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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการสงเสริมสุขภาพและความยืนยาวของชีวิต ตั้งแตสาเหตุของการเกิดโรค วิธีปองกัน และ
กําจัดเชื้อโรคของรางกาย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การสกัดยาจากพืชสมุนไพรและการทดลอง ประโยชนและ
ขอควรระวังในการใชยาสมุนไพร การใชยาสามัญประจําบานและยาอื่น ๆ การทดลองสมบัติของยาบางชนิด
ปฏิบัติการจัดตูยาและการเก็บรักษาประโยชนและโทษของยา การใชวัตถุมีพิษใน การปราบพาหะนําโรคและ
ศัตรูพืช ปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม ความกาวหนา ในการวินิจฉัยและรักษาโรค

จุดประสงคการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเรื่องสุขภาพและเห็นความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพที่ดีได
2. มีความรูความเขาใจเรื่องความยืนยาวของชีวิต และสามารถคาดคะเนความยืนยาวของชีวิตมนุษย
จากขอมูลได
3. มีความรูความเขาใจเรื่องโรคและสาเหตุของการเกิดโรค วิธีปองกันและกําจัดเชื้อโรคได
4. มีความรูความเขาใจเรื่องยา และการใชยาอยางถูกตองปลอดภัยได
5. มีความรูความเขาใจเรื่องยาสมุนไพร การใชยาสมุนไพรพรอมทั้งบอกขอดี ขอเสียของยาสมุนไพรได
6. มีความรูความเขาใจเรื่องยาปฏิชีวนะ ความหมาย ตนกําเนิด ชนิด วิธีการใชอยางปลอดภัย และระบุ
อันตรายของการใชยาที่ไมถูกตอง ตลอดจนวิธีปองกันได
7. มีความรูความเขาใจเรื่องยาที่ไดจากการสังเคราะห สรรพคุณ วิธีใชและขอควรระวังในการใชอยาง
ถูกตองได
8. มีความรูความเขาใจเรื่องยาสามัญประจําบาน บอกความหมาย ประเภท สรรพคุณ วิธีใช หลักการ
จัดตูยาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช ตลอดจนอธิบายความสําคัญของฉลากยาได
9. มีความรูความเขาใจเรื่องวัตถุมีพิษและการใชวัตถุมีพิษในการปราบพาหะนําโรคและการปราบศัตรูพืชได
10. มีความรูความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีที่นํามาใชในการวินิจฉัยและการรักษาโรคได
11. มีความรูความเขาใจเรื่องอะไหลยืดชีวิต อธิบายความหมายของอวัยวะเทียม การปลูกถายอวัยวะ
การใชที่ปลอดภัย ได
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ยากับชีวิต
 สาเหตุตางๆที่กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บและหลักในการบําบัดรักษาโรค
1. ความยืนยาวของชีวติ
ความยืนยาวของชีวิตของมนุษยแตละคนนั้นมีคาไมเทากัน บางคนเกิดมาไดเพียงวันเดียวก็ตาย บางคนอาจจะอยูไดถึง
100 ปซึ่งชวงชีวิตดังกลาวนี้เราเรียกวา"อายุขัย" และเมื่อนําอายุขัยของคนที่ตายแลวมารวมกันหารดวยจํานวนคนตาย จะได
อายุขัยเฉลี่ยหรือที่เรียกวา "อายุคาด" นั่นเอง
1.1 อายุขัย หมายถึง อายุจริงที่คนเราหรือสิ่งมีชีวิตจะอยูไดนับตั้งแตเกิดจนตายไมวาจะมีชีวิตอยู ในสภาวะที่เหมาะสม
เพียงใดก็ตามอายุขัยจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสาเหตุ 2 ประการ คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
1.2 อายุคาด หมายถึง อายุขัยเฉลี่ยของคนที่คาดคะเนวาควรจะมีคาเทาใด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม อัตราการตาย
ถาอัตราการตายมากอายุคาดจะนอยคน เราทุกคนอาจ จะมีชีวิตสั้น หรือยาวมากกวา อายุคาดก็ได
ตาราง 1 อายุคาดของคนไทยระหวางป พ. ศ. 2472-2519
พ.ศ.
2472
2480
2490
2502-2504
2512-2514
2517-2519

ชาย(ป)
31.61
36.73
48.50
53.64
57.58
58.00

หญิง(ป)
37.45
43.30
51.38
58.74
61.01
63.82

ที่มา: กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ตาราง 2 การคาดประมาณอายุขัยเฉลี่ย เมื่อแรก ตามเพศ พ.ศ. 2523-2548
พ.ศ.
2523-2528
2528-2533
2533-2538
2538-2543
2543-2548

อายุเฉลี่ยของประชากรเมื่อแรกเกิด
ชาย(ป)
หญิง(ป)
60.25
66.25
61.75
67.50
63.50
68.75
65.25
69.75
66.75
70.75

ที่มา : เอกสารรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2523-2548
ของคณะทํางานประมาณประชากร สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมษายน 2529
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จากตาราง 1 และ 2 เราสามารถสรุปไดวา
1. คนไทยมีอายุคาดสูงขึ้นทุกป
2. สาเหตุที่อายุคาดของคนไทยเพิม่ สูงขึ้นเพราะการแพทยมีความเจริญมากขึ้นและคนไทย มีความรูเ กี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น
3. อายุคาดของหญิงไทยมีคาสูงกวาชายไทย ทั้งนี้เพราะ
3.1 อาชีพของชายไทยมีอตั ราการเสี่ยงตอชีวิตสูงกวาหญิงไทย
3.2 ชายไทยมักนําสารพิษเขาสูรา งกาย เชน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทําใหเกิดโรคบางชนิด ไดงายกวาหญิงไทย
เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงชายไทยจึงมีอัตราการตายสูงกวา
อายุคาดของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงคือมีคา สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา สิ่งหนึง่ ที่เปน สาเหตุสําคัญในการทําใหอายุ
คาดเปลี่ยนแปลงไป คืออัตราการตายของประชากรในประเทศ ถาในชวง เวลาใดเวลาหนึ่งอัตราการตายของประชากรในประเทศมี
คาสูง อายุคาดจะมีคา นอยลง ซึ่งนักเรียน จะไดศึกษาอัตราการตายของประชากรของประเทศไทยในตารางตอไปนี้
ตาราง 3 อัตราการตายของประชากรของประเทศไทยตอ จํานวนประชากร 1,000 คน พ.ศ. 2515-2532
พ.ศ.

อัตราการตาย

พ.ศ.

อัตราการตาย

2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523

6.5
6.0
6.1
5.6
5.5
5.4
5.4
5.2
5.3

2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532

5.0
5.1
5.1
4.5
4.4
4.1
4.3
4.2
4.4

ที่มา กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
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ตาราง 4 แสดงสถิติการเสียชีวติ เพราะสาเหตุตางๆใน ประเทศไทย พ.ศ. 2518-2527
สาเหตุการตาย
อุบัติเหตุและการเปนพิษ
ปอดอักเสบ
มะเร็งทุกชนิด
วัณโรคระบบหายใจ
โรคหัวใจ
โรคทองรวง
มาลาเรีย
โรคกระเพาะอาหาร
โรคแทรกในการตั้งครรภการคลอดและระยะอยูไฟ
ภาวะขาดวิตามินและบกพรองทางโภชนาการ

อัตราการตอประชากรแสนคนในป พ.ศ.ตาง ๆ จากเหตุการตาย
2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526
32.4 29.3 34.6 38.0 36.0 35.9 34.6 33.5 35.4
17.6 14.3 12.8 11.4 10.1 10.0 8.9
9.6
10.0
17.5 14.8 19.0 20.4 21.0 23.6 24.7 26.1 27.0
15.7 15.1 15.8 16.6 14.6 14.3 11.8 11.9 11.0
15.4 16.3 15.9 15.0 28.8 34.4 31.4 34.1 33.7
15.4 13.6 13.2 14.5 10.9 8.3
6.7
5.8
5.8
13.7 11.5 10.9 10.2 8.2
8.1
8.6
7.8
5.9
5.9
8.5
7.5
6.6
6.1
4.8
4.5
4.0
3.9
4.6
4.1
3.2
3.0
2.4
2.3
1.8
1.5
1.4
3.7
3.2
2.4
2.8
2.5
1.8
1.7
1.6
1.4

2527
31.8
7.5
26.1
10.2
35.3
4.2
4.4
2.9
0.9
0.9

ที่มา กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

จากตาราง 4 เเละ 5 เราสามารถสรุปไดวา
1. โรคที่มีอัตราการตายลดลงไดแก ปอดอักเสบ วัณโรค โรคทองรวง มาลาเรีย โรคกระเพาะอาหาร โรคแทรกระหวาง
ตั้งครรภ ภาวะขาดวิตามินและความบกพรองทางโภชนาการ
2. โรคที่อัตราการตายเพิ่มขึ้นไดแก อุบัติเหตุและการเปนพิษ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
3. สาเหตุการตายของโรคบางชนิดลดลงเพราะความเจริญกาวหนาทางการแพทย
4. สาเหตุการตายของโรคบางอยางเพิ่มขึ้น เชน โรคหัวใจเกิดจากความผิดปกติของจิต และอารมณ รวมทั้งอาชีพ
ปจจุบันไมคอยไดออกกําลังกาย โรคมะเร็ง มีสาเหตุจากสารพิษตกคาง อุบัติเหตุเกิดมากเพราะจํานวนประชากร
เพิ่มขึ้นและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
2. โรคและสาเหตุของการเกิดโรค
โรค (Disease) หมายถึงความผิดปกติใ ดๆ ที่เกิดขึ้นกับสภาพทางกายหรือสภาพทางจิต แลวสงผลใหเกิดความ
กระทบกระเทือนตอระบบตางๆ ของรางกาย อันอาจจะเกิดอันตรายหรือเกิดความทุกขทรมานในการดํารงชีวิต โรคที่เกิดขึ้นกับ
รางกายของคนเรามีสาเหตุมาจากสิ่งตางๆอาจสรุปได 2 ประการ คือ
ก. โรคที่เกิดจากกระบวนการทํางานของเซลลผิดปกติ เปนโรคที่เกิดจากการทํางานของเซลลบางเซลลผิดปกติไป
เชน เซลลที่ตับออนผิดปกติทําใหเปนโรคเบาหวาน เซลลประสาทรูปกรวยผิดปกติทําใหเปนโรคตาบอดสี ตัวอยางโรคที่เกิดจาก
การทํางานของเซลลผิดปกติมีอีกหลายโรค เชน โรคภูมิแพ โรคขาดอาหาร โรคมะเร็ง โรคจิต โรคประสาท เปนตน
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โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เกิดจากกลุมเซลลของตับออนผลิตฮอรโมนอินซูลินไดนอยหรือผลิตไดปกติ
แตหลั่งออกมานอย จึงไมเพียงพอกับที่รางกายตองการทําใหมีน้ําตาลกลูโคสในเลือดมากกวาปกติ น้ําตาลกลูโคสไดมาจากการที่
รางกายยอยสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตที่เรารับประทานเขาไปน้ําตาลกลูโคสเปนแหลงพลังงาน สําหรับใชในการหลอเลี้ยง
เซลลตางๆ ของรางกาย โดยมีฮอรโมนอินซูลินเปนตัวชวยใหเซลลรับและนํากลูโคสไปใช เมื่อมีกลูโคสเหลือใชจะถูกเปลี่ยนไปเปน
ไกลโคเจนเก็บไวที่ตับและกลามเนื้อเมื่อใดที่ตับออนผลิตฮอรโมนอินซูลินไดไมเพียงพอจะทําใหเกิดเปนโรคเบาหวานซึ่งเปน สภาวะ
ที่ระดับของกลูโคสในเลือดสูงมากเนื่องจากรางกายใชกลูโคสผลิตพลังงานไดนอยลง จึงมีกลูโคสหลุดลอดออกมากับปสสาวะ
รางกายจะหันไปใชพลังงานจากไขมันที่เก็บสะสมไวเปนการทดแทน การใชไขมันเปนแหลงพลังงานแทนกลูโคส ทําใหเกิดผลเสีย
คือรางกายจะซูบผอมเนื่องจากตองสูญเสียไขมันไป และจะเกิดสารคีโตนขึ้น สารคีโตนเมื่อเกิดจะทําใหเกิดภาวะเลือดเปนกรดขึ้น
ผูปวยจะหมดสติได
อาการของโรคเบาหวาน ผูที่เปนโรคเบาหวานจะมีอาการออนเพลีย งวงนอน ถายปสสาวะบอย หิวบอย คันตามตัว
ปวดศีรษะ ชาตามมือและเทาถาเปนโรคความดัน ดวยจะทําใหตาพรามัว โรคเบาหวานเปนไดทั้งเด็กและผูใหญ ถาเปนในเด็ก
สวนมากจะถายทอดมาจากกรรมพันธุ โรคเบาหวานในเด็กจะมีอาการรุนแรงกวาผูใหญ เบาหวานในเด็กนิยมรักษาดวยการฉีด
อิ น ซู ลิ น ส ว นเบาหวานในผู ใ หญ มั ก ใช วิ ธี ก ารกิ น ยาควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลกลู โคสในเลื อ ดหรื อ ใช วิ ธี ค วบคุ ม ตั ว เอง คื อ
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่จะเพิ่มปริมาณน้ําตาลกลูโคสในเลือด
การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน การวินิจฉัยโรคเบาหวานใชการตรวจหาปริมาณน้ําตาลกลูโคสในเลือดควบคูไปกับการ
ตรวจปสสาวะ คนปกติควรมีน้ําตาลกลูโคสในเลือดประมาณ 65-100 มิลลิกรัมตอเลือด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร การตรวจหา
น้ําตาลกลูโคสในปสสาวะ ผูถูกตรวจจะตองงดรับประทานอาหารตั้งแตหลังเที่ยงคืน และนําปสสาวะ ที่ถายในตอนเชามา
ตรวจสอบน้ําตาลกลูโคสในปสสาวะ โดยนําปสสาวะมาใสหลอดทดลอง แลวหยดสารละลาย เบเนดิกตลงไปนําหลอด ทดลองที่ได
นี้ไปตมใหเดือด ถาสารละลายในหลอดเปนสีแดงอิฐแสดงวามีน้ําตาลกลูโคสมากถามีสีเหลืองแสดง วามีน้ําตาลกลูโคสบาง ถามี
สีเขียวแสดงวามีน้ําตาลกลูโคสเล็กนอย การที่ปสสาวะมีสีแดงอิฐนั้นนาสงสัยวาอาจจะเปนโรคเบาหวาน ตองทําการตรวจ
เลือดอีก การตรวจเลือดจะบอกไดวาเราจะเปนโรคเบาหวานหรือไมแนนอนกวาการตรวจปสสาวะ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเปนโรคเบาหวาน
1. ควบคุมอาหารที่รับประทานโดยการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแปงและน้ําตาล
2. ออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ
3. ตรวจระดับน้ําตาลในปสสาวะเปนประจํา
4. พยายามระวังอยาใหเกิดบาดแผลโดยเฉพาะบริเวณเทา ถาเปนบาดแผลตองรีบรักษาใหหาย
5. ปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัดอาหารสําหรับผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน ควรงดอาหารประเภท
แปงและน้ําตาล ขนม ผลไม ขาว เกาลัด หัวผักกาดแดง ขนมจีน กวยเตี๋ยว ตลอดจนอาหารประเภทไขมัน ทางที่ดี
ควรเลือกรับประทานแตพวกผักและเนื้อสัตว ถั่วตางๆ งดเครื่องดองของเมาทุกชนิด
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อันตรายของโรคเบาหวาน เมื่อปวยเปนโรคเบาหวานอันตรายที่ตามมา คือมีโรคแทรกซอน เชน โรคไต วัณโรค โรคหัวใจ
ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบตัน ตอกระจก ปอดบวม ปอดอักเสบ เปนตน
โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร โรคขาดอาหารเปนสาเหตุทําใหเกิดการทํางานของเซลลผิดปกติได เชน
- โรคปากนกกระจอก เกิดจากขาดวิตามินบี 2
- โรคเหน็บชา เกิดจากขาดวิตามินบี 1
- โรคตา เกิดจากขาดวิตามินเอ
- โรคกระดูกออน เกิดจากขาดวิตามินดี
- โรคลักปดลักเปด เกิดจากขาดวิตามินซี
- โรคโลหิตจาง เกิดจากขาดธาตุเหล็ก
- โรคคอพอก เกิดจากขาดธาตุไอโอดีน
โรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต คือ แรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย
เมื่อหัวใจสูงฉีดเลือดเขาไปในเสนเลือดแดง เลือดก็จะไหลไปดวยแรงดัน
โรคความดันโลหิตสูง (Highpertention หรือ High Blood Pressure) เปนอาการที่ผูปวยมีคา ความดันโลหิตสูง กวา
เกณฑปกติเรื้อรังเปนเวลานาน ซึ่งจะเปนผลใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคหรืออาการอื่นๆ อีก เชน โรคเสนเลือดในสมองอุดตัน
หัวใจวาย หัวใจลมเหลว เปนตน โรคความดันโลหิตสูงมีสองประเภท คือ แบบไมทราบสาเหตุ และทราบสาเหตุ ซึ่งมีความแตกตาง
กันดังนี้
1. โรคความดันโลหิตสูง แบบไมทราบสาเหตุ หมายถึง ความดันที่เกิดเอง ควบคุมได แตรักษาใหหายยาก ดังนั้นจึง
จําเปนตองปองกัน สาเหตุสวนใหญเกิดจากความอวน การทานเค็ม ไมออกกําลังกาย หรือ อายุ กรรมพันธุ เชื้อชาติ คนสวนใหญ
มักเปน ความดันโลหิต ประเภทนี้
2. โรคความดันโลหิตสูง แบบทราบสาเหตุ รักษาใหหายขาดได ถาทราบสาเหตุ แตวาผูปวยแบบนี้มีเพียงจํานวนนอย
เทานั้น และสวนมากจะเกิดจากสาเหตุจากไต กลาวคือ หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบ ทําใหเลือดผานไดลําบาก และเกิด ความ
ดันโลหิตสูงได
ผูที่มีความดันโลหิตสูงจะมีอาการอยางไร อาการสําคัญที่พบในผูที่มีความดันโลหิตสูง คือ
- ปวดศีรษะ มึนงง โดยทั่วไปจะปวดบริเวณทายทอย และมักจะเปนในตอนเชา ถาความดันโลหิตสูงมากและ
เพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว จะมี อ าการคลื่น ไส และตามั ว ร ว มด ว ย ในบางรายอาจจะมี อ าการอื่ น ร ว มด ว ย เช น
เหนื่อยงาย เนื่องจากหัวใจตองทํางาน
- เลือดกําเดาออก
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ผูใดบางที่มีโอกาสเปนความดันโลหิตสูง ผูที่มีความดันโลหิตสูงมักจะเปนผูที่
- บิดามารดา ปูยา ตายาย พี่ ปา นา อา มีประวัติเปนความดันโลหิตสูง โรคอวนหรือเบาหวานมากอน
- เสนโลหิตใหญตีบตัน ไดแก เสนโลหิตใหญในชองทองหรือเสนโลหิตที่ไปเลี้ยงไตตีบตัน ถาเปนระยะแรกๆ
ในคนหนุมสาวจะแกไขไดโดยการทําผาตัด
- มีเนื้องอกที่ตอมหมวกไต แกไขโดยการทําผาตัด
- โรคครรภเปนพิษ เปนภาวะความดันโลหิตสูงที่เกิดรวมกับการตั้งครรภ ความดันโลหิตจะลดลงภายหลังคลอด
- โรคไต เชน ไตอักเสบ หรือโรคไตเรื้อรังบางชนิด
- มีความเครียด วิตกกังวล
ถาสงสัยวาความดันโลหิตผิดปกติควรทําอยางไร ถาสงสัยวาความดันโลหิตจะผิดปกติ ควรไดรับการวัดความดัน
โลหิตจากแพทยหรือพยาบาล เปนวิธีการตรวจงายๆ ทานก็จะทราบความดันโลหิตของทาน ถาวัดครั้งแรกสูงกวา 160/95 มม.
ปรอท ควรนอนพัก 5-10 นาทีแลววัดใหม ถายังสูงเทาเดิม ควรจะตองวัดซ้ําในระยะ 2-3 สัปดาห ถายังสูงอยูถือไดวามีภาวะความ
ดัน โลหิต สู ง ซึ่ง ควรจะได รับ การรัก ษาอยา งต อเนื่ อง โดยปกติ ความดั นโลหิ ตจะไม คงที่ขึ้ น อยู กับ สภาพอากาศ อารมณแ ละ
สิ่งแวดลอมดวย
จะปฏิบัติตัวอยางไรเมื่อมีความดันโลหิตสูง เมื่อตรวจพบวาเปนความดันโลหิตสูง ควรไดรับการรักษาจากแพทย และ
ปฏิบัติตัวอยางสม่ําเสมอ ดังนี้
- งดอาหารที่มีรสเค็ม เชน ไขเค็ม กะป เตาเจี้ยว หมูเค็ม ฯลฯ อาหารที่รับประทานควรปรุงดวยเกลือหรือน้ําปลา
นอยที่สุด
- ลดอาหารมันทุกชนิด และหลีกเลี่ยงไขมันสัตว เชน ขาหมู หมู 3 ชั้น อาหารประเภททอดหรือผัดอาหารที่ปรุง
ดวยกะทิ ใชน้ํามันพืชในการปรุงอาหารควรรับประทานไขไมเกินอาทิตยละ 3 ฟอง หลีกเลี่ยงอาหารประเภท
แปง เชน ขาว กวยเตี๋ยว วุนเสน เผือก มัน ขนมหวาน และผลไมที่มีรสหวาน เชน ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี่
- งดบุหรี่ และเหลา
- ทําจิตใจใหสบายไมเครียดและวิตกกังวล หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําใหอารมณเสีย หงุดหงิด โมโห ตื่นเตน
- ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอโดยการเดิน วิ่งขี่จักรยาน โดยเริ่มทีละนอย ๆ และคอย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึง 30-45
นาทีตอวัน การออกกําลังกายจะชวยใหจิตใจผอนคลายจากความเครียดและทําใหหัวใจสูบฉีดโลหิตดีขึ้น แตไม
ควรออกกําลังกายประเภทที่ตองออกแรงดึงดัน กลั้นหายใจหรือแบง เชน การชักเยอ ยกน้ําหนักวิดน้ํา เปนตน
- รับประทานยาตามที่แพทยและพยาบาลแนะนําและมาตรวจตามนัด
ผูที่มีความดันโลหิตสูง อาจจะซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตไวสําหรับตรวจสอบความดันโลหิตดวยตนเองและบันทึกขอมูล
เพื่อเปนประโยชนในการรักษาสําหรับแพทย
จะเกิดอะไรขึ้น ถามีความดันโลหิตสูงแลวไมรักษาหรือรักษาและปฏิบัติตัวไมสม่ําเสมอ ผูที่มีความดันโลหิตสูง
แลวไมรักษา หรือรักษาและปฏิบัติตัวไมสม่ําเสมอ อาจเกิดภาวะความดันโลหิตสูงรายแรงขึ้น โดยเฉพาะถาคาความดันโลหิตตัว
ลางสูงเกิน 130 มม.ปรอท จะเกิดภาวะแทรกซอนดังนี้
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-

-

สายตาเสื่อมลงอยางรวดเร็ว หรือตาบอด หลอดเลือดในตาอาจตีบตันหรือแตก มีการตกเลือดในตาหรือบวมใน
ชั้นตาที่รับภาพ
อาการทางสมอง หลอดเลือดในสมองตีบหรือแตก มีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรง อาจชักหรือไมรูสึกตัว และ
อาจเกิดอัมพาตถารักษาไมทัน
หัวใจลมเหลว จากการที่กลามเนื้อหัวใจตองทํางานมากขึ้น จึงทําใหหัวใจโต เกิดอาการเหนื่อย หอบหายใจ
ลําบาก โดยเฉพาะทางกลางคืน และภาวะความดันโลหิตสูงทําใหหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน เปนเหตุให
กลามเนื้อขาดเลือดจนเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตายได
ไตพิการ หรือไตอักเสบ เกิดอาการบวม

ผูที่มีความดันโลหิตสูงจะมีชีวิตยืนยาวไดเชนคนปกติหรือไม สําหรับผูที่มีความดันโลหิตสูงไมมาก และไดรับการ
รักษาตั้งแตเริ่มแรกตอเนื่อง และปฏิบัติตัวอยางสม่ําเสมอโดยยังไมมีภาวะหัวใจโต หรือกลามเนื้อหัวใจหนาขึ้น ไมมีภาวะไตวาย
และหลอดโลหิตยังไมเปลี่ยนแปลงมากนักมีโอกาสจะมีชีวิตยืนยาวไดเชนคนปกติ แตผูที่มีความดันโลหิตสูงแลวมิไดรับการรักษา
อยางตอเนื่องจนเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นแลว โอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวยอมนอยลง
โรคภูมิแพ โรคภูมิแพ เปนโรคเรื้อรังถายทอดทางกรรมพันธุ เชนเดียวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ คนที่เปน
โรคนี้ รางกายจะมีความไวตอสารบางอยางในสิ่งแวดลอม สารที่ทําใหแพจะเขาสูรางกายไดโดยปนมากับอากาศที่หายใจ เชน ฝุน
เชื้อรา เกสรพืช ฯลฯ ปนมากับอาหารที่รับประทาน หรือมา ถูกผิวหนังโดยตรง เมื่อสารนั้นเขาสูรางกายก็จะทําใหเกิดมีสาร
Histamine ฯลฯ หลั่งในรางกาย ทําให เกิดอาการแพขึ้น ซึ่งก็แลวแตวาจะเกิดกับอวัยวะใด อาการของโรคภูมิแพนั้น เกิดไดกับทุก
ระบบ ถาเกิดกับทางเดินหายใจสวนบน ก็จะทําใหเกิดมี อาการหวัด เรื้อรัง มีเสมหะไหลลงคอ เจ็บคอเปนประจํา หูอื้อถาเกิดกับ
หลอดลมก็จะมีอาการหอบหืด เกิดกับผิวหนังก็เปนโรคลมพิษ เกิดกับทางเดินอาหารก็ทําใหทองอืดหรือทองเสียบอยๆ ไดถาเกิดกับ
ตา ก็จะมีอาการคันตาตาแดง น้ําตาไหล ผูปวยอาจมีอาการปวดศีรษะบริเวณหัวคิ้วรอบกระบอกตา และ ทายทอย
โรคภูมิแพเปนโรคที่ไมติดตอกัน แตจะถายทอดทางกรรมพันธุ จากพอแมไปสูลูกได จึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได
การรักษาของแพทยก็เพื่อใหผูปวยไมมีอาการและปองกันไมใหเกิดโรคแทรกซอนขึ้น เพราะถาทิ้งไวนานๆ ไมรักษาผูปวยอาจเกิด
หูอื้อจนพิการไปเลยก็ได (Adhesive OM) หรือมีเนื้องอกในจมูกเกิดขึ้นได (Nosal Polyp) หรือเปนไซนัสอักเสบได (ถาเปรียบคน
เปนไซนัสอักเสบ กับคนเปนฝ โรคภูมิแพ จะเปรียบไดกับคนน้ําเหลืองไมดี ดังนั้นการรักษาจึงตองรักษาที่โรคภูมิแพ ผูปวยจะ ไดไม
เปนไซนัสอักเสบบอยๆ ไซนัสอักเสบอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได เชน ฟนผุ มีสิ่งแปลกปลอมในจมูก)
หลักในการรักษาโรคภูมิแพ
1. แนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่แพ
2. รับประทานยา ฉีดยาหรือพนยาแกแพเปนประจํา
3. ทดสอบภูมิแพ และฉีดยาเพิ่มภูมิคุมกันตอสิง่ ที่แพ
4. ผาตัดแกไขความผิดปกติที่ทําใหมีอาการแพมากขึ้น
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การรักษานั้นๆ แพทยจะเปนผูพิจารณาวาควรใชวิธีใด หรือหลายๆ วิธีรวมกัน เพื่อควบคุมโรคไมใหผูปวยมีอาการแพ
ความสําเร็จในการรักษาก็ขึ้นกับวาผูปวยสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย ไดสม่ําเสมอหรือไม
ข. โรคติดเชื้อ เปนโรคที่ตองมีเชื้อโรคเขาไปในรางกายแลวทําใหเกิดความผิดปกติ เชน โรคหวัด โรคบาดทะยัก โรค
คอตีบ วัณโรค โรคโปลิโอ ฯลฯ เชื้อโรคมีหลายชนิด ไดแก
1. แบคทีเรีย กอใหเกิดโรคไดหลายชนิด เชน โรคบาดทะยัก โรคคอตีบ วัณโรค โรคไอกรน ฯลฯ
2. รา กอใหเกิดโรคไดหลายชนิด เชน กลาก เกลื้อน หิด ฯลฯ
3. โปรโตซัว เชน อมีบา ทําใหเกิดโรคบิด พลาสโมเดียมทําใหเกิดโรคมาลาเรีย นอกจากนี้ ยังมีพวกพยาธิตาง ๆ
เชน พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด พยาธิไสเดือน ฯลฯ
4. ไวรัส นักวิทยาศาสตรยังตัดสินไมไดวาเปนพืชหรือสัตว โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชน โรคกลัวน้ํา โรคอีสุกอีใส
โรคหัด โรคคางทูม โรคโปลิโอ โรคเอดส โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี ฯลฯ
5. ริเคตเซีย (Rickettsia) มีขนาดใหญกวาไวรัสเล็กนอยเปนตนเหตุของโรคไทฟส(Typhus) หรือไขรากสาดใหญ
มีหมัดเปนพาหะของโรคนี้ การแพรของเชื้อโรค
 กลไกในการตอตานเชื้อโรคของรางกายและวิธีสรางภูมคิ ุมกันโรคใหกับรางกาย
กลไกในการตอตานเชื้อโรคของรางกาย
ธรรมชาติไดสรางใหรางกายคนเรามีดานในการตอตานและกําจัดเชื้อโรคตาง ๆไมใหเขาไปทําอันตรายตอเซลล เนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะของรางกาย ดังนี้คือ
1. ผิวหนังและเยื่อเมือกบุผิว ถาไมมีบาดแผลเชื้อโรคจะเขาไปภายในรางกายไมได เพราะผิวหนังชวยปองกัน เชื้อโรค
ไมใหเขาไปภายในรางกาย เมื่อผิวหนังเกิด การฉีกขาด มีบาดแผลเกิด ขึ้นเลือดจะไหลออกมาเลือดที่ไหลออกมาในระยะแรกนั้น
จะชวยพาเอาเชื้อโรคที่เล็ดลอดเขาไปออกนอกรางกาย สําหรับบริเวณ ที่เปนเนื้อเยื่อออนๆ เชน นัยนตา จมูก ปาก ลําคอ อวัยวะ
สื บ พั น ธุ ทวารหนั ก จะมี เ ยื่ อ เมื อ กคอยดั ก จั บ ทํ า ลายเชื้ อ โรค โดยผลิ ต สารซึ่ ง ส ว นใหญ มี ฤ ทธิ์ เ ป น กรดไปทํ า ลาย
เชื้อโรค ตัวอยางเยื่อเมือกไดแก น้ําตา น้ํามูก เสมหะ เหงื่อ กรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหาร เปนตน
2. เม็ดเลือดขาว (Leucocyte) เมื่อเชื้อโรคผานเขาสูรางกายได เม็ดเลือดขาวจะออกมาทําลายเชื้อโรคโดยการ โอบกิน
เชื้อโรคเขาไปแลวปลอยเอนไซม ซึ่งเปนสารพวกโปรตีนทําลายเชื้อโรค สวนเชื้อโรคจะตอสูโดยการปลอยสารพิษที่เรียกวา ทอกซิน
(Toxin) ซึ่งเปนสารพวกโปรตีนเชนเดียวกันออกมาตอสู ผลของการกํากัดเชื้อโรคทําใหเกิดการอักเสบ บวมแดง คันตามบริเวณ
บาดแผลและมีหนองเกิดขึ้น หนอง (Pus) คือซากเม็ดเลือดขาวและเชื้อโรคที่ตายแลว รวมทั้งเนื้อเยื่อที่เนาหลุดออกมารวมกัน
กลายเปนหนอง ในเลือดมีสารประเภทโปรตีนที่เรียกวาแอนติบอดี (Antibody) ซึ่งรางกายสรางขึ้น มาเพื่อชวยเม็ดเลือดขาวทําลาย
เชื้อโรค
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3. ตอมน้ําเหลือง (Lymph nodes) ตอมน้ําเหลืองมีหนาที่เปนดานกรองเชื้อโรคและชวยสรางเม็ดเลือดขาว เมื่อเม็ด
เลือดขาวกําจัดเชื้อโรคไดไมหมด เชื้อโรคจะแพรกระจายเขาสูตอมน้ําเหลือง ตอมน้ําเหลือง จะทําหนาที่กําจัดเชื้อโรคตอไป โดย
การกรองเชื้อโรคไวแลวทําลายทิ้งเสีย ตอมน้ําเหลืองตั้งอยูตามบริเวณตางๆ ของรางกาย เชน ตอมทอนซิล ตอมน้ําเหลืองบริเวณ
รักแร ตอมน้ําเหลือง บริเวณขาหนีบ ตอมน้ําเหลืองบริเวณกกหู เปนตน ถามีเชื้อโรคเขามามากๆ จะทําใหตอมน้ําเหลืองบริเวณ
นั้นๆ ตองทํางานหนักจึงมีอาการอักเสบบวมขึ้น
4. ระบบเซลลในมาม ตับ ปอดและไขกระดูก ถามีเชื้อโรคผานตอมน้ําเหลืองเขามาไดก็เปนหนาที่ของดานสุดทาย
คือระบบเซลล ในมาม ตับ ปอดและไขกระดูก ชวยทําลายเชื้อโรคหรือซากของเสีย เชน ซากเม็ดเลือดขาว หรือ ซากเนื้อเยื่อจะถูก
ขจัดออกไปจากรางกาย ตับมีหนาที่ทําลายสารพิษ ไขกระดูกมีหนาที่สรางเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว เชื้อโรคอาจ ไมเขา
รางกายตามลําดับขั้นดังที่กลาวมานี้ แตอาจจะเขารางกาย โดยผานดานใดดานหนึ่ง หรือหลายๆ ดานพรอมๆ กัน ก็ได เราจะเห็น
วาการที่เชื้อโรคจะทําใหเกิดโรคแกรางกายของคนเรานั้นเกิดขึ้นไดยากมาก เชื้อโรคจะตองเอาชนะดานตางๆ ของรางกายทุกๆ
ดาน จึงจะทําใหรางกายเกิดโรคได
การปฏิบัตติ นเพื่อตอสูก ับเชื้อโรค เราสามารถชวยรางกายตอสูกับเชื้อโรคไดดงั นี้
1. เสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ
2. สรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย โดยการฉีดวัคซีนหรือเซรุม
3. ใชยารักษาโรค
วิธีสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย
ภูมิคุมกันโรค (Immunity) คือ การที่รางกายสามารถปองกันหรือตอตานโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะได โดยรางกายจะ
สรางสารประเภทโปรตีนที่เรียกวาแอนติบอดี (Antibody) ไวในเลือด เพื่อทําลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม ที่เขาสูรางกาย
แอนติบอดีอาจมีเพียงชั่วคราวหรือตลอดไปก็ได สิง่ แปลกปลอมที่เขาสูรางกายเราเรียกวา แอนติเจน (Antigent) ภูมิคุมกันโรคแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติ (Natural Immunity) เปนภูมิคุมกันโรคที่มีอยูเองในตัวเด็กทารกซึ่งไดรับการถายทอด
มาจากแมโดยผานทางสายรก ทารกที่เกิดมาจะมีภูมิคุมกันโรคบางชนิดอยูในตัวเอง เชนภูมิคุมกันโรคคอตีบ ภูมิคุมกันโรคหัด เปน
ตน ภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติจะอยูในรางกายทารกไดประมาณ 3 เดือน แตถาเลี้ยงทารกดวยน้ํานมแม ทารกจะไดรับแอนติบอดี
จากแม ทําใหมีภูมิคุมกันโรคอยูไดนาน 6 เดือน
2. ภูมิคุมกันโรคทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง เปนภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทารกคลอดออกจากครรภมาแลว แบงออกได
เปน 2 ประเภท คือ
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2.1 ภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นเอง เปนภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับเชื้อโรคเขาไปหรือ หลังจากหายปวยดวยโรค
ตาง ๆ เชน หัด อีสุกอีใส ไขทรพิษ คางทูม เปนตน ภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นแลว อาจอยูในรางกายระยะหนึ่งหรืออาจอยูไดนานจน
ตลอดชีวิตก็ได เชน โรคหัด เมื่อเปนแลวรางกายจะสราง ภูมิคุมกันโรคออกมา ตอตานโรคหัดและเมื่อหายจากโรคหัดแลวภูมิคุมกัน
โรคหัดจะอยูในรางกายตลอดไป จึงไมเปนโรคหัดอีกเลย
2.2 ภูมิคุมกันโรคที่มนุษยสรางขึ้น เปนภูมิคุมกันโรคที่ถูกทําใหเกิดขึ้น โดยการใชสารไปกระตุน ใหรางกายสราง
แอนติบอดีขึ้นมี 2 ชนิด คือ
2.2.1 วัคซีน (Vaccine) เปนสารที่เมื่อรางกายไดรับเขาไปแลวจะกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีขึ้น วัคซีน
อาจทํามาจากเชื้อโรคที่ตายแลว หรือเชื้อโรคที่ออนฤทธิ์ลงแลว หรืออาจจะทํา มาจากพิษของเชื้อโรค ที่ทําใหออนฤทธิ์ลง
แลว วัคซีนที่ทําจากพิษของเชื้อโรคนี้เราเรียกวาทอกซอยด (Toxoid) ตัวอยางวัคซีน
- วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อโรคที่ตายแลวเชน วัคซีนปองกันอหิวาตกโรค วัคซีนปองกัน โรคไทฟอยด
- วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อโรคที่ทําใหออนฤทธิ์ลง เชน วัคซีนปองกันวัณโรค ทําไดโดยนําเชื้อวัณโรคไปเลี้ยง
ในอาหารที่ใสน้ําดีเปนเวลานานจนออนกําลังลงแลว จึงนํามาฉีดใหกับคน สวนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ทําไดโดยนําเชื้อไวรัสในสมองสุนัขบาฉีดเขาไปในสมองกระตาย ทําใหพิษออนตัวลงแลวจึงนํามาฉีดให
กับคน
- วัคซีนที่ผลิตจากพิษของเชื้อโรคที่เรียกวาทอกซอยด เชน ทอกซอยดปองกันโรค คอตีบ ทอกซอยดปองกัน
โรคบาดทะยัก เปนตน
2.2.2 เซรุม (Serum) เปนภูมิคุมกันโรคที่ฉีดเขารางกายแลวรางกายสามารถนําไปใชรักษาโรคไดทันที เพราะ
เซรุมเปนแอนติบอดีที่สัตวสรางขึ้น เซรุมอาจทําไดโดยฉีดเชื้อโรค ที่ออนฤทธิ์ ลงแลวเขาไปใน มาหรือกระตาย เมื่อมาหรือ
กระตายสรางแอนติบอดีขึ้นในเลือด เราจึงดูดเลือดมาหรือกระตายที่เปน น้ําใส ๆ ซึ่งมีแอนติบอดีอยู นํามาฉีดใหกับ
ผูปวย ตัวอยางของเซรุม เชน เซรุมปองกันโรคคอตีบ เซรุมปองกันโรคบาดทะยัก เซรุมปองกัน โรคไอกรน เซรุมปองกันโรค
พิษสุนัขบา เซรุมแกพิษงู เปนตน
การสรางภูมิคุมกันโรคโดยการใชวัคซีนหรือเซรุมนั้นมีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนี้ ขอดีของวัคซีน คือ ไมเกิดอาการ
แพรุนแรง และทําใหรา งกายมีภูมิคุมกันโรคอยูไดนาน สวนขอเสียของวัคซีน คือ รางกายไมสามารถนําไปใชไดทันที ขอดีของเซรุม
คือ รางกายสามารถนําเซรุมไปใชตานทานโรคไดทันที แตก็มีขอเสีย คือ ผูที่ไดรับเซรุมอาจเกิดอาการแพรุนแรงเกิดขึ้นได
การนําวัคซีนหรือเซรุมเขาสูรางกายทําไดหลายวิธี คือ
1. การฉีด เชน วัคซีนปองกันโรคไทฟอยด วัคซีนปองกันวัณโรค เปนตน
2. การกิน เชน วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ
3. การพน เชน วัคซีนปองกันไขหวัดใหญชนิดพนจมูก
4. การปลูกฝ เชน วัคซีนปองกันไขทรพิษ ปจจุบันนี้ไมตองปลูกฝปองกันไขทรพิษแลว เพราะองคการอนามัยโลก
(WHO) ไดประกาศทีเ่ มืองไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2522 วาไขทรพิษไดสญ
ู พันธุไปจาก
โลกนี้แลว
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กําหนดการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
อายุ

การใหภุมิคุมกันโรค(การใหวคั ซีน)

แรกเกิดถึง 1 เดือน

1. ฉีดวัคซีนปองกันวัณโรค
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 1
2. กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 2
2.กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่2
1. ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครัง้ ที่ 3
2. กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3
1. กินวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก กระตุน
2. กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ กระตุน
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หรือฉีดวัคซีน ปองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก กระตุน
2. ฉีดวัคซีนปองกันวัณโรค(ซ้าํ )
3. ฉีดวัคซีนปองกันโรคไทฟอยด
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก(ตอไปฉีดกระตุนทุก 10ป)
2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคไทฟอยด
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก 2 ครั้ง หางกันอยางนอย 1เดือน

2 - 3 เดือน
4 - 5 เดือน
6 - 7 เดือน
1.5- 2 ป
4 - 7 ป

11 - 14 ป
หญิงมีครรภ

ขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหวัคซีน
1. ถาเด็กอายุเกินไปมากแลวยังไมไดรับการฉีดวัคซีนเลย ควรพาไปปรึกษาแพทย ซึ่งแพทยจะจัดวัคซีนใหแกเด็ก
แตจะตางไปจากตารางนี้
2. อายุ 15 เดือน ควรฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด
3. อายุชวง 4-7 ป ควรกินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอกระตุนซ้ํา
4. วัคซีน DPT คือวัคซีนรวมที่ใชปองกันได 3 โรค โรคคอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก
D = Diptheria หมายถึงโรคคอตีบ
P = Pertussis หมายถึงโรคไอกรน
T = Tetanus หมายถึงโรคบาดทะยัก
5. วัคซีน DT คือวัคซีนรวมที่ใชปองกันโรคได 2 โรค คือ โรคคอตีบและโรคบาดทะยัก
6. วัคซีน OPV คือวัคซีนปองกันโรคโปลิโอมีชื่อเต็มวา Oral Polio Vaccine
7. วัคซีน BCG คือวัคซีนปองกันวัณโรคมีชื่อเต็มวา Bacille Callment Guerin
8. เด็กที่เปนไข แพทยจะไมฉีดวัคซีนใหเพราะวัคซีนบางชนิดฉีดแลวจะมีไข ซึ่งจะทําใหเกิดไขสูงมากกวาปกติ
9. เมื่อฉีดวัคซีนแลวเปนไข ควรกินยาลดไขและเช็ดตัวเพื่อใหไขลด
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 ความหมายของยาและรูปแบบของยา

ความหมายของยา ในยามที่คนเราเจ็บไขไดปวย สิ่งหนึ่งที่จะชวยบําบัดและบรรเทาอาการของโรคภัยไขเจ็บตางๆ
ก็คือการใชยา บุคคลทั่วๆ ไป มักเขาใจวายาคือสิ่งที่ใชรักษาโรคตางๆ ที่เกิดขึ้นกับคนหรือสัตวใหหาย ไปหรือมีอาการดีขึ้น แต
ความหมายของยาตามพระราชบัญญัติยา ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2522 ไดระบุความหมายของยาไวดังนี้
1. วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ
2. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษย
หรือสัตว
3. วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
4. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใดๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตว
วัตถุตามขอ 1, 2 หรือ 3 ไมหมายความรวมถึง
ก. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ข. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใช ในการสงเสริม
สุขภาพ เครื่องสําอาง หรือเครื่องมือและสวนประกอบ ของเครื่องมือที่ใชในการประกอบโรคศิลป
หรือวิชาชีพเวชกรรม
ค. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในหองวิทยาศาสตรสําหรับการวิจัย การวิเคราะหหรือการชันสูตรโรค ซึ่ง
มิไดกระทําโดยตรงตอรางกายมนุษย
รูปแบบของยา ยาที่มีจําหนายทั่วไปตามรานขายยา มีการผลิตออกมาในรูปแบบแตกตางกันออกไปหลายแบบ
ทั้งนี้ รูปแบบของยา แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ประเภทของเหลว มีหลายชนิดไดแก
1.1 ยาน้ําใส (Solution) คือ รูปแบบยาที่ละลายอยูในน้ําโดยปราศจากตะกอน สามารถดูดซึมเขาสูกระแส
โลหิตและ ออกฤทธิ์ไดเร็ว เชน น้ําเกลือ ยาหยอดตา ยาแกปวดแกไข สําหรับเด็ก เปนตน ยาชนิดนี้ถามีสีหรือกลิ่น
เปลี่ยนไป หรือมีการตกผลึกอยูที่กนขวด ควรเลิกใชเพราะแสดงวายานั้นเสื่อมคุณภาพแลว
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1.2 ยาน้ําแขวนตะกอน (Suspension) เปนรูปแบบของยาที่มีสารไมละลายกระจายอยูในน้ํา ในลักษณะขุน
เมื่อตั้งทิ้งไว จะตกตะกอน เชน ยาธาตุน้ําแดง ยาแกไอน้ําดํา เปนตน ถาตะกอนของยาจับตัวกันแข็งเขยาไมคอยละลาย
แสดงวายาเสื่อมคุณภาพควรเลิกใช
1.3 ยาอิมัลชั่น (Emulsion) อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวายาน้ําแขวนละออง เปนรูปแบบยาที่ประกอบดวยน้ํายา
กับน้ํามัน ผสมเปนเนื้อเดียวกันเชน น้ํามันตับปลา สกอตอิมัลชั่น เปนตน ถายาแยกเปน 2 สวนคือน้ํากับน้ํามัน เขยาขวด
แลวไมเขากันควรเลิกใช
1.4 ยาน้ําเชื่อม (Syrup) เปนรูปแบบของยาที่มีน้ําตาลซูโครสละลายอยูใ นตัวยา เชน ยาแกไอน้าํ เชื่อม ทําให
กลบรสขมของยา ผูปวยจึงรับประทานยาไดงายขึ้น
บางชนิด

1.5 ยาสปริต (Spirits) ยาสปริตเปนรูปแบบยาที่มแี อลกอฮอล 60-90 เปอรเซ็นต ผสมอยูกับน้ํามันหอมระเหย

1.6 ยาทิงเจอร (Tincture) เปนรูปแบบยาที่มีตัวยาละลายอยูในเอธิลแอลกอฮอล เชน ทิงเจอรไอโอดีน
ทิงเจอรไธเมอโรซอล ทิงเจอรฝนการบูร เปนตน
1.7 ยาเจล (Gel) ยาเจลเปนรูปแบบยาที่มีลักษณะคลายยาน้ําแขวนตะกอนแตเขมขนกวา เชน ยาลดกรด
พวกอะรัมมิลค
1.8 ยาโลชั่น (Lotion) ยาโลชั่นเปนรูปแบบยาประเภทยาน้ําแขวนตะกอนเชนเดียวกันแตใชสําหรับภายนอก
รางกาย เชน ยาทาแกผดผื่นคันคาลาไมด
2. ประเภทของแข็ง มีหลายชนิด ไดแก
2.1 ยาเม็ด มี 2 พวก คือ
2.1.1 ยาเม็ดแบน มีลักษณะเปนเม็ดแบน ๆอาจมีทรงเหลี่ยมหรือทรงกลม มีสีสันตาง ๆ มากมาย
บางชนิดเคลือบดวยสารพวกน้ําตาลใหมีรสหวานเพื่อกลบรสยา
2.1.2 ยาเม็ดกลม สวนมากเปนยาแผนโบราณตางๆ เชน ยาลูกกลอน
2.2 ยาแคปซูล (Capsules) ยาแคปซูล เปนรูปแบบยาที่มีตัวยาบรรจุอยูในเปลือกหุมที่ละลายไดภายใน 2030 นาที แคปซูลทําดวยสารพวกเจลาติน เหตุที่ตองบรรจุอยูในแคปซูล เพราะตองการใหตัวยาถูกดูดซึมในลําไส เพื่อ
ไมใหกรดในกระเพาะทําลายและเพื่อกลบรสยา ถาแคปซูลมีลักษณะผิดปกติ เชน บวม พอง เยิ้ม ไมควรใช แสดงวายา
เสื่อมคุณภาพแลว
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2.3 ยาเหน็บ (Suppositories) ยาเหน็บมักทําเปนรูปรางตางๆ มากมาย เชน เปนแทงยาว รูปไข รูปลูกแพร ใช
สอดเขาทางทวารหนักหรือชองคลอด เชน ยาเหน็บอนูซอลรักษาริดสีดวงทวาร
2.4 ขี้ผึ้ง (Ointment) ขี้ผึ้งเปนรูปแบบยาที่ใชสําหรับทาภายนอก มีลักษณะครึง่ แข็งครึ่งเหลว เชน ยาหยอดตา
ชนิดขี้ผึ้ง ยาหมอง เปนตน
2.5 ครีม (Cream) ครีมมีลักษณะเหมือนยาประเภทขี้ผึ้งแตเหลวกวา เชน ทราโวเจน เคานเตอรเพน เปนตน
2.6 ยาผง (Powder) ยาผงมีหลายชนิด เชน ยาผงโรยแผล ยาผงสําหรับผสมน้ํากลั่นแลวใชฉีดเขารางกาย ยา
ผงบางชนิดเปนผงเดือดฟู เมื่อใสลงในน้ําจะเกิดฟองกาซขึ้น เชน โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต หรืออีโน เปนตน
ยาสําเร็จรูปที่กลาวมานี้บางชนิดจําเปนตองทําใหปราศจากเชื้อโรคโดยสิ้นเชิงคือจะตอง
ผลิตดวย กรรมวิธีที่สะอาด เชน ยาฉีด ยาหยอดตา ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก เปนตน สําหรับยาฉีด
นั้นจะเขาสู รางกายไดเร็วถาไมทําใหปราศจากเชื้อก็เทากับเปนการนําเชื้อโรคเขาสูรางกายนั่นเอง
สวนยาเม็ดที่ใช รับประทานนั้นไมจําเปน ตองทําใหปราศจากเชื้อโรค เพราะเหตุวาในกระเพาะอาหาร
มีกรดไฮโดรคลอริก ชวยฆาเชื้อโรคอยูแลว

 การใชยาที่ถูกตองและอันตรายที่เกิดจากการใชยา
การใชยาที่ถูกตอง
ยา เปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งยาแตละชนิดก็มีวิธีการใชที่แตกตางกัน เชน ยาทา ยาฉีด ยากิน เปนตน
หากเราใชยาไมถูกตอง หรือใชโดยไมระมัดระวัง อาจทําใหเกิดโรคอื่นแทรกซอนและทําใหเกิดอันตรายได เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชยา เราจึงควรมีความรูเกี่ยวกับการใชยา ทั้งในเรื่องของการใชยาที่ถูกตอง รูจักวิธีการเก็บรักษายาไมให
เสื่อมสภาพเร็ว และรูจักสังเกตวายานั้นเสื่อมสภาพหรือยัง ดังนี้
1. ใชยาใหถูกโรค คือ ใชยาใหตรงกับโรคที่เปน เราไมควรซื้อยาหรือใชยาตามคําบอกเลาของคนอื่น หรือหลงเชื่อคํา
โฆษณา ควรจะใหแพทย หรือเภสัชกรเปนคนจัดให เพราะหากใชยาไมถูกกับโรคอาจทําใหไดรับอันตรายจากยานั้นได หรือไมไดผล
ในการรักษา และยังอาจเกิดโรคอื่นแทรกซอนได เชน การใชยาปฏิชีวนะทั้งที่โรคที่เปนไมเกี่ยวกับการติดเชื้อเลย ซึ่งทําใหเชื้อโรค
เกิดการดื้อตอยาปฏิชีวนะไดในภายหลัง
2. ใชยาใหถูกกับคน คือ ตองดูใหละเอียดกอนใชวา ยาชนิดใดใชกับใคร เพศใด และ อายุเทาใด เพราะอวัยวะตางๆ
ในรางกายของคนแตละเพศ แตละวัยมีความแตกตางกัน เชน ในเด็กการตอบสนองตอยาจะเร็วกวาผูใหญมาก ในสตรีมีครรภ
ยาหลายชนิดมีผลทําใหทารกพิการได ในสตรีที่ใหนมบุตรก็ตองระวังเพราะยาอาจถูกขับทางน้ํานมซึ่งจะสงผลใหทารกได
ในผูสูงอายุการทําละลายของยา โดยตับและไตจะชากวาคนหนุมสาว
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3. ใชยาใหถูกเวลา ควรปฏิบัติดังนี้
- การรับประทานยากอนอาหาร ตองรับประทานยากอนอาหารอยางนอยครึ่งชั่วโมง ถึงหนึ่งชั่วโมง เพื่อใหยาถูก
ดูดซึมไดดี ถาลืมกินยาในชวงดังกลาวก็ใหรับประทานเมื่ออาหารมื้อนั้นผานไปแลวอยาง นอย 2 ชั่วโมง
เพราะจะทําใหยาถูกดูดซึมไดดี
- การรับประทานยาหลังอาหาร โดยทั่วไปจะใหรับประทานยาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแลวประมาณ
15 - 30 นาที
- การรับประทานยาหลังอาหารทันที หรือพรอมอาหาร ให รับประทานยาทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
แลว หรือจะรับประทานยาในระหวางที่รับประทานอาหารก็ได เพราะยาประเภทนี้จะระคายเคืองตอกระเพาะ
มาก หากรับประทานยาในชวงที่ทองวาง อาจทําใหกระเพาะเปนแผลได
- การรับประทานยากอนนอน ใหรับประทานยากอนเขานอนตอนกลางคืนประมาณ 15-30 นาที
- การรับประทานยาเมื่อมีอาการ ใหรับประทานยาเมื่อมีอาการของโรค เชน ยาลดน้ํามูก ยาแกไอ และยาลดไข
แกปวด
4. ใชยาใหถูกขนาด ควรรับประทานใหถูกขนาดตามที่แพทยหรือเภสัชกรแนะนํา จึงจะใหผลดีในการรักษา และควรใช
อุปกรณมาตรฐานในการตวงยาไมใชชอนทานขาวหรือชอนชงกาแฟ เพราะจะทําใหไดปริมาณยาที่ไมถูกตอง แตหากตอง สามารถ
เปรียบเทียบหนวยมาตรฐานดังนี้
1 ชอนชา (มาตรฐาน) = 5 มิลลิลิตร = 2 ชอนกาแฟ (ในครัว) = 1 ชอนกินขาว
1 ชอนโตะ (มาตรฐาน) =15 มิลลิลิตร = 6 ชอนกาแฟ (ในครัว) = 3 ชอนกินขาว
5. ใชยาใหถูกวิธี มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ยาที่ใชภายนอก ไดแก ขี้ผึ้ง ครีม ยาผง ยาเหน็บ ยาหยอด มีขอดีคือมีผลเฉพาะบริเวณที่ใหยาเทานั้นและมี
การดูดซึมเขาสูรางกายได นอย จึงไมคอยมีผลอื่นตอระบบในรางกาย ขอเสียคือ ใชไดดีกับโรคที่เกิดบริเวณพื้นผิว
รางกายเทานั้น และฤทธิ์ของยาอยูไดไมนาน โดยมีวิธีการใชดังนี้
- ยาใชทา ใหทาเพียงบางๆ เฉพาะบริเวณที่เปนหรือบริเวณที่มีอาการ ระวังอยาใหถูกน้ําลางออกหรือ
ถูกเสื้อผาเช็ดออก
- ยาใชถูนวด ก็ใหทาและถูบริเวณที่มีอาการเบาๆ
- ยาใชโรย กอนที่จะโรยยาควรทําความสะอาดแผล และเช็ดบริเวณที่จะโรยใหแหงเสียกอน ไมควรโรย
ยาที่แผลสด หรือแผลมีน้ําเหลือง เพราะผงยาจะเกาะกันแข็งและปดแผล อาจเปนแหลงสะสมเชื้อโรค
ภายใน แผลได
- ยาใชหยอด จะมีทั้งยาหยอดตา หยอดหู หยอดจมูกหรือพนจมูก
ยาที่ใชภายใน ไดแก ยาเม็ดยาผง ยาน้ํา ขอดี คือ สะดวก ปลอดภัย และใชไดกับยาสวนใหญ แตมีขอเสียคือ
ออกฤทธิ์ไดชาและปริมาณยาที่เขาสูกระแสเลือดอาจแตกตางกันตามสภาพการดูด ซึม โดยมีวิธีการใชดังนี้
- ยาเม็ดที่ใหเคี้ยวกอนรับประทาน ไดแก ยาลดกรดและยาขับลมชนิดเม็ดทั้งนี้เพื่อใหเม็ดยาแตกเปน
ชิ้นเล็ก จะไดมีผิวสัมผัสกับกรดหรือฟองอากาศในกระเพาะอาหารไดมากขึ้น
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-

-

ยาที่หามเคี้ยวใหกลืนลงไปเลย ไดแก ยาชนิดที่เคลือบน้ําตาล และชนิดที่เคลือบฟลมบางๆ จับดูจะ
รูสึกลื่น ยาดังกลาวเปนรูปแบบที่ออกฤทธิ์เนิ่นนาน ตองการใหยาเม็ดคอยๆละลายทีละนอย
ยาแคปซูล เปนยาที่หามเคี้ยวใหกลืนลงไปเลย ขอดีคือรับประทานงาย เพราะกลบรสและกลิ่นของยา
ไดดี
ยาผง มีอยูหลายชนิด และใชแตกตางกัน เชน ตวงใสชอนรับประทานแลวดื่มน้ําตาม หรือชนิดตวงมา
ละลายน้ํากอน และยาผงที่ตองละลายน้ําในขวดใหไดปริมาตรที่กําหนดไวกอนที่จะใชรับประทาน
เชน ยาปฏิชีวนะชนิดผงสําหรับเด็ก โดยน้ําที่นํามาผสมตองเปน น้ําดื่มที่ตมสุกและทิ้งใหเย็น ตองเก็บ
ในตูเย็นที่ไมใชชองแชแข็งและหากใชไมหมดใน 7 วันหลังจากที่ผสมน้ําแลวใหทิ้งเสีย
ยาน้ําแขวนตะกอน (Suspension) เชน ยาลดกรดตองเขยาขวดให ผงยาที่ตกตะกอนกระจายเปนเนื้อ
เดียวกัน จึงรินยารับประทาน ถาเขยาแลวตะกอนยังไมกระจายตัว แสดงวายานั้นเสื่อมคุณภาพแลว
ยาน้ําใส เชน ยาน้ําเชื่อม ตองเขยาขวดกอนใช ถาเกิดผลึกขึ้น หรือเขยาแลวไมละลาย ไมควรนํามา
รับประทาน
ยาน้ําแขวนละออง (Emulsion) เชน น้ํามันตับปลา ยาอาจจะแยกออกใหเห็นเปนของเหลว 2 ชั้น
เวลาจะใชใหเขยาจนของเหลวเปนชั้นเดียวกันกอน จึงรินมารับประทาน ถาเขยาแลวยาไมรวมตัวกัน
แสดงวายานั้นเสื่อมคุณภาพแลว

การเก็บรักษายา
1. ควรตั้งใหพนจากมือเด็ก เพราะ ยาบางชนิดมีสีสวย เชนยาบํารุงเลือดที่มีเหล็กเปนสวนประกอบ
2. ไมตั้งตูย าในที่ชื้น ควรตั้งอยูในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก ควรเก็บยาใหหางจาก หองครัว หองน้ํา และตนไม
3. ควรจัดตูยาใหเปนระเบียบ โดยแยก ยาใชภายนอก ยาใชภายใน และเวชภัณฑ เพื่อปองกันอันตรายจากการหยิบยาผิด
- ยาใช ภ ายใน ให ใ ส ข วดสี ช ามี ฝ าป ด สนิ ท เขี ย นฉลากว า "ยารั บ ประทาน" โดยใช ฉ ลากสี น้ํ า เงิ น
หรือตัวอักษรสีน้ําเงิน หรือสีดํา พรอมกับระบุชื่อยา สรรพคุณ ขนาด และวิธีรับประทาน ติดไวให เรียบรอย ถา
เปนยาน้ําแขวนตะกอน ที่ฉลากจะตองมี คําวา "เขยาขวดกอนใชยา"
- ยาใช ภ ายนอก ให ติ ด ฉลากสี แ ดง มี ข อ ความว า "ยาใช ภ ายนอก ห า มรั บ ประทาน" ในฉลากต อ ง
ระบุชื่อยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีใชใหเรียบรอย
4. เก็บรักษายาไมใหถูกแสงสวาง เพราะยาบางชนิดหากถูกแสงแดดจะเสื่อมคุณภาพ จึงตองเก็บในขวดทึบแสง มักเปน
ขวดสีชา เชน ยาหยอดตา ยาวิตามิน ยาปฏิชีวนะ และยาแอดรีนาลิน ที่สําคัญควรเก็บยาตามที่ฉลากกําหนดไวอยาง
เครงครัด แตถาฉลากไมไดบงไวก็เปนที่เขาใจวา ใหเก็บในที่ซึ่งปองกันความชื้นไดดี
อันตรายที่เกิดจากการใชยา
ยามีคุณอนันตแตก็มีโทษมหันต การใชยาทุกประเภทนั้นควรตองไดรับการปรึกษาจากแพทย ไมควรซื้อยามาใชเองเพราะ
ยาเมื่อซื้อมาใช กับรางกายเรา แลวอาจเกิดอันตราย ดังตอไปนี้
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1. ใชยาเกินขนาด การใชยาเกินขนาดจะเปนอันตรายตอระบบการทํางานของรางกายอาจถึงตายได เชน การ
รับประทานยา 1 เม็ดทุก 4 ชั่วโมง ถารับประทานทีเดียว 3 เม็ด ผลการรักษาคงเดิมแตอาจ จะมีอันตรายเพิ่มขึ้น การรับประทานยา
ลดความดันโลหิตมากเกินไปทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองไมทัน สมอง จะขาดออกซิเจนและ สมองจะพิการได
2. เกิดผลขางเคียงหรืออาการขางเคียง ยาที่เรานํามาใชรักษาโรคนั้น นอกจากจะใหประโยชนตอรางกายแลว ยังเกิด
สิ่งที่ไมตองการแกรางกายเราอีก เชนการใชยาแกปวดหรือยานอนหลับบอย ครั้งอาจทําใหเกิดการเสพติดขึ้น การใช ยาสเตรปโต
มัยซินรักษาโรคแลว ทําใหเกิดพิษตอระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัวและการไดยิน อาจหูหนวกได ยาบางชนิด ใชแลวสีฟนของ
เด็กเปลี่ยนไป ไดแก ยาเตตราซัยคลิน
3. การแพยา หมายถึงอาการที่แสดงออกหลังจากรางกายไดรับยาเขาไปอาจคอย ๆ เปนทีละนอย ๆ หรือแพอยาง
รุนแรงก็ได โดยอาจมีผื่นคันเปนลมพิษ ปวดเมื่อยตามขอ หายใจไมออก เปนลม หมดสติหรือตายได ยาที่ทําใหเกิดอาการแพ
สวนมากเปนยาปฏิชีวนะ ไดแก ยาเพนิซิลลิน เตตราซัยคลิน ยาประเภทอื่นก็อาจทําใหแพยาได เชน แอสไพริน ยาประเภทซัลฟา
เปนตน
4. การดื้อยา หมายถึงอาการที่เชื้อโรคสามารถปรับตัวเขากับยานั้นได ซึ่งอาจเกิดจากการรับประทาน ยาไมถูกขนาด คือ
เขมขนนอยไป หรือรับประทานยาไมครบจํานวน เชน เมื่อปวยแพทยสั่งยามาใหรับประทาน เมื่ออาการของโรคดีขึ้นแตยายังไมหมด
ชุดผูปวยก็หยุดรับประทานยา เชื้อโรคที่ยังเหลือ อยูในรางกายจะปรับตัวเขากับยานั้น ๆ ได เชื้อโรคเมื่อดื้อยาแลวจะสามารถ
ถายทอดลักษณะที่ดื้อยานั้นไปสูลูกหลานได ทําใหเปนอุปสรรคตอการรักษาอยางมาก ยาที่ใชแลวทําใหเกิดการดื้อยาไดงาย
สวนใหญเปนพวกยาปฏิชีวนะ
5. ยาหมดอายุและยาเสื่อมคุณภาพ ยาที่หมดอายุและยาที่เสื่อมคุณภาพแลวนอกจากไมมีผลในการรักษาแลว ยัง
เปนอันตรายตอรางกาย ถานํามาใชรับประทานอีก ยาหมดอายุสังเกตไดจาก
ก. ยาที่มี อ ายุ ขั ยสั้ น เช น ยาปฏิ ชีว นะจะแสดงวั น หมดอายุ ของยาไวบ นฉลากยาโดยเขี ย น ด ว ยคํ า ว า
Exp.,Exp.Date,Expired Date,Used Before อยางใดอยางหนึ่ง แลวตอดวย วัน เดือน ป ที่ยาหมดอายุไว เชน
Exp.Date 15 May 91 หมายความวา ยาหมดอายุในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
ข. ยาที่มีอายุขัยยาว จะไมบงวันหมดอายุไวแตจะบอกวันผลิตยาไว โดยมักแสดงดวยคําวา Manufacturing
Date หรือ Mfg Date แลวตอดวย วัน เดือน ป ที่ผลิตยา ซึ่ง ยานี้ไมควรเก็บไว นานเกิน 5 ป การเก็บยาไวในที่ไม
เหมาะสม ก็มีผลทําใหยาเสื่อมคุณภาพได เชน เก็บไวในที่รอนชื้น ถูกแดดหรือไมปดจุกขวด
วิธีสังเกตยาเสื่อมคุณภาพ
ยา เสื่อมคุณภาพ เปนยาที่เปลี่ยนสภาพไป ทําใหไมใหผลในการรักษาหรืออาจเปนอันตรายตอผูใชได การเปลี่ยนสภาพ
ของยาอาจเปลี่ยนจากลักษณะภายนอก ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดชัด หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในของตัวยา ซึ่งไม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน
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ยาน้ํา จะมีการเปลี่ยนสี กลิ่น หรือมีตะกอนผิดไปจากเดิม
ยาหยอดตา จะมีลักษณะขุน หรือตกตะกอนของตัวยา เปลี่ยนสี
ยาเม็ด จะมีลักษณะเยิ้มเม็ดแตก ชื้น บิ่น แตก เปลี่ยนสี
ยาแคปซูล จะมีลักษณะแตกออกจากกัน บวม ชื้น หรือสีของยาที่อยูภายในแคปซูลเปลี่ยนไป หรือมีสีเขมขึ้น
ยาขี้ผึ้ง ยาครีม จะมีลักษณะเนื้อยาเยิ้มเหลว แยกชั้น กลิ่น สีเปลี่ยนไปจากเดิม
สําหรับยาแผนปจจุบันทุกชนิด กฎหมายกําหนดใหระบุวันสิ้นอายุไวในฉลาก โดยผูรับอนุญาตผลิตหรือนําหรือ
สั่งยาแผนปจจุบันเขาในราชอาณาจักร ตองแสดง วัน เดือน ปที่ยาสิ้นอายุไวในฉลาก
สําหรับยาแผนโบราณ หากเปนยาแผนโบราณที่เปนยาสามัญประจําบาน ตองระบุ วันสิ้นอายุของยาดังกลาว
ดวย โดยยาแผนโบราณที่เปนยาสามัญประจําบานที่เปนยาน้ําจะมีอายุการใช 2 ปนับจากวันที่ผลิต หากอยูใน
รูปอื่นที่มิใชยาน้ําจะมีอายุการใช 3 ปนับจากวันที่ผลิต สวนยาแผนโบราณที่ไมใชยาสามัญประจําบาน ฉลาก
ยาจะตอง ระบุวันที่ผลิต แตจะกําหนดวันหมดอายุหรือไมก็ได ทั้งนี้เนื่องจากยาแผนโบราณสวนใหญไดจาก
สมุนไพรมักมีการสลายตัวงาย จึงควรเลือกที่ผลิตมาใหมๆ

สรุป ขอแนะนําการใชยา
1.
2.
3.
4.
5.

ยากอนอาหาร กินกอนอาหารครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ยกเวนยาบางชนิดที่มีขอแนะนําพิเศษ
ยาหลังอาหาร กินหลังอาหารสิบหานาทีถึงครึ่งชั่วโมง
ยาหลังอาหารทันที ใหกินหลังอาหารทันที เชน ยาลดการอักเสบปวดขอหรือกลามเนื้อ
ยาพรอมอาหาร กินพรอมอาหารในมื้อนั้นๆ
ยาผงผสมน้ํากินฆาเชื้อสําหรับเด็ก หลังจากผสมน้ําแลวไมควรใชเกิน 7 วัน ขณะที่ไมใชยา ควรเก็บยาในตูเย็นชั้นใต
ชองแข็งลงมา หามเก็บไวในชองแชแข็ง
6. ยาหยอดตา หลังเปดใชแลว จะเก็บไวไดไมเกิน 1 เดือน โดยทั่วไปจะเก็บในตูเย็นชั้นใตชองแข็งลงมา หามเก็บในชอง
แชแข็ง
7. ยาปายตา หลังเปดใชแลวจะเก็บไวไดไมเกิน 1 เดือน ในอุณหภูมิหองปกติ
8. ยาเก็บในตูเย็น เก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส หรือชั้นใตชองแข็งลงมา หามเก็บในชองแชแข็ง
9. การเก็บรักษายาทั่วไป ควรเก็บไวในที่แหง และพนจากแสงแดด
10. อาการแพยา หากกินยาแลว มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เชน มีผื่นคันตามตัว มีจ้ําที่ผิวหนัง หนามืด แนนหนาอก หายใจ
ไมสะดวก หรือใจสั่น ใหหยุดยา และมาปรึกษาแพทยทันที
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 ยาสมุนไพร
ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ไดจากธรรมชาติ อันไดแก
1. พืช ไดจากสวนที่เปนใบ ราก ลําตน ดอก ผลและเมล็ด
2. สัตว ไดจากสวนที่เปนเขา นอแรด น้ํามัน ฯลฯ
3. แรธาตุ เชน เกลือแกง กํามะถัน
ในสมุนไพรมีสารเคมีที่มีประโยชนในการนํามาทํายารักษาโรคหลายชนิด เชน น้ํามัน หอมระเหย กรดอินทรีย ซึ่งเรา
สามารถสกัดออกมาไดโดยใชวิธีดังนี้
1. ใชไอน้ํารอน โดยผานไอน้ํารอนไปยังสมุนไพรจะไดน้ํามันหอมระเหยออกมา
2. ดองดวยเหลาหรือเอธิลแอลกอฮอล เอธิลแอลกอฮอลจะเปนตัวทําละลายเอาสารเคมี จากสมุนไพรออกมา
3. ตมดวยน้ํา น้ําจะเปนตัวทําละลายเอาสารเคมีจากสมุนไพรออกมา
ตัวอยางพืชสมุนไพรและสรรพคุณ
พืชสมุนไพร
กระเทียม
กระทือ
กระเพรา

กะทกรก
แกว

สวนที่ใช
หัว
แงง
ทั้งตน
ใบสด
ใบสดและกิ่งสด
ใชทั้งตน
ใบ
กานและใบ
ราก

ขา
ขมิ้นชัน
ขี้เหล็ก
คื่นไฉ
แค

เหงาสด
ใบสด
เหงา
ใบ
ทั้งตนสด
เมล็ด
ใบ

สรรพคุณ
แกไอ ขับเสมหะ หองขึ้น ทองอืด ถายพยาธิ ทารักษากลากเกลื้อน
ใชขับลมบํารุงธาตุ แกบิด บํารุงน้าํ นม
แกทองอืด ทองเฟอ
เพิ่มน้ํานมสัตวหลังคลอด รักษากลาก รักษาหูด
ไลหรือฆายุง
ขับปสสาวะ ขับเสมหะ
พอกแผล แกคัน
ใชเปนยาชาระงับปวด แกฝนคัน แกแผลเจ็บปวด แกปวดพัน
แกปวดเอว แกฝนคัน แกแมลงกัดตอย แกฝฝกบัว
และแผลเนาเปอย
ขับลม แกทองขึ้น ทองอึดเฟอ แกลมพิษ
แกโรคผิวหนัง
แกคัน
เปนยาระบาย
ลดความดัน ขับปสสาวะ เจริญอาหาร ขับระดุ
แกโรคปวดขอ ขับปสสาวะ
แกไข
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พืชสมุนไพร
ชุมเห็ดเทศ

ชาพลู
ชบา

ตะไคร
ตอยติง่
ทองพันชั่ง
ทานตะวัน
ฟกทอง
มะกรูด
มะนาว
มะพราว

มะลิ

มะเกลือ
แมงลัก
ยาสูบ
วานกาบหอย

สวนที่ใช
ทั้งตน
ใบสด
ใบและดอก
ตนและราก
ราก
รากและผล
ใบ
ดอก
ราก
ทั้งตน
เมล็ด
ราก
ใบสด
รากสด
ใบ
เนื้อในเมล็ดดิบ
ผล
น้ํา
เมล็ด
ราก
ถานจาก
กะลามะพราว
น้ํามันมะพราว
ใบ
ดอก
ราก
ผลดิบ
เมล็ด
ใบ
ใบ
ชอดอก

สรรพคุณ
เปนยาระบาย ยาถายพยาธิ
แกกลาก
ขับเสมหะ
ขับเสมหะ
แกปวดทอง ทองเฟอ ขับลม
แกบิด
แกฝพุพอง เลือดกําเดาออก คางทูม
แกไอ บิดแกฝพุพอง ละลายเสมหะ
แกประจําเดือนมาไมปกติ ตกเลือด
ขับลม ขับเหงี่อ ทาภายนอกทําใหรอน
แกปวดเมี่อย แชน้ําใชปด แผลที่มีหนอง
ใชผสมยาแกพษิ ทําใหอาเจียน
รักษากลากเกลี้อน ฝนคันเรื้อรัง
แกเสียดหนาอก ทองผูก
ลดความดันโลหิต
ถายพยาธิ
ผิวมะเสมหะ แกโรคเลือดออกตามไรฟน
แกไอ ขับเสมหะ แกโรคเลือดออกมาไรฟน หามเลือด
แกไอขับเสมหะ
แกบิด แกไอ
แกทองเสียและดูดสารพิษ
ทาแกกลาก ทํายาแกโรคผิวหนัง
แกปวดทอง ทองเสีย
แกบิด ผื่นคัน เยื่อตาอักเสบ
ใชแกปวด
ถายพยาธิ
ยาระบาย
แกเหา
หามเลือด แกไอ อาเจียนเปนเลือด แกฟกช้าํ แกบิด ถายเปนเลือด
ขับเสมหะ เลือดกําเดาออก
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พืชสมุนไพร
วานหางจรเข
เสลดพังพอน
หนุมานประสานกาย
หนุมานนั่งแทน
หญาหนวดแมว
ทับทิม
บัวบก
ผกากรอง
ผักชี
ฝรั่ง
ไพล
พญาไรใบ
พลู
พุดตาน
แพรเซี่ยงไฮ
แพงพวยบก

พริกชี้ฟา
พลับพลึง

สวนที่ใช
ใบสด
เมือกจากในสด
ใบ
ทั้งตน
ใบสด
ใบ
สวนยอดของลําตน
เปลือกและผล
ทั้งตน
ทั้งตน
ราก
เมล็ด
ผล
ใบ
เหงา
กิ่งสด
ใบ
ใบ
ราก
ทั้งตน
ใชทั้งตน
ใบ
ราก
ผล
หัว
ใบและราก
ใบ

สรรพคุณ
ทาบรรเทาอาการปวดศรีษะ
รักษาแผลน้ํารอนลวก ทาปองกันและบําบัดผิวหนังเกรียม
แกพิษงู แกปวดฟน
แกพิษงู แกปวดฟน
รักษาหืด แกอาเจียนเปนเลือด
ใชน้ํายางจากใบใสแผลสดชวยหามเลือด
รักษานิว่ และขับปสสาวะ
แกทองเสีย
แกบวม พิษไข ปวดทอง ทองอืด ทองเสีย เลือดกําเดาออก เจ็บคอ
แกปวดพัน
แกไข รักษาไขขออักเสบ รักษาหืด
ขับลม กระตุน แกกระหาย
แกทองอืดเฟอ
แกทองรวง
กลั้วคอ แกเจ็บคอ
หักเอายางสีขาวรักษาหูด
ขับเสมหะ ขับเหงื่อ แกปวดทอง ผสมเหลาทาแกลมพิษ
แกพิษ บวม เจ็บ แผลจากไฟหรือน้ํารอนลวก แกไอ แกอาเจียน
แกฝบวม ไอหอบ
แกพิษ แกไอ แกเจ็บคอ แผลฟกช้าํ แผลถูกน้ํารอนลวก
แกโรคเบาหวาน ลดความดัน
บํารุงหัวใจ แกทองผูกเรื้อรัง แกโรคมะเร็ง
แกบิดและขับพยาธิ
แกทองอืด ทองเฟอ ขับลม ชวยยอยอาหาร และบํารุงหัวใจ
ทําใหอาเจียน
ทําใหอาเจียน ขับเหงื่อ
ยางพันแกเคล็ดบวม

การนําสมุนไพรมาใชรักษาโรคนั้นอาจใชสมุนไพรเพียงชนิดเดียว หรือใชสมุนไพรหลายชนิดมารวมกัน โดยนํามาตม หรือ
ดองเหลาแลวนํามาดื่มกินรักษาโรค หรืออาจนํามาตําบดใหละเอียดแลวนํามาทาหรือพอก ผิวหนังก็ได การตม การดองเหลาหรือ
การบดละเอียดเปนการสกัดเอาตัวยาจากสมุนไพร
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ประเทศไทยเปนประเทศที่มีผลผลิตทางสมุนไพรมากและประชาชนก็นิยมใชสมุนไพรมาบําบัดอาการของโรค เพราะ
หางายราคาถูก การสกัดสารจากสมุนไพร ทําไดหลายวิธี เชน การสกัดโดยใช ตัวทําละลายพวกน้ําหรือแอลกอฮอล การใช
เอธิลแอลกอฮอลเปนตัวทําละลายในการสกัดสมุนไพร จะได สารละลายออกมา เรียกวาสารประเภททิงเจอร
ปจจุบันมีการคนพบตัวยาสมุนไพรที่นํามารักษาโรคตาง ๆ มากมาย เชน แพงพวยฝรั่ง มีตัวยาที่เรียกวา วินคริสติน
ใชบําบัดโรค มะเร็งของเม็ดเลือดขาวบางชนิด แตอยางไรก็ตามในสมุนไพร นอกจากจะมีสารที่เปนประโยชนแลว สมุนไพรบางชนิด
อาจมีสารที่ทําใหเกิดอันตรายตอมนุษยได การใชสมุนไพรตองระมัดระวัง หรือไมควรใชสมุนไพรที่ยังไมไดรับรองทางการแพทย

 ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะเปนยาที่สกัดมาจากจุลินทรียบางชนิด เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยาปฏิชวี นะ สามารถทําละลายหรือยับยัง้
เชื้อโรคตาง ๆ ไดมากมาย คนแรกที่คนพบคือ เซอรอเล็กซานเดอร เฟรมมิ่ง นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เขาไดทาํ การทดลองสกัด
ตัวยาจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อวาเพนิซิลเลียม โนเตตัม เมื่อป พ.ศ. 2472 ตัวยาที่ไดนั้นเรียกวายาเพนิซิลลินใชฆา เชื้อที่ทําให
เกิดหนอง ฝ ยาปฏิชีวนะเริม่ ใชกนั อยางกวางขวาง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ปจจุบันมีการคนพบ ยาปฏิชีวนะกันเปนจํานวนมาก
แตละชนิดมีคุณสมบัตใิ นการรักษาโรคไดตา งกัน ตัวอยางยาปฏิชีวนะที่ควรรูจัก
1. เพนิซิลลิน (Penicillin) เปนยาปฏิชีวนะที่ใชกันมากที่สุดและรูจักกันมานาน สกัดจากเชื้อราพวกเพนิซิลเลียม โนเตตัม ใช
รักษาเชื้อโรคเกี่ยวกับเชื้อหนอง เชน ปอดบวม คอตีบ บาดทะยัก เมื่อใชยานี้แลวอาจมีอันตรายทําใหเกิดอาการแพยาโดยมีลมพิษขึ้น
เปนผื่น แดงตามผิวหนัง มีไข ปวดตามขอ หอบหืด อาจช็อคและเสียชีวิตได กลุมยาเพนนิซิลินมีหลายชนิด เชน เพนิซิลลินวี เพนิซิลลิน
จี แอมพิซิลลิน ออกซาซิลลิน คลอกซาซิลลิน เปนตน
2. สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) เปนยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวาง มักจะใชในรูปแบบของยาฉีด สกัดจากเชื้อแบคทีเรียที่
เรียกวา สเตรปโตมัยซิส กรีเซียส ใชรักษาโรคที่รักษาดวยเพนิซิลลินไมไดผล เชน วัณโรค โรคเรื้อน เยื่อหุมสมองอักเสบโรคติดเชื้อ
ทางเดินปสสาวะ เมื่อใชยานี้แลวอาจเกิดพิษตอระบบประสาทควบคุม การทรงตัวและการไดยิน คือจะเกิดอาการหูอื้อ วิงเวียน ทําให
เสียการทรงตัว ถาไมหยุดยา จะทําใหหูหนวก นอกจากนี้ยังเปนพิษตอไตทําใหไตอักเสบ กลุมยาปฏิชีวนะ พวกสเตรปโตมัยซินไดแก
คานามัยซิน นีโอมัยซิน เจนตามัยซิน เปนตน
3. เตตราซัยคลิน (Tetracyclin) เปนยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวางหรือครอบจักรวาล จึงทําใหบางคนคิดวาเปนยาที่ฆาเชื้อ
โรค ไดทุกชนิด เตตราซัยคลิน สกัดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกวา สเตรปโตมัยซิส ไรโมซัส ใชรักษาโรค ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
เชน อหิวาตกโรค โรคติดเชื้อพวกริเคตเซีย เมื่อใชยานี้แลว อาจทําใหเกิดพิษตอตับและไต ตลอดจนทางเดินอาหาร ถาใชกับเด็ก
ติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหฟนเปลี่ยนเปนสีเหลือง กลุมยาเตตราซัยคลินที่รูจักกันโดยทั่วไป เชน ฮีโรมัยซิน ทีซีมัยซิน เทอรรามัย
ซิน ออริโอมัยซิน เปนตน
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4. คลอแรมฟนิคอล (Chloramphinical) เปนยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวาง สกัดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกวาสเตรปโตมัยซิส
เวเนซูเอลี ใชรักษาโรคเกี่ยวกับลําไส เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด บิด ไอกรน ไขรากสาดใหญ เมื่อใชยานี้อาจเปน พิษตอระบบการ
สรางเม็ดเลือด ทําใหโลหิตจางอยางแรงเพราะไขกระดูกไมสรางเม็ดเลือด กลุมยาคลอแรมฟนิคอล ที่จําหนายในทองตลาดที่คนรูจัก
มาก เชน คลอโรไมเซติน โคมายซิน คลอแรมติน เปนตน
ปญหาที่เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะ
1. เชื้อโรคดื้อยา เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะไมถูกกับโรคหรือไมถูกขนาดหรือไมครบจํานวน
2. เกิดอาการแพยา ยาปฏิชีวนะที่ใชแลวเกิดการแพยาได สวนมากไดแก ยาเพนิซิลลิน เซฟาโลสปอรินผูปวยบางคนอาจ
เกิดอาการแพอยางรุนแรง จนถึงกับช็อค และตายได เพราะความ ดันเลือดลดต่ําลงทันที โดยเฉพาะการใชยาโดยการฉีดเขาเสน
เลือด
3. เกิดโรคแทรกซอน ซึ่งเกิดจากการใชยาปฏิชีวนะชนิดกวางหรือครอบจักรวาลติดตอกันเปนเวลานาน ยาจะไปทําลาย
จุลินทรียที่มีประโยชนในรางกาย แลวเกิดเชื้อ ราแทนทําใหมีอาการปากเปอย ลิ้นเปนฝาขาว ทองรวง ลําไสอักเสบ อาการอาจ
ลุกลามเปนอันตรายถึงแกชีวิตได
4. ยาเสื่อมคุณภาพและหมดอายุ ยาปฏิชีวนะเปนยาที่มีอายุขัยสั้นและเสื่อมคุณภาพงาย ถาเก็บไมถูกวิธี ยาที่เสื่อม
คุณภาพหรือหมดอายุนอกจากจะไมใหผลในการรักษา แลวยังเปนอันตรายตอรางกาย อีกดวย

 ยาที่ไดจากการสังเคราะห
เนื่องจากตัวยาชนิดตางๆมีไมพอใช มนุษยจึงคิดคนสังเคราะหขึ้น โดยยาสังเคราะห ชนิดแรกที่คิดคนขึ้นคือยาประเภท
ซัลฟา ซึ่งเปนสารประกอบอินทรีย ที่มีกํามะถันเปนองคประกอบ ยาซัลฟาขนานแรกไดแกซัลฟานิลาไมด หรือซัลโฟนาไมด
ใชรักษาแผล ปอดอักเสบ ยาประเภทซัลฟามีขอเสียคือมักเกิดตะกอนที่กรวยไตทําใหเปนนิ่วในไตเพราะละลายน้ําไดไมดี ดังนั้น
เวลาใชยานี้จึงตองดื่มน้ํามาก ๆ ปจจุบันยาไดจากการสังเคราะหมีหลายชนิด เชน ยาลดไข , ยาลดกรด , ยาฆาเชื้อโรค เปนตน
1. ยาลดไข ยาลดไขนอกจากชวยลดอาการไขแลวมักมีคุณสมบัติเปนยาระงับปวดไดอีกดวย ดังนั้นเมื่อใชติดตอกัน
เปนเวลานานจึงมักจะเกิดการเสพติด แบงเปน 3 พวกใหญ ๆ คือ
1.1 พวกซาลิไซเลท (Salicylate) หรือที่รูจักกันดีคือแอสไพริน มีคุณสมบัติเปนกรดอยางออนเมื่อรับประทานขณะทอง
วาง จะทําใหเกิดความระคายเคืองตอกระเพาะอาหาร ถารับประทานยานี้ติดตอกันเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดเลือดออกใน
กระเพาะอาหารได โดยไมมีอาการเจ็บปวดและทําใหเลือดแข็งตัวชา จึงหามใชกับคนที่เปน ไขเลือดออกหรือหญิงมีครรภหลัง
คลอดบุตร แอสไพรินจะเปนพิษรุนแรงมากในเด็ก จึงหามใชในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 2 ปเด็ดขาด
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1.2 พวกพาราอะมีโนฟนอล (Para-aminophenol) เปนยาลดไขแกปวดไดเชนเดียวกับซาลิไซเลทแตไมมีฤทธิ์ลดการ
อักเสบ ที่ใชกันมีอยู 2 ตัวคือ พาราเซตามอล (Paracetamol) และฟนาซิติน (Phenacetin) ซึ่งมีพิษมากกวา พาราเซตามอล มักไม
ใชเดี่ยว ๆ แตผสมกับตัวยาอื่น ๆ เชน ยาแกปวดที่ขายในทองตลาด พิษของยาที่เกิดขึ้นบอย ๆ มัก เกิดจากการใชยา ติดตอกัน
เวลานานและการใชยาเกินขนาดซึ่งอาจทําใหเปนโรคโลหิตจาง บางรายพบวา เกิดมีการทําลายเม็ดเลือดแดง
ยาประเภทพาราเซตามอลแมวาจะปลอดภัยกวายาประเภทแอสไพรินแตก็ยังมีอันตรายมากอยู เชน อาจทําใหเกิด
อาการแพในบางคนทําใหเปนผื่น สําหรับอาการพิษ รุนแรงคือตับและไตถูกทําลาย ไมควรใหยานี้แกเด็กที่มีอายุต่ํากวา 3 ป
ติดตอกันเปนเวลานานกวา 10 วัน โดยไมปรึกษาแพทย และขนาดยาไมควรเกินวันละ 2.6 กรัม
1.3 พวกไพราโซโลน (Pyrazolones) แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมแรก ไดแก แอนตี้ไพริน(Antipyrine) อะมิโนไพริน(Aminopyrine) และ ไดไพโรน (Dipyrone) ซึ่งทั้ง3 ตัวนี้มี
อันตรายมาก คือ ไปทําลายเม็ดเลือดขาว
กลุมที่ 2 ไดแก เฟนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) ซัลฟลไพราโซน (Sulfinpyrazone) ยา 2 ตัวนี้ไมใชลดไขแตใชลด
การอักเสบในโรครูมาติดซั่ม
ยาพวกไพราโซโลนไมนิยมใชแกปวดแกไข กระทรวงสาธารณสุขประกาศใหเปนยาควบคุม พิเศษ ตองปรึกษาแพทยหรือ
มีใบแพทยจึงจะซื้อยามาใชได
1.4 ยาแกปวดลดไขที่มีตัวยาหลายชนิดผสมอยู ซึ่งประกอบดวยยา 3 ชนิด คือ
1) แอสไพริน คุณสมบัติกลาวแลวในหัวขอยาพวกซาลิไซเลท
2) ฟนาซิติน คุณสมบัติกลาวแลวในหัวขอยาพวกพาราอะมีโนฟนอล
3) คาเฟอีน (Caffeine) มีคุณสมบัติกระตุนประสาททําใหไมงวง รูสึกขยันขันแข็งเมื่อใชติดตอกันจะเกิดการติดยาได
ตัวอยางยาพวกนี้ไดแก ยาเม็ดเอพีซีและยาแกปวดลดไขชนิดที่เรียกวา"ยาซอง"เชน ยาทัมใจ เปนตน ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขพยายาม แกไขทะเบียนตําหรับยาแกปวดสูตรผสม โดย ใหนําคาเฟอีนออกจากสูตรผสม เนื่องจากคาเฟอีน ทําให
ผูบริโภคติดยา วันใดไมไดรับประทานยาซองนี้ จะมีอาการหงุดหงิด ไมอยากทํางาน ปวดเมื่อย ใจสั่น บางคนรับประทานวันละ
หลายๆซอง จนเกิดอาการ กระเพาะอักเสบถึงกระเพาะทะลุ เพราะไดรับแอสไพรินเขาไปมาก ยาซองคราชีวิตคนมามากมาย
ดังนั้นจึงไมควรใชยาซองเหลานี้มาแกปวด ลดไข ผูที่ติดยาแลวควรเลิกเสียโดยพยายามลดจํานวนลงเรื่อยๆ
2. ยาลดกรด ในกระเพาะอาหารของคนเรามีกรดไฮโดรคลอริกอยู ชวยในการฆาเชื้อโรคและยอยอาหาร มีคา pH
ประมาณ 1.6-1.8 ดังนั้นถารับประทานอาหารไมตรงเวลา ทําใหทองวางจะเกิดกรดในกระเพาะมาก กรดอาจกัดกระเพาะ ทําให
เปนแผลเกิดเปนโรคกระเพาะได คนที่ทํางานมากมีอาการเครียดทาง ประสาทหรือมีอาการ ตื่นเตนมากกรดจะหลั่งออกมามากกวา
ปกติ อาจไปกัดเยื่อบุกระเพาะอาหารได ปจจุบันมีการผลิตยาเพื่อใชลดกรดในกระเพาะ อาหาร เราเรียกวายาลดกรด มีคุณสมบัติ
เปนเบสออน
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 การใชวัตถุมีพษิ ในการปราบพาหะนําโรคและศัตรูพืช
การรักษาและปองกันโรคโดยการใชยาหรือฉีดวัคซีนนั้นยังไมเพียงพอ เพราะมีโรคหลายโรคที่สามารถแพรกระจายไปได
โดยพาหะนําโรค ดังนั้นจึงตองหาวิธีทําลายพาหะนําโรค เพื่อไมใหนําเชื้อโรคไปแพรกระจายไดอีก ในสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2
มนุษยเราใชวัตถุมีพิษปราบพาหะนําโรคและศัตรูพืชพวก สารอินทรีย เชน กํามะถันผง สารหนูและวัตถุมีพิษที่สกัดจากพืช เชน
โลติ๊น ซึ่งสกัดจากรากพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง ในปจจุบันใชนอยเพราะมีประสิทธิภาพต่ํา แตมีพิษตกคางมาก จึงหันมาใชวัตถุมีพิษ
ปราบพาหะนําโรคและศัตรูพืช ที่มนุษยคิดคนขึ้น
ดีดีที เปนวัตถุมีพิษชนิดแรกที่คิดคนขึ้น ดีดีที (DDT ยอมาจากคําวา Dichloro Diphenyl Trichloroethane) โดยนักเคมี
ชาวเยอรมันชื่อ โพเลอร แตไมไดรับความสนใจจากบุคคล ทั่วไป ตอมา พอล มูเลอร ไดศึกษาสมบัติในการฆาแมลงของดีดีทีแลวผลิต
เปนการคา จนไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน ดีดีที มีพิษตอมนุษยและสัตวทั่วๆไปและยังเปนสารตกคางอยูไดนาน ในบางประเทศ
จึงมีการประกาศหามใชดีดีทีเด็ดขาด
วัตถุมีพิษที่ใชกนั ทัว่ ๆไปแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. สารประกอบคลอริเนตไฮโดรคารบอน วัตถุมีพิษกลุมนี้ไดแก ดีดีที ดีนดริน เอนดริน อัลดริน กําจัดแมลงไดหมดทุกชนิด
โดยเฉพาะอัลดริลใชกําจัดแมลงใตดินทุกชนิด ดีนดรินใชกําจัดปลวก มด แมลงปกแข็ง ตั๊กแตน วัตถุมีพิษกลุมนี้มีพิษโดยตรงตอ
ระบบประสาทของแมลง เมื่อแมลงกินเขาไปจะตาย และเมื่อพนสารพิษ ถูกตัวแมลงก็จะตายเชนกัน สารพิษกลุมนี้มีอัตราการ
สลายตัวชา คือสลายตัวในระยะเวลาประมาณ 2-5 ป มีพิษตอมนุษยคือกดศูนยควบคุมการหายใจ ทองรวง ตับอักเสบเมื่อคนเรา
หาย ใจเขาไปจะไป สะสมอยูในไขมัน เมื่อมีปริมาณมากพอจะเกิดพิษตอรางกาย
2. สารประกอบออแกนโนฟอสเฟต วัตถุมีพิษกลุมนี้ไดแก พาราไธออน ไบดริน พาราไธออนมีพิษมากกวามาลาไธออน มี
ประสิทธิภาพสูงในการฆาแมลงแตสลายตัวไดเร็ว จะสลายตัวในระยะ เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห จึงใชไดผลดีในพืชผักผลไมที่
เปนอาหาร โดยทิ้งระยะเวลาใหสลายตัวกอนเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว ในฉลากของแตละชนิด ปจจุบันวัตถุมีพิษกลุมออแกนโน
ฟอสเฟตบางชนิดใชราดลงไปในดินใหพืชดูดไปตามสวนตางๆ ของพืช เพื่อกําจัดแมลงที่เจาะลําตนและดูดน้ําเลี้ยง ถาใชกับพืชผัก
ผลไม ที่เปนอาหารตองทิ้งระยะไวนานกอนเก็บเกี่ยว เพื่อใหวัตถุมีพิษสลายตัวไป เนื่องจากการชําระลางผัก ผลไมภายนอกไม
สามารถลดวัตถุมีพิษที่อยูในพืชได วัตถุมีพิษ กลุมนี้มีพิษตอมนุษย คือทําใหเกิด การวิงเวียน ปวดศีรษะ ปวดทอง อาเจียน ชัก
3. สารประกอบคารบาเมต วัตถุมีพิษกลุมนี้ไดแก เซพวิน ไอโซแลน คาบาริล มีฤทธิ์ฆาแมลงไดเชนเดียวกับ สารประกอบ
ออแกนโนฟอสเฟต แตเปนพวกสลายตัวเร็วคือสลายตัวในระยะเวลา ประมาณ 1-12 สัปดาห มีพิษตอมนุษยคือทําใหปวดศีรษะ
คลื่นไส ทองรวง มานตาหดเล็กลง
4. สารประกอบพาราควอต วัตถุมีพิษกลุมนี้ไดแก ไดควอต พาราควอต ฟอฟารควอต เกษตรกรนิยมใชกันมาก เพราะ
นอกจากใชฆาแมลงศัตรูพืชไดแลวยังสามารถนํามาใชปราบวัชชพืชได อีกดวย เปนวัตถุมีพิษ พวกที่ไมสลายตัว มีพิษตอมนุษยคือ
ทําใหเจ็บคอ คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน กลามเนื้อหัวใจและปอด ไมทํางาน

หนาที่ 26

โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ ฯ
วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ชั้นม. 2 อาจารย ชัยทศ จําเนียรกุล ผูสอน
อันตรายของการใชวัตถุมีพิษตอสิ่งแวดลอม
ทุกวันนี้การใชวัตถุมีพิษนิยมใชกันแพรหลายมาก เพราะสามารถทําลายพาหะนําโรคและศัตรูพืชไดทันที แตมีการใช
วัตถุมีพิษฉีดพนที่ไมถูกตองเชน เมื่อมีแมลงศัตรูพืชระบาดมากมีการฉีดพนวัตถุมีพิษทางเครื่องบิน ซึ่งกินบริเวณกวางมาก การ
กระจายของวัตถุมีพิษกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพอนามัยของประชากร และเกิดมลพิษ ตอสิ่งแวดลอม ฯลฯ
วัตถุมีพิษสามารถแพรกระจายไปได 3 ทาง คือ
1. แพรกระจายไปในบรรยากาศ
2. แพรกระจายทางน้ํา
3. แพรกระจายทางดิน
วัตถุมีพิษที่แพรกระจายไปนี้จะตกคางหรือสะสมอยูในดิน น้ํา อากาศและอาหารทุกชนิดที่ได จากพืชและสัตว พืชบาง
ชนิด เชน ผักกาดขาว ถั่วฝกยาว มะเขือยาว จะเก็บสะสมวัตถุมีพิษไวมาก สัตวบางชนิดที่มีลักษณะเปนเนื้อเยื่อที่ดูดกลืนสารตางๆ
ไดดีเชน หอย โดยเฉพาะหอยนางรม พบวา สะสมวัตถุมีพิษฆาแมลงไดถึง7 หมื่นเทาของวัตถุมีพิษที่พบในแหลงน้ํานั้น ๆ และผล
สุดทายวัตถุมีพิษเหลานี้จะเขาสูรางกายมนุษยเราซึ่งอาจเกิดอันตรายโดยตรงตอรางกายหรือ ถูกเก็บสะสมอยูในไขมัน ตามอวัยวะ
ตางๆ เชน ไต ตับ สมอง เปนสาเหตุใหเกิดการเจ็บปวยหรือเปนมะเร็งได มนุษยอาจไดรับวัตถุมีพิษจากสิ่งตอไปนี้
1. บรรยากาศของโลกที่มีวัตถุมีพิษแพรกระจายอยู
2. จากแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน แมน้ําลําคลองที่นํามาใชหรือดื่มกิน
3. จากพืชผักที่ไดรับการพนวัตถุมีพิษมาแลวตกคางอยู แลวมนุษยนํามาประกอบอาหาร
4. จากสัตวไมวาจะเปนสัตวบกหรือสัตวน้ํา ซึ่งมีวัตถุมีพิษสะสมอยูในตัวซึ่งสัตวนั้นไดรับวัตถุมีพิษที่กินเขาไป
แลวมนุษยเรานําสัตวเหลานี้มาประกอบอาหาร
การควบคุมแมลงทางชีวภาพ
เมื่อพิจารณาผลดีผลเสียของการใชวัตถุมีพิษแลวจะเห็นวา วัตถุมีพิษมีอันตรายสงผลมาสูมนุษย และนอกจากจะฆา
แมลงศัตรูพืชแลวยังไปฆาแมลงอื่นที่เปน ประโยชน ซึ่งเปนตัวชวยรักษาสมดุลยธรรมชาติ เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน ผลก็คือทําใหแมลง
ศัตรูพืชระบาดมากขึ้นกวาเดิม ดังนั้น ปจจุบันนี้จึงไดมีการคิดคนวิธี การทําลายพาหะนําโรคและศัตรูพืชที่มีความปลอดภัยตอ
มนุษยเราใหมากที่สุด จึงเลือกวิธีการควบคุมแมลง ทางชีวภาพ ซึ่งเปนวิธีที่ไมทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ มีอันตรายนอยลงและไม
กอใหเกิดผลเสียทางดานสมดุล ธรรมชาติ เพราะเราใหธรรมชาติควบคุมกันเอง
การควบคุมแมลงทางชีวภาพมีวิธีการดังนี้ คือ
1. ใชสิ่งมีชีวิตทําลายสิ่งมีชีวิตดวยกันเอง
1.1 ใชตัวห้ํา คือ ใชสิ่งมีชีวิตกินสิ่งมีชีวิตดวยกัน เชน นกกินหนอน จิ้งจกกินแมลง ปลาเสือพนน้ํากินแมลง นก
จิ้งจกและปลาเสือ จึงเปนตัวห้ําชวยกําจัดแมลงได
1.2 ใชตัวเบียน คือ ใชสิ่งมีชีวิตคอยเบียดเบียนอาหารจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ทําใหสิ่งมีชีวิตนั้นตายไป เชน แตน
เบียนชวยทําลายหนอนผีเสื้อขาวสาร โดยแตนเบียน จะชวยตอยหนอนผีเสื้อ ทําใหเปนอัมพาต แลวจึงวางไขไปบนตัวหนอน ตัว
ออนของแตนเบียนจะกินตัวหนอนเปนอาหารทําใหหนอนผีเสื้อลด จํานวนลงโดยไมตองใชวัตถุมีพิษ
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2. ใชฮอรโมน ปจจุบันนักวิทยาศาสตรผลิตฮอรโมนซึ่งเปนกลิ่นสาบแมลง ที่เรียกวาฟโรโมนลอแมลงมารวมกัน แลว
ทําลายหรือกําจัดทิ้งเสียเปนการทําลายแมลงทางชีวภาพที่ไดผลดี แมลงที่เกษตรกรนิยมใช ฟโรโมนลอ คือแมลงวันทองซึ่งเปน
แมลงที่ทําใหผลไมเสียหายมาก
3. ใชจุลินทรีย ควบคุมแมลง การใชจุลินทรียเพื่อควบคุมแมลงและศัตรูพืชมีใชในประเทศไทยมาเปนเวลายาวนาน แต
ไมคอยไดผลเพราะประเทศไทยมีอากาศรอน และเชื้อจุลินทรียนั้น ตองสงมาจากตางประเทศ การขนสงที่ใชเวลายาวนานทําให
จุลินทรียเสื่อมคุณภาพ ปจจุบันมีนักวิทยาศาสตรไทย คือศาสตราจารย ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ไดพัฒนาสายพันธุ และขบวนการผลิต
แบคทีเรีย ใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและพาหะนําโรคไดสําเร็จ ทําใหเราไมตองสั่งซื้อมาจากตางประเทศการใชจุลินทรีย
ควบคุมแมลง ชาวบานมักจะเรียกวาการใชยาเชื้อ ซึ่งขอดีของการใชยาเชื้ออยูที่พิษของมันไมตกคางในธรรมชาติ และมีอานุภาพ
ทําลายลางแมลงบางประเภท เปนการจําเพาะเจาะจง

 ความกาวหนาในการรักษาและวินิจฉัยโรค
ในปจจุบันนี้ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวหนาขึ้นมาก วงการแพทยไดนําความรู เหลานั้นมาใช
ประโยชน เพื่อใหมนุษยเรามีอายุยืนยาวขึ้นอยูใน โลกนี้ ไดอยางสุขสบายไมตองทนทุกข ทรมานจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ มีการ
นําเอาอุปกรณบางชนิดมาใชในการตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อใหทราบรายละเอียด ของโรค ไดอยางถูกตองงายตอการรักษา
ตัวอยางอุปกรณที่แพทยใชในการวินิจฉัยโรค
1. สเตตโตสโสป (Stethoscope) หูฟงหรือสเตตโตสโสป เปนอุปกรณที่แพทยใชในการวินิจฉัยโรค ผูประดิษฐหูฟงขึ้น
เปน คนแรกคือนายแพทยเรเน เลเน็ค ชาวฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2359 หูฟงเปนเครื่องมือแพทยชิ้นแรก ที่แพทยตองใชในการฟง
เสียงผิดปกติในรางกาย เชน เสียงการเตนของหัวใจ มีสวนประกอบ 3 สวน ดังนี้คือ
1.1 ไดอะแฟรม คือสวนที่แนบกับลําตัวผูปวย เพื่อรับเสียงที่เกิดขึ้นในรางกาย ซึ่งเสียงนี้จะทําใหไดอะแฟรมเกิด
การสั่นสะเทือน
1.2 ทอนําเสียง คือสวนที่เปนสายยางนําเสียงสงตอไปยังหูฟง
1.3 หูฟงคือสวนที่แนบอยูกับหูของนายแพทย เพื่อรับฟงเสียงที่สงมาจากไดอะแฟรม
2. เครื่องฉายรังสีเอกซ เปนเครื่องมือที่แพทยใชถายภาพดูความผิดปกติ ของอวัยวะภายใน
3. เครื่องอุลตราซาวด เปนเครื่องมือที่แพทยใชตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน โดยจะมีภาพปรากฏใหเห็นในจอภาพ
4. เครื่องตรวจหัวใจ เปนเครื่องมือแพทยที่ใชตรวจดูความผิดปกติของหัวใจ
5. เครื่องวัดความดัน เปนเครื่องมือที่แพทยใชวดั ความดันของโลหิต เพื่อดูวา ผูปวยมีความดันโลหิตสูงหรือต่ํา
6. เทอรโมมิเตอร เปนเครื่องมือสําหรับวัดอุณหภูมิของรางกายผูปวย
7. เครื่องตรวจสมอง เปนเครื่องมือที่แพทยใชตรวจดูความผิดปกติของสมอง
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การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคโดยใชรังสี
รังสีที่นิยมนํามาใชในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคนั้นมี 2 ชนิด คือ
1. รังสีเอกซ (X-rays) ผูคนพบคือนายเรินทเกนต (Roentgent) นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน รังสีเอกซมีคุณสมบัติ คือมี
อํานาจทะลุผานวัตถุบางชนิดได วงการแพทยจึงใชรังสีเอกซมาถายภาพตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน การถายภาพดวย
รังสีเอกซทําได โดยใหรังสีเอกซผานรางกายเรา ไปตกลงบนฟลมที่อยูอีกดานหนึ่ง ปริมาณรังสีเอกซที่ไปตกลงบนฟลมขึ้นอยูกับ
ความหนาแนน ของรางกายที่กั้นรังสีเอาไว บริเวณที่เปนเนื้อ รังสีเอกซจะทะลุผานไปไดมากกวาบริเวณที่เปนกระดูก ดังนั้นเมื่อนํา
ฟลมไปลางจะไดฟลมชนิดเนกาตีฟ ซึ่งตรงสวนกระดูกจะเปนสีขาวแตตรงที่เปนเนื้อจะมีสีดํา เพราะบริเวณที่ เปนเนื้อมีความ
หนาแนนนอยกวากระดูก รังสีจึงทะลุเนื้อไดมากกวากระดูก จึงมีรังสีไปตกลงบนฟลมไดมากทําใหฟลมเกิดปฏิกิริยามาก เมื่อนําไป
ลางจึงมีสีดํา การใชรังสีเอกซถายภาพอวัยวะภายในบางอยาง ตองใชกรรมวิธีพิเศษ เชน ถาจะถายภาพของกระเพาะอาหาร หรือ
ลําไส แพทยจะใหผูปวยกินแบเรียมซัลเฟตเขาไปเพื่อใหกระเพาะหรือลําไสทึบแสงจึงจะถายภาพไดชัดเจน การวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับ
กระดูกและเสนประสาทในกระดูกสันหลัง แพทยจะฉีดสีเขาไปในชองกระดูกสันหลังแลวจึงถายภาพดวยรังสีเอกซ
2. รังสีแกมมา รังสีแกมมาไดมาจากธาตุกัมมันตรังสี เชน ยูเรเนียม ธอเรียม เรเดียม โปโลเนียม และ ไดจากการ
สลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีใหรังสีแกมมาออกมาพรอมกับรังสี แอลฟาและรังสีเบตา รังสีแกมมา มีคุณสมบัติ เชนเดียวกับรังสี
เอกซคือสามารถทะลุผานวัตถุบางชนิดได รังสีแกมมามีอํานาจทะลุทะลวงไดดีกวารังสีเอกซเพราะมี พลังงานมากกวา แพทยนํา
รังสีแกมมามาใชแทนรังสีเอกซ ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค เพราะไดผลดีกวาโดยเฉพาะนํารังสีแกมมามาใชรักษาโรคมะเร็ง
รังสีแกมมา สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง ใหหยุดชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจทําลายเซลลมะเร็งได ดังนั้นเมื่อ
รังสีแกมมาผานเซลลปกติ ก็จะเปนอันตรายตอเซลลเหลานั้น ซึ่งอาจทําใหเซลลผิดปกติได ในการรักษาโรคดวยรังสีตองใชวิธีรักษา
ที่ปลอดภัยตอเซลลปกติใหมากที่สุด เชน โดยใหรังสีไปตกบริเวณที่ตองการรักษาหรือบริเวณที่เปนมะเร็ง หรืออาจใช วิธีการอื่นๆ
เชน แร กินหรือฉีดเขาไปหรือใชวิธีฉายรังสี
หลักการเลือกใชสารกัมมันตรังสีในการวินิจฉัยและรักษาโรค
1. เลือกสารกัมมันตรังสีที่ถูกขับถายออกจากรางกายในระยะเวลาอันสั้น
2. เลือกสารกัมมันตรังสีที่มีอัตราการสลายตัวเร็ว
3. เปนสารกัมมันตรังสีที่ใหรังสีที่มีพลังงานเพียงพอที่จะใชอุปกรณติดตามได
4. เปนสารกัมมันตรังสีที่มีอันตรายตอเซลลหรือเนื้อเยื่อนอยที่สุด
5. เปนสารกัมมันตรังสีที่รวมกลุมตรงบริเวณหรืออวัยวะที่ตองการวินิจฉัยได
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ตัวอยางสารกัมมันตรังสีบางชนิดที่ใชในทางการแพทย
สารกัมมันตรังสี

สัญลักษณ

ประโยชน

โครเมียม-51
โคบอลต-57
เหล็ก-59
โซเดียม-24
เรเดียม-226
โคบอลต-60
ไอโอดีน-131
ทอง-198
ปรอท-203

Cr-51
Co-57
Fe-59
Na-24
Ra-226
Co-60
I -131
Au-198
Hg-203

หาปริมาตรของเลือดและเม็ดเลือดแดง
ใชตรวจหาปริมาณการใชวิตามินบี 12 ของรางกาย
ใชวัดอัตราการสรางและอายุของเม็ดเลือดแดง
ใชหาตําแหนงทีเ่ กิดมีเสนเลือดตีบตัน
ใชฉายรังสีรักษามะเร็ง
ใชฉายรังสีรักษามะเร็ง
ใชรกั ษามะเร็งที่ตอมไธรอยด
ใชตรวจดูตับและไขกระดูก
ใชตรวจไตและสมอง

การผาตัดโดยใชแสงเลเซอร
แสงเลเซอร (LASER) ยอมาจากคําวา Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation เปนแสงที่ผลิตขึ้น
โดยไปกระตุนอะตอมของธาตุ หรือสารประกอบบางชนิด ดวยพลังงานแสง เชน อะตอมของโครเมียมในผลึกทับทิม อะตอมของ
กาซฮีเลียม เปนตน
คุณสมบัติของแสงเลเซอร แสงเลเซอรเปนแสงที่มีความถี่เดียวลําแสงจะพุงเปนเสนตรง ไมมีการเบี่ยงเบนหรือหักเห
ออก เมื่อผานสิ่งกีดขวาง ผิดกับแสงธรรมดาจะมีการแพรกระจาย แตแสงเลเซอรเปนลําแสงขนานไมกระจาย แมจะผานปริซึมก็จะ
ไมเกิดการกระจายเชนกัน
ประโยชนของแสงเลเซอร ในวงการแพทยนําแสงเลเซอรมาใชในการผาตัด ซึ่งสวนใหญแสงเลเซอรที่ใชในการผาตัด
เปน แสงที่ทําจากกาซคารบอนไดออกไซด ที่เรียกวาคารบอนไดออกไซดเลเซอร
ขอดีของการใชแสงเลเซอรในการผาตัด
1. ทําใหคนไขไมเสียเลือดมากในขณะผาตัด
2. ทําใหคนไขไมมีอาการเจ็บปวดในขณะผาตัด
3. ชวยไมใหเกิดการติดเชื้อเพราะแสงเลเซอรชวยฆาเชื้อโรค
4. บริเวณที่ไมสามารถใชมดี ผาตัดได สามารถใชแสงเลเซอรชวยผาตัดได เชนบริเวณเรตินา
5. ทําใหการผาตัดใชเวลานอยซึง่ เปนผลดีตอคนไขเชน การผาตัดสมองสามารถใชแสงเลเซอรเชื่อมหลอดเลือดได
ขอเสียของการใชแสงเลเซอรในการผาตัด สําหรับขอเสียของการใชแสงเลเซอรในการผาตัดนั้น เนื่องจากแสง
เลเซอรเปนแสงที่มีความเขมมากมีพลังสูงดังนั้นแพทยผูใชแสงเลเซอรจะตอง เปนผูชํานาญสามารถควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม
เพราะอาจทําใหแสงเลเซอรไปทําอันตรายตออวัยวะใกลเคียงหรืออวัยวะที่อยูลึกลงไปจากบริเวณที่ผาตัดได
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การฟอกโลหิตดวยเครื่องไตเทียม
ไต (Kidney) เปนอวัยวะที่ใชกรองของเสียออกจากรางกาย ไตมี 2 ขางตั้งอยูบริเวณชองทอง สองขางของกระดูกสันหลัง
ตรงบั้นเอว ไตทั้งสองตางชวยกันทํางาน เมื่อไตขางใดขางหนึ่งเสื่อม ไตอีกขางหนึ่งจะทํางานแทนเพื่อใหไตขางที่เสื่อมไดหยุด
พักผอน และปรับสภาพของไตใหเปนปกติ
หนาที่ของไต
1. กรองของเสียออกจากเลือด เชนยูเรีย สารพิษตางๆ เกลือแร น้ํา ออกมาในรูปของปสสาวะ
2. ดูดซึมสารทีม่ ีประโยชน เชน กลูโคส กรดอะมีโน และเกลือแรบางชนิดกลับเขาสูเลือด
3. ควบคุมปริมาณน้าํ ในรางกายใหคงที่
4. ควบคุมเกลือแรและภาวะความเปนกรด เบส ในรางกายไมใหเปลี่ยนแปลง
5. ควบคุมความดันโลหิตซึง่ คนที่เปนโรคไต มักจะมีความดันโลหิตสูง
6. สรางสารที่ชวยในการกระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง คนที่เปนโรคไตมักโลหิตจางดวย
อาการของผูที่ปว ยเปนโรคไต ผูที่ปวยโรคไตสวนใหญจะมีลักษณะอาการปรากฏใหเห็นดังนี้
1. บวมตามขอมือ ขอเทา และบริเวณใบหนา
2. มีอาการปวดหลัง หรือปวดบริเวณบั้นเอว
3. ถายปสสาวะผิดปกติ เชน ปสสาวะกะปริดกะปรอย ปสสาวะเปนเลือด
4. รางกายซูบซีดเพราะผูปวยเปนโรคไตมักจะโลหิตจาง
5. คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร
คนที่เปนโรคไตตองมีการควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารรสเค็มเพราะไตสามารถขับเกลือแร ออกจากรางกายไดนอย
หรือไมไดเลย จะทําใหเกลือแรไปคั่งตาม สวนตางๆของรางกายคนเรา โดยเฉพาะ บริเวณขอทําใหเกิดอาการบวมขึ้น ปจจุบันคนไข
ที่เปนโรคไตพิการสามารถดํารงชีวิตอยูอยางคนปกติได โดยใชเครื่อง ไตเทียมชวย
หลักการของเครื่องไตเทียม ภายในเครื่องไตเทียมประกอบดวยถุงเยื่อเซลโลเฟน มีทอนําเลือดเขาและทอน้ํายาเขา
ออกดวย เมื่อจะใชเครื่องไตเทียมกรองของเสียออกจากเลือดของผูปวย ทําไดโดยผาตัดฝงทอเขาไปในเสนเลือด แดง เลือดจะไหล
ออกมาโดยอาศัยแรงสูบฉีดของหัวใจเขาไปในถุงเยื่อเซลโลเฟน ซึ่งภายในถุงเยื่อมีน้ํายาอยู น้ํายามีสวน ประกอบคลายเลือดแตไม
มีของเสีย ของเสียที่อยูในเลือดจะแพรออกจากถุงเยื่อเซลโลเฟน โดยผานออกทางรูพรุนของถุงเยื่อเซลโลเฟนสวนเลือดที่ไดรับการ
ฟอก แลวจะไหลกลับเขาสูรางกายทางเสนเลือดดําซึ่งผาตัดฝงทอไวทําใหเลือดของผูปวยโรคไตที่ฟอกแลวไหลกลับคืนเขาสู
รางกาย โดยไมไดสูญหายไปไหน
การใชเครื่องไตเทียมเปนการยืดชีวิตผูปวยที่เปนโรคไตพิการแตการใชเครื่องไตเทียมแตละครั้ง ตองสิ้นเปลืองคาใชจา ยสูง
มาก ดังนั้นแพทยจะพิจารณา ใชเครื่องไตเทียมกับผูปวยในกรณีตอไปนี้
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โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ ฯ
วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ชั้นม. 2 อาจารย ชัยทศ จําเนียรกุล ผูสอน
1. ผูปวยที่เปนโรคไตลมเหลวเฉียบพลัน ซึ่งอาจเกิดจากการช็อค เพราะเสียเลือดหรือเสียน้ําในรางกายอยางมาก
แพยาหรือแพสารบางชนิด
2. ผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุที่ตองตัดไตออกทั้งสองขางตองใชเครื่องไตเทียม เพื่อรอการผาตัดเปลี่ยนไต
3. ผูปวยที่เปนโรคไตลมเหลวเรื้อรัง ซึ่งตองใชเครื่องไตเทียมชวยตลอดชีวิตอาจชวยใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวไดอีก
ประมาณ 10 ป
4. ผูปวยที่เปนโรคไตลมเหลวที่บวมมาก และดื้อตอยาขับปสสาวะจะชวยดึงน้ําออกจากรางกาย การฟอกโลหิต
ดวยเครื่องไตเทียมในแตละครั้งนั้นใชเวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมง เมื่อฟอกโลหิตดวย เครื่องไตเทียมแลวจะอยู
เปนปกติไดนานเทาไรนั้นขึ้นอยูกับสภาพของไต ถาไตยังทําหนาที่ไดดีประมาณ 25 เปอรเซ็นตก็จะอยูไดนาน
ประมาณ 1 สัปดาห แลวตองใชไตเทียมฟอกโลหิตอีก
อะไหลยืดชีวิต ปจจุบันวงการแพทยเจริญขึ้นมาก มีการศึกษาคนควาเพื่อชวยใหมนุษยสามารถมีอายุอยูไดยืนยาวขึ้น
นักวิทยาศาสตรสามารถผลิตอะไหลใหทําหนาที่แทนอวัยวะจริงของมนุษยซึ่งพิการหรือชํารุดไปแลว นอกจากนี้ยังมีการผาตัด
สับเปลี่ยนอวัยวะบางอยางได ซึ่งอาจเปนอวัยวะที่ทําเทียมขึ้นจากวัสดุสังเคราะห เชน เซรามิค พลาสติก หรือทําจากโลหะผสม
เชน เหล็กกับโครเมียม อีกทั้งปจจุบันนี้แพทยสามารถนําอวัยวะของผูอื่นมาเปลี่ยนใหผูปวยก็สามารถทําได เชน การผาตัดเปลี่ยน
หัวใจ เปลี่ยนไต เปนตน หรือบางครั้งมีการดัดแปลงอวัยวะอื่นๆ มาทําหนาที่แทนอวัยวะที่ชํารุดเสื่อมไป เชน นําเอาลําไสมา
ดัดแปลงเปนกระเพาะปสสาวะ หรือมีการนําอวัยวะของผูที่ตายแลวมาใสใหกับผูที่ยังมีชีวิต อยู เชน ผาตัดเปลี่ยนตา
การผาตัดสับเปลี่ยนอวัยวะจากผูอื่นมาใสใหผูปวยนั้น สิ่งที่ทําใหเกิดความยุงยากและลมเหลวก็คือ ระบบคุมกันภายใน
รางกาย ทั้งนี้เพราะวาเซลลเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดีจะไปทําลายอวัยวะใหมที่ถูกเปลี่ยนเขามา เพราะรางกายถือวาเปนสิ่ง
แปลกปลอม ทําใหอวัยวะใหมนั้นเสื่อมหรือเนาไป นักวิทยาศาสตรไดศึกษาเรื่องระบบภูมิคุมกันภายในรางกาย เพื่อหาวิธีปองกัน
การไมยอมรับสิ่งแปลกปลอมของระบบภูมิคุมกันของรางกาย เพื่อใหอวัยวะใหมสามารถอยู ในรางกายไดโดยไมเนาเปอย ซึ่งเรียก
วิธีการนี้วาการกดภูมิคุมกัน
การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะนั้นจะไดผลดีในหมูญาติพี่นอง โดยเฉพาะพี่นองฝาแฝดที่เกิดจากไขใบเดียวกันจะไดผลดีที่สุด
เพราะเซลลมีลักษณะเหมือนกัน จึงไมมีการสรางระบบคุมกันมาตอตานการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ทําใหรางกายยอมรับอวัยวะใหม
ของผูอื่นได โดยการกดระบบคุมกันนั้นอาจทําไดโดยใชยากดระบบคุมกัน หรือการฉายรังสีควบคูกับการใหยากดระบบคุมกัน ทํา
ใหระบบคุมกันไมสามารถไปทําลายอวัยวะใหมของผูอื่นที่ถูกเปลี่ยนเขาไป ผูปวยจึงมีชีวิตอยูไดเปนปกติ แตตองใหแพทยดูแล
ติดตามผลเพื่อศึกษา ถึงปญหาเกี่ยวกับระบบคุมกันอยูเสมอ
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