


ยินดีต้อนรับเข้าสู่
รายวิชาแก้วสารพัดนึก
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เกมส์ภาษา
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เรื่องเล่าเจ้าพระยา - วิริยาลัย
รางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจแห่งเจ้าพระยา
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การดูแลสุขภาพกาย - ใจ
โดย แพทย์หญิงปราณี  ศิริวิริยะกุล
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โรคภัยทางสังคมของเยาวชนปัจจุบัน
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จากลูกถึงแม่
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คลิปแก้เกมสค์นโกง
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เกมส์ภาษา
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ขอให้มีความสุขนะค่ะ

ขอบใจมากจ้ะ
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สวรรคาลัย

มหาลัย
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ทรงเสด็จพระราชด าเนิน

ทรงม้า
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เลขานุการิณี

นิติกรณ์
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คนละย า

คนระย า
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นางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่
ชั้นปีที่ 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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รางวัลชนะเลิศ 

นายนพเดช เนียมหอม 

นายธรรมรัตน์  โพธิทิน    

นางสาวไอลดา เกตุวัง

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวมีนา ศรจีริยา 
นางสาวการสุธาภรณ์ ตุ้มทอง 
นางสาววัชรี นาคสุทธิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์  
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รางวัลชมเชย
นางสาวมีนา ศรจีริยา 
นางสาวการสุธาภรณ์ ตุ้มทอง 
นางสาววัชรี นาคสุทธิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์  
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บอกข่าวเล่าเรื่อง

ชาว วิริยาลัย



วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน

สถานศึกษาอาชีวศึกษานครสวรรค์
ในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562
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บอกเล่าประสบการณ์
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และการฝึกอาชีพ  

จากรุ่นพี่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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พฤตกิรรมทีเ่สีย่งโรค
Oการกิน

Oการขับถ่าย

Oการนอน

Oการออกก าลังกาย

Oการหายใจ***

Oการจัดการกับความอารมณ์ ความเครียด***

Oการใช้ยา



สขุภาพดไีมม่ขีาย
ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง



ตวัอยา่งการกนิทีก่่อโรค(1)

Oกนิเนือ้สัตว์  โดยเฉพาะเนือ้สัตว์ให่่  

Oกนิของมันๆ  ของทอด อาหารเข้ากะท ิ

Oกนิอาหารรสจัด   เปรีย้ว  หวาน  มัน  
เค็ม  เผ็ด

Oกนิอาหารที่เป็นเส้นใยหรือผักผลไม้
ปริมาณน้อย



ตวัอยา่งการกนิทีก่่อโรค(2)

Oกนิอาหารหลัง 18.00 น.

Oขนมกรุบกรอบ น า้หวาน ของหวาน

O กนิอาหารป้ิง ย่าง

Oกนิอาหารที่ปรุงส าเร็จพร้อมกิน



การดืม่น ้า(1) 

Oไม่ควรกินน า้ชา กาแฟ  นม  

Oน า้อัดลม

Oไม่กินเบียร์ เหล้า เคร่ืองดื่มที่มีแอ
ลกอฮอล



การดืม่น ้า(2) 
Oกินน า้ไม่พอ  ปริมาณน า้ดื่มที่ร่างกายต้องการ 
ประมาณ  1500 – 2000 ซีซี ต่อวัน

Oควรดื่มน า้ก่อนมือ้อาหารประมาณ 1 ชม.

Oการดื่มน า้ที่ถูกวธีิไม่ใช่การดื่มทลีะมากๆ แต่
เป็นการค่อยๆ จบิทลีะน้อยตลอด 5-10 นาที

Oควรดื่มน า้อุ่นหรือน า้อุณหภมูิห้อง





การย่อยอาหาร

O ใช้เวลาท างานประมาณ 16-28 ช่ัวโมง ขึน้อยู่ กับชนิดของ
อาหาร

O กระเพาะอาหาร ใช้เวลาย่อยอาหารประมาณ 2-4 ช่ัวโมง 

O กระเพาะอาหารดดูซมึอาหารไม่เกินร้อยละ 30 โดยส่วนที่
เหลือจะถูกดดูซมึที่ล าไส้เล็ก

O ล าไส้เล็ก มีความยาวประมาณ 7 เมตร

O ล าไส้ให่่จะท าหน้าที่เก็บกากอาหาร ดดูซมึน า้ให้ออกจาก
กากอาหาร กากอาหารจะอยู่ในล าไส้ให่่นาน 12-24 ช่ัวโมง



ระยะเวลาในการยอ่ยอาหาร
O 30 นาท ี น า้ กาแฟ และแกงจืด

O 1 ช่ัวโมง  ขนมปังขาว โยเกิร์ต นม ผลิตภณัฑ์นม 
และผลไม้ที่ให้สุกด้วยการหุงต้ม

O 2 ช่ัวโมง  ผลไม้ ผัก มันผร่ังบด ปลาไขมันต ่า

O 3 ช่ัวโมง ครัวซองต์ ขนมปังโฮสวีต

O 4-7 ช่ัวโมง เนือ้หมู ของทอด เหด็ ผลไม้เปลือกแข็ง

O 8-9  ช่ัวโมง ขาหมู ผักกะหล ่า



การขบัถ่าย(1)
O ไม่ควรกลัน้ปัสสาวะ  การกลัน้ปัสสาวะ
บ่อยๆ นอกจากจะท าให้กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ ปัสสาวะเป็นเลือด  เป็นย่อยๆ อาจ
ท าให้ไตพกิารโดยไม่รู้ตวั

O ปัสสาวะที่ดีควรมีสีเหลืองอ่อน



การขบัถ่าย(2)
Oควรหดัให้ถ่ายอุจจาระทุกวัน  

O อุจจาระควรมีลักษณะน่ิม เมื่อโดนน า้จะ
กระจายตัวออก

Oจะขับถ่ายได้ดีขึน้กับอาหาร น า้ และการ
ออกก าลังกาย



ผลของทอ้งผกู

O ริดสีดวงทวาร
O สารพษิตกค้าง 

O มีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน ตัวหนักๆ ไม่
สบายตวั

O สิวขึน้
O มีกลิ่นตัวกลิ่นปาก

O มะเร็งล าไส้ให่่



การนอน
Oนอนดกึหลัง 22.00 น.  ตื่นสาย

Oโรคอ้วนท าให้หยุดหายใจกลางคืน

Oนอนไม่หลับ  หลับๆตื่นๆ  ตื่นแล้วไม่
สดชื่น

Oนอนก่ีช่ัวโมงถงึจะพอ



การนอน(2)

O การนอนหลับที่ไม่เพียงพอนัน้ ก่อให้เกดิภาวะความ
ผิดปกตขิองร่างกายมากมาย เช่น ท าให้อารมณ์ไม่ดี ขี ้
หงุดหงดิ เครียด เหน่ือยง่าย เวียนหัว ภูมต้ิานทานต ่าลง 
ฯลฯ 

O แต่กมี็การวจิัยที่พบเช่นกันว่าคนที่นอนมากจนเกนิไป
นัน้ มีอัตราอายุที่สัน้กว่าคนที่มีนอนในปริมาณที่
เหมาะสม

(จาก  ปชส กรมสขุภาพจิต 15 ก.ย.60)



อว้น????

O ดชันีมวลกาย หรือ BMI (Body Mass Index)

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น า้หนักตัว (กโิลกรัม)

ส่วนสูง (เมตร)²

ยกตวัอยา่ง เช่น ถ้าคณุมีน า้หนกั 60 กิโลกรัม และสงู 155 ซม.

ดชันีมวลกาย (BMI) = 60

(1.55)*2                  

O ดชันีมวลกาย (BMI) = 25.39





ควรมนี ้าหนกัไมเ่กนิเท่าไร

Oน า้หนักเตม็ที่   

O =   BMI   25   × ส่วนสูง (เมตร) ×   
ส่วนสูง (เมตร)

Oตวัอย่างเช่น  สูง 155 ซม. ควรมีน า้หนักไม่
เกินเท่าไร

O 25  × 1.5 × 1.5 =  56.25 



มดตวัน้อยตวันิด
มดตวัน้อยตวันิด

มดตวันิด มีฤทธ์ิน่าด.ู....ยู้ฮู



ออกก าลงักายแบบงา่ยๆ 

Oเดินเร็วครัง้ละ  10 นาท ีวันละ 3 ครัง้ 

Oแกว่งแขน 30 นาที

Oทดสอบร่างกายด้วยการเดนิเร็วพร้อม
พดูว่า  “มดต้วน้อยตัวนิด มดตัวน้อย
ตัวนิด มดตัวนิดมีฤทธ์ิน่าดู...ยู้ฮู “



“เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต มสีทิธทิุกที”่ 
UCEP 

( Universal Coverage Emergency Patients )

ครอบคลุมเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 72 ช่ัวโมงแรก



สทิธกิารรกัษาพยาบาลทีเ่ขา้โครงการUCEP 

Oกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (30บาท)

Oกองทุนประกันสังคม 

Oกองทุนสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ



OUCEP จะคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤต
ภายใน 72 ช่ัวโมง 

Oครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย   
รวมทัง้โรงพยาบาลเอกชน โดยเป็น ร.พ.ที่อยู่ใน
พืน้ที่ ที่อยู่ใกล้  และนอกคู่สั่่ากับกองทุน



นิยามผูป่้วยฉุกเฉิน 

Oหมายถงึ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจบ็ 
ซึ่งมีอาการบ่งชีว่้าจะเป็นอาการที่
คุกคามต่อการท างานของอวัยวะ
ส าคั่ ได้แก่ หวัใจ สมอง การหายใจ  
ต้องได้รับการรักษาและดูแลตดิตาม
อย่างใกล้ชิด เพราะอาจท าให้เสียชีวิต
ได้รวดเร็ว



อาการเจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤตทีใ่ชส้ทิธ ิรกัษา 72 ชัว่โมงได้

O 1. หมดสต ิไม่รู้สึกตวั ไม่หายใจ

O 2. หายใจเร็ว หอบเหน่ือยรุนแรง หายใจตดิขัดมีเสียงดัง

O 3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเยน็ หรือมีอาการชักร่วมด้วย

O 4. เจบ็หน้าอกเฉียบพลันรุนแรง

O 5. แขนขาอ่อนแรงคร่ึงซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทนัด่วน 
หรือชักต่อเน่ืองไม่หยุด

O 6. มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียน
โลหติ และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต



ผูป่้วยฉุกเฉิน ยกตวัอยา่ง เชน่ 
O 1.หวัใจหยดุเต้น

O 2.หอบรุนแรง 

O 3.มีการเขียวคล า้

O 4.หมดสติ ไมรู้่สกึตวั 

O 5.สิง่แปลกปลอมอดุกัน้
หลอดลม

O 6.มีอาการวิกฤตจิากอบุตัิเหตุ

O 7.มีเลือดออกมาก ห้ามไม่
หยดุ

O 8.ภาวะขาดน า้อยา่งรุนแรง
O 9.แขน ขา อ่อนแรง ปากเบีย้ว
พดูล าบาก

O 10.ชกั
O 11.มีอาการวิกฤตจิากไข้สงู
O 12.ถกูสารพิษ สตัว์มีพิษกดั 
หรือได้รับยามากเกินขนาด   
เป็นต้น





อมัพฤกษ์หรอือมัพาต
O โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คือ 

ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลีย้งท าให้เกดิอาการ ปาก
เบีย้ว พูดไม่ชัด แขนขาข้างใดข้างหน่ึงอ่อนแรงหรือชา
ที่เกดิขึน้อย่างทันทีทันใด  

O อัมพฤกษ์ คือ ภาวะที่แขน หรือขา อ่อนแรงกว่าเดมิ แต่
ยังพอใช้งานได้ มีแรงขยับได้บ้าง แต่ไม่ปกตหิรือผิด
รูปแบบไป

O อัมพาต คือ ภาวะที่แขน หรือขา ไม่มีแรง ใช้งานไม่ได้ 
การอ่อนแรงในรูปแบบคล้ายกับอัมพฤกษ์ แต่มีความ
รุนแรงมากกว่า คือ ไม่สามารถขยับได้เลย



อมัพฤกษ์หรอือมัพาต

Oสาเหตุจาก

1.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

2.โรคหลอดเลือดสมองแตก





โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือุดตนั

O ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตวัและควบคุมได้ไม่ดี 
เช่น ภาวะอ้วน เบาหวาน ความดนัโลหติสูง 
ไขมันในเลือดสูง สูบบุหร่ี หรือในผู้ป่วยที่มี
ภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะจะมีโอกาสเกดิลิ่ม
เลือดในหวัใจและหลุดลอยไปอุดตนัหลอด
เลือดในสมอง เป็นต้น





โรคหลอดเลอืดสมองแตก

O มีสาเหตุมาจากความดนัโลหติสูงที่ควบคุมได้ไม่
ด ีหรือในผู้ป่วยที่มีความผิดปกตขิองผนังหลอด
เลือดท าให้มีหลอดเลือดโป่งพอง

O ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับอาการเส้นเลือดสมอง
ตีบหรืออุดตัน แต่อาจจะมีอาการมากกว่า 
ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนพุ่ง 
ความรู้สึกตวัลดลงอย่างรวดเร็ว



5 สญัญาณเตือน
อาการส าคญัของโรคหลอดเลือดสมอง

O ชาหรืออ่อนแรงใบหน้าซีกใดซกีหน่ึงอย่างฉับพลัน ท าให้มุม
ปากตก ปากเบีย้ว อมน า้ไม่อยู่ น า้ไหลออกจากมุมปาก

O ชาหรืออ่อนแรงที่แขนขาซกีใดซีกหน่ึงอย่างฉับพลัน 
สู่เสียการทรงตวั

O พดูไม่ชัด พดูไม่ออก สับสน  นึกค าพดูไม่ออก 

O การมองเหน็มีปั่หาฉับพลัน อาจมองเหน็ภาพซ้อน 
มองเหน็ภาพคร่ึงเดียว ตาบอดหน่ึงหรือสองข้าง

O มีอาการปวดศีรษะรุนแรงฉับพลัน



เสน้เลอืดตบีตนัหรอืแตก
O รู้เวลาที่เกิดอาการผิดปกต ิคือรู้ว่าเร่ิมมีอาการเป็นเวลา
เท่าไรนับจากที่มีอาการผิดปกต ิหรือนับจากเวลาที่ ผู้ป่วย
มีอาการปกตเิป็นครัง้สุดท้าย และควรรีบมาโรงพยาบาล
ให้ทนัภายใน 4.5 ช่ัวโมง เน่ืองจากในบางกรณีแพทย์อาจ
พจิารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ซึ่งช่วย
เพิ่มโอกาสฟ้ืนตัวจากความพกิารได้
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เราจะใชส้ทิธ ิUCEP ไดอ้ยา่งไร

O ตรวจสอบสทิธิขัน้พืน้ฐานในการรักษาพยาบาลท่ีตนเองมี 
โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ ณ โรงพยาบาลทกุแห่ง หรือ
ส านกังานเขต หรือโทร. 1330 สายดว่น สปสช. 

O กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในพืน้ที่ท่ีอยูใ่กล้ 
และเป็นโรงพยาบาลนอกคูส่ญัญากบัโรงพยาบาลท่ีผู้ ป่วยมี
สทิธิ ให้แจ้งโรงพยาบาลรับทราบวา่ ขอใช้สทิธิรักษา 72 
ชัว่โมง (UCEP)



เราจะใชส้ทิธ ิUCEP ไดอ้ยา่งไร

O โรงพยาบาลจะท าการประเมินอาการผู้ป่วยตาม
หลักเกณฑ์ของ UCEP ทว่าหากมีปัญหาในการคดัแยก
ให้ปรึกษาศนูย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ของ สพฉ. ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ท่ีหมายเลข 0-2872-1669

O เม่ือโรงพยาบาลประเมินอาการผู้ป่วยแล้วจะแจ้งผล
การประเมินให้กับผู้ป่วยหรือ่าตผู้ิป่วยรับทราบ



เราจะใชส้ทิธ ิUCEP ไดอ้ยา่งไร

O หากเข้าเกณฑ์ UCEP ผู้ ป่วยสามารถเข้ารับบริการตามระบบ 
UCEP ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ช่ัวโมง หรือเมื่อ
พ้นภาวะวิกฤต

O ในกรณีท่ีผลการประเมินไม่เข้าหลักเกณฑ์ UCEP ผู้ป่วยต้อง
รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง หากต้องการรักษาในโรงพยาบาล
เดิมท่ีตวัเองไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลใด ๆ



Oสพฉ. จะด าเนินการแจ้งให้กองทุนเจ้าของสิทธิ
ทราบโดย เ ร็ ว  เ พ่ื อ ใ ห้กองทุน เ จ้ าของสิ ท ธิ
ด าเนินการประสานไปยงัโรงพยาบาลต้นสงักดัของ
ผู้ ป่วยให้ด าเนินการรับย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ
ปกติให้ทันภายใน 72 ช่ัวโมง หลังจากผู้ ป่วย
ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน และผู้ ป่วยก็
จะได้ใช้สิทธิรักษาตามที่ตนมีในโรงพยาบาลที่
ตวัเองมีสิทธิการรักษาโดยตรง,



O ส่วนในขัน้แรกที่ เข้ารักษา ณ โรงพยาบาล
เอกชน ภายใน 72 ชั่วโมง หรือหลังพ้นภาวะ
วิกฤต ค่าใช้จ่ายในส่วนนัน้ สพฉ. จะเป็นคน
ดูแลให้ทัง้หมด ผู้ ป่วยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ 
ทว่าการเจ็บป่วยฉกุเฉินนัน้ต้องเข้าเกณฑ์ 6 ข้อ
ข้างต้น หรือแล้วแต่แพทย์และทาง สพฉ.                             
จะประเมินอาการวา่เข้าขา่ยเบิก UCEP ได้



Oในกรณีท่ีโรงพยาบาลต้นสงักดัสิทธิในการ
รักษาพยาบาลของผู้ ป่วยเกิดความขดัข้อง 
ไม่สามารถรับตัวผู้ ป่วยไปรักษาต่อ ได้                                    
เคสนีท้างศนูย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตของ สพฉ. จะแจ้งไปยัง
กองทุนต่าง ๆ เ พ่ือให้ด าเนินการตาม
เง่ือนไขของกองทนุนัน้ ๆ ตอ่ไป



Oกลุม่อาการแขนขาอ่อนแรง/พดูล าบาก/
ปากเบีย้ว

Oแขนขาอ่อนแรงคร่ึงซีก ท่ีมี onset 

ภายใน 4.5 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล



โรคภัยทางสังคมของเยาวชนปัจจุบัน
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จากลูกถึงแม่
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