


ค�ำปฏิญำณตน

ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำำหมู่บ้ำน

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

เหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

ขอถวายสัตย์ปฏิญาณต่อฝ่าละอองธุลีพระบาท ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และจะท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน

ในการแก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ

ประสานงานสาธารณสุข บ�าบัดทุกข์ประชาชน

และท�าตนเองเป็นตัวอย่างที่ดี

ด้วยความเอื้ออาทรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความเมตตาและเสียสละเพื่อส่วนรวม

โดยมุ่งหวังประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งสืบไป

ด้ ว ย เ ก ล้ า ด้ ว ย ก ร ะ ห ม่ อ ม ข อ เ ด ช ะ
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	 สำ�นักง�นสนับสนุนบริก�รสุขภ�พเขต	7		จังหวัดขอนแก่น		มีบทบ�ทสำ�คัญ	คือ	ก�รส่งเสริม

สนับสนุน	พัฒน�	อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	(อสม.)	 	ภ�คีเครือข่�ย		และท้องถิ่น	ในก�ร

ดำ�เนินง�นและจัดก�รนวัตกรรมสุขภ�พชุมชน	เพื่อก�รพึ่งตนเองด้�นสุขภ�พของประช�ชน		โดยแผน

พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	11		กระทรวงส�ธ�รณสุขได้จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์สุขภ�พ

ดีวิถีชีวิตไทย	(พ.ศ.	2554	–	2563)	ขึ้น		ใช้เป็นกรอบทิศท�งก�รขับเคลื่อนสู่ก�รปฏิบัติก�รปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตใหม่ของคนไทย	เพื่อลดเสี่ยง	ลดโรค	และลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย	ก้�วสู่ก�รจัดก�รระบบสุขภ�พพอ

เพียง	และสังคมสุขภ�วะ	ดังนั้นบทบ�ทก�รดำ�เนินง�นสุขภ�พภ�คประช�ชน	จึงต้องเน้นก�รสร้�งก�ร

มีส่วนร่วมของภ�คีเครือข่�ยทุกภ�คส่วน	และระดมเสริมพลังท�งสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�

สุขภ�พจ�กโรควิถีชีวิตที่สัมพันธ์เกี่ยวโยงในโรคสำ�คัญ	5	โรค	ได้แก่	เบ�หว�น	คว�มดันโลหิตสูง	หัวใจ	

หลอดเลอืดสมอง	และโรคมะเรง็		ทีส่ำ�คญัเนน้ก�รพฒัน�ศกัยภ�พ	อสม.	ใหเ้ปน็นกัจดัก�รสขุภ�พชมุชน	

ส�ม�รถทำ�ง�นในรูปแบบเครือข่�ย	สร้�งก�รมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม	เน้นก�รระดมทุนที่มีอยู่ในและ

นอกชุมชน		ค้นห�	และสร้�งองค์คว�มรู้	เพื่อแก้ปัญห�ภ�ยในชุมชน	โดยอ�ศัยก�รทำ�ง�นเป็นทีม

	 สำ�นักง�นสนับสนุนบริก�รสุขภ�พเขต	 7	 	 จึงได้จัดทำ�คู่มือ	 “อสม.	นักจัดก�รสุขภ�พชุมชน”	

เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นตำ�บลจัดก�รสุขภ�พดี	 ต�มนโยบ�ยระบบสุขภ�พระดับอำ�เภอ	 (DHS)	

เขตบริก�รสุขภ�พที่	 7	 ซึ่งถือเป็นระบบก�รทำ�ง�นเพื่อร่วมแก้ไขปัญห�สุขภ�พ	อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

บรูณ�ก�รภ�ค	ีเนน้เป�้หม�ย	ผ�่นกระบวนก�รชืน่ชม	และจดัก�รคว�มรูแ้บบองิบรบิทของแตล่ะอำ�เภอ	

เนือ้ห�คูม่อืประกอบดว้ย	6	บท	เริม่ดว้ยหลกัก�รทำ�ง�นก�รสร�้งสขุภ�พภ�คประช�ชน		ก�รดแูลสขุภ�พ

ตนเองและครอบครัว	 ก�รสร้�งฐ�นอ�ห�รและสมุนไพรในครัวเรือน	ก�รจัดทำ�แผนชีวิตสู่แผนชุมชน	

บทบ�ท	อสม.	 ในก�รเฝ้�ระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 5	 โรค	และก�รทำ�ง�นต�มกลุ่มวัย	 ในก�รนี้ท�งสำ�

นักง�นฯ	ใคร่ขอขอบคุณ	ผู้รับผิดชอบง�นสุขภ�พภ�คประช�ชน	ทั้ง	4	จังหวัด	คือ	ขอนแก่น		ร้อยเอ็ด	

มห�ส�รค�ม	และ	ก�ฬสินธุ์			ที่ได้มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�คู่มือเล่มนี้		หวังว่�คู่มือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนก�รเรียนรู้ให้กับ	อสม.	เพื่อก�รพัฒน�ก�รจัดก�รสุขภ�พชุมชน	ในเขตบริก�รสุขภ�พที่	7

														

สุจินดา   สุขกำาเนิด

ผู้อำานวยการ

สำานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7  จังหวัดขอนแก่น
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1คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน 

การสร้างสุขภาพภาคประชาชน

บทที่ 1

ระบบสขุภาพภาคประชาชน เกดิจากแนวคดิทีเ่น้นการพึง่ตนเองของประชาชนและชมุชน  เพือ่ให้ประชาชนเข้มแขง็ 

ค�าว่า “ระบบสขุภาพภาคประชาชน” เป็นการรวบยอดงานสาธารณสขุมลูฐาน ให้เป็นระบบและขบัเคลือ่นการพฒันา

ด้านสุขภาพอย่างมีขั้นตอน เน้นการบูรณาการแนวคิด 3 ประการ เข้าด้วยกัน คือ แนวคิดเรื่อง คน ทุน และความรู้

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการสร้างสุขภาพของภาคประชาชน สามารถวัดผลที่เกิดขึ้นได้ 4 ส่วน ดังนี้

  § ส่วนที่ 1 : ชุมชนต้องมีความสามารถในการสร้างโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนได้

  § ส่วนที่ 2 : อสม.ต้องมีบทบาทเน้นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพในชุมชน

  § ส่วนที่ 3 : เป้าหมายทีเ่กดิขึน้ในการแก้ไขปัญหานัน้ ทีส่�าคญัต้องวดัได้ถงึการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ

       ประชาชน

  § ส่วนที่ 4 : เกิดการสร้างกระบวนมีส่วนร่วม ที่ส�าคัญคือ การเกิดมาตรการทางสังคม

 1.1 ความหมายและผลลัพธ์

อสม.เฝ้าระวัง
ท้องที่

ใช้มาตรการ
สังคม

ชุมชนสร้าง
โครงการ

เป้าหมายเปลี่ยน
พฤติกรรม

ภาค
ประชาชน

1
การสร้างสุขภาพภาคประชาชน



2

`

2 คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน

`

ความหมาย : การจดัการด้านสขุภาพ หมายถงึ การทีช่มุชน / หมูบ้่านมกีระบวนการร่วมกนัในการวางแผนด้านสขุภาพ 

มกีารจดัการงบประมาณเพือ่ใช้ในการพฒันาด้านสขุภาพ  มกีารจดักจิกรรมด้านสขุภาพและมกีารสรปุประเมนิผลการ

จัดการด้านสุขภาพ โดยผลสัมฤทธิ์ของการจัดการสุขภาพที่ส�าคัญ คือ การมีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และ

ภาวะวิกฤตในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ / ศูนย์การเรียนรู้กับหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นๆ

ขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพมี 5 ขั้นตอน คือ

    ขั้นตอนที่ 1 : ส�ารวจกลไกกลุ่มต่างๆ ที่เป็นองค์กรหลักในหมู่บ้าน

    ขั้นตอนที่ 2  : สร้างเวทีเรียนรู้ในชุมชน ประกอบด้วย ในกลุ่มผู้น�าชุมชน / 

          เวทีวิเคราะห์ข้อมูล / เวทีสร้างความเข้าใจและเวทีวิสัยทัศน์ของชุมชน

    ขั้นตอนที่ 3 : กระบวนการจัดท�าแผนชุมชน

    ขั้นตอนที่ 4  : ปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ

    ขั้นตอนที่ 5  : ประเมินผลการจัดการสุขภาพของชุมชน

 1.2 กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ



3

`̀

3คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน 

นักจัดการสุขภาพชุมชน คือ : กลุ่มบุคคลที่ร่วมมือกันท�างาน ในรูปของภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการชุมชนที่จะน�าไป

สู่เป้าหมายการพึ่งตนเองของชุมชนได้ โดยอาศัยหลักการท�างานแบบมีส่วนร่วมและอาศัยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก

เป็นกลไกในการท�างาน ได้แก่ ก�าลังคน (กลุ่ม องค์กรต่างๆ ที่มีอย่างหลากหลาย) ทุนที่มีในชุมชน (ทุนทางสังคม และ

ทนุทีเ่ป็นเงนิในลกัษณะกองทนุต่างๆ) และองค์ความรูท้ีม่อียูท่ัง้จากภายในและภายนอกชมุชน  โดยอาศยัการท�างาน

เป็นทีม ด้วยเจตนคติที่ดีต่อการที่จะพัฒนาชุมชนด้วยความมุ่งมั่น รักและศรัทธาในการท�างานชุมชน ร่วมมือกันสาน

สร้างพลังชุมชนน�าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ดังแผนภูมิ

บทบาทของนักจัดการสุขภาพ มีดังนี้

§ มีความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

§ มีความรู้ ความเข้าใจระบบสุขภาพชุมชน การมีส่วนร่วม และการท�างานแบบเครือข่าย

§ มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท�าแผนชีวิต และกระบวนการท�าแผนชุมชน

§ มีความรู้ ความเข้าใจการสื่อสาร การสร้างพลังชุมชน การเป็นวิทยากรกระบวนการ

§ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทีมงาน

§ มีความสามารถในการจัดกระบวนการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมได้

ความรู้พื้นฐานของ อสม. สู่การเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน

เรื่องที่ 1 การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานอาหารและยาสมุนไพรในครัวเรือน

เรื่องที่ 3 แผนชีวิตสู่แผนชุมชน

เรื่องที่ 4 บทบาทนักจัดการสุขภาพชุมชน เช่น การเฝ้าระวังและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

การพึ่งตนเองและมีสุขภาพดี

ประชาชนมีจิตส�านึกและแสดงบทบาทการจัดการสุขภาพ

ครอบครัวและชุมชน

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

คน

การจัดการโดยชุมชน

ความรู้ ทุน

เครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ท้องถิ่น

 1.3 นักจัดการสุขภาพชุมชน คืออะไร

ความรู้พื้นฐานของ อสม. สู่การเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ

เรื่องที่ 1	หลักก�รทำ�ง�นก�รสร้�งสุขภ�พภ�คประช�ชน

เรื่องที่ 2	ก�รดูแลสุขภ�พตนเองและครอบครัว

เรื่องที่ 3	ก�รสร้�งฐ�นอ�ห�รและย�สมุนไพรในครัวเรือน

เรื่องที่ 4	แผนชีวิตสู่แผนชุมชน

เรื่องที่ 5	บทบ�ทนักจัดก�รสุขภ�พชุมชน	เช่น	ก�รเฝ้�ระวังและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เรื่องที่ 6 ก�รจัดก�รสุขภ�พต�มกลุ่มวัย
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4 คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน

`

   เนื้อหาในบทนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อสม. สามารถตรวจสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว เพื่อทราบ

โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่มาจากการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ อาหารการกิน การท�างาน และความเครียด จนมี

โอกาสป่วยเป็นโรค   

 

เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน 

   ส่วนที่ 1 เนื้อหาการตรวจสุขภาพตนเอง ประกอบด้วย

    1.1 การท�างานของร่างกายในภาวะปกติ : อวัยวะของเรา

    1.2 การวัดอุณหภูมิของร่างกาย

    1.3 เทคนิคการจับชีพจร

    1.4 เทคนิคการวัดความดันโลหิต

    1.5 การวัดเส้นรอบเอว และการหาค่าดัชนีมวลกาย

   ส่วนที่ 2 เนื้อหาการดูแลป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารการกิน การท�างาน และความเครียด 

      ประกอบด้วย 7 โรค คือ

    2.1 โรคปวดหลังเรื้อรัง

    2.2 โรคท้องผูก และ ริดสีดวงทวาร

    2.3 ข้อเสื่อม และ ปวดข้อ

    2.4 ตับอักเสบ มะเร็งตับ และ ตับแข็ง

    2.5 โรคไต และ นิ่ว

    2.6 โรคเบาหวาน

    2.7 โรคความดันโลหิตสูง 

การดูแลสุขภาพตนเอง และ ครอบครัว

บทที่ 22
การดูแลสุขภาพตนเอง และ ครอบครัว
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5คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน 

   1. ชีพจรเต้น 60 – 100 ครั้ง/นาที   วัดได้ ...................................

  2. การหายใจ 12 – 24 ครั้ง/นาที    วัดได้ ...................................

  3. ความร้อน(อุณหภูมิ) 36.5 – 37.5 องศาเซลเซียส วัดได้ .................................. 

  4. ความดันโลหิต คือ  140 / 90  มม.ปรอท          วัดได้ ..................................

  5. เส้นรอบเอว ไม่ควรเกิน : ชาย 90 ซม. (36 นิ้ว) หญิง 80 ซม. (32 นิ้ว) วัดได้ ......................

  6. ดัชนีมวลกาย (BMI) มาตรฐาน 18.5 – 25 : น�้าหนัก …....…กก. / ความสูง ..................ซม. 

   วัดได้ BMI=…..................… (ดูวิธีการค�านวณได้ที่ หน้า 8)

ส่วนที่ 1

การดูแลสุขภาพตนเอง และ ครอบครัว  1.1 การท�างานของร่างกายในภาวะปกติ มีดังนี้

สิ่งที่ควรรู้จัก : อวัยวะของเรา
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6 คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน

`

การวัดอุณหภูมิทางปาก 

  เป็นต�าแหน่งทีน่ยิมวดัมากทีส่ดุ การวดัต�าแหน่งนีผู้ป่้วยต้องหายใจทางจมกูได้ และไม่ดืม่น�า้ร้อนหรอืน�า้เยน็ หรอื

สูบบุหรี่ก่อนวัดประมาณสามสิบนาที

  วิธีการ  :  ใส่ปลายปรอทไว้ใต้ลิ้นข้างใดข้างหนึ่ง  ปรอทบางชนิดจะส่งเสียงเตือนเมื่ออ่านอุณหภูมิได ้หรือรอจน

กระทั่งอุณหภูมิคงที่ น�าปรอทมาอ่านค่า ท�าความสะอาดปรอทด้วยน�้าสบู่แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง  

  การวินิจฉัย

  � กรณีเป็นไข้ทั่วไป :   มีค่ามากกว่า  37.5 – 38.3  องศาเซลเซียส ( °C )

  � กรณีไข้เลือดออก :   ไข้สูง จะมีค่ามากกว่า  39.0 – 40.0  องศาเซลเซียส ( °C )

  � กรณีไข้สูงเกิน     :   ค่ามากกว่า  40.0 – 41.5  องศาเซลเซียส ( °C )

 1.3 เทคนิคการจับชีพจร

		�	ค่าปกติ ชีพจรไม่ควรเกิน 100 ครั้งต่อนาที หากพบปัญหาชีพจรเต้นเร็ว หรือเต้นผิดปกติ

   อาจเกิดจากปัญหาโรคหัวใจ หรือปัญหาไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น

§ ใช้นิ้ว 3 นิ้วของมืออีกข้าง คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง สัมผัส

การเต้นตุ้บๆๆ ของชีพจร (จะรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระทบนิ้วเรา

เบาๆ)

§ วงกลม 2 วงแสดงถึงต�าแหน่งของนิ้วมือที่ควรวางเพื่อสัมผัสกับ

ชีพจร

 1.2 การวัดอุณหภูมิของร่างกาย

ชีพจร คือ การหดตัวและการขยายตัวของหลอดเลือดแดงตามจังหวะการเต้นของหัวใจ ปกติผู้ใหญ่จะเต้นประมาณ

เฉลี่ย 72 ครั้งต่อนาที ส่วนในทารกและเด็กเล็กประมาณ 90 - 140 ครั้งต่อนาที
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7คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน 

 § โดยปกติมักใช้ท่านั่งในการวัดความดัน

 § ควรให้แขนที่วัดอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ

 § ส่วนตัวเครื่องวัดอยู่ในต�าแหน่งที่เห็นได้ชัด

 § ผู้ถูกวัดควรนั่งนิ่งๆ ประมาณ 5 นาทีก่อนวัด

 § ควรวางตรงกลางกระเปาะของผ้าที่ใช้พันในการตรวจ อยู่บนต�าแหน่งเส้นเลือดใหญ่ 

  และปลายขอบล่างของผ้าตรวจ ควรอยู่สูงกว่าข้อพับแขน 2-3 ซม.

ความดันโลหิต   

�	ค่าสูง (ค่าบน) 

 หมายถึง ความดันขณะที่หัวใจ 

บีบตัว ค่าปกติ 90–140 มิลลิเมตร

ปรอท (มม.ปรอท) หากมีค่าสูงกว่า 

140 หรือต�่ากว่า 90 ถือว่าผิดปกติ 

�	ค่าต�่า (ค่าล่าง) 

 หมายถึง ความดันขณะที่หัวใจ

คลายตัว ค่าปกติ 60–90 มม.ปรอท 

หากต�่ากว่า 60 หรือ สูงกว่า 90 ถือว่า       

ผิดปกติ 

การวินิจฉัยความดันโลหิตสูง : คือ  มีค่าบน สูงกว่า 140 และค่าล่างสูงกว่า 90 

การวินิจฉัยความดันโลหิตต�่า : ผู้ใหญ่ มีค่าบนต�่ากว่า 90 และค่าล่างต�่ากว่า 60  

          ผู้สูงอายุ มีค่าบนต�่ากว่า 100 และค่าล่างต�่ากว่า 70

 1.4 เทคนิคการวัดความดันโลหิต
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8 คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน
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วิธีวัด   ยืนกางขา 10 ซม.  วัดรอบเอวผ่านสะดือ และวัดขณะช่วงหายใจออก โดยก�าหนดให้หายใจเข้า ท้องป่อง  

   หายใจออก ท้องแฟบ (ห้ามวัดตอนแขม่วท้อง)

การแปลผล

   ค่ามาตรฐาน  ผู้ชาย  ไม่เกิน 90 เซนติเมตร หรือ 36 นิ้ว

           ค่ามาตรฐาน  ผู้หญิง  ไม่เกิน 80 เซนติเมตร หรือ 32 นิ้ว

การหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

วิธีวัด  เป็นค่าค�านวณจากน�้าหนัก และส่วนสูง เพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุล ระหว่าง

   น�้าหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อ ความสูง (เมตร)     

             สูตรการค�านวณ ดัชนีมวลกาย (BMI)  =   น�้าหนัก   =    กิโลกรัม  =

                               (ส่วนสูง)2       (เมตร)2

             หรือ วิเคราะห์โดยใช้กราฟค่าดัชนีมวลกาย 

สรุป   ค่าดัชนีมวลกายของท่าน (ค่ามาตรฐานดัชนีมวลกาย อยู่ระหว่าง 18.5 – 25)

  ¡ น้อยกว่ามาตรฐาน     ¡ ได้มาตรฐาน     ¡ เริ่มอ้วน     ¡ อ้วนระดับรุนแรง           

 1.5 การวัดเส้นรอบเอว
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 2.1 โรคปวดหลังเรื้อรัง

ปวดหลัง เกิดจากหลายสาเหตุ และส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการท�างานและเป็นการท�างานที่ซ�้าซาก เช่น การเล่น

คอมพิวเตอร์ ท�านา ขับรถ ฯลฯ จึงยากต่อการรักษาให้หายโดยเร็ว การพัก/การนอน จึงเป็นวิธีการรักษาอาการที่ดี

ที่สุด การใช้ยาแก้ปวดประจ�า อาจท�าให้เกิดปัญหาไตหรือตับภายหลังได้

ตัวการที่ท�าให้เกิดการปวดหลัง

มักเกิดจากกล้ามเนื้อหลังเคล็ด หรือ ข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม เนื่องจากการท�างาน ดังต่อไปนี้

 § ก้มๆ เงยๆ หรือท�างานท่าเดียวเป็นประจ�า

 § การนั่ง ยืน ผิดท่า หรือยกของหนักเกินไป

 § ปวดเวลานั่งนานๆ หรือยืนนานๆ

 § ปวดเวลาใส่รองเท้าส้นสูง

 § ปวดเวลาตื่นนอน (ที่นอนนุ่มเกินไป)

ข้อควรระวังในการท�างาน

 1. เวลายกของจากพื้น ให้ย่อเข่าลงเพื่อให้ก�าลังขาช่วยยก ไม่ควรก้มยกของ โดยใช้หลังยก

 2. การพรวนดิน อย่าก้มตัวหรือนั่งยองๆ นาน ควรเปลี่ยนท่าทางโดยลุกขึ้นยืดเอวทุก 10 นาที

 3. เมื่อต้องยืนท�างานนานๆ เช่น รีดผ้า ควรมีที่รองพักเท้า ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อหลังได้

ส่วนที่ 2
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  § กินปลาเล็กปลาน้อย มีแคลเซียมไปบ�ารุงกระดูก และลดอาการอักเสบตามข้อกระดูก

  § งดดื่มชา กาแฟ หรืออาหารใส่ผงชูรส เพราะท�าให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูกสันหลังน้อยลง ท�าให้อาการ

ปวดหลังหายช้าลง

  § กินผัก ผลไม้รสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีมากขึ้น เช่น กระเจี๊ยบ ใบหรือฝักมะรุม ผักหวานบ้าน ผักโขม ผักปลั่ง              

ใบมะขาม ใบมะยมอ่อน และยอดขี้เหล็ก ส่วนผลไม้ ได้แก่ มะขามป้อม ฝรั่ง ส้มมอ สับปะรดบ้าน เป็นต้น

ค�าแนะน�าในการดูแลตนเอง เพื่อลดอาการปวดหลัง

 1.  อาหารที่เหมาะสมส�าหรับคนปวดหลัง

 2.  การออกก�าลังกายส�าหรับคนปวดหลัง

  1. นอนหงาย เหยียดขาตรงสองข้าง ยกขาข้างหนึ่งขึ้นตรงๆ ช้าๆ จนตึงสุดหรือเมื่อรู้สึกเจ็บ ยกค้างไว้ 3 วินาที

แล้ววางลง แล้วจึงยกขาอีกข้างหนึ่งขึ้น ท�าแบบเดียวกันข้างละ 5 - 10 ครั้งสลับกันไป

  2. นอนหงาย งอเข่าทัง้สองข้างให้เท้าวางแนบพืน้ มอืประสานท้ายทอย เริม่เกรง็กล้ามท้อง  จนรูส้กึว่าเอวแนบ

กดพื้น แล้วยกก้นขึ้นเล็กน้อย เกร็งไว้ 3 วินาที แล้วผ่อนแรงเกร็งกล้ามท้อง ให้ท�า 5 - 10 ครั้ง

  3. วางมอืทัง้สองข้างยนัพืน้ระดบัไหล่ แล้วเหยยีดแขนตรงให้เอวแอ่น เกรง็ไว้ 3 วนิาท ีแล้วจงึงอศอกกลบัท่าเดมิ

ท�าซ�้ากัน 5 - 10 ครั้ง
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 3. การนวด หรือ ประคบ

v  การนวดหลัง

  1) นวดตามแนว ก. และ ข. จุดนวดอยู่บนกล้ามเนื้อหลัง ห่างจากแนว

กระดูกสันหลัง 1 นิ้วมือ ทางซ้ายและทางขวา วิธีนวดแต่ละจุดให้นวดห่าง

ระยะ 1 นิ้ว โดยนวด แนว ก. ให้เสร็จจึงนวด แนว ข. ต่อไป

  2) หลังจากนวด แนว ก และ ข แล้ว ให้นวดจุดที่ 1 และจุดที่ 2     

ที่อยู่ข้างกระดูกสันหลังช่วงเอว ชิ้นที่ 2 ห่างจากแนวกระดูกสันหลัง 3 นิ้วมือ 

ทั้งด้านซ้ายและขวา

v  การประคบ มี 2 วิธี คือ

  ใช้ผ้าชบุน�า้อุน่ประคบ หรอืท�าลกูประคบ ประกอบด้วย ไพล (ว่านไฟ) 

ต้นตะไคร้ หอมแดง ใบมะขามแก่ และเถ้าเอ็นอ่อน (ถ้ามี)

v  วิธีท�าลูกประคบ/วิธีประคบ

  น�าทั้งหมดมาต�าพอละเอียด แบ่งตัวยาเป็น 2 ส่วน ใช้ผ้าขาวห่อ รัดด้วยเชือกให้แน่น

การประคบ ตอนแรกต้องท�าด้วยความรวดเรว็ เพราะลกูประคบยงัร้อน ประคบตามแนวกล้ามเนือ้หลงั เมือ่ลกูประคบ

เย็นลง จึงค่อยคลึงและกดลงแผ่นหลังนานขึ้น จนลูกประคบคลายร้อนเปลี่ยนลูกใหม่

จุดที่ 1 จุดที่ 2

แนว ก แนว ข
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โรคริดสีดวงทวาร  เป็นอาการของเส้นเลือดขอดบริเวณทางเดินอาหารส่วนปลายสุด ผู้ป่วยจะมีอุจจาระแข็งและ  

ถ่ายล�าบาก ต้องออกแรงเบ่งเกอืบทกุครัง้ มเีลอืดสดออกระหว่างถ่ายและมก้ีอนเนือ้ปดูออกบรเิวณทวารหนกั รดิสดีวง

ทวารอาจจะเกิดทั้งภายนอก และภายในทวารหนักก็ได้ สาเหตุมักเกิดจากการท้องผูก

คนในครอบครัวของท่าน มีการขับถ่ายดังนี้หรือไม่

§ ขับถ่ายยากใช้เวลานาน ต้องเบ่งเสมอ เป็นประจ�า

§ เวลาถ่าย มักมีเลือดปนออกมา เป็นประจ�า

§ กลั้นอุจจาระจนติดเป็นนิสัย

ถ้าหากมีอาการหนึ่งอาการใด แสดงว่า 

อาจมีปัญหาท้องผูก หรืออาจจะเป็นริดสีดวงทวาร

ตัวการที่ท�าให้เกิดอาการท้องผูก

 1.  กินอาหารที่มีเส้นใย หรือ กากอาหารน้อย เช่น เนื้อสัตว์

 2.  มีีความเครียดเรื้อรัง

 3.  กลั้นอุจจาระเป็นอาจิณ

 4.  กินยาระบายเป็นประจ�า

 5.  ชีวิตเฉื่อยเนือยไม่ออกก�าลังกาย

ข้อควรปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีอาการท้องผูก

 1.  ดื่มน�้าให้ได้มากกว่าวันละ 2 ลิตร (8 แก้วขึ้นไป)

 2.  กินอาหารที่มีเส้นใยอาหารมากๆ เช่น ผักและผลไม้

 3.  ออกก�าลังกายเป็นประจ�า จะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของล�าไส้ ท�าให้ขับถ่ายง่ายขึ้น

 2.2 โรคท้องผูกและริดสีดวงทวาร
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  ปกติคนเราต้องการเส้นใยอาหารส�าหรับใช้เป็นกากในการขับถ่ายวันละ 20 - 25  กรัม ดังนั้นต้องกินผักผลไม้ 

หรอืธญัพชืทกุวนั พชืทีม่เีส้นใยมาก มดีงันี ้(คดิต่อน�้าหนกัพชือย่างละ 1 ขดี) งาด�า  มเีส้นใย 19.2 มะเขอืพวง มเีส้นใย 

12.8 กรัม ร�าข้าว มีเส้นใย  12.8 กรัม หากต้องการกินร�าข้าวโดยเติมผสมในข้าว ไม่ควรกินเกินวันละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ) 

ส�าหรับข้าวกล้อง มีเส้นใย 3.4 กรัมต่อขีด ในขณะที่ข้าวขาวมีน้อยกว่า 9 เท่า ส่วนผลไม้ที่มีเส้นใยมาก ได้แก่ ฝรั่ง 

เงาะ ส้ม มะม่วงดิบและสุก รองลงมาคือ มะละกอสุก และสับปะรด

 2. การใช้สมุนไพรรักษาอาการท้องผูก

ค�าแนะน�าในการดูแลตนเอง เพื่อลดอาการท้องผูก

 1. การกินอาหารป้องกันโรคท้องผูก

§ เมลด็แมงลกั  กรณทีีอ่จุจาระแขง็มาก ใช้เมลด็แมงลกั (โดยตดัดอกแก่วาง

บนกระดาษ น�าไปตากแดด 2 - 3 แดด เมล็ดจะร่วงลงมา) ใช้ประมาณ 1 - 2 

ช้อนชา ล้างให้สะอาดแช่ในน�้า 1 แก้ว ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ให้เมล็ดพองตัว

เต็มที่ หรือถ้าแช่น�้าอุ่นจะใช้เวลาน้อยลง เมื่อเมล็ดพองตัวเต็มที่จะมีเยื่อเมือก

ขาวหุ้มเห็นชัดเจน ช่วยให้ถ่ายสะดวก เพราะลื่น กินวันละครั้งก่อนนอน  

ข้อควรระวงั ถ้าเมลด็พองตวัไม่เตม็ทีจ่ะท�าให้ท้องอดืและอจุจาระแขง็มากขึน้

§ ขีเ้หลก็ ใช้เฉพาะแก่น (ไม่ใช้เปลอืก) 1 ก�ามอื ใส่น�า้ท่วมหลงัมอื ต้มให้เหลอื 

1 ใน 3 จึงน�ามาดื่มก่อนอาหารเช้า หรือ ก่อนนอน

§ มะขาม ใช้เนื้อในฝักแก่ หรือมะขามเปียก 10 – 20 ฝัก จิ้มกินกับเกลือ แล้ว

ดื่มน�้าตามมากๆ หรือ ดื่มคั้นเป็นน�้าใส่เกลือเล็กน้อย
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  ท�าตอนเช้า โดยดื่มน�้า 1 แก้วหลังตื่นนอน แล้วเริ่มออกก�าลังกายดังภาพ

  ใช้น�้าต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้ว (ไม่กินน�้าที่แช่ในตู้เย็น) หรือใช้น�้าฝนที่สะอาด 5 แก้ววิธีกินเมื่อ  ตื่นนอนใหม่ๆ 

ยังไม่ต้องล้างหน้า ดื่มน�้าให้ครบ 5 แก้ว แต่หากแรกๆ ดื่มไม่ถึงก็ไม่เป็นไร ให้ค่อยๆ เพิ่มแต่ละวัน จนครบ 5 แก้ว และ

หากดื่มรวดเดียวไม่ได้ เช่น ดื่มได้ 2 แก้ว รู้สึกอิ่มมาก ก็พัก 5 - 10 นาที จึงค่อยดื่มต่อ ท�าเช่นนี้จนครบ 5 แก้ว เหตุที่

ต้องดื่มรวดเดียว เพราะต้องการให้น�้าเป็นยาระบายทันที โดยจะรู้สึกปวดถ่าย หลังดื่มไม่ถึงครึ่งชั่วโมง 

  ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้น�้าอุ่นเพราะจะท�าให้อาเจียน และบางคนอาจแพ้เกิดอาการ คือกินแล้วกลับท�าให้ท้อง

เสียหรือผิดปกติ ให้เลิกวิธีดื่มน�้าวิธีนี้

วิธีการออกก�าลังกาย

§ ยืนแยกเท้าเล็กน้อย ย่อเข่า มือสองข้างวางที่หน้าขา

§ หายใจเข้าเต็มที่ พร้อมกับท้องป่องออก

§ หายใจออกเต็มที่ พร้อมกับท้องแฟบ งอตัวเล็กน้อยงุ้มไหล่เล็ก

น้อย พยายามหายใจออกให้สุด ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องหดลงให้แฟบ 

จนเหมือนกับว่าหน้าท้องแฟบเข้าไปจนชิดกระดูกสันหลัง

§ หายใจเข้าใหม่ ท�า 3 – 4 คร้ัง

§ ท่านี้เป็นการนวดกระเพาะล�าไส้อย่างดี

 3. การออกก�าลังกาย รักษาท้องผูก

 4. การดื่มน�้า 5 แก้ว ถือเป็นยาระบายแก้ท้องผูกได้
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ข้อเสื่อมและปวดข้อ เป็นโรคของผู้สูงอายุ หรือเมื่อมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มักเกิดจากการที่ข้อตามร่างกายต้อง

รองรับน�้าหนักกระแทกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสิบป ี เช่น  ข้อเข่า  ข้อสะโพก  หรืออาจเป็นที่ข้อตามโคนนิ้ว

หัวแม่เท้าหรือข้อปลายนิ้วมือ

 2.3 ข้อเสื่อม/ปวดข้อ

คนในครอบครัวที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีอาการปวดข้อดังนี้หรือไม่

  § ปวดขดัตามข้อ เวลานัง่พบัเพยีบ หรอืลกุขึน้เดนิใหม่ๆ เป็นๆ หายๆ 

  นานเป็นปี

  § ข้อบวมไม่มาก ไม่ร้อน ขยบัข้อได้ อาจได้ยนิเสยีงกรอบแกรบเมือ่

  ขยับไปมา

  § มีอาการเข่าอ่อน ทรุด เป็นประจ�า

 ถ้าหากมีอาการหนึ่งอาการใด แสดงว่าอาจมีปัญหาข้อเสื่อม

ข้อปฏิบัติส�าหรับผู้ที่มีอาการข้อเสื่อม

  1. ลดน�้าหนัก โดยค่อยๆ ลด อย่าหักโหม

  2. เวลาปวดข้อให้หยุดพักงาน อาจใช้ผ้ายืดพันกระชับแต่เพียงเบาๆ (อย่าพันแน่น) จะช่วยลดการบวม

  3. กินอาหารพวกวิตามินเอ และวิตามินอี ได้แก่ ต�าลึง ผักหวานบ้าน ใบมะรุม ผักโขม ขี้เหล็ก ใบยอ ข้าวกล้อง 

และถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ

  4. ส�าหรับข้อเข่าเสื่อม ให้หลีกเลี่ยงการนั่งที่ท�าให้เกิดการเจ็บปวด เช่น การนั่งพับเพียบหรือ   นั่งขัดสมาธิ

ตัวการท�าให้ข้อเสื่อม

  1. น�้าหนักตัวมาก หรืออ้วนมากเกินไป ท�าให้ข้อต้องรองรับน�้าหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

  2. เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อเสื่อมตามวัย ท�าให้ข้อต่อต่างๆ เสียดสีกัน ท�าให้ข้อยืดและปวด

  3. สูบบุหรี่จัด จนท�าให้ข้อเสื่อมเร็วก่อนวัย
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§ ส้มกบ หรอืผกัแว่นโคก ลกัษณะคล้ายผกัแว่น แต่ใบเป็นรปูหวัใจ 

3 ใบ (ผักแว่นมี 4 ใบ) วิธีใช้ ใช้ใบสดด�าพอกบริเวณที่ช�้าบวม จะรู้สึก

เย็นมาก และอาการปวดบวมจะลดลง

ข้อควรระวัง หากน�ามาใช้เป็นยากิน เพื่อแก้ปวดฟันให้ใช้ต้นและ

ราก ล้างสะอาดขยี้กับเกลือเล็กน้อย ปิดที่ซอกเหงือกที่ปวดอาการ

ปวดจะลดลง ห้ามน�ามากินมากเกินไป เพราะจะท�าให้ เกิดนิ่วหรือ

ไตอักเสบได้ และยังท�าให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง หรือท�าให้

ท้องเสียได้

§ กระชาย เอาหวักระชายแก่ๆ มาปอกเปลอืกออก หัน่เป็นชิน้ๆ ตาก

แดดให้แห้ง แล้วน�ามาบดเป็นผง ใช้ชงกินกับน�า้ร้อนครั้งละ 1 ช้อน

กาแฟ วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

§ มะรุม  ใช้แก้อาการปวดตามข้อคล้ายจะเป็นไข้ ใช้มะรุมทั้ง 5 

คือ ราก ใบ ต้น ดอก ฝัก อย่างละ 1 ก�ามือ ใช้น�้า 3 ขัน ต้มให้เหลือ

ครึ่งขัน ดื่มยาวันละ 2 ครั้งๆ ละ 1 แก้ว ก่อนอาหาร เช้า - เย็น ถ้ายา

ถูกกับโรค อาการปวดจะทุเลาลงภายใน 4 ชั่วโมง ให้ต้มดื่มจนหาย 

หรืออาจใช้เฉพาะเมล็ดมะรุมมาคั่ว แล้วบดเป็นผง ใช้พอก บริเวณ

ที่ปวดข้อตะโพกได้

ค�าแนะน�าในการดูแลตนเอง เพื่อลดอาการปวดข้อ

 1. การใช้สมุนไพร ส�าหรับข้ออักเสบ หรือ ข้อเสื่อม

  บรรเทาปวด โดยการประคบด้วยน�า้อุน่ หรอืใช้ใบพลบัพลงึ องัไฟจน

อุน่จดัๆ แล้วน�ามาประคบบรเิวณข้อทีป่วด หากเป็นทีข้่อนิว้มอื หรอืนิว้เท้า 

ควรแช่ในอ่างน�้าอุ่นนาน 15 นาที ท�าวันละ 2 ครั้ง 

  กรณีปวดเข่า อาจใช้วิธีนวดข้อเข่าแล้วใช้น�้าละลายปูนแดงทา

บริเวณเข่า จะช่วยลดการอักเสบท�าให้หายเร็วขึ้น

(หมายเหตุ : ใบพลับพลึงนิยมน�ามาใช้ท�าเป็นดอกไม้จัน)

 2. การประคบด้วยน�้าอุ่น หรือใบพลับพลึง
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  ท่าออกก�าลังเข่ามี 3 ท่า ให้ท�าท่าละ 30 ครั้ง วันละ 3 รอบ ดังนี้

4.  กรณีข้อเสื่อมในคนแก่ ที่มีอาการปวด บวม ร้อน 
  ควรประคบด้วยความเย็นนาน 10 – 15 นาที ทุกวัน วันละ 1- 3 ครั้ง และอาจใช้ประคบด้วยใบ

พลับพลึง ที่อังไฟจนอุ่นจัดร่วมด้วยเพื่อลดอาการอักเสบ

  1. นอนหงาย เหยียดเข่า ใช้หมอนรองใต้เข่า ยกปลายเท้าขึ้น เกร็งค้างไว้แล้วปล่อย

  2. นอนคว�่า งอเข่าไปข้างหลังท�ามุมฉาก ดังรูป

  3. นั่งห้อยขาข้างเตียงหรือเก้าอี้ เหยียดเข่าตรงขึ้นมาเกร็งค้างไว้ ดังรูป

 3. การออกก�าลังกายส�าหรับปวดข้อเข่า
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ตับ ท�าหน้าที่ดังนี้ 1. สร้างน�้าดี  2. เก็บและส�ารองอาหาร 3. ก�าจัดสารพิษ 4. สร้างและท�าลายเม็ดเลือดแดง 5. ท�า

หน้าที่เผาผลาญอาหาร 6. สะสมวิตามิน ธาตุเหล็ก และทองแดง 7. สร้างองค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือด ดังนั้น

จึงถือได้ว่า “ตับเป็นอวัยวะที่ส�ำคัญมำกของร่ำงกำย”

 2.4 ตับอักเสบ/มะเร็งตับและตับแข็ง

สาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคตับ มาจาก

 1. การกินอาหารที่มีเชื้อรา         มะเร็งตับ

 2. การกินอาหารดิบที่มีพยาธิใบไม้ตับ     ตับอักเสบ มะเร็งตับ

 3. การดื่มเหล้า            ตับแข็ง

 4. การกินอาหารที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ     ตับอักเสบ

อาการตับอักเสบ : มีอาการไข้ต�่าๆ คล้ายหวัด ท้องอืด อ่อนเพลีย ปัสสาวะเหลือง บางครั้งคลื่นไส้ เบื่ออาหาร 

เจ็บใต้ชายโครงขวา

อาการตับแข็ง : ร่างกายจะเริ่มรู้สึกไม่สบาย มีอาการท้องอืด ท้องผูก เบื่ออาหาร  ตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะ

เหลืองเหมือนขมิ้น ตับเริ่มโต มีอาการบวม

อาหารที่กินแล้วเสี่ยงต่อมะเร็งตับ เนื่องจากมีเชื้อราที่เป็นสารก่อมะเร็ง ได้แก่

 § ถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิด โดยเฉพาะถั่วลิสงที่เก็บไว้นาน จนมีสีเข้มขึ้นหรือสีด�า

	§ ข้าวคั่ว หรือพริกแห้งป่นที่เก็บไว้นานจนมีสีเข้มผิดปกติ

	§ ข้าวโพดหรือหน่อไม้ที่ต้มทิ้งไว้นานจนมีสีขาวหรือสีเหลืองขึ้น

คนในครอบครัวของท่านมีอาการที่แสดงถึงอาการผิดปกติของร่างกายดังนี้หรือไม่

 1. มีอาการอ่อนเพลียเป็นประจ�า (หากมีอาการเดียว อาจเกิดจากการท�างานหนักหรือเครียดไม่ได้พักผ่อน)

 2. บางครั้งคลื่นไส้ เบื่ออาหาร

 3. ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นประจ�า

 4. เจ็บใต้ชายโครงขวา

 5. ตาเหลือง/ตัวเหลือง

 6. ปัสสาวะเหลือง เหมือนขมิ้น

 7. มีจุดแดงรูปแมงมุมบริเวณท้อง

� มีอาการร่วม 3 ข้อขึ้นไป โดยเฉพาะข้อ 1 - 4 แสดงว่าเริ่มมี

อาการ ตับอักเสบ

� มีอาการร่วม 2 ข้อขึ้นไป โดยเฉพาะข้อ 5 - 7 แสดงว่าเริ่มมี

อาการ ตับแข็ง
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  ตบัเมือ่ถกูท�าลายอย่างมากทัง้จากพยาธใิบไม้ตบั หรอือาหารทีม่เีชือ้ราหรอืเหล้า จะไม่สามารถกลบัมาท�างาน

ได้เหมือนเดิม ดังนั้นการลดอาหารดิบลง หรือกินเหล้าน้อยลง จนเลิกกินได้ จะเป็นการดูแลและรักษาตับ ไม่ให้ถูก

ท�าลายที่ดีที่สุด

การดื่มเหล้า นอกจากจะไปท�าลายเซลล์ตับ ยังท�าให้ร่างกายขาดสารวิตามินบี 1

และ บี 2 ท�าให้ระบบประสาทถูกท�าลาย ร่างกายควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้  เริ่มรู้สึก  

ไม่สบายมีอาการท้องอืด ท้องผูก หรือท้องเสีย อาเจียน เบื่ออาหาร น�้าหนักลด 

ผิวหนังและดวงตาซีดเหลือง (ดีซ่าน) ตับเริ่มโต มีอาการบวม ผู้ที่เริ่มมีอาการตับ

ผิดปกติจะกินอาหารที่มีไขมันมากๆ ไม่ได้ เพราะตับไม่ท�างาน  ดังนั้นจึงควรกิน

อาหารที่มีไขมันต�่า และงดอาหารรสเค็ม รวมทั้งเหล้า

การดื่มเหล้า เป็นอันตรายต่อตับ ไม่ควรดื่มเกินวันละ 40 ซีซี (1 ช้อนชา=5 ซีซี)

อาหารที่ช่วยบ�ารุงตับ ได้แก่ ถั่วแขก ถั่วลันเตา ถั่วเหลือง ส้ม ฝรั่ง

รวมทั้งข้าวกล้อง ปลาทุกชนิด และไข่

คนในครอบครัวของท่าน มีลักษณะการดื่มเหล้า ดังต่อไปนี้ หรือไม่

 § ดื่มเพื่อความสบายใจ หรือเพื่อคลายเครียด ลืมปัญหาทุกข์ใจต่างๆ

 § ดื่มจัดขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้สึก "ครึ้มอก ครึ้มใจ" เท่าครั้งก่อนที่เคยดื่ม

 § จ�าไม่ได้ว่าท�าหรือพูดอะไร เมื่อเมา

 § ชอบดื่มเพื่อ "ถอน" หรือแก้เมาค้าง

 § ดื่มเหล้าแทนกินข้าว เป็นประจ�า

 § มีอาการมือสั่น เห็นภาพหลอน และเหงื่อออกตอนกลางคืน

 § เลิกดื่มเหล้าไม่ได้ แม้หมอจะเตือน

หากมีอาการตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป แสดงว่าเริ่มมีปัญหาติดเหล้า

แนะน�าให้ดื่มเหล้าน้อยลง หรืองดเหล้า อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 - 2 วัน



20

`

20 คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน

`

ไต ถือเป็นอวัยวะที่ท�าหน้าที่เสมือนเครื่องกรองเอาแต่ของเสีย และสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อร่างกายออกมาทิ้ง ของเสีย

ส่วนใหญ่เป็นพวกเกลือแร่ และสารเคมีที่มาจากยาที่เรากินเป็นประจ�า สารปรุงแต่งอาหาร เช่น ผงชูรส สารแต่งรสรวม

ทั้งน�้าปลาเทียม (น�้าใส่เกลือและสี) และอาหารส�าเร็จรูปที่มีเกลือ หรือ โซเดียมสูงมากๆ เช่น บะหมี่ส�าเร็จรูป เป็นต้น

   การกินสารอาหารเหล่านี้มากๆ จะท�าให้ไตท�างานหนักและมีผลต่อการท�าลายเนื้อไต ท�าให้ไตอักเสบ และหาก

อักเสบเป็นประจ�า หากกินเป็นประจ�าบ่อยๆ จะเกิดอาการไตวาย คือ ไตไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้เป็นเหตุให้    

ของเสียคั่งค้างอยู่ในร่างกายเพิ่มมากขึ้น  จนเป็นอันตรายถึงตายได้

 2.5 โรคไต / นิ่ว

ตัวการท�าให้เกิดปัญหาไต

§ ผงชูรส เป็นสารที่ท�าจากมันส�าปะหลังหรืออ้อยก็จริง แต่ต้องเติมโซดาไฟเข้าไปในกระบวนการผลิต และยังผ่าน

กระบวนการเคมีหลายขั้นตอน ดังนั้นการใช้ผงชูรส ปรุงอาหารเกินวันละ 2 ช้อนมีผลต่อการท�างานของไต รวมทั้งจะก่อ

ให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายดังนี้

  1. ท�าให้สมองบางส่วนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและระบบสืบพันธุ์ท�างานผิดปกติ

  2. ผงชูรสที่ถูกความร้อนสูงจัดจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้ โดยเฉพาะหมูปิ้งและไก่ปิ้งที่ถูกผสมด้วยผงชูรส

จ�านวนมาก

  3. เกิดอาการแพ้ ได้แก่ หายใจไม่ออก แน่น อึดอัดหน้าอก เป็นต้น

§ ยาชุดประเภทต่างๆ  ยาทั้งหลายเหล่านี้มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ ซึ่งมีผลต่อการท�าลายเนื้อไต และท�าให้

ไตท�างานมากเกินไปในการขับของเสียออกจากร่างกาย

คนในครอบครัวของท่าน มีอาการดังนี้ หรือไม่

 § ปวดหลัง / เอว / สีข้างเป็นประจ�า (หากมีเพียงอาการเดียว อาจเกิดจากการท�างานหนัก)

 § ปัสสาวะขุ่น (หากมีเพียงอาการเดียว อาจเกิดจากดื่มน�้าน้อย)

 § ปัสสาวะขัด อาจมีเลือดปน

 § เท้าบวม / หน้าบวม / หนังตาบวม

 หำกมีอำกำรตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป แสดงว่ำ “คนในครอบครัวอำจมีปัญหำโรคไต”
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§ รากหญ้าคาแห้ง ใช้ประมาณ 1 ก�ามือ ล้างน�้าให้สะอาด หั่นเป็นฝอย

ต้มเอาน�้ากิน วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารทุกวัน แก้อาการบวมน�้า ไตอักเสบ 

และความดันโลหิตสูง

§ ข้าวโพด โดยใช้ส่วนที่เป็นไหมข้าวโพดอาจใช้แห้งหรือสด ใช้ประมาณ 

1 ก�ามือ ล้างให้สะอาด ต้มน�้าโดยใช้ไฟอ่อนต้มให้เดือดประมาณ 30 นาที 

ดื่มวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือดื่มแทนน�้า แก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

ค�าแนะน�าในการดูแลตนเอง เพื่อลดอาการไตอักเสบ

 สมุนไพรที่ช่วยแก้ไขปัญหาโรคไต

สมนุไพร ทีม่สีรรพคณุเป็นยาขบัปัสสาวะ ได้แก่ หญ้าหนวดแมว ใบขลู่ 

ตะไคร้ ชุมเห็ดเทศ สับปะรด(ผล) สมุนไพรเหล่านี้ช่วยให้ไตสามารถขับ

น�้าออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

§ หญ้าหนวดแมว ใช้ใบแห้งดีกว่าใบสด เพราะรสชาติดีกว่า โดยน�า

ใบมาล้างและน�ามาตากแดดไว้ 3 วัน เพื่อเก็บไว้ได้นานๆ

วิธีกิน  น�าใบแห้ง 1 หยบิมอื (ปกตใิบแห้ง 1 ขดี จะแบ่งใช้ได้ 20 ครัง้) 

ใส่น�้าประมาณ 1 ลิตร ต้มแค่เดือด สามารถใช้ดื่มเช้า -  เย็น

 นิ่วในไต

  “นิ่ว” ถือว่าเป็นโรคไตที่พบได้บ่อยที่สุด ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวของแคลเซียมกับสารออกซาเลต

หรือฟอสเฟต ท�าให้เกิดตะกอนในท่อปัสสาวะ จากรายงานผลการศึกษาของนายแพทย์อมร เปรมกมล คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2542) เชื่อว่าการเกิดนิ่วเป็นเพราะพันธุกรรมและเกิดจากการกิน

อาหารบางอย่าง โดยสังเกตได้ว่าคนที่มีนิ่วในไต มักมีอาการปวดขา เมื่อกินอาหารพวกหน่อไม้และแมลง เช่น 

ตั๊กแตน ทั้งนี้เพราะอาหารเหล่านี้มีผลท�าให้ร่างกายเกิดภาวะความเป็นกรด ท�าให้สารที่เรียกว่า “ยูริคแอซิค” 

ในร่างกายจับตัวเป็นก้อนนิ่ว หรือเหนี่ยวน�าให้เกิดนิ่วแคลเซียม โดยมียูริคเป็นส่วนผสมในเนื้อนิ่วก็ได้ ดังนั้น 

คนทีม่พีนัธกุรรมนีจ้งึควรหลกีเลีย่งการกนิอาหารพวกหน่อไม้และแมลง รวมทัง้เนือ้สตัว์ต่างๆ ยกเว้นปลา และ

หมู และวิธีการป้องกันการเกิดโรคนิ่วในไตที่ดีที่สุด คือ การดื่มน�้ามากๆ ให้ได้วันละ 2 - 3 ลิตร หรือให้ดื่ม

น�้ามากๆ จนสามารถปัสสาวะได้น�้าปัสสาวะ 2 ลิตรขึ้นไป การดื่มน�้ามากจะช่วยให้ไตท�างานปกติ
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  เกิดจากความบกพร่องของ "ตับอ่อน" ซึ่งปกติมีหน้าที่สร้างฮอร์โมน "อินซูลิน" ที่เป็นตัวควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือด ปกติน�้าตาลในเลือดจะมีค่า 100 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ถ้าตับอ่อนเกิดผิดปกติ               

ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลได้ จะมีค่าสูงกว่า 130 มก. จะท�าให้ไตไม่สามารถกักน�้าตาลเอาไว้ใช้ได้หมด น�้าตาล

จะล้นมากับปัสสาวะ ท�าให้เราสามารถตรวจพบน�้าตาลในปัสสาวะได้ การที่ร่างกายมีระดับน�้าตาลในเลือดสูง หรือที่

เรียกว่าโรคเบาหวาน จะก่อให้เกิดปัญหาต่อร่างกาย คือ มีการปัสสาวะบ่อย กระหายน�้ามาก น�้าหนักตัวลด อ่อนเพลีย 

ตามัวตาพร่าและเกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย และถ้าเป็นรุนแรงอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายจนถึงข้ันหมดสติ

ตัวการที่ท�าให้เกิดเบาหวาน ได้แก่

  คนที่กินจุเป็นโรคอ้วน ชอบกินไขมัน กินหวานมาก ไม่ชอบออกก�าลังกาย 

และมีประวัติพ่อแม่/ญาติพี่น้องเป็นโรคเบาหวาน

  

อาการภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน มีดังนี้

ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา เกดิจากการทีน่�า้ตาลเข้าไปในหลอดเลอืดเลก็ๆ ในลกูตาท�าให้หลอดเลอืดฉกีขาด ท�าให้

การมองเห็นของผู้ป่วยแย่ลง ตาหรือจอตาเสื่อม หรือมองเห็นจุดด�าลอยไปมา และอาจจะท�าให้ตาบอดได้ในที่สุด

ภาวะแทรกซ้อนทางไต  เนือ่งจากน�า้ตาลในเลอืดสงูไปท�าลาย หลอดเลอืดเลก็ๆ ของไตให้เสือ่ม ท�าให้ภาระในการดดู

กลับสารคืนสู่ร่างกายต้องท�างานมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นนานๆ ก็จะท�าให้เกิดไตวายได้ ซึ่งผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตภายใน 3 ปี 

นับจากแรกเริ่มมีอาการ

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท/เท้า หลอดเลือดเล็กๆ ที่มาเลี้ยงเส้นประสาทบริเวณปลายมือปลายเท้าถูก

ท�าลาย ท�าให้เส้นประสาทนั้นไม่สามารถน�าความรู้สึกต่อไปได้ เช่น รู้สึกชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือ เมื่อ

ผู้ป่วยมีแผล ผู้ป่วยก็จะไม่รู้ตัว

 2.6 โรคเบาหวาน

หากผู้ป่วยเบาหวานมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย จะท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นหรือมากขึ้น
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1) ต�าลึง มีวิตามินเอสูงมาก ช่วยบ�ารุงสายตา มีวิตามินซีสูงกว่ามะนาว วิตามิน บี 3 ช่วย

บ�ารุงผิวหนัง มีธาตุเหล็ก ช่วยบ�ารุงเลือด ใบต�าลึงมีสรรพคุณช่วยลดน�้าตาลในเลือด ส่วนผสม

ใบต�าลึง 1 ถ้วย น�้าต้มสุก 3/4 ถ้วย วิธีท�า ล้างใบต�าลึงให้สะอาด น�าไปปั่นกับน�้าต้มสุก เสร็จ

แล้วกรองเอาแต่น�้าเทใส่แก้วดื่มได้ทันที

ค�าแนะน�าในการดูแลตนเอง เพื่อลดน�้าตาลในเลือด

 1. สมุนไพรที่ช่วยในการลดน�้าตาลในเลือด ได้แก่

2) บอระเพ็ด น�าเถามาหั่นตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง ท�าเป็นลูกกลอน ขนาดเท่าเม็ดพุทราไทย 

กนิครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 3 เวลา ก่อนอาหารหรอืน�าไปบรรจใุส่แคปซลูเบอร์ศนูย์ (300 มลิลกิรมั

ต่อแคปซูล) กินครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 เวลา หรือ ใช้เถาหั่นตากแห้ง แล้วบดเป็นผงผสม

กบัน�า้ผึง้ป้ันเป็นลกูกลอนกนิก่อนนอน วนัละ 2-4 เมด็ จะช่วยให้ผูป่้วยเบาหวานสามารถควบคมุ

ปริมาณน�้าตาลได้ดี

ข้อควรระวัง  ก่อนกนิสมนุไพรต้องตรวจน�้าตาลในเลอืดว่ามรีะดบัต�่าหรอืไม่ เพราะเมือ่กนิสมนุไพรแล้วอาจ

     ท�าให้น�้าตาลในเลือดต�่าเกินไป

 2. อาหารที่เหมาะกับคนเบาหวาน

1. กินเผือก มัน ข้าวกล้อง เพราะมีเส้นใยอาหารสูง

2. กินผักสด 4 - 5 ทัพพี ต่อมื้อ และควรกินข้าวทุกมื้อ

3. กินยอดหรือลูกมะระขี้นก หรือหัวกระปุก เพื่อช่วยลดการดูดซึมน�้าตาลเข้าสู่กระแสเลือด

4. กินถั่วแห้ง เช่น ถั่วลิสง มะระขี้นก ถั่วแปบ ถั่วเขียว เพื่อให้ร่างกายดูดซึมน�้าตาล ไปใช้อย่างช้าๆ และสม�่าเสมอ 

 หรือ อาจกินกล้วย 1 ผล ส้ม 2 ลูก และ ฝรั่งครึ่งลูก ต่อวัน
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§  มะระขี้นก มีการศึกษาพบว่าสารในมะระขี้นกออกฤทธิ์คล้าย อินซูลิน จึงมีส่วนช่วยลด

น�้าตาลในเลือดได้ วิธีการใช้มีหลายวิธี

		� บดเป็นผง ใส่ในแคปซูล ขนาด 500 หรือ 1,000 มิลลิกรัม กินวันละ 1-2 ครั้ง

  � ชาชง น�ามะระขีน้กมาล้างให้สะอาด ผ่าซกีเอาเมลด็ออกไปให้หมด หัน่เป็นชิน้บางๆ น�า

ไปตากให้แห้งสนิท เวลารับประทานให้ น�าไปต้มน�้าเดือด ดื่มเป็นชา (หากกลัวขม น�าใบเตยหอม

หั่นเป็นท่อนตากแห้ง แล้วเอามาคั่วให้เหลืองกรอบ จึงน�าไปชงพร้อมกัน จะกลบความขมของ

 มะระขี้นกได้)

 � ดื่มน�้าคั้นมะระขี้นก (ใช้มะระขี้นก 1-2 ผลคั้นร่วมกับผักผลไม้ชนิดอื่น เพื่อลดความขม แต่ทั้งนี้ควรเป็นผลไม้ที่

มีน�้าตาลไม่มากนัก เช่น แอปเปิ้ลเขียวจะดีกว่าแอปเปิ้ลแดง วันละ 1 แก้วในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร และถ้า

เป็นไปได้อีก 1 แก้วในช่วงเย็น)

 (ห้ามใช้มะระขี้นกกับผู้ที่แพ้พวกแตงเมลอน แคนตาลูป และหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยโรคตับ)

  

 3. ผลไม้กับผู้ป่วยเบาหวาน แบ่งตามระดับความหวาน ได้ 3 ประเภท คือ

ประเภทระดับความหวาน 6 - 10% 

ได้แก่ ฝรั่ง แตงโม แตงไทย ชมพู่ ส้มโอ มะละกอ มะม่วงดิบ มะไฟ สมอ ส้มเขียวหวาน พุทรา มะกอก มะขาม

เทศ มะขามป้อม (ผู้ป่วยกินได้ปริมาณเท่ากับฝรั่ง 1 ลูก แบ่งกินเป็น 2 ครั้งต่อวัน)

1

หวาน 10 - 15% 

ได้แก่  องุ่น ขนุน น้อยหน่า สับปะรด เงาะ

 มะขามหวาน (ผู้ป่วยกินได้วันละ 1 - 2 ชิ้น)

2
หวาน 15% 

ได้แก่  ทุเรียน กล้วย ละมุด ลิ้นจี่ ล�าไย 

(ผู้ป่วยไม่ควรกิน)

3

 4. การออกก�าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน

  อาจใช้การวิง่ เดนิ ป่ันจกัรยาน หรอืเต้นตามจงัหวะเพลง ให้เริม่ต้นด้วยการเคลือ่นไหวช้าๆ ก่อน ใช้เวลา 

5 - 10 นาที หลังจากนั้นจึงเพิ่มความเร็วและแรงขึ้น นาน  20 - 30 นาที และค่อยๆ ผ่อนความเร็วลง ใช้เวลา 

5 - 10 นาท ีจึงค่อยหยุด เพื่อใหร้่างกายคืนสู่สภาพปกติ ควรออกก�าลังกายทกุวัน หรืออย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 3  ครั้ง
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  ความดันโลหิตสูง เกิดจากเส้นเลือดแข็งตัว หรือไม่มีความยืดหยุ่น เนื่องจากมีไขมันในเลือดสูง หรือเป็นโรค  

เบาหวานมานาน ความดันโลหิตของร่างกายมี 2 ค่า คือ สูง หมายถึง ความดันขณะหัวใจบีบตัว และต�่า หมายถึง     

ความดันขณะหัวใจคลายตัวคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง ได้แก่  คนชรา  คนอ้วน คนดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่จัด 

และคนทีช่อบกนิเคม็มากๆ  โดยในระยะเริม่ต้นของโรคความดนัโลหติสงูจะไม่พบอาการผดิปกตแิละหากไม่สนใจปล่อย

ให้ความดันสูงขึ้นมากๆ จะเป็นผลเสียต่อหัวใจและหลอดเลือด ท�าให้เส้นเลือดในสมองแตก และเป็นอัมพาตในที่สุด

อาการของความดันโลหิตสูง

 § วิงเวียนศีรษะหรือปวดหัวบ่อยๆ

 § หน้ามืด ตาลาย หูอื้อ เป็นประจ�า

 § หลังตื่นนอนตอนเช้า มีอาการปวดมึนท้ายทอยทุกวันหรือเป็นประจ�า

 § ตาพร่ามัวเป็นประจ�า

 หำกมีอำกำร 2 ข้อขึ้นไป อำจเริ่มมีอำกำรของโรคควำมดันโลหิตสูง

ตัวการที่ท�าให้ความดันโลหิตสูง ได้แก่ :  1) กินอาหารไม่ได้สัดส่วน เช่น เค็มเกินไป  2) เกิดจากโรคอ้วน 3) ไต 

หรือ ต่อมหมวกไต ท�างานผิดปกติ  4) เครียด วิตกกังวล เป็นประจ�า  5) ผลข้างเคียงจากการกินยาเม็ดคุมก�าเนิดสตรี        

6) สูบบุหรี่จัด หรือดื่มเหล้าจัด

 2.7 โรคความดันโลหิตสูง

ค�าแนะน�าการดูแลตนเองเพื่อลดความดันโลหิตสูง

  การคลายเครียด มีหลายวิธ ีเชน่ ท�างานอดิเรกหรือสนุกกับการออกก�าลังกาย หรือ นั่งสมาธ ิฟังเพลง ไปวดัท�าบุญ 

นั่งฟังธรรม ท่องบทสวดมนต์ เป็นต้น และที่ส�าคัญอย่าปล่อยให้ท้องผูก

 § ลดการใช้เกลือในการปรุงอาหาร หรืองดอาหารเค็ม

 § เลี่ยงการกินมาก การกินไขมัน จะท�าให้อ้วน

 § งดอาหารส�าเร็จรูป เช่น บะหมี่ส�าเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารรมควัน และอาหารหมักดองทุกอย่าง

 1. การรักษาด้วยการใช้อาหาร

 2. การรักษาด้วยวิธีการคลายเครียด
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  วธิอีอกก�าลงักายมหีลายวธิ ีเช่น เดนิ วิง่เหยาะๆ เต้นตามจงัหวะเพลง หรอืถบีจกัรยาน เป็นต้น ควรออกก�าลงักาย

วันละ 15 - 30 นาที

ท่าทีใ่ช้ส�าหรบัคนสงูอายใุนการออกก�าลงักายทีบ้่าน มหีลายท่า เช่นดงัภาพ ให้ท�าทกุท่าๆ ละ 10 ครัง้ ต่อวนั

  2) ต้นคื่นฉ่าย ล้างให้สะอาด สัก 1 ก�ามือ น�ามาโขลก ให้ละเอียดแล้วคั้นเอาน�้าออก กินน�้าที่คั้นครั้งละ

   ครึ่งถ้วยชา วันละ 1-2 ครั้ง
  3) ดอกกระเจี๊ยบ ส�าหรับคนอ้วนน�าดอกกระเจี๊ยบแดงมาต้มกินน�้า  จะช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด และ   

   ลด ความดันโลหิตสูง

  1) กินกระเทียมสด เคี้ยวกินวันละ 7 กลีบ

 3. สมุนไพรที่ช่วยในการลดความดันโลหิตสูง

 4. การรักษาด้วยวิธีการออกก�าลังกาย

       สรุป   ครอบครัวของท่าน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค  จ�านวน...................โรค

          และมีคนที่เริ่มหรือแสดงอาการป่วย       จ�านวน...................คน
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สรุป  การดูแลสุขภาพตนเองในครอบครัว

ครอบครัวของท่าน มีภาวะเสี่ยงหรือมีอาการป่วยของโรค 7 โรคหรือไม่

ล�าดับ อาการ/โรค
ครอบครัวของท่าน มีโอกาสเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคใดบ้าง

มีโอกาสเสี่ยง มีอาการป่วย ไม่มีโอกาสเสี่ยง/ไม่มีอาการป่วย

1 ปวดหลังเรื้อรัง

2 ท้องผูก/ริดสีดวงทวาร

3 ข้อเสื่อม/ปวดข้อ

4 ตับอักเสบ/มะเร็งตับ/ตับแข็ง

5 โรคไต/นิ่ว

6 โรคเบาหวาน

7 โรคความดันโลหิตสูง

หากครอบครัวของท่าน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค เพียง 1 โรค หรือ

มีผู้ป่วยในครอบครัว เพียง 1 คนก็ตาม ครอบครัวท่านจ�าเป็นต้อง 

ปรับเปลี่ยนการด�าเนินชีวิตในเรื่องอาหาร ออกก�าลังกาย อารมณ์ / ความเครียด การงดสูบบุหรี่ 

และ ดื่มสุรา เพื่อป้องกันไม่ให้มีโอกาสป่วยเป็นโรคมากขึ้น

       สรุป   ครอบครัวของท่าน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค  จ�านวน...................โรค

          และมีคนที่เริ่มหรือแสดงอาการป่วย       จ�านวน...................คน
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สารอาหาร แหล่งอาหารพื้นบ้าน (เรียงรายชื่อพืชที่มีสารอาหารแต่ละชนิดจากมากไปน้อย)

โปรตีน ถั่วพู ถั่วแปบ กระถิน ใบอ่อนมะยม ใบมะรุม ใบขี้เหล็ก ผักหวานบ้าน สะเดา ชะพลู 

ผักโขม ใบอ่อนมะขาม ดอกขิก (สลิด) เห็ดโคน ต�าลึง

คาร์โบไฮเดรต

(ให้แคลอรี่)

ถั่วพู ถั่วแปบ สาคู ใบขี้เหล็ก หัวมันเทศ ใบย่านาง มันหัวเสือ บุก กลอย ใบกุ่มน�้า เผือก 

มันเสา ใบมะกอก กระทือ ดอกขี้เหล็ก สะเดา ใบอ่อนมะขาม ผักหวานบ้าน

วิตามินเอ ต�าลึง ผักหวานบ้าน ชะพลู มะเขือเทศสีดา ใบมะรุม ผักโขม ใบบัวบก ฟักทอง (ยอด/ลูก) 

ขี้เหล็ก ใบอ่อนมะยม ใบยอ กระถิน กุ่มน�้า ผักปลัง กระชาย ผักกาดน�้า ขลู่

วิตามินบี 1 พริกขี้หนู ถั่วแปบ ผักชีฝรั่ง ใบยอ ใบอ่อนมะยม บัวบก ใบมะรุม ถั่วพู มะเขือพวง ต�าลึง 

โหระพา  มันเทศหัว สาคู ยอดฟักทอง เห็ดโคน หน่อไม้ ดอกแค กุ่มน�้า สะเดา

วิตามินบี 2 ใบมะรุม ผักหวานบ้าน ใบมะกอก ขี้เหล็ก ใบย่านาง ผักโขม เห็ดโคน ใบแมงลัก ดอกโสน ใบ

กุ่มน�้า โหระพา ผักชีฝรั่ง ยอดฟักทอง บุก ใบยอ ถั่วแปบ ยอดมะขาม มะเขือพวง

วิตามินซี ขี้เหล็ก(สด) ฟักค่าว ใบและฝักมะรุม ผักหวานบ้าน ผักโขม สมอไทย ใบอ่อนมะยม ผักปลัง 

ใบยอ สะเดา สะละแหน่ มะระ ดอกแค ดอกโสน แฟง ต�าลึง ดอกขิก (สลิด)

แคลเซียม ใบย่านาง ชะพลู ใบยอ ผักโขม กระเพรา ใบมะรุม ขลู่ มะเขือพวง พริกขี้หนู ผักหวานบ้าน 

หน่อไม้ สะละแหน่ ใบแมงลัก ผักกาดน�้า โหระพา บัวบก กระถิน ใบต�าลึง ผักกระเฉด

ฟอสฟอรัส ถั่วแปบ มะเขือพวง ผักหวานป่า ถั่วพู ใบขี้เหล็ก ชะพลู ใบมะรุม ดอกขิก ใบยอ ผักโขม

เหล็ก มะเขือพวง บวบงู ชะพลู ผักชีฝรั่ง บัวบก ใบย่านาง ขลู่ ใบกุ่มน�้า ใบขี้เหล็ก ใบยอ

ไนอาซีส มะแว้ง กระถิน ฟักทอง ต�าลึง ใบมะรุม สมอไทย ผักโขม ถั่วแปบ บุก ขิง ดอกแค

   ปัจจุบันคนเรากินอาหารบางอย่างที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น เนื้อหมูปิ้งที่ไหม้  ลูกชิ้นเด้ง  ผักและผลไม้ที่มี            

ยาฆ่าแมลง  เหล้า  แหนมหรอืเนือ้แห้งทีใ่ส่สสีด (สย้ีอมผ้า) หรอื ใส่สารกนับดู  จนก่อให้เกดิมะเรง็ในร่างกาย   อย่างไร

ก็ตามพบว่าผักพื้นบ้านบางชนิดมีสารที่เรียกว่า สารแอนติออกซิแดนท์ หรือสารต้านมะเร็ง ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยจับสารก่อ

มะเร็ง และขับออกจากร่างกาย  ซึ่งสารเหล่านี้จะพบในพืชผักที่มีวิตามินต่างๆ  เบต้า-คาโรทีน  และสารคาทีนอยด์  

ตามตารางต่อไปนี้

(กรุณาท�าเครื่องหมาย ¡ ล้อมรอบรายชื่อผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในครัวเรือนหรือบริเวณใกล้ๆ)

การสร้างฐานอาหารและสมุนไพรในครัวเรือน

บทที่ 33
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การสร้างฐานอาหารและสมุนไพรในครัวเรือน
กล้วยประโยชน์นานัปการ อุดมไปด้วยวิตามินซี วิตามินอี วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 

กรดแพนโทเทนิก กรดโฟลิก เบตาแคโรทีน และมีเส้นใยสูง ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้า 

โรคหัวใจ โรคโลหิตจาง และแก้ท้องผูก

กะเพรา ใบกะเพราที่ใส่ในข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวมีสารอาหารมากมาย เช่น วิตามินซี    

ไนอาซิน ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก เป็นต้น ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุก

เสียด 

ขมิ้นชันรักษากระเพาะ   เหง้า   ขมิ้นชันมีน�้ามันหอมระเหยที่กระตุ้นการหลั่งเหมือก

ออกมาเคลือบกระเพาะ อาหาร ลดการอักเสบ บรรเทาอาการปวดท้อง แก้ท้องอืด    

ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด ขับลมและช่วยให้เจริญอาหาร

ขี้เหล็กแก้ท้องผูก ใบขี้เหล็ก มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ แก้ท้องผูก ช่วยเจริญอาหาร 

แก้ระดขูาว ขบันิว่ ขบัปัสสาวะ ส่วนดอกช่วยคลายเครยีด ท�าให้นอนหลบั และขจดัรงัแค

ชะพลูขับลม ใบ ชะพลู มีแคลเซียมในประมาณที่สูงถึง 601 มิลลิกรัม/ใบ 100 กรัม มี

สรรพคุณในการขับเสมหะ แก้จุกเสียด แน่นท้อง ส่วนรากใช้เป็นยาขับลม

ตะไคร้แก้เวียนศีรษะ   ล�าต้นใช้ดมแก้อาการวิเวียนศีรษะ ส่วนใบใช้ต้มดื่มแก้ไอ แก้

เจ็บคอ

ใบยอเป็นยาแก้ไข้ ใบยออ่อนมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ บ�ารุงธาตุ ลดอุณหภูมิของ

ร่างกาย แก้ท้องร่วง เหงอืกบวม ปวดข้อ ใบยอ 100 กรมัมแีคลเซยีมสงูถงึ 841 มลิลกิรมั

บวับกแก้ช�า้ใน  ใบบวับกใช้เป็นยาบ�ารงุหวัใจ แก้อ่อนเพลยีเมือ่ล้า ขบัปัสสาวะ รกัษา

แผล ใช้รกัษาแผลสดหรอืแผลหลงัผ่าตดั น�ามาเป็นเครือ่งดืม่เป็นยาแก้ช�า้ใน ท�าให้เลอืด

กระจายตัว แก้ฟกช�้าได้ดี ช่วยลดอาการกระหายน�้า

สมุนไพรไทย อาหารเพื่อสุขภาพดี 

 ¡กÅล�ŒÇวÂย»ปÃรÐะâโÂยªช¹น�¹นÒา¹นÑั»ป¡กÒาÃร  ÍอØุ´ดÁมäไ»ป´ด�ŒÇวÂยÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นÍอÕี ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นºบÕี 6 ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นºบÕี 12 
¡กÃร´ดáแ¾พ¹นâโ·ทàเ·ท¹นÔิ¡ก ¡กÃร´ดâโ¿ฟÅลÔิ¡ก àเºบµตÒาáแ¤คâโÃร·ทÕี¹น áแÅลÐะÁมÕีàเÊส�Œ¹นãใÂยÊสÙู§ง ªช�‹ÇวÂย»ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นâโÃร¤ค«ซÖึÁมàเÈศÃร�ŒÒา âโÃร¤คËหÑัÇวãใ¨จ 

âโÃร¤คâโÅลËหÔิµต¨จÒา§ง áแÅลÐะáแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§ง¼ผÙู¡ก 

¡กÐะàเ¾พÃรÒา  ãใºบ ¡กÐะàเ¾พÃรÒา·ทÕีè่ãใÊส�‹ãใ¹น¢ข�ŒÒาÇว¡กÐะàเ¾พÃรÒาäไ¡ก�‹äไ¢ข�‹´ดÒาÇวÁมÕีÊสÒาÃรÍอÒาËหÒาÃรÁมÒา¡กÁมÒาÂย àเªช�‹¹น ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี äไ¹นÍอÒา«ซÔิ¹น 
¿ฟÍอÊส¿ฟÍอÃรÑัÊส áแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁม àเËหÅลç็¡ก àเ»ป�š¹นµต�Œ¹น ªช�‹ÇวÂย¢ขÑัºบÅลÁม áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§งÍอ×ื´ด ·ท�ŒÍอ§งàเ¿ฟ�‡Íอ 

áแ¹น�‹¹น¨จØุ¡กàเÊสÕีÂย´ด  

¢ขÁมÔิé้¹นªชÑั¹นÃรÑั¡กÉษÒา¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะ  àเËห§ง�ŒÒา 
¢ขÁมÔิé้¹นªชÑั¹นÁมÕี¹นé้íํÒาÁมÑั¹นËหÍอÁมÃรÐะàเËหÂย·ทÕีè่¡กÃรÐะµตØุ�Œ¹น¡กÒาÃรËหÅลÑัè่§งàเËหÁม×ืÍอ¡กÍอÍอ¡กÁมÒาàเ¤คÅล×ืÍอºบ¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะ 

ÍอÒาËหÒาÃร Åล´ด¡กÒาÃรÍอÑั¡กàเÊสºบ ºบÃรÃรàเ·ทÒาÍอÒา¡กÒาÃร»ปÇว´ด·ท�ŒÍอ§ง áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§งÍอ×ื´ด ·ท�ŒÍอ§งàเ¿ฟ�‡Íอ áแ¹น�‹¹น 

¨จØุ¡กàเÊสÕีÂย´ด ¢ขÑัºบÅลÁม áแÅลÐะªช�‹ÇวÂยãใËห�Œàเ¨จÃรÔิÞญÍอÒาËหÒาÃร 

¢ขÕีé้àเËหÅลç็¡กáแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§ง¼ผÙู¡ก ãใºบ¢ขÕีé้àเËหÅลç็¡ก ÁมÕีÊสÃรÃร¾พ¤คØุ³ณªช�‹ÇวÂยãใËห�Œ¹นÍอ¹นËหÅลÑัºบ áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§ง¼ผÙู¡ก ªช�‹ÇวÂยàเ¨จÃรÔิÞญÍอÒาËหÒาÃร áแ¡ก�ŒÃรÐะ´ดÙู¢ขÒาÇว 
¢ขÑัºบ¹นÔิè่Çว ¢ขÑัºบ»ป�˜ÊสÊสÒาÇวÐะ Êส�‹Çว¹น´ดÍอ¡กªช�‹ÇวÂย¤คÅลÒาÂยàเ¤คÃรÕีÂย´ด ·ทíํÒาãใËห�Œ¹นÍอ¹นËหÅลÑัºบ áแÅลÐะ¢ข¨จÑั´ดÃรÑั§งáแ¤ค 
ªชÐะ¾พÅลÙู¢ขÑัºบÅลÁม ãใºบ ªชÐะ¾พÅลÙู ÁมÕีáแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁมãใ¹น»ปÃรÐะÁมÒา³ณ·ทÕีè่ÊสÙู§ง¶ถÖึ§ง 601 ÁมÔิÅลÅลÔิ¡กÃรÑัÁม/100 

¡กÃรÑัÁม ÁมÕีÊสÃรÃร¾พ¤คØุ³ณãใ¹น¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเÊสÁมËหÐะ áแ¡ก�Œ¨จØุ¡กàเÊสÕีÂย´ด áแ¹น�‹¹น·ท�ŒÍอ§ง 

Êส�‹Çว¹นÃรÒา¡กãใªช�Œàเ»ป�š¹นÂยÒา¢ขÑัºบÅลÁม 

µตÐะäไ¤คÃร�Œáแ¡ก�ŒàเÇวÕีÂย¹นÈศÕีÃรÉษÐะ   ÅลíํÒาµต�Œ¹นãใªช�Œ´ดÁมáแ¡ก�ŒÍอÒา¡กÒาÃรÇวÔิàเÇวÕีÂย¹นÈศÕีÃรÉษÐะ 
Êส�‹Çว¹นãใºบãใªช�Œµต�ŒÁม´ด×ืè่Áมáแ¡ก�ŒäไÍอ áแ¡ก�Œàเ¨จç็ºบ¤คÍอ 

ãใºบÂยÍอàเ»ป�š¹นÂยÒาáแ¡ก�Œäไ¢ข�Œ ãใºบ ÂยÍอÍอ�‹Íอ¹นÁมÕีÊสÃรÃร¾พ¤คØุ³ณàเ»ป�š¹นÂยÒาáแ¡ก�Œäไ¢ข�Œ ºบíํÒาÃรØุ§ง¸ธÒาµตØุ 
Åล´ดÍอØุ³ณËหÀภÙูÁมÔิ¢ขÍอ§งÃร�‹Òา§ง¡กÒาÂย áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§งÃร�‹Çว§ง àเËห§ง×ืÍอ¡กºบÇวÁม »ปÇว´ด¢ข�ŒÍอ ãใºบÂยÍอ 100 

¡กÃรÑัÁมÁมÕีáแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁมÊสÙู§ง¶ถÖึ§ง 841 ÁมÔิÅลÅลÔิ¡กÃรÑัÁม 

ºบÑัÇวºบ¡กáแ¡ก�Œªชé้íํÒาãใ¹น ãใºบºบÑัÇวºบ¡กãใªช�Œàเ»ป�š¹นÂยÒาºบíํÒาÃรØุ§งËหÑัÇวãใ¨จ áแ¡ก�ŒÍอ�‹Íอ¹นàเ¾พÅลÕีÂยàเÁม×ืè่ÍอÅล�ŒÒา 

¢ขÑัºบ»ป�˜ÊสÊสÒาÇวÐะ ÃรÑั¡กÉษÒาáแ¼ผÅล ãใªช�ŒÃรÑั¡กÉษÒาáแ¼ผÅลÊส´ดËหÃร×ืÍอáแ¼ผÅลËหÅลÑั§ง¼ผ�‹ÒาµตÑั´ด 

¹นíํÒาÁมÒาàเ»ป�š¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง´ด×ืè่Áม àเ»ป�š¹นÂยÒาáแ¡ก�Œªชé้íํÒาãใ¹น ·ทíํÒาãใËห�ŒàเÅล×ืÍอ´ด¡กÃรÐะ¨จÒาÂยµตÑัÇว áแ¡ก�Œ¿ฟ¡กªชé้íํÒาäไ´ด�Œ´ดÕี 

ªช�‹ÇวÂยÅล´ดÍอÒา¡กÒาÃร¡กÃรÐะËหÒาÂย¹นé้íํÒา 

µตíํÒาÅลÖึ§งºบíํÒาÃรØุ§งÃร�‹Òา§ง¡กÒาÂย  

สมุนไพรไทย อาหารเพื่อสุขภาพดี 

 ¡กÅล�ŒÇวÂย»ปÃรÐะâโÂยªช¹น�¹นÒา¹นÑั»ป¡กÒาÃร  ÍอØุ´ดÁมäไ»ป´ด�ŒÇวÂยÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นÍอÕี ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นºบÕี 6 ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นºบÕี 12 
¡กÃร´ดáแ¾พ¹นâโ·ทàเ·ท¹นÔิ¡ก ¡กÃร´ดâโ¿ฟÅลÔิ¡ก àเºบµตÒาáแ¤คâโÃร·ทÕี¹น áแÅลÐะÁมÕีàเÊส�Œ¹นãใÂยÊสÙู§ง ªช�‹ÇวÂย»ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นâโÃร¤ค«ซÖึÁมàเÈศÃร�ŒÒา âโÃร¤คËหÑัÇวãใ¨จ 

âโÃร¤คâโÅลËหÔิµต¨จÒา§ง áแÅลÐะáแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§ง¼ผÙู¡ก 

¡กÐะàเ¾พÃรÒา  ãใºบ ¡กÐะàเ¾พÃรÒา·ทÕีè่ãใÊส�‹ãใ¹น¢ข�ŒÒาÇว¡กÐะàเ¾พÃรÒาäไ¡ก�‹äไ¢ข�‹´ดÒาÇวÁมÕีÊสÒาÃรÍอÒาËหÒาÃรÁมÒา¡กÁมÒาÂย àเªช�‹¹น ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี äไ¹นÍอÒา«ซÔิ¹น 
¿ฟÍอÊส¿ฟÍอÃรÑัÊส áแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁม àเËหÅลç็¡ก àเ»ป�š¹นµต�Œ¹น ªช�‹ÇวÂย¢ขÑัºบÅลÁม áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§งÍอ×ื´ด ·ท�ŒÍอ§งàเ¿ฟ�‡Íอ 

áแ¹น�‹¹น¨จØุ¡กàเÊสÕีÂย´ด  

¢ขÁมÔิé้¹นªชÑั¹นÃรÑั¡กÉษÒา¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะ  àเËห§ง�ŒÒา 
¢ขÁมÔิé้¹นªชÑั¹นÁมÕี¹นé้íํÒาÁมÑั¹นËหÍอÁมÃรÐะàเËหÂย·ทÕีè่¡กÃรÐะµตØุ�Œ¹น¡กÒาÃรËหÅลÑัè่§งàเËหÁม×ืÍอ¡กÍอÍอ¡กÁมÒาàเ¤คÅล×ืÍอºบ¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะ 

ÍอÒาËหÒาÃร Åล´ด¡กÒาÃรÍอÑั¡กàเÊสºบ ºบÃรÃรàเ·ทÒาÍอÒา¡กÒาÃร»ปÇว´ด·ท�ŒÍอ§ง áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§งÍอ×ื´ด ·ท�ŒÍอ§งàเ¿ฟ�‡Íอ áแ¹น�‹¹น 

¨จØุ¡กàเÊสÕีÂย´ด ¢ขÑัºบÅลÁม áแÅลÐะªช�‹ÇวÂยãใËห�Œàเ¨จÃรÔิÞญÍอÒาËหÒาÃร 

¢ขÕีé้àเËหÅลç็¡กáแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§ง¼ผÙู¡ก ãใºบ¢ขÕีé้àเËหÅลç็¡ก ÁมÕีÊสÃรÃร¾พ¤คØุ³ณªช�‹ÇวÂยãใËห�Œ¹นÍอ¹นËหÅลÑัºบ áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§ง¼ผÙู¡ก ªช�‹ÇวÂยàเ¨จÃรÔิÞญÍอÒาËหÒาÃร áแ¡ก�ŒÃรÐะ´ดÙู¢ขÒาÇว 
¢ขÑัºบ¹นÔิè่Çว ¢ขÑัºบ»ป�˜ÊสÊสÒาÇวÐะ Êส�‹Çว¹น´ดÍอ¡กªช�‹ÇวÂย¤คÅลÒาÂยàเ¤คÃรÕีÂย´ด ·ทíํÒาãใËห�Œ¹นÍอ¹นËหÅลÑัºบ áแÅลÐะ¢ข¨จÑั´ดÃรÑั§งáแ¤ค 
ªชÐะ¾พÅลÙู¢ขÑัºบÅลÁม ãใºบ ªชÐะ¾พÅลÙู ÁมÕีáแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁมãใ¹น»ปÃรÐะÁมÒา³ณ·ทÕีè่ÊสÙู§ง¶ถÖึ§ง 601 ÁมÔิÅลÅลÔิ¡กÃรÑัÁม/100 

¡กÃรÑัÁม ÁมÕีÊสÃรÃร¾พ¤คØุ³ณãใ¹น¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเÊสÁมËหÐะ áแ¡ก�Œ¨จØุ¡กàเÊสÕีÂย´ด áแ¹น�‹¹น·ท�ŒÍอ§ง 

Êส�‹Çว¹นÃรÒา¡กãใªช�Œàเ»ป�š¹นÂยÒา¢ขÑัºบÅลÁม 

µตÐะäไ¤คÃร�Œáแ¡ก�ŒàเÇวÕีÂย¹นÈศÕีÃรÉษÐะ   ÅลíํÒาµต�Œ¹นãใªช�Œ´ดÁมáแ¡ก�ŒÍอÒา¡กÒาÃรÇวÔิàเÇวÕีÂย¹นÈศÕีÃรÉษÐะ 
Êส�‹Çว¹นãใºบãใªช�Œµต�ŒÁม´ด×ืè่Áมáแ¡ก�ŒäไÍอ áแ¡ก�Œàเ¨จç็ºบ¤คÍอ 

ãใºบÂยÍอàเ»ป�š¹นÂยÒาáแ¡ก�Œäไ¢ข�Œ ãใºบ ÂยÍอÍอ�‹Íอ¹นÁมÕีÊสÃรÃร¾พ¤คØุ³ณàเ»ป�š¹นÂยÒาáแ¡ก�Œäไ¢ข�Œ ºบíํÒาÃรØุ§ง¸ธÒาµตØุ 
Åล´ดÍอØุ³ณËหÀภÙูÁมÔิ¢ขÍอ§งÃร�‹Òา§ง¡กÒาÂย áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§งÃร�‹Çว§ง àเËห§ง×ืÍอ¡กºบÇวÁม »ปÇว´ด¢ข�ŒÍอ ãใºบÂยÍอ 100 

¡กÃรÑัÁมÁมÕีáแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁมÊสÙู§ง¶ถÖึ§ง 841 ÁมÔิÅลÅลÔิ¡กÃรÑัÁม 

ºบÑัÇวºบ¡กáแ¡ก�Œªชé้íํÒาãใ¹น ãใºบºบÑัÇวºบ¡กãใªช�Œàเ»ป�š¹นÂยÒาºบíํÒาÃรØุ§งËหÑัÇวãใ¨จ áแ¡ก�ŒÍอ�‹Íอ¹นàเ¾พÅลÕีÂยàเÁม×ืè่ÍอÅล�ŒÒา 

¢ขÑัºบ»ป�˜ÊสÊสÒาÇวÐะ ÃรÑั¡กÉษÒาáแ¼ผÅล ãใªช�ŒÃรÑั¡กÉษÒาáแ¼ผÅลÊส´ดËหÃร×ืÍอáแ¼ผÅลËหÅลÑั§ง¼ผ�‹ÒาµตÑั´ด 

¹นíํÒาÁมÒาàเ»ป�š¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง´ด×ืè่Áม àเ»ป�š¹นÂยÒาáแ¡ก�Œªชé้íํÒาãใ¹น ·ทíํÒาãใËห�ŒàเÅล×ืÍอ´ด¡กÃรÐะ¨จÒาÂยµตÑัÇว áแ¡ก�Œ¿ฟ¡กªชé้íํÒาäไ´ด�Œ´ดÕี 

ªช�‹ÇวÂยÅล´ดÍอÒา¡กÒาÃร¡กÃรÐะËหÒาÂย¹นé้íํÒา 

µตíํÒาÅลÖึ§งºบíํÒาÃรØุ§งÃร�‹Òา§ง¡กÒาÂย  

สมุนไพรไทย อาหารเพื่อสุขภาพดี 

 ¡กÅล�ŒÇวÂย»ปÃรÐะâโÂยªช¹น�¹นÒา¹นÑั»ป¡กÒาÃร  ÍอØุ´ดÁมäไ»ป´ด�ŒÇวÂยÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นÍอÕี ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นºบÕี 6 ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นºบÕี 12 
¡กÃร´ดáแ¾พ¹นâโ·ทàเ·ท¹นÔิ¡ก ¡กÃร´ดâโ¿ฟÅลÔิ¡ก àเºบµตÒาáแ¤คâโÃร·ทÕี¹น áแÅลÐะÁมÕีàเÊส�Œ¹นãใÂยÊสÙู§ง ªช�‹ÇวÂย»ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นâโÃร¤ค«ซÖึÁมàเÈศÃร�ŒÒา âโÃร¤คËหÑัÇวãใ¨จ 

âโÃร¤คâโÅลËหÔิµต¨จÒา§ง áแÅลÐะáแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§ง¼ผÙู¡ก 

¡กÐะàเ¾พÃรÒา  ãใºบ ¡กÐะàเ¾พÃรÒา·ทÕีè่ãใÊส�‹ãใ¹น¢ข�ŒÒาÇว¡กÐะàเ¾พÃรÒาäไ¡ก�‹äไ¢ข�‹´ดÒาÇวÁมÕีÊสÒาÃรÍอÒาËหÒาÃรÁมÒา¡กÁมÒาÂย àเªช�‹¹น ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี äไ¹นÍอÒา«ซÔิ¹น 
¿ฟÍอÊส¿ฟÍอÃรÑัÊส áแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁม àเËหÅลç็¡ก àเ»ป�š¹นµต�Œ¹น ªช�‹ÇวÂย¢ขÑัºบÅลÁม áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§งÍอ×ื´ด ·ท�ŒÍอ§งàเ¿ฟ�‡Íอ 

áแ¹น�‹¹น¨จØุ¡กàเÊสÕีÂย´ด  

¢ขÁมÔิé้¹นªชÑั¹นÃรÑั¡กÉษÒา¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะ  àเËห§ง�ŒÒา 
¢ขÁมÔิé้¹นªชÑั¹นÁมÕี¹นé้íํÒาÁมÑั¹นËหÍอÁมÃรÐะàเËหÂย·ทÕีè่¡กÃรÐะµตØุ�Œ¹น¡กÒาÃรËหÅลÑัè่§งàเËหÁม×ืÍอ¡กÍอÍอ¡กÁมÒาàเ¤คÅล×ืÍอºบ¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะ 
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¢ขÕีé้àเËหÅลç็¡กáแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§ง¼ผÙู¡ก ãใºบ¢ขÕีé้àเËหÅลç็¡ก ÁมÕีÊสÃรÃร¾พ¤คØุ³ณªช�‹ÇวÂยãใËห�Œ¹นÍอ¹นËหÅลÑัºบ áแ¡ก�Œ·ท�ŒÍอ§ง¼ผÙู¡ก ªช�‹ÇวÂยàเ¨จÃรÔิÞญÍอÒาËหÒาÃร áแ¡ก�ŒÃรÐะ´ดÙู¢ขÒาÇว 
¢ขÑัºบ¹นÔิè่Çว ¢ขÑัºบ»ป�˜ÊสÊสÒาÇวÐะ Êส�‹Çว¹น´ดÍอ¡กªช�‹ÇวÂย¤คÅลÒาÂยàเ¤คÃรÕีÂย´ด ·ทíํÒาãใËห�Œ¹นÍอ¹นËหÅลÑัºบ áแÅลÐะ¢ข¨จÑั´ดÃรÑั§งáแ¤ค 
ªชÐะ¾พÅลÙู¢ขÑัºบÅลÁม ãใºบ ªชÐะ¾พÅลÙู ÁมÕีáแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁมãใ¹น»ปÃรÐะÁมÒา³ณ·ทÕีè่ÊสÙู§ง¶ถÖึ§ง 601 ÁมÔิÅลÅลÔิ¡กÃรÑัÁม/100 
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Êส�‹Çว¹นãใºบãใªช�Œµต�ŒÁม´ด×ืè่Áมáแ¡ก�ŒäไÍอ áแ¡ก�Œàเ¨จç็ºบ¤คÍอ 

ãใºบÂยÍอàเ»ป�š¹นÂยÒาáแ¡ก�Œäไ¢ข�Œ ãใºบ ÂยÍอÍอ�‹Íอ¹นÁมÕีÊสÃรÃร¾พ¤คØุ³ณàเ»ป�š¹นÂยÒาáแ¡ก�Œäไ¢ข�Œ ºบíํÒาÃรØุ§ง¸ธÒาµตØุ 
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µตíํÒาÅลÖึ§งºบíํÒาÃรØุ§งÃร�‹Òา§ง¡กÒาÂย  



30

`

30 คู่มือ อสม. : นกัจดัการสุขภาพชุมชน

`

ย่านาง ย่านางเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น และเป็นคลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติ นิยม

ใช้เป็นเครือ่งปรงุรสเพือ่เพิม่ความกลมกล่อมของแกงหน่อไม้และซปุหน่อไม้ ใบย่านาง

และน�้าคั้นจากใบยังมีแคลเซียมและวิตามินซี, เอ, บี 1, บี 2 และ เบต้า-แคโรทีน     

ค่อนข้างสูง คนโบราณเชื่อกันว่ารากของเถาย่านางนั้นสามารถแก้ไข้ได้  อีกทั้งยัง

ช่วยถอนพิษผิดส�าแดงและพิษอื่นๆ แก้เมาเรือ แก้เมาสุรา แก้โรคหัวใจและแก้ลม 

ใบก็ช่วยถอนพิษและแก้ไข้  

วิธีท�า (ต�ารับของ หมอเขียว-ใจเพชร กล้าจน)

  1. ใช้ใบย่านาง 5 - 20 ใบ, ใบเตย 1 - 3 ใบ , บัวบก ครึ่ง - 1 ก�ามือ, หญ้าปักกิ่ง 3 - 5 ต้น

ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ครึ่ง - 1 ก�ามือ, ใบเสลดพังพอน ครึ่ง – 1 ก�ามือ, ว่านกาบหอย   3 - 5 ใบ ถ้าใครสะดวก

จะใช้ใบย่านางเพียงอย่างเดียวหรือใช้หลายอย่างรวมกันก็ได้

  2. ตัดหรือฉีกใบสมุนไพรให้เล็กลง และน�าไปโขลกสมุนไพรให้ละเอียด หรือ ขยี้ หรือน�าไปปั่นด้วยเครื่องปั่น 

(ควรใช้ระยะเวลาไม่นาน 30 วินาที – 1 นาทีก็พอเพื่อให้ผ่านความร้อนน้อยที่สุด คงคุณค่ามากที่สุด)

  3. น�ามากรองผ่านกระชอนหรือผ้าขาวบาง จนได้น�้าย่านาง

        ดื่มน�้าย่านางสดๆ ครั้งละประมาณครึ่งแก้ววนัละ 1 - 3 ครั้ง ก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือจะดื่มแทน

น�้าก็ได้ บางครั้งสามารถผสมน�้ามะพร้าว น�้าตาล น�้ามะนาว ในรสชาติไม่จัดเกินไปเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้น บางคน

ดื่มน�้าย่านางแล้วรู้สึกแพ้ ผะอืดผะอม เพราะฉะนั้น จึงควรกลับไปดูว่าปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของ

สมุนไพรควรเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดและดื่มแบบพอดีกับที่ร่างกายเราต้องการ 

ãใºบµตíํÒาÅลÖึ§งáแ¡ก�‹ ÁมÕีáแÃร�‹¸ธÒาµตØุËหÅลÒาÂยªช¹นÔิ´ด àเªช�‹¹น ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นàเÍอ ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี àเËหÅลç็¡ก áแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁม ªช�‹ÇวÂยºบíํÒาÃรØุ§งàเÅล×ืÍอ´ด 

·ทíํÒาãใËห�Œ¼ผÔิÇว¾พÃรÃร³ณ´ดÕี ¹นíํÒาäไ»ป¤คÑัé้¹น¹นé้íํÒา´ด×ืè่Áม áแ¡ก�ŒâโÃร¤คËหÅลÍอ´ดÅลÁมÍอÑั¡กàเÊสºบ áแÅลÐะÃรÑั¡กÉษÒาâโÃร¤คàเºบÒาËหÇวÒา¹นäไ´ด�Œ 

¢ข�ŒÒาÇว¡กÅล�ŒÍอ§ง»ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นàเËห¹นç็ºบªชÒา  
¢ข�ŒÒาÇว¡กÅล�ŒÍอ§งÍอØุ´ดÁมäไ»ป´ด�ŒÇวÂยàเ¡กÅล×ืÍอáแÃร�‹áแÅลÐะÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นºบÕี 1 ·ทÕีè่ªช�‹ÇวÂย»ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นâโÃร¤คàเËห¹นç็ºบªชÒา âโÃร¤คàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÃรÐะºบºบ»ปÃรÐะÊสÒา·ท 

áแÅล�ŒÇวàเÊส�Œ¹นãใÂยãใ¹น¢ข�ŒÒาÇว¡กÅล�ŒÍอ§งÂยÑั§งªช�‹ÇวÂยãใËห�ŒÃรÐะºบºบ¢ขÑัºบ¶ถ�‹ÒาÂย´ดÕี »ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นâโÃร¤คÁมÐะàเÃรç็§งÅลíํÒาäไÊส�ŒãใËหÞญ�‹áแÅลÐะÁมÐะàเÃรç็§ง¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะÍอÒาËหÒาÃร 

Âย�‹Òา¹นÒา§ง  
        Âย�‹Òา¹นÒา§ง àเ»ป�š¹นÊสÁมØุ¹นäไ¾พÃร·ทÕีè่ÁมÕีÄฤ·ท¸ธÔิì์àเÂยç็¹น 

áแÅลÐะàเ»ป�š¹น¤คÅลÍอâโÃร¿ฟ�ÅลÅล�Êส´ด¨จÒา¡ก¸ธÃรÃรÁมªชÒาµตÔิ 

¹นÔิÂยÁมãใªช�Œàเ»ป�š¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง»ปÃรØุ§งÃรÊสàเ¾พ×ืè่Íอàเ¾พÔิè่Áม¤คÇวÒาÁม¡กÅลÁม¡กÅล�‹ÍอÁม¢ขÍอ§งáแ¡ก§งËห¹น�‹ÍอäไÁม�ŒáแÅลÐะ«ซØุ»ปËห¹น�‹ÍอäไÁม�Œ 

ãใºบÂย�‹Òา¹นÒา§งáแÅลÐะ¹นé้íํÒา¤คÑัé้¹น¨จÒา¡กãใºบÂยÑั§งÁมÕีáแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁมáแÅลÐะÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี, àเÍอ, ºบÕี 1, ºบÕี 2 áแÅลÐะ àเºบµต�ŒÒา-áแ¤คâโÃร·ทÕี¹น ¤ค�‹Íอ¹น¢ข�ŒÒา§งÊสÙู§ง    

¤ค¹นâโºบÃรÒา³ณàเªช×ืè่Íอ¡กÑั¹นÇว�‹ÒาÃรÒา¡ก¢ขÍอ§งàเ¶ถÒาÂย�‹Òา¹นÒา§ง¹นÑัé้¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถáแ¡ก�Œäไ¢ขäไ´ด�Œ  ÍอÕี¡ก·ทÑัé้§งÂยÑั§งªช�‹ÇวÂย¶ถÍอ¹น¾พÔิÉษ¼ผÔิ´ดÊสíํÒาáแ´ด§งáแÅลÐะ¾พÔิÉษÍอ×ืè่¹น 

æๆ áแ¡ก�ŒàเÁมÒาàเÃร×ืÍอ áแ¡ก�ŒàเÁมÒาÊสØุÃรÒา áแ¡ก�ŒâโÃร¤คËหÑัÇวãใ¨จáแÅลÐะáแ¡ก�ŒÅลÁม ãใºบ¡กç็ªช�‹ÇวÂย¶ถÍอ¹น¾พÔิÉษáแÅลÐะáแ¡ก�Œäไ¢ข�Œ   

ÇวÔิ¸ธÕี·ทíํÒา ( µตíํÒาÃรÑัºบ¢ขÍอ§ง ËหÁมÍอàเ¢ขÕีÂยÇว-ãใ¨จàเ¾พªชÃร ¡กÅล�ŒÒา¨จ¹น) 

   1. ãใªช�Œ ãใºบÂย�‹Òา¹นÒา§ง 5-20 ãใºบ, ãใºบàเµตÂย 1-3 ãใºบ , ºบÑัÇวºบ¡ก ¤คÃรÖึè่§ง-1 ¡กíํÒาÁม×ืÍอ, ËหÞญ�ŒÒา»ป�˜¡ก¡กÔิè่§ง 3-5 µต�Œ¹น 

ãใºบÍอ�‹ÍอÁมáแ«ซºบ (àเºบÞญ¨จÃร§ง¤ค�) ¤คÃรÖึè่§ง- 1 ¡กíํÒาÁม×ืÍอ, ãใºบàเÊสÅล´ด¾พÑั§ง¾พÍอ¹น ¤คÃรÖึè่§ง – 1 ¡กíํÒาÁม×ืÍอ, Çว�‹Òา¹น¡กÒาºบËหÍอÂย 3-5 ãใºบ  

¶ถ�ŒÒาãใ¤คÃรÊสÐะ´ดÇว¡ก¨จÐะãใªช�ŒãใºบÂย�‹Òา¹นÒา§ง àเ¾พÕีÂย§งÍอÂย�‹Òา§งàเ´ดÕีÂยÇวËหÃร×ืÍอãใªช�ŒËหÅลÒาÂยÍอÂย�‹Òา§งÃรÇวÁม¡กÑั¹น¡กç็äไ´ด�Œ 

   2.µตÑั´ดËหÃร×ืÍอ©ฉÕี¡กãใºบÊสÁมØุ¹นäไ¾พÃรãใËห�ŒàเÅลç็¡กÅล§ง áแÅลÐะ¹นíํÒาäไ»ปâโ¢ขÅล¡กÊสÁมØุ¹นäไ¾พÃรãใËห�ŒÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด ËหÃร×ืÍอ ¢ขÂยÕีé้ 

ËหÃร×ืÍอ¹นíํÒาäไ»ป»ป�˜�›¹น´ด�ŒÇวÂยàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง»ป�˜�›¹น  (¤คÇวÃรãใªช�ŒÃรÐะÂยÐะàเÇวÅลÒาäไÁม�‹¹นÒา¹น 30 ÇวÔิ¹นÒา·ทÕี – 1 

¹นÒา·ทÕี¡กç็¾พÍอàเ¾พ×ืè่ÍอãใËห�Œ¼ผ�‹Òา¹น¤คÇวÒาÁมÃร�ŒÍอ¹น¹น�ŒÍอÂย·ทÕีè่ÊสØุ´ด ¤ค§ง¤คØุ³ณ¤ค�‹ÒาÁมÒา¡ก·ทÕีè่ÊสØุ´ด) 

   3.¹นíํÒาÁมÒา¡กÃรÍอ§ง¼ผ�‹Òา¹น¡กÃรÐะªชÍอ¹นËหÃร×ืÍอ¼ผ�ŒÒา¢ขÒาÇวºบÒา§ง  ¨จ¹นäไ´ด�Œ¹นé้íํÒาÂย�‹Òา¹นÒา§ง 

          ´ด×ืè่Áม¹นé้íํÒาÂย�‹Òา¹นÒา§งÊส´ด æๆ ¤คÃรÑัé้§งÅลÐะ»ปÃรÐะÁมÒา³ณ¤คÃรÖึè่§งáแ¡ก�ŒÇวÇวÑั¹นÅลÐะ 1-3 ¤คÃรÑัé้§ง 

¡ก�‹Íอ¹นÍอÒาËหÒาÃรËหÃร×ืÍอµตÍอ¹น·ท�ŒÍอ§งÇว�‹Òา§งËหÃร×ืÍอ¨จÐะ´ด×ืè่Áมáแ·ท¹น¹นé้íํÒา¡กç็äไ´ด�Œ ºบÒา§ง¤คÃรÑัé้§งÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¼ผÊสÁม¹นé้íํÒาÁมÐะ¾พÃร�ŒÒาÇว ¹นé้íํÒาµตÒาÅล ¹นé้íํÒาÁมÐะ¹นÒาÇว 

ãใ¹นÃรÊสªชÒาµตÔิäไÁม�‹¨จÑั´ดàเ¡กÔิ¹นäไ»ปàเ¾พ×ืè่ÍอãใËห�Œ´ด×ืè่Áม§ง�‹ÒาÂย¢ขÖึé้¹น ºบÒา§ง¤ค¹น´ด×ืè่Áม¹นé้íํÒาÂย�‹Òา¹นÒา§งáแÅล�ŒÇวÃรÙู�ŒÊสÖึ¡กáแ¾พ�Œ ¼ผÐะÍอ×ื´ด¼ผÐะÍอÁม àเ¾พÃรÒาÐะ©ฉÐะ¹นÑัé้¹น 
¨จÖึ§ง¤คÇวÃร¡กÅลÑัºบäไ»ป´ดÙูÇว�‹Òา»ปÃรÔิÁมÒา³ณ¡กÒาÃร´ด×ืè่ÁมáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมàเ¢ข�ŒÁม¢ข�Œ¹น¢ขÍอ§งÊสÁมØุ¹นäไ¾พÃร¤คÇวÃรàเËหÁมÒาÐะÊสÁม¡กÑัºบµตÑัÇวàเÃรÒาÁมÒา¡ก·ทÕีè่ÊสØุ´ดáแÅลÐะ´ด×ืè่Áมáแ

ºบºบ¾พÍอ´ดÕี¡กÑัºบ·ทÕีè่Ãร�‹Òา§ง¡กÒาÂยàเÃรÒาµต�ŒÍอ§ง¡กÒาÃร  

 

¿ฟ�‡ÒาÅลÐะÅลÒาÂยâโ¨จÃร 

ãใºบµตíํÒาÅลÖึ§งáแ¡ก�‹ ÁมÕีáแÃร�‹¸ธÒาµตØุËหÅลÒาÂยªช¹นÔิ´ด àเªช�‹¹น ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นàเÍอ ÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี àเËหÅลç็¡ก áแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁม ªช�‹ÇวÂยºบíํÒาÃรØุ§งàเÅล×ืÍอ´ด 

·ทíํÒาãใËห�Œ¼ผÔิÇว¾พÃรÃร³ณ´ดÕี ¹นíํÒาäไ»ป¤คÑัé้¹น¹นé้íํÒา´ด×ืè่Áม áแ¡ก�ŒâโÃร¤คËหÅลÍอ´ดÅลÁมÍอÑั¡กàเÊสºบ áแÅลÐะÃรÑั¡กÉษÒาâโÃร¤คàเºบÒาËหÇวÒา¹นäไ´ด�Œ 

¢ข�ŒÒาÇว¡กÅล�ŒÍอ§ง»ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นàเËห¹นç็ºบªชÒา  
¢ข�ŒÒาÇว¡กÅล�ŒÍอ§งÍอØุ´ดÁมäไ»ป´ด�ŒÇวÂยàเ¡กÅล×ืÍอáแÃร�‹áแÅลÐะÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹นºบÕี 1 ·ทÕีè่ªช�‹ÇวÂย»ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นâโÃร¤คàเËห¹นç็ºบªชÒา âโÃร¤คàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÃรÐะºบºบ»ปÃรÐะÊสÒา·ท 

áแÅล�ŒÇวàเÊส�Œ¹นãใÂยãใ¹น¢ข�ŒÒาÇว¡กÅล�ŒÍอ§งÂยÑั§งªช�‹ÇวÂยãใËห�ŒÃรÐะºบºบ¢ขÑัºบ¶ถ�‹ÒาÂย´ดÕี »ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นâโÃร¤คÁมÐะàเÃรç็§งÅลíํÒาäไÊส�ŒãใËหÞญ�‹áแÅลÐะÁมÐะàเÃรç็§ง¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะÍอÒาËหÒาÃร 

Âย�‹Òา¹นÒา§ง  
        Âย�‹Òา¹นÒา§ง àเ»ป�š¹นÊสÁมØุ¹นäไ¾พÃร·ทÕีè่ÁมÕีÄฤ·ท¸ธÔิì์àเÂยç็¹น 

áแÅลÐะàเ»ป�š¹น¤คÅลÍอâโÃร¿ฟ�ÅลÅล�Êส´ด¨จÒา¡ก¸ธÃรÃรÁมªชÒาµตÔิ 

¹นÔิÂยÁมãใªช�Œàเ»ป�š¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง»ปÃรØุ§งÃรÊสàเ¾พ×ืè่Íอàเ¾พÔิè่Áม¤คÇวÒาÁม¡กÅลÁม¡กÅล�‹ÍอÁม¢ขÍอ§งáแ¡ก§งËห¹น�‹ÍอäไÁม�ŒáแÅลÐะ«ซØุ»ปËห¹น�‹ÍอäไÁม�Œ 

ãใºบÂย�‹Òา¹นÒา§งáแÅลÐะ¹นé้íํÒา¤คÑัé้¹น¨จÒา¡กãใºบÂยÑั§งÁมÕีáแ¤คÅลàเ«ซÕีÂยÁมáแÅลÐะÇวÔิµตÒาÁมÔิ¹น«ซÕี, àเÍอ, ºบÕี 1, ºบÕี 2 áแÅลÐะ àเºบµต�ŒÒา-áแ¤คâโÃร·ทÕี¹น ¤ค�‹Íอ¹น¢ข�ŒÒา§งÊสÙู§ง    

¤ค¹นâโºบÃรÒา³ณàเªช×ืè่Íอ¡กÑั¹นÇว�‹ÒาÃรÒา¡ก¢ขÍอ§งàเ¶ถÒาÂย�‹Òา¹นÒา§ง¹นÑัé้¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถáแ¡ก�Œäไ¢ขäไ´ด�Œ  ÍอÕี¡ก·ทÑัé้§งÂยÑั§งªช�‹ÇวÂย¶ถÍอ¹น¾พÔิÉษ¼ผÔิ´ดÊสíํÒาáแ´ด§งáแÅลÐะ¾พÔิÉษÍอ×ืè่¹น 

æๆ áแ¡ก�ŒàเÁมÒาàเÃร×ืÍอ áแ¡ก�ŒàเÁมÒาÊสØุÃรÒา áแ¡ก�ŒâโÃร¤คËหÑัÇวãใ¨จáแÅลÐะáแ¡ก�ŒÅลÁม ãใºบ¡กç็ªช�‹ÇวÂย¶ถÍอ¹น¾พÔิÉษáแÅลÐะáแ¡ก�Œäไ¢ข�Œ   

ÇวÔิ¸ธÕี·ทíํÒา ( µตíํÒาÃรÑัºบ¢ขÍอ§ง ËหÁมÍอàเ¢ขÕีÂยÇว-ãใ¨จàเ¾พªชÃร ¡กÅล�ŒÒา¨จ¹น) 

   1. ãใªช�Œ ãใºบÂย�‹Òา¹นÒา§ง 5-20 ãใºบ, ãใºบàเµตÂย 1-3 ãใºบ , ºบÑัÇวºบ¡ก ¤คÃรÖึè่§ง-1 ¡กíํÒาÁม×ืÍอ, ËหÞญ�ŒÒา»ป�˜¡ก¡กÔิè่§ง 3-5 µต�Œ¹น 

ãใºบÍอ�‹ÍอÁมáแ«ซºบ (àเºบÞญ¨จÃร§ง¤ค�) ¤คÃรÖึè่§ง- 1 ¡กíํÒาÁม×ืÍอ, ãใºบàเÊสÅล´ด¾พÑั§ง¾พÍอ¹น ¤คÃรÖึè่§ง – 1 ¡กíํÒาÁม×ืÍอ, Çว�‹Òา¹น¡กÒาºบËหÍอÂย 3-5 ãใºบ  

¶ถ�ŒÒาãใ¤คÃรÊสÐะ´ดÇว¡ก¨จÐะãใªช�ŒãใºบÂย�‹Òา¹นÒา§ง àเ¾พÕีÂย§งÍอÂย�‹Òา§งàเ´ดÕีÂยÇวËหÃร×ืÍอãใªช�ŒËหÅลÒาÂยÍอÂย�‹Òา§งÃรÇวÁม¡กÑั¹น¡กç็äไ´ด�Œ 

   2.µตÑั´ดËหÃร×ืÍอ©ฉÕี¡กãใºบÊสÁมØุ¹นäไ¾พÃรãใËห�ŒàเÅลç็¡กÅล§ง áแÅลÐะ¹นíํÒาäไ»ปâโ¢ขÅล¡กÊสÁมØุ¹นäไ¾พÃรãใËห�ŒÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด ËหÃร×ืÍอ ¢ขÂยÕีé้ 

ËหÃร×ืÍอ¹นíํÒาäไ»ป»ป�˜�›¹น´ด�ŒÇวÂยàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง»ป�˜�›¹น  (¤คÇวÃรãใªช�ŒÃรÐะÂยÐะàเÇวÅลÒาäไÁม�‹¹นÒา¹น 30 ÇวÔิ¹นÒา·ทÕี – 1 

¹นÒา·ทÕี¡กç็¾พÍอàเ¾พ×ืè่ÍอãใËห�Œ¼ผ�‹Òา¹น¤คÇวÒาÁมÃร�ŒÍอ¹น¹น�ŒÍอÂย·ทÕีè่ÊสØุ´ด ¤ค§ง¤คØุ³ณ¤ค�‹ÒาÁมÒา¡ก·ทÕีè่ÊสØุ´ด) 

   3.¹นíํÒาÁมÒา¡กÃรÍอ§ง¼ผ�‹Òา¹น¡กÃรÐะªชÍอ¹นËหÃร×ืÍอ¼ผ�ŒÒา¢ขÒาÇวºบÒา§ง  ¨จ¹นäไ´ด�Œ¹นé้íํÒาÂย�‹Òา¹นÒา§ง 

          ´ด×ืè่Áม¹นé้íํÒาÂย�‹Òา¹นÒา§งÊส´ด æๆ ¤คÃรÑัé้§งÅลÐะ»ปÃรÐะÁมÒา³ณ¤คÃรÖึè่§งáแ¡ก�ŒÇวÇวÑั¹นÅลÐะ 1-3 ¤คÃรÑัé้§ง 

¡ก�‹Íอ¹นÍอÒาËหÒาÃรËหÃร×ืÍอµตÍอ¹น·ท�ŒÍอ§งÇว�‹Òา§งËหÃร×ืÍอ¨จÐะ´ด×ืè่Áมáแ·ท¹น¹นé้íํÒา¡กç็äไ´ด�Œ ºบÒา§ง¤คÃรÑัé้§งÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¼ผÊสÁม¹นé้íํÒาÁมÐะ¾พÃร�ŒÒาÇว ¹นé้íํÒาµตÒาÅล ¹นé้íํÒาÁมÐะ¹นÒาÇว 

ãใ¹นÃรÊสªชÒาµตÔิäไÁม�‹¨จÑั´ดàเ¡กÔิ¹นäไ»ปàเ¾พ×ืè่ÍอãใËห�Œ´ด×ืè่Áม§ง�‹ÒาÂย¢ขÖึé้¹น ºบÒา§ง¤ค¹น´ด×ืè่Áม¹นé้íํÒาÂย�‹Òา¹นÒา§งáแÅล�ŒÇวÃรÙู�ŒÊสÖึ¡กáแ¾พ�Œ ¼ผÐะÍอ×ื´ด¼ผÐะÍอÁม àเ¾พÃรÒาÐะ©ฉÐะ¹นÑัé้¹น 
¨จÖึ§ง¤คÇวÃร¡กÅลÑัºบäไ»ป´ดÙูÇว�‹Òา»ปÃรÔิÁมÒา³ณ¡กÒาÃร´ด×ืè่ÁมáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมàเ¢ข�ŒÁม¢ข�Œ¹น¢ขÍอ§งÊสÁมØุ¹นäไ¾พÃร¤คÇวÃรàเËหÁมÒาÐะÊสÁม¡กÑัºบµตÑัÇวàเÃรÒาÁมÒา¡ก·ทÕีè่ÊสØุ´ดáแÅลÐะ´ด×ืè่Áมáแ

ºบºบ¾พÍอ´ดÕี¡กÑัºบ·ทÕีè่Ãร�‹Òา§ง¡กÒาÂยàเÃรÒาµต�ŒÍอ§ง¡กÒาÃร  

 

¿ฟ�‡ÒาÅลÐะÅลÒาÂยâโ¨จÃร ฟ้าละลายโจร เป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย โดยมี

ข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคหวัด เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น�้ามูก

ไหล และบรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อ หากมีอาการเจ็บคอกินครั้งละ 3 - 6 

กรมัวนัละ 4 ครัง้ โดยกนิตดิต่อกนัไม่เกนิ 7 วนั หากอาการไม่ดขีึน้ควรรบีไปพบแพทย์

ข้อควรระวัง  อาจท�าให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเดิน ปวดเอว หรือวิงเวียนศีรษะ   

ใจสั่น ควรหยุดใช้ ฟ้าทะลายโจร  / หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท�าให้แขนขา

มีอาการชาหรืออ่อนแรง  / หรือใช้ติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย ควรหยุดใช้ และไปพบ

แพทย์ และไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์
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สรุป ครอบครัวของท่าน มีหรือปลูกผักพื้นบ้าน/สมุนไพร

ส�าหรับกินเป็นอาหารประจ�าวันในครัวเรือนอย่างน้อย 20 ชนิด ครบหรือไม่

¡ ครบอย่างน้อย 20 ชนิด ¡ น้อยกว่า 20 ชนิด

ตารางการวางแผนการปลูกผักพื้นบ้าน / สมุนไพรที่จ�าเป็นในครัวเรือนในรอบ 1 ปี

ชนิดผัก
อายุเก็บเกี่ยว

(วัน)

แผนการปลูก (เดือน)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.  ผักโขม 25 - 30

2.  คะน้า 30 - 45

3.  กวางตุ้ง 30 - 40

4.  ผักบุ้ง 25 - 35

5.  หอมแบ่ง 50 - 60

6.  ถั่วแขก 55 - 60

7.  กะหล�่าปลี 75 - 90

8.  โหระพา 45 - 50

9.  คื่นช่าย 80 - 90

10.ผักกาดขาว 50 - 80

11.มะระ 60 - 75

12.แตงกวา 30 - 45

13.กะหล�่าดอก 60 - 90

14.ปวยเล้ง 34 - 54

15.บวบเหลี่ยม 50 - 60

16.สลัดแก้ว 35 - 40

17. .............................................

18. .............................................

19. .............................................

20. .............................................

(ตัวอย่าง)

(ตัวอย่าง)
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สาระส�าคัญ

เรื่องที่ 4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลตนเองด้วยบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

เรื่องที่ 4.2  แนวทางการน�าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

     ไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต

เรื่องที่ 4.3  การวางแผนชีวิตบนความพอเพียง  

เรื่องที่ 4.4  การจัดท�าแผนสุขภาพชุมชน

Êส�‹Çว¹น·ทÕีè่ 4 

áแ¼ผ¹นªชÕีÇวÔิµต ÊสÙู�‹áแ¼ผ¹นªชØุÁมªช¹น  

 

 

ÊสÒาÃรÐะÊสíํÒา¤คÑัÞญ 

 

  àเÃร×ืè่Íอ§ง·ทÕีè่ 4.1  ¡กÒาÃรÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห�¢ข�ŒÍอÁมÙูÅลµต¹นàเÍอ§ง´ด�ŒÇวÂยºบÑัÞญªชÕีÃรÒาÂยÃรÑัºบ-ÃรÒาÂย¨จ�‹ÒาÂย 

  àเÃร×ืè่Íอ§ง·ทÕีè่ 4.2  áแ¹นÇว·ทÒา§ง¡กÒาÃร¹นíํÒาËหÅลÑั¡ก»ปÃรÑัªชÞญÒา¢ขÍอ§งàเÈศÃรÉษ°ฐ¡กÔิ¨จ¾พÍอàเ¾พÕีÂย§งäไ»ป»ปÃรÑัºบãใªช�Œãใ¹น¡กÒาÃร´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹นªชÕีÇวÔิµต 

  àเÃร×ืè่Íอ§ง·ทÕีè่ 4.3  ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹นªชÕีÇวÔิµตºบ¹น¤คÇวÒาÁม¾พÍอàเ¾พÕีÂย§ง   

           àเÃร×ืè่Íอ§ง·ทÕีè่ 4.4  ¡กÒาÃร¨จÑั´ด·ทíํÒาáแ¼ผ¹นÊสØุ¢ขÀภÒา¾พªชØุÁมªช¹น 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีความส�าคัญและมีประโยชน์ คือ

  1. จะช่วยให้เรารู้จักตนเองดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน วันละ 24 ชั่วโมง ในแต่ละกิจกรรมที่เราท�ามักจะเกี่ยวข้อง

กับเงินทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการท�างานเพื่อหาเงิน การลงทุน หรือการใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล

ก็ตาม ทั้งนี้การจดจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้อง ไม่ใช้เงินเกินกว่ารายรับ หรือรายได้ที่มีอยู่

ในแต่ละวัน

  2. การจดบนัทกึรายรบั-รายจ่ายทกุสิน้วนัจะช่วยให้เรารูจ้กัตวัเองมากขึน้ เพราะรายรบั - รายจ่ายทีเ่กดิขึน้จะเป็น

ข้อมลูทีส่ะท้อนพฤตกิรรมของเราได้อย่างชดัเจน ข้อมลูจากการจดบนัทกึจะบอกเราว่าเงนิทีเ่ราได้มานัน้ ถกูใช้จ่ายไป

ในทางใดบ้าง จ่ายไปเพื่ออะไร และจะสามารถปรับลดรายจ่ายบางส่วนลงไปได้หรือไม่

  3. การท�าบญัชรีายรบั-รายจ่ายในครอบครวัยงัเป็นการเพิม่ความรกั ความอบอุน่ในครอบครวั เกดิความเหน็อก

เห็นใจกันผ่านการสื่อสารการรับส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างกัน เช่น บางครอบครัวอาจมอบหมายให้ลูกเป็นผู้บันทึก

บญัชรีายรบั-รายจ่ายของครอบครวั หาเวลาว่างช่วงก่อนนอนสร้างความสมัพนัธ์กนั ซึง่จะท�าให้ลกูๆ เข้าใจได้ว่า พ่อแม่

มรีายได้เท่าไหร่ มฐีานะทางการเงนิดหีรอืไม่  หากการทีจ่ะซือ้สิง่ทีต้่องการของตนเองได้นัน้ กจ็�าเป็นต้องช่วยกนัประหยดั

รายจ่ายให้มากขึ้น

แผนชีวิต สู่แผนชุมชน

บทที่ 4

 4.1 การวิเคราะห์ตนเองด้วยบัญชีรายรับ-รายจ่าย

4
แผนชีวิต สู่แผนชุมชน
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  นายเลีย่ม  บตุรจนัทา ปราชญ์เดนิดนิ บ้านนาอสีาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา ผูท้ีเ่หน็ว่าการท�า

บัญชีเป็นหัวใจของการด�าเนินชีวิต พลิกผันชีวิตตนเองจากคนที่มีหนี้สินมากมายจากการประกอบอาชีพ การเล่น      

การพนัน เมาสุรา หันกลับมาศึกษาวิถีชีวิตของตนเองด้วยการจดบันทึกสิ่งที่ตัวเองท�าไปในแต่ละวัน เน้นเรื่องของ

การใช้จ่ายเนื่องจากเป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้ชีวิตจนลงเรื่อยๆ และสุดท้ายก็พบกับความจริงว่า จากการจดบันทึก

บญัชขีองตนเองนัน้ สิง่ทีใ่ช้จ่ายไปในแต่ละวนัไม่ใช่สิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัชวีติ ส่วนบญัชขีองภรรยาและลกูๆ เป็นรายจ่าย

ที่จ�าเป็นกลับมีจ�านวนไม่มากเท่ากับของตนเอง จึงได้คิด และเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอบายมุข ตัดรายจ่ายที่ไม่

จ�าเป็นออกไป ท�าให้เริ่มเห็นความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายมากขึ้น จึงมีก�าลังใจที่จะท�าต่อไป และคิดอีกว่า

ท�าอย่างไรจึงจะมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ถ้าท�าได้คงจะไม่เป็นหนี้อีกต่อไป จากนั้นจึงหันมาผลิตสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับ   

การบริโภคในครัวเรือน เช่น ปลูกข้าวไว้กินเอง สีข้าวกินเอง ปลูกผัก เลี้ยงปลา ผลิตสมุนไพรและของใช้ในครัวเรือน

เอง ในที่สุดครอบครัวของนายเลี่ยม บุตรจันทา ก็หลุดพ้นจากความเป็นหนี้ ทุกวันนี้ มีชีวิตอย่างพอมี พอกิน และยัง

คงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครอบครัวตลอดมา

ตัวอย่างใบงาน : การวิเคราะห์ รายจ่ายในครอบครัว และการวางแผนหลักประกันด้านเศรษฐกิจ

  สิง่ทีย่ากทีส่ดุเรือ่งหนึง่ของชวีติกค็อื “การมรีายได้ให้พอรายจ่ายในแต่ละเดอืน” หลายคนทีต้่องหาเช้ากนิค�า่ เงนิ

ที่ได้มาก็มักจะไม่ชนเดือนต่อไป หรือกระทั่งสัปดาห์ต่อไป ต้องกระเบียดกระเสียดไปกู้หนี้ยืมสินมา เพื่อให้สามารถ

ผ่านแต่ละเดือนไปได้

ตัวอย่าง 
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โจทย์  : วิเคราะห์รายได้-รายจ่ายของตนเอง  และวางแผนว่า ในเดือนถัดไป อสม.จะสามารถลดรายจ่ายอะไรลงได้ 

แล้วน�ามาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มในเดือนถัดไป เพื่อร่วมกันวางแผนลดรายจ่ายร่วมกัน

   แนวทางที่จะใช้แก้ไข “ปัญหารายได้ไม่พอจ่าย” และ “การใช้จ่ายไปอย่างไม่มีสติ” เพื่อน�าไปสู่อิสรภาพ

ทางการเงินของแต่ละคน จึงอยู่ที่จะรู้จักบังคับตนเองให้เริ่มหัดท�า “บัญชีครัวเรือน” ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้น

			§ ขั้นแรก จดรายได้และรายจ่าย เพื่อดูว่า ในแต่ละเดือน เราได้เงินมาเท่าไร และใช้ไปเท่าไร

ตัวอย่างบัญชีครัวเรือน

 

   § ขั้นที่สอง วิเคราะห์ว่า ที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือน จ่ายไปกับอะไรบ้าง แยกเป็นรายจ่ายที่จ�าเป็น กับรายจ่าย

ที่ฟุ่มเฟือย

			§ ขัน้ทีส่าม ครัน้เหน็ว่าใช้จ่ายอะไรไป กใ็ห้เริม่ค่อยๆ ตดัทอนรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นในชวีติออกไปทลีะอย่าง

ข้อคิด  :  จ�าได้ว่า มีคนเคยเปรียบเทียบในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ ปัญหาการเงินของทุกคนก็เหมือน “โอ่งรั่ว” 

มีรั่วอยู่หลายรู ทั้งเรื่อง หวย การพนัน ดอกเบี้ย เหล้า บุหรี่ ยารักษาโรค อาหาร ของใช้ เสื้อผ้า ปุ๋ยเคมี ยาฆ่า

แมลง (ส�าหรับเกษตรกร) ค่าเทอมลูก (ยิ่งโรงเรียนแพง รายจ่ายยิ่งมาก) ซึ่งเราต้องถามตนเองว่า “ถ้าโอ่งเรารั่ว 

จะเลอืกหาน�า้ใส่โอ่ง หรอืจะอดุรรูัว่ของโอ่งก่อน” ค�าตอบในเรือ่งนีช้ดัเจนมาก ถ้าโอ่งรัว่ กป่็วยการทีจ่ะหาน�้าตกั

ใส่เพิม่ ต้องอดุรกู่อนแล้ว จงึค่อยหาเงนิหารายได้เพิม่ ไม่งัน้ แม้จะมรีายได้มากเท่าไร กจ็ะไม่พอ เพราะคนมนัอยาก 

ยิง่มกีย็ิง่ใช้ ยิง่มกีย็ิง่เป็นหนี ้ยิง่มกีย็ิง่รัว่ ตรงนีจ้งึต้องรูจ้กัท�าบญัชปีระจ�าเดอืนหรอืบญัชคีรวัเรอืน เพือ่ให้รูว่้ารรูัว่

ของการใช้จ่ายอยูต่รงไหน แล้วไปอดุรรูัว่เหล่านัน้เสยี ครัน้ท�าได้เช่นนี ้กจ็ะเป็นก้าวส�าคญัทีน่�าไปสู ่“การมรีายได้

พอกับรายจ่าย” และมีชีวิตที่เป็นสุข

วันที่ รายรับ เงินออม
รายจ่าย

ค่าอาหาร ค่าของใช้ เสื้อผ้า ให้เงินลูก โทรศพัท์ น�้ามันรถ ช�าระหนี้ ............

1

2

3

4

5

.......

.......
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ตัวอย่างการประกอบอาชีพ ตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง”

  

   1. เปลีย่นจากการท�านา ท�าไร่เชงิเดีย่ว เป็นการท�าไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน ทีส่อดคล้อง

กบัแนวทฤษฎใีหม่ขัน้ที ่1 เนือ่งจากจะช่วยให้มรีายได้หมนุเวยีนตลอดทัง้ปี ทัง้ยงัมผีลผลติด้านอืน่ๆ ไว้ขายสลบั

สับเปลี่ยนกัน 

   2. การปลูกผักสวนครัว เพื่อท�าอาหารในครอบครัว หากมีเหลือก็สามารถน�าไปขายได้ การปลูกผักไว้

บรโิภคเอง เป็นการลดการน�าสารเคมเีข้าสูร่่างกาย เนือ่งจากปัจจบุนัผกัทีซ่ือ้จากตลาด มกัเป็นผกัทีป่ลกูโดยการ

ใช้สารเคม ีซึง่สารเคมเีหล่านี ้หากท�าความสะอาดไม่ดพีอ  มกัจะตกค้างอยูใ่นพชืผกั เมือ่เราบรโิภคจงึท�าให้เกดิ

พษิต่อร่างกาย และทีส่�าคญัช่วยลดรายจ่ายในครวัเรอืนลงได้ แม้ในแต่ละวนัจะดวู่าเป็นรายจ่ายเพยีงเลก็น้อย  

แต่เมื่อจดบันทึกบัญชี  แล้วน�ามารวมกันในแต่ละเดือน แต่ละปี จะเห็นได้ว่า เป็นรายจ่ายจ�านวนไม่น้อย ที่เรา

สามารถลดลงได้ด้วยการปลูกไว้กินเอง

   3. การผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักใช้ในการปลูกพืชผัก ผลไม้ พืชไร่พืชสวน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายใน

ครอบครัว สร้างอาชีพให้กับชุมชน และน�ามูลสัตว์กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทน 

ที่ส่งผลให้เกิดการท�าลายชั้นบรรยากาศของโลก ท�าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปัจจุบันมูลสัตว์ถือเป็นวัตถุดิบ ใน

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ส�าคัญ เช่น มูลวัว  มูลสุกร  มีการซื้อขายกันถึงกระสอบละ 20 บาท ไม่มีการน�าไปทิ้งให้ไร้

ประโยชน์อีกต่อไป

   4. การเพาะเหด็ฟางจากฟางข้าวและเศษวสัดเุหลอืใช้ในไร่นา สามารถน�าไปใช้ในการบรโิภคในครวั

เรอืน หากมเีหลอืกส็ามารถน�าไปขายได้ ปัจจบุนัเหด็ฟางมรีาคาค่อนข้างแพง หากสามารถเพาะได้เอง กจ็ะเป็น

อาชีพที่มีรายได้ดี นอกจากเห็ดฟางแล้วยังมีเห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางรม เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู และเห็ด

อืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่ชาวบ้านหนัมานยิมสร้างโรงเรอืนขนาดใหญ่เพาะขายกนั จงึเหน็ได้ว่าวสัดทุีม่อียูใ่นท้องถิน่ 

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

 

    5. การปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า

ทดแทน การตัดไม้ท�าลายป่า โดยการปลูกไว้ในที่ดินของเราเอง เช่น การปลูกไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้มะค่า 

ประมาณ 20 ต้น วางแผนไว้ปลูกสร้างบ้านในอนาคต ใช้ท�าฟืน ท�าถ่าน การปลูกไม้ผล การปลูกไม้พุ่มเตี้ย เช่น 

ผักหวาน ไว้กิน ไว้ขาย  และการปลูกเผือกปลูกมัน หากปลูกไว้มาก ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มาก  และ

เป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ตลอดไป

 4.2 แนวทางการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต
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   6. ปลกูพชืสมนุไพรช่วยส่งเสรมิสขุภาพอนามยั นอกจากการปลกูป่า ไว้ใช้ประโยชน์ ปลกูไม้ผลไว้กนิแล้ว 

ยงัปลกูพชืสมนุไพรไว้ส�าหรบัรกัษาสขุภาพของตนเอง  ปลกูไว้จ�าหน่ายเพือ่เป็นการหารายได้ให้กบัครอบครวั แต่

ทัง้นีต้้องมกีารศกึษาหาความรูใ้ห้ชดัเจน และถกูต้องก่อนน�าสมนุไพรมาใชป้ระโยชน์ทัง้นีเ้นือ่งจากสมนุไพรบางตวั

อาจมีโทษถึงเสียชีวิตได้  ปัจจุบันคนไทยหันมานิยมบริโภคสมุนไพรเพื่อรักษาสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องจาก

สมุนไพรมักจะเป็นการป้องกันโรคในระยะยาว

   7. การเลีย้งปลาในร่องสวน ในนาข้าว หรอืขดุบ่อเลีย้งปลา เพือ่เป็นอาหารโปรตนีและรายได้เสรมิให้

กับครอบครัว เนื่องจากปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส�าหรับผู้ที่มีอายุค่อนข้างมาก  มักหันมาบริโภค

ปลาเป็นอาหารหลัก จึงท�าให้ปลามีราคาสูง ผู้เลี้ยงปลาสามารถยึดเป็นอาชีพสร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวได้  

   8. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ประมาณ 10 - 15 ตัว เพื่อเป็นอาหารส�าหรับครอบครัว โดยใช้ข้าว

เปลือก ร�าปลายข้าวจากการท�านา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูก พืชไร่ เศษพืชผักจากการปลูกพืชผักสวน

ครัว   ทั้งนี้ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องราคาไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน  หากมีเหลือก็สามารถน�าไปขายในชุมชน น�า

ไปแปรรูปเป็นไข่เค็ม ซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชน  ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในชุมชนของตนเอง

   9. การท�าก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร หรือวัว เพื่อใช้เป็นพลังงาน ในครัวเรือน การผลิตก๊าซชีวภาพจาก

มูลสุกร  ค่อนข้างที่จะได้ก๊าซที่มีคุณภาพดี  มีปริมาณมากกว่าก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลวัว  ทั้งนี้เกิดจากระบบ

การย่อยในกระเพาะของสัตว์ไม่เหมือนกัน  

   10. ท�าสารสกัดชีวภาพจากเศษพืชผักผลไม้ และพืชสมุนไพร ใช้ในไร่นา สารสกัดชีวภาพได้มาจาก

การหมักพืชผักผลไม้ หรือการหมักพืชสมุนไพรอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยในการเจริญ

เติบโตของพืชผักและผลไม้ ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสภาพดิน ส่วนพืชสมุนไพร มีประโยชน์ในการก�าจัดแมลงศัตรู

พืช ทั้งยังไม่มีสารพิษตกค้างที่จะท�าอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค   

    จะเหน็ได้ว่าการประกอบอาชพีตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นส่วนส�าคญัในการจดัการทรพัยากรที่

มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และน�ามาใช้เป็นประโยชน์ทุกขั้นตอน ไม่มีของ

เหลือทิ้ง แม้แต่มูลสัตว์ เศษผัก หัวปลา ไส้ปลาในตลาด สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในการน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 

ไม่มีสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตตกค้างไว้เป็นมลพิษท�าลายสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นการประกอบอาชีพโดยยึด

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง จงึจ�าเป็นต้องอาศยั การแสวงหาความรู ้ต้องมคีณุธรรมส�าคญั ได้แก่ ความขยนั อดทน 

ซือ่สตัย์ และแบ่งปัน ทัง้นีย้งัมอีาชพีอกีมากมายทีอ่ยูใ่น   ท้องถิน่ ทีย่กมานีเ้ป็นเพยีงตวัอย่างให้เหน็เป็นแนวทาง

เท่านั้น นักศึกษาสามารถจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากภูมิปัญญาที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชน  หรือสามารถ

ศึกษาได้จากสื่อสาธารณะที่มีอยู่ทั่วไป 
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  การจัดท�าแผนชีวิต ต้องมีการวางแผน 3 ด้าน คือ

  § แผนการจัดการรายได้ บัญชีครัวเรือนจะช่วยบอกได้เป็นอย่างดีว่า จะต้องจัดการรายได้อย่างไร เช่น          

ใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไรถึงจะไม่เดือดร้อน ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็น สิ่งไหนที่เราสามารถผลิตทดแทนได้ก็ควรจะท�า

  § แผนสขุภาพ เป็นการวางแผนเพือ่ให้มสีขุภาพทีด่ ีเช่น การออกก�าลงักาย การมเีวลาพกัผ่อน การมสีขุภาพ

จิตที่ดี การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดย     สุจินต์ถือคติที่ว่า “กินอาหาร

เป็นยา” เช่น พชืประเภทใดเป็นธาตใุด ควรกนิควบคูก่บัพชืหรอืสตัว์ชนดิใด ควรจะปรงุด้วยวธิใีด สิง่ทีส่�าคญัต้องหลกี

เลี่ยงอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี วิธีที่ดีที่สุดคือการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเอง   

  § แผนอาชีพ เป็นการวางแผนต่อยอดอาชีพที่มีอยู่แล้ว  โดยสิ่งที่ต้องค�านึงคือ เราต้องมีความรูเ้กี่ยวกับสิ่งที่

เราจะท�า ต้องมีทรัพยากรในครัวเรือนหรือในชุมชน ต้องมีช่องทางตลาด จึงจะประสบความส�าเร็จ

  

    วางแผนอาชีพของ ลุงชู สิทธิจักร

 4.3 การวางแผนชีวิตบนความพอเพียง

ข้าวในนา 8 ไร่ ไม่เคยอดน�้า
 ลุงชู สิทธิจักร อายุ 74 ปีแล้ว เป็นเวลาเกือบ 50 ปี ตั้งแต่อายุประมาณ 
26 ปี ก็เริ่มศึกษาแสวงหาวิถีการพัฒนาชุมชน จนทุกวันนี้ยังท�า ด�าเนินชีวิต 
ปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับวิถีการพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีกินดี เพื่อ
ตอบค�าถามที่เกิดขึ้นในใจมานานแล้วว่า ท�าไมชาวบ้านจึงยากจน และพบว่า 
สาเหตุที่ยากจนเพราะความไม่รู้ ไม่รู้ว่าดีกว่านี้ยังมี
 เพยีงแค่ “ฟางข้าว” กส็ามารถเลีย้งชวีติได้ กองฟางจงึมมีากมายทีห่ลงั
บ้านของลุงชู ฟางเหล่านี้ คือแหล่งวัตถุดิบต้นทุนที่คนอื่นน�าไปทิ้งนั้น ลุงชู
น�ามาพัฒนาสร้างรายได้พอเลี้ยงตัวสองตายายที่บ้าน ให้พออยู่พอกิน ฟาง
ข้าวที่นี่มีคุณสมบัติพิเศษ ต้นใหญ่ กลิ่นหอมและมีคุณภาพดี จึงหาทางไป
ศึกษาวิธีการแปรสภาพ น�าเห็ดมาเพาะ ท�าเป็นแบบอุตสาหกรรมเพาะเห็ด 
ใช้วัตถุดิบฟางที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน ใช้พื้นที่หลังบ้านสร้างโรงเพาะเห็ด 4 หลัง 
เพื่อเพิ่มความถี่ ให้สร้างรายได้ครบเดือนจากผลการเก็บเกี่ยว “เห็ด” ออก
จ�าหน่าย
 การเพาะเห็ดจะใช้เวลา 15 วัน ก็สามารถน�าออกจ�าหน่าย ท�าให้มีรายได้
ประจ�าเดือนได้ใช้ ได้เดือนละเป็นหมื่น และเศษเห็ด ขี้เห็ดที่เหลือ ก็น�าไป
ท�าเป็นปุ๋ยในไร่นา ลดค่าใช้จ่ายไม่ตอ้งไปซื้อปุ๋ยเคมีทีแ่พงแสนแพง เป็นต้น
เหตุให้ต้นทุนสูงด้วย
 พืน้ทีด่นิบรเิวณหลังบ้านอีก 3 งาน กน็�ามาปลูก “ผกัหวานปา่” เกบ็ยอด
ขายสร้างรายได้ขายแค่ในตลาดก็ได้ กิโลละ 100 บาท ผักหวานป่านี้ เป็น
พืชที่ก�าลังสูญพันธุ์ ลุงชูจึงปลูกเพื่อรักษาพันธุ์ไว้ มีชาวบ้านต่างถิ่นมาสั่ง
ไว้ พร้อมรับ “กิ่งตอน” ไปปลูก กิ่งละ  100 บาท ขณะนี้ไม่พอขายกับความ
ต้องการ เพราะผักหวานป่านั้น มีรสหวานแตกต่างกับผักหวานบ้านที่มีรส
ขม จึงมีผู้นิยมน�าไปท�าปรุงอาหาร อย่างแกงเลียง หรือผัดขายที่ร้านอาหาร
ราคาแพง

 ทีไ่ร่นาสวนผสมนี ้ยงัปลกูส้มโอ ขนนุ มะม่วง ต�าลงึ มะกรดู มะนาว พรกิ 
ในลกัษณะสวนครวัได้อกี ทัง้หมดรบัรองได้ว่าเป็นผกัไร้สารพษิ ดกีบัสขุภาพ 
74 ปียังแข็งแรง เพราะไม่กินสารพิษ
 ส่วนที่ไร่นั้น ก็ “ขุด” บ่อไว้ 5 บ่อ พร้อมปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลม ท�านา
ทุกปี มีข้าวเก็บไว้เต็มยุ้งฉาง ไร่นาของลุงชูนี้ มีลักษณะพิเศษ เพราะเป็นไร่
เดียวที่ไม่เคยประสบกับภาวะแห้งแล้ง ในขณะที่พื้นที่นารอบๆ ไร่นาของ   
ลุงชูนั้น ประสบกับภาวะภัยแล้ง เพราะการเตรียมการที่ดี ด้วยความรู้ด้าน
การพัฒนาดูแลรักษาดินและน�้าให้เหมาะสม
 เคลด็ลบัของลงุช ูกค็อื ดนิมาก่อน น�้าตามมาและสารอาหารด ียดึ
สามหลักดี ดินดี น�้าดี สารอาหารดี ทุกอย่างจะไม่มีการ “ทิ้ง” เพราะ
จะกลับกลายเป็นปุ๋ยลงไปในดิน
 การท�านาก็ไม่โลภมาก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ไม่ต้องไปท�าปริมาณ
มาก ไม่ต้องใช้หนี ้ไม่ต้องกู ้เพราะยิง่ท�ายิง่กูม้าก กย็ิง่จน อย่างขณะนี ้ชาวนา
เริ่มท�านาปรังในฤดูร้อน ฤดูแล้ง ต้องเสียค่าเช่านา จ่ายค่าน�้าแพง จ่ายค่า
ปุ๋ยแพง ค่ายาฉีดอีก มีแมลงท�าลายพืชมาก อย่างเพลี้ยกระโดด ยิ่งท�านา
หลายครั้ง ยิ่งแพร่พันธุ์มาก เพราะไม่ได้ตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดด ผล
ก็คือ หมดตัวแทนที่จะมีรายได้เพิ่ม
 ลงทุนมาก ผลผลิตก็น้อย บางคน 20 ไร่ ได้เพียง 3 ถัง ลุงชูจึงอยากจะ
บอกว่า ไม่ต้องเรยีกร้องให้คนอืน่ไปช่วย ไม่ต้องเรยีกร้องให้รฐับาลช่วย เพราะ
ชาวนานัน่แหละคอืตวัปัญหาเอง ไม่รูจ้กัตดัวงจรชวีติเพลีย้กระโดด ท�านาตดิต่อ
กันปีละสอง-สามครั้ง ไม่มีหยุด เพลี้ยกระโดดก็ยิ่งระบายไม่มีหยุดเช่นกัน 
เพราะการปลูกข้าวในนาให้อาหารเลี้ยงเพลี้ยตลอดปี เพลี้ยกระโดด ก็
ระบาดตลอดปี
 เพราะมีความคิดว่า ยิ่งท�ามาก จะขายได้มาก ได้เงินมาก แต่ผล
มักจะออกมาตรงกันข้าม “ท�านาสองครั้ง สามครั้ง ยิ่งท�ายิ่งจน” โรค
ระบาดก็มากขึ้น

ดิน
น�้ำ

สำรอำหำรดี

พระราชด�ารัส : สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มด้วยซ�้า

ตัวอย่าง 
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เนื้อหา ก�าหนดแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

1.หลักประกันครอบครัวของท่าน

คืออะไร

§ มีที่ดินของตนเอง

§ มีเงินออมในครอบครัว

§ มีการผลิตฐานอาหารเอง

§ อื่นๆ ..............................

ระบุเครื่องหมาย

þมี  ý ไม่มี

¨
¨
¨
¨

วางแผนให้มีหลักประกันมากขึ้นในแต่ละปี

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

2.หนี้มาจากอะไร (รายจ่ายต่างๆ)

สามารถลดได้หรือไม่

§ หนี้จ�าเป็น เช่น ลงทุนการผลิต

อาหารการกิน ยา เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ

§ หนี้ฟุ่มเฟือย เช่น ซื้อหวย / เล่นการพนัน / 

เหล้า ฯลฯ

§ หนี้อนาคต เช่น การศึกษาของบุตร ฯลฯ

þได้  ý ไม่ได้

¨

¨

¨

วางแผนการลดรายจ่าย ตั้งเป้าหมายในการลดรายจ่ายแต่ละ

ประเภทของหนี้สิน

ตั้งเป้าหมาย............................................................................

..............................................................................................

ตั้งเป้าหมาย............................................................................

..............................................................................................

ตั้งเป้าหมาย............................................................................

3.การพึ่งพาตนเอง

สามารถผลิตหรือสร้างได้เองหรือไม่

§ อาหาร (ข้าว / ผักตามรั้ว)

§ ยาสมุนไพร

§ ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น

น�้ายาล้างจาน สบู่ ฯลฯ

þได้  ý ไม่ได้

¨
¨
¨

ตั้งเป้าหมาย

ปลูกผักริมรั้วหรือบริเวณบ้าน............................................ชนิด

ปลูกสมุนไพรบริเวณบ้าน..................................................ชนิด

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

4.ทุนของครอบครัว (ที่ไม่ใช่เงิน)

ความรู้การผลิต / ทรัพยากรใกล้บ้าน

¨มี ¨ ไม่มี ..............................................................................................

..............................................................................................

5.ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง

และครอบครัว

(เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคเบื้องต้น)

¨สามารถดูแล

     การเจ็บป่วยได้

     ........โรค

¨ ไม่สามารถดูแลได้

ตั้งเป้าหมาย...........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

ตัวอย่างใบงาน การวางแผนชีวิตบนความพอเพียง

  วัตถุประสงค์

         1.  เพื่อค้นหารากฐานความจริงของครอบครัว                           

          2.  เพื่อค้นหาจุดร่วมที่ก�าหนดทิศทางแผนชีวิตของตนเอง และ กลุ่ม อสม. ร่วมกัน
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แผนสุขภาพชุมชน คืออะไร

           “การท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท�าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน” หรือท�าโดยการสอน

การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่ม

คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเป็นเครือข่าย

ชมุชน และมกีารขยายพนัธมติรออกไปนอกชมุชนในลกัษณะสร้างความสมัพนัธ์” ดงันัน้ทกุชมุชนจงึต้องร่วมกนั

“สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน”

          “แผนสุขภาพชุมชน” หมายถึง การก�าหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชนโดยเกิด

ขึน้จากคนในชมุชนทีม่กีารรวมตวักนัจดัท�าแผนขึน้มา เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชมุชนหรอืท้องถิน่ของ

ตนเอง ให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด 

ร่วมก�าหนดแนวทาง และท�ากิจรรม การพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วย

การค�านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก จึงกล่าว

ได้ว่า “แผนชุมชน เป็นของชุมชน ด�าเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์” 

      การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและประเด็นสุขภาพเพื่อจัดท�าแผนชุมชน 

      (ต.วังไก่เถื่อน จ.ชัยนาท)

 4.4 การจัดท�าแผนสุขภาพชุมชน

ตัวอย่าง 
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      การก�าหนดเส้นทาง 6 ร. มุ่งสู่ต�าบลจัดการสุขภาพดี วิถีวังไก่เถื่อน   

      เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ

กลวิธีที่ส�าคัญ  คือ การท�าประชาคมให้ประชาชนรับทราบ/ชี้แจงโครงการ และร่วมกันก�าหนดนโยบายสาธารณะ  

     ซึ่งผลการท�าประชาคม  ได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและมาตรการทางสังคม ดังนี้

 1. รณรงค์กลุ่มวัยท�างานเข้าโครงการคลินิกไร้พุง  

 2. ประชาชนทุกหลังคาเรือนต้องปลูกผักสวนครัว / สมุนไพรลดโรค เช่น แปะต�าปึง มะระขี้นก เป็นต้น

 3. ก�าหนดมาตรการทางสังคม ดังนี้

      3.1  สร้างแรงจูงใจในการลดระดับน�้าตาลในเลือด หากควบคุมได้ดี ติดต่อกัน 3 เดือนมีรางวัล

      3.2   สร้างแรงจูงใจ  หากลดน�้าหนักได้ 1.5 - 2 กิโลกรัม  จะได้รับรางวัล 

      3.3 สร้างแรงจงใจบ้านใครปลูกผักสมุนไพรได้มากสุด และสามารถอธิบายสรรพคุณได้มีรางวัล

        3.4 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมายวัยท�างานอายุ 35 – 59 ปี เข้าร่วมโครงการ

  3.5 สร้างนวัตกรรมการด�าเนินงานด้วยกลยุทธ์ 6 ร. ได้แก่  

    § การมส่ีวนร่วม : ทกุภาคส่วน บ้าน/วดั/โรงเรยีน/รพ.สต. ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมด�าเนนิการ ตามโครงการ 

     มกีารประชมุเพือ่วางแผนการด�าเนนิงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง พร้อมประกาศ

     นโยบายสาธารณะประจ�าหมู่บ้าน 

    § ลดโรค : เน้นให้ทุกครัวเรือน ปลูกผัก/สมุนไพรลดโรค  ครัวเรือนที่สามารถปลูกผัก / สมุนไพรลดโรค 

     และสามารถอธิบายสรรพคุณสมุนไพรได้ จะได้รับรางวัล

    § ละแวกสายใย ใส่ใจ 4 โรค : อสม. และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตรวจสุขภาพประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 35 

     ปีขึ้นไป  เพื่อค้นหาคัดกรองโรค 4 โรค  ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านม 

     โรคมะเร็งปากมดลูก ตามละแวกบ้านที่ อสม. แต่ละคนรับผิดชอบ

กลยุทธ์การด�าเนินงานโครงการเส้นทาง 6 ร. มุ่งสู่ต�าบลจัดการสุขภาพดี

มีส่วนร่วม

รั้วพูดได้
ลดโรค ละแวกสายใย ใส่ใจ 4 โรค

ไร้พุง

ไร้สารเคมี

ภายใต้กิจกรรม 6 ร.

ตัวอย่าง 
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    § ไร้พุง : ประชาชนร่วมด�าเนินกิจกรรมไร้พุง  โดยการออกก�าลังกายรูปแบบต่างๆ เช่น การเดิน การขี่

     จักรยาน การเต้นแอโรบิค การออกก�าลังกายโดยใช้ห่วงฮูลาฮูป 

    § รั้วพูดได้ : ชุมชนน�าร่องปลูกสมุนไพรแปะต�าปึง / ว่านรางจืด แจกทุกครัวเรือน เพื่อปลูกตามรั้วบ้าน

     ไว้รับประทานเอง เหลือจึงขาย 

    § ไร้สารเคมี : ปลูกผักปลอดสารเคมีภายในหมู่บ้าน / วัด / โรงเรียน / รพ.สต. / ครัวเรือน

  3.6   การสร้างต้นแบบ ตั้งแต่ บุคคลต้นแบบ / ผู้น�าชุมชนต้นแบบ / ผู้สูงอายุต้นแบบ / ครัวเรือนต้นแบบ / 

    หมู่บ้านต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ (หมอดินอาสา) ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  3.7 การจัดเวทีเรียนรู้และถอดบทเรียน เช่น จัดบูธนิทรรศแสดงผลงาน จัดตลาดนัดสุขภาพ ฯลฯ

     การจัดกระบวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ละบุคคล โดยความสมัครใจ ของอ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรีตัวอย่าง 
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ท�าอย่างไร แผนชุมชนจึงจะได้รับเงินสนับสนุนงบจากท้องถิ่น

   ด้วยรฐับาลได้มกีารปรบัเปลีย่นหมวดงบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิงานสาธารณสขุมลูฐาน วงเงนิ 10,000 

บาท ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้ตอบสนองกับแนวคิดการกระจายอ�านาจ ท�าให้ อปท. มีอ�านาจ

ตดัสนิใจในการบรหิารจดัการเงนิจ�านวนนีไ้ด้มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะระเบยีบว่าด้วยเงนิหมวดอดุหนนุทัว่ไปขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิน่ ไดใ้ห้อ�านาจบริหารจัดการเป็นไปตามความต้องการและกระบวนการของท้องถิน่ นั่นคือ การจะ

ใช้เงินหมวดอุดหนุนทั่วไปได้ อปท.จะต้องมีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ภายในเดือนมิถุนายน และมีการก�าหนดข้อ

บญัญตังิบประมาณประจ�าปี ซึง่จะต้องท�าให้แล้วเสรจ็ภายในเดอืนสงิหาคมของปีก่อนหน้า หมายความว่า ข้อบญัญตัิ

งบประมาณของปีงบประมาณ 2555 จะต้องท�าให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2554  ดังผังตัวอย่างด้านล่าง

   ดังนั้น อสม. จะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานหรือโครงการให้แก่อปท.ตั้งแต่ก่อนเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะด้วย

การเสนอโดยตรงต่อ อปท. หรือการผลักดันผ่านกระบวนการประชาคมซึ่งวิธีการหลังนี้ อสม. จะต้องเตรียมตัวตั้งแต่

ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ คือ จะต้องรู้ข้อมูลว่า อปท. ของพื้นที่ก�าหนดการจัดท�าประชามคมแผนประจ�าปี

ในช่วงใด เพื่อจะต้องน�าแผนงานเข้าร่วมกระบวนการได้ตรงตามก�าหนด หลังจากนั้น อสม. จะต้องมีการติดตามผล 

วางแผนงาน / โครงการ / ข้อเสนอ ว่าสามารถผ่านสภาท้องถิ่น และถูกก�าหนดเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจ�าปี

หรือไม่  ดังนั้น อสม. จะต้องติดตามปฏิทินการท�างานของแต่ละพื้นที่ว่าจะด�าเนินการในช่วงใด เพื่อไม่พลาดการขอ

รับสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้

ม.ค.54 - เม.ย.54

ท�าประชาคม ม./ต.

เม.ย.54 - มิ.ย.54

ร่างและประกาศแผนฯ

ก.ค.54 - ส.ค.54

ร่างก�าหนดข้อบัญญัติ งปม.

ต.ค.54 - ก.ย.55

ท�ากิจกรรม/ ใช้ งปม.

ตวัอย่างปฏทินิการจดัท�าแผนและก�าหนดข้อบญัญตังิบประมาณของอปท. ปี 2555

   1. ตัวอย่างการจัดท�าแผนต�าบลสามปี  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

   2. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ในการขับเคลื่อนแผนสุขภาพชุมชน ระดับต�าบล

 ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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(1) ตัวอย่างการจัดท�าแผนต�าบลสามปี  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนสุขภาพชุมชน 

ชื่อโครงการ……………………………………………………………………….......................…………………

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

     1. ......................................................................................................................................................... 

     2. .........................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล  ( ความเป็นมาของปัญหา )

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. วัตถุประสงค์

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………………

4.   พื้นที่ด�าเนินการ   จ�านวน ............................... หมู่บ้าน ........................... ชุมชน

………………………………………………………………………………………………………………………

5. กิจกรรมที่ส�าคัญ

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

6. ระยะเวลาด�าเนินงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

7. จ�านวนงบประมาณ / แหล่งงบประมาณ

………………………………………………………………………………………………………………………

8. ตัวชี้วัดผลส�าเร็จโครงการ

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (2555 - 2557)

เทศบาล/อบต. .........................................อ�าเภอ .........................จังหวัด...........................

ประจ�าปี...............................

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการผลิตของ

โครงการ/พื้นที่ด�าเนินการ

งบประมาณ ที่มา ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ2555 2556 2557
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   อสม. หรือ ประชาชนผู้มีจิตอาสาที่ได้รับคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชน เมื่อก้าวเข้าสู่ระบบอาสา

สมัครสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ทุกคนต้องผ่านการอบรม ตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน 

อสม. ไม่น้อยกว่า 43 ชม. ซึ่งจะมีการเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ตลอดจนมีการประเมินความรู้ ทักษะและ

รบัรองความรูค้วามสามารถของผูผ่้านการอบรมก่อนจะขึน้ทะเบยีนเป็น อสม. เมือ่ อสม. ผ่านกระบวนการตาม

หลกัสตูรและเงือ่นไขทีก่�าหนดแล้ว จะมคีวามรู ้ความสามารถพืน้ฐานในการปฏบิตังิานในการเฝ้าระวงั ป้องกนั

ควบคมุโรคและรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั หรอื โรควถิชีวีติทัง้ 5 โรคส�าคญัได้แก่ โรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด และ โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ทั้งนี้

ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ หากประชาชน ชุมชน รู้จักและเข้าใจวิธีการเฝ้าระวังโรค รู้จักการ

ป้องกัน ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นและมีการปรับเปลี่ยนความคิดและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้น อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและ

สร้างบทบาทของประชาชน จึงมีบทบาทส�าคัญในการสร้างกระบวนการที่ท�าให้เกิดปัจจัยที่เหมาะสมท�าให้คน

ไทยลุกขึ้นมาแสดงบทบาทในเรื่องสุขภาพ ทั้งการดูแลสุขภาพตนเองได้ ปฏิบัติต่อสภาวะแวดล้อมประเภท

ต่างๆ ได้และให้ความร่วมมือในการด�าเนินมาตรการทางสังคมเป็น เนื่องจากหัวใจส�าคัญของการสร้างสุขภาพ  

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคส�าคัญ คือ การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

ของประชาชน เพราะหากประชาชน ไม่ปรบัเปลีย่นความคดิ และพฒันาพฤตกิรรม ประเทศไทยสงัคมไทย จะ

ไม่สามารถสกัดกั้นหยุดยั้งปัญหาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค ได้ ซึ่งระบบเฝ้าระวังของชุมชนจะเป็นการเฝ้า

ระวงัปัจจยัทีจ่ะท�าให้เกดิเหต ุหรอืเกดิโรค จะแตกต่างจากระบบเฝ้าระวงัของเจ้าหน้าที ่ทีจ่ะมุง่เน้นการควบคมุ

โรค หรือ ควบคุมเหตุไม่ให้กระจายหรือขยายตัว ซึ่งจะด�าเนินเมื่อเกิดเหตุ หรือเกิดโรคแล้ว

บทบาท อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชน :
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค

บทที่ 55
บทบาท อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชน :

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค
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บทบาท อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชน :
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค

กระบวนการจัดการสุขภาพ ในโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรัง  มีดังนี้

  1. ส�ารวจและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

  2. จัดระบบติดตามเยี่ยมบ้าน และให้ค�าแนะน�ากับกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

  3. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการก�าหนดมาตรการทางสังคม มีการก�าหนด กติกาชุมชน  เช่น รณรงค์

ให้มกีารปลกูผกัสวนครวัและแลกเปลีย่นพนัธุผ์กั  ทกุหลงัคาเรอืนทัง้ต�าบล และทีส่�าคญัไม่ใช้สารเคมใีนการเพาะปลกู 

ให้มีการออกก�าลังกาย ทุก 5 โมงเย็น จันทร์ พุธ ศุกร์ มีการเต้นแอโรบิก โดยท้องถิ่นสนับสนุนลานกีฬาให้ทุกหมู่บ้าน 

  4. เป็นแกนน�าในการค้นหาและพัฒนาผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้

กับผู้ป่วยคนอื่นๆ ในชุมชน

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่
และจ�าแนกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ดังนี้

โรคเบาหวาน         ค่าระดับน�้าตาลในเลือดวัดจากปลายนิ้ว
              (โดยงดอาหาร 8 ชม. : มิลลิกรัม %)

กลุ่มปกติ           น้อยกว่า 100

กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน    100 - 125

กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน      มากกว่าหรือเท่ากับ 126

กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน

ที่มีภาวะแทรกซ้อน      
ตา : ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม
ไต : ไตเสื่อม ไตวาย
เท้า : ปลายมือปลายเท้าชา แผลที่เท้า ตัดนิ้วเท้า 
  ตัดขา
หัวใจ : หัวใจขาดเลือด
สมอง : หลอดเลือดสมองตีบ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่
และจ�าแนกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง (HT) ดังนี้

โรคความดันโลหิตสูง      ค่าความดันโลหิตตัวบน ค่าความดันโลหิตตัวล่าง  
                       (มิลลิเมตรปรอท)          (มิลลิเมตรปรอท)

กลุ่มปกติ           น้อยกว่า 120      น้อยกว่า 80

กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรค HT      120 - 139       80 - 89

กลุ่มป่วยโรค HT        มากกว่าหรือเท่ากับ 140  มากกว่าหรือเท่ากับ 90

กลุ่มป่วยโรค HT

ที่มีภาวะแทรกซ้อน      
หวัใจ : เหนือ่ยง่าย บวมเท้าทัง้ 2 ข้าง นอนราบหายใจ
ล�าบาก อึดอัด แน่นหน้าอก เจ็บอก หัวใจโต
สมอง : ปวดหัว มึนหัว งง ตาพร่ามัว คลื่นไส้ อาเจียน
   เป็นอัมพาต
ไต : ปัสสาวะออกน้อยลง บวม ไตเสื่อม
ตา : จอตาผิดปกติ
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หลักสูตรการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยการเรียนรู้ สาระสำาคัญ   เวลา 

(ชั่วโมง)

1 อสม.กับก�รจัดก�ร

สุขภ�พ	

กลุ่มแม่และเด็ก

1.1	คว�มสำ�คัญของก�รตั้งครรภ์และก�รฝ�กครรภ์

1.2	ก�รตั้งครรภ์เมื่อพร้อมและก�รฝ�กครรภ์เร็ว

1.3	ก�รติดต�มหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด

1.4	ก�รดูแลสุขภ�พจิตหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด

1.5	ก�รจัดก�รสุขภ�พเพื่อส่งเสริมก�รฝ�กครรภ์เร็ว

3

2 อสม.กับก�รจัดก�ร

สุขภ�พ	

กลุ่มเด็กปฐมวัย

2.1	ก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กปฐมวัย

2.2	อ�ห�รกับก�รเจริญเติบโตต�มวัย

2.3	สุขภ�พในช่องป�ก

2.4	ก�รจัดก�รสุขภ�พเพื่อก�รส่งเสริมสุขภ�พเด็กปฐมวัย

3

3 อสม.กับก�รจัดก�ร

สุขภ�พ	

กลุ่มวัยทำ�ง�น

3.1	คว�มรู้และปัจจัยเสี่ยง	โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	5	โรค	

						(เบ�หว�น	คว�มดันโลหิตสูง	หัวใจข�ดเลือด	

						หลอดเลือดสมอง	อัมพ�ต	อัมพฤกษ์	มะเร็ง)

3.2	ก�รประเมินและก�รจัดก�รปัจจัยเสี่ยงของโรค	

						ไม่ติดต่อเรื้อรัง	5	โรค

3

4 อสม.กับก�รจัดก�ร

สุขภ�พ	

กลุ่มผู้สูงอ�ยุ

4.1	แนวคิด	หลักก�ร	สถ�นก�รณ์และคว�มจำ�เป็นในก�ร

						ดูแลสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ

4.2	สิทธิประโยชน์ผู้สูงอ�ยุและแนวท�งก�รประส�นง�นกับ

						หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

4.3	ก�รจัดก�รระบบก�รดูแลสุขภ�พผู้สูงอ�ยุเชิงรุก

3
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หน่วยการเรียนรู้ สาระสำาคัญ   เวลา 

(ชั่วโมง)

5 อสม.กับก�รจัดก�ร

สุขภ�พ	

กลุ่มผู้พิก�ร

5.1	คว�มหม�ย	คว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	ภ�วะคว�มพิก�ร

5.2	สิทธิประโยชน์ผู้พิก�รและแนวท�งก�รประส�นง�นกับ

						หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

5.3	ก�รจัดก�รสุขภ�พและสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�ร

						ดำ�เนินชีวิตของผู้พิก�ร

3

- พิธีปิดก�รฝึกอบรม 1.	พันธะสัญญ�ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภ�พ -

หน่วยการเรียนรู้วิชาที่  1 :   อสม.กับการจัดการกลุ่มแม่และเด็ก

1.  สาระสำาคัญ

  สุขภ�พแม่และเด็ก	ถือเป็นกลุ่มวัยเริ่มต้นที่สำ�คัญสำ�หรับก�รมีสุขภ�พดีของคนไทย		อสม.นักจัดก�รสุขภ�พ

แมแ่ละเดก็จงึควรมอีงคค์ว�มรูท้ีส่ำ�คญัทีใ่ชใ้นก�รถ�่ยทอด	ใหค้ำ�แนะนำ�	และเปน็ทีป่รกึษ�แกก่ลุม่เป�้หม�ย	คอื	หญงิ

ระยะกอ่นตัง้ครรภ	์หญงิระหว�่งตัง้ครรภ	์แมแ่ละเดก็ระยะหลงัคลอด	โดยส�ม�รถวเิคร�ะหส์ถ�นก�รณก์ลุม่เป�้หม�ย

ทีเ่ปน็สตรวียัเจรญิพนัธุใ์นชมุชน	ใหไ้ปฝ�กครรภไ์ดเ้รว็กอ่น	12	สปัด�ห	์มคีว�มรู	้คว�มเข�้ใจ	ประสบก�รณ	์และทกัษะ

ในก�รดูแลหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด	(KUSA)	ส�ม�รถจัดก�รให้กลุ่มเป้�หม�ยมีก�รฝ�กครรภ์คุณภ�พอย่�งมี

ส่วนร่วมได้	ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ในก�รดูแลหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดให้แก่กลุ่มป้�หม�ยและชุมชนได้และ

ส�ม�รถจดัก�รแมแ่ละเดก็อย�่งมสีว่นรว่มในชมุชนไดเ้พือ่สขุภ�พทีด่ขีองแมแ่ละเดก็	อนัเปน็ทรพัย�กรมนษุยท์ีม่คีณุค�่

ต่อไป

2. ขอบข่ายของเนื้อหาสาระ		ประกอบด้วย

  1.		 คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของก�รตั้งครรภ์และก�รฝ�กครรภ์	(20	น�ที)

	 	 	 -	 คว�มหม�ยของก�รฝ�กครรภ์

	 	 	 -		 ประโยชน์ของก�รฝ�กครรภ์เร็ว	ก่อน	12	สัปด�ห์  “ฝากท้องเร็วไว  ลูกเติบใหญ่แข็งแรง”

	 	 2.	 ก�รตั้งครรภ์เมื่อพร้อมและก�รฝ�กครรภ์เร็ว	(60	น�ที)

	 	 	 -	 ก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์			เน้นสโลแกนที่ว่�

“ถ้าไม่ได้คุมกำาเนิด  พร้อมที่จะเกิดการตั้งครรภ์ได้ทุกเมื่อ” 

	 	 	 -		 เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

	 	 	 -	 เทคนิคก�รฝ�กครรภ์คุณภ�พและก�รฝ�กท้องเร็ว
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	 	 3.	 ก�รติดต�มหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด	(20	น�ที)

	 	 	 -	 วิธีก�รปฏิบัติตัวและข้อควรละเว้น		 -	 ก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	

	 	 	 -	 ก�รว�งแผนครอบครัว	และก�รเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันป้องกันโรค	EPI

	 	 4.	 ก�รดูแลสุขภ�พจิตของหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด	(20	น�ที)

	 	 	 -	 ก�รดูแลจิตใจ	3	ระยะ							 -	 ภ�วะซึมเศร้�

	 	 5.		 ก�รจัดก�รสุขภ�พเพื่อส่งเสริมก�รฝ�กครรภ์เร็ว	(60	น�ที)

	 	 	 -	 ก�รว�งแผนแบบมีส่วนร่วม				 -		 ตัวอย่�งวิธีปฏิบัติที่ดี	(best	practice)

	 	 	 -	 ก�รประเมินและติดต�มผล	(M&E)

3.  ความรู้ที่สำาคัญ

	 1)	 ก�รฝ�กครรภ์เร็วทำ�ให้วินิจฉัยภ�วะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่�งก�รตั้งครรภ์ที่อ�จทำ�ให้เกิดอันตร�ย

ต่อแม่และเด็ก		อ�ทิภ�วะครรภ์เป็นพิษ		โรคซิฟิลิส		โรคหัวใจได้เร็ว		จะได้ป้องกันแก้ไขตั้งแต่ต้น

	 2)	 อ�ก�รของคนท้องที่จำ�เป็นต้องรีบส่งสถ�นบริก�รสุขภ�พ	คือ	คลื่นไส้	อ�เจียน	กินอ�ห�รไม่ได้เลย

	 3)	 ถ้�แม่มีอ�ก�รเครียดนอนไม่หลับ	ลูกจะดิ้นแรงขึ้นในครรภ์		คุณแม่ควรลดภ�วะก�รณ์ตึงเครียด

	 4)		ก�รนับก�รตั้งครรภ์จะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกของก�รมีประจำ�เดือนครั้งสุดท้�ย

	 5)	 ก�รฝ�กท้องเร็วควรไปฝ�กท้องก่อนอ�ยุครรภ์	12	สัปด�ห์

	 6)	 แนวท�งพื้นฐ�นด้�นก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	คือ	ดูดเร็ว	ดูดบ่อย	ดูดถูกวิธี

หน่วยการเรียนรู้วิชาที่ 2  :  การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.  สาระสำาคัญ 

	 	 ก�รสง่เสรมิพฒัน�ก�รเดก็ปฐมวยั	เปน็ก�รศกึษ�และเรยีนรูเ้กีย่วกบัพฒัน�ก�รเดก็ตัง้แตแ่รกเกดิ-5	ปี

ซึง่ตอ้งสอนใหเ้ดก็เกดิคว�มคดิสร�้งสรรคฝ์กึพฒัน�ก�รทัง้	4	ด�้น	เชน่	พฒัน�ก�รด�้นร�่งก�ย	ด�้นสตปิญัญ�	

ด้�นอ�รมณ์	และพัฒน�ก�รด้�นสังคม		ซึ่งก�รดูแลเด็กนั้นมีคว�มจำ�เป็นต้องดูแลทั้งให้ร่�งก�ยเติบโต	และมี

พัฒน�ก�รที่สมวัย	 	ดังนั้นก�รจัดก�รดูแลสุขภ�พเด็กปฐมวัยในชุมชน	 เน้นสร้�งก�รมีส่วนร่วมของภ�คีเครือ

ข่�ยสุขภ�พในพื้นที่	ที่ส่งผลให้เด็กมีพัฒน�ก�รสมวัย	เจริญเติบโตสมส่วน

	 	 อ�ห�รกับก�รเจริญเติบโตต�มวัย	:			อัตร�ก�รเจริญเติบโตจะเร็วที่สุดในช่วงเป็นท�รก	และลดลงเมื่อ

เด็กอ�ยุเพิ่มขึ้น	ดังนั้นโภชน�ก�รที่ดีจึงเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง	 เนื่องจ�กร่�งก�ยต้องก�รเสริมสร้�งก�รเจริญเติบโต

และพฒัน�ก�ร	อ�ยรุะหว�่ง	1-6	ป	ีซึง่เปน็ชว่งปแีหง่ก�รปลกูจติสำ�นกึ			ก�รเจรญิเตบิโตท�งด�้นร�่งก�ยจติใจ	

และอ�รมณ์	เช่นเดียวกับทักษะท�งก�ย	มีก�รพัฒน�อย่�งค่อนข้�งรวดเร็ว	ระหว่�งช่วงเวล�นี้	นำ้�หนักส่วนสูง

กล�้มเนือ้	กระดกู	ฟนันำ�้นม	สมอง	และระบบภมูคิุม้กนัยงัคงมพีฒัน�ก�รและก�รเตบิโต	อย�่งไรกต็�ม	อตัร�ก�ร	

เจริญเติบโตของเด็กนั้นแตกต่�งกัน	ขึ้นอยู่กับโภชน�ก�รที่เด็กได้รับ	และพื้นฐ�นท�งพันธุกรรม

	 	 ก�รดูแลสุขภ�พช่องป�กเด็กปฐมวัย	 :	 เพื่อเป็นก�รเตรียมฟันสวยแข็งแรงให้แก่เด็กป้องกันฟันผุ	

ฟันสวยแข็งแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เป็นประโยชน์แก่เด็กในก�รรับประท�นอ�ห�ร	คือ	 ส�ม�รถบดเคี้ยว

อ�ห�รใหล้ะเอยีด	เปน็ก�รยอ่ยอ�ห�รขัน้แรกในชอ่งป�ก	เดก็ส�ม�รถกนิไดด้	ีและไดอ้�ห�รเพยีงพอ	ครบถว้น		
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2. ขอบข่ายของเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย

1.	 คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของพัฒน�ก�รเด็กและก�รเจริญเติบโต	ลำ�ดับขั้นของพัฒน�ก�รต�มวัย	

2.	 หลักก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รต�มวัย

2.1	ก�รให้คว�มรัก	คว�มอบอุ่น		

2.2	ก�รฝึกระเบียบวินัย	(ก�รดูทีวี	ก�รใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหม�ะสม)

2.3	ก�รนอนหลับพักผ่อน	

2.4		ก�รนวดเสริม

3.	 ก�รเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นก�รเคลื่อนไหว

3. ความรู้ที่สำาคัญ

	 	 1.	 ตัวอย่�งของพัฒน�ก�รของเด็ก	เช่น	อ�ยุ	11	เดือน	มีคว�มส�ม�รถในก�รตั้งไข่ได้เมื่อ		อ�ยุ	13-18	เดือน	

	 	 	 ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง	 (ด้�นภ�ษ�)	 และเดินล�กของเล่นหรือสิ่งของได้	 (ด้�นก�รเคลื่อนไหว)	

	 	 	 อ�ยุ	19-24	เดือน	ใช้ช้อนตักอ�ห�รกินเองได้	(ด้�นก�รช่วยเหลือตัวเองและสังคม)

	 	 2.	 ประโยชน์ของก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นก�รเคลื่อนไหว	 ได้แก่	 สร้�งคว�มมั่นใจ	 ร่�งก�ยแข็งแรง		

	 	 	 และเป็นก�รพัฒน�ทักษะท�งสังคม

	 	 3.	 ก�รดูแลสุขภ�พช่องป�กเด็กปฐมวัยที่เหม�ะสม		มีดังนี้

	 	 	 3.1	พ่อแม่	 ผู้ปกครองใช้ผ้�สะอ�ดพันปล�ยนิ้วชุบนำ้�อุ่น	 หรือนำ้�สะอ�ด	 เช็ดฟัน	 เหงือก	 กระพุ้งแก้ม		

	 	 	 	 และลิ้นของเด็ก	ให้ทั่ว

	 	 	 3.2	 เมือ่ฟนัซีแ่รกโผลพ่น้เหงอืก	กเ็ริม่แปรงฟนัใหเ้ดก็ทกุวนั	ใหเ้ดก็หยบิแปรงสฟีนัเลน่ใหคุ้น้เคยและผูใ้หญ	่

	 	 	 	 ดูแลแปรงฟันซำ้�ให้ลูก

	 	 4.	 คว�มสำ�คัญของก�รจัดก�รสุขภ�พเพื่อส่งเสริมสุขภ�พเด็กปฐมวัยที่เหม�ะสม	คือ	 เด็กพัฒน�ก�รเต็มที่	

	 	 	 ทั้งก�ย	อ�รมณ์	สังคม	และสติปัญญ�

หน่วยการเรียนรู้วิชาที่ 3 : การจัดการกลุ่มวัยทำางาน เรื่อง ปลอดโรค ปลอดภัย 

กายใจเป็นสุข

1. สาระสำาคัญ

  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือเรียกว่�โรควิถีชีวิต	เป็นโรคที่เกิดจ�กพฤติกรรมและก�รดำ�รงชีวิตที่ไม่ถูกต้องเหม�ะ

สม	แต่ส�ม�รถป้องกันได้	 ได้แก่	 โรคเบ�หว�น1	 	 โรคคว�มดันโลหิตสูง2	 	 โรคหัวใจข�ดเลือด3	โรคหลอดเลือดสมอง	

(อัมพฤกษ์	อัมพ�ต)	4	และโรคมะเร็ง5

	 	 ปจัจยัเสีย่งตอ่ก�รเกดิโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัทีส่ำ�คญัคอืพฤตกิรรมสขุภ�พและก�รดำ�รงชวีติทีไ่มถ่กูตอ้งเหม�ะสม		

เช่น	อ�ห�รหว�น/มัน/	เค็มจัด	รวมถึงขนมขบเคี้ยว	นำ้�อัดลม	ก�แฟ	อ�ห�รสำ�เร็จรูป	กินผักผลไม้น้อย	ดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์อย่�งหนัก	สูบบุหรี่	ข�ดก�รออกกำ�ลังก�ย	และคว�มเครียดเรื้อรัง
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	 	 ก�รป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคเรื้อรังในประช�ชน	กลุ่มเสี่ยง	และกลุ่มป่วยเพื่อให้รู้

เรื่องโรค	และก�รปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง		ซึ่ง	อสม.ส�ม�รถค้นห�	คัดกรองเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภ�พเบื้องต้น	

แนะนำ�และประส�นกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล	(รพ.สต.)	ในก�รจัดบริก�รต่อไป

2. ขอบข่ายของเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย

 2.1	 คว�มรู้และปัจจัยเสี่ยง	โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	5	โรค	ได้แก่	เบ�หว�น	คว�มดันโลหิตสูง	หัวใจข�ดเลือด	

	 	 หลอดเลือดสมอง	(อัมพฤกษ์	อัมพ�ต)		และ	โรคมะเร็ง	

	 2.2	 ก�รประเมินและก�รจัดก�รปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	5	โรค

	 	 2.2.1	 ก�รประเมินภ�วะสุขภ�พ	ระบุกลุ่มเป้�หม�ยและพื้นที่เป้�หม�ยที่ชัดเจน

	 	 2.2.2	 ก�รจัดก�รเพื่อก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พที่เหม�ะสม

3. ความรู้ที่สำาคัญ

	 	 1.	 เบ�หว�นเปน็โรคทีเ่กดิจ�กคว�มผดิปกตขิองตบัออ่น	ทำ�ใหข้�ดฮอรโ์มน		“อนิซลูนิ”	ทีเ่ปน็ตวัควบคมุ	

	 	 	 ระดบันำ�้ต�ลในเลอืด	ไมส่�ม�รถควบคมุนำ�้ต�ลในเลอืดได	้	ค�่นำ�้ต�ลปกตใินร�่งก�ย	ตอ้งไมเ่กนิ	

	 	 	 หรอืเท�่กบั	126	มลิลกิรมั	%		ห�กมนีำ�้ต�ลในเลอืดสงูน�นๆ	จะเกดิก�รทำ�ล�ยอวยัวะสว่นต�่ง	ๆ 	ใน	

	 	 	 ร่�งก�ย	ทำ�ให้	เกิดภ�วะไตว�ย/	ต�บอด/	หลอดเลือดปล�ยมือปล�ยเท้�ตีบตัน	เป็นต้น

	 	 2.	 ค่�คว�มดันที่วัดได้จะมี	 2	 ค่�	 คือค่�ตัวเลขตัวบน	 คือ	 ค่�ระดับคว�มดันโลหิตขณะที่หัวใจ	

	 	 	 หดตัว	 (ค่�ปกติ	 90-140)	 ค่�ตัวเลขตัวล่�ง	 คือ	 ค่�ระดับคว�มดันโลหิตขณะที่หัวใจคล�ยตัว		

	 	 	 (ค่�ปกติ	60-90)		

	 	 3.	 อ�ก�รของโรคหัวใจข�ดเลือด	เช่น	เจ็บหน้�อก	คล้�ยมีอะไรม�บีบหรือกดทับ

	 	 4.		 โรคหลอดเลอืดสมองแบง่ต�มลกัษณะทีเ่กดิเปน็	2	ประเภท	คอื	โรคหลอดเลอืดสมองตบี/	ตนั	และ	

	 	 	 โรคหลอดเลือดสมองแตก

	 	 5.	 โรคมะเร็งคือโรคที่เซลของร่�งก�ยมีก�รเจริญเติบโตผิดปกติ

	 	 6.	 ก�รดำ�เนนิกจิกรรมก�รจดัก�รเพือ่ก�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภ�พทีเ่หม�ะสม	ม	ี8	กจิกรรม	ดงันี้

	 	 	 6.1)	สำ�รวจ	ค้นห�	จัดทำ�ทะเบียนผู้ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	5	โรค

												 	 6.2)	เตรียมชุมชนเพื่อรับก�รตรวจสุขภ�พเชิงรุก	6.3)	จัดกิจกรรมก�รคัดกรองผู้ที่มีคว�มเสี่ยง

								 	 6.4)	ใหค้ำ�แนะนำ�ก�รดแูลสขุภ�พ				6.5)	ก�รจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสขุภ�พและปอ้งกนัโรคเรือ้รงั	

	 	 	 6.6)	สนับสนุนก�รจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	5	โรค	และมีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

	 	 	 6.7)	สร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชน	

	 	 	 6.8)	จัดระบบและทีมติดต�มประเมินผลกิจกรรม	และสรุปผล

	 	 7.		 ก�รจัดทำ�แผนที่เดินดินหมู่บ้�น	ควรครอบคลุมสถ�นที่สำ�คัญ	เช่น	โรงเรียน	วัด		หอกระจ�ยข่�ว		

	 	 	 และระบุบ้�นผู้ป่วย/	 บ้�นผู้ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรค	 โดยจำ�แนกสีต�มคว�มเสี่ยงของโรค	

	 	 	 (ปิงปอง	7	สี)	พร้อมท้ังระบุตำ�แหน่งโดยก�รกำ�หนดพิกัดจุดลงในแผนท่ีเดินดินด้วย
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หน่วยการเรียนรู้วิชาที่ 4 :  การจัดการกลุ่มผู้สูงอายุ

1. สาระสำาคัญ 

	 	 วเิคร�ะหส์ถ�นก�รณผ์ูส้งูอ�ยใุนชมุชน	บอกเล�่ประสบก�รณก์�รชว่ยเหลอืผูส้งูอ�ยใุนชมุชน	ก�รเปลีย่นแปลง

ในผู้สูงอ�ยุ	ปัญห�ของผู้สูงอ�ยุ	 ทั้งปัญห�ทั่วไป	ปัญห�สุขภ�พก�ย	จิต	คว�มต้องก�รของผู้สูงอ�ยุและวิธีก�รดูแล

สุขภ�พก�ย	สุขภ�พใจ	ก�รออกกำ�ลังก�ยของผู้สูงอ�ยุ	บทบ�ทครอบครัว	 	 ชุมชนต่อผู้สูงอ�ยุ	 ตลอดจนห�แนวท�ง

ก�รทำ�ง�นให้ยั่งยืน	นั่นคือ	มีก�รจัดก�รระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุต�มคว�มส�ม�รถและกลุ่มโรค		ก�รส่งเสริมสุขภ�พ

ผู้สูงอ�ยุ	และก�รจัดสภ�พแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้สูงอ�ยุในชุมชนเชิงรุก

2. ขอบข่ายของเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย

	 	 1.	 นิย�ม	แนวคิด	หลักก�ร	คุณค่�ศักดิ์ศรี	คว�มจำ�เป็นของก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ	ก�รเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอ�ยุ		

สถ�นก�รณ์	 คุณลักษณะของผู้สูงอ�ยุแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท	 วิธีก�รดูแลผู้สูงอ�ยุในแต่ละกลุ่ม	 สิทธิผู้สูงอ�ยุ		

บรกิ�รผูส้งูอ�ยทุีต่อ้งไดร้บั	หนว่ยง�นและองคก์รทีใ่หบ้รกิ�รผูส้งูอ�ย	ุบทบ�ทครอบครวัและชมุชนกบัก�รดแูลผูส้งูอ�ย	ุ

ก�รส่งต่อคว�มต้องก�รและบริก�รของผู้สูงอ�ยุ

	 	 2.	 ตระหนกัถงึบทบ�ท	คณุค�่	ทศันคตเิชงิบวกของผูส้งูอ�ย	ุบทบ�ทและคว�มรบัผดิชอบของครอบครวั	ชมุชน

ในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ

	 	 3.	 บทบ�ท	อสม.นักจัดก�รสุขภ�พกลุ่มวัยผู้สูงอ�ยุ

	 	 4.	 ตระหนักถึงคุณค่�	ศักดิ์ศรี	มีคว�มมั่นใจ	มีคว�มตั้งใจ	เต็มใจ	มีคว�มคว�มคิดวิธีก�รทำ�ง�น	และวิธีก�ร

ใหค้ณุค�่ในก�รบรูณ�ก�รเชงิบวก	พรอ้มในก�รดำ�เนนิง�นและใหค้ำ�มัน่สญัญ�ในก�รปฏบิตัหิน�้ทีบ่รหิ�รจดัก�รระบบ

ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุในชุมชนเชิงรุก	

	 	 5.	 ขั้นตอนก�รประเมินคว�มส�ม�รถผู้สูงอ�ยุและก�รคัดกรองสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ

	 	 6.	 ทักษะก�รค้นห�	วิเคร�ะห์ข้อมูล	ประเมิน	ตรวจคัดกรองสุขภ�พเบื้องต้นและแปลผล

	 	 7.	 ทักษะก�รใช้ประโยชน์ข้อมูลจ�กก�รประเมิน/สำ�รวจ/คัดกรอง	ทั้งก�รสื่อส�ร	ก�รสร้�งแผนง�นโครงก�ร

และก�รปฏิบัติก�รดูแลผู้สูงอ�ยุรองรับหลังก�รประเมินและคัดกรอง	เพื่อก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ

	 	 8.	 บริห�รจัดก�รระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุต�มคว�มส�ม�รถ	ต�มกลุ่มโรค	และส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ	

3. ความรู้ที่สำาคัญ

	 	 1.	 นิย�มคุณลักษณะผู้สูงอ�ยุ	 	 หม�ยถึง	 	 บุคคลที่มีอ�ยุเกินกว่�หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญช�ติไทย

มีพลังช่วยเหลือตนเองได้	 ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม	บ�งกลุ่มช่วยเหลือตนเองได้บ้�ง	มีส่วนหนึ่งที่ป่วยและช่วยเหลือ

ตนเองไม่ได้	พิก�ร/	ทุพพลภ�พ

	 	 2.	 บทบ�ท	อสม.	ต่อก�รจัดก�รสุขภ�พกลุ่มวัยผู้สูงอ�ยุ	คือ	ชี้เป้�	สื่อส�ร	ให้คว�มรู้	คำ�แนะนำ�	นำ�ก�รปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พ	ประส�นง�น	มีคว�มพร้อมจัดก�รและดำ�เนินก�รได้เหม�ะสม

	 	 3.	 ก�รเริม่ตน้ในก�รบรหิ�รจดัก�รระบบดแูลผูส้งูอ�ยใุนชมุชน	อ�จเริม่จ�กก�รชวนกลุม่ต�่งๆ	ในชมุชน	เชน่	

ผู้นำ�ชุมชน	อสม.	อบต.	และเจ้�หน้�ที่	จัดห�สิ่งที่คิดว่�เหม�ะสมและจำ�เป็นให้แก่ผู้สูงอ�ยุ
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	 	 4.	 ก�รประเมินและคัดกรองสุขภ�วะผู้สูงอ�ยุที่มีระบบรองรับที่ดี		คือ	ก�รนำ�ข้อมูลก�รประเมินและ

คัดกรองสุขภ�วะผู้สูงอ�ยุส่งต่อให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 	 5.	 ก�รบริห�รจัดก�รระบบดูแลผู้สูงอ�ยุโดยชุมชนที่เหม�ะสม	 ได้แก่	 ค้นห�และวิเคร�ะห์ข้อมูล

ว�งแผนและสร้�งโครงก�รแบบบรูณ�ก�รจดัก�รนวตักรรมด	ีสนบัสนนุและประส�นง�นอย�่งเขม้แขง็ใหภ้�คี

ทุกภ�คส่วนมีส่วนร่วม	ปฏิบัติก�รต�มแผน	และประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

หน่วยการเรียนรู้วิชาที่ 5   :  การจัดการกลุ่มผู้พิการ

1.  สาระสำาคัญ

	 	 องค์ก�รอน�มัยโลกได้ให้คว�มหม�ยของ	 “คว�มพิก�ร”	 ไว้ว่�เป็นข้อจำ�กัด	 หรือก�รข�ดซึ่งคว�ม

ส�ม�รถในก�รปฏิบัติกิจกรรมใด	ๆ	 โดยวิธีก�ร	หรือโดยวิสัยของบุคคลทั่วไป	 เนื่องจ�กคว�มบกพร่องอย่�ง

หนึ่งอย่�งใด	และต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริม	 และพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รแห่งช�ติ,	 2550	 “คนพิก�ร”	

หม�ยคว�มว่�บุคคลซึ่งมีข้อจำ�กัดในก�รปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันหรือเข้�ไปมีส่วนร่วมท�งสังคม

เนือ่งจ�กมคีว�มบกพรอ่งท�งก�รเหน็ก�รไดย้นิ	ก�รเคลือ่นไหว	ก�รสือ่ส�ร	จติใจอ�รมณพ์ฤตกิรรม	สตปิญัญ�

ก�รเรยีนรูห้รอืคว�มบกพรอ่งอื่นใด	ประกอบกับมอีปุสรรคในด้�นต�่ง	ๆ 	และมคีว�มจำ�เปน็เป็นพเิศษทีจ่ะตอ้ง

ไดร้บัคว�มชว่ยเหลอืด�้นหนึง่ด�้นใด	เพือ่ใหส้�ม�รถ	ปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจำ�วนัหรอืเข้�ไปมสีว่นรว่มท�ง

สังคมได้อย่�งบุคคลทั่วไป

	 	 ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พคนพิก�ร	เป็นวิธีก�ร	หรือก�รกระทำ�ที่กำ�หนดขึ้น	โดยมุ่งหวังช่วยเหลือคนพิก�ร	

ทั้งในร�ยที่เฉียบพลัน	หรือผู้ที่ต้องได้รับก�รดูแลรักษ�ระยะย�ว	ผู้ที่อยู่ในระยะฟักฟื้น	ให้ได้รับก�รปรับสภ�พ

ทัง้ก�ย	จติใจ	สงัคม	และเศรษฐกจิ	โดยอ�ศยัวธิกี�รท�งก�รแพทย	์ท�งก�รศกึษ�	ท�งสงัคม	และก�รฝกึอ�ชพี	

เพือ่ใหส้�ม�รถชว่ยเหลอืตนเองปฏบิตัหิน้�ทีก่�รง�นต�่ง	ๆ 	ไดอ้ย่�งมปีระสทิธภิ�พม�กทีส่ดุเท่�ทีพ่งึกระทำ�ได้	

ต�มอัตภ�พของแต่ละบุคคล	และส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งปกติสุข

	 	 ก�รออกแบบกิจกรรมที่เหม�ะสมต�มคว�มส�ม�รถของผู้สูงอ�ยุ	อ�จแบ่งได้ดังนี้

	 	 (1)	 กิจกรรมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีสุขภ�พดีมีพลัง	ยังไม่ป่วย	ในแต่ละช่วงวัยของก�รสูงอ�ยุ

	 	 (2)	 กิจกรรมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและก�รเสื่อม

	 	 (3)	 กิจกรรมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มเจ็บป่วยต่�งๆในแต่ละกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตนเองได้

	 	 (4)	 กิจกรรมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มพิก�ร

	 	 (5)	 กิจกรรมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่ช่วยเหลือตนเองได้แต่ไปไหนไม่ได้	(กลุ่มติดบ้�น)

	 	 (6)	 กิจกรรมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่เจ็บป่วยเรื้อรังไม่ส�ม�รถช่วยตนเองได้

	 	 (7)	 กิจกรรมก�รจัดสภ�พแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้สูงอ�ยุในชุมชน
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2. ขอบข่ายของเนื้อหาสาระ		ประกอบด้วย

	 	 2.1	คว�มหม�ย	และขอบเขตก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พคนพิก�ร

	 	 2.2	ก�รประเมินสภ�พเบื้องต้น									2.3	สิทธิประโยชน์คนพิก�ร

	 	 2.4	แนวท�งก�รประส�นง�น		 					2.5	ก�รดูแลสุขภ�พ	และก�รจัดสภ�พแวดล้อมของคนพิก�ร

	 	 2.6	บทบ�ทกลไก	และก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นอย่�งมีส่วนร่วม						2.7	ก�รปฏิบัติง�นของ	อสม.

3.  ความรู้ที่สำาคัญ

	 	 1.	 คว�มหม�ยคนพิก�ร	คือ		ก�รที่บุคคลมีข้อจำ�กัดในก�รปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน

	 	 2.	 วัตถุประสงค์ของก�รค้นห�คนพิก�รโดย	อสม.		คือ	ขึ้นทะเบียน	และประเมินคว�มต้องก�รช่วยเหลือ

	 	 3.	 บทบ�ท	อสม.	ที่สำ�คัญ	คือ	ก�รสำ�รวจข้อมูลคนพิก�ร	และนำ�ไปว�งแผนช่วยเหลือ

	 	 4.	 เครอืข�่ยทีม่บีทบ�ทในก�รสนบัสนนุก�รฟืน้ฟสูมรรถภ�พคนพกิ�ร	ประกอบดว้ยหนว่ยง�นภ�ครฐั	–	องคก์ร	

	 	 	 ปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	-	อสม.

	 	 5.	 หัวใจคว�มสำ�เร็จในก�รดูแล	และฟื้นฟูสมรรถภ�พคนพิก�ร	คือ	ก�รที่กลุ่มคนพิก�รมีส่วนร่วม	และ	ก�ร	

	 	 	 จัดสภ�พแวดล้อมที่อยู่อ�ศัยคนพิก�รให้เหม�ะสม

คณะผู้จัดทำา
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ค�ำปฏิญำณตน

ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำำหมู่บ้ำน

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

เหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

ขอถวายสัตย์ปฏิญาณต่อฝ่าละอองธุลีพระบาท ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และจะท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน

ในการแก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ

ประสานงานสาธารณสุข บ�าบัดทุกข์ประชาชน

และท�าตนเองเป็นตัวอย่างที่ดี

ด้วยความเอื้ออาทรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความเมตตาและเสียสละเพื่อส่วนรวม

โดยมุ่งหวังประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งสืบไป

ด้ ว ย เ ก ล้ า ด้ ว ย ก ร ะ ห ม่ อ ม ข อ เ ด ช ะ
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