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บทที ่ 1

“ สภาพแวดลอ้มการทำงาน  :  ผลตอ่สขุภาพ ”

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน   ผู้หญิงจำเป็นจะต้องทำงานนอกบ้าน
เพื่อหารายได้มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว   การทำงาน
นอกบ้านโดยเฉพาะอย่างย ิ ่งการทำงานในโรงงานจะต ้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพ   เช่น  เสียงที่ดังเกินไป
สารเคมีหรือฝุ ่นละอองที ่ฟุ ้งกระจายอยู ่ในบรรยากาศ ความร้อน รังสี
ความสัน่สะเทอืน   ความเครยีด  แตจ่ะมสัีกกีค่นทีจ่ะตระหนกัถงึผลกระทบ
จากสภาพแวดลอ้มการทำงานเหลา่น้ี    และหาวธีิป้องกันตนเองจากอนัตราย
ที่เกิดจากการทำงาน

สภาพแวดลอ้มการทำงานดงักลา่ว สามารถจดัเขา้เปน็กลุม่ใหญ ่ๆ
ได ้4 กลุม่  ดงันี้

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่  แสงสว่าง,  เสียงที่ดัง
เกินไป,  ความร้อน,  ความเย็น,  ความสั่นสะเทือน,  รังสีต่าง ๆ และ
กระแสไฟฟ้า

2. สภาพแวดล้อมทางเคมี  ได้แก่  ฝุ่นละอองต่าง ๆ , สารเคมีต่างๆ,
และฝุน่ฟมูของโลหะหนกั  ท่ีใช้ในกระบวนการผลติ

3. สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ  ได้แก่  เชื ้อโรคต่างๆ  เช่น
เชือ้แบคทเีรยี  เชือ้ไวรสั  เชือ้รา  และพยาธติา่ง  ๆ

4. สภาพแวดล้อมด้านเออร์โกโนมิกส์  ได้แก่  การจัดสภาพ
สถานที ่ทำงาน,  ท่าทางการทำงานและความเคร ียดจากการทำงาน
หรอืเพือ่นรว่มงาน,  หวัหนา้งาน
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สภาพแวดล้อมการทำงานดังกล่าว   อาจทำให้คนงานเป็นโรค
โดยตรง  หรอืทำใหโ้รคทีเ่ปน็อยูมี่อาการมากขึน้  โดยโรคทีเ่กดิขึน้อาจเกดิขึน้
ทันทีหลังสัมผัสสภาพแวดลอ้มการทำงาน   เช่น  สารเคมี  ความร้อน   เสียงดัง
ฯลฯ  หรอืเกดิอาการแบบเรือ้รัง  คอ่ย ๆ   สะสมทลีะนอ้ยจนมอีาการรนุแรงขึน้

สภาพแวดลอ้มการทำงานตา่งๆ ส่งผลกระทบตอ่สุขภาพอยา่งไร?
เสียงดังจากการทำงาน
การทำงานในที่ๆ มีเสียงดัง...จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไป

และเกิดผลกระทบต่อการได้ยิน
ผลกระทบต่อสุขภาพโดยทั่วไป :  เสียงดังจะก่อให้เกิด

ความรำคาญทำให้หงุดหงิด  โมโหง่าย  เครียด  ปวดศีรษะ  นำไปสู่โรค
ความดนัโลหติสงู  ใจส่ัน  นอนไมห่ลับ

ผลกระทบต่อการได้ยิน  :  ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน
ซ่ึงถา้เสยีงดงัมาก   เชน่  เสยีงปนื  เสยีงประทดั  หรอืเสยีงระเบดิ  อาจทำให้
แก้วหูทะลุฉีกขาดได้  และถ้าได้ร ับฟังเสียงดังในโรงงานต่อเนื ่องกัน
เปน็เวลานาน  จะเกดิการสญูเสยีการไดย้นิทลีะนอ้ย   ซ่ึงอาจเริม่จากการฟงั
เสียงดนตรีแหลมๆ  ความถี่สูงไม่ได้แสดงถึงการสูญเสียการได้ยินในช่วง
ความถีสู่ง  ตอ่มาอาจพดูคยุเสยีงดงักวา่คนอืน่ๆ  หรอืเวลาพดูคยุอาจจะตอ้ง
เงี ่ยหูฟังหรือจ้องริมฝีปากผู ้พูดแสดงถึงการสูญเสียการได้ยินที ่ระดับ
ความถีพ่ดูคยุ  หรอือาการหตูงึนัน่เอง

ความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินจะขึ้นอยู่กับความดังของ
เสยีง,   ลักษณะของเสยีง  เชน่  เสยีงทีด่งัตดิตอ่กนัตลอดเวลา   เสยีงทีด่งั
เปน็ระยะ  หรือเสยีงทีก่ระแทกนานๆ  ครัง้   และระยะเวลาทีไ่ดรั้บฟงัเสยีงดงั
ในแต่ละวัน  และระยะเวลาที่ทำงานกับเสียงมาโดยตลอด  ยิ่งทำงานนาน
หูจะมีโอกาสเสื่อมได้มาก
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จะทราบได้อย่างไรว่าท่านมีความเส่ียงต่อการสูญเสียการได้ยินแล้ว
ให้ท่านลองตอบแบบสอบถามด้านล่างเพื่อเป็นการประเมินภาวะ

การได้ยินเบื้องต้นของท่าน

ถ้าท่านตอบใช่ในคำตอบใดคำตอบหนึ่งแสดงว่าท่านมีความเสี่ยง
ในการสูญเสียการได้ยินจากการทำงานแล้ว

การป้องกนัการเสือ่มสมรรถภาพของการไดยิ้นจากการทำงาน
กฎหมายคุ ้มครองแรงงานได้กำหนดมาตรฐานเพื ่อให้นายจ้าง

จัดสภาพแวดลอ้มการทำงานเกีย่วกบัเสียงในสถานทีท่ำงาน  โดยระดบัเสียง
ที่ดังที่สุดในสถานที่ทำงานจะต้องไม่ดังเกิน  140  เดซิเบล(เอ)  ลูกจ้าง
ที่ทำงานเกินวันละ  8  ชั่วโมง  เสียงในสถานที่ทำงานไม่ควรดังเกิน  80
เดซิเบล  (เอ)  และได้กำหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการทำงาน

1. ท่านมักจะต้องตะโกนคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ยืนห่าง
อยู่ในระยะ 1 เมตร เสมอๆ ใช่หรือไม่ ใช่ / ไม่ใช่

2. หลงัเลกิงานทา่นมกัจะมเีสยีง วิง้ๆ หรอื วีด้ๆ
ดงัในห ู ใช่หรอืไม่ ใช่ / ไม่ใช่

3. เมื่อเลิกงานกลับไปที่บ้านคนในครอบครัวมักจะบอก
ว่าท่านหูตึง ใช ่/ ไม่ใช่

4. หลังเลิกงานท่านมักจะต้องเริ่มปรับเสียงโทรทัศน์
หรอืวทิยใุหด้งัขึน้กวา่ปกต ิใช่หรอืไม่ ใช่ / ไม่ใช่

5. ท่านมักจะบอกให้ผู้อื่นพูดประโยคเดิมซ้ำ
เพราะไดย้นิไมถ่นดั ใช่หรอืไม่ ใช่ / ไม่ใช่
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เกีย่วกบัเสยีงดงัโดยใหน้ายจา้งปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่ลดเสยีงจากตน้กำเนดิหรอื
ทางผ่านของเสียง และจัดให้ลูกจ้างสวมใส่ปลั๊กลดเสียง  หรือที่ครอบหู
ลดเสียงที่ได้มาตรฐาน

สำหรบัลูกจา้งแลว้  การใสป่ล๊ักลดเสยีงหรอืทีค่รอบหลูดเสยีงอยา่ง
ถูกวิธี ก็จะเป็นการช่วยป้องกันอันตรายจากเสียงดังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสวมใส่ปลั๊กลดเสียง
จะต้องเลือกปลั๊กลดเสียงที่มีขนาดพอดีกับรูหูไม่แน่นจนเจ็บหูหรือ

หลวมเกินไป
วิธีการสวมใส่ปลั๊กลดเสียง
ใช้มือข้างหน่ึงอ้อมมาด้านหลังศีรษะ  ดึงใบหูไปด้านหลัง  เพ่ือช่วย
ให้การใส่ปลั๊กง่ายขึ้น
ถ้าเป็นปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม  ให้บี้ด้วยปลายนิ้วจนมีขนาดเล็ก
ตลอดแนวยาวแล้วสอดเข้าในช่องหูคาไว้สักครู่จนปลั๊กขยาย
ขนาดเต็มช่องหู
หากปลั๊กลดเสียงหลวมหรือชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที
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วิธีการสวมใส่ครอบหูลดเสียง
ถอดตุม้หอูอก และรวบผมไปใหพ้น้จากบรเิวณรอบใบหู
ใส่ครอบหลูดเสยีงครอบใบหทูัง้  2  ขา้งโดยมใิหปิ้ดทบัใบหู
ลองใชมื้อขยบัเบาๆ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่สวมใสไ่ดก้ระชบัดแีลว้
ใช้นิ้วมือสำรวจรอบๆ  บริเวณครอบหูกับผิวหนังว่าไม่มีรอยรั่ว
หากสวมใส่ไม่กระชับให้ลองเปลี่ยนเป็นครอบหูแบบอื่น หรือใช้
ปลั๊กลดเสียงแทน

หลังจากการใช ้ปลั ๊กลดเสียงหร ือครอบหูลดเสียงจนเคยชิน
ประมาณ  3  สัปดาห ์ คณุจะรูสึ้กถงึความแตกตา่งทีเ่กดิขึน้โดย

คุณจะรู้สึกว่าเครียดน้อยลงในระหว่างทำงาน
คุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงหลังเลิกงาน
คุณจะรู้สึกว่าสมรรถภาพการได้ยินของคุณปกติ

แสงสวา่งในการทำงานกบัสุขภาพสายตา
แสงสวา่งทีไ่ม่เหมาะสม  เชน่  แสงทีจ้่าเกนิไปหรอืแสงทีน่อ้ยเกนิไป

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางสายตา
จากการทำงานได้

ปัจจุบันในการทำงานตา่งๆ  มีการใช้คอมพิวเตอร์ กันอย่างกว้างขวาง
การใช้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ทำให้สายตาได้รับแสงรบกวน ที่เกิด
จากแสงสะทอ้นและแสงกระพรบิ  ซ่ึงทำใหเ้กดิอาการตา่งๆ  ไดแ้ก่

สายตาพรา่มวัเปน็พกั ๆ
ปรับภาพมองใกล ้- ไกล ไดไ้ม่ดตีอ้งใชเ้วลานานกวา่ปกติ
รู้สึกตาแหง้   แสบตา  สู้แสงไมไ่ด้
หนงัตากระตกุ  ลืมตาไมค่อ่ยได้
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 ปวดตา  ปวดศรีษะ  ทัง้  2  ขา้ง
เห็นภาพซ้อน

นอกจากแสงทีจ้่าเกนิไปแลว้  สภาพแวดลอ้มการทำงานทีมื่ดเกนิไป
ทำให้มีการใช้สายตามากกวา่ปกติ  เกิดอาการปวดตา  เม่ือยตา  ปวดศีรษะได้

การทำงานที่ต้องใช้สายตาเพ่งมาก  เช่น  งานเย็บผ้า, ประกอบ
ช้ินสว่นอเิลค็ทรอนคิส,์   เจยีรระนยัเพชรพลอย   จำเปน็จะตอ้งมกีารจดัแสง
สว่างให้เหมาะสม   ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม  (แสงสว่าง)   ได้กำหนดระดับความ
สวา่งทีเ่หมาะสมในการทำงานตามลกัษณะงานตา่งๆ  ดงันี้

ลักษณะงาน ความเข้มของแสงสว่าง

งานทีไ่ม่ตอ้งการความละเอยีด  เชน่ ไมน่อ้ยกวา่  50 ลักซ์
การขนยา้ย  การบรรจ ุ การบด
การเกลียววัตถุชนิดหยาบ
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นอกจากปรมิาณแสงในทีท่ำงานแลว้  ความแตกตา่งของความสวา่ง
บริเวณที่ทำงานกับบริเวณข้างเคียงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สายตาเสื่อมได้
เช่น  การทำงานกับจอคอมพิวเตอร์ในห้องมืด  จะทำให้ปวดศีรษะและเสีย
สายตา

นอกจากนั้น แสงจากดวงไฟหรือแหล่งกำเนิดแสงอื่น และแสง
สะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ดวงตาโดยตรงกเ็ป็นปัจจัยหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความรำคาญ
ปวดศีรษะและสายตาเสื่อมสมรรถภาพได้

ดงันัน้  ในการจดัสถานทีท่ำงานจงึควรจดัใหแ้หลง่กำเนดิแสง  เชน่

ลักษณะงาน ความเข้มของแสงสว่าง

งานทีต่อ้งการความละเอยีดเลก็นอ้ย  เชน่ ไมน่อ้ยกวา่  100  ลักซ์
การผลิตหรือการประกอบชิ้นงานอย่างหยาบๆ
การสางฝ้าย
งานทีต่อ้งการความละเอยีดปานกลาง  เชน่ ไมน่อ้ยกวา่  200  ลักซ์
การเยบ็ผ้า  เยบ็หนงัและการประกอบภาชนะ
งานที่ต้องการความละเอียดสูงกว่าความ ไมน่อ้ยกวา่  300  ลักซ์
ละเอยีดปานกลาง  เชน่  การกลงึ หรอื
แตง่โลหะ  การซอ่มแซมเครือ่งจกัร
การตรวจตราและทดสอบผลิตภัณฑ์
การตกแตง่หนงัสตัวแ์ละผา้ฝา้ย  การทอผา้
งานที่ต้องการความละเอียดมากเป็นพิเศษ ไมน่อ้ยกวา่  1000  ลักซ์
เชน่  งานประกอบเครือ่งจกัร  หรอือุปกรณ์
นาฬกิา  เจยีรระนยัเพชรพลอย
การเยบ็ผ้าสมืีดทบึ เปน็ตน้
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หลอดไฟ  หรือ โลหะ  กระจกที่ก่อให้เกิดการสะท้อนแสงอยู่นอกขอบเขต
ของสายตา หรือเปล่ียนพ้ืนผิวของวตัถุโดยรวมใหเ้กิดการสะทอ้นเข้าสู่ดวงตา
น้อยที่สุด

นอกจากแสงสว่างแล้ว ระยะของการทำงานและการใช้สายตา
ข้างหน่ึงข้างใดเพียงข้างเดียวก็เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้สายตาเส่ือมสมรรถภาพ
การทำงานในระยะใกล้เกินไปจะทำให้มีการใช้กล้ามเนื้อตามาก  ทำให้เกิด
อาการปวดตาและเกดิปัญหาการทำงานของกลา้มเนือ้ดวงตาไมป่ระสานกนั
ทำให้เกิดปัญหาตาเขได้

การดูแลสุขภาพสายตา
1. จัดสถานที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอและสบายตา
2. ไม่มองของสีขาวกลางแดดหรือมองแสงสว่างจ้านานๆ  เช่น
ดวงอาทิตย์  หลอดไฟที่มีแสงจ้า หรือแสงจากการเชื่อมโลหะ
เป็นต้น

3. ไม่เอามือหรือผ้าสกปรก  เช็ด หรือขยี้ตา  และไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น

4. ไม่ไว้ผมยาวปรกหน้า  เพราะจะทำให้มองไม่ถนัด และเป็น
ช่องทางให้ความสกปรกเข้าดวงตาได้

5. เมือ่ทำงานทีต่อ้งใชส้ายตาตดิตอ่กนันานๆ  ควรมกีารพกัสายตา
เป็นระยะๆ โดยการ
หลบัตาทัง้สองขา้ง  เปน็แบบหลบัตานิง่
มองเหมอ่  โดยการมองไปขา้งหนา้ให้สุดสายตา  ไม่มองจุดใด
จุดหนึง่ เพือ่ใหก้ลา้มเนือ้รูม่านตาไดพ้กัและไดข้ยายเตม็ที่
มองไกลเกิน 6 เมตร  โดยการมองผ่านหน้าต่างดูภาพที่ไกล
สุดสายตา   แม้จะตั้งใจหรือไม่ก็ตามกล้ามเนื้อตาจะได้พัก
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นอกจากนี้การมองไกลที่ได้ทัศนียภาพที่ดีทำให้จิตใจแจ่มใส
สดชืน่  เปน็การพกัสายตาทีด่ยีิง่ขึน้

6. รับประทานอาหารทีมี่ประโยชน ์  บำรงุสายตา  เชน่  ผักใบเขยีว
ต่างๆ  และผักผลไม้ที่มีสีเหลือง  จะเป็นแหล่งของวิตามินเอ
และเบต้าแคโรทีนที่บำรุงสายตาได้ดี

7. หลังจากเลิกงานในแต่ละวันไม่ควรมีกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา
มากๆ เช่น  การดูโทรทัศน์ใกล้ๆ  การเย็บปักถักร้อย  การอ่าน
หนังสือ และควรมีเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที ่เพราะตา
จะได้พักแบบผ่อนคลายมากที่สุด

8. ควรมีการนวดกล้ามเนื้อตาเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ท่าท่ี 1  นวดมมุบนของเบา้ตา
วางหัวแม่มือบนเปลือกตาด้านบน
บริเวณหัวตา
นิว้ทัง้ 4 ทีเ่หลอืวางบรเิวณหนา้ผาก
ใช้หัวแม่มือกดคลึงนวดจากหัวตา
ไปให้รอบดวงตา
นวดรอบขอบตา 4-5 คร้ัง

ท่าท่ี 2  นวดแกม้
แนบนิ ้วชี ้ก ับนิ ้วกลางแตะบริเวณ
ขา้งรจูมูก หวัแมมื่อวางบรเิวณคาง
ลดนิ ้วกลางลง แล้วใช้น ิ ้วช ี ้นวด
บริเวณแก้มให้ทั่ว
นวดซำ้ 4-5 ครัง้
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ท่าที ่3  นวดดัง้จมกู
ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ คีบดั้งจมูก
บริเวณระหว่างตาทั้งสองข้าง
นวดบริเวณระหว่างตาทั้งสองข้าง
โดยนวดลงกอ่น แลว้นวดขึน้
ทำซำ้ 4 - 5 ครัง้

ท่าท่ี 4  นวดบริเวณรอบเบา้ตา
กำนิว้มอืทัง้ 4 หลวมๆ แลว้ใชน้ิว้หวั
แมมื่อกดเบาๆ บริเวณขมบั
ใช้ขอ้ที ่2 ของนิว้ชีน้วดบรเิวณเบา้ตา
ดา้นบน : เริ่มจากหัวคิ้วไปสิ้นสุดที่

ปลายคิ้ว
ดา้นลา่ง : จากด ้านห ัวตาล ่างไป

สิ้นสุดด้านหางตาล่าง
ทำซำ้ 4-5 ครัง้

9. สำหรับผู้ที ่มีปัญหาสายตา  หรือมีอาการสายตาอื่นๆ  เช่น
ตาเป็นต้อ  ตาอักเสบ  มีน้ำตาไหลตลอดเวลา  หรือมีอาการ
ปวดศีรษะมากขณะทำงาน  ควรปรึกษาจักษุแพทยเ์พ่ือการรักษา
ที่เหมาะสมต่อไป
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ความร้อนในสถานทีท่ำงาน
ความรอ้นในบรรยากาศการทำงานในสถานที ่ทีมี่ความรอ้นสงู  เชน่

บริเวณเตาหลอมโลหะ, หม้อนึ ่ง, หม้อต้ม หรือทำงานกลางแดด
มีผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยจะทำให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อมากขึ้น  ทำให้
น้ำในร่างกายลดลง  และเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆ  จะทำให้
ร่างกายไมส่ามารถทนตอ่ความรอ้นไดแ้ละเกดิอาการตา่งๆ  เชน่  ปากแหง้,
อ่อนเพลีย,  มีผดผื่นขึ้นตามตัว,  กล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นตะคริว  ผิวหนัง
แห้งร้อน และเป็นลมหมดสติ   ซึ ่งสาเหตุเหล่านี ้ทำให้ประสิทธิภาพ
ในการทำงานลดลง  และมโีอกาสเกดิอบัุตเิหตใุนการทำงานมากขึน้

นอกจากความร้อนที ่เก ิดจากแหล่งกำเนิดแล้ว  ปัจจัยเสริม
ทีท่ำใหค้วามรอ้นในบรรยากาศการทำงานสงู  มีดงันี้

อุณหภมิูของบรรยากาศโดยรอบ  เช่น ในฤดรู้อนอากาศภายนอก
จะมอุีณหภมิูสูงมาก  ทำใหเ้กดิอาการจากความรอ้นไดง้า่ยกวา่
ฤดอ่ืูน ๆ
ความช้ืนในบรรยากาศ  ถ้าในบรรยากาศการทำงานมคีวามช้ืนสูง
จะทำให้การระเหยของเหงื่อจากร่างกายไม่ดี  ทำให้ร่างกาย
ระบายความรอ้นไดน้อ้ย  และเกดิอาการจากความรอ้นได้
การระบายอากาศในที่มีการระบายอากาศไม่ดี  จะทำให้มี
ความร้อนสะสมในบรรยากาศการทำงานสูง
เสื ้อผ้าที ่สวมใส่ในการทำงาน  หากเป็นผ้าที ่มีการระบาย
ความรอ้นไมด่ ี  จะทำใหอุ้ณหภมิูร่างกายผูส้วมใสสู่งมากขึน้
ลักษณะงานที่ทำถ้าเป็นงานที่ต้องใช้แรงหรือมีการเคลื่อนไหว
จะทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานมากขึ้น  ทำให้เกิด
ความร้อนสะสมภายในร่างกายมากขึ้น
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สภาพร่างกายของแต่ละคนสามารถทนทานต่อความร้อนได้
ไม่เท่ากัน  ผู้ที ่มีร่างกายไม่แข็งแรง  มีน้ำหนักตัวมาก  เป็นโรคหัวใจ
หรือมีพฤติกรรมชอบดื่มสุรา  จะทำให้ร่างกายมีโอกาสเกิดอาการจาก
ความร้อนได้มากขึ้น

ทำอยา่งไรจงึจะสามารถปอ้งกนัอนัตรายจากความรอ้นได้
การป้องกันอันตรายจากความร้อนสามารถทำได้โดย
จัดให้มีการระบายอากาศในสถานที่ทำงาน โดยติดตั้งพัดลม
หรือท่อดูดอากาศร้อน
จัดให้ใส่ชุดทำงานที่เหมาะสม มีการระบายความร้อนได้ดี หรือ
สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี
ผู ้ที ่ทำงานกับความร้อนควรดื่มน้ำ น้ำผลไม้ หรือเครื ่องดื ่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครั้งละ 1  แก้ว บ่อยๆ ในระหว่างการทำงาน
กับความร้อน เพ่ือทดแทนเหงือ่ท่ีสูญเสียไปในระหวา่งการทำงาน
จัดให้มีที่พักในระหว่างการทำงานในสถานที่ที่ไม่ร้อน และมีการ
ระบายอากาศที่ดี
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ในกรณีที่มีอาการตะคริวเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ให้ดื่มน้ำ
เกลอืแร ่หรอืนำ้อดัลม  หรอืนำ้หวาน 1 ขวดใสเ่กลอื 1  ช้อนชา  เพือ่ทดแทน
เกลือแร่ที ่สูญเสียไปกับเหงื ่อในระหว่างทำงานจะช่วยลดอาการตะคริว
หากมีผู้หมดสติ หรือเป็นลมจากความร้อนให้นำผู้ป่วยไปนอนพักในบริเวณ
ท่ีเย็น  และมีการระบายอากาศทีดี่  นำผู้ป่วยส่งหน่วยพยาบาลหรือแพทย์ทันที
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ฝุ่นและสารเคมใีนทีท่ำงาน
ในสถานประกอบการทุกแห่ง  มีการใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิต  โดยสารเคมี เหล่านี้ จะอยู่ในรูปแบบที่ต่างกัน  เช่น
ของเหลว  ของแขง็  กา๊ซ  ฝุ่น  ฟมู  ซ่ึงสามารถเขา้สูร่่างกายไดห้ลายทาง  เชน่

ทางปากโดยการกลืนกินสารเคมีเข้าไป
ทางการหายใจเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
ซึมผ่านเข้าร่างกายทางผิวหนัง

สารเคมีแต่ละชนิดจะส่งผลกระทบต่อร่างกายแตกต่างกันไป
บางชนิดเกิดพิษแบบเฉียบพลัน  บางชนิดทำให้เกิดโรคเรื้อรังเมื่อสัมผัส
เป็นระยะเวลานาน  บางชนดิเปน็สารเคมท่ีีทำใหเ้กดิมะเรง็ได้

หนทางทีส่ารเคมีเขา้สู่ร่างกาย



14

นอกจากสารเคมีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู ้ส ัมผัส ที ่ได้ร ับ
สารเคมนีัน้แลว้  ยังสามารถสง่ผลกระทบไปยงัทารกในครรภ ์  และสามารถ
ก่อให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมได้

ตัวอย่างของสารเคมีหรือฝุ่นในกระบวนการผลิตและผลกระทบต่อสุขภาพ

- ทำใหเ้กิดโรคปอดอกัเสบจากฝุน่ฝ้าย
(บิสซิโนสสิ)และทำใหเ้กดิโรคหอบหดื
จากการทำงาน

- ทำใหร้ะคายเคอืงตาและผวิหนงั
- ระคายเคอืงตา หลอดลมอักเสบ ปอดบวม
- มีพิษต่อระบบประสาททำใหจิ้ตใจและ
อารมณแ์ปรปรวน

- ทำใหร้ะคายเคอืงตา  จมูกและผวิหนงั
หลอดลมและระคายเคอืงปอด

- เกิดตะครวิ  ท้องผูก  ปวดกลา้มเนือ้
เบ่ืออาหาร  โลหิตจาง

- ปวดศรีษะ  หงุดหงดิ  ระคายเคอืงระบบ
ทางเดนิหายใจ

- ผิวหนงัอักเสบ ผนังก้ันจมูกทะล ุมะเร็งปอด
- เกิดตะครวิ
- มีพิษต่อระบบประสาททำใหจิ้ตใจและ
อารมณ์แปรปรวน  มึนงง ระคายเคอืง
เย่ือบุ  ตา จมูก และลำคอ  ผิวหนงั

ทอผ้า / ป่ันด้าย

การผลิตเส้นใย
สังเคราะห์

การฟอกยอ้มเส้น
ด้ายหรือผ้า

การผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนคิส์
และเครือ่งใชไ้ฟฟา้

- ฝุ่นฝ้าย

- ก๊าซอะซิโตน
- ก๊าซแอมโมเนยี
- ก๊าซคาร์บอนได
ซัลไฟด์

- ก๊าซคลอรีน

- สารตะกัว่ท่ีประกอบ
ในสี

- สารแคดเมีย่มใน
สีย้อมผ้า

- สารโครเมีย่ม
- สารตะก่ัว
- ตัวทำละลายอนิทรีย์
เช่น  โทลูอีน  ไซลีน
น้ำมันวานิช

กิจการ ฝุน่ / สารเคมี ผลกระทบต่อสุขภาพ
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ทำอยา่งไรจงึจะไมเ่ป็นโรคจากการสมัผัสสารเคมี
การที่จะป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เราใช้ในการทำงานได้นั้น

จะต้องทำความรู้จักถึงคุณสมบัติและอันตรายของสารเคมีที่ใช้เสียก่อน
โดยข้อมูลเหล่าน้ีท่านสามารถอ่านได้จากฉลากท่ีปิดอยู่ข้างภาชนะบรรจุ  และ
หากไม่สามารถอ่านฉลากดังกล่าวได้  หรือมีฉลากแต่อ่านไม่เข้าใจให้
สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงานทีดู่แลโรงงานของทา่น

เมื่ออ่านฉลากที่บอกคุณลักษณะของสารเคมีหรือข้อมูลเคมีภัณฑ์
จนเข้าใจแล้ว จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอยา่งเครง่ครัดและสวมใสอุ่ปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงานสัมผัสสารเคมี

กิจการ ฝุน่ / สารเคมี ผลกระทบต่อสุขภาพ

การผลิตรองเทา้ - ตัวทำละลายอนิทรีย์
เช่น โทลูอีน ไซลีน
ท่ีใช้ในการตดิช้ินงาน
หรือทำความสะอาด
ช้ินงาน

- มีพิษต่อระบบประสาททำใหจิ้ตใจและ
อารมณแ์ปรปรวนมนึงง
ระคายเคอืงเยือ่บุ  ตา  จมูก และลำคอ
ผิวหนงั

ก่อนทีเ่ราจะใชส้ารเคมใีดๆ ในการทำงาน  เราจะตอ้งตอบคำถามเหลา่นีใ้ห้ได้

เสยีก่อน  คือ

1. สารเคมีนั้นมีอันตรายต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

2. เราจะป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีนั้นได้อย่างไร

3. ในกรณีที ่เกิดอันตรายขึ ้นจากการสัมผัสจะมีวิธีดูแลตนเองเบื ้องต้น

หรือปฐมพยาบาลอย่างไร
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อันตรายทางชวีภาพจากการทำงาน
ในบรรยากาศการทำงานนัน้จะประกอบไปดว้ยส่ิงมีชีวิตเล็กๆ  ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้  เช่น  แบคทีเรีย  ไวรัส  เชื้อรา  พยาธิ
และสว่นประกอบของสิง่มชีีวติ  เชน่  ฝุ่นจากพชื  ขนสตัว ์  ละอองจากสตัว์
แต่ร่างกายของเราก็มีกลไกที่จะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ  เหล่านี้เพื่อที่จะปรับ
ร่างกายให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลย์ปราศจากโรค

แต่ในบางกรณีที่กลไกการปรับสมดุลย์ของร่างกายอ่อนแอจาก
สาเหตตุา่ง ๆ  เชน่  การพกัผอ่นไมเ่พยีงพอ   มีบาดแผลทีผิ่วหนงั  จะทำให้
มีโอกาสเกดิโรคตดิเชือ้ไดง้า่ย  เมือ่ทำงานสมัผัสกบัเชือ้โรค

ผลกระทบตอ่สุขภาพจากปจัจยัทางชวีภาพเหลา่น้ีจะเกดิขึน้ได้

3 รูปแบบคอื
1. เกิดโรคจากเชือ้โรคทีสั่มผัส   เช่น    การเกดิวัณโรคในพยาบาล

ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรค  โรคปอดอักเสบจากฝุ่นชานอ้อย  หรือฝุ่น
ใยมะพร้าวที่มีเชื้อรา,  ตาอักเสบจากการสัมผัสกล้องจุลทรรศน์ที่มีเชื้อโรค
ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์

หนทางทีเ่ชือ้โรคหรอืฝุน่จากสิง่ทีมี่ชวีตินีจ้ะเขา้สู่ร่างกาย  มี 4 ชอ่งทาง คือ

1. การสัมผัสโดยตรงกับเชื้อโรค หรือฝุ่นละอองจากสิ่งมีชีวิต

2. จากการหายใจเอาบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคเข้าไป

3. จากเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอาหาร

4. จากสัตว์พาหะนำโรค
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2. เกิดการระคายเคอืงและกระตุน้ให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้   เช่น
การเกิดโรคหอบหืดในคนงานที่สัมผัสฝุ่นจากเครื่องเทศ,  พริก,  แป้ง,
กาแฟในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

3. การถกูสตัว์กัดแทะในระหวา่งการทำงาน  เชน่  การถกูแมลง
กัดต่อยในระหว่างทำงาน

การควบคุมอันตรายทางชวีภาพ
กำจดั สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคจากกระบวนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบอื่น
ที่มีอันตรายน้อยกว่าทดแทน
การติดต้ังระบบระบายอากาศ   ซ่ึงระบบท่ีดีจะทำใหผู้้ท่ีทำงาน
สัมผัสกับปัจจัยก่อโรคทางชีวภาพน้อยลง
การแยกกระบวนการผลติ   ทีมี่อันตรายจากปจัจัยทางชวีภาพ
ออกจากกระบวนการผลติอ่ืนๆ  เช่น  การแยกผูป่้วยทีมี่โรคตดิตอ่
ให้อยู่ในบริเวณที่เป็นเขตผู้ป่วยติดเชื้อ,   การแยกกระบวนการ
ผลิตทีมี่ฝุ่นอนิทรยีจ์ากกระบวนการผลติอืน่ ๆ
การบริหารจัดการเพื่อควบคุมอันตรายทางชีวภาพ   เช่น
การจัดทำระเบยีบการปฏบัิติงาน  เพ่ือป้องกันการตดิเช้ือจากการ
ให้บริการทางการแพทย์,   มาตรฐานการทำความสะอาด และ
การทำลายเชื ้อ, ระบบการตรวจโรคให้แก่พนักงานเพื ่อการ
เฝ้าระวังทางสุขภาพ
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
จำเป็น  เชน่  การสวมหนา้กากกนัฝุน่เมือ่ตอ้งทำงานสมัผัสกบั
ฝุ่นอินทรีย์จากพชื,   การสวมถงุมือ เม่ือต้องสัมผัสกับเน้ือสัตว์ดิบ
หรือเลอืด  เปน็ตน้
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การเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ   เช่น  การฉีด
วคัซนีปอ้งกนัโรคไวรสัตบัอักเสบชนดิ A และชนดิ B  แกพ่นกังาน
ทีต่อ้งทำงานสมัผัสกบัผู้ป่วย  เปน็ตน้

เออรโ์กโนมคิส์กับผลกระทบตอ่สุขภาพ

เออรโ์กโนมคิสค์อือะไร ?
เออรโ์กโนมคิส ์  หรอื  การยศาสตร ์  เปน็เรือ่งเกีย่วกบัการออกแบบ

งานและลักษณะท่าทางการทำงานให้เหมาะสมกับคนงาน  เพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาสุขภาพ  เช่น  อาการปวดหลัง,  ปวดต้นคอ,  ปวดข้อมือ,
ปวดแขน ขา,  ปวดตา,  ความเครียดและความเบื่อหน่าย   นอกจากนั้น
การออกแบบงานที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

ผลกระทบตอ่สุขภาพจากการออกแบบงานทีไ่ม่เหมาะสม
การออกแบบงานที่ไม่เหมาะสม  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องฝืนทำงาน

ในท่าทางที่ไม่สะดวกสบายอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่  ข้อมือ,  ข้อต่างๆ
หลงั  หรอืส่วนตา่งๆ ของรา่งกาย  โดยการบาดเจบ็ดงักลา่วมสีาเหตมุาจาก

การทำงานกับเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน
การทำงานทีมี่การเคลือ่นไหวของขอ้มือซ้ำ  ๆ
การทำงานในท่าทางที่ฝืนหรือผิดธรรมชาติ
การทำงานที่มือ, หลัง, ข้อมือหรือข้อต่าง ๆ ต้องใช้แรงหรือ
รับน้ำหนักมากเกินไป
การทำงานที่มีการเหยียดแขนจนสุดหรือ  การทำงานที่ต้องยก
แขนขึ้นเหนือศรีษะ
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การทำงานที่มีการก้มหรืองอหลัง
การยกของหนัก

ตัวอย่างของความผิดปกติของกระดูกและข้อ ที่พบจากการทำงานในลักษณะต่างๆ

- ถงุนำ้ในขอ้อกัเสบ
อาการ :  ปวดบวมบริเวณข้อที่มีอาการ
อักเสบ  เช่น  ข้อเข่า  ข้อศอก และขอ้ไหล่

- เส้นประสาทในโพรงกระดูกข้อมือ
อักเสบเน่ืองจากการกดทบั
อาการ :  ปวดแปลบ ๆ  หรือปวดตือ้ ๆ
ท่ีหัวแม่มือและนิว้มือ อาการมกัจะเกดิข้ึน
ในตอนกลางคนื

- การติดเช ื ้อล ุกลามจากอาการช ้ำ
บริเวณฝ่ามือ
อาการ :  ปวดบวมบริเวณฝ่ามือโดยมี
อาการช้ำร่วมด้วย

- เอ็นยึดกระดูกต้นแขนอกัเสบ
อาการ :  ปวดบวมบริเวณข้อที่มีการ
อักเสบ

- ข้ออักเสบเน่ืองจากกระดกูงอกผดิรูป
อาการ :   คอแข็ง หรือ ก้มลงลำบาก
และมีอาการปวด

การทำงานท่ีมีการคุกเข่าตลอดเวลา,   มีแรงกด
ท่ีข้อศอก หรือมีการเคล่ือนไหวของขอ้ไหล่ซ้ำๆ

การทำงานที ่ม ีการเคลื ่อนไหวข้อมือซ้ำๆ
การใช้เครื ่องมือที ่มีความสั่นสะเทือนและ
ในบางครั้งเกิดอาการขึ้นร่วมกับอาการเอ็น
และปลอกเอน็อักเสบ

เกิดจากการติดเชื้อบนรอยถลอกที่ฝ่ามือที่มี
รอยช้ำจากการใชพ้ล่ัว, ฆ้อน

เกิดจากการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวข้อแขน
ซ้ำซาก  เช่น  การประกอบชิน้ส่วน,  ปิดฉลาก
ผลิตภัณฑ์
การก้มเงยซ้ำๆ  เป็นเวลานานทำให้ข้อสึกกร่อน
และเกดิการงอกของกระดกูผิดรูป

อาการและความผิดปกติ สาเหตุ
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พนักงานจะมส่ีวนรว่มในการปรบัปรุงสภาพการทำงานไดอ้ย่างไร
ผู้ปฏิบัติงานควรจะช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อ จป.หัวหน้างาน

หรือ จป.วิชาชีพ  หากท่านรู้สึกว่าท่าทางการทำงานของท่านนั้น ไม่สะดวก
สบาย  หรอืทำใหเ้กดิอาการปวดเมือ่ยรา่งกายขณะทำงาน  หรอืหลงัเลกิงาน
เพราะผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าการจัดสถานที่ทำงานนั้นเหมาะสม
และทำให้ตนรู้สึกสบายขณะปฏิบัติงานหรือไม่

หลักในการสังเกตเพ่ือปรับปรุงสภาพการทำงานมอียู่ 6 จุดด้วยกัน คือ
1. พื้นที่บริเวณจุดปฏิบัติงาน
2. ท่าทางการนั่งและเก้าอี้ปฏิบัติงาน

อาการและความผิดปกติ สาเหตุ
- เอ็นอักเสบ
อาการ :  ปวดบวมบริเวณขอ้มือ  ต้นแขน
ขยับมือได้ลำบาก

- ปลอกหุม้เอน็อกัเสบ
อาการ :   มีอาการเจ็บปวดมากบริเวณมือ
และขยบัมือได้ลำบาก

- ปวดต้นคอ  หรือปวดไหล่
อาการ : ปวดเฉพาะทีบ่ริเวณคอหรอืไหล่

- การอกัเสบของเอน็บริเวณน้ิวมือ
อาการ :   เคลื ่อนไหวนิ ้วมือลำบาก
เม่ืองอนิว้มือแล้วจะรูสึ้กเจบ็

การเคลือ่นไหวมอื  หรือข้อมือซ้ำๆ

การเคลื่อนไหวมือซ้ำๆ  อาจเกิดเนื่องจากเร่ง
กำลังการผลติในระบบสายพานใหเ้ร็วข้ึน

นั ่งในท่าใดท่าหนึ ่งนานๆ ไม่มีการเปลี ่ยน
อิริยาบท
การเคลือ่นไหวของนิว้มอืซ้ำๆ,   หยบิจับวตัถุ
ในทา่เดยีวนานเกนิไปหรอืแนน่เกนิไป
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3. สถานที่ยืนปฏิบัติงาน
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
5. การยกย้ายวัสดุในการปฏิบัติงาน
6. การออกแบบงาน

1.  พ้ืนทีบ่ริเวณจุดปฏิบัติงาน
พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานจะต้องสูงพอที่คนงานที่มีความสูงที่สุด
ปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องก้มและจะต้องวางชิ้นงานให้อยู่ต่ำกว่า
ระดับสายตา
ความสูงของปุ่มควบคุมควรอยู่ในระดับระหว่างเอวและหัวไหล่
และปุ่มควบคุมที่ใช้บ่อยไม่ควรวางไว้สูงเหนือระดับไหล่
ระยะเอื้อมเพื่อหยิบชิ้นงานควรออกแบบให้ผู้ที่มีแขนสั้นที่สุด
สามารถหยิบชิ้นงานได้สบาย โดยไม่ต้องเอื ้อมมากและควร
ออกแบบให้ผู้ที่สูงไม่ต้องก้มหลังมากขณะหยิบชิ้นงาน  ควรวาง
อุปกรณ์ที่ใช้บ่อยไว้ด้านหน้าบริเวณที่หยิบใช้ได้สะดวก

ออกแบบไม่ดี ออกแบบดี
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งานที่ทำบ่อยมากควรวางไว้ต่ำกว่าระดับศอก
งานที่ต้องมีการยกย้ายควรวางไว้ในความสูงระดับระหว่างเอว
กับไหล่
พื้นที่ทำงานควรเพียงพอที่พนักงานสามารถเหยียดขาได้อย่าง
สะดวก และควรจัดที่พักเท้าเพื่อให้พนักงานเปลี่ยนอิริยาบทได้
ด้ามจับควรมีขนาดเหมาะสมกับมือ
ควรมีพื้นที่ทำงานกว้างพอสำหรับผู้ที่อ้วน
ควรวางตำแหน่งของเครื่องมือให้เหมาะสมกับมือข้างที่ถนัด
ของผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ควรมีแสงสะท้อนเข้าตา  และควรมีแสงสว่างเพียงพอ
เพื่อให้ทำงานได้สะดวก

2.  ท่าทางการนัง่และเกา้อ้ีปฏิบัติงาน
ท่าทางการนั่ง
ควรวางเครื ่องมือให้พนักงานหยิบได้โดยสะดวกไม่ต้องบิด
หรือเอี้ยวตัวหยิบ
ทา่ทางการนัง่ทำงานทีด่คีอืการนัง่หลงัตรง  ไหลไ่ม่เกรง็และใกล้
กับชิ้นงานมากที่สุด
โต๊ะและเก้าอี้ควรออกแบบให้ชิ้นงานมีความสูงระดับเดียวกับ
ขอ้ศอก
หากเปน็ไปไดค้วรจดัใหมี้ทีพ่กั  มือ  แขน  และขอ้ศอก ทีส่ามารถ
ปรับระดับได้
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เก้าอี้ปฏิบัติงาน
เก้าอ้ีจะต้องมีความสูงเหมาะสมกับระดับงานท่ีอยู่บนโต๊ะทำงาน
ความสูงของเก้าอี้และระดับความสูงของพนักพิงควรปรับได้
และพนักพิงจะต้องรองรับหลังส่วนล่างได้ดี
เก้าอี้ที่ดีจะต้องออกแบบให้คนงานโน้มตัวไปด้านหน้าขณะนั่ง
และพิงเอนมาด้านหลังได้โดยสะดวก
ใต้โตะ๊ทำงานจะตอ้งมีช่องสำหรบัสอดขาและเขา่  มีเนือ้ท่ีภายใต้
โต๊ะให้คนงานเปลี่ยนอิริยาบทได้โดยง่าย
ขณะทำงานเท้าควรวางราบอยู่บนพื้น  หากเก้าอี้สูงมากเกินไป
ควรจดัทำทีพ่กัเทา้เพือ่ใช้วางเทา้ขณะนัง่ทำงาน   เพือ่ลดแรงกด
ที่ด้านหลังน่องและหัวเข่า
เก้าอี้ควรนั่งได้อย่างมั่นคง  ที่นั่งและพนักพิงควรทำจากวัสดุ
ที่ทำให้นั่งได้อย่างสบายและสามารถระบายความร้อนได้ดี

ออกแบบไม่ดี ออกแบบดี ออกแบบดี
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3.  สถานทียื่นปฏิบัติงาน
การทำงานที่ต้องยืนปฏิบัติงานนานๆ จะทำให้เกิดอาการปวดหลัง

ขาบวมมปัีญหาเรือ่งการไหลเวยีนโลหติ  เสน้เลอืดขอดทีข่า  และปวดเมือ่ย
กลา้มเนือ้  หากมคีวามจำเปน็ตอ้งยนืปฏบัิตงิานนานๆ  ควรปฏบัิตดิงันี้

ควรจัดหาเก้าอี้ไว้ในบริเวณปฏิบัติงาน  เพื่อให้พนักงานได้พัก
เป็นระยะตามต้องการ
ควรจัดวางเครื่องมือให้คนงานหยิบได้สะดวกทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังเพื่อป้องกันการบิดเอี้ยวตัวขณะปฏิบัติงาน
ควรปรับความสูงของระดับงานให้เหมาะสมกับความสูงของ
คนงาน  หากปรับระดับงานไม่ได้ควรปรับระดับพื ้น  เช่น
การจัดให้คนงานที่ตัวเตี้ยยืนบนฐานที่ยกระดับขึ้นจากพื้น
ควรจัดให้มีท่ีพักเท้าและมีพ้ืนท่ี เพ่ือให้คนงานวางเทา้และเปลีย่น
อิริยาบทเพื่อลดแรงกดที่หลัง
ควรจัดแผ่นรองเท้าบริเวณที่คนงานยืนหรือให้คนงานใส่รองเท้า
ที่สามารถกระจายแรงกดที่ส้นเท้า
ระยะของหน้างานควรอยู่ห่างประมาณ 8 - 12 นิ้ว  เพื่อมิให้
คนงานต้องเมื่อยมากเกินไปขณะทำงาน

4.  เครือ่งมอืและอปุกรณค์วบคมุการปฏบัิติงาน
เครื่องมือ
เครื่องมือควรออกแบบมาให้คนงานใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  เช่น
กล้ามเน้ือหัวไหล่,  แขนและขา  แทนกล้ามเน้ือมัดเล็ก  เช่น  ข้อมือ
และนิ้วมือ  และไม่ควรออกแบบเครื่องมือให้คนงานงอข้อมือ
หรือบิดข้อมือขณะจับ
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ออกแบบไม่ดี ออกแบบดี

ด้ามจับควรสะดวกสบายต่อการจับและมีความยาวพอที่จะจับ
ได้ถนัดมือ  และควรมฉีนวนหุม้เพ่ือป้องกันการนำไฟฟา้  และควร
มีพลาสติกหุ้มบริเวณมือจับที่เป็นเหลี่ยมคม
ไม่ควรใช้เคร่ืองมือท่ีน้ิวมือหรือผิวหนังมีโอกาสถูกหนีบได้ขณะใช้
เครื่องมือควรออกแบบให้เหมาะสมกับมือข้างที่ถนัด

อุปกรณ์ควบคุมการปฏิบัติงาน
ปุ่มควบคุม, ควรออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายในท่ายืนหรือท่าน่ังปกติ
โดยไมต้่องเอือ้มและควรออกแบบใหเ้หมาะสม  เช่น  ปุ่มควบคมุ
สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ความเร็วสูงควรใช้มือควบคุม   และปุ่ม
ควบคุมที่ต้องใช้แรงกดมากควรใช้เท้าควบคุม
ปุ่มควบคุมควรเป็นชนิดใช้  2  มือควบคุม  เพ่ือป้องกันการถูกหนีบ
โดยเครื่องจักร
ปุ่มกดควรออกแบบใหใ้ช้นิว้กดไดท้ลีะ  2 - 3  นิว้
ควรมีการระบุปุ่มที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินและปุ่มที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานปกตอิยา่งชดัเจน โดยการตดิปา้ย / แยกสี
ปุ่มควบคุมควรออกแบบเพื่อป้องกันการเปิด / ปิด โดยบังเอิญ
เชน่    การทำฝาปดิครอบสวติซ์
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5.  การยกยา้ยวัสดุในการปฏบัิติงาน
น้ำหนักที่ยกจะต้องเหมาะสมกับผู้ที่จะยก  โดยจัดหีบห่อใหม่
ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อลดน้ำหนักในการยก,   ลดจำนวนของ
ทีจ่ะยกในแตล่ะเทีย่ว  และใชผู้้ยกมากกวา่  1  คน  ในการยกของ
ที่มีน้ำหนักมาก
ปรับระยะทางในการยกย้ายวัสดุให้ใกล้ขึ้นโดยปรับระดับพื้นที่
ที่จะต้องยกของให้สูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงที่เก็บวัสดุให้ใกล้ขึ้น
ลดการบดิเอีย้วลำตวัขณะยกยา้ย  โดย
จัดท่าทางการยกโดยให้ของที่จะยกอยู่ด้านหน้าของร่างกาย
จัดพื้นที่บริเวณยกย้ายให้กว้างพอที่จะหมุนตัว  โดยมิต้อง
บิดเอี้ยวลำตัว
หันด้านข้างโดยเคลื่อนเท้าแทนการหมุนลำตัว

ใช้การลากหรือเข็นแทนการยก โดยใช้รถเข็นช่วย
ใช้กล้ามเนือ้มัดใหญใ่นการออกแรงยก  เช่น  ใช้กล้ามเนือ้ขาแทน
กล้ามเนื้อหลังในการยกวัสดุจากพื้น

6.  การออกแบบงาน
การออกแบบงานที ่ด ีจะต้องทำให้คนงานเก ิดสุขภาพที ่ด ีท ั ้ง

สุขภาพกายและสขุภาพจติ  โดย
จะต้องออกแบบให้คนงานที่ทำงานสามารถเปลี่ยนอิริยาบทได้
โดยง่าย
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จะต้องออกแบบให้คนงานมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ
จะต้องออกแบบให้คนงานรู้สึกภาคภูมิใจในผลสำเร็จของงานน้ัน
มีการสอนงานให้คนงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
มีการจัดตารางเวลาการทำงานให้คนงานมีโอกาสได้พักอย่างเต็มท่ี
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนงาน  จะต้องมีช่วงเวลาให้คนงานทำความ
คุ้นเคยกับงานใหม่ในระยะเริ่มแรกก่อน

ลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นลักษณะงานที่มีความเสี่ยง
ตอ่การบาดเจบ็ของกลา้มเนือ้และขอ้ตอ่  หากทา่นตอบวา่ใชใ่นขอ้ใดขอ้หนึง่
ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ดูแลบริษัทท่านอยู่
เพื่อการปรับปรุงสภาพงานที่เหมาะสมต่อไป

แบบประเมนิความเสีย่งในงานดว้ยตนเอง
ลักษณะงานที่ท่านทำอยู่
มีการบดิขอ้มือ ซ้ำๆ บ่อยๆ หรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
มีการบดิแขน ซ้ำๆ บ่อยๆ หรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
มีการยกขอ้ศอกไกลจากตวั ซ้ำๆ บ่อยๆ หรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
มีการบีบจับด้วยนิ้วชี้และนิ้วโป้งบ่อยๆ หรือไม่?  ใช่  ไม่ใช่
มีการยกหรือเอื้อมแขนเหนือระดับไหล่บ่อยๆ หรือไม่?  ใช่  ไม่ใช่
มีการใชเ้ครือ่งมอืทีมี่ความสัน่สะเทอืนบอ่ยๆ หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
มีการใชมื้อเปลา่ในการกด  ตอก  บ่อยๆ หรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
มีการบดิเอีย้วลำตวัหรอืงอหลงับอ่ยๆ หรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
มีการยกของในระดบัตำ่กวา่หวัเขา่ ซ้ำๆ บ่อยๆ หรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
มีการกม้คอซำ้ๆ บ่อยๆ หรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
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บทที ่ 2

ดูแลตนเองอย่างไรปลอดภัยจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานคอือะไร?
เบาหวานเป็นโรคเรื ้อรัง เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถสร้าง

ฮอร์โมนอินซุลินหรือสร้างได้น้อยมาก   ฮอร์โมนอินซุลินนี้มีหน้าที่คอยช่วย
ทำให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงาน   เมื่ออินซุลินในร่างกาย
มีไม่พอหรือมีพอแต่ใช้ไม่ได้  น้ำตาลก็ไม่ถูกนำไปใช้ทำให้เกิดการคั่งของ
น้ำตาลในเลือดและอวัยวะต่างๆ  เมื่อมีน้ำตาลคั่งในเลือดมากๆ  ก็จะถูก
ไตกรองออกมาในปัสสาวะทำให้ปัสสาวะหวาน  ในบางครั้งมีมดขึ้นได้จึง
เรยีกวา่  “เบาหวาน”

โรคเบาหวานมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์   ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้
มักมีพ่อแม่หรือญาติพ่ีน้องเป็นโรคนีด้้วย   นอกจากนียั้งอาจมีสาเหตอุย่างอ่ืน
เชน่  อ้วนเกนิไป,  กนิอาหารหวานมากเกนิไป  หรอืเกดิจากการใชย้า  เชน่
เสตยีรอยด ์  ยาขบัปัสสาวะ  ยาเมด็คมุกำเนดิ  หรอือาจพบรว่มกบัโรคอืน่ ๆ
เช่น  โรคตบัอ่อนอกัเสบเรือ้รัง

จะรู้ได้อย่างไรวา่เป็นเบาหวานหรอืไม่?
ในรายทีอ่าการเบาหวานยงัเปน็ไมม่าก  (จะมรีะดบันำ้ตาลในเลอืด

140 - 200 มิลลิกรัมต่อเลือด  100  มิลลิลิตร)   อาจจะไมมี่อาการผดิปกติ
เกดิขึน้  จะทราบไดจ้ากการตรวจปสัสาวะเทา่นัน้
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ในรายที่อาการชัดเจน  จะมีอาการปัสสาวะบ่อย  และปัสสาวะ
คร้ังละมาก ๆ    เน่ืองจากน้ำตาลท่ีออกมากับปัสสาวะ  จะดึงเอาน้ำออกมาด้วย
เมื่อถ่ายปัสสาวะมากก็จะทำให้รู ้สึกกระหายน้ำ  ต้องคอยดื่มน้ำบ่อยๆ
และอาจมีอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นได้

ผู ้ที ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอาจเป็นผู ้ที ่มีน้ำหนักตัวมากๆ  หรือ
ผู้ท่ีรูปร่างปกตมีิลักษณะผอมกไ็ด้  เนือ่งจากผูท่ี้เป็นเบาหวานเปน็ผู้ท่ีร่างกาย
ไม่สามารถนำน้ำตาลมาเผาผลาญเป็นพลังงาน  ร่างกายจึงเผาผลาญ
พลังงานจากกล้ามเนื้อและไขมันแทน  ทำให้บางรายอาจมีน้ำหนักลดลง
และกล้ามเนื ้อลีบลง  แต่ในบางรายอาจมีน้ำหนักขึ ้นหรืออ้วนขึ ้นก็ได้
ขึ้นกับภาวะโภชนาการ  เช่น  การรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นประจำ
ผู้ป่วยเบาหวานบางคนอาจมีอาการคันตามตัว  เป็นฝีบ่อย  เป็นแผลเรื้อรัง
หายยาก  บางรายอาจมอีาการคนัตามชอ่งคลอดหรอืมีตกขาว

ในรายที ่เป็นมานานไม่ได้รับการรักษา  อาจมีอาการชา หรือ
ปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือ  ปลายเท้า  ตามัวลง  อาจพบอาการ
ความดันโลหิตสูงร่วมด้วย

เบาหวานมอัีนตรายมากนอ้ยเพยีงใด?
ผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง  อาจทำให้เกิด

ภาวะแทรกซอ้นขึน้ได ้ ดงันี้
1. ต้อกระจก ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะทำให้เลนต์ตาค่อยๆ
เสือ่มไปเรือ่ยๆ  จนเกดิภาวะตอ้กระจกขึน้  ในบางรายอาจมี
อาการจอประสาทตา  หรอืจอตาเสือ่ม  ทำใหต้ามวัลงเรือ่ยๆ
และอาจทำให้ตาบอดในที่สุด
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2. ปลายประสาทอักเสบ   เกิดอาการชา หรือปวดร้อน
ตามปลายมือปลายเท้า

3. ไตเสื่อม จนเกิดภาวะไตวาย  ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของ
ผู้ป่วยเบาหวานที่พบได้บ่อย

4. ผนงัหลอดเลอืดแดงแขง็   ทำใหเ้ปน็โรคความดนัโลหติสงู
อัมพาต  และโรคหัวใจขาดเลือดได้   ถ้าหลอดเลือดที่เท้า
ตีบแข็งทำให้เลือดไปเล้ียงท่ีเท้าไม่พอ  ทำให้เกิดอาการเท้าเย็น
เปน็ตะครวิหรอืปวดเมือ่เดนิมาก ๆ

5. เกิดโรคตดิเช้ือได้ง่าย   เนือ่งจากภมิูตา้นทานโรคตำ่

ข้อแนะนำสำหรบัการเฝา้ระวังโรคเบาหวาน
สำหรบัผู้ทีมี่อายเุกนิกวา่   40  ขึน้ไป  หรอืผู้ทีมี่ญาตพิีน่อ้งปว่ยเปน็

เบาหวานหรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก   ควรเฝ้าระวังตนเองโดยการตรวจเช็ค
ปัสสาวะ  หรือเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลเป็นครั้งคราว ซึ่งการตรวจดังกล่าว
อาจรวมอยูใ่นการตรวจเชค็สขุภาพประจำป ี  หากการตรวจดงักลา่ว  พบวา่
เป็นเบาหวานในระยะเริม่แรก  (ระดบัน้ำตาลในเลอืด  140 - 200  มิลลิกรัม
ตอ่เลอืด  100  มิลลิลิตร)   ควรจะไดรั้บการรกัษาแตเ่นิน่ ๆ

การรู้จักรับประทานอาหาร  โดยการลดของหวาน อาหารจำพวกแปง้
และไขมัน กินอาหารพวกโปรตีน  และรับประทานอาหารจำพวกผัก และ
ผลไม้ให้มากๆ  อย่าปล่อยให้ร่างกายอ้วน   หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ
ทำจิตใจให้ร่าเริงไม่เครียด  และวิตกกังวลจะทำให้โอกาสในการเป็น
โรคเบาหวานน้อยลง
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ถ้าป่วยเปน็เบาหวานหรอืมีญาติป่วยอยูจ่ะดแูลสุขภาพอยา่งไร?
ควรจะทำความเข้าใจว่า  เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลา
ในการรักษาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถ้าได้รับการรักษาและปฏิบัติตน
ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร ่งครัด  ก็จะสามารถ
ดำรงชีวิตได้ดังเช่นคนปกติ  แต่หากขาดการรักษาหรือรักษา
ไม่จริงจงั อาจเกดิภาระแทรกซอ้นอืน่ๆ ตามมาได้
การฉีดยา  หรือกินยารักษาเบาหวาน  อาจทำให้เกิดภาวะ
น้ำตาลในเลือดต่ำ  (อาการใจหวิว  ใจส่ัน  หน้ามืด  ตาลาย  ตัวเย็น
เหง่ือออก)  ถ้าเป็นมากอาจเปน็ลมหมดสตไิด้  ดังน้ัน  เพ่ือป้องกัน
อันตรายจากภาวะนำ้ตาลในเลอืดตำ่  จึงควรรบัประทานอาหาร
ให้ตรงเวลา  และควรพกท็อฟฟี่ติดตัวไว้อมถ้ามีอาการดังกล่าว
เกิดขึ้น
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ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรถามเภสัชกรหรือผู้ขายให้แน่ใจว่ายานั้น
จะไม่มีผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือด
ควบคุมอาหารการกินอย่างเคร่งครัดโดย
กนิอาหารวนัละ  3  ม้ือ   กนิใหต้รงเวลาในปรมิาณใกลเ้คยีง
กนัทกุวนั  ทกุมือ้
อย่ากินจุบจิบ
กนิอาหารใหค้รบ  5  หมู ่  (แปง้  เนือ้สัตว ์  ไขมนั  และผกั)
โดยกินแป้งพอสมควรแต่กินผักให้มากๆ โดยเฉพาะผัก
ประเภทใบและถั่วสด
งดน้ำตาล ของหวานทุกชนิด และผลไม้ที ่มีรสหวานจัด
แต่ถ้าชอบหวานให้ใช้น้ำตาลเทียมแทน
หลีกเลี่ยงอาหารมัน  อาหารทอด  เครื่องในสัตว์  ไข่แดง
และอาหารที่มีรสเค็มจัด

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  เช่น  การเดินเร็ว  วิ่งเหยาะ
ป่ันจักรยาน  หรือว่ายน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ  3  คร้ัง   การควบคุม
อาหารและการออกกำลังกายที่พอดีจะช่วยควบคุมน้ำหนักตัว
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่  ควรเลิกสูบ  เพราะการสูบบุหรี่จะทำให้
ผู ้ที ่เป็นเบาหวานมีผนังหลอดเลือดแดงแข็งและเสื่อมเร็วขึ ้น
และนำไปสูโ่รคแทรกซอ้นตา่งๆ ได้
ผู ้ท ี ่ป่วยเป็นเบาหวานจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดแผลตาม
ร่างกาย  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงแผลบริเวณเทา้และดแูลรักษาเทา้ให้
สะอาดอยู ่เสมอ  เพราะแผลบริเวณเท้าในผู ้ป่วยเบาหวาน
จะหายยาก  และมโีอกาสเกดิการตดิเชือ้ลุกลามไดง้า่ย
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บทที ่ 3

ความอ้วน...ปัจจัยบั่นทอนสุขภาพในการทำงาน

ความอ้วน    เกิดจากปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายมีจำนวน
มากเกนิไป  โดยทัว่ไปแลว้ผู้หญงิจะมไีขมนัประมาณ  25- 30% ของนำ้หนกั
ตัว   และผูช้ายจะมปีระมาณ  15 - 20%  ของนำ้หนกัตวั

ทำไมเราจงึอว้น?
ความอ้วนมักจะเกดิจากสาเหตหุลัก 2 ประการ  คือ   การรับประทาน

อาหารมีพลังงานสูงมากเกินความจำเป็น และออกกำลังกายน้อยเกินไป
สาเหตุดังกล่าวทำให้ร่ายกายเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มีมากเกินกว่าการใช้
ในแตล่ะวนั  เปน็ไขมนัทำใหร่้างกายอว้นขึน้

นอกจากสาเหตหุลกั 2 ประการดงักลา่วแลว้ยงัมปัีจจัยอืน่ๆ  เชน่
พนัธกุรรม ถา้พอ่แมอ้่วนลกูมโีอกาสอว้นถงึ  80%
ความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อทำให้การหลั่งของ
ฮอร์โมนบางชนิดผิดปกติ
ความผิดปกติของสมองส่วนไฮโปทาลามัส  ที่ทำให้การควบคุม
การกินอาหารผิดปกติ
ยาบางชนดิ  ทำใหเ้กดิความอยากรบัประทานมากขึน้
ความเครียด  ทำให้บางคนหาทางออกด้วยการรับประทาน
บ่อยขึ้นและมากขึ้น
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จะรู้ได้อย่างไรวา่อ้วนเกนิไปหรือไม่?
การที่จะบอกได้ว่าร่างกายของเราอ้วนหรือผอมเกินไปหรือไม่นั้น

สามารถเทียบได้จากสัดส่วน  ที่เหมาะสมของน้ำหนักและส่วนสูง  หรือที่
เรียกว่าค่าดัชนีมวลกาย  (BMI)   โดยสามารถคำนวนง่ายๆ  ได้   โดยใช้
น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง

ตวัอยา่งเชน่   ผู้หญงิคนหนึง่สงู   155  เซนตเิมตร  หนกั  50  กโิลกรมั
จะมีค่าดัชนีมวลกายดังนี้
=                   50                       =       20.83     กิโลกรมั / ตารางเมตร

  1.55 X 1.55

ซ่ึงคา่ปกตคิวรอยูร่ะหวา่ง  18.5   ถงึ  24.9  กโิลกรมั / ตารางเมตร
หากคา่ดชันมีวลกายมคีา่ตัง้แต ่  25  กโิลกรมั / ตารางเมตร  ขึน้ไป  ถอืวา่
เริม่อ้วน  ถา้มคีา่ตัง้แต ่ 30  กโิลกรมั / ตารางเมตร  ขึน้ไปถอืวา่เปน็โรคอว้น

ความอ้วนมีผลเสียต่อร่างกายและการทำงานไดอ้ย่างไร?
ความอ้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังหลายโรค    เช่น

โรคความดันโลหิตสูง,  โรคหัวใจ,   โรคเบาหวาน,   โรคนิ่วในถุงน้ำดี,
โรคไตและโรคเครียดจากการปรับตัวเข้าสังคมและความรู้สึกเกิดปมด้อย
เพิม่โอกาสในการเกดิมะเรง็ของมดลกู  รังไข ่ และเตา้นม

นอกจากนั้นความอ้วนยังเป็นอุปสรรคในการทำงาน   ทั้งในด้าน
ความคล่องตัวในการทำงาน  ผู้ที ่มีน้ำหนักตัวมาก  จะเหนื่อยและร้อน
ขณะทำงานได้ง่ายกว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ  เพราะขณะทำงานร่างกาย
จะต้องใช้ออกซิเจนและพลังงานไปเลี ้ยงเซลต่างๆ ในร่างกายมากกว่า
และโครงสร้างของร่างกายยังต้องแบกภาระน้ำหนักตัวมากกว่าคนปกติ
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คนที ่ม ีน ้ำหนักตัวมากจึงมีโอกาสเกิดโรคเกี ่ยวกับกระดูกและข้อต่อ
และโรคปวดหลังจากการทำงานได้มากกว่าคนปกติ

จะควบคมุน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกนิไปไดอ้ย่างไร?
หลังจากที ่คุณคำนวนค่าดัชนีมวลกายแล้ว  พบว่าน้ำหนักตัว

ของคุณอยู่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องควบคุมน้ำหนัก
หรือลดน้ำหนักของตนเองลง  การควบคุมน้ำหนักมีหลักการง่าย ๆ  คือ
จะตอ้งลดปรมิาณพลงังานจากอาหารทีเ่ราไดรั้บในแตล่ะวนัลง และเพิม่การ
ใช้พลงังานในแตล่ะวนัใหม้ากขึน้  โดยมแีนวการปฏบัิตดิงันี้

การควบคุมการรับประทานอาหาร
อาหารแตล่ะชนดิถงึแมว้า่จะมปีริมาณทีเ่ทา่กนั  แตอ่าจใหพ้ลงังาน

(แคลอรี) ไม่เท่ากัน  ดังที่กล่าวไปแล้วว่าพลังงาน  (แคลอรี)  ที่ร่างกาย
ได้รับจากอาหารในแตล่ะวัน  หากมมีากเกนิความจำเปน็จะถกูเปล่ียนไปเปน็
พลังงานสะสมในรูปไขมัน   การที่จะเลือกรับประทานอาหารแต่ละชนิด
เราควรคำนึงถึงปริมาณแคลอรี่ที ่เราจะได้รับจากอาหารเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมการใช้พลังงานในแต่ละวัน

หลักในการควบคุมการรับประทานอาหารให้น้อยลงมีดังนี้
บริโภคอาหารใหน้้อยลงกวา่ท่ีร่างกายตอ้งการใช้    โดยลดอาหาร
จำพวกแป้ง  น้ำตาล  ไขมันและควรกินอาหารจำพวกผักและ
ผลไม้ที่ไม่หวานจัด
เลอืกอาหารทีใ่หพ้ลงังานตำ่  หาไดง้า่ย
พยายามทำความพอใจในอาหารที่บริโภค  ขณะบริโภคไม่ควร
นกึถงึอาหารอืน่  ควรเคีย้วอาหารชา้ๆ ใหล้ะเอยีด
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พยายามปรับตัว  ลดการรับประทานอาหารหวาน  อาหารมัน
ไม่เติมน้ำตาลหรือกระเทียมเจียวในอาหาร
วันที่มีงานเลี้ยงนอกบ้าน   ควรรับประทานอาหารมื้ออื่นๆ ให้
น้อยลง
เลือกปรุงอาหารโดยวิธีการที่ให้พลังงานน้อย  เช่น  หลีกเลี่ยง
การทอดดว้ยเนยหรอืนำ้มนั  อาหารชบุแปง้  และเปลีย่นไปปรงุ
โดยวธิ ี อบ  ป้ิง  ยา่ง  หรอืนึง่แทน

การออกกำลังกาย
การออกกำลังกาย   เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ใช้กล้ามเนื้อ

มัดใหญ่  เช่น  กล้ามเนื้อขา  ลำตัว  แขน ให้มีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น
ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ ่มขึ ้น   โดยทั ่วไปแล้วเมื ่อเอ่ยถึงการ
ออกกำลงักาย  เรามกัจะนกึไปถงึ การวิง่ เดนิเรว็  เตน้แอโรบคิ  ถบีจักรยาน
ว่ายน้ำ  หรือเล่นกีฬาอื่นๆ  ซึ่งหากปฏิบัติได้สัปดาห์ละ  3  ครั้ง  ครั้งละ
อยา่งนอ้ย   20  นาท ี กจ็ะเกดิผลดตีอ่ร่างกาย  ทำใหเ้กดิความฟติอยูเ่สมอ
และช่วยให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานมากขึ้น

แต่สำหรับผู้ท่ีมีข้อจำกัดในเร่ืองเวลาในการออกกำลงักาย  ก็สามารถ
ปรับการออกกำลงักายใหเ้ขา้กบัชีวติประจำวนั  โดยมหีลกัวา่ควรเคลือ่นไหว
ออกกำลังกายด้วยความแรงระดับปานกลางทุกวัน  หรือเกือบทุกวันสะสม
ให้ได้อย่างนอ้ย  30 นาทต่ีอวัน  โดยอาจทำในระหวา่งวนัสะสมไปจนครบ  30
นาที  เช่น  เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์  เดินแทนการใช้รถยนต์ในระยะ
ทางไมไ่กลนกั   การทำกายบรหิารพรอ้มๆ  กบัดโูทรทศันไ์ปดว้ย  การทำสวน
การทำงานบ้าน
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ตัวอย่างของการออกกำลังกายระดับปานกลางที่ใช้พลังงาน  150
แคลอรี ่ต่อครัง้

หนักใช้เวลาน้อย

นอกจากการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้ว
เราควรจะตอ้งคอยดแูลประเมนิน้ำหนกัตัวเทยีบกับส่วนสูงอยู่เสมอเป็นระยะ
เพือ่คงไวซ่ึ้งนำ้หนกัทีไ่ดม้าตรฐาน  และสขุภาพทีด่ตีลอดไป

1. ล้าง  และเชด็ขดัรถยนต์
2. เชด็ถบู้าน  หนา้ตา่ง
3. เล่นวอลเลย์บอล
4. ทำสวน ขุดดนิ
5. เดนิประมาณ  2.8 กิโลเมตร
6. เดินขึ้นบันได
7. ว่ิงประมาณ  2.4  กิโลเมตร

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

เบาใช้เวลานาน

หนักใช้เวลาน้อย

กิจกรรม / การออกกำลงักาย ระยะเวลาที่ควรใช้ ลักษณะการใช้
พลังงาน
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บทที ่ 4

ประจำเดือนและการคุมกำเนิด

การมีประจำเดือนเป็นเครื่องหมายของสตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์
คอื มีอายตุัง้แต ่ 12 ปี  จนถงึอายเุฉลีย่ประมาณ  55  ปี    โดยมฮีอร์โมนเพศ
เช่น  ฮอร์โมนเอสโตรเจน  และโปรเจสเตอโรน  ทำหน้าที่ในการควบคุม
กระบวนการสร้างไข่  ตกไข่  ประจำเดือนที่มาตามปกติเกิดจากไข่ที่ไม่ได้
รับการผสมและเยื่อบุมดลูกที่หนาตัวขึ้น  เพื่อเป็นที่รองรับของไข่ลอกตัว
และถกูขบัออกมา  ทำใหไ้ม่มีของเสยีคัง่คา้งภายใน

ตามปกติแล้วผู ้หญิงจะมีประจำเดือนทุกๆ  24  ถึง  32  วัน
แต่ส่วนใหญ่ประมาณ  1  ใน  6  ของผู้หญิงทั้งหมดประจำเดือนจะมาทุก
28  วัน  แต่ก็มีสาเหตุปัจจัยบางอย่าง  เช่น  ความเครียด  การพักผ่อน
ไม่เพียงพอ  และการรับประทานยาบางอย่างที่ทำให้ประจำเดือนมาเร็วขึ้น
หรือช้าออกไปได้

อย่างไรจงึจะเรยีกว่าประจำเดอืนมาผดิปกต?ิ
ประจำเดอืนมามากผดิปกต ิ  เมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่น ๆ
ระยะเวลาการมีประจำเดือนยาวนานกว่าปกติ  เมื่อเทียบกับ
คร้ังก่อน  หรือระยะเวลาการมปีระจำเดือนมานานมากกวา่  7  วัน
ขณะมีประจำเดือนมีอาการปวดถ่วงบริเวณท้องน้อยอย่าง
รุนแรงมาก

หากมีอาการผิดปกติดังกล่าวควรปรกึษาสูตินรีแพทย์  ท้ังน้ีรวมไปถึง
อาการตกขาวมีกลิ่นเหม็นและอาการคันบริเวณช่องคลอดด้วย
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อาการปวดประจำเดอืน
คุณผู้หญิงบางคน  คงจะมีปัญหาเรื ่องอาการปวดประจำเดือน

ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลต่อการทำงานปกติหรือการดำเนินชีวิตประจำวันได้
การบรรเทาอาการปวดประจำเดอืนนีท้ำไดห้ลายวธิ ี  เชน่

การรับประทานยาแก้ปวด   เพื่อบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้น
ซ่ึงผู้หญิงส่วนใหญ่จะใช้ยาแก้ปวด   แต่การรับประทานยาแกป้วด
มาก ๆ  จะเกดิการสะสมในรา่งกายและอาจเกดิพษิตอ่ตบั และ
อาการข้างเคียงได้
การใชก้ระเปา๋น้ำร้อนประคบหนา้ท้องและนอนพกั  จะชว่ย
บรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้
การออกกำลังกาย  เช่น การวิ ่ง หรือเต้นแอโรบิค  อย่าง
สม่ำเสมออยา่งน้อยสัปดาหล์ะ  3  คร้ัง  อย่างนอ้ยคร้ังละ 30 นาที
จะช่วยให้ร่างกายสามารถทนกับความเจ็บปวดได้มากขึ้น

ถ้าพบว่าอาการปวดประจำเดือนเริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในผู้ที่มี
อายมุากกวา่  25  ปี  ขึน้ไปหรอืยงัมอีาการปวดมากในหญงิทีแ่ตง่งานแลว้
ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุของการปวดต่อไป

การวางแผนครอบครวัและการคมุกำเนดิ
การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ

ผู้ทีย่งัไมมี่ความพรอ้มทีจ่ะมบุีตร  วธีิการคมุกำเนดิโดยทัว่ไปมี  2  แบบ  คอื
แบบชัว่คราว  และแบบถาวร

วิธีการคุมกำเนิดแบบช่ัวคราว  เป็นการคุมกำเนิดสำหรับผู้ท่ียัง
ไม่พร้อมจะมบุีตรหรอืตอ้งการเวน้ระยะหา่งของการมบุีตร  วธิกีารคมุกำเนดิ
แบบชัว่คราว  มีดงันี้
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การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด  เป็นยาที่ฝ่ายหญิง
ตอ้งกนิทกุวนั   และควรกนิใหเ้ปน็เวลาเดยีวกนั  โดยเวลาที่
เหมาะสม  คอื  เวลาหลงัอาหารเยน็หรอืกอ่นเขา้นอน
การฝังยาคุมกำเนิด   ยาคุมกำเนิดชนิดฝังนี้จะฝังไว้ที ่
ตน้แขนดา้นในเหนอืขอ้พบั   โดยยาฝงัคมุกำเนดิจะออกฤทธิ์
หลังจากฝงัแลว้ภายใน  24  ช่ัวโมง  และสามารถคมุกำเนดิ
ไดท้นัท ี ยา  1  ชุด  จะสามารถระงบัการตัง้ครรภไ์ดน้าน  5  ปี
การใสห่ว่งอนามยั  หลงัจากใสห่ว่งอนามยัสามารถปอ้งกนั
การตัง้ครรภไ์ดน้าน  3 - 5  ปี  ซ่ึงผูท้ีใ่ส่หว่งอนามยัควรตรวจ
ห่วงอนามัยด้วยตนเองทุกครั้งที่หมดประจำเดือน  และควร
ตรวจภายในโดยสตูนิรแีพทยอ์ยา่งนอ้ยปลีะ  2  ครัง้
การใชถุ้งยางอนามยั ในปจัจุบันถงุยางอนามยัถกูออกแบบ
มาให้ใช้สำหรับเพศหญิงและเพศชาย  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อป้องกันมิให้ตัวอสุจิเข้าไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิง
นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันโรคเอดส์ได้อีกด้วย

วิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่กล่าวมาข้างต้นมีข้อพิจารณาในการ
เลือกใช้คือ

คู่สมรสใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน  วิธีที่เหมาะสมได้แก่
การใช้ถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิด
ผู้ที ่มีบุตรแล้ว และต้องการเว้นระยะการมีบุตร  วิธีที ่
เหมาะสมคือ การฉีดยาคุมกำเนิด,  การฝังคุมกำเนิด,
การกนิยาคมุกำเนดิ และการใสห่ว่งอนามยั
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วิธีการคุมกำเนิดแบบถาวร   เหมาะสมกบัคู่สามี ภรรยาท่ีคิดว่า
มีบุตรเพียงพอแล้ว  ได้แก่  วิธีการทำหมันซึ ่งทำได้ทั ้งชายและหญิง
โดยการทำหมันจะไม่ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลง  รวมทั้ง
สมรรถภาพและความรู้สึกทางเพศจะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเรื่องที่ผู้หญิงควรรู้   ยาคุมกำเนิด
ฉุกเฉินน้ี  มิใช่ทางเลือกท่ีดีในการคุมกำเนิด   เพราะวิธีดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ในการคมุกำเนดิตำ่กวา่วธิอ่ืีนๆ  จึงควรใชใ้นกรณทีีจ่ำเปน็เทา่นัน้  เชน่

เมื่อถูกทำร้ายทางเพศโดยไม่มีการป้องกันการตั้งครรภ์
ฉีดยาคุมกำเนิดช้ากว่ากำหนดนัดหมาย
ลืมรับประทานยาคมุกำเนดิในแถวเดยีวกนัมากกวา่  3  วนั
เมื่อถุงยางอนามัยฉีกขาดหรือเลื่อนหลุดขณะมีเพศสัมพันธ์
ห่วงอนามัยหลุด

การรับประทานยาดังกล่าวจะต้องรับประทานทันทีหรือภายใน  1
ชั่วโมงภายหลังมีเพศสัมพันธ์และไม่ควรกินยานี้มากกว่า  4  เม็ดต่อเดือน
และในกรณีที่ตั้งครรภ์อยู่ยาคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉินนี้จะไม่มีผลยับยั้งการ
ตั้งครรภ์

การใช้ยาดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงคือ  อาการคลื่นไส้
อาเจยีน  และมเีลือดออกกระปรบิกระปรอยได้
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บทที ่ 5

การดูแลเต้านมด้วยตนเอง

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้หญิง   ซึ่งมะเร็งชนิดนี้
พบไดใ้นผูห้ญงิทกุวยัแตจ่ะพบไดม้ากในผูท้ีมี่อายมุากกวา่  50  ปีขึน้ไป

คุณมีความเสีย่งตอ่การเปน็มะเรง็เตา้นมมากนอ้ยเพยีงใด
ผู้ทีมี่ความเสีย่งตอ่มะเรง็เตา้นมมากกวา่คนปกต ิ  คอื
ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม
ผู้ทีต่ัง้ครรภแ์รกภายหลงัอาย ุ 31  ปี
ผู้ที่เคยมีมะเร็งเต้านมในเต้านมข้างใดข้างหนึ่ง
ผู้ที่มีประวัติมะเร็งที่รังไข่
ผู้ทีสั่มผัสรังสชีนดิแตกตวัในระดบัตำ่ ๆ

อาการทีอ่าจบอกวา่คุณเปน็มะเรง็เตา้นม
มีก้อนที่เต้านม
เตา้นมทัง้  2  ขา้งไมส่มดลุยห์รอืมีขนาดไมเ่ทา่กนั
ผิวหนงับรเิวณเตา้นมมกีารเปลีย่นแปลง มีแผล แตกคลา้ยผวิสม้
ผิวหนังรอบหัวนมเป็นสะเก็ด
อุณหภมิูรอบเตา้นม  ร้อนขึน้หรอืมีอาการบวมแดง
มีของเหลวผิดปกติไหลออกมาจากเต้านม
แขนบวม
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การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเฝ้าระวังโรค
มะเร็งเต้านมมิให้ลุกลามจนเป็นอันตราย โดยควรทำทุกเดือน ตั้งแต่เข้า
สู่วัยสาวจนถึงวัยสูงอายุ เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน   เวลาที่ดีที ่สุดในการตรวจคือ  ระยะเวลาหลังหมดประจำเดือน
ประมาณ  7 - 10  วัน  เพราะเปน็ระยะทีเ่ตา้นมไมบ่วมและนิม่ทำใหต้รวจงา่ย

การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองตอ้งทำอยา่งไร?
การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองม ี 3  วธิคีอื

1. ยืนหน้ากระจก
ปล ่อยแขนข ้ างลำต ั ว
ตามสบาย  เปรียบเทียบ
เต้านมทั้งสองข้าง ว่ามี
ห ัวนมบิดเบี ้ยว  หรือ
เต้านมผิดปกติหรือไม่
ยกมือทั ้งสองข้างเหนือ
ศีรษะสังเกตุดูความผิดปกติ
ท้ายสุดให้โค้งตัวเข้ามาด้านหน้า มือทั้งสองวางบนเข่า และ
สังเกตุดูความผิดปกติ

2. ท่านอนราบ
นอนในท่าสบาย และ
ยกแขนข้างที่ต้องการตรวจ
เหนือศีรษะ
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ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ของมืออีกข้างหนึ่ง วางบน
เต้านม
เริ่มตรวจจากด้านบนของเต้านม  โดยวนมือไปให้ทั่วรอบๆ
เตา้นมจนถงึหวันม หรอืวนมอืเปน็แนวกน้หอย

3. ขณะอาบน้ำ
ผู ้ท ี ่ม ีเต้านมขนาดเล็ก ให้
วางมือข้างเดียวกับเต้านม
ที ่ต ้องการตรวจบนศ ีรษะ
แล้วใช้มืออีกข้างคลำเต้านม
แบบวนม ือเป ็นวงกลมใน
แนวก้นหอย  เช่นเดียวกับ
ท่านอนราบ
ผู้ทีมี่เตา้นมขนาดใหญ ่ ใหใ้ช้
มือข้างเดียวกับเต้านมที่ต้องการตรวจ  ประคองเต้านม
และตรวจคลำเต้านมจากด้านล่าง  ส่วนมืออีกข้าง
ให้ตรวจคลำเต้านมจากด้านบน

การตรวจเตา้นมนี ้ ควรทำอยา่งนอ้ยเดอืนละ   1  คร้ัง    ภายหลงัจาก
วันที่หมดประจำเดือนไปแล้ว  เมื่อคุณตรวจพบสิ่งผิดปกติใดๆ  ที่เกิดขึ้น
กับเต้านมคุณไม่ว่าจะเป็น  ก้อน  รอยบุ๋ม  รอยนูนบวม  ผื่นแดง  ผิวหนัง
ย่นหดตัวคล้ายผิวฟักทอง  เส้นเลือดดำขอด   การมีสะเก็ดขาว  หรือมี
อาการคนั  ควรรบีปรึกษาแพทยท์นัท ี เพือ่ทำการวนิจิฉัยทีถ่กูตอ้ง  การตรวจ
เต้านมด้วยตนเองเป็นประจำจะช่วยให้คุณรอดพ้นอันตรายจากมะเร็ง
เต้านมได้
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บทที ่ 6

ผู้หญิงกับภาวะโลหิตจาง

โรคโลหติจางทีมั่กพบไดบ่้อยในผูห้ญงิคอื    โรคโลหติจางเนือ่งจาก
ขาดธาตเุหลก็  ซ่ึงมกัจะเกดิขึน้จากสาเหตดุงัตอ่ไปนี้

รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กน้อยเกินไป
มีการดดูซบัธาตเุหลก็ในสารอาหารผดิปกต ิ เชน่  ภาวะทอ้งเสยี
เรือ้รัง,   การไดรั้บการผา่ตดัเอากระเพาะอาหารออกไปบางสว่น
สูญเสยีเลอืด  จากการมปีระจำเดอืนมามากเกนิไป  นานเกนิไป,
เป็นแผลในกระเพาะอาหาร
การตั้งครรภ์ทำให้ธาตุเหล็กถูกดึงไปเพื่อสร้างเลือดในทารก
หากไม่ได้รับประทานธาตุเหล็กเสริมก็จะเกิดภาวะโลหิตจางได้
การสัมผัสกับสารตะกั่วจากการทำงานในโรงงาน  ทำให้เกิด
โรคพษิตะกัว่เรือ้รัง  ซ่ึงทำใหเ้กดิโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็
ได้

เป็นโรคโลหติจางแลว้จะมีอาการอย่างไร?
ผู้ท่ีเป็นโรคโลหติจางจะมอีาการออ่นเพลยี  เหนือ่ยงา่ย  ใจส่ัน  มึนงง

หน้ามืด  วิงเวียน  และมักจะมีอาการเบื่ออาหาร  หน้าซีด  เปลือกตาซีด
ฝ่ามือและเล็บเหลืองซีด
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จะป้องกันภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็กได้อย่างไร?
โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กสามารถป้องกันได้ด้วยการกิน

อาหารทีมี่ธาตเุหลก็มาก   เชน่  เนือ้สัตว ์ ตบัหม ู ตบัววั  เลอืดหม ู นม  ไข ่ ถัว่
ผักใบเขยีว  ในสตรมีีครรภอ์าจตอ้งไดรั้บยาบำรงุโลหติเสรมิ

ในกรณีท่ีต้องทำงานโดยใชส้ารตะก่ัวเป็นองค์ประกอบในการทำงาน
เช่น ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค  คอมพิวเตอร์  และเครื่องประดับโลหะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการบัดกรีจะต้องสวมใส่หน้ากากที่สามารถ
ป้องกนัสารตะกัว่ไดต้ลอดเวลาทำงานและสวมใสอ่ยา่งถกูวธิ ีและจะตอ้งทำ
ในที่ๆ มีระบบดูดอากาศ  หรือครอบปิดมิดชิด  เพื่อลดการสัมผัสฟูมตะกั่ว
ให้น้อยที่สุด

นอกจากโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กแล้ว   ยังมีโรคทาง
พันธุกรรมอีกโรคหนึ่ง  เรียกว่า  ทาลัสซีเมีย  ซึ่งพบว่าคนไทยมีกรรมพันธุ์
ของโรคนี ้  แตไ่ม่แสดงอาการเปน็จำนวนมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนอสีาน
จะมถึีง  40%  ของประชากรทัว่ไปทีมี่กรรมพนัธุข์องโรคนี้

โรคทาลสัซเีมยี  คืออะไร
ทาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  ทำให้

ผู้ที่ป่วยมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติ   ทำให้เม็ดเลือดแดง
แตกสลายเร็วกว่าที่ควร  ทำให้ผู้ป่วยมีอาการซีดเรื้อรัง   ผู้ที่มีอาการแสดง
ของโรคนี ้ จะตอ้งรบักรรมพนัธุท์ีผิ่ดปกตมิาจากทัง้ฝา่ยพอ่และแม ่  ถา้รบัมา
จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจะไม่มีอาการแสดง

ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการซีดเหลือง  ตับและม้ามโตมาตั้งแต่เด็ก
ร่างกายเตบิโตชา้  ตวัเตีย้และนำ้หนกันอ้ยไมส่มอาย ุ   ใบหนา้จะมลัีกษณะ
เฉพาะ คอื  หนา้ผากโหนกขึน้  สันจมกูแบะ  กระดกูแกม้และขากรรไกรกวา้ง
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ฟันยื่น  ลูกตาอยู่ห่างกันมากกว่าปกติ   ในรายที่เป็นทาลัสซีเมียชนิดอ่อน
อาจมองไม่เห็นความผิดปกติ  แต่จะมีอาการซีดเหลืองเป็นครั ้งคราว
ขณะเปน็หวดั  เจบ็คอ  หรอืโรคตดิเชือ้อ่ืน ๆ

ถา้ในครอบครวัของคณุมปีระวตัญิาตพิีน่อ้งปว่ยเปน็โรคทาลสัซีเมยี
คุณก็เป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสถ่ายทอดโรคนี้ไปยังลูกของคุณได้  ดังนั้น ก่อน
แตง่งานหรอืกอ่นมบุีตร  ควรปรกึษาแพทย ์  เพือ่ป้องกนัความผดิปกตทิีอ่าจ
เกิดขึ้นกับลูกของคุณ
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บทที ่ 7

ปรับสุขภาพจิตพิชิตความเครียด

ในสภาพสังคมปัจจุบัน  ผู้หญิงต้องรับบทบาททั้งเป็นผู้หารายได้
เลี้ยงครอบครัวและผู้ที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องงานบ้าน  การเลี้ยงดูบุตร
และผู้สูงอายุ  สิ่งเหล่านี้นำมาสู่ปัญหาเรื่องความเครียด   ซึ่งบั่นทอนทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ความเครยีดคืออะไร?
ความเครียดเป็นสภาวะที ่ร ่างกายและจิตใจ

เปลี ่ยนแปลงไป  เป็นผลมาจากการที ่บ ุคคลต้อง
ปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆ  ในสิ่งแวดล้อม
ทีก่ดดนั หรอืคกุคามใหเ้กดิความทกุขค์วามไมส่บายใจ

ความเครยีดมีสาเหตมุาจากอะไรบา้ง?
สาเหตทุำใหค้นเราเกดิความเครยีดสามารถแบง่เปน็  4  กลุม่ไดด้งันี้
1. ตนเอง  เช่น  สภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยทั้งรุนแรงและ
ไม่รุนแรงทำให้เกิดความเครียดได้   นอกจากนั้น บุคคลิกภาพ
ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้คนเรามีความเครียด มากน้อย
แตกตา่งกัน  ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพชอบแขง่ขัน  เร่งรีบ  ต้องการเอาชนะ
ไม่อดทน  จะมีความเครยีดมาก
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2. ครอบครัว  เช่น   ความขัดแย้งในครอบครัว  ปัญหาเรื่องบุตร
ความยุง่ยากเรือ่งเพศ  ตลอดจนภาระงานบา้นในครอบครวั

3. การงาน  เช่น  ลักษณะงาน  ภาระงานท่ีมากเกินไป  ความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงานทีไ่ม่ดี  ความสมัพันธ์กับหัวหนา้งาน / นายจา้ง  ค่าตอบแทน
น้อยเกินไป

4. สิ่งแวดล้อมในการทำงาน    เช่น  การระบายอากาศที่ไม่ดี
ทำให้อึดอัด  แสงสว่างไม่เหมาะสม  เสียงดังเกินไปหรือมีเสียงรบกวน
ตลอดเวลาทำงาน  อุณหภมิูร้อนเกนิไป

ความเครยีดจะสง่ผลกระทบอยา่งไร?
ความเครยีดสามารถสง่ผลกระทบตอ่ตนเอง   ครอบครวั

และ หนา้ทีก่ารงานได้
ผลกระทบของความเคร ียดต่อตนเอง    ความเครียด
จะก่อให้เกิดความผิดปกติทางกาย  เช่น  เกิดอาการปวดศีรษะ
ไมเกรน  หัวใจเต้นแรงและเร็ว  มือเท้าเย็น  ท้องอืด  คลื่นไส้
ปั ่นป่วนในท้อง  ความดันโลหิตสูง  หอบหืด  โรคหัวใจ
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  และความเครียดยังส่งผลกระทบ
ตอ่อารมณ ์  ทำใหห้งดุหงดิ  โกรธงา่ย  วติกกงัวล  หรอืซึมเศรา้
หดหูไ่ม่มีสมาธ ิตดัสนิใจลำบาก  นอกจากนัน้ยงัทำใหพ้ฤตกิรรม
เปลีย่นแปลง  เชน่  ดืม่สุราจดัมากเกนิไป  สูบบุหรีจั่ด  กา้วรา้ว
นอนไม่หลับ
ผลกระทบของความเคร ียดต่อครอบครัว  ทำให้เก ิด
ความไม่เข้าใจกัน  ขาดการสื่อสารที่ดีต่อกัน  เกิดความขัดแย้ง
ทะเลาะววิาท  หรอืหยา่รา้ง  ลูกขาดความอบอุน่และขาดความ
เอาใจใส่จากพ่อแม่
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ผลกระทบของความเครียดต่องาน  ทำให้ขาดสมาธิทำงาน
ผิดพลาด  และบกพร่อง     ขาดงานบ่อย   และประสิทธิภาพในการ
ทำงานลดลง

ลองประเมนิดวู่าคุณมีความเครยีดแคไ่หน?

อาการ / พฤตกิรรมความรูสึ้ก
ไม่เคยเลย เป็นครั้งคราว เป็นบ่อยๆ เป็นประจำตลอดเวลา

นอนไมห่ลับ เพราะคดิมาก
หรือกังวลใจ
รู้สึกหงดุหงดิ รำคาญใจ
ทำอะไรไม่ได ้เลยเพราะ
กังวล
มีความวุ่นวายใจ
ไม่อยากพบปะผู้คน
ปวดหัวข้างเดียว หรือ
ปวดขมบัทัง้ 2 ขา้ง
ร ู ้ส ึกช ีว ิตไม ่ม ีความส ุข
และเศร้าหมอง
รู้สึกหมดหวังในชีวิต
ร ู ้ส ึกว ่าช ีว ิตตนเองไม ่ม ี
คุณค่า
กระวนกระวายอยู ่ตลอด
เวลา

ระดับของอาการ
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อาการ / พฤตกิรรมความรูสึ้ก
ไม่เคยเลย เป็นครั้งคราว เป็นบ่อยๆ เป็นประจำตลอดเวลา

ระดับของอาการ

รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ
รู ้ส ึกเพลียจนไม่มีแรงจะ
ทำอะไร
รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยาก
ทำอะไร
เสียงส่ัน มือส่ัน หรือปากส่ัน
เวลาไม่พอใจ
รู ้สึกกลัวผิดพลาดในการ
ทำสิง่ตา่ง ๆ
ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื ้อ
บริเวณท้ายทอย  หลัง
หรือไหล่
ตื ่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์
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  แสดงวา่มคีวามเครยีดตำ่กวา่เกณฑป์กติ
อาจเกิดจากการตอบไม่ตรงกับความจริง  เป็นคนเฉ่ือยชาขาดแรงจูงใจในชีวิต
หรือมีความพอใจในชีวิตแล้ว

ผลรวม 6 - 17 คะแนน   แสดงวา่ทา่นมคีวามเครยีดอยูใ่นระดบั
ปกติเหมือนคนทั่วไป

ผลรวม 18 - 25 คะแนน  แสดงว่าท่านมีความเครียดมากกว่า
ปกตเิลก็นอ้ย  อาจเกดิขึน้จากปญัหาบางอยา่งทีย่งัแกไ้ม่ได้

ผลรวม 26 - 29 คะแนน  แสดงวา่ทา่นมคีวามเครยีดมากกวา่ปกติ
ปานกลาง  อาจเกิดขึ ้นเนื ่องจากกำลังมีปัญหาที ่ร ุนแรงในชีวิต  เช่น
ความขัดแย้งกับผู้ใกล้ชิด  มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตท่าน อาจมี
อาการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพร่างกาย  จิตใจ และพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัด

ผลรวม  30 - 60 คะแนน  แสดงวา่ทา่นมคีวามเครยีดอยูใ่นเกณฑ์
สูงกวา่ปกตมิาก   อาจเกดิขึน้จากการทีท่า่นกำลงัประสบวกิฤตใินชวีติ  เชน่
เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง  พิการ  สูญเสียบุคคลที่รัก  ล้มละลาย
อาจมพีฤตกิรรมกา้วรา้ว  ซึมเศรา้

เราจะจดัการกับความเครยีดทีเ่กิดขึน้ไดอ้ย่างไร?
การจัดการกับความเครียดเป็นการปรับและเผชิญกับความเครียด

โดยไม่เกิดผลในทางลบ  ก่อนอื ่นเราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า
ความเครียดจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญหา  คนเรามีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาแตกตา่งกนั  ทำใหค้วามเครยีดทีเ่กดิขึน้แตกตา่งกนัไปดว้ย  ในชว่งที่
แก้ปัญหายังไม่ได้ก็จะรู้สึกเครียด  แต่เมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้วความเครียด
จะหมดไป
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เมือ่คนเราเกดิปญัหาขึน้มา ควรเผชญิปญัหาและหาวธีิแกไ้ขปญัหา
อย่างเปน็ระบบ  โดย

1. พิจารณาสาเหตุของปัญหาด้วยใจเป็นธรรม  ไม่เข้าข้างตนเอง
และไม่โทษคนอื่น

2. พยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาหลายๆ  วิธีพร้อมหาเหตุผลรองรับ
บางครั ้งอาจคิดด้วยตนเองไม่ออก ก็ควรปรึกษาผู ้ท ี ่ม ี
ประสบการณ์หรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจได้

3. เมื่อพิจารณาหาวิธีแก้ไขปัญหาได้แล้ว  ก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่วางไว้ด้วยความอดทนอย่าท้อถอย  เพราะการแก้ไขปัญหา
ทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งสิ้น

4. เมื่อแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือกแล้ว  จะต้องมีการประเมินดูว่า
วิธีแก้ปัญหานั้นใช้ได้ผลหรือไม่  ถ้าไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนไปใช้วิธี
อ่ืนๆ  ต่อไป

แต่ในบางครั้งการเผชิญปัญหาก็อาจทำให้เรารู ้สึกเหน็ดเหนื่อย
และท้อถอยมากเกินไป  จึงควรมีการผ่อนคลายความเครียด   โดยการทำ
กจิกรรมทีต่นเองสนใจ  เชน่  อ่านหนงัสอืปลูกตน้ไม ้ วาดรปู  ออกกำลงักาย
ฟังเพลง  และไม่ควรหาทางออกโดยการกินเหล้า  สูบบุหรี่  เพราะจะเป็น
การทำลายสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น

การฝึกเกร็งกล้ามเนือ้เพือ่คลายเครยีด
เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นมากๆ  กล้ามเนื้อจะมีอาการหดตัว

ทำให้รู ้สึกปวดคอ  ปวดหลังหรือปวดไหล่  การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
จะช่วยให้อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง  นอกจากนั้นในขณะฝึกจิตใจ
จะจดจ่ออยู่กับการคลายกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ ทำให้ลดการคิดฟุ้งซ่าน และ
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วติกกงัวล  ขณะฝกึใหน้ัง่ในทา่ทีส่บาย  ใส่เสือ้ผ้าหลวมๆ  ถอดรองเทา้ออก
หลบัตาทำใจใหว้า่ง  ตัง้สมาธอิยูท่ีก่ลา้มเนือ้ส่วนตา่งๆ  ทีต่อ้งการผอ่นคลาย
แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กำมือและเกร็งแขน  แล้วผ่อนคลายกล้ามเนื ้อโดยค่อยๆ
คลายมอืและแขนสลบัทีละขา้ง  ท้ังซา้ยและขวา

2. เกรง็และผอ่นคลายกลา้มเนือ้หนา้ผาก  โดยเลกิคิว้ขึน้แลว้คลาย
หรือขมวดคิ้วแล้วคลาย

3. เกร็งและผ่อนคลาย  ตา  แก้ม  จมูกโดยหลับตาแน่น ย่นจมูก
แล้วคลาย

4. เกรง็และผอ่นคลาย  ขากรรไกร  ล้ิน  ริมฝีปาก  โดยกดัฟนัแนน่
กดลิ้นที่เพดานหรือเม้มปากแล้วคลาย

5. เกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอ  โดยก้มหน้าให้คาง
จรดคอแล้วคลายเงยหน้าจนสุดแล้วคลาย

6. เกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก  ไหล่  และหลัง
โดยหายใจเขา้ลกึ ๆ กลัน้ไวแ้ลว้คลายหรอืยกไหลสู่งแลว้คลาย

7. เกรง็และผอ่นคลายกลา้มเนือ้บริเวณทอ้งและกน้  โดยแขมว่ทอ้ง
แล้วคลายหรือขมิบก้นแล้วคลาย

8. เกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเท้าและขาโดยเหยียดขา
งอนิ้ว  แล้วคลายหรือเหยียดขา  กระดกปลายเท้าแล้วคลาย
ทำสลบักนัทัง้  2  ขา้ง

ขณะมีการเกร็งกล้ามเนื ้อให้ใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาที ่ผ่อน
คลาย  เชน่  เกรง็  3 - 5 วนิาท ี  แลว้ผอ่นคลาย  10 - 15  วนิาท ี  เปน็ตน้
นอกจากนัน้  ควรฝกึทา่ละประมาณ  8 - 12  ครัง้  เมือ่ทำไปนานๆ จนคุน้
กบัการผอ่นคลายแลว้  ใหฝึ้กคลายกลา้มเนือ้ไดเ้ลยโดยไมต่อ้งเกรง็กอ่น
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บทที ่ 8

การตรวจสุขภาพบอกอะไร

สำหรับผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้าน  สุขภาพที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญ
การตรวจสุขภาพกเ็ป็นข้อพึงปฏิบัติประการหนึง่  ซ่ึงทุกคนควรไดรั้บการตรวจ
สุขภาพอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้  เพือ่การเฝา้ระวงัโรคและอาการผดิปกตติา่งๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในระยะเริ่มแรก  และปฏิบัติตัวหรือได้รับการรักษาให้อยู่ใน
สภาวะสขุภาพทีด่ี

การตรวจร่างกายในสถานประกอบการ   เป็นวิธีการเฝ้าระวังโรค
จากการทำงานวธีิหน่ึง  เพ่ือดูความเหมาะสมและขอ้จำกัดของสภาพรา่งกาย
ต่อการทำงานแต่ละประเภท  และดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายภายหลัง
การทำงานไปแล้วเป็นระยะ  การตรวจร่างกายที ่จ ัดให้มีข ึ ้นภายใน
สถานประกอบการม ี 4  ประเภท  คือ

1. การตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน  เพื ่อดูว่าร่างกายของ
แต่ละคน  เหมาะสมกับการทำงานหรือไม่  เช่น  คนที่เป็นโรคหอบหืด
ไม่ควรทำงานทีมี่การสมัผัสปัจจัยทีก่่อให้เกดิภมิูแพ ้ เช่น  ฝุ่นแปง้  ฟอร์มาลีน
เป็นต้น  นอกจากนั้นผลการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานยังสามารถใช้เป็น
ข้อมูลเบื ้องต้นเพื ่อการเปรียบเทียบ ประเมินสมรรถภาพร่างกายที ่
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการทำงานได้อีกด้วย

2. การตรวจร่างกายระหว่างทำงาน  เป็นการตรวจร่างกายใน
ช่วงที่กำลังทำงานอยู่  เพื่อประเมินสภาพร่างกายตามสภาพความเสี่ยง
ที ่ได้รับ  เช่น  การทดสอบสมรรถภาพปอด เพื ่อดูความจุปอด  และ
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ประสิทธิภาพของหลอดลมในคนงานที ่ทำงานสัมผัสฝุ ่น  การทดสอบ
สมรรถภาพการได้ยิน  เพื ่อดูการเสื ่อมสมรรถภาพการได้ยินในคนงาน
ทีท่ำงานสมัผัสเสยีงดงั  ผลการตรวจสามารถนำมาใชใ้นการปรบัปรุงสภาพ
การทำงาน  และปอ้งกนัโรคหรอืความเสือ่มทีอ่าจเกดิจากการทำงานได้

3. การตรวจร่างกายหลังการเจ็บป่วย  เป็นการตรวจร่างกาย
ภายหลังจากที่คนงานเจ็บป่วยและหยุดงานไปเป็นเวลานานๆ เพื่อจะได้
ประเมินสภาพร่างกายก่อนกลับมาทำงานว่าจะสามารถกลับมาทำงาน
เดิมได้หรือไม่  เช่น  คนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะเหมาะกับ
สภาพการยกของหนักหรือไม่

4. การตรวจร่างกายก่อนออกจากงาน  เป็นการตรวจร่างกาย
เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดโรคจากการทำงาน  เม่ือออกจากงาน และสามารถใช้
เป็นข้อมูลสำหรับที่ทำงานใหม่ด้วย

การตรวจร่างกายที่ทุกคนดูจะคุ้นเคยมากที่สุด  ได้แก่  การตรวจ
ร่างกายระหว่างทำงานในสถานประกอบการบางแห่งอาจจะเรียกว่า
การตรวจร่างกายประจำปี   โดยทั่วไปแล้วการตรวจร่างกายประจำปีจะมี
จุดประสงคห์ลักในการตรวจอยู ่ 2  ประการคอื

การตรวจร่างกายตามสภาพความเสี ่ยงจากงานที ่ทำ เช่น
การตรวจสมรรถภาพการไดยิ้นในคนงานทีท่ำงานสมัผัสเสียงดัง  การทดสอบ
สมรรถภาพปอดในคนงานทีท่ำงานสมัผัสฝุ่น  การทดสอบสมรรถภาพสายตา
ในคนงานทีท่ำงานใชส้ายตามาก และการตรวจเลอืดและปสัสาวะในคนงาน
ที่ทำงานกับตัวทำละลายต่างๆ

การตรวจร่างกายทั่วไป  เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพโดยทั่วไป
และเฝ้าระวังโรคอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน  เช่น  การตรวจสุขภาพ
ทั่วไปโดยแพทย์  การตรวจวัดความดันโลหิต  การตรวจน้ำตาลในเลือด
การตรวจปสัสาวะ การตรวจคลืน่ไฟฟา้หวัใจ  การตรวจอจุจาระ
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ตัวอย่างการตรวจรา่งกายตามสภาพความเสีย่งจากงานทีท่ำ

การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
ลูกจ้างที่ต้องทำงานในสภาพที่มีเสียงดังตลอดเวลา  จะต้องได้รับ

การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินเป็นระยะในระหว่างทำงาน  เพื่อเฝ้าระวัง
การเสื่อมของการได้ยิน

การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน  ทำโดยการให้ลูกจ้างใส่หูฟัง
ในห้องที่เงียบและมีการปล่อยคลื่นเสียงจากหูฟังเข้าสู่หูของลูกจ้าง  และให้
กดปุ่มตอบรับเมื่อได้ยินเสียงที่ปล่อยเข้าไป  จนถึงระดับเสียงที่เบาที่สุด
ที่สามารถได้ยินได้  เสียงที่ปล่อยจะมีคลื่นความถี่ต่างกัน จาก 500 เฮิรตซ์
มีลักษณะเสยีงตำ่ไปจนถงึ  8000  เฮิรตซ ์ จะมีลักษณะเสยีงสงู

โดยทัว่ไปแลว้ลกูจา้งทีมี่การเสือ่มสมรรถภาพการไดย้นิจากเสยีงดงั
จะเริม่ไดย้นิลำบากทีค่วามถีสู่ง  โดยอาจจะตอ้งใชเ้สยีงทีด่งัถงึ  25  เดซเิบล
หรือมากกว่านั้นในการได้ยิน

ในกรณีที่รับฟังเสียงดังมาเป็นระยะเวลานานหลายปี  การเสื่อม
สมรรถภาพการได้ยินจะค่อยๆ  ลุกลามมายังการได้ยินในคลื่นความถี่ต่ำ
ซึ่งเป็นความถี่ระดับที่คนเราพูดคุยกันตามปกติ  ทำให้เกิดความลำบาก
ในการรับฟังคำพูด

การทดสอบสมรรถภาพปอด
การทดสอบสมรรถภาพปอดที่ใช้กันบ่อยในการเฝ้าระวังโรคจาก

การทำงาน  คือ การทำสไปโรเมตรย์ี  หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า  “การเป่าปอด”
มักจะทำในคนงานที่สัมผัสฝุ่นหรือสารเคมี เพื่อประเมินความจุปอดและ
ประสิทธิภาพของหลอดลมในการขับลมออกจากปอด



64

การทำสไปโรเมตรีย์  ทำให้โดยให้คนงานหายใจเข้าให้เต็มที่  แล้ว
เป่าลมผ่านเครือ่งให้เร็วแรงและนานทีสุ่ดเท่าท่ีจะทำได ้ เพ่ือประเมินปริมาตร
ของอากาศที่จุอยู ่ภายในปอด และปริมาตรของอากาศที่ผ่านหลอดลม
ออกมาไดม้ากทีสุ่ดใน  1  วนิาทแีรกของการเปา่

ความผดิปกตท่ีิตรวจพบไดจ้ากการทดสอบสมรรถภาพปอดนี ้ไดแ้ก่
ภาวะหลอดลมอุดกั ้นการจำกัดการขยายตัวของปอด  หรือแบบผสม
คอืมีความผดิปกตทิัง้  2  อยา่ง  อยูด่ว้ยกนั

ภาวะหลอดลมอุดกั้น  เป็นความผิดปกติที่เกิดจากทางเดิน
หายใจถูกอุดกั ้น หรือมีความยืดหยุ ่นตัวของทางเด ินหายใจลดลง
หรือมีการหดเกร็งตัวของหลอดลมทำให้อากาศผ่านออกได้ลำบาก  ภาวะ
เชน่นีอ้าจพบไดใ้นผูท้ีเ่ปน็โรคหอบหดื  ภมิูแพ ้ หรอืโรคปอดจากฝุน่ฝา้ย

การจำกัดการขยายตัวของปอด  เป็นความผิดปกติที่พบ
เม่ือปอดไม่สามารถขยายตวัได้เต็มท่ี  เน่ืองจากมีความผิดปกติท่ีเน้ือปอด เช่น
พังผืดหรือผนังเยื่อหุ้มปอดแข็งตัว

การเอ็กซ์เรย์ปอด
เป็นการตรวจเพือ่ดูพยาธสิภาพของปอด   โดยอาจ

ใช้ในการพิจารณา ควบคู่ไปกับผลการทดสอบสมรรถภาพ
ปอด  ความผิดปกติจากการทำงานที่อาจตรวจพบได้จาก
การเอ็กซเรย์ปอด  ได้แก่  โรคจากการสัมผัสฝุ ่นหิน,
ฝุ่นแรต่า่ง ๆ

การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
ลูกจา้งทีต่อ้งทำงานทีใ่ช้สายตาเพง่มาก ๆ   ทีแ่สงจา้เกนิไป  หรอืงาน

ทีมี่ลักษณะเปน็งานละเอยีด  ควรไดรั้บการทดสอบสมรรถภาพการมองเหน็
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เป็นระยะ  โดยทัว่ไปแลว้จะทำการทดสอบการประสานสายตา  ความชดัเจน
ในการมองเหน็  ความสามารถในการมองเหน็ภาพสามมติ ิ  ตาบอดส ี  และ
ความกวา้งในการมองเหน็  (ลานสายตา)   ซ่ึงจะมเีกณฑเ์ปรยีบเทยีบเพือ่ดู
ความเหมาะสมสำหรับการทำงานในแต่ละประเภท และนำผลที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการแกไ้ข   โดยอาจสวมแวน่ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในผูท้ีท่ำงานสมัผัสแสงจา้หรอืรังส ี เชน่  อินฟราเรด
หรืออัลตรา ไวโอเลต ควรจะได้รับการตรวจจากจักษุแพทย์
เพือ่เฝา้ระวงัความผดิปกต ิภายในดวงตา  เชน่  ตอ้กระจก

การตรวจเลือดหรือปัสสาวะเพื่อดูระดับสารเคมีที่สัมผัส
ผู้ทีท่ำงานสมัผัสกบัสารเคมแีละโลหะหนกัจำเปน็ทีจ่ะตอ้งไดรั้บการ

ตรวจเลือดหรือปัสสาวะเพื ่อดูระดับของสารเคมีที ่ตนสัมผัส ซึ ่งการ
ตรวจหาสารเคมีแต่ละชนิดก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไป  นอกจากการตรวจ
ระดับของสารเคมีในเลือดหรือในปัสสาวะแล้ว  การตรวจเลือดเพื ่อดู
หน้าที่การทำงานของตับ, ไต การตรวจนับเม็ดเลือด  ก็สามารถบอกถึง
ผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายได้เช่นกัน

ตัวอย่างของการตรวจเลือดเพื่อดูระดับของสารเคมีที่สัมผัส
คนงานที ่ส ัมผัสตัวทำละลาย โทลูอ ีน ไซลีน ตรวจหากรด
ฮิบพริูคเมธลิฮิบพริูค  ในปสัสาวะในเลอืด
คนงานทีท่ำงานกบัตะกัว่  ตรวจหาตะกัว่ในเลอืดหรอืปัสสาวะ
คนงานทีท่ำงานชบุนกิเกิล้   ตรวจหานกิเกิล้ในเลอืดหรอืปัสสาวะ
คนงานที่ทำงานสัมผัสปรอทตรวจหาปรอทในเลือดหรือปัสสาวะ
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ตัวอย่างการตรวจรา่งกายท่ัวไป

การตรวจวัดความดันโลหิต
การตรวจวัดความดันโลหิตดูจะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดใน

การประเมินสมรรถภาพร่างกาย  หลายบริษัทจะมีเครื่องวัดความดันโลหิต
ไว้ประจำที ่ห ้องพยาบาล  ซึ ่งพนักงานสามารถไปตรวจวัดได้บ่อยๆ
การตรวจวัดความดันโลหิต  นับเป็นค่าดัชนีทางสุขภาพที ่จำเป็น
ความดันโลหิต  หมายถึง  ค่าความดันในเส้นเลือดแดง  ซึ่งความดันเลือด
ในคนไทยปกติแล้วจะอยู่ระหว่าง  80/50 - 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท
ค่าความดันค่าบน  จะเป็นค่าของความดันเลือดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว
เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย  ค่าความดันค่าล่างจะเป็นค่า
ของความดันเลือดขณะหัวใจห้องล่างคลายตัว

ค่าความผิดปกติที่มักพบและสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อภาวะ
สุขภาพได ้  คอื ภาวะความดนัโลหติสงู  ซ่ึงคา่ความดนัคา่บนจะมคีา่สูงเกนิ
140 มิลลิเมตรปรอท  และคา่ความดนัคา่ล่างจะมค่ีาสูงเกนิ  90 มิลลิเมตร
ปรอท

การเอ็กซเรย์ทรวงอก
เพื่อดูความผิดปกติของปอดและหัวใจ

โรคที่สามารถตรวจพบจาก การเอ็กซเรย์ปอด
ได้แก่  วัณโรค ถุงลมโป่งพอง เนื้องอกในปอด
โรคหวัใจ และหลอดเลอืดหวัใจโต เป็นตน้
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การตรวจภายใน
สตรทีีมี่อาย ุ30 ปีขึน้ไป ควรไดรั้บการตรวจภายในอยา่งนอ้ยปลีะ 1

ครัง้  เพือ่เฝา้ระวงัโรคมะเรง็ปากมดลกู
การตรวจปัสสาวะ
เพื่อดูความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ

การตรวจอุจจาระ
เพือ่ดคูวามผดิปกตเิกีย่วกบัระบบทางเดนิอาหาร  เชน่  เลอืดออกใน

ลำไส,้ ลำไสอุ้ดตนั,  ริดสดีวงทวาร,  พยาธ ิ เปน็ตน้

การตรวจเลือด
เพื่อดูความผิดปกติของเม็ดเลือด  ความเข้มข้นของเลือด ระดับ

น้ำตาลในเลือด  สมรรถภาพของไตในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
สมรรถภาพของตบั  ระบบเผาผลาญไขมนั  ปริมาณกรดยริูคในกระแสเลอืด
โรคตดิเชือ้บางชนดิ และปรมิาณสารบง่ชีม้ะเรง็ชนดิตา่งๆ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เพือ่ดภูาวะการทำงาน  และความผดิปกตขิองหวัใจ
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บทที ่ 9

สุขภาพของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต

ก่อนเราจะพูดถึงสุขภาพของระบบไหลเวียนโลหิต  ขอให้คุณ
มาลองทำแบบสอบถามง่ายๆ  นี ้เพื ่อประเมินภาวะสุขภาพของระบบ
ไหลเวยีนโลหติกนักอ่น  โดยใหค้ณุขดี  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัตวัคณุ

อายุ
คุณอายุเก ิน 55 ปี หรือผ่านช่วงหมดประจำเดือนไปแล้ว
หรือคุณเคยผ่าตัดรังไข่ไปหมดแล้ว

ประวัติครอบครัว
มีบิดา  มารดา  พีน่อ้ง  หรอืญาตสินทิปว่ยเปน็โรคหวัใจ

การสูบบุหรี่
คณุสบูบุหรีห่รอือยูร่่วมกบัคนทีสู่บบุหรี ่ (ในบา้น / ทีท่ำงาน)  ทกุวนั

โคเลสเตอรอล
ระดบัโคเลสเตอรอลอยูท่ี่  240  มิลลิกรัมตอ่เดซลิิตร
HDL  หรอืไขมนัตวัดนีอ้ยกวา่  35  มิลลิกรมัตอ่เดซลิิตร
คณุไม่เคยรูเ้ลยวา่ระดบัโคเลสเตอรอล  หรือ  HDL  เป็นเทา่ไร
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ถ้าเช็คแล้วคุณมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดมากกว่า  2  ข้อขึ้นไป
ลองมาศึกษาเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ดูว่าคุณจะป้องกันหรือปรับปรุงสุขภาพ
ของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไร

สุขภาพของหวัใจและระบบไหลเวยีนโลหิต
เมื ่อพูดถึงระบบไหลเวียนโลหิต  อวัยวะที่เราจะกล่าวถึงก็ คือ

หัวใจและหลอดเลือดต่างๆ ที่มีหน้าที่เป็นระบบลำเลียงสารอาหารและ
อ๊อกซเิจนไปเลีย้งเซลตา่งๆ  ภายในรา่งกาย

ความดันโลหิต
ความดนัโลหติอยู่ท่ี 140/90 มิลลิเมตรปรอท หรือสูงกวา่  หรือแพทย์
/ พยาบาลท่ีตรวจ      ร่างกายคณุบอกว่าความดันโลหิตคุณสูงเกินไป
คุณไม่เคยรู้เลยว่าความดันโลหิตของคุณเป็นเท่าไร

กิจกรรมออกกำลัง
อยา่งนอ้ยทีสุ่ดใน  3  สัปดาห ์  คณุใชเ้วลาออกกำลงักายรวมแลว้
ไม่เกนิ  30  นาที

น้ำหนัก
คุณมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

เบาหวาน
คุณเป็นเบาหวานหรือต้องกินยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยู่
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ปัจจุบันโรคหัวใจและโรคระบบไหลเวียนโลหิตยังคงเป็นสาเหตุ
การตายอนัดบัหนึง่ของคนไทย ซ่ึงสาเหตขุองการเสยีชีวิตมาจากหนึง่ใน 3 ต.
คอื  หลอดเลอืดแตก,   หลอดเลอืดตบี  และหลอดเลอืดอดุตนั

หลอดเลอืดแตก  :   อวยัวะทีเ่ปน็อนัตรายจากภาวะหลอดเลอืด
แตก  ได้แก่  สมอง  ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากภาวะความดนัโลหิตสูงท่ีไม่ได้รับ
การควบคุมหรือรักษา

หลอดเลอืดตีบ  :  อวยัวะทีเ่ปน็อนัตรายจากภาวะหลอดเลอืดตบี
ได้แก่  สมอง  และหัวใจ  เมื ่อหลอดเลือดตีบเลือดจะไปเลี ้ยงสมอง
หรือหัวใจไม่สะดวก  มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูง
ทำใหค้วามยดืหยุน่ของหลอดเลอืดเสือ่มลงและตบีในทีสุ่ด  และการสบูบุหรี่
ก็ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดตีบ

หลอดเลือดอุดตัน  : เกิดจากลิ ่มเลือดหรือไขมันไปอุดตัน
หลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงอวัยวะเป้าหมาย  โดยอวัยวะที่เป็นอันตรายมาก
เมือ่มีการอดุตนั  ไดแ้ก ่  สมองและหวัใจ

ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลอืดตบีตัน
1. มรีะดับโคเลสเตอรอลในเลอืดสงู   :   ทำใหมี้การจบัตวัของ

โคเลสเตอรอลที ่ผนังหลอดเลือดแดง ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว
และเกิดการตีบตัน  ผู ้ที ่ม ีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า  250
มิลลิกลัมต่อเดซิลิตร  มีความเสี ่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบตันสูงกว่าคนทั่วไปที่มีระดับโคเลสเตรอรอลอยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. เป็นโรคความดนัโลหติสูง  :   ผู้ท่ีมีความดนัโลหติตัง้แต ่ 140 /
90  มิลลิเมตรปรอทขึน้ไป ถอืวา่เปน็ผูท้ีมี่ความดนัโลหติสงู  ซ่ึงเปน็ผูท้ีเ่สีย่ง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน  และความเจ็บป่วยของระบบหัวใจ และ
หลอดเลือด
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3. เป็นโรคเบาหวาน  :  ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้
หลอดเลือดเสื่อมสมรรถภาพและสูญเสียความยืดหยุ่นไป

4. การสูบบุหรี ่ : ทำให้เกิดการบวมของผนังหลอดเลือดแดง
ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนทั่วไป

5. ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือเคยผ่าตัดรังไข่ไปหมดแล้ว
โคเลสเตอรอลจะไมถู่กใช้ในการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน  จึงมีโคเลสเตอรอล
สูงขึน้ไดเ้ฉล่ียปีละ  10  มิลลิกรัมต่อเดซลิิตร

โคเลสเตอรอล คืออะไร?
โคเลสเตอรอล  คือ  สารไขมันคล้ายขี ้ผึ ้งปรากฏอยู่ในทุกเซล

ของร่างกาย  บางชนิดทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลในร่างกาย
และเป็นส่วนประกอบสำคัญของฮอร์โมนบางชนิดในร่างกาย

โคเลสเตอรอลในร่างกายกำเนิดมาจาก  2  แหล่งใหญ่ ๆ  คือ
สร้างจากตับ  โดยตับจะทำหน้าที่สร้างโคเลสเตอรอลให้เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย  อาหารก็เป็นแหล่งกำเนิดโคเลสเตอรอลที่สำคัญ
ถ้ารับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเป็นประจำ ก็อาจมีโคเลสเตอรอล
สะสมอยู่ในร่างกายจนเกิดโทษได้

อะไรทำใหโ้คเสลเตอรอลสงู?
1. พฤติกรรมการบริโภค
2. ขาดการออกกำลังกาย
3. พันธุกรรม
4. โรคเบาหวาน
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โคเลสเตอรอลสงูทำใหเ้กิดอนัตรายไดอ้ย่างไร?
โคเลสเตอรอลที่มีมากในกระแสเลือดจะไปจับตัวพอกหนาที่ผิวของ

หลอดเลอืด  เรยีกวา่  พลัค  (plaque)  การกอ่ตวัของพลคัทำใหห้ลอดเลอืด
ตบีลง  หวัใจตอ้งทำงานหนกั  เพือ่ดนัเลอืดใหผ่้านหลอดเลอืดทีต่บีนัน้ไปได้
ถ้าพลคัมีมากอาจอดุตนัเสน้เลอืด  นอกจากนัน้  พลัคยงัสามารถแตกตวัออก
มาทำให้เกิดก้อนเลือดแข็งตัวเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดได้เช่นกัน
เมื ่อเส้นเลือดอุดตัน  จะทำให้อวัยวะที่เส้นเลือดนั้นไปเลี ้ยงขาดเลือด
เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด   หรืออัมพาตจากสมอง
ขาดเลือดได้

จะป้องกันโรคหลอดเลอืดและโรคหวัใจไดอ้ย่างไร?
วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจมีดังนี้
1. หยุดสูบบุหรี่
2. ควบคมุอาหาร โดย

ลดอาหารทีมี่โคเลสเตอรอลและไขมนัอ่ิมตัวสูง  เช่น  ไข่แดง
เครื่องในสัตว์  เนื้อติดมัน  สมองสัตว์  หอยนางรม  ปู  กุ้ง
ปลาหมึก
เปลีย่นวธิกีารปรงุอาหาร  เปน็  นึง่ ตม้ ยา่ง  อบ  แทนการทอด
ในน้ำมัน
ใช้น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดพืช  เช่น  น้ำมันถั่วเหลืองแทน
นำ้มนัหม,ู   นำ้มนัมะพรา้ว
ด่ืมนมพร่องมันเนยหรือนมถ่ัวเหลืองแทนนมท่ีมีไขมันเต็มส่วน
เพิม่อาหารพวกผกัใบตา่ง ๆ  และผลไมท้ีมี่กากใยมาก  เชน่
ผักคะน้า  ผักกาด  ฝรั่ง  ส้ม  ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายดูดซึม
ไขมันน้อยลง
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3. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
4. ออกกำลงัอยา่งสมำ่เสมอ  อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ  3  ครัง้  ครัง้ละ
ประมาณ  25  นาที

5. ตรวจวัดความดันโลหิต  และตรวจเลือดหาภาวะเบาหวาน
อย่างน้อยปีละครั้ง

6. ตรวจระดับโคเลสเตอรอลทุกปี
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บทที ่10

ข้อควรรู้ในการใช้ยา

คนส่วนใหญ่เมื่อมีอาการไม่สบายเกิดขึ้น  ก็มักจะเลือกวิธีการดูแล
สุขภาพ  โดยการซือ้ยากนิเองจากรา้นขายยาเปน็ขัน้แรก  หรือบางบา้นอาจมี
ยาสามญัประจำบา้น  เชน่  ยาแกป้วด  ยาแกแ้พ ้ ยาลดกรด

ยานัน้มทีัง้คณุ และโทษหากใชไ้ม่ถกูตอ้ง  ดงันัน้  กอ่นทีเ่ราจะใชย้า
ใดๆ  ควรอ่านสลากยาให้เข้าใจถึงสรรพคุณ  ขนาดที่ใช้  ผลข้างเคียง
อันตรายและข้อควรระวังของยาแต่ละชนิดและวันหมดอายุของยานั ้น
ถา้เปน็ยาชนดิแบง่ขาย  จะตอ้งถามผูข้ายใหแ้นชั่ดถงึวนัหมดอายขุองยานัน้

ยาหมดอายจุะรู้ได้อย่างไร?
บางคนอาจจะซ้ือยาไปเก็บไว้ในตู้ยาท่ีบ้านหลายชนิดจน ไม่รู้ว่ายาใด

หมดอายไุปแล้ว ยาใดยงัใช้ได้อยู่ ตามปกตแิล้วการซือ้ยาเกบ็ไว้ใช้เองในตูย้า
ประจำบา้น เชน่ ยาแกไ้ข ้ยาแกป้วด  ยาแกแ้พ ้  ยาลดนำ้มกู  ไม่ควรซือ้ใน
ปริมาณท่ีมากนัก  ควรเก็บไว้ให้ใช้ได้ประมาณ  5  วันก็พอ  เพราะถา้กินยาเอง
แล้วยังไม่หายก็ควรไปพบแพทย์

ยาแต่ละชนิดจะมีอายุการเก็บไม่เท่ากัน   โดยทั่วไปยาที่มีอายุสั้น
มักจะมกีารระบวุนัหมดอายไุวชั้ดเจน  ส่วนยาทีไ่ม่ระบวุนัหมดอาย ุ  ระบแุต่
เพยีงวนัทีผ่ลิตมกัจะมอีายอุยูไ่ดน้าน  แตน่านทีสุ่ดไมเ่กนิ  5  ปี  วนัหมดอายุ
อาจเขยีนเปน็ภาษาองักฤษวา่  Expiry  Date  หรอื  Exp.  Date หรอื  Used
before  วนัทีผ่ลิต  อาจเขยีนเปน็ภาษาองักฤษวา่  Manu.  Date หรอื  Mfg.
Date
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ยาที่หมดอายุแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ สี  กลิ่น รส
เช่น

ยาแเคปซูลเตตราไซคลีน (เป็นยาปฏิชีวนะใช้ฆ่าเชื้อที่มักจะ
มีคำลงท้ายยี่ห้อว่า ไมซีน)  จะเปลี่ยนจากสีเหลืองนวล เป็นสี
นำ้ตาลหรอืสีช็อกโกแลต  เมือ่รับประทานเขา้ไปจะมพีษิ  ตอ่ไต
ทำใหไ้ตอกัเสบ  ไตวายได้
ยาเม็ดแอสไพรินแก้ปวดลดไข้  เมื่อถูกความชื้นจะเสื่อมง่าย
เกิดเป็นเกล็ดใสๆ  ปลายแหลมๆ  เกาะตามเมด็ยา  และจะเปล่ียน
เปน็กรดซาลไิซลิก  มีกลิน่เปรีย้วฉนุมาก   กนิแลว้จะระคายเคอืง
ต่อกระเพาะอาหาร  เป็นโรคกระเพาะได้
ยาเม็ดวิตามินซี  เม่ือถูกความช้ืนจะเส่ือมง่ายเปล่ียนเป็นสีคล้ำข้ึน
ยาแคปซลูตา่งๆ  ถา้หมดอาย ุ อาจมรีาขึน้บนเปลอืกแคปซลู
ยาลดกรดชนดินำ้แขวนตะกอน  ถ้าเสียจะมีราข้ึนหรือเขยา่ไม่เข้า
เปน็เนือ้เดยีวกนัหรอืเปลีย่นส ี  มีรสเปรีย้ว
ยาน้ำผสมน้ำมันเมื่อเสื่อมแล้วจะเขย่าไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
ยาหยอดตาถา้เสือ่มจะเปลีย่นจากนำ้ใสๆ  เปน็นำ้ขุน่  เมือ่หยอด
แล้วจะมีอาการแสบตามากกว่าปกติ

ส่วนใหญ่แล้วยาน้ำจะเสื ่อมง่ายกว่าและมีอายุการใช้งานน้อย
เมือ่เปดิแลว้ไมค่วรใชง้านเกนิ  2  สัปดาห์

ควรจดัเก็บยาอย่างไรจงึจะเหมาะสม
ควรจัดเก็บยาอย่างเป็นระเบียบในตู้ยา หรือลิ้นชักที่มิดชิด เพื่อ

ป้องกันมิให้ถูกแสงสว่างและความรอ้น  อันจะทำใหย้าเส่ือมง่าย  และป้องกัน
มิให้เด็กมาหยิบฉวยไปกินเล่น
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ยาที่มีการระบุไว้ให้เก็บในที่เย็นควรเก็บไว้ในตู้เย็น

อันตรายจากการใชย้ามีอะไรบ้าง
อันตรายจากการใช้ยาอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การใช้ยาเก ินขนาด    เช ่น  ยาแก้ปวดพาราเซตามอล

กินขนาดมากๆ  ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำลายตับ  เกิดภาวะตับวาย
เฉยีบพลนั  ยาแกป้วดแอสไพรนิ  ถา้กนิมากๆ  ทำใหเ้กดิภาวะเลอืดเปน็กรด

2. ผลข้างเคียงของยา  ยาทุกตัวจะมีผลข้างเคยีงอยู่คู่กับประโยชน์
ของมนัเสมอ  เช่น

ยาแอสไพรินมีผลข้างเคียง  คือ  ระคายเคืองต่อกระเพาะ
(กดักระเพาะ)  ทำใหเ้ปน็แผลในกระเพาะได้
ยาปฏิชีวนะ เช่น สเตรปโตไมซิน,  กานาไมซิน อาจทำให้
หูหนวกเสียการทรงตัว
ยาปฏิชีวนะคลอแรมเฟนิคอล  อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้
ยาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน  อิริโทรไมซิน  คีโตโคนาโซล
และยารักษาวัณโรคบางตัวมีพิษต่อตับ

3. การแพ้ยา  ผู้ท่ีมีประวัติเคยแพย้ามากอ่น หรือท่ีเคยเปน็หอบหดื,
หวดัเรือ้รัง,  ลมพษิ,  ผ่ืนแพ ้ อาจเกดิการแพย้าไดง้า่ยกวา่คนทัว่ไป

ยาที่มักก่อให้เกิดอาการแพ้ได้แก่
ยาปฏิชีวนะ  เช่น  เพนิซิลิน,   อะม๊อกซีซิลิน,  ยาประเภทซัลฟา,
เตตราไซคลนิ,  สเตรปโตไมซนิ
ยาแกป้วดลดไข ้ เชน่  แอสไพรนิ

อาการเมื่อแพ้ยา อาจเริ่มตั้งแต่เป็นลมพิษผื่นคัน  มีจุดแดง
ข้ึนท่ัวตัว   ใบหน้าบวม  หนังตาบวม  ริมฝีปากบวม  มักเกดิจากการกนิยาเมด็
เชน่  แอสไพรนิ  เพนนซิิลิน  อะมอ๊กซซิีลิน  ยาประเภทซลัฟา
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ในกรณทีีใ่ช้ยาฉดีอาการอาจรนุแรงมากขึน้ เชน่  ใจส่ัน  แนน่หนา้อก
คลื่นไส้อาเจียนหายใจขัดคล้ายหอบหืด  เป็นลม  ตัวเย็น  ชีพจรเร็ว
ความดนัตำ่  และหยดุหายใจได้

4. การดื้อยา   มักจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิดๆ
โดยทั่วไปแล้วการใช้ยาปฏิชีวนะจะต้องใช้ให้ถูกต้องกับชนิดของเชื้อโรค
และใช้ในขนาดยาทีถู่กต้อง  และต้องใช้ต่อเน่ืองประมาณ  7 - 10  วัน  เพ่ือมิให้
เชื้อโรคกลับเจริญเติบโตและเป็นอันตรายได้อีก

การใชย้าปฏชีิวนะผดิ ๆ ทีพ่บไดบ่้อยไดแ้ก่
ใช้ยาปฏิชีวนะเหมือนเป็นยาลดไข้  เช่น พอปวดหรือมีไข้
ก็กินยาปฏิชีวนะเรื่อยไป
ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคทีเ่กิดจากเช้ือไวรัส  เพราะยาปฏชีิวนะ
ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้
ใช้ในขนาดและระยะเวลาที่น้อยกว่าความต้องการ   เช่น
กนิเพยีง  2 - 3  เมด็  หรอืกนินานเพยีง   2 - 3  วนั

5. การใช้ยาในทางทีผิ่ดและการตดิยา  เชน่
การติดยากระตุ้นประสาท
การใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่  เป็นยาบำรุงร่างกายทำให้ไต
รับภาวะหนักในการขับเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกาย
การใช ้ เอฟดีรนี หรอืแอมเฟตามนีเปน็ยาขยนั  ทำใหท้ำงาน
ได้มากขึ้น

6. ปฏิกริยาต่อกันของยา   มักจะเกิดขึ ้นเมื ่อรับประทานยา
มากกว่า 2  ตัวในเวลาเดียวกัน  โดยอาจจะทำให้ยาตัวใดตัวหนึ ่ง
ออกฤทธิแ์รงขึน้ หรอือาจทำใหย้าออกฤทธิน์อ้ยลงใชไ้ม่ไดผ้ล  เชน่

การดื่มแอลกอฮอร์ร่วมกับการกินยานอนหลับ  ยาแก้แพ้
จะทำให้ง่วงนอนมากขึ้น
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การดื่มแอลกอฮอร์ร่วมกับการกินยาแอสไพรินจะทำให้กัด
กระเพาะมากขึ้น
การกินยาลดกรดร่วมกับยาเตตราไซคลินหรือยาบำรุงเลือด
จะทำให้การดูดซึมของเตตราไซคลินหรือยาบำรุงเลือดลดลง
ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง

7. การตอบสนองของยาในผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม
เช่น

ผู้ที่เป็นเบาหวานถ้ากินยาเม็ดคุมกำเนิด  อาจทำให้น้ำตาล
ในเลือดสูงได้
ผู ้ที ่มีภาวะพร่องเอมไซม์บางชนิด  ที่เกิดจากกรรมพันธุ ์
ถ้ากินแอสไพริน  คลอแรมเฟนิคอล  ควินิน  อาจทำให้เกิด
โลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตกทำลายได้

8. อันตรายต่อมารดาและทารก  ยาบางชนดิท่ีใช้ในหญิงต้ังครรภ์
อาจมีผลต่อสุขภาพของผู้เป็นมารดาโดยตรง  หรืออาจผ่านรกเข้าไปสู่
ทารกในครรภ ์  ทำใหมี้ผลตอ่การเจรญิเตบิโตของทารกในครรภไ์ด ้บางชนดิ
ท่ีใช้ในหญิงท่ีให้นมบุตรสามารถผ่านน้ำนมไปสู่ทารก   ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพ
ของทารกได้  ดั้งนั้น  ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง

การป้องกนัอนัตรายจากการใชย้า
1. ต้องทำความรู้จักกับยาที่ใช้ทั้งในแง่ของสรรพคุณ  ผลข้างเคียง
ขนาดทีใ่ช้ ระยะเวลาทีค่วรใช ้ ไม่ใช้ยาพรำ่เพรือ่

2. ตอ้งจำชือ่ยาทีเ่คยแพไ้ด ้และไมค่วรใชซ้้ำอกี
3. ไม่ควรใชย้าชดุ เพราะในยาชดุมกัมยีาอนัตรายผสมอยูด่ว้ย เชน่
คลอแรมเฟนคิอล  เพรดนโิซโลน
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4. ไม่ควรใช้ยาในทางที่ผิด  เช่น กินยาแก้หวัดเพื่อให้นอนหลับ
เป็นต้น

5. ตรวจสอบยาทีจ่ะใชอ้ยูเ่สมอ  ยาทีห่มดอาย ุหรอืสงสยัวา่จะหมด
อายใุหท้ิง้ไป ทนัทไีม่นำมาใชอี้ก

6. หญงิมคีรรภแ์ละผูท้ีอ่ยูใ่นระยะใหน้มบตุร  จะตอ้งปรกึษาแพทย์
ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง
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บทส่งท้าย

แหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต่์อแรงงานสตรี
ในกรณีที่ท่านอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง

ส่วนตวั  ปัญหาสขุภาพหรอืปัญหาอืน่ๆ  กต็าม  ทา่นอาจจะเกดิความสบัสน
ไม่รู้จะหาคำปรึกษาได้จากใคร ข้อมูลด้านล่างนี้  เป็นรายชื่อและสถานที่
ติดต่อสำหรับหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้  เมื ่อท่าน
ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ

หน่วยงานรฐับาล

เร่ืองเกีย่วกบัการทำงาน  ค่าจ้าง  ถกูหลอก  ถกูเอาเปรยีบ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 0  2232 1231 - 7
กระทรวงแรงงาน 0  2643 4475 - 6

สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน 0  2247  9173
0  2232  1166

ศูนย ์Hot line  กรมประชาสงเคราะห์ 1507, 1578
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ศนูย ์ Hot line  กรมการจดัหางาน 1694, 1695

เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน

สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน 0  2884  1727
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 0  2448  6401 -4
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป

สายด่วนตอบปัญหาเรื่องโภชนาการ 1675
การออกกำลังกายและสุขภาพอนามัย
กรมอนามัย

สำนกัสง่เสรมิสุขภาพ  กรมอนามยั 0  2590  4536
0  2965  9452
0  2590  4121 - 2

ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตทั่วไปของผู้ใช้แรงงาน

สำนกัพฒันาสขุภาพจติ  (กรมสขุภาพจติ) 0  2951  1384 - 88
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หน่วยงานของเอกชน

มูลนิธิผู้หญิง 0  2435  1246,
0  2433  5159,
0  2434  6774

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 0 2699  2806

   บ้านพกัฉกุเฉนิ  1 ถ.สุโขทยั                    (Fax) 0  2241 5116,
0  2241 1470

   บ้านพกัฉุกเฉนิ  2  ถ.เดชะตงุคะ 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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หนงัสอือา้งองิ

กฤตยา  อาชวนิจกุล   “ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน  เรื่องที่ผู้หญิงทุกคน
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