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ผู้พิมพ์
นางสาวอุบลรัตน์ คงไกร
เจ้าพนักงานแรงงาน

บทที่ 1
“ สภาพแวดล้อมการทำงาน : ผลต่อสุขภาพ ”
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้หญิงจำเป็นจะต้องทำงานนอกบ้าน
เพื่อหารายได้มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว การทำงาน
นอกบ้ า นโดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง การทำงานในโรงงานจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพ เช่น เสียงที่ดังเกินไป
สารเคมี ห รื อ ฝุ ่ น ละอองที ่ ฟ ุ ้ ง กระจายอยู ่ ใ นบรรยากาศ ความร้ อ น รั ง สี
ความสัน่ สะเทือน ความเครียด แต่จะมีสกั กีค่ นทีจ่ ะตระหนักถึงผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมการทำงานเหล่านี้ และหาวิธปี อ้ งกันตนเองจากอันตราย
ที่เกิดจากการทำงาน
สภาพแวดล้อมการทำงานดังกล่าว สามารถจัดเข้าเป็นกลุม่ ใหญ่ ๆ
ได้ 4 กลุม่ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ แสงสว่าง, เสียงที่ดัง
เกินไป, ความร้อน, ความเย็น, ความสั่นสะเทือน, รังสีต่าง ๆ และ
กระแสไฟฟ้า
2. สภาพแวดล้อมทางเคมี ได้แก่ ฝุน่ ละอองต่าง ๆ, สารเคมีตา่ งๆ,
และฝุน่ ฟูมของโลหะหนัก ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต
3. สภาพแวดล้ อ มทางชี ว ภาพ ได้ แ ก่ เชื ้ อ โรคต่ า งๆ เช่ น
เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ ไวรัส เชือ้ รา และพยาธิตา่ ง ๆ
4. สภาพแวดล้อมด้านเออร์โกโนมิกส์ ได้แก่ การจัดสภาพ
สถานที ่ ท ำงาน, ท่ า ทางการทำงานและความเครี ย ดจากการทำงาน
หรือเพือ่ นร่วมงาน, หัวหน้างาน
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สภาพแวดล้อมการทำงานดังกล่าว อาจทำให้คนงานเป็นโรค
โดยตรง หรือทำให้โรคทีเ่ ป็นอยูม่ อี าการมากขึน้ โดยโรคทีเ่ กิดขึน้ อาจเกิดขึน้
ทันทีหลังสัมผัสสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น สารเคมี ความร้อน เสียงดัง
ฯลฯ หรือเกิดอาการแบบเรือ้ รัง ค่อย ๆ สะสมทีละน้อยจนมีอาการรุนแรงขึน้

สภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร?
เสียงดังจากการทำงาน
การทำงานในที่ๆ มีเสียงดัง...จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไป
และเกิดผลกระทบต่อการได้ยิน
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพโดยทั ่ ว ไป : เสียงดังจะก่อให้เกิด
ความรำคาญทำให้หงุดหงิด โมโหง่าย เครียด ปวดศีรษะ นำไปสู่โรค
ความดันโลหิตสูง ใจสัน่ นอนไม่หลับ
ผลกระทบต่อการได้ยิน : ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน
ซึง่ ถ้าเสียงดังมาก เช่น เสียงปืน เสียงประทัด หรือเสียงระเบิด อาจทำให้
แก้ ว หู ท ะลุ ฉ ี ก ขาดได้ และถ้ า ได้ ร ั บ ฟั ง เสี ย งดั ง ในโรงงานต่ อ เนื ่ อ งกั น
เป็นเวลานาน จะเกิดการสูญเสียการได้ยนิ ทีละน้อย ซึง่ อาจเริม่ จากการฟัง
เสียงดนตรีแหลมๆ ความถี่สูงไม่ได้แสดงถึงการสูญเสียการได้ยินในช่วง
ความถีส่ งู ต่อมาอาจพูดคุยเสียงดังกว่าคนอืน่ ๆ หรือเวลาพูดคุยอาจจะต้อง
เงี ่ ย หู ฟ ั ง หรื อ จ้ อ งริ ม ฝี ป ากผู ้ พ ู ด แสดงถึ ง การสู ญ เสี ย การได้ ย ิ น ที ่ ร ะดั บ
ความถีพ่ ดู คุย หรืออาการหูตงึ นัน่ เอง
ความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินจะขึ้นอยู่กับความดังของ
เสียง, ลักษณะของเสียง เช่น เสียงทีด่ งั ติดต่อกันตลอดเวลา เสียงทีด่ งั
เป็นระยะ หรือเสียงทีก่ ระแทกนานๆ ครัง้ และระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ฟังเสียงดัง
ในแต่ละวัน และระยะเวลาที่ทำงานกับเสียงมาโดยตลอด ยิ่งทำงานนาน
หูจะมีโอกาสเสื่อมได้มาก
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จะทราบได้อย่างไรว่าท่านมีความเสีย่ งต่อการสูญเสียการได้ยนิ แล้ว
ให้ท่านลองตอบแบบสอบถามด้านล่างเพื่อเป็นการประเมินภาวะ
การได้ยินเบื้องต้นของท่าน
1. ท่านมักจะต้องตะโกนคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ยืนห่าง
อยูใ่ นระยะ 1 เมตร เสมอๆ ใช่หรือไม่
2. หลังเลิกงานท่านมักจะมีเสียง วิง้ ๆ หรือ วีด้ ๆ
ดังในหู ใช่หรือไม่
3. เมื่อเลิกงานกลับไปที่บ้านคนในครอบครัวมักจะบอก
ว่าท่านหูตึง
4. หลังเลิกงานท่านมักจะต้องเริ่มปรับเสียงโทรทัศน์
หรือวิทยุให้ดงั ขึน้ กว่าปกติ ใช่หรือไม่
5. ท่านมักจะบอกให้ผู้อื่นพูดประโยคเดิมซ้ำ
เพราะได้ยนิ ไม่ถนัด ใช่หรือไม่

ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่

ถ้าท่านตอบใช่ในคำตอบใดคำตอบหนึ่งแสดงว่าท่านมีความเสี่ยง
ในการสูญเสียการได้ยินจากการทำงานแล้ว

การป้องกันการเสือ่ มสมรรถภาพของการได้ยนิ จากการทำงาน
กฎหมายคุ ้ ม ครองแรงงานได้ ก ำหนดมาตรฐานเพื ่ อ ให้ น ายจ้ า ง
จัดสภาพแวดล้อมการทำงานเกีย่ วกับเสียงในสถานทีท่ ำงาน โดยระดับเสียง
ที่ดังที่สุดในสถานที่ทำงานจะต้องไม่ดังเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ลูกจ้าง
ที่ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง เสียงในสถานที่ทำงานไม่ควรดังเกิน 80
เดซิเบล (เอ) และได้กำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
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เกีย่ วกับเสียงดังโดยให้นายจ้างปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ลดเสียงจากต้นกำเนิดหรือ
ทางผ่านของเสียง และจัดให้ลูกจ้างสวมใส่ปลั๊กลดเสียง หรือที่ครอบหู
ลดเสียงที่ได้มาตรฐาน
สำหรับลูกจ้างแล้ว การใส่ปลัก๊ ลดเสียงหรือทีค่ รอบหูลดเสียงอย่าง
ถูกวิธี ก็จะเป็นการช่วยป้องกันอันตรายจากเสียงดังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสวมใส่ปลั๊กลดเสียง
จะต้องเลือกปลั๊กลดเสียงที่มีขนาดพอดีกับรูหูไม่แน่นจนเจ็บหูหรือ
หลวมเกินไป
วิธีการสวมใส่ปลั๊กลดเสียง
ใช้มอื ข้างหนึง่ อ้อมมาด้านหลังศีรษะ ดึงใบหูไปด้านหลัง เพือ่ ช่วย
ให้การใส่ปลั๊กง่ายขึ้น
ถ้าเป็นปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ให้บี้ด้วยปลายนิ้วจนมีขนาดเล็ก
ตลอดแนวยาวแล้วสอดเข้าในช่องหูคาไว้สักครู่จนปลั๊กขยาย
ขนาดเต็มช่องหู
หากปลั๊กลดเสียงหลวมหรือชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที
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วิธีการสวมใส่ครอบหูลดเสียง
ถอดตุม้ หูออก และรวบผมไปให้พน้ จากบริเวณรอบใบหู
ใส่ครอบหูลดเสียงครอบใบหูทง้ั 2 ข้างโดยมิให้ปดิ ทับใบหู
ลองใช้มอื ขยับเบาๆ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสวมใส่ได้กระชับดีแล้ว
ใช้นิ้วมือสำรวจรอบๆ บริเวณครอบหูกับผิวหนังว่าไม่มีรอยรั่ว
หากสวมใส่ไม่กระชับให้ลองเปลี่ยนเป็นครอบหูแบบอื่น หรือใช้
ปลั๊กลดเสียงแทน
หลั ง จากการใช้ ป ลั ๊ ก ลดเสี ย งหรื อ ครอบหู ล ดเสี ย งจนเคยชิ น
ประมาณ 3 สัปดาห์ คุณจะรูส้ กึ ถึงความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ โดย
คุณจะรู้สึกว่าเครียดน้อยลงในระหว่างทำงาน
คุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงหลังเลิกงาน
คุณจะรู้สึกว่าสมรรถภาพการได้ยินของคุณปกติ

แสงสว่างในการทำงานกับสุขภาพสายตา
แสงสว่างทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น แสงทีจ่ า้ เกินไปหรือแสงทีน่ อ้ ยเกินไป
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางสายตา
จากการทำงานได้
ปัจจุบนั ในการทำงานต่างๆ มีการใช้คอมพิวเตอร์ กันอย่างกว้างขวาง
การใช้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ทำให้สายตาได้รับแสงรบกวน ที่เกิด
จากแสงสะท้อนและแสงกระพริบ ซึง่ ทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้แก่
สายตาพร่ามัวเป็นพัก ๆ
ปรับภาพมองใกล้ - ไกล ได้ไม่ดตี อ้ งใช้เวลานานกว่าปกติ
รูส้ กึ ตาแห้ง แสบตา สูแ้ สงไม่ได้
หนังตากระตุก ลืมตาไม่คอ่ ยได้
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ปวดตา ปวดศีรษะ ทัง้ 2 ข้าง
เห็นภาพซ้อน

นอกจากแสงทีจ่ า้ เกินไปแล้ว สภาพแวดล้อมการทำงานทีม่ ดื เกินไป
ทำให้มกี ารใช้สายตามากกว่าปกติ เกิดอาการปวดตา เมือ่ ยตา ปวดศีรษะได้
การทำงานที่ต้องใช้สายตาเพ่งมาก เช่น งานเย็บผ้า, ประกอบ
ชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิคส์, เจียรระนัยเพชรพลอย จำเป็นจะต้องมีการจัดแสง
สว่างให้เหมาะสม ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (แสงสว่าง) ได้กำหนดระดับความ
สว่างทีเ่ หมาะสมในการทำงานตามลักษณะงานต่างๆ ดังนี้
ลักษณะงาน

ความเข้มของแสงสว่าง

งานทีไ่ ม่ตอ้ งการความละเอียด เช่น
การขนย้าย การบรรจุ การบด
การเกลียววัตถุชนิดหยาบ
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ไม่นอ้ ยกว่า 50 ลักซ์

ลักษณะงาน

ความเข้มของแสงสว่าง

งานทีต่ อ้ งการความละเอียดเล็กน้อย เช่น
การผลิตหรือการประกอบชิ้นงานอย่างหยาบๆ
การสางฝ้าย
งานทีต่ อ้ งการความละเอียดปานกลาง เช่น
การเย็บผ้า เย็บหนังและการประกอบภาชนะ
งานที่ต้องการความละเอียดสูงกว่าความ
ละเอียดปานกลาง เช่น การกลึง หรือ
แต่งโลหะ การซ่อมแซมเครือ่ งจักร
การตรวจตราและทดสอบผลิตภัณฑ์
การตกแต่งหนังสัตว์และผ้าฝ้าย การทอผ้า
งานที่ต้องการความละเอียดมากเป็นพิเศษ
เช่น งานประกอบเครือ่ งจักร หรืออุปกรณ์
นาฬิกา เจียรระนัยเพชรพลอย
การเย็บผ้าสีมดื ทึบ เป็นต้น

ไม่นอ้ ยกว่า 100 ลักซ์
ไม่นอ้ ยกว่า 200 ลักซ์
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ลักซ์

ไม่นอ้ ยกว่า 1000 ลักซ์

นอกจากปริมาณแสงในทีท่ ำงานแล้ว ความแตกต่างของความสว่าง
บริเวณที่ทำงานกับบริเวณข้างเคียงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สายตาเสื่อมได้
เช่น การทำงานกับจอคอมพิวเตอร์ในห้องมืด จะทำให้ปวดศีรษะและเสีย
สายตา
นอกจากนั้น แสงจากดวงไฟหรือแหล่งกำเนิดแสงอื่น และแสง
สะท้อนจากวัตถุเข้าสูด่ วงตาโดยตรงก็เป็นปัจจัยหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความรำคาญ
ปวดศีรษะและสายตาเสื่อมสมรรถภาพได้
ดังนัน้ ในการจัดสถานทีท่ ำงานจึงควรจัดให้แหล่งกำเนิดแสง เช่น
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หลอดไฟ หรือ โลหะ กระจกที่ก่อให้เกิดการสะท้อนแสงอยู่นอกขอบเขต
ของสายตา หรือเปลีย่ นพืน้ ผิวของวัตถุโดยรวมให้เกิดการสะท้อนเข้าสูด่ วงตา
น้อยที่สุด
นอกจากแสงสว่างแล้ว ระยะของการทำงานและการใช้สายตา
ข้างหนึง่ ข้างใดเพียงข้างเดียวก็เป็นปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้สายตาเสือ่ มสมรรถภาพ
การทำงานในระยะใกล้เกินไปจะทำให้มีการใช้กล้ามเนื้อตามาก ทำให้เกิด
อาการปวดตาและเกิดปัญหาการทำงานของกล้ามเนือ้ ดวงตาไม่ประสานกัน
ทำให้เกิดปัญหาตาเขได้
การดูแลสุขภาพสายตา
1. จัดสถานที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอและสบายตา
2. ไม่มองของสีขาวกลางแดดหรือมองแสงสว่างจ้านานๆ เช่น
ดวงอาทิตย์ หลอดไฟที่มีแสงจ้า หรือแสงจากการเชื่อมโลหะ
เป็นต้น
3. ไม่เอามือหรือผ้าสกปรก เช็ด หรือขยี้ตา และไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น
4. ไม่ไว้ผมยาวปรกหน้า เพราะจะทำให้มองไม่ถนัด และเป็น
ช่องทางให้ความสกปรกเข้าดวงตาได้
5. เมือ่ ทำงานทีต่ อ้ งใช้สายตาติดต่อกันนานๆ ควรมีการพักสายตา
เป็นระยะๆ โดยการ
หลับตาทัง้ สองข้าง เป็นแบบหลับตานิง่
มองเหม่อ โดยการมองไปข้างหน้าให้สดุ สายตา ไม่มองจุดใด
จุดหนึง่ เพือ่ ให้กล้ามเนือ้ รูมา่ นตาได้พกั และได้ขยายเต็มที่
มองไกลเกิน 6 เมตร โดยการมองผ่านหน้าต่างดูภาพที่ไกล
สุดสายตา แม้จะตั้งใจหรือไม่ก็ตามกล้ามเนื้อตาจะได้พัก
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นอกจากนี้การมองไกลที่ได้ทัศนียภาพที่ดีทำให้จิตใจแจ่มใส
สดชืน่ เป็นการพักสายตาทีด่ ยี ง่ิ ขึน้
6. รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ บำรุงสายตา เช่น ผักใบเขียว
ต่างๆ และผักผลไม้ที่มีสีเหลือง จะเป็นแหล่งของวิตามินเอ
และเบต้าแคโรทีนที่บำรุงสายตาได้ดี
7. หลังจากเลิกงานในแต่ละวันไม่ควรมีกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา
มากๆ เช่น การดูโทรทัศน์ใกล้ๆ การเย็บปักถักร้อย การอ่าน
หนังสือ และควรมีเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่เพราะตา
จะได้พักแบบผ่อนคลายมากที่สุด
8. ควรมีการนวดกล้ามเนื้อตาเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ท่าที่ 1 นวดมุมบนของเบ้าตา
วางหัวแม่มือบนเปลือกตาด้านบน
บริเวณหัวตา
นิว้ ทัง้ 4 ทีเ่ หลือวางบริเวณหน้าผาก
ใช้หัวแม่มือกดคลึงนวดจากหัวตา
ไปให้รอบดวงตา
นวดรอบขอบตา 4-5 ครัง้
ท่าที่ 2 นวดแก้ม
แนบนิ ้ ว ชี ้ ก ั บ นิ ้ ว กลางแตะบริ เ วณ
ข้างรูจมูก หัวแม่มอื วางบริเวณคาง
ลดนิ ้ ว กลางลง แล้ ว ใช้ น ิ ้ ว ชี ้ น วด
บริเวณแก้มให้ทั่ว
นวดซ้ำ 4-5 ครัง้
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ท่าที่ 3 นวดดัง้ จมูก
ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ คีบดั้งจมูก
บริเวณระหว่างตาทั้งสองข้าง
นวดบริเวณระหว่างตาทั้งสองข้าง
โดยนวดลงก่อน แล้วนวดขึน้
ทำซ้ำ 4 - 5 ครัง้

ท่าที่ 4 นวดบริเวณรอบเบ้าตา
กำนิว้ มือทัง้ 4 หลวมๆ แล้วใช้นว้ิ หัว
แม่มอื กดเบาๆ บริเวณขมับ
ใช้ขอ้ ที่ 2 ของนิว้ ชีน้ วดบริเวณเบ้าตา
ด้านบน : เริ่มจากหัวคิ้วไปสิ้นสุดที่
ปลายคิ้ว
ด้านล่าง : จากด้ า นหั ว ตาล่ า งไป
สิ้นสุดด้านหางตาล่าง
ทำซ้ำ 4-5 ครัง้

9. สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา หรือมีอาการสายตาอื่นๆ เช่น
ตาเป็นต้อ ตาอักเสบ มีน้ำตาไหลตลอดเวลา หรือมีอาการ
ปวดศีรษะมากขณะทำงาน ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพือ่ การรักษา
ที่เหมาะสมต่อไป
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ความร้อนในสถานทีท่ ำงาน
ความร้อนในบรรยากาศการทำงานในสถานที่ ทีม่ คี วามร้อนสูง เช่น
บริ เ วณเตาหลอมโลหะ, หม้ อ นึ ่ ง , หม้ อ ต้ ม หรื อ ทำงานกลางแดด
มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจะทำให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อมากขึ้น ทำให้
น้ำในร่างกายลดลง และเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้
ร่างกายไม่สามารถทนต่อความร้อนได้และเกิดอาการต่างๆ เช่น ปากแห้ง,
อ่อนเพลีย, มีผดผื่นขึ้นตามตัว, กล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นตะคริว ผิวหนัง
แห้ ง ร้ อ น และเป็ น ลมหมดสติ ซึ ่ ง สาเหตุ เ หล่ า นี ้ ท ำให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการทำงานลดลง และมีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุในการทำงานมากขึน้
นอกจากความร้ อ นที ่ เ กิ ด จากแหล่ ง กำเนิ ด แล้ ว ปั จ จั ย เสริ ม
ทีท่ ำให้ความร้อนในบรรยากาศการทำงานสูง มีดงั นี้
อุณหภูมขิ องบรรยากาศโดยรอบ เช่น ในฤดูรอ้ นอากาศภายนอก
จะมีอณ
ุ หภูมสิ งู มาก ทำให้เกิดอาการจากความร้อนได้งา่ ยกว่า
ฤดูอน่ื ๆ
ความชืน้ ในบรรยากาศ ถ้าในบรรยากาศการทำงานมีความชืน้ สูง
จะทำให้การระเหยของเหงื่อจากร่างกายไม่ดี ทำให้ร่างกาย
ระบายความร้อนได้นอ้ ย และเกิดอาการจากความร้อนได้
การระบายอากาศในที่มีการระบายอากาศไม่ดี จะทำให้มี
ความร้อนสะสมในบรรยากาศการทำงานสูง
เสื ้ อ ผ้ า ที ่ ส วมใส่ ใ นการทำงาน หากเป็ น ผ้ า ที ่ ม ี ก ารระบาย
ความร้อนไม่ดี จะทำให้อณ
ุ หภูมริ า่ งกายผูส้ วมใส่สงู มากขึน้
ลักษณะงานที่ทำถ้าเป็นงานที่ต้องใช้แรงหรือมีการเคลื่อนไหว
จะทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานมากขึ้น ทำให้เกิด
ความร้อนสะสมภายในร่างกายมากขึ้น
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สภาพร่ า งกายของแต่ ล ะคนสามารถทนทานต่ อ ความร้ อ นได้
ไม่เท่ากัน ผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง มีน้ำหนักตัวมาก เป็นโรคหัวใจ
หรือมีพฤติกรรมชอบดื่มสุรา จะทำให้ร่างกายมีโอกาสเกิดอาการจาก
ความร้อนได้มากขึ้น

ทำอย่างไรจึงจะสามารถป้องกันอันตรายจากความร้อนได้
การป้องกันอันตรายจากความร้อนสามารถทำได้โดย
จัดให้มีการระบายอากาศในสถานที่ทำงาน โดยติดตั้งพัดลม
หรือท่อดูดอากาศร้อน
จัดให้ใส่ชุดทำงานที่เหมาะสม มีการระบายความร้อนได้ดี หรือ
สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี
ผู้ที่ทำงานกับความร้อนควรดื่มน้ำ น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครั้งละ 1 แก้ว บ่อยๆ ในระหว่างการทำงาน
กับความร้อน เพือ่ ทดแทนเหงือ่ ทีส่ ญ
ู เสียไปในระหว่างการทำงาน
จัดให้มีที่พักในระหว่างการทำงานในสถานที่ที่ไม่ร้อน และมีการ
ระบายอากาศที่ดี
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
ในกรณีที่มีอาการตะคริวเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ให้ดื่มน้ำ
เกลือแร่ หรือน้ำอัดลม หรือน้ำหวาน 1 ขวดใส่เกลือ 1 ช้อนชา เพือ่ ทดแทน
เกลือแร่ที่สูญเสียไปกับเหงื่อในระหว่างทำงานจะช่วยลดอาการตะคริว
หากมีผู้หมดสติ หรือเป็นลมจากความร้อนให้นำผู้ป่วยไปนอนพักในบริเวณ
ทีเ่ ย็น และมีการระบายอากาศทีด่ ี นำผูป้ ว่ ยส่งหน่วยพยาบาลหรือแพทย์ทนั ที
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ฝุน่ และสารเคมีในทีท่ ำงาน
ในสถานประกอบการทุกแห่ง มีการใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต โดยสารเคมี เหล่านี้ จะอยู่ในรูปแบบที่ต่างกัน เช่น
ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ ฝุน่ ฟูม ซึง่ สามารถเข้าสูร่ า่ งกายได้หลายทาง เช่น
ทางปากโดยการกลืนกินสารเคมีเข้าไป
ทางการหายใจเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
ซึมผ่านเข้าร่างกายทางผิวหนัง
สารเคมี แ ต่ ล ะชนิ ด จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ร่ า งกายแตกต่ า งกั น ไป
บางชนิดเกิดพิษแบบเฉียบพลัน บางชนิดทำให้เกิดโรคเรื้อรังเมื่อสัมผัส
เป็นระยะเวลานาน บางชนิดเป็นสารเคมีทท่ี ำให้เกิดมะเร็งได้

หนทางทีส่ ารเคมีเข้าสูร่ า่ งกาย
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นอกจากสารเคมี จ ะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ผู ้ ส ั ม ผั ส ที ่ ไ ด้ ร ั บ
สารเคมีนน้ั แล้ว ยังสามารถส่งผลกระทบไปยังทารกในครรภ์ และสามารถ
ก่อให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมได้

ตัวอย่างของสารเคมีหรือฝุน่ ในกระบวนการผลิตและผลกระทบต่อสุขภาพ
กิจการ

ฝุน่ / สารเคมี

ผลกระทบต่อสุขภาพ

- ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบจากฝุน่ ฝ้าย
(บิสซิโนสิส)และทำให้เกิดโรคหอบหืด
จากการทำงาน
- ทำให้ระคายเคืองตาและผิวหนัง
การผลิตเส้นใย - ก๊าซอะซิโตน
- ระคายเคืองตา หลอดลมอักเสบ ปอดบวม
สังเคราะห์
- ก๊าซแอมโมเนีย
- มีพษิ ต่อระบบประสาททำให้จติ ใจและ
- ก๊าซคาร์บอนได
อารมณ์แปรปรวน
ซัลไฟด์
- ทำให้ระคายเคืองตา จมูกและผิวหนัง
การฟอกย้อมเส้น - ก๊าซคลอรีน
หลอดลมและระคายเคืองปอด
ด้ายหรือผ้า
- สารตะกัว่ ทีป่ ระกอบ - เกิดตะคริว ท้องผูก ปวดกล้ามเนือ้
เบือ่ อาหาร โลหิตจาง
ในสี
- ปวดศีรษะ หงุดหงิด ระคายเคืองระบบ
- สารแคดเมีย่ มใน
ทางเดินหายใจ
สียอ้ มผ้า
- ผิวหนังอักเสบ ผนังกัน้ จมูกทะลุ มะเร็งปอด
- สารโครเมีย่ ม
- เกิดตะคริว
การผลิตอุปกรณ์ - สารตะกัว่
อิเลคทรอนิคส์
- ตัวทำละลายอินทรีย์ - มีพษิ ต่อระบบประสาททำให้จติ ใจและ
และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า เช่น โทลูอนี ไซลีน อารมณ์แปรปรวน มึนงง ระคายเคือง
เยือ่ บุ ตา จมูก และลำคอ ผิวหนัง
น้ำมันวานิช
ทอผ้า / ปัน่ ด้าย

- ฝุน่ ฝ้าย
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กิจการ
การผลิตรองเท้า

ฝุน่ / สารเคมี

ผลกระทบต่อสุขภาพ

- ตัวทำละลายอินทรีย์
เช่น โทลูอนี ไซลีน
ทีใ่ ช้ในการติดชิน้ งาน
หรือทำความสะอาด
ชิน้ งาน

- มีพษิ ต่อระบบประสาททำให้จติ ใจและ
อารมณ์แปรปรวนมึนงง
ระคายเคืองเยือ่ บุ ตา จมูก และลำคอ
ผิวหนัง

ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นโรคจากการสัมผัสสารเคมี
การที่จะป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เราใช้ในการทำงานได้นั้น
จะต้องทำความรู้จักถึงคุณสมบัติและอันตรายของสารเคมีที่ใช้เสียก่อน
โดยข้อมูลเหล่านีท้ า่ นสามารถอ่านได้จากฉลากทีป่ ดิ อยูข่ า้ งภาชนะบรรจุ และ
หากไม่สามารถอ่านฉลากดังกล่าวได้ หรือมีฉลากแต่อ่านไม่เข้าใจให้
สอบถามได้จากเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทำงานทีด่ แู ลโรงงานของท่าน
ก่อนทีเ่ ราจะใช้สารเคมีใดๆ ในการทำงาน เราจะต้องตอบคำถามเหล่านีใ้ ห้ได้
เสียก่อน คือ
1. สารเคมีนั้นมีอันตรายต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
2. เราจะป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีนั้นได้อย่างไร
3. ในกรณีที่เกิดอันตรายขึ้นจากการสัมผัสจะมีวิธีดูแลตนเองเบื้องต้น
หรือปฐมพยาบาลอย่างไร
เมื่ออ่านฉลากที่บอกคุณลักษณะของสารเคมีหรือข้อมูลเคมีภัณฑ์
จนเข้าใจแล้ว จะต้องปฏิบตั ติ ามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและสวมใส่อปุ กรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงานสัมผัสสารเคมี
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อันตรายทางชีวภาพจากการทำงาน
ในบรรยากาศการทำงานนัน้ จะประกอบไปด้วยสิง่ มีชวี ติ เล็กๆ ทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา พยาธิ
และส่วนประกอบของสิง่ มีชวี ติ เช่น ฝุน่ จากพืช ขนสัตว์ ละอองจากสัตว์
แต่ร่างกายของเราก็มีกลไกที่จะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้เพื่อที่จะปรับ
ร่างกายให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลย์ปราศจากโรค
แต่ในบางกรณีที่กลไกการปรับสมดุลย์ของร่างกายอ่อนแอจาก
สาเหตุตา่ ง ๆ เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ มีบาดแผลทีผ่ วิ หนัง จะทำให้
มีโอกาสเกิดโรคติดเชือ้ ได้งา่ ย เมือ่ ทำงานสัมผัสกับเชือ้ โรค
หนทางทีเ่ ชือ้ โรคหรือฝุน่ จากสิง่ ทีม่ ชี วี ติ นีจ้ ะเข้าสูร่ า่ งกาย มี 4 ช่องทาง คือ
1. การสัมผัสโดยตรงกับเชื้อโรค หรือฝุ่นละอองจากสิ่งมีชีวิต
2. จากการหายใจเอาบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคเข้าไป
3. จากเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอาหาร
4. จากสัตว์พาหะนำโรค

ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยทางชีวภาพเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้
3 รูปแบบคือ
1. เกิดโรคจากเชือ้ โรคทีส่ มั ผัส เช่น การเกิดวัณโรคในพยาบาล
ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรค โรคปอดอักเสบจากฝุ่นชานอ้อย หรือฝุ่น
ใยมะพร้าวที่มีเชื้อรา, ตาอักเสบจากการสัมผัสกล้องจุลทรรศน์ที่มีเชื้อโรค
ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์
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2. เกิดการระคายเคืองและกระตุน้ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ เช่น
การเกิดโรคหอบหืดในคนงานที่สัมผัสฝุ่นจากเครื่องเทศ, พริก, แป้ง,
กาแฟในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
3. การถูกสัตว์กดั แทะในระหว่างการทำงาน เช่น การถูกแมลง
กัดต่อยในระหว่างทำงาน

การควบคุมอันตรายทางชีวภาพ
กำจัด สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคจากกระบวนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบอื่น
ที่มีอันตรายน้อยกว่าทดแทน
การติดตัง้ ระบบระบายอากาศ ซึง่ ระบบทีด่ จี ะทำให้ผทู้ ท่ี ำงาน
สัมผัสกับปัจจัยก่อโรคทางชีวภาพน้อยลง
การแยกกระบวนการผลิต ทีม่ อี นั ตรายจากปัจจัยทางชีวภาพ
ออกจากกระบวนการผลิตอืน่ ๆ เช่น การแยกผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคติดต่อ
ให้อยู่ในบริเวณที่เป็นเขตผู้ป่วยติดเชื้อ, การแยกกระบวนการ
ผลิตทีม่ ฝี นุ่ อินทรียจ์ ากกระบวนการผลิตอืน่ ๆ
การบริหารจัดการเพื่อควบคุมอันตรายทางชีวภาพ เช่น
การจัดทำระเบียบการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ จากการ
ให้บริการทางการแพทย์, มาตรฐานการทำความสะอาด และ
การทำลายเชื้อ, ระบบการตรวจโรคให้แก่พนักงานเพื่อการ
เฝ้าระวังทางสุขภาพ
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
จำเป็น เช่น การสวมหน้ากากกันฝุน่ เมือ่ ต้องทำงานสัมผัสกับ
ฝุน่ อินทรียจ์ ากพืช, การสวมถุงมือ เมือ่ ต้องสัมผัสกับเนือ้ สัตว์ดบิ
หรือเลือด เป็นต้น
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การเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่น การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิด A และชนิด B แก่พนักงาน
ทีต่ อ้ งทำงานสัมผัสกับผูป้ ว่ ย เป็นต้น

เออร์โกโนมิคส์กบั ผลกระทบต่อสุขภาพ
เออร์โกโนมิคส์คอื อะไร ?
เออร์โกโนมิคส์ หรือ การยศาสตร์ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการออกแบบ
งานและลักษณะท่าทางการทำงานให้เหมาะสมกับคนงาน เพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น อาการปวดหลัง, ปวดต้นคอ, ปวดข้อมือ,
ปวดแขน ขา, ปวดตา, ความเครียดและความเบื่อหน่าย นอกจากนั้น
การออกแบบงานที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการออกแบบงานทีไ่ ม่เหมาะสม
การออกแบบงานที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องฝืนทำงาน
ในท่าทางที่ไม่สะดวกสบายอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ ข้อมือ, ข้อต่างๆ
หลัง หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยการบาดเจ็บดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก
การทำงานกับเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน
การทำงานทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวของข้อมือซ้ำ ๆ
การทำงานในท่าทางที่ฝืนหรือผิดธรรมชาติ
การทำงานที่มือ, หลัง, ข้อมือหรือข้อต่าง ๆ ต้องใช้แรงหรือ
รับน้ำหนักมากเกินไป
การทำงานที่มีการเหยียดแขนจนสุดหรือ การทำงานที่ต้องยก
แขนขึ้นเหนือศรีษะ
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การทำงานที่มีการก้มหรืองอหลัง
การยกของหนัก
ตัวอย่างของความผิดปกติของกระดูกและข้อ ที่พบจากการทำงานในลักษณะต่างๆ
อาการและความผิดปกติ

สาเหตุ

- ถุงน้ำในข้ออักเสบ
อาการ : ปวดบวมบริเวณข้อที่มีอาการ
อักเสบ เช่น ข้อเข่า ข้อศอก และข้อไหล่
- เส้นประสาทในโพรงกระดูกข้อมือ
อักเสบเนือ่ งจากการกดทับ
อาการ : ปวดแปลบ ๆ หรือปวดตือ้ ๆ
ทีห่ วั แม่มอื และนิว้ มือ อาการมักจะเกิดขึน้
ในตอนกลางคืน
- การติ ด เชื ้ อ ลุ ก ลามจากอาการช้ ำ
บริเวณฝ่ามือ
อาการ : ปวดบวมบริเวณฝ่ามือโดยมี
อาการช้ำร่วมด้วย
- เอ็นยึดกระดูกต้นแขนอักเสบ
อาการ : ปวดบวมบริเวณข้อที่มีการ
อักเสบ
- ข้ออักเสบเนือ่ งจากกระดูกงอกผิดรูป
อาการ : คอแข็ง หรือ ก้มลงลำบาก
และมีอาการปวด

การทำงานทีม่ กี ารคุกเข่าตลอดเวลา, มีแรงกด
ทีข่ อ้ ศอก หรือมีการเคลือ่ นไหวของข้อไหล่ซำ้ ๆ
การทำงานที ่ ม ี ก ารเคลื ่ อ นไหวข้ อ มื อ ซ้ ำ ๆ
การใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนและ
ในบางครั้งเกิดอาการขึ้นร่วมกับอาการเอ็น
และปลอกเอ็นอักเสบ
เกิดจากการติดเชื้อบนรอยถลอกที่ฝ่ามือที่มี
รอยช้ำจากการใช้พลัว่ , ฆ้อน
เกิดจากการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวข้อแขน
ซ้ำซาก เช่น การประกอบชิน้ ส่วน, ปิดฉลาก
ผลิตภัณฑ์
การก้มเงยซ้ำๆ เป็นเวลานานทำให้ขอ้ สึกกร่อน
และเกิดการงอกของกระดูกผิดรูป
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อาการและความผิดปกติ
- เอ็นอักเสบ
อาการ : ปวดบวมบริเวณข้อมือ ต้นแขน
ขยับมือได้ลำบาก
- ปลอกหุม้ เอ็นอักเสบ
อาการ : มีอาการเจ็บปวดมากบริเวณมือ
และขยับมือได้ลำบาก
- ปวดต้นคอ หรือปวดไหล่
อาการ : ปวดเฉพาะทีบ่ ริเวณคอหรือไหล่
- การอักเสบของเอ็นบริเวณนิว้ มือ
อาการ : เคลื ่ อ นไหวนิ ้ ว มื อ ลำบาก
เมือ่ งอนิว้ มือแล้วจะรูส้ กึ เจ็บ

สาเหตุ
การเคลือ่ นไหวมือ หรือข้อมือซ้ำๆ
การเคลื่อนไหวมือซ้ำๆ อาจเกิดเนื่องจากเร่ง
กำลังการผลิตในระบบสายพานให้เร็วขึน้
นั่งในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ ไม่มีการเปลี่ยน
อิรยิ าบท
การเคลือ่ นไหวของนิว้ มือซ้ำๆ, หยิบจับวัตถุ
ในท่าเดียวนานเกินไปหรือแน่นเกินไป

พนักงานจะมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงสภาพการทำงานได้อย่างไร
ผู้ปฏิบัติงานควรจะช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อ จป.หัวหน้างาน
หรือ จป.วิชาชีพ หากท่านรู้สึกว่าท่าทางการทำงานของท่านนั้น ไม่สะดวก
สบาย หรือทำให้เกิดอาการปวดเมือ่ ยร่างกายขณะทำงาน หรือหลังเลิกงาน
เพราะผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าการจัดสถานที่ทำงานนั้นเหมาะสม
และทำให้ตนรู้สึกสบายขณะปฏิบัติงานหรือไม่
หลักในการสังเกตเพือ่ ปรับปรุงสภาพการทำงานมีอยู่ 6 จุดด้วยกัน คือ
1. พื้นที่บริเวณจุดปฏิบัติงาน
2. ท่าทางการนั่งและเก้าอี้ปฏิบัติงาน
20

3. สถานที่ยืนปฏิบัติงาน
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
5. การยกย้ายวัสดุในการปฏิบัติงาน
6. การออกแบบงาน
1. พืน้ ทีบ่ ริเวณจุดปฏิบตั งิ าน
พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานจะต้องสูงพอที่คนงานที่มีความสูงที่สุด
ปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องก้มและจะต้องวางชิ้นงานให้อยู่ต่ำกว่า
ระดับสายตา
ความสูงของปุ่มควบคุมควรอยู่ในระดับระหว่างเอวและหัวไหล่
และปุ่มควบคุมที่ใช้บ่อยไม่ควรวางไว้สูงเหนือระดับไหล่
ระยะเอื้อมเพื่อหยิบชิ้นงานควรออกแบบให้ผู้ที่มีแขนสั้นที่สุด
สามารถหยิบชิ้นงานได้สบาย โดยไม่ต้องเอื้อมมากและควร
ออกแบบให้ผู้ที่สูงไม่ต้องก้มหลังมากขณะหยิบชิ้นงาน ควรวาง
อุปกรณ์ที่ใช้บ่อยไว้ด้านหน้าบริเวณที่หยิบใช้ได้สะดวก
ออกแบบไม่ดี

ออกแบบดี
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งานที่ทำบ่อยมากควรวางไว้ต่ำกว่าระดับศอก
งานที่ต้องมีการยกย้ายควรวางไว้ในความสูงระดับระหว่างเอว
กับไหล่
พื้นที่ทำงานควรเพียงพอที่พนักงานสามารถเหยียดขาได้อย่าง
สะดวก และควรจัดที่พักเท้าเพื่อให้พนักงานเปลี่ยนอิริยาบทได้
ด้ามจับควรมีขนาดเหมาะสมกับมือ
ควรมีพื้นที่ทำงานกว้างพอสำหรับผู้ที่อ้วน
ควรวางตำแหน่งของเครื่องมือให้เหมาะสมกับมือข้างที่ถนัด
ของผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ ค วรมี แ สงสะท้ อ นเข้ า ตา และควรมี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ
เพื่อให้ทำงานได้สะดวก
2. ท่าทางการนัง่ และเก้าอีป้ ฏิบตั งิ าน
ท่าทางการนั่ง
ควรวางเครื ่ อ งมื อ ให้ พ นั ก งานหยิ บ ได้ โ ดยสะดวกไม่ ต ้ อ งบิ ด
หรือเอี้ยวตัวหยิบ
ท่าทางการนัง่ ทำงานทีด่ คี อื การนัง่ หลังตรง ไหล่ไม่เกร็งและใกล้
กับชิ้นงานมากที่สุด
โต๊ะและเก้าอี้ควรออกแบบให้ชิ้นงานมีความสูงระดับเดียวกับ
ข้อศอก
หากเป็นไปได้ควรจัดให้มที พ่ี กั มือ แขน และข้อศอก ทีส่ ามารถ
ปรับระดับได้
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เก้าอี้ปฏิบัติงาน
เก้าอีจ้ ะต้องมีความสูงเหมาะสมกับระดับงานทีอ่ ยูบ่ นโต๊ะทำงาน
ความสูงของเก้าอี้และระดับความสูงของพนักพิงควรปรับได้
และพนักพิงจะต้องรองรับหลังส่วนล่างได้ดี
เก้าอี้ที่ดีจะต้องออกแบบให้คนงานโน้มตัวไปด้านหน้าขณะนั่ง
และพิงเอนมาด้านหลังได้โดยสะดวก
ใต้โต๊ะทำงานจะต้องมีชอ่ งสำหรับสอดขาและเข่า มีเนือ้ ทีภ่ ายใต้
โต๊ะให้คนงานเปลี่ยนอิริยาบทได้โดยง่าย
ขณะทำงานเท้าควรวางราบอยู่บนพื้น หากเก้าอี้สูงมากเกินไป
ควรจัดทำทีพ่ กั เท้าเพือ่ ใช้วางเท้าขณะนัง่ ทำงาน เพือ่ ลดแรงกด
ที่ด้านหลังน่องและหัวเข่า
เก้าอี้ควรนั่งได้อย่างมั่นคง ที่นั่งและพนักพิงควรทำจากวัสดุ
ที่ทำให้นั่งได้อย่างสบายและสามารถระบายความร้อนได้ดี
ออกแบบไม่ดี

ออกแบบดี
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ออกแบบดี

3. สถานทีย่ นื ปฏิบตั งิ าน
การทำงานที่ต้องยืนปฏิบัติงานนานๆ จะทำให้เกิดอาการปวดหลัง
ขาบวมมีปญ
ั หาเรือ่ งการไหลเวียนโลหิต เส้นเลือดขอดทีข่ า และปวดเมือ่ ย
กล้ามเนือ้ หากมีความจำเป็นต้องยืนปฏิบตั งิ านนานๆ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
ควรจัดหาเก้าอี้ไว้ในบริเวณปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานได้พัก
เป็นระยะตามต้องการ
ควรจัดวางเครื่องมือให้คนงานหยิบได้สะดวกทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังเพื่อป้องกันการบิดเอี้ยวตัวขณะปฏิบัติงาน
ควรปรับความสูงของระดับงานให้เหมาะสมกับความสูงของ
คนงาน หากปรั บ ระดั บ งานไม่ ไ ด้ ค วรปรั บ ระดั บ พื ้ น เช่ น
การจัดให้คนงานที่ตัวเตี้ยยืนบนฐานที่ยกระดับขึ้นจากพื้น
ควรจัดให้มที พ่ี กั เท้าและมีพน้ื ที่ เพือ่ ให้คนงานวางเท้าและเปลีย่ น
อิริยาบทเพื่อลดแรงกดที่หลัง
ควรจัดแผ่นรองเท้าบริเวณที่คนงานยืนหรือให้คนงานใส่รองเท้า
ที่สามารถกระจายแรงกดที่ส้นเท้า
ระยะของหน้างานควรอยู่ห่างประมาณ 8 - 12 นิ้ว เพื่อมิให้
คนงานต้องเมื่อยมากเกินไปขณะทำงาน
4. เครือ่ งมือและอุปกรณ์ควบคุมการปฏิบตั งิ าน
เครื่องมือ
เครื่องมือควรออกแบบมาให้คนงานใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น
กล้ามเนือ้ หัวไหล่, แขนและขา แทนกล้ามเนือ้ มัดเล็ก เช่น ข้อมือ
และนิ้วมือ และไม่ควรออกแบบเครื่องมือให้คนงานงอข้อมือ
หรือบิดข้อมือขณะจับ
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ด้ามจับควรสะดวกสบายต่อการจับและมีความยาวพอที่จะจับ
ได้ถนัดมือ และควรมีฉนวนหุม้ เพือ่ ป้องกันการนำไฟฟ้า และควร
มีพลาสติกหุ้มบริเวณมือจับที่เป็นเหลี่ยมคม
ไม่ควรใช้เครือ่ งมือทีน่ ว้ิ มือหรือผิวหนังมีโอกาสถูกหนีบได้ขณะใช้
เครื่องมือควรออกแบบให้เหมาะสมกับมือข้างที่ถนัด
ออกแบบไม่ดี

ออกแบบดี

อุปกรณ์ควบคุมการปฏิบัติงาน
ปุม่ ควบคุม, ควรออกแบบให้ใช้งานได้งา่ ยในท่ายืนหรือท่านัง่ ปกติ
โดยไม่ตอ้ งเอือ้ มและควรออกแบบให้เหมาะสม เช่น ปุม่ ควบคุม
สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ความเร็วสูงควรใช้มือควบคุม และปุ่ม
ควบคุมที่ต้องใช้แรงกดมากควรใช้เท้าควบคุม
ปุม่ ควบคุมควรเป็นชนิดใช้ 2 มือควบคุม เพือ่ ป้องกันการถูกหนีบ
โดยเครื่องจักร
ปุม่ กดควรออกแบบให้ใช้นว้ิ กดได้ทลี ะ 2 - 3 นิว้
ควรมีการระบุปุ่มที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินและปุ่มที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานปกติอย่างชัดเจน โดยการติดป้าย / แยกสี
ปุ่มควบคุมควรออกแบบเพื่อป้องกันการเปิด / ปิด โดยบังเอิญ
เช่น การทำฝาปิดครอบสวิตซ์
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5. การยกย้ายวัสดุในการปฏิบตั งิ าน
น้ำหนักที่ยกจะต้องเหมาะสมกับผู้ที่จะยก โดยจัดหีบห่อใหม่
ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อลดน้ำหนักในการยก, ลดจำนวนของ
ทีจ่ ะยกในแต่ละเทีย่ ว และใช้ผยู้ กมากกว่า 1 คน ในการยกของ
ที่มีน้ำหนักมาก
ปรับระยะทางในการยกย้ายวัสดุให้ใกล้ขึ้นโดยปรับระดับพื้นที่
ที่จะต้องยกของให้สูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงที่เก็บวัสดุให้ใกล้ขึ้น
ลดการบิดเอีย้ วลำตัวขณะยกย้าย โดย
จัดท่าทางการยกโดยให้ของที่จะยกอยู่ด้านหน้าของร่างกาย
จัดพื้นที่บริเวณยกย้ายให้กว้างพอที่จะหมุนตัว โดยมิต้อง
บิดเอี้ยวลำตัว
หันด้านข้างโดยเคลื่อนเท้าแทนการหมุนลำตัว
ใช้การลากหรือเข็นแทนการยก โดยใช้รถเข็นช่วย
ใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ในการออกแรงยก เช่น ใช้กล้ามเนือ้ ขาแทน
กล้ามเนื้อหลังในการยกวัสดุจากพื้น

6. การออกแบบงาน
การออกแบบงานที ่ ด ี จ ะต้ อ งทำให้ ค นงานเกิ ด สุ ข ภาพที ่ ด ี ท ั ้ ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต โดย
จะต้องออกแบบให้คนงานที่ทำงานสามารถเปลี่ยนอิริยาบทได้
โดยง่าย
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จะต้องออกแบบให้คนงานมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ
จะต้องออกแบบให้คนงานรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในผลสำเร็จของงานนัน้
มีการสอนงานให้คนงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
มีการจัดตารางเวลาการทำงานให้คนงานมีโอกาสได้พกั อย่างเต็มที่
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนงาน จะต้องมีช่วงเวลาให้คนงานทำความ
คุ้นเคยกับงานใหม่ในระยะเริ่มแรกก่อน

แบบประเมินความเสีย่ งในงานด้วยตนเอง
ลักษณะงานที่ท่านทำอยู่
มีการบิดข้อมือ ซ้ำๆ บ่อยๆ หรือไม่?
มีการบิดแขน ซ้ำๆ บ่อยๆ หรือไม่?
มีการยกข้อศอกไกลจากตัว ซ้ำๆ บ่อยๆ หรือไม่?
มีการบีบจับด้วยนิ้วชี้และนิ้วโป้งบ่อยๆ หรือไม่?
มีการยกหรือเอื้อมแขนเหนือระดับไหล่บ่อยๆ หรือไม่?
มีการใช้เครือ่ งมือทีม่ คี วามสัน่ สะเทือนบ่อยๆ หรือไม่?
มีการใช้มอื เปล่าในการกด ตอก บ่อยๆ หรือไม่?
มีการบิดเอีย้ วลำตัวหรืองอหลังบ่อยๆ หรือไม่?
มีการยกของในระดับต่ำกว่าหัวเข่า ซ้ำๆ บ่อยๆ หรือไม่?
มีการก้มคอซ้ำๆ บ่อยๆ หรือไม่?

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นลักษณะงานที่มีความเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนือ้ และข้อต่อ หากท่านตอบว่าใช่ในข้อใดข้อหนึง่
ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ดูแลบริษัทท่านอยู่
เพื่อการปรับปรุงสภาพงานที่เหมาะสมต่อไป
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บทที่ 2
ดูแลตนเองอย่างไรปลอดภัยจากโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานคืออะไร?
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถสร้าง
ฮอร์โมนอินซุลินหรือสร้างได้น้อยมาก ฮอร์โมนอินซุลินนี้มีหน้าที่คอยช่วย
ทำให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงาน เมื่ออินซุลินในร่างกาย
มีไม่พอหรือมีพอแต่ใช้ไม่ได้ น้ำตาลก็ไม่ถูกนำไปใช้ทำให้เกิดการคั่งของ
น้ำตาลในเลือดและอวัยวะต่างๆ เมื่อมีน้ำตาลคั่งในเลือดมากๆ ก็จะถูก
ไตกรองออกมาในปัสสาวะทำให้ปัสสาวะหวาน ในบางครั้งมีมดขึ้นได้จึง
เรียกว่า “เบาหวาน”
โรคเบาหวานมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้
มักมีพอ่ แม่หรือญาติพน่ี อ้ งเป็นโรคนีด้ ว้ ย นอกจากนีย้ งั อาจมีสาเหตุอย่างอืน่
เช่น อ้วนเกินไป, กินอาหารหวานมากเกินไป หรือเกิดจากการใช้ยา เช่น
เสตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาเม็ดคุมกำเนิด หรืออาจพบร่วมกับโรคอืน่ ๆ
เช่น โรคตับอ่อนอักเสบเรือ้ รัง

จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าเป็นเบาหวานหรือไม่?
ในรายทีอ่ าการเบาหวานยังเป็นไม่มาก (จะมีระดับน้ำตาลในเลือด
140 - 200 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลติ ร) อาจจะไม่มอี าการผิดปกติ
เกิดขึน้ จะทราบได้จากการตรวจปัสสาวะเท่านัน้
29

ในรายที่อาการชัดเจน จะมีอาการปัสสาวะบ่อย และปัสสาวะ
ครัง้ ละมาก ๆ เนือ่ งจากน้ำตาลทีอ่ อกมากับปัสสาวะ จะดึงเอาน้ำออกมาด้วย
เมื่อถ่ายปัสสาวะมากก็จะทำให้รู้สึกกระหายน้ำ ต้องคอยดื่มน้ำบ่อยๆ
และอาจมีอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นได้
ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอาจเป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากๆ หรือ
ผูท้ ร่ี ปู ร่างปกติมลี กั ษณะผอมก็ได้ เนือ่ งจากผูท้ เ่ี ป็นเบาหวานเป็นผูท้ ร่ี า่ งกาย
ไม่สามารถนำน้ำตาลมาเผาผลาญเป็นพลังงาน ร่างกายจึงเผาผลาญ
พลังงานจากกล้ามเนื้อและไขมันแทน ทำให้บางรายอาจมีน้ำหนักลดลง
และกล้ามเนื้อลีบลง แต่ในบางรายอาจมีน้ำหนักขึ้นหรืออ้วนขึ้นก็ได้
ขึ้นกับภาวะโภชนาการ เช่น การรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นประจำ
ผู้ป่วยเบาหวานบางคนอาจมีอาการคันตามตัว เป็นฝีบ่อย เป็นแผลเรื้อรัง
หายยาก บางรายอาจมีอาการคันตามช่องคลอดหรือมีตกขาว
ในรายที ่ เ ป็ น มานานไม่ ไ ด้ ร ั บ การรั ก ษา อาจมี อ าการชา หรื อ
ปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือ ปลายเท้า ตามัวลง อาจพบอาการ
ความดันโลหิตสูงร่วมด้วย

เบาหวานมีอนั ตรายมากน้อยเพียงใด?
ผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง อาจทำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนขึน้ ได้ ดังนี้
1. ต้อกระจก ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะทำให้เลนต์ตาค่อยๆ
เสือ่ มไปเรือ่ ยๆ จนเกิดภาวะต้อกระจกขึน้ ในบางรายอาจมี
อาการจอประสาทตา หรือจอตาเสือ่ ม ทำให้ตามัวลงเรือ่ ยๆ
และอาจทำให้ตาบอดในที่สุด
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2. ปลายประสาทอั ก เสบ เกิ ด อาการชา หรื อ ปวดร้ อ น
ตามปลายมือปลายเท้า
3. ไตเสื่อม จนเกิดภาวะไตวาย ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของ
ผู้ป่วยเบาหวานที่พบได้บ่อย
4. ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
อัมพาต และโรคหัวใจขาดเลือดได้ ถ้าหลอดเลือดที่เท้า
ตีบแข็งทำให้เลือดไปเลีย้ งทีเ่ ท้าไม่พอ ทำให้เกิดอาการเท้าเย็น
เป็นตะคริวหรือปวดเมือ่ เดินมาก ๆ
5. เกิดโรคติดเชือ้ ได้งา่ ย เนือ่ งจากภูมติ า้ นทานโรคต่ำ

ข้อแนะนำสำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน
สำหรับผูท้ ม่ี อี ายุเกินกว่า 40 ขึน้ ไป หรือผูท้ ม่ี ญ
ี าติพน่ี อ้ งป่วยเป็น
เบาหวานหรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ควรเฝ้าระวังตนเองโดยการตรวจเช็ค
ปัสสาวะ หรือเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลเป็นครั้งคราว ซึ่งการตรวจดังกล่าว
อาจรวมอยูใ่ นการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี หากการตรวจดังกล่าว พบว่า
เป็นเบาหวานในระยะเริม่ แรก (ระดับน้ำตาลในเลือด 140 - 200 มิลลิกรัม
ต่อเลือด 100 มิลลิลติ ร) ควรจะได้รบั การรักษาแต่เนิน่ ๆ
การรูจ้ กั รับประทานอาหาร โดยการลดของหวาน อาหารจำพวกแป้ง
และไขมัน กินอาหารพวกโปรตีน และรับประทานอาหารจำพวกผัก และ
ผลไม้ให้มากๆ อย่าปล่อยให้ร่างกายอ้วน หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ
ทำจิ ต ใจให้ ร ่ า เริ ง ไม่ เ ครี ย ด และวิ ต กกั ง วลจะทำให้ โ อกาสในการเป็ น
โรคเบาหวานน้อยลง
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ถ้าป่วยเป็นเบาหวานหรือมีญาติปว่ ยอยูจ่ ะดูแลสุขภาพอย่างไร?
ควรจะทำความเข้าใจว่า เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลา
ในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าได้รับการรักษาและปฏิบัติตน
ตามคำแนะนำของแพทย์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ก็ จ ะสามารถ
ดำรงชีวิตได้ดังเช่นคนปกติ แต่หากขาดการรักษาหรือรักษา
ไม่จริงจัง อาจเกิดภาระแทรกซ้อนอืน่ ๆ ตามมาได้
การฉีดยา หรือกินยารักษาเบาหวาน อาจทำให้เกิดภาวะ
น้ำตาลในเลือดต่ำ (อาการใจหวิว ใจสัน่ หน้ามืด ตาลาย ตัวเย็น
เหงือ่ ออก) ถ้าเป็นมากอาจเป็นลมหมดสติได้ ดังนัน้ เพือ่ ป้องกัน
อันตรายจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงควรรับประทานอาหาร
ให้ตรงเวลา และควรพกท็อฟฟี่ติดตัวไว้อมถ้ามีอาการดังกล่าว
เกิดขึ้น
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ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรถามเภสัชกรหรือผู้ขายให้แน่ใจว่ายานั้น
จะไม่มีผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือด
ควบคุมอาหารการกินอย่างเคร่งครัดโดย
กินอาหารวันละ 3 มือ้ กินให้ตรงเวลาในปริมาณใกล้เคียง
กันทุกวัน ทุกมือ้
อย่ากินจุบจิบ
กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ (แป้ง เนือ้ สัตว์ ไขมัน และผัก)
โดยกิ น แป้ ง พอสมควรแต่ ก ิ น ผั ก ให้ ม ากๆ โดยเฉพาะผั ก
ประเภทใบและถั่วสด
งดน้ ำ ตาล ของหวานทุ ก ชนิ ด และผลไม้ ท ี ่ ม ี ร สหวานจั ด
แต่ถ้าชอบหวานให้ใช้น้ำตาลเทียมแทน
หลีกเลี่ยงอาหารมัน อาหารทอด เครื่องในสัตว์ ไข่แดง
และอาหารที่มีรสเค็มจัด
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดินเร็ว วิ่งเหยาะ
ปัน่ จักรยาน หรือว่ายน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ การควบคุม
อาหารและการออกกำลังกายที่พอดีจะช่วยควบคุมน้ำหนักตัว
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ ควรเลิกสูบ เพราะการสูบบุหรี่จะทำให้
ผู้ที่เป็นเบาหวานมีผนังหลอดเลือดแดงแข็งและเสื่อมเร็วขึ้น
และนำไปสูโ่ รคแทรกซ้อนต่างๆ ได้
ผู ้ ท ี ่ ป ่ ว ยเป็ น เบาหวานจะต้ อ งระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ เ กิ ด แผลตาม
ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผลบริเวณเท้าและดูแลรักษาเท้าให้
สะอาดอยู ่ เ สมอ เพราะแผลบริ เ วณเท้ า ในผู ้ ป ่ ว ยเบาหวาน
จะหายยาก และมีโอกาสเกิดการติดเชือ้ ลุกลามได้งา่ ย
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บทที่ 3
ความอ้วน...ปัจจัยบั่นทอนสุขภาพในการทำงาน
ความอ้วน เกิดจากปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายมีจำนวน
มากเกินไป โดยทัว่ ไปแล้วผูห้ ญิงจะมีไขมันประมาณ 25- 30% ของน้ำหนัก
ตัว และผูช้ ายจะมีประมาณ 15 - 20% ของน้ำหนักตัว

ทำไมเราจึงอ้วน?
ความอ้วนมักจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ การรับประทาน
อาหารมีพลังงานสูงมากเกินความจำเป็น และออกกำลังกายน้อยเกินไป
สาเหตุดังกล่าวทำให้ร่ายกายเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มีมากเกินกว่าการใช้
ในแต่ละวัน เป็นไขมันทำให้รา่ งกายอ้วนขึน้
นอกจากสาเหตุหลัก 2 ประการดังกล่าวแล้วยังมีปจั จัยอืน่ ๆ เช่น
พันธุกรรม ถ้าพ่อแม่อว้ นลูกมีโอกาสอ้วนถึง 80%
ความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อทำให้การหลั่งของ
ฮอร์โมนบางชนิดผิดปกติ
ความผิดปกติของสมองส่วนไฮโปทาลามัส ที่ทำให้การควบคุม
การกินอาหารผิดปกติ
ยาบางชนิด ทำให้เกิดความอยากรับประทานมากขึน้
ความเครียด ทำให้บางคนหาทางออกด้วยการรับประทาน
บ่อยขึ้นและมากขึ้น
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จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าอ้วนเกินไปหรือไม่?
การที่จะบอกได้ว่าร่างกายของเราอ้วนหรือผอมเกินไปหรือไม่นั้น
สามารถเทียบได้จากสัดส่วน ที่เหมาะสมของน้ำหนักและส่วนสูง หรือที่
เรียกว่าค่าดัชนีมวลกาย (BMI) โดยสามารถคำนวนง่ายๆ ได้ โดยใช้
น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง
ตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงคนหนึง่ สูง 155 เซนติเมตร หนัก 50 กิโลกรัม
จะมีค่าดัชนีมวลกายดังนี้
=
50
= 20.83 กิโลกรัม / ตารางเมตร
1.55 X 1.55
ซึง่ ค่าปกติควรอยูร่ ะหว่าง 18.5 ถึง 24.9 กิโลกรัม / ตารางเมตร
หากค่าดัชนีมวลกายมีคา่ ตัง้ แต่ 25 กิโลกรัม / ตารางเมตร ขึน้ ไป ถือว่า
เริม่ อ้วน ถ้ามีคา่ ตัง้ แต่ 30 กิโลกรัม / ตารางเมตร ขึน้ ไปถือว่าเป็นโรคอ้วน

ความอ้วนมีผลเสียต่อร่างกายและการทำงานได้อย่างไร?
ความอ้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังหลายโรค เช่น
โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคนิ่วในถุงน้ำดี,
โรคไตและโรคเครียดจากการปรับตัวเข้าสังคมและความรู้สึกเกิดปมด้อย
เพิม่ โอกาสในการเกิดมะเร็งของมดลูก รังไข่ และเต้านม
นอกจากนั้นความอ้วนยังเป็นอุปสรรคในการทำงาน ทั้งในด้าน
ความคล่องตัวในการทำงาน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก จะเหนื่อยและร้อน
ขณะทำงานได้ง่ายกว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ เพราะขณะทำงานร่างกาย
จะต้องใช้ออกซิเจนและพลังงานไปเลี้ยงเซลต่างๆ ในร่างกายมากกว่า
และโครงสร้างของร่างกายยังต้องแบกภาระน้ำหนักตัวมากกว่าคนปกติ
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คนที ่ ม ี น ้ ำ หนั ก ตั ว มากจึ ง มี โ อกาสเกิ ด โรคเกี ่ ย วกั บ กระดู ก และข้ อ ต่ อ
และโรคปวดหลังจากการทำงานได้มากกว่าคนปกติ

จะควบคุมน้ำหนักไม่ให้อว้ นเกินไปได้อย่างไร?
หลั ง จากที ่ ค ุ ณ คำนวนค่ า ดั ช นี ม วลกายแล้ ว พบว่ า น้ ำ หนั ก ตั ว
ของคุณอยู่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องควบคุมน้ำหนัก
หรือลดน้ำหนักของตนเองลง การควบคุมน้ำหนักมีหลักการง่าย ๆ คือ
จะต้องลดปริมาณพลังงานจากอาหารทีเ่ ราได้รบั ในแต่ละวันลง และเพิม่ การ
ใช้พลังงานในแต่ละวันให้มากขึน้ โดยมีแนวการปฏิบตั ดิ งั นี้
การควบคุมการรับประทานอาหาร
อาหารแต่ละชนิดถึงแม้วา่ จะมีปริมาณทีเ่ ท่ากัน แต่อาจให้พลังงาน
(แคลอรี) ไม่เท่ากัน ดังที่กล่าวไปแล้วว่าพลังงาน (แคลอรี) ที่ร่างกาย
ได้รบั จากอาหารในแต่ละวัน หากมีมากเกินความจำเป็นจะถูกเปลีย่ นไปเป็น
พลังงานสะสมในรูปไขมัน การที่จะเลือกรับประทานอาหารแต่ละชนิด
เราควรคำนึงถึงปริมาณแคลอรี่ที่เราจะได้รับจากอาหารเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมการใช้พลังงานในแต่ละวัน
หลักในการควบคุมการรับประทานอาหารให้น้อยลงมีดังนี้
บริโภคอาหารให้นอ้ ยลงกว่าทีร่ า่ งกายต้องการใช้ โดยลดอาหาร
จำพวกแป้ง น้ำตาล ไขมันและควรกินอาหารจำพวกผักและ
ผลไม้ที่ไม่หวานจัด
เลือกอาหารทีใ่ ห้พลังงานต่ำ หาได้งา่ ย
พยายามทำความพอใจในอาหารที่บริโภค ขณะบริโภคไม่ควร
นึกถึงอาหารอืน่ ควรเคีย้ วอาหารช้าๆ ให้ละเอียด
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พยายามปรับตัว ลดการรับประทานอาหารหวาน อาหารมัน
ไม่เติมน้ำตาลหรือกระเทียมเจียวในอาหาร
วันที่มีงานเลี้ยงนอกบ้าน ควรรับประทานอาหารมื้ออื่นๆ ให้
น้อยลง
เลือกปรุงอาหารโดยวิธีการที่ให้พลังงานน้อย เช่น หลีกเลี่ยง
การทอดด้วยเนยหรือน้ำมัน อาหารชุบแป้ง และเปลีย่ นไปปรุง
โดยวิธี อบ ปิง้ ย่าง หรือนึง่ แทน
การออกกำลังกาย
การออกกำลังกาย เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อขา ลำตัว แขน ให้มีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น
ทำให้ อ ั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจเพิ ่ ม ขึ ้ น โดยทั ่ ว ไปแล้ ว เมื ่ อ เอ่ ย ถึ ง การ
ออกกำลังกาย เรามักจะนึกไปถึง การวิง่ เดินเร็ว เต้นแอโรบิค ถีบจักรยาน
ว่ายน้ำ หรือเล่นกีฬาอื่นๆ ซึ่งหากปฏิบัติได้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ
อย่างน้อย 20 นาที ก็จะเกิดผลดีตอ่ ร่างกาย ทำให้เกิดความฟิตอยูเ่ สมอ
และช่วยให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานมากขึ้น
แต่สำหรับผูท้ ม่ี ขี อ้ จำกัดในเรือ่ งเวลาในการออกกำลังกาย ก็สามารถ
ปรับการออกกำลังกายให้เข้ากับชีวติ ประจำวัน โดยมีหลักว่าควรเคลือ่ นไหว
ออกกำลังกายด้วยความแรงระดับปานกลางทุกวัน หรือเกือบทุกวันสะสม
ให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีตอ่ วัน โดยอาจทำในระหว่างวันสะสมไปจนครบ 30
นาที เช่น เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ เดินแทนการใช้รถยนต์ในระยะ
ทางไม่ไกลนัก การทำกายบริหารพร้อมๆ กับดูโทรทัศน์ไปด้วย การทำสวน
การทำงานบ้าน
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ตัวอย่างของการออกกำลังกายระดับปานกลางที่ใช้พลังงาน 150
แคลอรี่ ต่อครัง้
กรรม
/ การออกกำลั
งกาย
หนักิกจใช้
เวลาน้
อย
1. ล้าง และเช็ดขัดรถยนต์
2. เช็ดถูบา้ น หน้าต่าง
3. เล่นวอลเลย์บอล
4. ทำสวน ขุดดิน
5. เดินประมาณ 2.8 กิโลเมตร
6. เดินขึ้นบันได
7. วิง่ ประมาณ 2.4 กิโลเมตร

ระยะเวลาที่ควรใช้

ลักษณะการใช้
พลังงาน

45 - 60 นาที
45 - 60 นาที
45 นาที
30 - 45 นาที
35 นาที
15 นาที
15 นาที

เบาใช้เวลานาน

หนักใช้เวลาน้อย

นอกจากการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้ว
เราควรจะต้องคอยดูแลประเมินน้ำหนักตัวเทียบกับส่วนสูงอยูเ่ สมอเป็นระยะ
เพือ่ คงไว้ซง่ึ น้ำหนักทีไ่ ด้มาตรฐาน และสุขภาพทีด่ ตี ลอดไป
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บทที่ 4
ประจำเดือนและการคุมกำเนิด
การมีประจำเดือนเป็นเครื่องหมายของสตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์
คือ มีอายุตง้ั แต่ 12 ปี จนถึงอายุเฉลีย่ ประมาณ 55 ปี โดยมีฮอร์โมนเพศ
เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ทำหน้าที่ในการควบคุม
กระบวนการสร้างไข่ ตกไข่ ประจำเดือนที่มาตามปกติเกิดจากไข่ที่ไม่ได้
รับการผสมและเยื่อบุมดลูกที่หนาตัวขึ้น เพื่อเป็นที่รองรับของไข่ลอกตัว
และถูกขับออกมา ทำให้ไม่มขี องเสียคัง่ ค้างภายใน
ตามปกติแล้วผู้หญิงจะมีประจำเดือนทุกๆ 24 ถึง 32 วัน
แต่ส่วนใหญ่ประมาณ 1 ใน 6 ของผู้หญิงทั้งหมดประจำเดือนจะมาทุก
28 วัน แต่ก็มีสาเหตุปัจจัยบางอย่าง เช่น ความเครียด การพักผ่อน
ไม่เพียงพอ และการรับประทานยาบางอย่างที่ทำให้ประจำเดือนมาเร็วขึ้น
หรือช้าออกไปได้

อย่างไรจึงจะเรียกว่าประจำเดือนมาผิดปกติ?
ประจำเดือนมามากผิดปกติ เมือ่ เทียบกับเดือนก่อน ๆ
ระยะเวลาการมีประจำเดือนยาวนานกว่าปกติ เมื่อเทียบกับ
ครัง้ ก่อน หรือระยะเวลาการมีประจำเดือนมานานมากกว่า 7 วัน
ขณะมี ป ระจำเดื อ นมี อ าการปวดถ่ ว งบริ เ วณท้ อ งน้ อ ยอย่ า ง
รุนแรงมาก
หากมีอาการผิดปกติดงั กล่าวควรปรึกษาสูตนิ รีแพทย์ ทัง้ นีร้ วมไปถึง
อาการตกขาวมีกลิ่นเหม็นและอาการคันบริเวณช่องคลอดด้วย
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อาการปวดประจำเดือน
คุณผู้หญิงบางคน คงจะมีปัญหาเรื่องอาการปวดประจำเดือน
ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลต่อการทำงานปกติหรือการดำเนินชีวิตประจำวันได้
การบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนีท้ ำได้หลายวิธี เช่น
การรับประทานยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้น
ซึง่ ผูห้ ญิงส่วนใหญ่จะใช้ยาแก้ปวด แต่การรับประทานยาแก้ปวด
มาก ๆ จะเกิดการสะสมในร่างกายและอาจเกิดพิษต่อตับ และ
อาการข้างเคียงได้
การใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบหน้าท้องและนอนพัก จะช่วย
บรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้
การออกกำลั ง กาย เช่น การวิ่ง หรือเต้นแอโรบิค อย่าง
สม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ อย่างน้อยครัง้ ละ 30 นาที
จะช่วยให้ร่างกายสามารถทนกับความเจ็บปวดได้มากขึ้น
ถ้าพบว่าอาการปวดประจำเดือนเริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในผู้ที่มี
อายุมากกว่า 25 ปี ขึน้ ไปหรือยังมีอาการปวดมากในหญิงทีแ่ ต่งงานแล้ว
ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุของการปวดต่อไป

การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด
การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ
ผูท้ ย่ี งั ไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะมีบตุ ร วิธกี ารคุมกำเนิดโดยทัว่ ไปมี 2 แบบ คือ
แบบชัว่ คราว และแบบถาวร
วิธกี ารคุมกำเนิดแบบชัว่ คราว เป็นการคุมกำเนิดสำหรับผูท้ ย่ี งั
ไม่พร้อมจะมีบตุ รหรือต้องการเว้นระยะห่างของการมีบตุ ร วิธกี ารคุมกำเนิด
แบบชัว่ คราว มีดงั นี้
42

การรั บ ประทานยาเม็ ด คุ ม กำเนิ ด เป็นยาที่ฝ่ายหญิง
ต้องกินทุกวัน และควรกินให้เป็นเวลาเดียวกัน โดยเวลาที่
เหมาะสม คือ เวลาหลังอาหารเย็นหรือก่อนเข้านอน
การฝังยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดชนิดฝังนี้จะฝังไว้ที่
ต้นแขนด้านในเหนือข้อพับ โดยยาฝังคุมกำเนิดจะออกฤทธิ์
หลังจากฝังแล้วภายใน 24 ชัว่ โมง และสามารถคุมกำเนิด
ได้ทนั ที ยา 1 ชุด จะสามารถระงับการตัง้ ครรภ์ได้นาน 5 ปี
การใส่หว่ งอนามัย หลังจากใส่หว่ งอนามัยสามารถป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ได้นาน 3 - 5 ปี ซึง่ ผูท้ ใ่ี ส่หว่ งอนามัยควรตรวจ
ห่วงอนามัยด้วยตนเองทุกครั้งที่หมดประจำเดือน และควร
ตรวจภายในโดยสูตนิ รีแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
การใช้ถงุ ยางอนามัย ในปัจจุบนั ถุงยางอนามัยถูกออกแบบ
มาให้ใช้สำหรับเพศหญิงและเพศชาย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ต ั ว อสุ จ ิ เ ข้ า ไปผสมกั บ ไข่ ข องฝ่ า ยหญิ ง
นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันโรคเอดส์ได้อีกด้วย
วิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่กล่าวมาข้างต้นมีข้อพิจารณาในการ
เลือกใช้คือ
คู่สมรสใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน วิธีที่เหมาะสมได้แก่
การใช้ถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิด
ผู ้ ท ี ่ ม ี บ ุ ต รแล้ ว และต้ อ งการเว้ น ระยะการมี บ ุ ต ร วิธีที่
เหมาะสมคื อ การฉี ด ยาคุ ม กำเนิ ด , การฝั ง คุ ม กำเนิ ด ,
การกินยาคุมกำเนิด และการใส่หว่ งอนามัย
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วิธกี ารคุมกำเนิดแบบถาวร เหมาะสมกับคูส่ ามี ภรรยาทีค่ ดิ ว่า
มี บ ุ ต รเพี ย งพอแล้ ว ได้ แ ก่ วิ ธ ี ก ารทำหมั น ซึ ่ ง ทำได้ ท ั ้ ง ชายและหญิ ง
โดยการทำหมันจะไม่ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
สมรรถภาพและความรู้สึกทางเพศจะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเรื่องที่ผู้หญิงควรรู้ ยาคุมกำเนิด
ฉุกเฉินนี้ มิใช่ทางเลือกทีด่ ใี นการคุมกำเนิด เพราะวิธดี งั กล่าวมีประสิทธิภาพ
ในการคุมกำเนิดต่ำกว่าวิธอี น่ื ๆ จึงควรใช้ในกรณีทจ่ี ำเป็นเท่านัน้ เช่น
เมื่อถูกทำร้ายทางเพศโดยไม่มีการป้องกันการตั้งครรภ์
ฉีดยาคุมกำเนิดช้ากว่ากำหนดนัดหมาย
ลืมรับประทานยาคุมกำเนิดในแถวเดียวกันมากกว่า 3 วัน
เมื่อถุงยางอนามัยฉีกขาดหรือเลื่อนหลุดขณะมีเพศสัมพันธ์
ห่วงอนามัยหลุด
การรับประทานยาดังกล่าวจะต้องรับประทานทันทีหรือภายใน 1
ชั่วโมงภายหลังมีเพศสัมพันธ์และไม่ควรกินยานี้มากกว่า 4 เม็ดต่อเดือน
และในกรณีที่ตั้งครรภ์อยู่ยาคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉินนี้จะไม่มีผลยับยั้งการ
ตั้งครรภ์
การใช้ยาดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงคือ อาการคลื่นไส้
อาเจียน และมีเลือดออกกระปริบกระปรอยได้
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บทที่ 5
การดูแลเต้านมด้วยตนเอง
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้หญิง ซึ่งมะเร็งชนิดนี้
พบได้ในผูห้ ญิงทุกวัยแต่จะพบได้มากในผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า 50 ปีขน้ึ ไป

คุณมีความเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากน้อยเพียงใด
ผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติ คือ
ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม
ผูท้ ต่ี ง้ั ครรภ์แรกภายหลังอายุ 31 ปี
ผู้ที่เคยมีมะเร็งเต้านมในเต้านมข้างใดข้างหนึ่ง
ผู้ที่มีประวัติมะเร็งที่รังไข่
ผูท้ ส่ี มั ผัสรังสีชนิดแตกตัวในระดับต่ำ ๆ

อาการทีอ่ าจบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านม
มีก้อนที่เต้านม
เต้านมทัง้ 2 ข้างไม่สมดุลย์หรือมีขนาดไม่เท่ากัน
ผิวหนังบริเวณเต้านมมีการเปลีย่ นแปลง มีแผล แตกคล้ายผิวส้ม
ผิวหนังรอบหัวนมเป็นสะเก็ด
อุณหภูมริ อบเต้านม ร้อนขึน้ หรือมีอาการบวมแดง
มีของเหลวผิดปกติไหลออกมาจากเต้านม
แขนบวม
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การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเฝ้าระวังโรค
มะเร็งเต้านมมิให้ลุกลามจนเป็นอันตราย โดยควรทำทุกเดือน ตั้งแต่เข้า
สู่วัยสาวจนถึงวัยสูงอายุ เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน เวลาที่ดีที่สุดในการตรวจคือ ระยะเวลาหลังหมดประจำเดือน
ประมาณ 7 - 10 วัน เพราะเป็นระยะทีเ่ ต้านมไม่บวมและนิม่ ทำให้ตรวจง่าย

การตรวจเต้านมด้วยตนเองต้องทำอย่างไร?
การตรวจเต้านมด้วยตนเองมี 3 วิธคี อื
1. ยืนหน้ากระจก
ปล่ อ ยแขนข้ า งลำตั ว
ตามสบาย เปรียบเทียบ
เต้านมทั้งสองข้าง ว่ามี
หั ว นมบิ ด เบี ้ ย ว หรื อ
เต้านมผิดปกติหรือไม่
ยกมื อ ทั ้ ง สองข้ า งเหนื อ
ศีรษะสังเกตุดูความผิดปกติ
ท้ายสุดให้โค้งตัวเข้ามาด้านหน้า มือทั้งสองวางบนเข่า และ
สังเกตุดูความผิดปกติ
2. ท่านอนราบ
นอนในท่ า สบาย และ
ยกแขนข้างที่ต้องการตรวจ
เหนือศีรษะ
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ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ของมืออีกข้างหนึ่ง วางบน
เต้านม
เริ่มตรวจจากด้านบนของเต้านม โดยวนมือไปให้ทั่วรอบๆ
เต้านมจนถึงหัวนม หรือวนมือเป็นแนวก้นหอย
3. ขณะอาบน้ำ
ผู ้ ท ี ่ ม ี เ ต้ า นมขนาดเล็ ก ให้
วางมื อ ข้ า งเดี ย วกั บ เต้ า นม
ที ่ ต ้ อ งการตรวจบนศี ร ษะ
แล้วใช้มืออีกข้างคลำเต้านม
แบบวนมื อ เป็ น วงกลมใน
แนวก้ น หอย เช่ น เดี ย วกั บ
ท่านอนราบ
ผูท้ ม่ี เี ต้านมขนาดใหญ่ ให้ใช้
มือข้างเดียวกับเต้านมที่ต ้องการตรวจ ประคองเต้านม
และตรวจคลำเต้ า นมจากด้ า นล่ า ง ส่ ว นมื อ อี ก ข้ า ง
ให้ตรวจคลำเต้านมจากด้านบน
การตรวจเต้านมนี้ ควรทำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ภายหลังจาก
วันที่หมดประจำเดือนไปแล้ว เมื่อคุณตรวจพบสิ่งผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึ้น
กับเต้านมคุณไม่ว่าจะเป็น ก้อน รอยบุ๋ม รอยนูนบวม ผื่นแดง ผิวหนัง
ย่นหดตัวคล้ายผิวฟักทอง เส้นเลือดดำขอด การมีสะเก็ดขาว หรือมี
อาการคัน ควรรีบปรึกษาแพทย์ทนั ที เพือ่ ทำการวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้อง การตรวจ
เต้านมด้วยตนเองเป็นประจำจะช่วยให้คุณรอดพ้นอันตรายจากมะเร็ง
เต้านมได้
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บทที่ 6
ผู้หญิงกับภาวะโลหิตจาง
โรคโลหิตจางทีม่ กั พบได้บอ่ ยในผูห้ ญิงคือ โรคโลหิตจางเนือ่ งจาก
ขาดธาตุเหล็ก ซึง่ มักจะเกิดขึน้ จากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กน้อยเกินไป
มีการดูดซับธาตุเหล็กในสารอาหารผิดปกติ เช่น ภาวะท้องเสีย
เรือ้ รัง, การได้รบั การผ่าตัดเอากระเพาะอาหารออกไปบางส่วน
สูญเสียเลือด จากการมีประจำเดือนมามากเกินไป นานเกินไป,
เป็นแผลในกระเพาะอาหาร
การตั้งครรภ์ทำให้ธาตุเหล็กถูกดึงไปเพื่อสร้างเลือดในทารก
หากไม่ได้รับประทานธาตุเหล็กเสริมก็จะเกิดภาวะโลหิตจางได้
การสัมผัสกับสารตะกั่วจากการทำงานในโรงงาน ทำให้เกิด
โรคพิษตะกัว่ เรือ้ รัง ซึง่ ทำให้เกิดโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ได้

เป็นโรคโลหิตจางแล้วจะมีอาการอย่างไร?
ผูท้ เ่ี ป็นโรคโลหิตจางจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนือ่ ยง่าย ใจสัน่ มึนงง
หน้ามืด วิงเวียน และมักจะมีอาการเบื่ออาหาร หน้าซีด เปลือกตาซีด
ฝ่ามือและเล็บเหลืองซีด
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จะป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้อย่างไร?
โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กสามารถป้องกันได้ด้วยการกิน
อาหารทีม่ ธี าตุเหล็กมาก เช่น เนือ้ สัตว์ ตับหมู ตับวัว เลือดหมู นม ไข่ ถัว่
ผักใบเขียว ในสตรีมคี รรภ์อาจต้องได้รบั ยาบำรุงโลหิตเสริม
ในกรณีทต่ี อ้ งทำงานโดยใช้สารตะกัว่ เป็นองค์ประกอบในการทำงาน
เช่น ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค คอมพิวเตอร์ และเครื่องประดับโลหะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการบัดกรีจะต้องสวมใส่หน้ากากที่สามารถ
ป้องกันสารตะกัว่ ได้ตลอดเวลาทำงานและสวมใส่อย่างถูกวิธี และจะต้องทำ
ในที่ๆ มีระบบดูดอากาศ หรือครอบปิดมิดชิด เพื่อลดการสัมผัสฟูมตะกั่ว
ให้น้อยที่สุด
นอกจากโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กแล้ว ยังมีโรคทาง
พันธุกรรมอีกโรคหนึ่ง เรียกว่า ทาลัสซีเมีย ซึ่งพบว่าคนไทยมีกรรมพันธุ์
ของโรคนี้ แต่ไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนอีสาน
จะมีถงึ 40% ของประชากรทัว่ ไปทีม่ กี รรมพันธุข์ องโรคนี้

โรคทาลัสซีเมีย คืออะไร
ทาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้
ผู้ที่ป่วยมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดง
แตกสลายเร็วกว่าที่ควร ทำให้ผู้ป่วยมีอาการซีดเรื้อรัง ผู้ที่มีอาการแสดง
ของโรคนี้ จะต้องรับกรรมพันธุท์ ผ่ี ดิ ปกติมาจากทัง้ ฝ่ายพ่อและแม่ ถ้ารับมา
จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจะไม่มีอาการแสดง
ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการซีดเหลือง ตับและม้ามโตมาตั้งแต่เด็ก
ร่างกายเติบโตช้า ตัวเตีย้ และน้ำหนักน้อยไม่สมอายุ ใบหน้าจะมีลกั ษณะ
เฉพาะ คือ หน้าผากโหนกขึน้ สันจมูกแบะ กระดูกแก้มและขากรรไกรกว้าง
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ฟันยื่น ลูกตาอยู่ห่างกันมากกว่าปกติ ในรายที่เป็นทาลัสซีเมียชนิดอ่อน
อาจมองไม่ เ ห็ น ความผิ ด ปกติ แต่ จ ะมี อ าการซี ด เหลื อ งเป็ น ครั ้ ง คราว
ขณะเป็นหวัด เจ็บคอ หรือโรคติดเชือ้ อืน่ ๆ
ถ้าในครอบครัวของคุณมีประวัตญ
ิ าติพน่ี อ้ งป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมีย
คุณก็เป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสถ่ายทอดโรคนี้ไปยังลูกของคุณได้ ดังนั้น ก่อน
แต่งงานหรือก่อนมีบตุ ร ควรปรึกษาแพทย์ เพือ่ ป้องกันความผิดปกติทอ่ี าจ
เกิดขึ้นกับลูกของคุณ
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บทที่ 7
ปรับสุขภาพจิตพิชิตความเครียด
ในสภาพสังคมปัจจุบัน ผู้หญิงต้องรับบทบาททั้งเป็นผู้หารายได้
เลี้ยงครอบครัวและผู้ที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องงานบ้าน การเลี้ยงดูบุตร
และผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้นำมาสู่ปัญหาเรื่องความเครียด ซึ่งบั่นทอนทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ความเครียดคืออะไร?
ความเครี ย ดเป็ น สภาวะที ่ ร ่ า งกายและจิ ต ใจ
เปลี ่ ย นแปลงไป เป็ น ผลมาจากการที ่ บ ุ ค คลต้ อ ง
ปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม
ทีก่ ดดัน หรือคุกคามให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจ

ความเครียดมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง?
สาเหตุทำให้คนเราเกิดความเครียดสามารถแบ่งเป็น 4 กลุม่ ได้ดงั นี้
1. ตนเอง เช่น สภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยทั้งรุนแรงและ
ไม่รุนแรงทำให้เกิดความเครียดได้ นอกจากนั้น บุคคลิกภาพ
ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้คนเรามีความเครียด มากน้อย
แตกต่างกัน ผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพชอบแข่งขัน เร่งรีบ ต้องการเอาชนะ
ไม่อดทน จะมีความเครียดมาก
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2. ครอบครัว เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาเรื่องบุตร
ความยุง่ ยากเรือ่ งเพศ ตลอดจนภาระงานบ้านในครอบครัว
3. การงาน เช่น ลักษณะงาน ภาระงานทีม่ ากเกินไป ความสัมพันธ์
กับเพือ่ นร่วมงานทีไ่ ม่ดี ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน / นายจ้าง ค่าตอบแทน
น้อยเกินไป
4. สิ่งแวดล้อมในการทำงาน เช่น การระบายอากาศที่ไม่ดี
ทำให้อึดอัด แสงสว่างไม่เหมาะสม เสียงดังเกินไปหรือมีเสียงรบกวน
ตลอดเวลาทำงาน อุณหภูมริ อ้ นเกินไป

ความเครียดจะส่งผลกระทบอย่างไร?
ความเครียดสามารถส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว
และ หน้าทีก่ ารงานได้
ผลกระทบของความเครี ย ดต่ อ ตนเอง ความเครี ย ด
จะก่อให้เกิดความผิดปกติทางกาย เช่น เกิดอาการปวดศีรษะ
ไมเกรน หัวใจเต้นแรงและเร็ว มือเท้าเย็น ท้องอืด คลื่นไส้
ปั ่ น ป่ ว นในท้ อ ง ความดั น โลหิ ต สู ง หอบหื ด โรคหั ว ใจ
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และความเครียดยังส่งผลกระทบ
ต่ออารมณ์ ทำให้หงุดหงิด โกรธง่าย วิตกกังวล หรือซึมเศร้า
หดหูไ่ ม่มสี มาธิ ตัดสินใจลำบาก นอกจากนัน้ ยังทำให้พฤติกรรม
เปลีย่ นแปลง เช่น ดืม่ สุราจัดมากเกินไป สูบบุหรีจ่ ดั ก้าวร้าว
นอนไม่หลับ
ผลกระทบของความเครี ย ดต่ อ ครอบครั ว ทำให้ เ กิ ด
ความไม่เข้าใจกัน ขาดการสื่อสารที่ดีต่อกัน เกิดความขัดแย้ง
ทะเลาะวิวาท หรือหย่าร้าง ลูกขาดความอบอุน่ และขาดความ
เอาใจใส่จากพ่อแม่
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ผลกระทบของความเครียดต่องาน ทำให้ขาดสมาธิทำงาน
ผิดพลาด และบกพร่อง ขาดงานบ่อย และประสิทธิภาพในการ
ทำงานลดลง

ลองประเมินดูวา่ คุณมีความเครียดแค่ไหน?
อาการ / พฤติกรรมความรูส้ กึ

ระดับของอาการ
ไม่เคยเลย เป็นครั้งคราว เป็นบ่อยๆ เป็นประจำตลอดเวลา

นอนไม่หลับ เพราะคิดมาก
หรือกังวลใจ
รูส้ กึ หงุดหงิด รำคาญใจ
ทำอะไรไม่ ไ ด้ เ ลยเพราะ
กังวล
มีความวุ่นวายใจ
ไม่อยากพบปะผู้คน
ปวดหั ว ข้ า งเดี ย ว หรื อ
ปวดขมับทัง้ 2 ข้าง
รู ้ ส ึ ก ชี ว ิ ต ไม่ ม ี ค วามสุ ข
และเศร้าหมอง
รู้สึกหมดหวังในชีวิต
รู ้ ส ึ ก ว่ า ชี ว ิ ต ตนเองไม่ ม ี
คุณค่า
กระวนกระวายอยู ่ ต ลอด
เวลา
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อาการ / พฤติกรรมความรูส้ กึ

ระดับของอาการ
ไม่เคยเลย เป็นครั้งคราว เป็นบ่อยๆ เป็นประจำตลอดเวลา

รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ
รู ้ ส ึ ก เพลี ย จนไม่ ม ี แ รงจะ
ทำอะไร
รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยาก
ทำอะไร
เสียงสัน่ มือสัน่ หรือปากสัน่
เวลาไม่พอใจ
รู้สึกกลัวผิดพลาดในการ
ทำสิง่ ต่าง ๆ
ปวดหรื อ เกร็ ง กล้ า มเนื ้ อ
บริ เ วณท้ า ยทอย หลั ง
หรือไหล่
ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์
ไม่คุ้นเคย
มึนงงหรือเวียนศีรษะ
ความสุขทางเพศลดลง
การให้คะแนน
ไม่เคยเลย = 0 คะแนน เป็นครั้งคราว = 1 คะแนน
เป็นบ่อย = 2 คะแนน เป็นตลอดเวลา= 3 คะแนน
นำผลรวมคะแนนที่ได้มาแปลผลดังนี้
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ผลรวม 0 - 5 คะแนน แสดงว่ามีความเครียดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ
อาจเกิดจากการตอบไม่ตรงกับความจริง เป็นคนเฉือ่ ยชาขาดแรงจูงใจในชีวติ
หรือมีความพอใจในชีวิตแล้ว
ผลรวม 6 - 17 คะแนน แสดงว่าท่านมีความเครียดอยูใ่ นระดับ
ปกติเหมือนคนทั่วไป
ผลรวม 18 - 25 คะแนน แสดงว่าท่านมีความเครียดมากกว่า
ปกติเล็กน้อย อาจเกิดขึน้ จากปัญหาบางอย่างทีย่ งั แก้ไม่ได้
ผลรวม 26 - 29 คะแนน แสดงว่าท่านมีความเครียดมากกว่าปกติ
ปานกลาง อาจเกิ ด ขึ ้ น เนื ่ อ งจากกำลั ง มี ป ั ญ หาที ่ ร ุ น แรงในชี ว ิ ต เช่ น
ความขัดแย้งกับผู้ใกล้ชิด มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตท่าน อาจมี
อาการเปลีย่ นแปลงด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชดั
ผลรวม 30 - 60 คะแนน แสดงว่าท่านมีความเครียดอยูใ่ นเกณฑ์
สูงกว่าปกติมาก อาจเกิดขึน้ จากการทีท่ า่ นกำลังประสบวิกฤติในชีวติ เช่น
เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง พิการ สูญเสียบุคคลที่รัก ล้มละลาย
อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว ซึมเศร้า

เราจะจัดการกับความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างไร?
การจัดการกับความเครียดเป็นการปรับและเผชิญกับความเครียด
โดยไม่ เ กิ ด ผลในทางลบ ก่ อ นอื ่ น เราต้ อ งทำความเข้ า ใจเสี ย ก่ อ นว่ า
ความเครียดจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญหา คนเรามีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาแตกต่างกัน ทำให้ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างกันไปด้วย ในช่วงที่
แก้ปัญหายังไม่ได้ก็จะรู้สึกเครียด แต่เมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้วความเครียด
จะหมดไป
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เมือ่ คนเราเกิดปัญหาขึน้ มา ควรเผชิญปัญหาและหาวิธแี ก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ โดย
1. พิจารณาสาเหตุของปัญหาด้วยใจเป็นธรรม ไม่เข้าข้างตนเอง
และไม่โทษคนอื่น
2. พยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาหลายๆ วิธีพร้อมหาเหตุผลรองรับ
บางครั ้ ง อาจคิ ด ด้ ว ยตนเองไม่ อ อก ก็ ค วรปรึ ก ษาผู ้ ท ี ่ ม ี
ประสบการณ์หรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจได้
3. เมื่อพิจารณาหาวิธีแก้ไขปัญหาได้แล้ว ก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่วางไว้ด้วยความอดทนอย่าท้อถอย เพราะการแก้ไขปัญหา
ทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งสิ้น
4. เมื่อแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือกแล้ว จะต้องมีการประเมินดูว่า
วิธีแก้ปัญหานั้นใช้ได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนไปใช้วิธี
อืน่ ๆ ต่อไป
แต่ในบางครั้งการเผชิญปัญหาก็อาจทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อย
และท้อถอยมากเกินไป จึงควรมีการผ่อนคลายความเครียด โดยการทำ
กิจกรรมทีต่ นเองสนใจ เช่น อ่านหนังสือปลูกต้นไม้ วาดรูป ออกกำลังกาย
ฟังเพลง และไม่ควรหาทางออกโดยการกินเหล้า สูบบุหรี่ เพราะจะเป็น
การทำลายสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น

การฝึกเกร็งกล้ามเนือ้ เพือ่ คลายเครียด
เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นมากๆ กล้ามเนื้อจะมีอาการหดตัว
ทำให้รู้สึกปวดคอ ปวดหลังหรือปวดไหล่ การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
จะช่วยให้อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง นอกจากนั้นในขณะฝึกจิตใจ
จะจดจ่ออยู่กับการคลายกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ ทำให้ลดการคิดฟุ้งซ่าน และ
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วิตกกังวล ขณะฝึกให้นง่ั ในท่าทีส่ บาย ใส่เสือ้ ผ้าหลวมๆ ถอดรองเท้าออก
หลับตาทำใจให้วา่ ง ตัง้ สมาธิอยูท่ ก่ี ล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ ทีต่ อ้ งการผ่อนคลาย
แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กำมื อ และเกร็ ง แขน แล้ ว ผ่ อ นคลายกล้ า มเนื ้ อ โดยค่ อ ยๆ
คลายมือและแขนสลับทีละข้าง ทัง้ ซ้ายและขวา
2. เกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนือ้ หน้าผาก โดยเลิกคิว้ ขึน้ แล้วคลาย
หรือขมวดคิ้วแล้วคลาย
3. เกร็งและผ่อนคลาย ตา แก้ม จมูกโดยหลับตาแน่น ย่นจมูก
แล้วคลาย
4. เกร็งและผ่อนคลาย ขากรรไกร ลิน้ ริมฝีปาก โดยกัดฟันแน่น
กดลิ้นที่เพดานหรือเม้มปากแล้วคลาย
5. เกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอ โดยก้มหน้าให้คาง
จรดคอแล้วคลายเงยหน้าจนสุดแล้วคลาย
6. เกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก ไหล่ และหลัง
โดยหายใจเข้าลึก ๆ กลัน้ ไว้แล้วคลายหรือยกไหล่สงู แล้วคลาย
7. เกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนือ้ บริเวณท้องและก้น โดยแขม่วท้อง
แล้วคลายหรือขมิบก้นแล้วคลาย
8. เกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเท้าและขาโดยเหยียดขา
งอนิ้ว แล้วคลายหรือเหยียดขา กระดกปลายเท้าแล้วคลาย
ทำสลับกันทัง้ 2 ข้าง
ขณะมี ก ารเกร็ ง กล้ า มเนื ้ อ ให้ ใ ช้ เ วลาน้ อ ยกว่ า ระยะเวลาที ่ ผ ่ อ น
คลาย เช่น เกร็ง 3 - 5 วินาที แล้วผ่อนคลาย 10 - 15 วินาที เป็นต้น
นอกจากนัน้ ควรฝึกท่าละประมาณ 8 - 12 ครัง้ เมือ่ ทำไปนานๆ จนคุน้
กับการผ่อนคลายแล้ว ให้ฝกึ คลายกล้ามเนือ้ ได้เลยโดยไม่ตอ้ งเกร็งก่อน
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บทที่ 8
การตรวจสุขภาพบอกอะไร
สำหรับผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้าน สุขภาพที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญ
การตรวจสุขภาพก็เป็นข้อพึงปฏิบตั ปิ ระการหนึง่ ซึง่ ทุกคนควรได้รบั การตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ การเฝ้าระวังโรคและอาการผิดปกติตา่ งๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในระยะเริ่มแรก และปฏิบัติตัวหรือได้รับการรักษาให้อยู่ใน
สภาวะสุขภาพทีด่ ี
การตรวจร่างกายในสถานประกอบการ เป็นวิธีการเฝ้าระวังโรค
จากการทำงานวิธหี นึง่ เพือ่ ดูความเหมาะสมและข้อจำกัดของสภาพร่างกาย
ต่อการทำงานแต่ละประเภท และดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายภายหลัง
การทำงานไปแล้ ว เป็ น ระยะ การตรวจร่ า งกายที ่ จ ั ด ให้ ม ี ข ึ ้ น ภายใน
สถานประกอบการมี 4 ประเภท คือ
1. การตรวจร่ า งกายก่ อ นเข้ า ทำงาน เพื่อดูว่าร่างกายของ
แต่ละคน เหมาะสมกับการทำงานหรือไม่ เช่น คนที่เป็นโรคหอบหืด
ไม่ควรทำงานทีม่ กี ารสัมผัสปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดภูมแิ พ้ เช่น ฝุน่ แป้ง ฟอร์มาลีน
เป็นต้น นอกจากนั้นผลการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานยังสามารถใช้เป็น
ข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น เพื ่ อ การเปรี ย บเที ย บ ประเมิ น สมรรถภาพร่ า งกายที ่
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการทำงานได้อีกด้วย
2. การตรวจร่างกายระหว่างทำงาน เป็นการตรวจร่างกายใน
ช่วงที่กำลังทำงานอยู่ เพื่อประเมินสภาพร่างกายตามสภาพความเสี่ยง
ที ่ ไ ด้ ร ั บ เช่ น การทดสอบสมรรถภาพปอด เพื ่ อ ดู ค วามจุ ป อด และ
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ประสิ ท ธิ ภ าพของหลอดลมในคนงานที ่ ท ำงานสั ม ผั ส ฝุ ่ น การทดสอบ
สมรรถภาพการได้ยิน เพื่อดูการเสื่อมสมรรถภาพการได้ยินในคนงาน
ทีท่ ำงานสัมผัสเสียงดัง ผลการตรวจสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงสภาพ
การทำงาน และป้องกันโรคหรือความเสือ่ มทีอ่ าจเกิดจากการทำงานได้
3. การตรวจร่างกายหลังการเจ็บป่วย เป็นการตรวจร่างกาย
ภายหลังจากที่คนงานเจ็บป่วยและหยุดงานไปเป็นเวลานานๆ เพื่อจะได้
ประเมินสภาพร่างกายก่อนกลับมาทำงานว่าจะสามารถกลับมาทำงาน
เดิมได้หรือไม่ เช่น คนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะเหมาะกับ
สภาพการยกของหนักหรือไม่
4. การตรวจร่างกายก่อนออกจากงาน เป็นการตรวจร่างกาย
เพือ่ ให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดโรคจากการทำงาน เมือ่ ออกจากงาน และสามารถใช้
เป็นข้อมูลสำหรับที่ทำงานใหม่ด้วย
การตรวจร่างกายที่ทุกคนดูจะคุ้นเคยมากที่สุด ได้แก่ การตรวจ
ร่ า งกายระหว่ า งทำงานในสถานประกอบการบางแห่ ง อาจจะเรี ย กว่ า
การตรวจร่างกายประจำปี โดยทั่วไปแล้วการตรวจร่างกายประจำปีจะมี
จุดประสงค์หลักในการตรวจอยู่ 2 ประการคือ
การตรวจร่ า งกายตามสภาพความเสี ่ ย งจากงานที ่ ท ำ เช่ น
การตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ ในคนงานทีท่ ำงานสัมผัสเสียงดัง การทดสอบ
สมรรถภาพปอดในคนงานทีท่ ำงานสัมผัสฝุน่ การทดสอบสมรรถภาพสายตา
ในคนงานทีท่ ำงานใช้สายตามาก และการตรวจเลือดและปัสสาวะในคนงาน
ที่ทำงานกับตัวทำละลายต่างๆ
การตรวจร่างกายทั่วไป เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพโดยทั่วไป
และเฝ้าระวังโรคอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น การตรวจสุขภาพ
ทั่วไปโดยแพทย์ การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจน้ำตาลในเลือด
การตรวจปัสสาวะ การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ การตรวจอุจจาระ
62

ตัวอย่างการตรวจร่างกายตามสภาพความเสีย่ งจากงานทีท่ ำ
การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
ลูกจ้างที่ต้องทำงานในสภาพที่มีเสียงดังตลอดเวลา จะต้องได้รับ
การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินเป็นระยะในระหว่างทำงาน เพื่อเฝ้าระวัง
การเสื่อมของการได้ยิน
การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน ทำโดยการให้ลูกจ้างใส่หูฟัง
ในห้องที่เงียบและมีการปล่อยคลื่นเสียงจากหูฟังเข้าสู่หูของลูกจ้าง และให้
กดปุ่มตอบรับเมื่อได้ยินเสียงที่ปล่อยเข้าไป จนถึงระดับเสียงที่เบาที่สุด
ที่สามารถได้ยินได้ เสียงที่ปล่อยจะมีคลื่นความถี่ต่างกัน จาก 500 เฮิรตซ์
มีลกั ษณะเสียงต่ำไปจนถึง 8000 เฮิรตซ์ จะมีลกั ษณะเสียงสูง
โดยทัว่ ไปแล้วลูกจ้างทีม่ กี ารเสือ่ มสมรรถภาพการได้ยนิ จากเสียงดัง
จะเริม่ ได้ยนิ ลำบากทีค่ วามถีส่ งู โดยอาจจะต้องใช้เสียงทีด่ งั ถึง 25 เดซิเบล
หรือมากกว่านั้นในการได้ยิน
ในกรณีที่รับฟังเสียงดังมาเป็นระยะเวลานานหลายปี การเสื่อม
สมรรถภาพการได้ยินจะค่อยๆ ลุกลามมายังการได้ยินในคลื่นความถี่ต่ำ
ซึ่งเป็นความถี่ระดับที่คนเราพูดคุยกันตามปกติ ทำให้เกิดความลำบาก
ในการรับฟังคำพูด
การทดสอบสมรรถภาพปอด
การทดสอบสมรรถภาพปอดที่ใช้กันบ่อยในการเฝ้าระวังโรคจาก
การทำงาน คือ การทำสไปโรเมตรีย์ หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า “การเป่าปอด”
มักจะทำในคนงานที่สัมผัสฝุ่นหรือสารเคมี เพื่อประเมินความจุปอดและ
ประสิทธิภาพของหลอดลมในการขับลมออกจากปอด
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การทำสไปโรเมตรีย์ ทำให้โดยให้คนงานหายใจเข้าให้เต็มที่ แล้ว
เป่าลมผ่านเครือ่ งให้เร็วแรงและนานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ เพือ่ ประเมินปริมาตร
ของอากาศที่จุอยู่ภายในปอด และปริมาตรของอากาศที่ผ่านหลอดลม
ออกมาได้มากทีส่ ดุ ใน 1 วินาทีแรกของการเป่า
ความผิดปกติทต่ี รวจพบได้จากการทดสอบสมรรถภาพปอดนี้ ได้แก่
ภาวะหลอดลมอุ ด กั ้ น การจำกั ด การขยายตั ว ของปอด หรื อ แบบผสม
คือมีความผิดปกติทง้ั 2 อย่าง อยูด่ ว้ ยกัน
ภาวะหลอดลมอุดกั้น เป็นความผิดปกติที่เกิดจากทางเดิน
หายใจถู ก อุ ด กั ้ น หรื อ มี ค วามยื ด หยุ ่ น ตั ว ของทางเดิ น หายใจลดลง
หรือมีการหดเกร็งตัวของหลอดลมทำให้อากาศผ่านออกได้ลำบาก ภาวะ
เช่นนีอ้ าจพบได้ในผูท้ เ่ี ป็นโรคหอบหืด ภูมแิ พ้ หรือโรคปอดจากฝุน่ ฝ้าย
การจำกัดการขยายตัวของปอด เป็นความผิดปกติที่พบ
เมือ่ ปอดไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่ เนือ่ งจากมีความผิดปกติทเ่ี นือ้ ปอด เช่น
พังผืดหรือผนังเยื่อหุ้มปอดแข็งตัว
การเอ็กซ์เรย์ปอด
เป็นการตรวจเพือ่ ดูพยาธิสภาพของปอด โดยอาจ
ใช้ในการพิจารณา ควบคู่ไปกับผลการทดสอบสมรรถภาพ
ปอด ความผิดปกติจากการทำงานที่อาจตรวจพบได้จาก
การเอ็ ก ซเรย์ ป อด ได้ แ ก่ โรคจากการสั ม ผั ส ฝุ ่ น หิ น ,
ฝุน่ แร่ตา่ ง ๆ
การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
ลูกจ้างทีต่ อ้ งทำงานทีใ่ ช้สายตาเพ่งมาก ๆ ทีแ่ สงจ้าเกินไป หรืองาน
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นงานละเอียด ควรได้รบั การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
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เป็นระยะ โดยทัว่ ไปแล้วจะทำการทดสอบการประสานสายตา ความชัดเจน
ในการมองเห็น ความสามารถในการมองเห็นภาพสามมิติ ตาบอดสี และ
ความกว้างในการมองเห็น (ลานสายตา) ซึง่ จะมีเกณฑ์เปรียบเทียบเพือ่ ดู
ความเหมาะสมสำหรับการทำงานในแต่ละประเภท และนำผลที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไข โดยอาจสวมแว่นทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้สามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในผูท้ ท่ี ำงานสัมผัสแสงจ้าหรือรังสี เช่น อินฟราเรด
หรืออัลตรา ไวโอเลต ควรจะได้รับการตรวจจากจักษุแพทย์
เพือ่ เฝ้าระวังความผิดปกติ ภายในดวงตา เช่น ต้อกระจก
การตรวจเลือดหรือปัสสาวะเพื่อดูระดับสารเคมีที่สัมผัส
ผูท้ ท่ี ำงานสัมผัสกับสารเคมีและโลหะหนักจำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การ
ตรวจเลื อ ดหรื อ ปั ส สาวะเพื ่ อ ดู ร ะดั บ ของสารเคมี ท ี ่ ต นสั ม ผั ส ซึ ่ ง การ
ตรวจหาสารเคมีแต่ละชนิดก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไป นอกจากการตรวจ
ระดั บ ของสารเคมี ใ นเลื อ ดหรื อ ในปั ส สาวะแล้ ว การตรวจเลื อ ดเพื ่ อ ดู
หน้าที่การทำงานของตับ, ไต การตรวจนับเม็ดเลือด ก็สามารถบอกถึง
ผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายได้เช่นกัน
ตัวอย่างของการตรวจเลือดเพื่อดูระดับของสารเคมีที่สัมผัส
คนงานที ่ ส ั ม ผั ส ตั ว ทำละลาย โทลู อ ี น ไซลี น ตรวจหากรด
ฮิบพูรคิ เมธิลฮิบพูรคิ ในปัสสาวะในเลือด
คนงานทีท่ ำงานกับตะกัว่ ตรวจหาตะกัว่ ในเลือดหรือปัสสาวะ
คนงานทีท่ ำงานชุบนิกเกิล้ ตรวจหานิกเกิล้ ในเลือดหรือปัสสาวะ
คนงานที่ทำงานสัมผัสปรอทตรวจหาปรอทในเลือดหรือปัสสาวะ
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ตัวอย่างการตรวจร่างกายทัว่ ไป
การตรวจวัดความดันโลหิต
การตรวจวัดความดันโลหิตดูจะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดใน
การประเมินสมรรถภาพร่างกาย หลายบริษัทจะมีเครื่องวัดความดันโลหิต
ไว้ ป ระจำที ่ ห ้ อ งพยาบาล ซึ ่ ง พนั ก งานสามารถไปตรวจวั ด ได้ บ ่ อ ยๆ
การตรวจวั ด ความดั น โลหิ ต นั บ เป็ น ค่ า ดั ช นี ท างสุ ข ภาพที ่ จ ำเป็ น
ความดันโลหิต หมายถึง ค่าความดันในเส้นเลือดแดง ซึ่งความดันเลือด
ในคนไทยปกติแล้วจะอยู่ระหว่าง 80/50 - 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท
ค่าความดันค่าบน จะเป็นค่าของความดันเลือดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว
เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ค่าความดันค่าล่างจะเป็นค่า
ของความดันเลือดขณะหัวใจห้องล่างคลายตัว
ค่าความผิดปกติที่มักพบและสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อภาวะ
สุขภาพได้ คือ ภาวะความดันโลหิตสูง ซึง่ ค่าความดันค่าบนจะมีคา่ สูงเกิน
140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันค่าล่างจะมีคา่ สูงเกิน 90 มิลลิเมตร
ปรอท
การเอ็กซเรย์ทรวงอก
เพื่อดูความผิดปกติของปอดและหัวใจ
โรคที่สามารถตรวจพบจาก การเอ็กซเรย์ปอด
ได้แก่ วัณโรค ถุงลมโป่งพอง เนื้องอกในปอด
โรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจโต เป็นต้น
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การตรวจภายใน
สตรีทม่ี อี ายุ 30 ปีขน้ึ ไป ควรได้รบั การตรวจภายในอย่างน้อยปีละ 1
ครัง้ เพือ่ เฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูก
การตรวจปัสสาวะ
เพื่อดูความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
การตรวจอุจจาระ
เพือ่ ดูความผิดปกติเกีย่ วกับระบบทางเดินอาหาร เช่น เลือดออกใน
ลำไส้, ลำไส้อดุ ตัน, ริดสีดวงทวาร, พยาธิ เป็นต้น
การตรวจเลือด
เพื่อดูความผิดปกติของเม็ดเลือด ความเข้มข้นของเลือด ระดับ
น้ำตาลในเลือด สมรรถภาพของไตในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
สมรรถภาพของตับ ระบบเผาผลาญไขมัน ปริมาณกรดยูรคิ ในกระแสเลือด
โรคติดเชือ้ บางชนิด และปริมาณสารบ่งชีม้ ะเร็งชนิดต่างๆ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เพือ่ ดูภาวะการทำงาน และความผิดปกติของหัวใจ
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บทที่ 9
สุขภาพของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
ก่ อ นเราจะพู ด ถึ ง สุ ข ภาพของระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ขอให้ ค ุ ณ
มาลองทำแบบสอบถามง่ า ยๆ นี ้ เ พื ่ อ ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพของระบบ
ไหลเวียนโลหิตกันก่อน โดยให้คณ
ุ ขีด D ลงในช่องว่างทีต่ รงกับตัวคุณ
อายุ
คุ ณ อายุ เ กิ น 55 ปี หรื อ ผ่ า นช่ ว งหมดประจำเดื อ นไปแล้ ว
หรือคุณเคยผ่าตัดรังไข่ไปหมดแล้ว
ประวัติครอบครัว
มีบดิ า มารดา พีน่ อ้ ง หรือญาติสนิทป่วยเป็นโรคหัวใจ
การสูบบุหรี่
คุณสูบบุหรีห่ รืออยูร่ ว่ มกับคนทีส่ บู บุหรี่ (ในบ้าน / ทีท่ ำงาน) ทุกวัน
โคเลสเตอรอล
ระดับโคเลสเตอรอลอยูท่ ่ี 240 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
HDL หรือไขมันตัวดีนอ้ ยกว่า 35 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
คุณไม่เคยรูเ้ ลยว่าระดับโคเลสเตอรอล หรือ HDL เป็นเท่าไร
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ความดันโลหิต
ความดันโลหิตอยูท่ ่ี 140/90 มิลลิเมตรปรอท หรือสูงกว่า หรือแพทย์
/ พยาบาลทีต่ รวจ ร่างกายคุณบอกว่าความดันโลหิตคุณสูงเกินไป
คุณไม่เคยรู้เลยว่าความดันโลหิตของคุณเป็นเท่าไร
กิจกรรมออกกำลัง
อย่างน้อยทีส่ ดุ ใน 3 สัปดาห์ คุณใช้เวลาออกกำลังกายรวมแล้ว
ไม่เกิน 30 นาที
น้ำหนัก
คุณมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
เบาหวาน
คุณเป็นเบาหวานหรือต้องกินยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยู่
ถ้าเช็คแล้วคุณมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดมากกว่า 2 ข้อขึ้นไป
ลองมาศึกษาเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ดูว่าคุณจะป้องกันหรือปรับปรุงสุขภาพ
ของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไร

สุขภาพของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
เมื่อพูดถึงระบบไหลเวียนโลหิต อวัยวะที่เราจะกล่าวถึงก็ คือ
หัวใจและหลอดเลือดต่างๆ ที่มีหน้าที่เป็นระบบลำเลียงสารอาหารและ
อ๊อกซิเจนไปเลีย้ งเซลต่างๆ ภายในร่างกาย
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ปัจจุบันโรคหัวใจและโรคระบบไหลเวียนโลหิตยังคงเป็นสาเหตุ
การตายอันดับหนึง่ ของคนไทย ซึง่ สาเหตุของการเสียชีวติ มาจากหนึง่ ใน 3 ต.
คือ หลอดเลือดแตก, หลอดเลือดตีบ และหลอดเลือดอุดตัน
หลอดเลือดแตก : อวัยวะทีเ่ ป็นอันตรายจากภาวะหลอดเลือด
แตก ได้แก่ สมอง ส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากภาวะความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่ได้รบั
การควบคุมหรือรักษา
หลอดเลือดตีบ : อวัยวะทีเ่ ป็นอันตรายจากภาวะหลอดเลือดตีบ
ได้ แ ก่ สมอง และหั ว ใจ เมื ่ อ หลอดเลื อ ดตี บ เลื อ ดจะไปเลี ้ ย งสมอง
หรือหัวใจไม่สะดวก มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ทำให้ความยืดหยุน่ ของหลอดเลือดเสือ่ มลงและตีบในทีส่ ดุ และการสูบบุหรี่
ก็ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดตีบ
หลอดเลื อ ดอุ ด ตั น : เกิ ด จากลิ ่ ม เลื อ ดหรื อ ไขมั น ไปอุ ด ตั น
หลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงอวัยวะเป้าหมาย โดยอวัยวะที่เป็นอันตรายมาก
เมือ่ มีการอุดตัน ได้แก่ สมองและหัวใจ

ปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน
1. มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง : ทำให้มกี ารจับตัวของ
โคเลสเตอรอลที ่ ผ นั ง หลอดเลื อ ดแดง ทำให้ ห ลอดเลื อ ดแดงแข็ ง ตั ว
และเกิ ด การตี บ ตั น ผู ้ ท ี ่ ม ี ร ะดั บ โคเลสเตอรอลในเลื อ ดสู ง กว่ า 250
มิ ล ลิ ก ลั ม ต่ อ เดซิ ล ิ ต ร มี ค วามเสี ่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ
ตีบตันสูงกว่าคนทั่วไปที่มีระดับโคเลสเตรอรอลอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เป็นโรคความดันโลหิตสูง : ผูท้ ม่ี คี วามดันโลหิตตัง้ แต่ 140 /
90 มิลลิเมตรปรอทขึน้ ไป ถือว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูง ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี สีย่ ง
ต่ อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น และความเจ็ บ ป่ ว ยของระบบหั ว ใจ และ
หลอดเลือด
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3. เป็ น โรคเบาหวาน : ภาวะน้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง จะทำให้
หลอดเลือดเสื่อมสมรรถภาพและสูญเสียความยืดหยุ่นไป
4. การสู บ บุ ห รี ่ : ทำให้เกิดการบวมของผนังหลอดเลือดแดง
ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนทั่วไป
5. ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือเคยผ่าตัดรังไข่ไปหมดแล้ว
โคเลสเตอรอลจะไม่ถกู ใช้ในการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน จึงมีโคเลสเตอรอล
สูงขึน้ ได้เฉลีย่ ปีละ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร

โคเลสเตอรอล คืออะไร?
โคเลสเตอรอล คือ สารไขมันคล้ายขี้ผึ้งปรากฏอยู่ในทุกเซล
ของร่างกาย บางชนิดทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลในร่างกาย
และเป็นส่วนประกอบสำคัญของฮอร์โมนบางชนิดในร่างกาย
โคเลสเตอรอลในร่างกายกำเนิดมาจาก 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ
สร้างจากตับ โดยตับจะทำหน้าที่สร้างโคเลสเตอรอลให้เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย อาหารก็เป็นแหล่งกำเนิดโคเลสเตอรอลที่สำคัญ
ถ้ารับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเป็นประจำ ก็อาจมีโคเลสเตอรอล
สะสมอยู่ในร่างกายจนเกิดโทษได้

อะไรทำให้โคเสลเตอรอลสูง?
1. พฤติกรรมการบริโภค
2. ขาดการออกกำลังกาย
3. พันธุกรรม
4. โรคเบาหวาน
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โคเลสเตอรอลสูงทำให้เกิดอันตรายได้อย่างไร?
โคเลสเตอรอลที่มีมากในกระแสเลือดจะไปจับตัวพอกหนาที่ผิวของ
หลอดเลือด เรียกว่า พลัค (plaque) การก่อตัวของพลัคทำให้หลอดเลือด
ตีบลง หัวใจต้องทำงานหนัก เพือ่ ดันเลือดให้ผา่ นหลอดเลือดทีต่ บี นัน้ ไปได้
ถ้าพลัคมีมากอาจอุดตันเส้นเลือด นอกจากนัน้ พลัคยังสามารถแตกตัวออก
มาทำให้เกิดก้อนเลือดแข็งตัวเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดได้เช่นกัน
เมื่อเส้นเลือดอุดตัน จะทำให้อวัยวะที่เส้นเลือดนั้นไปเลี้ยงขาดเลือด
เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด หรืออัมพาตจากสมอง
ขาดเลือดได้

จะป้องกันโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจได้อย่างไร?
วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจมีดังนี้
1. หยุดสูบบุหรี่
2. ควบคุมอาหาร โดย
ลดอาหารทีม่ โี คเลสเตอรอลและไขมันอิม่ ตัวสูง เช่น ไข่แดง
เครื่องในสัตว์ เนื้อติดมัน สมองสัตว์ หอยนางรม ปู กุ้ง
ปลาหมึก
เปลีย่ นวิธกี ารปรุงอาหาร เป็น นึง่ ต้ม ย่าง อบ แทนการทอด
ในน้ำมัน
ใช้น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลืองแทน
น้ำมันหมู, น้ำมันมะพร้าว
ดืม่ นมพร่องมันเนยหรือนมถัว่ เหลืองแทนนมทีม่ ไี ขมันเต็มส่วน
เพิม่ อาหารพวกผักใบต่าง ๆ และผลไม้ทม่ี กี ากใยมาก เช่น
ผักคะน้า ผักกาด ฝรั่ง ส้ม ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายดูดซึม
ไขมันน้อยลง
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3. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
4. ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ
ประมาณ 25 นาที
5. ตรวจวั ด ความดั น โลหิ ต และตรวจเลื อ ดหาภาวะเบาหวาน
อย่างน้อยปีละครั้ง
6. ตรวจระดับโคเลสเตอรอลทุกปี
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บทที่ 10
ข้อควรรู้ในการใช้ยา
คนส่วนใหญ่เมื่อมีอาการไม่สบายเกิดขึ้น ก็มักจะเลือกวิธีการดูแล
สุขภาพ โดยการซือ้ ยากินเองจากร้านขายยาเป็นขัน้ แรก หรือบางบ้านอาจมี
ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ ยาลดกรด
ยานัน้ มีทง้ั คุณ และโทษหากใช้ไม่ถกู ต้อง ดังนัน้ ก่อนทีเ่ ราจะใช้ยา
ใดๆ ควรอ่านสลากยาให้เข้าใจถึงสรรพคุณ ขนาดที่ใช้ ผลข้างเคียง
อั น ตรายและข้ อ ควรระวั ง ของยาแต่ ล ะชนิ ด และวั น หมดอายุ ข องยานั ้ น
ถ้าเป็นยาชนิดแบ่งขาย จะต้องถามผูข้ ายให้แน่ชดั ถึงวันหมดอายุของยานัน้

ยาหมดอายุจะรูไ้ ด้อย่างไร?
บางคนอาจจะซือ้ ยาไปเก็บไว้ในตูย้ าทีบ่ า้ นหลายชนิดจน ไม่รวู้ า่ ยาใด
หมดอายุไปแล้ว ยาใดยังใช้ได้อยู่ ตามปกติแล้วการซือ้ ยาเก็บไว้ใช้เองในตูย้ า
ประจำบ้าน เช่น ยาแก้ไข้ ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก ไม่ควรซือ้ ใน
ปริมาณทีม่ ากนัก ควรเก็บไว้ให้ใช้ได้ประมาณ 5 วันก็พอ เพราะถ้ากินยาเอง
แล้วยังไม่หายก็ควรไปพบแพทย์
ยาแต่ละชนิดจะมีอายุการเก็บไม่เท่ากัน โดยทั่วไปยาที่มีอายุสั้น
มักจะมีการระบุวนั หมดอายุไว้ชดั เจน ส่วนยาทีไ่ ม่ระบุวนั หมดอายุ ระบุแต่
เพียงวันทีผ่ ลิตมักจะมีอายุอยูไ่ ด้นาน แต่นานทีส่ ดุ ไม่เกิน 5 ปี วันหมดอายุ
อาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Expiry Date หรือ Exp. Date หรือ Used
before วันทีผ่ ลิต อาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Manu. Date หรือ Mfg.
Date
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ยาที่หมดอายุแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ สี กลิ่น รส
เช่น
ยาแเคปซูลเตตราไซคลีน (เป็นยาปฏิชีวนะใช้ฆ่าเชื้อที่มักจะ
มีคำลงท้ายยี่ห้อว่า ไมซีน) จะเปลี่ยนจากสีเหลืองนวล เป็นสี
น้ำตาลหรือสีชอ็ กโกแลต เมือ่ รับประทานเข้าไปจะมีพษิ ต่อไต
ทำให้ไตอักเสบ ไตวายได้
ยาเม็ดแอสไพรินแก้ปวดลดไข้ เมื่อถูกความชื้นจะเสื่อมง่าย
เกิดเป็นเกล็ดใสๆ ปลายแหลมๆ เกาะตามเม็ดยา และจะเปลีย่ น
เป็นกรดซาลิไซลิก มีกลิน่ เปรีย้ วฉุนมาก กินแล้วจะระคายเคือง
ต่อกระเพาะอาหาร เป็นโรคกระเพาะได้
ยาเม็ดวิตามินซี เมือ่ ถูกความชืน้ จะเสือ่ มง่ายเปลีย่ นเป็นสีคล้ำขึน้
ยาแคปซูลต่างๆ ถ้าหมดอายุ อาจมีราขึน้ บนเปลือกแคปซูล
ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน ถ้าเสียจะมีราขึน้ หรือเขย่าไม่เข้า
เป็นเนือ้ เดียวกันหรือเปลีย่ นสี มีรสเปรีย้ ว
ยาน้ำผสมน้ำมันเมื่อเสื่อมแล้วจะเขย่าไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
ยาหยอดตาถ้าเสือ่ มจะเปลีย่ นจากน้ำใสๆ เป็นน้ำขุน่ เมือ่ หยอด
แล้วจะมีอาการแสบตามากกว่าปกติ
ส่วนใหญ่แล้วยาน้ำจะเสื่อมง่ายกว่าและมีอายุการใช้งานน้อย
เมือ่ เปิดแล้วไม่ควรใช้งานเกิน 2 สัปดาห์

ควรจัดเก็บยาอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ควรจัดเก็บยาอย่างเป็นระเบียบในตู้ยา หรือลิ้นชักที่มิดชิด เพื่อ
ป้องกันมิให้ถกู แสงสว่างและความร้อน อันจะทำให้ยาเสือ่ มง่าย และป้องกัน
มิให้เด็กมาหยิบฉวยไปกินเล่น
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ยาที่มีการระบุไว้ให้เก็บในที่เย็นควรเก็บไว้ในตู้เย็น

อันตรายจากการใช้ยามีอะไรบ้าง
อันตรายจากการใช้ยาอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การใช้ ย าเกิ น ขนาด เช่ น ยาแก้ ป วดพาราเซตามอล
กินขนาดมากๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำลายตับ เกิดภาวะตับวาย
เฉียบพลัน ยาแก้ปวดแอสไพริน ถ้ากินมากๆ ทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด
2. ผลข้างเคียงของยา ยาทุกตัวจะมีผลข้างเคียงอยูค่ กู่ บั ประโยชน์
ของมันเสมอ เช่น
ยาแอสไพรินมีผลข้างเคียง คือ ระคายเคืองต่อกระเพาะ
(กัดกระเพาะ) ทำให้เป็นแผลในกระเพาะได้
ยาปฏิชีวนะ เช่น สเตรปโตไมซิน, กานาไมซิน อาจทำให้
หูหนวกเสียการทรงตัว
ยาปฏิชวี นะคลอแรมเฟนิคอล อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้
ยาปฏิ ช ี ว นะเตตราไซคลิ น อิ ร ิ โ ทรไมซิ น คี โ ตโคนาโซล
และยารักษาวัณโรคบางตัวมีพิษต่อตับ
3. การแพ้ยา ผูท้ ม่ี ปี ระวัตเิ คยแพ้ยามาก่อน หรือทีเ่ คยเป็นหอบหืด,
หวัดเรือ้ รัง, ลมพิษ, ผืน่ แพ้ อาจเกิดการแพ้ยาได้งา่ ยกว่าคนทัว่ ไป
ยาที่มักก่อให้เกิดอาการแพ้ได้แก่
ยาปฏิชวี นะ เช่น เพนิซลิ นิ , อะม๊อกซีซลิ นิ , ยาประเภทซัลฟา,
เตตราไซคลิน, สเตรปโตไมซิน
ยาแก้ปวดลดไข้ เช่น แอสไพริน
อาการเมื่อแพ้ยา อาจเริ่มตั้งแต่เป็นลมพิษผื่นคัน มีจุดแดง
ขึน้ ทัว่ ตัว ใบหน้าบวม หนังตาบวม ริมฝีปากบวม มักเกิดจากการกินยาเม็ด
เช่น แอสไพริน เพนนิซลิ นิ อะม๊อกซีซลิ นิ ยาประเภทซัลฟา
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ในกรณีทใ่ี ช้ยาฉีดอาการอาจรุนแรงมากขึน้ เช่น ใจสัน่ แน่นหน้าอก
คลื่นไส้อาเจียนหายใจขัดคล้ายหอบหืด เป็นลม ตัวเย็น ชีพจรเร็ว
ความดันต่ำ และหยุดหายใจได้
4. การดื้อยา มักจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิดๆ
โดยทั่วไปแล้วการใช้ยาปฏิชีวนะจะต้องใช้ให้ถูกต้องกับชนิดของเชื้อโรค
และใช้ในขนาดยาทีถ่ กู ต้อง และต้องใช้ตอ่ เนือ่ งประมาณ 7 - 10 วัน เพือ่ มิให้
เชื้อโรคกลับเจริญเติบโตและเป็นอันตรายได้อีก
การใช้ยาปฏิชวี นะผิด ๆ ทีพ่ บได้บอ่ ยได้แก่
ใช้ยาปฏิชีวนะเหมือนเป็นยาลดไข้ เช่น พอปวดหรือมีไข้
ก็กินยาปฏิชีวนะเรื่อยไป
ใช้ยาปฏิชวี นะรักษาโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัส เพราะยาปฏิชวี นะ
ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้
ใช้ในขนาดและระยะเวลาที่น้อยกว่าความต้องการ เช่น
กินเพียง 2 - 3 เม็ด หรือกินนานเพียง 2 - 3 วัน
5. การใช้ยาในทางทีผ่ ดิ และการติดยา เช่น
การติดยากระตุ้นประสาท
การใช้ ผ งน้ ำ ตาลเกลื อ แร่ เป็ น ยาบำรุ ง ร่ า งกายทำให้ ไ ต
รับภาวะหนักในการขับเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกาย
การใช้ เอฟีดรีน หรือแอมเฟตามีนเป็นยาขยัน ทำให้ทำงาน
ได้มากขึ้น
6. ปฏิ ก ริ ย าต่ อ กั น ของยา มักจะเกิดขึ้นเมื่อรับประทานยา
มากกว่ า 2 ตั ว ในเวลาเดี ย วกั น โดยอาจจะทำให้ ย าตั ว ใดตั ว หนึ ่ ง
ออกฤทธิแ์ รงขึน้ หรืออาจทำให้ยาออกฤทธิน์ อ้ ยลงใช้ไม่ได้ผล เช่น
การดื่มแอลกอฮอร์ร่วมกับการกินยานอนหลับ ยาแก้แพ้
จะทำให้ง่วงนอนมากขึ้น
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การดื่มแอลกอฮอร์ร่วมกับการกินยาแอสไพรินจะทำให้กัด
กระเพาะมากขึ้น
การกินยาลดกรดร่วมกับยาเตตราไซคลินหรือยาบำรุงเลือด
จะทำให้การดูดซึมของเตตราไซคลินหรือยาบำรุงเลือดลดลง
ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง
7. การตอบสนองของยาในผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม
เช่น
ผู้ที่เป็นเบาหวานถ้ากินยาเม็ดคุมกำเนิด อาจทำให้น้ำตาล
ในเลือดสูงได้
ผู้ที่มีภาวะพร่องเอมไซม์บางชนิด ที่เกิดจากกรรมพันธุ์
ถ้ากินแอสไพริน คลอแรมเฟนิคอล ควินิน อาจทำให้เกิด
โลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตกทำลายได้
8. อันตรายต่อมารดาและทารก ยาบางชนิดทีใ่ ช้ในหญิงตัง้ ครรภ์
อาจมีผลต่อสุขภาพของผู้เป็นมารดาโดยตรง หรืออาจผ่านรกเข้าไปสู่
ทารกในครรภ์ ทำให้มผี ลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้ บางชนิด
ทีใ่ ช้ในหญิงทีใ่ ห้นมบุตรสามารถผ่านน้ำนมไปสูท่ ารก ทำให้สง่ ผลต่อสุขภาพ
ของทารกได้ ดั้งนั้น ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง

การป้องกันอันตรายจากการใช้ยา
1. ต้องทำความรู้จักกับยาที่ใช้ทั้งในแง่ของสรรพคุณ ผลข้างเคียง
ขนาดทีใ่ ช้ ระยะเวลาทีค่ วรใช้ ไม่ใช้ยาพร่ำเพรือ่
2. ต้องจำชือ่ ยาทีเ่ คยแพ้ได้ และไม่ควรใช้ซำ้ อีก
3. ไม่ควรใช้ยาชุด เพราะในยาชุดมักมียาอันตรายผสมอยูด่ ว้ ย เช่น
คลอแรมเฟนิคอล เพรดนิโซโลน
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4. ไม่ควรใช้ยาในทางที่ผิด เช่น กินยาแก้หวัดเพื่อให้นอนหลับ
เป็นต้น
5. ตรวจสอบยาทีจ่ ะใช้อยูเ่ สมอ ยาทีห่ มดอายุ หรือสงสัยว่าจะหมด
อายุให้ทง้ิ ไป ทันทีไม่นำมาใช้อกี
6. หญิงมีครรภ์และผูท้ อ่ี ยูใ่ นระยะให้นมบุตร จะต้องปรึกษาแพทย์
ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง
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บทส่งท้าย
แหล่งข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ แรงงานสตรี
ในกรณีที่ท่านอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง
ส่วนตัว ปัญหาสุขภาพหรือปัญหาอืน่ ๆ ก็ตาม ท่านอาจจะเกิดความสับสน
ไม่รู้จะหาคำปรึกษาได้จากใคร ข้อมูลด้านล่างนี้ เป็นรายชื่อและสถานที่
ติดต่อสำหรับหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ เมื่อท่าน
ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ

หน่วยงานรัฐบาล
เรือ่ งเกีย่ วกับการทำงาน ค่าจ้าง ถูกหลอก ถูกเอาเปรียบ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงแรงงาน

0 2232 1231 - 7
0 2643 4475 - 6

สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1546

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน

0 2247 9173
0 2232 1166

ศูนย์ Hot line กรมประชาสงเคราะห์

1507, 1578
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ศูนย์ Hot line กรมการจัดหางาน

1694, 1695

เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

0 2884 1727

กองตรวจความปลอดภัยในการทำงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

0 2448 6401 -4

เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป
สายด่วนตอบปัญหาเรื่องโภชนาการ
การออกกำลังกายและสุขภาพอนามัย
กรมอนามัย

1675

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

0 2590 4536
0 2965 9452
0 2590 4121 - 2

ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตทั่วไปของผู้ใช้แรงงาน
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)
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0 2951 1384 - 88

หน่วยงานของเอกชน
มูลนิธิผู้หญิง

0 2435 1246,
0 2433 5159,
0 2434 6774

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

0 2699 2806

บ้านพักฉุกเฉิน 1 ถ.สุโขทัย

(Fax) 0 2241 5116,
0 2241 1470

บ้านพักฉุกเฉิน 2 ถ.เดชะตุงคะ

0 2929 2222

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอพยพหญิง

0 2233 3073

บ้านเอื้ออารี

0 2972 4992 -3

บ้านพักใจ

0 2243 8258,
0 2234 2381

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0 2278 0481,
0 2271 1806
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คำนำ
ในปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวโดย
การทำงานนอกบ้านมากขึน้ การทำงานนอกบ้านทำให้ผหู้ ญิงต้องเผชิญกับ
ปั จ จั ย คุ ก คามทางสุ ข ภาพต่ า งๆ ซึ ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยและ
ความเครียดได้ ดังนัน้ ผูห้ ญิงทีท่ ำงานนอกบ้านจึงควรทีจ่ ะรูจ้ กั วิธดี แู ลสุขภาพ
ของตนเองทัง้ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตให้สมบูรณ์อยูเ่ สมอ
หนังสือคู่มือการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทำงานของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่
ความปลอดภั ย ในการทำงาน พยาบาลประจำสถานประกอบการ
และทีป่ รึกษาแรงงานสตรี ในการให้คำแนะนำเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพและ
การป้องกันโรคจากการทำงานแก่แรงงานสตรีในสถานประกอบการทีร่ บั ผิดชอบ
นอกจากนั้นแรงงานสตรียังสามารถศึกษาจากคู่มือฉบับนี้ได้โดยตรง
การทีแ่ รงงานสตรีมสี ขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี จะทำให้แรงงาน
สตรีสามารถทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพิม่ ขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน ซึง่ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการ
ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อทุกคนโดยส่วนรวม
(นายฐาปบุตร ชมเสวี)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กันยายน 2545

สารบัญ
บทที่ 1 สภาพแวดล้อมการทำงาน : ผลต่อสุขภาพ
สภาพแวดล้อมการทำงานต่าง ๆ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร?
เสียงดังจากการทำงาน
จะทราบได้อย่างไรว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียการได้ยินแล้ว
การป้องกันการเสื่อมสมรรถภาพของการได้ยิน
จากการทำงาน
แสงสว่างในการทำงานกับสุขภาพสายตา
การดูแลสุขภาพสายตา
ความร้อนในสถานที่ทำงาน
ทำอย่างไรจึงจะสามารถป้องกันอันตราย
จากความร้อนได้
ฝุ่นและสารเคมีในที่ทำงาน
ผลของสารเคมีต่อระบบอวัยวะต่างๆ
ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นโรคจากการสัมผัสสารเคมี
อันตรายทางชีวภาพจากการทำงาน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยชีวภาพ
การควบคุมอันตรายทางชีวภาพ
เออร์โกโนมิคส์กับผลกระทบต่อสุขภาพ
เออร์โกโนมิคส์คืออะไร
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการออกแบบงาน
ที่ไม่เหมาะสม
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14
15
16
16
17
18
18
18

สารบัญ
พนักงานจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพ
การทำงานได้อย่างไร
หลักในการสังเกตเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน

บทที่ 2 ดูแลตนเองอย่างไรปลอดภัยจากโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานคืออะไร
จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเบาหวานหรือไม่
เบาหวานมีอันตรายมากน้อยเพียงใด
ข้อแนะนำสำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน
ถ้าป่วยเป็นเบาหวาน หรือมีญาติปว่ ยอยู่
จะดูแลสุขภาพอย่างไร

บทที่ 3 ความอ้วน...ป้จจัยบั่นทอนสุขภาพในการทำงาน
ทำไมเราจึงอ้วน
จะรู้ได้อย่างไรว่าอ้วนเกินไปหรือไม่
ความอ้วนมีผลเสียต่อร่างกายและการทำงานได้อย่างไร
จะควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไปได้อย่างไร

บทที่ 4 ประจำเดือนและการคุมกำเนิด
อย่างไรจึงจะเรียกว่าประจำเดือนมาผิดปกติ
อาการปวดประจำเดือน
การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด
วิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว
วิธีการคุมกำเนิดแบบถาวร
ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เรือ่ งทีผ่ หู้ ญิงควรรู้
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สารบัญ
บทที่ 5 การดูแลเต้านมด้วยตนเอง
คุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม
มากน้อยเพียงใด
อาการที่อาจบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านม
การตรวจเต้านมด้วยตนเองต้องทำอย่างไร

บทที่ 6 ผูห้ ญิงกับภาวะโลหิตจาง
เป็นโรคโลหิตจางแล้วจะมีอาการอย่างไร
จะป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็กได้อย่างไร
โรคทาลัสซีเมีย คืออะไร

บทที่ 7 ปรับสุขภาพจิตพิชติ ความเครียด
ความเครียดคืออะไร
ความเครียดมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
ความเครียดจะส่งผลกระทบอย่างไร
ลองประเมินดูว่าคุณมีความเครียดแค่ไหน
เราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
การฝึกเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อคลายเครียด

บทที่ 8 การตรวจสุขภาพบอกอะไร
ตัวอย่างการตรวจร่างกายตามสภาพความเสี่ยง
จากงานที่ทำ
ตัวอย่างการตรวจสุขภาพทั่วไป
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สารบัญ
บทที่ 9 สุขภาพของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
สุขภาพของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน
โคเลสเตอรอลคืออะไร
อะไรทำให้โคเลสเตอรอลสูง
โคเลสเตอรอลสูงทำให้เกิดอันตรายได้อย่างไร
จะป้องกันโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจได้อย่างไร

บทที่ 10 ข้อควรรู้ในการใช้ยา
ยาหมดอายุจะรู้ได้อย่างไร
ควรจัดเก็บยาอย่างไรจึงจะเหมาะสม
อันตรายจากการใช้ยามีอะไรบ้าง
การป้องกันอันตรายจากการใช้ยา
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บทส่งท้าย แหล่งข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ แรงงานสตรี
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