมอง  

 

การผาตัดโดยใชแสงเลเซอร   
 

แสงเลเซอร (LASER) ยอมาจากคําวา Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation เปนแสงท่ีผลิตขึ้น

โดยไปกระตุนอะตอมของธาตุ หรือสารประกอบบางชนิด ดวยพลังงานแสง เชน อะตอมของโครเมียมในผลึกทับทิม อะตอมของ

กาซฮีเลียม เปนตน 
 

คุณสมบัติของแสงเลเซอร  แสงเลเซอรเปนแสงท่ีมีความถี่เดียวลําแสงจะพุงเปนเสนตรง ไมมีการเบ่ียงเบนหรือหักเห

ออก เมื่อผานส่ิงกีดขวาง ผิดกับแสงธรรมดาจะมีการแพรกระจาย แตแสงเลเซอรเปนลําแสงขนานไมกระจาย แมจะผานปริซึมก็จะ

ไมเกิดการกระจายเชนกัน 
 

ประโยชนของแสงเลเซอร ในวงการแพทยนําแสงเลเซอรมาใชในการผาตัด ซึ่งสวนใหญแสงเลเซอรท่ีใชในการผาตัด

เปน แสงท่ีทําจากกาซคารบอนไดออกไซด ท่ีเรียกวาคารบอนไดออกไซดเลเซอร 
 

ขอดขีองการใชแสงเลเซอรในการผาตัด 

1.  ทําใหคนไขไมเสียเลือดมากในขณะผาตัด 

2.  ทําใหคนไขไมมีอาการเจ็บปวดในขณะผาตัด 

3.  ชวยไมใหเกดิการติดเชื้อเพราะแสงเลเซอรชวยฆาเชื้อโรค 

4.  บริเวณท่ีไมสามารถใชมดีผาตัดได สามารถใชแสงเลเซอรชวยผาตัดได เชนบริเวณเรตินา 

5.  ทําใหการผาตัดใชเวลานอยซึง่เปนผลดีตอคนไขเชน การผาตัดสมองสามารถใชแสงเลเซอรเชื่อมหลอดเลือดได 
 

ขอเสียของการใชแสงเลเซอรในการผาตัด  สําหรับขอเสียของการใชแสงเลเซอรในการผาตัดน้ัน  เน่ืองจากแสง

เลเซอรเปนแสงท่ีมีความเขมมากมีพลังสูงดังน้ันแพทยผูใชแสงเลเซอรจะตอง เปนผูชํานาญสามารถควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม 

เพราะอาจทําใหแสงเลเซอรไปทําอันตรายตออวัยวะใกลเคียงหรืออวัยวะท่ีอยูลึกลงไปจากบริเวณท่ีผาตัดได 
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การฟอกโลหิตดวยเคร่ืองไตเทียม 
 

ไต (Kidney) เปนอวัยวะท่ีใชกรองของเสียออกจากรางกาย ไตมี 2 ขางตั้งอยูบริเวณชองทอง สองขางของกระดูกสันหลัง

ตรงบ้ันเอว ไตท้ังสองตางชวยกันทํางาน เมื่อไตขางใดขางหน่ึงเส่ือม ไตอีกขางหน่ึงจะทํางานแทนเพ่ือใหไตขางท่ีเส่ือมไดหยุด

พักผอน และปรับสภาพของไตใหเปนปกติ 
 

หนาที่ของไต 

1.  กรองของเสียออกจากเลือด เชนยูเรีย สารพิษตางๆ เกลือแร นํ้า ออกมาในรูปของปสสาวะ 

2.  ดูดซึมสารท่ีมีประโยชน เชน กลูโคส กรดอะมีโน และเกลือแรบางชนิดกลับเขาสูเลือด 

3.  ควบคุมปริมาณนํ้าในรางกายใหคงท่ี 

4.  ควบคุมเกลือแรและภาวะความเปนกรด เบส ในรางกายไมใหเปล่ียนแปลง 

5.  ควบคุมความดันโลหิตซึง่คนท่ีเปนโรคไต มักจะมีความดันโลหิตสูง 

6.  สรางสารท่ีชวยในการกระตุนการสรางเมด็เลือดแดง คนท่ีเปนโรคไตมักโลหิตจางดวย 

 

อาการของผูที่ปวยเปนโรคไต  ผูท่ีปวยโรคไตสวนใหญจะมีลักษณะอาการปรากฏใหเห็นดังน้ี 

1.  บวมตามขอมือ ขอเทา และบริเวณใบหนา 

2.  มีอาการปวดหลัง หรือปวดบริเวณบ้ันเอว 

3.  ถายปสสาวะผิดปกติ เชน ปสสาวะกะปริดกะปรอย ปสสาวะเปนเลือด 

4.  รางกายซูบซีดเพราะผูปวยเปนโรคไตมักจะโลหิตจาง 

5.  คล่ืนไส อาเจียน เบ่ืออาหาร 
 

คนท่ีเปนโรคไตตองมีการควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารรสเค็มเพราะไตสามารถขับเกลือแร ออกจากรางกายไดนอย

หรือไมไดเลย จะทําใหเกลือแรไปคั่งตาม สวนตางๆของรางกายคนเรา โดยเฉพาะ บริเวณขอทําใหเกิดอาการบวมขึ้น ปจจุบันคนไข

ท่ีเปนโรคไตพิการสามารถดํารงชีวิตอยูอยางคนปกติได โดยใชเคร่ือง ไตเทียมชวย 

 

หลักการของเคร่ืองไตเทียม  ภายในเคร่ืองไตเทียมประกอบดวยถุงเยื่อเซลโลเฟน มีทอนําเลือดเขาและทอนํ้ายาเขา

ออกดวย เมื่อจะใชเคร่ืองไตเทียมกรองของเสียออกจากเลือดของผูปวย ทําไดโดยผาตัดฝงทอเขาไปในเสนเลือด แดง เลือดจะไหล

ออกมาโดยอาศัยแรงสูบฉีดของหัวใจเขาไปในถุงเยื่อเซลโลเฟน ซึ่งภายในถุงเยื่อมีนํ้ายาอยู นํ้ายามีสวน ประกอบคลายเลือดแตไม

มีของเสีย ของเสียท่ีอยูในเลือดจะแพรออกจากถุงเยื่อเซลโลเฟน โดยผานออกทางรูพรุนของถุงเยื่อเซลโลเฟนสวนเลือดท่ีไดรับการ

ฟอก แลวจะไหลกลับเขาสูรางกายทางเสนเลือดดําซึ่งผาตัดฝงทอไวทําใหเลือดของผูปวยโรคไตท่ีฟอกแลวไหลกลับคืนเขาสู

รางกาย โดยไมไดสูญหายไปไหน  

 

การใชเคร่ืองไตเทียมเปนการยืดชีวิตผูปวยท่ีเปนโรคไตพิการแตการใชเคร่ืองไตเทียมแตละคร้ัง ตองส้ินเปลืองคาใชจายสูง

มาก ดังน้ันแพทยจะพิจารณา ใชเคร่ืองไตเทียมกับผูปวยในกรณีตอไปน้ี  



โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ ฯ 
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1.  ผูปวยท่ีเปนโรคไตลมเหลวเฉียบพลัน ซึ่งอาจเกิดจากการช็อค เพราะเสียเลือดหรือเสียนํ้าในรางกายอยางมาก 

แพยาหรือแพสารบางชนิด  

2.  ผูปวยท่ีประสบอุบัติเหตุท่ีตองตัดไตออกท้ังสองขางตองใชเคร่ืองไตเทียม เพ่ือรอการผาตัดเปล่ียนไต  

3.  ผูปวยท่ีเปนโรคไตลมเหลวเร้ือรัง ซึ่งตองใชเคร่ืองไตเทียมชวยตลอดชีวิตอาจชวยใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวไดอีก

ประมาณ 10 ป  

4.  ผูปวยท่ีเปนโรคไตลมเหลวท่ีบวมมาก และดื้อตอยาขับปสสาวะจะชวยดึงนํ้าออกจากรางกาย การฟอกโลหิต

ดวยเคร่ืองไตเทียมในแตละคร้ังน้ันใชเวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมง เมื่อฟอกโลหิตดวย เคร่ืองไตเทียมแลวจะอยู

เปนปกติไดนานเทาไรน้ันขึ้นอยูกับสภาพของไต ถาไตยังทําหนาท่ีไดดีประมาณ 25 เปอรเซ็นตก็จะอยูไดนาน

ประมาณ 1 สัปดาห แลวตองใชไตเทียมฟอกโลหิตอีก 

 

อะไหลยืดชีวิต  ปจจุบันวงการแพทยเจริญขึ้นมาก มีการศึกษาคนควาเพ่ือชวยใหมนุษยสามารถมีอายุอยูไดยืนยาวขึ้น 

นักวิทยาศาสตรสามารถผลิตอะไหลใหทําหนาท่ีแทนอวัยวะจริงของมนุษยซึ่งพิการหรือชํารุดไปแลว นอกจากน้ียังมีการผาตัด

สับเปล่ียนอวัยวะบางอยางได ซึ่งอาจเปนอวัยวะท่ีทําเทียมข้ึนจากวัสดุสังเคราะห เชน เซรามิค พลาสติก หรือทําจากโลหะผสม 

เชน เหล็กกับโครเมียม  อีกท้ังปจจุบันน้ีแพทยสามารถนําอวัยวะของผูอ่ืนมาเปล่ียนใหผูปวยก็สามารถทําได เชน การผาตัดเปล่ียน

หัวใจ เปล่ียนไต เปนตน หรือบางคร้ังมีการดัดแปลงอวัยวะอ่ืนๆ มาทําหนาท่ีแทนอวัยวะท่ีชํารุดเส่ือมไป เชน นําเอาลําไสมา

ดัดแปลงเปนกระเพาะปสสาวะ หรือมีการนําอวัยวะของผูท่ีตายแลวมาใสใหกับผูท่ียังมีชีวิต อยู เชน ผาตัดเปล่ียนตา 

 

การผาตัดสับเปล่ียนอวัยวะจากผูอ่ืนมาใสใหผูปวยน้ัน ส่ิงท่ีทําใหเกิดความยุงยากและลมเหลวก็คือ ระบบคุมกันภายใน

รางกาย ท้ังน้ีเพราะวาเซลลเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดีจะไปทําลายอวัยวะใหมท่ีถูกเปล่ียนเขามา เพราะรางกายถือวาเปนส่ิง

แปลกปลอม ทําใหอวัยวะใหมน้ันเส่ือมหรือเนาไป นักวิทยาศาสตรไดศึกษาเร่ืองระบบภูมิคุมกันภายในรางกาย เพ่ือหาวิธีปองกัน

การไมยอมรับส่ิงแปลกปลอมของระบบภูมิคุมกันของรางกาย เพ่ือใหอวัยวะใหมสามารถอยู ในรางกายไดโดยไมเนาเปอย ซึ่งเรียก

วิธีการน้ีวาการกดภูมิคุมกัน 

 

การผาตัดเปล่ียนอวัยวะน้ันจะไดผลดีในหมูญาติพ่ีนอง โดยเฉพาะพ่ีนองฝาแฝดท่ีเกิดจากไขใบเดียวกันจะไดผลดีท่ีสุด 

เพราะเซลลมีลักษณะเหมือนกัน จึงไมมีการสรางระบบคุมกันมาตอตานการผาตัดเปล่ียนอวัยวะ ทําใหรางกายยอมรับอวัยวะใหม

ของผูอ่ืนได โดยการกดระบบคุมกันน้ันอาจทําไดโดยใชยากดระบบคุมกัน หรือการฉายรังสีควบคูกับการใหยากดระบบคุมกัน ทํา

ใหระบบคุมกันไมสามารถไปทําลายอวัยวะใหมของผูอ่ืนท่ีถูกเปล่ียนเขาไป ผูปวยจึงมีชีวิตอยูไดเปนปกติ แตตองใหแพทยดูแล

ติดตามผลเพ่ือศึกษา ถึงปญหาเกี่ยวกับระบบคุมกันอยูเสมอ 

 
 

 


