


หนงัสือเรียนสาระทกัษะการด าเนินชีวติ 

รายวชิา สุขศึกษา พลศึกษา 
( ทช11002 ) 

ระดบัประถมศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ห้ามจ าหน่าย 
หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน ลิขสิทธ์ิ
เป็นของ ส านกังาน กศน. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารทางวชิาการล าดบัท่ี 12/2555 



หนงัสือเรียนสาระทกัษะการด าเนินชีวติ 

รายวชิา สุขศึกษา พลศึกษา ( ทช 11002 ) 
ระดบัประถมศึกษา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ลิขสิทธ์ิเป็นของ ส านกังาน กศน. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารทางวชิาการล าดบัท่ี 12/2555 
 

 

 
 
 



 

คํานํา 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ
ความเช่ือพ้ืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและส่ังสม
ความรูและประสบการณอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนนโยบาย
ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพท่ีสามารถสราง
รายไดท่ีม่ังคั่งและม่ันคง เปนบุคลากรท่ีมีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผล
การเรียนรูท่ีคาดหวัง และเนื้อหาสาระ ท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษา    ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพ่ิมและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมและการเตรียมพรอม  เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แต
ยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือท่ีใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติ
กิจกรรม ทําแบบฝกหัด   เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุม หรือ
ศึกษาเพ่ิมเติมจากภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรูและส่ืออ่ืน 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละ
สาขาวิชา   และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนท่ีศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากส่ือ
ตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ตัวช้ีวัดและกรอบ
เนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวา
หนังสือเรียน     ชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมี
ขอเสนอแนะประการใด สํานกังาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 
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บทท่ี 1 
รางกายของเรา 

 
สาระสําคัญ 

 รางกายของมนุษยประกอบดวยอวัยวะตางๆ ท้ังภายใน และภายนอกท่ีทําหนาท่ีตางๆ              
ตามความสําคัญของโครงสรางรางกายมนุษย รวมถึงการปองกันดูแลรักษาไมใหเกิดอาการผิดปกติ 
เพ่ือใหรางกายไดมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงตามวัฏจักรชีวิตของมนุษยและมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ      
ตามวัย 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. อธิบายการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการตามวัยของรางกายได 
2. อธิบายโครงสรางและการทํางานของอวัยวะภายใน และภายนอกได 
3. อธิบายวิธีการดูแลรักษาปองกันความผิดปกติของอวัยวะท่ีสําคัญของรางกาย ท้ังภายใน      

และภายนอกได 
 
ขอบขายเนือ้หา 
 เรื่องท่ี 1  วัฏจักรชีวิตของมนุษย 
 เรื่องท่ี 2  โครงสราง หนาท่ีและการทํางานของอวัยวะภายนอก ภายใน ท่ีสําคัญของรางกาย 

เรื่องท่ี 3  การดูแลรักษาปองกนั ความผิดปกติของอวัยวะสําคัญของรางกาย อวัยวะภายนอกและ
ภายใน 
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เรื่องท่ี  1  วัฏจักรชีวิตของมนุษย 
 

 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย  
  ธรรมชาติของมนุษยประกอบไปดวยการเกิด แก เจ็บ ตาย ซ่ึงเปนธรรมดาของชีวิตท่ี    
ทุกคนหลีกไมพน ดังนั้นควรเรียนรูและปฏิบัติตนดวยความไมประมาท 
  1.  การเกิด 
  ทุกคนเกิดมาจากพอซ่ึงเปนเพศชาย และแมซ่ึงเปนเพศหญิงโดยธรรมชาติไดกําหนดให
เพศหญิงเปนคนอุมทองตามปกติประมาณ 9 เดือน จะคลอดจากครรภมารดา เจริญเติบโตเปนทารก      
แลวพัฒนาการเปนวัยเด็ก วัยรุน  วัยผูใหญ วัยชรา ตามลําดับ รางกายของคนเราก็จะคอย ๆ เปล่ียนไป   
ตามวัย 
                              2.  การแก 
  เม่ืออายุมากขึน้ รางกายจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัด เชน เม่ืออยูในชวงชรารางกาย
จะเส่ือมสภาพลง ผิวหนังเห่ียวยน การเคล่ือนไหวชาลง คนสวนใหญเรียกวา “คนแก” 
  3.  การเจ็บ 
  การเจ็บปวยของมนุษยสวนใหญเกิดจากการขาดการดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกตองและ
สมํ่าเสมอ  คนสวนใหญมักเคยเจ็บปวย บางคนเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ หรือมาก จนตองรับการรักษา        
จากแพทย ถาไมดูแลรักษาสุขภาพตนเอง รางกายยอมออนแอและมีโอกาสจะรับเช้ือโรคเขาสูรางกาย    
ไดงายกวาบุคคลท่ีรักษาสุขภาพสมํ่าเสมอ 
  4.  การตาย 
  ความตายเปนส่ิงท่ีทุกคนหนีไมพน เกิดแลวตองตายดวยกันทุกคน แตการตายนั้น      
ตองถึงวัยท่ีรางกายเส่ือมสภาพไปตามธรรมชาติ เม่ืออยูในวัยหนุมสาวจึงควรดูแลรักษาสุขภาพและ
ดํารงชีวิตดวยความไมประมาท 
 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย จะเริ่มตั้งแตเกิด ซ่ึงแบงไดเปน 5 ชวงวัย     
โดยแตละวัยจะมีลักษณะและพัฒนาการเฉพาะของวัย 
  การเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในขนาดรูปราง สัดสวนตลอดจน
กระดูก กลามเนื้อ และอวัยวะทุกสวนของรางกายตามลําดับขั้น  
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  พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของมนุษยทุกสวนท่ีตอเนื่องกัน 
ตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ซ่ึงเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงท้ังรางกายและจิตใจผสมผสานกันไปเปน
ขั้น ๆ จากระยะหนึ่งไปสูอีกระยะหนึ่ง ทําใหเกิดการเจริญกาวหนาเปนลําดับ ซ่ึงแบงเปน 5 ชวงวัย ดังนี ้
  1.  วัยทารก (Infancy) ตั้งแตเกิด  – 2  ป 
  เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีรวดเร็วมากในขวบปแรกเปน 2 เทาจาก   
แรกเกิด ปตอไปมาพัฒนาการจะเพ่ิมขึ้นเพียง 30 % จากนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ ตามแผนของ  
การพัฒนา วัยทารกจะสามารถรับรูส่ิงตาง ๆ ไดในระดับเบ้ืองตน เชน รูจักสํารวจ คนหา ทําความเขาใจ 
และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัว รูจักใชอวัยวะสัมผัสส่ิงตางๆ วัยนี้ตองอาศัยการเล้ียงดู    
เอาใจใสมากท่ีสุด 
 
  2.  วัยเด็ก (Childhood) ตั้งแต 3 – 12  ป 
  การเจริญเติบโตในวัยนี้สวนใหญเปนเรื่องของกระดูกกลามเนื้อ และการประสานกับ
ระบบตาง ๆ ในรางกาย ความแตกตางระหวางบุคคลและเพศตรงกันขาม จะปรากฏชัดเจน โดยวัยเด็ก   
แบงออกเปน 3 ชวง ดังนี ้
  2.1  วัยเด็กตอนตน (3 - 5  ป) รูจักใชภาษา หัดพูด กินขาว ลางมือ รูจักสังเกต อยากรู   
อยากทดลอง และเลน 
  2.2  วัยเด็กตอนกลาง (6 - 9  ป) เริ่มไปโรงเรียนตองปรับตัวเขากับคนแปลกหนา และทํา
ความเขาใจกับระเบียบของโรงเรียน รูจักเลือกตัดสินใจ รับผิดชอบการทํางานของตนเองได 
  2.3  วัยเด็กตอนปลาย (10 – 12  ป) เพศชาย - หญิง จะแสดงความแตกตางชัดเจนในดาน
พฤติกรรมและความสนใจ เด็กหญิงจะโตกวาเด็กชาย มีทักษะการใชภาษาท่ีดีขึ้น ทําตามคําส่ังได เรียนรู
บทบาทท่ีเหมาะสมกับเพศของตน และจะเลนเฉพาะกลุมท่ีเปนเพศเดียวกัน 
 
  3.  วัยรุน (Adolescence) อายุระหวาง  13 – 20  ป 
  วัยนี้เปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต เนื่องจากเปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางรางกาย 
จิตใจและตองปรับตัวเขากับส่ิงใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังปรับตัวใหเขากับสังคม บางครั้งทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะปญหาทางเพศ เริ่มใหความสนใจกับเพศตรงกันขาม เริ่มมองอนาคต คิดถึงการมี
อาชีพของตน คิดถึงครอบครัว อยากรูอยากเห็น อยากแสดงความสามารถ บางครั้งแสดงออกในทางท่ี    
ไมถูกตอง จึงทําใหเกิดปญหาขึ้น ผูปกครองหรือผูใหญ ควรใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม 
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4.  วัยผูใหญ (Adulthood) อายุระหวาง  21 – 60  ป 
  วัยนี้รางกายเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว มีรูปรางสมสวน รางกายแข็งแรง แตเนื่องจากความ
เจริญเติบโตและพัฒนาการทางกาย และใจของแตละคนตางกัน เชน คนท่ีเปนลูกคนโต ตองดูแลนอง ๆ      
ก็อาจจะเปนผูใหญเร็วกวานองคนเล็ก หรือคนท่ีกําพราพอแม ก็ยอมเปนผูใหญเร็วกวาคนท่ีมีพอแมอยู
ใกลชิด สรุปไดวาวัยนี้ เปนวัยท่ีมีความเจริญดานตาง ๆ ท้ังดานความสนใจ ทัศนคติ และคานิยม 
โดยเฉพาะเรื่องอาชีพ การเลือกคูครอง และการมีชีวิตครอบครัว เปนวัยท่ีมีพละกําลัง มีความสามารถ    
ในการทํางานมากท่ีสุด เพราะเปนวัยท่ีตองรับผิดชอบในหนาท่ี เพ่ือครอบครัวและประเทศชาต ิ
   
  5.  วัยชรา  (Old Age) อายุ 60 ปขึ้นไป 
  วัยนี้เปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ รวมท้ังสมองในทาง    
เส่ือมลง จึงประสบปญหาสุขภาพมากกวาวัยอ่ืน มีอาการหลงลืม มักจะจําเรื่องราวในอดีต เหมาะท่ีจะเปน
ท่ีปรึกษาใหคําแนะนําแกผูอ่ืน เพราะเปนผูท่ีมีประสบการณมากอน วัยนี้มักมีอารมณคอนขางเครียด 
โกรธ และนอยใจงาย 
 
 
เรื่องท่ี 2  โครงสราง หนาท่ีและการทํางานของอวัยวะภายนอก ภายใน 
               ท่ีสําคัญของรางกาย 
 
อวัยวะและระบบตาง ๆ ในรางกาย 
  อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน 

 อวัยวะภายนอก เปนอวัยวะท่ีมองเห็นได เชน ตา หู จมูก ปากและผิวหนัง อวัยวะเหลานี้
มีหนาท่ีการทํางานตางกัน 

  อวัยวะภายใน เปนอวัยวะท่ีอยูในรางกายท่ีมีความสําคัญมาก เพราะเปนสวนหนึ่งของ
ระบบตาง ๆ ภายในรางกาย โดยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน มีการทํางานท่ีสัมพันธกันหากสวนใด
สวนหนึ่งบกพรอง หรือไดรับอันตรายก็อาจมีผลกระทบตอสวนอ่ืนได 
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 1.   อวัยวะภายนอก มีดังนี้ 
 1.1  ตา เปนอวัยวะท่ีทําใหมองเห็นส่ิงตางๆ และชวยใหเกิดการเรียนรู เพราะถาไมมี
ดวงตา สมองจะไมสามารถรับรูและจดจําส่ิงท่ีอยูรอบตัว นอกจากนั้นตายังแสดงออกถึงอารมณ 
ความรูสึกตางๆ เชน ดีใจ เสียใจ ตกใจ 

 สวนประกอบของตา ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
   (1)  คิ้ว  เปนสวนประกอบท่ีอยูเหนือหนังตาบน ทําหนาท่ีปองกันอันตราย
ไมใหเกิดกับดวงตา โดยปองกันส่ิงสกปรก เหง่ือ น้ํา และส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจไหลหรือตกมาจาก
หนาผาก หรือศีรษะ เขาสูดวงตาได 
   (2)  หนังตา และเปลือกตา ทําหนาท่ีเปดปดตา เพ่ือรับแสง และปองกันอันตราย
ท่ีอาจเกิดขึ้นแกตา และกระจกตา โดยอัตโนมัติเม่ือมีส่ิงอันตรายเขามาใกลตา 
   (3)  ขนตา  เปนสวนประกอบท่ีอยูหนังตาบน หนังตาลาง ทําหนาท่ีปองกัน
อันตราย เชนฝุนละออง ไมใหทําอันตรายแกตา 
   (4)  ตอมน้ําตา  เปนสวนประกอบของตาท่ีอยูในเบาตา ทางดานหางคิ้วบริเวณ
หนังตาบน ทําหนาท่ีซับน้ําตา มาชวยใหตาชุมช้ืน และขับส่ิงสกปรกออกมากับน้ําตา  
 
  1.2  หู เปนอวัยวะรับสัมผัสท่ีทําใหไดยินเสียงตาง ๆ เชน เสียงเพลง เสียงพูดคุย   
การไดยินเสียง ทําใหเกิดการส่ือสารระหวางกัน ถาหูผิดปกติไมไดยินเสียงใดเลย สมองไมสามารถแปล
ความไดวาเสียงตาง ๆ เปนอยางไร 
   สวนประกอบของหู 
   สวนประกอบของหูแบงเปน 3 สวน คือ หูช้ันนอก หูช้ันกลาง หูช้ันใน 

(1) หูชั้นนอก ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี ้
 ใบหู ทําหนาท่ีรับเสียงสะทอนเขาสูรูหู 
 รูหู ทําหนาท่ีเปนทางผานของเสียง ใหเขาไปสูสวนตาง ๆ ของรูหู 

ภายในรูหูจะมีตอมน้ํามัน ทําหนาท่ีผลิตไขมันทําใหหูชุมช้ืน และดักจับฝุนละออง และส่ิงแปลกปลอม    
ท่ีเขามาภายในรูหู และเกิดเปนขี้หู นอกจากนั้น ภายในรูหูยังมีเยื่อแกวหู ซ่ึงเปนเยื่อแผนกลมบาง ๆ กั้นอยู
ระหวางหูช้ันนอก กับหูช้ันกลาง ทําหนาท่ีถายทอดเสียงผานหูช้ันกลาง 
  (2)  หูชั้นกลาง มีลักษณะเปนโพรง ประกอบดวยสวนตาง ๆ ไดแก กระดูก
รูปคอน กระดูกรูปท่ัง และกระดูกรูปโกลน เปนกระดูกช้ินนอกติดอยูกับหูช้ันใน กระดูกท้ัง 3 ช้ิน 
ดังกลาว ทําหนาท่ีรับคล่ืนเสียงตอจากเยื่อแกวหู 
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  (3)  หูชั้นใน มีลักษณะเปนรูปหอยโขง เปนสวนท่ีอยูดานในสุด ทําหนาท่ี  
ขับคล่ืนเสียงโดยผานประสาทรับเสียงสงตอไปยังสมอง และสมองก็แปลผลทําใหรูวาเสียงท่ีไดยิน        
คือเสียงอะไร 
 

  1.3  จมูก เปนอวัยวะรับสัมผัส ทําหนาท่ีหายใจเอาอากาศเขาและออกจากรางกาย 
และมีหนาท่ีรับกล่ินตาง ๆ ถาจมูกไมสามารถทําหนาท่ีไดตามปกติ จะไมไดกล่ินอะไรเลย หรือทําให
ระบบการหายใจและการออกเสียงผิดปกต ิ
    สวนประกอบของจมูก 
    จมูกเปนอวัยวะภายนอกท่ีอยูบนใบหนา ชวยเสริมใหใบหนาสวยงาม จมูก   
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
    (1)  สันจมูก เปนสวนท่ีมองเห็นจากภายนอก เปนกระดูกออน ทําหนาท่ีปองกัน
อันตรายใหกับอวัยวะภายในจมูก 
    (2)  รูจมูก  รูจมูกมี 2 ขาง ทําหนาท่ีเปนทางผานของอากาศ ท่ีหายใจเขาออก 
ภายในรูจมูกมีขนจมูกและเยื่อจมูก ทําหนาท่ีกรองฝุนและเช้ือโรคไมใหเขาสูหลอดลมและปอด 
    (3)  ไซนัส  เปนโพรงอากาศครอบจมูกในกะโหลกศีรษะ จํานวน 4 คู ทําหนาท่ี
พัดอากาศเขาสูปอด และปรับลมหายใจใหมีอุณหภูมิและความช้ืนพอเหมาะ 
 

  1.4  ปากและฟน  เปนอวัยวะสําคัญของร างกาย ท่ีใชในการพูด ออกเสียง                
และรับประทานอาหาร โดยฟนของคนเราจะมี 2 ชุด คือ ฟนน้ํานมและฟนแท 
    (1) ฟนน้ํานม เปนฟนชุดแรก มีท้ังหมด 20 ซ่ี เปนฟนบน 10 ซ่ี ฟนลาง 10 ซ่ี 
ฟนน้ํานมเริ่มงอกเม่ืออายุประมาณ 6 - 8 เดือน จะงอกครบเม่ืออายุ 2 ขวบ ถึง 2 ขวบครึ่ง และจะคอย ๆ 
หลุดไปเม่ืออายุประมาณ 6 ขวบ 
    (2) ฟนแท  เปนฟนชุดท่ีสอง ท่ีเกิดขึ้นมาแทนฟนน้ํานมท่ีหลุดไป ฟนแทมี             
32 ซ่ี ฟนบน 16 ซ่ี ฟนลาง 16 ซ่ี ฟนแทจะครบเม่ืออายุประมาณ  21 -  25 ป ถาฟนแทผุหรือหลุดไป จะไม
มีฟนงอกขึ้นมาอีก 
 
 
 
 



7 

 

หนาที่ของฟน 
   ฟน มีหนาท่ีในการเคี้ยวอาหาร เชน ฉีก กัด บดอาหารใหละเอียด ฟนจึงมีหนาท่ีและ
รูปรางตางกันไป ไดแก ฟนหนา มีลักษณะคลายล่ิม ใชกัดตัด  ฟนเขี้ยว มีลักษณะปลายแหลม ใชฉีก
อาหาร และฟนกราม มีลักษณะแบน กวาง ตรงกลางมีรองใชบดอาหาร 
 

  1.5  ผิวหนัง เปนอวัยวะรับสัมผัส ทําใหรูสึก รอน หนาว เจ็บปวด เพราะภายใต
ผิวหนังเปนท่ีรวมของเซลลประสาทรับความรูสึก นอกจากนั้นผิวหนังยังทําหนาท่ีปกคลุมรางกาย        
และชวยปองกันอวัยวะภายในไมใหไดรับอันตราย และยังชวยระบายความรอนภายในรางกายทางรูเหง่ือ
ตามผิวหนังอีกดวย 
    สวนประกอบของผิวหนัง แบงออกเปน 2 ช้ัน ดังนี ้
   (1)  ชั้นหนังกําพรา  เปนช้ันบนสุด เปนช้ันท่ีจะหลุดเปนขี้ไคล แลวมีการสราง
ขึ้นมาทดแทนขึ้นเรื่อย ๆ  และเปนผิวหนังช้ันท่ีบงบอกความแตกตางของสีผิวในแตละคน 
   (2)  ชั้นหนังแท  เปนผิวหนังท่ีหนากวาช้ันหนังกําพรา เปนแหลงรวมของ    
ตอมเหง่ือ ตอมไขมัน และเซลลประสาทรับความรูสึกตาง ๆ 
 

 2.  อวัยวะภายใน  
  อวัยวะภายในเปนอวัยวะท่ีอยูใตผิวหนัง ซ่ึงเราไมสามารถมองเห็น อวัยวะภายใน

เหลานี้มีมากมายและทํางานประสานสัมพันธกันเปนระบบ 
  
 2.1 ปอด ปอดเปนอวัยวะภายในอยางหนึ่ง อยูในระบบหายใจ ปอดมี 2 ขาง ตั้งอยู
บริเวณทรวงอกท้ังทางดานซายและดานขวา จากตนคอลงไปจนถึงอก ปอดมีลักษณะนิ่มและหยุนเหมือน
ฟองน้ํา ขยายใหญเทากับซ่ีโครงเวลาท่ีขยายตัวเต็มท่ี มีเยื่อบาง ๆ หุม เรียกวา เยื่อหุมปอด ปอด 
ประกอบดวยถุงลมเล็กๆ จํานวนมากมาย เวลาหายใจเขาถุงลมจะพองออกและเวลาหายใจออกถุงลมจะ
แฟบ ถุงลมนี้ประสานติดกันดวยเยื่อประสานละเอียดเต็มไปดวยเสนเลือดฝอยมากมาย เลือดดําจะไหล
ผานเสนเลือดฝอยเหลานั้น แลวคายคารบอนไดออกไซดออก และรับเอาออกซิเจนจากอากาศท่ีเราหายใจ
เขาไปในถุงลมไปใชในกระบวนการเคมีในการสันดาปอาหารของรางกาย กระบวนการท่ีเลือดคาย
คารบอนไดออกไซด และรับออกซิเจนขณะท่ีอยูในปอดนี้ เรียกวา การฟอกเลือด 
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หนาที่ของปอด 
 ปอดจะทําหนาท่ีสูบและระบายอากาศ ฟอกเลือดเสียใหเปนเลือดดี การหายใจมีอยู  
2 ระยะ คือ หายใจเขาและหายใจออก หายใจเขา คือ การสูดอากาศเขาไปในปอดหรือถุงลมปอด เกิดขึ้น
ดวยการหดตัวของกลามเนื้อกะบังลม ซ่ึงกั้นอยูระหวางชองอกกับชองทอง เม่ือกลามเนื้อกะบังลมหดตัว
จะทําใหชองอกมีปริมาตรมากขึ้น อากาศจะวิ่งเขาไปในปอด เรียกวาหายใจเขา เม่ือหายใจเขาสุดแลว 
กลามเนื้อกะบังลมจะคลายตัวลง กลามเนื้อทองจะดันเอากลามเนื้อกะบังลมขึ้น ทําใหชองอกแคบลง 
อากาศจะถูกบีบออกจากปอด เรียกวา หายใจออก ปกติผูใหญหายใจประมาณ 18 - 22 ครั้งตอนาที ผูท่ีมี
อายุนอยการหายใจจะเร็วขึ้นตามอายุ 
 
                             2.2 หัวใจ  เปนอวัยวะท่ีประกอบดวยกลามเนื้อ ภายในเปนโพรง รูปรางเหมือนดอก
บัวตูม          มีขนาดราวๆ กําปนของเจาของ รอบๆ หัวใจมีเยื่อบางๆ   หุมอยูเรียกวา เยื่อหุมหัวใจ ซ่ึงมีอยู 
2 ช้ัน ระหวางเยื่อหุม ท้ังสองช้ันจะมีชอง ซ่ึงมีน้ําใสสีเหลืองออนหลออยูตลอดเวลา เพ่ือมิใหเยื่อท้ังสอง
ช้ันเสียดสีกนั และทําให   หัวใจเตนไดสะดวกไมแหงติดกับเยื่อหุมหัวใจ หัวใจตั้งอยูระหวางปอดท้ังสอง
ขาง แตคอนไปทางซายและอยูหลังกระดูกซ่ีโครงกับกระดูกอก โดยปลายแหลม       ช้ีเฉียงลงทางลาง 
และช้ีไปทางซาย ภายในหัวใจจะมีโพรง ซ่ึงภายในโพรงนี้จะมีผนังกั้นแยกออกเปนหองๆ รวม 4 หอง คือ 
หองบน 2 หอง และหองลาง 2 หอง สําหรับหองบนจะมีขนาดเล็กกวาหองลาง 
 
หนาที่ของหัวใจ 
 หัวใจมีจังหวะการบีบตัว หรือท่ีเราเรียกวาการเตนของหัวใจ เพ่ือสูบฉีดเลือดแดง  ไป
หลอเล้ียงรางกายตามสวนตางๆ ของรางกาย ขณะท่ีคลายตัวหัวใจหองบนขวาจะรับเลือดดํามาจาก   ท่ัว
รางกาย  และจะถูกบีบผานล้ินท่ีกั้นอยูลงไปทางหองลางขวา ซ่ึงจะถูกฉีดไปยังปอดเพ่ือคาย
คารบอนไดออกไซดและรับออกซิเจนใหมกลายเปนเลือดแดง ไหลกลับเขามายังหัวใจหองบนซาย     
และถูกบีบผานล้ินท่ีกั้นอยูไปทางหองลางซาย จากนั้นก็จะถูกฉดีออกไปเล้ียงท่ัวรางกาย ถาเราใชนิ้วแตะ
บริเวณเสนเลือดใหญ เชน ขอมือ หรือขอพับตาง ๆ เราจะรูสึกไดถึงจังหวะการบีบตัวของหัวใจ              
ซ่ึงเราเรียกวา ชีพจร หัวใจเปนอวัยวะท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนอวัยวะท่ีบอกไดวาคนนั้นยังมีชีวิตอยูได
หรือไม ถาหากหัวใจหยุดเตนก็หมายถึงวา คนคนนั้นเสียชีวิตแลว การเตนของหัวใจนั้น ในคนปกติหัวใจ
จะเตนประมาณ 70 - 80 ครั้งตอนาที หัวใจตองทํางานหนักตลอดชีวิต ท้ังเวลาหลับและตื่น เวลาท่ีหัวใจจะ
ไดพักผอนบางก็คือตอนท่ีเรานอนหลับ หัวใจจะเตนชาลง เราจึงตองระมัดระวังรกัษาหัวใจใหแข็งแรงอยู
เสมอ โดยอยาใหหัวใจตองทํางานหนักมากจนเกินไป 
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 2.3  กระเพาะอาหาร มีรูปรางเหมือนน้ําเตา คลายกระเพาะหมู มีความจุประมาณ      1 
ลิตร อยูตอหลอดอาหารและอยูในชองทองคอนไปทางดานซาย 

หนาที่สําคัญของกระเพาะอาหาร คือ มีหนาท่ีในการยอยอาหารท่ีมีขนาดเล็กลง และ
ละลายใหเปนสารอาหาร แลวสงอาหารท่ียอยแลวไปยังลําไสเล็ก แลวลําไสเล็กจะดูดซึมไปใชประโยชน
แกรางกายตอไป สวนท่ีไมเปนประโยชนท่ีเรียกวากากอาหารจะถูกสงตอไปยังลําไสใหญ    เพ่ือขับถาย
ออกจากรางกายเปนอุจจาระตอไป ส่ิงท่ีชวยใหกระเพาะยอยอาหารก็คือ น้ํายอยซ่ึงมีสภาพ  เปนกรด 
น้ํายอยในกระเพาะจะมีเปนจํานวนมากเม่ือถึงเวลารับประทานอาหาร ถาไมรับประทานอาหารใหตรง
เวลาน้ํายอยจะกัดเนื้อเยื่อในบริเวณกระเพาะไดเชนกัน อาจจะทําใหเกิดเปนแผลในกระเพาะอาหารได วิธี
ท่ีจะชวยปองกันไดก็คือ ดืม่น้ําสะอาดใหมากๆ และรับประทานอาหารใหตรงเวลา งดรับประทานอาหาร
ท่ีมีรสจัด 

 
 2.4  ลําไสเล็ก มีลักษณะเปนทอกลวงยาวประมาณ  6 เมตร ขดอยูในชองทอง

ตอนบน ปลายบนเช่ือมกับกระเพาะอาหาร สวนปลายลางตอกับลําไสใหญ 
 หนาที่สําคัญของลําไสเล็ก คือ ยอยอาหารตอจากกระเพาะอาหาร จนอาหาร      มี
ขนาดเล็กพอท่ีจะดูดซึมเขาสูกระแสเลือด เพ่ือนําไปเล้ียงสวนตาง ๆ ของรางกาย 
 
 2.5  ลําไสใหญ เปนอวัยวะท่ีอยูในระบบทางเดินอาหาร ลําไสใหญของคนมีความยาว
ประมาณ 1.5 เมตร เสนผานศูนยกลางประมาณ 6 เซนติเมตร แบงออกเปน 3 สวน คือ 
  (1) กระเพาะลําไสใหญ เปนลําไสใหญสวนแรก ตอจากลําไสเล็ก ทําหนาท่ี       
รับกากอาหารจากลําไสเล็ก  
  (2) โคลอน (Colon) เปนลําไสใหญสวนท่ียาวท่ีสุดประกอบดวยลําไสใหญขวา 
ลําไสใหญกลาง และลําไสใหญซาย มีหนาท่ีดูดซึมน้ําและพวกวิตามินบี12 ท่ีแบคท่ีเรียในลําไสใหญ  
สรางขึ้นและขับกากอาหารเขาสูลําไสใหญสวนตอไป 

  (3) ไสตรง เม่ือกากอาหารเขาสูไสตรงจะทําใหเกิดความรูสึกอยากถายขึน้ 
เพราะความดนัในไสตรงเพ่ิมขึน้เปนผลทําใหกลามเนื้อหูรูดท่ีทวารหนกัดานใน ซ่ึงจะทําใหเกดิการ     
ถายอุจจาระออกทางทวารหนักตอไป 

    หนาที่ของลาํไสใหญ 
   (1) ชวยยอยอาหารเพียงเล็กนอย  
   (2) ถายระบายกากอาหาร ออกจากรางกาย  

(3) ดูดซึมน้ําและสารอิเล็คโตรลัยต เชน โซเดียม และเกลือแรอ่ืน ๆ จากอาหาร 
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ท่ีถูกยอยแลว ท่ีเหลืออยูในกากอาหาร รวมท้ังวิตามินบางอยางท่ีสรางจากแบคทีเรยี ซ่ึงอาศัยอยู
ในลําไสใหญ ไดแก วติามินบีรวม วิตามินเค ดวยเหตุนี้ จึงเปนชองทางสําหรับใหน้ํา อาหารและยาแก
ผูปวยทางทวารหนกัได  

(4) ทําหนาท่ีเก็บอุจจาระไวจนกวาจะถึงเวลาอันสมควรท่ีจะถายออกนอก
รางกาย  
 
 1.5  ไต เปนอวัยวะสวนหนึ่งในระบบขับถาย จะขับถายของเสียจากรางกายออกมา
เปนน้ําปสสาวะ ไตของคนเรามี 2 ขาง มีรูปรางคลายเมล็ดถ่ัวแดง ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร อยูติดผนัง
ชองทองดานหลังต่ํากวากระดูกซ่ีโครงเล็กนอย 
   หนาที่สําคัญของไต  คือ กรองของเสียออกจากเลือดแดง แลวขับของเสีย       
ออกนอกรางกายในรูปของปสสาวะ 
 
เรื่องท่ี 3  การดูแลรักษาปองกัน ความผิดปกติของอวัยวะสําคัญของรางกาย อวัยวะ  
               ภายนอกและภายใน 
 

   การดูแลรักษาปองกัน ความผิดปกติของอวัยวะสําคัญของรางกาย อวัยวะภายนอกและภายใน     
มีความสําคัญของรางกาย จําเปนตองดูแลรักษาใหสามารถทํางานไดตามปกติ เพราะถาอวัยวะสวนใด
สวนหนึ่งเกิดความบกพรองหรือเกิดความผิดปกติ ระบบการทํางานนั้นก็จะบกพรองหรือผิดปกติดวย มี
วิธีการงาย ๆ ในการดูแลรักษาอวัยวะตาง ๆ ดังนี ้
 
 1.  การดูแลรักษาตา 
  ตามีความสําคัญ ทําใหมองเห็นส่ิงตาง ๆ จึงควรดูแลรักษาตาใหดีดวยวิธี ดังตอไปนี ้
  1.  ไมควรใชสายตาจองหรือเพงส่ิงตาง ๆ มากเกินไป ควรพักสายตาโดยการหลับตา 
หรือมองออกไปยังท่ีกวาง ๆ หรือพ้ืนท่ีสีเขียว 

                           2.  ขณะอานหรือเขียนหนังสือ ควรใหแสงสวางอยางเพียงพอ และควรวางหนังสือใหหาง
จากตาประมาณ 1 ฟุต 

  3.  ไมควรอานหนังสือขณะอยูบนยานพาหนะ เชน รถ หรือรถไฟท่ีกําลังแลน 
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                          4.  ดูโทรทัศนใหหางจากจอภาพไมนอยกวา 3 เทา ของขนาดจอภาพ 
  5.  เม่ือมีฝุนละอองเขาตา ไมควรขยี้ตา ควรใชวิธีลืมตาในน้ําสะอาด หรือลางดวยน้ํายาลางตา 
  6.  ไมควรใชผาเช็ดหนารวมกับผูอ่ืน เพราะอาจติดโรคตาแดงจากผูอ่ืนได 
  7.  หลีกเล่ียงการมองบริเวณท่ีแสงจา หรือหลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีฝุนละอองฟุงกระจาย 
  8.  อยาใชยาลางตาเม่ือไมมีความจําเปน เพราะตามธรรมชาติน้ําในเปลือกตาทําหนาท่ีลางตา
ดีท่ีสุด 
  9.  บริหารเปลือกตาบนและเปลือกตาทุกวันดวยการใชนิ้วช้ีรูดกดไปบนเปลือกตาจากคิ้ว   
ไปทางหางตา 
 
 2.   การดูแลรักษาหู 
   หูมีความสําคัญตอการไดยิน ถาหูผิดปกติจนไมสามารถไดยินเสียงตางๆ การทํากิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน ก็ไมราบรื่นเกิดอุปสรรค ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาหูใหทําหนาท่ีใหดีอยูเสมอ 
  1.  หลีกเล่ียงแหลงท่ีมีเสียงดังอึกทึก ถาหลีกเล่ียงไมไดควรปองกันตนเอง โดยหา
อุปกรณมาอุดหู หรือครอบหู เพ่ือปองกันไมใหแกวหูฉีกขาด 
  2.  ไมควรแคะหูดวยวัสดุใด ๆ เพราะอาจทําใหหูอักเสบเกิดการติดเช้ือ 
  3.  เม่ือมีแมลงเขาหู ใหใชน้ํามันมะกอก หรือน้ํามันพาราฟลหยอดหู ท้ิงไวสักครูแมลง
จะตาย แลวจึงเอียงหูใหแมลงไหลออกมา 
  4.  ขณะวายน้ํา หรืออาบน้ํา  พยายามอยาใหน้ําเขาหู ถามีน้ําเขาหูใหเอียงหูใหน้ําออก    
มาเอง 
  5.  เม่ือเปนหวัดไมควรส่ังน้ํามูกแรงๆ เพราะเช้ือโรคอาจผานเขาไปในรูหู เกิดอักเสบ    
ติดเช้ือกลายเปนหูน้ําหนวก และเม่ือมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นกับหู ควรปรึกษาแพทย 
 
 3. การดูแลรักษาจมูก 
  จมูกเปนอวัยวะรับสัมผัสท่ีมีความสําคัญ ทําใหไดกล่ิน และหายใจเอาอากาศบริสุทธ์ิ   
เขาสูปอด ควรดูแลรักษาจมูกใหทําหนาท่ีไดตามปกติดวยวิธีดังนี ้
  1.  หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีฝุนละอองฟุงกระจาย 
  2.  ไมควรแคะจมูกดวยวัสดุแข็ง เพราะอาจทําใหจมูกอักเสบ 
  3.  ไมควรส่ังน้ํามูกแรง ๆ ถาเปนหวัดเรื้อรัง ไมควรปลอยท้ิงไว ควรปรึกษาแพทย 
  4.  ถามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับจมูก ควรปรึกษาแพทย 
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 4.  การดูแลรักษาปากและฟน 
  1.  ควรแปรงฟนใหถูกวิธีหลังอาหารทุกม้ือ หรือควรแปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
  2.  ไมควรกัดหรือฉีกของแข็งดวยฟน และควรพบทันตแพทยเพ่ือตรวจฟนทุก 6 เดือน 
  3.  ออกกําลังเหงือกดวยการถู นวดเหงือก ตอนเชา และกลางคืนกอนนอน โดยการ      
อมเกลือหรือเกลือปนผสมสารสมปนประมาณ 5 นาที แลวนวดเหงือก 
  4.  รับประทานผัก ผลไมสดมาก ๆ และหลีกเล่ียงรับประทานลูกอม ช็อคโกแลตและ
ขนมหวาน ๆ 
   
 5.  การดูแลรักษาผิวหนัง 
  1.  อาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง หลังจากอาบน้ําเสร็จ ควรเช็ดตัวใหแหง 
  2.  สวมเส้ือผาท่ีสะอาด ไมเปยกช้ืน และไมรัดรูปจนเกินไป 
  3.  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและดื่มน้ํามาก ๆ ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
หลีกเล่ียงแสงแดดจา และระมัดระวังในการใชเครื่องสําอาง 
  4.  เม่ือผิวหนังผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย 
 
 6. การดูแลรักษาปอด มีขอควรปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ควรอยูในสถานท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิถายเทไดเสมอ หลีกเล่ียงอยูในสถานท่ีท่ีมีฝูงชน
แออัด  
  2.  ควรหายใจทางจมูก เพราะในจมูกมีขนจมูกและเยื่อเสมหะ ซ่ึงจะชวยกรองฝุนละออง 
และเช้ือโรคไมใหเขาไปในปอด หลีกเล่ียงการหายใจทางปาก 
  3.  ไมควรนอนคว่ํานาน ๆ จะทําใหปอดถูกกดทับทํางานไมสะดวก 
  4.  ไมควรสูบบุหรี่ เพราะจะสงผลใหเปนอันตรายตอปอด 
  5.  ควรนั่งหรือยืนตัวตรง ไมควรสวมเส้ือผาท่ีรัดแนน เพราะจะทําใหปอดขยายตัว      
ไมสะดวก 
  6.  ควรรักษารางกายใหอบอุน เพ่ือปองกันการเปนหวัด 
  7.  ควรบริหารปอด ดวยการหายใจยาว ๆ วันละ 5-6 ครั้งทุกวัน ทําใหปอดขยายตัว        
ไดเต็มท่ี 
  8.  ควรระวังการกระทบกระเทือนอยางรุนแรงจากภายนอก เชน หนาอก แผนหลัง 
เพราะจะกระทบกระเทือนไปถึงปอดดวย 
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  9.  ควรพักผอนใหเต็มท่ี การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาใด ๆ อยาใหเกินกําลังหรือ
เหนื่อยเกินไป เพราะจะทําใหปอดตองทํางานหนักจนเกินไป 
  10.  ควรตรวจสุขภาพ หรือเอ็กซเรยปอดอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
 7. การดูแลรักษาหัวใจ มีวิธีการปฏิบัต ิดังนี้ 
  1.  ควรออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เหมาะสมกับสภาพรางกาย และวัย ไมหักโหมเกินไป 
เพราะจะทําใหหัวใจตองทํางานมาก อาจเปนอันตรายได 
  2. ไมดื่มน้ําชา กาแฟ สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีสารกระตุน เพราะมีสารกระตุน 
ทําใหหัวใจทํางานหนักจนอาจเปนอันตรายแกกลามเนื้อหัวใจได 
  3. ไมรับประทานยา ท่ีจะกระตุนในการทํางานของหัวใจโดยไมปรึกษาแพทย 
  4.  การนอนคว่ํา เปนเวลานานๆ จะสงผลทําใหหัวใจถูกกดทับทํางานไมสะดวก 
  5. ไมควรนอนในสถานท่ีอากาศถายเทไมสะดวก หรือสวมเส้ือผาท่ีรัดรูปจนเกินไป  
จะทําใหระบบการทํางานของหัวใจไมสะดวก 
  6.  ระมัดระวังไมใหหนาอกไดรับความกระทบกระเทือน เพราะอาจเปนอันตรายกับ
หัวใจได 
  7.  ไมควรวิตกกังวล กลัว ตกใจ เสียใจมากเกินไป เพราะจะสงผลตอการทํางานของ
หัวใจ 
  8.  ไมควรรับประทานอาหารท่ีมีไขมันและน้ําตาลมากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดไขมัน
เกาะภายในเสนเลือดและกลามเนื้อหัวใจ ทําใหหัวใจตองทํางานหนักขึ้น จะเปนอันตรายได   
  9.  เม่ือเกิดอาการผิดปกติของหัวใจ ควรปรึกษาแพทย 
 
 8.  การดูแลรักษากระเพาะอาหารและลําไส ควรปฏิบัต ิดังนี้ 
    1.  ควรรับประทานอาหาร ท่ีมีประโยชน ไมแข็ง ไมเหนียว หรือยอยยาก หรือมีรสจัด
เกินไป เพราะทําใหกระเพาะอาหารทํางานหนักหรือทําใหเกิดเปนแผลได 
    2.  ควรใหรางกายอบอุน ในเวลานอนตองสวมเส้ือผาหรือหมผาเสมอ เพ่ือมิใหทอง    
รับความเย็นจนเกินไป จนอาจเกิดอาการปวดทอง 
    3.  ควรควบคุมอารมณ เพราะความเครียด ความวิตกกังวล ก็ทําใหกระเพาะอาหารหล่ัง
น้ํายอยออกมามาก 
    4.  เคี้ยวอาหาร ใหละเอียดกอนกลืน และไมรีบรับประทาน เพราะจะทําใหอาหาร     
ยอยยาก   
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  5.  ไมควรสวมเส้ือผาคับหรือรัดเข็มขัดแนนเกินไป จะทําใหกระเพาะอาหารทํางาน    
ไมสะดวก 
    6.  ไมควรรับประทานจุบจิบ เพราะจะทําใหกระเพาะอาหารตองทํางานอยูเสมอไมมี
เวลาพัก 
    7.  ควรรับประทานอาหารใหเปนเวลา ไมปลอยใหหิวมาก หรือรับประทานอาหาร   
มากเกินไป จะทําใหกระเพาะอาหารตองทํางานหนัก หรือเกิดอาการอาหารไมยอย แนนทองได 
    8.  ไมรับประทานของหมักดอง จะทําใหเกิดอาการทองเสียหรือทองรวงได  
    9.  ปฏิบัติตนตามหลักสุขนิสัยท่ีดี โดยรักษาความสะอาดมือ ภาชนะและอาหารท่ี
รับประทานเพ่ือปองกันเช้ือโรคจะเปนอันตรายตอกระเพาะอาหารได  
  10.  ควรรับวัคซีนปองกันโรค เม่ือเกิดโรคติดตอระบาดในชุมชน เชน อหิวาตกโรค บิด 
พยาธิตาง ๆ ทองรวง 
   
 9. การดูแลรักษาไต ควรปฏิบัติดังนี้ 
    1.  ควรรับประทานอาหาร น้ํา เกลือแร ใหเหมาะสมตามสภาวะของรางกาย 
    2.  ควรหลีกเล่ียงการใชยาหรือรับประทาน ยาท่ีมีผลเสียตอไต เชน ยาซัลฟา ยาแกปวด 
และแกอักเสบตอเนื่องเปนเวลานาน 
    3.  ไมควรกล้ันปสสาวะเอาไวนาน ๆ หรือสวนปสสาวะ 
    4.  ผูท่ีมีอาการของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ควรรักษา เพราะจะสงผล
กระทบตอการทํางานของไต 
    5.  เม่ือเกิดอาการผิดปกติท่ีสงสัยวาจะเปนโรคไต เชน เทา ตัว หรือหนาบวม ปสสาวะ
เปนสีคลํ้าเหมือนสีน้ําลางเนื้อ หรือปสสาวะบอยผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย 
    6.  ควรตรวจสุขภาพ ตรวจปสสาวะ อยางนอยประจําปละ 1 - 2 ครั้ง 
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กิจกรรมทายบท 
 1. ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาพัฒนาการของมนุษยตามวัยตางๆ แลวใหแตละกลุมอภิปราย
นําเสนอผลงานแตละกลุม 

2. ใหผูเรียนเปรียบเทียบความแตกตางท่ีเกิดขึ้นในแตละวัย และชวยกันสรุปผล 
 3.  ให ผู เรี ยนบอกความแตกตางของการดูแลรัก ษาอวัยวะภายในและภายนอก              
พรอมอภิปรายวิธีการปองกันและดูแลรักษา 
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บทท่ี 2 
พัฒนาการทางเพศของวัยรุน 

การคุมกําเนิดและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 

สาระสําคัญ 
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาและการพัฒนาทางเพศของวัยรุนในเรื่องตาง ๆ ท้ังเพศชาย   
และเพศหญิง ท่ีมีปญหาท่ีแตกตางกันออกไปตลอดจนเรียนรูในเรื่องของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ     
ลวงละเมิดทางเพศ และมีความรูในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหพนจากโรคติดตอจากการ                    
มีเพศสัมพันธ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศ และการดูแลสุขภาพของวัยรุน 
2. เรียนรูเกี่ยวกับการปองกันปญหาท่ีจะเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ของวัยรุน 
3. เรียนรูในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 
4. เรียนรูในเรื่องของโรคติดตอตาง ๆ ท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ 

 
ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องท่ี  1 พัฒนาการทางเพศของวัยรุน 
 เรื่องท่ี  2   การดูแลสุขภาพเบ้ืองตนในวัยรุน 
 เรื่องท่ี  3   การคุมกําเนิด 
 เรื่องท่ี  4   วิธีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางคนในครอบครัว 
 เรื่องท่ี  5   การส่ือสารเรื่องเพศในครอบครัว 
 เรื่องท่ี  6   ปญหาท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุน 
 เรื่องท่ี  7   ทักษะการจัดการกับปญหา อารมณ และความตองการทางเพศของวัยรุน 
 เรื่องท่ี  8   หลากหลายความเช่ือท่ีผิดในเรื่องเพศ 
 เรื่องท่ี  9   กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศ 
 เรื่องท่ี  10  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
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เรื่องท่ี 1 พัฒนาการทางเพศของวัยรุน 
วัยรุน ชวงอายุระหวาง 8 - 18 ป เปนวัยท่ีรางกายเปล่ียนจากเด็กไปเปนผูใหญ เรียกวา วัยรุนหรือ 

วัยเจริญพันธุ  มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นหลายอยางท้ังทางรางกายและจิตใจ โดยมีฮอรโมน เปนตัวกระตุน 
การท่ีจะบอกใหแนชัดลงไปวา เด็กชายและเด็กหญิงเขาสูวัยรุนเม่ือใดนั้น เปนเรื่องคอนขางยาก เพราะเด็ก
ท้ังสองเพศนอกจากจะแตกเนื้อหนุมสาวไมพรอมกันแลว คนแตละคนในเพศเดียวกันก็ยังแตกเนื้อ     
หนุมสาวไมพรอมกันอีกดวย แตพอจะกลาวโดยท่ัวไปไดวา เด็กหญิงจะเขาสูวัยรุนในอายุระหวาง 13 - 15 
ป และเด็กชายจะเริ่มเม่ืออายุ  15 ป โดยเด็กหญิงจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานรางกายในชวงนี้       
เร็วกวาเด็กชายประมาณ 1 - 2 ป แตท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะหรือแบบแผนการเจริญเติบโตของแตละคน  

ฮอรโมนเพศ  หญิงและชายเม่ือเขาสูชวงวัยรุน ตอมไฮโปเตลามัส (Hypothalamus) ซ่ึงเปนตอม 
เล็ก ๆ ในสมอง เริ่มสงสัญญาณผานตอมใตสมองพิทูอิตารี (Pituitary gland หรือ Master gland) ซ่ึงเปน
ตอมไรทอท่ีสําคัญท่ีสุดของรางกาย เพราะมีหนาท่ีผลิตฮอรโมนท่ีแตกตางกัน เพ่ือไปกระตุนและควบคุม
การทํางานของอวัยวะตาง ๆ รวมถึงอวัยวะท่ีเกี่ยวกับเพศ คือ รังไขสําหรับผูหญิงในการผลิตฮอรโมนเพศ 
เอสโทรเจน (Estrogen) และลูกอัณฑะสําหรับผูชายผลิตฮอรโมนเพศเทสทอสเทอโรน (Testosterone) 

ฮอรโมนเอสโทรเจน และฮอรโมนเทสทอสเทอโรน ซ่ึงเปนฮอรโมนเพศนี้ ทําใหรางกายวัยรุน 
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีไขมันและกลามเนื้อเพ่ิมขึ้น ตัวสูงขึ้น  มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ รักแรและ
สวนตาง ๆ ของรางกาย มีกล่ินตัว มีสิว ผูหญิงจะมีสะโพกผาย ตนขา หนาอกและกนใหญขึ้น และมี
ประจําเดือน  สวนผูชาย เสียงจะแตกหาว  ฝนเปยก และท้ังหญิงชายจะเริ่มมีความรูสึกตองการทางเพศ 
หรือมีอารมณเพศ 

นอกจากการเปล่ียนแปลงทางรางกายแลว วัยรุนหญิงชายยังมีการเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจ 
อารมณและความรูสึก โดยเริ่มมีความสนใจ หรือความรูสึกพึงพอใจเปนพิเศษตอบางคนท่ีอาจเปนท้ังเพศ
เดียวกันและตางเพศ 

วัยรุนเปนวัยท่ีรางกายมีความพรอมในการผลิตเซลลเพศเพ่ือการสืบพันธุ คนท่ัวไปจึงตัดสิน     
การเขาสูวัยรุน โดยพิจารณาจากการมีประจําเดือนครั้งแรก (เด็กหญิงราว 13 ป) และการหล่ังน้ําอสุจิ    
ครั้งแรก (เด็กชายอายุประมาณ 11 ป) แตปรากฏการณท้ังสองไมคอยแนนอนนัก เชน การหล่ังน้ําอสุจิ   
อาจเกิดชากวาการเปล่ียนแปลงทางรางกายดานอ่ืนๆ สําหรับการมาของประจําเดือนครั้งแรกของเด็กหญิง       
ก็เชนกัน การสุกของไข (ไขตก) ในบางคนอาจไมมีความสัมพันธกับการมีประจําเดือนเสมอไป และการ
ตกไขฟองแรก ๆ อาจไมทําใหเกิดประจําเดือนก็เปนได รวมท้ังการมีประจําเดือนครั้งแรกอาจเกิดขึ้นกอน
หรือหลังการเปล่ียนแปลงของรางกายสวนอ่ืน ๆ เม่ือเขาสูวัยรุนแลว ไดเปนเวลานาน  

 
 



18 

 

การมีประจําเดือนคร้ังแรก  
ขณะแรกคลอด รังไขของเด็กหญิงจะมีไขท่ียังไมเจริญอยูแลวหลายพันใบ เม่ือนับจากชวงวัยรุน

เปนตนไป ทุก ๆ 28 วันจะมีไข 1 ใบท่ีเจริญเต็มท่ีแลวหลุดออกมาเขาสูทอนําไข เรียกวา การตกไข 
ขณะเดียวกัน เยื่อบุโพรงมดลูกจะมีหลอดเลือดงอกมาหลอเล้ียงมากมาย  เพ่ือเตรียมรับไขท่ีผสมกับอสุจิ 
หากไมไดรับการผสม เยื่อบุโพรงมดลูกจะลอกหลุดออกมาเปนเศษเนื้อเยื่อและเลือดไหลออกมา          
ทางชองคลอด เรียกวา ประจําเดือน อายุของเด็กหญิงท่ีประจําเดือนมาครั้งแรกยอมแตกตางกัน สวนมาก
จะมีอายุ 12 - 13 ป แตบางคนอาจเริ่มตั้งแตอายุ 10 ป บางคนก็ลาชาไปถึง 16  ป ซ่ึงยังไมนับวาเปนเรื่อง
ผิดปกติ   
 

การฝนเปยก   
การหล่ังน้ําอสุจินั้นจะเริ่มเกิดขึ้นในชวงอายปุระมาณ 11 ป แตก็อาจเกิดขึ้นเร็วหรือชากวานี้ดังท่ี

กลาวมาแลวขางตน ขึ้นอยูกับแตละคน การฝนเปยกเปนลักษณะทางธรรมชาติของเด็กผูชาย                    
ท่ีแตกเนื้อหนุม เม่ือรางกายผลิตน้ําอสุจิและเก็บสะสมไว เม่ือมีปริมาณมากเกินไป รางกายจะขับออกมา
ตามกลไกธรรมชาติ มักเกิดขึ้นในชวงท่ีกําลังฝนโดยอาจนึกถึงส่ิงท่ีกระตุนอารมณทางเพศ เม่ือตื่นขึ้นมา  
ก็พบวามีของเหลวเปยกช้ืนตรงเปากางเกงนอน หรือเปอนบนท่ีนอน จึงเรียกวา “ฝนเปยก” หรืออีกกรณี
การเลนตอสูกับเพ่ือนๆ อาจปลุกเราและกระตุนองคชาตได จะทําใหน้ําอสุจิเล็ดลอดออกมาตามธรรมชาติ 
ท่ีเรียกวา “การหล่ังอยางไมรูตัว” ท้ังนี้ เด็กชายแตละคนอาจมีความถ่ีในการฝนเปยกแตกตางกัน ตั้งแต   
ไมเคยฝนเปยกเลยจนกระท่ังสัปดาหละหลาย ๆ ครั้ง จึงไมควรถือเรื่องนี้เปนเรื่องความผิดปกติทางเพศ
ของวัยรุนชาย น้ําอสุจิเปนของเหลวสีขาวขุน ประกอบ ดวยตัวอสุจิและสารคัดหล่ังจากตอมลูกหมากและ
ตอมพักตัวอสุจิ ซ่ึงจะถูกขับออกมาพรอมกันผานทางทอนําอสุจิ ในน้ําอสุจิเพียงหยดเดียวจะมีสเปรมหรือ
ตัวอสุจิประมาณ 1,500 ตัว ขณะท่ีผูชายถึงจุดสุดยอด จะหล่ังน้ําอสุจิออกมาประมาณ 1 ชอนชา ซ่ึงมีอสุจิ
อยูถึง 300 ลานตัวและเช้ืออสุจิเพียงหนึ่งตัวก็สามารถเขาไปผสมกับไขไดเม่ือมีเพศสัมพันธแบบสอดใส 
วัยรุนชายจะมีอสุจิท่ีสมบูรณเม่ืออายุราว 13 - 14 ป  
 

การจัดการอารมณเพศ หรือการชวยตัวเอง 
วัยรุนหญิงชายตางก็เริ่มมีความรูสึกหรืออารมณทางเพศเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ (วัยรุนเปนวัยท่ีมี

ความรูสึกทางเพศสูงสุด) การชวยตัวเอง เปนวิธีการจัดการเพ่ือผอนคลายอารมณเพศ ซ่ึงเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาของท้ังหญิงและชาย โดยการลูบคลําอวัยวะเพศของตนเองจนถึงจุดสุดยอด  แตละคนอาจมี
วิธีการแตกตางกันไป 
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การตั้งครรภ   
เกิดขึน้จากการมีเพศสัมพันธระหวางชายและหญิง เม่ือมีการหล่ังน้ําอสุจิในชองคลอด ตัวอสุจิจะ

วายเขาไปในมดลูกจนถึงทอนําไข และพบไขของฝายหญิงพอดี ก็จะเกิดการผสมระหวางอสุจิกับไขหรือ
ท่ีเรียกวา “การปฏิสนธิ” แตถาไมมีไข อสุจิจะตายไปเองภายในเวลา 2 - 3 วัน 

 
 

เรื่องท่ี  2 การดูแลสุขภาพเบื้องตนในวัยรุน 

วิธีการดแูลผิวหนาใหสะอาดเพ่ือลดการมีสิว  

 การลางหนาดวยน้ําสะอาดเพียงอยางเดียว และซับหนาใหแหงอยางเบามือ เปนการถนอมผิวท่ี
ไดผลดี เปนวิธีท่ีแพทยผิวหนังแนะนําใหใช เพ่ือลดการระคายเคือง แตการลางหนาดวยสบูหรือครีมลาง
หนาบอยครั้ง ซ่ึงจะไปชะลางไขมันท่ีผิวสรางขึ้นตามธรรมชาติ เม่ือผิวแหงตึง ก็จะกระตุนใหตอมไขมัน
ยิ่งทํางานมากขึ้น 

การทําความสะอาดอวัยวะเพศหญิง 

ใหลางจากดานหนาไปดานหลังดวยสบูและน้ําสะอาด ไมจําเปนตองใชสเปรยหรือน้ํายาลางทํา
ความสะอาดชองคลอดอีก เนื่องจากชองคลอดมีระบบทําความสะอาดตามธรรมชาติอยูแลว บางคนใช
แลวอาจเกิดอาการระคายเคืองจากสารเคมีเหลานั้น เพราะผิวบริเวณนั้นบอบบางมาก ระหวางมี
ประจําเดือน ควรเปล่ียนผาอนามัยทุก 2 - 3 ช่ัวโมงเพ่ือปองกันกล่ิน 

การทําความสะอาดอวัยวะเพศชาย 

ท่ีบริเวณใตหนังหุมปลายของผูชายจะมีเมือกขาวเหลืองขุนๆ เรียกวา ‘ขี้เปยก’ ซ่ึงทําใหมีกล่ิน 
การลางทําความสะอาดอวัยวะเพศชายจึงตองดึงหนังหุมปลายอวัยวะเพศขึ้น เพ่ือทําความสะอาดบริเวณ
สวนหัวของอวัยวะเพศ (ถาหนังหุมปลายตึงเกินไป ใหคอยๆ ดึงขึ้นทีละนอยในระหวางอาบน้ําโดยใชสบู
ชวย) 
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อาการผดิปกติบริเวณอวัยวะเพศ  

เชน คันในชองคลอด ตกขาวมากจนผิดสังเกต  อวัยวะเพศมีกล่ินเหม็นมาก มีสีผิดไปจากเดิม 
หรือเวลาปสสาวะแลวรูสึกเจ็บเหมือนปสสาวะไมสุด สามารถขอคําปรึกษาจากหนวยงานท่ีใหบริการ
ดานสุขภาพวัยรุน หรือคลิกเขาไปท่ีคลินิกสุขภาพ  www.teenpath.net   

กลิ่นตัว 

เม่ือเขาสูวัยรุน ตอมไขมันจะผลิตความมันออกมาตามรูขุมขนเพ่ิมขึ้น ตอมเหง่ือก็เชนกันผลิต
เหง่ือออกมามากโดยเฉพาะเวลาวิ่งเลน เดินเร็วในอากาศรอน เหง่ือออกมาจากรูเปดของตอมเหง่ือซ่ึงอยู
ไมหางจากรูเปดขุมขนมากนัก เม่ือท้ังความมันและน้ําเหง่ือไหลซึมออกมาจากรูเปดบนผิวพรรณสัก
ระยะเวลาหนึ่ง และมีสภาพแวดลอมท่ีอับช้ืนนานพอเหมาะ บรรดาเช้ือจุลินทรียตางๆ ท่ีอาศัยอยูตาม
ธรรมชาติบนผิวพรรณเราก็จะพากันเจริญเติบโตแพรพันธุออกมาจํานวนมาก พรอมท้ังสงกล่ินเหม็นอับ
ออกมาเปนกล่ินตัวแรง ๆ 

นอกจากนั้น อาหารประเภท เครื่องเทศ กระเทียม ทุเรียน ซ่ึงเปนอาหารท่ีมีกล่ินแรง อาจระเหย
ออกมาจากลมหายใจ ขับถายออกมาทางตอมเหง่ือ ตอมไขมัน ตอมกล่ิน หรือเปนบอเกิดในการสราง
สารประกอบมีกล่ินไดแลว จึงปลดปลอยออกมาทางชองระบายของรางกายไดอีกทอดหนึ่ง รวมท้ัง
รองเทาหุมสน รองเทาผาใบ ลวนเปนบอเกิดของกล่ินเหม็นอับไดเชนกัน  

วิธีการทําความสะอาดดวยการอาบน้ํา ฟอกสบูทุกครั้งท่ีมีเหง่ือออกมาก โดยเฉพาะผูท่ีมีผิวมัน 
ตองหม่ันสระผม ถูรักแรซ่ึงเปนจุดอับท่ีมักสงกล่ินรุนแรงเสมอดวยสารสมเปนวิธีพ้ืนบานท่ีไดผลด ี

 

เรื่องท่ี  3  การคุมกําเนิด  
การแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิด ถือเปนการแสดงความรับผิดชอบท้ังตอตัวเองและ

คนท่ีเรามีความสัมพันธดวย มีคนจํานวนมากยังเช่ือวาเรื่องเพศเปนเรื่องนาอาย ทําใหไมกลาหาความรู
ในเรื่องนี้อยางเปดเผย จึงสงผลใหขาดความรู หรือมีความเช่ือท่ีผิด ๆ จนสงผลตอสุขภาพทางเพศ ท้ังท่ี
การมีขอมูลถูกตอง รอบดานและเพียงพอในเรื่องเพศจะชวยใหทุกคนมีทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับ
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เง่ือนไขของตนเองเม่ือตองตัดสินใจในเรื่องเพศ เชน การส่ือสารกับคู/คนรอบขาง การมีเพศสัมพันธท่ี
ปลอดภัย ฯลฯ    

 
วิธีการคุมกําเนดิแบบตางๆ  
ถุงยางอนามัย  

 มีหลายขนาด  ควรเลือกขนาดท่ีเหมาะสมกับอวัยวะเพศ  ควรดูวันผลิต หรือวันหมดอายุกอน 
การใช 

 ใชสวมเม่ืออวัยวะเพศแข็งตัว โดยใหบีบปลายถุงยางอนามัยเพ่ือไลลมขณะสวม เริ่มสวมจากตรง
ปลายอวัยวะเพศรูดเขาหาตัว  แลวรูดใหสุดโคนอวัยวะเพศ 

 เม่ือเสร็จกิจ ใหถอดถุงยางอนามัยขณะท่ีอวัยวะเพศยังแข็งตัว โดยจับท่ีขอบถุงยางและคอยๆ รูด
ออก  หากปลอยใหอวัยวะเพศออนตัวในชองคลอดอาจทําใหถุงยางอนามัยหลุดได 

 ในขณะนี้ ถุงยางอนามัยเปนวิธีคุมกําเนิดแบบช่ัวคราวท่ีมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดและ
สามารถปองกันการติดเช้ือเอชไอวี รวมท้ังโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ เชน เริม หูดหงอนไก 
หนองใน ซิฟลิส แผลริมออน ไปพรอมกันได  

 
ยาเม็ดคุมกําเนิดทั่วไป  

• ยาคุมกําเนิดชนิดเม็ดมี 2 แบบคือ แบบ 21 เม็ด และแบบ 28 เม็ด  ซ่ึงมีประสิทธิภาพไมแตกตาง
กัน 

• ยาคุมชนิด 28 เม็ด เม็ดยาท่ีเพ่ิมขึ้นมา 7 เม็ดเปนวิตามินท่ีชวยใหกินยาตอเนื่องโดยไมลืม 
• วิธีการกินยาคุมแผงแรก ใหเริ่มกินเม็ดแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจําเดือน  แลวกิน

ติดตอกันทุกวัน วันละ 1 เม็ดจนหมดแผง 
• สําหรับยาคุม 21 เม็ด  เม่ือกินหมดแผง ใหเวนไป 7 วันแลวจึงเริ่มแผงใหม  สวนยาคุม 28 เม็ด 

ใหกินแผงใหมติดตอไปไดเลย 
• ออกฤทธ์ิคุมกําเนิดโดย 1) ยับยั้งไมใหมีการเจริญเติบโตของไข และปองกันไขตก  2) ทําให 

เยื่อบุโพรงมดลูกบางลงไมเหมาะแกการฝงตัวของตัวออน 3) ทําใหมูกท่ีปากมดลูกเหนยีวขน  
ไมเหมาะแกการใหอสุจิเคล่ือนผานเขาไปในโพรงมดลูก  4) เปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวของ
ทอนําไข  ทําใหไขท่ีผสมแลวเดินทางไปถึงมดลูกเร็วเกินไปจนไมสามารถฝงตัวได   

• ถาลืมกิน 1 วัน  ใหกิน 2 เม็ดในวันถัดไป 
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• ถาลืมกิน 2 วัน ใหกิน 2 เม็ดในวันท่ีสาม และอีก 2 เม็ดในวันท่ี 4 
• ถาลืมกิน 3 วันขึ้นไป ควรหยุดกินยาคุมแผงนั้นไปเลย และใชวิธีคุมกําเนิดชนิดอ่ืนไปกอน เชน 

ใชถุงยาง  แลวจึงเริ่มกินแผงใหมในการมีประจําเดือนรอบถัดไป 
• หากเริ่มกินเปนครั้งแรก  ตองกินไป 14 วัน แลวจึงจะมีผลตอการปองกันการตั้งครรภ หากมี

เพศสัมพันธในชวงเวลาดังกลาว  ควรใชถุงยางอนามัยควบคูไปดวย 
• แมผูหญิงจะเปนคนกินยาคุม  แตผูชายควรมีสวนรวมในการชวยเตือนใหกินยาตอเนื่อง  
 

ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉกุเฉิน 

• ตองกิน 2 เม็ด จึงมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิด 
• เม็ดแรก กินทันทีหรือภายใน 72 ช่ัวโมง (สามวัน) หลังการมีเพศสัมพันธ  ประสิทธิภาพจะ

ขึ้นกับเวลาท่ีกินภายหลังการมีเพศสัมพันธ  หากกินไดเร็วเทาไร  ความสามารถในการปองกัน
การตั้งครรภก็จะสูงขึ้นเทานั้น 
เม็ดท่ีสอง  กินหางจากเม็ดแรก 12 ช่ัวโมง 

• หากกินถูกวิธี มีประสิทธิภาพปองกันการตั้งครรภ 75% 
• การกินยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพต่ํากวาวิธีคุมกําเนิดแบบปกติท่ัวๆ ไป ดังนั้น ควรใชในกรณี

ฉุกเฉินเทานั้น ไมควรใชเปนวิธีการคุมกําเนิดประจํา 
 

การนับระยะปลอดภัย หรือนับหนา 7 หลัง 7 

เปนวิธีคุมกําเนิดแบบธรรมชาติ วิธีนี้ใชไดผลเฉพาะผูหญิงท่ีมีรอบเดือนมาสมํ่าเสมอเทานั้น ซ่ึง
ไมเหมาะกับวัยรุน ซ่ึงรางกายยังอยูในชวงฮอรโมนเพศปรับตัว อาจมีรอบเดือนไมสมํ่าเสมอ 

การนับหนาเจ็ดหลังเจ็ด  ใหใช “วันแรก” ของการมีประจําเดือน นับเปนวันท่ี 1 หนาเจ็ดคือ    
นับยอนขึ้นไปใหครบเจ็ดวัน  สวนหลังเจ็ด ใหนับตอจากวันแรกท่ีมีประจําเดือนไปใหครบ 7 วัน               
ดังตัวอยาง 
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8 9 10 11 12 13 14 

 ระยะหนาเจ็ด        วันแรกของ    ระยะหลังเจ็ด 

       การมีประจําเดือน 

15 16 17 18 19 20 21 

 

22 23 24 25 26 27 28 

 

29 30 31 

การหลั่งขางนอก 

การหล่ังขางนอก เปนวิธีการคุมกําเนิดแบบธรรมชาติ ไดผลไมแนนอน เพราะขณะท่ีสอดใส 
ฝายชายจะมีน้ําคัดหล่ังจํานวนหนึ่งออกมากอน ซ่ึงจะมีอสุจิปะปนอยูดวย ตัวอสุจินัน้สามารถวายไป
ผสมกับไข การตั้งครรภจึงเกิดขึ้นไดกอนผูชายจะหล่ังน้ําอสุจิภายนอกเสียอีก 
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นอกจากนั้น  การหล่ังภายนอกยังเปนวิธีการท่ีขึ้นอยูกับฝายชาย  โดยท่ีฝายหญิงไมสามารถ
ควบคุมไดเลย 

 

 

 
 
 
เรื่องท่ี  4 วิธีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางคนในครอบครัว 

ครอบครัว หมายถึง กลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปมาเกี่ยวพันกัน และสืบสายเลือด ไดแก พอ แม ลูก 
และอาจมีญาติ หรือไมใชญาติมาอาศัยอยูดวยกัน ซ่ึงถือเปนสมาชิกครอบครัว เชนกัน มีความรัก มีความ
ผูกพันซ่ึงกันและกัน 
 ครอบครัวมีหนาท่ีหลอหลอม ขัดเกลาสมาชิกในครอบครัว ใหเปนคนดี รูระเบียบและกฎเกณฑ
ของสังคม อีกท้ังยังสรางความเปนตัวตนของทุกคน เชน ลักษณะนิสัย ความคิด ความเช่ือ ความสนใจ 
เปนตน 
 
การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว 
 ความขัดแยงระหวางพอแมและลูกเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นเสมอ เพราะความแตกตางของวัยและ
ประสบการณ ความหวงใยของพอแมท่ีปรากฏผานการวากลาว ตักเตือน  หามปราม ใหความรูสึกไมไวใจ
และกังวลเกินความจําเปนตอลูกโดยเฉพาะลูกท่ีอยูในวัยรุน  

เปล่ียนพฤติกรรม เนื่องจากพอแมใชประสบการณของตนมาคาดเดาถึงผลท่ีอาจเกิดขึ้นเม่ือเห็น
การกระทําของลูก  การตําหนิจึงมักมาพรอมกับทาทีขุนเคือง โมโห บน ทําใหดูเหมือนวาพอแมชอบใช
อารมณ  ไมใชเหตุผล ไมคอยยอมรับส่ิงท่ีเปนอยูของลูกวยัรุน      

ความตองการของตัวเองเปนท่ีตั้ง  ไมพยายามเขาใจอีกฝายหนึ่งวาตองการอะไร   ยอมทําใหเกิด
ความขัดแยงกัน การหาทางออกจึงตองเริ่มจากตัวเองกอนในการเปดใจมองหาความหมายท่ีอีกฝาย
พยายามส่ือสารผานการกระทําซ่ึงเราอาจไมชอบใจ  การเขาใจความหมายท่ีแทจริงจะชวยใหเกิดการ
ส่ือสารระหวางกัน ไมติดกับอารมณและทาทีของกันและกัน 

o การกินยาคุมกําเนิดชนดิเม็ด ยาคุมกาํเนดิแบบฉุกเฉนิ การนับวัน และการหลั่ง       
ขางนอก ลวนเปนวิธีคุมกําเนิดท่ีไมสามารถปองกนัการติดเช้ือเอชไอวี และเช้ือ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

o ถุงยางอนามัย  เปนวิธีเดียวท่ีชวยปองกันการตั้งครรภ  ปองกันการติดเช้ือเอชไอวี  
และเช้ือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
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การเรียนรูถึงความแตกตางของวัยและประสบการณของท้ังสองฝาย จะชวยสรางความเขาใจ    
ลดขอขัดแยง และส่ือสารกันไดมากขึ้น   
 
ปจจัยที่ชวยสงเสริมใหมีสัมพันธภาพทีด่ีตอกัน ไดแก 

 การชมเชยหรือช่ืนชมอยางเหมาะสม 
 การติเพ่ือกอ 
 การแกไขความขดัแยงในเชิงสรางสรรค 

การชมเชยหรือชื่นชม 

คนสวนใหญไมวาจะอยูในครอบครัวหรืออยูในสังคมภายนอกครอบครัว มักจะไมคอยช่ืนชม
หรือชมเชยกัน พอแมสวนใหญเช่ือวาถาชมลูกบอยๆ เดก็จะเหลิง อาจกลายเปนคนไมดีได ทําใหพอแม  
ไมชมเม่ือลูกกระทําส่ิงท่ีดีหรือมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีเปนส่ิงท่ีพอแมตองการ จึงทําใหเด็กขาดกําลังใจ 
ขาดน้ําหลอเล้ียงจิตใจ  

คนเราโดยท่ัวไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยท่ีจะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะ
ดังนี ้

 ชมพฤติกรรมท่ีเพ่ิงเกดิขึ้นใหมๆ   
 การชมควรเนนท่ีพฤตกิรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม  
 บอกความรูสึกของเราตอพฤตกิรรมนัน้อยางจริงใจ  
 ชมเฉพาะส่ิงท่ีควรชม 
 ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง  

ตัวอยาง เชน  
ลูกบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหกินไดมาก ลูกรูสึกมีความสุข  ภูมิใจท่ีมีแม

ทํากับขาวอรอย”  
แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึกภูมิใจท่ีลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมาก     

โดยท่ีแมไมตองเรียกใหทํา” 
การติเพ่ือกอ 

คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงท่ีไมเหมาะสม มักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน      
เกิดการทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีได 
โดยมีลักษณะดังนี้ 

 ตองแนใจวา เขาสนใจท่ีจะรับฟงคําติ และพรอมท่ีจะรับฟง 
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 เรื่องท่ีจะติ ตองเปนเรื่องท่ีเพ่ิงเกิดขึ้น ไมใชเกิดขึ้นเม่ือนานมาแลว 
 ส่ิงท่ีจะติ ตองเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได  
 พูดถึงพฤติกรรมท่ีตใิหชัดเจน เปนรูปธรรม 
 บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น  
 รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอ่ืน  
 เลือกเวลาและจังหวะท่ีเหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติในชวงท่ีมี 

อารมณโกรธ  
ตัวอยางเชน หากพอหรือแมตองการติลูกวยัรุนในเรื่องการคุยโทรศัพทนาน ควรเลือกเวลาท่ีลูกมี

อารมณสงบ พรอมท่ีจะรับฟง และพูดตใินเชิงสรางสรรควา 
“วันนี้ลูกคุยโทรศัพทกับเพ่ือนมานาน 2 ช่ัวโมงแลว แมคิดวาลูกควรหยุดคุยโทรศัพทไดแลว 

และหันมาทําการบาน อานหนังสือ แลวเขานอน จะดกีวาไหม” 
 

การแกไขความขดัแยงในเชงิสรางสรรค  

                  หนทางในการแกไขปญหา เม่ือเกิดความขัดแยงในครอบครัวคือ การส่ือสารท่ีด ีซ่ึงตองอาศัย
ทักษะและความสามารถ ดังตอไปนี ้

 แสดงความปรารถนาอยางแนวแนท่ีจะรวมกันรกัษาความสัมพันธท่ีดีตอกันไว  
 มุงม่ันเชิงสรางสรรค เปนไปในทางการปรึกษากัน  
 ใหความสําคัญ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  
 แสดงความคดิเห็นของเราใหชัดเจนและส่ือสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ  
 ไมถือวาการยอมรับความคดิเห็นของผูอ่ืนเปนเรื่องแพหรือเปนเรือ่งท่ีเสียหาย  
 ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกนั  
 หลีกเล่ียงการใชอารมณ ขู คกุคาม ดื้อรั้น  
 ชวยกันเลือกหาทางออกท่ียอมรับไดท้ัง 2 ฝาย  

ตัวอยางการแกไขความขัดแยงระหวางคูสมรส 
 คูสมรสท้ัง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทีละคน และรับฟงกันโดยพูดใหจบ

ประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะส่ืออะไรใหทราบ  
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 ถาฝายหนึ่งพูดแทรกในขณะท่ีอีกคนพูดไมจบประเด็น ก็จะทําใหส่ือสารกันไมได  
 ถาคนหนึ่งหรือท้ัง 2 คน โกรธ โมโห ขมขู ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขัดแยงได ตอง

หลีกเล่ียงการใชอารมณ พยายามพูดคุยกันดวยอารมณท่ีสงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของ
อีกฝายหนึ่ง  

 ทายท่ีสุด ชวยกนัเลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกท่ีท้ังคูยอมรับได 
 

เรื่องท่ี  5  การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 

พอแมท่ีมีลูกกําลังเปนวัยรุน ลวนพบปญหาเดียวกันคือ “พูดกับลูกไมคอยจะรูเรื่อง คุยกันได
แปบๆ ก็ขัดคอกัน ทะเลาะกันแลว” ชวงเวลาแหงการเช่ือฟง ไมวาพอแมพูดอะไร ลูกก็ เออ ออ หอหมก
ไปดวยไดหมดไปแลวเม่ือลูกยางเขาสูวัยท่ีกําลังจะเริ่มเปนหนุมเปนสาว และยิ่งยากมากขึ้นเม่ือหัวขอ    
ของการพูดคุยเกี่ยวกับความประพฤติท่ีพอแมเปนหวง เพราะลูกกําลังจะเปนหนุมเปนสาวนี่เอง 

เพราะไมเคยมีใครสอนเราซ่ึงเปนพอแมมากอนวาตองคุยกับลูกยังไง ดังนั้น เม่ือเกิดความ         
ไมสบายใจ กังวลใจกับพฤติกรรมของลูก เราจึงมักเลือกวิธีเดียวกับท่ีพอแมปฏิบัติกับเราเม่ือเราเปนเด็ก 
คือ เงียบ  บน หรือดาวา ซ่ึงวิธีการเหลานั้นเปนการสรางกําแพงระหวางเรากับลูกใหยิ่งสูงขึ้น และยากตอ
การปนปายขาม โดยเฉพาะเม่ือเปนเรื่องเพศ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีหลายครอบครัวไมเคยเอยปากสนทนาเม่ืออยู
ดวยกันพรอมหนา 
ลองเร่ิมตนจากการตอบคําถามตัวเองกอน 

การกอบกูชวงเวลาดี ๆ ท่ีเคยมีเม่ือตอนลูกยังเปนเด็กเล็ก ๆ ใหกลับมาแมลูกจะเขาสูวัยรุนแลว   
เปนเรื่องท่ีทําได แตตองอาศัยการฝกฝน ทําบอย ๆ และแมจะยากเพียงใด ก็เปนเรื่องท่ีพอแมควรตอง
เรียนรู ตองฝกการพูดคุยกับลูกดวยทาทีท่ีแสดงใหลูกเห็นถึงความรัก ความหวงใย และสรางความ
ไววางใจ เพราะผลดีจะตกอยูท่ีลูกของเรา เม่ือความสัมพันธในครอบครัวดีขึ้น 

กอนจะเริ่มตนคุยกับลูก ลองทบทวน ถามตวัเองในใจวา 
 มีเรื่องอะไรบางท่ีเราพูดไดอยางสบายใจ 
 มีเรื่องอะไรท่ีเห็น ๆ อยูตําตา แตไมเคยพูดเลย 
 มีเรื่องอะไรท่ีเปนความลับสุดยอดของครอบครัว ซ่ึงตองปดไว ไมสามารถเปดเผยไดจริงๆ   

เพราะจะสงผลกระทบถึงสมาชิกในครอบครัว 
 มีความลับอะไรในครอบครัวท่ีเกี่ยวของกับเรื่องศาสนา 
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 มีศีลธรรม จริยธรรมขอไหนบางท่ีเราไดแตพูด แตทําตามไมได  
การตอบคําถามเหลานี้ คือการเริ่มตนท่ีจะทําการสํารวจและทําความเขาใจกับกฎกติกาความคิด 

ความเช่ือของครอบครัวเราท่ีมีตอเรื่องตาง ๆ ทําใหเรารูวาทําไมเราถึงคิดและประพฤติเชนนั้น และจะชวย 
เตือนเราวามีหลายเรื่องอาจไมสอดคลองกับครอบครัวของเราหรือกับของคนอ่ืน เราจึงควรเปดใจกวางขึน้ 
ซ่ึงการเปดใจยอมรับประสบการณใหม ๆ คือจุดเริ่มตนของการส่ือสารท่ีไดผล 

เม่ือส่ือสารเร่ืองเพศกบัลกู 
ส่ิงที่ตองระวัง ลองพยายามทาํส่ิงนี ้

ไมควรหลีกเล่ียง บายเบ่ียง  
หรือ เปล่ียนเรื่องคุย 

- ตั้งใจฟงคําถามลูก และฉวยโอกาสพูดคุยโดยยกตัวอยางจาก
สถานการณตาง ๆ ในขณะนั้น เชน ระหวางดูโฆษณา ละครทีวี 
เดินเลนในหาง  นั่งรถ ฯลฯ 

- ใหคําตอบส้ัน ๆ ถายังไมสะดวกใจจะคุย เชน อยูในท่ีสาธารณะ 
หรืออยูในชวงเวลาท่ียังไมเหมาะสมวา “เดี๋ยวเราคอยคุยเรื่องนี้กัน
ท่ีบาน”  หรือ  “รอใหแม/พอวางกอนนะ เดี๋ยวจะคุยใหฟง”  

ไมควรไลใหไปถามพอ  
หรือ ถามแมแทน 

- บอกลูกไปตรง ๆ วา “ไมรู แตจะลองไปหาคําตอบให” หรือชวน
ลูกใหชวยกันหาคําตอบวาเพราะอะไร  

- หากคุณลําบากใจ อายท่ีจะพูด ก็ควรใหลูกรับรูวา “แมกระดากปาก 
ยังไมกลาพูด ขอเวลาหนอย แลวจะตอบ” 

ไมควรหัวเราะ ลอเลียน หรือ
แสดงใหลูกเห็นวาคําถามของ
ลูกเปนเรื่องตลก 

การหัวเราะหรือลอเลียนคําถามของเด็กในเรื่องเพศ จะทําใหลูกเกิด
ความสับสน และกังวลใจ สงผลใหในอนาคตเม่ือลูกเกิดปญหาในเรื่อง
เพศ ลูกจะไมสามารถตัดสินใจไดวาควรทําอยางไร 

ส่ิงท่ีควรทํา คือ การสนับสนุน หรือแสดงออกท้ังน้ําเสียง กริยา วาจา
ในทางท่ีทําใหลูกรูวาเม่ือไหรท่ีมีคําถามในเรื่องเพศ ใหมาปรึกษาหรือ
ถามกับพอแมไดเสมอ 
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ส่ิงที่ตองระวัง ลองพยายามทาํส่ิงนี ้
ไมควรใชน้ําเสียงตําหนิ หาม
ปรามเม่ือไดยินคําถามท่ีแสดง
ความอยากรูอยากเห็นในเรื่อง
เพศของลูก 

เปดใจรับฟง แสดงใหลูกเห็นวาพอแมมีความสนใจเรื่องตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับเรื่องเพศ และเห็นวาเปนเรื่องธรรมชาติ ไมใชเรื่องผิดปกติ    

 

ไมควรใชคําเรียกอวัยวะตางๆ  
ดวยน้ําเสียงดูถูก ติเตียน 

ใชคําเรียกอวัยวะตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องเพศท่ีถูกตองตามความเปน
จริง   

 
ไมควรใหลูกฟงขอมูลตางๆ 
มากมายในคราวเดียว 

การพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ตองเลือกใชคําศัพทท่ีสอดคลองกับวัยของลูก 
ไมใชศัพทท่ียากเกินกวาลูกจะเขาใจ เชน การตอบคําถามวา เด็กเกดิมา
จากไหน กับเดก็วัย 5 ป ตองใชการอธิบายท่ีตางจากการตอบคําถามแก
เด็กวัย 8 ป และ 11 ป 

 

เรื่องท่ี   6  ปญหาท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุน  
เม่ือรางกายเจริญเติบโตเขาสูวัยรุน หญิงและชายมีการเปล่ียนแปลงหลายดานท้ังทางรางกาย 

จิตใจ สังคม และพัฒนาการทางเพศ ซ่ึงเปนพัฒนาการตามธรรมชาติของมนุษย  การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
คือในผูชายมีการฝนเปยก และในผูหญิงมีประจํา เดือน ซ่ึงหมายถึงภาวะท่ีนําไปสูการตั้งครรภได   
พัฒนาการทางรางกายนี้มีความจําเปนท่ีแตละบุคคลตองดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล และเขาใจกลไก      
การสืบพันธุของรางกายเพ่ือท่ีจะดํารงอยูไดอยางมีสุขภาวะท่ีด ี

ประจําเดือน  การต้ังครรภ  และการแทง 

ผูหญิงมีประจําเดือนไดอยางไร 
การมีประจําเดือน หรือระดู (Menstruation) เปนกระบวนการทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในสตรี    

โดยรังไขจะผลิตไขขึ้นมาทุกเดือน เม่ือไขสุกรางกายเตรียมพรอม เพ่ือรองรับไขท่ีอาจถูกผสมโดยเช้ือ
อสุจิของฝายชาย โดยผนังมดลูกจะเกิดการเปล่ียนแปลง ถาไมมีการผสมระหวางไขและเช้ืออสุจิของ    
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ฝายชาย ผนังมดลูกจะลอกหลุดออกมาเปนเลือด ท่ีเรียกวา “ประจําเดือน” กระบวนการท้ังหมดกินเวลา
ประมาณ 28 วัน หรือคลาดเคล่ือนมากหรือนอยกวา 7 วัน และมักจะมีครั้งละ 3 – 7  วัน จํานวนเลือด          
ท่ีออกมาในแตละเดือนประมาณ 30 – 80 มิลลิลิตร 

เม่ือรางกายของผูหญิงเริ่มมีการเปล่ียนแปลงจากเด็กหญิงเขาสูวัยสาว นอกเหนือจากการ
เปล่ียนแปลงทางสรีระภายนอกแลว การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การมีประจําเดือนนั่นเอง 
เด็กผูหญิงจะเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรกในอายุราว 11 – 15  ป การมีประจําเดือนครั้งแรกจะชาหรือเร็ว
ขึ้นกับพัฒนาการของสมอง กรรมพันธุ และสุขภาพกายและใจของคน ๆ นั้น ในชวงปแรก ๆ ท่ีมี
ประจําเดือนใหม ๆ และในวัยใกลหมดประจําเดือน รอบเดือนมักจะไมสมํ่าเสมอและบางเดือนอาจไมมี
การตกไข และโดยเฉล่ียแลววัยหมดประจําเดือนจะเกิดขึ้นเม่ือมีอายุประมาณ 45 – 50 ป ซ่ึงเปนเวลาท่ีรัง
ไขหยุดสรางไขออกมา 

วงจรการเกิดประจําเดือน 
 การตกไข 

ชวงประมาณกึ่งกลางของรอบเดือน ตอมใตสมองจะหล่ังฮอรโมนออกมาตัวหนึ่ง ซ่ึงมีผล   
ทําใหรังไขปลดปลอยไขออกมาเพ่ือรอการผสม  
 หลังจากตกไข 

หลังจากไขตก ก็จะเคล่ือนไปตามทอนําไขไปสูมดลูก ขณะเดียวกัน รังไขก็เริ่มผลิตฮอรโมน   
เพ่ือทําใหผนังมดลูกเริ่มสรางตัวใหหนาขึ้น ขณะเดียวกันก็มีเลือดมาหลอเล้ียงมดลูกมากขึ้น และพรอมท่ี
จะรองรับไขท่ีอาจถูกผสม 

 ระหวางมีประจําเดือน 
เม่ือไขเดินทางมาถึงมดลูก และไมไดรับการผสม ซ่ึงอาจเปนเพราะไมไดมีเพศสัมพันธ หรือมี

เพศสัมพันธโดยมีการปองกันการตั้งครรภ ระดับฮอรโมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนจะลดลง   
อยางรวดเร็ว ทําใหผนังมดลูกหลุดลอกออกกลายเปนประจําเดือน โดยปกติผูหญิงจะมีประจําเดือน        
อยูในชวง 3 - 5 วัน 

 หลังจากหมดประจําเดือน 
หลังจากหมดประจําเดือน  ฮอรโมนจากตอมใตสมองในกระแสเลือด ก็เริ่มกระตุนใหไขในรังไข

เจริญขึ้น ขณะเดียวกัน ฮอรโมนจากรังไขก็เริ่มกระตุนการสรางตัวของผนังมดลูก 
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ลักษณะของประจําเดือนท่ีปกติ 
 ลักษณะของประจําเดือนปกติคือเลือดท่ีออกจากชองคลอดอยางสมํ่าเสมอ ทุก 28 วัน  7 วัน 
ประจําเดือนท่ีออกมา ประกอบดวยน้ําเมือกจากปากมดลูก น้ําชองคลอด น้ําเมือกและช้ินสวนของเยื่อบุ
มดลูก และเลือด ซ่ึงสวนประกอบเหลานี้เห็นไมชัดเจนเพราะสีของเลือด ประจําเดือนท่ีปกติมีสีคลํ้า ไมมี
เลือดกอน ไมมีกล่ิน จนกระท่ังมีแบคทีเรียและมีการสัมผัสอากาศภายนอกชองคลอด จึงทําใหมีกล่ิน
เกิดขึ้น ปกติจะมาประมาณ 3 - 7 วัน หากผิดไปจากนี้อาจถือวาผิดปกต ิ
 

ปญหาและอาการท่ีมักเกิดขึ้นในชวงมีประจําเดือน 
กอนหนาที่จะมีประจําเดือน 

ในชวงระหวางท่ีมีการตกของไข สวนมากผูหญิงจะมีอาการท่ีบงบอกลวงหนากอน บางคนอาจมี
อาการปวดถวงบริเวณทองนอย หรือปวดหลัง อาจปวดมากหรือนอยแตกตางกันไป อาจมีอาการรวมของ
ทองเสีย และรูสึกคล่ืนไส มีบางรายอาจปวดศีรษะเพ่ิมเขามาอีกอยางหนึ่ง ในชวงแรก กอนประจําเดือนมา 
มักมีอาการตกขาว และมีอาการเจ็บคัดเตานมรวมดวยก็ได ในระหวางนี้ ผูหญิงหลายรายจะมีความรูสึก  
ไมสบายใจ ซึมเศรา หรือหงุดหงิด รําคาญใจไดงาย  ซ่ึงถือเปนเรื่องปกติธรรมดา และอาการอยางนี้         
จะหายไปไดเองเม่ือประจําเดือนออกมาแลว  ตามสถิติพบวา อาการปวดจะรุนแรงมากขึ้นใสชวงอายุ       
18 – 24 ปแลวก็จะทุเลาลง อาการปวดประจําเดือนจะหายไปไดภายหลังหญิงนั้นตั้งครรภและคลอดบุตร 
ซ่ึงเช่ือวาเปนเพราะปากมดลูกท่ีถางขยาย มีผลใหเกิดการทําลายปลายประสาทท่ีอยูบริเวณดังกลาว 

วิธีการบําบัดอาการอาการปวดทองปวดเกร็ง สามารถทําไดดวยวิธีงาย ๆ คือ การประคบบริเวณ
หนาทองดวยการใชกระเปาน้ํารอน และนอนพักเพ่ือทุเลาอาการ หรืออาจรับประทานยาระงับปวดชนิด
ธรรมดา หรือใหยาชวยคลายการหดเกร็งของกลามเนื้อมดลูก นอกจากนี้ควรออกกําลังอยางสมํ่าเสมอ    
จะชวยปองกันมิใหปญหาการปวดทองประจําเดือนรุนแรงไดดวย 

 อาการปวดประจําเดือนอีกประเภทหนึ่งท่ีอาจไมปกติท่ีผูหญิงควรระวัง สวนใหญอาการ          
จะเกิดขึ้นภายหลังจากหญิงนั้นมีประจําเดือนเปนเวลานานหลายป  เชน อาการของโรคภายใน                  
ชองเชิงกราน ซ่ึงเกิดจากภาวะการติดเช้ือในอุงเชิงกรานชนิดเรื้อรัง ทําใหมีผังผืดยึดอวัยวะใน               
ชองเชิงกรานไวดวยกัน หรือภาวะเยื่อบุผนังโพรงมดลูกเจริญผิดท่ีในอุงเชิงกราน หรือเพราะมีเนื้องอก
ของกลามเนื้อผนังมดลูก นอกจากนี้การใสหวงคุมกําเนิดก็เปนสาเหตุท่ีพบบอย ในภาวะเหลานี้จะมี
อาการปวดประจําเดือนแตกตางกันไป เชน ยังคงปวดทองแมประจําเดือนหยุดไปแลวหลายวัน หรือมี
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อาการปวดทวีขึ้นอยางมากในแตละวงจรรอบประจําเดือนตามกาลเวลาท่ีผานไป หรือบางครั้งอาจรูสึก
หรือคลํากอนท่ีทองนอยไดเอง หากมีอาการเหลานี้ควรรีบปรึกษาแพทยเพ่ือการวินิจฉัยท่ีถูกตอง 

ประจําเดือนไมมา 
 ตามปกติ ประจําเดือนจะมาครั้งแรกเม่ืออายุระหวาง 11–15 ป ชาหรือเร็วแตกตางกันไปบาง    
หากประจําเดือนไมมาเม่ือถึงเวลา หรือวัยท่ีควรจะตองมี ถือวามีความผิดปกต ิ

สาเหตุท่ีประจําเดือนไมมา เกิดขึ้นไดดังนีค้ือ 

1. ไมมีมดลูก 
2. ไมมีรังไข 
3. ไมมีชองคลอดโดยกําเนดิ 
4. มีรังไขแตเกดิความผิดปกติของรังไข 
5. เยื่อพรหมจารีไมเปด 
6. เกิดความผิดปกตขิองชองคลอด 
7. เกิดความผิดปกติของมดลูก 
 

  บางรายอาจมีประจําเดือนขาดหายไป ก็ควรตองพิจารณาสาเหตุความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น หากเกิด
ขาดหายไปโดยไมทราบสาเหตุ ควรรีบปรึกษาแพทยทันที  สาเหตุของประจําเดือนขาดหายไปอาจเกิด
จากสาเหตุเชน 

1. เกิดการตั้งครรภ 
2. ใชยาคุมกําเนิด เชน ยาฉีดคุมกําเนิด 
3. หลังการคลอดบุตรหรือกําลังใหน้ํานมบุตรอยู 
4. เกิดอาการเครียดทางจิตใจมาก 
5. ไดรับการผาตัดเอามดลูกออก หรือรังไขออกท้ังสองขางแลว 

ทัศนคติและความเชื่อเกีย่วกบัประจําเดอืน 
 ประสบการณของผูหญิงเกี่ยวกับประจําเดือน มิใชเพียงเปนแคสวนหนึ่งของชีวิต ท่ีเปนเรื่อง   
ของธรรมชาติ หากแตยังสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลความเช่ือ ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมท่ีมากําหนด
วิธีการปฏิบัติตอภาวะการมีประจําเดือนของผูหญิง อันสะทอนใหเห็นถึงความคิดและทัศนคติของสังคม  
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ท่ี มีตอผูหญิง และโดยมากมักเปนทัศนะในดานลบมากกวาดานบวก ดงัเชน การหามผูหญิงเขาสูพิธีกรรม
ทางศาสนา หรือหามหญิงสังสรรคกับผูอ่ืน หากหญิงนั้นอยูในชวงมีประจําเดือน เปนตน 

 นอกจากนี้ อิทธิพลความเช่ือบางอยางมีผลตอการปฏิบัติตัวในระหวางมีประจําเดือนของผูหญิง 
เชน ความเช่ือในการงดเวนการออกกําลังกาย การอาบน้ําหรือสระผม หรือไมมีเพศสัมพันธระหวางนี้  
ขอเท็จจริงในเรื่องเหลานี้ไมปรากฏชัด บางเรื่องก็พอสามารถหาเหตุผลได และบางเรื่องก็ไมมีเหตุผล      
ท่ีชัดเจน ดังเชน การหามการมีเพศสัมพันธขณะมีประจําเดือน ซ่ึงในทางการแพทยไมมีขอหามใดๆ       
แตไมเปนท่ีนิยม กเ็พราะเลือดประจําเดือนจะออกมาเลอะเทอะ และท่ีสําคัญก็คือโอกาสจะมีการอักเสบ
ติดเช้ือไดงายขึ้น เพราะปากมดลูกเปดออกเล็กนอย และในมดลูกจะมีแผลเนื่องจากมีการลอกหลุดของ  
เยื่อบุมดลูก 

การต้ังครรภ 
การตั้งครรภเกิดจากการปฏิสนธิ หรือการผสมของไข กับตัวอสุจิของฝายชาย ในชวงกึ่งกลาง

ของรอบประจําเดือน ซ่ึงเปนระยะท่ีฝายหญิงมีไขสุก 
 เม่ือไขและอสุจิผสมกันแลว ไขท่ีไดรับการผสม จะเดินทางมาฝงตัวบนเยื่อมดลูกซ่ึงหนาขึ้น   
แลวแบงตัวออกเรื่อยๆ กลายเปนเด็กตัวเล็กๆ จนอายุครบ 9 เดือนจึงคลอดออกมา ขณะท่ีตั้งครรภแม    
และลูกมีการเช่ือมโยงกันของเลือดผานทางรก  

เม่ือเริ่มตั้งครรภผูหญิงจะมีอาการตางๆ ท่ีสังเกตไดดังนี ้

 ประจําเดือนขาด 
 ประจําเดือนท่ีเคยมีมาสมํ่าเสมอทุกเดือน จะหายไปไมมาอีกเลยตลอดระยะเวลาตั้งครรภ 
ประมาณ 38 - 40 สัปดาห 

 อาการคล่ืนไส อาเจียน วิงเวียนศีรษะ 
 มักจะมีอาการในสามเดือนแรก อาการเหลานี้มักเปนในตอนเชา ซ่ึงเราเรียกวาแพทอง 
นั่นเอง 

 เตานมคัด 
 หัวนมและอวัยวะเพศจะมีสีคลํ้าลง มักพบในครรภแรก บางครั้งอาจมีน้ํานมเหลือง
ออกมาเม่ือบีบหัวนม 

 เด็กดิ้น 
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 ในครรภแรก จะรูสีกวาเดก็เริ่มดิน้เม่ืออายุครรภประมาณ 20 สัปดาห สวนในครรภหลัง
จะเริ่มดิ้นเม่ืออายุครรภประมาณ 16 สัปดาห ถาเด็กท่ีเคยดิน้อยูแลวดิ้นนอยลง ตองรีบไปพบ
แพทย 

 ปสสาวะบอย 
 เนื่องจากมดลูกโตขึน้ และไปกดทับกระเพาะปสสาวะ แตถาปสสาวะบอยขึ้น มีอาการ
แสบขัด หรือปสสาวะขุน ตองรีบไปพบแพทย 

 มีอารมณหงุดหงิด 

การตรวจการตั้งครรภ 
 หากผูหญิงเราไมแนใจวาตั้งครรภหรือไม สามารถตรวจสอบไดท่ีคลินิก สถานพยาบาลท้ังของรัฐ
และเอกชน หรือสามารถซ้ือชุดตรวจการตั้งครรภไดตามรานขายยาท่ัวไป ซ่ึงเปนการตรวจหาฮอรโมน  
ในปสสาวะ เปนวิธีท่ีงาย สะดวก และประหยัด ซ่ึงผลการตรวจจะคอนขางแมนยําสําหรับผูหญิงท่ีอายุ
ครรภประมาณ  27  วันหลังปฏิสนธิ   

ขอควรปฏิบัติกอนการทดสอบการตั้งครรภเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตั้งครรภ คือ 

1. งดน้ําหรือเครื่องดื่มใด ๆ ตั้งแตสองทุม และถายปสสาวะใหหมดกอนเขานอนของคนืกอนท่ีจะ
เก็บปสสาวะ 

2. เก็บปสสาวะ ครั้งแรกท่ีถายปสสาวะเม่ือตื่นนอนในตอนเชา ลงในภาชนะท่ีสะอาด 
3. ไมควรรับประทานยาใด ๆ ท้ังส้ินใน 48 ช่ัวโมงกอนเก็บปสสาวะ 
4. ในกรณีท่ียังไมทดสอบทันที ควรเก็บปสสาวะใสชองเก็บอาหารปกติของตูเยน็ เพราะฮอรโมน    

ท่ีขับออกมาในปสสาวะของผูหญิงตั้งครรภ จะเส่ือมสลายในอุณหภูมิหอง 

อะไรคือทองนอกมดลกู 
 ทองนอกมดลูก คือ การฝงตัวนอกโพรงมดลูกของไขท่ีถูกผสมซ่ึงจะเจริญตอไปเปนรกและทารก 
แตตําแหนงท่ีไขฝงตัวกลับอยูผิดท่ี ตําแหนงท่ีเกิดขึ้นบอยคือในทอนําไข แตอาจมีบางรายเกิดขึ้นที ่คอ
มดลูก ชองทอง รังไขและตําแหนงอ่ืน ๆ ไดดวย สาเหตุสําคัญของการเกิดทองนอกมดลูกคือ กลไกการ 
นําไขเสียไป โดยรูทอนําไขผิดปกติ ทําใหไขท่ีผสมแลวไมสามารถเคล่ือนผานไปไดสะดวก มักมีสาเหตุ    
มาจากการอักเสบติดเช้ือ เช้ือท่ีสําคัญคือหนองใน ซ่ึงกอใหเกิดความผิดปกติของเยื่อบุผนังทอนําไข
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โดยตรง  นอกจากนี้การอักเสบหรือพยาธิสภาพเรื้อรังของชองเชิงกราน ก็ทําใหเกิดพังผืดท่ียึดทอนําไข    
มิใหเคล่ือนไหวไดสะดวก ทําใหการเคล่ือนยายไขท่ีผสมใหเดินทางสูมดลูกไมไดตามกําหนด  
 อาการท่ีเกิดขึ้น คือประจําเดือนจะขาดไปชวงหนึ่ง แตมักไมมีอาการแพทองเดนชัด เ ม่ือ       
ภาวะวิกฤตดังกลาวเกิดขึ้น ก็จะทําใหมีอาการปวดทองเฉียบพลันท่ีทองนอยขางใดขางหนึ่งอยูตลอดเวลา     
แลวรูสึกหนามืด ใจส่ัน หรือเปนลม อาจมีเลือดออกทางชองคลอดกะปริบกะปรอยรวมดวยหรือไมมี       
ก็ได ในบางราย เลือดท่ีตกในชองทองมีจํานวนมาก ก็จะไประคายกะบังลมท่ีกั้นระหวางชองปอดและ
ชองทอง ทําใหมีอาการเจ็บปวดท่ีหัวไหลขางขวาได ผูปวยจะซีดมาก กระสับกระสาย เหง่ือออก 
สติสัมปชัญญะเลือนราง มีอาการรุนแรงเฉียบพลัน ถึงขั้นช็อกได หากนําสงโรงพยาบาลไมทัน              
อาจอันตรายถึงชีวิตได เพราะรางกายขาดเลือด 

 ในสตรีท่ีทําหมันแลว ก็อาจเกิดอุบัติเหตุของการตั้งครรภนอกมดลูกไดแมวาโอกาสเส่ียงมีนอย
มาก สาเหตุเกิดจากทอนําไขท่ีถูกผูกตัดออกไปแลวบางสวนจากการผาตัดกลับเช่ือมกันไดใหม หรือมีรู
เปดถึงกันไดใหม เปนเหตุใหตั้งครรภได ตามสถิติพบวาเกิดขึน้นอยกวา 1 ใน 1,000 ราย และในจํานวนนี้
เปนการทองนอกมดลูกสวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบอัตราสวนกับการตั้งครรภปกติแลว พบวาเปอรเซ็นต
การตั้งครรภนอกมดลูกเกิดขึ้นสูงในหญิงท่ีทองภายหลังการทําหมันแลว 

การระมัดระวังมิใหเกิดการอักเสบในชองเชิงกราน และมิใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ        
จึงเปนการปองกันมิใหเกิดการทองนอกมดลูกได หากรูสึกมีผิดขาวผิดปกติ หรือปสสาวะแสบขัด อยานิ่ง
นอนใจ ควรไปใหแพทยตรวจเพ่ือการรักษาในระยะแรกเร่ิม เพราะอาการโรคติดตอทางเพศสัมพันธ        
ที่สําคัญโดยเฉพาะหนองในในผูหญิงนั้น จะไมมีอาการเดนชัดเทาอาการในเพศชาย 

 

อาการปกติระหวางตั้งครรภ การดูแล การปองกันและขอปฏิบัติในการบรรเทาอาการ 

อาการ การดูแล /ลดอาการ/ปองกัน 

คล่ืนไส  กินอาหารครั้งละนอย แตบอยครั้ง หลีกเล่ียงอาหาร
มันๆ  

 พักผอนใหเพียงพอ ทําจติใจใหสดช่ืน 
บวม  ยกขาใหสูงระหวางวนั 

 เวลานอนใหตะแคงซาย 
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 เลือกรองเทาไมรัดรูปและไมสูง 
ตะครวิท่ีเทา  เวลาเปน ใหนอนหงายเหยียดเทาตรง และเหยียด

ปลายหัวแมเทาขึ้น 
 หม่ันนวดท่ีนอง และระวังอยาใหเทาเย็นจัด 

ออนเพลีย เหนื่อยงาย หนามืด เปน
ลม เวียนศีรษะ เบ่ืออาหาร 

 อยาเปล่ียนอิริยาบถโดยกะทันหัน 
 พักผอนใหเพียงพอ 

ปวดแสบบริเวณล้ินป 
 ไมทานอาหารใหอ่ิมเกินไป แตทานใหบอยครั้งขึน้ 
 นอนในทาศีรษะสูง 
 ดื่มนมและน้ํามากๆ ไมควรดื่มน้ําอัดลม 

ปวดหลัง  ทํางาน ออกกําลังกายเบา  ๆ
 นั่งหลังตรง และยืนตัวตรง 
 นอนตะแคงโดยกอดหมอนขาง 

ทองผูก 
 ดื่มน้ํามากๆ อยางนอยวนัละ 10 แกว 
 ออกกําลังกายเบา  ๆ
 ถายอุจจาระใหเปนเวลา 
 รับประทานผักผลไม และอาหารท่ีมีเสนใยเพ่ิมขึ้น 

ตกขาว  ในชวงตั้งทองอาจมีอาการตกขาวมากกวาปกติมี 
สีขาวปนเทาหรือเหลืองออน แตไมมีกล่ิน และไมคัน 
ซ่ึงเปนเรื่องปกติ ใหดูแลความสะอาดโดยการลางดวย
น้ํ าสบูออน ๆ ท่ีอวัยวะเพ ศภายนอกก็ เ พียงพอ          
ไมจําเปนตองใชน้ํายาฆาเช้ือโรค 

 

การแทง 
การแทง หมายถึง การส้ินสุดของการตั้งครรภในระยะกอนท่ีเด็กจะเติบโตพอท่ีจะมีชีวิตรอดได 

โดยมีอายุครรภนอยกวา 28 สัปดาห และ/หรือ น้ําหนักเด็กนอยกวา 1,000 กรัม 
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ชนิดของการแทง 
การแทงแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

1. แทงที่เกดิขึ้นเอง คือ การแทงบุตรท่ีเกดิขึ้น โดยไมมีการใชยา เครื่องมือ หรือวิธีการใด ๆ ท้ังส้ิน 
2. แทงที่เกดิจากการกระทํา แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

2.1 การทําแทงเพ่ือการรกัษา 
2.2 การทําแทงท่ีผิดกฎหมาย 

สาเหตุของการแทงทีเ่กดิขึน้เอง 
 ความผิดปกตขิองตัวออน ซ่ึงอาจเกิดจากความผิดปกตขิองตัวออนเอง ซ่ึงพบบอยถึงรอยละ 60 
 ความผิดปกตใินตวัมารดา ซ่ึงอาจเกดิจากความผิดปกติของมดลูกการอักเสบ ติดเช้ือ เชน ซิฟลิส 

ซ่ึงอาจจะทําใหแทงได 
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุตาง ๆ อีกมากมาย บางสาเหตุก็ไมสามารถรักษา หรือปองกันได บางสาเหตุ

ก็สามารถปองกันได เพราะฉะนั้น ผูท่ีเคยแทงควรจะตองไปพบแพทยเพ่ือตรวจหาสาเหตุ และปองกัน
กอนท่ีจะตั้งครรภในครั้งตอไป เพราะอาจจะเกิดการแทงซํ้าได และขณะตั้งครรภควรจะตองระมัดระวัง
เปนพิเศษ และอยูในความดแูลของแพทย 

อาการของการแทงทีเ่กดิขึน้เอง 
 โดยท่ัวไป หญิงมีครรภเม่ือจะแทงลูก จะเริ่มตนดวยอาการเลือดออกกะปริบกะปรอยทาง        
ชองคลอด ซ่ึงเปนเลือดท่ีออกจากโพรงมดลูก เรียกการแทงอยูในระยะคุกคาม อาจรวมกับอาการปวด
ทองนอยท่ีบริเวณตรงกลางเหนือหัวเหนา  จากนั้นมดลูกเริ่มบีบรัดตัว เม่ือการแทงลุกลามมากขึ้น จนการ
ตั้งครรภไมอาจดําเนินตอไปได เลือดก็จะออกมากขึ้น อาการปวดทองจะรุนแรงขึ้น สุดทายมดลูกจะหด
ตัวบีบไลตัวออนหรือทารกและรกออกมา ซ่ึงอาจหลุดออกมาจากโพรงมดลูกไดท้ังหมด เรียกวาแทงครบ 
โดยมากการแทงออกมาครบเชนนี้จะเกิดในชวงอายุครรภท่ีออนเดือนมาก ๆ คือไมเกิน 8 สัปดาหหลังจาก
วันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุดทาย ถาอายุครรภมากกวานี้ ส่ิงท่ีแทงออกมาอาจจะไมครบหมด     
ทุกอยาง สวนใหญ มีเพียงแตทารกและกอนเลือด แตรกยังคงคางอยู เพราะยิ่งอายุครรภมาก รกจะเจริญ
มากขึ้น ทําใหไมหลุดออกจากโพรงมดลูกไดงาย ๆ การแทงเชนนี้ถือวาเปนแทงไมครบ มีผลตอสุขภาพ
ของผูหญิงคือทําใหผูหญิงตกเลือดไดอยางมากจนเปนอันตรายตอชีวิต การบําบัดคือการขูดมดลูก         
เพ่ือเอารกสวนท่ีเหลือออกใหหมด 
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ขอปฏิบัติและการปองกนัการแทงที่เกดิขึ้นเอง 
1. เม่ือรูวาตนเองประจําเดือนขาด หรือสงสัยวาจะตั้งครรภ ควรมาพบแพทยตั้งแตเนิน่ ๆ และมาพบ

ทุกครั้งตามนัด 
2. บอกประวัตกิารเจ็บปวยในอดีต และโรคทางกรรมพันธุ เชน ธาลัสซีเมีย เบาหวาน                

ความดนัโลหิตสูง ใหแกแพทยทราบ 
3. ถาตั้งครรภเม่ืออายุมาก (35 ปขึ้นไป) ควรรีบมาพบแพทย 
4. ถาเคยมีการแทงมากอน ตองแจงใหแพทยทราบ 
5. ในระหวางตั้งครรภ ถาเกดิอาการผิดปกต ิเชน เลือดออก ตองรีบมาพบแพทยโดยดวน แมวาจะยัง

ไมถึงเวลานัด 
6. รับประทานยาบํารุงท่ีแพทยใหอยางสมํ่าเสมอ 
7. หลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธในขณะท่ีมี เลือด หรือ น้ําใส ๆ ไหลออกมาทางชองคลอด 
8. ควรตั้งครรภในระยะหางกันอยางนอย  2 ป 
9. ควรหลีกเล่ียง ของมึนเมา เครื่องดื่มผสมคาเฟอีน และส่ิงเสพติด 

 

การแทงทีเ่กดิจากการกระทํา  
  ตามกฎหมายไทย การทําแทงเปนการกระทําผิดกฎหมาย แตกฎหมายมีขอยกเวนใหมีการทําแทง
ไดบางประการ ซ่ึงจะตองเปนการกระทําของแพทยและมีขอบงช้ีขัดเจน เชน อันตรายตอสุขภาพของ
มารดา หรือหญิงตั้งครรภเพราะถูกขมขืน เปนตน นอกเหนือจากกรณีเหลานี้ การทําแทงถือเปนการผิด
กฎหมายท้ังส้ิน  

สาเหตุของการทําแทงสวนใหญของผูหญิงไทยมาจากการตั้งครรภไม พึงประสงค  เคยมี              
ผูศึกษาวิจัยสาเหตุและกลุมอายุของผูทําแทง พบวา วัยรุนมีการตั้งครรภไมพึงประสงคคอนขางสูง        
โดยมีตนเหตุมาจากการไมใชวิธีคุมกําเนิดปองกันเม่ือมีเพศสัมพันธ แตก็เปนท่ีสังเกตพบวา ในกลุม
ผูใหญ หญิงท่ีแตงงานแลวก็พบมีการไปทําแทงในสัดสวนท่ีไมนอย ซ่ึงมีสาเหตุสวนใหญมาจาก        
ความลมเหลวจากการใชวิธีคุมกําเนิด   

ยังมีผูหญิงจํานวนมากท่ีไมมีความรูความเขาใจเพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบท่ีตามมาจากการ       
ทําแทงท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงนอกจากเปนอันตรายตอชีวิตอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายท่ีอายุครรภมาก        
ยิ่งอันตรายมาก อาการแทรกซอนท่ีพบไดบอยจากการทําแทงท่ีผิดกฎหมาย ท่ีอาจมีท้ังอาการแทรกซอน
ในระยะส้ันและระยะยาวตอชีวิตของหญิงคนนั้น เชน  
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 การตกเลือด อาจมีเลือดออกมากผิดปกติ ถาไมไดรับเลือดทดแทน หรือชวยเหลือได
ทันทวงทีก็อาจถึงแกชีวิตได 

 มดลูกทะลุ อาจจะตองตดัมดลูกท้ิง 
 มดลูกแตก จะตองตดัมดลูกท้ิงทําใหหมดโอกาสท่ีจะมีลูกไดอีก 
 การอักเสบติดเช้ือ อันเกิดจากกระบวนการทําแทงท่ีใชเครื่องมือท่ีไมสะอาดปราศจาก 
ความระมัดระวังในมาตรการการปองกันการแพรเช้ือโรค ทําใหเกิดการอักเสบติดเช้ือจากการ   
ขูดมดลูก ซ่ึงสงผลตามมาในปญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการรักษา เนื่องจาก
เช้ือท่ีกอใหเกิดการอักเสบมักเปนแบคทีเรียท่ีมีอานุภาพในการกระจายเช้ือไดรุนแรงมาก จึงตอง
ใชการรักษาเปนเวลานาน หากไมหายขาดก็จะทําใหเกิดการติดเช้ืออักเสบเรื้อรังในอวัยวะอุงเชิง
กราน และหากรักษาหายขาดจากการอักเสบแลว ผูหญิงคนนั้นก็อาจมีการปญหาดานการมีบุตร
ยากตอไปได  
 

 
เรื่องท่ี   7   ทักษะการจัดการกับปญหา อารมณและความตองการทางเพศของวัยรุน  

เพศสัมพันธเปนเรื่องของความรับผิดชอบตอตนเอง เคารพความรูสึกของคูของตน ไตรตรอง
วิเคราะหถึงผลดี ผลเสีย และเปนสิทธิสวนบุคคลท่ีจะตัดสินใจ แตตองไมสรางปญหาภาระแกผูอ่ืน
ภายหลัง และเม่ือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็เปนเรื่องท่ีจะแกไขและหาทางออกท่ีเหมาะสมตอไป และ
กอนท่ีจะคิดถึงการมีเพศสัมพันธ ตองแสวงหาความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ และสุขภาพอนามัย          
ท่ีเกี่ยวของกับเพศสัมพันธ เพ่ือจะไดปลอดภัย ไมเกิดการตั้งครรภท่ีไมตองการ และไมเกิดการติดโรค 
รวมท้ังปญหาอ่ืน ๆ ทางดานจิตใจ ท่ีจะตามมา 

ส่ิงท่ีตามมาจากการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ จึงมีท้ังดานบวกและดานลบ การวิเคราะหถึงผล         
ท่ีจะตามมาลวงหนา จะชวยใหเราสามารถเตรียมการ และคิดวิธีการปองกันและ/หรือหลีกเล่ียงไมให
ตัวเองและคนท่ีเกี่ยวของตองเผชิญกับปญหาท่ีอาจตามมา  ดังนั้น  เม่ือคิดและคาดการณไดลวงหนาวา   
ส่ิงท่ีตัวเองตองการและไมตองการใหเกิดขึ้นคืออะไร ก็สามารถใชเปนเหตุผลประกอบการตัดสินใจวาจะ
ทําหรือไมทํา เพราะผลท่ีเกิดขึ้น เปนเรื่องท่ีเราจะตองเผชิญและรับผิดชอบดวยตัวของเราเอง 

การเรียนรูท่ีจะประเมินสถานการณ หรือการคาดเดาไดวาอะไรบางท่ีจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
ของตนเอง  เราพรอมท่ีจะเผชิญสถานการณนั้นหรือไมอยางไร  การคาดการณและตอบตัวเองไดชัดเจน
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จะชวยใหเราควบคุม  จัดการ และแกไขสถานการณไดดีกวาการไมไดเตรียมตัว  ซ่ึงอาจสงผลตอส่ิงท่ี
ตามมาท่ีไมพึงประสงค เชน การตั้งครรภท่ีไมพรอมและความเส่ียงตอการติดเช้ือเอชไอวี เปนตน 

เชนเดียวกับการเรียนรูและฝกฝนทักษะการยืนยันความตองการและการตอรองเพ่ือใหบรรลุ
ความตองการของท้ังสองฝายเปนเรื่องสําคัญ การเรียนรูนี้ดําเนินไปตลอดชีวิต การเผชิญกับความรูสึกผิด 
อารมณโกรธ หวั่นเกรงกับความรูสึกของผูอ่ืนท่ีมีตอตนเองหรือรูสึกวาตนเองดอยคา  เปนประสบการณ
รวมของทุกคน การเริ่มตนและฝกฝนในชีวิตประจําวันจะชวยใหเราทําไดดีขึ้นและจะนําไปสูการพัฒนา
ความสัมพันธของท้ังฝายใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

การเรียนรูความตองการของตัวเอง และส่ิงท่ีอาจมีอิทธิพลตอความคิด และการตัดสินใจของ
ตัวเองเปนเรื่องสําคัญของวัยรุน  เพราะในสถานการณหลายอยางท่ีวัยรุนเผชิญ  การเขาใจความตองการ
ของตัวเองอยางชัดเจนจะชวยใหวัยรุนสามารถส่ือสาร ตอรอง หรือปฏิเสธเพ่ือใหเปนไปตามความ
ตองการของตนเองได 

 นอกจากนั้น  การเรียนรูเทคนิคการชักชวน จะทําใหเห็นวา คนสวนใหญมีวิธีการหลายอยาง     
ในการโนมนาวใจ หรือชักจูงคนอ่ืนใหคลอยตาม  ท้ังนี้ อาจทําไปโดยไมสนใจความตองการของอีกฝาย  
และไมเคารพในการตัดสินใจท่ีแตกตางไปจากส่ิงท่ีตัวเองตองการ  การเรียนรู  ยอมรับ และเคารพความ
คิดเห็นท่ีแตกตางของบุคคลเปนพ้ืนฐานสําคัญในการสรางสัมพันธภาพและการอยูรวมกนั 

 เสนทางความคิดเพ่ือตดัสินใจ 

1. เร่ืองที่ตองตดัสินใจคืออะไร 
 

 

เร่ือง................................................................................. 

2. ทางเลือกที่มีอยูมีอะไรบาง 
 

 
ทางเลือกที่ 1 

คิดตอ...มีทางเลือกอืน่อกีไหม  

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกอื่นๆ 



41 

 

 

3. คิดถงึผลที่ตามมาของแตละทางเลอืก  วาจะเกดิอะไรขึน้ถาเราเลอืก 
 

 

 

4. ความตองการที่แทจริงของเราคือ 
 เรารูวาคนอ่ืนอยากใหเราทําอะไร 
 แลวเรารูไหมวาเราอยากทําอะไรที่เปนความตองการที่แทจริงของตัวเราเอง 

 

5. ตัดสินใจ 
 

 

 

ฉันเปนแบบไหน  

 

บุคลกิ 3 แบบ ในเร่ืองการกลาแสดงความคิดเห็น ความตองการและการตอบสนองความตองการของ
ตัวเอง  

1. “ฉันจะเอาแบบนี้ ฉันไมสนใจวาเธออยากเลือกแบบไหน”  (Aggressive)  
คนบุคลิกนี้ไมคอยสนใจความตองการของผูอ่ืน  กลาแสดงออก กลาทําเพ่ือใหไดตามท่ี
ตองการ 

 

 มีความเสี่ยงอะไรบาง? 
 ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นมากแคไหน? 
 ถาเกิดขึ้นแลวเราจัดการ/รับไดหรือไม? 
 จะลดความเสี่ยงของทางเลือกท่ีเราอยากเลือก

ไดอยางไร? 

ทางเลือก 1. ..................................................................................................... 

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

ผลบวก ผลลบ 
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 ไมชอบใหขัดใจ 
คนท่ีไมคอยสนใจความตองการของผูอ่ืนเปนคนท่ีรูวาตัวเองตองการอะไรและเดินหนา
เพ่ือใหไดมา  การไดตามท่ีตองการเปนเรื่องสําคัญจึงทําใหเปนคนท่ีไมให      ความสนใจ
กับผลท่ีเกิดกับผูอ่ืนมากนัก   มักทําใหเพ่ือนอึดอัดใจ   

2. “ฉันรูเธออยากไดอะไร และฉันเลอืกไดวาฉันจะทําอะไร”  (Assertive) 
คนบุคลิกนี้ จะยอมรับในสิทธิและความตองการของผูอ่ืน  รูจักปกปองสิทธิและตอบสนอง
ความตองการของตวัเอง 

 กลาถามและกลาบอก 
คนท่ียอมรับในสิทธิและความตองการของผูอ่ืน  ขณะเดียวกันก็รูจกัปกปองสิทธิและ

ตอบสนองความตองการของตัวเอง  เปนผูท่ีมีความสุขและสรางสัมพันธภาพท่ียั่งยืนได   

3.  “สําหรับฉนัอะไรกไ็ด”  (Passive) 
คนบุคลิกนี้  มักคลอยตามผูอ่ืน ไมคอยกลาแสดงความตองการและความรูสึกของตวัเอง
โดยเฉพาะเรื่องท่ีตองขดัใจผูอ่ืน  ปฏิเสธไมเปน 
 ไมคอยกลาบอก 

คนท่ีมักคลอยตามผูอ่ืนเปนคนท่ีไปกับเพ่ือนไดดี  ไมมีความขัดแยง  ไมคอยแสดง
ความตองการและความรูสึกออกมาโดยเฉพาะเรือ่งท่ีตองขดัใจผูอ่ืน เม่ืออยูในสถานการณ
อยากปฏิเสธจึงยากท่ีจะบอกยนืยันความตองการของตวัเอง 

การบอกยืนยนัความตองการ 

ทบทวนเร่ือง  +   บอกความรูสึก   +   ระบุความตองการ 

 ตัวอยาง:  สถานการณคุยกนัจนดึก แฟนขอนอนคางท่ีหอง 

 ทบทวน “เร่ือง” 
คือ คําชักชวนหรือคําขอรอง ทางเลือกท่ีเพ่ือนหยิบยื่นให :  (แฟนขออยูคาง) 
 



43 

 

 “ความรูสึก” 
คือ  ความรูสึกของเราตอเง่ือนไข  การบอกความรูสึกจะชวยลดการโตเถียงหาเหตุผลมาหวาน
ลอม  เพราะความรูสึกของคนตอเรื่อง  หนึ่ง ๆ ยอมตางกนัได   ระบุใหชัดวา “ฉัน” คือผูท่ีรูสึก  
อยาอางผูอ่ืน  น้ําหนักของการเปน “ฉัน” นั้นสําคัญกวาขออางอ่ืนใด 
(“ฉัน” รูสึกไมสบายใจถาแฟนจะคาง)  

 
 “ความตองการ” 

คือ ทางเลือกท่ีเราตองการทํา  เหตุผล  และบอกประโยชนท่ีจะไดรวมกัน 
(กลบัตอนนีเ้ลยดีกวา  พรุงนี้เราเจอกนัแตเชานะ)  
 

การบอกและยนืยันความตองการสามารถทาํไดอยางม่ันคงและม่ันใจ 
 พูดใหชัดเจน  ตรงจุด สบตาและน้ําเสียงหนักแนน 
 ย้ําดวยทาทางเม่ือพูดจบ เชน ลุกขึน้ยืนเพ่ือเดินกลับ  ควกัเงินจายคาสวนแบงคาอาหาร  เดินไป

หยิบของเพ่ือสงแขก   
 พูดซํ้าอีกครั้งเม่ือถูกหวานลอมดวยวิธีการตาง ๆ  การออกจากเหตุการณโดยเรว็เม่ือบอก   

ความตองการไปแลว เปนวิธีหนึ่งท่ีจะยุตคิวามพยายามชักจูงหรือบังคับทางออม 
 ย้ํากับตัวเองในความคดิเสมอวา “ฉันมีสิทธิและสามารถเลือกเองไดวาจะทําอะไร”   

 
การเปนตัวของตัวเองเร่ิมตนที ่

 ซ่ือสัตยตอความคิด ความรูสึกของท่ีแทจริงของตัวเอง  ถามตัวเองวาในเหตุการณนี้เรารูสึก
อยางไร อยากทําอยางไร 

 ตระหนักวาความรูสึกนอยใจ  โกรธ รูสึกวาไมมีคุณคา ไมไดรับการยอมรับ เปนเราเองท่ี        
ตองรับผิดชอบในแงท่ียอมใหเกิดขึ้น  เราจึงตองพัฒนาตวัเองมากกวารอใหผูอ่ืนเปนฝายปรับตัว   

 เริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ ท่ีเกิดขึ้นบอย ๆ ทบทวนเหตกุารณท่ีเกิดขึ้นวางแผนวาเราจะบอกยืนยนั    
ความตองการของเราอยางไร  และลงมือทํา 

 คาดและเตรียมใจไวลวงหนาถึงปฏิกิริยาโตตอบ  เราไมสามารถเปล่ียนตัวเองไดดวยคําพูด
ประโยคเดียว  และการทําใหผูอ่ืนยอมรับก็เชนเดียวกัน  การยอมถอยกลับไปเปนคนเดิมยอม   
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งายกวาแตนั่นก็หมายความวาเราตองรับบท “คนใจดีท่ีไมเคยโกรธ” คอยเก็บงําความรูสึกผิดหวัง 
ความไมพอใจเอาไวโดยลําพัง 

 การบอกยนืยันความตองการของเราใหใชการบอกเลาถึงตวัเองดวยประโยคท่ีขึน้ตนดวย         
“ฉันรูสึก..……”     ไมควรใชรูปประโยคตอวา  “เธอทําใหฉัน.......”  เพราะจะนําไปสูการ
โตเถียง 
 

เรื่องท่ี  8   หลากหลายความเช่ือท่ีผิดในเรื่องเพศ 
การ “ชวยตัวเอง” บอย ๆ จะทําใหจิตใจไมปกติหรือเปนโรคจิตประสาทได 

 “การชวยตัวเอง” เปนทางเลือกหนึ่งในการจัดการกับความรูสึกและความตองการทางเพศ     
ซ่ึงเกิดจากธรรมชาติ ท่ีทุกคนสามารถทําได ท้ังผูหญิงและผูชาย หากเรายังไมพรอมท่ีจะเริ่มตน
ความสัมพันธ หรือมีเพศสัมพันธกับใคร ไมใชเรื่องผิดปกติ หนุมสาวหลายคนมักจะถูกบอกเกี่ยวกับ
เรื่องการชวยตัวเองผิด ๆ หลายอยาง เชน การชวยตัวเองเปนส่ิงท่ีไมดี บาป ทําใหตัวเตี้ย เรียนโง หรือ
การชวยตัวเองบอย ๆ จะทําใหจิตใจไมปกติ เปนโรคจิตประสาท หรือเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ      
เปนตน ความเช่ือเหลานี้จึงสงผลตอพฤติกรรม ทําใหสาวหลายคนมักอายท่ีจะพูดถึง สวนหนุม    
หลายคนอาจกังวลวาทําบอย ๆ จะมีผลอยางไรหรือไม ท้ังท่ี วิธีการนี้ชวยสนองตอบความตองการ  
ทางเพศของเราไดดวยตนเอง การชวยตัวเอง จะทําบอยหรือนอยครั้งก็ขึ้นกับความพรอม ความพอใจ
และสุขภาพของแตละคน 

 
ผูชายมีความตองการทางเพศมากกวาผูหญิง 

ความตองการทางเพศเปนเรื่องธรรมชาติท่ีท้ังผูหญิงและผูชายมีเทา ๆ กัน การมีความตองการ
ทางเพศมากหรือนอยเปนเรื่องแตละบุคคล ไมเกี่ยวกับความเปนผูหญิง หรือผูชาย แตความคาดหวัง
ของสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยมีตอเรื่องเพศของผูหญิงและผูชายตางกัน เชน ผูชายชวยตัวเอง
เปนเรื่องธรรมดา ผูชายจะตองมีประสบการณทางเพศ ผูชายเท่ียวซองเปนเรื่องธรรมดา ผูชายมีเมีย
หลายคนถือวาเกง มีฝมือ แตในขณะท่ีเรื่องเพศสําหรับผูหญิงเปนเรื่องท่ีไมควรแสดงออก ผูหญิงท่ีดี
ตองไรเดียงสาในเรื่องเพศ ผูหญิงชวยตัวเองเปนเรื่องไมงาม ผูหญิงตองรักนวลสงวนตัวและรักเดียว
ใจเดียว   ดังนั้น  เม่ือผูชายมีอารมณหรือมีความตองการทางเพศ จึงสามารถปลดปลอยไดเปนเรื่อง
ปกติธรรมดา แตหากเปนผูหญิงจะตองเก็บความรูสึกไวและเรียนรูท่ีจะควบคุมอารมณเพศและ       
การแสดงออก จึงดูราวกับวาผูชายมีความตองการทางเพศมากกวาผูหญิง 
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ความสุขทางเพศของผูหญงิขึ้นอยูกับขนาดอวัยวะเพศชาย 
 ขนาดของอวัยวะเพศไมมีผลตอความสุขทางเพศเลย  แตเปนความเช่ือท่ีสงผลใหผูชายเกิด
ความไมม่ันใจในตนเอง ซ่ึงบางคนมีปญหาในการมีเพศสัมพันธกับคู แลวเขาใจผิดไปเองวามาจาก
ขนาดของอวัยวะเพศของตนเล็กเกนิไป 
 ความสุขทางเพศ เปนเรื่องเทคนิควิธีการ ท่ีมาจากการพูดคุยส่ือสารกันระหวางคนสองคน และ
ชวยกันใหมีความสุขท้ังสองฝาย 
 ความเช่ือในเรื่องขนาด สงผลใหผูชายสวนหนึ่งตองการดัดแปลงอวัยวะเพศตนเอง เชน การฝง
มุก โดยเช่ือวาการฝงมุกท่ีอวัยวะเพศเพ่ือใหมีพ้ืนผิวขรุขระ จะชวยเพ่ิมความสุข ในขณะรวมเพศ    
โดยการฝงมุกเทียม หรือเม็ดแกวขนาดเล็กไวตื้น ๆ ใตผิวหนัง สําหรับวิธีนี้ หากฝงเพียงตื้น ๆ             
ใตผิวหนัง ไมนานก็จะหลุดออกมา แตถาฝงลึก ก็มีโอกาสติดเช้ือ และเปนแผลได 
 

การใชปากกบัอวัยวะเพศเปนเร่ืองผิดปกต ิ
การใชปากกับอวัยวะเพศ (Oral sex) หรือการใชปากทํารักใหกับคู ไมวาผูหญิงหรือผูชายจะใช

ปากดูด เลีย อม ท่ีอวัยวะเพศของคู เพ่ือกระตุนความรูสึกทางเพศนั้น เปนเรื่องธรรมชาติท่ีเปนอีก
ทวงทาหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ 

แตการใชปากทํารัก ควรเกิดขึ้นจากการคุยและตกลงกันระหวางคูวา พรอมใจท่ีจะทําหรือไม 
เพราะบางคนอาจรูสึกวา การใชปากกับอวัยวะเพศเปนเรื่องสกปรก นาขยะแขยง แตบางคนอาจจะ
รูสึกชอบ เพราะรูวา อวัยวะเพศก็มีการดูแลความสะอาดไมแตกตางกับอวัยวะสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย 
ขึ้นกับทัศนคติหรือมุมมองของแตละคน 

ท้ังนี้ การใชปากทํารักถือวาเปน เพศสัมพันธท่ีปลอดภัย (Safe Sex)  ท้ังจากการตั้งครรภและ 
ยังเปนวิธีลดโอกาสเส่ียงจากการติดเช้ือเอชไอวีดวย 

โอกาสของการติดเช้ือเอชไอวีจากการใชปากทํารัก เทาท่ีพบมีเพียงกรณีเดียว คือ การใชปาก  
ทํารักใหกับผูชายท่ีมีเช้ือเอชไอว ีโดยมีเง่ือนไขเฉพาะ คือ มีการหล่ังน้ําอสุจิในปาก และในชองปาก
ของคนท่ีทํามีแผล และ/หรือ มีการติดเช้ือในลําคอเทานั้น แตยังไมเคยมีรายงานวามีการติดเช้ือจาก
การใชปากทํารักใหผูหญิงท่ีมีเช้ือเอชไอว ีหรือไมพบวามีใครติดเช้ือเอชไอวีจากการท่ีผูติดเช้ือใชปาก
ทํารักให 
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มีวิธีที่จะบอกไดวาผูหญิงคนไหนเคยมีเพศสัมพันธมาแลว 
ผูชายสวนใหญอยากจะเปนคนแรกของผูหญิงกันท้ังนั้น จึงพยายามหาวิธีการท่ีจะบอกตอ ๆ 

กันในหมูผูชายดวยกันถึงวิธีการ “ดูซิง” เชน ผูหญิงท่ีมีทาทางเรียบรอย เดินขาหนีบ หนาอกตั้ง 
สะโพกไมหยอน เปนตน แตจากขอมูลทางการแพทยยืนยันวา ไมมีทางท่ีจะรูไดวาผูหญิงเคยมี
เพศสัมพันธมาแลว ถาหากวาผูหญิงไมบอกดวยตนเอง 

ความเช่ือนี้จะสงผลใหผูชายไมปองกันเม่ือมีเพศสัมพันธกับผูหญิงท่ีตัวเองม่ันใจวาซิง           
ในขณะเดียวกันผูหญิงท่ีเคยมีเพศสัมพันธมาแลวก็จะปดบังความจริงกับคูปจจุบันเพราะกังวลวาผูชาย
จะไมยอมรับ จึงทําใหท้ังคูมีโอกาสเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธท่ีไมปองกัน 

 
การหลั่งน้ําอสุจิทําใหหมดกําลัง 

ไมมีหลักฐานวาการหล่ังน้ําอสุจิ ไมวาดวยการชวยตัวเองหรือมีเพศสัมพันธจะทําใหหมดกําลัง  
โดยท่ัวไปหลังการมีเพศสัมพันธหรือชวยตัวเอง หากไดพักสักครูหนึ่งรางกายก็จะกลับคืนสูสภาพ
ปกต ิ

น้ํากามประกอบดวยตัวอสุจิซ่ึงผลิตจากลูกอัณฑะและน้ําหลอเล้ียงอสุจิ  ซ่ึงผลิตจากทอและ
ตอมตาง ๆ ท่ีอยูในทางผานของตัวอสุจิสูภายนอก  เม่ืออายุมากอวัยวะดังกลาวจะเส่ือมลง  ทําให
น้ํากามจางลงและมีจํานวนนอยลงดวย  ทําใหความตองการทางเพศและการตอบสนองทางเพศลดลง  
รวมท้ังความสามารถในการหล่ังน้ํากามจะนอยลงดวย  คือองคชาติชายสูงอายุอาจแข็งตัวได  แตไม
สามารถหล่ังน้ํากาม  ดังนั้นดวยปจจัยหลายประการดังท่ีกลาวจึงทําใหคนท่ัวไปคิดวาผูชายแตละคนมี
จํานวนน้ํากามจํากัด  คือ  ถาหล่ังน้ํากามบอยก็จะหมดความสามารถในการหล่ังน้ํากามเร็ว  ซ่ึงไมเปน
ความจริง  ตรงกันขามกลับพบวาท้ังชายและหญิงท่ีมีกิจกรรมทางเพศบอยจะรักษาความสามารถ   
ทางเพศไวไดนานกวาคนท่ีไมคอยมีกิจกรรมทางเพศ 

ผูหญิงควรใชน้ํายาทําความสะอาดชองคลอด 
ในชองคลอดของผูหญิงมีแบคทีเรียธรรมชาติท่ีรักษาความสมดุลของชองคลอดอยูแลว        

หากไปใชน้ํายาท่ีสวนผสมของกรดหรือดางท่ีมากเกินไป จะทําใหเกิดการทําลายแบคทีเรียธรรมชาติ
นั้นจนเสียความสมดุล และสวนผสมของน้ําหอมในน้ํายายังอาจกอใหเกิดการระคายเคืองบริเวณชอง
คลอด เปนผ่ืนคันและทําใหติดเช้ือโรคไดงาย นอกจากนี้ ยังทําใหตองส้ินเปลืองเงินเพ่ิมขึ้น เพ่ือซ้ือ
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น้ํายาทําความสะอาดมาใชท้ัง ๆ ท่ีการอาบน้ําปกติท่ัวไปท่ีใชสบูและน้ําสะอาดแลวซับท่ีบริเวณ
อวัยวะเพศใหแหงก็เพียงพอแลว 

ผูหญิงเม่ือเปนสาวจะมีหัวนมเปนสีชมพู 
เปนเรื่องธรรมชาติท่ีผูหญิงแตละคนจะมีหนาอกท่ีแตกตางกันหลายรูปทรง หลายขนาดและ

หลายสี อาจจะมีอกขนาดเล็กหรือใหญ หัวนมอาจตั้งขึ้นหรือจะคลอยลง อาจจะนิ่มหรือกระชับก็ได 
ท้ังนี้ สีของหัวนมก็เชนเดียวกันท่ีอาจมีความแตกตางกันไปตามธรรมชาติของแตละคน เชน สีเขม 
(คลํ้า) หรือสีซีด ความแตกตางแบบนี้เปนเรื่องธรรมดาไมเกี่ยวกับเม่ือเปนสาวแลวจะตองมีหัวนม  
เปนสีชมพู 

เรื่องท่ี   9  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การลวงละเมิดทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมท่ีละเมิดสิทธิของผูอ่ืนในเรือ่งเพศ ไมวาจะเปนคําพูด 
สายตา และการใชทาที  รวมไปจนถึงการบังคับใหมีเพศสัมพันธ การขมขืน และตองคํานึงถึงความรูสึก
ของผูหญิงเปนหลัก  การกระทําใด ๆ  ก็ตามท่ีทําใหผูหญิงรูสึกอับอาย เปนการลวงเกินความเปนสวนตัว 
และไมยินยอมพรอมใจใหทํา ถือเปนการลวงละเมิดทางเพศท้ังส้ิน 

มีบัญญัติอยูในลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ดังนี้ 

 มาตรา  276  ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซ่ึงมิใชภริยาตน  โดยขูเข็ญประการใด ๆ  โดยใชกําลัง
ประทุษรายโดยหญิงในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได  หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดคิดวาเปนบุคคลอ่ืน  
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป  และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงส่ีพันบาท  ถาการกระทําความผิด
ตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน อันมี
ลักษณะเปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหม่ืนบาทถึง
ส่ีหม่ืนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 มาตรา 277 ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาป ซ่ึงมิใชภริยาตน โดยเด็กหญิงนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 
ถากระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุไมเกินสิบสามป ตองระวางโทษจําคุก
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ตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต ถาการกระทํา
ความผิดนั้นความวรรคแรก หรือวรรคสองไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการ
โทรมหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยินยอม  หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด  หรือโดยใชอาวุธ  
ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  ความผิดตามท่ีบัญญัติไวในวรรคแรก  ถาเปนการกระทําท่ีชายกระทํากับ
เด็กหญิงอายุกวาสิบสามป  แตยังไมเกินสิบหาปโดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตใหชาย
และเด็กหญิงนั้นสมรสกัน  ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ  ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางท่ีผูกระทําผิด
กําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู  ใหศาลปลอยผูกระทําผิดนั้นไป 

มาตรา 277 ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก หรือมาตรา 277 วรรคแรก หรือ
วรรคสอง เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 
 (1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป ถึงยี่สิบหาป และปรับตั้งแต
สามหม่ืนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 (2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 มาตรา 277 ตรี ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคสองหรือมาตรา 277 วรรคสาม         
เปนเหตุใหผูกระทํา 
 (1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 (2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 
โดยสรุป การจะมีความผิดฐานกระทําชําเราได ตองมีองคประกอบความผิดดังนี ้

1. กระทําชําเราหญิงอ่ืนท่ีไมใชภรรยาตน 
2. เปนการขมขืน บังคับใจ โดยมีการขูเข็ญ หรือใชกําลังประทุษราย หรือปลอมตัวเปนคนอ่ืน     

ท่ีหญิงชอบและหญิงไมสามารถขัดขื่นได 
3. โดยเจตนา 
ขอสังเกต 

 กระทําชําเรา = ทําใหของลับของชายลวงลํ้าเขาไปในของลับของหญิง ไมวาจะลวงลํ้าเขาไป
เล็กนอยเพียงใดก็ตาม และไมวาจะสําเร็จความใครหรือไมก็ตาม 

การขมขืน = ขมขืนใจโดยท่ีหญิงไมสมัครใจ 
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 การขมขืนภรรยาของตนเองโดยท่ีจดทะเบียนสมรสแลวไมเปนความผิด 
 การรวมเพศโดยท่ีผูหญิงยินยอมไมเปนความผิด แตถาหญิงนั้นอายุไมเกิน 13 ป แมยินยอม          
ก็มีความผิด 
 การขมขืนกระทําชําเราผูท่ีอยูภายในปกครองของตนเอง เชน บุตร หลาน ลูกศิษยท่ีอยูในความ
ดูแลตองรับโทษหนักขึ้น 
 
 มาตรา 278 ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาป โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใช
กําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือ โดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตน
เปนบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา 279 ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถากระทําความผิด
ตามวรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยเด็กนั้นอยู       
ในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือ โดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา 280 ถากระทําความผิดตามมาตรา 278 หรือ มาตรา 279 เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 
 (1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่ง
หม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 
 (2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
การจะมีความผิดฐานทําอนาจารได ตองมีองคประกอบ คือ 
 1. ทําอนาจารแกบุคคลอายุเกินกวา 13 ป 
 2. มีการขมขู ประทุษราย จนไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหเขาใจวาเราเปนคนอ่ืน 
 3. โดยเจตนา 
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 ขอสังเกต 
 อนาจาร = การทําหยาบชาลามกใหเปนท่ีอับอายโดยท่ีหญิงไมสมัครใจ หรือโดยการปลอมตัว
เปนสามีหรือคนรัก การทําอนาจารกับเด็กอายุไมเกิน 13 ป แมเด็กยินยอมก็เปนความผิด ถาทําอนาจารกับ
บุคคลใดแลวบุคคลนั้นไดรับอันตรายหรือถึงแกความตายตองไดรับโทษหนักขึ้น 
 การทําอนาจารไมจําเปนตองทํากับหญิงเสมอไป การทําอนาจารกับชายก็ถือเปนความผิด
เชนเดียวกันไมวาผูกระทําจะเปนชายหรือหญิงก็ตาม ความผิดท้ังการขมขืน การกระทําชําเราและการ
กระทําอนาจารนี้ ผูกระทําจะไดรับโทษหนักขึ้นกวาท่ีกําหนดไวอีก 1 ใน 3 หากเปนการกระทําผิดแก 
 1. ผูสืบสันดาน ไดแก บุตร หลาน เหลน ลือ (ลูกของหลาน) ท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 2. ศิษยซ่ึงอยูในความดูแล ซ่ึงไมใชเฉพาะครูท่ีมีหนาท่ีสองอยางเดียว ตองมีหนาท่ีดูแลดวย 
 3. ผูอยูในความควบคุมตามหนาท่ีราชการ 
 4. ผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ หรือ ในความอนบุาลตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ยังมีมาตราอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอีก ไดแก 
 มาตรา 282 ผูใดเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจาร  
ซ่ึงชายหรือหญิง แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแต       
สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาทถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหา
ปแตยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาท
ถึงสามหม่ืนบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาทผูใด        
เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน รับตัวบุคคลซ่ึงผูตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง 
หรือวรรคสาม แลวแตกรณ ี

 มาตรา 283 ผูใดเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน เปนธุระ จัดหาลอไป หรือ พาไปเพ่ือการอนาจาร
ซ่ึงชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือ
ใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใด ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่น
บาทถึงส่ีหม่ืนบาท ถาการกระทําตามความผิดวรรคแรก เปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาแตยัง      
ไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรบัตั้งแตหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถึง    
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ส่ีหม่ืนบาท ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึง ยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืน
บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ผูใดเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน รับตัวบุคคลซ่ึงมีผูจัดหา
ไป ลอไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือ วรรคสามหรือสนับสนุนในการกระทําความผิด
ดังกลาว ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสามแลวแตกรณ ี

 มาตรา 283 ทวิ ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเพ่ือการอนาจาร แมผูนั้น
จะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ         
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดปหรือ ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ผูใดซอนเรนบุคคลซ่ึงพาไป
ตามวรรคแรกหรือวรรคสองตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติในวรรคแรกหรือวรรคสองแลวแตกรณี 
ความผิดตามวรรคแรก และวรรคสามเฉพาะกรณีท่ีกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป เปนความผิดอันยอม
ความได 

 มาตรา 284 ผูใดพาผูอ่ืนไปเพ่ืออนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย         
ใชอํานาจครอบงํา ผิดครองธรรมหรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงสิบปและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท ผูใดซอนเรนบุคคลซ่ึงเปนผูถูกพาไปตามวรรคแรก 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพาไปนั้น ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได 

 มาตรา 317 ผูใดปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดามารดา
ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหม่ืน
บาท ผูใดโดยทุจริต ซ้ือ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซ่ึงถูกพรากวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพราก
นั้น ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพ่ือหากําไร หรือ เพ่ือการอนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

 มาตรา 318 ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจากบิดามารดา 
ผูปกครองหรือผูดูแล โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบปและปรับ  
ตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหม่ืนบาท ผูใดโดยทุจริต ซ้ือ จําหนาย หรือ รับตัวผูเยาวซ่ึงถูกพรากตามวรรคแรก



52 

 

ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพ่ือกําไร หรือเพ่ือการอนาจาร 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหม่ืนบาท 

 มาตรา 319 ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจากบิดามารดา 
ผูปกครองหรือผูดูและเพ่ือหากําไรหรือเพ่ือการอนาจาร โดยผูเยาวนั้นเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสองปถึงสิบปและปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหม่ืนบาท ผูใดโดยทุจริต ซ้ือ จําหนาย หรือรับตัว
ผูเยาวซ่ึงถูกพรากตามวรรคแรกตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น 

ผูที่จะมีความผิดฐานพรากผูเยาวความผิดนั้นจะตองประกอบดวย 
 1. มีการพรากบุคคลไปจากการดูแลของบิดามารดา ผูดูแล หรือผูปกครอง 
 2. บุคคลท่ีถูกพรากจะเต็มใจหรือไมก็ตาม 
 3. ปราศจากเหตุผลอันควร 
 4. โดยเจตนา 
 ขอสังเกต 
 การพรากผูเยาว = การเอาตัวเด็กท่ีอายุยังไมครบบรรลุนิติภาวะไปจากความดูแลของบิดามารดา
ผูปกครอง หรือ ผูดูแลไมวาเด็กนั้นจะเต็มใจหรือไมก็ตาม 
 การพรากผูเยาวอายุเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป โดยผูเยาวไมเต็มใจเปนความผิด ผูท่ีรับซ้ือขายตัว
เด็กท่ีถูกพรากฯตองรับโทษเชนเดียวกับผูพราก ผูท่ีพรากฯหรือรับซ้ือเด็กท่ีพรากฯ ไปเปนโสเภณี         
เปนเมียนอยของคนอ่ืน หรือเพ่ือขมขืน ตองรับโทษหนักขึ้น 
 การพรากผูเยาวอายุเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป แมผูเยาวจะเต็มใจไปดวย ถานําไปเพ่ือการอนาจาร
หรือคากําไรเปนความผิด เชน พาไปขมขืน พาไปเปนโสเภณ ี
 
คําแนะนําในการไปตดิตอที่สถานตีํารวจ 
 การแจงความตางๆ 
 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เม่ือทานไปติดตอ
ท่ีโรงพัก ทานควรเตรียมเอกสารท่ีจําเปนติดตัวไปดวยคือ แจงถูกขมขืนกระทําชําเรา หลักฐานตาง ๆ       
ท่ีควรนําไปแสดงตอเจาหนาท่ีตํารวจ คือ เส้ือผาของผูถูกขมขืน ซ่ึงมีคราบอสุจิ หรือรอยเปอนอยางอ่ืนอัน
เกิดจากการขมขืนและส่ิงตาง ๆ ของผูตองหาท่ีตกอยูในท่ีเกดิเหตุ ทะเบียนบานของผูเสียหาย รูปถาย หรือ 
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ท่ีอยูของผูตองหาตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) แจงพรากผูเยาวหลักฐานตาง ๆ ควรนําไปแสดงตอ
เจาหนาท่ีตํารวจคือ สูติบัตรของผูเยาว ทะเบียนบานของผูเยาว รูปถายผูเยาวใบสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ผูเยาว (ถามี) 
หมายเหตุ   

ในการไปแจงความหรือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนนั้น นอกจากนําหลักฐานไปแสดงแลวถา
ทานสามารถพาพยานบุคคลท่ีรูเห็นหรือเกี่ยวของกับเหตุการณไปพบเจาหนาพนักงานสอบสวนดวยก็จะ
เปนประโยชนแกทาน และพนักงานสอบสวนเปนอยางมาก เพราะจะสามารถดําเนินเรื่องของทานใหแลว
เสร็จไดเร็วขึ้น 

 

เรื่องท่ี 10  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

อาการโดยทั่วไปของผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 ปสสาวะขัด  
 มีผ่ืน แผลหรือตุมน้ําท่ีอวัยวะเพศหรือทวารหนัก  
 มีหนองหรือน้ําหล่ังจากชองคลอดหรือทอปสสาวะ  
 มีอาการคันหรือปวดบริเวณทวาร   
 มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะเพศ  
 ปวดทองหรือปวดชองเชิงกราน  
 ปวดเวลามีเพศสัมพันธ  
 ตกขาวบอย  

โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่พบบอย  
 

เริม 
เปนโรคติดเช้ือท่ีผิวหนังและเยื่อบุบริเวณปากและอวัยวะเพศเกิดจากเช้ือไวรัสท่ีมีช่ือวา          

เฮอรปซิมเพลกซ   
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อาการของเริม 
อาการแรก คือ ปวดแสบรอน อาจมีอาการคัน เจ็บจี๊ด และมีอาการบวม ตามมาดวยตุมน้ําพองใส

เหมือนหยดน้ําเล็ก ๆ มีขอบแดงในสองสามวันตอมา ตุมน้ํามักแตกใน 24 ช่ัวโมง และตกสะเก็ดเปนแผล
ถลอกตื้น ๆ ตุมอาจรวมเปนกลุมใหญและเปนแผลกวาง ทําใหปวดมาก หากรักษาความสะอาดไมให     
ติดเช้ือซํ้าหรือมีหนองแผลท่ีเกิดจากตุม จะหายเองไดใน 2 ถึง 3 สัปดาห 
            เม่ือมีอาการติดเช้ือครั้งแรกแลว จะกลับมาเปนผ่ืนใหมเปนระยะ เนื่องจากรางกายกําจัดเช้ือไวรัส
ไดไมหมด การกลับมาเปนใหมแตละครั้งมักมีอาการนอยกวาและเกิดเปนพ้ืนท่ีนอยกวา ไมคอยมีไข     
แตมักเปนบริเวณใกล ๆ กับท่ีเดิมโดยเฉพาะอวัยวะ 
 

การรักษา 
โรคเริมสามารถหายไดเองโดยไมตองรักษา การใชยาตานไวรัสไมชวยใหหายขาด เพียงชวยลด

ความรุนแรงของโรค ลดความถ่ี และลดระยะเวลาท่ีเปน ชวยใหแผลหายเร็วขึ้น แตในรายท่ีเพ่ิงเริ่มแสดง
อาการ หรือมีภูมิตานทานบกพรอง หรือไมมีแนวโนมท่ีแผลจะหายไดเอง ควรไดรับยาตานไวรัสท่ีจําเปน
กับโรครวมกับยาปฏิชีวนะ เพ่ือปองการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอนท่ีอาจติดตามกับตุมน้ําท่ีแตกออกมา 
 

การเปนเริมคร้ังตอมาจะไมใชเปนการติดเชื้อใหม 
            ผูท่ีเปนโรคนี้มาแลวจะมี “อาการเตือน” คือ มีตุมน้ํามากอน 1 ถึง 3 วัน เจ็บเสียวแปลบ ๆ คัน
ยุบยิบ ปวดแสบปวดรอนในบริเวณโรคเดิม 
 

เคลด็ลบันารูในการดแูลและควบคุมโรคเริม 
 การนอนหลับพักผอนไมเพียงพอ จะทําใหรางกายออนแอ ภูมิตานทานของรางกายลด

นอยลง จึงติดเช้ือไวรัสไดงายขึ้น ถาเปนโรคนี้อยูแลว ก็จะมีอาการโรคแยลง ระยะเวลา    
เปนโรคนานขึ้น หรือกลับมาเปนซํ้าไดบอย 

 อยาปดหรือพันบริเวณแผลเริม ความแหงและอากาศท่ีถายเทไดดี จะชวยใหแผลหายเร็วขึ้น 
พยายามซับและดูแลแผลใหแหงตลอดเวลา 

 ทําความสะอาดแผลเริมท่ีเกิดจากตุมน้ําใสแตกดวยน้ําสบูและน้ําสะอาดก็เพียงพอแลว 
 อยาแกะสะเก็ดแผลเริม 
 ถาปวดแผล ใหใชยาระงับปวดท่ัวไป 
 เนื่องจากเช้ือไวรัสนี้อยูในรางกายโดยไมแสดงอาการอะไร แตสามารถติดตอไดแมวาจะไมมี

ผ่ืนโดยเฉพาะท่ีอวัยวะเพศ การปองกันท่ีดีท่ีสุด คือ ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคน 
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หนองในแท และหนองในเทียม 
ท้ังสองแบบ ติดตอผานการมีเพศสัมพันธโดยไมสวมถุงยางอนามัย กวาครึ่งหนึ่งของผูหญิงท่ี  

เปนหนองในแท จะไมมีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กนอย จึงมักไมไดรับการรักษา เชนเดียวกับหนองใน
เทียม ผูหญิงมักไมแสดงอาการอาจมีเพียงตกขาวผิดปกต ิปสสาวะแสบเล็กนอย ในบางครั้ง 
            ในผูชาย หนองในแทมักมีอาการภายใน 3 ถึง 5 วัน หลังสัมผัสเช้ือหนองท่ีไหลออกจากทอ
ปสสาวะคลายนมขนหวาน อาการปสสาวะแสบ ขัดมาก หนองในเทียม จะเริ่มแสดงอาการหลังรับเช้ือ
แลว 1 ถึง 3 สัปดาห หรือบางรายอาจนานเปนเดือน มีอาการแสบท่ีปลายทอปสสาวะ ปสสาวะแสบขัด
เล็กนอย บางรายอาจคันหรือระคายเคืองทอปสสาวะ หรือปวดหนวงตรงฝเย็บใกลทวารหนัก ลักษณะ
หนองจะซึมออกมาเปนมูกใสหรือมูกขุน  
 

อาการหนองในเพศชาย 
มักเกิดอาการหลังจากไดรับเช้ือแลว 2 ถึง 5 วัน เริ่มจากระคายเคืองทอปสสาวะ หลังจากนั้นจะมี

อาการปวดแสบ เวลาปสสาวะ แลวจึงตามดวยหนองสีเหลือง ไหลออกจากทอปสสาวะ 
            ถาไมไดรับการรักษา โรคจะลุกลามไปยังอวัยวะอ่ืน ๆ ท่ีอยูใกลเคียง เชน ตอมลูกหมากอักเสบ 
อัณฑะอักเสบ เปนตน 
 
 

อาการหนองในเพศหญิง 
            ผูหญิงท่ีไดรับเช้ือนี้ จะมีอาการชากวาผูชาย โดยเฉล่ียจะเกิดอาการหลังไดรับเช้ือแลว 1 ถึง 3 
สัปดาห สังเกตไดจากตกขาวมาก และมีกล่ินผิดปกติ ปสสาวะแสบขัด เนื่องจากการอักเสบ ท่ีทอปสสาวะ 
และปากมดลูก 
            ถาไมไดรับการรักษาท่ีถูกตอง เช้ือหนองในจะเขาไปทําลายเยื่อบุผิวทอนําไข ทําใหติดเช้ือ
แบคทีเรียชนิดอ่ืนไดงาย และอาจสงผลใหอุงเชิงกรานอักเสบ ปกมดลูกอักเสบ หรือเกิดการอุดตันของ  
ทอรังไข ซ่ึงทําใหเปนหมัน หรือตั้งครรภนอกมดลูกได 
 

การรักษา 
หนองในแท มีท้ังยาฉีด และยารับประทาน ชวงส้ัน ๆ ครั้งเดียว หรือวันเดียว 
หนองในเทียม ตองรับประทานยา ประมาณ 1 ถึง 2 สัปดาห 

แผลริมออน 
เปนโรคท่ีติดตอทางเพศสัมพันธเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย โรคนี้ติดตอไดงายแตก็สามารถรักษาให

หายขาด โรคนี้จะทําใหเกิดแผลท่ีอวัยวะเพศ และตอมน้ําเหลืองท่ีขาหนีบโตบางครั้งมีหนองไหลออกมา 
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ท่ีเรียกวา ฝมะมวง   
 

อาการ 
 ผูท่ีรับเช้ือนี้จะมีอาการหลังจากรับเช้ือแลว 3 - 10 วัน  
 อาการเริ่มตนจะเปนตุมนูนและมีอาการเจ็บ หลังจากนัน้จะมีแผลเล็ก ๆ กนแผลมีหนอง  

ขอบแผลนูนไมเรียบ มีอาการเจ็บมาก แผลเล็ก ๆ จะรวมกันเปนแผลใหญ  
 แผลจะนุมไมแขง็  
 จะมีอาการเจ็บแผลมากในผูชาย แตผูหญิงอาจจะไมมีอาการเจ็บ ทําใหเกิดการติดตอสูผูอ่ืน

ไดงาย  
 ตอมน้ําเหลืองท่ีขาหนีบจะโต กดเจ็บ บางคนแตกเปนหนอง 

 

เอชไอวี และ เอดส 
เช้ือเอชไอว ี(HIV) เปนไวรัส ยอมาจาก Human Immunodeficiency Virus แปลวา ไวรัสท่ีทําให

ภูมิตานทานของรางกายคนนอยลงหรือบกพรอง เช้ือเอชไอวี เปนตนเหตุใหเกิดโรคเอดส (AIDS)          
ยอมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome แปลวา กลุมอาการท่ีเกิดจากภูมิตานทานของรางกาย
นอยลงหรือบกพรอง ทําใหติดเช้ือโรคตาง ๆไดงาย โดยปกติเม่ือเช้ือโรคเขาไปในรางกาย ภูมิตานทาน
ของรางกายจะกําจัดเ ช้ือโรค ทําใหรางกายไมติดเ ช้ือโรคนั้นๆ การติดเ ช้ือเอชไอวี  ทําใหผูนั้น                     
มีภูมิตานทานนอยลงหรือบกพรอง จึงทําใหผูนั้นติดเช้ือโรคตาง ๆ ไดงาย  

“ผูติดเช้ือเอชไอว”ี คือผูท่ีไดรับเช้ือเอชไอว ีแตยังไมแสดงอาการเจ็บปวย   
“ผูปวยเอดส” หมายถึง ผูติดเช้ือเอชไอวีท่ีปวยดวยโรคติดเช้ือเอชไอวีฉวยโอกาส เนื่องจากภาวะ

ภูมิคุมกันบกพรอง การเจ็บปวยดวยโรคฉวยโอกาสในผูติดเช้ือเอชไอวีเกิดจากภาวะภูมิบกพรอง สามารถ
รักษาได  

ผูติดเช้ือเอชไอวี จึงตางจากผูปวยเอดส ผูติดเช้ือเปนผูท่ีมีเช้ือเอชไอวีในรางกาย ไมมีอาการ
แสดง และยังสามารถใชชีวิตไดตามปกติ  จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตัวกับผูติดเช้ือใหแตกตาง
จากคนอ่ืน ในประเทศไทยคนสวนใหญมากกวารอยละ 80  ติดเช้ือเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธท่ี       
ไมปองกัน  มีบางสวนติดจากการใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน และมีเด็กจํานวนหนึ่งท่ีติดเช้ือจากแมท่ีมี
เช้ือตั้งแตคลอด นอกจากนี้แลว ยังไมเคยปรากฏวามีใครติดเช้ือจากการอยูบานเดียวกัน กินขาว ดื่มน้ํา  
พูดคุย หรือใชชีวิตประจําวันกับผูติดเช้ือเลย 

เพราะการท่ีคนจะรับเช้ือเอชไอวีเขาสูรางกายได ตองประกอบดวย 3 ปจจัย  ดังนี้ 
 1.  แหลงที่อยูของเชื้อ  (Source) เช้ือเอชไอวีจะอยูในคนเทานั้น โดยจะเกาะอยูกับเม็ดเลือดขาว 
ซ่ึงอยูในสารคัดหล่ังบางอยาง เชน เลือด น้ําอสุจ ิน้ําในชองคลอด น้ํานมแม   
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 2.  ปริมาณและคุณภาพของเชื้อ  (Quality  and  Quantity) ตองมีจํานวนเช้ือเอชไอวีในปริมาณ
ท่ีมากพอ เช้ือตองมีคุณภาพพอ กลาวคือ เช้ือเอชไอวีไมสามารถมีชีวิตอยูนอกรางกายคนได สภาพใน
รางกายและสภาพแวดลอมบางอยางมีผลทําใหเช้ือไมสามารถอยูได เชน กรดในน้ําลาย กระเพาะอาหาร 
สภาพอากาศรอน ความแหง น้ํายาตาง ๆ 
 3.  ชองทางการติดตอ  (Route of transmission) เช้ือเอชไอวีจะตองถูกสงผานจากคนท่ีติดเช้ือ
ไปยังอีกคนหนึ่ง เช้ือจะตองตรงเขาสูกระแสเลือดของผูท่ีรับเช้ือ โดยผานการมีเพศสัมพันธท่ีไมปองกัน 
การใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน และจากแมสูลูก 
 
กิจกรรมทายบทที่ 2 

1. ใหผูเรียนเขียนเรียงความส้ัน ๆ เลาถึงความรูสึกท่ีเกิดขึ้นกับตัวเองเม่ือเห็นความเปล่ียนแปลง
ทางรางกาย และการหาทางออก 

2. แบงกลุมผูเรียน ใหแตละกลุมศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางอารมณและจิตใจ
ของวัยรุน และแนวทางการแกปญหา และใหแตละกลุมนําเสนอหนาช้ันเรียนพรอมอภิปรายรวมกัน 

3. ใหผูเรียนแบงกลุม แสดงบทบาทสมมุติ ในเรื่องการใหคําปรึกษาแกเพ่ือนท่ีตองการคุมกําเนิด 
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บทท่ี 3 
การดูแลสุขภาพ 

สาระสําคัญ 
 มีความรูในเรื่องคุณคาของอาหารตามหลักโภชนาการ รูจักวิธีการถนอมอาหารเพ่ือคงคุณคา
สําหรับการบริโภค ตลอดจนวางแผนการดูแลสุขภาพตามหลักการและวิธีการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพ 
รูปแบบตาง ๆ ของกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือใหเกิดผลดีกับรางกาย 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เรียนรูเรื่องของคุณคาอาหารตามหลักโภชนาการ และวิธีการถนอมอาหาร 
2. เรียนรูวิธีการวางแผนในการดูแลสุขภาพตามหลักและวิธีการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพ 
3. เรียนรูเรื่องรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ 

 
ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องท่ี 1  ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของอาหาร และโภชนาการ 
 เรื่องท่ี 2  การเลือกบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
 เรื่องท่ี 3  วิธีการถนอมอาหารเพ่ือคงคุณคาของสารอาหาร 
 เรื่องท่ี 4  ความสําคัญของการมีสุขภาพด ี
 เรื่องท่ี 5  หลักการดูและสุขภาพเบ้ืองตน 
 เรื่องท่ี 6  ปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล 
 เรื่องท่ี 7  คุณคาและประโยชนของการออกกําลังกาย 
 เรื่องท่ี 8  หลักการและวิธีออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 เรื่องท่ี 9  การปฏิบัติตนในการออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ 
 เรื่องท่ี 10  ความหมาย ความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ 

เรื่องท่ี 11  ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ 
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เรื่องท่ี   1    ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของอาหาร และโภชนาการ 
         ความหมายของอาหาร 

 อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษย และสัตวกินดื่มเขาไปแลวบํารุงรางกายใหเจริญเติบโต และ
ดํารงชีวิต รวมท้ังส่ิงท่ีตนไมดูดเขาไปหลอเล้ียงสวนตาง ๆ ของตนไมใหเจริญเติบโตและดํารงอยู 
 รางกายของคนเราตองการอาหาร เพราะอาหารเปนส่ิงจําเปนตอรางกาย คือ เพ่ือบําบัดความ
หิว และเพ่ือนําสารอาหารไปสรางสุขภาพอนามัย จนถึงการพัฒนาการทางสมอง 

 สําหรับทางดานจิตใจนั้น คนเรารับประทานอาหารเพ่ือสนองความอยาก สรางสุขภาพจิตท่ีดี 
อาหารคือ ส่ิงท่ีรับประทานเขาไปแลวกอใหเกิดประโยชนแกรางกายในดานตาง ๆ เชน     ใหกําลังและ
ความอบอุน เสริมสรางความเจริญเติบโต ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ตลอดจนทําใหอวัยวะ 

ตาง ๆ ของรางกายทํางานอยางเปนปกต ิ

 โภชนาการ คือ วิทยาศาสตรแขนงหนึ่งเกี่ยวกับการจัดอาหาร เพ่ือใหไดประโยชน       แก
รางกายมากท่ีสุด โดยคํานึงถึงคุณคาของอาหาร วัย และสภาพรางกายของผูท่ีไดรับอาหารนั้น ๆ ดวย 
 

 ประโยชนและคุณคาของอาหาร 

   อาหารเปนสารวัตถุดิบท่ีรางกายนํามาผลิตเปนพลังงาน รางกายนําพลังงานท่ีไดจาก
อาหารไปใชในการรักษาสภาวะทางเคมี และนําไปใชเกี่ยวกับการทํางานของระบบตาง ๆ เชน              
การไหลเวียนโลหิต การเคล่ือนท่ีของอากาศเขาและออกจากปอด การเคล่ือนไหวของรางกาย  
การออกกําลังกาย และการทํากิจกรรมตาง ๆ  
 

  ประเภทและประโยชนของสารอาหาร   

  ในทางโภชนาการไดแบงอาหารตามสารอาหารออกเปน 6 ประเภทใหญ ดังนี ้ 
  1.  คารโบไฮเดรต  เปนสารอาหารประเภทแปงและน้ําตาล ซ่ึงสวนใหญไดจากการ
สังเคราะหแสงของพืช ไดแก แปง และน้ําตาล คารโบไฮเดรตเปนสารอาหารท่ีใหพลังงานแกรางกาย   
โดยคารโบไฮเดรต 1 กรัม จะสลายใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี (K.cal) 

 ประโยชน คารโบไฮเดรต   
 (1) ใหพลังงานและความรอนแกรางกาย 

 (2)  ชวยในการเผาผลาญอาหารจําพวกไขมัน เพ่ือใหรางกายสามารถนําไปใชได 
 (3)  กําจัดสารพิษท่ีเขาสูรางกาย 

 (4)  ทําใหการขับถายเปนไปตามปกต ิ
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 ความตองการคารโบไฮเดรต ในวันหนึ่ง ๆ คนเราตองการใชพลังงานไมเทากัน
ขึ้นอยูกับขนาดของรางกาย อายุ และกิจกรรม 
 

2. โปรตีน  เปนสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกายของส่ิงท่ีมีชีวิต ซ่ึงประกอบดวยธาต ุ

สําคัญ ๆ คือ คารบอน โฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน นอกจากนี้ยังมีธาตุอ่ืนอีกดวย 

 ประโยชนโปรตีน 

 (1) ชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย 

 (2) ใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย โดยโปรตนี 1 กรัม ใหพลังงาน 4  
กิโลแคลอรี ่เด็กทารกถาไดรับโปรตีนนอยจะมีผลทําใหสมองไมพัฒนา ทําใหรางกายแคระแกรน 
สติปญญาต่ํา 

 (3) ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมออนเพลีย 

 (4)  ทําใหรางกายมีภูมิตานทานโรคสูง 

 (5)  เปนสารท่ีจําเปนในการสรางฮอรโมน และเอนไซม และเปนสวนประกอบ       
ท่ีสําคัญของเม็ดเลือดแดง 
 

 ผลเสียที่เกิดจากการที่รางกายขาดโปรตีน 

 (1) ทําใหตวัเล็ก ซูบผอม 

 (2)  การเจริญเติบโตชะงัก 

 (3)  กลามเนื้อออนปวกเปยก 

 ถารางกายขาดโปรตีนอยางมาก จะทําใหเกิดโรคอวาฮิออกกอร (Kwashiorkor)      
ตับบวม ผมสีออน เฉยเมยไมมีชีวิตชีวา แหลงอาหารของโปรตีนท่ีรางกายไดรับจากเนื้อสัตว  
เครื่องในสัตว ไข นม ถ่ัว และผลิตภัณฑจากถ่ัว โปรตีนท่ีรางกายตองการไดรับ เม่ือถูกยอยดวยเอนไซม
จะไดกรดอะมิโน 
 

  3.  ไขมัน (Lipid Fat) เปนสารอาหารท่ีมีธาตุท่ีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ คารบอน 
ไฮโดรเจน และออกซิเจนคลายกับคารโบไฮเดรต แตสัดสวนท่ีตางกัน ไขมันประกอบดวยกรดไขมันและ
กรีเซอรอล 

 (1)  กรดไขมัน (Fatty acid) แบงออกตามจุดหลอมเหลวได 2 ประเภท คือ 

 กรดไขมันชนิดอิ่มตัว (Saturated fatty acid) เปนกรดไขมันท่ีมีจุดหลอมเหลว
สูงมีจํานวนธาตุคารบอน และธาตุไฮโดรเจนในโมเลกุลคอนขางสูง ไดแก กรดลอริก กรดโมรีสติก     
กรดปาลมติก กรดสเตียริก กรดไขมันชนิดอ่ิมตัวสวนมากจะไดจากสัตวและมะพราว 



61 

 

 กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) เปนกรดไขมันท่ีมีจุด
หลอมเหลวต่ํา ในหนึ่งโมเลกุลประกอบดวยธาตุคารบอน และธาตุไฮโดรเจนในปริมาณต่ํา 

 กรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว สวนมากไดจากไขมันของสัตวเลือดเย็น น้ํามันตับปลา 
และไขมันจากพืช กรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวมีกล่ินเกิดขึ้นไดงาย เนื่องมากจากตัวกับออกซิเจนในอากาศ
ไดงาย วิธีแกทําไดโดยใหทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจน ซ่ึงเปนหลักของการทําเนยเทียม 

 กรดไขมันท่ีรางกายตองการ เปนกรดไขมันท่ีรางกายไมสามารถสังเคราะหขึ้นได 
จึงตองรับจากภายนอก ซ่ึงไดรับมาจากพืช เปนกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว เชน 

  กรดโอเลอิก (C17H33 COOH) ไดจากน้ํามันมะพราว ถ่ัวลิสง 

  กรดไลโนเลอิก (C17H19 COOH) ไดถ่ัวลิสง น้ํามันรํา น้ํามันดอกคําฝอย 

 ประโยชนของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวตอรางกาย คือ 

 (1) ชวยทําใหรางกายมีสุขภาพด ี

 (2) ชวยสรางความเจรญิเติบโตในเดก็ 

 (3) ชวยทําใหผิวพรรณงดงาม 

 (4) ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเสนเลือด  

 แตถารางกายขาดไขมันจะทําใหรางกายเจริญเติบโตไดไมเทาท่ีควร และมีผิวหนัง
อักเสบ ไขมันเปนสารอาหารท่ีใหพลังงานสูง โดยไขมัน 1 กรัม จะใหพลังงาน 9 กโิลแคลอรี ่และ
นอกจากนี้ ยังชวยใหรางกายดดูวิตามินเอ ดี อี เค ไปใชในรางกายไดดวย ถารางกายขาดไขมันจะทําให
รางกายขาดวิตามิน เอ ดี อี และเค 

 (2)  คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เปนกรดไขมันอ่ิมตวัท่ีพบมากในไขแดง มันสมอง
สัตว มีความสามารถในการละลายไมดี ฉะนั้นเม่ือบริโภคเขาไปในปริมาณมาก จะทําใหเกิดการอุดตัน   
ในเสนเลือดทําใหเสนเลือดตีบตัน และเปนสาเหตุทําใหเกดิโรคหลอดโลหิตแข็งตวั  
โรคความดันโลหิตสูง เปนตน เพ่ือลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเสนเลือด ควรเลือกบริโภคอาหารท่ีมี
ไขมันต่ํา และควรงดเวนการบริโภคไขแดง ไขมันจากสัตว โดยเฉพาะมันสมองสัตว 
 (3) ไตรกลีเซอรไรด หมายถึง ไขมันท่ีเกิดขึน้จากปฏิกิริยาเคมีระหวางไขมัน         
กับกลีเซอรอล 

 ขอควรจํา 

 (1) กรดไขมันชนิดอ่ิมตวั จดุหลอมเหลวจะสูงขึ้นตามจํานวนอะตอมของคารบอน 
ไฮโดรเจนใน 1 โมเลกุล 

 (2) กรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว เม่ือคารบอนเทากัน จดุหลอมเหลวจะสูงขึ้น เม่ือมี
อะตอมของไฮโดรเจนสูงขึ้น 
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  4.  วิตามิน (Vitamin) เปนสารซ่ึงมีความจําเปนตอรางกาย เพราะสามารถทําใหรางกาย
ทํางานไดเปนปกติ ฉะนั้นวิตามินไดจากอาหาร เพราะรางกายไมสามารถสรางหรือสังเคราะหขึ้นได 
 วิตามิน แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 

(1) วิตามินที่ละลายไดในน้ํามันหรือไขมัน ไดแก วิตามินซี วิตามินพวกนี้สลายตัว 

ไดงายเม่ือถูกแสง ความรอน ฉะนั้น จึงไมมีการสะสมในรางกาย ถารางกายรับเขาไปมากเกินไปจะทําให
เกิดผลเสียได คือ เกิดอาการแพ 
 

 (2)  วิตามินที่ละลายไดในน้ํา ไดแก วิตามินบี วิตามินซี วิตามินพวกนี้สลายตัวไดงาย 
เม่ือถูกแสง ความรอน ฉะนั้น จึงไมมีการสะสมในรางกาย ถารางกายมีมากเกินไปจะถูกขับออกมาทาง
ปสสาวะหรือทางเหง่ือ 

  1.  วิตามินเอ พบในอาหารประเภทเนื้อ นม ไขแดง เนย น้ํามันตับปลา พืชผัก 
และผลไม ตลอดจนผลไมท่ีมีสีเหลือง เชน มะละกอ ฟกทอง มีประโยชน คือ 

 ชวยรักษาสุขภาพทางตาใหปกต ิ

 ชวยสรางเคลือบฟน 

 ชวยทําใหผิวหนังสดช่ืนไมตกสะเก็ด 

 ผลเสีย  ของการรับประทานวิตามินเอ มากเกินไป จะทําใหเกิดอาการคล่ืนไส        
ผมรวง และคันตามผิวหนัง 

  2.  วิตามินดี ไดจากสารอาหารจําพวกน้ํามันตับปลา ไขแดง เนย และจาก
แสงแดดซ่ึงรางกายสังเคราะหขึ้น ประโยชนคือ 

 ควบคุมปริมาณของแคลเซียมในโลหิต 

 ชวยปองกันโรคกระดกูออน 

 ชวยทําใหกระดกูและฟนแข็งแรง 

 ผลเสีย  เม่ือรับประทานวติามินดีมากเกนิไป จะทําใหเกดิอาการคล่ืนไส น้ําหนักตวั
ลดลง ปสสาวะบอย ทองผูก ทําใหแคลเซียมในเลือดสูง 

  3.  วิตามินอี พบในน้ํามันพืชตาง ๆ เชน เมล็ดขาว ผักใบเขยีวจัด ถ่ัว นม             
มีประโยชนคือ 

 ปองกันการเปนหมันและการแทงลูก 

 ปองกันกลามเนื้อเห่ียวลีบไมมีแรง 

 ชวยทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงไมถูกทําลายไดงาย 
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  4.  วิตามินเค ไดจากการสังเคราะหจากแบคทีเรียในลําไส ไดจากอาหารสีเขียว 
สีเหลือง เชน ดอกกะหลํ่า กะหลํ่าปลี ถ่ัวเหลือง มะเขือเทศ มีประโยชน คือ ชวยสรางโปรทอมบิน ซ่ึงตับ
เปนผูผลิตและทําใหเลือดแข็งตัว ถารางกายเกิดการขาดแคลนวิตามินเค จะทําใหเสียเลือดมาก เพราะเลือด
แข็งตัวไดชา ทารกท่ีเกิดใหมไมมีแบคทีเรียในลําไสท่ีผลิตวิตามินเค ถามีบาดแผลจะทําใหเสียเลือดมาก
ถึงตายได 
 

  5.  วิตามินบี 1 (Thiamine) พบมากในขาวซอมมือ เนื้อสัตว ถ่ัวเหลือง เห็ดฟาง 
เมล็ดงา รําขาว ยีสต ผักใบเขียว ถาขาดวิตามินบี 1 จะทําใหเกิดโรคเหน็บชา เบ่ืออาหาร หงุดหงิด 
 

  6.  วิตามินบี 2 (Riboflavin) มีมากในตับ ไต หัวใจ ไขปลา ไขขาว น้ํามัน ถ่ัว  
ผักยอดออน ถาขาดวิตามินบี 2 จะทําใหเกิดโรคปากนกกระจอก ผิวหนังเปนผ่ืนแดง ปวดศีรษะ 

   หนาท่ีของวิตามินบี 2 คือ 

 ชวยสรางเม็ดโลหิตแดง 

 ชวยเผาผลาญอาหารพวกโปรตีน คารโบไฮเดรต 

 ชวยบํารุงผิวหนัง 
 

  7.  วิตามินบี 12  (Cobalmine) พบมากในนม เนยแข็ง ไข หอย ปลารา กะป               
มีประโยชนคือ ชวยรักษาระบบประสาท และปองกันโรคโลหิตจาง 
 

  8.  วิตามินซี (Ascorbic acid) พบในพืชผักสด และผลไมท่ีมีรสเปรี้ยว และพืช
กําลังงอก เชน ถ่ัวงอก ยอดตําลึง มีประโยชนคือ 

 ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน 

 ชวยทําใหผนังของโลหิตแข็งแรง 

 ชวยในการดูดซึมอาหารอ่ืน 

 ชวยใหรางกายสดช่ืนไมออนเพลีย 

 ชวยในการตอกระดูกและรกัษาแผล 
 

  5.   เกลือแร (Mineral Salt) เปนสารอาหารท่ีไมไดใหพลังงานแกรางกายแตชวย
เสริมสรางใหเซลลหรืออวัยวะบางสวนของรางกายทนทานไดเปนปกติ เชน 

 (1)  แคลเซียม (Calcium) ซ่ึงพบในพืชผัก กุงแหง กุงฝอย กบ มีประโยชน คือ 

  1.  เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของกระดกูและฟน 
  2.  ชวยควบคุมการทํางานของหัวใจและระบบประสาท 
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  3.  ชวยทําใหเลือดเกิดการแขง็ตัว 
 ถารางกายขาดแคลเซียมทําใหเกิดโรคกระดูกออน และทําใหเลือดไหลหยุดชาเม่ือมี
บาดแผล 
 (2) เหล็ก (Ferrous)  พบมากในตับ หัวใจ เนื้อ ถ่ัว ผักสีเขียวบางชนิด เชน กระถิน     
ผักโขม ผักบุง มีประโยชน คือ 
  1.  เปนสวนประกอบสําคัญของเม็ดโลหิตแดง 
  2.  ปองกันโรคโลหิตจาง หญิงมีครรภ หรือมีประจําเดือน ควรไดรับธาตุเหล็ก
มาก เพ่ือไปเสริมและสรางโลหิตท่ีเสียไป 
 (3) ไอโอดีน (Iodine) พบมากในอาหารทะเล เชน กุง หอย ปู ปลา มีประโยชน คือ 
ชวยใหตอมไทรอยดผลิตฮอรโมนขึ้นเพ่ือใหควบคุมการเผาผลาญสารอาหารในรางกาย เด็กท่ีขาด
ไอโอดีนจะไมเจริญเติบโตจะเปนเด็กแคระแกรน ยาบางอยางและผักกะหลํ่าปลีจะขัดขวางการทํางานของ
ฮอรโมนไทรอกซิน 
 (4)  โปแตสเซียม (Potassium) พบในเนื้อ นม ไข และผักสีเขียว มีประโยชน คือ 
ควบคุมการทํางานกลามเนื้อ และระบบประสาท 
 

  6.  น้ํา (Water) เปนสารอาหารท่ีสําคัญท่ีสุดส่ิงมีชีวิตจะขาดเสียมิได โดยรางกายเรามีน้ํา
เปนองคประกอบอยูประมาณ 70 % ของน้ําหนักตัว 
 ประโยชนของน้ํา 
 (1) ชวยทําใหผิวพรรณสดช่ืน 
 (2)  ชวยหลอเล้ียงอวัยวะสวนตางๆ ท่ีมีการเคล่ือนไหว 
 (3)  ชวยขับของเสียออกจากรางกาย 
 (4)  ชวยรกัษาอุณหภูมิของรางกาย 
 (5)  ชวยยอยอาหารและลําเลียงอาหาร 
 สัดสวนของสารอาหารที่รางกายตองการ 
 (1)  ความตองการพลังงานของรางกายในแตละวันจะมากหรือนอยในแตละบุคคล
ขึ้นอยูกับ 

 เพศ  กลาวคือ เพศชายสวนมากตองการมากกวาเพศหญิง 

 วัย กลาวคือ  วัยรุนมีความตองการพลังงานมากวาวัยเด็กและวัยชรา 

 อาชีพ กลาวคือ ผูมีอาชีพไมตองใชแรงงานจะใชพลังงานนอยกวาผูใชแรงงาน 

 น้ําหนักตัว กลาวคือ ผูมีน้ําหนักตัวมากจะใชพลังงานมากกวาผูมีน้ําหนักตัวนอย 
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  อุณหภูมิ กลาวคือ ผูท่ีอยูในบริเวณภูมิอากาศหนาว จะใชพลังงานมากกวาผูอาศัย   
ในบริเวณภูมิอากาศรอน โดยปกติในวัยเรียนพลังงานท่ีจะใชปริมาณ  44  แคลอรี่ ตอกิโลกรัมตอวัน 

 (2) บุคคลท่ีตองการลดความอวน แตไมตองการอดอาหาร จะทําไดโดยลด
สารอาหารบางอยางท่ีใหพลังงานสูง และกินสารอาหารอ่ืนแทน นั้นคือควรลดคารโบไฮเดรต และไขมัน 
เพราะอาหาร 2 อยางนี้ใหพลังงานสูง 

 (3) การบริโภคอาหารตามหลักของโภชนาการ คือ จะตองบริโภคอาหารให
ครบถวนตามรางกายตองการและในปริมาณท่ีพอเหมาะ โดยเฉพาะสารอาหารใหพลังงาน เชน 

 คารโบไฮเดรต ควรไดรับ 2-3 กรัม/น.น. 1 Kg/วัน 

 โปรตีน ควรไดรับ 1 กรัม/น.น. 1 Kg/วัน สําหรับเด็กทารก และสตรีมีครรภ
ควรจะไดรับปริมาณโปรตีนสูงกวาคือควรรับ 2-3 กรัม/น.น. 1 Kg/วัน 

 ไขมัน ควรไดรับ 2 กรัม/น.น. 1 Kg/วัน สําหรับประเทศหนาวควรไดรับ
สารอาหารนี้ในปริมาณท่ีสูงขึ้นอีก เพ่ือนําไปใชกอใหเกิดพลังงาน 

 (4)  โปรตีนท่ีมีคุณภาพสูง หมายถึง อาหารโปรตีนท่ีมีกรดอมิโนท่ีจําเปนตอรางกาย
ท้ัง 8 ชนิด และอยูในสัดสวนท่ีพอเหมาะท่ีรางกายจะนําไปใชประโยชนไดเต็มท่ี อาหารท่ีใหโปรตีนครบ 
8 อยาง คือ อาหารจากสัตว 
 
 

เรื่องท่ี 2  การเลือกบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
 อาหารท่ีเกิดประโยชนตอรางกายอยางเต็มท่ี จะตองเปนอาหารท่ีมีโภชนาการสูง ซ่ึงหมายถึง
อาหารท่ีสารอาหารท่ีรางกายตองการครบทุกชนิด และมีปริมาณพอเพียงกับความตองการของรางกาย 
ดังนั้นอาหารท่ีนํามารับประทานทุกม้ือ ควรประกอบไปดวยอาหารจากอาหารหลักครบท้ัง 5 หมู 
 

อาหาร ประโยชน 
อาหารหมูที่ 1 โปรตีน ไดแก เนื้อสัตวตาง ๆ ถ่ัว
ชนิดตาง ๆ อาหารหมูท่ี 1 มีความสําคัญมาก 

เสริมสรางบํารุงรางกายใหเติบโต ซอมแซมอวัยวะ
สวนท่ีสึกหรอใหเปนปกต ิ

อาหารหมูที่ 2 คารโบไฮเดรต ไดแก ขาว อาหาร
จําพวกแปงตาง ๆ 

ทําใหรางกายมีกําลังท่ีจะทํางาน และทําใหรางกาย
อบอุน 

อาหารหมูที่  3  ไขมัน เชน น้ํ ามันหมู น้ํ ามัน
มะพราว และน้ํามันพืชตาง ๆ  

ทําใหรางกายอบอุน มีกําลังทํางาน 

อาหารหมูที่ 4 เกลือแร ไดแก เกลือสินเธาว เกลือ ชวยควบคุมกระบวนการตาง ๆ ในรางกาย และชวย
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อาหาร ประโยชน 
ทะเล เกลือผสมไอโอดีน อาหารทะเล ปองกันโรคบางชนิด เชน  โรคเออ โรคคอพอก 
อาหารหมูที่ 5 วิตามิน ไดแก ผัก ผลไมตาง ๆ ท่ีมี
สีเขียว 

ชวยบํารุงผิวหนัง ตา เหงือก ฟน มีอนุพันธุตาน
มะเร็ง บํารุงกระดูก ชวยใหระบบขับถายด ี

 
น้ําดื่ม น้ําเปนส่ิงจําเปนแกรางกาย ถารางกายขาด
น้ําจะทําใหเสียชีวิตได 

ทําใหรางกายสดช่ืน ชวยนําสารอาหารไปสูสวน 

ตาง ๆ ของรางกาย และขับถายของเสียท่ีรางกาย 

ไมตองการออกจากรางกาย ชวยทําใหอุณหภูมิ 

ในรางกายมีความสมดุล 
   

 หลักการเลอืกบริโภคอาหาร 

  1.   รับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวนตามท่ีรางกายตองการ (รับประทานอาหาร
หลัก 5 หมูใหครบ ในแตละวนั 

  2.  ตองไมรับประทานอาหารมากเกินไป หรือรับประทานอาหารนอยเกินไป แตละคน
ตองการอาหารในปริมาณท่ีไมเทากัน ขึ้นอยูกับอายุ ขนาดของรางกาย การใชแรงงาน และเพศ 
  3.  คนท่ีชางเลือกในการรับประทานอาหาร ตองระมัดระวังมากขึ้น เพราะถารับประทาน
แตอาหารท่ีตนชอบ อาจทําใหเปนโรคขาดสารอาหารบางอยางได 
  4.  เลือกรับประทานอาหารท่ีสดสะอาด อยาเลือกซ้ืออาหารตามคําโฆษณา ควรคํานึงถึง
คุณคาท่ีไดรับจากอาหารดวย 
   ในการดูแลสุขภาพตนเองนั้น ควรสนใจเรื่องน้ําหนักของรางกายของตนเองดวย เพราะ
การมีน้ําหนักมากไปจะทําใหเปนโรคอวน น้ําหนักนอยไปจะทําใหผอมการท่ีมีรูปรางอวนหรือผอม
ผิดปกติ ยอมมีผลตอสุขภาพทําใหมีโอกาสเปนโรคไดงาย คนอวนอาจเปนโรคหัวใจ คนผอมอาจเปน   
วัณโรคหรือมีพยาธิ นอกจากนี้ยังมีผลตอสุขภาพจิตเพราะเกิดความกังวลไมสบายใจท่ีเพ่ือนลอ 
 
   อาหารที่ควรหลกีเลี่ยง  
  อาหารท่ีควรหลีกเล่ียง คือ อาหารท่ีรับประทานเขาไปแลวไมมีประโยชนและอาจ  เกดิโทษ
แกรางกาย คือ 
  1.  อาหารท่ีไมสะอาด ไดแก อาหารท่ีมีแมลงวันตอม 
  2.   อาหารท่ีเปนพิษ ไดแก อาหารท่ีมีสารพิษเจือปน เชน ผักท่ีมียาฆาแมลง ถ่ัวลิสงท่ีมีเช้ือรา 
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  3.  อาหารปลอมปน ไดแก อาหารท่ีผูขายใสสารอ่ืนลงไป เพ่ือลดตนทุนในการผลิตหรือ   
เพ่ือปรุงแตงสีและรสชาติใหนากินขึ้น เชน น้ําสมสายชูปลอม ขนมท่ีผสมสียอมผา น้ําปลาท่ีเจือสี     
ลูกช้ินท่ีใสสารบอแรกซ 
  4.  อาหารท่ีเส่ือมคุณภาพ ไดแก อาหารกระปองท่ีหมดอาย ุหรืออาหารท่ีมีกล่ินบูดเนา 
  5.  อาหารท่ีไมมีประโยชน ไดแก ของหมักดอง น้ําอัดลม 
 
  ปริมาณและคุณคาอาหารที่เหมาะสมกบัวัย 
  ความตองการปริมาณอาหารแตละชนิดของรางกายขึ้นอยูกับวัย อาชีพ และสภาพของรางกาย 
เชน เด็กตองการอาหารประเภทโปรตีนมากกวาผูใหญ  ผูใช แรงงานตองการอาหารประเภท 
คารโบไฮเดรตมาก หรือพวกท่ีอยูในเขตหนาวตองการอาหารประเภทไขมันมาก เปนตน อยางไรก็ตามมี
หลักงาย ๆ คือ รับประทานอาหารท่ีเพียงพอและใหครบทุกประเภทของสารอาหาร 
 
  ขอแนะนําเพ่ิมเติม 
  1.  ควรรับประทานอาหารทะเล อยางนอยสัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง 
  2.  ควรรับประทานไขสุกเพราะยอยงาย 
  3.  ควรหุงขาวแบบไมเช็ดน้ําเพ่ือรกัษาวิตามิน 
  4.  ควรรับประทานน้ํามันพืชเพราะไมทําใหเกิดไขมันในเสนเลือด 
  5.  ควรรับประทานผักสดมากกวาผักท่ีสุกแลว แตควรลางสะอาด ปราศจากสารพิษ 
 
 

เรื่องท่ี  3  วิธีการถนอมอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร 
 การถนอมอาหาร  
    การถนอมอาหาร หมายถึง วิธีการรักษาอาหารมิใหเส่ือมสภาพเร็วเกินไป และเก็บไวไดนาน 
การถนอมอาหารมีหลักการสําคัญ คือ ทําลายจุลินทรียบางชนิด หรือทําใหจุลินทรียไมสามารถ
เจริญเติบโตได หรือทําใหเอนไซมในอาหารทํางานไดชาลง หรือหยุดชะงัก 
 

 วิธีการถนอมอาหาร 

1. การทําแหง คือ การทําไมใหมีน้ําในอาหาร จุลินทรยีไมสามารถเติบโตไดในสภาวะ     
ขาดน้ํา ไดแก การตากแหง การอบแหง อบ รมควัน อาหารท่ีถนอมดวยวิธีการทําแหง เชน กลวยตาก  
ปลาแหง กุงแหง เปนตน 
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    2. การหมักดอง คือ ใชเกลือและกรดแลกติน ชวยยับยัง้การเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีทําให
อาหารบูดเนา การดองมีท้ังดองเปรี้ยว ดองเค็ม ดองหวาน เชน ผักกาดดองไขเค็ม ผลไมแชอ่ิม 
     3. การใชความรอน คือ การใชความรอนทําลายจุลินทรีย โดยทําใหอาหารสุกเก็บไวไดนาน 
เชน หมูแผน หมูหยอง เปนตน 

    4. การจัดอาหารใสขวด หรือกระปอง คือ การนําอาหารมาอัดใสขวด หรือกระปอง ท่ีปดฝา
แนนสนิท เพ่ือปองกันไมใหจุลินทรียเขาไปทําปฏิกิริยากับอาหารภายในขวด หรือกระปองได โดยใช
ความรอนทําลายเช้ือโรคท่ีติดมากับอาหารผัก ผลไม และกระปองหรือขวดเสียกอนทําการบรรจุ ไดแก
อาหารกระปอง ปลากระปอง ผลไมกระปอง เปนตน  
    5. การแชเย็น คือ การนําอาหารไปเก็บไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิต่ําจนจุลินทรียไมสามารถ
เจริญเติบโตได เชน เนื้อสัตวท่ีไวในหองเย็น เปนตน 

    6. การฉายรังสี เปนการฉายรังสีแกมมาลงไปในผัก ผลไม และเมล็ดพันธุ การฉายรังสี         
จะทําลาย เอนไซมในอาหาร ยับยั้งการสุกและงอกได นอกจากนี้ยังทําลายไขแมลง พยาธิ จุลินทรีย จึงทํา
ใหอาหารเก็บไวไดนาน 
  
            ประโยชนของการถนอมอาหาร 

    1. เพ่ือเก็บรักษาอาหารไวรับประทานไดนาน ๆ 

    2. เพ่ือเก็บรักษาอาหารไมใหเนาเสียขณะทําการขนสง 

    3. ประหยัดคาใชจายในการเลือกซ้ืออาหาร และสามารถนําอาหารไปรับประทานในแหลง     
ท่ีมีอาหารสดได 
 

เรื่องท่ี 4  ความสําคัญของการมีสุขภาพดี 
 สุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตมีความสัมพันธตอกันโดยจะเช่ือมโยงไปสูสุขภาพทางจิต
วิญญาณ สุขภาพเปนองครวมของรางกาย จิตใจและวิญญาณ องครวมสุขภาพท้ัง 3 ประการ จะสงผลทํา
ใหมีสุขภาพดังนี้ 
  1. ถากายนําจิต จะทําใหกายดี จิตก็จะดีดวย เชน ถาหิวแลวเรากินขาวอ่ิมแลวอารมณจะดี 
สามารถคิด และมีแรงทํางาน 

  2. ถาจิตนํากาย จะทําใหจิตดี และนํากายไปดี ถาเรามีอารมณท่ีดีไมหงุดหงิดโมโหงาย  
สภาพรางกายก็จะไมรูสึกเจ็บปวย 

  3. การดํารงชีวิตอยูในสังคม จิตนํากายไปสูสังคมท่ีอยูรอบขาง ถาสังคมดีก็จะนําพาใหจิต
และกายดีไปดวย 
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  องคประกอบท้ัง 3 สวนมีความสําคัญ และมีคุณคาตอสุขภาพกาย คือ มีสุขภาพรางกาย 

ท่ีสมบูรณแข็งแรง มีจิตใจท่ีเขมแข็ง และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

1. สุขภาพทางกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพท่ีดีของรางกายกลาวคือ อวัยวะตาง ๆ  
อยูในสภาพท่ีดีมีความแข็งแรงสมบูรณ ทํางานไดตามปกติ และมีความสัมพันธกับทุกสวนอยางดี          
ซ่ึงสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
   
ลักษณะของสุขภาพทีด่ีทางกาย   ประกอบดวย 

   (1)   รางกายมีความสมบูรณและแข็งแรง 
   (2)   ระบบตาง ๆ อวัยวะทุกสวนทํางานเปนปกติและมีประสิทธิภาพ 
   (3)   รางกายเจริญเติบโตในอัตราปกติ และมีความสัมพันธกับความเจริญงอกงาม
ทางดานอ่ืน ๆ 
   (4)   รางกายแข็งแรง สามารถทํางานไดนาน ๆ ไมเหนื่อยเร็ว 
   (5)   การนอนหลับและการพักผอนเปนไปตามปกติ ตื่นขึ้นมาดวยความสดช่ืนแจมใส 
   (6)   ฟนมีความคงทนแข็งแรง และมีความเปนระเบียบสวยงาม 
   (7)   หูและตามีสภาพท่ีดี สามารถรับฟงและมองเห็นไดด ี
   (8)   ผิวหนังมีความสะอาดเกล้ียงเกลา สดช่ืนและเปลงปล่ัง 
   (9)   ทรวดทรงไดสัดสวน 
   (10) ปราศจากความออนแอและโรคภัยไขเจ็บใด ๆ 

   การมีสุขภาพกายท่ีดี ไมมีโรค มีความคลองแคลว มีกําลังในการทํางานไมเหนื่อยงาย   
ซ่ึงส่ิงเหลานี้ จะทําใหบุคคลสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข หากบุคคลใดมีสภาวะ
รางกายท่ีไมสมบูรณ เชน เปนไข ปวดทอง ปวดศีรษะบอยๆ ก็จะขัดขวางตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และสงผลตอสุขภาพจิตของบุคคลนั้น รวมถึงครอบครัวดวย 

  2.  สุขภาพทางจิต (Metal Health) หมายถึง สภาพจิตใจท่ีสามารถควบคุมอารมณ ทําจิตใจ  
ใหเบิกบานแจมใส ปรับตัวเขากับสังคม และส่ิงแวดลอมไดอยางมีความสุข สุขภาพทางจิตท่ีดียอมมีผล  
มาจากสุขภาพทางกายท่ีดีดวย 

  ลักษณะของสุขภาพที่ดีทางจิตใจ ประกอบดวย 

(1) สามารถปรับตัวเขากับสังคมและส่ิงแวดลอม 

   (2)  มีความกระตือรือรน ไมเหนื่อยหนายทอแทใจ หรือหมดหวังในชีวิต 

    (3)  มีอารมณม่ันคงและสามารถควบคุมอารมณไดด ี

    (4)  ไมมีอารมณเครียดจนเกินไป มีอารมณขันบางตามสมควร 
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    (5)  มีความรูสึกและมองโลกในแงด ี

    (6)  มีความตั้งใจและจดจอในงานท่ีตนกําลังทําอยู 
    (7)  รูจักตนเองและเขาใจบุคคลอ่ืนไดด ี

    (8)  มีความเช่ือม่ันตนเองอยางมีเหตุผล 

    (9)  สามารถแสดงออกอยางเหมาะสมเม่ือประสบความลมเหลว 

    (10)  มีความสามารถในการตัดสินใจไดรวดเร็ว และถูกตองไมผิดพลาด 

    (11)  มีความปรารถนาและยินดีเม่ือบุคคลอ่ืนมีความสุขความสําเร็จ และมีความ
ปรารถนาดีในการปองกันผูอ่ืนใหมีความปลอดภัยจากอันตรายโรคภัยไขเจ็บ 

  การมีสุขภาพจิตท่ีดี แสดงถึงการมีจิตใจท่ีมีความสุข สามารถแกไขปญหาทางอารมณ          
ท่ีเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืนได ซ่ึงการมีสุขภาพจิตท่ีดีก็จะสงผลตอ
สุขภาพกายดวย หากจิตใจมีความสุขจะทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายดีขึ้นดวย ตรงกันขามหากบุคคล
มีจิตใจเปนทุกข จะทําใหผูนั้นเส่ียงตอการเปนโรคไดงายกวา 

  3.  การดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี หมายถึง บุคคลท่ีมีสภาวะทางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ   
จึงจะสามารถติดตอและปรับตัวใหอยูในสังคมแหงตนไดอยางดีและมีความสุข 

   สุขภาพของแตละบุคคล และของสังคม มีความเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน เราทุกคนยอม
ตองการดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข ตองการมีชีวิตท่ียืนยาว มีความแข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
และปราศจากอุบัติเหตุ ภัยนานาประการ ความปรารถนานี้จะเปนความจริงไดนั้น ทุกคนตองมีความรู
เรื่องสุขภาพอนามัย และสามารถปฏิบัติตนตามหลักสุขภาพอนามัยไดอยางถูกตอง 

   การมีความรู และมีการปฏิบัติจนเปนนิสัย ในเรื่องสุขภาพนั้นจะเปนปจจัยสําคัญของ
การดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุขไปตลอดชีวิต  

 
 

 

เรื่องท่ี 5  หลักการดูแลสุขภาพเบื้องตน 
 คนท่ีมีสุขภาพท่ีดี จึงเปนผูท่ีมีความสุข เพราะมีรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณหรือท่ีเรียกวาสุขกาย 
สบายใจ ถาเราตองการเปนผูมีสุขภาพดีก็จะตองรูจักวิธีการดูแลรางกาย โดยการปฏิบัติตนใหถูกสุขลักษณะ
อยางสมํ่าเสมอจนเปนกิจนิสัย 

  หลักการดูแลสุขภาพเบื้องตน มี 6 วิธีคือ 

1. การรับประทานอาหาร 

2. การพักผอน 

3. การออกกาํลังกาย 
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4. การจัดการอารมณ 
5. การขับถาย 

6. การตรวจสุขภาพประจําป 
 

 1.   การรับประทานอาหาร 

  การรับประทานอาหาร โดยยึดหลักโภชนาการใหครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย        
เปนเหตุผลทางวิทยาศาสตรท่ีไดมีการทดสอบ และคํานวณหาพลังงานท่ีไดรับจากการบริโภคท่ีพอเหมาะ       
มีหลักการบริโภค เพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนไทย เรียกวาโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพ่ือแนะนําสัดสวน 

ใน 1 วัน มีดังนี้ 
  (1)  ทานอาหารครบ 5 หมู แตละหมูตองหลากหลาย และหม่ันดูแลน้ําหนักตัว 

  (2)  ทานขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ 

  (3)  ทานพืชผัก ผลไมใหมากและเปนประจํา 

  (4)  ทานปลา เนื้อสัตวไมตดิมัน ไข และถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา 

  (5)  ดื่มนมใหพอดี และเหมาะสมตามวัย 

  (6)  ทานอาหารท่ีมีไขมันแตพอสมควร 

  (7)  หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด 

  (8)  ทานอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเปอน 

  (9)  งดหรือลดเครื่องดืม่ท่ีมีแอลกอฮอล 
 2.   การพักผอน 

  การนอนหลับและพักผอนใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 6 ช่ัวโมง จะทําใหรางกายและจิตใจ
ไดผอนคลายความตึงเครียด หัวใจและอวัยวะตางๆ ทํางานลดลง เปนการยืดอายุการทํางานของรางกาย 
เม่ือคนเราไดพักผอนอยางเพียงพอจะทําใหสดช่ืน แจมใส รางกายแข็งแรง พรอมท่ีจะเคล่ือนไหว 
ประกอบกิจการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 3. การออกกําลังกาย 

  ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ จะชวยสงเสริมการมีสุขภาพดี ในชีวิตประจําวัน เชน ทํางาน
บาน การขึ้นลงบันได ถือเปนการทําใหรางกายไดใชพลังงานท้ังส้ิน ควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ    
วันละ 30 นาที อยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห จึงจะเพียงพอท่ีจะทําใหมีรางกายแข็งแรง  
  ผลดีของการออกกําลังกาย มีดังนี ้
   (1)  ชวยใหรางกายมีภูมิตานทานโรค 
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   (2)  ทําใหหัวใจ กลามเนื้อ และกระดูกแข็งแรง 

   (3)  ชวยลดความดนัโลหิต 

   (4)  ชวยลดคลอเลสเตอรอล ทําใหมีน้ําหนักตัวคงท่ีและเหมาะสม 

   (5)  ชวยลดความเครียด ทําใหนอนหลับ และสงเสริมการหมุนเวียนของเลือด 
 
 4.  การจัดการอารมณและความเครียด 

  การรูจักระวังรักษาอารมณใหดีอยูเสมอ เชน พยายามหลีกเล่ียงสถานการณใหเกิดความเศรา 
กลัว วิตกกังวล ตกใจจะชวยใหระบบตางๆ ของรางกายทํางานอยางเปนปกติ ดังนั้นจึงควร ยิ้มแยมแจมใส 
มีอารมณขันอยูเสมอ ทํางานท่ีเปนกิจวัตรประจําวันใหเพลิดเพลิน จะสามารถปรับตัวอยูในสถานการณ
ปจจุบันไดอยางเปนสุข 

 5.  การขับถาย 

  การถายอุจจาระเปนเวลาทุกวัน ชวยปองกันโรคทองผูก ริดสีดวงทวาร โดยควรรับประทาน
อาหารพวกผัก ผลไมทุกวัน และดื่มน้ําสุก สะอาดอยางนอยวันละ 6-8 แกว ซ่ึงการขับถายเปนประจํา      
จะชวยใหมีสุขภาพกาย และจิตท่ีด ี

 6.  การตรวจสุขภาพประจําป 
  โดยปกติบุคคลควรตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ 1 - 2 ครั้ง ตรวจหาความผิดปกติ  
ของรางกาย เม่ือพบส่ิงผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทยผูชํานาญในเรื่องนั้น ๆ และปฏิบัติตนตามคําแนะนํา
ของแพทยอยางเครงครัด 
   

เรื่องท่ี  6  ปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล 
 สุขอนามัยสวนบุคคล คือ การปฏิบัติตนของการรักษาอนามัย ของรางกายใหสะอาด ปราศจาก
เช้ือโรค จะชวยปองกันโรคภัยไขเจ็บ สามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 

  การดูแลรักษารางกายอยางถกูตอง 

   การดูแลรักษารางกายใหถูกสุขอนามัยนั้นเราสามารถแยกการดูแลรักษารางกายออกเปน
สวน ๆ ดังนี ้
   1.  การรักษาความสะอาดของรางกาย ควรอาบน้ําใหสะอาด อยางนอยวันละ 2 ครั้ง   
ตอนเชาและกอนนอน 
   2.  การดูแลรักษาอนามัยในชองปาก ควรแปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ไมควรขบเคี้ยว
อาหารท่ีแข็งจนเกินไป หม่ันดูแลไมใหเกิดแผลในชองปาก หากพบวาเกิดอักเสบท่ีเหงือกควรปรึกษา
แพทย 
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   3.  การดูแลรักษาหู ไมควรใชของแข็งแคะเขาไปในหู หรือใชยาหยอดหูโดยท่ีแพทย
ไมไดส่ัง ระวังการเปนหวัดนาน ๆ เพราะอาจสงผลใหเช้ือโรคเขาไปทําลายหูช้ันกลาง อาจทําใหหูหนวก
ได 
   4.  จมูก ไมควรใชของแข็งแยงเขาไปในชองจมูก หรือไมควรใชยาหยอดพนจมูก       
โดยท่ีแพทยไมไดส่ัง 
   5.  ตา เม่ือรูสึกเคืองตาอยาใชมือขยี้ตา เพราะอาจมีเช้ือโรคไมควรใชยาหยอดตา         
โดยท่ีแพทยไมไดส่ัง หากมีฝุนละอองเขาตาควรลืมตาในน้ําสะอาดหรือใชน้ํายาลางตา ไมควรใชมือขยี้ตา 
เพราะอาจมีเช้ือโรคเขาตา  
   6.  มือและเทา ควรลางมือกอนรับประทานอาหาร และหลังจากเขาหองน้ําทุกครั้ง 
รวมท้ังควรสวมรองเทาเม่ือออกจากบานเพ่ือปองกันโรคตาง ๆ เชน โรคพยาธิ โรคผิวหนัง หรือถูก      
ของแหลมของมีคมท่ิมตําเปนแผลได  และควรลางเทาใหสะอาดกอนนอน 
   7.  การดูแลรักษาอนามัยของผมและศีรษะ ควรสระผมอยางนอยสัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง 
ควรหวีผมทุกวัน ไมควรดัด เซทผมบอย ๆ เพราะอาจทําใหเสนผมเสีย 
   8.  การดูแลรักษาความสะอาดของเส้ือผา และเคร่ืองนอน ควรเปล่ียนเส้ือผาท่ีใสทุกวัน 
และซักเส้ือผาใหสะอาด ปองกันการสะสมของเช้ือโรค รวมท้ังหม่ันซัก ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอนอยูเสมอ
และหม่ันนําออกตากแดดบอย ๆ  
 
  การสรางสุขนิสัยที่ด ี

   1.   กอนไอและจามทุกครั้ง ควรใชผาเช็ดหนาปดปากและจมูก เพ่ือปองกันการแพรเช้ือ
โรคสูบุคคลอ่ืน 
   2.  ไมควรถมน้ําลายลงพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือบนถนน เพราะเปนการเสียบุคลิกภาพ และ
ยังเปนการแพรเช้ือโรคทางออม 
   3.  การรับประทานอาหาร ควรลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร ควรเลือกภาชนะ
ท่ีสะอาด ควรเลือกรับประทานอาหารปรุงสะอาด เสร็จใหม ปราศจากแมลงวันตอม เพ่ือปองกันเช้ือโรค
เขาสูรางกาย 
   4.  หม่ันออกกําลังกายทุกวันติดตอกัน อยางนอยวันละ 30 นาที 
   5.  ควรพักผอนนอนหลับใหไดวันละ 8 - 10 ช่ัวโมง 
   6.   ควรดื่มน้ําใหไดวันละ 8 - 10 แกว 
   7.  หม่ันดูแลความสะอาดเส้ือผา และเครื่องนอนใหสะอาดอยูเสมอ 
   8.  หลีกเล่ียงสารเสพติดตาง ๆ เชน บุหรี่ สุรา กัญชา เฮโรอีน ยาบา ฯล 
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เรื่องท่ี  7  คุณคาและประโยชนของการออกกําลังกาย 
 การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะเปนประโยชนตอสุขภาพรางกาย เสมือนเปนยาบํารุงท่ี
สามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางรางกายไดและสามารถปองกันโรคได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ เปนตน 
ท้ังนี้การออกกําลังกายจะตองมีความถูกตองและเหมาะสม และรูจักวิธีในการออกกําลังกาย จะตองเลือก
ใหเหมาะสมกับเพศ วัย สถานท่ี และอุปกรณ ซ่ึงปจจุบันมักนิยมท่ีจะออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพดวยการ
เลนกีฬา และออกกําลังกายท่ีมีจุดประสงคท่ีมุงเนนตอการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดํารง
รักษาสุขภาพท่ีดีอยูแลวไมใหลดถอยลง ปรับปรุงสุขภาพท่ีทรุดโทรมใหดีขึ้น ปองกันโรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การขาดการออกกําลังกาย ตลอดจนชวยแกไขหรือฟนฟูสภาพรางกายจากโรคบางอยาง การเคล่ือนไหว 
และการออกกําลังกายท่ีถูกตองตามวิธีและหลักการ มีประโยชนตอสุขภาพมากมาย และท่ีสําคัญมีดังนี ้
   1.   มีประโยชนตอระบบหายใจ ทําใหหัวใจ ปอด แข็งแรง ไดออกกําลังกลามเนื้อหัวใจ
ไดทํางานเต็มท่ี ถุงลมเล็ก ๆ ภายในปอดมีโอกาสสูดลมเต็ม และไลอากาศออกไมหมด ทําใหปอดมีพลัง
ในการฟอกโลหิต 
   2.  มีประโยชนตอระบบไหลเวียนของโลหิตดี สืบเนื่องจากการทํางานของหัวใจและ
ปอดดี มีพลังในการบีบตัวไดดี สูบฉีดโลหิต และฟอกโลหิตไดดีมีประสิทธิภาพ ไมเปนโรคหัวใจไดงาย
   3.  มีประโยชนตอระบบกลามเนื้อ กลามเนื้อเสนเอ็นตาง ๆ ไดออกกําลัง ยืดและหดตัว
ไดเต็มท่ี ทําใหมีความแข็งแรงยืดหยุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถทํางานไดทนไมเหนื่อยงาย 
เพราะกลามเนื้อมีพลังมาก  
   4.  มีประโยชนตอการเผาผลาญในรางกาย เพราะการเคล่ือนไหวและการออกกําลังกาย
ตองใชพลังงาน ระบบตาง ๆ จะตองทํางานเกิดการเผาผลาญ ทําใหอาหารท่ีรับประทานเขาไปถูกนํามาใช
อยางมีประสิทธิภาพไมเหลือสะสมโดยเฉพาะไขมันท่ีใหพลังงานมาก จะไมถูกสะสมในรางกาย จนทํา
ใหเกิดโรคอวน 
   5.  มีประโยชนตอระบบขับถาย การเคล่ือนไหว และภายหลังการออกกําลังกาย ทําให
ดื่มน้ําไดมาก กระเพาะ สําไส ไดเคล่ือนไหวในการออกกําลังกายดวย ทําใหระบบยอยอาหารดี  
กระเพาะอาหาร สําไส บีบรัดตัวไดด ี

7. มีประโยชนตอสุขภาพจิต และอารมณไมเครียด 
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เรื่องท่ี  8  หลักการและวิธีออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ คือ การออกกําลังกายชนิดท่ีเสริมสราง ความทนทานของ 
ปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนเลือด รวมท้ังความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความออนตัวของขอตอ ซ่ึงจะชวย
ใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ สงางามและการมีสุขภาพจิตท่ีด ีซ่ึงหลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพมีดังนี ้

  1.   การอบอุนรางกายและผอนคลาย 
   การออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพท่ีถูกวิธีทําไดโดยการฝกหัดบอย ๆ ดวยทาทางท่ีถูกตอง 
กอนจะฝกการเคล่ือนไหวรางกายสวนใดก็ตาม ตองมีการเตรียมความพรอมใหรางกายอบอุนทุกครั้งเพ่ือ
ปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อ ในการอบอุนรางกายและผอนคลาย มีวิธีการท่ีสามารถทําไดคือ การวิ่ง
รอบสนาม การหมุนคอ หมุนแขน หมุนเอว พับขา หมุนขอเทา กระโดดตบมือ กมแตะสลับมือ วิ่งอยูกับท่ี 
นั่งยืน ฯลฯ 

2. ระยะเวลาในการออกกําลังกาย ในการออกกําลังกายอยางตอเนื่องนาน อยางนอย 
ในแตละครั้ง 20 - 30 นาทีตอวัน 
  3.  จํานวนคร้ังตอสัปดาห 
   การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอทุกวัน หรืออยางนอยสัปดาหละ 
3 ครั้ง และควรปฏิบัติในเวลาเดียวกัน จะชวยเพ่ิมสมรรถภาพในการทํางานของระบบหัวใจและปอด  
ทําใหกลามเนื้อหัวใจและปอดแข็งแรง  
 4. ความหนักในการออกกําลังกายควรออกกําลังกายใหหนักถึงรอยละ 70 ของอัตรา          
การเตนสูงสุดของหัวใจแตละคน หรือออกกําลังกายใหเหง่ือออก เหนื่อยพอประมาณท่ีจะสามารถพูดคุย
ขณะออกกําลังกายได ไมควรออกกําลังกายหักโหมเกินไปเพราะจะเกิดอันตรายได 
 
 
 การเคลื่อนไหวรางกายและออกกําลังกายมีหลักการทั่วไป ดังนี้ 
  1.   เลือกกิจกรรมเคล่ือนไหว และการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย และวัยของตน 
  2.  เลือกเครื่องแตงกายท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม การเคล่ือนไหว และการออกกําลังกายแตละรูปแบบ 
  3.  การเคล่ือนไหว และการออกกําลังกาย ตองเริ่มจากการอบอุนรางกายกอนจากนั้นเริ่มตนจากเบา
ไปหาหนัก จากงายไปยาก 
  4.  ใหทุกสวนของรางกายไดออกแรงเคล่ือนไหว ไมควรเปนเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง 
  5.   การออกกําลังกายตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน และควรปฏิบัติในเวลา
เดียวกัน อยางนอยวันละ 20 – 30 นาที  
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  6.  ควรศึกษาวิธีเคล่ือนไหวและการออกกําลังกายท่ีถูกตอง เพ่ือใหเกิดประโยชนตอรางกายและ
ปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได 
  7.   การใชอุปกรณประกอบการเคล่ือนไหว และออกกําลังกายควรศึกษาวิธีการใชท่ีถูกตอง 
 
 

เรื่องท่ี  9  การปฏิบัติตนในการออกกําลังกายรปูแบบตาง ๆ  
  รูปแบบการเคล่ือนไหวและการออกกําลังกายอาจแบงไดเปนกลุมใหญ ๆ ดังนี ้
  1.   กลุมบริหารรางกายดวยทาตาง ๆ ดวยมือเปลา 
  2.   กลุมบริหารรางกายโดยมีอุปกรณประกอบการบริหารรางกาย 
  3.   กลุมกิจกรรมเขาจังหวะโดยใชดนตรีประกอบ 
  4.   กลุมกีฬาประเภทตาง ๆ  
  5.   กลุมการละเลนพ้ืนเมือง 
  6.   การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

1. รูปแบบการบริหารรางกายดวยมือเปลา เปนรูปแบบงาย  ๆ สามารถบริหารดวยตนเองได       
ไมตองใชเวลามากนัก เพียงใหกลามเนื้อสวนตาง ๆ ไดเคล่ือนไหวและยืดหยุนอยูเสมอ จะชวยใหรางกาย
เคล่ือนไหวไดอยางคลองแคลว 
 
ตัวอยาง การบริหารรางกายดวยมือเปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทาที่ 1 เปนการบริหารรางกายกลามเนื้อหลังกับกระดูกสันหลัง 

จังหวะที่ 1 ยืนตรงเทาแยกประมาณ 1 ฟุต ยกแขนท้ัง 2 ขางขนานกับพ้ืน 
และเกรง็กลามเนื้อหนาขา ผอนกลามเนื้อคอ 

จังหวะที่ 2 หงายศีรษะไปดานหลังอยางเสรี และเอนตัวไปดานหนา
พรอมยกแขนขึ้นชา ๆ ไปดานหลัง อยูในทานี้ประมาณ 2 - 3 
วินาที 
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จังหวะที่ 3 คอย ๆ ยกตัวขึ้นชา ๆ พรอมลดมือลงอยูในจังหวะท่ี 1 ทําซํ้าไดตามความตองการ จะชวยผอน
คลายกลามเนื้อหลัง และกระดูกสันหลังไดดีขึ้น 

ทาที่ 2 เปนการบริหารกลามเนื้อตนขา กลามเนื้อนอง กลามเนื้อทอง กลามเนื้อหัวไหล กลามเนื้อหลัง 
กลามเนื้อกระดูกสันหลัง ใหมีการเคล่ือนไหวยืดและหดตัวไดด ี

ทาเตรียม ยืนตัวตรง ลําตัวตั้งฉากกับพ้ืน ผอนคลายกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของกลามเนื้อเชน ตนขา        
หลัง หนาทอง แขน หัวไหล 

จังหวะที่ 1 แยกเทาไปดานขางประมาณ 1 ฟุต ปลอยศีรษะหอยไปดานหนาปลอยตามสบายไมตอง      
เกร็งคอ แลวคอย ๆ กมหลังนับตั้งแตสะโพกขึ้นไป ปลอยใหมือและแขนหอยตามสบาย
เชนกัน ผอนคลายกลามเนื้อคอและไหล หายใจเขา-ออก ดวยการแขมวทอง และเบงทอง   
โนมน้ําหนักตัวใหไปดานหนาใหตกอยูบริเวณปลายเทา ขณะท่ีอยูในทากมนี้ หายใจปกติ     
ไมกล้ันหายใจ นับหายใจเขาออก 10 รอบ หรือนานกวานั้น 

จังหวะที่ 2 ยกลําตัวอยางชา ๆ โดยไมเกร็งคอ หัวไหล และแขนอยูในทาเตรียม เพ่ือใหกลามเนื้อมีความ
ยืดหยุนดีมากขึ้นควรทําหลาย ๆ ครั้ง และทําทุกวัน 

 
รูปแบบการบริหารรางกายดวยอุปกรณ 
 รูปแบบของการบริหารรางกายดวยอุปกรณมีหลากหลาย เชน การใชไมพลอง มาเปนอุปกรณ   
ในการบริหารดวยทาตาง ๆ ของการบริหารท่ัวไป หรือคิดประดิษฐทาขึ้นใหมก็ได 

- การใชกระบองในลักษณะกระบองส้ันคู  
- การใชกระบ่ี หรือท่ีเรียกวาฟนดาบ มีท้ังดาบเดี่ยวดาบคูไทยมีทาทางตาง ๆ สืบทอดตอกันมา 

- การบริหารรางกายดวยอุปกรณ เชน พลองลูกบอล ดัมเบล รวมท้ังอุปกรณออกกําลังกายท่ี
พบเห็นท่ัวไปตามสถานบริหารกาย ซ่ึงมีประโยชนท้ังทางรางกาย ชวยผอนคลายความเครียด 

- การใชเชือก เปนอุปกรณ เชน การกระโดดเชือก 
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รูปแบบการบริหารรางกายเขาจังหวะ 

 รูปแบบการบริหารรางกายเขาจังหวะมี 3 ลักษณะ คือ 

  1.   การบริหารดวยทาทางธรรมดา แตใช
ดนตรี หรือ เพลง หรือนกหวีดเปาเปนจังหวะก็ได  
การบริหารแบบนี้จะเนนบริหารรางกายเปนสวน ๆ  เชน 
บริหารสวนอก ดวยทารําพ้ืนบาน เปนตน 
 
 
 
 
ตัวอยาง การบริหารรางกาย เขาจังหวะดวยทาธรรมดา สวนหนาอก 8 จังหวะ 

 2. การเตนแอโรบิค ใชดนตรีประกอบ การเตน          
แอโรบิคจะเปนการเคล่ือนไหวท่ีรวดเรว็ และหนักกวา        
การบริหารรางกายเขาจังหวะธรรมดาท่ีกลาวแลวตอนตน     
เปนการออกกําลังกายท่ีใชการตอเนื่อง เปนการผสมผสาน     
การเคล่ือนไหว การบริหารรางกายและการเตนรําเขาดวยกนั 
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ดนตรี หรือเพลงท่ีนํามาประกอบการเตน เปนจังหวะท่ีเราใจ สนุกสนาน ผูใหญท่ีจะเตนแอโรบิคควร
ตรวจสุขภาพของตนเสียกอน โดยควรเลือกเครื่องแตงกาย        และรองเทาท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกัน
อันตรายท่ีจะเกิดกับขอเทาและขอเขา 
 

 3. การลีลาศและรําวง การเตนรําเปนการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะอีกรูปแบบหนึ่ง มีท้ังการ
เคล่ือนไหวอยูกับท่ี และแบบเคล่ือนท่ีในกรณีเคล่ือนท่ีผูเตนรําจะตองศึกษาทิศทางในการเคล่ือนไหว เพ่ือ
ปองกันอันตราย หรือการกระทบกระท่ังกัน รูปแบบการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีทวนเข็มนาฬิกา โดยยึด
วงกลมเปนหลัก คือยืนหันหนาเขาหาวงกลม การเคล่ือนท่ีใหเคล่ือนท่ีไปทางขวาของตนเสมอ 

รูปแบบการเลนกฬีา 

 รูปแบบของกีฬาท่ีหลากหลายมีท้ังในลักษณะเดี่ยว และทีม การเลนกีฬาตองฝกทักษะ และมี
ความรูความเขาใจในกฎกติกา และวิธีการเลน 

  ประเภทของกีฬา มีดังนี ้
- กีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล ฟุตซอล รักบ้ี ฯลฯ 

- กีฬาประเภทลู เชน การวิ่งระยะส้ัน การวิ่งระยะยาว การวิ่งขามรั้ว ฯลฯ 

- กีฬาประเภทลาน  เชน พุงแหลน ทุมน้ําหนัก ฯลฯ 

- กีฬาประเภทยิมนาสติก เชน ราวเดีย่ว ราวคู มากระโดด ยิมนาสติกลีลา ฯลฯ 

- กีฬาแตละประเภทจะมีรูปแบบเฉพาะ มีวิธีการเลน เทคนิค กฎกติกา และอุปกรณท่ีแตกตาง
กัน จึงควรศึกษาความรูพ้ืนฐานท่ีถูกตอง เพ่ือใหเลนไดอยางสนุกสนานและอาจพัฒนาทักษะ
จนสามารถเปนการออกกําลังกายทําใหสุขภาพแข็งแรงแลว คนท่ีเลนกีฬามักเปนผูมี     
มนุษยสัมพันธสามารถปรับตัวตัวเขากับผูอ่ืนไดด ี

 
 รูปแบบของการละเลนพ้ืนบาน 

  การละเลนพ้ืนบานในแตละภาค อาจมีลักษณะหรือแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะทาง
ภูมิศาสตรและมีวิถีชีวิตของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 
  การเตะตะกรอ ตามชนบทหลังจากเสร็จภารกิจประจําวัน แลวบางคน บางกลุม              
จะมารวมกันเตะตะกรอ เพ่ือเปนการผอนคลายความเครียด และไดมีการเคล่ือนไหว เพ่ือใหระบบตาง ๆ 
ของรางกายมีความยืดหยุน 
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เรื่องท่ี 10  ความหมาย ความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ 
 นันทนาการ หมายถึง การทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งในเวลาวาง ดวยความสมัครใจ            
เปนกิจกรรมท่ีไมใชเปนงานอาชีพ ไมขัดตอกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม แตเปนประโยชนและ
เปนการพักผอนท้ังรางกายและจิตใจ 

 ในการดํารงชีวิตประจําวันของคนเรานั้น เราอาจแบงเวลาไดเปน 4 สวน 

1.1 เวลาท่ีใชในการประกอบอาชีพของคนเรานั้น ประมาณวันละ 8 ช่ัวโมง 

1.2 เวลาท่ีใชในการประกอบภารกิจสวนตัววันละ 4 - 6 ช่ัวโมง เชน การอาบน้ํา ลางหนา 
แปรงฟน การปรุงอาหาร การรับประทานอาหาร  

1.3 เวลาท่ีใชในการพักผอนหลับนอน วันละ 8 ช่ัวโมง 

 1.4 เวลาวางท่ีสามารถใชใหเกิดประโยชนไดประมาณ 2 - 4 ช่ัวโมง 

 ชวงท่ีเหลือ 2-4 ช่ัวโมงนี้ ถาเรานํามาใชประกอบกิจกรรมท่ีเกิดประโยชนเรียกวา กิจกรรม
นันทนาการ จะชวยทําใหรางกายและจิตใจผอนคลาย ความตึงเครียด เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน   
เกิดประโยชนตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิตอยางยิ่ง 

ประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ 

 กิจกรรมนันทนาการตอการดําเนินชีวิต ถาเราเลือกกิจกรรมนันทนาการไดอยางเหมาะสม          
จะกอประโยชนตอตนเอง และสังคมไดหลายประการ 

1. ประโยชนตอสุขภาพกาย ความเจริญทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหเราไมจําเปนตอง
ออกกําลังกายภายในการปฏิบัติงานมากนัก เพราะมีการใชเครื่องมือ เครื่องจักรเขามาชวย ทําใหการออก
กําลังกายของเรานอยเกินไป จําเปนตองมีกิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬา หรือกิจกรรมการออกกําลัง
กายเขามาชวย เพ่ือทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

2. ประโยชนตอสุขภาพจิต ชวยใหคนไดพักผอนหยอนใจ ผอนคลายความตึงเครียดทางจิต     
การประกอบกิจกรรมนันทนาการหลายประเภทเปนกิจกรรมท่ีพักผอนหยอนใจ เชน การชมและฟงดนตร ี
การชมภาพยนตร เปนตน 

3. ประโยชนตอครอบครัว ชวยใหสมาชิกครอบครัวรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง
และครอบครัว เชนการทําสวนครัว สวนดอกไม ทําใหเกิดผลพลอยได คือมีพืช ผัก ผลไม ดอกไมไว      
ใชสอยเปนประโยชน 

4. ประโยชนตอสังคม กิจกรรมนันทนาการหลายชนิดเปนประโยชนตอสังคมโดยตรง เชน 
กิจกรรมดานสังคมสงเคราะห กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมบางชนิดชวยลดปญหาสังคมได 
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เรื่องท่ี 11  ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ 
 กิจกรรมนันทนาการมีมากมายหลายชนิด หลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีลักษณะเฉพาะ
แตกตางกันไป สามารถแบงกิจกรรมนันทนาการไดดังนี้ 

1. งานอดิเรก เปนเพียงกิจกรรมนันทนาการประเภทหนึ่งเทานั้น มิไดหมายความวา กิจกรรม
นันทนาการทุกชนิดรวมกันเปนงานอดิเรก เชน การเก็บสะสมแสตมปท่ีใชแลว การเก็บสะสมรูปภาพ 
การทําสวนดอกไม เปนตน 

2. การเลนกีฬา การเลนกีฬาท้ังกีฬาในรม เชน การเลนหมากรุก และกีฬากลางแจง เชน      
การเลนฟุตบอล วอลเลยบอล หรือเลนกีฬาอยางอ่ืน เชนวายน้ํา โบวล่ิง ฯลฯ อยางไรก็ตามการเลนกีฬา
เหลานี้ ถาเปนกีฬาอาชีพไมถือวาเปนกิจกรรมนันทนาการ 

3. การเลนดนตรี การเลนดนตรีทุกชนิด ถือวาเปนกิจกรรมนันทนาการท้ังส้ิน 

4. การเลนกิจกรรมเขาจังหวะ เชน การรําวง การเตนรํา การฟอนรํา การเตนลีลาศ ฯลฯ       
ถือเปนกิจกรรมนันทนาการท้ังส้ิน 

5. การเลนละคร ภาพยนตร และการแสดงตาง ๆ ท่ีเปนการสมัครเลน ถือวาเปนกิจกรรม
นันทนาการ 

6. งานศิลปหัตถกรรม ไดแก งานฝมือ เชน งานเย็บปกถักรอย การสานพัด การประดิษฐ
ดอกไม การวาดภาพ เปนตน 

7. กิจกรรมส่ือความหมาย ไดแกการอานหนังสือนวนิยาย การเขียนหนังสือ 

8. กิจกรรมทัศนศึกษา ไดแก การทองเท่ียวทัศนาจร เปนตน 

9. กิจกรรมชมรม เชน ชมรมคนรักแสตมป ชมรมดนตรี ฯลฯ  
 การเลือกกิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับความชอบและวิถีชีวิตของแตละบุคคล นอกจาก    
จะชวยใหบุคคลนั้นไดผอนคลายท้ังทางรางกายและจิตใจแลว ยังอาจเกิดผลพลอยไดอ่ืนๆ เชน              
ไดเพ่ือนใหม หรือมีรายไดเพ่ิมขึ้น เปนตน 
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บทท่ี 4 
โรคติดตอ 

สาระสําคัญ 

 มีความรูและความสามารถปฏิบัติตนในการปองกันโรคติดตอท่ีเปนปญหาตอสุขภาพของ
ครอบครัว และชุมชน โดยการเผยแพรขาวสาร ขอมูล แนวทางการปองกันและวิธีการรักษาโรค         
อยางถูกวิธี 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เรียนรูเรื่องโรคติดตอตาง  ๆ ท่ีเปนปญหาตอสุขภาพของครอบครัว และชุมชน 
2. เรียนรูถึงสาเหตุท่ีเกิดโรค ศึกษาวิธีการปองกัน และการดูแลรักษาอาการของผูปวย 

ขอบขายเนื้อหา 
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  โรคติดตอ  หมายถึง โรคท่ีเกิดขึน้กับคนหรือสัตว  โดยเกิดจากเช้ือโรคท่ีเปนส่ิงมีชีวิต  หรือ
พิษของเช้ือโรค  และเม่ือเกิดเปนโรคขึ้นแลวสามารถแพรกระจายจากคนหรือสัตวท่ีปวยเปนโรคนั้น    
ไปสูคนหรือสัตวอ่ืนไดโดยการแพรกระจายของโรคนั้นอาจเปนไดท้ังทางตรงและทางออม 
 ตามการศึกษาคนควาทดลองวิจัยทางการแพทยพบวา  เช้ือโรคนั้นเปนแบคทีเรียและไวรัส      
เปนสาเหตุใหญของความเจ็บปวย  ซ่ึงท้ังสองนี้มีอยูตามธรรมชาติทุกหนทุกแหง  มีท้ังโทษและ
คุณประโยชน  แตปจจุบันพบวา  สาเหตุการเกิดโรคมาจากพันธุกรรมและเปนเพราะตัวเองนําเช้ือโรค    
มาสูตัวเอง  ดังนี ้
  1.  การรับเช้ือจากผูอ่ืน  โรคเหลานี้เปนโรคตดิตอโดยมีคนเปนพาหนะนําเช้ือมาติดตอ      
การติดตอเนื่องจากความใกลชิดกับผูปวย  เชน ไขหวดัใหญ  โรคผิวหนังบางชนิด โรคตาแดง ฯลฯ 
  2.  การรับเช้ือจากการมีเพศสัมพันธ  การมีเพศสัมพันธกับหญิงอ่ืน  ชายอ่ืน ท่ีไมใชภรรยา
หรือสามีของตนและไมปองกัน  ทําใหเกิดโรคได  เชน  โรคเอดส  หรือกลุมของกามโรค 
  3. การรับเช้ือจากสัมผัส  โดยมีสัตวเปนพาหนะ  เชน  ยงุลายนําโรคไขเลือดออกมาสูคน    
หนูเปนพาหนะนําเช้ือกาฬโรค  และโรคฉี่หนู  มาสูคน ฯลฯ 
  4.  เกิดจากการไมรักษาความสะอาดของรายกาย  ทําใหเกิดโรคผิวหนัง  เชน  กลาก  เกล่ือน  
หิด  เหา เปนตน 
  จากสาเหตุการเกิดโรคตาง ๆ ดังกลาวมาแลว  สามารถท่ีจะปองกันและหลีกเล่ียงไดตาม
ลักษณะโรคได 
 
 
 
เรื่องท่ี 1  โรคตับอักเสบจากเช้ือไวรัส   
 เปนไวรัสท่ีอันตรายท่ีสุด  สามารถตรวจพบไดในเลือดผูเปนพาหนะ  และน้ําหล่ังตาง ๆ เชน  
น้ําลาย  น้ําตา  เหง่ือ  น้ําในชองคลอดและอสุจิ  ติดตอไดโดยการสัมผัสท่ีมีเช้ือเขาสูรางกาย  การใช     
เข็มฉีดยารวมกัน  การสัก  การฝงเข็ม  การสัมผัสเลือดโดยมีบาดแผล 
  อาการของโรค   
  มีตั้งแตอาการเล็กนอยไปจนกระท่ังรุนแรง  เชน  มีปวดเม่ือย  คลายเปนหวัด  คล่ืนไส     
แนนทอง  ทองอืด  บางรายจะตัวเหลือง  ตาเหลือง  ปสสาวะสีเขม  ผู ท่ีมีอาการรุนแรงอาจตาย         
ภายใน 1 สัปดาห     
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  การปองกัน 
  การฉดีวคัซีนโรคไวรัสตับอักเสบบี  จะเปนการควบคุมการแพรกระจายของโรคนี ้
 
เรื่องท่ี 2  โรคไขเลือดออก  (Hemorrhagic Fever)   
   ไขเลือดออก  เปนโรคติดตอท่ีเกิดกับทุกคนทุกกลุมอายุ  โดยท่ัวไปไขเลือดออกมักจะ
ระบาดในฤดูฝน  ซ่ึงเปนฤดูท่ียุงลายแพรพันธุโดยงาย 
   สาเหตุ  
   เกิดจากเช้ือไวรัสเดงกี  (Dengue)  เลือดผูปวยไขเลือดออกเกิดจากไดรับไวรัสเดงกีจาก
ยุงลาย เม่ือโดนยุงลายกัดแลวปลอยเช้ือไวรัสเดงกีเขาสูผูปวย หรือยุงดูดเลือดจากผูปวยแสงเช้ือไวรัสนั้น
เขาไป เช้ือไวรัสจะเขาไปเจริญอยูในตัวยุง 8-11 วัน  จึงจะเปนระยะติดตอ  เม่ือยุงไปกัดคนท่ีปกติก็จะ
ถายทอดเช้ือโรค  ทําใหเปนไขเลือดออกได  ตอจากนั้นก็จะมีการถายทอดเช้ือใหกับคนอ่ืน ๆ ตอไป  และ
เช้ือไวรัสจะอยูในตัวยุงตลอดชีวิตของยุง  คือ  ประมาณ 45-60 วัน 
   อาการ 
   อาการของผูเปนไขเลือดออก  คือ  ไขสูงมาก  แมใหยาแลวไขก็ยังไมลด  เบ่ืออาหาร  
คล่ืนไสอาเจียน  มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง  เสนเลือดเปราะ  กดเจ็บตรงชายโครง  บางรายปวดศีรษะมาก 
ปวดตา  ปวดกลามเนื้อ  ปวดขอ  ตองหม่ันสังเกตอาการเปล่ียนแปลงภายใน 2-3 วัน  ถาอาการยังไมดีขึ้น
ตองพาไปพบแพทยเพ่ือวินิจฉัยโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงจรชีวติ
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ควรจัดการวัสดุเหลานี้อยาใหเปน

แหลงเพาะพันธุยุง 

 การปฏิบัตตินเม่ือเปนไขเลือดออก 
  1.  ดื่มน้ําสะอาดใหมากๆ หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย 
  2.  กินยาลดไขตามแพทยส่ัง พาราเซตามอล ( Paracetamol ) หางกันอยางนอย 4 ช่ัวโมง 
  3.  เช็ดตัวชวยลดไขเปนระยะ 
  4.  ใหอาหารออน  ยอยงาย  ตามตองการ 
  5.  ควรงดอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีมีสีแดงหรือดํา  เพราะหากอาเจียนออกมาอาจคิดวาเปนเลือด 
  6.  พบแพทยเพ่ือติดตามดูอาการและตรวจเลือดตามนัด 
 
 การปองกันโรคไขเลอืดออก 
  1.  ใชมุงครอบหรือกางมุงเม่ือนอนกลางวัน 
  2.  นอนในหองท่ีมีมุงลวด 
  3.  อยูในบริเวณท่ีมีอากาศถายเทสะดวกและมีแสงสวาง 
  4.  ท่ีเก็บน้ําควรปดฝาใหสนิท 
  5.  ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงใหหมดไป 
  6.  ภาชนะใสน้ําท่ีไมมีฝาปด  หรือแหลงน้ําเล็ก ๆ ควร
ใสทรายเคลือบสารเคมี  ปองกันไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง  (ใส
ทรายเคลือบสารเคมี 1 ครั้ง ปองกันได 3 เดือน) 
 
 
เรื่องท่ี 3  โรคไขหวัดธรรมดา 
  พบมากในฤดูหนาว ฤดูฝนชวงท่ีมีอากาศเย็น โดยเฉพาะผูท่ีมีรางกายออนแอ  ตรากตรํากับ
การทํางาน  และมีเวลาผักผอนนอย   
  สาเหตุ  เกิดจากเช้ือไวรัส  ติดตอทางการหายใจ  หรือสัมผัสน้ําลายและเสมหะ 
  อาการของโรค เกิดอาการอักเสบของทางเดินหายใจ  สงผลใหคัดจมูก  น้ํามูกไหล  เจ็บคอ  
ไอจาม  หรืออาจมีไข  ปวดศีรษะ  ปกติจะหายไดเองในระยะเวลา 2 - 3 วัน  ขึ้นอยูกับภูมิตานทานของ
รางกาย 
  การรักษา 
  1.  นอนหลับ  พักผอนมาก ๆ และนอนในท่ีอากาศถายเทไดสะดวก 
  2.  รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ  โดยใสเส้ือผาหนา ๆ และหมผา 
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  3.  ออกกําลังกายแตพอเหมาะไมหักโหม 
  4.  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนใหครบ 5 หมู 
  5.  ถามีไขรับประทานยาลดไข  ไมควรอาบน้ํา 
  6.  หากเปนติดตอกันหลายวนั  ควรไปปรกึษาแพทย  เพราะอาจมีโรคแทรกซอน 
 
  ในการปองกันโรคหวัดธรรมดานั้น  มีขอแนะนําดังนี ้
  1.  ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ พักผอนใหเพียงพอ รับประทานอาหารเพียงพอตอความตองการ
ของรางกายและไดสารอาหารครบ 5 หมู 
  2.  หลีกเล่ียงการอยูใกลชิดหรือใชส่ิงของเครื่องใชรวมกับผูปวย และเม่ือไอ จาม ควรปดปาก 
ปดจมูก 
  3.  หลีกเล่ียงการอยูในท่ีแออัด  อากาศระบายไมดี  เพราะอาจมีเช้ือไวรัสท่ีทําใหเปนโรคหวัด
ธรรมดาอยูมาก 
  4.  ควรทําใหรางกายอบอุนตลอดเวลาโดยการสวมเส้ือผาปองกัน 
  5.  เม่ือรางกายเปยกน้ําควรเช็ดตัวใหแหงโดยเรว็ 
 
 
เรื่องท่ี 4  โรคเอดส (AIDS) 
  เอดส  มาจากคําวา AIDS เปนช่ือยอมาจากคําวาแอคไควร อิมมูน เดฟฟเชียนชี   ชินโดรม 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome)  หมายถึง  กลุมอาการของโรคท่ีเกิดจากภูมิคุมกันในรางกาย
เส่ือมหรือบกพรอง  ซ่ึงเปนภาวะท่ีเกิดขึ้นภายหลัง  ไมไดเปนมาแตกําเนิด  หรือสืบสายเลือดทาง
พันธุกรรม 
  Acquired  หมายถึง ภาวะท่ีเกิดขึ้นภายหลังไมไดเปนมาแตกําเนิดหรือสืบสายเลือดทาง
พันธุกรรม 
  Immune  หมายถึง ระบบภูมิคุมกัน 
  Deficiency  หมายถึง ความบกพรองหรือการขาด 
  Syndrome  หมายถึง กลุมอาการของโรค 
   

  สาเหต ุ
  เกิดจากเช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV : Human Immune deficiency Virus)  เม่ือเช้ือโรคเขาสู
รางกายแลว  จะไปทําลายเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีทําหนาท่ีปองกันเช้ือโรค  ทําใหภูมิคุมกันของคนท่ีไดรับ
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เช้ือนั้นเส่ือมหรือบกพรองจนเปนสาเหตุใหรางกายของคนนั้นออนแอ  เม่ือไดรับเช้ือใด ๆ  ก็ตามจะเกิดอาการ
รุนแรงกวาคนปกติและเสียชีวิตในท่ีสุด 
 
 

  อาการ 
  ผูติดเช้ือสวนใหญจะไมมีอาการ  แตจะแพรเช้ือใหผูอ่ืนได จะมีเพียงบางรายท่ีติดเช้ือและมี
อาการนาสงสัยวาเปนโรคเอดส  ซ่ึงสังเกตไดงาย  คือ 
  1.  ตอมน้ําเหลืองท่ีคอ  รักแร  และขาหนีบโตนานเกิน 3 เดอืน 
  2. น้ําหนักตวัลดลง 3 - 4 กิโลกรัม  หรือมากกวา 10% ภายใน 3 เดือน  โดยไมทราบสาเหต ุ
  3.  อุจจาระรวงเรื้อรังนานเกนิ 3 เดือน 
  4.  เบ่ืออาหารและเหนื่อยงายมาเปนเวลา 3 เดือน 
  5.  ไอโดยไมทราบสาเหตุนานเกิน 3 เดือน 
  6.  มีไขเกิน 37.8 องศาเซลเซียส  มีเหง่ือออกตอนกลางคืนนานเกิน 1 เดือน 
  7.  เปนฝาขาวในปากนานเกิน 3 เดือน 
  8.  มีกอนสีแดงปนมวงขึ้นตามตัวและโตขึ้นเรื่อย ๆ  
  9.  แขนหรือขาขางใดขางหนึ่งไมมีแรงทํางานไมประสานกัน 
  ท้ังนี้ไมไดหมายความวาอาการดังกลาวจะเปนโรคเอดสทุกราย  จนกวาจะไดรับการตรวจ
เลือดยืนยันท่ีแนนอนกอน 
  การติดตอ 
  โรคเอดสติดตอกันไดหลายทาง  ท่ีพบบอย
และสําคัญท่ีสุด  คือ 

1. จากการมีเพศสัมพันธกับผูท่ีมีเช้ือ 
โรคเอดส 
  2.  จากการถายเลือด  หรือรับผลิตภัณฑ
เลือดท่ีมีเช้ือเอดส 
  3.   จากการใช เข็มหรือกระบอกฉีดยา
รวมกับผูท่ีมีเช้ือโรคเอดส  โดยเฉพาะผูติดสารเสพติด
ชนิดฉีดเขาหลอดเลือด 
  4.  จากแมท่ีมีเช้ือไวรัสเอดสไปสูทารกในครรภ 
 
 



88 

 

 โรคเอดสไมตดิตอในกรณีตอไปนี ้
  1.  เรียนสถาบันเดียวกนั  หรืออยูบานเดียวกนั 
  2.  จับมือหรือพูดคุย 
  3.  นั่งรวมโตะรับประทานอาหาร 
  4.  ใชโทรศัพทรวมกนั  หรือโทรศัพทสาธารณะ 
  5.  ใชหองน้ํารวมกัน  หรือหองน้ําสาธารณะ 
  6.  คลุกคลีหรือเลนรวมกัน 
  7.  ใชสระวายน้ํารวมกัน 
  8.  ยุงหรือแมลงดูดเลือด 
  
 การปองกันโรคเอดส 
  โรคเอดสเปนโรคท่ีไมมียารักษาใหหายขาดได  จึงควรเนนการปองกันโรคโดยปฏิบัติดังนี ้
  1.  ไมเสพสารเสพติด  และถากําลังติดสารเสพติดก็ไปรับการรักษาเพ่ือเลิกสารเสพติด  
หลีกเล่ียงการใชเข็มฉีดยา  หรือกระบอกฉีดสารเสพติดรวมกับผูอ่ืน 
  2.  ถามีเพศสัมพันธใหใชถุงยางอนามัย 
  3.  งดเวนการใชของสวนตัวรวมกับผูอ่ืน  โดยเฉพาะของท่ีอาจปนเปอนเลือด  เชน   
แปรงสีฟน  ใบมีดโกนหนวด  เข็มสักตัว  เข็มเจาะหู  เปนตน 
  4.  หญิงท่ีติดเช้ือเอดส  ควรหลีกเล่ียงการตั้งครรภ  เพราะเด็กท่ีเกิดจากแมท่ีติดเช้ือเอดสจะมี
โอกาสตดิเช้ือโรคเอดสไดถึงรอยละ 50  
 
เรื่องท่ี 5  โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis) 
  โรคฉี่หนู พบวา มีผูติดโรคนี้ในฤดูฝน โดยเช้ือโรคจะมากับปสสาวะของหนู และยังสามารถ
พบไดในสัตวอ่ืน ๆ ท่ีใชฟนแทะอาหาร เชน กระรอก สุนัขจิ้งจอก จะสามารถแพรเช้ือออกมาไดโดยท่ีตัว
มันไมเปนโรค  
  เช้ือท่ีเปนสาเหตุของโรค  
   คือ เช้ือแบคทีเรียท่ีอาศัยอยูในดิน โคลน หรือแหลงน้ําลําคลอง บริเวณท่ีมีน้ําทวมขัง ท่ีมี
สภาพแวดลอมเหมาะสมในการดํารงชีวิตของเช้ือโรค คือมีความช้ืน แสงแดดสองถึง มีความเปนกรดปาน
กลาง มักจะระบาดมากในเดือนตุลาคม - พฤศจกิายน 
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               กลุมเส่ียงตอการเกิดโรค 
   -  เกษตรกร  ชาวไรชาวนา  ชาวสวน 
   -  คนงานในฟารมเล้ียงสัตว  โค  สุกร  ปลา 
   -  กรรมกรขุดทอระบายน้ํา  เหมืองแร  โรงฆาสัตว 
   -  กลุมอ่ืน ๆ เชน แพทย  เจาหนาท่ีหองทดลอง  ทหารตํารวจท่ีปฏิบัติงานตามปาเขา 
   -  กลุมประชาชนท่ัวไป  ท่ีอยูในแหลงท่ีมีน้ําทวมขัง หรือมีหนูอาศัยอยู 
 
 

การติดตอของโรค 
   สัตวท่ีนําเช้ือไดแก  พวกสัตวฟนแทะ  เชน หนู  โดยเฉพาะ  หนูนา  หนูพุก รองลงมา
ไดแก  สุนัข  วัว  ควาย  สัตวพวกนี้เกบ็เช้ือไวในไตเม่ือหนูปสสาวะเช้ือจะอยูในน้ําหรือดิน 
   -  เม่ือคนสัมผัสเช้ือซ่ึงอาจจะเขาทางแผล  เยื่อบุในปากหรือตา  หรือแผล  ผิวหนังปกติ     
ท่ีเปยกช้ืนเช้ือโรคสามารถไชผานไปไดเชนกัน 
   -  เช้ืออาจจะเขารางกายโดยการดื่มหรือกินอาหารท่ีมีเช้ือโรค 
 

  อาการที่สําคัญ   
   อาการของโรคแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ได  2 กลุม 
   1.  กลุมท่ีไมมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง  หรือกลุมท่ีอาการไมรุนแรง กลุมนี้อาการ       
ไมรุนแรง  หลังจากไดรับเช้ือ 10-26 วัน โดยเฉล่ีย  10 วัน ผูปวยก็จะเกิดอาการของโรคไดแกปวดเม่ือย
กลามเนื้ออยางรุนแรง  อาจจะมีอาการคล่ืนไสอาเจียน  และมีไขขึ้นสูงดวย บางรายอาจเกิดการเบ่ืออาหาร 
ทองเสีย ปวดทอง ตาแดง เจ็บตา เกิดผ่ืนขึ้นตามตัว หรือมีจ้ําเลือดตามผิวหนัง 
   2.  ระยะการสรางภูมิ  ระยะนี้ถาเจาะเลือดจะพบภูมิตานทานโรค ผูปวยจะมีไขขึ้นใหม  
ปวดศีรษะ  คอแข็งมีการอักเสบของเยือ่หุมสมอง  และตรวจพบเช้ือโรคในปสสาวะ 
   กลุมท่ีมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง  กลุมนี้ไขจะไมหายแตจะเปนมากขึ้นโดยพบมีอาการ
ตัวเหลืองตาเหลือง  มีผ่ืนท่ีเพดานปาก  มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง  ตับและไตอาจวายได  ดีซาน  เยื่อหุม
สมองอักเสบ  กลามเนื้ออักเสบ  อาจจะมีอาการไอเปนเลือด  อาการเหลืองจะปรากฏหลังจากไดรับเช้ือ
โรคนานเกิน 4 วัน  ผูปวยอาจจะเสียชีวิตในระยะนี้หรือในตนสัปดาหท่ีสามจากไตวาย 
   

   ในการปองกันโรคฉี่หนูนั้น มีขอแนะนําดังนี้ 
 1.  กําจัดหนูและปรับปรุงส่ิงแวดลอมใหสะอาดถูกสุขลักษณะ เพ่ือไมใหเปนแหลงเพาะพันธุของหน ู
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 2.  หลีกเล่ียงการลงไปอาบแชในแหลงน้ําท่ีวัว ควายลงไปกินน้ํา แชน้ํา 
 3.  หลีกเล่ียงการแชน้ํา ย่ําโคลนดวยเทาเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีบาดแผลท่ีขา เทา หรือตามรางกาย 
 4.  หลีกเล่ียงการเดินเทาเปลาในทุงนา ในคอกสัตว 
 5.  สวมเครือ่งปองกันตนเองดวยการสวมถุงมือยาง รองเทาบูทยาง และสวมเส้ือผาท่ีมิดชิด เม่ือตอง
ทํางานในไรนาหรือท่ีเปยกช้ืนแฉะ 
 6.  อาบน้ําชําระลางรางกายดวยน้ําสะอาดและสบูทันทีหลังการลุยน้ําย่ําโคลน หรือกลับจากทุงนา 
 7.  ไมชําแหละสัตวโดยไมสวมถุงมือ 
 8.  ไมกินเนื้อสัตว เครื่องในสัตวท่ีไมไดทําใหสุกหรือผักสดจากทองนาท่ีไมไดลางใหสะอาด 
หลีกเล่ียงการอม กลืนน้ํา หรือลืมตาในน้ําท่ีไมสะอาด  
 9.  หลีกเล่ียงการดื่มน้ํา หรือรับประทานอาหารจากภาชนะท่ีเปดฝาท้ิงไว เพราะอาจมีหนูมาฉี่รดไว 
 
 
เรื่องท่ี 6  โรคมือเทาเปอย ( hand foot mouth Syndrome) 
  โรคปากเทาเปอยเกิดจากการติดเช้ือไวรัสท่ีช่ือวา Coxsackievirus โดยตอง
ประกอบดวยผ่ืนท่ีมือ เทา เริ่มตนเปนท่ีปาก เหงือก เพดาน ล้ิน และลามมาท่ีมือ เทา 
บริเวณท่ีพันผาออมเชนกัน ผ่ืนจะเปนตุมน้ําใสมีแผลไมมาก จะพบไดในทารกท่ีมีอายุ
ตั้งแต 2 สัปดาหขึ้นไป ผ่ืนท่ีปรากฏจะหายไดภายใน 5 - 7 วัน 
   อาการ 
   -  มีไข 
   -  เจ็บคอ 
   -  มีตุมท่ี คอ ปาก เหงือก ล้ิน โดยมากเปนตุมน้ํามากกวาเปนแผล 
   -  ปวดศีรษะ 
   -  ผ่ืนเปนมากท่ีมือ รองลงมาพบท่ีเทา กนก็พอพบได 
   -  มีอาการเบ่ืออาหาร 
   -  เด็กจะหงุดหงิด 
  ระยะฟกตัว หมายถึงระยะตั้งแตไดรับเช้ือจนกระท่ังเกิดอาการไขเวลาประมาณ 4 - 6 วัน 
  การวินิจฉัย โดยการตรวจรางกายพบผ่ืนบริเวณดังกลาว 
  การรักษา ไมมีการรักษาเฉพาะโดยมากรักษาตามอาการ 
   -  ถามีไขใหยาลดไข 
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   -  ดื่มน้ําใหเพียงพอตอรางกาย อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว 
  โรคแทรกซอน  
  ผูปวยสวนใหญเกิดจากเช้ือ coxsackievirus A16 ซ่ึงหายเองใน 1 สัปดาห แตหากเกิดจากเช้ือ 
enterovirus 71 โรคจะเปนรุนแรงและเกิดโรคแทรกซอน  
   -  อาจจะเกิดชักเนื่องจากไขสูง ตองเช็ดตัวเวลามีไขและรับประทานยาลดไข  
   -  อาจจะเกิดเยื่อหุมสมองและสมองอักเสบได  
  การปองกัน หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผูปวย  
  ควรพบแพทยเม่ือไร  
   -  ไขสูงรับประทานยาลดไขแลวไมลง  
   -  ดื่มน้ําไมไดและมีอาการขาดน้ํา ผิวแหง ปสสาวะสีเขม  
   -  เด็กกระสับกระสาย  
   -  มีอาการชัก เด็กจะเสียชีวิตเนื่องจากอาการของโรคแทรกซอน 
 
 
เรื่องท่ี 7  โรคตาแดง 
  โรคตาแดงเปนโรคตาท่ีพบไดบอย เปนการ
อักเสบของเยื่อบุตา (conjuntiva) ท่ีคลุมหนังตาบนและลาง
รวมเยื่อบุตาท่ีคลุมตาขาว โรคตาแดงอาจจะเปนแบบ
เฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรั ง สาเหตุอาจจะเกิดจากเช้ือ
แบคทีเรีย ไวรัส Chlamydia trachomatis ภูมิแพ หรือสัมผัส
สารท่ีเปนพิษตอตา สาเหตุสวนใหญเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย
และเช้ือไวรัส มักจะติดตอทางมือ ผาเช็ดหนาหรือผาเช็ดตัว
โดยมากจะเปนและหายไดภายในเวลา 2 สัปดาห  ตาแดงจากโรคภูมิแพมักจะเปนตาแดงเรื้อรัง มีการ
อักเสบของหนังตา ตาแหง การใช contact lens หรือน้ํายาลางตาก็เปนสาเหตุของตาแดงเรื้อรัง 
  อาการของโรคตาแดง 
   1. คันตา เปนอาการท่ีสําคัญของผูปวยตาแดงท่ีเกิดจากภูมิแพ อาการคันอาจจะเปนมาก
หรือนอย คนท่ีเปนโรคตาแดงโดยท่ีไมมีอาการคันไมใชเกิดจากโรคภูมิแพ นอกจากนั้นอาจจะมีประวัติ
ภูมิแพในครอบครัว เชน หอบหืด ผ่ืนแพ  
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   2. ขี้ตา ลักษณะของขี้ตาก็ชวยบอกสาเหตุของโรคตาแดง  
    - ขี้ตาใสเหมือนน้ําตามักจะเกิดจากไวรัสหรือโรคภูมิแพ  
    - ขี้ตาเปนเมือกขาวมักจะเกิดจากภูมิแพหรือตาแหง  
    - ขี้ตาเปนหนองมักจะรวมกับมีสะเก็ดปดตาตอนเชาทําใหเปดตาลําบากสาเหตุมักจะ
เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย  
   3.  ตาแดงเปนขางหนึ่งหรือสองขาง 
    -  เปนพรอมกันสองขางโดยมาก
มักจะเกิดจากภูมิแพ  
    - เปนขางหนึ่งกอนแลวคอยเปน
สองขางสาเหตุเกิดจากการติดเช้ือเชนแบคทีเรีย ไวรัส 
หรือ Chlamydia  
    - ผูท่ีมีโรคตาแดงขางเดียวแบบเรื้อรัง ชนิดนี้ตองปรึกษาแพทย  
   4. อาการปวดตาหรือมองแสงจาไมได มักจะเกิดจากโรคชนิดอ่ืน เชน ตอหิน มานตา
อักเสบ เปนตน ดังนั้นหากมีตาแดงรวมกับปวดตาหรือมองแสงไมไดตองรีบพบแพทย  
   5. ตามัว แมวากระพริบตาแลวก็ยังมัวอยู โรคตาแดงมักจะเห็นปกติหากมีอาการตามัว
รวมกับตาแดงตองปรึกษาแพทย  
   6. ประวัติอื่น การเปนหวัด การใชยาหยอดตา น้ําตาเทียม เครื่องสําอาง โรคประจําตัว     
ยาท่ีใชอยูประจํา  
  การปองกันโรคตาแดง  
   -  อยาใชเครื่องสําอางรวมกับคนอ่ืน  
   -  อยาใชผาเช็ดหนาหรือผาเช็ดตัวรวมกัน  
   -  ลางมือบอย ๆ อยาเอามือขยี้ตา  
   -  ใสแวนตาปองกัน เม่ือตองทํางานเกี่ยวของกับฝุนละออง สารเคมี  
   -  อยาใชยาหยอดตาของผูอ่ืน  
   -  อยาวายน้ําในสระท่ีไมไดใสคลอรีน  
  การรักษาตาแดงดวยตัวเอง  
   -  ประคบเย็นวันละ 3 - 4 ครั้ง ครั้งละ 10 - 15 นาที  
   -  ลางมือบอย ๆ  
   -  อยาขยี้ตาเพราะจะทําใหตาระคายมากขึ้น  
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   -  ใสแวนกันแดด หากมองแสงสวางไมได  
   -  อยาใส contact lens ในระยะท่ีตาแดง ตาอักเสบ  
   -  เปล่ียนปลอกหมอนทุกวัน  
 
เรื่องท่ี 8  ไขหวัดนก 
   สาเหตุ โรคไขหวัดนก (Avian influenza หรือ Bird flu) เกิดจากเช้ือไวรัสเอเวียนอินฟลู
เอนซา ชนิดเอ (Avian influenza Type A) ทําใหเกิดโรคขึ้นไดท้ังในคนในสัตวเล้ียงลูกดวยนม และสัตว
ปก 
   อาการ ผูปวยจะมีอาการคลายกับไขหวัดใหญ มีระยะฟกตัวเพียง 1-3 วัน จะมีอาการ      
ไขสูง หนาวส่ัน ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ออนเพลีย เจ็บคอ ไอ ตาแดง เหนื่อยหอบ หายใจลําบาก 
รายท่ีรุนแรงเนื่องจากมีอาการปอดอักเสบรวมดวย โดยเฉพาะในเด็กและผูสูงอายุอาจทําใหเสียชีวิตได 
   การติดตอ เช้ือไวรัสนี้จะถูกขับถายออกมากับมูลของนกท่ีมีเช้ือนี้อยูและติดติดตอสูสัตว
ปกท่ีไวตอการรับเช้ือ ซ่ึงจะเกิดกับไก เปด หาน และนก คนจะติดตอมาจากสัตวอีกตอหนึ่งโดยการสัมผัส
มูลสัตว น้ํามูก น้ําตา น้ําลาย ของสัตวท่ีปวยหรือตาย ปจจุบันยังไมพบวามีการติดตอจากคนสูคน              
ผูท่ีทํางานในฟารมสัตวปก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดนก มีโอกาสติดโรคไขหวัด
นกสูง 
   การปองกัน โดยการปฏิบัติดังนี้ 
   1.  หลีกเล่ียงการสัมผัสกับสัตวปกท่ีปวยเปนโรคอยู 
   2.  ลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบูทุกครั้ง หลังหยิบจับเนื้อสัตวปกหรือไขดิบ  
และอาบน้ําหลังจับตองหรือสัมผัสสัตว โดยเฉพาะสัตวปกท่ีปวยหรือตาย 
   3.  ดูแลรักษารางกายใหแข็งแรงเพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานโรค 
   4.  ถามีไข ปวดศีรษะ หนาวส่ัน  เจ็บคอ ไอ โดยเฉพาะผูท่ีคลุกคลีกับสัตวปกท้ังท่ีมีชีวิต
และไมมีชีวิตควรรีบไปพบแพทย 
   5.  รับประทานอาหารประเภทไกและไขท่ีปรุงสุกเทานั้น งดรับประทานอาหารท่ีปรุง 
สุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการระบาดของโรค 
   6.  ลางเปลือกไขดวยน้ําใหสะอาดกอนปรุงอาหาร  
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                                              บทท่ี 5 
ยาสามัญประจําบาน 

สาระสําคัญ 

 ยาสามัญประจําบานเปนยาท่ีประชาชนทุกคนควรจะมีไวใชในครอบครัว เพ่ือใชสําหรับบรรเทา
อาการเจ็บปวยเบ้ืองตนของสมาชิกในครอบครัว เวลาท่ีเกิดอาการเจ็บปวย หลังจากนั้นจึงนําสง
สถานพยาบาลตอไป 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายสรรพคุณและวิธีการใชยาสามัญประจําบานไดถูกตอง 
2. อธิบายถึงอันตรายจากการใชยาสามัญประจําบาน 
3. อธิบายถึงความเช่ือท่ีผิด ๆ เกี่ยวกับการใชยา 

  
ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  หลักการและวิธีการใชยาสามัญประจําบาน 
 เรื่องท่ี 2  อันตรายจากการใชยา และความเช่ือท่ีผิดเกี่ยวกับยา 
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  ยาสามัญประจําบานเปนท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถหาซ้ือและจําหนายไดโดยไมตองมี
ใบอนุญาตจากแพทย ซ่ึงองคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขไดผลิตยาตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก 
และไดมาตรฐานสําหรับจําหนายใหแกประชาชนท่ัวไป 
  ยาสามัญประจําบานเปนยาแผนปจจุบันหรือแผนโบราณท่ีใชรักษาอาการเจ็บปวยเล็ก ๆ   
นอย ๆ เชน ไอ ปวดศีรษะ ปวดทอง ของมีคมบาด แผลพุพอง เปนตน หากใชแลวอาการไมดีขึ้นควรไป
ปรึกษาแพทยเพ่ือรับการรักษาตอไป 
  ตัวอยางยาสามัญประจําบานควรมีไวไดแก 
  1.  ยาแกปวดแกไข 
  2.  ยาแกแพ 
  3.  ยาถาย ยาระบาย 
  4.  ยาสําหรับกระเพาะอาหารและลําไส 
   -  ยาลดกรด 
   -  ยาธาตุน้ําแดง 
   -  ผงน้ําตาลเกลือแร 
   -  ทิงเจอรมหาหิงคุ 
  5.  ยาสําหรับสูดดมและแกลมวิงเวียน 
  6.  ยาแกไอ แกเจ็บคอ 
  7.  ยาสําหรับโรคผิวหนัง 
  8.  ยารักษาแผล 
   -  ยาใสแผลสด 
   -  แอลกอฮอลเช็ดแผล 
 
เรื่องท่ี 1  หลักการและวิธีการใชยาสามัญประจําบาน 
 หลักและวิธีการใชยา 
 ยารักษาโรคนั้นมีท้ังคุณและโทษ ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย เราควรคํานึงหลักการ    
ใชยาดังนี ้
  1. ใชยาตามคําส่ังแพทย เทานั้น เพ่ือจะไดใชยาถูกตองตรงกับโรค ไมควรใชยาตาม           คํา
โฆษณา เพราะการโฆษณานั้นอาจแจงสรรพคุณยาเกินความจริง 
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  2.   ใชยาใหถูกวิธี เนื่องจากการจะนํายาเขาสูรางกายมีหลายวิธี เชน การกิน การฉีด การทา 
การหยอด การเหน็บ เปนตน ซ่ึงการจะใชวิธีใดก็ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของตัวยานั้นๆ ดังนั้นกอนใชยา      
จึงจําเปนตองอานฉลาก ศึกษาวิธีการใชใหละเอียดกอนใชทุกครั้ง 
  3.  ใชยาใหถูกขนาด คือการใชยารักษาโรคจะตองไมมากหรือนอยเกินไป ตองใชใหถูกขนาด
ตามท่ีแพทยส่ังจึงจะใหผลดีในการรักษา เชน ใหกินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก็ไมควรกิน 2  เม็ด หรือ
เพ่ิมเปนวันละ 4 - 5 ครั้ง เปนตน และการใชยาในแตละคนก็แตกตางกันโดยเฉพาะเด็กจะมีขนาดการใช      
ท่ีแตกตางจากผูใหญ 
  4.   ใชยาใหถูกเวลา คือ ชวงเวลาในการรับประทานยาหรือการนํายาเขาสูรางกายดวยวิธี 
ตาง ๆ เชน หยอด เหน็บ ทา ฉีด เปนตน เพ่ือใหปริมาณของยาในกระแสเลือดมีมากพอในการบําบัดรักษา
โดยไมเกิดพิษและไมนอยเกินไปจนสามารถรักษาโรคได ซ่ึงการใชยาใหถูกเวลาควรปฏิบัติดังนี ้
   -  การรับประทานยากอนอาหาร ยาท่ีกําหนดใหรับประทานกอนอาหารตองกินกอน
อาหารอยางนอย  ½ - 1  ช่ัวโมง ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือใหยาถูกดูดซึมไดดี ถาลืมกินยาในชวงใดก็ใหกิน 
หลังอาหารม้ือนั้นผานไปแลวอยางนอย  2 ช่ัวโมง เพราะจะทําใหยาถูกดูดซึมไดด ี
   -  การรับประทานยาหลังอาหาร ยาท่ีกําหนดใหรับประทาน “หลังอาหาร” โดยท่ัวไป    
จะใหรับประทานหลังอาหารทันที หรือหลังจากกินอาหารแลวอยางนอย 15 นาที เพ่ือใหยาถูกดูดซึมเขาสู
กระแสเลือดรวมกับอาหารในลําไสเล็ก 
   -  การรับประทานยากอนนอน ยาท่ีกําหนดใหรับประทาน “ กอนนอน” ใหกินยานั้น
หลังจากกินอาหารม้ือเย็นเสร็จแลวไมต่ํากวา 4 ช่ัวโมง กอนเขานอน 
  5.  ใชยาใหถูกมาตรฐาน คือใชยาท่ีมีตัวยาครบท้ังชนิดและปริมาณไมใชยาเส่ือมคุณภาพหรือ
หมดอายุ ซ่ึงสามารถดูไดจากวัน,เดือน,ป ท่ีระบุไววาผลิต เม่ือใด หมดอายุเม่ือใด เปนตน 
  6.  ใชยาใหถูกกับคน คือ ตองดูใหละเอียดกอนใชวา ยาชนิดใดใชกับใคร เพศใด และอายุ
เทาใด เพราะอวัยวะตางๆ ในรางกายของคนแตละเพศแตละวัยมีความแตกตางกัน เชน เด็กจะมีอวัยวะ
ตางๆ ในรางกายท่ียังเจริญเติบโตไมเต็มท่ีเม่ือไดรับยาเด็กจะตอบสนองตอยาเร็วกวาผูใหญมาก และสตรี
มีครรภก็ตองคํานึงถึงทารกในครรภดวยเพราะยาหลายชนิดสามารถผานจากแมไปสูเด็กไดทางรกอาจมี
ผลทําใหเด็กท่ีคลอดออกมาพิการไดการใชยาในเด็กและสตรีมีครรภจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ 
  7.  ใชยาใหถูกโรค คือ ใชยาใหตรงกับโรคท่ีเปน ซ่ึงจะเลือกใชยาตัวใดในการรักษานั้น      
ควรจะใหแพทย หรือเภสัชกรผูรูเปนคนจัดใหเราไมควรซ้ือยา หรือใชยาตามคําบอกเลาของคนอ่ืน หรือ
หลงเช่ือคําโฆษณา เพราะหากใชยาไมถูกกับโรคอาจทําใหไดรับอันตรายจากยานั้นได หรือไมไดผล      
ในการรักษาและยังอาจเกิดโรคอ่ืนแทรกซอนได 
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  8.  การใชยาที่ใชภายนอก ยาท่ีใชภายนอก ไดแก ขี้ผ้ึง ครีม ยาผง ยาเหน็บ ยาหยอด            
โดยมีวิธีการดังนี้ 
   -  ยาใชทาใหทาเพียงบางๆ เฉพาะบริเวณท่ีเปนโรค หรือบริเวณท่ีมีอาการ 
   -  ยาใชถูนวด ใหทาและถูบริเวณท่ีมีอาการเบา ๆ 
   -  ยาใชโรย กอนท่ีจะโรยยาควรทําความสะอาดแผลและเช็ดบริเวณท่ีจะทําใหแหง
เสียกอน ไมควรโรยยาท่ีแผลสด หรือแผลท่ีมีน้ําเหลืองเพราะผงยาจะเกาะกันแข็งปดแผล อาจเปนแหลง
สะสมเช้ือโรคภายในแผลได 
   -  ยาใชหยด จะมีท้ังยาหยอดตา หยอดหู หยอดหรือพนจมูก โดยยาหยอดตาใหใชหลอด
หยอดยาท่ีใหมาโดยเฉพาะเวลาหยอดจะตองไมใหหลอดสัมผัสกับตา ใหหยอดบริเวณกลางหรือหางตา
ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในฉลาก ยาหยอดยาเม่ือเปดใชแลว ไมควรเก็บไวใชนานเกิน 1 เดือน และไมควร
ใชรวมกันหลายคน 
  9.   การใชยาที่ใชภายนอกและยาที่ใชภายใน คือยาท่ีใชรับประทาน ไดแก ยาเม็ด ยาผง ยาน้ํา 
โดยมีวิธีการใชดังนี้ 
   -  ยาเม็ด ท่ีใหเคี้ยวกอนรับประทาน ไดแก ยาลดกรดชนิดเม็ดยาท่ีหามเคี้ยว ใหกลืนลง
ไปเลย ไดแก ยาชนิดท่ีเคลือบน้ําตาลและชนิดท่ีเคลือบ ฟลมบางๆ จับดูจะรูสึกล่ืน 
   -  ยาแคปซูล เปนยาท่ีหามเคี้ยวใหกลืนลงไปเลย ท้ังชนิดออน และชนิดแข็ง ซ่ึงชนิดแข็ง
จะประกอบดวยปลอก 2 ขางสวมกัน 
   -  ยาผง มีอยูหลายชนิดและใชแตกตางกัน เชน ตวงใสชอนรับประทานแลวดื่มน้ําตาม
หรือชนิดตวงมาละลายน้ํากอน และยาผงท่ีตองละลายน้ําในขวดใหไดปริมาตรท่ีกําหนดไวกอนท่ีจะใช
รับประทาน น้ําท่ีนํามาใชตองเปนน้ําดื่มท่ีตมสุกท้ิงใหเย็นแลว และควรใชยาใหหมดภายใน 7 วันหลังจาก
ผสมน้ําแลว 
  10.  ใชยาตามคําแนะนําในฉลาก ปกติยาทุกชนิดจะมีฉลากยาเพ่ือบอกถึงช่ือยา วิธีการใช 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ซ่ึงเราจําเปนตองอานใหเขาใจโดยละเอียดเสียกอน วาเปนยาท่ีเราตองการใช
หรือไม และปฏิบัติใหถูกตองตามท่ีฉลากยาแนะนําเอาไว 
 
  ลักษณะยา 
   เนื่องจากยามีหลายประเภท มีท้ังยากิน ยาทา ยาอมในแตละประเภทมีอีกหลายชนิดซ่ึงมี
วิธีการและขอควรระวังแตกตางกัน จึงจําเปนตองเรียนรูลักษณะและประเภทของยา 
 



98 

 

 การจําแนกประเภทของยา 

   ตามพระราชบัญญัติยา ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2522 ไดใหความหมายวา ยา หมายถึง สารท่ีใชใน
การวิเคราะห บําบัดรักษา ปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยและสัตว รวมท้ังใชในการบํารุงและ
เสริมสรางสุขภาพรางกายและจิตใจดวย สามารถจําแนกไดเปน 6 ประเภท ดังนี้ 
   1.   ยาแผนปจจุบัน หมายถึง ยาท่ีใชรักษาโรคแผนปจจุบันท้ังในคนและสัตว เชน ยาลด
ไข ยาปฏิชีวนะ ยาแกปวด ยาแกแพ เปนตน 
   2.  ยาแผนโบราณ หมายถึง  ยาท่ีใชรักษาโรคแผนโบราณท้ังในคนและสัตวยาชนิดนี้
จะตองขึ้นทะเบียนเปนตํารับยาแผนโบราณอยางถูกตอง เชน ยามหานิลแทงทอง ยาธาตุบรรจบ ยาเทพ
มงคล ยาเขียวหอม เปนตน 
   3.  ยาอันตราย หมายถึง ยาท่ีตองควบคุมการใชเปนพิเศษ เพราะหากใชยาประเภทนี้     
ไมถูกตองอาจมีอันตรายถึงแกชีวิตได เชน ยาปฏิชีวนะชนิดตางๆ ยาจําพวกแกคล่ืนเหียนอาเจียน เปนตน 
   4.  ยาสามัญประจําบาน หมายถึง ยาท้ังท่ีเปนแผนปจจุบันและแผนโบราณ ซ่ึงกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติยาวาเปนยาสามัญประจําบาน เชน ยาธาตุน้ําแดง ยาขับลม ยาเม็ดซัลฟากัวนิดีน           
ยาระบายแมกนีเซีย ดีเกลือ ยาเม็ดพาราเซตามอล เปนตน 
   5.  ยาสมุนไพร หมายถึง ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดนํามาผสมหรือเปล่ียน
สภาพ เชน วานหางจระเข  กระเทียม มะขาม มะเกลือ นอแรด เขี้ยวเสือ ดีงูเหลือม ดีเกลือ สารสม จุนสี 
เปนตน 
   6.  ยาควบคุมพิเศษ ไดแก ยาแผนปจจุบัน หรือยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเปนยา
ควบคุมพิเศษ เชน ยาระงับประสาทตาง ๆ  
 
               รูปแบบของยา 
  ยาท่ีผลิตในปจจุบันมีหลายรูปแบบ เพ่ือสะดวกแกการใชยาและใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ไดแก 
  1.  ยาเม็ด มีท้ังยาเม็ดธรรมดา เชน พาราเซตามอล  เม็ดเคลือบฟลม เชน ยาแกไอ ยาเม็ด
เคลือบน้ําตาล เชน ไวตามิน เม็ดเคลือบพิเศษ เพ่ือใหยาแตกตัวท่ีลําไส เชน ยาวัณโรค ยาแกปวด 
  2.  ยาแคบซูล  แคปซูลชนิดแข็ง ไดแก ยาปฏิชีวนะตาง ๆ แคปซูลชนิดออนไดแก น้ํามันตับ
ปลา วิตามินอี ปลอกหุมของยานี้จะละลายในกระเพาะอาหาร เพราะมีรสขมหรือมีกล่ินแรง 
  3.  ยาน้ํา มีหลายชนิด เชน ยาแกไอน้ําเช่ือม ยาแกไขหวัดเด็ก 
  4.  ยาฉีด ทําเปนหลอดเล็ก ๆ และเปนขวด รวมท้ังน้ําเกลือดวย 
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  นอกจากนี้ยังมียาขี้ผ้ึงทาผิวหนัง บดผง ยาเหน็บ ยาหยอดตา ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก ยาอม 
รูปแบบของยาขึ้นอยูกับจุดมุงหมายผูใช 
            การเก็บรักษา 
  เม่ือเราทราบถึงวิธีการใชยาท่ีถูกตองแลว ก็ควรรูถึงวิธีการเก็บรักษาท่ีถูกตองดวย เพ่ือใหยามี
คุณภาพในการรักษา ไมเส่ือมคุณภาพเร็ว โดยมีวิธีการเก็บรักษา ดังนี ้
  1.  ตูยาควรตั้งอยูในท่ีท่ีแสงแดดสองเขาไปไมถึง ควรตั้งใหพนจากมือเด็ก โดยอยูในระดับ    
ท่ีเด็กไมสามารถหยิบถึง เพราะยาบางชนิดมีสีสวย เด็กอาจนึกวาเปนขนมแลวนํามารับประทาน             
จะกอใหเกิดอันตรายได 
  2.  ไมตั้งตูยาในท่ีช้ืน ควรตั้งอยูในท่ีท่ีอากาศถายเทไดสะดวก ควรเก็บยาใหหางจากหองครัว 
หองน้ําและตนไม 
  3.  ควรจัดตูยาใหเปนระเบียบ โดยแยก ยาใชภายนอก ยาใชภายใน และเวชภัณฑ เพ่ือปองกัน
อันตรายจากการหยิบยาผิด อันตรายจากการหยิบยาผิด 
  4.  เก็บรักษาไมใหถูกแสงสวาง เพราะยาบางชนิดหากถูกแสงแดด จะเส่ือมคุณภาพจึงตอง
เก็บในขวดทึบแสงมักเปนขวดสีชา เชน ยาหยอดตา ยาวิตามิน ยาปฏิชีวนะ และยา แอดดรีนาลินท่ีสําคัญ
ควรเก็บยาตามท่ีฉลากกําหนดไวอยางเครงครัด แตถาฉลากไมไดบงไวก็เปนท่ีเขาใจวาใหเก็บในท่ีปองกัน
ความช้ืนไดดี ไมเก็บยาในท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป หรือไมนํายาไปแชแข็ง การเก็บรักษายาท่ีถูกตอง ยอมได
ใชยาท่ีมีประสิทธิภาพ และยาก็ไมเส่ือมคุณภาพเร็วซ่ึงจะใหผลในการรักษาเต็มท่ี 
 
 การสังเกตยาที่เส่ือมสภาพ 
  ยาเส่ือมสภาพ หมายถึง ยาท่ีหมดอายุ ไมมีผลทางการรักษาและอาจกอใหเกิดปญหา           
ตอสุขภาพ กอนการใชยาและเวชภัณฑทุกชนิด จะตองสังเกตลักษณะของยาวามีการเส่ือมสภาพหรือยัง 
โดยมีขอสังเกตดังตอไปนี ้
  1.  ยาเม็ดธรรมดา  เปนยาท่ีจะเกิดการเปล่ียนสภาพไดงายเม่ือถูกความช้ืนของอากาศ ดังนั้น
ทุกครั้งท่ีเปดขวดใชยาแลวควรปดใหแนน ถาพบวายามีกล่ินผิดไปจากเดิม เม็ดยามีผลึกเกาะอยู แสดงวา
ยาเส่ือมสภาพไมควรนํามาใช 
  2.  ยาเม็ดชนิดเคลือบน้ําตาล จะเปล่ียนแปลงงายถาถูกความรอนหรือความช้ืน จะทําใหเม็ด
ยาเยิ้มสีละลาย ซีดและดางไมเสมอกัน หรือบางครั้งเกิดการแตกรอนได ถาพบสภาพดังกลาวก็ไมควร
นํามาใช 
  3.  ยาแคปซูล ยาชนิดแคปซูลท่ีเส่ือมสภาพสามารถสังเกตไดจากการท่ีแคปซูลจะพองหรือ
แยกออกจากกัน และยาภายในแคปซูลก็จะมีสีเปล่ียนไปไมควรนํามาใช 
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  4.  ยาฉีด  ยาฉีดท่ีเส่ือมสภาพจะสังเกตไดงายโดยดูจากยาท่ีบรรจุในขวดหรือหลอด ยาฉีด
ชนิดเปนผง ถามีลักษณะตอไปนี้แสดงวาเส่ือมสภาพ 
   -  สีของยาเปล่ียนไป 
   -  ผงยาเกาะติดผนังหลอดแกว 
   -  ผงยาเกาะตัวและตองใชเวลาทําละลายนานผิดปกต ิ
   -  เม่ือดูดยาเขาหลอดฉีดยาทําใหเข็มอุดตัน 
  5.  ยาน้ําใส  ลักษณะของยาน้ําใสท่ีเส่ือมสภาพสังเกตไดงายดังนี ้
   -  สีของยาเปล่ียนไปจากเดิม 
   -  ยาขุนผิดปกติและอาจมีการตกตะกอนดวย 
   -  ยามีกล่ินบูดเปรี้ยว 
  6.  ยาน้ําแขวนตะกอน  ลักษณะของยาน้ําแขวนตะกอน ท่ีเส่ือมสภาพจะสังเกตพบลักษณะ
ดังนี้ 
   -  มีสี  กล่ิน และรสเปล่ียนไปจากเดิม 
   -  เม่ือเขยาขวดแลวยาท้ังขวดไมเปนเนื้อเดียวกัน หรือยามีตะกอนแข็งเขยาไมแตก 
  7.  ยาเหน็บ ลักษณะของยาเหน็บท่ีเส่ือมสภาพและไมควรใชมีดังนี ้
   -  เม็ดยาผิดลักษณะจากรูปเดิมจนเหน็บไมได 
   -  ยาเหลวละลายจนไมสามารถใชได 
  8.  ยาขี้ผ้ึง เม่ือเส่ือมสภาพจะมีลักษณะท่ีสังเกตไดงายดังนี ้
   -  มีการแยกตัวของเนื้อยา 
   -  เนื้อยาแข็งผิดปกต ิ
   -  สีของขี้ผ้ึงเปล่ียนไปและอาจมีจุดดางดําเกิดขึ้นในเนื้อยา 
 

 
เรื่องท่ี 2  อันตรายจากการใชยา และความเช่ือท่ีผิดเกี่ยวกับยา 
 
  ยาเปนส่ิงท่ีมีประโยชนถาใชอยางถูกตองและเหมาะสมในขณะเดียวกัน ถาใชยาไมถูกตอง   
ก็จะมีโทษมหันต ทําใหไมหายจากการเจ็บปวยและอาจมีอันตรายถึงชีวิต 

  1.   อันตรายเกิดจากการใชยาเกินขนาด เกิดจากการรับประทานยาชนิดเดียวกันในปริมาณ
มากกวาท่ีแพทยกําหนด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายตอรางกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได 
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  2.  อันตรายเกิดจากการใชยาเส่ือมคุณภาพ เชน การรับประทานยาหมดอายุ นอกจากอาการ
เจ็บปวยไมหาย แลว ยังอาจทําใหอาการทรุดหนักเปนอันตรายได 
  3.  อันตรายจากการใชยาติดตอกันเปนเวลานาน ยาบางชนิดเม่ือใชติดตอกันเปนเวลานาน
อาจสะสมทําใหเปนพิษตอระบบตาง ๆ ของ รางกาย นอกจากนั้นการใชยาติดตอกัน นาน ๆ อาจทําใหเกิด
การติดยา เชน ยาแกปวดบางชนิด 
  4.  อันตรายจากการใชยาจนเกิดการดื้อยา เกิดจากการรับประทานยาไมครบจํานวน           
ตามแพทยส่ัง หรือยังไมทันจะหายจากโรค ผูปวยก็เลิกใชยาชนิดนั้น ท้ังๆ ท่ีเช้ือโรคในรางกายถูกทําลาย      
ไมหมด ทําใหเช้ือโรคนั้นปรับตัวตอตานฤทธ์ิยา ทําใหยารักษาไมไดผล 
  5.  อันตรายท่ีเกิดจากการใชยา โดยไมทราบถึงผลขางเคียงของยาบางชนิด มีผลขางเคียง     
ตอรางกาย เชน ยาแกหวัด ชวยลดน้ํามูกและลดอาการแพตางๆ แตมีผลขางเคียงทําใหผูใช รูสึกงวงนอน
ซึมเซา ถาผูใชไมทราบ และไปทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือ ขับขี่ยานพาหนะ ก็จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ   
ไดงาย 
 

 ขอแนะนําการใชยา 
  1.  ควรใชยาท่ีรูจักคุณและโทษเปนอยางดีแลว 
  2.  เลือกใชยาเปนตัว ๆตามอาการและสาเหตุของโรค 
  3. ควรกินยาใหไดขนาด (เทียบตามอายุ) และเม่ืออาการดีขึ้นแลวก็ตองกินใหครบตาม
กําหนดระยะเวลาของยาแตละชนิด โดยเฉพาะกลุมยาปฏิชีวนะ 
  4.  เม่ือกนิยาหรือใชยาแลวอาการไมดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงขึ้น ควรไปหาหมอโดยเร็ว 
  5.  เม่ือกินยาหรือใชยาแลวมีอาการแพ (เชน มีลมพิษผ่ืนแดง ผ่ืนคัน หนังตาบวม หายใจ  
หอบแนน) ควรหยุดยาและปรึกษาหมอ ผูท่ีมีประวัติแพยา กอนใชยาครั้งตอไปควรปรึกษาแพทยหรือ
เภสัชกร 
  6.  ควรซ้ือยาจากรานขายยาท่ีรูจักกันและไวใจได 
  7.  เวลาซ้ือยาควรบอกช่ือยาท่ีตองการเปนตัวๆ อยาใหคนขายหยิบยาชุด ยาซอง  
หรือยาท่ีไมรูจักสรรพคุณให เพราะอาจเปนอันตรายไดโดยเฉพาะยากลุมสเตยีรอยด (เพร็ดนิโซโลน  
เดกซาเมโซน) และยาปฏิชีวนะ 

8. เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภและหญิงท่ีเล้ียงลูกดวยนมตัวเอง ตองเลือกใชยาท่ีไมมี
อันตราย     ตอเด็กหรือทารกในทอง 
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 ยาที่หญิงตั้งครรภไมควรใช 
1. เหลา 
2. บุหรี ่
3. ยาเสพติด (เชน ฝน เฮโรอีน ฯลฯ) 
4. ยานอนหลับ 
5. แอสไพริน 
6. ฮอรโมนเพศ (เชน เอสโตรเจน โปรเจสเตอรโรน,แอนโดรเจน ฯลฯ) 
7. สเตยีรอยด (เชน เพร็ดนิโซโลน เดกซาเมธาโซน ฯลฯ) 
8. ซัลฟา 
9. เตตราไซคลีน 
10. ไดแลนติน (ใชรกัษาโรคลมชัก) 
11. ยาแกคล่ืนไสอาเจียน (ถาจําเปนใหใชวติามินบี 6 ) 
12. ยาขับเลือดพวกเออรกอต 

 

 ยาที่หญงิเลี้ยงลูกดวยนมตัวเองไมควรใช 
1. ยารักษาโรคคอพอกเปนพิษ 
2. ยาขับเลือดพวกเออรกอต 
3. แอสไพรนิ 
4. ยานอนหลับและยากลอมประสาท 
5. ซัลฟา 
6. เตตราไซคลีน 
7. ยาระบาย 
8. ยาคุมกําเนดิ 
9. รีเซอรพีน (ใชรกัษาความดันเลือดสูง) 

 

            ยาที่ทารกไมควรใช 
1. เตตราไซคลีน 
2. คลอแรมเฟนิคอล 
3. ซัลฟา. 
4. แอสไพริน 
5. ยาแกหวัด แกแพ (ในชวงอายุ 2 สัปดาหแรก) 
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กิจกรรมทายบท  
 1. ใหผูเรียนบอกช่ือยาสามัญประจําบานและยาสมุนไพรมาอยางละ 5 ช่ือ และนําเสนอ
หนาช้ันเรียน 
 2.  ใหผูเรียนแบงกลุมบอกถึงอันตรายจากการใชยาท่ีเคยพบ วิธีแกไขเบ้ืองตนและ
อภิปรายรวมกัน 
 

6. ยาแกทองเสีย –โลโมติล (Lomotill) ในทารกต่ํากวา 6 เดือน อิโมเดียม (Imodium) ในทารก 
ต่ํากวา 1 ป 

 

 วิธีการใชยาเพ่ือดแูลรักษาตนเอง 
  วิธีการใชยาเพ่ือดูแลรักษาตนเองมีดังนี ้
  1.  ควรมีความรูเรื่องยาชนิดนั้น ดีพอ และใชยารักษาตนเองในระยะส้ัน หากอาการไมดีขึ้น   
ควรไปพบแพทย 
  2.  ไมควรใชยาผสมหลายชนิด ควรเลือกใชยาท่ีมีสวนประกอบเปนตัวยาเดี่ยว ๆ เชนการใชยา
แกปวด ควรใชยาท่ีมีแอสไพรินหรือพาราเซตามอลอยางเดียว ไมควรใชยาท่ีผสมอยูกับยาชนิดอ่ืน ๆ 
  3.  หากเกิดอาการผิดปกติและสงสัยวาแพยาใหหยุดยาทันทีและรบีไปพบแพทย 
  4.   อยาซ้ือยาท่ีไมมีฉลากยาและวิธีการใชยากํากับ 
  5.   อยาหลงเช่ือและฟงคําแนะนําจากผูท่ีไมมีความรูเรื่องยาดีพอเปนอันขาด 
  6.   ควรเก็บยาไวในท่ีมิดชิดไกลจากมือเดก็และไมมีแสงแดดสองถึง 
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บทท่ี 6 
สารเสพติดอันตราย 

สาระสําคัญ 

 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปญหา ประเภท และลักษณะของสารเสพติดตลอดจนอันตราย
จากการติดสารเสพติด 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. อธิบายและบอกประเภทของสารเสพติดได 
2. อธิบายและบอกถึงอันตรายจากการติดสารเสพติด 

 
ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ความหมาย ประเภท และลักษณะของสารเสพติด 
 เรื่องท่ี 2  อันตรายจากสารเสพติด 
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 ปจจุบันปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ในหมูวัยรุนและนักเรียนท่ีมี
อายุนอยลง  โดยสารเสพติดท่ีแพรระบาดมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ยากแกการตรวจสอบมากขึ้น สงผลให
เด็กและเยาวชนมีความเส่ียงตอภัยของสารเสพติดมากขึ้น จึงควรศึกษาและระมัดระวังเพ่ือปองกัน
อันตรายดังกลาว  
 
เรื่องท่ี 1 ความหมาย ประเภท และลักษณะของสารเสพติด 
 องคการอนามัยโลกไดใหความหมายไววา สารใดก็ตามท่ีเสพเขาสูรางกายโดยการ ฉีด สูบ หรือ
ดม จะทําใหมีผลตอจิตใจและรางกาย 4 ประการ 
  1.  เม่ือเสพติดแลวจะมีความตองการท้ังรางกายและจิตใจ 
  2.  ผูท่ีใชยาแลวตองเพ่ิมปริมาณการเสพขึ้นเรื่อย 
  3.  เม่ือหยุดใชยาจะเกิดอาการอดหรือเลิกยาท่ีเรียกวา อาการเส่ียน หรือลงแดง 
  4.  ใชไปนาน ๆ เกิดผลรายตอสุขภาพ 
 
 ประเภทและลักษณะของสารเสพติด 
  เราสามารถแบงสารเสพติดชนิดตาง ๆ ออกไดเปน 4 ประเภทตามฤทธ์ิท่ีมีตอรางกายผูเสพ
ดังนี้ 
  1.  ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท ประเภทนี้จะมีฤทธ์ิทําใหสมองมึนงง ประสาทชา งวงซึม 
หมดความเปนตัวของตัวเองไปช่ัวขณะ  สารเสพติดท่ีจัดอยูในประเภทนี้ คือ 
   1.1  ฝน ทํามาจากยางของผลฝน นํามาเคี่ยวจนมีสีดํา เรียกวา ฝนสุก มีรสขม กล่ินเหม็น
เขียว ละลายน้ําไดดี สามารถเสพไดหลายวิธี 
    โทษของฝน จากแอลคาลอยด ออกฤทธ์ิกดประสาท ทําใหสมองมึนชา อารมณ และ
จิตใจเฉื่อยชา รูสึกเย็นขนลุกสลับกับรอน ปวดท่ีรางกาย เบ่ืออาหาร ทองผูก รางกายทรุดโทรม ติดเช้ือ
โรคงาย 
    อาการ แสดงของการขาดยา คือ หงุดหงิด ตื่นเตน ทุรนทุราย หาว น้ําตาไหล ปวดท่ี
รางกาย อาเจียน ถายอุจจาระเปนเลือด 
   1.2  เฮโรอีน ผลิตจากมอรฟนโดยกรรมวิธีทางเคมี จงึมีช่ือทางเคมีวาไดเคทฟล มอรฟน 
มี 2 ชนิด คือ 
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    -  เฮโรอีนบริสุทธ์ิ ลักษณะเปนผงสีขาว รสขม 
    -  เฮโรอีนผสม ลักษณะเปนเกร็ด สีน้ําตาล ชมพู เหลือง มวง 
    -  สารท่ีผสมมักเปนพวกสารหนู สตริกนิน ยานอนหลับ ยาควินิน ฯลฯ 
    โทษของเฮโรอีน เปนเชนเดียวกับฝน โดยแรงกวาฝนประมาณ 30 - 100 เทา 
    การเสพเขาสูรางกาย โดยการฉีดและสูดหายใจไอระเหยเขาสูรางกาย 
   1.3  ยานอนหลับ จัดอยูในพวกบารบิตูเรท เปนอนุพันธของกรดบารบิตูเรทมีท้ังชนิด
ออกฤทธ์ิชา และออกฤทธ์ิเร็ว ไดแก เซโคบารบิทาล หรือเซโคนาล คนท่ัวไปมักเรียกวา นาตาลีฟา            
สีเหลือง เหลาแหง ไกแดง หรือปศาจแดง มีลักษณะเปนเม็ดสีขาว หรือแคปซูลสีตางๆ เชน สีฟา สีเหลือง 
สีแดง 
   โทษของยานอนหลับ  เปนยาออกฤทธ์ิ กดประสาทสวนกลาง ถาใชมากจะมึนเมา        
พูดไมชัด เดินโซเซ อารมณหงุดหงิด เกิดความกลา บาบ่ินรุนแรงจนสามารถทํารายตนเองได ชอบทะเลาะ
วิวาท กาวราว เม่ือขาดยาจะมีอาการชักกระตุก ตัวเกร็ง กระวนกระวาย คล่ืนไส ประสาทหลอน 
   

2. ประเภทออกฤทธิ์กระตุนประสาท  ประเภทนี้จะทําใหเกิดอาการตื่นเตนตลอดเวลา 
ไมรูสึกงวงนอน แตเม่ือหมดฤทธ์ิยาแลว จะหมดแรงเพราะรางกายไมไดรับการพักผอน สารเสพติดท่ีจัด
อยูในประเภทนี้ ไดแก 
   2.1  กระทอม เปนไมยืนตนขนาดกลาง มีลักษณะใบคลายใบกระดังงาไทย แตเสนใบมี  
สีแดงเรื่อ สารเสพติดใบกระทอม ช่ือมิตราจินิน 
    โทษของกระทอม ออกฤทธ์ิกระตุนประสาท ทําใหอารมณราเริง แจมใส มีเรี่ยวแรง 
และมีความอดทนเพ่ิมขึ้น ทํางานไดนาน ไมอยากอาหาร อยูกลางแดดไดนานๆ แตกลัวฝน ทองผูก 
รางกายทรุดโทรม และอาจเปนโรคจิตได 
   2.2  แอมเฟตตามีน (ยามาหรือยาบา) เปนยากระตุนประสาทมีลักษณะเม็ดสีขาว สีแดง 
หรือบรรจุในแคปซูล บางครั้งอาจเปนผง เสพโดยรับประทานหรือผสมเครื่องดื่ม 
    โทษของยามา จะไปกระตุนใหหัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง หายใจถ่ี พูดมาก      
ริมฝปากแหง มือส่ัน เสพนาน ๆ รางกายจะหมดกําลัง กลามเนื้อออนลา ประสาทและสมองเส่ือม มึนงง 
อาจเกิดภาพหลอน ทําใหตัดสินใจผิดพลาดผูเสพจะมีความผิดปกติของจิตใจ ความคิดเล่ือนลอย เพอฝน 
คุมสติไมได เม่ือขาดยา จะมีอาการถอนยาอยางรุนแรง 
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   2.3  ยากลอมประสาท ไมใชยาเสพติดโดยตรง แตอาจทําใหเสพติดไดจากความเคยชิน    
เม่ือใชยาบอยและเพ่ิมขนาดขึ้นเรื่อย ๆ ยากลอมประสาทมีท้ังชนิดออน เชน ไดอาซีแพม ชนิดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรง 
เชน คลอโปรมาซีน และไฮโอรดาซีน ช่ือทางการคาวา ลาแทกติล เลมลาริล เปนตน 
    โทษของยากลอมประสาท  ยาประเภทนี้สามารถกลอมประสาทใหหายกังวล        
หายหงุดหงิด หายซึมเศรา แตถาใชมากเกินความจําเปนอาจมีอันตรายตอประสาทและสมองได 
  3. ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท ประเภทนี้จะทําใหเกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพ
ลวงตา หูแวว อารมณแปรปรวน ควบคุมอารมณตัวเองไมได อาจทําอันตรายตอชีวิตตนเองและผูอ่ืน      
ไดสารเสพติดประเภทนี้ไดแก 
   3.1 สารระเหย จัดเปนพวกอินทรียเคมี มีกล่ินเฉพาะ ระเหยไดงาย เชน น้ํามันเบนซิน 
ทินเนอร  แลกเกอร น้ํามันกาด กาววิทยาศาสตร แอลเอสดี เมลลาลีน เห็ดขี้ควายเปนตน 
    โทษอันตรายของสารระเหย  ไดแก กดประสาทสวนกลางทําใหสมองพิการ 
สติปญญาเส่ือม มึนเมา เวียนศีรษะ เดินเซ ตาพรา งวงซึม เบ่ืออาหาร ทําใหไตอักเสบ ตับอักเสบ ตับโต
และพิการ สูดดมมาก ๆ ทําใหหัวใจเตนชาลง หมดสติ หยุดหายใจ และตายได 
  4. ประเภทออกฤทธิ์หลายอยาง ประเภทนี้ออกฤทธ์ิตอรางกายหลายอยางท้ังกดประสาทและ
หลอนประสาท ซ่ึงทําใหมีอาการหลงผิด เกิดความเส่ือมโทรมท้ังสุขภาพกายและทางจิตใชไปนาน ๆ       
จะทําลายประสาท เกิดประสาทหลอนและมีอาการทางจิต สารเสพติดประเภทนี้ ไดแก  
   กัญชา เปนพืชลมลุกขึ้นงายในเขตรอน มีลักษณะเปนใบหยกัเรียวแหลม ภายในใบและ
ยอดดอกมียางมากกวาสวนอ่ืนของตน ยางนี้เองมีสารท่ีทําใหเสพติดช่ือเตตระไฮโดรคานาบินอล 

   โทษของกัญชา  ออกฤทธ์ิหลายอยาง ท้ังกระตุนประสาท กดประสาทสวนใน               
เกิดประสาทหลอน กลามเนื้อส่ัน หัวใจเตนเร็ว หายใจไมสะดวก ความคิดสับสน อารมณเปล่ียนแปลงงาย 
เกิดภาพหลอน  เม่ือเสพนานอาจเปนโรคจิตได  

อาการขาดกัญชา จะมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย ปวดศีรษะและปวดทองอยาง
รุนแรง และอาจหมดสติได 

 
 
 
 
 
 
 

 



108 

 

เรื่องท่ี 2  อันตรายจากสารเสพติด 
 โทษของสารเสพติดท่ีเปนอันตรายตอตนเอง ครอบครวั และสังคม จําแนกไดดังนี ้
  1.  โทษตอรางกายและจิตใจ ทําใหการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายเส่ือมลง สุขภาพ
ทรุดโทรม ผายผอม ไมมีเรี่ยวแรง ทําใหบุคลิกภาพแปรปรวน อารมณไมปกติกระวนกระวายคลุมคล่ัง 
บางครั้งเงียบเหงา เศราซึม ปลอยตัวสกปรก เปนท่ีรังเกียจแกผูพบเห็น และภูมิตานทานของรางกายลดลง 
  2.  โทษทางเศรษฐกิจ ส้ินเปลืองเงินทองในการซ้ือสารเสพติด เม่ือสุขภาพทรุดโทรม 
ไมสามารถทํางานได ทําใหขาดรายได สูญเสียเงินทองท้ังของตนเอง ครอบครัวและรัฐบาล 
  3.  โทษทางสังคม บ่ันทอนความสุขในครอบครัว ทําใหมีปญหา เปนท่ีรังเกียจของบุคคล
ท่ัวไป เปนหนทางไปสูอาชญากรรม ตั้งแตลักเล็กขโมยนอย ไปจนถึงปลน ทํารายและฆาชิงทรัพยเพ่ือ
ตองการเงินไปซ้ือยาเสพติด ทําใหเปนภาระของสังคม เนื่องจากผูติดยามักไรความสามารถในการทํางาน 
  4.  โทษทางการปกครอง เปนภาระของรัฐบาลในการบําบัดรักษาและฟนฟู เปนภาระในการ
ปราบปราม ตองเสียงบประมาณในการปราบปราม เนื่องจากปญหาอาชญากรรมท่ีผูเสพกอเพ่ิมขึ้น 
 

 หลักทั่วไปในการหลกีเลี่ยงและปองกนัการตดิสารเสพตดิ 
  1.  เช่ือฟงคําสอนของพอแม ญาติผูใหญ ครู และผูท่ีนานับถือและหวังด ี
  2.  เม่ือมีปญหาควรปรึกษาผูปกครอง คร ูหรือผูใหญท่ีนับถือและหวังดีไมควรเก็บปญหา 
นั้นไว หรือหาทางลืมปญหานั้นโดยใชสารเสพติดชวย หรือใชเพ่ือการประชด 
  3. หลีกเล่ียงใหหางไกลจากผูท่ีติดสารเสพติด ผูจําหนายหรอืผลิตยาเสพติด 
  4. ถาพบคนกําลังเสพสารเสพติด หรือพบคนจําหนาย หรือแหลงผลิต ควรแจงใหผูใหญ 
หรือเจาหนาท่ีทราบโดยดวน 
  5. ตองไมใหความรวมมือเขาไปเกี่ยวของกับเพ่ือนท่ีติดสารเสพติด เชน ไมใหยืมเงิน  
ไมใหยืมสถานท่ี เปนตน แตควรแนะนําใหเพ่ือนไปปรึกษาผูปกครอง เพ่ือหาทางรักษาการติดสารเสพติด
โดยเร็ว 
  6. ศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโทษและอันตรายของสารเสพติด เพ่ือท่ีจะได
สามารถปองกันตนเองและผูใกลชิดจากการติดส่ิงเสพติด 
  7. ไมหลงเช่ือคําชักชวนโฆษณา หรือคําแนะนําใด ๆ  หรือแสดงความเกงกลาเกี่ยวกับการเสพ 
สารเสพติด 
  8. ไมใชยาอันตรายทุกชนดิ โดยไมไดรับคําแนะนําจากแพทยส่ังไวเทานั้น 
  9. หากสงสัยวาตนเองจะตดิส่ิงเสพติดตองรีบแจงใหผูใหญหรือผูปกครองทราบ 
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  10. ยึดม่ันในหลักคําสอนของศาสนาท่ีนับถือ เพราะทุกศาสนามีจุดมุงหมายใหบุคคล
ประพฤติแตส่ิงดีงามและละเวนความช่ัว 
 

กิจกรรมทายบท  
 1. ใหผูเรียนบอกโทษของสารเสพติดมาคนละ 10 ขอ 

 2. ถาเพ่ือนของผูเรียนกําลังคิดจะทดลองยาเสพติด ผูเรียนจะมีคําแนะนําอยางไร 

พรอมอภิปราย 

 3. ผูเรียนบอกวิธีปฏิบัติและดูแลตัวเองใหหลีกเล่ียงกับยาเสพติดมาคนละ 5 ขอ 
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บทท่ี 7 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สาระสําคัญ 

 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยของตนเอง ท่ีเกิดจาก
อันตรายจากการใชชีวิตประจําวันในการเดินทาง ในบานและภัยจากภัยธรรมชาต ิ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถอธิบายถึงแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยของตนเอง 
2. สามารถอธิบายวธีิการปองกันอันตรายอันจะเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน 

 
ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  อันตรายท่ีอาจเกิดในชีวิตประจําวัน 
 เรื่องท่ี 2  อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในบาน 
 เรื่องท่ี 3  อันตรายท่ีอาจจะเกดิขึน้จากการเดินทาง 
 เรื่องท่ี 4  อันตรายจากภัยธรรมชาต ิ
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 การดํารงชีวิตในปจจุบัน มีปจจัยเส่ียงมากมายท่ีคุกคามความปลอดภัยของมนุษย ไมวาจะเปน
ความเจ็บปวย พิการ สูญเสียอวัยวะจนถึงขึ้นถึงสาเหตุ วิธีปองกันและหลีกเล่ียงอันตราย อันอาจเกิดขึ้น 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเองและผูอ่ืน 
 
เรื่องท่ี 1 อันตรายท่ีอาจเกิดในชีวิตประจําวัน 
 ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของมนุษยในแตละปมีมูลคามหาศาล และเปนการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจดวย อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ บางคนอาจไมถึงเสียชีวิตแตทุพพลภาพเปนภาระ     
แกครอบครัวและสังคมดังนี ้
  
 ปจจัยความเส่ียง 

  1. การบริโภคอาหาร  การไดรับสารอาหารเกินความตองการของรางกาย จนเกิดการสะสม
เปนอันตราย เชน ปริมาณของไขมันเกินทําใหเกิดโรค หรือการขาดสารอาหารจนทําใหเจ็บปวย 
นอกจากนี้ยังมีส่ิงปลอมปนในอาหาร เชน ผงชูรส สารบอเร็กซ สารฟอกสี สีผสมอาหาร สารเคมีตกคาง
ในผัก ปลา เนื้อหมู ไก ฯลฯ จึงควรตระหนักและนําความรูดังกลาวไปใชประโยชนในการบริโภคอาหาร 
  2. การบริโภคอาหารที่ไมใชอาหาร ส่ิงเหลานี้ไมมีความจําเปนตอชีวิตแตเปนคานิยมของ
สังคม ความเช่ือ เชน ยาชูกําลัง  อาหารเสริมสุขภาพ 
  3. การมีสัมพันธทางเพศ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมสําสอนทางเพศพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ 
เปนกิจกรรมท่ีอาจทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและตอชีวิตได 
  4. การเสพส่ิงเสพติด ส่ิงเสพติดไดมีการพัฒนารูปแบบตาง ๆ ซ่ึงมีอันตรายรายแรงถึงชีวิต  
ทําลายสุขภาพใหเส่ือมโทรม ซ่ึงผูท่ีใชส่ิงเสพติดทําใหเสียอนาคต 
  5. การใชรถใชถนน อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนมีสถิติการสูญเสียท้ังรางกายและทรัพยสิน
ในอัตราสูง ดังนั้น ใชรถใชถนนควรตองปฏิบัตติามกฎจราจร 
  6. การจราจรทางน้ํา ในปจจุบันมีจราจรทางน้ําเพ่ิมขึ้น แมวาจะไมหนาแนนเหมือนจราจร
ทางบก แตพบวา อุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ําทําใหเรือลมเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพยสิน      
จากการเดินทางทางน้ําเพ่ิมขึ้น 
  7. การเลนกีฬาและการออกกําลังกาย หากปฏิบัติไมถูกตองตามหลักวิธีการยอมมีผลเสีย     
ตอสุขภาพ ดังนั้นควรมีการยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการออกกําลังกาย 
  8. การใชยา ถาใชยาไมถูกตอง ไมถูกโรค ไมถูกขนาด ไมถูกเวลา อาจทําใหอาการของ      
โรครุนแรงขึ้นหรือการใชยาผิดประเภท ยาเส่ือมสภาพ ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตได 
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  9. การใชอุปกรณภายในบาน เชน เครื่องใชไฟฟา โทรทัศน โทรศัพท คอมพิวเตอร เครื่องซัก
ผา หมอหุงขาว ฯลฯ ส่ิงเหลานี้มีสวนเกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต อาจเกิดอันตราย เชน 
ไฟฟาช็อตตาย เกิดเพลิงไหม จึงควรตองอานรายละเอียดในการใชดวย 
  10. การประกอบอาชีพ มีหลายอาชีพท่ีเส่ียงตอความไมปลอดภัยในชีวิต จึงตองหาทาง
ปองกัน เชน แวนตาปองกัน หนากากปองกัน รองเทาบูธ ถุงมือ ฯลฯ 
  11. ส่ิงแวดลอม ปจจุบันส่ิงแวดลอมกําลังอยูในสภาพท่ีเลวลง เพราะการกระทําของมนุษย
นั่นเอง มีผลโดยตรงตอสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เชนน้ําในแมน้ําลําคลองสกปรกไมสามารถใช
น้ําดื่มและบริโภคได สัตวน้ําอาศัยอยูในแมน้ําไมได ทําใหขาดอาหาร อากาศมีฝุนละอองมาก มีวัตถุหนัก
เจือปนหายใจเขาไปมากๆ ทําใหเกิดโรคทางเดินหายใจ 
  12.  ความรุนแรง ความรุนแรงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบ เชน ความขัดแยง
ในครอบครัว ความขัดแขงของกลุมวัยรุน ความขัดแยงดานผลประโยชน ความขัดแยงทางการเมือง        
ส่ิงเหลานี้มีผลกระทบตอความไมปลอดภัยในชีวิตประจําวันดวยเหมือนกัน 
 
 การปองกันและหลกีเลี่ยงการเส่ียงภัยตอชีวิต 

  การปองกนัและหลีกเล่ียงความเส่ียงภัยตอชีวติและทรัพยสินมีหลักดังนี ้
  1.  ปฏิบัติตนตามหลักโภชนาการในการบริโภคอาหาร รายละเอียดอยูในบทท่ี 3 เรื่องการ
บริโภคอาหาร และโภชนาการ 
  2. ปฏิบัติตนตามคําแนะนําเรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และวิธีการปองกันโรค 
  3. ปฏิบัติตนเพ่ือปองกันและหลีกเล่ียงจากเสพติด 
  4. ปฏิบัติตนเพ่ือปองกันและหลีกเล่ียงการเส่ียงภัยตอการใชรถใชถนนตองปฏิบัติอยาง
เครงครัดตามกฎจราจร และกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร เชน ขับรถตองรัดเข็มขัดนิรภัย ไมดื่มเครื่องดื่ม  
ท่ีมีแอลกอฮอลกอนการขับรถ ไมรับประทานยาท่ีทําใหเกิดการงวงนอน และใชความเร็วเกินท่ีกฎหมาย
กําหนดไมอดนอนกอนขับรถเดินทางไกลเพราะอาจทําใหหลับใน 
  5. กอนเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย จะตองอบอุนรางกาย มีความระมัดระวังในการใชอุปกรณ
กีฬา และออกกําลังกายตามวัย 
  6. กอนใชยา ตองอานวิธีรับประทาน หรือการใชและปฏิบัติตามคําแนะนํา เม่ือเกิดการ
ผิดปกติตองปรึกษาแพทย 
  7. การใชอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในบาน อุปกรณไฟฟา กาซหุงตม มีด ฯลฯ           
ตองศึกษาวิธีใช การเก็บรักษา การตรวจสอบและชํารุด เพ่ือปองกันไฟฟาดูด ไฟฟาช็อต อัคคีภัย 
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  8. การดูแลส่ิงแวดลอม ไมใหมีกล่ิน เสียง มลภาวะทางอากาศ ขยะมูลฝอย และหากมีตองหา
วิธีกําจัดอยางถูกวิธี 
  9. การประกอบอาชีพมีการเส่ียงภัยสูง จะตองระมัดระวังตามสภาพของอาชีพ เชน การใชยา
ฆาแมลงท่ีถูกวิธี การใชเครื่องมืออุปกรณอยางระมัดระวังไมประมาท เชน ไมออคหรือเช่ือมเหล็กใกลถัง
แกส วางแกสหุงตมหางจากเตาไฟฟา หลังจากใชเสร็จปดวาวล ปดสวิชต ปองกันอัคคีภัย 
 
 

เรื่องท่ี 2  อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในบาน 
  ความหมายของอุบัติเหตุในบาน 
  1.  อุบัติเหตุในบาน คือ อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นภายในบาน เชน การพลัดตกหกลม ไฟไหม         
น้ํารอนลวก การถูกของมีคมบาด การไดรับสารพิษ ไดรับอุบัติเหตุจากแกสหุงตม เปนตน 

  2.  การปองกันอุบัติเหตุในบาน เราสามารถท่ีจะปองกันอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้นภายในบาน      
ดวย หลักปฏิบัติ ดังนี ้
   -  รอบคอบ ใจเยน็ ไมทําส่ิงใด ไมเปนคนเจาอารมณ 
   -  เปนคนมีระเบียบในการทํางาน เก็บของอยางเปนระเบียบหางาย 
   -  ใหความรูอยางถูกตองแกสมาชิกในบานในการใชเครื่องใชไฟฟาในบาน 
   -  หม่ันซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ท่ีชํารุดใหอยูในสภาพด ี
   -  เก็บส่ิงท่ีเปนอันตรายท้ังหลาย เชน ยา สารเคมี เช้ือเพลิง เปนตน ใหพนจากมือเด็ก  
   -  หลีกเล่ียงการเขาไปอยูในบริเวณ ท่ีอาจมีอันตรายได เชน ท่ีรกช้ืน ท่ีมืดมิด ท่ีขรุขระ 
เปนหลุมเปนบอ เปนตน 
   -  การใชแกสหุงตมภายในบาน ตองปดถังแกสหลังการใชทุกครั้ง 
   -  มีถังดับเพลิงไวในบาน ตองศึกษาวิธีการใชและสามารถหยิบใชไดสะดวก 
   -  หลังจากจดุธูปไหวพระควรดับไฟใหเรียบรอย  
 
 

เรื่องท่ี 3  อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเดินทาง 
  การปองกันอุบัติเหตุนอกบานหรือจากการเดินทาง ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับ
การจราจรเนื่องจากอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน กอใหเกิดการศูนยเสียในชีวิตและทรัพยสิน              
การปองกันโดยการปฏิบัติตามกฎจราจรจึงเปนส่ิงจําเปน มีขอปฏิบัติท่ีถูกตองเพ่ือความปลอดภัย 
   

 ขอควรปฏิบัติในการปองกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทาง 
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  1.   ขอปฏิบัติในการเดินทาง 
   -  ควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครดั 
   -  ควรเดินบนทางเทาและเดินชิดซายของทางเทา 
   -  ถาไมมีทางเทาใหเดินชิดขวาของถนนมากท่ีสุด เพ่ือจะไดเห็นรถท่ีสวนมาได 
   -  บริเวณใดท่ีมีทางขามหรือสะพานคนขาม ควรขามถนนตรงทางขาม หรือสะพานนั้น
   -  อยาปนปายขามรั้วกลางถนนหรือรั้วริมทาง 
   -  ถาตองออกนอกบานเวลาค่ําคืน ควรสวมใสเส้ือผาสีขาวหรือสีออนๆ เพ่ือรถจะได
มองเห็นชัดเจน 
 

  2.  ขอควรปฏิบัติในการใชรถประจําทาง 
   -  ควรรอขึ้นรถ บริเวณปายรถประจําทาง และขึ้นรถดวยความรวดเร็ว 
   -  เม่ือจะขึ้นหรือลงจากรถ ควรรอใหรถเขาปาย และจอดใหสนิทกอน 
   -  ไมแยงกันขึ้นหรือลงรถ ควรขึ้นและลงตามลําดับกอน – หลัง 
   -  ไมหอยโหนขางรถ หลังรถ หรือขึ้นไปอยูบนหลังคารถ เพราะอาจพลัดตกลงมาได 
   -  เม่ือขึ้นบนรถแลวควรเดินชิดเขาขางใน หาท่ีนั่งและนั่งใหเปนท่ี ถาตองยืนก็ควรหา    
ท่ียึดเหนี่ยวใหม่ันคง 
   -  ไมยื่นสวนใดสวนหนึ่งของรางกายออกนอกรถ 
   - ไมรบกวนสมาธิผูขับ และไมพูดยุแหยหรือพูดสงเสริมให ผูขับ ขับรถดวย             
ความประมาท และไมควรนําโทรศัพทขึ้นมาเลนรบกวนผูอ่ืน 
   

  3.   ขอควรปฏิบัติในการโดยสารรถไฟ 
   -  ไมแยงกันขึ้นหรือลงจากรถไฟ 
   -  ไมหอยโหนขางรถ นั่งบนหลังคา หรือนั่งบนขอบหนาตางรถไฟ 
   -  ไมยื่นสวนหนึ่งสวนใดของรางกายออกนอกรถไฟ 
   -  ไมเดินเลนไปมาระหวางตูรถไฟ และไมยืนเลนบริเวณหัวตอระหวางตูรถไฟ 
   -  สัมภาระตาง ๆ ควรจัดเก็บเขาท่ีใหเรียบรอย ไมวางใหเปนท่ีกีดขวางทางเดินและ       
ไมเก็บไวบนท่ีสูงในลักษณะท่ีอาจหลนมาถูกคนได 
   -  ไมดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
   -  ถามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ถารถไฟไมหยุดวิ่งใหดึงสายโซสัญญาณ
ขางตูรถไฟ เพ่ือแจงเหตุใหเจาหนาท่ีประจํารถไฟทราบ 
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  4.   ขอควรปฏิบัติในการโดยสารเรือ 
   -  การขึ้นลงเรือ ตองรอใหเรือเขาเทียบทาและจอดสนิทกอน ควรจับราวหรือส่ิงยึด
เหนี่ยวขณะท่ีกาวขึ้นหรือลงเรือ 
   -  หาท่ีนั่งใหเรียบรอย ไมไตกาบเรือเลน ไมยืนพักเทาบนกาบเรือ ไมนั่งบนกาบเรือ หรือ
บริเวณหัวทายเรือ เพราะอาจพลัดตกน้ําไดระหวางเรือแลน 
   -  ไมใชมือ เทาราน้ํา เลนขณะอยูบนเรือ 
   -  เม่ือเวลาตกใจ ไมควรเกาะกลุมหรือไมนั่งรวมกลุมกนัอยูดานใดดานหนึ่งของเรือ 
เพราะจะทําใหเรือเอียงและลมได 
   -  ควรทราบท่ีเก็บเครื่องชูชีพ เพ่ือท่ีจะหยิบใชไดทันทวงทีเม่ือเกิดอุบัติเหตุเรือลม 
 

เรื่องท่ี 4  อันตรายจากภัยธรรมชาติ 
  1.   น้ําปาไหลหลากหรือน้ําทวมฉับพลันมักจะเกิดขึ้นในท่ีราบต่ําหรือท่ีราบลุมบริเวณใกล
ภูเขาตนน้ํา เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลานานทําใหจํานวนน้ําสะสมมีปริมาณมากจน
พ้ืนดินและตนไมดูดซับน้ําไมไหว ไหลบาลงสูท่ีราบต่ําเบ้ืองลางอยางรวดเร็วทําใหบานเรือนพังทลาย
เสียหายและอาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได 
  2.  น้ําทวมหรือน้ําทวมขังเปนลักษณะของอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นจากปริมาณน้ําสะสมจํานวนมาก
ท่ีไหลบาในแนวระนาบจากท่ีสูงไปยังท่ีต่ําเขาทวมอาคารบานเรือน สวนไรนาไดรับความเสียหาย หรือ
เปนสภาพน้ําทวมขัง ในเขตเมืองใหญท่ีเกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบ
การระบายน้ําไมดีพอมีส่ิงกอสรางกีดขวางทางระบายน้ํา หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนท่ีอยูใกลชายฝง
ทะเล 
  3.  น้ําลนตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําจํานวนมากท่ีเกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องท่ีไหลลงสู      
ลําน้ําหรือแมน้ํามีปริมาณมากจนระบายลงสูลุมน้ําดานลาง หรือออกสูปากน้ําไมทัน ทําใหเกิดสภาวะน้ํา
ลนตล่ิงเขาทวมสวน ไรนา และบานเรือนตามสองฝงน้ํา จนไดรับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจ
ชํารุด ทางคมนาคม 
  4.  พายุหมุนเขตรอน ไดแก ดีเปรสช่ัน พายุโซนรอน พายุใตฝุน 
  5.  พายุฤดูรอน สวนมากจะเกิดระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดถ่ีใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคกลางและภาคตะวันออก การเกิดนอยครั้งกวา สําหรับ
ภาคใตก็สามารถเกิดไดแตไมบอยนัก โดยพายุฤดูรอนจะเกิดในชวงท่ีมีลักษณะอากาศรอนอบอาว
ติดตอกันหลายวัน แลวมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกัน ทําใหเกิด
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ฝนฟาคะนองมีพายุลมแรง และอาจมีลูกเห็บตกไดจะทําความเสียหายในบริเวณท่ีไมกวางนัก        
ประมาณ 20 - 30 ตารางกิโลเมตร 

  6.  ภัยจากคลื่นยักษสึนามิ   
   6.1 คล่ืนสึนามิ คือ คล่ืนหรือกลุมคล่ืนท่ีมีจุดกําเนิดอยูในเขตทะเลลึก ซ่ึงมักปรากฏ    
หลังแผนดินไหวขนาดใหญ แผนดินไหวใตทะเล ภูเขาไฟระเบิด ดินถลม แผนดินทรุด หรืออุกกาบาต
ขนาดใหญ ตกสูพ้ืนทะเลหรือมหาสมุทรบนผิวโลก คล่ืนสึนามิท่ีเกิดขึ้นนี้จะถาโถมเขาสูพ้ืนท่ีชายฝงทะเล
ดวยความรวดเร็วและรุนแรง สรางความเสียหายอยางใหญหลวงใหแกชีวิตและทรัพยสินท่ีอยูอาศัยท่ี    
พังพินาศไปพรอม ๆ กับมนุษยจํานวนมากมายท่ีอาจไดรับบาดเจ็บและลมตายไปดวยฤทธ์ิของมหาพิบัติ
ภัยท่ีเกิดขึ้นอยางฉับพลัน 

   6.2  สัญญาณเกดิเหตแุละระบบเตือนภัย  
    สัญญาณเตือนคล่ืนสึนามิ การสังเกตท่ีเมืองกามากุระ ประเทศญี่ปุน กําแพงกั้น        
สึนามิในญี่ปุนขณะท่ีจุดต่ําสุดของคล่ืนเคล่ือนเขาสูฝง ใหสังเกตระดับน้ําทะเลท่ีลดลงอยางรวดเร็วและ  
ทําใหขอบทะเลรนถอยออกจากชายฝง ถาชายฝงนั้นมีความลาดชันนอย ระยะการรนถอยนี้อาจมากถึง 
800 เมตร ผูท่ีไมทราบถึงอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นอาจยังคงรออยูท่ีชายฝงดวยความสนใจ นอกจากนี้บริเวณ    
ท่ีต่ํา อาจเกิดน้ําทวมไดกอนท่ียอดคล่ืนจะเขาปะทะฝง น้ําท่ีทวมนี้อาจลดลงไดกอนท่ียอดคล่ืนถัดไปจะ
เคล่ือนท่ีตามเขามา ดังนั้นการทราบขอมูลเกี่ยวกับคล่ืนสึนามิจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะทําใหตระหนักถึง
อันตราย ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีระดับน้ําในครั้งแรกลดลงไปนั้น อาจมีคล่ืนลูกใหญตามมาอีกได ดังนั้น
บริเวณท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดสึนามิการติดตั้งระบบเตือนภัยเพ่ือพยากรณ และตรวจจับการเกิดขึ้นของ
คล่ืนยักษนี้ 
   6.3  ขอปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภยัจากคลืน่สึนามิ 
    ควรรีบอพยพขึ้นไปในท่ีสูงโดยเร็ว ท่ี สุดและรอประกาศจากหนวยงาน                  
เม่ือสถานการณปลอดภัยหากทานอยูในทะเล ขอควรปฏิบัติ คือ 
                      (1) เนื่องจากเราไมสามารถรูสึกถึงคล่ืนสึนามิไดในขณะท่ีอยูในมหาสมุทรเปด
ดังนั้นหากอยูในทะเลและมีประกาศเตือนภัยในพ้ืนท่ีคล่ืนสึนามิสามารถทําใหระดับน้ําทะเลเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วและทําใหเกิดกระแสน้ําแปรปรวนยุงเหยิงและอันตรายในบริเวณชายฝงจึงไมควรแลนเรือ
กลับเขาฝง 
                     (2) หากมีเวลาพอสามารถเคล่ือนยายเรือออกไปบริเวณน้ําลึก โดยพิจารณา
หลักเกณฑการดูแลควบคุมทาเรือจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบตาง ๆ ดวย 
                     (3) เม่ือเหตุการณสงบแลว แตอาจยังเกิดผลขางเคียงตาง ๆ การนําเรือกลับเขาสูทา
ตองติดตอกับหนวยทาเรือเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยเสียกอน 
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  7.  ไฟปา  การเกิดไฟปาเกิดจากความประมาทมักงายของคน ไฟปารอยละ 90 เกิดจากฝมือ
มนุษย โดยเฉพาะผูบุกรุกไปในปาทําการกอกองไฟแลวไมดับไฟใหสนิท หรือท้ิงกนบุหรี่โดยไมดับกอน 
ไฟปาจะทําความเสียหายใหกับปาไม แลวยังทําลายชีวิตสัตวปาอีกดวย ตลอดจนกอใหมลพิษทางอากาศ
บริเวณกวางและมีผลกระทบตอการจราจรทางอากาศดวย 
  8.  อัคคีภัย มักจะเกิดความประมาทของมนุษย ทําใหเกิดการสูญเสียอยางใหญหลวงตอชีวิต
และทรัพยสิน ดังนั้นจึงควรระมัดระวังปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย โดยดูจากการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน   
ในเรื่องการหุงตม การใชแกส การจุดธูปบูชาพระ การรีดผา การท้ิงกนบุหรี่ การเก็บเช้ือเพลิงสารเคมีในท่ี
ปลอดภัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทายบท  
1. ใหผูเรียนอธิบายถึงความเส่ียงท่ีมีตอชีวิตประจําวนัมากท่ีสุดพรอมแนวทางหลีกเล่ียง 
2. ใหผูเรียนแบงกลุมอภิปรายอันตรายท่ีอาจจะเกดิขึ้นในแตละวันพรอมคําแนะนําปองกนั 
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                                                                            บทท่ี 8 
ทักษะชีวิตเพ่ือการคิด 

สาระสําคัญ 

 การมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัทักษะท่ีจําเปนสําหรับชีวิตมนุษย โดยเฉพาะทักษะเพ่ือการคิด   
ท่ีจําเปนสําหรับชีวิต 10 ประการ ซ่ึงจะชวยใหบุคคลดังกลาว สามารถท่ีจะดํารงชีวิตในครอบครัว ชุมชน 
และสังคมอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. มีความรูความเขาใจถึงความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ 
2. มีความรูเกี่ยวกับทักษะชีวิตท่ีจําเปนในการคิด 

 
ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ 
 เรื่องท่ี 2  ทักษะชีวิตท่ีจําเปน 
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 เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให
ประชาชนตองปรับตัวเพ่ือดํารงชีวิตใหอยูรอดภายใตสถานการณท่ีแข็งขัน และเรงรีบ ดังกลาว ซ่ึงการท่ี
จะปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จําเปนตองมีทักษะในการดําเนินชีวิต เชน ทักษะการ
แกปญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน 
 
เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต  10 ประการ 
 ทักษะชีวิต (Life skill) หมายถึง คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา ท่ีเปนทักษะ   
ท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได อยางมีประสิทธิภาพและ
เตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต 
  
 องคประกอบของทักษะชีวิต มี 10 ประการ 
  องคประกอบของทักษะชีวิตจะมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมและสถานท่ี แตทักษะชีวิต
ท่ีจําเปนท่ีสุดท่ีทุกคนควรมี ซ่ึงองคการอนามัยโลกไดสรุปไว และถือเปนหัวใจสําคัญในการดํารงชีวิต คอื  
  1.  ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เปนความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวตางๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของตนเองท่ี
เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลท่ีไดจากการ
ตัดสินใจเลือกทางท่ีถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ 
  2.  ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) เปนความสามารถในการจัดการกับปญหาท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจจนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกิน
แกไข 
  3.  ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนความสามารถในการคิดท่ีจะเปนสวน
ชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพ่ือคนหาทางเลือกตางๆรวมท้ังผลท่ีจะ
เกิดขึ้นในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
  4.  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เปนความสามารถในการคิด
วิเคราะหขอมูลตางๆ และประเมินปญหาหรือสถานการณท่ีอยูรอบตัวเราท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต 
  5.  ทักษะการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) เปนความสามารถใน
การใชคําพูดและทาทางเพ่ือแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและ
สถานการณตางๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความช่ืนชม      
การขอรอง การเจรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ 
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  6.  ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal relationship)  
เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไวได
ยืนยาว 
  7.  ทักษะการตระหนักรูในตน (Self awareness) เปนความสามารถในการคนหารูจักและ
เขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการ และส่ิงท่ีไมตองการของตนเอง ซ่ึงจะชวยให
เรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และทักษะนี้ยังเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ทักษะอ่ืนๆ เชน การส่ือสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
  8.  ทักษะการเขาใจผูอื่น (Empathy) เปนความสามารถในการเขาใจความเหมือนหรือความ
แตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเช่ือ สีผิว อาชีพ ฯลฯ 
ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอ่ืนท่ีตางจากเรา เกิดการชวยเหลือบุคคลอ่ืนท่ีดอยกวา หรือไดรับความ
เดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด ผูติดเช้ือเอดส 
  9.  ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with emotion) เปนความสามารถในการรับรูอารมณ
ของตนเองและผูอ่ืน รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวิธีการจัดการกับอารมณโกรธ และ
ความเศราโศก ท่ีสงผลทางลบตอรางกาย และจิตใจไดอยางเหมาะสม 
  10.  ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เปนความสามารถในการรับรูถึง
สาเหตุ ของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เพ่ือให
เกิดการเบ่ียงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหาดานสุขภาพ 
 
เรื่องท่ี 2 ทักษะชีวิตท่ีจําเปน 
 จากองคประกอบของทักษะชีวิต 10 ประการ เม่ือจําแนกแลวมีทักษะ 3 ประการท่ีจะชวยในการ
ดํารงชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข คือ 
  1.  ทักษะการตัดสินใจ (Decision making)การตัดสินใจเปนกระบวนการของการหาโอกาสท่ี
จะหาทางเลือกท่ีเปนไปไดและการเลือกทางเลือกท่ีมีอยูหลายๆ ทางเลือกและไดแบงการตัดสินใจ
ออกเปน  2 ชนิด คือ 
   1.1  การตัดสินใจที่กําหนดไวลวงหนา (Program decision) เปนการตัดสินใจตามระเบียบ 
กฎเกณฑ แบบแผนท่ีเคยปฏิบัติมาจนกลายเปนงานประจํา (Routine) เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียน
ตอ การลงทุนประกอบอาชีพ การปลูกสรางบานพักอาศัย เปนตน การตัดสินใจแบบกําหนดไวลวงหนานี้      
จะเปดโอกาสใหบุคคลนั้นเลือกทางเลือกไดนอย เพราะเปนการตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีแนนอน 
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   1.2  การตัดสินใจที่ไมไดกําหนดไวลวงหนา (Non – Program decision) เปนการตัดสินใจ
ในเรื่องใหมท่ีไมเคยมีมากอน  และไมมีกฎเกณฑ ไมมีระเบียบ จึงเปนเรื่องท่ีสรางความกังวลใจ
พอสมควร ซ่ึงบางครั้งผูบริหารจะตองคิดถึงเรื่องความเส่ียงและความไมแนนอนท่ีจะเกิดขึ้นดวย เชน 
 
การตัดสินใจเปล่ียนงานใหม การตัดสินใจท่ีจะขยายธุรกิจเพ่ิม การตัดสินใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจตัวใหม 
เปนตน 
 

 ขั้นตอนการตดัสินใจ สามารถแบงออกไดเปนดงันี้คือ 
  ขั้นที่ 1 การระบุปญหา (Defining problem) เปนขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคัญอยางมาก 
เพราะจะตองระบุปญหาไดถูกตอง จึงจะดําเนินการตัดสินใจในขั้นตอนตอ ๆ ไปได 
  ขั้นที่ 2 การระบุขอจํากัดของปจจัย (Identify limiting factors) เปนการระบุปญหาไดถูกตอง
แลว นําไปพิจารณาถึงขอจํากัดตาง ๆ ของตนเองหรือหนวยงาน โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเปน
องคประกอบของกระบวนการผลิต 
  ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Development alternative) ตอนท่ีตองพัฒนาทางเลือกตาง ๆ 
ขึ้นมาซ่ึงทางเลือกเหลานี้ควรเปนทางเลือกท่ีมีศักยภาพและมีความเปนไปไดในการแกปญหาใหนอยลง
หรือใหประโยชนสูงสุด เชน เพ่ิมการทํางานกะพิเศษ เพ่ิมการทํางานลวงเวลาโดยใชตารางปกติ           
เพ่ิมจํานวนพนักงาน เปนตน 
  ขั้นที่ 4 การวิเคราะหทางเลือก (Analysis the alternative) เม่ือไดทําการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ 
โดยนําเอาขอดีขอเสียของแตละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอยางรอบคอบ ควรพิจารณาวาทางเลือกนั้น 
หากนํามาใช จะเกิดผลตอเนื่องอะไรตามมา 
  ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  (Select the best alternative) เม่ือผูบริหารไดทําการ
วิเคราะห และประเมินทางเลือกตางๆ แลว บุคคลควรเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก 
อีกครั้งหนึ่ง  แลวจึงตัดสินใจ 
 

 2.  ทักษะการแกปญหา (Problem solving) 
  ทักษะการแกปญหาอาจทําไดหลายวิธี ท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา ความรูและ
ประสบการณของผูแกปญหานั้น ซ่ึงแตละขั้นตอนมีความสัมพันธดังนี ้

2.1 ทําความเขาใจปญหา ผูแกปญหาจะตองทําความเขาใจกับปญหาท่ีพบใหถองแท 
ในประเดน็ตางๆ คือ 
   -  ปญหาถามวาอยางไร 
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   -  มีขอมูลใดแลวบาง 
   -  มีเง่ือนไขหรอืตองการขอมูลใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
   การวิเคราะหปญหาอยางดีจะชวยใหขั้นตอนตอไป ดําเนินไปอยางราบรื่น การจะ
ประเมินวาผูเรียนเขาใจปญหามากนอยเพียงใด ทําไดโดยการกําหนดใหผูเรียนเขียนแสดงถึงประเด็น
ตางๆ ท่ี เกี่ยวของกับปญหา 
  2.2 วางแผนแกปญหา ขั้นตอนนี้จะเปนการคิดหาวิธี วางแผนเพ่ือแกปญหาโดยใชขอมูล   
จากปญหาท่ีไดวิเคราะหไวแลวในขั้นท่ี 1 ประกอบกับขอมูลและความรูท่ีเกี่ยวของกับปญหานั้นและ
นํามาใชประกอบการวางแผนการแกปญหาในกรณีท่ีปญหาตองตรวจสอบโดยการทดลอง ขั้นตอนนี้ก็จะ
เปนการวางแผนการทดลอง ซ่ึงประกอบดวยคาดคะเนผลท่ีจะเกิดลวงหนา (การตั้งสมมติฐาน) กําหนดวิธี 
ทดลองหรือตรวจสอบและอาจรวมถึงแนวทางในการประเมินผลการแกปญหา 
  2.3 ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล ขั้นตอนนี้จะเปนการลงมือแกปญหาและประเมินวา
วิธีการแกปญหาและผลท่ีไดถูกตองหรือไม หรือไดผลเปนอยางไร ถาการแกปญหาทําไดถูกตองก็จะมี
การประเมินตอไปวาวิธีการนั้นนาจะยอมรับไปใชในการแกปญหาอ่ืนๆ แตถาพบวาการแกปญหานั้น    
ไมประสบความสําเร็จก็จะตองยอนกลับไปเลือกวิธีการแกปญหาอ่ืนๆท่ีไดกําหนดไวแลวในขั้นท่ี 2 และ
ถายังไมประสบความสําเร็จ ผูเรียนจะตองยอนกลับไป ทําความเขาใจปญหาใหมวามีขอบกพรองประการ
ใด เชนขอมูลกําหนดใหไมเพียงพอ เพ่ือจะไดเริ่มตนการแกปญหาใหม 
  2.4  ตรวจสอบการแกปญหา เปนการประเมินภาพรวมของการแกปญหาท้ังในดานวิธีการ
แกปญหา ผลการแกปญหาและการตัดสินใจ รวมท้ังการนําไปประยุกตใช ท้ังนี้ในการแกปญหาใด ๆตอง
ตรวจสอบถึงผลกระทบตอครอบครัวและสังคมดวย 
  แมวาจะดําเนินตามขั้นตอนท่ีกลาวมาแลวก็ตาม ผูแกปญหาตองมีความม่ันใจวาจะสามารถ
แกปญหานั้นได รวมท้ังตองมุงม่ันและทุมเทใหกับการแกปญหา เนื่องจากบางปญหาตองใชเวลาและ
ความพยายามเปนอยางสูง นอกจากนี้ถาผูเรียนเกิดความเหนื่อยลาจากการแกปญหาก็ควรใหผูเรียนไดมี
โอกาสผอนคลาย แลวจึงกลับมาคิดแกปญหาใหม ไมควรทอแทหรือยอมแพ 
 

 3.  ทักษะการคดิสรางสรรค (Creative Thinking) 
  3.1 ลักษณะสําคญัของความคดิริเร่ิมสรางสรรคจะประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ   
ดังตอไปนี้คือ 
   (1) เปนความคิดท่ีมีอิสระ และสรางใหเกิดเปนแนวคิดใหมๆ 
   (2) ไมมีขอบเขตจํากัด หรือกฎเกณฑตายตัว และเปนแนวคิดท่ีนาจะเปนไปได 
   (3) เปนแนวคิดท่ีอาศัยการมองท่ีกาวไกลสรางใหเกิดความคิดท่ีตอเนื่อง 
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   (4) เปนความคิดท่ีอยูในลักษณะของจินตนาการ ซ่ึงคนท่ัวไปจะไมคอยคิดกัน 
   (5) ระบบของความคิดนี้จะกระจายไปไดหลายทิศทาง และหลายทางเลือก 
   (6) เปนความคิดท่ีอยูในลักษณะแปลก และแหวกแนวออกไปจากความคิดปกติท่ัวไป 
   (7) สรางใหเกิดส่ิงประดิษฐใหม นวัตกรรมใหม และมีการพัฒนาท่ีแปลกใหมท่ีเปน
ประโยชนและสรางสรรค 
   (8) ความคิดนี้จะไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือเปนภัยตอตนเองและผูอ่ืน 
   

  3.2  ทําไมตองฝกและพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรค 
        ความคิดสรางสรรคสามารถฝกและพัฒนาได โดยคนเราจะมีความพรอมตั้งแตวัยเด็ก   
ซ่ึงอยูระดับประถมศึกษาจะจัดหลักสูตรใหเอ้ืออํานวยและกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มตางๆ เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาอยางสรางสรรค ดังนี้คือ 

1. สรางใหบุคคลกลาคิดกลาแสดงออก คนท่ีมีความคิดสรางสรรคมักจะเปนบุคคล       
ท่ีกลาเสนอวิธีการและแนวทางใหม ๆ ท่ีไมมีใครคิดกันมากอน และจะเปนคนท่ีตอสูอยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะ 
แสดงความคิดเห็นท่ีถูกตองของตนเอง 

2. ความคิดนี้จะนําบุคคลไปสูส่ิงใหมและวิธีการใหม  ความคิดริเริ่มสรางสรรคจะ
กอใหเกิดส่ิงใหม นวัตกรรมใหม จึงเปนส่ิงจําเปนอยางหนึ่งในการท่ีจะใหบุคคลหลุดพนจากเรื่องจําเจ     
ท่ีตองประสบอยูทุกวัน 

3. สรางใหบุคคลเปนผูที่มองโลกในมุมกวาง และยืดหยุน นอกจากจะสรางความคิด
ใหมหรือไดคนพบส่ิงใหม ๆ และสรางวิธีการใหมๆแลว ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคนั้นแมจะมองส่ิง
เดียวกันกับท่ีทุกคนมองอยูแตความคิดของเขาจะไมเหมือนคนอ่ืนๆโดยจะคิดแตกตางไปอยางไรขอบเขต
เปนความคิดตามจินตนาการท่ีมอง และรับรูส่ิงตาง ๆ รอบขางในแงมุมท่ีแตกตางจากคนท่ัว ๆ ไป 

4. สรางใหบุคคลไมอยูกับที่ และบมเพาะความขยัน คนท่ีมีความคิดสรางสรรคจะเปน
ผูท่ีทํางานหนัก มีสมาธิสามารถทํางานไดนาน มีความขยันและกระตือรือรน อยากรู อยากเห็น คนควา 
และทดลองส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ 

5. สรางใหบุคคลเกิดความสามารถในการแกไขปญหาตามสภาพและตามขอจํากัดของ
ทรัพยากร คนท่ีมีความคิดสรางสรรคจะไมมีการสรางเง่ือนไขในความคิดสามารถคิดหาแนวทางแกไข
ปญหา และตัดสินใจตามสภาพแวดลอมของปญหาไดภายใตอุปสรรคและขอจํากัดของทรัพยากรตาง ๆ 
ในทํานองท่ีวา “Small and Beautiful” หรือ “จิ๋ว แต แจว” 

6. สรางผลงานและเกิดส่ิงใหม ๆ นักสรางสรรคจะมีความสามารถในการอธิบาย
ส่ือสาร สรางความเขาใจใหผูอ่ืน นําความคิดท่ีมีคาของตนไปทําใหเกิดประโยชนได 
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 ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะใชส่ิงท่ีกลาวมานี้เปนส่ือและเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ของตนเองไดด ี
 

  3.3  วิธีการพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรค 
   การพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรคในตนเอง จะตองฝกและพัฒนาตนเองดังนี ้
   (1) ใหอิสระตนเอง 

   (2) นําตนออกนอกขอบเขต กฎเกณฑ กรอบ และเกราะกําลังตางๆ  
   (3) คิดใหลึกซ้ึง ละเอียด รอบคอบ 

   (4) อาศัยการใชสมาธิและสติใหอยูเหนืออารมณ 
   (5) ปราศจากอคติ คานิยมสังคม  
   (6) ยอมรับคําวิพากษวิจารณได 
   (7) อยาใหเวลามาเรงรัดความคิดจนเกินไป 

   (8) ไมมุงหวังผลกําไรจากความคิด 

   (9) มีทักษะในการฟง 

   (10) หม่ันฝกฝนความคิดอยางสมํ่าเสมอ 
 

  3.4  วิธีกระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   การกระตุนใหบุคคลเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคไดนั้น ผูท่ีเปนตัวกระตุน อาทิเชน พอ
แม ผูปกครอง ครู หรือบังคับบัญชา สามารถใชวิธีการตางๆ ตอไปนี้ฝกใชความคิดอยางสรางสรรคได 
โดยอยูในบรรยากาศท่ีดี เอ้ืออํานวยใหเกิดการใชปญญา คือ 
   (1) การระดมสมองอยางอิสระ 
   (2) การเขียนวิจารณความคิด 
   (3) การแยกความเหมือน – ตาง 
   (4) การอุปมาอุปไมย 
   (5) การมีความคลุมเครือ 
   

  3.5  อุปสรรคของความคิดสรางสรรค 
   (1) อุปสรรคจากตนเองไมม่ันใจในตนเอง ใชความเคยชินและสัญชาตญาณแกไขปญหา 
พอใจในคําตอบเดิม ๆ กลัวพลาด ไมกลาเส่ียง ไมกลารับผิดชอบ ชอบสรางขอบเขตและกฎเกณฑให
ตนเอง ชอบเลียนแบบแอบอางผูอ่ืน ชอบเปนผูตาม สามารถทําตามคําส่ังไดดี ไมชอบแสวงหาความรู    
ไมเสาะหาประสบการณ ไมเปดใจ ปราศจากการยืดหยุน ไมมีสมาธิ ไมมีสติ  
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   (2) อุปสรรคจากบุคคลอ่ืนไมยอมรับฟง มุงตําหนิ วิจารณ และปฏิเสธทุกประเด็น อิจฉา 
เยาะเยย ถากถาง ปดโอกาส 
   (3) ขาดการกระตุนสงเสริม มีการบ่ันทอนกําลังใจ ปราศจากการยอมรับ เนนผลกําไร
จนเกินไป มีความจํากัดดานเวลา ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
   ดังนั้น การจะสรางใหตนเองมีความคิดสรางสรรค หรือสงเสริม กระตุนใหบุคคลเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค จึงควรจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวย พรอม ๆ กับการปองกัน 
และขจัดอุปสรรคดังท่ีกลาวมาแลว 
 4.  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ
ความสามารถในการสรางและประเมินขอสรุปจากหลักฐานหรือสภาวการณใดไดอยางถูกตองตามความ
เปนจริง มีองคประกอบ 4 อยางดังนี ้
  4.1  ทักษะเบื้องตนสําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการคิด ไดแก ความสามารถในการสังเกต
ความสามารถในการคนหารูปแบบและ การสรุปสาระสําคัญและการประเมินขอสรุปบนพ้ืนฐานจากการ
สังเกต 
  4.2  ความรูเฉพาะเกี่ยวกับส่ิงที่ตองคิด ไดแก ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ หลักฐาน หรือ
สถานท่ีเกี่ยวของ เชน เม่ือตองตัดสินใจวาจะเช่ือหรือไมเช่ือในเรื่องใด ตองหาเหตุผล หลักฐานตาง ๆ
ประกอบการตัดสินใจ 
  4.3  การรูคิดไดแก รูกระบวนการรูคิดของตนและควบคุมใหปฏิบัติตามกระบวนการคิดนั้น 
เชน ตองจดจอ ใครครวญ พิจารณาตามหลักเหตุผล เปนตน 
  4.4  แรงจูงใจ หมายถึง พลังท่ีใชในการคิด ซ่ึงเกิดจากความตองการหรือปรารถนาท่ีจะคิด
อยางมีวิจารณญาณ แรงจูงใจในการคิดจะกําหนดเจตคติ และนิสัยในการคิดของบุคคลนั้น ๆ ทําใหเช่ือ
หรือไมเช่ือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 

กิจกรรมทายบท  
 1.  จงอธิบายถึงทักษะชีวติในขอใดท่ีผูเรียนเคยนําไปใชในชีวิตประจําวัน อยางนอย          
3 ทักษะพรอมยกตวัอยางประกอบ 
 2. ใหผูเรียนแบงกลุมอภิปรายทักษะชีวติท่ีมีความจําเปนในการดําเนนิชีวิตประจําวนั     
มากท่ีสุด และนําเสนอในกลุม 
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                                           บทท่ี 9 
อาชีพกับงานบริการดานสุขภาพ 

ความหมายงานบริการดานสุขภาพ 

 ในปจจุบันคนเรามีการดูแลสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น โดยใหความสําคัญตอตัวเองเพ่ิมเติม
จากปจจัย 4 ท่ีตองใหความสําคัญอยูแลว จึงเกิดธุรกิจงานบริการดานสุขภาพเพ่ือตอบสนองตอ           
ความตองการของทุกๆ คน  ซ่ึงมีหลายประเภท เชน การนวดแผนไทย การทําสปา การฝกโยคะ การเตน
แอโรบิค และการลีลาศเพ่ือสุขภาพ เปนตน ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางเชน การนวดแผนไทย เพ่ือเปนลูทาง
ไปสูการประกอบอาชีพกับงานบริการดานสุขภาพไดตอไป 
การนวดแผนไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
การนวดแผนไทย เปนภูมิปญญาอันลํ้าคาของคนไทยท่ีส่ังสมและสืบทอดมาแตโบราณ คนไทย

เรียนรูวิธีการชวยเหลือกันเองเม่ือปวดเม่ือย  เจ็บปวย รูจักการผอนคลายกลามเนื้อดวยการบีบ นวด 
ยืด  เหยียด  ดัดดึงตนเอง หรือรูไวชวยเหลือผูอ่ืน  การนวดเปนการชวยเหลือเกื้อกูลท่ีอบอุนเริ่มจากคน   
ในครอบครัวดวยส่ือสัมผัสแหงความรักและความเอ้ืออาทร  ถายทอดความรูจากการส่ังสมประสบการณ
จากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง  จนกระท่ังมีหลักในการปฏิบัติและมีวิธีการท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
และการนวดเปนศิลปะของการสัมผัสท่ีสรางความรูสึกอบอุน ผอนคลายความเม่ือยลา  ทําใหเรารูสึก   
สดช่ืนท้ังรางกายและจิตใจ  การนวดแผนไทยจึงเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีมีพัฒนาการมาเปนลําดับ  แมวา
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทยแผนปจจุบัน จะมีบทบาทสําคัญในการดูแล
สุขภาพของคนท่ัวโลก แตหลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอ่ืน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง          
ดวยเหตุผลแตกตางกัน การนวดแผนไทย เปนอีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับการดูแลสุขภาพ และไดรับความ



127 

 

นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ  เนื่องจาก ปจจุบันมีการใชยาแกปวด และยากลอมประสาทหลายชนิด และมีผลแทรก
ซอนจาก ยาแกปวดบางชนิดคอนขางรุนแรง เชน ทําใหปวดทอง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาเจียนเปน
เลือด เปนตน 

 
ประวัติการนวดแผนไทย 

ในสมัยโบราณนั้น ความรูเกี่ยวกับการแพทยและการนวดของไทย จะส่ังสอนสืบตอกันมา  
เปนทอด ๆ โดยครูจะรับศิษยไว แลวคอยส่ังคอยสอนใหจดจําความรูตาง ๆ ซ่ึงความรู ท่ีสืบทอดกันมานั้น 
อาจเพ่ิมขึ้น สูญหาย หรือผิดแปลกไปบาง ตามความสามารถของครู และศิษยท่ีสืบทอดกันมา 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของ สมเด็จพระนารายณมหาราช การแพทยแผนไทย เจริญรุงเรือง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการนวดแผนไทย ปรากฏในทําเนียบศักดินาขาราชการฝายทหาร และพลเรือน 
ทรงโปรดใหมีการแตงตั้งกรมหมอนวด ใหบรรดาศักดิ์เปนปลัดฝายขวา มีศักดินา 300 ไร ฝายซายมี   
ศักดินา 400 ไร หลักฐานอีกประการหนึ่งจากจดหมายเหตุของราชฑูตลาลูแบร ประเทศฝรั่งเศส บันทึก
เรื่องหมอนวดในแผนดินสยาม มีความวา "ในกรุงสยามนั้น ถามีใครปวยไขลง ก็จะเริ่มทําเสนสายยืด    
โดยผูชํานาญทางนี ้ขึ้นไปบนรางกายคนไขแลวใชเทาเหยียบ" 

ในสมัยรัตนโกสินทร การแพทยแผนไทยไดสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา แตเอกสารและวิชา
ความรูบางสวน สูญหายไปในชวงภาวะสงคราม ท้ังยังถูกจับเปนเชลยสวนหนึ่ง เหลือเพียงหมอพระท่ีอยู
ตามหัวเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงโปรดใหระดมปนรูปฤาษีดัดตน 80 ทา และ
จารึกสรรพวิชาการนวดไทย ลงบนแผนหินออน 60 ภาพ แสดงจุดนวดตาง ๆ อยางละเอียด ประดับบน
ผนังศาลาราย และบนเสาภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) เพ่ือใหประชาชนไดศึกษา      
โดยท่ัวกัน 

ตอมาใน พ.ศ.2375 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) ใหม ทรงให หลอรูปฤษีดัดตนเปนโลหะ มีการ
ปรับปรุงตํารายาสมุนไพร จารึกไวรอบอาราม  และทรงใหรวบรวมตําราการนวด และตําราการแพทย 
จารึกในวัดโพธ์ิ เพ่ือเผยแพรใหประชาชนท่ัวไปศึกษา และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 

ใน พ.ศ. 2397  สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีการชําระตําราการนวดไทยและ
การแพทยไทยเรียกวา “ตําราแพทยหลวง” หรือ แพทยในราชสํานัก  และทรงโปรดใหหมอนวดและ   
หมอยา ถวายการรักษาความเจ็บปวยยามทรงพระประชวร แมเสด็จประพาสแหงใด ตองมีหมอนวดถวาย
งานทุกครั้ง 
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ใน พ.ศ. 2499 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯใหแพทยหลวงทํา
การสังคายนา และแปลตําราแพทยจาก ภาษาบาลี และสันสกฤตเปนภาษาไทย เรียกวาตําราแพทยศาสตร
สงเคราะห (ฉบับหลวง) 

ตอมาเม่ือการแพทยแผนตะวันตกเขามาในสังคมไทย การนวด จึงหมดบทบาทจากราชสํานัก    
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และมาฟนฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลปจจุบัน  เม่ือมีการ
จัดตั้งอายุรเวชวิทยาลัย (วิทยาลัยสําหรับการแพทยแผนไทย) สวนการนวดกันเองแบบชาวบานยังคง 
สืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน 
แบบของการนวดแผนไทย 
 

 
 

 
 
 
การนวดแผนไทยแบงออกเปน 2 แบบ ไดแก 
1. การนวดแบบราชสํานัก เปนการนวดเพ่ือถวายพระมหากษัตริย  และเจานายช้ันสูง               

ในราชสํานัก การนวดประเภทนี้จึงใชเฉพาะมือ นิ้วหัวแมมือ และปลายนิ้ว เพ่ือท่ีผูนวดจะไดสัมผัส
รางกายของผูรับการนวดใหนอยท่ีสุด และทวงทาท่ีใชในการนวดมีความสุภาพเรียบรอย มีขอกําหนด 
ในการเรียนมากมาย ผู ท่ีเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานนี้  จะไดทํางานอยูในรั้วในวังเปนหมอหลวง  
มีเงินเดือนมียศมีตําแหนง 

2. การนวดแบบท่ัวไป (แบบเชลยศักดิ์)  หรือเรียกกันท่ัวไปวา "จับเสน" เปนการนวดของ
สามัญชนเพ่ือผอนคลายกลามเนื้อ และชวยการไหวเวียนของโลหิต โดยใชมือนวดรวมกับอวัยวะอ่ืน ๆ 
เชน ศอก เขา และเทา ดวยทาทางท่ัวไปไมมีแบบแผน หรือพิธีรีตองในการนวดมากนัก นับเปนการนวด
ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายในสังคมไทย 
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ประเภทของการนวดแผนไทย 
การนวดแผนไทย ทําใหสุขภาพดี ผอนคลาย ซ่ึงแบงออกไดหลายประเภท ไดแก 
1. นวดน้ํามัน  
การนวดรางกายโดยใชน้ํามันท่ีสกัดจากธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ ท่ีมีกล่ินหอมจากธรรมชาติ ชวยให

สดช่ืน ผอนคลาย และคลายเครียด ดวยกล่ินหอม เฉพาะทางท่ีใชในการบําบัดอาการใหเบาบางลง เชน 
อาการนอนไมหลับ อาการเครียด หดหู นอกจากนี้น้ํามันบริสุทธ์ิยังชวยบํารุงผิว และกระชับรูปราง  
ทําใหกลามเนื้อไมหยอนยาน สลายไขมันตามรางกาย ความรอนของน้ํามันท่ีเกิดจากการนวด  
จะซึมซาบ ลึกเขาไปผิวหนังและกลามเนื้อ ชวยใหรูสึกเบาสบายตัว 

 
2. นวดผอนคลาย 
การนวดผอนคลาย เปนการนวดท่ีถูกสุขลักษณะตามแบบแผนไทยโบราณ ซ่ึงสงผลโดยตรงตอ

รางกายและจิตใจ ทําใหเกิดการไหลเวียนของเลือดลม คลายกลามเนื้อท่ีลา รักษาอาการปวดเม่ือย 
ตามรางกาย คลายเครียด เคล็ดขัดยอก ชวยใหสุขภาพกระปรี้กระเปรา จิตใจผอนคลาย 

 
3. นวดฝาเทา  
 
 
 
 
 
 
 
การนวดฝาเทา นวดเทา เปนการปรับสมดุลในรางกาย ชวยใหระบบการไหวเวียนไปยังอวัยวะ

ตาง ๆ ภายในรางกายไดดีขึ้น สงผลใหมีการขับถายของเสียออกจากเซลล ปรับสภาวะสมดุลของรางกาย
ทําใหสุขภาพโดยรวมดีขึ้น 

4. นวดสปอรท  
การออกกําลังกายอยางหักโหมจนเกินไป อาจทําใหเกิดอาการเกร็งของกลามเนื้อเฉพาะสวน 

หรืออาการลา การนวดสปอรต จึงเปนการนวดคลายกลามเนื้อดังกลาว ชวยใหกลามเนื้อผอนคลาย 
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5. นวดจับเสน  
การนวดเพ่ือบําบัดอาการปวดเม่ือยเฉพาะจุด หรือตามขอตอ การยึดติดของพังผืดของรางกายให

ทุเลา ผอนคลาย โดยการใชน้ําหนักกดลงตลอดลําเสนท่ีกระหวัดไปตามอวัยวะตาง ๆ การนวดชนิดนี้ตอง
อาศัยความเช่ียวชาญของผูนวด ซ่ึงไดทําการนวดมานาน และสังเกตถึงปฏิกิริยาของแรงกดท่ีแลนไปตาม
อวัยวะตาง ๆ 

6. นวดสลายไขมัน – อโรมา 
เปนการนวดน้ํามัน เพ่ือผอนคลายกลามเนื้อทุกสวนของรางกาย 
7. นวด – ประคบ 
เปนการใชลูกประคบสมุนไพร โดยการนําเอาสมุนไพรท้ังสดหรือแหงหลาย ๆ ชนิด โขลกพอ

แหลกและคลุกรวมกัน หอดวยผา ทําเปนลูกประคบ จากนั้นนึ่งดวยไอความรอน แลวนําไปประคบตาม
รางกาย เพ่ือผอนคลายกลามเนื้อท่ีตึงหรือเครียดใหสบาย  

 
8. นวด – ไมเกรน 
เปนการนวดเพ่ือแกอาการปวดศีรษะ โดยจะกดจุดบริเวณศีรษะท่ีปวด 

 
วิธีการนวดแผนไทย 

วิธีการนวดแผนไทยท่ีถูกตอง จะทําใหผูนวดไมเหนื่อย และการนวดก็ไดผลเต็มท่ี มีความสะดวก
และปลอดภัย  สงผลทําใหผูถูกนวดมีสุขภาพดี ผอนคลายความตึงเครียดไดเปนอยางดี  ซ่ึงแบงออกได
หลายวิธีไดแก 

1. การกด  
 
 
 
 
 
 
 

เ ป น ก า ร ใ ช น้ํ า ห นั ก ก ด บ น เ ส น พ ลั ง ง า น บ น ก ล า ม เ นื้ อ โ ด ย ใ ช นิ้ ว หั ว แ ม มื อ ก ด น ว ด  
เปนวงกลม หรือใช ฝามือกดเปนวงกลม และกดตรงเสนพลังงาน โดยใชน้ําหนักตัวกด นิ้วและหัวแมมือ 
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หัวเขา ฝาเทา ทําการกดเพ่ือยืดเสน ทําใหกลามเนื้อคลายตัวหลอดเลือดขยายตัว การไหลเวียนของเลือด 
ระบบประสาทการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ดีขึ้น  

2. การบีบ  
เปนการใชน้ําหนักบีบกลามเนื้อใหเต็มฝามือเขาหากันโดยการออกแรง สามารถใชนิ้วหัวแมมือ

ชวยหรือการประสานมือเพ่ือเพ่ิมการออกแรง เปนการเพ่ิมการหมุนเวียนของเลือด และผอนคลาย
กลามเนื้อ 

3. การทุบ/ตบ/สับ  
ใชมือและกําปนทุบ/ตบ/สับ กลามเนื้อเบา ๆ เปนการผอนคลายการตึงของกลามเนื้อและใหเลือด

หมุนเวียนดีขึ้นและเปนการชวยขจัดของเสียออกจากรางกาย 
4. การคลึง 
เปนการใชน้ําหนักกดคลึงบริเวณกลามเนื้อโดยการหมุนแขนใหกลามเนื้อเคล่ือนหรือคลึง 

เปนวงกลม ใชแรงมากกวาการใชขอศอก ซ่ึงใหผลในการผอนคลาย มักใชกับบริเวณท่ีไวตอการสัมผัส 
เชน กระดูก หรือขอตอ 

 
5. การถ ู
โดยใชน้ําหนักนวดถูไปมา หรือวนไปมาเปนวงกลม บนกลามเนื้อเพ่ือชวยผอนคลายอาการปวด

เม่ือยเฉพาะจุด หรอืตามขอตอตาง ๆ 
 
6. การหมุน 
โดยการใชมือจับและออกแรงหมุนขอตอกระดูกวนเปนวงกลม ชวยใหการเคล่ือนไหวของ 

ขอตอทํางานดีขึ้น ผอนคลาย  
7. การกลิ้ง 
เปนการใชขอศอกและแขนทอนลาง กดแรง ๆ ในกลามเนื้อมัดใหญๆ เชน ตนขา โดยใชน้ําหนัก

หมุนกล้ิง ทําใหเกิดแรงกดตอเนื่อง และเคล่ือนท่ีไปตลอดอวัยวะท่ีตองการนวด ท้ังยังเปนการยืด
กลามเนื้อดวย 

8. การส่ัน/เขยา 
ใชมือเขยาขาหรือแขนของผูถูกนวด เพ่ือชวยทําใหการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ผอนคลาย

กลามเนื้อไปในตัว  
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9. การบิด 
ลักษณะคลายการหมุน แต เปนการออกแรงบิดกลามเนื้อกับขอตอใหยืดขยายออกไป 

ในแนวทะแยง ทําใหกลามเนื้อยืด เพ่ือใหผังผืด เสนเอ็นรอบ ๆ ขอตอยึดคลาย เคล่ือนไหวดีขึ้น 
10.  การลั่นขอตอ 
เปนการออกแรงยืดขอตออยางเร็วทําใหเกิดเสียงดังล่ัน เพ่ือใหการเคล่ือนไหวของขอตอทํางานดี

ขึ้น 
11.  การยืดดัดตัว 

 
 
 
 
 
 

โดยใชฝาเทา เปนการออกแรงยืดกลามเนื้อขอตอใหยืดขยายออกไปทางยาว ชวยใหกลามเนื้อ 
เสนเอ็นยืดคลายตัว 

 
12.  การหยุดการไหลเวียนของเลือด 
ใชฝามือกดท่ีจุดชีพจรท่ีโคนขาเพ่ือหยุดการไหลเวียนของเลือดช่ัวขณะกดไวประมาณครึ่ง 

ถึง 1 นาทีแลวคอย ๆ ปลอยชา ทําใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น 
 
แหลงเรียนรูการนวดแผนไทย 
 เนื่องจากการนวดแผนไทยไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน ดังนั้น จึงมีการนําบริการ  
การนวดแผนไทยมาทําเปนธุรกิจควบคูกับธุรกิจสปา ซ่ึงกลายเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดใหแกประเทศไทย
เปนจํานวนมาก  โดยมีรายไดเฉล่ียในการดําเนินกิจการการนวดแผนไทย มีรายละเอียด ดังนี ้

การนวดตัว   โดยเฉล่ีย  300 - 400 บาท/ 2 ช่ัวโมง 
การนวดฝาเทา   โดยเฉล่ีย  150 - 250 บาท/ช่ัวโมง 
การนวดประคบสมุนไพร โดยเฉล่ีย  300 - 350 บาท/ 2 ช่ัวโมง 
การนวดน้ํามัน   โดยเฉล่ีย  600 - 800 บาท/ 2 ช่ัวโมง 
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ดังนั้น หากผูเรียนท่ีสนใจก็สามารถศึกษาฝกทักษะสรางความชํานาญนําไปสูอาชีพเปนของ
ตนเองได  จากแหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชน  เชน 

 

แหลงเรียนรูการนวดแผนไทย เขตกรุงเทพมหานคร 
1. โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (ทาเตียน) มีโรงเรียนในเครือ 3 สาขาเปด

ใหบริการดานการเรียน-การสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยมาตั้งแตป 2505 และตอมาไดมีการเพ่ิม
หลักสูตรเรียนใหมมาจนถึงปจจุบัน 392/25-28 ซอยเพ็ญพัฒน 1 ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 โทร: 02-622-3551, 02-221-3686  

2. บานนานาชาติ บานสิริรามาเพลส  ถนนพัฒนาการ ระหวางซอย 48 กับ ซอย 50  
เขตสวนหลวง กทม โทร.66 [0]2 722 6602 to 10  

3. ศูนยอบรมเรือนไมสปาสมาคมแพทยแผนไทย  สาขาพหลโยธิน 54/4 โทร.089-214-1118, 
084-091-9511  

4. โรงเรียนพฤษภาหัตถแผนไทย  25/8 ซอย 26, ถ.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กทม 10110 
โทร.66-2204-2922/3  

5. โรงเรียนการนวดแผนไทย 13 หมู 12 ถนนรามคําแหง 166 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510 โทร.02-917-4933 / 02-517-6818  

6. ศูนยพัฒนาการแพทยแผนไทย ชลนิเวศน 530 หมูบานชลนิเวศน ซอย 9 (แยก 18) ถนน
ประชาช่ืน ลาดยาวจตุจักร กทม. 10900 โทร.0-2911-0543, 0-2585-0995  

7. โครงการดอยน้ําซับ 505 ซอยลาดพราว 48 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม.  
โทร.02-939-8167,02939-9939,02-513-9086  

8. สมาคมนวดแผนโบราณไทย  138/157 หมู 4, วงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ  
9. โรงเ รียนสปาออฟสยาม  163 Thai Ocean Bld. ถ.สุริยวงศ.  บางรัก กรุงเทพ 

โทร.02-634-1900,081-426-5843  
10. ชีวาศรม อคาเดม่ี กรุงเทพฯ ช้ัน 1 อาคารโมเดิรนทาวน 87/104 ถ. สุขุมวิท ซอย 63 กรุงเทพ 

10110 โทร. 02-711-5270-3  
11. ปร๊ินเซสบิวตี้เซ็นเตอร สาขาสยามสแควร 194-196 ซอย 1 (สกาลา) ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-253-3681  
12. เบญจ สปา 333 ซ.21 เมืองทอง 2/2 ถ.พัฒนาการ 61 เขตประเวศ กรุงเทพ 10250  

โทร. 02-722-2900  
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13. สถาบันเวชศาสตรความงามแผนไทย 111/40 หมูบานศิริสุข ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10120  

14. พลอยมาลี ศูนยฝกสาขาสมาคมแพทยแผนไทย(ฝกออมใหญ) 177(30) ซ.พหลโยธิน 24, ถ.
พหลโยธิน, แขวงจอมพล, เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

15. โรงเรียนกรุงเทพความงามและ สปา  12/1 ถ.ลาดพราว 122 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-9342-690 ,02-734-3290, 086-510-5078 , 086-322-5458 
 

แหลงเรียนรูการนวดแผนไทย เขตภาคกลาง 
1. โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (ศาลายา) มีโรงเรียนในเครือ 3 สาขาเปด

ใหบริการดานการเรียน-การสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยมาตั้งแตป 2505 และตอมาไดมีการเพ่ิม
หลักสูตรเรียนใหมมาจนถึงปจจุบัน 87 หมู 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 
73120 โทร.034-365-001 ถึง 04 

2. โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์-แจงวัฒนะ)  อาคารสายลม 50-89  
ซ.ปากเกร็ด-แจงวัฒนะ 15 ถ.แจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 02-962-7338 ถึง 40  
โทร. 02-962-7338 ถึง 40 โทร. 053-410-360 5 ถึง 1 

3. สมาคมแพทยแผนไทย ศูนยฝกอาชีพ ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธาน ี
4. สถานนวดแผนโบราณ (หมอธนู) คลองหนึ่ง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
5. สวนนานาชาติ อาณาจักรแหงการพักผอนท่ีเพียบพรอมไปดวยการนวดในแบบตาง ๆ 

ตลอดจนการปฏิบัติเพ่ือการ บําบัดรักษาโรค เวลาเพียง 1 หรือ 2 ช่ัวโมง กับผูชํานาญการดานการนวด 
ท่ีมีคุณภาพและมากดวยประสบการณ  36/12 หมู ท่ี 4 ต.หนองบัว อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 71190  
โทร . 081-9080-201, 081-6999-052, 034-633-356 

6. พลอยมาลี ศูนยฝกสาขา สมาคมแพทยแผนไทย (ฝกออมใหญ) 47/78 ม.นิศาชล  
ถ.เพชรเกษม ต.ออมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160  

7. โรงเรียนสุขภาพเชตวัน 87 หมู 1 ศาลายา-นครชัยศรี ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 
73170 โทร. 034-365-001 ถึง 4 

8. กลุมพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยวัดเสาธงทอง  ต. เกาะเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  
9. สถาบันอบรมคลินิก หมอนภา การแพทยแผนไทย : 89/59 ซอยภูมิเวท 4 ปากเกร็ด  

ต.ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 081-8683-888, 02-583-3377, 083-4391-414 
10.  โรงเรียนอนันตสุขนวดแผนไทย23/3-4 หมู 3 ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย  

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-244-696, 086-126-0008 
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แหลงเรียนรูการนวดแผนไทย เขตภาคเหนือ 
1. โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (เชียงใหม) มีโรงเรียนในเครือ 3 สาขาเปด

ใหบริการดานการเรียน-การสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยมาตั้งแตป 2505 และตอมาไดมีการเพ่ิม
หลักสูตรเรียนใหมมาจนถึงปจจุบัน 7/1-2 ซอยหลังรานสมุดลานนา ถ. ประชาอุทิศ ต.ชางเผือก อ.เมือง  
จ. เชียงใหม โทร. 053-410-360 ถึง 1  

2. โรงเรียน ไอทีเอ็ม นวดไทยโบราณ 17/6-7 มรกต ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม 
เชียงใหม 50300 โทร. 053-218-632  

3. โรงเรียนอาทิตยนวดแผนไทย 159/2 ซอย 4 แกวนวรัตน ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง เชียงใหม 
โทร. 053-262-574 

4. โรงเรียนลานนานวดแผนไทย 47 ถนนชาง มอยเกา ซอย 3 ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 โทร. 053-232-547 
แหลงเรียนรูการนวดแผนไทยการนวดแผนไทย เขตตะวันออก 

1. กศน. อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-531-310 
2. กศน. อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-597-011 
3. วารีปุระ มาสสาจ แอนด สปา  52 หมู 9 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110         

โทร. 038-312-581 
4. เรียนพัฒนาการนวดแผนไทย พัทยา  437/48-50 ถนน พัทยาสาย 2 ซอยยศศักดิ์ (ซอย 6)         

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 038-414-115 5 ถึง 6 
 

แหลงเรียนรูการนวดแผนไทยการนวดแผนไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. กลุมนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ บานดาวเรือง ต.สองหอง อ. เมือง จ. หนองคาย 41300 โทร. 

089-6213-512 
2. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ต.ดานชาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภ ู
3. ศูนยสาธิตนวดแผนไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โทร. 042-223-356 ตอ 611 

หรือโทร 042-249-692 
4. กลุมแพทยแผนไทย ตําบลนาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทร 08-7908-2733, 

08-7958-4209 
แหลงเรียนรูการนวดแผนไทยการนวดแผนไทย เขตภาคใต 

สุโข สปา วัฒนธรรมและสุขภาพ รีสอรท 5/10 หมู 3 ถ.เจาฟา ต.วิจิตร Vichit, อ.เมือง, ภูเก็ต 
83000 โทร. 076-26 3-222 
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ธุรกิจนวดแผนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปจจุบัน ปญหาเม่ือยขบ อาการปวดตามรางกาย หรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลาย ๆ 
คนโดยเฉพาะเม่ือมีอายุมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน ปวดเม่ือยจากการนั่งทํางานนาน ๆ คอตก
หมอน หรือเครียดจากปญหาเศรษฐกิจ ส่ิงเหลานี้ทําใหมีผูท่ีมีความตองการใชบริการนวดมากขึ้น     
ซ่ึงความนิยมการนวดไมจํากัดอยูเฉพาะแคชาวไทย หากแตขยายตัวออกไปในหมูชาวตางชาติดวย 
โดยเฉพาะในกลุมอาเซียน ดังนั้น ธุรกิจนวดแผนไทย จึงเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการ  
การประกอบธุรกิจนี้จึงเปนทางเลือกหนึ่งของผูท่ีตองการประกอบธุรกิจของตนเอง แตกอนท่ีจะเริ่มตนลง
มือทํา ผูประกอบการควรศึกษาและทําความเขาใจในธุรกิจนี้ใหลึกซ้ึงเสียกอน ผูท่ีสนใจทําธุรกิจนวดแผน
ไทย ควรมีศักยภาพและคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีใจรักในการใหบริการ เนื่องจากวาการนวดแผนไทย เปนธุรกิจบริการ ผูประกอบการจึงตอง
มีใจรักการใหบริการ มีความซ่ือสัตย จริงใจ สุภาพ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

2. มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีอยูเสมอ หม่ันออกกําลังกายใหแข็งแรง หากมีอาการไขหรือรูสึก
ไมสบาย ไมควรทําการนวด เพราะนอกจากจะไมไดผลดีแลวยังอาจแพรโรคใหกับผูถูกนวดได 

3. มีศีลธรรม และมีสัมมาอาชีวะ การนวดเปนการบริการแบบตัวตอตัว โอกาสใกลชิดและ
สัมผัสรางกายลูกคามีอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูประกอบอาชีพนี้จึงตองใหการนวดเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ
ใจ มีศีลธรรม คือ  

 ไมดื่มสุรา ไมดื่มสุรา ท้ังกอนและหลังการนวด เพราะอาจจะควบคุมตัวเองไมได  
และอาจทําใหการนวดไมไดผลเทาท่ีควร 
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 ไมเจาชู โดยไมแสดงกิริยาลวนลาม หรือใชคําพูดแทะโลมผูถูกนวดหรือคนไขท่ีเปนผูหญิง 
กรณีผูนวดเปนผูชายหรือถาผูนวดเปนผูหญิงก็ไมควรแสดงกิริยาช้ีชวนผูถูกนวดในเรื่องท่ีไมเหมาะสม 
โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับเพศสัมพันธ ตองนวดดวยความสุภาพเรียบรอย พูดคุยแคพอสมควร 

 ไมพูดจาหลอกลวง หมายถึง ไมเล้ียงไขหรือลอลวงใหผูถูกนวดกลับมาอีกครั้งก็ตามถาเห็นวา
ไมไดผลก็ควรบอกไปตามตรง และแนะนําใหผูปวยไปรับการรักษาโดยวิธีอ่ืน มิใชลอลวงเพ่ือหวัง
ผลประโยชน เงินทอง ลาภยศสรรเสริญ 

 ผูนวดไมควรนวดในสถานท่ี อโคจร หรือสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม เชน สถานท่ีคาประเวณี โรง
น้ําชา บอนการพนัน เปนตน  

4.    ควรมีพ้ืนฐานความรูดานการนวดแผนไทย หรือผานการฝกอบรมจากสถานฝกอบรม     
อยางนอย 30 – 75 ชม. หรือ 15 – 45 วัน เพราะพ้ืนฐานดังกลาว จะทําใหผูประกอบการมีความเขาใจ      
ในธุรกิจนี้อยางถองแท 

5.   มีทําเลที่เหมาะสม มองเห็นไดงาย ชัดเจน การคมนาคมสะดวก เพราะธุรกิจนี้หากมีทําเลท่ีดี 
ก็ถือวาประสบความสําเร็จไปแลวสวนหนึ่ง  

 

การประกอบการ 
กอนเปดการนวดแผนไทย นั้น ผูประกอบการจําเปนตองติดตอหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพ่ือจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ โดยท่ัวไปธุรกิจบริการจะไดรับการ

ยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย แตถาขายสินคาอ่ืนรวมดวยตองจดทะเบียน โดยสามารถศึกษา
รายละเอียดขออนุญาตไดท่ี www.ismed.or.th หรือท่ี www.thairegistration.com  

  กรมสรรพากร เพ่ือดําเนินการทางภาษีการจดทะเบียน และภาษีมูลคาเพ่ิม โดยศึกษาจาก 
www.rd.go.th  

 กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ท้ังนี้       
หากเปนการนวดเพ่ือบําบัด วินิจฉัยโรค หรือฟนฟูสมรรถภาพ ตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542  

ผูทําการนวดตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต สาขาการแพทยแผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ 
จากคณะกรรมการวิชาชีพกอน และตองดําเนินการในสถานพยาบาลท่ีไดรับใบอนุญาตแลวเทานั้น        
แตหากเปนการนวดเพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือย ไมใชเพ่ือการรักษาโรค ผูท่ีทําการนวดไมจําเปนตองขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตผูประกอบการโรคศิลปะ ผูประกอบการสามารถยื่นคําขอไดท่ีกองการ
ประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือในตางจังหวัดยื่นท่ีสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แมธุรกิจการนวดจะเปนอาชีพใหบริการ แตก็เปนอาชีพท่ีตอง
ใชความรับผิดชอบสูงเชนกัน  
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โทษทางกฎหมาย 
มีบทลงโทษทางกฎหมายหากผูนวดกระทําการนวดแบบการรักษาโรค แตไมมีใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงจะมีความผิดจําคุกไมเกิน 3 ป ปรบัไมเกิน 30,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และแม
จะไมไดนวดแตขึ้นปายโฆษณาวาเปนการนวดรักษาโรคโดยไมมีใบอนุญาตก็มีความผิด คือ มีโทษจําคุก
ไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามกฎหมายผูนวดตองรับผิดชอบ หากเกิด
อันตรายแกผูถูกนวด ดังนี้หากทําใหผูอ่ืนเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295 จําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 4,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ หากผูถูกนวดเปนอันตราย
สาหัส ดังนี้คือ ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด เสียความสามารถท่ีมานประสาท อวัยวะสืบพันธุ ใบหนา แทงลูก 
จิตพิการติดตัว ทุพพลภาพหรือเจ็บปวยเรื้อรังตลอดชีวิต หรือไมสามารถประกอบกิจตามปกติเกินกวา 20 
วัน ตองโทษจําคุก 6 เดือนถึง 10 ป หากกระทําโดยประมาท เชน นวดแลวเกิดอันตรายสาหัส ตองโทษ
จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ หากนวดผูปวยแลวทําใหเสียชีวิตถือวา
กระทําการโดยประมาท ตองโทษจําคุกไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท 
 
ปจจัยที่ทําใหธุรกิจนวดแผนไทยประสบความสําเร็จ 

1. ตองซ่ือสัตยกับลูกคา ตอตัวเองและพนักงาน 
2. สรางจิตสํานึกท่ีดีดานการบริการลูกคาใหแกพนักงาน เชน การสวัสดีเม่ือมีลูกคาเขาราน 

การทักทายอยางเปนมิตร    
3. รักษาการบริการใหไดมาตรฐานคงท่ี โดยใหบริการนวดครบทุกขั้นตอนและตามเวลาท่ี    

กําหนด 
4. ทําเลท่ีตั้งเหมาะสม ใกลกลุมลูกคาเปาหมาย คาเชาสถานท่ีไมแพงจนเกินไป 
5. มีการรักษาความสะอาดของสถานท่ี ความสะอาดอุปกรณการนวด และความสะอาดของ

พนักงานใหดูดีตลอดเวลา 
 
กิจกรรมทายบท 

1. ใหผูเรียนเขียนอธิบายประวัติของการนวดแผนไทยมาพอสังเขป 
2. ใหผูเรียนอธิบายประเภทของการนวดแผนไทยมีกี่ประเภทอะไรบาง  
3. ใหผูเรียนอธิบายวิธีการนวดแผนไทยแบบตางๆ มาพอเขาใจ 
4. ใหผูเรียนบอกแหลงขอมูลการเรียนรูการนวดแผนไทยมา 4 - 5 แหง 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 
1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 
 

ผูเขียนและเรียบเรียง 
1.  นายมณเฑียร ละงู สถาบัน กศน. ภาคใต 
 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 
1.  นางนวลพรรณ ศาสตรเวช หนวยศึกษานิเทศก 
2. นางสุปรารถนา ยุกตะนันทน โรงเรียนบดนิทรเดชา ( สิงห สิงหเสนีย )   
3. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นางสาวภาวนา เหวียนระว ี องคการแพธ (PATH) 
6. นางสาวกษมา สัตยาหุรักษ องคการแพธ (PATH) 
7. นางสาวสุรีพร เจริญนิช ขาราชการบํานาญ 
8. นางธัญญวด ี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 
9. นางเอ้ือจิตร สมจิตตชอบ ขาราชการบํานาญ 
10. นางสาวชนิตา จิตตธรรม ขาราชการบํานาญ 
11. นางสาวอนงค   เช้ือนนท สํานักงาน กศน เขตบางเชน 

 

คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ ม่ันมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพิมพตนฉบบั 
1. นางสาวปยวด ี  คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาวกรวรรณ   กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวชาลิน ี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นางสาวอลิศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผูออกแบบปก 
 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งท่ี 2 

คณะที่ปรึกษา 
นายประเสริฐ  บุญเรือง   เลขาธิการ กศน. 
นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 
นายวัชรินทร  จําป   รองเลขาธิการ กศน. 
นางวัทน ี  จันทรโอกุล  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
นางชุลีพร  ผาตินินนาท  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 
นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
นางศุทธิน ี  งามเขตต  ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 
นายสุรพงษ  ม่ันมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นายกิตติพงศ จันทวงศ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นางสาวผณินทร แซอ้ึง   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  
นางสาวเพชรินทร  เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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                         คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560 
ที่ปรึกษา 

1.  นายสุรพงษ จําจด                     เลขาธิการ กศน. 

2.  นายประเสริฐ หอมดี                   ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                                      ปฏิบัติหนาท่ีรองเลขาธิการ กศน. 

3.  นางตรีนุช สุขสุเดช                ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

                               และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผูปรับปรุงขอมูล  

นางสาวชอแกว  พวงไพวลัย          กศน.เขตพญาไท 

 

คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ  ม่ันมะโน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป          กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี                กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ            กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง             กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน       กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย                กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 




