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คํานํา
กระทรวงศึก ษาธิก ารไดประกาศใชหลั ก สูต รการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธกี ารจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตาม
หลักปรัชญาและความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมี
การเรียนรูและสั่งสมความรูแ ละประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพ
ที่สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม
และมีจิตสํานึก รับผิด ชอบตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ
จุด หมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่ค าดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลอง
ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและ
สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม เพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนา
หนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบ
ความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น
แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละ
สาขาวิชา และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจาก
สื่อตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัด
และกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสว นเกี่ยวของทุก ทานไว ณ
โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน ชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของใน
ทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัส ทช 21002 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เปน หนังสือเรียนที่จัด ทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปน นักศึก ษานอกระบบ ใน
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ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานัน้
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ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจ กรรมของแตละเนื้ อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไป
ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ทีร่ วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 10 บท
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1. อธิบายธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
2. บอกหลักการดูแลและการสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว
3. ปฏิบัติตนในการดูแล และสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจนเปนกิจนิสัย
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บทที่ 1 การพัฒนาการของรางกาย
บทที่ 2 สุขภาพทางเพศ
บทที่ 3 สารอาหาร
บทที่ 4 สุขภาพทางกาย
บทที่ 5 โรคระบาด
บทที่ 6 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
บทที่ 7 การปองกันสารเสพติด
บทที่ 8 อันตรายจากการประกอบอาชีพ
บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร
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บทที่ 1
การพัฒนาการของรางกาย
สาระสําคัญ
พัฒนาการของรางกายของมนุษยตองเปนไปตามวัย ทุกคนจําเปนตองเรียนรูใหเขาใจ
ถึงโครงสราง หนาที่ และการทํางานของระบบอวัยวะที่สําคัญในรางกายรวมถึงการปองกันดูแลรักษา
ไมใ หเกิด การผิดปกติ เพื่อใหพัฒนาการของรางกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัยมีค วามสมบูรณทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายโครงสราง หนาที่ และการทํางานของระบบอวัยวะสําคัญของรางกาย
2. บอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาและปองกันอาการผิดปกติของระบบอวัยวะที่
สําคัญ
3. อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยได
4. อธิบายพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมนุษยในดานตาง ๆ ได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โครงสราง หนาที่และการทํางานของระบบตาง ๆ ที่สําคัญของรางกาย
และการดูแลรักษาการปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ
เรื่องที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
เรื่องที่ 3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัย

2
เรื่องที่ 1 โครงสราง หนาที่และการทํางานของระบบตาง ๆ ที่สําคัญของรางกาย และการดูแลอวัยวะ
รักษาและการปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ
รางกายของมนุษยประกอบขึ้นจากหนวยเล็กที่สุด คือ เซลลจํานวนหลายพันลาน
เซลล เซลลที่มีโครงสรางและหนาที่คลายคลึงกันมารวมเปนเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อมีหลายชนิด แตละชนิด
เมื่อมาประกอบกันจะเปนอวัยวะ อวัยวะที่ทําหนาที่ประสานสัมพันธกันรวมเรียกวา ระบบในรางกาย
มนุษย ประกอบดวยระบบการทํางานทั้งสิ้น 10 ระบบ แตละระบบมีการทํางานที่ประสานสัมพันธกัน
กลไกทํางานของรางกายมีการทํางานที่ซับซอน โดยมีระบบประสาทรวมทั้งฮอรโมนจากระบบตอม
ไรทอเปนหนวยควบคุมการทํางานของรางกาย
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อวัยวะตาง ๆ ของรางกายนั้นมีมากมาย มีทั้งอวัยวะที่เรามองเห็น ซึ่งสวนใหญจะอยู
ภายนอกรางกาย และอวัยวะที่เรามองไมเห็นซึ่งอยูภายในรางกายของคนเรา
การทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ประกอบดวยโครงสรางที่สลับซับซอนยิ่ง
กวาเครื่องยนตกลไกที่มนุษยสรางขึ้นเปนอยางมาก ธรรมชาติไดสรางระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกายอยางนา
พิศวง พอจําแนกไดเปน 10 ระบบ ซึ่งแตละระบบก็จะทํางานไปตามหนาที่ และมีความสัมพันธตอกันในการ
ทํางานอยางวิเศษสุด ระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกายทั้ง 10 ระบบ มีดังนี้
1. ระบบผิวหนัง (Integumentary System)
2. ระบบโครงกระดูก (Skeletal System)
3. ระบบกลามเนื้อ (Muscular System)
4. ระบบยอยอาหาร (Digestive System)
5. ระบบขับถายปสสาวะ (Urinary System)
6. ระบบหายใจ (Respiratory System)
7. ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
8. ระบบประสาท (Nervous System)
9. ระบบสืบพันธุ (Reproductive System)
10. ระบบตอมไรทอ (Endocrine System)
ระบบอวัยวะที่จัดวาเปน ระบบโครงสรางพื้นฐานของรางกาย คือ ระบบผิว หนัง
ระบบโครงกระดูก และระบบกลามเนื้อ ระบบอวัยวะทั้ง 3 มีความเกี่ยวของสัมพันธ กลาวคือ ระบบ
ผิว หนั งทํา หนาที่ ปกคลุมร างกาย ซึ่งรวมทั้ง การหุมหอ ปองกัน อั น ตรายระบบโครงกระดู ก และ
กลามเนื้อดวย สําหรับระบบกระดูกทําหนาที่เปนโครงรางของรางกาย เปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ
เมื่อกลามเนื้อหดตัวทําใหรางกายสามารถเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ได ระบบทั้ง 3 นอกจากมีการทํางาน
เกี่ยวของกันและตองทํางานประสานกับระบบอื่น ๆ อีกดวย
ในชั้นนี้จะกลาวถึงการทํางานของระบบอวัยวะ 4 ระบบ คือระบบผิว หนัง ระบบกลามเนื้อ ระบบ
กระดูก และระบบไหลเวียนโลหิต
1. ระบบผิวหนัง
ผิวหนังเปนอวัยวะที่หอหุมรางกาย
เซลลชั้นบนมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ มีเคอราทิน
(Keratin) ใสและหนา มีความสําคัญ คือ ปองกันน้ําซึม
เขาสูรางกาย การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดเคอราทีน
เรียกวา เคอราที-ไนเซซัน (Keratinization) ตัวอยาง
อวัยวะที่เกิดกระบวนการดังกลาว เชน ฝามือ ฝาเทา
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ผิ ว หนั ง ประกอบด ว ย 2 ส ว น คื อ ส ว นที่ อ ยู บ นพื้ น ผิ ว เรี ย กว า หนั ง กํ า พร า
(Epidermis) สวนที่อยูลึกลงไป เรียกวา หนังแท (Dermis)
1. หนังกําพรา (Epidermis) เปนผิวหนังสวนบนสุด ประกอบดวยเซลลบาง ๆ ตรง
พื้นผิวไมมีนิวเคลียส และจะเปนสวนที่มีการหลุดลอกออกเปนขี้ไคล แลวสรางเซลลขึ้นมาทดแทน
อยูเสมอสวนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นผิวหนังกําพรา ไดแก เล็บมือ เล็บเทา ขน และผม สวนเซลล
ชั้นในสุดที่ทําหนาที่ผลิตสีผิว (Melanin) เรียกวา สเตรตัม เจอรมินาทิวมั (Stratum Germinativum)
2. หนังแท (Dermis) ผิวหนังแทอยูใตผิวหนังกําพรา หนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
ประกอบดวย เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2 ชั้น คือ
2.1 ชั้นบนหรือชั้นตื้น (Papillary Layer) เปนชั้นที่นูน ยื่นเขามาแทรกเขาไปใน
หนังกําพรา เรียกวา เพ็บพิลารี (Papillary) มีหลอดเลือด และปลายประสาทฝอย
2.2 ชั้นลางหรือชั้นลึก (Reticular Layer) มีไขมันอยู มีรากผมหรือขนและตอม
ไขมัน (Sebaceous Glands) อยูในชั้นนี้

ความสําคัญของระบบผิวหนัง
1. เปนสวนที่หอหุมรางกาย สําหรับปองกันอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะ
ใตผิวหนัง
2. เปนอวัยวะรับสัมผัสความรูสึกตาง ๆ เชน รอน หนาว
3. เปนอวัยวะขับถายของเสีย เชน เหงื่อ
4. เปนอวัยวะที่ชวยขับสิ่งตาง ๆ ที่อยูในตอมของผิวหนังใหเปนประโยชนตอรางกาย
เชน ขับไขมันไปหลอเลี้ยงเสนขนหรือผมใหเงางาม
5. ชวยเปนสวนปองกันรังสีตาง ๆ ไมใหเปนอันตรายตอรางกาย
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6. ชวยควบคุมความรอนในรางกายใหคงที่อยูเสมอ รางกายขณะปกติอุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส หรือ 98.7 องศาฟาเรนไฮต หรือถาอากาศอบอาวเกินไปก็จะระบายความรอนออกทาง
รูขุมขน
การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบผิวหนัง
ผิวหนังเปนอวัยวะภายนอกที่หอหุมรางกาย ชวยสงเสริมบุคลิกภาพของบุคคลและ
บงบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีและไมดีของแตละคนดวย เชน คนที่มีสุขภาพดี ผิวหนังหรือผิวพรรณจะ
เตงตึง สดใส แข็งแรง ซึ่งจะตรงกันขามกับผูที่มีสุขภาพไมดีหรือเจ็บปวย ผิวหนังจะแหง ซีดเซียว
หรือผิวหนังเปนแผลตกสะเก็ด
เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางเสริมและดูแลผิวหนังใหมีสภาพที่สมบูรณมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานอยูเสมอ ดังนี้
1. อาบน้ําชําระลางรางกายใหสะอาดดวยสบูอยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง
2. ทาครีมบํารุงผิวที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผิวของตนเอง ซึ่งตามปกติวัยรุนจะมี
ผิวพรรณเปลงปลั่งตามธรรมชาติอยูแลว ไมจําเปน ที่จะตองใชครีมบํารุงผิว ยกเวนในชว งอากาศ
หนาว ซึ่งจะทําใหผิวแหง แตก
3. ทาครีมกันแดดกอนออกจากบานเมื่อตองไปเผชิญกับแดดรอนจัด เพื่อปองกัน
อันตรายจากแสงแดดที่มีรังสีซึ่งเปนอันตรายตอผิวหนัง
4. สวมเสื้อผาที่สะอาดพอดีตัวไมคับหรือหลวมเกินไป และเหมาะสมกับภูมิอากาศ
ตามฤดูกาล
5. รับประทานอาหารใหครบทุกหมู และเพียงพอตอความตองการโดยเฉพาะผักและ
ผลไม
6. ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 6-8 แกว น้ําจะชวยใหผิวพรรณสดชื่นแจมใส
7. ออกกําลังกายเปนประจําเพื่อใหรางกายแข็งแรง
8. นอนหลับ พักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง
9. ดูแลผิวหนังอยาใหเปน แผล ถามีค วรรีบรักษาเพื่อไมไดเกิดแผลเรื้อรัง เพราะ
แผลเปนทางผานของเชื้อโรคเขาสูรางกาย
2. ระบบกลามเนื้อ
กลามเนื้อเปนแหลงพลังงานที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว ในสวนตาง ๆ ของรางกายมี
กลามเนื้ออยูในรางกาย 656 มัด เราสามารถสรางเสริมกลามเนื้อใหใหญโต แข็ งแรงได ดังเชน นัก
เพาะกายที่มีกลามเนื้อใหญโตใหเห็นเปนมัด ๆ หรือนักกีฬาที่มีกลามเนื้อแข็งแรงสามารถปฏิบัติงาน
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อยางหนักหนว งไดอยางมีประสิทธิภ าพ อดทนตอความเมื่อยลา กลามเนื้อประกอบดวยน้ํา 75%
โปรตีน 20% คารโบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร และอื่น ๆ อีก 5%
ความสําคัญของระบบกลามเนื้อ
1. ชวยใหรางกายสามารถเคลื่อนไหวไดจากการทํางาน ซึ่งในการเคลื่อนไหวของ
รางกายนี้ ตองอาศัยการทํางานของระบบโครงกระดูกและขอตอตาง ๆ ดวย โดยอาศัยการยืด และหดตัว
ของกลามเนื้อ
2. ชวยใหอวัยวะภายในตาง ๆ เชน หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไส
ใหญ หลอดเลือด ทํางานไดตามปกติและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบีบรัดตัวของกลามเนื้อของ
อวัยวะดังกลาว
3. ผลิตความรอนใหความอบอุนแกรางกาย ซึ่งความรอนนี้เกิดจากการหดตัวของ
กลามเนื้อ แลวเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
4. ชวยปองกันการกระทบกระเทือนจากอวัยวะภายใน
5. เปนที่เกิดพลังงานของรางกาย
ชนิดของกลามเนื้อ
กลามเนื้อแบงตามลักษณะรูปรางและการทํางานได 3 ชนิด คือ
1. กลามเนื้อลาย (Striated Muscle or Crosstripe Muscle) เปน กลามเนื้อที่
ประกอบเปนโครงรางของรางกาย (Skeletal Muscle) เปนกลามเนื้อที่ประกอบเปนลําตัว หนา แขน
ขา เปนตน
โครงสรางและรูปรางลักษณะไฟเบอร (Fiber) หรือเซลลของเนื้อเยื่อกลามเนื้อลาย
มีรูปรางยาวรีเปนรูปกระสวย ไฟเบอรมีขนาดยาว 1-40 มิลลิเมตร มีพื้น หนาตัดกวาง 0.01-0.05
มิลลิเมตร ไฟเบอรแตละอัน เมื่อสองดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบลายตามขวางเปนสีแกและออน
สลับกัน
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2. กลามเนื้อ เรียบ (Smooth Muscle) กลามเนื้อเรียบประกอบเปนอวัยวะภายใน
รางกาย เรียกวา กลามเนื้ออวัยวะภายใน ไดแก ลําไส กระเพาะอาหาร กระเพาะปสสาวะ มดลูก
หลอดเลือด หลอดน้ําเหลือง เปนตน
กลามเนื้อเรียบสนองตอบสิ่งเรานานาชนิดไดดี เชน การขยายตัว การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิและกระแสประสาท ความเย็นจะทําใหกลามเนื้อหดตัวไดดี สําหรับความรอนนั้นขึ้นอยู
กับอัตราการใหวาเร็วหรือชา คือ ถ าหากประคบความรอนทันทีทัน ใด ความรอนจะกระตุน ให
กลามเนื้อหดตัว แตใหความรอนทีละนอยกลามเนื้อจะคลายตัว กลามเนื้อเรียบมีค วามไวตอการ
เปลี่ยนแปลงของสวนประกอบของเลือดหรือน้ําในเนื้อเยื่อ ฮอรโมน วิตามิน ยา เกลือ กรด ดาง
3. กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) กลามเนื้อหัวใจจะพบที่หัวใจและผนังเสน
เลือดดําใหญที่นําเลือดเขาสูหัวใจเทานั้น เซลลกลามเนื้อหัวใจมีลักษณะโดยทั่วไปคลายคลึงกับเซลล
กลามเนื้อลาย คือ มีการเรียงตัวใหเห็นเปนลายเมื่อดูดวยกลองจุลทรรศน กลามเนื้อหัวใจมีลักษณะ
แตกกิ่งกานและสานกัน มีรอยตอและชอง (Gap Junction) ระหวางเซลล ซึ่งเปนบริเวณที่มีความ
ตานทานไฟฟาต่ํา ทําใหเซลลกลามเนื้อหัวใจสามารถสงกระแสไฟฟาผานจากเซลลหนึ่งไปยังอีกเซลล
หนึ่งได

การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบกลามเนื้อ
การทํางานของกลามเนื้อที่มีประสิทธิภาพตองทํางานประสานสัมพันธกับกระดูกและ
ขอตอตาง ๆ อยางเหมาะสมกลมกลืนกัน ตลอดจนมีผิวหนังหอหุม ดังนั้น อวัยวะตาง ๆ เหลานี้จึง
ตองไดรับการสรางเสริมบํารุง คือ
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน โดยเฉพาะวัยรุน ตองการสารอาหารประเภท
โปรตีน แคลเซียม วิตามิน และเกลือแร เพื่อเสริมสรางกลามเนื้อและกระดูกใหแข็งแรงสมบูร ณ
ควรไดรับอาหารที่ใหสารอาหารโปรตีนอยางนอย 1 กรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน และตอง
รับประทานอาหารใหครบทุกหมูในปริมาณที่เพียงพอ
2. ดื่มน้ํามาก ๆ อยางนอยวันละ 6-8 แกว เพราะน้ํามีความสําคัญตอการทํางานของ
ระบบอวัยวะตาง ๆ
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3. ออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ อยางนอยสัปดาหละ 3
วัน
วันละ 30-60 นาที
4. ปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อโดยไมใชกลามเนื้อมากเกินความสามารถ
3. ระบบโครงกระดูก
มนุษยจะมีรูปรางเหมาะสมสวยงามขึ้นอยูกับกระดูกสวนตาง ๆ ที่ประกอบเปนโครง
รางของรางกายเริ่มแรกกระดูกที่เกิดขึ้นเปนกระดูกออนและเปลี่ยนเปนกระดูกแข็งในระยะตอมา โดย
มีเลือดไปเลี้ยงและนําแคลเซียมไปสะสมในกระดูก
กระดูกจะเจริญทั้งดานยาวและดานกวาง กระดูก จะยาวขึ้นโดยเฉพาะในวัยเด็ก
กระดูกจะยาวขึ้นเรื่อย ๆ จนอายุ 18 ปในหญิงและ 20 ปในชาย แลวจึงหยุดเจริญเติบโต และกลายเปน
กระดูกแข็งแรงทั้งหมด สวนการขยายใหญยังมีอยูเนื่องจากยังมีเซลลกระดูกใหมงอกขึ้นเปนเยื่อหุม
รอบ ๆ กระดูก กระดูกเปนอวัยวะสําคัญในการชวยพยุงรางกายและประกอบเปนโครงราง เปนที่ยึด
เกาะของกลามเนื้อ และปองกันการกระทบกระเทือนตออวัยวะภายในของรางกาย เมื่อเจริญเติบโต
เต็มที่จะมีกระดูก 206 ชิ้น แบงเปนกระดูกแกน
80 ชิ้น และกระดูกระยางค 126 ชิ้น กระดูกใหญที่สําคัญ ๆ ประกอบเปนโครงราง ไดแก
1. กระโหลกศีรษะ (Skull) ประกอบดวย กระดูก 8 ชิ้น
2. กระดูกใบหนา (Face Bone) ประกอบดวยกระดูก 14 ชิ้น
3. กระดูกที่อยูภายในของหูสวนกลาง (Ear Ossicles) ประกอบดวยกระดูก 6 ชิ้น
4. กระดูกโคนลิ้น (Hyoid Bone) ประกอบดวยกระดูก 1 ชิ้น
5. กระดูกลําตัว (Hyoid of the Trunk) ประกอบดวยกระดูก 26 ชิ้น
6. กระดูกหนาอก (Sternum) ประกอบดวยกระดูก 1 ชิ้น
7. กระดูกซี่โครง (Ribs)ประกอบดวยกระดูก 24 ชิ้น หรือ 12 คู
8. กระดูกแขนและขา (Appendicular Skeleton) ประกอบดวยกระดูก 126 ชิ้น
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ความสําคัญของระบบโครงกระดูก
1. ประกอบเปนโครงราง เปนสวนที่แข็งของรางกาย
2. เปนที่รองรับและปองกันอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
3. เปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ ทําใหมีการเคลื่อนไหวได
4. เปนที่สรางเม็ดเลือด
5. เปนที่เก็บและจายเกลือแคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม
6. ปองกันอวัยวะภายในรางกาย เชน ปอด หัวใจ ตับ สมอง และประสาท เปนตน
การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบโครงกระดูก
1. รับประทานอาหารใหครบทุกหมูโดยเฉพาะอาหารที่มีสารแคลเซียมและวิตามินดี
ไดแก เนื้อสัตว นมและผักผลไมตางๆ รับประทานใหเพียงพอตอความตองการของรางกายเพื่อไป
สรางและบํารุงกระดูกใหแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ออกกํ าลั งกายเป น ประจํ าสม่ํ าเสมอจะช ว ยใหร า งกายแข็ง แรง กระดู ก และ
กลามเนื้อที่ไดรับการบริหารหรือทํางานสม่ําเสมอ จะมีความแข็งแกรงมากขึ้น มีการยืดหยุน และ
ทํางานไดอยางเต็มที่
3. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุกับกระดูก หากไดรับอุบัติเหตุโดยถูกตี กระแทก ชน
หรือตกจากที่สูงจนทําใหกระดูกแตกหรือหัก ตองรีบปฐมพยาบาลอยางถูกวิธีและพบแพทย เพื่อให
กระดูกกลับสูสภาพปกติและใชงานไดดีอยางปกติ
4. ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบไหลเวี ย นเลื อดเปรี ย บเสมื อนระบบการขนส ง ทั้ ง นี้เ ป น เพราะในระบบ
ไหลเวียนเลือด มีเลือดทําหนาที่ลําเลียงอาหารที่ยอยสลายแลว น้ํา กาซ ไปเลี้ยงเซลลตาง ๆ ของ
รางกาย และเวลาเลือดไหลเวียนกลับก็จะพาเอาของเสียตาง ๆ ไปยังสวนของรางกายที่ทําหนาที่สง
ของเสียเหลานี้ออกมานอกรางกายดวย
ความสําคัญของระบบไหลเวียนเลือด
1. นํ า ก า ซออกซิ เ จน (O2) ส ง ไปยั ง เซลล ต า ง ๆ ของร า งกาย และนํ า ก า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) จากเซลลเพื่อขับออกนอกรางกายทางลมหายใจ
2. ควบคุมอุณหภูมิภายในรางกายใหอยูในเกณฑปกติ
3. นําน้ําและเกลือแรตางๆ ไปสูเซลลและขับของเสียออกจากรางกายในรูปของปสสาวะ
4. นําแอนติบอดี (Antibody) ไปใหเซลลตาง ๆ เพื่อชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันโรค
5. นําฮอรโมนไปใหเซลลตาง ๆ เพื่อใหรางกายทํางานตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ได
6. นําเอนไซมไปใหเซลลตาง ๆ เพื่อชวยในการเผาผลาญอาหาร
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เลือดและทางเดินของเลือด
1. เลือด (Blood) เปนของเหลวสีแดงมีฤทธิ์เปนดาง มีความเหนียวกวาน้ําประมาณ
5 เทา รางกายคนเรามีเลือดอยูประมาณ 10% ของน้ําหนัก ตัว ในเลือ ดจะประกอบดว ยพลาสมา
(Plasma) มีอยูประมาณ 55% ของปริมาณเลือดในรางกายและมีเซลลเม็ดเลือด (Corpuscle) ซึ่งมีทั้ง
เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด (Platelets) ซึ่งรวมกันแลวประมาณ 45% ของปริมาณ
เลือดในรางกาย
2. หัวใจ (Heart) จะมีขนาดประมาณกําปนของตนเอง ตั้งอยูในทรวงอกระหวาง
ปอดทั้ง
2 ขาง พื้นที่ของหัวใจ 2 ใน 3 สวนจะอยูทางหนาอกดานซายของรางกาย ภายในหัวใจจะแบงเปน 4
หอง ขางบน 2 หอง ขางลาง 2 หอง มีลิ้น หัวใจกั้นระหวางหองบนและหองลาง แตละหองจะทํา
หนาที่ตางกันคือ หองบนขวาจะรับเลือดเสียจากสวนตาง ๆ ของรางกายจากหลอดเลือดดํา หองลาง
ขวาจะรับเลือดจากหองบนขวาแลวสงไปยังปอด ปอดจะฟอกเลือดดําใหเปนเลือดแดงเพื่อนําไปใช
ใหม หองบนซายจะรับเลือดแดงจากปอด หองลางซายจะรับเลือดจากหองบนซายแลวสงผานหลอด
เลือดแดงไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย
3. หลอดเลือด (Blood Vessels) มี 3 ชนิด ไดแก หลอดเลือดแดง (Arteries) จะนํา
เลือดแดงจากหัวใจไปเลี้ยงเซลลตาง ๆ ของรางกาย หลอดเลือดดํา (Veins) จะนําเลือดที่ใชแลวจาก
สวนตาง ๆ ของรางกายกลับสูหัวใจ แลวสงไปฟอกที่ปอด หลอดเลือดฝอย (Capillaries) เปนแขนง
เล็ก ๆ ของทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา ผนังของหลอดเลือดฝอยจะบางมากมีอยูทั่วไปใน
รางกาย จะเปนที่แลกเปลี่ยนอาหาร กาซ และของเสียตาง ๆ ระหวางเลือดกับเซลลกับเซลลของรางกาย
เพราะอาหาร กาซ และของเสียตาง ๆ สามารถซึมผานได
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4. น้ําเหลืองและหลอดน้ําเหลือง (Lymph and Lymphatic Vessels) น้ําเหลืองเปนสวนหนึ่งของ
ของเหลวในรางกาย มีลักษณะเปนน้ําสีเหลืองออนอยูในหลอดน้ําเหลืองซึ่งมีอยูทั่วรางกาย น้ําเหลือง
จะประกอบดวย น้ํา โปรตีน (Protein) เอนไซม (Enzyme) แอนติบอดี (Antibody) และเซลลเม็ดเลือดขาว
(White blood cell) น้ําเหลืองจะเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนสารตาง ๆ ระหวางเซลลและหลอดเลือดฝอย เซลล
เม็ดเลือดขาวในตอมน้ําเหลืองชวยกําจัดแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ

การเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด
1. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู และมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของ
รางกาย
2. ลดปริ ม าณการรั บ ประทานอาหารที่ มี ไ ขมั น และมี ส ารคอเลสเตอรอล
(Cholesterol) สูงเมื่อเขาสูวัยผูใหญ เนื่องจากจะทําใหเกิดไขมันในเลือดสูง เชน กุง ปลาหมึก กะทิ
อาหารประเภทผัด ทอด หนังสัตว ไขมันสัตว เปนตน อยางไรก็ตาม สารอาหารประเภทไขมันยัง
จัดวาเปนสารอาหารที่จําเปนในวัยเด็กและวัยรุน เพราะไขมันเปนสวนประกอบของโครงสรางผนัง
เซลลและเปน แหลงของพลังงาน ดังนั้น วัยรุน ควรรับประทานอาหารที่มีไขมัน บ างในปริมาณที่
เหมาะสมตามขอแนะนําทางโภชนาการ
3. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละอยางนอย 30 นาที
4. ทําจิตใจใหราเริงแจมใส ดูแลสุขภาพจิตของตนเองใหดี
5. ควรมีเวลาพักผอนบาง ไมหักโหมการทํางานจนเกินไป
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6. ผูใหญควรตรวจวัดความดันเลือดเปนระยะ ๆ และตรวจเลือดเพื่อดูไขมันในเลือด
อยางนอยปละครั้ง
7. งดเวนการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ตลอดจนสารเสพติดทุกชนิด
8. เมื่อเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดควรรีบไปพบแพทย
สรุป
รางกายของคนเราประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ มากมาย มีทั้งที่มองเห็น ซึ่งสวนใหญ
จะอยูภายนอกรางกาย และสวนที่เรามองไมเห็นซึ่งจะอยูภายในรางกายของคนเรา แตละอวัยวะจะทํา
หนาที่เฉพาะและทํางานประสานกัน จึงทําใหรางกายสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข การทํางาน
ของระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกายจําแนกเปนระบบได 10 ระบบ ในชั้นนี้ไดศึกษาเพียง 4 ระบบ คือ
ระบบผิวหนัง ระบบกลามเนื้อ ระบบโครงกระดูกและระบบไหลเวียนเลือด
ผิวหนังทําหนาที่เหมือนเกราะปองกันสิ่งตาง ๆ ที่อาจทําอันตรายตอรางกาย กระดูก
เปนอวัยวะสําคัญในการชว ยพยุงรางกายและประกอบโครงราง เปน ที่ยึ ด เกาะของกลามเนื้อ ซึ่ง
กลามเนื้อทั่วรางกายมี 656 มัด มีหนาที่ทําใหคนเราทํางานตาง ๆ ได โดยใชการยืดหดของกลามเนื้อ
ดังนั้นเราจะตองสรางเสริมเพื่อดํารงประสิทธิภาพในการทํางานของระบบผิวหนัง ระบบกลามเนื้อ
และระบบโครงกระดูก
เรื่องที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทุกวัยตั้งแตเกิดจนตาย มีปจจัยสําคัญที่
เกี่ยวของทั้ง 3 เรื่องคือ พัน ธุกรรม สิ่งแวดลอม และโภชนาการ ทุก คนจึงควรเรียนรูเพื่อใหก าร
เจริญเติบโตและพัฒนาการเปนไปตามวัย
1. พันธุกรรม (Heredity)
ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม เปนลักษณะทางรางกายและจิตใจที่สืบทอดไปยัง
ลูกหลานได ตองเปนลักษณะที่บรรพบุรุษไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุนกอน ๆ สวนความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิสนธิ เชน ตาบอด มีอวัยวะบางสวนพิการ เปนโรคลิ้นหัวใจรั่ว เปน
ตน ลักษณะผิดปกติเหลานี้ จึงไมใชความผิดปกติจากสาเหตุทางพันธุกรรม เมื่อมนุษยรูจักธรรมชาติ
ภายในตนเองมากขึ้น และชวยใหวงการแพทยเขาใจกลไกของการเกิดโรคหลายกลุม โดยเฉพาะโรค
ที่ถายทอดทางพันธุกรรม อันมีสาเหตุจากยีน (gene) หรือ โครโมโซม (Chromosome)
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ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม ไดแก
1. ลักษณะทางกาย เชน สีผิว สีตา รูปราง
2. ลักษณะทางจิตใจและสติปญญา เชน อารมณ ความฉลาด
3. โรคทางกาย เชน เบาหวาน ตาบอดสี เลือดออกไมหยุด
4. โรคทางจิตบางประเภท เชน โรคจิตเภท
5. ชนิดของหมูเลือด (Blood group)
สรุป
พัน ธุก รรม เปน ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย เปน
ลักษณะทางรางกายที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษสูลูกหลานตามโครโมโซม ที่แสดงออกใน
ลักษณะสีผิว สติปญญา ชนิดเลือด เปนตน
2. สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลต อชีวิต ตั้งแต ก ารปฏิสนธิใ นครรภม ารดาจนกระทั่งคลอด
ออกมาเปนทารก แลวเจริญเติบโตและพัฒนาผานวัยตาง ๆ ตามลําดับ สิ่งแวดลอมเปนองคประกอบที่
มีอิทธิพลตอสุขภาพและการเจริญเติบโต แบงออกไดดังนี้
1. สิ่งแวดลอมกอนเกิด ไมใชเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพันธุก รรม สิ่งแวดลอมนี้ไดแก
รางกายของมารดา สุขภาพของมารดาเปนสิ่งที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอทารกในครรภ
โดยเฉพาะอาหาร การกิน และการปฏิบัติของมารดาในขณะตั้งครรภ
2. ภาวะทางโภชนาการ มีความสําคัญตอทารกในครรภ หากมารดาขาดสารอาหาร
ขณะตั้งครรภจะมีผลทําใหบุตรมีน้ําหนักแรกเกิดนอย ผลกระทบตอการเจริญเติบโตมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงและระยะเวลาของการขาดสารอาหารนั้น ๆ
3. โรคภัยไขเจ็บโรคตาง ๆ เชน หัดเยอรมัน จะมีผลตออัตราการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กนับตั้งแตอยูในครรภ เปนตน
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจ ยอมมีผลกระทบตอภาวะโภชนาการและ
สุขภาพของเด็กได
5. สุขภาพของผูเลี้ยงดู สภาพสังคมปจจุบันภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กมักตกอยูกับ
ผูอื่นที่ไมใชบิดา มารดา หากผูเลี้ยงดูมีสุขภาพที่ไมดี มีโรคติดตอเชนเปนวัณโรค เพราะเด็กจะติด
โรครายแรงและมีการเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร สงผลกระทบตอพัฒนาการดานอื่น ๆ
6. สิ่งแวดลอมทางสังคม
7. บริการสุขภาพ
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สรุป
สิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษยตั้งแตการปฏิสนธิ
ในครรภจนกระทั้งคลอดออกมาเปนทารกและเจริญเติบโตผานวัยตาง ๆ ตามลําดับ สิ่งแวดลอมเหลานี้
เชน สุข ภาพของมารดาในขณะตั้งครรภ อาจมีผลกระทบตอทารกในครรภ ฐานะทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมทางสังคม เปนตน
3. โภชนาการ
การมีความรูเรื่องโภชนาการที่ถูกตอง จะทําใหทกุ คนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจทุกคน ซึง่
ควรเรียนรูหลักการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย เรียกวา โภชนบัญญัติ 9 ประการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย และหมั่นดูแลน้ําหนักตัว
กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมือ้
กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา
ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร
หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด
กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอ น
งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

สรุป
การรับประทานอาหารโดยยึดหลักโภชนาการ ทําใหไดพลังงานและสารอาหารที่
เหมาะสมกับวัย เปนปจจัยสําคัญขอหนึ่งที่สงผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทุกเพศ
ทุกวัย
เรื่องที่ 3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัย
3.1 วัยทารก
การแบงชวงอายุของวัยทารกจะแบงออกได 2 ระยะ คือ วัยทารกแรกเกิด อายุตั้งแต
แรกเกิดถึง 2 สัปดาห วัยทารกอายุตั้งแต 2 สัปดาหถึง 2 ขวบ
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3.1.1 วัยทารกแรกเกิด
พัฒนาการทางรางกาย
ทารกแรกเกิด มีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 3,000 กรัม และลําตัวยาวประมาณ 45-50
เซนติเมตร ทารกไมอาจควบคุมกลามเนื้อได สายตามองสิ่งตาง ๆ ไรจุดหมาย มองเห็นสิ่งใดไมชัด
จะนอนมากหลับงายและสะดุงตื่นงาย
พัฒนาการทางอารมณ
อารมณของทารกแรกเกิดมัก จะมีอารมณรัก อารมณโกรธ และอารมณกลัว ทั้งนี้
พอแมจะมีอิทธิพลในการพัฒนาอารมณตอทารกมากที่สุด
พัฒนาการดานบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของทารกมีการพัฒนามาตั้งแตกําเนิดเชนเดียวกับลักษณะอื่น ๆ ของราย
กายโดยมีสิ่งแวดลอมและพันธุกรรมเปนตัวกําหนด จึงทําใหทารกแตละคนมีความแตกตางกันตั้งแต
เกิด
3.1.2 วัยทารก
พัฒนาการทางรางกาย
ระยะนี้ทารกเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จากแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน น้ําหนักจะเพิ่มขึ้น
รวดเร็วภายหลัง 6 เดือน ถึง 3 ป น้ําหนักจะเริ่มลดลง เนื่องจากตองออกกําลังกายในการฝก หัด
อิริยาบถตาง ๆ เชน นั่ง ยืน เดิน เปนระยะฝกลักษณะใหมจึงมักเกิดอุบัติเหตุบาง เชน ลม ตกเตียง
หรือตกบันได เปนตน
พัฒนาการทางอารมณ
การพัฒนาดานอารมณของทารกวัยแรกเกิดจะสงเสียงรองเมื่อไมพอใจ หรือโกรธ
เมื่อถูกขัดใจ จะเริ่มกลัวสิ่งรอบตัว สิ่งที่ไมคุนเคยจะถอยหนี รองไหเมื่อตองการขอความชวยเหลือ
จากผูใ หญ จะเปน วัยที่มีค วามอิจ ฉาริ ษ ยา เมื่อเห็น พอแมเอาใจใสนองเปน พิเศษ ทําใหต นขาด
ความสําคัญไปอยากรูอยากเห็นสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ รูจักยิ้มหรือหัวเราะเมื่อมีความพอใจ จะรักและหวง
แหนของเลนหรือรักสัตวเลี้ยง
พัฒนาการทางภาษา
ทารกเริ่มเปลงเสียงออแอไดตั้งแตระยะ 6 เดือนแรก เชน ปอ มา ดา ฯลฯ ภายหลัง
จึงฝกหัดทําเสียงเลียนแบบผูใกลชิด สามารถเขาใจคําพูด ความรูสึกที่แสดงออกทางสีหนา ทาทาง
น้ําเสียงของผูพูดได ในระหวางนี้ผูอยูใกลชิดควรเปนแบบอยางที่ดีใหแกทารก เชนการพูดชา ๆ ออก
เสียงใหชัดเจน
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พัฒนาการทางสติปญญา
พัฒ นาการดานนี้มีอิทธิพลจากการไดเลน กับเพื่อน ๆ เขาใจภาษาที่พูด กับคนอื่น
ตลอดจนการพัฒนากลามเนื้อบางสวน เชน หู ตา เปนตน พัฒนาการทางสติปญญาของทารก จะเริ่ม
มีการเคลื่อนไหวโดยบังเอิญและพอใจเพลิดเพลิน เชน อมสิ่งของ ดูดนิ้วมือ รูจักใชเทาเขี่ยของที่อยู
ใกลตัว การถีบผาใหออกจากตัว เมื่อรอนหรือผาเปยก รูจัก แกปญหาดวยวิธีลองถูก ลองผิด ไมทํา
ซ้ําซาก เมื่ออายุ 18 เดือนขึ้นไป จะรูจักสรางความคิดรวบยอด รูจักนําตัวตุกตามาสมมติเปนพี่นองกัน
ได
พอแมควรเสริมพัฒนาการดานความคิดดวยการหาเครื่องเลนเกีย่ วกับประสาทสัมผัส
การใชกลามเนื้อในระยะตางๆ เชน อายุ 1 เดือน การหาของเลนสีสวยไมแตกมาใหจับเลน อายุ 6-12
เดือน ควรหาของเลนที่เปนรูปทรงตางๆ และมีกลองใหใส อายุ 12-18 เดือน ควรเปนรถที่สามารถ
ลากได เพื่อใหเกิดความสนุกเพลิดเพลินฝกสอนไปดวย
สรุป
วัยทารกนับชวงอายุระหวางแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ โดยแบงการพัฒนาการออกได 2
ระยะ คือ
1. วัยทารกแรกเกิด มีพัฒนาการทางรางกาย ทางอารมณ และดานบุคลิกภาพ
2. วัยทารก มีพัฒนาการทางรางกาย ทางอารมณ ทางภาษาและสติปญญา
ในวัยทารกจะมีสิ่งแวดลอมและพันธุกรรมกําหนดความแตกตางกันของทารกแตละ
คน ตั้งแตเกิด
3.2 วัยเด็ก
การแบงชวงอายุของวัยเด็ก โดยประมาณแบงไดเปน 3 ระยะไดแกวัยเด็กตอนตน อายุ
ตั้งแต 2 - 5 ป วัยเด็กตอนกลาง อายุตงั้ แต 5 - 9 ป วัยเด็กตอนปลาย อายุตั้งแต 9 - 12 ป
3.2.1 วัยเด็กตอนตน
พัฒนาการทางรางกาย
วัยเด็กตอนตนหรือวัยกอนเขาเรียน อัตราการเจริญเติบโตลดลงตางกวาวัยทารก จะ
เปลี่ยนจากลักษณะทาทางของทารก มีความเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ฟนแทจะเริ่ม
ขึ้น 1-2 ซี่ จะเริ่มเลือกอาหารตามที่ชอบ นอนเปนเวลา บางคนยังปสสาวะรดที่นอน เริ่มมีทักษะใน
การใชมือ แตงตัวไดเอง ใสรองเทาไดเอง เปนตน ตอไปจะสนใจการวิ่งกระโดดหอยโหนเปนระยะ
ชอบเลนกับเพื่อน ๆ มาก ทําใหเกิดความอบอุนไมรูสึกถูกทอดทิ้ง
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พัฒนาการทางอารมณ
วัยนี้จะเปนคนเจาอารมณ มักจะโกรธเมื่อถูกขัดใจจะแสดงออกโดยการทุบตี ขวาง
ปาสิ่งของทิ้งตัวลงนอน จะมีความกลัวกับสิ่งของแปลก ๆ ใหม ๆ จะหลบซอนวิ่งหนี ความกลัวจะ
คอย ๆ หายไปโดยการไดรับการอธิบาย และการใหเด็กไดคุนเคยกับสิ่งนั้น ๆ มีความอิจฉาริษยานอง
ใหมหรือพี่ ๆ โดยคิดวาตนถูกแยงความรักไปจากพอแม เปนวัยที่มีอารมณรางเริง แจมใส หัวเราะยิ้ม
งาย อยากรูอยากเห็นจะถามโนนถามนี่
มีความสงสัยในสิ่งตาง ๆ ไมสิ้นสุด จะแสดงความรัก
อยางเปดเผย เชน การกอดจูบ บุคคลที่ตนรักหรือสิ่งของตางๆ
พัฒนาการทางสังคม
เด็กเริ่มรูจักคบเพื่อน เลนกับเพื่อน ปรับตัวใหเขากับเพื่อน ๆ มีการเลนกันเปนกลุม
ชอบเลนแขงขันมีการเลนแยกตามเพศชายเพศหญิง พอใจจะเลนดวยกัน ชวยเหลือกัน เห็นอกเห็นใจ
กัน ยอมรับฟงกัน เริ่มมองเห็นความแตกตางระหวางเพศหญิงเพศชาย สนใจซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เปน
เพศของตน ซึ่งจะเปนการไปสูบทบาทชายหญิงเมื่อเติบโตขึ้น
พัฒนาการทางภาษา
เด็กจะใชภาษาไดดีพอสมควรสามารถอานและเขียน รูความหมาย คําใหม ๆ ไดอยาง
รวดเร็ว การพัฒนาภาษามิไดขึ้นอยูกับสติปญญาอยางเดียว แตมีองคประกอบอื่น เชน ครอบครัวใหญ
เกินไปโอกาสพูดคุยกับลูกนอยไป ในครอบครัวใชภาษาพูดมากกวา 1 ภาษาทําใหเด็กสับสน
3.2.2 วัยเด็กตอนกลาง
พัฒนาการทางรางกาย
การเจริญเติบโตจะเปนไปเรื่อย ๆ รางกายจะขยายออกทางสูงมากกวาทางกวาง รูปราง
เปลี่ยนแปลงจะมีฟนถาวรขึ้นแทนฟนน้ํานมเรื่อย ๆ เด็กวัยนี้ไมชอบอยูนิ่ง ชอบทํากิจกรรมอยางรวดเร็ว
ไมคอยระมัดระวัง เด็กสนใจกิจกรรมการเลนกลางแจง เกมสกีฬาตาง ๆ ที่ใชกลามเนื้อและการทรงตัว
พัฒนาการทางอารมณ
เปนวัยเขาเรียนตอนตนเมื่อเขาโรงเรียนเด็กตองเรียนรูการปรับตัวเขากับสิ่งแปลก ๆ
ใหม ๆ เชน ครู สถานที่ ระเบียบวินัย สิ่งแวดลอมใหม ๆ ทําใหเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
ตองการแสดงตนเปนที่ชื่นชอบของครู ตองการการยอมรับเขาเปนหมูคณะ มีโอกาสทํากิจกรรมกับ
หมูคณะทําใหอารมณแจมใสเบิกบาน
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พัฒนาการทางสังคม
เมื่อเด็กเริ่มเขาโรงเรียนบางคนอาจมีปญหาในการคบเพื่อนฝูง ปรับตัวเขากับผูอื่นได
ยาก ทั้งนี้แลวแตการอบรมที่ไดรับจากทางบาน เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่บรรยากาศอบอุน จะมี
อารมณมั่นคงแจมใสจะใหความรวมมือแกหมูคณะ มีเพื่อนมาก
พัฒนาการทางสติปญญา
โดยทั่ว ไปเด็กจะเรียนรูจากสิ่งใกลตัวกอน จะมีพัฒนาการทางดานภาษาเจริญขึ้น
รวดเร็ว รับรูคําศัพทเพิ่มขึ้นใชถอยคําภาษาแสดงความคิดความรูสึกไดอยางดี เริ่มมีพัฒนาการดาน
จริยธรรม มีความรับผิดชอบไดในบางอยางเริ่มสนใจสิ่งตาง ๆ แตยังไมสามารถพิจารณาไดอยางลึกซึ้ง
ในเรื่องของความจริง ความซื่อสัตยอาจหยิบฉวยของผูอื่นโดยไมตั้งใจขโมยก็ได
3.2.3 วัยเด็กตอนปลาย
เด็กวัยนี้จะมีอายุระหวาง 9-12 ป โดยประมาณ โครงสรางของรางกายเปลี่ยนแปลง
เพื่อเตรียมเขาสูวัยรุน
พัฒนาการทางรางกาย
ในระยะนี้ เด็กหญิงจะเติบโตเร็วกวาเด็กชาย เด็กหญิงจะเริ่มมีประจําเดือนระหวาง
อายุ 11-12 ป โดยประมาณ เด็กชายจะเริ่มมีการหลั่งอสุจิระหวางอายุ 12-16 ป โดยประมาณ
พัฒนาการทางดานอารมณ
รักษาอารมณไดปานกลาง ไมชอบการแขงขัน ชอบการยกยองมีความกังวลเกี่ยวกับ
รูปรางตนเอง รักสวยรักงาม ตองการความรักจากเพื่อนและครู
พัฒนาการทางสังคม
เด็กจะมีการรักกลุมพวกมากโดยมีพฤติกรรมเหมือนกลุม ในดานการแตงกาย วาจา
และการแสดงออกมีความตองการเปนที่ไววางใจได มีอารมณ คลายคลึงกัน ไมยอมอยูคนเดียว
พัฒนาการทางสติปญญา
เริ่มมีสติปญญามีความสามารถคิดและแกปญหาไดมาก มีความคิดริเริ่ม ที่จะทําสิ่ง
ใหม ๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบ รูจักใชเหตุผล อยากรูอยากเห็น และมีความเขาใจสิ่งตาง
ๆ ไดเร็ว เด็กชายจะมีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ดาราศาสตร แตเด็กหญิงสนใจเรื่อง
ตัดเย็บ ทําอาหาร การเรือน แตที่สนใจคลายกันไดแก เลี้ยงสัตว ดูภาพยนตร หรือการไปเที่ยวไกล
ๆ
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สรุป
ชวงอายุในวัยเด็ก อยูระหวาง 2-12 ป โดยประมาณมีพัฒนาการเปน 3 ระยะดังนี้
วัยเด็กตอนตน มีพัฒนาการทางรางกาย ทางอารมณ ทางสังคม และทางภาษา
วัย เด็ ก ตอนกลาง มีพั ฒ นาการทางร า งกาย ทางอารมณ ทางสั ง คม และทาง
สติปญ
 ญา
วัยเด็กตอนปลาย มีพัฒนาการทางรางกาย ทางอารมณ ทางสังคม และทางสติปญญา
พัฒ นาการชว งอายุใ นวั ยเด็ก จะพบวาเด็ก หญิงมีพั ฒ นาการทางร างกายเร็ว กว า
เด็กชาย
3.3 วัยรุน
การแบงชวงอายุของวัยรุนอยูระหวาง 11-20 ป โดยประมาณ การเจริญเติบโตทาง
รางกายของเด็กผูชายและเด็กผูหญิง เปนชว งระยะของการเขาสูวัยหนุมวัยสาว เด็กผูหญิงจะเขาสู
วัยรุนเมื่ออายุประมาณ 11 ปขึ้นไป เด็กผูชายจะเขาสูวัยรุนเมื่ออายุประมาณ 13 ป วัยรุนเปนชวงของ
การปรับตัวจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ ทําใหมีความเครียด ความขัดแยงในความคิด อารมณ และจิตใจ
หากเด็กวัยรุนไดรับรู เขาใจกระบวนการพัฒนาทั้งในดานรางกายและจิตใจ จะไมวิตกกังวลกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเอง อีกทั้งยังสามารถชวยใหพวกเขารูจักวิธีปรับตัวใหเขากับ
สังคม ไมกอปญหาใหเกิดเปนเรื่องวุนวายรวมถึงการดูแลรักษา และปองกันตนเองจากโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธชนิดตาง ๆ

การแบงชวงอายุของวัยรุน
ที่
1.
2.
3.
4.

ชวงวัย
วัยเตรียมเขาสูวัยรุน
วัยรุนตอนตน
วัยรุนตอนกลาง
วัยรุนตอนปลาย

หญิง
11-13 ป
13-15 ป
15-18 ป
18-21 ป

ชาย
13-15 ป
15-17 ป
17-19 ป
19-20 ป
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ความวิตกกังวลของวัยรุน
ความวิตกกังวล เปนความกลัวอยางหนึ่งที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการใชจินตนาการ
มากกวาจะมีสาเหตุจริง ๆ ในวัยรุนความกลัวจะลดนอยลงแตจะมีความกังวลใจมาแทน ความวิตกกังวล
อาจเกิดจากประสบการณที่ไมพอใจในอดีต หรือตั้งความหวังในการทํางานไวสูง เปนตน
วัยรุนมักมีความวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ อาทิ
 วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายวา มีความผิดปกติหรือไม วัยรุน
คนอื่น ๆ จะเปนแบบนี้หรือไม
 วิตกกังวลกับอารมณทางเพศที่สูงขึ้น และรูสึก ไมแ นใจในความเปนชายหรือ
หญิงของตนที่อาจทําใหภาพพจนหรือความนับถือตนเองเริ่มสั่นคลอน
 กังวลกับพฤติกรรมทางเพศ ไดแก การสําเร็จความใครดวยตนเอง ความอยากรู
อยากเห็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศตาง ๆ
 เรื่องความสัมพันธกับเพื่อน ทั้งกับเพื่อนเพศเดียวกัน และเพื่อนตางเพศ
 เรื่องการทํางาน เกรงจะไมประสบความสําเร็จ
วัยรุนสามารถลดความรูสึกวิตกกังวลลงไดดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ
 ทําความเขาใจหรือหาความรูในเรื่องที่ยังไมเขาใจใหเกิดความชัดเจน อาทิ หา
ความรูที่ถูกตองในเรื่องเพศ ปรึกษาผูใหญหรือผูรูในเรื่องนั้น ๆ
 ยอมรั บ ว า อารมณ ค วามรู สึ ก เป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองควบคุ ม ไม ไ ด เ พราะเป น
ธรรมชาติ แตเราสามารถควบคุมการกระทํา หรือพฤติก รรมได อาทิ อยูใ กลเพื่อนหญิงแลว เกิด
อารมณทางเพศก็ควรเขาใจวาเปนอารมณที่เกิดขึ้นจากแรงขับทางเพศตามธรรมชาติไมใชความผิดปกติ
หรือสิ่งเลวราย และพยายามฝกควบคุมใหมีก ารแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานะของตนหรือหา
กิจกรรมอื่นทํา อาทิ การเลนกีฬา ทํางานอดิเรก อานหนังสือ เลนดนตรีรองเพลง ฯลฯ เปนตน
ความกลัวของวัยรุน
เนื่องจากวัยรุนในชวงเวลาของการเปลี่ยนจากเด็กไปเปนผูใหญ วัยรุนจึงมักกลัวการ
เปนผูใหญกลัวความรับผิดชอบ บางครั้งอยากเปนเด็ก บางครั้งอยากเปนผูใหญ ทําใหอารมณผันผวน
หงุดหงิดไดงายมาก
วัยรุนมักกลัวเสียชื่อเสียง กลัวผิดพลาด กลัวทํางานไมไดผล
การแสดงออกของวัยรุนเมื่อเกิดความกลัว คือ การหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณที่ทํา
ใหเกิดกลัว หรือพยายามตอสูกับเหตุการณที่เขาพิจารณาแลววาจะเอาชนะได ซึ่งจะเปนผลดีคือเกิด
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ความมั่นใจเพิ่มขึ้น แตบางครั้งที่วัยรุนไมอาจหนีจากเหตุการณที่ทําใหกลัวได เพราะกลัวคนจะวาขี้
ขลาดจะเปนผลใหวัยรุนเกิดความวิตกกังวล
วัยรุนควรหาทางออกใหแกตนเองเพื่อเอาชนะความกลัวไดโดย
 พยายามหาประสบการณตาง ๆ ใหมากที่สุดเพื่อไมไดเกิดความกลัวและสราง
ความมั่นใจใหตนเอง
 วิเคราะหสถานการณ และพยายามหาทางแกไขสิ่งที่แกไขได
 ขอความชวยเหลือจากผูอื่น อาทิ เพื่อน ครู พอแม หรือ ผูใหญที่ไวใจ
ความโกรธของวัยรุน
ความโกรธของวัยรุน อาจเกิด จากสาเหตุตางๆ อาทิ ความรูสึก วาไมไดรับความ
ยุติธรรมจากผูใหญ ถูกเยาะเยยถากถาง ถูกกาวกายเรื่องสวนตัว ถูกขัดขวางไมใหทําในสิ่งที่เขาคิดวา
จะประสบความสํา เร็จ เปน ตน การแสดงออกเมื่ อโกรธขึ้น อยูกั บการเลี้ ยงดู การเลี ยนแบบใน
ครอบครัว อาจแสดงออกโดย สบถ สาบาน การทุบขวางปาสิ่งของ วัยรุนหญิงรองไหเมื่อผานชวง
วัยรุน ตอนตนไปแลวคืออายุประมาณ 17-18 ปไปแลว จะควบคุมความโกรธไดดีขึ้น วัยรุนหญิง
สามารถควบคุมโกรธไดดีกวาวัยรุนชาย
วันรุนควรฝกควบคุมการแสดงออกใหเหมาะสม อาทิ
 ฝกควบคุมความโกรธดวยวิธีตาง ๆ เชน นับ 1-100 หายใจเขาออกลึก ๆ ชาๆ ให
สมาธิจดจออยูกับลมหายใจเขาออก หลีกเลี่ยงออกไปจากสถานการณที่ทําใหโกรธ เปนตน
 ไมควรตอบโตฝายตรงขามในขณะที่อยูในอารมณโกรธดวยกันทั้ง 2 ฝาย รอให
อารมณสงบแลวจึงพูดคุยดวยเหตุผล
 ควรพูดชี้แจงดวยกิริยาที่สุภาพตอผูใหญที่ตักเตือนเพราะความหวงใย
อารมณรักของวัยรุน
อารมณรักเปน อารมณที่กอใหเกิด สภาวะของความยินดี ความพอใจ เมื่อวัยรุน มี
ความรูสึกรักใครขึ้นแลว จะมีค วามรูสึกที่รุนแรงและจะมี การเลียนแบบบุคลิกภาพที่ตนรักอีกดว ย
เมื่ออยูหางกันจะทําใหเกิดความกระวนกระวายใจ จะมีการโทรศัพทหรือเขียนจดหมายติดตอกัน
วัยรุนจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหคนที่ตนรักมีความสุข อาทิ ชวยทํางานในโรงเรียน ใหของขวัญ
วัยรุนจะแสดงออกอยางเปดเผย อาทิ การเฝาคอยดูหรือคอยฟงคนที่ตนรักทําสิ่งตาง ๆ
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การมีความรักตอสิ่งตาง ๆ อาทิ รักธรรมชาติ รักชื่นชมตอเสียงเพลง แมแตความรักที่
เปนอุดมคติสูงสง อาทิ รักในเพื่อนมนุษย หรือความรักตอบุคคลอื่นลวนเปนสิ่งที่ดีงาม
แตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการแสดงออกวามีความเหมาะสมตามสถานะของวัยรุนหรือไม
การแสดงความรักที่เหมาะสมตอสถานะของวัยรุน โดยเฉพาะความรักตอเพศตรง
ขาม ควรเปนความรักที่อยูบนพื้นฐานของการใหเกียรติคนที่ตนรัก ไมลวงเกินใหเกิดความเสื่อมเสีย
มีการควบคุมอารมณความตองการทางเพศ มีการแสดงออกที่สังคมยอมรับได อาทิ ไมไปอยูในที่ลับ
ตา ไมไปพักคางคืนกันตามลําพัง ไมมีการถูกเนื้อตองตัว เปนตน
อารมณราเริงของวัยรุน
อารมณราเริงจะเกิดขึ้นเมื่อวัยรุนสามารถปรับตัวไดดีในการทํางาน และการปรับตัว
ใหเขากับสถานการณตาง ๆ ทางสังคม สามารถทํางานที่ยาก ๆ ไดสําเร็จ วัยรุนที่อารมณราเริงที่มีการ
แสดงออกทางใบหนา ทางรางกาย อาทิ การยิ้ม หัวเราะ
ความอยากรูอยากเห็น
วัยรุน มีค วามอยากรูอยากเป น ในเหตุก ารณ แปลก ๆ ใหม ๆ เชน เรื่ องเพศ การ
เปลี่ยนแปลงรางกาย ความรูสึกทางเพศ
ความอยากรูอยากเปนของวัยรุนแสดงออกโดยการพุดคุย ซักถาม วิพากษวิจารณ มี
การตั้งคําถามกับคนใกลชิด อาทิ เพื่อน ผูใหญที่ใกลชิด การแสดงออกเชนนี้เปนการแสดงออกที่
สรางสรรค การที่วัยรุนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูใหญที่มีประสบการณมาก ๆ และเปนคนที่ใจ
กวางยอมรับฟงจะชวยใหวัยรุนไดพัฒนาความคิดที่กวางขวางสูการเปนผูใหญตอไป
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของวัยรุน
เด็กผูหญิงเมื่อเริ่มยางเขาสูวัยสาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ หรือภาวะ
ทางดานจิตใจไปดวยเชนกัน โดยที่เด็กผูหญิงจะเริ่มมี วามสนใจตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง
ความแตกตางของบุค ลิกภาพ มีความสนใจทางเพศตรงขาม รูจักสังเกตความรูสึก ของผูอื่นที่มีตอ
ตนเอง ตองการใหผูอื่นประทับใจและใชเวลากับการแตงตัวมากขึ้น ในชว งวัยรุนนี้เองเปน ชวงที่
เด็กผูหญิง เริ่มที่จะวางตัวแยกออกหางจากครอบครัว และเริ่มมีวงสังคมในกลุมเพื่อน ๆ ของเขาเอง
ทั้งกลุมเพื่อนในเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศจะไปไหนมาไหนกันเปนกลุมและเมื่อถึงคราวกลับบาน
ก็ยังยกหูโทรศัพทหากันเปนชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่เมื่อกลางวันก็ไดเจอกันที่โรงเรียน
เด็กผูชายเมื่อเขาสู ชว งวัยรุนจะเริ่มมีค วามสนใจและใกลชิดกับกลุมเพื่อนมากขึ้น
พวกเขาจะมีกิจ กรรมตาง ๆ รว มกัน ซึ่งอาจจะเปน การเลน กีฬา ดนตรีหรือการออกไปเดิน ตาม
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หางสรรพสินคา พวกเขามีความรูสึกเอาใจใสซึ่งกันและกัน รักเพื่อนมากขึ้นทําอะไรก็จะทําตาม ๆ กัน
เปนกลุม ไมตองการที่จะแตกแยกหรือถูกทอดทิ้งออกจากลุม
ปญหาการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของเด็กวัยรุนผูชายสวนใหญ จะเปนเรื่องของ
ยาเสพติดซึ่งมักจะเริ่มขึ้นครั้งแรกจากการทดลองใชยาเสพติด โดยไดรับการแนะนําจากเพื่อน บางคน
อาจจะเต็มใจที่จะลอง แตบางคนจําเปนที่จะตองลองเพราะวาไมตองการที่จะถูกทอดทิ้งออกจากลุม
โดยทั่วไปการทดลองยาเสพติดมักจะเริ่มจากการสูบบุหรี่ เพราะสามารถหาซื้อไดงาย
และมีราคาถูกที่สุด เมื่อเทียบกับยาเสพติดชนิดอื่น ๆ เมื่อเริ่มสูบบุหรี่แลวก็อาจจะเริ่มทดลองยาเสพติด
ประเภทอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์รายแรงมากยิง่ ขึ้น อาทิ สูบกัญชา เสพยาบา ผงขาว หรือเฮโรอีน เปนตน
การพัฒนาการทางสติปญญา (Metal Development)
การพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนตอนตน คือ ความสามารถทางสมองเพิ่มขึ้นเพราะ
เซลล ป ระสาทซึ่ ง มี อ ยู ตั้ ง แต เ ด็ ก ในระยะนี้ จ ะพั ฒ นาเต็ ม ที่ การเปลี่ ย นแปลงจะเห็ น ได ชั ด ใน
ความสามารถในการพูด จินตนาการ ความสนใจ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มสนใจเพื่อนตางเพศ
ไมเหมือนกับวัยเด็กการทํางานมีความ
สนใจและติดตอกันนานกวาวัยเด็ก การทํางาน เรียนดี ความคิดดี มีเหตุผลขึ้น เด็กบางคนสามารถ
เขียนบทประพันธนวนิยายได เปนตน
สรุป
วัยรุน มีพัฒนาการทางรางกายของเด็กหญิง และเด็กชายแตกตางกัน คือเด็กหญิงจะ
มีพัฒนาการเร็วกวาเด็กชาย โดยแบงชวงอายุดังนี้
1. วัยเตรียมเขาสูวัยรุน
2. วัยรุนตอนตน
3. วัยรุนตอนกลาง
4. วัยรุนตอนปลาย
วัยรุนเปนชวงที่มีพัฒนาการทั้งในดานรางกายและจิตใจคอนขางเร็วกวาวัยอื่น ๆ เปน
ชวงของการปรับตัวจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายจะเปนไปอยางชัดเจน วัยรุนหญิงจะมีลักษณะ
รูปรางทรวดทรงเปนหญิงสาวชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงระบบอวัยวะสืบพันธุโดยเริ่มมีประจําเดือน
พรอมจะสืบพันธุได วัยรุนชายจะเริ่มมีลักษณะของชายหนุม มีการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะเพศ
เริ่มมีอสุจิซึ่งเปนเซลลสืบพันธุพรอมที่จะสืบพันธุได
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2. การเปลี่ ย นแปลงทางด า นอารมณ แ ละจิ ต ใจส ว นใหญ จ ะมี ผ ลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ไดแก ความวิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ ความรักและความ
อยากรูอยากเห็น สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุนดังกลาวนั้น ผูใหญ ผูใกลชิดควรสังเกตและแกไขปญหา
ดวยเหตุผลตาง ๆ ที่เหมาะสม
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมเริ่มมีวงสังคมในกลุมเพศเดียวกันและตางเพศมี
การทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม กลัวการถูกทอดทิ้ง ปญหาที่ควรระวังมากเปนเรื่องของยาเสพติด
4. การพั ฒ นาการทางสติป ญญาความสามารถทางสมองจะพั ฒ นาเต็ มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด ไดแกความสามารถใน การพูด การทํางาน ความคิด ความจําดี มีสมาธิ
มากขึ้น
3.4 วัยผูใหญ
ระยะของชวงเวลาที่เรียกวา ผูใหญ นั้นมีความยาวนาน และมีความสําคัญตอ
ชีวิต อยางมากเปน ระยะเวลาการเลือกประกอบอาชีพที่มั่น คง มีเพื่อน คูค รอง ในวัยนี้ยังมีก าร
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย และความเสื่อมในดานความสามารถอีกดวย จะแบงชวงอายุไดเปน 2 ระยะ
คือวัยผูใหญอายุตั้งแต 21-40 ป วัยกลางคนอายุตั้งแต 40-60 ป
3.4.1 วัยผูใหญ (Adulthood)
ลักษณะโดยทั่วไปของวัยผูใหญ
บุคคลยางเขาสูว ัยผูใหญ ตองปรับตัวใหเขากฎเกณฑตาง ๆ ของสังคม
ยอมรับความเปนจริงของชีวิต การควบคุมอารมณ การเลือกคูครองที่เหมาะสม อาจกลาวไดดังนี้
1. การเลือกคูครองใชระยะเวลาหลังจากวัยรุน สนใจเลือกคูครองโดย
ศึกษาองคประกอบที่สําคัญเพื่อเลือกคูครองไดเหมาะสมกับตน อาทิ ความสนใจ ทัศนคติคลายคลึง
กัน ฐานะทางเศรษฐกิจไมแตกตางกันเกินไป องคประกอบเหลานี้จะชวยใหชีวิต ครอบครัวยั่งยืนเมื่อ
แตงงานแลวทั้งชายและหญิง ก็ตองปรับตัวใหเขากับบทบาทใหมในฐานะความเปนสามี ภรรยาตอง
เขาอกเขาใจกัน ปรับตัวเขาหากัน ยอมรับสภาพความเปนอยูของกันและกันไดดีแลว การเตรียมจิตใจ
ไวเพื่อเปนพอแมตอไป
2. การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตน มัก จะมี
ความเจริญกาวหนาในอาชีพผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ จะชวยใหชีวิตครอบครัวมี
ความสุข
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3. การเผชิญปญหา ในวัยผูใหญมักจะมีปญหาในเรื่องของการมีคูครอง
และบุตร การมีสมาชิกเพื่อขึน้ ก็ยอมมีปญหาประดังเขามา ตองใชความสามารถในการแกปญหาเพื่อ
ประคับประคองครอบครัวได
4. ความกดดันทางดานอารมณ ปญหาตาง ๆ ทั้งในดานครอบครัวและ
การงานบางคนมีความยุงยากในการปรับตัวอยูบาง แตพอยางเขาสูวัย 30-40 ป อาจลดความตึงเครียด
ไดบางและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดีขึ้น ความตึงเครียดทางอารมณก็ลดลงไป
3.4.2 วัยกลางคน (Middle Ages)
วัยกลางคนนับวาเปนชวงระยะเวลาที่ยาวนานเปนชวงที่สําคัญที่สุดของ
ชีวิต บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจะอยูในชวงชีวิตตอนนี้เปนสวนมาก
ความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลวัยกลางคน
1. ความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ไดแก รูปราง หนาตา ทาทาง การ
มอง การฟง การทํางานของตอมตาง ๆ ชาลง สมรรถภาพทางเพศลดลง ผูหญิงจะอยูใ นระยะที่
ประจําเดือนเริ่มหมดหรือที่เรียกวาระยะ “menopause” อารมณหวั่นไหวไดงาย มีความหงุดหงิดและ
รําคาญเกง ผูใกลชิดตองรูจักเอาอกเอาใจ จะชวยใหความวิตกกังวลลดลงไปได
2. ความเปลี่ยนแปลงในหนาที่การงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
หนาที่การงาน เปลี่ยนแปลงผูบังคับบัญชา ระยะนี้เปนชวงของความสําเร็จสูงสุดในชีวิตการงาน อาจ
กอใหเกิดความกังวลใจไมนอย
3. ความเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ มีความกังวลหวงการงานอาจมี
อารมณที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม อารมณของหญิงวัยนี้กลับมีลักษณะคลาย ๆ กับอารมณโกรธงายหาย
เร็ว
4. ความเปลี่ยนแปลงดานความสนใจ มีค วามสนใจในเรื่องตาง ๆ
ลึกซึ้งพิเศษและจริงจัง บางคนสนใจเรื่องศาสนา บางคนชวยงานสังคม เปนการหาความสุขใหตนเอง
และสังคมตามอัตภาพ
สรุป
วัยผูใหญเปนชวงอายุตั้งแต 21-60 ป เปนวัยที่มีพัฒนาการในดานตาง ๆ ไดมากจนถึง
ขีดสูงสุด อาทิ ดานความสูง สติปญญา มีการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจความพอใจ คานิยม และสนใจ
ในเรื่องคูครองมาก เปนวัยที่เริ่มเสื่อมความสามารถ สมรรถภาพทางเพศลดนอยลง
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3.5 วัยสูงอายุ
ความชราจะมีความแตกตางของบุคคล เขามาเกี่ยวของดวยในวัยที่มีอายุเทากัน
สมรรถภาพอาจแตกตางกัน บางคนอายุ 50 ป แตความชราทางกายภาพมีมาก ในเวลาเดียวกัน คน
อายุ 60 ปความชราทางกายภาพยังไมมากนัก เราจึงกําหนดอายุวัยชราโดยประมาณ คือ วัย 60 ปขึ้นไป
พัฒนาการทางรางกาย
เซลลตาง ๆ เริ่มตายจะมีการเกิดทดแทนไดนอยและชา รางกายสึกหรอ ถามี
การเจ็บปวยทางรางกายจะรักษาลําบากและหายชากวาวัยอื่น ๆ เพราะวัยนี้รางกายมีแตความทรุดโทรม
มากกวาความเจริญ ความสูงจะคงที่ หลังโกง ผมบนศีรษะหงอก กลามเนื้อหยอนสมรรถภาพการทรง
ตัวไมดี
พัฒนาทางสติปญญา
มีความสุขุมรอบคอบ ยังมีเหตุผลดีแตขาดความริเริ่มจะยึดหลักเกณฑที่ตน
เคยยึดถือปฏิบัติ สมรรถภาพในการเลาเรียนจะคอย ๆ ลดลงทีละนอยในชวงอายุระหวาง 25-50 ป
หลังจาก 50 ปแลวจะลดลงคอนขางเร็ว การทองจําอะไรจะรับไดยากกวาวัยอื่น มีความหลงลืมงาย
พัฒนาการทางดานอารมณ
บางคนชอบงาย โกรธงาย อารมณแปรปรวนไมคงที่ แตวัยชราบางรายมี
จิตใจดี ทั้งนี้เปนไปตามสภาพแวดลอม สังคม และประสบการณที่ผานมา รวมถึงสภาพเศรษฐกิจใน
ครอบครัวดวย ในวัยชรานี้จะมีความเมตตากรุณา สูงกวาวัยอื่น ๆ จะเห็นไดจากการชวยเหลือผูอื่นใน
กรณีตาง ๆ
พัฒนาการทางดานสังคม
สวนมากจะสนใจเรื่องของการกุศลยึดถือศาสนาเปนที่พึ่งพิงทางใจ บริจาค
ทรั พยสิน เพื่อการบํารุงศาสนา จับกลุมปฏิบัติธรรม บางรายสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ บังคับไม
สามารถทําความตองการได ก็จะไดรับมอบหมายใหเลี้ยงดูเด็กเล็ก ๆ ในบาน มีความสุขเพลิดเพลิน
ไปกับลูกหลานประสบการณของคนชรามีคามากสําหรับหนุมสาว บุตรหลาน ตองยอมรับนับถือเอา
ใจใสเห็ น คุณ คา ไม เหยี ยบย่ํ าดู หมิ่น ดูแคลน ควรหาทํางานอดิเ รกใหทํา เพื่อ ใหท านมี ค วามสุ ข
เพลิดเพลิน
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สรุป
ชวงอายุวัยชราจะเริ่มนับตั้งแต 60 ปขึ้นไป ความชรามีความแตกตางของบุคคล ใน
วัยอายุเทากัน สมรรถภาพอาจแตกตางกัน โดยทั่ว ไป รางกายมีแตความทรุด โทรมมากกวาความ
เจริญเติบโต สติปญญาจะคอยลดนอยลง แตเปน วัยที่มีค วามสุขุมรอบคอบมีเหตุผล อารมณจ ะ
แปรปรวนไมคงที่ เปนวัยที่มคี วามเมตตากรุณาสูงกวาวัยอื่น ๆ
กิจกรรมที่ 1
 จงอธิบายโครงสราง หนาที่การทํางานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะที่สําคัญ 4 ระบบมาโดยสรุป
1. ระบบผิวหนัง_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ระบบกลามเนื้อ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ระบบกระดูก________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. ระบบไหลเวียนเลือด__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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กิจกรรมที่ 2
 ปจจัยที่ผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษยมีอะไรบาง
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 3
 จงอธิบายพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัยของมนุษยมาโดยสรุป
1. วัยทารก_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. วัยเด็ก______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. วัยรุน_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. วัยผูใหญ_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. วัยสูงอายุ_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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บทที่ 2
สุขภาพทางกาย
สาระสําคัญ
ความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ตลอดจนสามารถ
อธิบายถึงประโยชนของการออกกําลังกายและโทษของการขาดออกกําลังกาย ตลอดจนอธิบายถึง
วิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.สามารถอธิบายถึงวิธีปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพได
2.สามารถอธิบายประโยชนและรูปแบบของการออกกําลังกายและโทษของการขาดการออก
กําลังกายได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การเสริมสรางสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว
เรื่องที่ 2 การออกกําลังกาย
เรื่องที่ 3 รูปแบบและวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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เรื่องที่ 1 การเสริมสรางสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว
ครอบครัว มีบทบาทและอิทธิพลที่สําคัญมากในการพัฒ นาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลใน
ครอบครัว เพราะครอบครัวเปนสังคมปฐมภูมิที่มีความใกลชิดผูกพัน มีความนับถือเชื่อฟงกันและกัน
เปน พื้น ฐาน ครอบครัวประกอบดว ย ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน และอื่น ๆครอบครัว จึงเปน
ศูนยกลางการเรียนรูขั้นพื้นฐานและพัฒนาการดานตางๆ ตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคลทุกวัย ดังนั้นการวางแผนดูแลสุขภาพของบุ ค คลในครอบครัว จึงจําเปน และสําคัญอยางมาก
เพื่อใหทุกคนมีสุขภาพดีโดยตองเริ่มจากตัวเราและทุกคนในครอบครัวเปนสําคัญ
การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวจะตองมีการวางแผนไวลวงหนาและดําเนินการให
เปนไปตามแผน และทุกคนตองมีการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่วางไวในเรื่องตางๆดังนี้
1. การรักษาความสะอาด
2. การปองกันโรค
3.การรับภูมิคุมกันโรค
4. อาหารและโภชนาการ
5. การออกกําลังกายและเลนกีฬา
6. การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการ
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
8. การดูแลสุขภาพจิต
9. การปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย
10. การปฐมพยาบาลเบื้องตน
การรักษาความสะอาด
การรักษาความสะอาดของรางกาย ไดแก เสื้อผา เครื่องนุงหม เครื่องใชสวนตัว และสวนรวม
ตลอดจนการรักษาความสะอาดของที่อยูอาศัย ในวัยเด็ก พอ แม ปู ยา ตา ยาย หรือ ผูปกครองเปน
แบบอยางในการรักษาความสะอาด เมื่อเติบโตขึ้นเราควรรูจักการดูแลตนเองเรื่องการทําความสะอาด
ในเรื่องสวนตัว และชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ภายในครอบครัวจนเปนนิสัย เชน ชวยซักผาใหพอแม
หรือผูสูงอายุในครอบครัว เปนตน
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การปองกันโรค
การปฏิบัติใหถูกตองจะชวยปองกันโรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลหรือเมื่อเกิดการระบาด
เชน หนาฝนจะมีการระบาดของโรคหวัด ควรสวมใสเสื้อผาที่ทําใหรางกายอบอุน ฝนตกตองกางรม
หรือสวมใสเสื้อกันฝน หนารอนก็เกิดการระบาดของโรคทองรวงหรืออหิวาตกโรค ควรรับประทาน
อาหารที่มปี ระโยชนและปรุงสุก
ใหม ๆ หากมีการระบาดของโรคที่ปองกันได โดยการฉีดวัคซีนปองกัน ก็ควรใหบุคคลในครอบครัว
ไปรับการฉีดวัคซีน เปนตน
การรับภูมิคุมกันโรค
การรับภูมิคุมกันโรคในวัยเด็กเปนหนาที่ของพอแมหรือผูปกครองตองพาเด็กไปรับภูมิคุมกัน
จากแพทย เชน โรคไอกรน คอตีบ โปลิโอ เปนตน เมื่อโตขึ้นหากเกิดโรคระบาดหรือตองฉีดวัคซีน เรา
ตองเห็น ความสําคัญและเห็นคุณ คาของการรับภูมิคุมกัน เพื่อปองกันโรคตางๆและยินดีเต็มใจรับ
ภูมิคุมกัน ตลอดจนแนะนําคนอื่นๆใหเห็นความสําคัญดวย
อาหารและโภชนาการ
การไดรับอาหารที่มีประโยชน มีคุณคาและเพียงพอตอความตองการของรางกายในแตละมื้อ
และแตละวันนับวามีความสําคัญ ควรมีกําหนดหรือวางแผนไวลวงหนาวามื้อเชา มื้อกลางวัน หรือมื้อ
เย็นจะทําอาหารอะไรบาง เพื่อจะไดอาหารที่หลากหลายและแตกตางกันไป เชน อาหารของเด็กเล็ก
ควรแตกตางจากอาหารผูใหญ การจัดอาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค ไดคุณคาของอาหารครบทุกหมู
และในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย เพื่อสงเสริมสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ใน
แตละวันทุกคนในครอบครัวควรไดรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ มีคุณคาอาหารครบ 5 หมู และดื่มน้ํา
อยางนอยวันละ 6-8 แกว
การออกกําลังกายและเลนกีฬา
ควรออกกําลังกายและสนับสนุนใหทุก คนในครอบครัวไดออกกําลังกายและเลนกีฬาเปน
ประจํา โดยชักชวนกันไปออกกําลังกาย พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลัง
กายและเลน กีฬาที่ชว ยใหสุขภาพดี มีความสดชื่น แจมใส คลายเครียด และช วยใหระบบตางๆ ใน
รางกายทํางานดีขึ้น ทุกคนควรออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยวันละ 30 นาที หรืออยางนอย
สัปดาหละ 3 วัน ถาเปนไปไดควรออกกําลังกายทุกๆวัน
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การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการ
หลังจากการทํางานของผูใหญ หรือการเรียนของเด็ก การออกกําลังกาย และการเลนกีฬาของ
ทุกคนในครอบครัวที่ถือวาเปนภารกิจที่จะตองทําประจําวันแลว ภารกิจอีกสวนหนึ่งที่ทุกคนจะตองทํา
คือ การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการที่ตองมีการกําหนดหรือวางแผนในการปฏิบัติ การพักผอน
โดยการนอนที่ถื อ วา สํา คั ญที่ สุด ควรนอนเปน เวลา และนอนหลั บอยา งนอ ยวั น ละ 6-8 ชั่ ว โมง
นอกจากนี้ควรกําหนดการวางแผนรวมกับครอบครัว โดยใชกิจกรรมนัน ทนาการ เชน ปลูกตนไม
รวมกันไปทองเที่ยวในวันหยุด เปนตน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การดูแลสุข ภาพของทุก คนในครอบครัว ในเรื่องสุข ภาพรางกาย ความสะอาด อาหาร การ
บริโภค ตลอดจนการพักผอนนั้นยังไมเพียงพอ เพราะสิ่งที่จะชวยใหคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บไดตองมีสิ่งอื่นประกอบดวย ไดแก บานเรือน โรงเรียน สิ่งแวดลอมรอบตัว ตองชวยกันดูแลให
สะอาด ปราศจากขยะมู ล ฝอย และสิ่ง ปฏิ กูล ต า งๆ ทางระบายน้ํา ไมมี น้ํ า เน า น้ํา ขั ง มี ส ว มที่ ถู ก
สุขลักษณะ และมีสงิ่ แวดลอมที่ดี นาอยูอาศัย ทุกคนควรมีจิตสํานึกโดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางและจัด
สิ่งแวดลอ มภายในบา นและบริ เวณให ถูก สุข ลัก ษณะ รวมทั้ งใหค วามรว มมื อในการดูแ ลรั ก ษา
สิ่งแวดลอมในชุมชนอยางสม่ําเสมอ เชน การเขารว มกิจกรรมพัฒนาสาธารณะสถานหรือกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนการรักษาชุมชนใหสะอาด หรือกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เปนตน
การดูแลสุขภาพจิต
การดูแลสุขภาพรางกายอยางเดียวยอมไมเพียงพอ เพราะทุกคนจะมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง
ไดจะตองมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพจิต ทําไดโดยการให
ความเอื้ออาทร ความหวงใยแกสมาชิกในครอบครัว มีการชวยเหลือเกื้อกูล และใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน ใหคําปรึกษาหารือและมีสว นรวมในการวางแผนและการทํากิจกรรมของครอบครัว เพื่อสราง
สัมพันธภาพอันดี ใหเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งจะสงผลถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีในที่สุด
การปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย
การวางแผนเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุภายในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวควรชวยกันสํารวจ
เครื่องมือเครื่องใชที่อาจจะเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหปลอดภัยในการใช หากมีการชํารุดตอง
ซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดดี จัดเก็บในที่ที่เหมาะสมและสะดวกสําหรับการใช
งานในครั้งตอไป เรียนรูการใชเครื่องมือทุกชนิดใหถูกวิธี และรูวิธีปองกัน อุบัติเหตุตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ฝกใหมีพฤติกรรมที่ถูกตอง รูหลักของความปลอดภัย และรูจักหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตางๆ
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
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การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนเรื่องสําคัญและจําเปนสําหรับครอบครัว นักเรียน ควรหา
ความรู และความเขาใจในเรื่องการปฐมพยาบาลอยางงายๆ สําหรับบุคคลในครอบครัว เชน เมื่อมีการ
บาดเจ็บตองปฐมพยาบาลดวยการทําแผล ใสยา รูจักการวัดอุณหภูมิเมื่อมีไข การปฐมพยาบาลคนเปน
ลม เปนตะคริว เปนตน นอกจากนี้ตองวางแผนในการดูแลคนในบานใหไดรับการตรวจโรคอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง หรือถาในครอบครัวมีสุขภาพไมปกติจะตองไปพบแพทยวันใด เดือนใดหรือหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินตองไปพบแพทยที่ไหน โดยวิธีใด หรือใชเบอรโทรศัพทอะไร เปนตน และแนะนําใหทุกคนใน
บานเขาใจและฝกปฏิบัติใหทุกคนไดเรียนรู เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่นได
การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวเปนสิ่งที่จําเปน เพราะเมื่อปฏิบัติแลวจะเกิด
ประโยชนตอสุขภาพ ดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงควรมีการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคล
ในครอบครัว ดังนี้
1. ฝก ใหตนเองสนับสนุน ใหบุค คลในครอบครัว มีพฤติก รรมที่ถูก ตองเกี่ยวกับเรื่อง ความ
สะอาด และมีความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะ
2. วางแผนการไปรับความรูและการปองกันโรค ทั้งโรคติดตอและไมติดตอ
3. วางแผนไปรับการสรางภูมิคุมกันโรคดวยการฉีดวัคซีนตามกําหนด หรือตามการระบาด
ของโรค
4. วางแผนรับประทานอาหารที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอรางกายครบถวนทั้งคุณคาและ
ปริมาณที่เหมาะสม และเปนไปตามวัย
5. จัดตารางเวลากิจกรรมในชีวิตประจําวันใหสามารถออกกําลังกายเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ
6. แบงเวลาเพื่อใหไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ
7. วางแผนในการปรับปรุงที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย
8. ดูแลเอาใจใสทุกคนในครอบครัวใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรัก ความอบอุน มีการชวยเหลือ
เกื้อกูลและเอื้ออาทรตอกันในครอบครัว
9.วางแผนเรื่องความปลอดภัยในชีวิต หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดอุ บัติเหตุหรือการ
สูญเสียเนื่องจากมีการปองกันไวกอน
10. วางแผนเมื่อเกิด เหตุก ารณไมค าดคิด โดยใหค วามชว ยเหลืออยางถูก ตองวิธีเมื่อมีก าร
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยขึ้นในครอบครัว
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ตัวอยางแผนตารางและกิจกรรมประจําสัปดาห
วัน
เวลา
17.00 น.
18.00 น.

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

อาทิตย

เลนฟุตบอล

ชวยแม
ทํากับขาว
รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
อานหนังสือ

วายน้ํา

เลนดนตรี

ขี่จักรยาน

ทําสวน

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
ดูโทรทัศน
กับคุณพอคุณ
แม

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
อานหนังสือ

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
อานหนังสือ

ทําความ
สะอาดบาน
รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ดูโทรทัศน
อานหนังสือ

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
ดูโทรทัศน
กับคุณยาย

19.00 น.
20.00 น.

ผลการปฏิบัติ
ได
ไมได

หมาย
เหตุ

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ดูโทรทัศน
อานหนังสือ

ตัวอยางแผนตารางและกิจกรรมประจําเดือน(ใน1วันอาจเลือกปฏิบัตไิ ดมากกวา 1 กิจกรรม)
วัน
กิจกรรม

1

1. ไปวัด



2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



2 . ขั ด
หองน้ํา
3. ซักผา
4. ไป
ตลาด
5. ไป
เลนกีฬา
(สัปดาห
ละ3วัน)

3








23



24

26





27

28

29





30











25









22







21






20











การวางแผนดูแลสุข ภาพของบุ คคลในเรื่องตางๆ ดังกลาวขางตน เปนเรื่องจําเปน
สําหรับทุกครอบครัว ซึ่งพื้นฐานของการมีสุข ภาพดีตองประกอบดว ยรางกาย จิตใจ เครื่องใช ที่อยู
อาศัย ตลอดจนสิ่งแวดลอม อาหารและโภชนาการที่ไดคุณคาครบถวน ปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ไดออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาที่ก ระตุน ใหอวัยวะทุก สว นไดเคลื่อนไหว ระบบตางๆ ของรางกาย
ทํางานไดดี มีการพักผอนที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนไดดูแลสุขภาพใหพนจากทุกขภัย และปลอดภัย
จากการทํางานหรือการเลน เมื่อเจ็บปว ยไดรับการดูแลที่ถูก ตองเหมาะสม ก็จ ะชว ยทําใหคนเรามี
สุข ภาพที่ดี ดังนั้น การดูแลสุข ภาพที่ถูก ตองและไดรับการแนะนําที่เหมาะสม ปลูก ฝงพฤติก รรมที่
ถูกตองตั้งแตวัยเด็ก ตอเนื่องมาจนเติบโตเปนผูใหญจึงมีความจําเปนในการที่จะชวยทําใหสมาชิกใน
ครอบครัวไดชวยเหลือดูแลกันและกัน อันจะนําไปสูการมีสัมพันธภาพอันดีและสุขภาพที่ดีของบุคคล
ในครอบครัว



หมาย
เหตุ
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การปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
ในสภาวะปจ จุบัน ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และพัฒนาการทางสังคมเขามา
เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมในทางที่ไมถูกตอง
พฤติกรรมที่ไมถูกตอง ไดแก
- การมีเพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัย
- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
- การรับประทานอาหารไมตรงเวลา
- การกลั้นปสสาวะ
- การเกี่ยวของกับสารเสพติด และบุหรี่
- การดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเปนประจํา
- การนั่งในอิริยาบถเดิมนานๆ
- การใชสายตาเพงมองนานๆ เชน เลนเกม,ทําคอมพิวเตอร

เรื่องที่ 2 การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายเปนปจจัยหนึ่งของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของ
มนุษย การออกกําลังกายเปนการกระตุนการสราง และเติบโตของกระดูก รวมถึงกลามเนื้อใหมีความ
แข็งแกรง มีโครงสรางรางกายที่สมบูรณ กระตุนการทํางานของปอด หัวใจ กระดูก กลามเนื้อ และเปน
การเพิ่มภูมิตานทานโรคไดเปน อยางดี นอกจากนี้การออกกําลังกายยังเปน การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ลดความเครียดทางอารมณ เปนการเปดโอกาสใหไดพบเพื่อนใหม ๆ เรียนรูการอยูกันเปน
หมูคณะ และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม และสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี
ทั้งนี้ แตละบุคคลอาจมีความถนัดในกีฬาที่แตกตางกัน การเลนกีฬาเปนการพัฒนาตนเอง จึง
ไมจําเปนตองหาซื้ออุปกรณที่มีราคาแพง กิจกรรม หรืองานบานหลายอยางก็เปนการออกกําลังกายที่ดี
อาทิ การกวาดบาน ถูบาน ซักผา ตัดหญา รดน้ําตนไม ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการออกกําลังกายแลวยัง
ทําใหคนในครอบครัวเห็นถึง ความรับผิดชอบ ซึ่งเปนการพัฒนาตนเองใหผูอื่นยอมรับ และไววางใจ
มากขึ้น
2.1 ความสําคัญของการออกกําลังกาย มีดังนี้
1. การออกกําลังกายชวยใหอวัยวะตาง ๆ อาทิ หัวใจ ปอด ไต กระดูก และกลามเนื้อแข็งแรง
ขึ้น และยังชวยลดการเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคบาดแผลในกระเพาะ
อาหาร
2. ผูที่ทํางานเบา ๆ แตไมคอยไดออกกําลังกาย อาจเปนโรคเหนื่อยงาย และทําใหเวียนศีรษะ
การออกกําลังกายบอย ๆ จะชวยปองกันอาการเหลานี้ได
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3. พระภิกษุ นักเรียน แมบาน ชางเย็บเสื้อผา นักธุรกิจ หรือผูที่มีอาชีพทํางานเบา ๆ ควรหา
เวลาออกกําลังกายทุกวัน อาการเหนื่อยงาย เบื่ออาหาร เวียนศีรษะ และอาการนอนไมหลับอาจหายได
4. บุรุษไปรษณีย เปนโรคหัวใจนอยกวาพนักงานรับโทรศัพท กระเปารถเมลเปนโรคหัวใจ
นอยกวาพนักงานขับรถเมล เพราะผลจากการเดินที่มากกวานั่นเอง
5. การออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน ทําใหการเปนโรคติดเชื้อ อาทิ หวัด และอาการเจ็บคอ
นอยลง
6. ผูที่ทํางานเบา ๆ อาจเจ็บปวยไดบอย ๆ
7. การเดิน การวิ่ง การทํากายบริหาร การทําโยคะ การรํามวยจีน ลวนเปนการบริหารกายที่ทํา
ใหสุขภาพดีขึ้น
8. การออกกําลังกายทุกวันทําใหชะลอความชรา และอายุยืน
9. การออกกําลังกายวันละนิด จิตแจมใส ถาไมอยากหัวใจวายใหออกกําลังกาย
ประโยชนของการออกกําลังกายที่มีตอสุขภาพ
1.ระบบการทํางานของหัวใจ ระบบการเตนหัวใจของนักกีฬา และผูออกกําลังกายเปน
ประจําจะชากวาคนปกติ ทั้งนี้เพราะกลามเนื้อหัวใจแข็งแรงกวาจึงทํางานนอยกวา กลาวคือ หัวใจของ
คนปกติเตน 70-80 ครั้งตอนาที ขณะที่ผูออกกําลังกายเปนประจํา จะเตนเพียง 50-60 ครั้งตอนาที
เทานั้น เมื่อหัวใจทํางานนอยกวาจึงมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวาคนปกติ
อยางไรก็ตาม ขณะออกกําลังกายหัวใจอาจเตนเร็วถึง 140-150 ครั้งตอนาที จึงทําใหมี
โลหิต ไปหลอเลี้ยงรางกายมากถึง 5-6 เทาของชว งปกติ ผลของการสูบฉีด โลหิต ที่เร็ว ทําใหก าร
หมุนเวียนโลหิตในรางกายดีขึ้น จึงสามารถปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได
ตอระบบหายใจ ตามปกติคนเราหายใจเขาออกประมาณ 16-18 ครั้งตอนาที ขณะที่
ออกกําลังกาย รางกายตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้น จากเดิม 5-15 เทา เมื่อเปน เชน นี้จ ะทําใหปอดรับ
ออกซิเจน และคายคารบอนไดออกไซด ปอดจึงฟอกโลหิตไดดีขึ้น
การที่ปอดพอง และแฟบมากขึ้น ทําใหหลอดลมขยายตัวมีการไหลเวียนของโลหิตใน
ถุงลมมากขึ้น ปอดจึงแข็งแรงขึ้นตามไปดวย
อนึ่ง จากการสํารวจการหายใจเขาออกของนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปกพบวา หายใจ
ชาและลึก กวาคนปกติ ดวยเหตุนี้จึงไมคอยเหนื่อยงาย หัว ใจทํางานไมหนัก และปอดไดออกซิเจน
มากกวาคนธรรมดา
ระบบกลามเนื้อ การออกกําลังกายทําใหเกิดการเผาผลาญไขมันใหหมดไป กอเกิด
กลามเนื้อ รางกายสมสว น ขอตอตาง ๆ มีก ารเคลื่อนไหว เอ็น ยึดขอตอมีการเคลื่อนไหว จึงมีก าร
ยืดหยุนแข็งแรง ผูที่ออกกําลังกายจึงไมปวดเมื่อย ไมปวดหลัง ไมขัดยอก
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2. ผลที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต จากการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องความแตกตางใน
ลักษณะตาง ๆ ของการเจริญเติบโต ระหวางเด็กที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และถูกตองกับเด็กที่ขาด
การออกกําลังกาย หรือมีการออกกําลังกายที่ไมถูกตองพบวา เด็กที่มีการออกกําลังกายอยูถูกวิธี และ
สม่ําเสมอจะมีการเจริญเติบโตของรางกายที่ดีกวาเด็กที่ขาดการออกกําลังกาย
3. ผลที่เกี่ยวของกับรูปรางทรวดทรง ความผิดปกติของรูปรางทรวดทรง นอกจากจะ
เปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ความผิดปกติของรูปรางทรวดทรง เชน
รูปรางอวน หรือผอมเกินไป ลักษณะลําตัวเอียง กระดูกสันหลังคดงอ เปนตน ซึ่งความผิดปกติ ของ
รูปรางทรวดทรงดังกลาวจะมีมากยิ่งขึ้น หากขาดการออกกําลังกายที่ถูกตอง ในทางตรงขามการนําเอา
รูปแบบและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองมาปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ จะสามารถแกไขทรวดทรง
ใหกลับคืนดีขึ้น ดังจะเห็นไดจากในทางการแพทย ไดมีการนําเอาวิธีการออกกําลังกายมาใชในการ
ฟนฟูสภาพ และสมรรถภาพของผูปวยในระหวางการบําบัดควบคูกับวิธีการบําบัดอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูปวยที่มีปญหาในการเคลื่อนไหว หรือความออนแอของระบบกลามเนื้อ
4. ผลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพทั่ ว ไป เชื่ อ ว า เมื่ อ การทํ า งานของอวั ย วะต า ง ๆ มี
ประสิทธิภาพทีด่ ีจะสงผลใหสุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้น โดยเฉพาะความตานทานโรค หรือภูมิตานทานตอ
โรคของบุคคลที่มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการศึกษาเปรียบเทียบชว งเวลาของการเกิด การเจ็บปว ย
ระหวางนักกีฬากับบุคคลทั่วไปจะพบวา นักกีฬาที่เกิดจากการเจ็บปวยจาการติดเชื้อ จะมีระยะเวลาใน
การฟนตัวและเกิดโรคแทรกซอนนอยกวาบุคคลโดยทั่วไป
สรุป
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนการเคลื่อนไหวของรางกายที่ใชกลามเนื้อมัดใหญ
เชน กลามเนื้อขา ลําตัว แขน ใหมีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น ทําใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น หรือ
เหนื่อยขึ้นอยางตอเนื่อง อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 20-60 นาที แลวแตความเหนื่อยนั้นมากหรือ
นอย ถาเหนื่อยมากก็ใ ชเวลานอย แตถาเหนื่อยนอยก็ใ ชเวลามากขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิด ประโยชนตอ
รางกาย คือ มีการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดความแข็งแรงอดทนของการทํางานของปอด หัวใจ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต กลามเนื้อ กระดูก เอ็น ขอตอ และสงผลใหรางกายมีความแข็งแรง เพิ่มความตานทาน
ของการเกิดโรค ชว ยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคหัว ใจ ความดัน โลหิต สูง เบาหวาน โรคอว น
ไขมันในเสนเลือด ฯลฯ
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การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จะใหประโยชนตอรางกายดังนี้
1. ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ ปอด ทํางานดีขึ้น จะชวยปองกันโรคหัวใจโรคความ
ดันโลหิต
2. รางกายมีการอดทน แข็งแรง กระฉับกระเฉง ทํางานไดนานโดยไมเหนื่อย
3. ชวยปองกันโรคกระดูก ขอเสื่อม และยังทําใหกระดูก ขอ เอ็นแข็งแรง
4. ชวยผอนคลายความเครียด และชวยใหนอนหลับดีขึ้น
2.3 ผลกระทบจาการขาดการออกกําลังกาย
จากการศึกษาในเรื่องผลกระทบของการขาดการออกกําลังกายในวัยเด็ก วัยหนุมสาว
และวัยกลางคนขึ้นไป สรุปลักษณะเดนๆ ที่เกิดขึ้นไดดังนี้
1. ผลกระทบในวัยเด็ก
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายของเด็กในวัยนี้ มีลักษณะดังนี้
1.ดานการเจริญเติบโต และทรวดทรง พบวานอกจากการบริโภคอาหารที่ถูกตองตาม
หลักโภชนาการแลว การออกกําลังกายยังมีสวนชวยกระตุนใหกระดูกมีการเจริญที่เหมาะสมตามวัย
ทั้งในดานความยาว และความหนา เนื่องจากรางกายสามารถดึงธาตุแคลเซียมที่มีในอาหารมาชวยสราง
เสริมโครงกระดูกไดมากขึ้นนั่นเอง แตในบางกรณีอาจพบวา มีเด็กบางกลุมที่ไมคอยไดออกกําลังกาย
แตมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ อาจมีสวนสูง และน้ําหนักตัวมากกวาเด็กในวัยเดียวกันโดยเฉลี่ย แตก็
พบวาสวนใหญแลวรางกายมักจะมีการสะสมไขมันมากเกิน (อวน) มีกระดูกเล็ก หัวใจมีขนาดเล็กเมื่อ
เทียบกับน้ําหนักตัว และทําใหทรวดทรงรูปรางที่เห็นมีความผิดปกติเกิดขึ้น เชน อวนลงพุง มีเขาชิด
หรือขาโกง เปนตน
2.ดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย พบวาเด็กที่ขาดการออกกําลังกายจะมีความ
ตานโรคต่ําเจ็บปวยไดงาย และระยะการฟนตัวในการเจ็บปวยก็มักจะมีระยะเวลานานกวาเด็กที่ออก
กําลังกายเปนประจํา ซึ่งจะมีความสัมพันธกับระดับสมรรถภาพทางกาย เพราะสมรรถภาพทางกายเปน
ผลมาจากการออกกําลังกาย ดังนั้นหากขาดการออกกําลังกายยอมสงผลใหสมรรถภาพทางกายต่ําลง
เมื่อสมรรถภาพทางกายต่ําจะสงผลใหองคประกอบในดานสุขภาพต่ําดวยเชนกัน
3.ดานสังคมและสภาพของจิตใจ พบวาเด็กที่ขาดการออกกําลังกายมักเปนเด็กที่ชอบ
เก็บตัว และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ตรงกันขามกับกลุมที่ชอบออกกําลังกาย และเลนกีฬา จะมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และไดเรียนรูพฤติก รรมทางสังคมกับกลุม ทําใหรูแนวทางในการปรับตัวเขากับ
สังคมที่เปนหมูคณะไดดีขึ้น นอกจากนี้เด็กที่ขาดการออกกําลังมักจะมีนิสัยไมชอบออกกําลังกายเมื่อ
เขาสูวัยรุนและวัยผูใหญ
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4.ดานการเรียน พบวาเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะมีผลการเรียนรูที่ดีกวาเด็กที่มี
สมรรถภาพทางกายต่ํา ซึ่งสนับสนุนใหเห็นวาการขาดการออกกําลังกายจะสงผลเสียตอการเรียนรูของ
เด็กดวย
2.ผลกระทบในวัยหนุมสาว
ชวงวัยนี้เปนชวงที่ตอเนื่องจากวัยเด็ก และเชื่อมตอกับวัยกลางคน ถือวาเปนวัยแหง
การเจริญพันธุหากขาดการออกกําลังกาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะคลายกับผลกระทบในวัยเด็ก คือ
สมรรถภาพทางกายต่ํา สุขภาพทั่วไปไมดี การทํางานของระบบตางๆ โดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือด
จะผิดปกติ รวมไปถึงบุคลิกภาพที่อาจมีความไมเหมาะสม และสงผลเสียตอการแสดงออกทางสังคม
ดวย
3.ผลกระทบในวัยกลางคนขึ้นไป
ช ว งวั ย นี้ เ ป น บุ ค คลที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 35 ป ขึ้ น ไป และถื อ ว า เป น ช ว งของวั ย เสื่ อ ม
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากขาดการออกกําลังกายดวยวิธีที่ถูกตองเหมาะสม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมัก
แสดงออกในลักษณะอาการความผิดปกติของรางกาย ซึ่งเปนอาการของการเกิดโรคตางๆ ไดแก โรค
ประสาทเสียดุลยภาพ โรคความดันเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ โรคอวน โรคเบาหวาน
และโรคที่เกี่ยวของกับขอตอกระดูก เปนตน
สรุป
การเลนกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร เปนการกระทําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบตา งๆ ภายในรา งกายให มีสุ ข ภาพที่ดี ขึ้น การออกกํ าลั งกายมีผ ลต อการเจริญ เติ บโต และ
พัฒนาการของมนุษย ชวยใหกระดูก มีความแข็งแกรง อวัยวะตาง ๆ อาทิ ปอด ไต หัวใจ แข็งแรง
ชว ยลดการเป น โรค ความดัน โลหิต สูง โรคไขมัน ในเส น เลื อดสู ง ๆ การออกกํา ลังกายประจํ า
สม่ําเสมอ จึงมีความสําคัญ และเพิ่มภูมิตานทานโรคไดอยางดียิ่ง นัก วิทยาศาสตรการกีฬาไดแบง
ประเภทของการออกกําลังกายได 5 ชนิด คือ
1.การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเนื้ออยูกับที่ไมมีการเคลื่อนไหว
2.การออกกําลังกายแบบมีการยืด – หดตัวของกลามเนื้อ
3.การออกกําลังกายแบบใหกลามเนื้อทํางานเปนไปอยางสม่ําเสมอ
4.การออกกําลังกายแบบไมตองใชออกซิเจนในระหวางมีการเคลื่อนไหว
5.การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน
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ประโยชนและคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา จําแนกไดดังนี้
1.ทางดานรางกาย
1.1 ช ว ยเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางด า นร า งกายให เ ป น ผู ที่ แ ข็ ง แรง มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน สรางความแข็งแกรงของกลามเนื้อ
1.2 ช ว ยทํ า ให ร ะบบต า งๆ ภายในร า งกายเจริ ญ เติ บ โตแข็ ง แรง มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน อาทิ ระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบหายใจ และระบบการยอยอาหาร
เปนตน
2.ทางดานอารมณ
2.1 ชวยสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดีไมวาจะอยูในสภาพเชนไร
2.2 ชวยใหคนที่มีอารมณเบิกบาน ยิ้มแยมแจมใส
2.3 ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางสมอง และอารมณไดเปนอยางดี
3.ทางดานจิตใจ
3.1 ชวยใหเปนคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์มองโลกในแงดี
3.2 ชวยใหเปนคนที่มีจิตใจเขมแข็ง กลาเผชิญตอปญหาอุปสรรคตางๆ
3.3 ชวยใหเกิดความเชื่อมั่น ตัดสินใจไดดี
4.ทางดานสังคม
4.1 เปนผูที่มีระเบียบวินัย สามารถอยูในสภาพแวดลอมตางๆ ได
4.2 เปนผูที่เขากับสังคม เพื่อนฝูง และบุคคลทั่วไปไดเปนอยางดี ไมประหมา
หรือเคอะเขิน
4.3 เปนผูที่ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางสังคมตอสังคม และประเทศ
ตอประเทศ
เรื่องที่ 3 รูปแบบ และวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย และการเลนกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร เปนการกระทําที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบตาง ๆ ภายในรางกายที่ตองทํางานหนักเพิ่มมากขึ้น แตเปนผลดี
ตอสุข ภาพรางกาย ซึ่งนัก วิทยาศาสตรก ารกีฬา ไดแบงประเภทของการออกกําลังกายออกเปน 5
ประเภท คือ
1. การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเนื้ออยูกับที่ ไมมีการเคลื่อนไหว (Isometric Exercise)
ซึ่งจะ
ไมมีการเคลื่อนที่ หรือมีการเคลื่อนไหวของรางกาย อาทิ การบีบกําวัตถุ การยืนตนเสา หรือกําแพง
เหมาะกับผูที่ทํางานนั่งโตะเปนเวลานานจนไมมีเวลาออกกําลังกาย แตไมเหมาะสมกับรายที่เปน
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โรคหัวใจ หรือโรคความดันโลหิตสูง เปนการออกกําลังกายที่ไมไดชวยสงเสริมสมรรถภาพทางกายได
อยางครบถวน
2.
การออกกําลังกายแบบมีการ ยืด – หดตัวของกลามเนือ้ (Isotonic Exercise) จะมีการ
เคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย ขณะที่ออกกําลังกาย อาทิ การวิดพื้น การยกน้ําหนัก การดึงขอ
เหมาะกับผูที่มีความตองการสรางความแข็งแรงกลามเนื้อเฉพาะสวนของรางกาย อาทิ นักเพาะกาย
หรือนักยกน้ําหนัก
3. การออกกําลังกายแบบใหกลามเนื้อทํางานเปนไปอยางสม่ําเสมอ ตลอดการเคลือ่ นไหว
(Isokinetic Exercise) อาทิ การถีบจักรยานอยูก ับที่ การกาวขึ้นลงแบบขัน้ บันได หรือการใชเครื่องมือ
ทาง
ชีวกลศาสตร เหมาะกับการใชทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา หรือผูที่มีความสมบูรณทาง
รางกายเปนสวนใหญ
4. การออกกําลังกายแบบไมตอ งใชออกซิเจนในระหวางที่มกี ารเคลื่อนไหว (Anaerobic
Exercise) อาทิ วิ่ง 100 เมตร กระโดดสูง ปฏิบัติกันในหมูน ักกีฬาที่ทําการฝกซอม หรือ
แขงขัน จึงไมเหมาะกับบุคคลทั่วไป
5. การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน (Aerobic Exercise) คือ จะเปนลักษณะที่มกี าร
หายใจเขา – ออก ในระหวางที่มกี ารเคลื่อนไหว อาทิ การวิง่ จ็อกกิ้ง การเดินเร็ว หรือการวายน้ํา นิยม
กันมากในหมูของนักออกกําลังกาย นักวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจนวงการแพทย สามารถบงบอกถึง
สมรรถภาพรางกายของบุคคลนัน้ ๆ ไดเปนอยางดี
3.1 ขั้นตอนในการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายแตละรูปแบบขึน้ อยูกับความตองการ และความพอใจของผูที่ตองการกระทํา
ซึ่งจะสงผลใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และเปนการสรางภูมิคุมกันโรคไดอยางวิเศษ โดยไมตองพึ่ง
วิตามิน หรืออาหารเสริมที่มีราคาแพงในยุคเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตราบใดก็ตาม ถามนุษยยังมีการเคลื่อนไหว การกีฬา หรือการออกกําลังกายยอมเขามามี
บทบาทที่จะสงเสริมการเคลื่อนไหวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ฉะนัน้ การกีฬาจึงมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับการดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน
ขั้นตอนในการจัดแนะนําใหคนออกกําลังกาย และเลนกีฬา
1. ตองใหความรูกับผูเลน เพื่อใหเขาใจหลักการ เหตุผล ขอจํากัด ขอควรระวังของการ
ออกกําลังกาย / กีฬา
2. ตองปลูกฝงใหเกิดเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกาย
3. ตองฝกใหเกิดทักษะ เมื่อเลนเปนจนชํานาญทําไดคลองแคลว จึงจะอยากเลนตอไป
4. ตองรวมกิจกรรมสม่ําเสมอ
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5.
กิจกรรมนัน้ ตองสรางใหเกิดสมรรถภาพทางกายที่เปลี่ยนไปในทางดีขึ้น เชน แข็งแรง
อดทน คลองตัว รวดเร็ว และมีการตัดสินใจดีขนึ้
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทีด่ ี และกิจกรรมหนักเพียงพอ ตองฝกใหหัวใจเตนประมาณ 120
– 130 ครั้งตอนาที สําหับผูใหญทวั่ ไปที่มีสุขภาพดี หรือทําใหตองใชพลังงานจากการออกกําลังกายวัน
ละ 285 แคลอรี่ หรือ 2000 กิโลแคลอรี่ / สัปดาห
การจัดโครงการ หรือรูปแบบการออกกําลังกายที่ดี ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. ตองทําใหผูเลนไดใชความคิด สติปญญา
2. ชวยใหผูเลนไดรจู ักสมาชิกมากขึ้น ชวยกระชับสัมพันธไมตรี
3. ใหผลดีตออารมณ สนุกสนาน เพลิดเพลิน
4. ใหผลดีตอรางกาย ทําใหแข็งแรง มีพละกําลัง
5. ชวยใหสมาธิ และจิตใจปลอดโปรง คลายเครียด
ถาผูอานสนใจจะออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา แตยังไมรูวาจะใชวิธีใด ลองตรวจสอบจาก
คุณสมบัติตามหลักการดังตอไปนี้
1. การออกกําลังกาย / กีฬาที่ดี ตองมีจังหวะการหายใจสม่ําเสมอ
2. ไมมีการกระแทก หรือแบงแรง หรืออดกลั้นการหายใจ
3. ผูเลนตองรูคุณคา ผลประโยชนของการออกกําลังกาย
4. ผูเลนตองสนุกที่จะทํา ทําดวยความเต็มใจ พึงพอใจ
5. ผูเลนตองเกิดการเรียนรู และทําดวยตนเอง
6. เมื่อเลนแลวตองเหนื่อยอยางสบายใจ
3.2 หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเปนการเสริมการทํางานของปอด หัวใจ ระบบการ
ไหลเวียนของเลือด ความแข็งแรงของกลามเนื้อ และขอตอ ซึ่งจะชวยใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ
รวมทั้งสุขภาพจิตดี
รูปแบบของการออกกําลังกาย แบงออกไดดังนี้
1. การออกกําลังกายโดยการเลน
2. การออกกําลังกายโดยการทํางาน
3. การออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย
มีรายละเอียดตามรูปแบบ 3 ขอ ดังนี้
1. การออกกําลังกายโดยการเลน คือ การเลนเกมกีฬาตาง ๆ ที่ชื่นชอบ เชน เดิน วิ่ง วายน้ํา
2. การออกกําลังกายโดยการทํางาน นอกจากจะไดงานแลว ยังทําใหกลามเนื้อไดมกี าร
เคลื่อนไหวจากการทํางาน เพิ่มความแข็งแรงใหกับสุขภาพ อาทิ การทํางานบาน ทําสวน
ดอกไม หรือผลไม
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3. การออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย โดยแสดงทาทางตาง ๆ เพื่อเปนการบริหาร
รางกาย หรือเฉพาะสวนที่ตอ งการใหกลามเนื้อกระชับ อาทิ การบริหารแบบโยคะ หรือแอ
โรบิค
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การออกกําลังกายชนิดที่เสริมสรางความอดทนของ
ปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนเลือด รวมทั้งความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความออนตัวของขอตอ ซึ่งจะ
ชวยใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ สงางาม และสุขภาพจิตดี
การออกกําลังกายแบบแอโรบิค เปนกิจกรรมที่ไดรับการยอมรับ และเปนที่นิยมกันอยาง
แพรหลายทั่วโลก ในดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise For Health) โดยยึดหลักปฏิบัติงาย
ๆ ดังนี้
1. ความหนัก ควรออกกําลังกาย (Intensity) ใหหนักถึงรอยละ 70 ของอัตราการเตนสูงสุด
ของหัวใจแตละคน โดยคํานวณไดจากคามาตรฐานเทากับ 170 ลบดวยอายุของตนเอง
คาที่ไดคืออัตราการเตนของหัวใจคงที่ที่เหมาะสม ที่ตองรักษาระดับการเตนของหัวใจนี้
ไวชวงระยะเวลาหนึ่งที่
ออกกําลังกาย
2. ความนาน (Duration) การออกกําลังกายอยางตอเนื่องนานอยางนอย 20 นาที ขึ้นไปตอครั้ง
3. ระยะผอนคลายรางกายหลังฝก (Cool Down) ประมาณ 5 นาที เพื่อยืดเหยียดกลามเนื้อ
และความออนตัวของขอตอรวมระยะเวลาที่ออกกําลังกายติดตอกันทั้งสิ้น อยางนอย 20 –
30 นาทีตอวัน
ผูที่ออกกําลังกายมาก หรือเปนนักกีฬา จะมีการใชพลังงานมากกวาบุคคลทั่วไป และมีการ
สูญเสียน้ํา และแรธาตุมากขึ้น จึงควรกินอาหารทีใ่ หพลังงานอยางเพียงพอสมดุลกับกิจกรรมทีใ่ ชในแต
ละวัน โดยควรเพิ่มอาหารประเภท ขาว แปง ผลไม หรือน้ําผลไม เพื่อเพิ่มพลังงาน และดื่มน้ําให
เพียงพอ ไมจําเปนตองกินผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร และเครื่องดื่มชู
กําลัง
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กิจกรรมการเรียนรูทายบทที่ 2
กิจกรรมที่ 1
1. ใหนักศึกษาอธิบายตามความเขาใจของตนเอง ในหัวขอตอไปนี้
“จิตที่สดใส ยอมอยูในรางกายที่สมบูรณ”
2. ใหนักศึกษาฝกเขียน แผนการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองในเวลา 7 วัน
กิจกรรมที่ 2
1. ประโยชนของการออกกําลังกายดานตาง ๆ ที่สงผลตอสุขภาพของมนุษย จําแนกไดดาน
อะไรบาง จงอธิบาย
กิจกรรมที่ 3
1. การออกกําลังกายมีผลตอพัฒนาการของมนุษยอยางไร จงอธิบาย
2. กอนที่จะออกกําลังกาย เราควรใหคําแนะนําผูจะออกกําลังกายอยางไร
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บทที่ 3
สุขภาพทางเพศ
สาระสําคัญ
ปญหาหาเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร กําลังเปนปญหาที่นาหวงใยในกลุมเยาวชน
ไทย ดังนั้นการเรียนรูในเรื่องของพฤติกรรมที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ การถูกลวงละเมิดทางเพศ
และการตั้งครรภไมพึงประสงค จึงเปนเรื่องจําเปนที่จะไดปองกันตนเอง นอกจากนี้การดูแลรางกาย
โดยเฉพาะระบบสืบพันธุก็เปนเรื่องที่จะทําใหทุกคนมีสุขภาวะที่ดี สามารถปฏิบัติไดถูกตองก็จะไมทํา
ใหเกิดปญหาดานสุขภาพทางเพศ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ การลวงละเมิดทางเพศ การ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค
2. อธิบายวิธีการดูแลสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมและไมทําใหเกิดปญหาทางเพศ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

สรีระรางกายที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว
พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ
สุขภาพทางเพศ
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เรื่องที่ 1 สรีระรางกายที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ
การเจริญ เติบ โตและพั ฒ นาการของมนุษ ยนั้ น หมายถึง การเจริญ เติบ โตและ
พัฒนาการทางรางกายและจิตใจควบคูกันไปตลอด เริ่มตั้งแต วัยเด็ก วัยแรกรุน วัยผูใหญ ตามลําดับ
โดยทั่วไปแลว การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกายของคนเราจะสิ้นสุดลงเมื่อ
มีอายุประมาณ 25 ป จากวัยนี้อวัยวะตาง ๆ ของรางกายเริ่มเสื่อมลง จนยางเขาสูวัยชราและตายใน
ที่สุด สวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางจิตใจนั้นไมมีขีดจํากัด จะเจริญเติบโตและพัฒนาเจริญ
งอกงามขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเขาสูวัยชรา
1. อวัยวะสืบพันธุและสุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ
การสืบพันธุของมนุษยเปนธรรมชาติอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อดํารงไวซึ่งเผาพันธุ การ
สืบพันธุนั้น จําเปนตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญคือ เพศชายและเพศหญิง ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ตางก็มีโครงสรางที่เกี่ยวของกับอวัยวะเพศและการสืบพันธุโดยเฉพาะของตน
1.1 ระบบสืบพันธุของเพศชาย
อวัยวะสืบพันธุชายสวนใหญอยูภายนอกของรางกาย สามารถปองกันและระวังรักษา
ไมใหเกิดโรคติดตอหรือโรคติดเชื้อตาง ๆ ไดโดยงาย อวัยวะสืบพันธุชายมีความเกี่ยวของกับระบบ
การขับถายปสสาวะ เพราะวาการขับน้ําอสุจิออกจากรางกายตองผานทอปสสาวะดวย อวัยวะสืบพันธุ
ชายประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้
(1.) ตอมอัณฑะ (Testis) มีลักษณะและรูปรางคลายไขไกฟองเล็ก ยาวประมาณ 4
เซนติเมตร กวางประมาณ 4 เซนติเมตร หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร หนักประมาณ 15-30 กรัม
อัณฑะขางซายจะใหญกวางขางขวาเล็กนอย ตามปกติจะมีอัณฑะอยู 2 ลูก
ภายในลูกอัณฑะมีหลอดเล็ก ๆ จํานวนมาก ขดเรียงอยูเปนตอน ๆ เรียกวา หลอด
สรางอสุจิ (Seminiferous Tabules) มีหนาที่ผลิตฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ สวนดานหลังของตอม
อัณฑะ จะมีกลุมของหลอดเล็ก ๆ อีกมากมายขดไปมา เรียกวาหลอดเก็บตัวอสุจิ (Epididymis) เปนที่
เก็บเชื้ออสุจิชั่วคราว เพือ่ ใหเชื้ออสุจิเจริญเติบโตไดเต็มที่
(2.) ตอมลูกหมาก (Prostate Gland) เปนตอมที่หุมอยูรอบทอปสสาวะสวนใน ตรง
ดานลางของกระเพาะปสสาวะ มีหนาที่สรางของเหลวซึ่งมีฤทธิ์เปนดางออน ๆ สงเขาไปในถุงเก็บ
อสุจิ เพื่อผสมกับน้ําเลี้ยงตัวอสุจิ ของเหลวนี้จะไปทําลายฤทธิ์กรดจากน้ําเมือกในชองคลอดเพศหญิง
ปองกันไมใหตัวอสุจิถูกทําลายดวยสภาพความเปนกรด เพื่อใหเกิดการปฏิสนธิขึ้นได
(3.) ลึงค หรือองคชาต (Penis) เปนสวนประกอบหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุชาย ที่
แสดงใหเห็นวาเปนเพศชายอยางชัดเจน มีลักษณะยื่นออกมา สวนปลายสุดจะมีรูปรางคลายหมวก
เหล็กทหารสวมอยู ขนาดใหญกวาลําตัวลึงคเล็กนอย สวนนี้จะมีเสนประสาทมาหลอเลี้ยงมาก ทําให
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มีความรูสึกไวตอการสัมผัส เมื่อมีความตองการทางเพศเกิดขึ้น จะทําใหลึงคเปลี่ยนจากนุมเปนแข็ง
เนื่องจากคั่งของเลือด ทําใหขนาดใหญขึ้น 1-2 เทาตัว ในระหวางการแข็งตัวของลึงคมีตอมเล็ก อยูใน
ทอปสสาวะ ผลิตน้ําเมือกเหนียว ๆ ซึ่งจะถูกขับออกมา เพื่อชวยในการหลอลื่นและยังทําใหตัวอสุจิ
ผานออกสูภายนอกไดสะดวกอีกดวย
(4.) ทอพักตัวอสุจิ (Epididymis) มีลักษณะคลายรูปดวงจันทรครึ่งซีก หอยติดอยู
กับตอมอัณฑะสวนบนคอนขางจะใหญเรียกวา หัว (Head) จากหัวก็เปนตัว (Body) และเปนหาง (Tail) ทอ
นี้ประกอบดวยทอที่คดเคี้ยวเปนจํานวนมาก เมื่อตัวอสุจิถูกสรางขึ้นมาแลวจะถูกสงเขาทอนี้เพื่อเตรียม
ที่จะออกมาสูทอปสสาวะ
(5.) ทอนําตัวอสุจิ (Vas Deferens) เปนทอเล็ก ๆ ตอจากลูกอัณฑะ จะทําหนาที่พา
ตัวอสุจิและน้ําอสุจิใหไหลขึ้นไปตามหลอดและไหลเขาไปในถุงน้ําอสุจิ
(6.) ถุงอัณฑะ (Scrotum) เปนถุงที่หอหุมตอมอัณฑะไว ขณะที่ยังเปนตัวออนอยู ตอม
อัณฑะจะเจริญเติบโตในโพรงของชองทอง เมื่อครบกําหนดตอมอัณฑะจะคอย ๆ เคลื่อนลงลางจากชอง
ทองมากอยูในถุงอัณฑะที่บริเวณขาหนีบ ถุงอัณฑะมีลักษณะเปนผิวหนังบาง ๆ สีคล้ํา
มีรอยยน มี
แนวกลางระหวางทวารหนักไปจนถึงลึงค จะมีกลามเนื้อ บาง ๆ กั้นถุงอัณฑะออกเปน 2 หอง ถุงอัณฑะ
จะหอยติดอยูกับกลามเนื้อชนิดหนึ่ง และจะหดตัวหรือหยอนตัว เมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง
เพื่อชวยรักษาอุณหภูมิใหเหมาะสมในการสรางอสุจิ และปองกันการกระเทือนจากภายนอก
1.1.1 การสรางเซลลสืบพันธุเพศชายและการฝนเปยก
เซลลสืบพัน ธุเพศชายหรือตัวอสุจิ (Sperm) จะถูก สรางขึ้นในทอผลิตอสุจิ
(Seminiferous Tubules) ตัวอสุจิมีขนาดเล็กมาก มีรูปรางลักษณะคลาย ๆ ลูกกบแรกเกิด ประกอบดวย
สวนหัวที่มีขนาดโต แลวคอยลงมาเปนสวนหางที่ยาวเรียว และสวนหางนี้จะใชในการแหวกวายมา
มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 0.05 มิลลิเมตร มีขนาดเล็กกวาไขเพศหญิงหลายหมื่นเทา หลังจากตัวอสุจิ
ถูกสรางขึ้นในทอผลิตตัวอสุจิแลว จะฝงตัวอยูในทอพักตัวอสุจิจนกวาจะเจริญเต็มที่ ตอจากนั้นจะ
เคลื่อนที่ไปยังถุงเก็บตัวอสุจิ ในระยะนี้ตอมลูกหมากและตอมอื่น ๆ จะชวยกันผลิตของเหลวมาเลี้ยง
ตัวอสุจิ หากไมมีก ารระบายออกโดยมีเพศสัมพัน ธ รางกายจะระบายออก โดยใหน้ําอสุจิเคลื่อน
ออกมาตามทอปสสาวะเองในขณะนอนหลับ ซึ่งเปนการลดปริมาณน้ําอสุจิใหนอยลง โดยธรรมชาติ
และยังเปนวิธีหนึ่งที่ชว ยลดความเครียดเกี่ยวกับอารมณทางเพศได เราเรียกวาการฝน เปยก (Wet
Dream) เปนปรากฎการณที่ชี้ใหเห็นวาวัยรุนชายนั้นบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว และรางกายก็พรอม
ที่จะใหกําเนิดบุตรได
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1.1.2 สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะเพศชาย
1. อาบน้ําอยางนอยวัน ละ 2 ครั้ง ใชสบูชําระรางกายและอวัยวะเพศให
สะอาดแลวเช็ดใหแหง
2. สวมเสื้อผาที่สะอาด โดยเฉพาะกางเกงในไมคับและไมหลวมเกินไป
3. ไมใชสวมหรือขับถายที่ผิดสุขลักษณะ
4. ไมสําสอน หรือรวมประเวณีกับผูขายบริการทางเพศ
5. หากสงสัยวาเปนกามโรคควรไปปรึกษาแพทย
6. ไมควรใชยาหรือสารเคมีเพื่อกระตุนความรูสึกทางเพศ
7. อยาหมกหมุนหรือหักโหมเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศเกินไป ควรหา
กิจกรรมนันทนาการหรือเลนกีฬา
8. ระวังอยาใหอวัยวะเพศถูกกระทบกระแทกแรง ๆ
1.2 ระบบสืบพันธุของเพศหญิง
โครงสร า งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อวั ย วะเพศและการสื บ พั น ธุ ข องเพศหญิ ง
ประกอบดวยหลายสวนดวยกัน ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนที่สําคัญเทานั้น
(1.) ตอมรังไข (Ovary) เปนตอมสืบพันธุของเพศหญิง มีหนาที่ผลิตเซลลสืบพันธุ
ของเพศหญิงที่เรียกวาไข (Ovum) ตอมรังไขนี้มีอยูดวยกัน 2 ตอม คือ ขางขวาและขางซาย ซึ่งอยูใน
โพรงของอุงเชิงกราน มีรูปรางคอนขางกลมเล็กมีน้ําหนักประมาณ 2-3 กรัม นอกจากนี้ตอมรังไขจะ
หลั่งฮอรโมนเพศหญิงออกมาทําใหไขสุก และเกิดการตกไข
(2.) ทอรังไข (Pallopain Tubes) ภายหลังที่ไขหลุดออกจากสวนที่หอหุมแลว จะผาน
เขาสูทอรังไข ทอนี้ยาวประมาณ 6-5 เซนติเมตร ปลายขางหนึ่งมีลักษณะคลายกรวย
ซึ่งอยูใกลกับ
รังไข สวนปลายอีกขางหนึ่งนั้นจะเรียวเล็กลงและไปติดกับมดลูก ภายในทอรังไขจะมีกลามเนื้อพิเศษ
ซึ่งบุดวยเยื่อที่มีขนและบีบรัดตัวอยูเสมอ ซึ่งทําหนาที่โบกพัดเอาไขที่สุกแลวเขาไปในทอรังไข คอย
การผสมพันธุจากตัวอสุจิของชาย และสงไปสูมดลูกตอไป
(3.) มดลูก (Uterus) มดลูกอยูในอุมเชิงกรานระหวางกระเพาะปสสาวะกับทวารหนัก
ปกติยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตร กวางประมาณ 4 เซนติเมตร และหนาประมาณ 2 เซนติเมตร เปน
อวัยวะที่ประกอบดวยกลามเนื้อ และมีลักษณะภายในกลวง ซึ่งมีผนังหนาไขจะเคลื่อนตัวลงมาตาม
ทอรังไข เขาไปในโพรงมดลูก ถาไขไดผสมกับอสุจิแลวจะมาฝงตัวอยูในผนังของมดลูกที่หนาและมี
เลือดมาเลี้ยงเปนจํานวนมาก ไขจะเจริญเติบโตเปนตัวออนตรงบริเวณนี้ ภายหลังวัยหมดประจําเดือน
แลว มดลูกจะเล็กและเหี่ยวลง
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(4.) ชองคลอด (Vagina) มีลักษณะเปนโพรงซึ่งมีความยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร
ชองคลอดประกอบดวยกลามเนื้อเรียบ สวนในสุดเปนสวนที่หุมอยูรอบปากมดลูก ภายในบุดวยเยื่อ
บาง ๆ ลั ก ษณะเป น รอยย น สามารถยื ด หดและขยายตั ว ได ม ากเวลาคลอด ที่ ช อ งคลอดนี้ จ ะมี
เสนประสาทมาเลี้ยงจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณรูเปดชองคลอด และชองคลอดยังทําหนาที่
เปนทางผานของเลือดประจําเดือนจากโพรงมดลูกออกจากรางกาย และเปนทางผานของตัวอสุจิจาก
เพศชายเพื่อไปผสมกับไขที่ทอรังไข
(5.) คลิสตอริส (Clitoris) ลักษณะเปนกอนเนื้อเล็ก ๆ ตั้งอยูบนสวนของแคมเล็ก
เปนเนื้อเยื่อที่ยึดหดได มีหลอดเลือดและเสนประสาท และไวตอความรูสึกทางเพศเชนเดียวกับลึงค
ของชาย
(6.) ตอมน้ําเมือก (Bartholin Gland) เปนตอมเล็ก ๆ อยู 2 ขางของชองคลอด ตอม
นี้ทําหนาที่หลั่งน้ําเมือกออกมา เพื่อใหชวยหลอลื่นชองคลอดในระหวางที่มีการรวมเพศ
(7.) ฝเย็บ (Perineum) อยูพื้นลางของอุงเชิงกรานที่กั้น อยูร ะหวางชองคลอดกับ
ทวารหนัก ขยายและยึด หดตัว ได ประกอบดว ยกลามเนื้อที่สําคัญ 3 มัด มีหนาที่ชว ยเสริมสราง
กลามเนื้อชองคลอดใหแข็งแรง และปองกันชองคลอดหยอน ถาหากขาดแลวไมเย็บ จะทําใหมดลูก
ต่ําลงมาไดเมื่ออายุมากขึ้น
(8.) เตานม (Breast) มีอยู 2 เตา ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกัน ตรงกลางของเตานมจะมีผิว
ที่ยื่นออกมาเรียกวา หัวนม เตานมแตละเตาจะประกอบขึ้นดวยกอนเนื้อหลายกอน กอนเนื้อแตละ
กอนจะประกอบดวยทอที่แตกแขนงไปมากมาย เตานมจะมีขนาดโตขึ้นเมื่อเขาสูวัยสาว เนื่องจากมี
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและไขมันเพิ่มขึ้น ขณะที่ตั้งครรภเตานมจะโตขึ้น เนื่องจากมีการเจริญเติบโตของตอม
น้ํานมและทอจํานวนมาก บริเวณเตานมนี้จะมีหลอดเลือดและเสนประสาทไปเลี้ยงอยูมาก จึงทําใหมี
ความไวตอการสัมผัส
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1.2.1 ความรูเกี่ยวกับผลของการบรรลุวุฒิภาวะทางเพศหญิง
เมื่อเพศหญิงเจริญเติบโตเปนสาว ไมเฉพาะแตจ ะมีลักษณะของความเปน
หญิง ดวยการมีเตานมเจริญเติบโต และมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เกิดขึ้นเทานั้น
การบรรลุ
วุฒิภาวะของเพศหญิงขึ้นอยูกับการมีประจําเดือนครั้งแรก และมีประจําเดือนทุก ๆ เดือน โดยเฉลี่ยจะ
เกิดขึ้นทุก ๆ 28 หรือ 30 วัน และการมีประจําเดือนแตละเดือนอาจะแบงออกไดเปนระยะดังนี้
1. ระยะทําลาย (Destructive Phase) เปนระยะที่มีเลือดออกมา เนื่องจากมี
การทําลายของเยื่อบุภายในของผนังมดลูก ระยะนี้จะใชเวลาประมาณ 3-7 วัน หรือเรียกวา จะมีเลือด
ระดูออกมาอยูประมาณ 3-7 วัน จํานวนเลือดที่ไหลออกมามีจํานวนไมแนนอนโดยทั่วไปจะมีปริมาณ
125 ลูกบาศกเซนติเมตร นอกจากเลือดที่ไหลออกมาแลวยังมีเศษของผนังมดลูกที่ถูกทําลายหลุดปน
ออกมาดวย ระยะทําลายนี้เริ่มแรกมักจะมีอาการทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน ถายปสสาวะบอย มี
สิวขึ้นบนใบหนา เตานมจะโตและแข็ง มีอาการปวดศีรษะ เพลีย หงุดหงิด เปนตน
2. ระยะฟอลลิคูลา (Follicular Phase) ตอมพิทูอิทารีสวนหนา (Anterior
Lobe) หลั่งฮอรโมนชนิดหนึ่งออกมาและซึมเขากระแสเลือด แลวนําไปยังตอมรังไขจะทําใหไขซึ่งอยู
ภายในรังไขเจริญเติบโตและสุกระยะนี้กินเวลาประมาณ 9 วัน และเมื่อรวมกับระยะที่มีเลือดระดูไหล
ออกมาในระยะทําลายจะกินเวลาประมาณ 14 วัน
3. ระยะลูเทียล (Luteal Phase) เปนระยะที่ไขสุกเต็มที่และจะหลุดออก
จากรังไข รังไขจะสรางฮอรโมนชนิดหนึ่งเพื่อกระตุนใหผนังมดลูกหนาและมีเลือดมาหลอเลี้ยงมาก
เพื่อรอรับไขที่จะถูกผสมพันธุ ถาไขไมไดรับการผสมพันธุฮอรโมนนี้จ ะลดลง ซึ่งเปนการเริ่มตน
ระยะทําลาย และจะมีเลือดระดูไหลออกมาใหม
1.2.2 สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง
1. อาบน้ําชําระลางกายใหสะอาดอยูเสมอ เวลาอาบน้ําควรทําความสะอาด
อวัยวะเพศเปนพิเศษ เชน ลาง เช็ดใหแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงมีประจําเดือน ควรใชน้ําอุน
ชําระสวนที่เปอนเลือด เปนตน
2. หลังจากถายอุจจาระ ปสสาวะควรทําความสะอาดแลวเช็ดใหแหง
3. ควรสวมเสื้อที่สะอาด โดยเฉพาะอยางยิ่งกางเกงในตองสะอาด ไมคับไม
หลวมเกินไป และควรเปลี่ยนทุกวัน
4. รักนวลสงวนตัว ไมควรมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
5. ไมควรใชยากระตุนหรือสารเคมีตออวัยวะเพศ
6. การใชสวมเพื่อการขับถาย ควรคํานึงถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
7. ควรทํางานอดิเรก หรือออกกําลังกายเสมอเพื่อเบนความสนใจทางเพศ
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8. ในยามที่มีประจําเดือนควรเตรียมผาอนามัยไวใหเพียงพอ และเปลี่ยนอยู
เสมออยาปลอยไวนาน
9. ในชว งมีประจําเดือนไมควรออกกําลังกายที่ผาดโผนและรุน แรง ควร
ออกกําลังกายเพียงเบา ๆ และพักผอนใหเพียงพอ
10. ควรจดบันทึกการมี ประจําเดือนไว ถาประจําเดือนมาชาหรือเร็วบาง
เล็กนอยถือวาปกติ ถาประจําเดือนมาชาหรือเร็วกวาปกติ 7-8 วันขึ้นไป ควรไปปรึกษาแพทย
11. ในชวงมีประจําเดือน ถามีอาการปวดทองควรใชกระเปาน้ํารอนมาวาง
ที่ทองนอย เพื่อใหความอบอุน และอาจรับประทานยาแกปวดไดบาง
12. ถามีอาการผิดปกติทางรางกายในชวงมีประจําเดือน เชน ปวดทองมาก
หรือมีเลือดไหลออกมา ควรรีบไปปรึกษาแพทยทันที
13. ระวังอยาใหอวัยวะเพศกระทบกระแทกแรง ๆ
14. ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของอวัยวะเพศ ควรไปปรึกษาแพทย

เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว
1. พัฒนาการทางเพศและการปรับตัวเมื่อเขาสูวัยรุน
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว และมีพัฒนาการทางเพศควบคู
กันไปดวย โดยเพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกตางกัน
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเพศหญิง
การเขาสูชวงวัยรุนของเด็กหญิงจะเกิดขึ้นเร็วกวาเด็กชาย คือ จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ
ประมาณ 11-13 ป ตอมใตสมองจะผลิตฮอรโมนที่ไปกระตุนการเจริญเติบโต และกระตุนการทํางานของ
รังไขใหสรางเซลลสืบพันธุและผลิตฮอรโมนเพศหญิง ในชวงนี้วัยรุนหญิงจะมีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว สวนสูงและนําหนักเพิ่มมากขึ้น อวัยวะเพศโตขึ้น มีขนขึ้นบริเวณหัวเหนาและรักแร เอวคอด
สะโพกผายออก เตานมโตขึ้น อาจมีสิวขึ้นตามใบหนา สวนมดลูก รังไข และอวัยวะที่เกี่ยวของ
เจริญเติบโตขึ้น เริ่มมีประจําเดือน ซึ่งลักษณะการมีประจําเดือนในเพศหญิงจะเปนการบงบอกวา วัยรุน
หญิงไดบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว และสามารถตั้งครรภได
การมีประจําเดือน (menstruation) เปนปรากฏการณตามธรรมชาติที่เกิดใน
เพศหญิงเมื่อยางเขาสูวัยรุน โดยรังไขจะสรางฮอรโมนและผลิตไข ปกติไขจ ะเจริญเติบโตและสุก
เดือนละ 1 ฟอง สลับกันระหวางรังไขซายและขวา เมื่อไขสุกจะหลุดออกจากรังไขแลวถูกพัดพาเขา
ไปในทอรังไขหรือปกมดลูก เพื่อรอรับการผสมจากตัวอสุจิของเพศชาย ในขณะเดียวกันฮอรโมนเพศ
หญิงที่ผลิตจากรังไขและสงไปตามรางกาย จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุมดลูก โดยในชวง
สั ป ดาห แ รกของรอบเดื อ น ผนั ง มดลู ก จะหนามากที่ สุ ด มี ห ลอดเลื อ ดมาเลี้ ย งมากมาย เพื่ อ
เตรียมพรอมที่จะรับการเกาะฝงของไขที่ไดรับการผสมจากตัวอสุจิ ถาหากไขไมไดรับการผสม เยื่อบุ
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มดลูกก็จะคอย ๆ หลุดออก หลอดเลือดบริเวณเยื่อบุมดลูกก็จะลอกหลุดและฉีกขาด ทําใหเลือดไหล
ออกทางปากมดลูกผานชองคลอดออกสูภายนอก เรียกวา ประจําเดือน
อาการเมื่อมีประจําเดือน กอนมีประจําเดือน บางคนอาจมีอาการบางอยาง
เกิดขึ้นได เชน ปวดศรีษะ ทองอืดเฟอปวดเมื่อกลามเนื้อบริเวณหลังและบั้นเอว เตานมตึงและเจ็บ
หงุดหงิดงาย อารมณไมปกติหรือเบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน
ขอควรปฏิบัติขณะมีประจําเดือน คือ ใชผาอนามัยอยางถูกวิธี และลางมือ
ใหสะอาดทุกครั้ง นอกจากนี้ขณะมีประเดือน บางคนมีอาการบางอยางดังกลาวขางตน และอาจมีการ
ปวดทองนอยเพิ่มดวย ซึ่งเปนอาการปกติที่จะหายไปเองเมื่อประจําเดือนหยุด หากมีอาการผิดปกติที่
รุนแรง เชน ปวดทองมากขณะมีประจําเดือน มีประจําเดือนนานเกิน 7 วัน หรือ ประจําเดือนมา
คลาดเคลื่อนจากปกติมาก ควรปรึกษาแพทยโดยเฉพาะสูตินรีแพทย
ผาอนามัยควรเปลี่ ยนบอย ๆ อยางน อยวัน ละ 2-3 ครั้ง และทุก ครั้งหลั ง
อาบน้ําหรือหลังถายอุจจาระ รักษาความสะอาดของรางกายและเสื้อผาที่สวมใส ไมใชเสื้อผารวมกับ
ผูอื่น ออกกําลังกายใหนอยลงกวาปกติ พักผอนใหเพียงพอ ทําจิตใจใหราเริงแจมใส ถามีอาการปวด
ทองนอยมากใหนอนคว่ําแลวใชหมอนรองใตทองนอยประมาณ 15-20 นาที ประจําเดือนจะออกไดดี
และชวยใหทุเลาปวด อาจไมจําเปนตองใชยาแกปวด ควรรับประทานยาแกปวดหากมีอาการปวดมาก
ถาปวดทองรุนแรงมากหรือมีเลือดออกมากผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย และขณะมีประจําเดือนไม
ควรอาบน้ําแบบแชในแมน้ําลําคลอง อางน้ําในบานหรือสระวายน้ํา เพราะเชื้อโรคในน้ําอาจเขาสู
โพรงมดลูกได เนื่องจากปากมดลูกจะเปดเล็กนอย จึงควรอาบน้ําแบบตักหรือใชฝกบัว
1.2 การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเพศชาย
เด็ก ชายจะเริ่มเขาสูวัยรุน เมื่ออายุประมาณ 13-15 ป ตอมใตสมองจะผลิ ต
ฮอรโมนที่ไปกระตุน ใหรางกายเจริญเติบโต และกระตุน ใหอัณฑะผลิตเซลลสืบพันธุ และฮอรโมน
เพศชายมีการเปลี่ยนแปลงของรางกายที่เห็นไดชัดโดยเฉพาะความสูงและน้ําหนักตัวทีเ่ พิ่มขึ้น แขนขา
ยาวเกงกางไหลกวางออก กระดูกและกลามเนื้อแข็งแรงขึ้นและมีกําลังมากขึ้น เสียงแตก นมแตกพาน
มีหนวดเครามีข นขึ้นที่หนาแขง รักแร และบริเวณอวัยวะเพศ บางคนอาจมีสิวขึ้นบริเวณใบหนา
หนาอก หรือหลัง อวัยวะเพศโตขึ้นและแข็งตัวเมื่อมีความรูสึกทางเพศหรือถูกสัมผัส และมีการหลั่ง
น้ําอสุจิหรือน้ํากามออกมาในขณะหลับ (ฝนเปยก) ซึ่งเปนอาการที่บงบอกวาไดบรรลุวุฒิภาวะทางเพศ
แลว และยังหมายถึงการมีความสามารถทีจ่ ะทําใหเพศหญิงเกิดการตั้งครรภไดอีกดวย
การฝนเปยก (wet dream) เปนปรากฏการณตามธรรมชาติที่เกิดในเพศชาย
กลาวคือในดานรางกายลูกอัณฑะจะทําหนาที่สรางฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ โดยจะเก็บสะสมไวที่
ถุงเก็บน้ําอสุจิ ในดานจิตใจและอารมณ ฮอรโมนเพศจะมีผลทําใหวัยรุนเริ่มมีความรูสึกทางเพศ และ
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สนใจเพศตรงขาม เมื่อรางกายมีการผลิตน้ําอสุจิเก็บไวมากขึ้น ประกอบกับจิตใจและอารมณมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จะมีผลทําใหเกิดความตึงเครียดของประสาท ในขณะหลับอาจฝน จินตนาการ
เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเรื่องที่หวาดเสียว สงผลใหถุงเก็บน้ําอสุจิรัดตัวทําใหตัวอสุจิและน้ําหลอเลี้ยงถูก
บีบเขาสูทอปสสาวะและขับเคลื่อนออกมาภายนอกโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกอาการที่เกิดขึ้น นี้วา ฝน
เปยก ซึ่งนับวาเปนการผอนคลายความตึงเครียดทางจิตใจและอารมณทางเพศตามธรรมชาติ จึงไมถือ
วาผิดปกติแตอยางใด
1.3 ตอมไรทอที่มีอิทธิพลตอการควบคุมพัฒนาการทางเพศ
ตอมไรทอที่ มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒ นาการของวัยรุนที่สําคัญ ไดแก
ตอมใตสมองหรือตอมพิทูอิทารี (Pituitary gland) ตอมเพศ (Gonads) ตอมไทรอยด (thyroid gland)
และตอมหมวกไต (adrenal or suprarenal glands) ซึ่งตอมไรทอแตละตอมสงผลตอการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุน
1.4 อารมณทางเพศ (sexuality) หรือความตองการทางเพศ (sexusl desire)
ในที่นี้จะหมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีผลมาจากสิ่งเราภายในหรือสิ่งเราภายนอก
ที่เปนปจจัยที่มากระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศขึ้น โดยมีระดับความแตกตางมากนอยตางกัน ขึ้นอยู
กับความสามารถในการควบคุมอารมณและพื้นฐานทางดานวุฒิภาวะของแตละบุคคล
จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา สิ่งเราภายในและสิ่งเราภายนอกเปนปจจัยสําคัญ
ที่จ ะส ง ผลให อ ารมณ แ ละอารมณ ท างเพศเกิด ขึ้ น และเมื่ อ วิเ คราะหใ นประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ
ความสําคัญของอารมณทางเพศกับวัยรุนแลว สรุปประเด็นที่สําคัญได ดังนี้
1) อารมณทางเพศถือวาเปนสัญชาตญาณในการดํารงเผาพันธุข องมนุษยที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เปนตัวบงชี้ประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสมบูรณของพัฒนาการทางดาน
รางกาย จิตใจ และอารมณของวัยรุน ที่กาวเขาสูชวงของวัยเจริญพันธุมากขึ้น
2) ปจจุบันสื่อหลายรูปแบบที่ปรากฏอยูในสังคมมีสวนชวยกระตุนแรงขับทาง
เพศ (Sex drive) ของวัยรุนใหเกิดอารมณทางเพศไดงายขึ้น การนําเสนอภาพหรือขอความที่เกี่ยวของ
กับเรื่องเพศผานสื่อตาง ๆ เปนปจจัยหนึ่งที่ยั่วยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ไดงายและเร็วขึ้น โดยสื่อตาง ๆ เหลานี้อาจอยูในรูปแบบของหนังสือหรือภาพยนตรบางประเภท รวม
ไปถึงขอมูลที่ไดจากการสืบคนดวยระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งผลกระทบจากอารมณทางเพศในแงลบจะมี
มากยิ่งขึ้น หากวัยรุนขาดความรูความเขาใจในแนวทางการควบคุมอารมณทางเพศอยางถูกตอง จนใน
ที่สุดอาจนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธโดยไมตั้งใจ และนํามาสูปญหาตาง ๆ ในสังคมที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนได
3) อารมณทางเพศของวัยรุน หากขาดวิธีก ารควบคุมที่ถูก ตอง จะนําไปสู
ปญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนมากขึ้น วัยรุนแมจะเปนวัยที่มีแรงขับทางเพศสูงกวา
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ทุก วัย และพรอมที่จะมีเพศสัมพัน ธหรือมีบุตรไดก็ตาม แตสั งคมและวัฒ นธรรมของไทยก็ยังไม
ยอมรับที่จ ะใหวัยรุนชาย-หญิง แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมดังกลาว โดยเฉพาะการมี
เพศสัมพันธจนกวาจะไดทําการสมรสหรือยูในชวงวัยที่เหมาะสมอารมณทางเพศที่เกิดขึ้นในชวงการ
เขาสูวัยรุน เปนพัฒนาการอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความพรอมของรางกายที่จะสืบทอดและดํารงไว
ซึ่งเผาพันธุ โดยมีสิ่งเราสําคัญใน 2 ลัก ษณะ ประกอบดวย ลักษณะของปจจัยที่เปนสิ่งเราภายใน
(intrinsic stimulus) และลักษณะของปจจัยที่เปนสิ่งเราภายนอก (extrinsic stimulus)
1) ลักษณะของปจจัยที่เปนสิ่งเราภายใน
ป จ จั ย ที่ เ ป น สิ่ ง เร า ภายใน ในที่ นี้ ห มายถึ ง สิ่ ง เร า ซึ่ ง เป น ผลที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในรางกาย โดยไดรับอิทธิพลมาจากการทํางานของระบบ
ตอมไรทอ ซึ่งผลิต ฮอรโ มน ออกมาเพื่อกระตุ น ใหรางกายมีก ารพัฒ นาอยางเปน ระบบตอเนื่อ ง
ฮอรโ มนเพศเปน ปจจัยภายในที่สําคัญที่เปนสิ่งเราใหวัยรุนมีพัฒ นาการของอารมณทางเพศเกิดขึ้น
และนําไปสูการเกิดความตองการทางเพศตามชวงวัย ในเพศชายฮอรโมนที่เปนปจจัยสําคัญในเรื่อง
ดังกลาว คือ ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน สวนในเพศหญิง คือ ฮอรโมนเอสตราดิโอล และ ฮอรโมน
ฟอลลิคิวลาร
2) ลักษณะของปจจัยที่เปนสิ่งเราภายนอก
ปจจัยที่เปนสิ่งเราภายนอก ในที่นี้หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกตาง ๆ ที่
สามารถกระตุนหรือยั่วยุใหผูที่รับรู หรือไดรับการถายทอดเกิดความรูสึกที่เกิดเปนอารมณทางเพศขึ้น
ประกอบดวย
สื่อรูปแบบตาง ๆ ที่กระตุนหรือยั่วยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศ ปจจุบันมีสื่อ
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะ สื่อทางเพศ ไดนําเสนอภาพและ/หรือขอความที่เกี่ยวกับเพศ ซึ่งมักจะ
นําไปสูก ารกระตุน หรือยั่ว ยุใ หผูรับสื่อโดยเฉพาะในวัยรุน ความหลากหลายของสื่อในลัก ษณะ
ดังกลาวทําใหมีผูเปรียบเปรยสื่อตาง ๆ เหลานี้เปน สินคาเพศพาณิชย ซึ่งนับวันจะมีการผลิตและนํามา
เผยแพรใหเห็นเพิ่มมากขึ้น
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ปจ จุบัน เปนที่ยอมรับกัน อยาง
หนึ่งวา สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมไทยไดเปลี่ยนไปจากเดิม นับตั้งแตที่มีก ารรั บวัฒ นธรรม
ตะวันตกเขาสูสังคมไทย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายลักษณะ โดยเฉพาะในประเทศไทยเกิด
ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับเรื่อง การคบเพื่อนตางเพศของวัยรุนไทย พบวามีอิสระเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ปจจุบันสภาพของครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป ผูปกครองมีเวลาใกลชิดกับบุต ร
หลานนอยลง ซึ่งเปนผลมาจากสภาพของภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังพบวา ความมีอิสระของสื่อตอ
การนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเพศ จัดไดวาเปนสิ่งเราภายนอกที่สําคัญ ที่สามารถที่จะเราและ
กระตุนใหวัยรุนเกิดความตองการทางเพศขึ้นได โดยเฉพาะหากขาดการดูแลและการควบคุมที่ถูกตอง
เหมาะสม
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คานิยมและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในบางลักษณะของวัยรุน ผลจากสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศที่เปลี่ยนไป สงผลใหวัยรุนไทยเกิดคานิยม และมี
พฤติก รรมที่ไมเหมาะสมในหลายลัก ษณะ เปน ตน วา ค านิยมในเรื่องการแตงกายตามสมัยนิยม
(Fashion) ที่มากเกินควรของวัยรุน โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เชน ลักษณะการสวม
เสื้อผาที่รัดรูป หรือเปดเผยสัดสวนรางกายของวัยรุนเพศหญิง ซึ่งการแสดงออกดังกลาวจะกระตุน
และยั่วยุใหวัยรุนชายเกิดอารมณทางเพศได นอกจากนี้ยังพบวาวัยรุนมักจะมีคานิยมที่เกี่ยวกับความ
ตองการในการแสดงออกโดยอิสระ เปนตนวา การเที่ยวเตรในเวลากลางคืน การสัมผัสรางกายของ
เพศตรงขาม หรือการจับมือถือแขนอยางเปดเผยในที่สาธารณะ การอยูตามลําพังสองตอสอง หรือการ
ไมใหความสําคัญในเรื่องการรักษาพรหมจารี ฯลฯ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ถือวาเปนปจจัยภายนอกที่สามารถ
จะกระตุนหรือยั่วยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศขึ้นได ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่วัยรุนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ อารมณเพศหรือความตองการทางเพศที่เกิดขึ้นกับวัยรุน ไมวาจะเกิดจากสิ่งเรา
ภายในหรือภายนอกก็ต าม มัก จะทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงใน 2 ลัก ษณะสําคัญ ประกอบดว ย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ และลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นกับสภาพ
รางกาย
1) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ
โดยปกติขณะที่คนเราเกิดอารมณทางเพศจะพบวา มีจิตนาการที่เกี่ยวของกับ
เรื่ อ งเพศอยู ใ นระดั บ หนึ่ง ซึ่ งจะมากหรื อ น อ ยหรื อ มี ค วามแตกต า งกั น ย อ มขึ้ น อยู กับ พื้ น ฐาน
ความสามารถในการควบคุมอารมณและความรูสึกของแตละคน และโดยทั่วไปพบวา ความตื่นเตน
ทางเพศที่เปนพื้นฐานของการเกิดอารมณทางเพศในเพศหญิงจะเกิดไดชากวาเพศชาย อยางไรก็ตาม
ทั้งเพศชายและเพศหญิงเมื่อเกิดอารมณทางเพศขึ้น หากความสามารถในการควบคุมอารมณและการ
จัดการในเรื่องดังกลาวไมดีพอ ก็มักจะสงผลใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพจิตขึ้นได โดยเริ่มจากภาวะ
ทางดานจิตใจที่เกิดความเครียดขึ้น แลวนํามาสูภาวะของความวิตกกังวลที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ จน
อาจนําไปสูการขาดความเชื่อมั่นในตนเองได
2) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพรางกาย
ขณะที่สภาพจิตใตมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกถึงความตองการทางเพศ
ปฏิกิริยาของรางกายที่แสดงใหเห็นถึงภาวะความเปลี่ยนแปลงดังกลาวของรางกายจะเห็นไดชัดเจน
มากขึ้น โดยเฉพาะรางกายที่แสดงใหเห็นถึงภาวะความเปลี่ยนแปลงดังกลาวของรางกาย จะเห็นได
ชัด เจนมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศที่มีก ารไหลเวียนของเลือดที่สงมามากขึ้น สงผลให
อวัยวะเพศเกิดการขยายตัว
เพศชาย พบวาบริเวณองคชาตหรือลึงค (penis) จะมีขนาดเพิม่ ขึ้นและแข็งตัว
ขึ้น ผนังที่หุมอัณฑะ (Scrotum) จะหนาขึ้น ลูกอัณฑะจะเคลื่อนตัวสูงขึ้น
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เพศหญิง พบวาบริเวณอวัยวะเพศนอกจากจะขยายตัวแลว บริเวณชองคลอด
อาจมีการขับน้ําหลอลื่นออกมา รวมทั้งกลามเนื้อบริเวณดังกลาวยังอาจเกิดการหดรัดตัวขึ้นเปนระยะ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงบริเวณอวัยวะเพศแลว ผลจากการเกิดอารมณทาง
เพศยังสงผลใหก ารสูบฉีดเลือดของหัว ใจเพิ่มขึ้น ทําใหเลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้น เปนผลใหผิว หนัง
บริเวณที่สังเกตได มีการเปลี่ยนแปลงเปนสีแดงเพิ่มขึ้น เชน บริเวณใบหนา ลําคอ อก และหนาทอง
นอกจากนี้ ในเพศหญิงหัวนมและเตานมอาจมีการขยายตัวขึ้น
ผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอารมณทางเพศของวัยรุน จนนํามาสู
ปญหาทางสังคมที่เห็นไดชัดอีกประการหนึ่งในปจจุบัน คือ การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
ของวัยรุน ซึ่งนํามาสูปญหาตาง ๆ ตามมา เปนตนวา การเกิดปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคใน
วัยรุน การเกิดปญหาการติดโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในวัยรุน โดยปญหาเหลานี้ถือวาเปน
ผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการเกิด อารมณทางเพศของวัยรุนที่ไมไดรับ การควบคุมและจัด การที่
ถูก ตองเหมาะสม ซึ่งผลกระทบดังกลาวถือไดวาเปน ปญหาทางสังคมที่สําคัญอีกประการหนึ่งใน
ปจจุบัน
แนวทางในการจัดการกับอารมณทางเพศของวัยรุน การจัดการกับอารมณทาง
เพศของวัยรุนมีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญอยู 2 ลักษณะ ประกอบดวย แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับ
อารมณทางเพศ และแนวทางการปฏิบัติเพื่อผอนคลายความตองการทางเพศ
1) แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ หมายถึง ความพยายามในการที่
จะหลีกเลี่ยงตอสิ่งเราภายนอกที่มากระตุนใหอารมณทางเพศมีเพิ่มมากขึ้น แนวทางในการปฏิบัติ มี
ดังนี้
หลีกเลี่ยงการดูหรืออานขอความจากสื่อตาง ๆ ที่มีภาพหรือขอความที่สามารถ
ยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศ เชน การดูหนังสือ หรือภาพยนตร หรือสื่ออิน เทอรเน็ตที่มีภ าพหรือ
ขอความที่แสดงออกทางเพศ ซึ่งเปนการยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือการทําตัวใหว างหรือปลอยตัวใหมีความสบายเกินไป
เชน การนอนเลน ๆ โดยไมหลับ การนั่งฝนกลางวันหรือนั่งจิตนาการที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ การอยู
ในสภาพของบรรยากาศที่มีแสงสีเสียงที่กอหรือปลุกเราใหเกิดอารมณทางเพศ
อย า งไรก็ ต าม แม ใ นทางจิ ต วิท ยาและในทางการแพทยจ ะมีค วามเห็ น ที่
สอดคลองกันวา การบําบัดความใครดวยตนเองโดยทั่วไปจะไมกอใหเกิดความผิดปกติทั้งทางรางกาย
และจิตใจ แตก็ไมควรปฏิบัติบอยจนเกิดความหมกมุนตอเรื่องดังกลาว ซึ่งจะกอใหเกิดเปนลักษณะ
นิสัยซึ่งอาจสงผลลบตอบุคลิกภาพและความเขมแข็งทางดานการควบคุมอารมณที่ดีได ดังนั้น หากมี
ความจําเปนและไมสามารถที่จ ะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติใ นเรื่องดังกลาวได ควรระลึกและคํานึงถึง
หลักการปฏิบัติที่เกี่ยวของใน 3 ลักษณะที่สําคัญ คือ ตองคํานึงในหลักของความสะอาดเปนพื้นฐาน
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ตองคํานึงถึงสถานที่ในการปฏิบัติ คือ ตองมีความเปนสวนตัว ไมประเจิดประเจอ และตองไมปฏิบัติ
ดวยวิธีการที่รุนแรง ซึ่งอาจกอใหเกิดบาดแผล หรือมีการอักเสบ หรือติดเชื้อได
1.5 การปรับตัวทางเพศเมื่อเขาสูวัยรุน
เมื่อเขาสูวัยรุน เพื่อชวยใหสามารถปรับตัวไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ
เพศของตนดียิ่งขึ้น วัยรุนควรมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1) ศึกษาใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางเพศของรางกายและจิตใจ เมื่อยาง
เขาสูวัยรุน เราจะสังเกตเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวเราหลายอยาง บางอยางก็อาจทําใหเรา
ไมสบายใจ เชน วัยรุนชายบางคนไมอยากพูดคุยกับเพื่อนเพราะอายที่เสียงแตกพรา สําหรับวัยรุน
หญิงที่มีประจําเดือนเปนครั้งแรกอาจมีความรูสึกกังวลและมีอาการตาง ๆ เกิดขึ้น แตถาหากไดศึกษา
และทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะทําใหเขาใจและสามารถปฏิบัติตนได
อยางถูกตอง
2) ปรับตัวเขากับเพื่อนตางเพศใหเหมาะสม วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเพศหลายอยางทั้งชายและหญิงเริ่มมีความสัมพันธกันทางสังคมมากขึ้น ทําใหชายและหญิงตางมี
ความสนใจในเพื่อนตางเพศมากขึ้น การคบเพื่อนตางเพศไมใชสิ่งเสียหาย แตตองปฏิบัติตนอยูใ น
ขอบเขตที่เหมาะสมและรูจักมารยาทที่ควรปฏิบัติตอกัน ดังนี้
ฝายชาย ควรใหเกียรติฝายหญิง ไมเกี้ยวพาราสีหรือฉวยโอกาส มีค วาม
บริสุทธิ์ใจ และควรใหความชวยเหลือฝายหญิง เชน ชวยถือของ สละที่นั่งให ไมแสดงกิริยาวาจาที่
ไมเหมาะสม เชน พูดจาหยาบโลน หรือใชกําลังรุนแรง เปนตน
ฝายหญิง ควรวางตัวใหเหมาะสม สงวนตัว ไมอยูในที่รโหฐานกับเพศตรง
ขามตามลําพัง ไมไปในที่เปลี่ยว แตงตัวสุภาพ ไมแสดงกิริยาวาจาที่ไมเหมาะสม เชน สงเสียงดัง หรือ
กลาวคําผรุสวาท เปนตน แสดงความมีน้ําใจและใหเกียรติฝายชาย
3) ควรรีบปรึกษาผูใหญเมื่อมีปญหาหรือมีอุปสรรคใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ วัยรุน
สวนมากมักจะมีความวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ เมื่อ
มีปญหาเกิดขึ้นควรจะปรึกษาพอแม ครู ญาติพี่นอง และผูใหญที่ไววางใจ เพราะทานมีประสบการณ
มากกวาเรา ยอมจะชวยแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองใหแกเราได
4) ปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการเคารพเชื่อฟงผูใหญ
หมั่ น ศึ ก ษาเล า เรี ย น ไม ป ระพฤติ ไ ปในทางชู ส าวก อ นเวลาอั น เหมาะสม การยึ ด มั่ น ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจะชวยเตือนใจใหเราปฏิบัติในทางที่ถูก
2. วัยรุนกับการคบเพื่อน
วัยรุนเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพื่อนและตองการใหตนเองเปนที่นิยมชมชอบใน
กลุมเพื่อน การมีเพื่อนที่ดีจะทําใหวัยรุนมีผูที่คอยรวมทุกขรวมสุข ปรับทุกข ชี้แนะแนวทางในการ
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แกไขปญหาอยางถูกตอง แตถาวัยรุนคบเพื่อนที่ไมดีก็จะชักนําไปสูทางที่ไมดี วัยรุนจึงควรรูจักเลือก
คบเพื่อนที่ดีและสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ซึ่งจะชวยใหสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดตอไป
2.1 หลักการคบเพื่อน
ควรมีหลักปฏิบัติในการคบเพื่อน คือวัยรุนควรพิจารณากลุมเพื่อนที่คบวามี
ความประพฤติเปนอยางไร ถาเพื่อนคนใดประพฤติตนในทางไมดี ก็ค วรแนะนําและชักจูงใหเขา
ประพฤติในทางที่ดี รูจักปฏิเสธและไมหลงเชื่อคําชักชวนหรือปฏิบัติตามเพื่อนที่มีความประพฤติไมดี
เชน ชวนใหหนีเรียนเที่ยวกลางคืน เลนการพนัน เสพสารเสพติด เปนตน โดยในการพูดปฏิเสธนั้น
ใหปฏิบัติดังนี้ พูดดวยน้ําเสียงหนัก
แนนมั่นคง ควรบอกความรูสึกดีกวาบอกเหตุผลหรือขออาง เพราะความรูสึกเปนเรื่องสวนตัวของแต
ละบุคคล ถาบอกเหตุผลหรือขออาง เพื่อนอาจจะนําเหตุผลอื่นมาลบลางใหปฏิเสธไมได และรูจัก
แนะนํ าและชัก ชวนเพื่อ นปฏิบั ติกิ จ กรรมที่ ดีแ ละมีป ระโยชน เช น เลน กีฬ า เลน ดนตรี เรี ย น
ภาษาตางประเทศ เรียนคอมพิวเตอร เขารวมในกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ในชุมชน เปนตน โดยเลือก
ตามความสนใจและความเหมาะสมของตนเอง จะไดเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2.2 หลักทั่วไปในการผูกมิตร
หลักทั่วไปในการผูกมิตร มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1) รูจักยอมรับคําติชม เชน รับฟงความคิดเห็นหรือคําวิพากษวิจารณของผูอื่น
เกี่ยวกับตัวเราเองดวยความเต็มใจ เปนธรรม ไมลําเอียงเขาขางตนเอง และสามารถควบคุมอารมณได
2) รู จั ก อารมณ ขั น มองโลกในแง ดี และควรเป น คนยิ้ ม ง า ย เป น
บุคลิกลักษณะที่ดีและเปนเสนหที่ทําใหผูพบเห็นหรือคบคาสมาคมดวยรูสึกชมชอบ เกิดความสุขและ
ความสบายใจ นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่งที่จะนําไปสูการตอนรับและความรวมมือที่ดี
3) รูจักออนนอมถอมตน ไมคุยโออวดความสามารถของตน ไมพูดจาดูถูก
หรือยกตนขมผูอื่น และรูจักยอมรับขอบกพรองหรือความดอยของตนในดานตาง ๆ
4) รูจัก รับผิดชอบตอหนาที่ เชน หนาที่สําคัญของนัก เรียนคือเรียน ครูมี
หนาที่ใหการศึกษาอมรมแกนักเรียน นักศึกษา
5) รู จั ก ประนี ป ระนอม เมื่ อ เกิ ด ป ญ หาหรื อ อุ ป สรรคขึ้ น ควรจะมี ก าร
ประนีประนอมหรือรอมชอมกัน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ค นเราอาจตกลงกัน ไดอยางยุติธรรมและมี
เหตุผล
6) รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ใหคิดเสมอวาอะไรก็ตามที่เราเองไมชอบ ไม
ตองการใหผอู ื่นกระทําตอเรา ก็จงอยากระทําสิ่งนั้นตอบุคคลอื่น และถาตองการใหบุคคลอื่นกระทํา
สิ่งใดตอเราก็จงกระทําสิ่งนั้นตอเขา
7) รูจัก ใหกําลังใจคนอื่น เชน ยกยองใหเกียรติ ใหกําลังใจผูอื่น ดวยการ
ชมเชย รูจักแสดงความชื่นชมยินดีตอความสําเร็จของเพื่อนรวมหอง เพื่อนรวมงาน เปนตน
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8) รูจักไววางใจคนอื่น คือ รูจักไวเนื้อเชื่อใจคนอื่นบางตามสมควร เพราะคน
อื่น อาจมี ค วามด อยเกิน ไปในดา นตา ง ๆ ไดเช น เดี ยวกั บเรา นอกจากนี้ บางครั้ง การประเมิ น ค า
ความสามารถของผูอื่นดอยเกินไป อาจนํามาซึ่งความผิดหวังไดดวย
9) รู จั ก ร ว มมื อ กั บ คนอื่ น เช น การให ค วามร ว มมื อ กั บ หมู ค ณะในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของสวนรวมดวยความเต็มใจ เพราะผูที่เห็นแกตัวหรือเอาแตไดยอมเปนที่
รังเกียจของสังคม
10) รูจั ก เคารพสิ ทธิข องผู อื่น เชน ไมค วรใชทรัพย สิ่งของของผูอื่น โดย
พลการ ไมกา วกาย หรือละเมิดสิทธิซึ่งเปนผลประโยชนอันชอบธรรมของผูอื่น
2.3 หลักในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับกลุมเพื่อน
หลักในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับกลุมเพื่อน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) รูจักตนเองและรูจักคนอื่น วัยรุนตองมีความเขาใจในความตองการของตน
และของเพื่อนยอมรับสภาพความเปนจริงของตน และยอมรับความแตกตางในตัวเพื่อนกับตัวเอง ไม
อิจฉาริษยาเพื่อนที่มีฐานะดีกวา หรือมีความสามารถมากกวา และไมยกตนขมทานหรือดูถูกเหยียด
หยามเพื่อนที่ดอยกวาตน แตใหยินดีกับความสําเร็จของเพื่อน และคอยชวยเหลือสนับสนุนเพื่อนหาก
มีโอกาส
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักพูด รูจักฟง เรียนรูที่จะพูดเรื่องตาง ๆ ในจังหวัด
ที่เหมาะสม เปดโอกาสใหเพื่อนไดแสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน เอาใจใสใน
ตัวเพื่อน และใหค วามสําคัญกับเพื่อนดวยความบริสุทธิ์ใ จ ตลอดจนมีความซื่อสัตยและจริงใจตอ
เพื่อน
3) การมองโลก ใหมองในแงที่เปนจริง ไมมองในแงดีจนเกินไป อันอาจถูก
หลอกลวงและคดโกงได แตไมมองคนในแงรายจนเกินไป อันจะทําใหเปนคนใจแคบ ไมรูจักการให
อภัย
4) มีน้ําใจเปนนักกีฬา ยอมรับผิดเมื่อรูว าตนผิด ปฏิเสธในสิ่งที่ตนไมสามารถ
ทําได เมื่อใหสัญญาอยางไรไวกับใครก็ตองพยายามทําตามสัญญานั้นใหดีที่สุด นอกจากนี้ยังตองรูจัก
เสียสละและใหอภัยแกเพื่อนเมื่อเกิดขอผิดพลาด โดยทําความเขาใจถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดขอผิดพลาด
นั้น และรวมมือกันปรับปรุงแกไขตามสาเหตุที่เกิดขึ้นตอไป
หรือสงผลมากระทบ และเมื่อเกิด อารมณขึ้น ก็มัก จะพบวาพฤติก รรมการ
แสดงออกดังกลาว มักมีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกตางไปจากสภาพเดิม ซึ่งสังเกตเห็นไดชัดเจนหรือ
อาจไมชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับสภาพอารมณของแตละบุคคล

60

เรื่องที่ 3 พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ
ปจจุบันปญหาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนมีหลายลักษณะ เชน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การติดเชื้อเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมทั้งการตั้งครรภ
ที่ไมพึงประสงคในวัยรุนทั้งที่มาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมโดยตรง และมาจากอุบัติภัยทาง
เพศนับเปนปญหาทางเพศของวัยรุนที่อยูในอันดับตน ๆ
อยางไรก็ตาม มีวัยรุนที่จับคูกันบางคูไมมีเพศสัมพันธกัน ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ
เชน พอแมดูแลเอาใจใสอบรมสั่งสอนดี พอแมติดตามดูแลอยางใกลชิด ไมเปดโอกาสใหทั้งคูไดอยู
ในสถานการณที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ วัยรุนคิดไปขางหนาเกิดความเกรงกลัววาจะมีปญหาตาง ๆ
ตามมามากมาย มีความละอายใจและรูสึกวาผิด กลัวเสียชื่อเสียง และกลัวคนอื่นจะรู ไมมีโอกาสที่
จะไดกระทํา มีความยับยั้งชั่งใจ เปนตน
การจับคูกันนั้นสวนใหญจะทําใหการเรียนแยลง การมีคูรักไมใชสัญลักษณของการ
ประสบความสําเร็จในชีวิต ไมใชแฟชั่น หากวัยรุนคนใดยังไมมีคูรักก็ไมควรรูสึกวาตัวเองดอยกวา
เพื่อนที่มีคนรัก ไมจําเปนที่จะตองคบกับใครสักคนเปนคูรัก เพียงเพราะตองการใหตนเองเหมือน
เพื่อนคนอื่น ๆ เทานั้น
ความคาดหวังในเรื่องความรักของผูหญิงและผูชายที่แตกตางกันนั้น เปนสิ่งที่วัยรุนที่
จับคูกันไมควรมองขาม เพราะจะทําใหรูวาหญิงและชายจะปฏิบัติตอคนรักตางกัน ผูชายจะคิดถึงเรื่อง
การไดสัมผัส ลว งเกินจนถึงขั้น มีเพศสัมพัน ธ จึงเปน สาเหตุหนึ่งที่จ ะทําใหผูหญิง ตองเสียความ
บริสุทธิ์กอนวัยอันควร และมักไมคอยเต็มใจ ซึ่งวัยรุนหญิงจะตองระวังใหดีในเรื่องนี้
1. พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
วัยรุนเปนวัยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอยางรวดเร็วในเรื่องเพศ บางคน
จึงเกิดความสนใจในเพศตรงขาม สนใจในเรื่องเพศ การจับคูเปนคูรักกัน การเกิดอารมณทางเพศ การ
ดูสื่อลามก การมีเพศสัมพันธกับคูรัก การมีสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศ หรือการขายบริการทาง
เพศ
เมื่อเปนเชนนี้ผลเสียที่ตามมา ไดแก การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ทําใหเกิดความ
วิตกกังวล เสียการเรียนเพราะจะสนใจการเรียนนอยลง เกิดการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค การทําแทง
ปญหาลูกไมมีพอ ทารกถูกทอดทิ้ง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส เปนตน
เหตุและผลดังกลาวขางตนนี้ มักจะเริ่มจากตัวของวัยรุนเองที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธ ซึ่งมีดังนี้
1. สนใจเรื่องเพศมาก ปกติวัยรุนก็จะสนใจเรื่องเพศอยูแลวเพราะเปนธรรมชาติของ
วัย แตถาหมกมุนกับเรื่องนี้มากเกินไป และโอกาสหรือสถานการณเอื้ออํานวยวัยรุนอาจมีเพศสัมพันธ
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โดยไมคิดไมไดตัดสินใจหรือไมไดวางแผนลวงหนา คือปลอยใหเปนไปตามความตองการและอาจไม
คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
2. มีความหมกมุนในเรื่องเพศ มีวัยรุนจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะวัยรุนชายที่หมกมุนใน
เรื่องเพศมากเกินไปอาจมีการสําเร็จ ความใครดวยตนเองบอยครั้ง โดยไมพยายามหลีก เลี่ยง หรือ
พยายามจัดการกับอารมณทางเพศ ในผูหญิงก็อาจมีบางแตไมมากเทาผูชาย บุคคลประเภทนี้มีความ
เสี่ยงตออาการมีเพศสัมพันธ
3. ชอบถูกเนื้อตองตัวเพศตรงขาม ผูชายมักจะยินดีที่ไดถูกเนื้อตองตัวผูหญิงหรือให
ผูหญิงมาถูกเนื้อตองตัวตนเอง สวนผูหญิงที่คิดเชนเดียวกับผูชายนี้ก็มีบาง การถูกเนื้อตองตัวกันทําให
เกิดอารมณทางเพศได ถามีโอกาสหรือสถานการณที่เอื้ออํานวยก็อาจถึงขั้นการมีเพศสัมพันธกันได
เรื่องนี้มักจะพบเห็นอยูบอยครั้งในหมูวัยรุนที่มักถือโอกาสถูกเนื้อตองตัวกัน ถาถูก
ผูใหญดุหรือเตือนก็จะบอกวาเปนเพื่อนกัน ไมคิดอะไร ถึงแมวาจะมีบางคนที่ไมไดคิดอะไรจริง ๆ แต
ก็ไมเหมาะสม เพราะจะถูกมองวาเปนหญิงสาวที่ไมรักนวลสงวนตัว ใหผูชายถูกเนื้อตองตัวงาย ๆ
ผูชายก็ไมเปนสุภาพบุรุษเพราะชอบหาเศษหาเลยดวยการถู กเนื้อตองตัวผูหญิง ดังนั้นนักเรียนควร
ปองกันและหลีกเลี่ยงไมใหเกิดพฤติกรรมนี้
4. คิดวาการมีเพศสัมพันธไมใชเรื่องเสียหาย ไมวาชายหรือหญิงที่คิดเชนนี้จะเปนผู
ที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมาก ผูชายมักจะคิดเชนนี้ ซึ่งเปนนิสัยที่ติดตัวของผูชายมาอยูแลว แตถา
ผูหญิงคิดเชนนี้ดวยก็นับวาเปนการสนับสนุนใหผูชายสมหวังขึ้น จนเปนเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่ง
ในครอบครัวและสังคมไทย เพราะเปนความคิดที่นําไปสูก ารมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ซึ่งจะ
กอใหเกิดปญหาตามมามากมาย
5. ดูสื่อลามก ปจจุบันนี้มีสื่อลามกขายกันมากมายตามทองตลาด วัยรุนหลายคนรูวา
แหลงซื้อขายอยูที่ใด การดูสื่อลามกประเภทนี้ทําใหผูดูเกิดอารมณทางเพศ วัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยาก
ลอง เมื่อดูแลวบางครั้งอาจอยากทดลองทําตามคูพระนางในสื่อลามกนั้น ดังวัยรุนที่มีขาวลงหนา
หนังสือพิมพวาไปขมขืนหรือไปมั่วสุมมีเพศสัมพันธกันแลวรับสารภาพวาทําตามอยางในสื่อลามกที่
เคยดู
6. เปนคนเจาชู คนเจาชูค นที่ชอบมีคูรักหรือสามีภรรยามากกวา 1 คน หรือมีไป
เรื่อย ๆ ตามความพอใจ วัยรุนที่เปนคนเจาชูจะมีใจกลาในเรื่องนี้ และขาดความรับผิดชอบในสิ่งที่
ตนเองกระทําไมรักใครจริง ถาเบื่อก็พรอมที่จะทอดทิ้ง บุคคลประเภทนี้จะมีเพศสัมพันธงาย ๆ ไมคิด
อะไรมาก ผูหญิงเปนฝายที่ตองรับภาระในสิ่งที่ทั้งคูไดกระทําลงไป เชน เปนฝายตั้งครรภอาจตองไป
ทําแทง หรือตองคลอดลูกแลวเลี้ยงลูกตามลําพัง เปนตน จึงตองระวังคนเจาชูและตองไมเปนคนเจาชู
7. เคยมี ป ระสบการณ ท างเพศมาแล ว ไม ว า จะเป น ผู ช ายหรื อ ผู ห ญิ ง ที่ เ คยมี
ประสบการณใ นการมีเพศสัมพัน ธมาแลว ในครั้งตอ ๆ ไปมัน จะไมคิด มาก ใจกลาขึ้น ไมก ลัว
หรือไมก็ติดใจในเพศรสจึงเปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธซ้ําไดอีก
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8. เสพสารเสพติด ผูที่เสพสารเสพติดจะเกิดอาการมึนเมาเคลิบเคลิ้ม ขาดความรูสึก
ผิดชอบชั่วดี ครองสติไมได จึงมักทําอะไรลงไปแบบไมคิดอะไรมากหรืองง ๆ ไมคอยรูตัว ดังขาวที่
พบเห็นบอย ๆ วาวัยรุนไปจัดปารตี้ยาอี ยาบา หรือไมก็ไปดื่มแอลกอฮอล พอมึนเมาเสพสารเสพติด
หรือยอมมีเพศสัมพันธเพื่อแลกกับสารเสพติดในกรณีที่ติดสารเสพติดแลว
9. ขาดความไตรตรอง บุคคลประเภทนี้มักไมคิดถึงผลที่จะตามมาหรือผลกระทบ
หลังการมีเพศสัมพันธวาจะเปนอยางไร เปนคนแกปญหาเฉพาะหนาไปวันหนึ่ง ไมคิดถึงอนาคตวา
เปนอยางไร ตัดสินใจโดยขาดสติ
10. อยากรูอยากลอง วัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากลองอยูแลว แตถาอยากรูอยากลอง
เรื่องเพศนั้นนับวาเปนอันตราย ปจจัยที่กระตุนใหอยากรูอยากลองนอกจากจะมาจากตนเองแลว ยัง
อาจมาจากปจจัยอื่น ๆ เชน เพื่อนชักชวน อานหนังสือลามก
2. การหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากสถานการณการเสี่ยงตอการตั้งครรภโดยไมตั้งใจ
มีผูหญิงจํานวนไมนอยที่ตั้งครรภโดยไมตั้งใจ ทั้งนี้เพราะไมคาดคิดมากอนวาจะมี
เพศสัมพันธกับผูชายซึ่งอาจเปนคูรักของตนเอง เปนเพื่อน คนแปลกหนา พอเลี้ยง หรือแมแตญาติ
ของตน และไมมีการปองกันการตั้งครรภแตอยางใด ดังนั้นผูหญิงควรเรียนรูถึงการหลีกเลี่ยงและ
ปองกันตนเองจากสถานการณเสี่ยงตอการตั้งครรภโดยไมตั้งใจ ซึ่งมีขอแนะนําดังนี้
1. ในกรณีเมื่ออยูกับคูรักของตนเอง ควรปฏิบัติดังนี้
1.1 ไมยอมใหคูรักไดสัมผัส จับมือ โอบกอด ถาถูกกระทําเชนนี้ควรแสดงทาที
ไมพอใจและปฏิเสธการกระทําดังกลาวอยางจริงจัง มิฉะนั้นอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธเนื่องจาก
สภาพแวดลอมเหมาะสมและเปนใจ
1.2 ไมอยูในที่ลับตาคนสองตอสอง เพราะคูรักอาจจะลวงเกินเราได และยิ่งเรา
มีใจชอบฝายชายดวยก็อาจจะยินยอมจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธได
1.3 ไมไปเที่ยวกันแบบคางคืน เพราะการคางคืนจะเปนการเปดโอกาสใหฝาย
ชายลวงละเมิดทางเพศได
1.4 ไมควรดูสื่อลามกโดยเฉพาะกับคูรัก เพราะจะทําใหทั้งสองฝายเกิดอารมณ
ทางเพศและนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
1.5 การไปเที่ยวในงานวันสําคัญตาง ๆ เชน วันวาเลนไทน วันลอยกระทง วัน
ขึ้นปใหม ที่เปนการเที่ยวในเวลากลางคืน แลวจะไปตอกันในสถานที่ที่อาจจะมีเพศสัมพันธกันได
ดังนั้นการไปเที่ยวกับคูรักในวันสําคัญดังกลาวควรระมัดระวังตัวใหดี ถาเราคิดวาไมนาไววางใจก็ไม
ควรไปโดยหาทางปฏิเสธอยางนุมนวล
1.6 การไปเที่ยวงานสังสรรคหรือตามสถานบันเทิงกับคนรักควรระมัดระวังตัว
ดวย เพราะอาจดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแลวทําใหมึนเมาไมรูสึกตัว
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1.7 อยาใจออนถาถูก ขอที่จะมี เพศสัมพันธดวย อยาหลงคารมเขาเปนอันขาด
และไมตองกลัวเขาโกรธ รักษาความบริสุทธิ์ของเราดีกวา หากพลาดพลั้งไปแลวก็ควรระวังอยาให
เกิดขึ้นอีก
2. ในกรณีเมื่ออยูกับเพื่อนชาย ควรปฏิบัติดังนี้
2.1 อยาใหมาถูกเนื้อตองตัวโดยไมจําเปน เพราะถาวันใดที่ เพื่อนชายมีโอกาส
ผูหญิงอาจพลาดทาเสียทีได
2.2 อยาไวใจใครมากนัก มีเพื่อนหลายคนที่หลอกพาเพื่อนไปขมขืน บางรายให
เพื่อนคนอื่น ๆ ขมขืนดวยตามที่มีขาวใหพบเห็นอยูบอย ๆ
2.3 ไมไปเที่ยวแบบคางคืน ถึงแมจะไปเปนหมูคณะก็ตองระมัดระวัง
2.4 การไปเทีย่ วตามสถานบันเทิงแลวกลับดึกอาจเปนอันตราย ถามีเพื่อนอาสา
ไปสงบานก็ควรระวัง เพราะอาจพาไปที่อื่นได
3. ในกรณีเมื่ออยูกับคนแปลกหนา ควรปฏิบัติดังนี้
3.1 อยาไวใจคนแปลกหนาเปนอันขาด เพราะยังไมรูจักนิสัยใจคอเขาดีพอ ถา
หลงเชื่ออาจถูกเขาหลอกได โดยเฉพาะถาพบกัน ในสถานบันเทิงเริงรมยเขาอาจจะมองเราวาเปน
ผูหญิงที่รักสนุก คงจะมีเพศสัมพันธดวยไมยาก
3.2 ไมควรเดินทางไปในที่เปลี่ยวยามค่ําคืน เพราะมีผูหญิงถูกคนรายลักพาตัว
ไปขมขืนมาหลายรายจนนับไมถวนแลวในสถานการณเชนนี้
3.3 อยาเชื่อคนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ต ถึงแมจะคุยกันจนเหมือนรูจักกันดีแลวก็
ตาม เพราะยังไมเคยเห็นหนากัน ก็ยังคงเปนคนแปลกหนาอยูดี หญิงสาวหลายรายที่ถูกคนทีร่ ูจักกันทาง
อินเทอรเน็ตหลอกไปขมขืน บางรายมีการถายรูปไวเพื่อขมขูและตอรองเรื่องอื่น ๆ อีกดวย
4. ในกรณีเมื่ออยูกับพอเลี้ยงหรือญาติ ผูหญิงที่ถูกคนใกลชิดในครอบครัวขมขืนนั้น
มีมาก และมักไมยอมบอกใคร บางรายถูกขมขืนมานานนับป บางครั้งเกิดการตั้งครรภ เพราะคนใน
ครอบครัวนั้นใกลชิดเห็นกันอยูทุกวันหรือพบกันบอย ไวใจกันมาก ในเรื่องนี้ผูหญิงควรปฏิบัติตน
ดังนี้
4.1 ใหสังเกตการณสัมผัสของบุค คลเหลานั้น วา สัมผัสดวยความเอ็น ดูแ บบ
ลูกหลานหรือแบบชูสาว ถามีการสัมผัสนาน ลูบคลํา จับตองของสงวน ตองระมัดระวังอยาเขาใกล
4.2 ควรนอนในหองที่มิดชิดใสกลอนหรือล็อคกุญแจใหเรียบรอย
4.3 ถาบุคคลเหลานั้นมึนเมาอยาไวใจ เพราะทําใหขาดสติ และกระทําในสิ่งที่
ไมคาดคิดได
4.4 การแตงตัวอยูบาน การอาบน้ําตองกระทําอยางมิดชิด อยาเปดเผยเรือนราง
มากนัก เพราะอาจเปนการยั่วยุอารมณทางเพศแกบุคคลเหลานั้นได
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4.5 ถาถูกบุคคลเหลานั้นลวนลามควรบอกใหคนในบานทราบ หรือรองตะโกน
ใหผูอื่นชวยเหลือ ไมตองอายเพราะเขาทําไมถูกตอง
ขอควรคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ
มีผูหญิง บางคนที่คิด วาการมีเพศสัมพั น ธ เปน เรื่องปกติไ มใ ชเ รื่องผิ ด ไม รับรูถึ ง
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย จึงควรตรวจสอบตนเองวามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
เพียงใด โดยตอบคําถามเหลานี้ใหไดเสียกอนที่จะคิดมีเพศสัมพันธ
1. ถายินยอมมีเพศสัมพันธ เราจะยอมรับกับผลที่จะตามมาไดเพียงใด เชน คําครหา
ของคนในสังคม ความกลัวคนอื่นจะลวงรู การตั้งครรภ การถูกผูชายทิ้งหลังจากไดเสียกันแลว การ
เสียความบริสุทธิ์ไปแลวผูชายคนนี้คือคนที่จะเปนคูชีวิตของเราหรือไม เปนตน
2. เมื่อเรายังไมพรอมที่จะมีลูก จะปองกันตนเองอยางไร รูวิธีปองกันการตั้งครรภ
เพียงใด เมื่อปองกันแลวจะผิดพลาดไดหรือไม ถาพลาดมีลูกขึ้นมาจะทําอยางไร ผูชายจะรับผิดชอบ
หรือไม ตนเองไมอับอายคนอื่น ๆ หรือถาจะตองไปทําแทง การทําแทงมีอันตรายเพียงใด
3. การตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน
การตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน หมายถึง การตั้งครรภที่เกิดขึ้นในวัยรุนเพศ
หญิงซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ โดยอาจมีสาเหตุสําคัญมาจาก
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุน หรืออาจเกิดจากการถูกขมขืนกระทําชําเรา
3.1 ปญหาและผลกระทบของการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน
ปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคผลกระทบที่สําคัญ ดังนี้
1) สงผลกระทบตอวัยรุน ที่ตั้งครรภโดยไมพึงประสงคโดยตรง ซึ่งผลกระทบ
ดังกลาวสรางปญหาที่ติดตามมา เปนตนวา
ปญหาทางดานจิตใจและอารมณ วัยรุนที่มีปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค
มักมีความรูสึกวาตนเองทําผิด เกิดความละอายใจ และมีความคิดวาไมมีใครรักใครตองการอีก ซึ่ง
บางคนอาจแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมและรุนแรงขึ้น หรือบางคนอาจไมแสดงออกและ
มักเก็บกดอยากทําลายชีวิตตนเอง ฯลฯ ซึ่งภาวะทางจิตใจและอารมณของวัยรุนที่ตั้งครรภโดยไมพึง
ประสงคนี้จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับการยอมรับและความเขาใจของคนในครอบครัว ถาครอบครัว
ยอมรับเขาใจ และใหอภัย ปญหาทางดานจิตใจและอารมณก็จะลดนอยลงได
ปญหาทางดานสุขภาพ ปญหาที่มักพบ คือ ปญหาโรคเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธโดยไมไดมีการปองกันและคุมกําเนิดยอมมีโอกาสใหวัยรุนเพศ
หญิงไดรับเชื้อเอดส หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากฝายชายในอัตราเสี่ยงที่สูง ปญหาทางทําแทง
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ซึ่งมักจะสงผลกระทบตอผูทําแทงไดโดยเปนอันตรายตอชีวิต ซึ่งมักเกิดจากการตกเลือดหรือการติด
เชื้ออยางรุนแรง นอกจากนั้นยังเปนอุปสรรคตอการมีบุตรในอนาคต แมการทําแทงจะผานพนไป แต
การทําแทงอาจทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังในโพรงมดลูกและทอมดลูก เปนผลใหโพรงมดลูกและทอ
มดลูกตีบตัน มดลูกทะลุหรืออักเสบอยางรุนแรงเพราะเครื่องมือทําแทง ทําใหบางคนตองตัดมดลูกทิ้ง
หรือการขยายปากมดลูก ขณะทําแทงทําให ปากมดลูก ฉีก ขาด หูรูด ของปากมดลูก หลวม เกิ ด
ภาวการณแทงบุตรไดงาย และยังสงผลใหมีปญหาสุขภาพที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะมักจะพบวามีการ
อักเสบเรื้อรังในชองเชิงกราน
2) สงผลกระทบตอครอบครัวของวัยรุนที่ตั้งครรภโดยไมพึงประสงค มัก
พบเสมอวาเมื่อวัยรุนเพศหญิงตั้งครรภโดยไมพึงประสงคขึ้น วัยรุนของเพศชายมักจะไมแสดงความ
รับผิดชอบต อสิ่งที่เกิดขึ้ นภาระความผิดชอบจึงตกเปนของฝายหญิงและครอบครั วเพียงฝายเดียว ถ า
ครอบครัวฝายหญิงมีความเขาใจและใหอภัยตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และครอบครัวยังพรอมที่จะ
รวมแกปญหาการเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดขึ้นได ก็จะชวยลดปญหาทางดานอารมณและจิตใจของวัยรุนเพศ
หญิงลงได แตในทางตรงขาม หากครอบครัวของวัยรุนเพศหญิงไมสามารถยอมรับปญหาที่เกิดขึ้น
ดังกลาวก็อาจสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาได
3) สงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ การตั้งครรภที่ไมพึงประสงคของ
วัยรุนทําใหเกิดปญหาทางสังคมตาง ๆ ตามมาดังที่ไดกลาวมาแลว นอกจากนี้ ประเทศชาติตองสูญเสีย
งบประมาณบางสวนที่ตองนํามาใชเพื่อการบําบัดรักษา ดูแลสุขภาพของวัยรุนเพศหญิงที่ตั้งครรภโดยไม
พึงประสงค ตองจัดงบประมาณในการเลี้ยงดูประชากรสวนหนึ่งที่เกิดจากผลพวงของปญหาดังกลาว
3.2 การปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน
การปองกันมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1) ตองรูจักหลีก เลี่ยงสถานการณที่เอื้ออํานวยใหเกิดการมีเพศสัมพัน ธ มัก
พบวาการมีเพศสัมพันธที่ไมไดตั้งใจของวัยรุนมักจะเกิดจากสถานการณหรือบรรยากาศที่เอื้อใหเกิด
โอกาสตอการมีเพศสัมพันธ เชน การอยูตามลําพังสองตอสองในที่ลับตาคน หรือการเขารวมในกิจกรรม
พบปะสังสรรคที่มีการดื่มเครื่องผสมแอลกอฮอล เปนตน
2) ต อ งรู จัก ใช ทั ก ษะในการปฏิ เ สธเพื่ อ แก ไ ขสถานการณ เสี่ ย งต อ การมี
เพศสัมพันธ วิธีการหลีกเลี่ยงและแกไขสถานการณดังกลาว ฝายหญิงตองนําทักษะการปฏิเสธไปใช ซึ่ง
การปฏิเสธของฝายหญิงจะเปนสัญญาณเตือนใหฝายชายหยุดแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
ออกมา แนวทางในการใชคําพูดที่เปนทักษะของการปฏิเสธ มีหลายขอความ เชน “หยุดนะ อยาทํา
แบบนี”้ ฉันไมชอบหยุดนะ” “อยานะ ฉันจะตะโกนใหลั่นเลย” “คุณไมมีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้” และ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคําพูดที่เปนทักษะในการปฏิเสธมักจะมีคําวา “ไม” “อยา” หรือ “หยุด”
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3) ตองรูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน การที่ฝายหญิงและฝายชายนําหลักความ
เสมอภาคทางเพศ และการวางตัวทีเ่ หมาะสมตอเพศตรงขามมาใช ถือวาเปนการใหเกียรติ ซึ่งกันและ
กัน ซึ่งจะชวยปองกันอารมณในขณะพบปะพูดคุยกันไมใหพัฒนาไปสูความตองการทางเพศได
4) ตองระมัดระวังในเรื่องการแตงกาย ปจจุบันรูปแบบการแตงกายของวัยรุน
โดยเฉพาะวัยรุนเพศหญิงมักนิยมสวมเสื้อผาที่รัดรูปหรือนอยชื้นเกินไป ซึ่งการแตงกายดังกลาวจะทํา
ใหเห็น รูปรางสัด สว นชัด เจนขึ้น การแตงกายในลัก ษณะดังกลาวจะสงผลเราใหเพศตรงขามเกิด
อารมณและขาดความ
ยั้งคิด อาจนําไปสูการแสดงพฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศที่เปนอันตราย จนถึงการตั้งครรภที่ไม
พึงประสงคในเพศหญิงได
5) ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางตามลําพังในยามวิกาลหรือในเสนทางที่เปลี่ยว
จากสถิติของวัยรุนเพศหญิงพบวา อันตรายที่ไดรับจากการถูกขมขืนมักเกิดขึ้นในยามวิกาลหรือใน
เส น ทางที่เ ปลี่ ย วผู ค นสัญ จรน อย ดัง นั้น วิ ธีก ารปอ งกัน ที่ดี ที่สุ ด หากจํ าเป น จะต องเดิ น ทางใน
สถานการณดังกลาว ควรจะมีเพื่อนหรือญาติรวมเดินทางไปดวยเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. ความรูเบื้องตองเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองสิทธิผูถูกลวงละเมิดทางเพศ
กฎหมายไดระบุฐานความผิดเกี่ยวกับการถูกลวงละเมิดทางเพศไว 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา
ผูที่ข มขืน กระทําชํ าเราเด็ ก หญิ งอายุไม เกิน 15 ป ซึ่ง มิใ ช ภ รรยาตน โดย
เด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 4-20 ป และปรับตั้งแต 8,000-40,000
บาท (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง)
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุไมเกิน
13 ป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 7 ป ถึง 20 ป และปรับตั้งแต 14,000-40,000 บาท หรือจําคุกตลอด
ชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง)
ถาการกระทํา ผิด ตามวรรคแรกหรื อวรรคสอง ไดก ระทําโดยรว มกระทํ า
ความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง (คือรวมกันกระทําความผิดตั้งแต 2 คนขึ้นไป) โดย
เด็กหญิงนั้นไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธ เชน อาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือโดยการใช
อาวุธอื่น ๆ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสาม)
แตมขี อยกเวน คือ ถาการกระทําดังกลาวขางตนเปนการกระทําที่ชายกระทํา
กับเด็กหญิงอายุมากกวา 13 ป แตไมเกิน 15 ป โดยเด็กหญิงนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให
สมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ และถาศาลอนุญาตใหสมรสกันในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลัง
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รับโทษในความผิดนั้นอยู ศาลตองสั่งปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
277 วรรคสี่)
ถาเปนการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกิน 15 ป ซึ่งมิใชภรรยาของตน โดย
เด็กหญิงนั้นจะยิน ยอมหรือไมก็ต าม หรือเปน การกระทําแกเด็กอายุไมกิน 13 ป แลวเปนเหตุใ ห
เด็กหญิงไดรับอันตรายสาหัส เชน ไดรับบาดเจ็บสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษตั้งแต 15 ป ถึง 20 ป
และปรับตั้งแต 30,000-40,000 บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ทวิ (1) )
และหากเด็กนั้นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต (ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 277 ทวิ (2) )
หากการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกิน 3 ป หรือการกระทําแกเด็กหญิง
อายุยังไมเกิน 15 ป ดังกลาวขางตน ไดรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง
หรือกระทําโดยมีอาวุธปน หรือวัตถุระเบิดหรือโดยการใชอาวุธ และเปนเหตุใหเด็กหญิงผูถูกระทํา
ไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต และหากเด็กหญิงที่
ถูกกระทําถึงแกความตาย ผูกระทําตองไดรับโทษประหารชีวิต และหากเด็กหญิงที่ถูกกระทําถึงแก
ความตาย ผูกระทําตองไดรับโทษประหารชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ตรี)
4.2 ความผิดฐานกระทําอนาจารตอเด็ก
ผูที่กระทําอนาจารแกบุคคลอายุต่ํากวา 15 ป โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดย
ใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจ
ผิดวาตนเปนบุคคลอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคหนึ่ง)
ถาการกระทําอนาจารนั้น กระทําตอเด็กอายุไมเกิน 15 ป และผูกระทําผิดได
กระทําโดยการขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถ
ขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น มีโทษหนักคือ ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 15 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 279 วรรคสอง) หากการกระทําดังกลาวขางตน เปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัส
ผูกระทําอนาจารตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 ป ถึง 20 ป และปรับตั้งแต 10,000-40,000 บาท และ
หากผูถูกกระทําถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต (ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 280)
การขมขืนกระทําชําเราผูเยาว และการกระทําอนาจารแกเด็กอายุไมเกิน 15 ป
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม เปนความผิดอาญาแผนดิน ไมสามารถยอมความกันได
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แตถาเปน การขมขืนกระทําชําเราหญิงที่มิใ ชภ รรยาตน โดยเด็ก หญิงนั้น
ไมใชผูเยาว และการกระทําอนาจารแกบุคคลอายุต่ํากวา 15 ป ทั้งสองกรณีนี้ ถามิไดกระทําตอหนา
ธารกํานัล คือในที่เปดเผย
และไมเปนสาเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือมิไดเปนการกระทําแก
ผูสืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลนของตนเอง มิใชเปนการกระทําตอศิษยซึ่งอยูในความดูแล มิใชเปน
การกระทําตอผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ หรือมิใชเปนการกระทําตอผูอยูในความพิทักษ
หรือในความอนุบาล กรณีทั้งหมดที่กลาวมาเปนความผิดอันยอมความได คือเปนกรณีที่ผูเสียหาย
หรือผูถูกกระทําและผูกระทําความผิดตกลงหรือสมัครใจไมเอาความตอกัน ก็เปนอันเลิกแลวตอกัน
(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 281)

กิจกรรม
1. สรีระรางกายที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของเพศหญิงและเพศชาย มีอะไรบาง จงอธิบายพอสังเขป
เพศหญิง________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
เพศชาย________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. เขียนสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูวัยหนุมสาว
เพศหญิง________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
เพศชาย________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีอะไรบาง
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

เรื่องที่ 4 สุขภาพทางเพศ
“ความสุข”เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการไมเคยถูกจํากัดดวยเพศ วัย ชนชาติ
“สุขภาวะทางเพศ”ก็เปนเรื่องที่ทุกคนลวนตองการเชนกัน
แผนงานสรางเสริมภาวะทางเพศ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สส.)และมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)ไดดําเนินงานผลักดันวาระการสรางสุข
ภาวะทางเพศขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะสุขภาวะทางเพศไมไดมีความหมายแคบๆแคเรื่องเพศสัมพันธแต
มีความหมายลึกซึ้งและมิติที่กวางกวานั้น
เรื่องเพศจึงไมใชแคเรื่องของเนื้อตัวรางกายแตยังหมายถึงความรับผิดชอบการดูแลสุขภาพ
รางกายการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันการเคารพสิทธิกันและกัน และความเทาเทียม เพราะ
สังคมนั้นมีความหลากหลายทางเพศมากวาแคหญิงหรือชาย
ผูที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีก็จะปฏิบัติตอคนที่มีวิถีทางเพศแตกตางจากตัวเองดวยความเคารพไม
วาจะเปนสาวประเภทสองหรือหญิงรักหญิงชายรักชาย หรือผูที่รักสองเพศและยังปฏิบัติกับเพื่อคูรัก
หรือชายที่สําคัญคือมีความรับผิดชอบตอสังคมและตนเองในเรื่องการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
สังคมจําเปนตองลบความคิดทางลบวาเรื่องเพศเปนเรื่องเพศเปนเรื่องสกปรก อันตรายที่ตอง
หลีกใหหางแตความจริงเราจําเปนตองศึกษาเรียนรูใหเขาใจเพราะเรื่องเพศเปนสิ่งที่สามารถแสดงออก
อยางอิสระมีความสุขบนพื้นฐานของความปลอดภัยเพื่อดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข
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แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศไดจัดทําความรูสุขภาวะทางเพศในแตละชวงวัยไวเพราะ
แตละชวงวัยก็จะมีความสนใจและความตองการตางกัน
ในวัยเด็กเปนชวงเวลาแหงการสรางพื้นฐานสุขภาวะทางเพศที่ดีได เด็กเล็ก อายุ 5-8 ป เริ่มรับรู
ไดถึงบทบาททางเพศวาสังคมสรางใหหญิงชายมีความแตกตางกัน ดวยกิจกรรม ดวยการกําหนดกรอบ
กฎเกณฑตางๆที่ชายทําได หญิงทําไมได หญิงทําได ชายทําไมได ซึ่งขัดขวางพัฒนาการและสรางความ
เขาใจผิดๆใหเด็ก
วันแรกรุน อายุ 9-12 เปนชวงวัยที่ตองเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูวัยรุน ซึ่งชวงนี้เปนวัย
แหงการเปลี่ยนแปลงการไดรับขอมูลที่ถูกตองและพรอมใช จึงเปนสิ่งที่ทําใหเด็กมีภูมิคุมกันที่จะเขาสู
วัยรุน ไดอยางสวยงามจําเปนตองเขาใจและอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นและเปด โอกาสใหเด็ก
รับผิดชอบในครอบครัวใหเด็กไดตัดสินใจดวยตัวเองและรับผิดชอบผลที่จะตามมาไมใชตัดสินใจแทน
ทุกอยาง
เด็กวัยนี่เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ และความรูสึกทางเพศ ไมใชเรื่องผิดแตการให
ขอมูลและความรูที่ถูกตองเปนสิ่งจําเปนการตอบคําถามแบบตรงไปตรงมา เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู
ในสิ่งที่เหมาะที่ควรเปนเรื่องที่ควรสงเสริม
เมื่อกาวเขาสูวัยรุน ชวงอายุ 13-18 ป ชวงแหงการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน จําเปนตองไดรับ
ขอมูลเรื่องเพศอยางถูกตองและรอบดาน เพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ทั้งดานกายใจและ
อารมณ
จําเปนตองสรางทักษะของเพศสัมพันธที่ปลอดภัยรวมไปกับความรับผิดชอบเพื่อใหสามารถ
แยกแยะไดวาเซ็กสไมใชแคเรื่องสนุกแตมีผลที่จะตามมาอีกมากมาย การใหความรูอยางตรงไปตรงมา
ไมทําใหเรื่องเซ็กสเปนความผิด ละอาย ทําใหเกิดเพศสัมพันธที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบขึ้นได
ผูใ หญจําเปน ตองเขาใจกระบวนการเรียนรูของมนุษ ยวาตองใชเวลาในการสั่งสมความรู
ประสบการณความภูมิใจในตัวเองจึงสามารถมีเพศสัมพันธที่มีความสัมพันธที่มีความปลอดภัยและ
เปนสุขได “การใหขอมูลไมไดเปนการชี้โพรงใหกระรอก แตเปนการสรางความเขาใจและทักษะใน
ชีวิตใหเด็กสามารถเติบโตเปนผูใหญที่เขาใจและมีความรับผิดชอบได
วิธีการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพทางเพศที่ดี ควรคํานึงถึง
การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย โดยไมเปลี่ยนคูหรือมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่ไมใชสามีภรรยา
ของตน ถาคิดจะมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่ไมใชคูของตนควรปองกันความไมปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
โดยใชถุงยางอนามัย
เนนการรักษาความสะอาดสวนบุคคล เมื่อมีเพศสัมพันธแลวควรตองรีบทําความสะอาดสวน
บุคคลไมหมักหมม เพราะจะทําใหเกิดเชือ้ โรคซึ่งเปนตนเหตุของอาการคันจนลุกลามเปนโรคที่อวัยวะ
เพศได
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ควรมีเพศสัมพันธแบบธรรมชาติ ไมผิดธรรมชาติของคนปกติ เชนการใชวัตถุแปลกปลอมใน
การรวมเพศ การรวมเพศโดยใชวัตถุเลียนแบบธรรมชาติเชน ตุกตายาง ใหคํานึงถึงความปลอดภัย
การคุมกําเนิด
เปนสวนหนึ่งของการวางแผนครอบครัวในเรื่องระยะที่พรอมจะมีบุตรเมื่อใดคํานวณบุตรทีจ่ ะ
มีกี่คน หรือระยะหางของการมีบุตรเวนนานเทาใด ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับความพรอมและความ
ตองการของคูสมรส การคุมกําเนิดเปนวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันการตั้งครรภ
การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด
การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด (Family Planning and Birth Control) คือการที่ คู
สมรสวางแผนในเรื่องการมีบุต รวาจะมีบุต รเมื่อใด จะมีบุต รกี่คน แตละคนจะเวนนานเทาใดทั้งนี้
เพื่อใหเหมาะสมกับความพรอมและความตองการของคูสมรส สวนการคุมกําเนิดนั้นเปนวิธีการเพื่อมิ
ใหเกิดการตั้งครรภซึ่งมีอยูหลายวิธี
1.การใชถงุ ยางอนามัย (Condom) ถุงยางอนามัยมีลักษณะเปนถุงที่ทําดวยยางบางๆยืดได ใช
สวมอวัยวะเพศชายขณะที่แข็งตัวพรอมที่จะรวมเพศ การใชถุงยางอนามัยเปนการปองกันไมใหตัวอสุจิ
เขาไปในโพรงมดลูกผสมกับไขของฝายหญิงได เพราะถูกถุงยางปองกันไว ตัวอสุจิและน้ําอสุจิจะอยู
ในถุงยางอนามัย เมื่อใชเสร็จแลวจะถอดออกใหใชกระดาษชําระจับขอบถุงยางใหกระชับอวัยวะเพศ
กอนแลวจึงถอดถุงยางออกแลวนําไปทิ้งถังขยะมีการผลิตถุงยางอนามัยสําหรับผูหญิงใชเหมือนกัน
ขนาดใหญกวาถุงยางอนามัยที่ผูชายใชแตไมคอยไดรับความนิยม
2.การรับ ประทานยาเม็ดคุมกําเนิด (Contraceptive Pill) ยาเม็ดคุมกําเนิด จะประกอบดว ย
ฮอรโมนสังเคราะห 2 ชนิด คือ เอสโตรเจน โพรเจสเทอโรน ซึ่งจะออกฤทธิ์คลายกับฮอรโมนที่มีอยู
ตามธรรมชาติในรางกายของผูหญิง และสรางกลไกตางๆ ในรางกายเพื่อที่จะปองกันการตั้งครรภดวย
การปองกันไมใหไขสุกและยับยั้งการตกไข ตลอดจนทําใหมูกบริเวณ ปากมดลูกเหนียวขนจนตัวอสุจิ
จะผานเขาสูโพรงมดลูกไดยาก แตถากลไกทั้ง 2 ประการนี้ไมไดผล มันจะเปลี่ยนแปลงเยื่อบุโพรง
มดลูกไมใหเหมาะสมสําหรับการฝงตัวของไขที่ถูกผสมแลว ยาเม็ดคุมกําเนิดที่ใชอยูทั่วไปมี 3 แบบ
คือ
2.1 แบบ 21 เม็ด ยาเม็ดในแผงจะประกอบดวยฮอรโมนทั้งหมด การเริ่มรับประทานยาเม็ดแรก
ใหเริ่มตรงกับวันของสัปดาหที่ระบุแผงยา เชน ประจําเดือนมาวันแรกคือวันศุกรก็เริ่มกินที่ “ศ” หรือ
วันศุกร โดยรับประทานวันละ 1 เม็ดเปนประจําทุกวันตามลูกศรชี้จนหมดแผง หลังจากนั้นใหหยุดใช
ยา 7 วัน เมื่อหยุดยาไปประมาณ 2-3 วันก็จะมีเลือดประจําเดือนมาและเมื่อหยุดจนครบ 7 วันแลวไมวา
เลือดประจําเดือนจะหมดหรือไมก็ตามใหเริ่มแผงใหมทันที
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2.2 แบบ 28 เม็ด ยาเม็ดในแผงหนึ่งจะประกอบดวยฮอรโมน 21 เม็ด และสวนที่ไมใชฮอรโมน
อีก 7 เม็ ด ซึ่ งมัก จะมีข นาดเล็ก หรือใหญก วา 21 เม็ด แรก การเริ่มรั บประทานยาแผงแรกใหเริ่ ม
รับประทานยาในวันแรกที่ประจําเดือนมา โดยรับประทานยาเม็ดแรกในสวนที่ระบุวาเปนจุดเริ่มตน 1
แลวรับประทานทุกวันตามลูกศรชีจ้ นหมดแผง โดยเมื่อรับประทานหมดแผงแลวใหรับประทานยาแผง
ใหมตอไปเลยทันทีไมวาประจําเดือนจะหมดหรือยังก็ต าม วิธีรับประทานแบบ 28 เม็ดจะคอนขาง
สะดวกกวาแบบ 21 เม็ด ที่ไมตอจดจําวันที่ตองหยุดยา
ถาลืมรับประทาน 1 เม็ด ใหรับประทานทันทีเมื่อนึกได และรับประทานเม็ดตอไปเวลาเดิม ถา
ลืมรับประทาน 2 เม็ด ใหรับประทานยาวันละ 2 เม็ด ติดตอกันไปเปนเวลา 2 วันโดยแบงรับประทาน
ตอนเชา 1 เม็ด ตอนเย็น 1 เม็ด และใชวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นรวมดวย เชนใชถุงยางอนามัยเปนเวลา 7
วัน ถาลืมรับประทาน 3 เม็ดขึ้นไป ควรหยุดยาและรอใหเลือดประจําเดือนมากอนแลวคอยเริ่มแผงใหม
และใชวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นรวมดวย
2.3 แบบรับประทานหลังรวมเพศภายใน 24 ชั่วโมง แตเดือนหนึ่งไมควรใชเกิน4 ครั้ง ยานี้ใช
กินทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังรวมเพศ และควรกินยาอีกหนึ่งเม็ดในเวลา 12 ชวงโมงตอมายาเม็ด
นี้มักมีปริมาณของฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) สูง การใชยาชนิดนี้ใหผลเสียมากกวาผลดี พบวา
เปนอาการขางเคียง คือ คลื่นไส อาเจียน มีเลือดออกมากกวาปกติ และทําใหทอนําไขเคลื่อนไหวชา อัน
เปนเหตุทําใหเกิดทองนอกมดลูกได
3.การฝงยาเม็ดคุมกําเนิดใตผิวหนัง ยาประเภทนี้มีสวนประกอบของเอสโตรเจนสูงมีฤทธิ์ทํา
ใหไขทีผสมแลวไมสามารถฝงตัวไดในผนังมดลูก เปนยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฝงไวใตผิวหนังบริเวณ
ดานใตทองแขนของฝายหญิง มีลักษณะเปนแคปซูลเล็กๆ 6 อัน ยาจะซึมจากแคปซูลเขาสูรางกายอยาง
สม่ําเสมอ สามารถคุมกําเนิดไดนานถึง 5 ป ตัวยาที่ใสในแคปซูลเปนชนิดเดียวกับ ยาเม็ดคุมกําเนิด
แบบ 21 เม็ด
4.การใสหวงอนามัย (Iucd :: Intra Uterine Contraceptive Device) ใชโดยการใสหว ง
อนามัยไวในโพรงมดลูก ซึ่งแพทยจะเปนผูใสหวงให สามารถคุมกําเนิดได 3-5 ป แลวจึงมาเปลี่ยน
ใหมแตก็มีบางชนิดที่ตองเปลี่ยนทุกๆ 2 ป วิธีนี้ไมเหมาะสําหรับผูหญิงที่ยังไมเคยมีบุตร
5.การฉีดยาคุมกําเนิด ใชกับผูหญิงฉีดครั้งหนึ่งปองกันไดนาน 3 เดือน อาจมีขอเสียอยูบางคือ
เมื่อตองการมีบุตรอาจตองใชเวลานานกวาจะตั้งครรภ และไม เหมาะสําหรับผูที่มีประจําเดือนมาไม
สม่ําเสมอ
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6.การนับระยะปลอดภัย (Count safe Period) คือนับวันกอนประจําเดือนมา 7 วัน และหลัง
ประจําเดือนมา 7 วัน เพราะไขยังไมสุกและเยื่อบุโพรงมดลูกกําลังเปลี่ยนแปลง แตถาประจําเดือนมา
ไมแนนอน การคุมกําเนิดวิธีนี้อาจผิดพลาดได
7.การหลั่งอสุจิภายนอก คือการหลั่งน้ําอสุจิออกมานอกชองคลอด แตก็อาจมีน้ําอสุจิบางสวน
เขาไปในชองคลอดได วิธีนี้จึงมีโอกาสตั้งครรภไดสูง
8. การผาตัดทําหมัน เปนการคุมกําเนิดแบบถาวร ดังนั้นผูที่คิดจะทําหมันจะตองแนใจแลววา
จะไมมีบุตรอีก ซึ่งสามารถทําไดทั้งผูหญิงและผูชาย
8.1 การทําหมันชาย ทําโดยแพทยใชเวลาประมาณ 10 นาที โดยการใหผูที่จะทําหมันนอนบน
เตียงผาตัด มีมานกั้น มิใ หเห็น ขณะที่แพทยกําลังผาตัดเจาหนาที่จ ะโกนขนบริเวณอวัยวะเพศออก
เล็กนอยแลวแพทยจะฉีดยาชาเฉพาะที่ แลวจึงเจาะถุงอัณฑะเพื่อผูกทออสุจิโดยไมตองเย็บ หามแผลถูก
น้ํา 3 วัน หลังทําหมันชายแลวจะตองคุมกําเนิดแบบอื่นไปกอนฝายชายจะหลั่งน้ําอสุจิประมาณ 15 ครั้ง
แลวน้ําอสุจิครั้งที่ 15 หรือมากกวาไปใหแพทยตรวจวายังมีตัวอสุจิหรือไม ถาแพทยตรวจวาไมมีตัว
อสุจิแลวก็สามารถมีเพศสัมพันธไดโดยไมตองใชการคุมกําเนิดแบบอืน่ อีกตอไปเลย
8.2 การทําหมันหญิง แบงออกเปน 2 แบบคือ
1.การทําหมันเปยก คือการทําหมันหลังคลอดบุตรใหมๆภายใน 24-48 ชั่วโมง เพราะ
จะทําไดงายเนื่องจากมดลูก ยังมีข นาดใหญและลอดตัวสูง โดยขอบบนอยูสูงเกือบถึงสะดือวิธีนี้จ ะ
ผาตัดทางหนาทอง
2.การทําหมันแหง คือการทําหมันในระยะปกติขณะที่ไมมีการตั้งครรภหรือหลังการ
คลอดบุตรมานานแลว มดลูกจะมีขนาดปกติและอยูลึกลงไปในอุงเชิงกราน การทําหมันแหงอาจทําได
หลายวิธี เชน ผาตัดทางดานหนาทอง ผาตัดทางชองคลอด โดยใชเครื่องมือตางๆที่ทันสมัยชวยการไป
รับบริการทําหมันนี้สามารถไปรับบริการไดในหลายหนวยงานที่ใหบริการทางดานสาธารณสุขทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน เชน โรงพยาบาลตางๆ สมาคมพัฒ นาประชากรและชุมชน สมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทย สมาคมทําหมันแหงประเทศไทย เปนตน
9.การคุมกําเนิดดวยยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน เปนการปองกันการตั้งครรภเฉพาะฉุกเฉินเชน
การมีเพศสัมพันธโดยไมไดใชการปองกันวิธีอื่นมากอน ใชถุงยางอนามัยเสร็จแลวไมแนใจวารั่วหรือ
แตก ลืมกินยาแบบประจําวันติดตอกันสองวัน ใสหวงอนามัยแตหวงหลุด มีเพศสัมพันธในชวงที่ไม
ปลอดภัย กรณีถูกขมขืน ซึ่งองคกรอนามัยโลกไดใหการรับรองวาการกินยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน
เปนวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภไดระดับหนึ่ง
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ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพสูงก็ตอเมื่อ มีการนํามาใชตามขอบงชี้ที่กําหนดไว
และใชเทาที่จําเปนเทานั้น สําหรับผลขางเคียงที่เกิดขึ้นบอย คือ การมีรอบระดูผิดปกติ คลื่นไสอาเจียน
แตหากใชบอยและตอเนื่องมีโอกาสตั้งครรภนอกมดลูกได
การทําแทง
การทําแทง หมายถึง การทําใหก ารตั้งครรภสิ้น สุด กอนอายุค รรภ 28 สัปดาหสําหรับใน
ประเทศไทยการทําแทงยังไมเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายไมวาจะกระทําโดยแพทยปริญญาหรือหมอเถื่อนก็
ตาม กฎหมายจะอนุญาตใหทําแทงได 2 กรณี คือ กรณีถูกขมขืนและกรณีตั้งครรภนั้นเปนอัตราตอ
สุขภาพของมารดาและทารกในครรภ เทานั้น
เมื่อเกิด การตั้งครรภไมพึ่งประสงคเด็กวัยรุนจะเกิดความกังวลจากความไมพรอมที่จะเปน
ผูรับผิด ชอบกับการมีบุต ร จึงคิ ด หาวิธีการทําลายเด็ก ในครรภ โดยการทําแทงกับหมอเถื่อนที่ผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม เพราะในสังคมไทยไมเปดใหมีการทําแทงแบบเสรี นอกจากการตั้งครรภในครั้ง
นั้นแพทยพิจารณาใหทําแทงได ในกรณีอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตผูเปนแม เชนการทองนอกมดลูก ครรภ
เปนพิษ ทองไขปลาดุก หรือในกรณีที่แมไดรับเชื้อโรคหลังจากการตั้งครรภแลว เชน ไดรับเชื้อหัด
เยอรมัน
การทําแทงโดยทั่วไปของเด็กวัยรุนจะทําแทงกับผูที่ไมมีความรูดานการแพทยที่แทจริง จึงทํา
ใหเกิดอันตรายกับผูมาทําแทง เชน เกิดการตกเลือด หรือไดรับอันตรายอาจเกิดการติดเชื้อโรค จาก
เครื่ องมือ อุ ปกรณ ที่นํ ามาใช เกิ ด ความสกปรกจากการใช อุป กรณ สถานที่จ นทํ าใหม ารดาเป น
บาดทะยักไดดวย
การแทงบุตรที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูเปนแมเนื่องจากมีบางสวนของทารกหรือรก
หลงเหลืออยูจึงตองนําสวนที่เหลือออกจากมดลูกใหหมดโดยแพทยตองใชเครื่องดูดหรือใชวิธีขูดจาก
โพรงมดลูก หรืออาจตองใชฮอรโมนที่ใหใหมดลูกเกิดการบีบตัวขับสวนที่คางออกและในบางกรณี
แพทยตองใชยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาหรือปองกันการติดเชื้อติดเชื้อ HIVS
สวนใหญเกิดจากการมีเพศสัมพันธกับบุคคลอื่นที่ไดรับเชื้อไวรัส HIV ในรางกายรองลงมา
เกิดจาการใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือดทําใหไดรับเชื้อ HIV จากเลือดที่สัมผัสหรือเลือดที่ไดรับ
เขาสูรางกาย
บุคคลที่มีโอกาสไดรับเชื้อไวรัส HIV VS โดยไมไดเกิดจากการมีเพศสัมพันธและไมไดใชเข็ม
ฉีดยาใด ๆ สวนหนึ่งจะเกิดกับบุคคลสวนหนึ่งทางการแพทย ที่มีโอกาสสัมพันธน้ําเลือดน้ําเหลือง ที่
คัดหลั่งจากผูปวยโดยไมไดปองกันตนเองโดยการใชถุงมือ กอนสัมผัสกับผูปวยจึงมีโอกาสไดรับหรือ
ติดเชื้อ HIV VS ไดการตั้งครรภเมื่อไมมีความพรอม
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนปญหาของสังคมไทยมากขึน้ ทั้งนี้เพราะคานิยมในเรื่อง
การรัก นวลสงวนตัว ของเพศหญิง หรือการเห็นคุณ คาในการรักษาความบริสุทธิ์ข องตนจนถึงวัย
แตงงาน เด็กวัยรุนปจจุบันไมไดคํานึงถึง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการดูแลเอาใจใสใหการอบรมจากบิดา
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มารดามีนอยลง เด็กยุคใหมรับอารยะธรรมความกาวหนาหรืออิทธิพลตางประเทศมากขึ้น จึงไมคอย
เชื่อฟงบิดามารดา จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกโดยครอบครัวชุมชนโรงเรียนสถาบัน
ที่มีสวนเกี่ยวของควรเขามามีบทบาทรณรงคปองกันปญหานี้รวมกัน
การมี เพศสั มพัน ธ กอนวั ยอัน ควร เปน พฤติก รรมที่ก อใหเ กิด ปญ หาต า งๆตามมาในชีวิ ต
ตลอดจนเปน ปญหาหรือภาระแกสังคม ชุมชนดว ย เชน เกิด การติดโรคทางเพศสัมพัน ธและยังเปน
บุคคลแพรเชื้อโรคทางเพศสัมพันธแกคนอื่นดวยถาบุคคลนั้นใหบริการทางเพศการตั้งครรภเมื่อไมมี
ความพรอมหรือตั้งครรภโดยไมคาดคิดนอกจากจะสงผลกระทบตอชีวิต ของตนเองแลว ยัง สงผล
กระทบตอครอบครัว ทําใหบิดามารดา ญาติพี่นองอับอายเสียใจรวมสงผลกระทบตอสังคม เชน ปญหา
เด็กถูกทอดทิ้งเพราะพอแมไมตองการบุตร หรือไมพรอมจะรับเลี้ยงดูบุตรเนื่องจากยังไมมีอาชีพ เรียน
ไมจบ
ดังนั้นจึงตองใหคําแนะนําอบรมสั่งสอนใหพฤติกรรมตนอยูในกรอบของสังคมที่ดีไมยุงเกี่ยว
เรื่องเพศสัมพัน ธปองกันตนเองไมปลอยตัวใหมีเพศสัมพันธใ นวัยที่ยังไมสมควรใหตั้งใจศึกษาเลา
เรียน และสามารถประกอบอาชีพจนเลี้ยงตัวเองไดแลวจึงคิดมีครอบครัวภายหลัง
1.สอนความรูเรื่องเพศ เพศสัมพันธและการคุมกําเนิดแกเด็กนักเรียน นักศึกษาที่กําลังกาวเขาสู
วัยรุนพรองทั้งชี้ใหเห็นขอดีขอเสียของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการตั้งครรภเมื่อไมพรอม
โดยเนนย้ําใหเห็นผลเสีย ไดแก การสูญเสียโอกาสในการศึกษา และการประกอบอาชีพการงานที่ดี
ตลอดจนโอกาสในการเจอคูครองที่ดีในอนาคต
2.สอนวัยรุนชายใหมีความรับผิดชอบและใหเกียรติผูหญิง เนื่องจากในสังคมไทยยัง ยกยอง
เพศชายวาเปน เพศที่แข็งแรงกวาจึงควรสอนใหผูชายมีค วามคิดที่จ ะปกปองชว ยเหลือ เพศหญิง
มากกวานอกจากนี้เพศชายจะตองใหเกียรติผูหญิงและมีความรับผิด ชอบในการกระทําของตนเอง
ปญหาการทําแทงสวนใหญพบวาฝายชายไมยอมรับการตั้งครรภ
3.ปลูกฝงคานิยมในการรักนวลสงวนตัวตั้งแตวัยเด็ก และเนนย้ํามากขึ้นในวัยรุน ไดแกการ
แตงกายใหสุภาพ ไมแตงกายลอแหลม ยั่วยุอารมณเพศตรงขามซึ่งเปนเหตุใหเกิด การขมขืนกระทํา
ชําเรา
4.สอนใหรูจักการปฏิเสธในสถานการณที่ไมเหมาะสมไดแกปฏิเสธที่จะไปเที่ยวตอหลังเลิก
เรียน ปฏิเสธที่จะไปไหนๆกับเพื่อนชายตามลําพังไมเปดโอกาสใหเพศตรงขามถูกเนื้อตองตัว เปนตน
แนวทางการแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึ่งประสงคนี้คงตองเริ่มจากการปลูกฝงนิสัยตั้งแตวัย
เด็กใหสอดคลองกับสภาพสังคมในยุคโลกาภิวัฒนนี้ เชื่อวาปญหาการทําแทงผิดกฎหมายอาจเบาบาง
ลงไป
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บทที่ 4
สารอาหาร
สาระสําคัญ
ความตองการสารอาหาร ตาม เพศ วัยของรางกาย เปนความตองการสารอาหารในบุคคลแตละ
ชวง และแตละเพศ ยอมมีความแตกตางกัน เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววาอาหารมีสวนสําคัญอยางมาก
ในวัยเด็กทั้งในดานการเจริญเติบโตของรางกายและการพัฒนาการในดานความสัมพันธของระบบการ
เคลื่อนไหวของรางกาย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการ
2. บอกสารอาหารที่รางกายตองการตามเพศ
3. อธิบายวิธีการประกอบอาหารเพื่อรักษาคุณคาของอาหาร
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1. สารอาหาร
เรื่องที่ 2. วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร
เรื่องที่ 3. ความเชื่อและคานิยมเกี่ยวกับการบริโภค
เรื่องที่ 4. ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการ
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เรื่องที่ 1 สารอาหาร
ปริมาณความตองการสารอาหาร ตาม เพศ วัยและสภาพรางกาย ความสําคัญของอาหารและ
ความตองการสารอาหารในบุคคลแตละชวง และแตละเพศ มีความแตกตางกันตามธรรมชาติ ดัง นั้น
ปริมาณของสารอาหารที่ควรไดรับในแตละบุคคลจะแตกตางกัน
1. ความตองการสารอาหารในวัยเด็ก
เป น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปแล ว ว า อาหารมี ส ว น สํ า คั ญ อย า งมากในวั ย เด็ ก ทั้ ง ในด า นการ
เจริญเติบโตของรางกายและการพัฒนาการในดานความสัมพันธของระบบการเคลื่อนไหวของรางกาย
ตลอดจนในดานจิต ใจ และพฤติกรรมในการแสดงออกและปจจัยที่มีสวนสําคัญที่ทําใหเด็กไดรับ
อาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการ ไดแก
1.ครอบครัวที่คอยดูแลและเปนตัวอยางที่ดี
2.ตัวเด็กเอง ที่จะตองถูกฝกฝน
3.สิ่งแวดลอมทําใหเกิดการปฏิบัตอิ ยางคนขางเคียง
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการในวัยเด็กนั้น เปนทีท่ ราบดีอยูแลววาเด็กตองการอาหารครบทั้ง 3
ประเภท เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ อาหารที่ใหเด็กควรไดรับ ไดแก
1.อาหารที่ใ หโ ปรตีน ไดแก นม ไข เนื้อสัตว ตลอดจนโปรตีนจากพืช จําพวกถั่วเขียว ถั่ว
เหลือง
2.อาหารที่ใหพลังงาน ไดแกขาว แปง น้ําตาล ไขมัน และน้ํามัน สวนน้ําอัดลม หรือขนมหวาน
ลูกกวาดตาง ๆ ควรจํากัดลง เพราะประโยชนนอยมากและบางทีทําใหมีปญหาเรื่องฟนผุดวย
3.อาหารที่ใหวิตามินและเกลือแรไดแก พวก ผัก ผลไม และอาหารที่มีใยอาหารที่มีสวนทําให
เก็บไมทอ งผูก
2. ความตองการสารอาหารของเด็กวัยเรียน
ในปจจุบัน ภาวะของความเรงรีบในสังคมอาจจะทําใหพอแมหรือผูปกครองละเลยเรือ่ งอาหาร
เชาของเด็กวัยเรียน เด็กวัยเรียนเปนวัยที่รางกายกําลังเจริญเติบโต ตองการอาหารเชา ถ า เ ด็ ก ไ ม ไ ด
รับประทานอาหารเชา จะทําใหเด็กขาดสมาธิในการเรียน สมองมึน งวง ซึม และถาเด็กอดอาหารเปน
เวลานาน ๆ ติดตอกัน จะทําใหมีผลเสียตอระบบการยอยอาหาร และเปนโรคขาดสารอาหารไดดังนั้น
การเลือกอาหารเชาที่เด็กวัยเรียนควรไดรับประทานและหาไดงาย คือ นมสด 1 กลอง ขาวหรือขนมปง
ไข อาจจะเปนไขดาว ไขลวก หรือไขเจียว ผลไมที่หาไดงาย เชน กลวยน้ําวา มะละกอ หรือสม เทานี้
เด็กก็จะไดรับสารอาหารที่เพียงพอแลว
3. ความตองการสารอาหารในวัยรุน
วัยรุน เปนวัยที่มีการเจริญเติบโตในดานรางกายอยางมาก และมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
และจิตใจคอนขางสูง มีกิจกรรมตาง ๆ คอนขางมากทั้งในดานสังคม กีฬา และบันเทิง ความตองการ
สารอาหารยอมมีมากขึ้น ซึ่งจะตองคํานึงทั้งปริมาณและคุณภาพใหถูกหลักโภชนาการ
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ปจจัยที่สําคัญ คือ
1.ครอบครัว ควรปลูกฝงนิสัยการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เริ่มตนจากที่บานท
สําหรับวัยรุนที่พยายามจํากัดอาหารลง คนในครอบครัวจะตองใหคําแนะนําเพื่อไมไปจํากัดอาหารที่มี
คุณคาและจําเปนตอรางกาย
2.วัยรุน จะเริ่มมีความคิดเห็นเปนของตัวเองมากขึ้น การรับความรูเกี่ยวกับโภชนาการ มีความ
จําเปนเพื่อใหเห็นความสําคัญของการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางสม่ําเสมอซึ่งจะ
มีผลดีตอตัววัยรุนเองโดยตรง
3.สิ่งแวดลอมในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอิทธิพลจากเพื่อนฝูงมีสวนที่ทําใหวัยรุนเลียนแบบ
กันเรื่องการรับประทานอาหาร ตลอดจนการบริโภคสารอันตราย เชน เหลา บุหรี่ และยาเสพติด การ
ดูแลอยางใกลชิด ตลอดจนการสนับสนุน ใหวัยรุน เลนกีฬา หรือทํากิจ กรรมที่มีประโยชนจ ะมีผล
ทางออม ทําใหนิสัยที่ดีในการบริโ ภคอาหารไมถูกเบี่ยงเบนไป ความตองการอาหารที่ใหโ ปรตีน
พลังงาน และวิตามินตองเพียงพอสําหรับวัยรุน วิตามินตองเหมาะสมและโดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่มี
เกลือแรประเภทแคลเซียมและเหล็กตองเพียงพอ
4. ความตองการสารอาหารในวัยผูใหญ
วัยผูใหญถึงแมจะหยุดเจริญเติบโตแลว รางกายยังตองการสารอาหารอยางครบถวน เพื่อนําไป
ทํานุบํารุงอวัยวะ และเนื้อเยื่อตาง ๆ ของรางกาย ใหคงสภาพการทํางานที่มีสมรรถภาพตอไป และ
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ที่จะทําใหวัยผูใหญยังคงแข็งแรงไดแก การบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการ การควบคุมอาหารในวัยผูใหญ มีขอแนะนําดังนี้
1.ให บ ริ โ ภคอาหารหลายชนิ ด เนื่ อ งจากไม มี อ าหารชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ห คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการไดครบถวน
2. บริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อใหน้ําหนักอยูใ นเกณฑที่ตองการ
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานที่มีไขมันมากเกินไป
4. บริโภคอาหารที่มีปริมาณของแปงและกากใยใหเพียงพอ
5. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ปรุงดวยปริมาณน้ําตาลจํานวนมาก
6. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารเค็มมากเกินไป
7. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
5. ความตองการสารอาหารของวัยผูสูงอายุ
ผูสูงอายุในที่นี้หมายถึงผูท ี่อยูในวัย 60 ปขึ้นไป
สําหรับปญหาเรื่องอาหารการกินหรือโภชนาการในวัยนี้ ขอใหรับประทานอาหารใหครบทุก
หมูและควบคุมปริมาณ โดยดูจากการควบคุมน้ําหนักตัวไมใหมากขึ้น และกรณีน้ําหนักเกินอยูแลว
ควรจะลดน้ําหนักใหสัมพันธกับสวนสูง
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ขอแนะนําในการดูแลเรื่องอาหารในผูสูงอายุมีดังนี้
1.โปรตีน ควรใหรับประทานไขวันละ 1 ฟอง และดื่มนมอยางนอยวันละ 1 แกว สําหรับ
โปรตีนจากเนื้อสัตวควรลดนอยลง
2.ไขมัน ควรใชน้ํามันถั่วเหลืองหรือน้ํามันขาวโพด ในการปรุงอาหารเพราะเปนน้ํามันพืชที่มี
กรดไลโนเลอิก
3.คารโ บไฮเดรต คนสูงอายุค วรรับประทานขาวลดลงและไมค วรรับประทานน้ําตาลใน
ปริมาณที่มาก
4.ใยอาหาร คนสูงอายุควรรับประทานอาหารที่เปนพวกใยอาหารมากขึ้น เพื่อชวยปองกันการ
ทองผูกชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดและลดอุบัตกิ ารของการเกิดมะเร็งลําไสใหญลงได
5.น้ําดื่ม คนสูงอายุควรดื่มน้ําปริมาณ 1 ลิตรตลอดทั้งวัน แตทั้งนีส้ ามารถปรับเองไดตามความ
ตองการของรางกาย โดยสังเกตดูวาถาปสสาวะมีสีเหลืองออน ๆ เกือบขาว แสดงวาน้ําในรางกาย
เพียงพอแลว สวนเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมทั้งน้ําชา กาแฟ ควรงดเวน ถาระบบยอยอาหารในคน
สูงอายุไมดี ทานควรแบงเปนมื้อยอย ๆ แลวรับประทานทีละนอย แตหลายมื้อจะดีกวา แตอาหารหลัก
ควรเปนมื้อเดียว
6.ความตองการสารอาหารในสตรีตั้งครรภ
สตรีตั้งครรภ นอกจากตองมีสารอาหารทั้ง 6 ประเภทไดแกโปรตีน คารโ บไฮเดรต ไขมัน
วิตามิน เกลือแร และน้ํา ในอาหารที่รับประทานเปนประจําใหครบทุกประเภทแลว สตรีตั้งครรภตอง
ทราบอีกวา ควรที่จะเพิ่มสารอาหารประเภทใด จึงจะทําใหเด็กในครรภไดรับประโยชนสูงสุดดังนี้
1.อาหารที่ใหโปรตีน ไดแกไข นม เนื้อสัตว เครื่องในสัตวและถั่วเมล็ดแหง สตรีตั้งครรภจึง
ควรรับประทานไขวันละ 1-2 ฟอง นมสดวันละ 1-2 แกว เนื้อสัตวบกและสัตวทะเล ซึ่งจะไดธาตุ
ไอโอดีน ดวยอาหารประเภทเตาหูและนมถั่ว เหลือง ก็มีประโยชนในการใหโ ปรตีนไมแพเนื้อสัต ว
เชนกัน
2.อาหารที่ใหพลังงาน ไดแก ขาว แปง น้ําตาล ไขมันและน้ํามัน สตรีตั้งครรภควรรับประทาน
ขาวพอประมาณรวมกับอาหารที่ใหโปรตีนดังกลาวแลว ควรใชน้ํามันพืชซึ่งมีกรดไขมันจําเปน ในการ
ประกอบอาหาร เชนน้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด สตรีตั้งครรภควรจะตองรับอาหารที่จะใหพลังงาน
มากขึ้นวันละปริมาณ 300 แคลลอรี่
3.อาหารที่ใหวิตามินและเกลือแร สตรีตั้งครรภตองการอาหารที่มีวิตามินและเกลือแรเพิ่มขึ้น
ควรรับประทานอาหารประเภทผัก และผลไมทุกๆวัน เชนสม มะละกอ กลวย สลับกัน ไป จะไดใ ย
อาหารเพื่อประโยชนในการขับถายอุจจาระดวย เกลือแรที่สําคัญควรรับประทานเพิ่มไดแก แคลเซียม
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และไอโอดีน สวนวิตามินไดแกกลุมที่ละลายในไขมัน เชน เอ ดี
อี เค และที่ละลายในน้ําไดแกวิตามินบีและวิตามินซี
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รางกายเราตองการสารอาหารที่มีอยูในอาหารตางๆ เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี แตเราจะตองรูวาจะ
กินอยางไร กินอาหารอะไรบางมากนอยเพียงใดจึงจะไดสารอาหารครบเพียงพอกับความตองการของ
รางกาย ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 9 ขอหรือโภชนาการบัญญัติ 9 ประการนี้
จะชวยไดถาทานปฏิบัติตามหลักดังตอไปนี้
1.กินอาหารครบ 5 หมูแตละหมูใหหลากหลายและหมั่นดูแลน้ําหนักตัว
2.กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
3.กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
4.กินปลา เนื้อสัตวที่ไมติดมัน ไข ถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา
5.ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
6.กินอาหารที่มีไขมันพอสมควร
7.หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
8.กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน
9.งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
สารตานอนุมูลอิสระ
ในรางกายของคนเราเซลลจะผลิตสารชนิดหนึ่งเพื่อทําลายเนื้อเยื่อตนเองเพิ่มมากขึ้น สารนั้น
เรียกวาอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระนี้เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาทางสุข ภาพหลายประการ ทั้ง
ภาวะความจําเสื่อม โรคมะเร็งเปนตน
ในขณะเดียวกันรางกายก็สามารถจัด การกับอนุมูลอิสระไดโ ดยสรางสารตานอนุมูลอิสระ
ออกมาในกระแสเลือด เพื่อจับกับอนุมูลอิสระไดถึง 99.9 % คงเหลือทําลายเซลลอยูเพียง 0.1% แต
กระนั้นก็ทําใหเซลลเกิดการบาดเจ็บและยิง่ นานวันรอยแผลก็สะสมมากขึ้น เมื่อคนเราแกลงรางกายก็
จะสรางสารตานอนุมูลอิสระลดลงรางกายจะตองการสารตานอนุมูลอิสระมากขึ้น เพื่อสงผลใหอายุยืน
สุขภาพแข็งแรงตอตานโรคชรา โรคมะเร็ง เปนตน
สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญที่เราพบในแหลงอาหาร มีดังนี้
1.เบตา -แคโรทีน มีมากในแครอท และผัก สีเหลืองสมผัก สีเขียวเขมตางๆเชน มะเขือเทศ
ฟกทอง ตําลึง ผักบุง ผักกวางตุง ผักคะนา ยอดแค เปนตน
2.วิตามินซี มีมากในฝรั่ง สม มะขามปอม มะนาว มะเขือเทศ ผัก ผลไมสด ตางๆ ผักคะนาและ
กระหล่ําดอกมีวิตามินซีสูงมาก วิตามิน ซี ถูกทําลายไดงาย ดวยความรอนความขึ้นและแสง
3.วิตามินอี มีในรําละเอียด ในพวกธัญพืชที่ไมขัดขาว ขาวโพด ถั่วแดง ถั่วเหลือง ผักกาดหอม
เมล็ดทานตะวัน งา น้ํามันรํา น้ํามันถั่วลิสง น้ํามันจากเมล็ดพืชตางๆ
4.ซีลิเนียม พบในอาหารทะเลเนื้อสัตวธัญพืชที่ไมขัดขาวนอกจากนี้ยังมีสารที่พบในผักผลไม
ที่มีคุณสมบัติในการตานสารอนุมูลอิสระซึ่งสามารถจับกับอนุมูลอิสระลดอันตรายไมใหเกิดโรคมะเร็ง
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ได พบไดมากในตระกูลสม องุน และผลไมสดอื่นๆรวมทั้งผักผลไมตางๆ เชน กระเทียม ผักตระกูล
ผักกาด
ตัวอยาง
ประเภทและจํานวนของอาหารที่คนไทยควรรับประทานอาหารใน 1 วัน
สําหรับเด็กอายุ 6 ปขึ้นไปถึงวัยผูใหญและผูสูงอายุโดยแบงตามการใหพลังงาน
พลังงาน (กิโลแคลอรี)
กลุมอาหาร หนวยครัวเรือน
1,600
2,000
2,400
ขาว – แปง 1 ทัพพี = 60 กรัม หรือ ครึ่งถวยตวง
8 ทัพพี
10 ทัพพี
12 ทัพพี
ผัก
1 ทัพพี = 40 กรัม หรือ ครึ่งถวยตวง
4 (6) ทัพพี 5 ทัพพี
6 ทัพพี
1 สวน = สมเขียวหวาน 1 ผล หรือ
ผลไม
3 (4) สวน 4 สวน
5 สวน
กลวยน้ําวา 1 ผล หรือ เงาะ 4 ผล
1 ชอนกินขาว = ปลาทูครึ่งตัว หรือ
6 ชอน
9 ชอน
12 ชอน
เนื้อสัตว
ไขครึ่งฟอง หรือไกครึ่งนอง
กินขาว
กินขาว
กินขาว
นม
1 แกว = 250 ซีซี
2 (1) แกว 1 แกว
1 แกว
น้ํามัน
น้ําตาล และ ชอนชา
ใชแตนอยเทาที่จําเปน
เกลือ
หมายเหตุ เลขใน ( ) คือปริมาณที่แนะนําสําหรับผูใหญ
1,600 กิโลแคลอรี
สําหรับ
เด็กอายุ 6-13 ป
หญิงวัยทํางานอายุ 25-60 ป
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
2,000 กิโลแคลอรี
สําหรับ
วัยรุน หญิง-ชาย อายุ 14-25 ป
วัยทํางานอายุ 25-60 ป
2,400 กิโลแคลอรี
สําหรับ
หญิง-ชาย ที่ใชพลังงานมากๆ เชน เกษตรกร
ผูใชแรงงาน นักกีฬา
สรุป
อาหารเปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย การรับประทานอาหาร
ควรยึดหลักโภชนาการ เพื่อใหไดพลังงานและสารอาหารที่พอเพียง วัยรุน เปนวัยที่กําลังเจริญเติบโต
จึงควรบริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ
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เรื่องที่ 2 วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร
1. หลักการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อใหไดอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ มีหลักการปรุงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ โดยคํานึงถึงหลัก 3 ส คือสงวนคุณคา สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย
สงวนคุณคา คือ การปรุงอาหารจะตองปรุงดวยวิธีการปรุง ประกอบเพื่อสงวนคุณ คาของ
อาหารใหมีประโยชนเต็มที่ เชน การลางใหสะอาดกอนหั่นผัก การเลือกใชเกลือเสริมไอโอดีน
สุกเสมอ คือ ตองใชความรอนในการปรุงอาหารใหสุกโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตวทั้งนี้
เพื่อตองการจะทําลายเชื้อโรคที่อาจปนเปอนมากับอาหาร การใชค วามรอนจะตองใชความรอนใน
ระดับที่สูง ในระยะเวลานานเพียงพอที่ความรอนจะกระจายเขาถึงทุกสวนของอาหาร ทําใหสามารถ
ทําลายเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
สะอาดปลอดภั ย คื อ จะตอ งมีก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพมาตรฐานของอาหารกอ นการปรุ ง
ประกอบวาอยูในสภาพที่สะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เชน เนื้อหมูสด ตองไมมีเม็ดสาคู (ตัวออน
พยาธิตัวตืด) น้ําปลา จะตองมีเครื่องหมาย อย.รับรอง เปนตน และจะตองมีกรรมวีธีขั้นตอนการปรุง
ประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีผูปรุง ผูเสิรฟอาหารที่มีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี
รูจักวิธีการใชภาชนะอุปกรณและสารปรุงแตงรสอาหารที่ถูกตองเชน วีการสดปริมาณสารพิ ษกําจัด
ศัตรูพืชที่ตกคางในผักสด การใชชอนชิมอาหารเฉพาะในการชิมอาหารระหวางการปรุงอาหาร
2. หลักการทําอาหารใหสะดวกและรวดเร็ว
อาหารที่ปรุงเองนอกจากจะประหยัดแลวยังไดอาหารที่สะอาด สด ใหม มีรสถูกปากและลด
ความเสี่ยงจากการมีสารเคมีปนเปอนแต เวลา มักจะเปนขอจํากัดในการลงมือทําอาหาร แมบานอาจมี
วิธีการเตรียมอาหารพรอมปรุงในวันหยุด เก็บไวในตูเย็นแลวนํามาปรุงใหมไดโดยใชเวลานอยแตได
คุณคามากเริ่มจากอาหารประเภทเนื้อสัตว เชน หมู ไก กุง ปลา เมื่อซื้อมาจัดเตรียมตามชนิดที่ตองการ
ปรุงหรือหุงตมแลวทําใหสุก ดวยวิธีการตมหรือรวน แลวแบงออกเปนสวนๆตามปริมาณที่จะใชแตละ
ครั้ง แลวเก็บไวในตูเย็น ถาจะใชในวันรุงขึ้น หรือเก็บไวในชองแชแข็งถาจะเก็บไวใชนาน เมื่อตองการ
ใชก็นําออกมาประกอบอาหารไดทันที โดยไมตองเสียเวลา รอใหละลายเหมือนการเก็บดิบๆ ทั้งชิ้น
ใหญโดยไมหั่น การเตรียมลวงหนาวิธีนี้ นอกจากจะสะดวก รวดเร็วแลว ยังคงรสชาติและคุณคาของ
อาหารอีกดวย
3. หลักการเก็บอาหารใหสะอาดปลอดภัย
การเก็บอาหารตามหลักการสุขาภิบาลอาหารมีวัตถุประสงคเพื่อยืดอายุของอาหารที่ใชบริโภค
โดยจะตองอยูในสภาพที่สะอาดปลอดภัยในการบริโภค หลักการในการเก็บอาหารใหคํานึงถึงหลัก 3
ส. คือสัดสวนเฉพาะ สิ่งแวดลอมเหมาะสม สะอาดปลอดภัย
สัดสวนเฉพาะ คือ ตองเก็บอาหารใหเปนระเบียบ แยกเก็บตามประเภทอาหารโดยจัดใหเปน
สัดสวนเฉพาะไมปะปนกัน มีฉลากซื้อหรือเครื่องหมายอาหารแสดงกํากับไว
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สิ่งแวดลอมเหมาะสม คือ ตองเก็บอาหารโดยคํานึงถึงการจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
กับอาหารแตละประเภทโดยคํานึงถึงอุณหภูมิความชื้นเพื่อชวยทําใหอาหารสดสะอาดเก็บไดนานไม
เนาเสียงายสิ่งแวดลอมของอาหารจะจัดการใหอยูในสภาพที่จะปองกันการปนเปอนได เชน การเก็บ
อาหารกระปองในบริเวณที่มี อาหารหมุนเวียน สูงจากพื้นอยางนอย 30 ซม. การเก็บนมพาสเจอไรสไว
ในอุณหภูมิต่ํากวา 7 องศาเซลเซียส เปนตน
สะอาดปลอดภัย คือ ตองเก็บอาหารในภาชนะบรรจุที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย มีการ
ทําความสะอาดสถานที่เก็บอยางสม่ําเสมอไมเก็บสารเคมีที่เปนพิษอื่นๆเชน การใชถุงพลาสติก /กลอง
พลาสติกสําหรับบรรจุอาหารในการบรรจุอาหารที่เก็บไวในตูเย็น/ตูแชแข็ง เปนตน
4. อุณหภูมิเทาไหรจึงจะทําลายเชื้อโรคได
เชื้อจุลินทรียมีอยูทั่วไปตามสิ่งแวดลอมมนุษย สัตว อาหาร ภาชนะอุปกรณและสามารถจะ
ดํ า รงชี วิ ต อยู ไ ด ใ นช ว งอุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว า 0 องศาเซลเซี ย ส จนถึ ง 75 องศาเซลเซี ย ส โดยเฉพาะ
เชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคระบาดทางเดินอาหารมักจะเปนเชื้อจุลินทรียที่สามารถเจริญเติบโตไดดีที่
อุณหภูมิหองประมาณ 25 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
ฉะนั้น การทําลายเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารจําเปนจะตองกําหนดชวง
อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อจะไดแนใจวาเชื้อจุลินทรียถูกทําลายจนหมดสิ้นในขบวนการผลิตอาหารทาง
อุตสาหกรรมการทําลายเชื้อโรคจําเปนตองอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสมควบคูไปกับระยะเวลาที่เหมาะสม
จึงจะมีประสิทธิภาพในการทําลายที่ดี คื ออุณหภูมิที่สูงมากใชระยะเวลาสั้น(121องศาเซลเซียสเปน
เวลา 1 นาที)และอุณหภูมิที่ต่ําใชระยะเวลานาน(63 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที)ทั้งที่ยังมีปจจัยอื่น
ที่เกี่ยวของในการควบคุมไดแกปริมาณเชื้อจุลินทรียประเภทของอาหารคาความเปนกรด ดาง ความชื้น
สําหรับในการปรุงประกอบอาหารในครัวเรือนอุณหภูมิที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย คือ 80
องศาเซลเซียส-100 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิน้ําเดือด)เปนเวลานาน 15 นาทีสําหรับอุณหภูมิในตูเย็น 5
องศาเซลเซียส-7องศาเซลเซียส เชื้อจุลินทรียสามารถดํารงชีวิตอยูได และสามารถเพิ่มจํานวนไดอยาง
ชาในขณะที่อุณหภูมิแซแข็งต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส เชื้อจุลินทรียสามารถดํารงอยูไดแตไมเพิ่มจํานวน
อุณหภูมิที่เชื้อจุลินทรียตายคือ-20องศาเซลเซียส และฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
โดยเฉพาะอาหารเนื้อสัต วค วรปรุงอาหารใหสุก เสมอโดยทั่ว ทุ ก สว นที่อุณ หภู มิสูงกวา 80 องศา
เซลเซียส ขึ้นไปหรือสุกเสมอ สะอาด ปลอดภัย
5. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บอาหารสดประเภทเนื้อสัตว
อาหารเนื้อสัตวสด เปนอาหารที่มีความเสี่ยงสูง เพราะมีปจจัยเอื้อตอการเนาเสียไดงาย คือมี
ปริมาณสารอินทรียสูง มีปริมาณน้ําสูง ความเปนกรดดางเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
การเก็บเนื้อสัตวสดที่ถูกสุขลักษณะ คือตองลางทําความสะอาดแลวจึงหั่นหรือแบงเนื้อสัตว
เปนชิ้น ๆ ขนาดพอดีที่จะใชในการปรุงประกอบอาหารแตละครั้งแลวจึงเก็บในภาชนะที่สะอาดแยก
เปน สัด สว นเฉพาะสําหรับเนื้อสัต วสดที่ตองการใชใ หหมด ภายใน 24 ชั่ว โมงสามารถเก็บไวใ น
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อุณหภูมิตูเย็นระหวาง 5 องศาเซลเซียส -7 องศาเซลเซียสในขณะที่เนื้อสัตวสดที่ตองการเก็บไวใชนาน
(ไมเกิน7วัน)ตองเก็บไวในอุณหภูมิตูแชแข็ง อุณ หภูมิต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เมื่อจะนํามาใช
จําเปนจะตองนํามาละลายในไมโครเวฟ แตถาละลายในน้ําเย็นจะตองเปลี่ยนน้ําทุก 30 นาที เพื่อให
อาหารยังคงความเย็นอยูและน้ําที่ใชละลายไมเปนแหลงสะสมของเชื้อจุลินทรียที่อาจจะปนเปอนมาทํา
ใหมีโอกาสเพิ่มจํานวนไดมากขึ้นจนอาจจะเกิดเปนอันตรายได
สรุป อุณ หภูมิ ที่เ หมาะสมในการเก็บ อาหารเนื้ อสัต วส ดคื ออุณ หภู มิตู เย็น ต่ํา กว า 7 องศา
เซลเซียสในกรณีที่จะใชภายใน 24 ชั่วโมง และต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิแชแข็ง) ในกรณีที่จะ
ใชภายใน 7 วันซึ่งเปนอุณหภูมิที่เชื้อจุลินทรียยังคงดํารงชีวิตอยูไดแตมีอัตราการเจริญเติบโตต่ําจนถึง
ไมมีการเจริญเติบโตทําใหสามารถเก็บรักษาเนื้อสัตวใหสด ใหม สะอาด ปลอดภัย
6. ภาชนะบรรจุอาหารสําคัญอยางไร
ภาชนะบรรจุอาหารเปน ปจ จัยสําคัญที่เสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อโรค สารเคมีที่เปน พิษ กับ
อาหารที่พรอมจะบริโภค ทั้งนี้ สามารถจะกอใหเกิดการปนเปอนไดทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการเก็บ
อาหารดิบ ขั้นตอนการเสิรฟใหกับผูบริโภค
ขั้นตอนการเก็บอาหารดิบถาภาชนะบรรจุทําดวยวัสดุที่เปนพิษหรือภาชนะที่ปนเปอนเชื้อโรค
ก็จะทําใหอาหารที่บรรจุอยูปนเปอนไดโดยเฉพาะภาชนะบรรจุอาหารเนื้อสัตวสด เมื่อใชแลวตองลาง
ทําความสะอาดใหถูก ตองกอนจะนํามาบรรจุเนื้อสัต วสดใหมเพราะอาจจะเปน แหลงสะสมของ
เชื้อจุลินทรียไดงายขั้นตอนการปรุงประกอบอาหารถาภาชนะอุปกรณที่ใชในการปรุง ประกอบอาหาร
ถาภาชนะอุปกรณที่ใชในการปรุงประกอบมีการปนเปอนดวยสารเคมีที่เปนพิษ ก็สามารถปนเปอน
อาหารที่ปรุงประกอบไดเชน ตะแกรงทาสีบรอนดเวลาปงปลา สีบรอนด และสารตะกั่วก็อาจจะ
ปนเปอนกับเนื้อปลาไดใ ชภาชนะพลาสติก ออนใสน้ําสมสายชูทําใหมีก ารปนเปอนสารพลาสติก
ออกมากับน้ําสมสายชูทําใหมีการปนเปอนสารพลาสติกออกมากับน้ําสมสายชูได
ขั้นตอนการเสิรฟอาหารพรอมบริโภคอาหารปรุงสําเร็จถ าภาชนะที่ใชลางไมสะอาดมีการ
ปนเปอนเชื้อจุลินทรียสารเคมีที่เปนอันตรายก็จะปนเปอนอาหารจนอาจกอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภค
ได
ฉะนั้นเพื่อใหไดภาชนะอุปกรณที่สะอาด ปลอดภัย สิ่งสําคัญก็คือจะตองรูจักวิธีการเลือกใช
ภาชนะอุปกรณที่ถูกตองไมทําจากวัสดุที่เปนพิษและใชใหเหมาะสมกับประเภทของอาหารรวมทั้งตอง
รูจักวิธีการลางและการเก็บภาชนะอุปกรณใหถูกตอง

เรื่องที่ 3 ความเชื่อและคานิยมเกี่ยวกับการบริโภค
คานิยม (Value) หมายถึง ลักษณะดานสังคมซึ่งมีความเชื่อถือ (Beliefs) กัน อยาง
กวางขวาง ซึ่งเปนแนวทางในการพิจารณาพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยมีการยอมรับอยางแพรหลายจาก
สมาชิกของสังคม หรือหมายถึง ความเชื่อถือของสวนรวมซึ่งมีมานาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการมี
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ชีวิตอยูรวมกันเปนความรูสึกเกี่ยวกับกิจกรรม ความสัมพันธกัน หรือจุดมุงหมายซึ่งมีความสําคัญตอ
ลักษณะหรือความเปนอยูของชุมชน สิ่งที่คนกลุมหนึ่ง ๆ วาอะไรก็ตามที่คนในสังคมสวนใหญชอบ
ปรารถนาหรือตองการใหเปน
ในปจจุบันเรามักจะใหยินวาคนไทยมีคานิยมชอบใชของตางประเทศ ชอบเลียนแบบ
ชาวตางประเทศโดยรับเอาวัฒนธรรมของตางประเทศเขามามาก โดยลืมคิดถึงความเสียหายที่จ ะ
เกิดขึ้น ซึ่งคําวา “คานิยม” ถือวาเปนปจจัยภายนอกซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของ
บุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เปนตัวกํากับหรือควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เปนตัวกํากับหรือควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลที่อยูในสังคมนั้น ๆ ซึ่งความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจทางการตลาดขึ้นอยูกับความ
สอดคลองกับคานิยมเปนสําคัญ ดังนั้น คานิยมจึงเกี่ยวของกับการตอบสนองตอสิ่งกระตุนดวยวิธีที่มี
มาตรฐาน ซึ่งบุคคลจะถูกกระตุนใหมีสวนรวมในพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุคานิยม และความเกี่ยวของ
กับพฤติก รรมผูบริโ ภคและกลยุทธทางการตลาด ในขณะที่แตละชั้น ของสังคมจะมีลัก ษณะของ
คานิยมและพฤติกรรมในการบริโภคจะแตกตางกันออกไป ตัวอยางคานิยมกับพฤติกรรมการบริโภค
ของคนไทย มีดังนี้
1. กลุมคานิยมความร่ํารวย และนิยมใชของจากตางประเทศ
จุดเดนที่เปนนิสัยของคนไทย
ชอบทําตัว วาตัวเองเปนคนร่ํารวยเนื่องมาจากการใชสินคา สิน คาที่นิยมใชจะเปน
สินคาที่นําเขามาจากตางประเทศเทานั้น
สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค
เปนบุคคลที่ชอบใชของแพง ๆ ทําใหคนอื่นมองวาตัวเองเปนผูที่ร่ํารวย ตองการให
คนยกยองนับถือ เปนคนที่ตองมีเกียรติ ตองการเปนผูนําในการใชสินคา นิยมใชสินคาที่นําเขามา
เทานั้น มองวาสิน คาในประเทศเปน สิน คาที่ไมมีคุณภาพ ไมมีมาตรฐาน เปนสินคาดอยคุณ ภาพ
จะรูสึกภูมิใจทุก ครั้งเมื่อไดใชสินคาที่เปนสินคาจากตางประเทศ ชอบไปเที่ยวตางประเทศเพื่อไป
ซื้อสิน คา บางครั้งซื้อมาแลว ก็ไมไดใ ชประโยชนก็จ ะซื้อ หรือบางครั้งอาจจะไมมีเวลาไปเที่ยว
ตางประเทศก็ชอบฝากใหคนอื่นซื้อ มีค วามเปนตางชาติสูงมาก จะเปน บุคคลที่เนนการแตงกายดี
ตั้งแตศีรษะจรดเทา เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ สรางความนาเชื่อถือ นิยมใชบัตรเครดิตการด ชอบ
ความสะดวกสบายไมชอบการรอคอยนาน ๆ ชอบสังคมกับเพื่อนที่มีฐานะร่ํารวย เทาเทียมกัน ไม
ชอบคบหาสมาคมกันคนที่ดอยกวาหรือจนกวา ทําอะไรคิดถึงตัวเองมากกวาคนอื่น บางครั้งอาจจะ
ประสบกับปญหาทางดานการเงินแตกลัววาคนอื่นจะรูถึงฐานะของตนเองตองยอมกูเงินเพื่อพยุงฐานะ
ของตนเองก็ยอมเพื่อรักษาภาพลักษณของตนเอง โดยไมตองการใหใครมามองวาตัวเองจนลําบาก
หรือต่ําตอยกวา คนอื่น
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ผลกระทบกับคานิยมแบบนี้
ลักษณะแบบนี้ ควรจะปรับปรุงแกไขเพื่อสังคมจะไดดีขึ้น โดยเฉพาะคนรุนใหมไม
ควรให ฟุ ง เฟ อ ซึ่ ง จะเป น การสร า งค า นิ ย มที่ ไ ม ดี และถื อ ว า ค า นิ ย มแบบนี้ จ ะเป น อั น ตรายต อ
ประเทศชาติอยางมาก ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย เทากับวาประเทศของเราไดตกไปเปนเมืองขึ้น
ของตางชาติ ซึ่งเปนการยากที่เราจะกูประเทศชาติกลับคืนมาได ซึ่งควรจะไดมีการปรับปรุงแกไข
2. คานิยมสุขภาพดี
จุดเดนที่เปนนิสัยของคนไทย
เปนบุคคลที่รักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว เพื่อที่จะไดมีชีวิตยืนยาว
สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมของบุคคลที่มีคานิยมสุขภาพดี มักจะเปนคนที่ดูแลตนเองเปนอยางดี มี
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ชอบความสะอาด ไปพบแพทยเปนประจํา มีก ารพักผอนอยาง
เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา มีประโยชนตอรางกาย เพื่อทําใหสุขภาพแข็งแรง รวมทั้ง
ดูแลคนในครอบครัวดวยตองการใหคนในครอบครัวปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ตองการมีชีวิตที่ยนื ยาว มี
รางกายที่แข็งแรงและสมบูรณ ชอบพักผอนอยูกับบาน และทานอาหารในบานเพราะเนนความสะอาด
ชอบดูหนังฟงเพลงอยูในบาน
สินคาที่นิยมบริโภค ไดแก
1. อาหารมังสวิรัติ
2. อาหารเสริม
3. นมที่มีแคลเซียม เพื่อเสริมสรางกระดูก
4. นมพรองมันเนย, โยเกิรต
5. วิตามินตางๆ เชน วิตามินซี, วิตามินบี ฯลฯ
6. ผักปลอดสารพิษ
7. ดื่มน้ําผลไม
8. ดื่มน้ําแร
9. โสมเกาหลี, เห็ดหลินจือ
10. ไกตุนยาจีน, ไกดํา
11. ยารักษาโรค (จากแพทยสั่ง)
ผลกระทบกับคานิยมแบบนี้
เปนคานิยมที่ดีนาจะมีการสนับสนุนเพราะจะทําใหคนมีสุขภาพดีขึ้น เพื่อชีวิตความ
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เปนอยูในครอบครัวดีขึ้น และทําใหครอบครัวมีความสุขมากขึ้น
บุคคลที่มีคานิยมแบบนี้
เปนบุคคลที่มีฐานะในระดับ B ขึ้นไป และเปนผูดูแลเอาใจใสตอสุขภาพ
กลุมเปาหมาย เปนกลุมวัยกลางคนที่เนนดูแลสุขภาพใหแข็งแรงปลอดจากโรคภัย
ไขเจ็บ
3. คานิยมรักความสนุก
จุดเดนที่เปนนิสัยของคนไทย
เปน บุค คลที่รักความสนุก มีค วามรื่นเริงอยูตลอดเวลา ชอบ ENTERTAIN ชอบ
สังสรรคไมวาจะเปนเทศกาลใดก็ตาม
สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค
ลัก ษณะของพฤติก รรมบุค คลจะเปน บุค คลที่รัก สนุก ชอบความรื่น เริง มีค วาม
สังสรรคในหมูญาติพี่นอง เพื่อนฝูงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการจัดปารตี้ทุกสิ้นเดือน หรือเปน
เทศกาลตาง ๆ เชน วันขึ้นปใหม, วันตรุษจีน, วันสงกรานต ฯลฯ ทุกเทศกาลก็จะมีความสนุกสนาน
ตลอดเวลา
สินคาที่นิยมบริโภค ไดแก
1. รับประทานอาหารทุกชนิด เชน อาหารกับแกลม อาจทําทานเอง หรือไป
ทานนอกบาน
2. เครื่องดื่มทุกชนิด เชน น้ําอัดลม
3. ผลไมตาง ๆ (ผลไมไทยและผลไมนําเขา)
4. ขนมขบเคี้ยวตาง ๆ
5. ดื่มสุรา (ผลิตในประเทศไทยและนําเขาจากตางประเทศ)
6. ชอบรองเพลง KARAOKE (อาจจะรองเพลงอยูในบาน หรือตาม
สถานเริงรมยตาง ๆ)
7. ชอบดูภาพยนตร
8. ชอบไปรับประทานอาหาร และฟงเพลงตามโรงแรม, หองอาหารตาง ๆ
และตามคาเฟ
9. ชอบไปเที่ยวตามสถานที่ในตางจังหวัด เชน ไปน้ําตก, ภูเขา และทะเ
ผลกระทบกับคานิยมแบบนี้
บุคคลที่มีคานิยมแบบนี้อยางนอยก็นาจะสนับสนุน เพราะทําใหเกิดสภาพคลองทาง
การเงินทําใหเงินทองไมไหลออกนอกประเทศ มีการใชจายภายในประเทศ ซึ่งเปนการกระจายรายได
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ไปยังสถานทองเที่ยวตางๆ ภายในประเทศไดเปนอยางดี ทําใหมีการจับจายใชสอยและเปนการสราง
รายได ใหกับชุมชนตางๆ และแหลงทองเที่ยวตางๆ ทําใหค นมีอาชีพมากขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดการ
หมุนเวียนทางดานการเงินอาจสงผลใหภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น
4. คานิยมบริโภคนิยม
จุดเดนที่เปนนิสัยของคนไทย
เปนบุคคลที่มีนิสัยชอบบริโภคเปนหลัก ซึ่งไมไดคํานึงถึงคุณภาพ
สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค
ลัก ษณะพฤติกรรมการบริโ ภคชอบรับประทานอาหารนอกบาน พยายามสรรหา
รานอาหารที่อรอยๆ ไมวาจะอยูใกลหรือไกล ถาขึ้นชื่อในระดับ เชลลชวนชิม, แมชอยนางรํา และ
ไมลองไมรู ซึ่งมีใบรับประกัน ชอบที่จะไปทดลองชิมดูวาอรอยสมชื่อหรือเปลา ชอบรานอาหารที่มี
ลักษณะสะอาด มีความสะดวกสบาย มีที่จอดรถสะดวก บางครั้งบริโภคมากจนเกินความจําเปนและ
มีผลตอสุขภาพ ทําใหเกิดโรคตางๆ ไดงาย เชน โรคไขมันอุดตัน โรคเบาหวาน ความดัน อาหาร
ไมยอยอาหารเปนพิษ ฯลฯ
สินคาที่นิยมบริโภค ไดแก
1. อาหารทุกชนิด เชน รานอาหารดังๆ
2. อาหาร fast food เชน KFC, McDonald
3. รานอาหารญี่ปุน เชน Oishi, ฟูจิ
4. รานไอศกรีม เชน Swensens
5. ขนมขบเคี้ยวตางๆ
6. เครื่องดื่มทุกชนิด
7. สุรายี่หอตางๆ
ผลกระทบกับคานิยมแบบนี้
บุคคลที่มีคานิยมแบบนี้ อาจจะปนทอนสุขภาพได เพราะไมไดระมัดระวังในเรื่อง
ของการรับประทานอาหาร ควรจะมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาว
ได ผูที่มีคานิยมบริโภคแบบนี้ ถาเปนผูสูงอายุจะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เชน มัก จะพบกับ
โรคภัยไขเจ็บตางๆ และมักจะมีอายุสั้น

เรื่องที่ 4 ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลัก โภชนาการ
ปจจุบันการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเขตเมือง เปนไปอยางเรงรีบ ทําใหการ
บริโภคอาหาร ก็เนนอาหารตามที่รับประทานไดสะดวกรวดเร็ว เชน อาหารฟาสตฟูด (Fast Food) ทํา
ใหเกิดปญหาโรคอวน และโรคอื่นๆอีกมาก ดังนั้นจึงควรทําความเขาใจถึงองคประกอบสําคัญดังนี้
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1) อาหาร (Food) หมายถึงสิ่งที่เรากินไดและมีประโยชนตอรางกาย สิ่งที่กินไดแตไมเปน
ประโยชนหรือใหโทษแกรางกาย อาทิ สุรา เห็ดเมา เราก็ไมเรียกสิ่งนั้นวาเปนอาหาร
2) โภชนาการ (Nutrition) มีความหมายกวางมากกวาอาหาร โภชนาการ หมายถึง เรื่องตางๆ
ที่วาดวยอาหาร อาทิ การจัดแบงประเภทสารอาหาร ประโยชนของอาหาร การยอยอาหาร โรคขาด
สารอาหาร เปนตน โภชนาการเปนวิชาสาขาหนึ่งซึ่งมีลักษณะเปนวิทยาศาสตรประยุกต ที่กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงตางๆของอาหารที่เรารับประทานเขาไปเพื่อใชประโยชนในดานการเจริญเติบโตและ
ซอมแซมสวนตางๆของรางกาย
3) สารอาหาร ( Nutrient) หมายถึง สารเคมีที่เปนสว นประกอบสําคัญในอาหาร สารเคมี
เหลานี้มีความสําคัญและจําเปนตอรางกาย อาทิ เปนตัวทําใหเกิดพลังงานและความอบอุนตอรางกาย
ชวยในการเจริญเติบโต ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอทําใหรางกายทํางานไดตามปกติ เมื่อนําอาหารมา
วิเคราะหจะพบวามีสารประกอบอยูมากมายหลายชนิด ถาแยกโดยอาศัยหลักคุณคาทางโภชนาการจะ
แบงออกเปน 6 ประเภท ไดแกโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร และน้ํา
4) พลังงานและแคลอรี่
ไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน ใหประโยชนแกรางกายหลายอยางที่สําคัญคือ การใช
พลังงานแกรางกาย พลังงานในที่นี้หมายถึงพลังงานที่รางกายจําเปนตองมี ตองใชและสะสมไว เพื่อใช
ในการทํางานของอวัยวะทั้งภายในและภายนอกรางกาย
นักวิทยาศาสตรวัดปริมาณของพลังงานหรือกําลังงานที่ไดจากอาหารเปนหนวยความรอน
เรียกวาแคลอรี่ โดยกําหนดวา 1 แคลอรี่ เทากับปริมาณความรอนที่ทําใหน้ํา 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1
องศาเซลเซียส แตใ นทางโภชนาการพลังงานที่ไดรับจากการอาหารที่กินเขาไป 1 แคลอรี่ (ใหญ )
เทากับปริมาณ ความรอน ที่ทําใหน้ํา 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส
5) อาหารหลัก 5 หมู อาหารเปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับการเจริญเติบโต การบํารุงเลี้ยงสวนตางๆ
ของรางกาย มักพบวาบางคนเลือกที่จะกินและไมกินอาหารอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งเปนการกระทําที่ไม
ถูก ต อง หากไมกิ น อาหารตามความต องการของรา งกาย การกิ น อาหารต องคํ านึ งถึ งคุณ คา ของ
สารอาหารมากกวา ความชอบหรือไมชอบ การเลือกกินหรือไมกินอาหารเกิดจากสาเหตุหลายประการ
ดังนี้
ความคุนเคย เราจะเลือกอาหารที่เราคุนเคยหรือกินอยูเปนประจํา และจะไมเลือกกินอะไรที่ไม
คุนเคยดังนั้นจึงมีอาหารอีกหลายอยางที่เรายังไมเคยกิน ซึ่งอาจจะอรอยถูกปากก็ได
รสชาติ หรือความ “อรอย” เปนเหตุผลที่คนเราเลือกอาหาร ความอรอยของแตละคนจะไม
เหมือนกัน อาหารอยางหนึ่งบางคนจะบอกวาอรอยแตบางคนจะเฉยๆ หรือไมอรอย
ลักษณะเฉพาะของเนื้ออาหาร อาทิ บางคนชอบอาหารกรอบ อาหารนุม บางคนชอบเคี้ยว
อาหารพวกเนื้อที่เหนียวๆ เปนตน
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ทัศนะคติ ของคนไทยครอบครัวหรือเพื่อนจะมีอิทธิพลตอความชอบไมชอบอาหารของทาน
อาทิในครอบครัวที่พอไมกินตนหอมหรือผักชีเลย ไปกินอาหารที่ไหนก็จะเขี่ยตนหอมผักชีออกจาก
จานทุกครั้ง ลูกๆก็จะเลียนแบบกลายเปนไมชอบไปดวย
ดังนั้ น เพื่อ สุข ภาพเราจึง ควรลองกิ น อาหารที่ไม เคยกิ น ทีล ะอยา งสองอยา งโดยคํ านึ งถึ ง
ประโยชนของมันมากกวา เมื่อไดลองกินแลวอาจะพบวาจริงๆ แลวมันก็อรอยไมแพอาหารจานโปรด
และไมเกิดปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการดวย
ปญหาจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการไดแก
- ภาวะทุพโภชนาการ
- ภาวะโภชนาการเกิน (โรคอวน)
ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)
ภาวะทุพโภชนาการ หมายถึง ภาวะที่รางกายไดรับสารอาหารผิดเบี่ยงเบนไปจากปกติ อาจเกิด
จากไดรับสารอาหารนอยกวาปกติหรือเหตุ ทุติยภูมิ คือเหตุเนื่องจากความบกพรองตางจากการกินการ
ยอยการดูดซึมในระยะ 2-3 ปแรกของชีวิต จะมีผลกระทบตอระดับสติปญญา และการเรียนภายหลัง
เนื่องจากเปนระยะที่มีการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด ซึ่งระยะเวลาที่วิกฤติตอพัฒนาการทางรางกาย
ของวัยเด็กมากที่สุดนั้นตรงกับชวง 3 เดือนหลังการตั้งครรภจนถึงอายุ 18-24 เดือนหลังคลอด เปน
ระยะที่มีการปลอกหุมเสนประสาทของระบบประสาท และมีการแบงตัวของเซลล
ประสาทมากที่สุด เมื่ออายุ 3 ป มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต ถึงรอยละ 80 สําหรับผลกระทบทาง
รางกายภายนอกที่มองเห็น ได คือเด็กมีรูปรางเตี้ย เล็ก ซุบผอม ผิวหนังเหี่ยวยนเนื่องจากไขมัน ชั้น
ผิวหนัง นอกจากนี้ออวัยวะภายในตางๆ ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน
1. หัวใจ จะพบวา กลามเนื้อหัวใจไมแนนหนา และการบีบตัวไมดี
2. ตับ จะพบไขมัน แทรกอยูใ นตับ เซลลเนื้อตับมีลักษณะบางและบวมเปน น้ําสาเหตุใ ห
ทํางานไดไมดี
3. ไต พบวาเซลลทั่วไปมีลักษณะบวมน้ําและติดสีจาง
4. กลามเนื้อ พบวาสวนประกอบในเซลลลดลง มีน้ําเขาแทนที่
นอกจากการขาดสารอาหารแลวการไดรับอาหารเกิน ในรายที่อวนฉุก็ถือเปนภาวะทุพโภชนาการเปน
การไดรับอาหารมากเกินความตองการ พลังงานที่มีมากนั้นไมไดใชไป พลังงานสวนเกินเหลานั้นก็จะ
แปลงไปเปนคลอเรสเตอรรอลเกาะจับแนนอยูตามสวนตางๆของรางกาย และอาจลุกลามเขาสูเสน
เลือด ผลที่ตามมาก็คือ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคตางๆ
การประเมินสภาวะโภชนาการ
1. ประวัติ ที่นําเด็กมาจากโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุชักนําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร
2. การตรวจรางกาย เพื่อหารองรอยการผิดปกติซึ่งเกิดจากการขาดสารอาหารและวิตามิน
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การตรวจรางกาย เพื่อประเมินสภาวะโภชนาการของเด็กแบงไดเปน 2 ตอน คือ การตรวจรางกายทั่วไป
กับการตรวจโดยการวัดความเจริญทางรางกาย
การตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย จะเปนแนวทางชวยประเมินสภาวะของเด็ก และเปน
แนวทางวินิจฉัยการขาดสารอาหารและวิตามิน
การตรวจโดยการวัดความเจริญทางรางกาย เปนการวัดขนาดทางรางกายคือ สวนสูง
และน้ําหนัก เพื่อบอกถึงโภชนาการของเด็ก
ภาวะโภชนาการเกิน
เมื่อคนเราบริโภคอาหารชนิดใด ชนิดหนึ่ง เกินความตองการของรางกาย จะทําใหเกิดภาวะ
โภชนาการเกินจนเกิดโรคได และโรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกิน เปนสาเหตุของการสูญเสียชีวิต
เปน จํานวนไมนอย และเปน ตน เหตุข องการเจ็บปว ยที่ตองเสียคาใชจายในการรักษายาวนานเชน
โรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนโรคอวน เปนตน
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Disease)
โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนสาเหตุการตายที่สําคัญในลําดับตนๆ ของประชาชนไทยมาโดย
ตลอด โรคดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงทางอายุรศาสตรที่เกี่ยวของกับหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะ
หมายรวมถึงโรคตางๆ และภาวะอาการของโรค เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease)
ภาวะหลอดเลือดหัวใจแข็ง (Arteriosclerosis) และอาการความดันเลือดสูง (Hypertension) เปนตน โรค
ที่สําคัญในกลุมนี้คือ โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งจัดวาเปนโรคที่เปนสาเหตุ
ของการปวย และการตายที่สูงของประชาชนชาวไทยในปจจุบัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง ตีบ ตัน ขาดความ
ยืดหยุน หลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน หรือเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจ จนทําใหกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด หรือทําใหกลามเนื้อหัวใจตาย โรคนี้เปนสาเหตุสําคัญของอัตราการปวยการตาย ของ
คนไทยในปจจุบัน และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
สาเหตุ
1. กรรมพันธุ ผูที่พอแม ปูยา ตายาย ปวยเปนโรคหลอดเลือดหัวใจจะมีความเสี่ยงมากกวา
ไขมันในหลอดเลือด ถาสูงกวาปกติจะทําใหหลอดเลือดแข็ง เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ
2. ความดันเลือดสูง
3. เบาหวาน ผูที่เปนเบาหวานมักจะเปนโรคหลอดเลือดหัวใจดวย
4. ความอวน ความอวนกับโรคหลอดเลือดหัวใจ มักจะเกิดขึ้นดวยกันเสมอ โดยเฉพาะคน
อวนที่พุง มักจะมีไขมันในเลือดสูงจนเปนโรคหลอดเลือดหัวใจดวย
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5. ออกกําลังกายนอยหรือขาดการออกกําลังกาย การไหลเวียนเลือดไมค ลองพอ การเผา
ผลาญพลังงานนอย ทําใหสะสมไขมันจนกลายเปนโรค
6. ความเครียด และความกดดันในชีวิต อาจสงผลทําใหเปนโรคนี้ได
7. การสูบบุหรี่ สารนิโคตินและทารจากควันบุหรี่มีผลตอการเกิดโรคนี้
นอกจากสาเหตุที่สําคัญดังกลาว ซึ่งจัดวาเปนปจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได อาจมีปจจัยเสี่ยง
อื่น ๆ ที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ เปนตน จากการศึกษา
พบวาเพศชายเสี่ยงตอการเกิดโรคนี้มากกวาเพศหญิง ยกเวนผูหญิงในวัยหมดประจําเดือนเนื่องจากมี
ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนลดลง มีไขมันในเลือดสูง สําหรับอายุพบวามีอัตราการเกิดโรคนี้สูงมากใน
ผูสูงอายุ และเชื้อชาติพบวาในคนผิวดํามีอัตราการเกิดโรคนี้มากกวาคนผิวขาว
อาการ
1. เจ็บหนาอกเปนๆ หายๆ หรือเจ็บเมื่อเครียด หรือเหนื่อย ซึ่งเปนลักษณะอาการเริ่มแรก
2. เจ็บหนาอกเหมือนมีอะไรไปบีบรัด เจ็บลึกๆ ใตกระดูกดานซายราวไปถึงขากรรไกรและ
แขนซายถึงนิ้วมือซาย เจ็บนานประมาณ 15-20 นาที ผูปวยอาจมีเหงื่อออกมาก คลื่นไสหายใจลําบาก
รูสึกแนนๆ คลายมีเสมหะติดคอ บางครั้งมีอาการคัดจมูกคลายเปนหวัด เมื่อเปนมากจะมีอาการหนามืด
คลายจะเปนลม และอาจถึงขั้นเปนลมได บางครั้งพอเหนื่อยก็จะรูสึกงวงนอนและเผลอหลับไดงาย
3. ผูปวยมีอาการหัวใจสั่น หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ
4. ในกรณีที่รุนแรง อาการเจ็บหนาอกจะรุนแรงมาก มักจะเกิดจากการที่มีลิ่มเลือดไปอุดตัน
บริเวณหลอดเลือดที่ตีบ ทําใหเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย ผูปวยอาจมีอาการหัวใจวาย ช็อก หัวใจหยุดเตน
ทําใหเสียชีวิตอยางกะทันหันได
การปองกัน
1. หากพบวาบุคคลในครอบครัวมีประวัติเปนโรคนี้ ควรเพิ่มความระมัดและหลีกเลี่ยงจาก
ปจจัยเสี่ยง เพราะอาจกระตุนการเกิดโรค
2. ลดอาหารที่ทําจากน้ํามันสัตว กะทิจากมะพราว น้ํามันปาลม และไขแดง
3. ไมควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด
4. ลดอาหารจําพวกแปง คารโบไฮเดรต รับประทานอาหารพวกผัก ผลไมมากๆ
5. งดอาหารไขมันจากสัตวและอาหารหวานจัด
6. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
7. พักผอนใหเพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง และหาวิธีผอนคลายความเครียด
8. หลีกเลี่ยงหรืองดการสูบบุหรี่
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โรคอวน (Obesity)
โรคอวนเปนสภาวะที่รางกายมีไขมันสะสมตามสวนตางๆ ของรางกายมากเกินกวาเกณฑปกติ
ซึ่งตามหลักสากลกําหนดวาผูชายไมควรมีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา 12-15% ของน้ําหนักตัว
ผูหญิงไมควรมีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา 18-20% ของน้ําหนักตัว ซึ่งการตรวจนี้หากจะใหไดผล
แนนอนควรไดรับการตรวจจากหองปฏิบัติการ แตนักเรียนอาจประเมินวาเปนโรคอวนหรือไมดวยวิธี
งายๆ ดวยวิธีตรวจสอบกับตารางน้ําหนักและสวนสูงของกรมอนามัย ดังตารางที่เรียนมาแลว
สําหรับในผูใหญอาจประเมินไดจาก การหาคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไดจากสูตร
ดังนี้
BMI = น้ําหนัก (กิโลกรัม)

สวนสูง2 (เมตร)

คาที่ไดอยูระหวาง 18.5-24.9 ถือวาอยูในเกณฑปกติ ไมอวนหรือผอมเกินไป
สาเหตุ
1. กรรมพันธุ
2. การรับประทานอาหารเกินความตองการของรางกาย และมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ไมดี เชน กินจุบจิบ
3. ขาดการออกกําลังกาย
4. สภาวะทางจิตและอารมณ เชน บางคนเมื่อเกิดความเครียดก็จะหันไปรับประทานอาหาร
มากจนเกินไป
5. ผลขางเคียงจากการไดรับฮอรโ มนและการรับประทานยาบางชนิด เชน ยาคุมกําเนิด
ฮอรโมนสเตียรอยด เปนตน
อาการ
มีไขมันสะสมอยูในรางกายจํานวนมาก ทําใหมีรูปรางเปลี่ยนแปลงโดยการขยายขนาดขึ้นและ
มีน้ําหนักตัวมากขึ้น
การปองกัน
1. กรรมพันธุ หากพบวามีประวัติข องบุคคลในครอบครัวเปนโรคอวน ควรตองเพิ่มความ
ระมัดระวัง โดยมีพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรคอวนอยางเหมาะสม
2. รับประทานอาหารแตพอสมควรโดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน หลีก เลี่ยง
อาหารรสหวานและอาหารที่มีไขมันสูง รับประทานผักและผลไมมากๆ และหลากหลาย
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3. ออกกําลังกายสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที
4. หาวิธีการควบคุมและจัดการความเครียดอยางเหมาะสม พักผอนใหเพียงพอ
5. การใชยาบางชนิดที่อาจมีผลขางเคียง ควรปรึกษาแพทย และใชยาตามที่แพทยแนะนําอยาง
เครงครัด
การดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกตอง “ไมตามใจปากและไมตามใจอยาก”
โรคอวนก็อาจไมมาเยือน การลดความอวนก็ไมจําเปน
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บทที่ 5
โรคระบาด

สาระสําคัญ
การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคติดตอที่
แพรร ะบาดและเปน ปญหาตอสุข ภาพของประชาชนในชุมชน จะชว ยใหรูวิธีปองกัน ตนเองและ
ครอบครัว และรวมมือปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปสูบุคคลอื่น อันจะเปนแนวทางสาธารณสุข
ของประเทศได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อใหผูเรียนสามารถ
1. บอกความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเชื้อโรคได
2. อธิบายสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคติดตอที่แพรระบาดและเปน
ปญหาสาธารณสุขได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเชื้อโรค
เรือ่ งที่ 2 โรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเชื้อโรค
ความหมายและความสําคัญ
โรคติดตอจัดเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ เมื่อเกิดการระบาดจะนํามาซึ่งความ
สูญเสียสุขภาพ ชีวิต และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก เพราะขณะเจ็บปวยบุคคลนั้น
ไมสามารถเรียนหรือทํางานไดตามปกติ ซึ่งจะทําใหเสียการเรียนและรายไดตามที่เคยไดรับ นอกจากนี้
ในขณะเจ็บปวยก็จะเปนภาระของบุคคลใกลชิดหรือคนในครอบครัวในการดูแลผูปวย รวมทั้งเสียเงิน
ในการรัก ษาพยาบาล ซึ่งในระดับชาติ ประเทศชาติตองเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผูปว ย คา
เวชภัณฑ คาบุคลากร รวมถึงตองสรางอาคารสถานที่ในการดูแลผูปวย ซึ่งเปนการสูญเสียทรัพยากรที่
จะสามารถนําไปใชพัฒนาประเทศดานอื่น ๆ ได โรคติดตอสวนใหญสามารถปองกันได หากทุกคน
เห็นความสําคัญ ตระหนักถึงอันตรายของโรคและมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาโรคติดตอที่
เกิดขึ้น
1.1 ความหมายของโรคติดตอ
โรคติดตอ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคแลวสามารถติดตอจากคนไปสูบุคคลอื่นได
หรืออาจติดตอระหวางคนสูคน หรือสัตวสูคนได หรือติดตอระหวางสัตวดวยกันเองได โดยมีพาหะ
เชน คน สัตว หรือมีตัวกลางนําเชื้อโรค เปนตน
โรคระบาดเปนโรคติดตอที่แพรกระจายไปยังคนอื่น ๆ ไดรวดเร็ว บางโรคตองใช
เวลาในการรักษาเปนเวลายาวนานและใชวิธีรัก ษาที่ซับซอน สิ้น เปลื้องคาใชจายในการรัก ษาเปน
จํานวนมาก โดยโรคที่เปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตที่นับวาสําคัญ ไดแก ไขมาลาเรีย โรค
ไขหวัดนก โรคซารส โรคอหิวาตกโรค และโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ลักษณะของโรคติดตอ
1. เชื้อโรคสามารถแพรกระจายไปยังบุคคลอื่นไดอยางรวดเร็ว
2. การแพรกระจายของโรคมักเกิด จากพฤติกรรมของบุค คลหรือปญหาสุข าภิบาล
สิ่งแวดลอม
3. มีอัตราการเจ็บปวยคอนขางสูงและโอกาสที่จะเกิดโรคเปนไดทุกเพศทุกวัย
โรคติดตอที่ควรทราบและตองแจงความ
โรคติดตอที่ควรทราบมี 14 โรค ไดแก ไขทรพิษ กาฬโรค ไขเหลือง โรคอหิวาตกโรค
โรคบาดทะยักในเด็กเกิดใหม โรคคอตีบ โรคโปลิโอ โรคพิษสุนัขบา โรคไขสมองอักเสบ ไขรากสาด
ใหญ โรคแอนแทรกซ โรคทริคิโนซีส โรคไขกาฬหลังแอน โรคคุดทะราดระยะติดตอ
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1.2 ชนิดของเชื้อโรค
เชื้อโรคที่ติดตอไดแบงออกเปน 5 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย รา ปรสิต
แบคทีเรีย จัดอยูในจําพวกพืชเซลลเดียว มีขนาดเล็กมากตองใชกลองจุลทรรศนขยาย
จึงจะมองเห็นได สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาวะแวดลอมแทบทุกอยาง
ไวรัส ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ตองดูดวยกลองจุลทรรศนชนิดพิเศษ เชื้อไวรัส
จะมีอยูทั่วไปในอากาศโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสมีหลายโรค เชน ไขหวัด หัด ไขทรพิษ คางทูม ไขเลือดออก
อีสุกอีใส เปนตน
ริกเกตเซีย มีขนาดเล็กกวาแบคทีเรีย สามารถมองเห็นดวยกลองจุลทรรศนมักอาศัยอยู
รวมกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เชน เห็บ หมัด เหา พยาธิไสเดือน เปนตน โรคทีเกิดจากเชื้อโรคชนิดนี้ไดแก ไข
รากสาดใหญ
รา เปนเชื้อโรคทีจ่ ัดอยูในจําพวกพืช สามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศน เชน ยีสต
สามารถนํามาใชในการทําขนมปง แตสวนใหญทําใหเกิดโรคผิวหนังตาง ๆ เชน กลาก เกลื้อน น้ํากัดเทา
ปรสิต จัดอยูในจําพวกสัตว มีขนาดใหญกวาชนิดอื่น ๆ มีทั้งพวกเซลลเดียวและพวก
หลายเซลล เชน เชื้อบิด พยาธิใบไม พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด
1.3 การแพรกระจายของเชื้อโรค มี 2 ลักษณะคือ
1. การสัมผัสโดยตรง หมายถึง การแพรจากแหลงหนึ่งไปยังแหลงหนึ่ง โดยไมมี
พาหะเปนตัวนํา สัมผัสโดยตรงจากผูปวย หรือน้ําลาย น้ําเหลือง หนอง เลือด เชื้อโรคเขาสูรางกายแลว
ทําใหเกิดโรคได
2. การสัมผัสทางออม หมายถึง การแพรโดยมีพาหะเปนตัวนํา เชน หากเชื้อโรค
ปะปนอยูในน้ํา อาหาร เมื่อเรารับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือยุงกัด เชื้อโรคก็จะเขาสูรางกายได
การเขาสูรางกายของเชื้อโรค
การเขาสูรางกายของเชื้อโรคสามารถเขาสูรางกายได 6 ทางดวยกัน คือ
1. ระบบทางเดินหายใจ เมื่อเราหายใจเอาเชื้อโรคที่ลอยอยูในอากาศเขาสูรางกายทํา
ใหเกิดโรคได เชน ปอดบวม ไขหวัด ไขหวัดใหญ วัณโรค เปนตน เมื่อไอหรือจามควรปดปาก ปด
จมูก นอกจากนี้การบวนน้ําลายหรือเสมหะสามารถทําใหเชื้อโรคแพรกระจายเขาสูรางกายได
2. ระบบทางเดิ น อาหาร เชื้ อ โรคบางชนิ ด อาศั ย อยู ใ นน้ํ า และอาหาร เมื่ อ เรา
รับประทานน้ําหรืออาหารที่มีเชื้อโรคเขาไปเชื้อโรคจะปนเปอนเขาสูรางกายทําใหเกิดโรคติดตอได
เชน อหิวาตกโรค บิด อุจจาระรวง
3. ผิวหนัง เชื้อโรคบางชนิดสามารถเขาสูรางกายโดยผานผิวหนังไดโดยวิธีการตาง
ๆ เชน
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1) จากการรับเลือดหรือฉีดยา เชน โรคเอดส โรคตับอักเสบชนิดบี
2) โดยการสัมผัส เชน โรคกลาก โรคเกลื้อน
3) ถูกสัตวหรือแมลงกัด เชน ไขเลือดออก ไขมาลาเรีย
4) เขาทางรอยขีดขวนหรือบาดแผล เชน บาดทะยัก
5) โดยการไชทะลุผานทางผิวหนัง เชน พยาธิปากขอ
4. ทางเพศสัมพันธ ติดตอโดยการรวมประเวณีกับผูปวยทําใหติดโรคได เชน โรค
เอดส กามโรค
5. ทางสายสะดือ โรคที่ติดตอไดทางสายสะดือโดยติดตอจากมารดาสูลูกที่อยูใน
ครรภ คือ ซิฟลิส หัดเยอรมัน
6. ทางเยื่อบุตาง ๆ เชื้อโรคบางชนิดสามารถเขาสูทางเยื่อบุตาง ๆ ได เชน เยื่อบุปาก
เยื่อบุตา ทําใหเกิดโรคเชื้อราในชองปาก โรคตาแดง

เรื่องที่ 2 โรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ
ปจจุบัน มีโรคติดตอที่แพรระบาดจากคนสูคน และจากสัต วสูคน ซึ่งทําใหเกิดการ
เจ็บปวยและเสียชีวิตแกประชาชนจํานวนมาก โดยมีการแพรกระจายเชื้อโรคอยางรวดเร็ว จากชุมชน
ไปสูเมือง และจากเมืองแพรกระจายไปยังประเทศตาง ๆ เนื่องจากการเดิน ทางติด ตอระหวางกัน
สามารถทําไดงายและสะดวกรวดเร็ว ทําใหการแพรกระจายโรคเปนไปอยางรวดเร็วดวยเชนกัน โรค
ระบาดซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศในปจจุบันไดแก โรคซารส โรคไขหวั ดนก โรค
มาลาเรีย โรคอหิวาตกโรค โรคชิคุนกุนยา โรคไขหวัดใหญและไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เปน
ตน
โรคซารส
โรคซารส เกิด ขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิก ายน ป พ.ศ. 2545 (ค.ศ.
2002) และเริ่มแพรระบาดไปทั่วโลกในตนป พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) องคการอนามัยโลก (WHO) ไดรับ
รายงานเกี่ยวกับผูที่สงสัยวาจะปวยเปนโรคซารสมากกวา 2500 ราย จากเกือบ 20 ประเทศทั่วโลก โดย
ผูปวย สวนใหญเปนผูที่เคยเดินทางไปยังพื้น ที่ที่มีการระบาดของโรคในชวง 10 วัน กอนเริ่มแสดง
อาการ และเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูที่สงสัยวาจะปวยเปนโรคซารส จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงาน
ทั่วโลกในเดือนเมษายน ป 2546 มีมากกวา 100 ราย
เชื้อไวรัสซารส หองปฏิบัติการขององคการอนามัยโลก (WHO) ไดต รวจพบเชื้อ
ไวรัสชนิดใหมในผูปวยโรคซารส เรียกวา เชื้อโคโรนาไวรัส เชื้อไวรัสซารสมีการกลายพันธุไดเร็ ว
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ปจจุบันพบวา มีอยางนอย 19 สายพันธุ เชื้อที่กลายพันธุอาจมีการกออันตรายรุนแรงขึ้นหรืออาจออน
ตัวลง แตสามารถอยูในคนเราไดยาวนาน
ระยะฟกตัว องคการอนามัยโลกกําหนดระยะฟกตัวของเชื้อไวรัสซารสอยูในระยะ
2-7 วัน ไมเกิน 10 วัน จึงมีการกักบริเวณผูต ิดเชื้อเพื่อเฝาดูอาการเปนระยะเวลา 10-14 วัน
อาการ อาการสําคัญของผูปวยโรคซารส ไดแก มีไขตัวรอน หนาวสั่น ปวดเมื่อย
กลามเนื้อ ไอ ปวดศีรษะ และหายใจลําบาก สวนอาการอื่นที่อาจพบไดมีทองเดิน ไอมีเสมหะ น้ํามูก
ไหล คลื่นไสอาเจียนผูปวยที่สงสัยวาจะเปนโรคซารส ผูปวยมีอาการปวยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ
และสงสัยวาจะเปนโรคซารส ตองมีอาการตามเกณฑที่ WHO กําหนดไวคือ มีไขสูงเกิน 30 C หรือ
100.4  F และมีอาการไอ หายใจติดขัด และในชวง 10 วันกอนมีอาการ เคยไปหรืออาศัยอยูในพืน
้ ที่ที่มี
การระบาดของโรค หรือใกลชิดกับผูที่มีอาการปวยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจซึ่งเดินทางไปในพื้นที่ที่
มีการระบาดของโรค หรือผูที่สงสัยวาจะเปนโรคซารสแมวาผูปวยที่มีอาการขางตนและมีอาการคลาย
กับปอดบวมหรือปอดอักเสบปรากฏในฟลมเอ็กซเรย ก็ไมไดแสดงวาจะตองเปนโรคซารส นอกจาก
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหมเทานั้นจึงจะสรุปไดวาเปนโรคซารส
การแพรกระจายของเชื้อโรค
เชื้อโรคซารสติดตอไดทางระบบหายใจ และอาจติดตอทางอาหารการกินไดอีกดวย
เนื่องจากมีการศึกษาพบวา เชื้อนี้มีอยูในน้ําเหลือง อุจจาระและปสสาวะของผูปวย เมื่ออาการปวยยาง
เขาสัปดาหที่ 3
การปองกันและรักษา
โรคนี้ติดตอไดโดยการสัมผัสละอองน้ําลาย เสมหะ เขาทางปากและจมูก แตเดิมเชื่อ
วา เชื้อไวรัสโคโรนาจะมีชีวิตอยูนอกรางกายมนุษยไดไมเกิน 3 ชั่วโมง แตจากขอมูลการศึกษาใหม ๆ
พบวา เชื้อนี้อยูไดนานกวา 1 วัน โดยเฉพาะในอุจจาระและปสสาวะจะอยูไดนานหลายวัน การปองกัน
ที่ดีที่สุดไดแก การลางมือ การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอยางเครงครัด และการใสหนากากอนามัย
ในการปองกันโรคซารสนั้น มีขอแนะนําดังนี้
1. รัก ษาสุ ข ภาพให แ ข็ ง แรงอยู เ สมอด ว ยการรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอ พยายามลดความเครียด และไมเสพสารเสพติด

100

2. ใชผาป ด ปากปด จมู ก ทุก ครั้งเมื่อ ไอหรื อจาม ขณะที่เปน หวัด ควรใชห นากาก
อนามัยอยูเสมอ
3. รักษาความสะอาดของมืออยูเสมอ ดวยการลางมือบอย ๆ ดวยน้ําสบู
4. ไมควรใชมือขยี้ตา แคะจมูก แคะฟน หากมีความจําเปนตองลางมือใหสะอาดทั้ง
กอนและหลังการกระทําดังกลาว
5. อยาใชผาเช็ดตัวหรือผาเช็ดหนารวมกับผูอื่น ถาใชกระดาษเช็ดน้ํามูกควรทิ้งในถัง
ขยะมีฝาปด
6. ใชชอนกลางเมื่อรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
7. รักษาความสะอาดของบานเรือน ของใชในบาน เชน โทรศัพทควรเช็ดดวยผาชุบ
น้ําสะอาดบิดหมาดหรือแอลกอฮอล
8. เปดประตูหนาตางใหอากาศภายในบานถายเทไดสะดวก
9. หากมีอาการไข ไอ หรือจาม ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแนนหรือการระบาย
อากาศไมดี และควรไปพบแพทยทันที
10. ในขณะเดินทางอยูบนรถโดยสารไมควรอยูใกลชิดผูที่เปนไข ไอ หรือจาม
11. หลีก เลี่ยงการคลุกคลีใ กลชิดกับผูปวย และผูที่เดิน ทางมาจากประเทศที่มีการ
ระบาด
12. งดหรือหลีก เลี่ยงการเดิน ทางไปตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการแพร
ระบาดของโรคนี้
การรักษา สวนใหญจะเปนการรักษาตามอาการและใชอุปกรณชวยการหายใจ (ใน
รายที่มีภาวะหายใจลมเหลว) ไดมีการทดลองใชเซรุมจากผูปวยที่หายจากโรค ซึ่งพบวาจะไดผลหากให
เซรุมในระยะสัปดาหแรกของโรคในปจจุบันมีการทดลองผลิตยาตานไวรัสซารสโดยเฉพาะ ซึ่งอยูใน
ระหวางการพัฒนาและคาดวาจะสามารถนํามาใชไดในอนาคตอันใกล
โรคไขมาลาเรีย (Malaria)
ไขมาลาเรียหรือไขจับสั่น เปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อปรสิต จําพวกโปรโตซัว ชื่อ
พลาสโมเดียม (Plasmodium) ซึ่งเกิดจากยุงกนปลองเปนพาหะนําโรคมาสูคน และเปนโรคที่มีสถิติการ
ระบาดสูงมาก โดยเฉพาะในภาคใตและในจังหวัดที่เปนปาเขาที่มีฝนตกชุกอยูบอย ๆ
สาเหตุ
ยุงกนปลองเปนพาหะนําโรคเมื่อยุงกัดคนที่เปนไขมาลาเรียแลวไปกัดคนอื่นก็จะแพร
เชื้อใหกับคนอื่น ๆ ตอไป
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อาการ
ผูที่ไ ดรับ เชื้อ ไขม าลาเรี ยจะมีอาการวิง เวีย นศีร ษะ ออนเพลีย มีไข สูง หนาวสั่ น
อาเจียน และมีเหงื่อมาก บางรายที่เปนชนิดรุนแรงมีไขสูงขึ้นสมอง อาจมีอาการเพอ ชัก หมดสติหรือ
ตายในที่สุด บางรายไมตายแตเพอคลั่ง เสียสติ และความจําเสื่อม
การติดตอ
ติดตอโดยยุงกนปลองตัวเมียไปกัดและกินเลือดคนที่เปนไขมาลาเรียแลวไดรับเชื้อ
มาลาเรียมาจากคนที่เปนไข เชื้อนัน้ จะเจริญในตัวยุงประมาณ 10 วัน ก็จะมีอาการไขมาลาเรีย
การปองกัน
1. นอนในมุงอยาใหยุงกัดได
2. ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง เชน ภาชนะที่มีน้ําขังใหหมดไป
3. เมื่อเขาปาหรือแหลงที่มีไขมาลาเรียระบาด ระวังอยาใหยุงกัดโดยใชยากันยุงทา
4. ผูอยูในพื้นที่แหลงไขมาลาเรียระบาดควรปลูกตนตะไครหอมไวกันยุง
5. ถาสงสัยวา เปน ไขมาลาเรีย ควรไปรั บการตรวจเลือด และรับการรัก ษาเพื่ อ
ปองกันการแพรตอไปยังผูอื่น
การรักษามาลาเรีย
เนื่องจากในปจจุบันพบเชื้อมาลาเรียที่ดื้อตอยา และอาจมีโรคแทรกซอนรายแรง (เชน
มาลาเรียขึ้นสมอง) โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่อยูในเมือง ซึ่งไมมีภูมิตานทานโรคนี้
ดังนั้น ถาหากมีอาการนาสงสัย เชน มีไขหลังกลับจากเขตปาเขาหรือเขตมาลาเรีย ก็
ควรรีบไปหาหมอเพื่อตรวจหาเชื้อ
โรคไขหวัดนก (Avian Influenza หรือ Bird Flu)
เมื่อ 20 ปที่ผานมา ไดเกิดโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด H5N1 ที่เรียกวาไขหวัด
นกและระบาดไปทั่วโลก
เดิมเชื้อไขหวัดนกเปนเชื้อไวรัสโดยธรรมชาติจะติดตอในนกเทานั้น โดยเฉพาะนก
ปา นกเปดน้ํา จะเปนพาหะของโรค เชื้อจะอยูในลําไสนก โดยที่ตัวนกไมมีอาการ แตเมื่อนกเหลานี้
อพยพไปตามแหลงตาง ๆ ทั่วโลก ก็จะนําเชื้อนั้นไปดวย เมื่อสัตวอื่น เชน ไก เปด หมู หรือสัตวเลี้ยง
อื่น ๆ ไดรับเชื้อไขหวัดนกก็จะเกิดอาการ 2 แบบ คือ
1. หากไดรับเชื้อชนิดไมรุนแรงสัตวเลี้ยงนั้นอาจจะมีอาการไมมากและหายไดเอง
2. หากเชื้อที่ไดรับมีอาการรุนแรงมากก็จะทําใหสัตวเลี้ยงตายไดภายใน 2 วัน
ปจจุบันมีการระบาดของไขหวัดมากกลับมาอีกครั้ง โดยเชื้อโรคไดแพรไปทั่วโลก
เกิดการระบาดของเชื้อไขหวัดนกชนิด H5N1 ในไกและแพรกระจายสูคนทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก
ทั่วไป จนมีการเฝาระวังโดยหากทราบวามีไกตายดวยเชื้อไขหวัดนก จะตองรีบแจงเจาหนาที่รัฐและมี
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การควบคุมการแพรเชื้อโรคดวยการทําลายไกในพื้นที่นั้น ๆ ทันที เชน การฝงกลบและฉีดพนสารฆา
เชื้อเพื่อตัดวงจรการแพรระบาดสูคนตอไป
โรคไขหวัดนก เปนโรคติดตอของสัตวปก ตามปกติโรคนี้ติดตอมายังคนไดไมงายนัก
แตคนที่สัมผัสใกลชิดกับสัตวที่เปนโรคอาจติดเชื้อได
สาเหตุ
เกิด จากเชื้อไวรัสชนิด เอ็ชไฟวเอ็น วัน (H5N1) พบในนก ซึ่งเปน แหลงเชื้อโรคใน
ธรรมชาติ โรคอาจแพรมายังสัตวปกตาง ๆ ได เชน ไกที่เลี้ยงอยูในฟารม เลี้ยงตามบานและไกชน
รวมทั้งเปดไลทุงดวย
ระยะฟกตัว
ระยะฟกตัวในคน 1 ถึง 8 วัน
อาการ
ผูปวยมีอาการคลายไขหวัด ใหญ ไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ออนเพลีย เจ็บคอ ไอ ผูปวยเด็กเล็ก ผูสูงอายุ หรือผูที่มีโรคประจําตัว หากมีภูมิคุมกันไมดี อาจมีอาการ
รุนแรงได โดยจะมีอาการหอบ หายใจลําบาก เนื่องจากปอดอักเสบรุนแรง

การติดตอ
โดยการสัมผัสซากสัตวปกที่ปวยหรือตาย เชื้อที่อยูในน้ํามูก น้ําลาย และมูลสัตวปวย
อาจติดมากับมือ และเขาสูรางกายทางเยื่อบุของจมูกและตา ผูที่เสี่ยงตอโรคไขหวัดนก ไดแก ผูที่ทํางาน
ในฟารมสัตวปก ผูที่ฆาหรือชําแหละสัตวปก ผูเลี้ยงสัตวปกในพื้นที่ที่เกิดโรคไขหวัดนกระบาด
การปองกัน
1. รับประทานอาหารประเภทไกและไขที่ปรุงสุก เทานั้น โดยเฉพาะชว งที่มีก าร
ระบาด ของโรค
2. ควรเลือกซื้อไกสดที่ไมมีลักษณะบงชี้วาอาจตายดวยโรคติดเชื้อ เชน เนื้อมีสีคล้ํามี
จุดเลือดออก สําหรับไข ควรเลือกฟองที่ไมมีมูลไกติ ดเปอนที่เปลือกไข กอนปรุงควรนํามาลางให
สะอาด
3. ไมเลนคลุกคลีหรือสัมผัสตัวสัตว น้ํามูก น้ําลาย มูลของไกและสัตวปก โดยเฉพาะ
สัตวที่ปวยหรือตาย รวมทั้งบริเวณที่เลี้ยงสัตวปกดวย
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4. อาบน้ําใหสะอาดและเปลี่ยนเสื้อผาทุกครั้งหลังสัมผัสหรือคลุกคลีกับสัตวปก ทุก
ชนิด
5. หามนําสัตวปกที่ปวยหรือตายมารับประทาน หรือปรุงเปนอาหารอยางเด็ดขาด
6. รักษาความสะอาดในบาน ในสถานประกอบการ และบริเวณรอบ ๆ ใหสะอาดอยู
เสมอ
7. กําจัดสัตวที่ปวยหรือตายผิดปกติ ดวยการเผาหรือฝงอยางถูกวิธีและราดดวยน้ํายา
ฆาเชื้อโรคหรือโรยดวยปูนขาว
8. หากพบไก เปด หรือสัต วปก ตายจํานวนมากผิด ปกติใ หรีบแจงเจาหนาที่ ผูนํา
ชุมชน ทันที

ผลกระทบเมื่อมีการระบาดของไขหวัดนก
1. เมื่อเกิดการระบาดของไขหวัดนกจากคนสูคน เชื้อจะติดตอโดยการจามหรือไอ
จากนั้นคนที่ไดรับเชื้ออาจจะแพรเชื้อโดยที่ยังไมมีอาการ ทําใหเชื้อระบาดไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว
2. ประมาณวาจะมีประชากรโลกติดเชื้อรอยละ 25-30 โดยคาดวาจะมีคนเสียชีวิตจาก
การติดเชื้อนี้ประมาณ 2 – 7.4 ลานคนทั่วโลก ซึ่งหากเชื้อมีความรุนแรงก็อาจจะมีคนเสียชีวิตมากกวานี้
3. จํ า นวนเตี ย งของโรงพยาบาลจะไม เ พี ย งพอ ทํ า ให ข าดบุ ค ลากรด า นการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งการดูแลรักษาจะไมทั่วถึง
4. จะขาดแคลนเวชภัณฑ ยาปฏิชีวนะหรือวัคซีนที่ใชในการรักษา
5. เกิดปญหาตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ
6. การชวยเหลือจากนานาชาติอาจทําไดนอยลง เนื่องจากแตละประเทศก็ตองดูแล
และหวงใยประชาชนของตนเอง
สรุป คนติดเชื้อโรคไขหวัดนกไดอยางไร
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เมื่อนกน้ําอพยพไปอาศัยที่ใ ดก็จ ะถายอุจจาระที่มีเชื้อโรค สัต วเลี้ยง เชน ไก เมื่อ
ไดรับเชื้อโรคก็จะเกิดการติด เชื้อ ซึ่งสามารถแพรสูค นได เมื่อไกตายหรือปว ย อาจมีการสัมผัสไก
เหลานั้น หรื อนําไปบริ โ ภคโดยที่ ไมไดทําใหสุก เสียก อน ก็จ ะทํ าใหค นติด เชื้อไขหวั ด นกจากไก
นอกจากนี้การติดตออาจเกิดขณะทําการเชือดไก ถอนขนไกหรือทําความสะอาดเครื่องในไกได
อยางไรก็ตาม โรคไขหวัดนกเปนโรคติดตอของสัตวปก ตามปกติ เชื้อโรคนี้จะติดตอ
มายังคนไดไมงายนัก หากมีการระมัดระวังไมสัมผัสไกปวย ไกตายหรือไกที่ มีเชื้อโรคโดยตรง หรือ
รับประทานไกที่ปรุงสุกในอุณหภูมิ 70 C ขึ้นไปก็จะปลอดภัยจากโรคไขหวัดนกได
อหิวาตกโรค
อหิวาตกโรค (Cholera) คือ โรคระบาดชนิดหนึ่งมีอาการทองรวง อาเจียน รางกายจะ
ขับน้ําออกมาเปนจํานวนมาก
อหิ ว าตกโรคเป น โรคในระบบทางเดิ น อาหารที่ เกิ ด ขึ้ น เฉี ย บพลั น เกิ ด จากเชื้ อ
แบคทีเรียใน สายพันธุเฉพาะชื่อ ไวบริโอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) โดยทั่วไปมีอาการไมมาก แต
ประมาณ 1 ใน 10 ราย อาจเกิดอาการทองเสียอยางรุนแรง อาเจียน และเปนตะคริวที่ขาได เปนผลไม
เกิดการสูญเสียน้ําและเกลือแรอยางรวดเร็ว เกิดภาวะขาดน้ําและหมดสติ ถาไมไดรับการรักษาอาจถึง
แกชีวิต
การติดตอและแพรกระจายของเชื้อโรค
อหิวาตกโรคติดตอไดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปอนอุจจาระหรือ
อาเจียนของผูติดเชื้อหรือโดยการรับประทานหอยดิบ ๆ จากแหลงน้ําที่มีเชื้อนี้ แตไมติดตอ โดยการ
สัมผัสผิวเผินกับผูติดเชื้อ
การระบาดมัก เกิด ในบริเวณที่มีร ะบบทอระบายอุจ จาระและแหลงน้ําสะอาดไม
เพียงพอ ไมกี่ปมานี้โ รคอหิว าตกโรคเกิด ระบาดตอเนื่องกัน หลายครั้ง ในพื้น ที่บางแหงของทวี ป
แอฟริ ก า เอเชี ย อเมริ ก าใต และอเมริ ก ากลาง (แม ต ามปกติ จ ะมี แ หล ง น้ํ า สะอาดพอเพี ย ง แต
อหิวาตกโรคก็อาจเกิดขึ้นหลังจากมีภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหวหรือน้ําทวมได) อยางไรก็ดี ผูที่เขา
ไปในบริเวณแพรระบาด ของโรค แตระมัดระวังเรื่องการกินอาหารก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนอย
ระยะเวลาฟกตัว
ผูที่ไดรับเชื้อจะเกิดอาการไดตั้งแต 24 ชั่วโมง ถึง 5 วัน แตโดยเฉลี่ยแลวจะเกิดอาการ
ภายใน 1-2 วัน
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อาการ
1. เปนอยางไมรุนแรง พวกนี้มักหายภายใน 1 วัน หรืออยางชา 5 วัน มีอาการถาย
อุจจาระเหลวเปนน้ํา วันละหลายครั้ง แตจํานวนอุจจาระไมเกินวันละ 1 ลิตร ในผูใหญอาจมีปวดทอง
หรือคลื่นไสอาเจียนได
2. เปนอยางรุนแรง อาการระยะแรก มีทองเดิน มีเนื้ออุจจาระมาก ตอมามีลักษณะ
เปนน้ําซาวขาว เพราะวามีมูกมาก มีกลิ่นเหม็นคาว ถายอุจจาระไดโดยไมมีอาการปวดทอง บางครั้ง
ไหลพุงออกมาโดยไมรูสึกตัว มีอาการอาเจียนโดยไมคลื่นไส อุจจาระออกมากถึง 1 ลิตรตอชั่วโมง
และจะหยุดเองใน 1-6 วัน ถาไดน้ําและเกลือแรชดเชยอยางเพียงพอ แตถาไดน้ําและเกลือแรทดแทนไม
ทันกับที่เสียไป จะมีอาการขาดน้ําอยางมาก ลุกนั่งไมไหว ปสสาวะนอย หรือไมมีเลย อาจมีอาการเปน
ลม หนามืด จนถึงช็อก ซึ่งเปนอันตรายถึงชีวิตได
ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการทองเสีย
1. งดอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดรอน หรือของหมักดอง
2. ดื่มน้ําชาแกแทนน้ํา บางรายตองงดอาหารชั่วคราว เพื่อลดการระคายเคืองในลําไส
3. ดื่มน้ําเกลือผง สลับกับน้ําตมสุก ถาเปนเด็กเล็กควรปรึกษาแพทย
4. ถาทองเสียอยางรุนแรง ตองรีบนําสงแพทยดวน
การปองกัน
1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ และดื่มน้ําสะอาด เชน น้ําตมสุก ภาชนะที่ใส
อาหารควรลางสะอาดทุกครั้งกอนใช หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง สุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่ปรุงทิ้งไวนาน ๆ
อาหารที่มีแมลงวันตอม
2. ลางมือฟอกสบูใ หสะอาดทุก ครั้งกอนกิน อาหารหรือกอนปรุงอาหารและหลัง
เขาสวม
3. ไมเทอุจจาระ ปสสาวะและสิ่งปฏิกูลลงในแมน้ําลําคลอง หรือทิ้งเรี่ยราด ตองถาย
ลงในสวมที่ถูกสุขลักษณะและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยการเผาหรือฝงดิน เพื่อปองกันการแพรของเชื้อโรค
4. ระวังไมใหน้ําเขาปาก เมื่อลงเลนหรืออาบน้ําในลําคลอง
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผูปวยที่เปนอหิวาตกโรค
6. สําหรับผูที่สัมผัสโรคนี้ ควรรับประทานยาที่แพทยใหจนครบ
การรักษาทางการแพทย
การรักษาฉุกเฉิน คือ การรัก ษาภาวะขาดน้ําโดยดว น ดว ยการใหน้ําและเกลือแร
ทดแทนการสูญเสียทางอุจ จาระ ถาผูปว ยอยูใ นภาวะขาดน้ํารุน แรง ตองใหน้ําทางเสนโลหิต อยาง
เรงดวน จนกวาปริมาณน้ําในรางกาย ความดันโลหิตและชีพจรจะกลับสูภาวะปกติ
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สําหรับผูปว ยในระดับปานกลางทั่ ว ไป การใหดื่มน้ําเกลือแรทดแทนจะใหผลดี
สวนผสมของน้ําเกลือแรสูตรมาตรฐานไดแก กลูโคส 20 ก. โซเดียมคลอไรด 3.5 ก. โปแตสเซียม 1.5
ก. และโตรโซเดียมซิเทรต 2.9 ก. หรือโซเดียมไบคารบอเนต 2.5 ก. ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
การติดเชื้อ Chikungunya virus เดิมมีรกรากอยูในทวีปอาฟริกา ในประเทศไทยมีการ
ตรวจพบครั้งแรกพรอมกับที่มีไขเลือดออกระบาดและเปนครั้งแรกในทวีปเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2501 โดย
Prof.W McD Hamnon แยกเชื้อชิคุนกุนยา ไดจากผูปวยโรงพยาบาลเด็ก กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโรค
โรคชิคุนกุนยา เปนโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเปนพาหะนําโรค มีอาการ
คลายไขแดง แตตางกันที่ไมมีการรั่วของพลาสมาออกนอกเสนเลือด จึงไมพบผูปวยที่มีอาการรุนแรง
มากจนถึงมีอาการช็อก
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) โดยมียุงลาย เปนพาหะนําโรค
วิธีการติดตอ
ติดตอกันไดโดยมียุงลาย Aedes aegypti เปนพาหะนําโรคที่สําคัญ เมื่อยุงลายตัวเมีย
กัดและดูดเลือดผูปวยที่อยูในระยะไขสูง ซึ่งเปนระยะที่มีไวรัสอยูใ นกระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเขาสู
กระเพาะยุง และเพิ่มจํานวนมากขึ้น แลวเดินทางเขาสูตอมน้ําลาย เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไปกัด
คนอื่นก็จะปลอยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทําใหคนนั้นเกิดอาการของโรคได
ระยะฟกตัว
โดยทั่วไปประมาณ 1-12 วัน แตที่พบบอยประมาณ 2-3 วัน
ระยะติดตอ
ระยะไขสูงประมาณวันที่ 2-4 เปนระยะที่มีไวรัสอยูในกระแสเลือดมาก
อาการและอาการแสดง
ผูปวยจะมีอาการไขสูงอยางฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามรางกายและอาจมีอาการคันรวม
ดวย พบตาแดง (conjunctiva injection) แตไมคอยพบจุดเลือดออกในตาขาว สวนใหญแลวในเด็กจะมี
อาการไมรุนแรงเทาในผูใหญ ในผูใหญอาการที่เดนชัดคืออาการปวดขอ ซึ่งอาจพบขออักเสบได สวน
ใหญจะเปนที่ขอเล็ก ๆ เชน ขอมือ ขอเทา อาการปวดขอจะพบไดหลาย ๆ ขอ เปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อย
ๆ อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับขอไมได อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห ผูปวยบางรายอาจมี
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อาการปวดขอเกิดขึ้นไดอีกภายใน 2-3 สัปดาหตอมา และบางรายอาการปวดขอจะอยูไดนานเปนเดือน
หรือเปนป ไมพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อก ซึ่งแตกตางจากโรคไขเลือดออก
โรคนี้จะพบมากในฤดูฝน เมื่อประชากรยุงเพิ่มขึ้นและมีการติดเชื้อในยุงลายมากขึ้น
พบโรคนี้ไดในทุกกลุมอายุ ซึ่งตางจากไขเลือดออกและหัดเยอรมันที่สวนมากพบในผูอายุนอยกวา 15
ป ในประเทศไทยพบมีการระบาดของโรคชิคุนกุนยา 6 ครั้ง ในป พ.ศ. 2531 ที่จังหวัดสุรินทร พ.ศ.
2534 ที่ จั ง หวั ด ขอนแก น และปราจี น บุ รี ในป พ.ศ. 2536 มี ก ารระบาด 3 ครั้ ง ที่ จั ง หวั ด เลย
นครศรีธรรมราช และหนองคาย และกลับมาระบาดอีกในป พ.ศ. 2551
การรักษา
ไมมีการรัก ษาที่จําเพาะเจาะจง (specific treatment) การรักษาเปนการรักษาแบบ
ประคับประคอง (supportive treatment) เชน ใหยาลดอาการไข ปวดขอ และการพักผอน
การปองกัน
การปองกันที่ดีควรปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันโรคไขเลือดออก คือ ทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลาย และนอนกางมุง หรือนอนในหองที่มีมุงลวด หากตองออกไปในที่มียุงชุกชุม ควร
ทายากันยุงปองกันทุกครั้ง

โรคไขหวัดใหญและไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
โรคไขหวัดใหญ
โรคไขหวัดใหญ เปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส พบไดทั้งเด็ก
และผูใหญ สามารถติดตอกันไดงายจะมีอาการรุนแรงกวาโรคหวัดธรรมดา
ผูปวยจะมีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย คัดจมูก น้ํามูกไหล ตาแดง
ไอ จาม บางรายอาจมีอาการคลื่น ไส อาเจียน เบื่ออาหาร ทองเดิน และอาจมีโรคแทรกซอนได เชน
หลอดลมอักเสบ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ปวดบวม ตอมทอนซิลอักเสบ เปนตน ซึ่งภาวะแทรกซอน
เหลานี้มักเกิดในเด็กเล็ก คนสูงอายุ ผูปวยเบาหวาน คนที่สูบบุหรี่จัด หรือผูปวยที่เปนโรคปอดเรื้อรัง
ถาปวยเปนโรคไขหวัดใหญควรไปรับการตรวจรักษาจากแพทย เพราะจะไมหายงาย
ๆ เหมือนโรคหวัดธรรมดา สําหรับการปฏิบัติตนหลังการตรวจรักษาก็ควรพักผอนมาก ๆ งดการทํางาน
หนัก หรือการออกกําลังกาย สวมเสื้อผาใหรางกายอบอุน อยาอาบน้ําเย็น ดื่มน้ําอุนมาก ๆ เพื่อชวยลด
ไข รับประทานอาหารออน ๆ ใชผาชุบน้ําธรรมดาเช็ดตัวเมื่อเวลามีไข และรับประทานยาตามแพทยสั่ง
ในการปองกันโรคนี้ก็เหมือนกับการปองกันโรคหวัดธรรมดาและในปจจุบันนี้ก็มี
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ซึ่งผูที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวย
ดวยโรคเรื้อรัง
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ตาง ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคไต โรคเลือด โรคหัวใจ โรคปอด เปนตน ผูปวยติดเชื้อเอช
ไอวี เด็กที่มีโรคเรื้อรังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผูที่กําลังจะเดินทางไปตางประเทศและผูที่ทํางาน
บริการสาธารณชน
โรคไขหวัดใหญ ติดตอเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจไดรวดเร็ว มักระบาดใน
ฤดูฝน ไขหวัดใหญมีหลายชนิด บางชนิดรุนแรงทําใหผูปวยเสียชีวิตได
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอยู 3 ชนิด คือ ชนิดเอ ชนิดบี และชนิดซี บางครั้งใชชื่อ
ตามเมืองที่ระบาด เชน ไขหวัดฮองกง หรือไขหวัดใหญ 2009 เปนตน
การติดตอ เหมือนกับไขหวัดธรรมดา ติดตอโดยการสัมผัสโดยตรง ดวยการไอหรือ
จามรดกันหายใจเอาเชื้อโรคที่ปะปนอยูในอากาศและติดตอทางออมโดยการใชสิ่งของ เสื้อผา ปะปน
กับผูปวย
ระยะฟกตัวของโรค ประมาณ 1-3 วัน สําหรับเด็กเล็กอาจแพรเชื้อไดนานถึง 7 วัน
อาการ มีอาการรุนแรงมากกวาไขหวัดธรรมดา มักเกิดขึ้นทันทีทันใด ดวยการปวด
ศีรษะ หนาวสั่น มีไข ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย เบื่ออาหาร
การรัก ษาพยาบาล ไขหวัด ใหญไมมียารัก ษา ตองรัก ษาตามอาการของโรคและ
ปองกันการเกิดโรคแทรกซอน
การปฏิบัติตน เมื่อมีอาการโรค ควรรักษาตามอาการของโรค โดยปรึกษาแพทยและ
รับประทานยาตามแพทยสั่ง พักผอนใหมาก ๆ รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ควรทําใหรางกาย
อบอุน เชน การนอนหมผา เวลาไอหรือจามควรใชผาหรือกระดาษปดปากปดจมูก เพื่อปองกันเชื้อโรค
ไมใหแพรกระจายไปสูผูอื่น
การปองกันและควบคุมโรค ควรปฏิบัติดังนี้
1. ไมควรคลุกคลีกับผูปวย ควรแยกใหอยูตางหาก
2. ไมใชของใชรวมกับผูปวย
3. เวลาไอหรือจามควรปดปาก ปดจมูก
4. รักษารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 หรือไขหวัด ใหญสายพันธุใหมชนิด เอ (H1N1) ที่
แพรระบาดเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยอยูในขณะนี้ ทําใหมีผูเสีย ชีวิตแลวหลายสิบราย
และมีผูติดเชื้อกวาพันราย (ขอมูลเดือนสิงหาคม 2552)
ปจจุบันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใ หม ชนิดเอ (H1 N1) กําลัง
ขยายตัว ไปทั่วโลก และขณะนี้ประเทศไทยพบการระบาดภายในประเทศแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งอาจแพรร ะบาดอยางรวดเร็ว ไขหวัดใหญสายพันธุใ หมนี้มี
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อาการคลายกับไขหวัดหรือไขหวัดใหญธรรมดา สวนใหญมีอาการนอยและหายไดโดยไมตองรับการ
รักษาที่โรงพยาบาล
สําหรับผูปว ยจํานวนไมมากในตางประเทศที่เสียชีวิ ต มักเปนผูที่มีโ รคประจําตัว
เรื้อรัง เชน โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เปนตน ผูมีภูมิตานทานต่ํา โรค
อวน ผูสูงอายุมากกวา 65 ป เด็กอายุต่ํากวา 5 ป และหญิงมีครรภ
สํา หรั บ วิ ธีก ารติ ด ต อและวิ ธี ก ารป อ งกั น โรค จะคล า ยกั บ ไข ห วั ด ใหญ ธ รรมดา
กระทรวงสาธารณสุขจึงขอใหคําแนะนําในการปองกัน และควบคุมโรคไขหวัดใหญ สายพันธุใหม
ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) ดังตอไปนี้
คําแนะนําสําหรับประชาชนทั่วไป
1. ลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ
2. ไมใชแกวน้ํา หลอดดูดน้ํา ชอนอาหาร ผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว รวมกับ
ผูอื่น
3. ไมควรคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีอาการไขหวัด
4. รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ดื่มน้ํามาก ๆ
นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
5. ควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ที่มีผูคนแออัดและอากาศถายเทไมดีเปนเวลานาน
โดยไมจําเปน
6. ติดตามคําแนะนําอื่น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด
คําแนะนําสําหรับผูปวยไขหวัดหรือไขหวัดใหญ
1. หากมีอ าการปว ยไมรุ น แรง เชน ไขไ มสู ง ไม ซึม และรับ ประทานอาหารได
สามารถรักษาตามอาการดวยตนเองที่บานได ไมจําเปนตองไปโรงพยาบาล ควรใชพาราเซตามอลเพื่อ
ลดไข (หามใชยาแอสไพริน) นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และดื่มน้ํามาก ๆ
2. ควรหยุดเรียน หยุดงาน จนกวาจะหายเปนปกติ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิด
หรือใชสิ่งของรวมกับผูอื่น
3. สวมหนากากอนามัยเมื่อจําเปนตองอยูกับผูอื่น หรือใชกระดาษทิชชู ผาเช็ดหนา
ปดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม
4. ล า งมื อ บ อ ย ๆ ด ว ยน้ํ า และสบู หรื อ ใช แ อลกอฮอล เ จลทํ า ความสะอาดมื อ
โดยเฉพาะหลังการไอ จาม
5. หากมีอาการรุนแรง เชน หายใจลําบาก หอบเหนื่ อย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไป
พบแพทย
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คําแนะนําสําหรับสถานศึกษา
1. แนะนําใหผูเรียนที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ พักรักษาตัวที่บานหรือหอพัก
หากมีอาการปวยรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย
2. ตรวจสอบจํานวนผูเรียนที่ขาดเรียนในแตละวัน หากพบขาดเรียนผิด ปกติ หรือ
ตั้ง แต 3 คนขึ้น ไปในห องเรีย นเดี ยวกัน และสงสั ย วา ปว ยเป น ไขห วั ด ใหญ ใ ห แ จง ตอ เจา หน า ที่
สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค
3. แนะนําใหผูเรียนที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเองเปน
เวลา 7 วัน ถามีอาการปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน
4. หากสถานศึ ก ษาสามารถให ผู เ รี ย นที่ มี อ าการป ว ยคล า ยไข ห วั ด ใหญ ทุ ก คน
หยุดเรียนไดก็จะปองกันการแพรกระจายเชื้อไดดี และไมจําเปนตองปดสถานศึกษา แตหากจะพิจารณา
เปดสถานศึกษา ควรหารือรวมกันระหวางสถานศึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใชที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก เชน โตะ
เรียน ลูกบิดประตู โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกเช็ดทําความสะอาด
อยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง จัดใหมีอางลางมือ น้ําและสบูอยางเพียงพอ ในบางวันควรเปดประตูหนาตาง
ใหอากาศถายเทไดสะดวก และแสงแดดสองไดทั่วถึง
คําแนะนําสําหรับสถานประกอบการและสถานที่ทํางาน
1. แนะนําใหพนักงานที่มีอาการปวยคลายไขหวัด ใหญ พัก รัก ษาตัว ที่บาน หากมี
อาการปวยรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย
2. ตรวจสอบจํานวนพนักงานที่ขาดงานในแตละวัน หากพบขาดงานผิดปกติ หรือ
ตั้งแต 3 คนขึ้นไปในแผนกเดียวกัน และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญ ใหแจงตอเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค
3. แนะนําใหพนักงานที่เดิน ทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเอง
เปนเวลา 7 วัน ถามีอาการปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน
4. ในสถานการณปจจุบัน ยังไมแนะนําใหปดสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางาน
เพื่อการปองกันการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใช ที่มีผู สัมผัสจํานวนมาก เชนโตะ
ทํางาน ลูกบิดประตู โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกทั่วไปเช็ดทําความ
สะอาดอยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง จัดใหมีอางลางมือ น้ําและสบูอยางเพียงพอ ในบางวันควรเปดประตู
หนาตาง ใหอากาศถายเทไดสะดวก และแสงแดดสองไดทั่วถึง
6. ควรจั ด ทําแผนการประคองกิ จ การในสถานประกอบการและสถานที่ทํ างาน
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางตอเนื่อง หากเกิดการระบาดใหญ

111

แหลงขอมูลการติดตอเพื่อปรึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
1. กรุงเทพมหานคร ติด ตอไดที่ กองควบคุมโรค สํานัก อนามัย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2245-8106, 0-2246-0358 และ 0-2354-1836
2. ตางจังหวัด ติดตอไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
ติ ด ตามข อ มู ล และรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ เ ว็ บ ไซต ก ระทรวงสาธารณสุ ข
www.moph.go.th และหากมีขอสงสัย สามารถติดตอไดที่ ศูนยปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเลข
โทรศัพท 0-2590-3333 และศูนยบริการขอมูลออนไลน กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท 02590-1994 ตลอด 24 ชั่วโมง

กิจกรรม

ใหผูเรียนศึกษาและรวบรวมขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคติดตอที่ระบาดอยูในชวงเวลา
ปจจุบัน พรอมบอกวิธีการปองกันและแกปญหาในชุมชน
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บทที่ 6
ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร

สาระสําคัญ
ปจจุบันประชาชนหันมานิยมใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรกันมากขึ้น การศึกษา
ถึงสรรพคุณและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ถูกตองจะชวยใหประชาชนรูจักการดูแล
รักษาสุขภาพดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อใหผูเรียนสามารถ
1. บอกสรรพคุณและวิธกี ารใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่สําคัญได
2. อธิบายอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
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เรื่องที่ 1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
ปจจุบันมีการสนับสนุนใหใช “สมุนไพร” ในการรักษาโรคตาง ๆ และมีผลิตภัณฑ
สมุนไพรออกมามากจนเกิดการสับสนระหวาง “สมุนไพร” และ “ยาแผนโบราณ” ซึ่ง “ยาสมุนไพร”
นั้น จะหมายถึง ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแร ซึ่งมิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพในขณะที่ “ยาแผน
โบราณ” เปนการนําเอาสมุนไพรมาแปรรูปแลวอาจจะอยูในรูปยาน้ํา ยาเม็ด หรือแคปซูล ซึ่งยาแผน
โบราณนี้ การจะผลิตหรือนําสั่งเขามาจะตองไดรับอนุญาตจาก อย. กอน รวมทั้งการขายยาแผนโบราณ
ตองขายเฉพาะในรานขายยาแผนโบราณหรือในรานขายยาแผนปจจุบันเทานั้น

1.1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณ
ความหมายของยาแผนโบราณ
ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 ไดแบงออกเปน 2 แบบ คือ ยาแผนปจจุบัน และยา
แผนโบราณ “ยาแผนโบราณ” คือ ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปแผนโบราณ ซึ่งเปน
ยาที่อาศัยความรูจากตําราหรือเรียนสืบตอกันมา อันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร และยาแผน
โบราณ ที่ยอมรับของกฎหมายยาจะตองปรากฏในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือเปนยาที่รัฐมนตรี
ประกาศหรือรับขึ้นทะเบียนเทานั้น
การควบคุมยาแผนโบราณตามกฎหมายที่ควรรู
1. การผลิต นําเขา และการขายยาแผนโบราณ จะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และตองจัดใหผูประกอบโรคศิลปแผน
โบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ
2. หามมิใ หผูรับอนุญาตผลิต ยา ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณนอกสถานที่ที่ได
กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสงตรงตอผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ
3. ตํารับยาแผนโบราณที่ผลิต หรือนําเขาอยางถูก ตองตามกฎหมาย จะตองขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาและไดเลขทะเบียนจึงจะผลิตหรือนําเขาได
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4. ยาแผนโบราณที่รับขึ้ น ทะเบี ยน ตอ งเปน ยาที่มีส รรพคุณ เปน ที่ เชื่อถือ ไดและ
ปลอดภัยในการใช
5. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณ โดยไมไดรับอนุญาต จะมีความผิด ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท)
6. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาที่ไมไดขึ้นทะเบียน จะมีความผิดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ
7. ผูที่ผลิตยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 ปถึงตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต 10,000 บาท – 50,000 บาท (หนึ่งหมื่นถึงหาหมื่นบาท)
8. ผูที่ข ายยาปลอมจะมีค วามผิด ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต 1 ป – 20 ป และปรับ
ตั้งแต 2,000 – 10,000 บาท (สองพันถึงหนึง่ หมื่นบาท)
9. ผูที่โฆษณาขายยาโดยฝาฝนกฎหมาย ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาท) รายละเอียดจะกลาวตอไป
ปญหายาแผนโบราณที่พบในปจจุบัน
แมวาจะมีก ฎหมายและหนว ยงานที่คอยควบคุมการผลิต และการขายยาแผนโบราณเพื่อ
คุมครองใหผูบริโภคปลอดภัยจากการใชยาแผนโบราณ แตก็ไมสามารถที่จะขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได ไมว า จะเป น การลั ก ลอบผลิ ต และขายยาแผนโบราณโดยไม ได ข ออนุญ าตผลิต และขายจาก
สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานัก งานสาธารณสุขจังหวัด การขายยาแผนโบราณที่
ไมไดขึ้นทะเบียนหรือยาปลอม
อันตรายจากการรับประทานยาแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียนหรือยาปลอม
ในปจจุบันพบวา มียาแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียนหรือยาปลอมกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูบริโภคได เชน มีก ารปนเปอนของจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค หรือการนําสารเคมีที่ไมปลอดภัยตอ
ผูบริโภคมาใสในยาแผนโบราณ เชน เมธิลแอลกอฮอล คลอโรฟอรม การใสยาแกปวด แผนปจจุบัน
เชน อินโดเมทาซิน หรือแมแตการนํายาเฟนิลบิวตาโวนและสเตียรอยด ซึ่งเปนยาควบคุมพิเศษ ซึ่งมี
ผลขางเคียงสูงผสมลงในยาแผนโบราณ เพื่อใหเกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว แตจะทําใหเกิดอันตราย
ตอผูบริโภค คือ ทําใหเกิดโรคกระดูกผุ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคกระเพาะได เปน
ตน
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การเลือกซื้อยาแผนโบราณ
เพื่อความปลอดภัยในการใชยาแผนโบราณ สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยาขอ
แนะนําวิธีการเลือกซื้อยาแผนโบราณ ดังนี้
1. ควรซื้อยาแผนโบราณจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตและมีเลขทะเบียนตํารับยา
2. ไมควรซื้อยาแผนโบราณจากรถเรขาย เพราะอาจไดรับยาที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิตที่
ไมไดมาตรฐาน ซึ่งอาจมีการปนเปอนของจุลิน ทรียในระหวางการผลิต อาจทําใหเกิด อัน ตรายตอ
ผูบริโภคได
3. กอนซื้อยาแผนโบราณ ควรตรวจดูฉลากยาทุกครั้งวามีขอความดังกลาวนี้หรือไม
 ชื่อยาเลขทีห
่ รือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนยา ปริมาณของยาที่บรรจุ
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
 ชื่อผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยาวัน เดือน ป ที่ผลิตยา คําวา “ยา
แผนโบราณ” ใหเห็นไดชัดเจน
 คําวา “ยาใชภ ายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที่” แลวแตกรณี ดวยอักษรสี
แดงเห็นไดชัดเจน ในกรณีเปนยาใชภายนอกหรือยาใชเฉพาะที่ คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณี
เปนยาสามัญประจําบาน คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว
วิธีสังเกตเลขทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ มีดังนี้
1. หากเปนยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศ จะขึ้นตนดวยอัก ษร G ตามดวยเลข
ลําดับที่อนุญาต/ป พ.ศ. เชนเลขทะเบียน G20/42
2. หากเปนยาแผนโบราณที่นําเขาจากตางประเทศ จะขึ้นตนดวยอักษร K ตามดวย
เลขลําดับที่อนุญาต/ป พ.ศ. เชนเลขทะเบียน D15/42 สําหรับการโฆษณายาทุกชนิดไมวาจะเปนยาแผน
โบราณหรือแผนปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 88 โดยสรุปคือ หามโฆษณาโออวด
สรรพคุณวา สามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหาย นอกจากนี้ยังหาม
โฆษณาเปนเท็จหรือเกิดความจริง หามโฆษณาสรรพคุณยาวาสามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรือปองกัน
โรคหรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 ไดแก โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค
โรคเรื้อน โรคหรืออาการโรคของสมอง หัว ใจ ปอด ตับ มาม และไต (เวน แตจะเปนการโฆษณา
โดยตรงตอผูประกอบโรคศิลป ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ) ผูใด
โฆษณา ขายยาโดยฝาฝนมาตรา 88 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท ดังนั้น ถาผูบริโภคพบ
เห็นการโฆษณาโออวดดังกลาว สามารถแจงรองเรียนไดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
การซื้อยาแผนโบราณครั้งใดควรเลือกยาที่มีเลขทะเบียนตํารับยาและซื้อจากรานที่มี
ใบอนุญาตเทานั้น จึงจะปลอดภัยในการใชยาแผนโบราณ
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1.2 หลักและวิธีการใชยาสมุนไพร
ในป จ จุ บั น คา ใช จา ยทางด านสุ ข ภาพของคนไทยเพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ ในแต ล ะป
ประเทศชาติตอ งเสียงบประมาณในการสั่งซื้ อยา และเวชภัณ ฑจ ากตางประเทศเปน จํา นวนมาก
กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามหากลวิธีในการใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการปองกัน
สงเสริมสุข ภาพและรั ก ษาโรค สมุน ไพรไทยและการแพทยแผนไทยนับเปน ทางเลื อกหนึ่ งของ
ประชาชนซึ่งกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะเปนการใชทรัพยากรและภูมิปญญาไทยที่
นอกจากมีความปลอดภัยแลวยังเปนการประหยัดเงินตราของประเทศอีกดวย
สมุนไพรตามพระราชบัญญัติยา หมายถึง ยาที่ไดจากพืช สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งยังไมได
ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ
แตในทางการคาสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงสภาพไป เชน หั่นเปนชิ้นใหเล็กลง บด
เปนผงใหละเอียด นําผงที่บดมาอัดเปนเม็ดหรือนํามาใสแคปซูล
ในปจจุบันไดมีการนําสมุนไพรมาใชอยางกวางขวาง เชน ใชเปนอาหาร อาหารเสริม
เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องสําอาง สวนประกอบในเครื่องสําอาง ใชแตงกลิ่นและสีอาหาร ตลอดจน
ใชเปนยาฆาแมลง
สวนของพืชที่นํามาใชเปนสมุนไพร
สวนของพืชที่เรานํามาใชเปนยานั้นมีหลายสวนขึ้นอยูกับตัวยาวาใชสวนใดของพืช
ซึ่งสวนของพืชที่นํามาใชเปนสมุนไพร มีดังนี้
1. ราก (Root) รากของพืชจะมี 2 แบบ คือ แบบที่มีรากแกวและรากฝอย ซึ่งสามารถ
นํามาใชทําเปนยาไดทั้ง 2 แบบ

2. ลําตน (Stem) สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ
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ลําตนเหนือดิน (Aerial Stem) ไดแก พืชที่มีลําตนอยูเหนือดินทั้งหลาย มีทั้งตน
ใหญและตนเล็ก อาจนําเปลือกหรือเนื้อไมมาทําเปนยาได
ลําตนใตดิน (Underground Stem) จะมีลักษณะคลายราก แตจะมีขนาดใหญ มี
รูปรางตาง ๆ ซึ่งเราเรียกสวนที่อยูใตดินวา “หัว” หรือ “เหงา”
3. ใบ (Leaf) ใบของพืชจะมีรูปรางแตกตางกันไป เชน รูปเรียวยาว รูปรี รูปไข รูป
ใบหอก รูปหัวใจ รูปไต รูปโล เปนตน
4. ดอก (Flower) ดอกไมจะประกอบดวย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู และเกสร
ตัวเมีย ซึ่งจะติดอยูบนฐานรองดอก
5. ผล (Fruit) อาจเรียกเปนผลหรือเปนฝกก็ได

สมุนไพรไทยที่ควรรูจัก
สมุนไพรไทยที่จะกลาวในที่นี้จะกลาวเฉพาะชื่อของพืชที่สามารถนํามาใชเปนยาใน
การรักษา ปองกัน และเสริมสรางสุขภาพได ซึ่งสมุนไพรไทยนั้นมีจํานวนมากมายมหาศาล ตอไปนี้จะ
กลาวเฉพาะที่เราไดพบเห็นกันอยูบอย ๆ บางครั้งอาจคิดไมถึงวาเปนสมุนไพร พอจะยกตัวอยางได
ดังนี้
กระเทียม หอม กระชาย กะเพรา กระวานไทย กานพลู ขา ขิง ขมิ้นชัน ดีปลี
ตะไคร พริกไทย มะละกอ สับปะรด กลวยน้ําวา ขี้เหล็ก ฝกคูน ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย มะขาม
มะขามเทศ มะขามปอม หญาคา หญาหนวดแมว หญาปกกิ่ง วานหางจระเข ใบบัวบก ใบพลับพลึง
ใบแมงลัก เพชรสังฆาต ฝรั่ง ทับทิม มังคุด ฟาทะลายโจร ยอ ผักคราดหัวแหวน บอระเพ็ด ชิงชา
ลาลี ยานาง กระเจี๊ยบแดง ขลู ออยแดง มะกรูด มะนาว แวงเครือ เพกา มะแวง ตนไพล พลู
ชองระอา หญาปลองทอง วานมหากาฬ ผักบุงทะเล สาบเสือ กะเม็ง วานหางชาง เหงือกปลาหมอ

119
ทองพันชั่ง ประคําดีควาย พญาไรใบ นอยหนา สมปอย เอ็นออน วานชักมดลูก หนุมานประสาน
กาย วานน้ํา แกนขนุน ชะลูด เปราะหอม
วานนางคํา
วิธีใชสมุนไพร
สมุนไพรที่มีการนํามาใชในปจจุบันนี้มักนํามาปรุงเปนยาเพื่อใชรักษา ปองกัน และ
สรางเสริมสุขภาพ แตสวนมากจะเปนการรักษาโรค ที่พบมากมีดังนี้
1. ยาตม อาจเปน สมุน ไพรชนิด เดียวหรือหลาย ๆ ชนิด ก็ไดที่นํามาตม เพื่อให
สาระสําคัญที่มีในสมุนไพรละลายออกมาในน้ํา วิธีเตรียมทําโดยนําสมุนไพรมาใสลงในหมอ ซึ่งอาจ
เปนหมอดินหรือหมอที่เปนอะลูมิเนียม สแตนเลสก็ได แลวใสน้ําลงไปใหทวมสมุนไพร แลวจึงนําไป
ตั้งบนเตาไฟ ตมใหเดือดแลวเคี่ยวตออีกเล็กนอย วิธีรับประทานใหรินน้ําสมุนไพรใสถวยหรือแกว
หรือจะใชถวยหรือแกวตักเฉพาะน้ําขึ้นมาในปริมาณพอสมควร หรือศึกษาจากผูขายยาบอก ยาตมบาง
ชนิดสามารถใชไดเกินกวา 1 ครั้ง ดวยการเติมน้ําลงไปแลวนํามาตมแลวเคี่ยวอีกจนกวารสยาจะจืดจึง
เลิกใช เรามักเรียกยานี้วา “ยาหมอ” จะมีรสชาติและกลิ่นที่ไมนารับประทาน น้ําหนักของสมุนไพรที่
นํามาตมนั้น แตละชนิดมักจะชั่ง ซึ่งมีหนวยน้ําหนักเปนบาท ตามรานที่ขายจะมีเครื่องชั่งชนิดนี้ แตถา
หมอที่จายยาไมชั่งก็จ ะใชวิธีก ะปริมาณเอง ในการต มยานี้ถาเปน สมุน ไพรสดจะออกฤทธิ์ดีก ว า
สมุนไพรแหง แตตามรานขายยาสมุนไพรมักเปนสมุนไพรแหงเพราะจะเก็บไวไดนานกวา
2. ยาผง เปนสมุนไพรทีน่ ํามาบดใหเปนผง ซึ่งตามรานขายยาสมุนไพรจะมีเครื่อง
บด โดยคิดคาบดเพิ่มอีกเล็กนอย อาจเปนสมุนไพรชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ไดที่นํามาบดใหเปนผง
แลวนํามาใสกลอง ขวด หรือถุง วิธีรับประทานจะละลายในน้ําแลวใชดื่มก็ได หรือจะตักใสปากแลว
ดื่มน้ําตามใหละลายในปากได ปจจุบันมีการนํามาใสแคปซูล เพื่อสะดวกในการรับประทาน พกพา
และจําหนาย
3. ยาชง วิธีเตรียมจะงายและสะดวกกวายาตม มักมีกลิ่นหอม เตรียมโดยหั่นเปนชิ้น
เล็ก ๆ ตากหรืออบใหแหงแลวนํามาชงน้ําดื่มเหมือนกับการชงน้ําชา ปจจุบันมีสมุนไพรหลายอยางที่
นํามาชงดื่ม มักเปนสมุนไพรชนิดเดียว เชน ตะไคร หญาหนวดแมว ชาเขียวใบหมอน หญาปกกิ่ง เปน
ตน ในปจจุบันมีการนําสมุนไพรมาบดเปนผงแลวใสซองมีเชือกผูกติดซอง ใชชงในน้ํารอนบางชนิดมี
การผสมน้ําตาลทรายแดงเพื่อใหมีรสชาติดีขึ้นแลวนํามาชงกับน้ํารอนดื่ม ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้มีขายอยู
ทั่วไป
4. ยาลูกกลอน เปนการนํายาผงมาผสมกับน้ําหรือน้ําผึ้งแลวปนเปนลูกกลม ๆ เล็ก
ๆ วิธีรับประทานโดยการนํายาลูกกลอนใสปาก ดื่มน้ําตาม
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5. ยาเม็ด ปจ จุบันมีการนํายาผงมาผสมน้ําหรือน้ําผึ้งแลว มาใสเครื่องอัดเปนเม็ด
เครื่องมือนี้หาซื้อไดงาย มีราคาไมแพง ใชมือกดได ไมตองใชเครื่องจักร ตามสถานที่ปรุงยาสมุนไพร
หรือวัดที่มีการปรุงยาสมุนไพรมักจะซื้อเครื่องมือชนิดนี้มาใช
6. ยาดองเหลา ไดจากการนําสมุน ไพรมาใสโหลแลว ใสเหลาขาวลงไปใหทว ม
สมุนไพร ปดฝาทิ้งไวประมาณ 1-6 สัปดาห แลวรินเอาน้ํามาดื่มเปนยา ปจจุบันมีการจําหนายเปน “ซุม
ยาดอง” ซึ่งมีใหพบเห็นอยูบาง
7. นํามาใชสด ๆ อาจนํามาใชทาบาดแผล หรือใชทาแกพิษ เชน วานหางจระเข
ผักบุงทะเล เปนตน นํามาตําใหแหลกแลวพอติดไวที่แผล เชน หญาคา ใบชุมเห็ด เปนตน นํามายาง
ไฟแลวประคบ เชน ใบพลับพลึง เปนตน หรือนํามาใชเปนอาหาร เชน หอม กระเทียม กลวยน้ําวา ขา
ขิง ใบบัวบก เปนตน
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เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
อันตรายจากยาแผนโบราณ
จากปญหาของยาแผนโบราณในสังคมไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ไดมีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังการแพร
ระบาดของยาสมุนไพรที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ ซึ่งเปนยาปลอมอยางสม่ําเสมอ และ
จากผลการตรวจวิเคราะหยาปลอมเหลานั้น พบวา มีการปนเปอนของจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคหรือการ
ลัก ลอบนํ า สารเคมี ที่ ไ ม ป ลอดภั ยต อ ผู บ ริ โ ภคมาใส ใ นยาแผนโบราณ เช น เมธทิ ล แอลกอฮอล
คลอโรฟอรม การใสยาแกปวดแผนปจจุบัน เชน อินโดเมทาซิน หรือแมแตการลักลอบนํายาเฟนิลบิว
ตาโซน และสเตียรอยด ซึ่งเปนยาควบคุมพิเศษที่มีผลขางเคียงตอรางกายสูง ผสมลงในยาแผนโบราณ
เพื่อใหเกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูบริโภคได โดยเฉพาะสารสเตียรอยด
มั ก จะพบเพรดนิ โ ซโลนและเดกซามี ธ าโซน (Prednisolone) และ (Dexamethasone) ผสมอยู ใ น
สมุนไพรแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียน
สารสเตียรอยดที่ผสมอยูในยาแผนโบราณกอใหเกิดอันตรายตอรางกายไดมากมาย
เชน
- ทําใหเกิด แผลในกระเพาะอาหาร อาจถึงขั้น ทํา ใหก ระเพาะทะลุ ซึ่ งพบในผู ที่
รับประทานยากลุมนี้หลายรายที่กระเพาะอาหารทะลุ ทําใหหนามืด หมดสติ และอาจอันตรายถึงชีวิต
ได โดยเฉพาะในผูสูงอายุ หรือผูที่มีโรคประจําตัวอยูแลว
- ทําใหเกิดการบวม (ตึง) ที่ไมใชอวน
- ทําใหกระดูกผุกรอน และเปราะงาย นําไปสูความทุพพลภาพได
- ทําใหความดันโลหิตสูง และระดับน้ําตาลในเลือดสูงพบในบางรายที่สูงจนถึงขั้น
เปนอันตรายมาก
- ทําใหภูมิคุมกันรางกายต่ํา มีโอกาสติดเชื้อไดงาย นําไปสูความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและ
อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได
บทกําหนดโทษตามกฎหมาย
บทกําหนดโทษตามกฎหมายสําหรับผูกระทําความผิดฝาฝนกฎหมายในเรื่องของยา
แผนโบราณ มีดังนี้
ฝาฝนกฎหมายบทกําหนดโทษ
1. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณ โดยไมไดรับอนุญาตผูฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท)
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2. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยาจะมีความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูที่ผลิตยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 ปถึงตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต 10,000 – 50,000 บาท (หนึ่งหมื่นถึงหาหมื่นบาท)
4. ผูที่ขายยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป – 20 ป และปรับตั้ง
แต 2,000 – 10,000 บาท (สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท)
5. ผูที่โฆษณาขายยาโดยฝาฝนกฎหมายตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาท)
หลีกเลี่ยงการซื้อยาแผนโบราณที่อาจนํามาซึ่งอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการใชยา
แผนโบราณ มีคาถาทีเ่ ปนขอหามซึ่งทานควรทองจําไวใหขึ้นใจ
1. หามซื้อยาแผนโบราณจากรถเรขายตามวัดหรือตามตลาดนัดโดยเด็ดขาด เพราะ
อาจไดรับยาที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิตที่ไมไดมาตรฐาน ไมไดรับอนุญาตใหผลิตยา ไมไดขอขึ้นทะเบียนตาม
ตํารับยา เพราะยาอาจมีการปนเปอนของจุลินทรียในระหวางการผลิต หรือมีการลักลอบผสมยาแผน
ปจจุบัน อาทิ สารสเตียรอยด ฯลฯ เพื่อเรงผลการรักษาใหเร็วขึ้น นํามาซึ่งอันตรายตอผูบริโภคได
2. หามซื้อยาแผนโบราณตามคําโฆษณาชวนเชื่อวา ยาแผนโบราณนั้นสามารถรักษา
โรคตาง ๆ ไดครอบจักรวาล เชน แกปวดเมื่อย เบื่ออาหาร นอนไมหลับ โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือ
โฆษณาวารักษาโรคมะเร็ง โรคเอดสได เพราะลวนเปนการโฆษณาที่โออวดเกินจริง ไมไดรับอนุญาต
ใหทําการโฆษณา
3. หามใชยาที่มีผูอื่นมาเชิญชวนใหลองใชโดยอางวาเขาเคยใชมาแลวไดผล อาการ
เจ็บปวยหายทันที หรืออาการเจ็บปวยหายขาด
เลือกซื้อยาแผนโบราณอยางไรจึงปลอดภัย
หากทานมีอาการเจ็บปวย และมีความจําเปนที่จะตองซื้อยาแผนโบราณมาใชโปรด
1. ซื้อยาจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาเทานั้น
2. สังเกตฉลากยาแผนโบราณที่ตองการซื้อ (จากรานขายยาที่มีใบอนุญาตขายยา)
ที่ฉลากตองมีขอความสําคัญตาง ๆ ดังนี้
- ชื่อยา
- เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนยา ซึ่งก็คือเลขทะเบียนตํารับยานั่นเอง
- ปริมาณของยาที่บรรจุ
- เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
- ชื่อผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
- วัน เดือน ป ที่ผลิตยา
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- คําวา “ยาแผนโบราณ” ใหเห็นชัดเจน
- คําวา “ยาใชภ ายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที่” แลว แตก รณีดวยอักษรสีแดง
เห็นไดชัดเจน ในกรณีที่เปนยาใชภายนอก หรือยาใชเฉพาะที่
- คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีเปนยาสามัญประจําบาน
- คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว
อยางไรก็ต ามในกรณีที่ฉ ลากบนภาชนะบรรจุยาแผนโบราณมีข นาดเล็ก ตั้งแต 3
ตารางนิ้ว
ลงมาผูผลิตจะไดรับการยกเวนใหไมตองแสดงบางขอความที่กลาวขางตน อยางไรก็ตาม ฉลากยาแผน
โบราณอยางนอยจะตองแสดงขอความ ชื่อยา เลขทะเบียนตํารับยา วันเดือนปที่ผลิต ใหผูบริโ ภค
รับทราบ
วิธีสังเกตเลขทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ มีดังนี้
1. หากเปนยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศ จะขึ้นตนดวยอักษร G ตามดวยเลขลําดับ
ที่อนุญาต........../ป พ.ศ. ...... เชน เลขทะเบียน G20/42
2. หากเปนยาแผนโบราณที่นําเขาจากตางประเทศ จะขึ้นตนดวยตัวอักษร K ตามดัวย
เลขลําดับทีอ่ นุญาต........../ป พ.ศ. ...... เชน เลขทะเบียน K15/42
3. หากเปนยาแผนโบราณที่แบงบรรจุ จะขึ้นตนดวยตัวอักษร H ตามดวยเลขลําดับที่
อนุญาต........../ป พ.ศ. ...... เชน เลขทะเบียน H999/45
พบปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับยาแผนโบราณติดตอที่ใด
1. พบยาแผนโบราณที่ไมมีเลขทะเบียนตํารับ
2. พบการขายยาจากรถเรขาย การขายยาตามวัด แผงลอยและตลาดนัด และสงสัยวา
เปนยาปลอม
3. พบการโฆษณายาแผนโบราณที่โออวดสรรพคุณวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา
หรือปองกันโรคไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด
4. สงสัยเกี่ยวกับยาแผนโบราณทานสามารถติดตอไปไดที่สํานัก งานสาธารณสุข
จังหวัดทุกแหง หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและโปรดอยาลืม....... ซื้อยาแผนโบราณครั้งใด
ตองซื้อจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบฉลากใหรอบคอบกอนซื้อ วายานั้นมีเลข
ทะเบียนตํารับยาที่ถูกตอง
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2.2 อันตรายจากการใชยาสมุนไพร
การใชสมุนไพรเพื่อการบํารุงสุข ภาพและรักษาโรคไดสืบทอดมาชานาน ปจจุบัน
ไดรับความนิยมมากขึ้น และไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการศึกษาคนควา
อยางจริงจัง เชน การสงเสริมใหใชยาสมุนไพรและการบริการทางการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล
ทั่วไป
ผลิตภัณฑสมุนไพรทั่วไปจัดอยูใ นจําพวกอาหารหรือสวนประกอบอาหารที่ฉลากไม
ตองระบุสรรพคุณทางการแพทยหรือขนาดรับประทาน ดังนั้น ผูใชผลิตภัณฑสมุนไพรสวนมากจึงตอง
ศึกษาจากหนังสือหรือขอคําปรึกษาจากผูรูหรือแพทยทางเลือก เชน แพทยแผนไทย แพทยแผนจีน เปน
ตน
สําหรับสมุนไพรที่ใชเปนยาสวนมากจะทําในรูปชา สําหรับใชชงดื่ม ซึ่งมักมีรสขม
หรือมีรสเฝอน ทั้งนี้ไมควรหลงเชื่อชาสมุนไพรรสดีที่มีขายทั่วไป เพราะมักมียาสมุนไพรผสมอยูนอย
มาก นอกจากนี้ยาสมุนไพรที่อยูในรูปของยาชงดื่มแลว ยังมียาตม ยาดอง ยาผง ยาลูกกลอน และยาใช
ภายนอกดวย เปนยากพอกหรือยาประคบ
ขอควรระวังในการใชยาสมุนไพร
1. พืชสมุนไพรหลายชนิดมีพิษโดยเฉพาะถาใชไมถูกสวน เชน ฟาทะลายโจร ควร
ใชสว นใบออน แตไมค วรใชกานหรือลําตน เพราะมีสารไซยาไนตประกอบอยู ดังนั้นกอนใชยา
สมุนไพรตองแนใจวามีอะไรเปนสวนประกอบบาง
2. กอนใชยาสมุนไพรกับเด็กและสตรีมีครรภ ตองปรึกษาแพทยกอนทุกครั้ง
3. การรับประทานยาสมุนไพรควรรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย
แนะนํา หากใชในปริมาณที่เกินขนาดอาจเกิดผลขางเคียงที่เปนอันตรายมาก
4. ตองสังเกตเสมอวา เมื่อใชแลวมีผลขางเคียงอะไรหรือไม หากมีอาการผิดปกติ
เชน ผื่นคัน เวียนศีรษะ หายใจไมสะดวก หรือมีอาการถายรุนแรง ควรรีบปรึกษาแพทยโดยเร็ว
สรุป ยาทุกประเภทมีทั้งคุณและโทษ การใชยาโดยขาดความรูความเขาใจหรือใชไม
ถูก กั บ โรค ไม ถู ก วิ ธี นอกจากไม เกิ ด ประโยชน ใ นการรั ก ษาแล ว ยั งอาจก อ ให เ กิ ด อั น ตรายได
โดยเฉพาะยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่มีขายอยูทั่วไป มีจํานวนไมมากนักที่ผานกระบวนการผลิต
ที่ไดมาตรฐาน ดังนั้น การเลือกใชยาดังกลาวจึงตองคัดเลือกยาที่ไดรับมาตรฐานอาหารและยา (อย.)
ตลอดจนตองทราบสรรพคุณและวิธีการใชที่ถูกกับสภาพและอาการเจ็บปวยของแตละบุคคล จึงจะเกิด
ประโยชนตอสุขภาพอยางแทจริง ทั้งนี้ กอนใชยาทุกประเภทควรคํานึงถึงหลักการใชยาทั่วไป โดยอาน
ฉลากยาใหละเอียดและใชอยางระมัดระวัง ดังนี้
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ถูกขนาด

หมายถึง

ใชยาในปริมาณที่ไดผลในการรักษา ไมใชในปริมาณที่มาก

ถูกเวลา
ถูกวิธี

หมายถึง
หมายถึง

ถูกโรค

หมายถึง

ใชยาใหถูกตองตามวิธีการใชที่ระบุในฉลากยา
ใชยาใหถูกตองตามเวลาที่ระบุในฉลาก เชน
- ยากอนอาหาร ควรรับประทานกอนมื้ออาหารอยาง
นอยครึ่งชั่วโมง
- ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารไปแลว
อยางนอย 15 นาที
- ยากอนอาหาร ควรปรับประทานหลังอาหารมื้อเย็น
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
ใชยาใหถูกกับอาการเจ็บปวยหรือโรคที่เปน ซึ่งจะตอง
ไดรับ
การวินิจฉัยจากแพทยหรือผูรูเฉพาะดานอยางถูกตอง
เสียกอน

หรือนอยเกินไป

กิจกรรม
ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลตํารับยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่มีในทองถิ่นอยางนอย 2 ชนิด
พรอมบอกสรรพคุณ วิธีการใช สวนประกอบสําคัญ และผลขางเคียงหรือขอควรระวังในการใช ดังนี้
ยาแผนโบราณ
 ชื่อยา
 สรรพคุณ
 สวนประกอบสําคัญ
 วิธีการใช
 ขอควรระวัง
ยาสมุนไพร
 ชื่อยา
 สรรพคุณ
 สวนประกอบสําคัญ
 วิธีการใช
 ขอควรระวัง

126

บทที่ 7
การปองกันสารเสพติด

สาระสําคัญ
ความรูค วามเขาใจเกี่ ยวกับปญหา สาเหตุ ประเภท และอัน ตรายของสารเสพติด
ตลอดจนลักษณะอาการของผูติดสารเสพติด และสามารถรูวิธีการปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสารเสพติดได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อใหผูเรียนสามารถ
1. อธิบายและบอกประเภทและอันตรายของสารเสพติดได
2. อธิบายและบอกลักษณะอาหารของผูตดิ สารเสพติดได
3. อธิบายถึงวิธีการปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด
เรื่องที่ 2 ลักษณะอาการของผูตดิ ยาเสพติด
เรื่องที่ 3 การปองกันและหลีกเลี่ยงการติดสารเสพติด
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เรื่องที่ 1 ปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด
สถานการณปจจุบันพบวา ภาวการณแพรระบาดของการใชสารเสพติดไดแพรระบาด
เขาไปถึงทุกเพศทุกวัย ทุกกลุมอายุ สงผลกระทบตอสุขภาพพลานามัยของบุคคลกลุมนั้น ๆ โดยเฉพาะ
การใชยาเสพติดในทางที่ผิดของกลุมเยาวชนที่กําลังศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษา
หรือกลุมเยาวชนนอกระบบการศึกษา
สารเสพติด หมายถึง ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย
ยาเสพติด ที่จะกลาวในที่นี้คือ ยาเสพติดใหโ ทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2528 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2530) ซึ่งหมายถึงสารเคมีวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่ง
เมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว ยประการใด ๆ แลว ทําใหเกิดผลตอ
รางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีการถอนยาเมื่อขาดยา มี
ความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรม
ลงกับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิต
เปนยาเสพติด ใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตําราตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติด
ใหโทษผสมอยู
1.3 ประเภทของสารเสพติด
ยาเสพติด ใหโ ทษแบงได 5 ประเภท [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135
(พ.ศ. 2539) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
2522] ดังนี้
1. ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 เชน เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน เอ็มดีเอ็มเอ (ยาอี) ยา
เสพติดใหโทษประเภทนี้ไมใชประโยชนทางการแพทย
2. ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 เชน มอรฟน โคเคอีน เพทิดีน เมทาโดน และฝน ยา
เสพติด ใหโ ทษประเภทนี้มีประโยชนทางการแพทย แตก็มีโ ทษมาก ดังนั้น จึงตองใชภ ายใตความ
ควบคุมของแพทย และใชเฉพาะในกรณีที่จําเปนเทานั้น
3. ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 เปนยาสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นตามทะเบียนตํารับ ที่ไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแลว มีจําหนายตามรานขายยา ไดแก ยาแกไอ ที่มีตวั ยาโคเคอีน หรือ
ยาแกทองเสียที่มีตัวยาไดเฟนอกซิน เปนตน ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 มีประโยชนทางการแพทย
และมีโทษนอยกวายาเสพติดใหโทษอื่น ๆ
4. ยาเสพติดใหโทษประเภท 4 เปนน้ํายาเคมีที่นํามาใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 1 ไดแก น้ํายาเคมี อาซิติกแอนไฮไดรด อาซิติลคลอไรด เอทิลิดีน ไดอาเซเตท สารเออรโกเมทรีน
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และคลอซูโ ดอีเฟดรีน ยาเสพติ ด ใหโ ทษประเภทนี้ สว นใหญไม มีก ารนํามาใชประโยชน ใ นการ
บําบัดรักษาอาการของโรคแตอยางใด
5. ยาเสพติด ใหโ ทษประเภท 5 ไดแก พืชกัญชา พืชกระทอม พืชฝน และพืชเห็ด
ขี้ควาย ยาเสพติดใหโทษประเภทนี้ไมมีประโยชนทางการแพทย
พระราชบัญญัติยาเสพติด ใหโ ทษ กําหนดบทลงโทษสําหรับผูทําการผลิต นําเขา
สงออก จําหนาย มีไวครอบครอง และการเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1, 2, 3 และ 5 นอกจากนี้ยังมี
บทลงโทษสําหรับผูยุยง หรือสงเสริม หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ หรือใหความสะดวก
ในการที่ผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษ
การเสพ หมายถึง การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีการใด ๆ เชน
รับประทาน สูดดม ฉีด
ผูติดยาเสพติดใหโทษ ถาสมัครเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเปน สถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยา กอนที่ความผิดจะปรากฏและได
ปฏิบัติครบถวนตามระเบียบของสถานพยาบาลแลว กฎหมายจะเวนโทษสําหรับการเสพยา
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือวัตถุออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หมายถึง “วัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทที่เปนสิ่งธรรมชาติหรือไดจากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ที่เปนวัตถุสงเคราะห ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
วัตถุออกฤทธิ์แบงได 4 ประเภท [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 97 (พ.ศ.
2539) เรื่องระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท พ.ศ. 2518] ดังนี้
1. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 มีความรุนแรงในการออกฤทธิ์มาก ทําใหเกิดอาการ
ประสาทหลอน ไมมีประโยชนในการบําบัดรักษาอาการของโรค ไดแก ไซโลไซบัน และเมสคาลีน
2. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 เชน ยากระตุนระบบประสาท เชน อีเฟดรีน เฟเนทิลลีน
เพโมลีน และยาสงบประสาท เชน ฟลูไนตราซีแพม มิดาโซแลม ไนตราซีแพม วัตถุประเภทนี้มีการ
นําไปใชในทางที่ผิด เชน ใชเปนยาแกงวง ยาขยัน หรือเพื่อใชมอมเมาผูอื่น
3. วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3 ใชใ นรูปยารักษาอาการของโรค สว นใหญเปนยากด
ระบบประสาทสวนกลาง เชน เมโพรบาเมต อะโมบารบิตาล และยาแกปวด เพตาโซซีน การใชยา
จําพวกนี้จําเปนตองอยูในความควบคุมดูแลของแพทย
4. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ไดแก ยาสงบประสาท/ยานอนหลับในกลุมของบารบิ
ตูเรต เชน ฟโนบารบิตาล และเบ็นโซไดอาซีปนส เชน อัลปราโซแลม ไดอาซีแพม สวนใหญมีการ
นํามาใชอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อบําบัดรักษาอาการของโรค และการนํามาใชในทางที่ผิด การใชยา
วัตถุออกฤทธิ์ประเภทนี้ตองอยูภายใตการควบคุมของแพทยเชนเดียวกับการใชวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3
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สารระเหย ตามพระราชกํา หนดปองกัน การใชส ารระเหย พ.ศ. 2533 หมายถึ ง
“สารเคมี หรือผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปนสารระเหย”
สารระเหย เป น สารเคมี 14 ชนิ ด และผลิ ต ภั ณ ฑ 5 ชนิ ด [ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) เรื่องกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาด
บรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑเปนสารระเหย]
สารเคมี 14 ชนิด ไดแก อาซีโทน เอทิลอาซีเตท โทลูอีน เซลโลโซลฟ ฯลฯ
ผลิต ภัณ ฑ 5 ชนิด ไดแก ทิน เนอร แลคเกอร กาวอิน ทรียสังเคราะห กาวอิน ทรีย
ธรรมชาติ ลูกโปงวิทยาศาสตร
การติดยากับการเสพยา
องคการอนามัยโลกไดใหการนิยามของภาวะที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไว ดังนี้
1. การใชยาในทางที่ผิด (Harmful use, abuse) หมายถึง การใชยาเสพติดในลักษณะ
อันตรายตอสุขภาพ ทั้งทางดานรางกายและดานจิตใจ เชน ภาวะซึมเศราจากการดื่มสุราอยางหนัก
2. การติด สารเสพติด (Depenedence syndrome) หมายถึง ภาวะผิด ปกติทางดาน
ปญญา ความคิดอาน และระบบสรีระรางกายซึ่งเกิดภายหลังจากการใชสารเสพติดซ้ํา ๆ และมีอาการ
ตาง ๆ ดังตอไปนี้รวมดวย
1) มีความตองการอยางรุนแรงที่จะใชสารตัวนั้น ๆ
2) มีความยากลําบากในการควบคุมการใชทั้งปริมาณและความถี่
3) ยังคงใชสารนั้นตอไปทั้ง ๆ ที่รูวาจะเปนอันตรายตอรางกาย
4) หมกมุนอยูกับการใชสารเสพติดมากกวาการทํากิจกรรมอื่นที่สําคัญกวา
5) มีอาการดื้อยา คือ ตองเพิ่มปริมาณการใช เพื่อใหไดผลเทาเดิม
6) เมื่อหยุด การใชยาจะเกิด อาการขาดยาหรืออยากยาทางรางกาย (Physical
with)
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1.4 สาเหตุของการติดสารเสพติด
1. สาเหตุที่เกิดจากความรูเทาไมถึงการณ
1) อยากทดลอง เกิดจากความอยากรูอยากเห็นซึ่งเปนนิสัยของคนโดยทั่วไป
และโดยที่ไมคิดวาตนจะติดสิ่งเสพติดนี้ได จึงทําการทดลองใชสิ่งเสพติดนั้น ในการทดลองใชครั้งแรก
ๆ อาจมีความรูสึกดีหรือไมดีก็ตาม ถายังไมติดสิ่งเสพติดนั้นก็อาจประมาท ไปทดลองใชในสิ่งเสพติด
นั้นอีก จนในที่สุดก็ติดสิ่งเสพติดนั้น หรือถาไปทดลองใชสิ่งเสพติดบางชนิด เชน เฮโรอีน แมจะเสพ
เพียงครั้งเดียวก็อาจทําใหติดได
2) ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเกงเปนนิสัย
โดยเฉพาะวัยรุนมักจะมีนิสัยดังกลาว คนพวกนี้อาจแสดงความเกงกลาของตน ในกลุมเพื่อนโดยการ
แสดงการใชสิ่งเสพติดใหเพื่อนฝูงยอมรับวาตนเกง โดยมิไดคํานึงถึงผลเสียหายหรืออันตรายที่จ ะ
เกิดขึ้นภายหลังแตอยางไร ในที่สุดตนเองก็กลายเปนคนติดสิ่งเสพติดนั้น
3) การชักชวนของคนอื่น อาจเกิดจากการเชื่อตามคําชักชวนโฆษณาของ
ผูขายสินคาที่เปนสิ่งเสพติดบางชนิด เชน ยากระตุนประสาทตาง ๆ ยาขยัน ยาบา เปนตน โดยผูขาย
โฆษณาสรรพคุณของสิ่งเสพติดนั้นวามีคุณภาพดีสารพัดอยางเชน ทําใหมีกําลังวังชา ทําใหมีจิตใจ
แจมใส ทําใหมีสุขภาพดี ทําใหมีสติปญ
 ญาดี สามารถรักษาโรคไดบางชนิด เปนตน ผูที่เชื่อคําชักชวน
โฆษณาดังกลาวจึงไปซื้อตามคําชักชวนของเพื่อนฝูง ซึ่งโดยมากเปนพวกที่ติดสิ่งเสพติดนั้นอยูแลว
ดวยความเกรงใจเพื่อน หรือเชื่อเพื่อน หรือตองการแสดงวาตัวเปนพวกเดียวกับเพื่อน จึงใชสิ่งเสพติด
นั้น
2. สาเหตุที่เกิดจากการถูกหลอกลวง
ปจจุบันนี้มีผูขายสินคาประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มบางรายใชสิ่งเสพติด
ผสมลงในสินคาที่ขาย เพื่อใหผูซื้อสินคานั้นไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก
ซึ่งในกรณีนี้ ผูซื้ออาหารนั้นมารับประทาน จะไมรูสึกวาตนเองเกิดการติดสิ่งเสพติดขึ้นแลว รูแตเพียง
วาอยากรับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่ซื้อจากรานนั้น ๆ กวาจะทราบก็ตอเมื่อตนเองรูสึกผิด
สังเกตตอความตองการ จะซื้ออาหารจากรานนั้น มารับประทาน หรือตอเมื่อมีอาการเสพติดรุนแรง
และมีสุขภาพเสื่อมลง
3. สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บปวย
1) คนที่มีอาการเจ็บปว ยทางกายเกิด ขึ้น เพราะสาเหตุตาง ๆ เชน ไดรับ
บาดเจ็บรุนแรง เปนแผลเรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยูเปนประจํา เปนโรคประจําตัวบางอยาง เปนตน ทํา
ใหไดรับทุกขทรมานนั้น ซึ่งวิธีหนึ่งที่ทําไดงายคือ การรับประทานยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวดนั้น
ได ซึ่งไมใชเปนการรักษาที่เปนตนเหตุของความเจ็บปวย เพียงแตระงับอาการเจ็บปวดใหหมดไปหรือ
ลดนอยลงไดชั่วขณะ เมื่อฤทธิ์ยาหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหม ผูปวยก็จะใชยานั้นอีก เมื่อทําเชนนี้ไป
นาน ๆ เกิดอาการติดยานั้นขึ้น
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2) ผูที่มีจิตใจไมเปนปกติ เชน มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังใน
ชีวิต มีความเศราสลด เสียใจ เปนตน ทําใหสภาวะจิตไมเปนปกติจนเกิดการปวยทางจิตขึ้น จึงพยายาม
หายาหรือสิ่งเสพติดที่มีฤทธิ์สามารถคลายความเครียดจากทางจิตไดชั่วขณะหนึ่งมารับประทาน แต
ไมไดรักษาที่ตนเหตุเมื่อยาหมดฤทธิ์ จิตใจก็จะกลับมาเครียดอีก และผูปวยก็จะเสพสิ่งเสพติด ถาทํา
เชนนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะทําใหผูนั้นติดยาเสพติดในที่สุด
3) การไปซื้อยามารับประทานเองโดยไมทราบสรรพคุณยาที่แทจริง ขนาด
ยาที่ควรรับประทาน การรับประทานยาเกินจํานวนกวาที่แพทยไดสั่งไว การรับประทานยาบางชนิ ด
มากเกินขนาด หรือรับประทานติดตอกันนาน ๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได หรือบางครั้งทําใหเกิด
การเสพติดยานั้นได
4. สาเหตุอื่น ๆ
การอยูใกลแหลงขายหรือใกลแหลงผลิต หรือเปนผูขายหรือผูผลิตเอง จึงทําใหมี
โอกาสติดสิ่งเสพติดใหโทษนั้นมากกวาคนทั่วไปเมื่อมีเพื่อนสนิทหรือพี่นองที่ติดสิ่งเสพติดอยู ผูนั้น
ยอมไดเห็นวิธีการเสพของผูที่อยูใกลชิด รวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมตาง ๆ ของเขาดวย และยังอาจไดรับ
คําแนะนําหรือชักชวนจาก
ผูเสพดวย จึงมีโอกาสติดได
1) คนบางคนอยูในสภาพที่มีปญหา เชน วางงาน ยากจน คาใชจายเพิ่มโดย
มีรายไดลดลง หรือคงที่ มีหนี้สินมาก ฯลฯ เมื่อแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ไมไดก็หันไปใชสิ่งเสพติดชวย
ผอนคลายความรูสึกในความทุกขยากตาง ๆ เหลานี้ แมจะรูวาเปนชั่วครูชั่วยามก็ตาม เชน กลุมใจที่เปน
หนี้คนอื่นก็ไปกินเหลา หรือสูบกัญชาใหเมาเพื่อที่จะไดลืมเรื่องหนี้สิน บางคนตองการรายไดเพิ่มขึ้น
โดยพยายามทํางานใหหนักและมากขึ้นทั้ง ๆ ที่รางกายออนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุนประสาท
เพื่อใหสามารถทํางานตอไปได เปนตน ถาทําอยูเปนประจําทําใหติดสิ่งเสพติดนั้นได
2) การเลียนแบบ การที่ไปเห็นผูที่ตนสนิทสนมรักใครหรือเพื่อน จึงเห็นวา
เปนสิ่งนาลอง เปนสิ่งโกเก เปนสิ่งแสดงความเปนพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใชสิ่งเสพติดนั้นจนติด
3) คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัว หรือ
ผิดหวังในชีวิตสังคม เพื่อเปนการประชดตนเองหรือคนอื่น จึงไปใชสิ่งเสพติดจนติดทั้ง ๆ ที่ทราบวา
เปนสิ่งไมดีก็ตาม
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1.5 อันตรายและโทษของสารเสพติด
สารเสพติดใหโทษมีหลายชนิดไดแพรระบาดเขามาในประเทศไทย จะพบในหมูเด็ก
และเยาวชนเปนสวนมาก นับวาเปนเรื่องรายแรงเปนอันตรายตอผูเสพและประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
ผูเรียนควรทราบอันตรายจากสารเสพติดในแตละชนิด ดังนี้
1. ฝน (Opium) ฝนจะมีฤทธิ์กดประสาท ทําใหนอนหลับเคลิบเคลิ้ม ผูที่ติดฝนจะมี
ความคิดอานชาลง การทํางานของสมอง หัวใจ และการหายใจชาลง นอกจากนี้ ยังพบวาฝนทําใหตับ
เสื่อมสมรรถภาพปลายประสาทและกลามเนื้อหัวใจอักเสบ ระบบย อยอาหารเสื่อมสมรรถภาพ เบื่อ
อาหาร ทองผูก ระบบฮอรโ มนเปลี่ยนแปลง ผูหญิง อาจเกิ ด การขาดประจําเดือน ผู ชายอาจหมด
สมรรถภาพทางเพศ และรางกายทรุดโทรม
อาการขาดยา จะเริ่มหลังจากไดรับยาครั้งสุดทาย 4-10 ชั่วโมง แลวไมสามารถ
หายาเสพไดอีก จะมีอาการกระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธงาย ตื่นเตนตกใจงาย หาวนอนบอย ๆ น้ํามูก
น้ําตา น้ําลาย และเหงื่อออกมาก ขนลุก กลามเนื้อกระตุก ตัวสั่น มานตาขยาย ปวดหลังและขามาก ปวด
ทอง อาเจียน ทองเดิน บางรายมีอาการรุนแรงถึงขนาดถายเปนเลือด ที่ภาษาชาวบานเรียกวา“ลงแดง” ผู
ติดยาจะมีความตองการยาอยางรุนแรงจนขาดเหตุผลที่ถูกตอง อาการขาดยานี้จะเพิ่มขึ้นในระยะ 24
ชั่วโมงแรก และจะเกิดมากที่สุดภายใน 48-72 ชั่วโมง หลังจากนั้นอาการจะคอย ๆ ลดลง
2. มอรฟน (Morphine) เปน แอลคาลอยดจากฝนดิบ มีฤทธิ์ทั้งกดและกระตุน
ระบบประสาทสวนกลาง ทําใหศูนยประสาทรับความรูสึกชา อาการเจ็บปวดตาง ๆ หมดไป กลามเนื้อ
คลายตัว มีความรูสึกสบายหายกังวล นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กดศูนยการไอทําใหระงับอาการไอ กดศูนย
ควบคุมการหายใจ ทําใหรางกายหายใจชาลง เกิด อันตรายถึงแกชีวิต ได สวนฤทธิ์ก ระตุน ระบบ
ประสาทสวนกลางจะทําใหคลื่นไส อาเจียน มานตาหรี่ บางรายมีอาการตื่นเตนดวย กระเพาะอาหาร
และลําไสทํางานนอยลง หูรูดตาง ๆ หดตัวเล็กลง จึงทําใหมีอาการทองผูกและปสสาวะลําบาก
3. เฮโรอีน (Heroin) สกัด ไดจ ากมอรฟน โดยกรรมวิธีท างเคมี ซึ่งเกิด ปฏิกิริยา
ระหวางมอรฟนและน้ํายาอะซิติค แอนไฮไดรด เปนยาเสพติดที่ติดไดงายมาก เลิกไดยาก มีความแรง
สูงกวามอรฟนประมาณ 5-8 เทา แรงกวาฝน 80 เทา และถาทําใหบริสุทธิ์จะมีฤทธิ์แรงกวาฝนถึง 100
เทาตัว เฮโรอีนเปนยาเสพติดใหโทษที่รายแรงที่สุด ใชไดทั้งวิธีสูบฉีดเขากลามเนื้อหรือเสนเลือดดํา
ละลายไดดีในน้ํา เฮโรอีน มีฤทธิ์ทําใหงวงนอน งุนงง คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร รางกายผอมลงอยาง
รวดเร็ว ออนเพลีย ไมกระตือรือรน ไมอยากทํางาน หงุดหงิด โกรธงาย มักกออาชญากรรมไดเสมอ มัก
ตายดวยมีโรคแทรกซอน หรือใชยาเกินขนาด
4. บารบิทูเรต (Barbiturates) ยาที่จัดอยูในพวกสงบประสาทใชเปนยานอนหลับ
ระงับความวิตกกังวล ระงับอาการชักหรือปองกันการชัก ที่ใชกันแพรหลายไดแก เซดคบารบิตาลออก
ฤทธิ์กดสมอง ทําใหสมองทํางานนอยลง ใชยาเกินขนาดทําใหมีฤทธิ์กดสมองอยางรุนแรง ถึงขนาด
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หมดความรูสึกและเสียชีวิต จะมีอาการมึนงงในคอหงุดหงิด เลื่อนลอย ขาดความรับผิดชอบ มีความ
กลาอยางบาบิ่น ชอบทะเลาะวิวาท กาวราว
ทํารายตนเอง คลุมคลัง พูดไมชัด เดินโซเซคลายกับคนเมาสุรา ขาดความอาย อาทิ สามารถเปลื้อง
เสื้อผาเพื่อเตนโชวได
5. ยากลอมประสาท (Tranquilizers) เปนยาที่มีฤทธิ์กดสมอง ทําใหจิตใจสงบหาย
กังวล แตฤทธิ์ไมรุนแรงถึงขั้นทําใหหมดสติหรือกดการหายใจ การใชยาเปนเวลานาน จะทําใหรางกาย
เกิดความตานทานตอยาและเกิดการเสพติดไดและมีแนวโนมจะปวยดวยโรคความดันโลหิตต่ํา โรค
กระเพาะ โรคทางเดินอาหาร ฯลฯ
6. แอมเฟตามีน (Amphetamine) มีชื่อที่บุคคลทั่วไปรูจัก คือ ยาบา หรือยาขยันเปน
ยาที่มีฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง และระบบประสาทสวนปลาย ทําใหมีอาการตื่นตัว หายงวง พูด
มาก ทําใหหลอดเลือดตีบเล็กลง หัวใจเตนเร็วขึ้น ความดันเลือดสูง มือสั่นใจสั่น หลอดลมขยาย มาน
ตาขยาย เหงื่อออกมาก ปากแหง เบื่ออาหาร ถาใชเกินขนาดจะทําใหเวียนศีรษะนอนไมหลับ ตัวสั่น
ตกใจงาย ประสาทตึงเครียด โกรธงาย จิตใจสับสน คลื่นไส อาเจียน ทองเดินและปวดทองอยางรุนแรง
มีอาการชักหมดสติ และตายเนื่องจากหลอดเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวาย
7. กัญชา (Cannabis) เปนพืชลมลุกชนิดหนึ่ง ขึ้นไดงายในเขตรอน อาทิ ไทย อินเดีย
เม็ก ซิโก ผลที่เกิดขึ้น ตอรางกายจะปรากฏหลังจากสูบ 2-3 นาที หรือหลังจากรับประทานครึ่งถึง 1
ชั่วโมง ทําใหมีอาการตื่นเตน ชางพูด หัวเราะสงเสียงดัง กลามเนื้อแขนขาออนเปลี้ยคลายคนเมาสุรา ถา
ไดรับในขนาดสูง ความรูสึกนึกคิดและการตัดสินใจเสียไป ความจําเสื่อม ประสาทหลอน หวาดระแวง
ความคิ ด สับสน ไมสนใจสิ่งแวดลอม การสูบกัญ ชา ยังทําใหเกิด หลอดลมอัก เสบเรื้อรัง โรคหื ด
หลอดลม มะเร็งที่ปอด บางรายมีอาการทองเดิน อาเจียน มือสั่น เปน ตะคริว หลอดเลือดอุดตัน หัว
ใจเตนเร็ว ความรูสึกทางเพศลดลงหรือหมดไป และเปนหนทางนําไปสูการเสพติดยาชนิดอื่น ๆ ไดงาย
8. ยาหลอนประสาท (Hallucinogen) เปนยาที่ทําใหประสาทการเรียนรูผิดไปจาก
ธรรมดา ยาที่แพรหลายในปจจุบัน ไดแก แอลเอสดี ดีเอ็มที เอสทีพี เมสคาลีน เห็ดขี้ควาย ตนลําโพง
หัว ใจเตน เร็ว ขึ้น ความดันเลือดสูง มานตาขยาย มือเทาสั่น เหงื่อออกมากที่ฝามือ บางรายคลื่น ไส
อาเจียน สงผลตอจิตใจ คือ มีอารมณออนไหวงาย ประสาทรับความรูสึกแปรรวน ไมสามารถควบคุม
สติได ทายสุดผูเสพมักปวยเปนโรคจิต
9. สารระเหย สารระเหยจะถูกดูดซึมผานปอด เขาสูกระแสโลหิต แลวเขาสูเนื้อเยื่อ
ตาง ๆ ของรางกาย เกิดพิษซึ่งแบงไดเปน 2 ระยะ คือ
พิษระยะเฉียบพลัน ตอนแรกจะรูสึกเปนสุข ราเริง ควบคุมตัวเองไมได คลายกับ
คนเมาสุรา ระคายเคืองเยื่อบุภายในปากและจมูก น้ําลายไหลมาก ตอมามีฤทธิ์กดทําใหงวงซึม หมดสติ
ถาเสพในปริมาณมากจะไปกดศูนยหายใจทําใหตายได
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พิษระยะเรื้อรัง หากสูดดมสารระเหยเปนระยะเวลานานติดตอกัน จะเกิดอาการ
ทางระบบประสาท วิเวียนศีร ษะ เดินโซเซ ความคิด สับสน หัว ใจเตนผิด ปกติ เกิด การอัก เสบของ
หลอดลม ถายทอดทางพันธุกรรม เปนเหตุใหเด็กที่เกิดมามีความพิการได เซลลสมองจะถูกทําลายจน
สมองฝอ จะเปนโรคสมองเสื่อมไปตลอดชีวิต
10. ยาบ า เปน ชื่อที่ใ ชเรียกยาเสพติด ที่มี สว นของสารเคมีประเภทแอมเฟตามี น
(Amphetamine) สารประเภทนี้แพรระบาดอยู 3 รูปแบบดวยกัน คือ
1) แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate)
2) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)
3) เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด (Methamphetamine Hydrochloride)
ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจนยาบาปจจุบันที่พบอยูในประเทศไทยมักพบวา เกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีน
ไฮโดรคลอไรด ผสมอยู
ยาบา จัดอยูในกลุมยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท มีลักษณะเปน ยาเม็ด
กลมแบนขนาดเล็ก เสน ผานศูน ยก ลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร
น้ําหนักเม็ดยาประมาณ 80-100 มิลลิกรัม มีสีตางๆ กัน เชน สีสม สีน้ําตาลสีมวง สีเทา สีเหลือง และสี
เขียว มีสัญลักษณที่ปรากฏบนเม็ดยา เชน ฬ, M, PG, WY สัญลักษณรูปดาว, รูปพระจันทรเสี้ยว, 99
หรือ อาจเปนลักษณะของเสนแบงครึ่งเม็ด ซึ่งลักษณะเหลานี้อาจปรากฏบนเม็ดยาด านหนึ่งหรือทั้ง
สองดานหรือ อาจเปนเม็ดเรียบทั้งสองดานก็ได
อาการผูเสพ
เมื่อเสพเขาสูรางกาย ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทําใหรางกายตื่นตัว หัวใจเตนเร็ว
ความดัน โลหิต สู ง ใจสั่น ประสาทตึง เครีย ด แตเมื่อ หมดฤทธิ์ย า จะรูสึก อ อนเพลียมากกว าปกติ
ประสาทลาทําใหการตัดสินใจชา และผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได ถาใชติดตอกันเปน
เวลานาน จะทําใหสมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวงคลุมคลั่ง เสียสติ
เปนบาอาจทํารายตนเองและผูอื่น ได หรือในกรณีที่ไดรับยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกด
ประสาทและระบบการหายใจทําใหหมดสติ และถึงแกความตายได
อันตรายที่ไดรับ
การเสพยาบากอใหเกิดผลรายหลายประการ ดังนี้
1. ผลตอจิตใจ เมื่อเสพยาบาเปนระยะเวลานานหรือใชเปนจํานวนมาก จะทําใหผู
เสพมีความผิดปกติทางดานจิตใจกลายเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง สงผลใหมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ไป เชน เกิด อาการหวาดหวั่น หวาดกลัว ประสาทหลอน ซึ่งโรคนี้หากเกิดขึ้นแลว อาการจะคงอยู
ตลอดไป แมในชวงเวลาที่ไมไดเสพยาก็ตาม
2. ผลตอ ระบบประสาท ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ ก ระตุ น ประสาท ทํ า ให
ประสาทตึงเครียด แตเมื่อหมดฤทธิ์ยาจะมีอาการประสาทลา ทําใหการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ชา และ
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ผิด พลาด และหากใชติด ตอกัน เปน เวลานานจะทําใหสมองเสื่อม หรือกรณีที่ใ ชยาในปริมาณมาก
(Overdose) จะไปกดประสาทและระบบการหายใจ ทําใหหมดสติและถึงแกความตายได
3. ผลตอพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุนสมองสวนที่ควบคุมความกาวราว และ
ความกระวนกระวายใจ ดังนั้นเมื่อเสพยาบาไปนาน ๆ จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ผู
เสพจะมีความกาวราวเพิ่มขึ้น และหากยังใชตอไปจะมีโอกาสเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงวาจะมี
คนมาทํารายตนเอง จึงตองทํารายผูอื่นกอน
11. ยาอี, ยาเลิฟ
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี (Ecstasy) เปนยาเสพติดกลุมเดียวกัน จะแตกตางกันบางใน
ดานโครงสรางทางเคมี
ลักษณะของยาอี มีทั้งที่เปนแคปซูลและเปนเม็ดยาสีตางๆ แตที่พบในประเทศ
ไทย สวนใหญมีลักษณะเปน เม็ดกลมแบน เสนผาศูนยกลาง 0.8-1.2 ซม. หนา 0.3-0.4 ซม. ผิวเรียบ
และปรากฏสัญลักษณบนเม็ดยา เปนรูปตางๆ เชน กระตาย, คาวคาว, นก, ดวงอาทิตย, PT ฯลฯ
เสพโดยการรับประทานเปนเม็ด จะออกฤทธิ์ภายในเวลา 45 นาที และฤทธิ์ยาจะ
อยูในรางกายไดนานประมาณ 6-8 ซม.
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี เปนยาที่แพรระบาดในกลุม วัยรุนที่ชอบเที่ยวกลางคืนออก
ฤทธิ์ใน 2 ลักษณะ คือ ออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาท ในระยะสั้นๆ หลักจากนั้น จะออกฤทธิ์หลอก
ประสาทอยางรุนแรง ฤทธิ์ของยาจะทําใหผูเสพรูสึกรอน เหงื่อออกมาก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิต
สูง การไดยิน เสียง และการมองเห็นแสงสีตาง ๆ ผิด ไป จากความเปน จริง เคลิบเคลิ้ม ไมสามารถ
ควบคุมอารมณข องตนเองได อัน เปน สาเหตุที่จ ะนําไปสูพฤติก รรมเสื่อมเสียตาง ๆ และจากการ
คนควาวิจัยของแพทย และนักวิทยาศาสตรหลายทาน พบวา ยาชนิดนี้มีอันตรายรายแรง แมจะเสพ
เพียง 1-2 ครั้ง ก็สามารถทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย สงผลใหผูเสพมีโอกาสติดเชื้อโรคตาง ๆ
ไดงาย และยังทําลายเซลลสมองสวนที่ทําหนาที่สงสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเปนสาระสําคัญใน
การควบคุมอารมณใหมีความสุข ซึ่งผลจากการทําลายดังกลาว จะทําใหผูเสพเขาสูสภาวะของอารมณที่
เศราหมองหดหูอยางมาก และมีแนวโนมการฆาตัวตายสูงกวาปกติ
อาการผูเสพ
เหงื่อออกมาก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทการรับรูเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Psychedelic) ทําใหการไดยินเสียงและการมองเห็นแสงสีตางๆ ผิดไปจากความ
เปนจริง เคลิบเคลิ้ม ควบคุมอารมณไมได
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อันตรายที่ไดรับ
การเสพยาอี กอใหเกิดผลรายหลายประการดังนี้
1. ผลตออารมณ เมื่อเริ่มเสพในระยะแรกยาอีจะออกฤทธิ์กระตุนประสาทใหผู
เสพรูสึกตื่นตัวตลอดเวลา ไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได เปนสาเหตุใหเกิดพฤติกรรมสํา
สอนทางเพศ
2. ผลตอการรูสึก การรับรูจะเปลี่ยนแปลงไปจากความเปนจริง
3. ผลตอระบบประสาท ยาอีจะทําลายระบบประสาท ทําใหเซลลสมองสวนที่
ทําหนาที่หลั่งสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเปนสาระสําคัญในการควบคุมอารมณนั้น ทํางานผิดปกติ
กลาวคือ เมื่อยาอีเขาสูสมองแลว จะทําใหเกิดการหลั่งสาร “ซีโรโทนิน ” ออกมามากเกิน กวาปกติ
สงผลใหจิต ใจสดชื่น เบิกบาน แตเมื่อระยะเวลาผานไปสารดังกลาวจะลดนอยลง ทําใหเกิดอาการ
ซึมเศราหดหูอยางมาก อาจกลายเปนโรคจิต ประเภทซึมเศรา (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยากฆา
ตัวตาย นอกจากนี้การที่สารซีโรโทนินลดลง ยังทําใหธรรมชาติของการหลับนอนผิดปกติ จํานวนเวลา
ของการหลับลดลง นอนหลับไมสนิท จึงเกิดอาการออนเพลียขาดสมาธิในการเรียน และการทํางาน
ออนเพลียขาดสมาธิในการเรียน และการทํางาน
4. ผลตอสภาวะการตายขณะเสพ มักเกิดเมื่อผูเสพสูญเสียเหงื่อมาก ทําใหเกิด
สภาวะขาดน้ําอยางฉับพลัน หรือกรณีที่เสพยาอีพรอมกับดื่มแอลกอฮอลเขาไปมาก หรือผูที่ปวยเปน
โรคหัวใจ จะทําใหเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได
สรุป
สารเสพติดมีหลายชนิด มีฤทธิ์รายแรงทําลายสุขภาพ มีผลตอระบบประสาทเปน
อยางมาก ผูเสพจะมีอาการในลักษณะที่ควบคุมตนเองไมคอยได เปนไปตามฤทธิ์ของยาเสพติดแตละ
ชนิดเมื่อเสพติดตอกันไประยะหนึ่ง จะทําใหมีความตองการโดยขาดไมได และจะมีความตองการ
เพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ในที่สุดรางกายจะทรุดโทรมลงและเสียชีวิตในที่สุด ยาเสพติดเหลานี้ไดแก ฝน มอรฟน
เฮโรอีน ยากลอมประสาท กัญชา ยาอี ฯลฯผูเรียนไมควรริลอง เพราะจะทําใหเกิดการเสพติดโดยงาย
ทําใหเสียการเรียน เสียอนาคตในที่สุด
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เรื่องที่ 2 ลักษณะอาการของผูติดสารเสพติด
ลักษณะการติดยาเสพติด
ยาเสพติดบางชนิดกอใหเกิดการติดไดทั้งทางรางกายและจิตใจ แตยาเสพติดบางชนิด
ก็กอใหเกิดการติดทางดานจิตใจเพียงอยางเดียว
ลักษณะทั่วไป
1. ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปรา น้ํามูกไหล น้ําตาไหล ริมฝปากเขียวคล้ําแหง
แตก (เสพโดยการสูบ)
2. เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง พูดจาไมสัมพันธกับความจริง
3. บริเวณแขนตามแนวเสนโลหิต มีรองรอยการเสพยาโดยการฉีดใหเห็น
4. ที่ทองแขนมีรอยแผลเปนโดยกรีดดวยของมีคมตามขวาง (ติดเหลาแหง ยากลอม
ประสาท ยาระงับประสาท)
5. ใสแวนตากรอบแสงเขมเปนประจํา เพราะมานตาขยายและเพื่อปดนัยนตาสีแดงก่ํา
6. มัก สวมเสื้อแขนยาวปกปด รอยฉีด ยา โปรดหลีก ใหพน จากบุค คลที่มีลัก ษณะ
ดังกลาว ชีวิตจะสุขสันตตลอดกาล
7. มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยานั้นตอไปอีกเรื่อย ๆ
8. มีความโนมเอียงที่จะเพิ่มปริมาณของสิ่งเสพติดใหมากขึ้นทุกขณะ
9. ถาถึงเวลาที่เกิดความตองการแลวไมไดเสพจะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยาโดย
แสดงออกมาในลักษณะอาการตาง ๆ เชน หาว อาเจียน น้ํามูกน้ําตาไหล ทุรนทุราย คลุมคลั่ง ขาดสติ
โมโห ฉุนเฉียว ฯลฯ
10. สิ่งเสพติดนั้นหากเสพอยูเสมอ ๆ และเปนเวลานานจะทําลายสุขภาพของผูเสพ
ทั้งทางรางกายและจิตใจ
11. ทําใหรางกายซูบผอมมีโ รคแทรกซอน และทําใหเกิด อาการทางโรคประสาท
และจิตไมปกติ
การติดยาทางกาย
เปนการติดยาเสพติดที่ผูเสพมีความตองการเสพอยางรุนแรง ทั้งทางรางกายและจิตใจ
เมื่อถึงเวลาอยากเสพแลวไมไดเสพ จะเกิดอาการผิดปกติอยางมาก ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเรียกวา
“อาการขาดยา” เชน การติดฝน มอรฟน เฮโรอีน เมื่อขาดยาจะมีการคลืน่ ไส อาเจียน หาว น้ํามูก น้ําตา
ไหล นอนไมหลับ เจ็บปวดทั่วรางกาย เปนตน
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การติดยาทางใจ
เปนการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิดความตองการหรือเกิดการติดเปนนิสัย หากไมได
เสพรางกายก็จะไมเกิดอาการผิดปกติ หรือทุรนทุรายแตอยางใด จะมีบางก็เพียงเกิดอาการหงุดหงิด
หรือกระวนกระวาย
วิธีสังเกตอาการผูติดยาเสพติด
จะสังเกตวาผูใดใชหรือเสพยาเสพติด ใหสังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางรางกายและจิตใจตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จะสังเกตไดจาก
- สุขภาพรางกายทรุดโทรม ซูบผอม ไมมีแรง ออนเพลีย
- ริมฝปากเขียวคล้ํา แหง และตก
- รางกายสกปรก เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรงเพราะไมชอบอาบน้ํา
- ผิว หนัง หยาบกรา น เปน แผลพุพ อง อาจมี ห นองหรือ น้ําเหลื อง คล ายโรค
ผิวหนัง
- มีร อยกรีด ด ว ยของมีค ม เปน รอยแผลเปน ปรากฏที่บ ริเวณแขน และ/หรื อ
ทองแขน
- ชอบใสเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมแวนตาดําเพื่อปดบังมานตาที่ขยาย
2. การเปลี่ยนแปลงทางจิต ความประพฤติและบุคลิกภาพ สังเกตไดจาก
- เปนคนเจาอารมณ หงุดหงิดงาย เอาแตใจตนเอง ขาดเหตุผล
- ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่
- ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
- พูดจากาวราว แมแตบิดามารดา ครู อาจารย ของตนเอง
- ชอบแยกตัวอยูคนเดียว ไมเขาหนาผูอื่น ทําตัวลึกลับ
- ชอบเขาหองน้ํานาน ๆ
- ใชเงินเปลืองผิดปกติ ทรัพยสินในบานสูญหายบอย
- พบอุปกรณเกี่ยวกับยาเสพติด เชน หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษตะกั่ว
- มั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
- ไมสนใจความเปนอยูของตนเอง แตงกายสกปรก ไมเรียบรอย ไมคอยอาบน้ํา
- ชอบออกนอกบานเสมอ ๆ และกลับบานผิดเวลา
- ไมชอบทํางาน เกียจคราน ชอบนอนตื่นสาย
- อาการวิตกกังวล เศราซึม สีหนาหมองคล้ํา
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3. การสังเกตอาการขาดยา ดังตอไปนี้
- น้ํามูกน้ําตาไหล หาวบอย
- กระสับกระสาย กระวนกระวาย หายใจถี่ ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร
น้ําหนักลด อาจมีอจุ จาระเปนเลือด
- ขนลุก เหงื่อออกมากผิดปกติ
- ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดเสียวในกระดูก
- มานตาขยายโตขึ้น ตาพราไมสูแดด
- มีการสั่น ชัก เกร็ง ไขขึ้นสูง ความดันโลหิตสูง
- เปนตะคริว
- นอนไมหลับ
- เพอ คลุมคลั่ง อาละวาด ควบคุมตนเองไมได

เรื่องที่ 3 การปองกันและหลีกเลี่ยงการติดสารเสพติด
การดําเนินงานปองกันสารเสพติด จําเปนตองสรางใหกลุมเปาหมายมี “ภูมิคุมกัน”
เกิดขึ้นกับตัวเอง มีทักษะชีวิต (Life Skill) เพียงพอที่จะไมใหตนเองตองติดยาเสพติดและสามารถเฝา
ระวังพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่ตนรัก เพื่อนสนิท ฯลฯ ติดยา
เสพติดได โดยสามารถดําเนินการไดดังนี้
1. ปองกันตนเอง ไมใชยาโดยมิไดรับคําแนะนําจากแพทย และจงอยาทดลองเสพ
ยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพราะติดงายหายยาก
2. ปอ งกัน ครอบครัว ควรสอดสองดูแ ลเด็ ก และบุค คลในครอบครัว หรือ ที่อ ยู
รวมกันอยาใหเกี่ยวของกับยาเสพติด ตองคอยอบรมสั่งสอนใหรูสึกโทษและภัยของยาเสพติด หากมีผู
เสพยาเสพติดในครอบครัว จงจัดการใหเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล ใหหายเด็ดขาด การรักษาแตแรกเริม่
ติดยาเสพติดมีโอกาสหายไดเร็วกวาที่ปลอยไวนาน ๆ
3. ปองกันเพื่อนบาน โดยชวยชี้แจงใหเพื่อนบานเขาใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด
โดยมิใหเพื่อนบานรูเทาไมถึงการณ ตองถูกหลอกลวง และหากพบวาเพื่อนบานติดยาเสพติด จงชวย
แนะนําใหไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
4. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ เมื่อทราบวาบานใด ตําบลใด มียาเสพ
ติดแพรระบาดขอใหแจงเจาหนาที่ตํารวจทุกแหงทุกทองที่ทราบ หรือที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดให
โทษ สํานัก งานตํ ารวจแหงชาติ (ศปส.ตร.) โทร. 0-2252-7962, 0-2252-5932 และที่สํานัก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) สํานักนายกรัฐมนตรี
โทร. 0-2245-9350-9
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การปองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติดในชุมชน มีแนวทางดังนี้
1. ปองกันตนเอง ทําไดโดย
 ศึกษาหาความรูเพื่อใหรูเทาทันโทษพิษภัยของยาเสพติด
 ไมทดลองใชยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน
 ระมัดระวังเรื่องการใชยา เพราะยาบางชนิดอาจทําใหเสพติดได
 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
 เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสรางสรรค
 เมื่อมีปญหาชีวิต ควรหาหนทางแกไขที่ไมของเกี่ยกับยาเสพติดหากแกไขไมได
ควรปรึกษาผูใหญ
2. ปองกันครอบครัว ทําไดโดย
 สรางความรัก ความอบอุนและความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว
 รูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
 ดูแลสมาชิกในครอบครัวไมใหของเกี่ยวกับยาเสพติด
 ใหกําลังใจและหาทางแกไข หากพบวาสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด
3. ปองกันชุมชน ทําไดโดย
 ชวยชุมชนในการตอตานยาเสพติด
 เมื่อทราบแหลงเสพ แหลงคา หรือผลิตยาเสพติด ควรแจงใหเจาหนาที่ทราบ
ทันทีที่ - สํานักงาน ป.ป.ส. โทร. 0-2245-9414 หรือ 0-2247-0901-19 ตอ
258 โทรสาร 0-2246-8526
- ศูนยรับแจงขาวยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ โทร. 1688
สรุป สารเสพติดไดแพรร ะบาดเขาไปถึงกลุมคนทุกกลุม สงผลกระทบตอสุขภาพ
ของกลุมคนเหลานั้น และมีผลตอประเทศชาติในที่สุด การดํา เนินงานปองกันสารเสพติด จึงควรให
ภูมิคุมกันแกกลุมเปาหมาย โดยมีหลักการ รูปแบบกิจกรรมเพื่อปองกันสารเสพติดใหโทษที่ชัดเจน
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กิจกรรมที่ 1

ใหผูเรียนอธิบายตามประเด็นดังตอไปนี้

1. ถาผูเรียนทราบแหลงซื้อขายยาอี ยาบา ผูเรียนจะดําเนินการอยางไร
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. ถามีเพื่อนชักชวนไปเสพสารเสพติด ผูเรียนจะปฏิบัติอยางไร
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. ผูเรียนมีวิธีชวยเหลืออยางไร เมื่อมีเพื่อนสนิทติดสารเสพติด
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนเลาประสบการณการมีสวนรวมในการปองกันและแกปญหาสารเสพติดทั้ง
ในสถานศึกษา สถานที่ทํางาน และในชุมชน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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บทที่ 8
อันตรายจากการประกอบอาชีพ

สาระสําคัญ
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิด ขึ้นในการประกอบอาชีพตลอดจน
วิธีการปองกันแกไขและวิธีปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถอธิบายถึงอัน ตรายที่อาจเกิดขึ้น ในการประกอบอาชีพตลอดจนแนว
ทางการปองกันแกไขได
2. สามารถอธิบายถึงวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การปองกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
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เรื่องที่ 1 การปองกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ
สุขภาพกับการประกอบอาชีพมีความสัมพันธกันอยางมาก คือ
1. การประกอบอาชีพทําใหเรามีความเปนอยูที่ดีและในขณะเดียวกัน การที่เราจะ
สามารถประกอบอาชีพไดจําเปนตองมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ ทั้งสองสิ่งนี้ตองควบคูกันไปจึง
จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ความสัมพันธในทางลบ คือ การประกอบอาชีพสงผลเสียตอสุขภาพ ทําใหเกิดโรค
และอันตรายได ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองควบคุมและปองกันโรค รวมทั้งอันตรายจากการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ควรใหการศึกษาแกประชาชนใหประกอบอาชีพไดอยางปลอดภัย
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ปจจัยที่สําคัญไดแก
1. บุคคลผูปฏิบัติงานและควบคุมการทํางาน เปนผูควบคุม กําหนด และปฏิบัติการทํา
สิ่งตาง ๆ องคประกอบตาง ๆ ของบุคคลที่สงผลใหเกิดโรคหรืออันตรายจากการทํางาน ไดแก
1.1 สภาวะทางรางกายและจิตใจ รางกายและจิตใจออนแอทําใหเกิดโรคหรือ
อันตรายได
1.2 ลักษณะนิสัยการทํางาน ตองรักการทํางาน ละเอียด รอบคอบ จึงจะไมเกิด
โรคหรืออันตราย
1.3 การขาดความรูความสามารถในการทํางานและประสบการณก็เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ทําใหเกิดโรค
2. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สถานที่ทํางาน แสง เสียง ฯลฯ
3. สารเคมี เปนสิ่งที่มีประโยชนและโทษในการประกอบอาชีพ
4. เชือ้ โรคและพิษของเชื้อโรค เมื่อเขาสูรางกายอาจเกิดอันตรายได
5. เครื่องจักร เครื่องมือ และในการทํางาน หากใชอยางไมถูกตอง อาจเกิดอันตรายได
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สภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Conditions)
เครื่องจักร : ไมมีอุปกรณปองกันสวนที่เคลื่อนไหว หรือมีไมเพียงพอ
เครื่องมือ : อุปกรณชํารุด เปนอันตราย
สิ่งของ
: วัสดุ วางไมเปนระเบียบ
อาคาร
: สิ่งปลูกสรางไมมั่นคง
สารเคมี : วัตถุมีพิษไมมีที่เก็บโดยเฉพาะ
สภาพ ความรอน ความเย็น แสงสวาง เสียงดัง ฝุนละออง ไอระเหย ฯลฯ
การกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts)
 เดินเครื่องจักรหรือทํางานที่ไมใชหนาที่ของตน หรือไมรูงาน
 เดินเครื่องเร็วเกินควร
 ถอดอุปกรณปองกันอันตรายออก
 ใชเครื่องมือไมถูกวิธี ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัย
 ทาปฏิบัติงานไมเหมาะสม
 ไมใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
 ประมาท มักงาย หรือหยอกลอกันในขณะทํางาน
 จงใจฝาฝนกฎระเบียบ
 อื่น ๆ
1.1 ความปลอดภัยทั่วไปในบริเวณโรงงาน
ขอพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน
1. หามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ยกเวนบริเวณที่อนุญาตใหสูบได
2. หามทิ้งกนบุหรี่ลงบนพื้น ตองทิ้งลงในภาชนะที่จัดไวใหเทานั้น
3. หามนําไมขีดไฟ หรือไฟแช็คชนิดจังหวะเดียวเขาไปในบริเวณที่หามสูบบุหรี่
4. หามหุงตมอาหารในบริเวณที่หามสูบบุหรี่
5. หามนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขาไปในบริเวณที่ผลิตสารเคมีอันตรายและคลังพัสดุ
6. หามเก็บเสื้อผา รองเทา หมวก ถุงมือ และของใชสวนตัวอื่น ๆ ไวในที่ตามใจชอบ
ใหจัดเก็บไวในตูที่จัดไวใหเทานั้น
7. หามบวนน้ําลายลงบนพื้นโรงงาน หรือในบริเวณที่ทํางาน
8. ใหทิ้งขยะมูลฝอยในถังที่จัดไวไหเทานั้น
9. ควรรักษาความสะอาดของเครื่องใชประจําตัวอยางสม่ําเสมอ
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10. ตองสวมเสื้อผา รองเทาใหเรียบรอยตลอดเวลาทีท่ ํางานในโรงงาน และสวม
หมวกพรอมทั้งอุปกรณปองกันอันตรายอื่น ๆ ที่จําเปนเมื่อทํางานในโรงงาน
11.หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทันที
12.หากรูสึกเจ็บปวยในเวลาทํางานใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อจะไดทําการ
รักษาพยาบาลทันที
13.ใหเดินตามทางทีจ่ ัดไวในโรงงาน อยาวิ่งเมื่อไมมีเหตุจําเปน
14.จัดเก็บและเรียงสิ่งของใหเปนระเบียบ เพื่อใหมีทางเดินหรือทํางานไดสะดวกและ
ปลอดภัย
15. หามเลนเยาแหย หรือหยอกลอกันในบริเวณที่ทํางาน
16. หามฝกขับขี่ยานพาหนะในบริเวณโรงงาน
17. ตองเรียนรูถึงวิธีการดับเพลิงและการใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตาง ๆ
การใชและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณการทํางาน
1. ใหเก็บเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยและเก็บรักษาใหอยู
ในสภาพที่ดี เมื่อจะใชหรือเตรียมจะใช ตองวางไวในที่ที่ไมเปนอันตรายแกบุคคลอื่น
2. ในขณะปฏิบัติงานบนที่สูงหามวางเครื่องมือหรืออุปกรณอื่นใดบนนั่งรานแทน
บันได หรือที่สูง เวนแตจะไดมีที่เก็บไวไมใหตก
3. เครื่องมือไฟฟาชนิดมือถือหรือชนิด เคลื่อนยายได และไมมีฉนวนหุมสองชั้น
จะตองมีสายไฟฟาชนิดสามสายและปลั๊กที่ตอไปยังสายดิน
4. ผูปฏิบัติงานทุกคนเมื่อพบเห็นเครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณซึ่งถาปลอยทิ้งไว
อาจกอใหเกิดอันตราย หรือพบเห็นเครื่องมืออุปกรณที่ใชปองกันอันตรายนั้นไมไดมาตรฐาน ใหแจง
ผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที
5. ในการปฏิบัติงานแตละครั้ง หามผูปฏิบัติงานใชเครื่องมือที่ชํารุดบกพรอง
การใชอุปกรณยกยายสิ่งของ
1. อุปกรณยกของจะตองไมบรรทุกน้ําหนักเกินกวามาตรฐานการใชงานที่กําหนด
ไว
2. ผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณยกของจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายที่
เหมาะสมกับงาน เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย ฯลฯ
3. การทํางานเกี่ยวกับอุปกรณยกของจําเปนที่จะตองมีการประสานงานกับเจาหนาที่
คนอื่นที่ทํางานอยูในบริเวณเดียวกัน
4. ผูใ ช ป น จั่น กว าน และเครน จะต อ งเป น ผู ที่มี ห น า ที่แ ละไดรั บ อนุ ญาตจาก
ผูบังคับบัญชาแลวเทานั้น
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5. กอนทําการใชปนจั่น กวาน และเครนในแตละวัน ผูใชจะตองตรวจสอบใหแนใจ
วาปนจั่น กวาน และเครนอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงานและสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย
เชน ตรวจหารอยราย รอยแตก การหลุดหลวมของนอตระบบไฮดรอลิกส ระบบควบคุมการทํางาน สมอ
เกี่ยว โซ และเชือก เปนตน
6. ผูใชปนจัน่ จะตองไมยกของหนักขามศีรษะบุคคลอื่น นอกจากหัวหนางานจะสั่ง
และผูปฏิบัติงานที่ทํางานอยูใกล ๆ หรืออยูใตอุปกรณยกของนั้น จะตองระมัดระวังสิ่งของตกลงมา
ตลอดเวลา
7. ในขณะที่ปนจั่นหรือเครื่องยกอื่น ๆ กําลังยกของคางอยู ผูใชจะตองเอาใจใสและ
ควบคุมอยางดี
8. ในการปฏิบัติงาน ผูใชปนจั่นหรือเครื่องยกอื่น ๆ ตองดูสัญญาณจากพนักงานผูมี
ความรูความชํานาญ และมีหนาที่ในเรื่องนี้แตเพียงผูเดียวเทานั้น
9. เมื่ อ ใช ป น จั่ น กว า น และเครนในบริ เ วณที่ มี ส ายไฟหรื อ อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ที่ มี
กระแสไฟฟาไหลผานอยู ผูใชจะตองไมนําสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น กวาน และเครนซึ่งไมมีเครื่อง
ปองกันเขาใกลสายไฟหรืออุปกรณไฟฟานอยกวาระยะที่กฎหมายกําหนดไว
10. สลิงที่ใชกับเครื่องยกตาง ๆ จะตองเปนชนิดที่ทําดวยลวด โซเหล็ก หรือเชือก
มะนิลา
11. สลิงทุกเสนจะตองมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 8 เทาของ
สิ่งของที่จะยก
12. กอนที่จะใชสลิง จะตองตรวจดูใหละเอียดถี่ถวนวาจะใชไดอยางปลอดภัยหรือไม
หามใชสลิงที่หงิกงอหรือมีเสนเกลียวขาดจนทําใหความแข็งแรงนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 11
13. เมื่ อ จะใช ส ลิ ง ยกของที่ มี ข อบแข็ ง คม จะต อ งใช ไ ม ห รื อ สิ่ ง รองรั บ อื่ น ๆ ที่
เหมาะสมรองกันไวไมใหสลิงชํารุดเสียหาย
การใชเครื่องกลึง
1. หามวางเครื่องมือหรือวัตถุตาง ๆ ไวบนแทนเลื่อนของเครื่องกลึง เวนแตเครื่องมือ
ที่จําเปนตองใชในงานที่กําลังทําอยูเทานั้น
2. จะตองจัดหาลัง ถังหรือภาชนะอื่น ๆ ที่เหมาะสมไวสําหรับใสเศษวัตถุ
3. ผูปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจัก รกลจะตองสวมแวน ตานิร ภัยเพื่อ
ปองกันอันตรายซึงอาจเกิดขึ้นกับดวงตา และตองใชแผนปดหนาอกที่ทําดวยผาที่มีสวนประกอบของ
ใยสังเคราะหนอยที่สุด เพื่อปองกันเศษโลหะที่รอน ซึ่งอาจจะกระเด็นถูกผิวหนัง หรือเสื้อผาที่สวมใส
4. หามวัดขนาดชิ้นงานขณะที่เครื่องกลึงกําลังหมุน
5. หามใชมือไปจับเพื่อดึงเศษโลหะออกจากชิ้นงาน โดยเฉพาะขณะที่กําลังกลึงอยู
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การใชเครื่องขัดหรือหินเจียร
1. จะตองติดตั้งเครื่องขัดหรือหินเจียรใหยึดแนนกับพื้นโตะหรือฐานอื่น ๆ ที่มั่นคง
แข็งแรง
2. จะตองมีฝาครอบเครื่องขัดเพื่อปองกันไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากเศษ
โลหะที่กระเด็นออกมา
3. จะตองไมตั้งอัต รารอบหมุนของจานขัด เกินอัต รารอบหมุน เร็ว ที่บริษัทผูผลิต
กําหนดไว
4. จะตองปรับแผนรองขัด (Work Rest) ใหพอเหมาะโดยใหหางจากจานขัดไมเกิน
1/8 นิ้ว
5. จานขัดที่สึกมากจนใชการไดไมดี จะตองเปลี่ยนใหมทันที
6. จานขัดที่ชํารุดจะตองทิ้งไป อยานํากลับมาใชอีก
7. ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องขัดจะตองสวมแวนนิรภัยเพื่อปองกันอันตราย
อันอาจจะเกิดขึ้นกับดวงตา และสวมเครื่องกรองอากาศหายใจปองกันอันตรายจากฝุนที่อาจจะเกิดกับ
ระบบหายใจ และสวมถุงมือปองกันเศษโลหะ
การใชเครื่องตัด
1. ในการทํางานกับเครื่องตัด ผูปฏิบัติงานจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายสว น
บุคคล เชน เครื่องปองกันดวงตา ถุงมือ รองเทา ผาหรือหนังกันเศษโลหะ
2. เครื่องตัดจะตองมีเครื่องปองกันอันตรายประจําเครื่อง เชน แผนใสนิรภัยปองกัน
เศษชิ้นงานกระเด็นเขาตา หรือมีฝาครอบวงลอ
3. ในหองปฏิบัติงานจะตองมีร ะบบระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อกําจัดฝุนโลหะที่
เกิดขึ้น ถาไมมีระบบระบายอากาศ จะตองใหผูปฏิบัติงานสวมอุปกรณปองกันฝุนตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานกับเครื่องตัดดังกลาว
การใชเครื่องปมโลหะ
1. ควรใชเครื่องปมที่อยูในสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงาน หรือมีการติดตั้งอุปกรณ
ปองกันอันตรายแลวเทานั้น
2. ถาตองปมงานชิ้นเล็กหรืองานที่คอนขางยุงยาก ควรใชเครื่องมือชวยจับชิ้นงาน
3. เมื่อตองการติดตั้ง เคลื่อนยาย และปรับแตงแมพิมพ ควรใชบล็อกนิรภัยทุกครั้ง
4. การติดตั้ง เคลื่อนยาย หรือปรับแตงแมพิมพ ตองกระทําโดยบุคคลที่ไดรับการ
ฝกอบรมแลวเทานั้น
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การใชเครื่องจักรทั่วไป
1. ขจัดสวนที่เปนอันตรายทุก สวนของเครื่องจักรใหหมดไป (อาจใชหุนยนตชว ย
ทํางานในจุดที่มีอันตราย เปนตน) หรือทําการปองกันสวนที่มีอันตรายนั้น เชน ติดตั้งที่ปองกัน หรือฝา
ครอบ หรือใชเครื่องจักรอัตโนมัติ
2. ทํางานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางเครงครัด
3. สวมใสเสื้อผาที่รัดกุม อยาสวมเสื้อปลอยชาย
4. สวมใสเครื่องปองกันและใชเครื่องมือที่ถูก ตองและเหมาะสมกับงานที่ทํา และ
ตองระวังในการใชถุงมือ เพราะถุงมือบางอยางอาจจะไมเหมาะกับงานบางอยาง
5. ในการตรวจสอบ ซอ มแซม และทํ าความสะอาดเครื่ องจั ก รนั้ น จะตอ งหยุ ด
เครื่องจักรใหเรียบรอยและมีเครื่องหมายชี้บอกหรือติดปายแขวนวา “หามเดินเครื่อง”
6. ใหต รวจตราเครื่อ งจัก รกอนเดิน เครื่องและตรวจสอบเปน ระยะ ๆ และระวั ง
อันตรายขณะตรวจตราเครื่องจักรและกอนเริ่มเดินเครื่อง
7. เมื่อจะตองทํางานรวมกัน จะตองแนใจวาทุกคนเขาใจในสัญญาณเพื่อการสื่อสาร
ตาง ๆ อยางชัดเจนและถูกตองตรงกัน
8. อยาเขาไปในสว นที่เปน อัน ตรายของเครื่องจักร หรือสวนที่ทํางานเคลื่อนไหว
ตลอดเวลาถาจําเปนตองเขาไปในบริเวณนั้น ตองแนใจวาเครื่องจักรไดหยุดเดินเครื่องแลว
การใชเครื่องมือ
1. เลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ทํา
2. รักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ โดยตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุก
ครั้ง
3.
4.
5.
6.
7.

ซอมแซมหรือหาเครื่องมือใหมทดแทนเครื่องมือที่ชํารุดหรือแตกหักโดยทันที
ลางน้ํามันจากเครื่องมือหรือชิ้นงาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุจาการลื่นไถล
ตรวจสอบและปฏิบัติตามขอแนะนําการใชเครื่องมือ
จับหรือถือเครื่องมือใหกระชับ การจับแบบหลวม ๆ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
อยาเริ่มงานโดยไมตรวจสอบสภาพตาง ๆ โดยรอบหรือบริเวณพื้นที่ที่ทํางานกอน

การใชสายพานลําเลียง
1. สายพานลําเลียงตองมีสวิตซหยุดฉุกเฉิน และตองตรวจสอบใหรูจุดที่ติดตั้งสวิตซ
ฉุกเฉินกอนที่จะเริ่มใชสายพานลําเลียง
2. มีอุปกรณครอบหรือบังสวนที่หมุนไดของสายพาน เชน ลูกกลิ้ง มูเล ฯลฯ
3. ถาของที่ลําเลียงมีโอกาสตกลงมาได ตองมีสวนปดหรือครอบปองกัน
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4. อยากาวหรือกระโดดขามสายพานลําเลียงขณะทํางาน
5. เมื่อจําเปนตองซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงเพราะมีการทํางานผิดพลาดตอง
ปดสวิตซทํางานกอนที่จะซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงนั้น
การเชื่อมโลหะ
1. ขณะทําการเชื่อมดวยไฟฟาภายในอาคาร จะตองใชฉากกั้นกําบังเพื่ อเปนเครื่อง
ปองกันอันตรายแกผูปฏิบัติงานคนอื่น หรือผูที่อยูใกลเคียง
2. ขณะทําการเชื่อมหรือการตัดดวยกาซหรือไฟฟา ผูเชื่อมหรือตัดจะตองใชเครื่อง
กําลังหนาที่เหมาะสม มีเลนสปองกันนัยนตาตามประเภทของการเชื่อมหรือการตัดนั้น และตองสวมถุง
มือหนังดวย
3. จะตองมีเครื่องดับเพลิงประจําพื้นที่ และพรอมที่ จะใชไดเสมอในกรณีเกิดเพลิง
ไหม
4. เมื่อจะใชเครื่องเชื่อมไฟฟา ผูทําการเชื่อมจะตองมั่นใจวาตนไมไดสัมผัสกับพื้นที่
เปยกชื้น
5. หามสวมถุงมือที่เปยกน้ํามันหรือจาระบีหยิบจับเครื่องเชื่อม
6. ถังออกซิเจนและอะเซทิลีนจะตองมีการยึดใหแนน เพื่อปองกันการลม และจะตอง
ไมวางทออะเซทิลีนนอนราบกับพื้นเปนอันขาด
7. ให ใ ช ไ กบั ง คับ แรงเคลื่ อ น (Pressure Regulator) บั ง คับ ใหอ อกซิ เ จนและ
อะเซทิลีนไหลไปยังไฟเชื่อมอยางสม่ําเสมอ
8. ในขณะทําการเปด ลิ้น ถังออกซิเจน หา มผูปฏิบัติงานคนหนึ่งคนใดยืน อยูหนา
เครื่องบังคับออกซิเจน
9. หามทําการเชื่อม ตัดหรือบัดกรีใกลตัวถังหรือที่ตัวถัง หรือภาชนะอื่น ที่เคยใสวัตถุ
ติดไฟหรือวัตถุที่เกิดระเบิดได จนกวาจะไดทําการระบายอากาศ หรือลางถังหรือภาชนะเหลานั้นให
สะอาดแลว
10. เมื่อทําการเชื่อมหรือเผาหรือใหความรอนกับตะกั่ว แคดเมียม วัตถุอาบสังกะสี
หรือวัต ถุอื่นใด รวมทั้งสารที่ใชชวยในการเชื่อม จนทําใหเกิดควัน ขึ้น จะตองจัดใหมีระบบระบาย
อากาศที่ดีพอ เพื่อปองกันมิใหผูปฏิบัติงานสูดควันพิษที่เปนอันตรายเขาไป ถาหากไมสามารถทําการ
ระบายอากาศได จะตองสวมหนากากหรือเครื่องชว ยหายใจที่ไดรับการรับรองแลว ตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน
11. เมื่อทําการเชื่ อมในสถานที่อับอากาศจะตองมีก ารระบายอากาศออกอยางมี
ประสิทธิภาพ
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12. การเก็บรักษาถังออกซิเจนและถังอะเซทิลีนเปนจํานวนมาก จะตองแยกเก็บไว
คนละแหง
13. การเชื่อมดวยไฟฟาหรือกาซใกลกับแบตเตอรี่ ตองยกแบตเตอรี่ใหพนจากบริเวณ
การเชื่อม
การพนสี
ดวงโคม พัดลมดูดอากาศและสายไฟในหองพนสี จะตองใชชนิดที่มีความ
ทนทานตอไอระเหยของสีไดดี
2. สวิตซดวงโคม เตาเสียบ หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่อาจกอใหเกิดประกายไฟ จะตองไม
ติดตั้งไวภายในหองพนสี
3. หามสูบบุหรี่ จุดไฟหรือทําใหเกิดประกายไฟภายในหองพนสี
4. ในขณะทําการพนสีในหองพนสี ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองสวมหนากาก หมวก
เสื้อแขนยาวไมพับแขน ถุงมือ กางเกงขายาว และรองเทาหุมสน
5. ขณะที่กําลังทําการพนสี ทุกคนที่อยูในหองพนสีจะตองสวมหนากากแบบที่มี
เครื่องกรอง หรือใชผาปดปากและจมูก
1.

การทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
1. หามสูบบุหรี่ จุดไฟ หรือทําใหเกิดประกายไฟภายในหองอัด แบตเตอรี่ หรือใน
หองเก็บแบตเตอรี่ เพื่อปองกันการระเบิดของกาซไฮโดรเจน
2. เมื่อจะปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับน้ํากรด ผูปฏิบัติงานจะตองสวมถุงมือยาง แวนตา
นิรภัย และผากันเปอนทําดวยยาง
3. ในกรณีที่น้ํากรดหกหรือกระเด็นถูกสวนหนึ่งสวนใดของรางกายใหใชน้ําสะอาด
ลางออกทันที แลวรีบไปพบแพทย
4. กอนทําการตอหรือปลดสายขั้วแบตเตอรี่ ตองแนใจวาไดตดั วงจรไฟฟาแลว
5. ในการยกหรือเคลื่อนยายแบตเตอรี่หรือกลองบรรจุแบตเตอรี่หามเอียงหรือตะแคง
แบตเตอรี่ เพื่อปองกันการหกหรือกระเด็นของน้ํากรด
6. ขั้วของแบตเตอรี่ขนาดใหญควรปดกั้นดวยฉนวน เพื่อปองกันการลัดวงจร
7. ในการเคลื่อนยายแบตเตอรี่ตองระมัดระวังไมใหแบตเตอรี่กระทบซึ่งกันและกัน
หรือกระแทกกับสิ่งอื่นที่อาจจะทําใหแตกหรือราวได และหามวางแบตเตอรี่ซอนกันโดยเด็ดขาด
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การใชเครื่องปองกันนัยนตาและหู
1. เมื่อปฏิบัติงานในสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายกับนัยนตา จะตองสวมเครื่องปองกัน
นัยนตาชนิดที่ไดมาตรฐาน
2. ผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวกับการติดตั้งหรือซอมบํารุง และลักษณะงานเปนงานที่
กอใหเกิดประกายไฟฟา เศษวัตถุกระจาย จะตองสวมแวนนิรภัยปองกันนัยนตา
3. การปฏิบัติงานในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ จนเปน อัน ตรายตอระบบการไดยินของ
ผูปฏิบัติงาน จะตองกําหนดใหผูปฏิบัติงานทุกคนใชเครื่องปองกันอันตรายตอหูชนิดเสียบหรือชนิด
ครอบดวย
1.2 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
กฎขอบังคับทั่วไป
1. พนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับการซอม ตอเติม ติดตั้งอุปกรณไฟฟาตองสวมเสื้อผาที่
แหงและสวมรองเทาพื้นยาง พรอมทั้งตัดกระแสไฟฟาที่มายังจุดที่ทํางานตลอดระยะเวลาที่ทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟา
2. เครื่องมือที่ใชกับงานไฟฟาชนิดใชมือจับ ตองมีฉนวนซึ่งอยูในสภาพดีหุมที่ดามจับ
3. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ซอมแซม หรือติดตั้งไฟฟาที่เกี่ยวกับการผลิต
ตองตัดสวิตซตัวที่เกี่ยวของ พรอมล็อกกุญแจปองกันการสับสวิตซ
อุปกรณและเครื่องจักรไฟฟา
1. มอเตอรที่ใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดกันระเบิด
2. หลอดไฟฟาหรือโคมไฟ ซึ่งใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ ตองเปนชนิดที่มีฝาครอบ
มิดชิด และมีตะแกรงโลหะหุมรอบนอกอีกชั้นหนึ่ง
3. สวิตซไฟฟาในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดที่มีกลองโลหะหุมมิดชิด และ
เตาเสียบที่ใชตองเปนชนิดที่มีฝาปด
4. การติดตั้งสวิตซทุกตัวตองเลือกชนิดที่มีอัตราทนกระแสสูงพอที่จะใชกับกระแส
สูงสุดในวงจรที่ใชนั้นได
5. การติดตั้งแผงสวิตซตองมีตูปดมิดชิด และตองตั้งหางจากเครื่องจักรพอสมควร
สวนที่เปนโลหะของแผงสวิตซตองตอลงดิน
6. เมื่อใชอุปกรณไฟฟาทั้งหมดพรอมกันในวงจรแตละวงจร จะตองมีกระแสไฟฟา
ไมเกินขนาดของกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหใชกับไฟฟาของวงจรนั้น
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7. การติ ด ตั้ง ซอ มแซม หรือ แก ไ ขดั ด แปลงหม อแปลงไฟฟา ซึ่ง แปลงไฟจาก
ไฟฟาแรงสูงตั้งแต 12,000 โวลตขึ้นไป ตองติดตอขอความชวยเหลือหรือขอคําแนะนําจากเจาหนาที่
ของการไฟฟาเสียกอน
8. ตองมีก ารตรวจสอบ และทดสอบเครื่องกําเนิด ไฟฟาฉุก เฉิน ใหอยูใ นสภาพที่
พรอมจะใชงานไดอยางปลอดภัยอยูเสมอ
9. หามพนักงานทํางานเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟาที่มีความดันตั้งแต 380 โวลตขึ้นไป
กอนไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายซอมบํารุง
10. การซอมแซม ดัดแปลง หรือแกไขอุปกรณและเครื่องจักรไฟฟาเปนหนาที่ของ
พนักงานหนวยซอมบํารุงเทานั้น
วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต
1. ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา ตองมีความรูเกี่ยวกับไฟฟา
2. เมื่อพบสิ่งผิดปกติตาง ๆ เกิดขึ้นกับสายไฟ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที
3. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา ตองใชผูชํานาญงานเทานั้น
4. ตองปดตูสวิตซไฟฟาเสมอ และจะตองไมมีสิ่งกีดขวางวางอยูบริเวณตูไ ฟฟา
5. ตองติดตั้งสายดินเสมอ
6. ตรวจสอบอุปกรณปองกันไฟฟาดูด ไฟฟารั่ว กอนใชอุปกรณไฟฟานั้น ๆ เสมอ
7. การเปดหรือปดระบบไฟฟา ตองแนใจกอนวาปลอดภัยแลว
8. เมื่อเลิกใชอุปกรณไฟฟาแลวใหเก็บเขาที่เสมอ
9. ถาตองทํางานอยูใกลระบบไฟฟา เชน มีสายไฟฟาอยูเหนือศีรษะตองระมัดระวัง
อยาไปสัมผัสถูกสายไฟฟาดังกลาว
10. หามทํางานโดยไมสวมชุดปองกันไฟฟาดูดโดยเด็ดขาด
1.3 ความปลอดภัยในการทํางานกับวัตถุอันตราย
วัตถุอันตราย
วัตถุอัน ตราย หมายถึง วัต ถุที่สามารถลุกไหมได ติด ไฟได และระเบิด ได วัต ถุ
อัน ตรายตาง ๆ เหลานี้ มัก จะมีก ฎหมายควบคุมเปน พิเศษ และมีขอบังคับเพื่อใหทํางานไดโ ดย
ปราศจากอุบัติเหตุ

153
วัตถุอันตราย แบงออกไดเปน
1. สารระเบิดได
สารเหลานี้จะลุกติดไฟไดงายและระเบิดขึ้นเมื่อมีความรอน มีการกระแทกหรือ
มีการเสียดสี สารระเบิด ไดมีชื่อเรียกแตกตางกันไป ผูที่ทํางานกับสารเหลานี้ควรจะจดจําชื่อสาร
เหลานี้ใหไดและมีการติดปายวาเปนสารอันตราย หรือวัตถุอันตราย นอกจากนี้ยังควรรูถึงวิธีการใช
สารเหลานี้อยางถูกตองดวย
2. สารลุกไหมได
สารลุกไหมได เชน สารฟอสฟอรัสแดงและสารฟอสฟอรัสเหลืองสามารถลุก
ติดไฟไดเองเมื่อสัมผัสกับอากาศ ตัวอยางสารลุกไหมได เชน พวกคารไบด และสารประกอบโลหะ
ของโซเดียม ซึ่งจะลุกติดไฟไดเมื่อสัมผัสกับน้ํา
3. สารไวไฟ
กาซไวไฟ เชน กาซถานหิน กาซอะเซทิลีน กาซโพรเพน ฯลฯ กาซเหลานี้มี
คุณ สมบั ติไ วไฟและยั งสามารถระเบิด ไดอี ก ด ว ยหากก าซเหล านี้ ผสมอยูใ นอากาศในสั ด ส ว นที่
พอเหมาะ นอกจากนี้สารละลายไวไฟตาง ๆ เชน น้ํามัน ทินเนอร ก็ยังมีคุณ สมบัติไวไฟและยัง
สามารถระเบิดอยางรุนแรงไดอีกดวย
สารเหลานีจ้ ะกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงายถามีการเคลื่อนยายผิดวิธี ดังนั้นผูที่ทําการ
ขนยายจะตองรูวิธีขนยายที่ถูกตองดวย
อันตรายของวัตถุอันตราย
1. กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide)
กาซคารบอนมอนอกไซดเกิด จากการเผาไหมที่ไมสมบูร ณ เกิดขึ้น ไดทั้งใน
โรงงานและในสถานที่ทํางาน กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซที่เบากวากาซออกซิเจนเล็กนอย เปน
กาซที่ไมมีสี ไมมีกลิ่นและไมมีการกระตุนเตือนใด ๆ จึงเปนกาซที่อันตรายตอรางกาย เพราะกาซนี้จะ
ทําใหเม็ดเลือดขนถายออกซิเจนนอยลง เปนเหตุใหเกิดอาการขาดออกซิเจน (Suffocation) ได
เมื่อตองทํางานในสถานที่ที่มีกาซคารบอนมอนนอกไซด ควรปฏิบัติดังนี้
1. กอนเริ่มงาน ตองตรวจดูความหนาแนน ของกาซคารบอนไดออกไซดดว ย
เครื่องตรวจวัดกาซกอน
2. ใหระบายอากาศออกจนกวาความหนาแนนของกาซคารบอนไดออกไซดจะ
ต่ํากวา 50 ppm (0.005%)
3. ตองสวมใสหนากากกรองที่เหมาะสม
4. ถาความหนาแนนของกาซคารบอนมอนอกไซดสูง หรือความเขมขนของ
ออกซิเจนต่ํา ใหใชเครื่องชวยหายใจ หรือหนากากแบบมีอากาศเสริม
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2. สารละลายอินทรีย (Organic Solvents)
มีสารละลายอิน ทรียเปน จํานวนมากที่ใ ชใ นสถานที่ทํางานและบานพักอาศัย
สารละลายอินทรียเหลานี้สามารถแทรกซึมเขาสูรางกายไดหลายทางทั้งทางระบบหายใจในรูปของไอ
ระเหย เพราะเปนสารที่สามารถระเหยไดในอุณหภูมิปกติ และแพรผานผิวหนังไดเพราะเปนตัวทํา
ละลายไขมันนอกจากนี้ยังอาจทําใหหมดสติได เพราะจะไปรบกวนการทํางานของระบบประสาท
สวนกลาง ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูคุณสมบัติของสารละลายอินทรียที่จะใชเหลานั้น และ
จะตองใชอยางถูกตองเพื่อใหเกิดอันตรายนอยที่สุด
วิธีปฏิบัติงานกับสารละลายอินทรียอยางปลอดภัย
1. ระวังอยาใหสารละลายอินทรียหก
2. ปดฝาภาชนะบรรจุสารละลายอินทรียเสมอ
3. ไมลางมือดวยสารละลายอินทรีย
4. ตรวจตราระบบระบายอากาศอยูเสมอ อยาใหมีสิ่งใดไปขัดขวางทาง
ระบายอากาศ
5. หามใชสารละลายอินทรียใกลบริเวณที่มีไฟหรือบริเวณที่อาจเกิด
ประกายไฟ
6. สวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสมเสมอขณะใชสารละลายอินทรีย
7. ตองใชระบบระบายอากาศเสมอในขณะใชสารละลายอินทรีย
8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสไอระเหยของสารละลายอินทรียใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได
3. ฝุน
ปกติโรคปอดที่เกิดจากฝุนที่หายใจเขาไปจะมีชื่อเรียกวา โรคปอดฝุนหรือนิวโม
โคนิ ซิ ส (Pneumoconiosis) ฝุ น ที่ สู ด ดมเข า มาจะฝ ง ตั ว อยู ใ นปอดและปอดไม ส ามารถขจั ด สิ่ ง
แปลกปลอมเหลานี้ได เมื่อมีการสะสมมากขึ้น ปอดจะรูสึกแนนอึดอัด ทําใหหายใจไมออก วิธีแกไขที่
ดีที่สุด คือการปองกันโรคนี้ไวกอน โดยปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณที่ทํางานและปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางาน เชน การขจัดฝุนในสถานที่ทํางาน หรือการสวมใสหนากากปองกันฝุน
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วิธีใชหนากากปองกันฝุนอยางถูกวิธี
1. หนากากควรกระชับกับใบหนา ซึ่งฝุนจะไมสามารถแทรกเขาไประหวางรอง
ของหนากากกับใบหนาได
2. แมสภาพของสถานที่ทํางานโดยทั่วไปจะสะอาด แตอาจจะมีฝุนขนาดเล็กอยู
ได จึงควรสวมหนากากปองกันฝุนไว ถาบริเวณนั้นมีฝุนขนาดเล็กอยูได จึงควรสวมหนากากปองกัน
ฝุนไว ถาบริเวณนั้นมีฝุนอยู
3. หามสวมหนากากกรองฝุนในบริเวณที่อับอากาศ หรือบริเวณที่มีกาซพิษ
4. ควรเก็บรัก ษาหนากากไวใ นที่ที่อากาศถายเทดี และเก็บอยางถูก หลัก วิธี
รวมทั้งควรเปลี่ยนไสกรองเมื่อจําเปน
5. หนากากกันฝุนโดยทั่วไปจะใชสําหรับงานชั่วคราวเทานั้น
4. สารเคมีจําเพาะ
สารเคมีจําเพาะจะถูก จัด เปน สารเคมีอันตราย เพราะจะกอใหเกิดอันตรายตอ
สุข ภาพรางกาย เชน กอใหเกิดโรคมะเร็งจากการทํางาน โรงผิว หนัง ระบบประสาทเสื่อม ฯลฯ
ปจจุบันมีการใชสารเคมีอยูอยางกวางขวางในงานอุตสาหกรรมจึงตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีจําเพาะ
1. อยาทําหกหรือกระเด็นลงบนพื้น
2. กอนเริ่มทํางานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลหรือติดตั้งระบบ
ระบายอากาศทั่วไปในที่ทํางาน
3. จัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของกฎหมาย
4. เมื่อตองการขนยายหรือเก็บสารเคมีเหลานั้น จะตองบรรจุลงภาชนะที่เหมาะสม
ใหเรียบรอย
5. หามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร หรือดื่มน้ํา ในขณะที่กําลังทํางานกับสารเคมี
6. หามสัมผัสเสื้อผาที่เปอนสารเคมี
7. จัดใหมีการสวมชุดปองกันหรืออุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมี
8. หามนําสารเคมีนอี้ อกไปหรือเขาไปยังหนวยงานอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
9. เสื้ อผาที่สวมใสข ณะทํางานย อมมีสารเคมีปนเปอ นจึงควรที่จ ะชํ าระลา ง
รางกายเปลี่ยนเสื้อผาใหม กอนที่จะรับประทานอาหารหรือกอนกลับบาน และนําเสื้อผาที่ใสทํางาน
นั้นไปซักหรือทําความสะอาดทันที
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5. สภาพไรอากาศหรืออับอากาศ
อุบัติเหตุจากการขาดอากาศหายใจมักเกิดขึ้นไดในบริเวณที่เปนใตถุนอาคาร ถัง
หรือบริเวณอุโมงคขุดเจาะ ฯลฯ
อาการขาดอากาศมีผลโดยตรงตอการทํางานของสมอง และบอยครั้งที่นําไปสู
ความสูญเสียอยางใหญหลวง ทั้งนี้เพราะการอยูในที่แคบหรืออับอากาศซึ่งมักไมคอยมีคนไดเขาไปบอย
นัก ก็ยากที่จะพบหรือชวยชีวิตไดทันหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
วิธีปองกันการขาดอากาศหายใจมีดังนี้
1. ตรวจสอบความหนาแนนของออกซิเจนกอนลงมือปฏิบัติงาน
2. จัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
3. มีการปฐมพยาบาลอยางถูกตองและเหมาะสม
ขอพึงปฏิบัติเมื่อตองทํางานในบริเวณที่มีสภาพไรอากาศหรืออับอากาศ
1. กอนเขาบริเวณอันตรายที่มีออกซิเจนนอยหรือออกซิเจนใกลหมด เชน
ในบอหรือถัง จําเปนตองจัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดี (อยางไรก็ตามก็เปนอันตรายมากเชนกัน
ถาใชออกซิเจนบริสุทธิ์อยางเดียว) ความหนาแนนของออกซิเจนที่เหมาะสมคือ ไมนอยกวา 18%
2. หามเขาไปในบริเวณที่มสี ภาพขาดออกซิเจน ยกเวนผูมีหนาที่เกี่ยวของเทานั้น
3. ผูจะเขาไปในบริเวณอับอากาศ ตองมีการเฝาดูและติดตามโดยหัวหนางาน
หรือเพื่อนรวมงาน และระบบระบายอากาศจะตองจัดใหมีออกซิเจนอยางนอย 18% ดวย
4. ถาลักษณะงานไมสามารถจัดระบบระบายอากาศไดใหใชอุปกรณชวยหายใจ
ที่เหมาะสม เชน เครื่องกรองอากาศ หรือระบบสายลม
5. ถ า สภาพที่ ทํ า งานนั้ น ขาดอากาศมาก ๆ ให ส วมใส อุป กรณ นิ ร ภั ย เช น
หนากาก เข็มขัดนิรภัย หรือสายสงอากาศในขณะที่ปฏิบัติงานอยูในบริเวณนั้น
6. ตรวจสอบอุปกรณปองกันทุกครั้งกอนเริ่มทํางาน
7. ถาไดรับอุบัติเหตุจ ะขาดอากาศหายใจ ผูทําการชว ยเหลือจะตองสวมใส
อุปกรณชวยหายใจที่มีระบบระบายอากาศที่ดี ดังอธิบายไวในขอ 4 ขางตน (หนากากปองกันกาซ
ไมไดจัดไวสําหรับกรณีขาดอากาศ ควรขนยายผูปวยออกไปสูที่โลงโดยเร็วที่สุด และชวยหายใจดวย
การเปาปาก ฯลฯ )
การจัดใหมีระบบระบายอากาศ
เพื่อสุขภาพที่ดีควรจัดใหมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมในสถานประกอบการ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัด ระบบระบายอากาศในสถานประกอบการที่มีอุณ หภูมิและความรอนสูง
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หรือมีกาซหรือไอที่เกิดขึ้นจากตัวทําละลายอิน ทรียหรือสารอื่น ๆ การปลอยปละละเลยที่จ ะจัดทํา
ระบบระบายอากาศจะเปนสาเหตุที่กอใหเกิดอาการปวดศีรษะและวิงเวียนศีรษะได และปญหาที่จะ
ตามมาก็คือความเจ็บปวยตาง ๆ ที่มีสาเหตุจากสารเคมีอันตราย
การเปดหนาตางหรือประตูนั้นเปนการถายเทอากาศทั่วไปตามปกติ การติดตั้ง
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่หรือในตําแหนงที่จําเปนนั้น ควรติด ตั้งใหเหมาะสมกับลักษณะของ
สารเคมีอันตรายที่จะตองใช แตควรตระหนักไววา ในบางครั้งการเปดหนาตางอาจใหผลที่ตรงขาม
กันก็ได
1.4 ความปลอดภัยในการทํางานกับผลิตภัณฑเคมี
ขอพึงปฏิบัติทั่วไปในการทํางานกับผลิตภัณฑเคมี
1. กอนปฏิบัติงานตองทราบถึงชนิด ของผลิ ต ภัณ ฑและอัน ตรายที่อาจเกิด ขึ้น ถา
สงสัยใหปรึกษาผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ
2. กอนขนยายผลิตภัณฑตองสังเกตวาหีบหอไมแตกหรือบุบสลายซึ่งอาจจะทําให
ตกหลนสูภายนอกได
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑโดยตรง ใหสวมเครื่องปองกัน เชน ถุงมือ
เสื้อคลุม เครื่องกรองอากาศ หมวก แวนตา ฯลฯ
4. หามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน
5. ขณะปฏิบัติ งานหามใชมือขยี้ตา หรือใชมือสัมผัสกับปากจนกวาจะลางมือให
สะอาดเสียกอน
6. กอนรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ หรือเขาหอ งสุข า ตอ งถอดอุปกรณปองกั น
อันตรายและลางมือใหสะอาดเสียกอน
7. หามผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี
8. หากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ภาชนะบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ตกเสี ย หาย ต อ งรี บ รายงาน
ผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบทันที หรือจัดการเก็บกวาด เช็ดถูบริเวณใหสะอาดตามวิธีที่กําหนด ไมควร
ปลอยทิ้งไว
9. ในขณะปฏิบัติงานหากพบวา มีการเจ็บปวย หรือวิงเวียนศีรษะใหหยุดปฏิบัติงาน
ทันที พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาผูรับผิดชอบทราบ หรือทําการปฐมพยาบาลอยางถูกตองแลว
รีบนําไปพบแพทยพรอมนําฉลากหรือผลิตภัณฑไปดวย
10. อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายที่ ใ ช แ ล ว ต อ งทํ า ความสะอาดหรื อ ทํ า ลายทิ้ ง ตาม
คําแนะนําที่ไดกําหนดไว
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11. เมื่อเสร็จสิ้น การปฏิบัติงานแต ละครั้ง ตองลางมือ อาบน้ํา และผลัด เปลี่ยน
เสื้อผา ที่สะอาด
ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑเคมีในการผลิต
1. พนักงานตองอานคําแนะนําขางกลองบรรจุผลิตภัณฑเคมีทุกชนิดใหละเอียดกอน
ที่จะนําเขาโรงงานผลิต
2. กลองผลิตภัณฑเคมีทุกกลองที่นําเขาโรงงานผลิตตองอยูในสภาพดีไมแตกรั่ว
3. พนักงานตองสวมถุงมือ เสื้อคลุมแขนยาว หนากาก รองเทาหุมสน กอนเปด
กลองสารเคมีที่จะนํามาใชในการผลิต
4. ตองระมัดระวังเปนพิเศษในการบรรจุผลิตภัณฑเคมี พยายามใหฝุนหรือละออง
ของสารเคมีปลิวกระจายนอยที่สุด
5. กลองเปลาของผลิตภัณฑเคมี หลังจากใชแลวตองนําไปเก็บรวมกันในที่มิดชิด
(หากจําเปนตองมีกุญแจปด) กอนนําไปทําลาย เผาทิ้งหรือฝงดิน
6. หลังจากที่พนัก งานทํางานเรียบรอยแลว ใหลางมือ ลางหนาหรืออาบน้ํา และ
เปลี่ยนเสื้อผาใหมกอนรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่
7. หามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
8. หามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณโรงงานผลิตหรือโรงงานบรรจุ
ความปลอดภัยในการเก็บผลิตภัณฑเคมีในคลังพัสดุ
1. พนักงานตองอานฉลากผลิตภัณฑเคมีทุกครั้งกอนทําการเก็บเขาคลังพัสดุ
2. ผลิตภัณฑเคมีบางอยางตองเก็บในทีแ่ หง สะอาด มีอากาศถายเทดี และ
มี
อุณหภูมิไมเกิน 46 C
3. ผลิตภัณฑเคมีตองเก็บใหหางจากอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร
4. ไมควรเก็บผลิตภัณฑเคมีวางซอนกันสูงเกินกวา 5 เมตร
5. หามสูบบุหรี่ในคลังพัสดุ ยกเวนบริเวณที่กําหนดให
6. พนัก งานตองสวมถุงมือ หนากาก รองเทาและเสื้อแขนยาวขณะปฏิบัติงานซึ่ง
สัมผัสกับสารเคมีโดยตรง
7. ผลิต ภัณ ฑเคมีที่ต กหลน ตามพื้น ใหก วาดเก็บใสถังอยางระมัด ระวังเพื่อนําไป
ทําลายหรือฝงดินในบริเวณที่กําหนด ถาเปนผลิตภัณฑชนิดเหลวใหใชทรายแหงกลบแลวกวาดเก็บไป
ฝงดิน หามลางดวยน้ํา
8. ผลิตภัณฑเคมีทุกชนิดตองปดฉลากทุกกลองกอนนําเขาเก็บในคลังพัสดุ
9. คลังเก็บผลิตภัณฑเคมี ตองปดกุญแจหลังจากเลิกงาน
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การเกิดไอเคมีไวไฟ
การเกิดไอเคมีไวไฟในโรงงาน หมายถึง การปลอยไอเคมีไวไฟจํานวนมาก ซึ่งอาจ
ลุกติดไฟ หรือระเบิดเมื่อมีแหลงที่กอใหเกิดประกายไฟ หรืออาจเกิดจากการลุกไหมของสารเคมีหรือ
กาซที่มีจุดวาบไฟ (Flash Point) ต่ําและมีชวงไวไฟกวาง
จุดวาบไฟ (Flash Point) ของสารเคมีเหลว คือ อุณหภูมิต่ําสุดที่สารเคมีนั้นจะใหไอ
เคมีที่สามารถผสมกับอากาศเปนสวนผสมที่พรอมจะลุกไหมเมื่อมีแหลงเกิดประกายไฟ
ชวงไวไฟ (Flammability Limit) คือ ชวงระหวางความเขมขนต่ําสุด และสูงสุดของ
ไอเคมีในอากาศซึ่งจะเกิดการลุกไหมไดเมื่อมีแหลงเกิดประกายไฟ สวนผสมของไอเคมีและอากาศที่
ต่ํากวาชวงไวไฟนี้จะเจือจางเกินไปที่จะลุกไหมได และในทํานองเดียวกันสวนผสมที่สูงกวาชวงไวไฟ
นี้จะเขมขนเกินไปที่จะติดไฟ
เมื่อเกิดกลุมไอเคมีจํานวนมาก หามพนักงานเขาไปในบริเวณที่เกิดไอเคมีนั้น ควร
รับแจงหนวยดับเพลิงประจําโรงงานเตรียมพรอมเพื่อทําการชวยเหลือทันที
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดกลุมไอเคมี
1. ปลอดภัยไวกอน เมื่อพบไอเคมีจํานวนมากไมวาจะเกิดจากการหกราดบนพื้น
หรือเกิดจากการรั่วจากทอสงเคมีหรือจากถังเคมีตาง ๆ หากมีขอสงสัยใหสมมุติไวกอนวากําลังเกิด
กลุมไอเคมีไวไฟ อยาเสียเวลาไปหาเครื่องวัดประมาณไอเคมี เพราะกวาจะรู ประมาณไอและอากาศ
ก็มีมากเพียงพอที่จะลุกไหมหรือระเบิดได และก็เปนเวลาที่ทานไดเขาไปอยูในกลุมไอเคมีไวไฟเสีย
แลว
2. ออกไปใหพนจากบริเวณที่เกิดกลุมไอเคมีไวไฟทันที และรับแจงใหหัวหนางาน
หรือผูจัดการทราบ
3. ใหใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อไลไอเคมี โดยใชหัวฉีดน้ํา จากตูดับเพลิงในกรณีที่เกิด
กลุมไอเคมีไวไฟบริเวณรีแอกเตอร ใหเปดวาลวน้ําปลอยน้ําจากหัวฝกบัวซึ่งติดตัง้ อยูเหนือรีแอกเตอร
เพื่อไลไอเคมี
4. หากกลุมไอเคมีไวไฟกําลังลุกติดไฟใหฉีดน้ําหลอเครื่องมือเครื่องใชหรือถังตาง ๆ
ที่อยูรอบ ๆ บริเวณนั้น เพื่อปองกันการลุกลามขยายตัวของไฟและการระเบิด อยาพยายามเขาไปดับ
ไฟที่จุดลุกไหม แตใหหาแหลงที่มาของไอเคมีและจัดการกําจัดตนตอของการเกิดไอเสียกอนโดยไม
ตอง เขาไปในกลุมไอเคมี แลวจึงเขาทําการดับไฟ
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1.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
การปองกันอัคคีภัยในบริเวณโรงงาน
พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติดังนี้
1. รูจักคุณสมบัติเครื่องดับเพลิงทุกชนิดที่ใ ชอยูในโรงงาน และสามารถนํามาใช
งานไดทันที และเหมาะสมกับลักษณะของไฟเมื่อตองการ
2. หามนําเครื่องดับเพลิงมาฉีดเลน หรือหยอกลอกัน
3. ใหความสนใจกับเครื่องมือดับเพลิงในแผนก และจะตองมีการตรวจสอบสภาพ
ของเครื่องดับเพลิงอยูเสมอ เมื่อพบหรือสงสัยวาเครื่องดับเพลิงเครื่องใดอยูในสภาพชํารุดหรือน้ําหนัก
พรองไป ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที
4. จะตองไมติดตั้งหรือวางเครื่องจักรหรือสิ่งของใด ๆ เอาไวในตําแหนงซึ่งจะเปน
อุปสรรคหรือกีดขวางการนําเครื่องดับเพลิงมาใชโดยสะดวก
5. วัตถุซึ่งไวไฟหรือน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดบรรจุถัง เมื่อนํามาใชแลวจะตองปดฝาให
สนิทและที่ภาชนะบรรจุควรจะมีเครื่องหมายแสดงวาเปนสารไวไฟ
6. หามนําน้ํามันเชื้อเพลิง หรือเคมีภัณฑไวไฟใด ๆ ไปใชในการซักลางเสื้อผา
7. พนักงานทุกคนจะตองทําความเขาใจกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม พนักงานทุก
คนจะตองใหความรวมมือในการซอมภาคปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน
8. ไมว าเพลิง จะเกิ ด จากอะไรก็ต าม หากเกิ ด ขึ้ น ใกลกั บสายไฟฟ า เครื่อ งมื อ
เครื่องใชหรือแผงสวิตซไฟฟา ใหปลดสะพานไฟตัดวงจรไฟฟาทันที
เมื่อเกิดเพลิงไหม
1. เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นในบริเวณที่ทํางาน จงอยาตื่นตระหนกจนเสียขวัญ พยายาม
รักษาขวัญและกําลังใจไวใหมั่น การตื่นตระหนกจนเสียขวัญอาจทําใหเหตุการณเลวรายลงอีก
2. รีบแจงใหเพื่อนรวมงานทุกคนในบริเวณเพลิงไหมและหนวยดับเพลิงทราบ เพื่อ
ดําเนินการดับเพลิงและแจงเหตุเพลิงไหมไปยังหนวยดับเพลิงของราชการ
3. พนักงานผูไมมีหนาที่เกี่ยวของกับการดับเพลิงตองรีบออกจากตัวอาคารโดยเร็ว
ตามแผนอพยพหนี ไ ฟ และไปรวมกั น ที่บ ริ เ วณหน าประตู ทางเขา โรงงาน เพื่ อ รอคํ า สั่ง จากผู
ประสานงานดับเพลิงตอไป
4. พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยดับเพลิงโรงงาน จะตองเตรียมหัวฉีด
สายดับเพลิง เพื่อตอเขากับขอตอทอน้ําดับเพลิงและอยูในสภาพเตรียมพรอมโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่
เพลิงอยูในตําแหนงที่หัวฉีดใหญจะฉีดมาถึง อาจไมจําเปนตองใชทอดับเพลิงและหัวเล็กฉีดตอ ทั้งนี้
ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหนวยดับเพลิงโรงงาน
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การปองกันอัคคีภัยในสํานักงาน
1. พนักงานทุกคนจะตองทราบขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในสํานักงานเปนอยางดี
2. พนักงานทุกคนควรฝกใชเครื่องดับเพลิงใหเปน
3. พนัก งานทุก คนตองปฏิบัติต ามกฎข อบังคับความปลอดภัยในสํ านัก งานโดย
เครงครัด เชน หามสูบบุหรี่ในบริเวณหามสูบ
4. บริ ษั ท อาจจั ด ให มี ก ารซ อ มดั บ เพลิ ง เมื่ อ เกิ ด เพลิ ง ไหม ห รื อ กรณี ฉุ ก เฉิ น ณ
สํานักงานรวมกับเจาหนาที่ของทางราชการ พนักงานทุกคนจะตองใหความรวมมือในการซอมโดย
พรอมเพรียงกัน
5. หามวางสิ่งของกีดขวางทางออกฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเพลิงไหม
1. ใหพนัก งานที่พบเพลิงไหมรีบดับเพลิงตามความสามารถทัน ทีหากเห็น วาไม
สามารถดับเพลิงดวยตนเองได ใหรีบแจงผูประสานงานดับเพลิงทราบทันที
2. ผูประสานงานจะแจงใหเจาหนาที่บริหารของบริษัททราบ และเปดสัญญาณเพลิงไหม
3. เมื่อ มีสั ญญาณเพลิง ไหมใ หพ นัก งานทุก คนหยุ ด ปฏิบั ติง านทัน ทีแ ละจัด เก็ บ
เอกสารที่สําคัญพรอมทัง้ ของมีคาไวในที่ปลอดภัย แลวรีบออกจากบริเวณที่ทํางานในทิศทางตรงขาม
กับบริเวณเกิดเพลิงไหม
4. การออกจากอาคาร หามวิ่งและหามใชลิฟตโดยเด็ดขาด
5. ใหพนักงานที่ออกจากอาคารแลวทุกคนไปรวมกันในบริเวณที่จอดรถอาคารเพื่อ
ตรวจสอบจํานวนและรอรับคําสั่งจากผูประสานงานตอไป
1.5 ความปลอดภัยในสํานักงาน
พื้นสํานักงาน - ทางเดิน - ประตู
1. ควรใหพื้นสํานักงานมีความสะอาดอยูเสมอ
2. พื้นสํานักงานควรอยูในแนวระดับราบไมลาดเอียงหรืออยูตางระดับกัน หากไม
สามารถหลีกเลี่ยงได ใหใชสีสันแสดงใหเห็นชัดเจน
3. ใหใชวัสดุกันลื่นปูทับบนกระเบื้องหรือพื้นขัดมันที่ลื่น
4. ในขณะปฏิบัติงาน หามวิ่งหรือทําการลื่นไถลแทนการเดิน
5. ในขณะที่มีการขัดหรือทําความสะอาดพื้น ผูปฏิบัติงานควรสังเกตปายคําเตือน
และเดินหรือปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
6. ในกรณี ที่ มี น้ํ า น้ํ า มั น หรื อ สิ่ง ที่ ทํ า ใหเ กิ ด การลื่ น บนพื้ น สํ า นั ก งานให แ จ ง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยทันที โดยกอนแจงใหแสดงเครื่องหมายเตือนไวดวย
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7. ในกรณีที่พบเห็น วัสดุหรือเครื่องใชสํานัก งาน เชน ดิน สอ ที่หนีบกระดาษ
ยางลบ หรือสิ่งอื่นใดตกหลนอยูบนพื้น ใหเก็บโดยทันทีเพราะอาจเปนสาเหตุใหลื่นหกลมได
8. ในขณะเดิน ถึงมุมตึกใหเดินทางดานขวาของทางเดิน และเดินอยางชา ๆ ดว ย
ความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับผูอื่นซึ่งกําลังเดินมาจากอีกมุมหนึ่ง
9. ควรติดตั้งกระจกเงาทํามุมในบริเวณมุมอับที่อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย
10. สายโทรศัพท สายเครื่องคิดเลข หรือสายไฟฟา ควรติด ตั้งใหเรียบรอย เพื่อ
ไมใหกีดขวางทางเดิน
11. อยายืนหรือเดินใกลบริเวณประตูที่ปดอยู เพราะบุคคลอื่นอาจจะเปดประตูมา
กระแทกได
12. เมื่อจะผานเขาออกบังตา หรือเปดปดประตูบานกระจก ควรเขาออกหรือเปดปด
ดวยความระมัดระวังอยางชา ๆ และในการใชบังตาหรือประตูที่เปดปดสองบาน ใหใชบังตาหรือบาน
ประตูทางดานขวา
13. บังตาหรือประตูบานกระจกที่เปด ปด สองทาง ใหติด เครื่องหมาย “ดึง” หรือ
“ผลัก” ใหชัดเจน
14. ไมค วรจัด เก็บวัสดุอุปกรณสิ่งของตาง ๆ หรือปลอยใหมีสิ่งกีด ขวางบริเวณ
ทางเดินหรือชองประตู
การใชบันได
การใชบันไดอยางปลอดภัย
1. กอนขึ้นหรือลงบันได ควรสังเกตสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้นได
2. ถาบริเวณบันไดมีแสงสวางไมเพียงพอ หรือราวบันไดหรือขั้นบันไดชํารุด ให
แจงเจาหนาที่เพื่อทําการแกไขใหเรียบรอย
3. อยาปลอยใหมีเศษวัสดุชิ้นเล็กชิ้นนอยตกอยูตามขั้นบันได เชน เศษกรวด เศษ
แกว ฯลฯ
4. ไม ค วรติ ด ตั้ ง สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจ เช น กระจกเงา ภาพโปสเตอร
เครื่องประดับตกแตงตาง ๆ ไวบริเวณบันได
5. ควรจัดใหมีพรมหรือที่เช็ดเทาบริเวณเชิงบันได เพื่อความปลอดภัย
6. อยาวิ่งขึ้นหรือลงบันได ควรขึ้นลงดวยความระมัดระวัง
7. หามเลนหรือหยอกลอกันในขณะขึ้นหรือลงบันได
8. การขึ้นลงบันได ใหขึ้นลงทางดานขวาและจับราวบันไดทุกครั้ง
9. อยาปลอยราวบันไดจนกวาจะมีการขึ้นหรือลงบันไดเปนที่เรียบรอยแลว
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10. ในขณะขึ้น หรือลงบัน ได ใหใ ชสายตามองขั้นบัน ไดที่จ ะกาวตอไปและหาม
กระทําสิ่งใด ๆ ในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตราย เชน การอานหนังสือ หรือคนสิ่งของในกระเปาถือ
เปนตน
11. อยาขึ้นหรือลงบันไดเปนกลุมใหญในเวลาเดียวกัน
การใชบันไดพาดและบันไดยืนอยางปลอดภัย
1. กอนใชบันไดพาดหรือบันไดยืน ตองตรวจสอบความแข็งแรงโดยทั่ว ไป ต อง
แนใจวาไมมีรอยหัก รอยราว และมียางกันลื่น
2. เมื่อใชบันไดพาดกับผนัง ตองพาดใหไดประมาณ 70 องศาและควรสูงกวาจุดที่จะ
ทํางานอยางนอย 60 เซนติเมตร
3. ถาเปนไปได ควรยึดหัวและทายของบันไดดวยเชือก แตถาทําไมไดควรใหคนอื่น
ชวยใชมือจับยึดให
4. พื้นวางบันไดตองเรียบ และปราศจากหลุม บอ หรือโหนกนูน
5. ขณะปนบันไดขึ้นหรือลงใหมองไปขางหนาและไมทํางานบนบันไดดวยทาทางที่
ไมเหมาะสม
6. กรณีมีแผนรองยืนบนบันไดยืน ขาของบันไดตองหางกันไมเกิน 1.8 เมตร และ
แผนรองยืนตองสูงไมเกิน 2 เมตร
7. บันไดยืนตองมีตัวล็อกขาที่กางไวดวย
8. ถาใชบันไดยืนในจุดที่ไมแนใจวาจะมีความปลอดภัยเพียงพอตองมีผูชวยคอยยึด
จับบันไดนั้นไว
9. อยายืนบนแผนรองยืน เมื่อตองอยูสูงเกิน 1.2 เมตร
โตะทํางาน - เกาอี้ - ตู
1. ตลอดเวลาการทํางานไมควรเปดลิ้นชักโตะ ลิ้นชักตูเอกสาร หรือตูอื่นใดคางไว
ใหปดทุกครั้งที่ไมใชงาน
2. หามวางพัสดุ สิ่งของ หรือกลองใตโตะทํางาน
3. หามเอนหรือพิงพนักเกาอี้ โดยใหรับน้ําหนักเพียงขางใดขางหนึ่ง
4. ใหมีพื้นที่เคลื่อนยายเกาอี้ สําหรับการเขาออกที่สะดวก
5. หามวางพัสดุ สิ่งของตาง ๆ บนหลังตูเพราะอาจตกหลนลงมาเปนอันตราย
6. อยาเปดลิ้นชักตูเอกสารในเวลาเดียวกันเกินกวาหนึ่งลิ้นชัก
7. การจัดเอกสารใสในลิ้นชักตู ควรจัดใสเอกสารจากชั้นลางสุดขึ้นไป เพื่อเปนการ
ถวงดุลน้ําหนัก และใหหลีกเลี่ยงการใสเอกสารในลิ้นชักมากเกินไป
8. ใหใชหูจับลิ้นชักทุกครั้งเมื่อจะเปดปดลิ้นชักเพื่อปองกันนิ้วถูกหนีบ
9. การจัดวางตูลิ้นชักตูตองไมเกะกะชองทางเดินในขณะที่ปดใชงาน
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สายไฟฟาและเตาเสียบ
1. สายไฟฟาที่มีรอยฉีกขาด หรือปลั๊กไฟฟาที่แตกราว ตองทําการเปลี่ยนทันที หาม
พันดวยเทปพันสายไฟหรือดัดแปลงซอมแซมอยางใดอยางหนึ่ง
2. เตาเสียบที่ชํารุด จะตองทําการซอมแซมโดยทัน ที ในระหวางรอการซอมแซม
จะตองปดหรือครอบ เพื่อปองกันไมใหผูอื่นมาใชงาน
3. เครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาตาง ๆ ที่ใชภายในสํานักงาน ใหวางในตําแหนงที่ใกล
เตาเสียบมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงสายไฟฟาที่ทอดยาวไปตามพื้น หรือหลีกเลี่ยงการใชสายตอ ในกรณีที่
ไมอาจวางในตําแหนงใกลเตาเสียบได ใหแสดงเครื่องหมายใหชัดเจนเพื่อปองกัน การเดิน สะดุด
สายไฟฟา
4. ในการใช อุปกรณไฟฟาใหแนใ จวา แรงดั น ไฟฟาเหมาะสมกั บความตอ งการ
แรงดันไฟฟาของอุปกรณนั้น ๆ
5. การวางหรือเคลื่อนยายเครื่องใชสํานักงาน ตองระวังอยาใหมีการวางหรือเคลื่อนยาย
ไปทับถูกสายไฟฟา
การใชเครื่องใชสํานักงาน
1. ในขณะขนยายกระดาษควรระมัดระวังกระดาษบาดมือ
2. ใหเก็บปากกาหรือดินสอ โดยการเอาปลายชี้ลง หรือวางราบในชิ้นชัก
3. ใหทําการหุบขากรรไกรที่เปดซองจดหมาย ใบมีดคัดเตอร หรือของมีคมอื่น ๆ ให
เขาที่กอนทําการเก็บ
4. การใชเครื่องตัดกระดาษ ตองระวังนิ้วมือใหอยูหางจากใบมีด ขณะที่กําลังทําการ
ตัดกระดาษ และหลีกเลี่ยงการตัดกระดาษจํานวนมากเกินไปพรอมกันทีเดียว ถาไมไดใชงานใหลด
ใบมีดลงใหต่ําที่สุด อยายกใบมีดคางเอาไว
5. การแกะลวดเย็บกระดาษไมควรใชมือหรือเล็บ ใหใชที่ดึงลวดเย็บกระดาษทุกครั้ง
6. เฟอรนิเจอรที่เปนโลหะใหทําการลบมุมทุกแหงเพื่อความปลอดภัย
7. ควรใชบัน ไดหรือชั้นเหยียบ เมื่อตองการหยิบของในที่สูง ไมควรยืนบนกลอง
โตะ หรือเกาอี้ติดลอ
8. หลังเลิกงานทุกวัน ใหปดไฟฟาทุกดวงและตัดวงจรอุปกรณไฟฟาภายในหองทํางาน
ทั้งหมด
9. เครื่องใชสํานักงานที่อาจกอใหเกิดอันตราย เชน สายพาน ลูกกลิ้ง เกียร เฟอง ลอ
ฯลฯ ถาไมมีการติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายเอาไว ใหติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายนั้นใหเรียบรอย
กอนที่จะใชงาน
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10. หา มทํา ความสะอาด ปรั บ แต ง หรื อเปลี่ ยนแปลงส ว นประกอบใด ๆ ของ
เครื่องใชสํานักงานที่อาจกอใหเกิดอันตรายในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน
11. ตองทําการศึกษาวิธีใชและขอควรระวังของเครื่องใชสํานักงานที่มีอันตรายใหดี
กอนปรับแตง
12. ถ า มี ผู ป ฏิ บั ติ ง านสองคน หรื อ มากกว า สองคนขึ้ น ไปทํ า งานกั บ เครื่ อ งใช
สํานักงานที่มีอันตรายเครื่องเดียวกัน ผูปฏิบัติงานแตละคนจะตองระมัดระวังซึ่งกันและกัน
13. อยาถอดอุปกรณปองกันอัน ตรายหรือเปดแผงเครื่องใชสํานักงานที่มีอันตราย
โดยเด็ดขาด กรณีเครื่องขัดของใหติดตอชางเพื่อมาทําการซอมแซม
14. เครื่อ งใช สํานั ก งานที่ใ ช กําลั งไฟฟาและมิไ ดเป น ชนิ ด ที่ มีฉ นวนหุมสองชั้ น
จะตองมีระบบสายดินติดอยูที่ครอบโลหะผานปลั๊ก และหามมีการดัดแปลงปลั๊กเพื่อตัดวงจรสายดิน
ออก
15. ใหตัดกระแสไฟฟาของเครื่องใชสํานักงานที่ใชไฟฟาทุกครั้งที่ไมใชหรือเมื่อจะ
ปรับแตงเครื่อง

การใชลิฟต
1. ในขณะเกิดเพลิงไหม หามทุกคนใชลิฟต ใหใชบันไดหนีไฟเทานั้น
2. กอนใช ลิฟตทุก ครั้งใหสังเกตวาตัว ลิฟตเ ลื่อนมาอยูใ นระดับเดียวกับ พื้น แล ว
หรือไม ถาตัวลิฟตอยูตางระดับกับพื้น ใหระมัดระวังการสะดุดขณะเดินเขาลิฟต สําหรับสุภาพสตรีที่
สวมรองเทาสนสูงหรือสนเล็กตองกาวขาม เพื่อปองกันการลื่นและหกลม
3. ในการใชลิฟต ใหเขาลิฟตอยางรวดเร็วและระมัดระวัง อยาลังเลใจ
4. หามสูบบุหรี่ในลิฟต
5. เมื่อลิฟตเลื่อนถึงชั้นที่ตองการ ใหรอประตูลิฟตเปดเต็มที่แลวกาวออกจากลิฟต
อยางรวดเร็ว
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6. หามใชมือจับหรือดันประตูลิฟตเพื่อใหลิฟตรอบุคคลอื่น ใหใชปุมควบคุมประตู
ลิฟตที่ติดตั้งอยูภายในลิฟต
7. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยูในลิฟต ใหปฏิบัติตามขอแนะนํา ซึ่งติดอยูภายใน
ลิฟต พยายามควบคุมสติใหได อยาตกใจเปนอันขาด

กิจกรรม 5 ส สูความปลอดภัย
สถานที่ทํางานจะปลอดภัยดวยการปฏิบัติ 5 ส
สถานที่ดําเนินกิจกรรม 5 ส จะปลอดภัยกวา ถูกสุขอนามัยกวา และมีการผลิตดีกวา
ในการทําใหสถานที่ทํางานนาอยู นาดู สะดวกสบายและปลอดภัยนั้น จะตองกําจัดสิ่งที่ไมตองใชแลว
ออกไปใหหมด และจัดสิ่งที่จะเก็บใหเปนหมวดหมู เพื่อความสะดวก สะอาด และสวยงาม
กิจกรรม 5 ส
สะสาง
: แยกรายการสิ่งของที่จําเปนและไมจําเปน ทิ้งสิ่งของที่ไมจําเปน
ออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
สะดวก : เก็ บเครื่ องมื ออุ ปกรณไว ใ นที่ ที่ ใช ได สะดวกและเก็ บในสภาพที่
ปลอดภัย
สะอาด : จัดระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานที่ทํางาน เชน การกําจัด
ฝุนละออง
สุขลักษณะ : ดูแลเสื้ อผาและรักษาสภาพสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย อยา
ปลอยใหสกปรกรกรุงรังเปนเด็ดขาด
สรางนิสัย : ปฏิบัติ 4 ส ขางตนจนเปนนิสัย
1.6 ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปจจุบันการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการนําเครื่องจักรกล เชน รถแทรกเตอร
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รถไถนา เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องผอนแรง เปนตน และสารเคมี เชน ปุยเคมี สารกําจัดศัตรู พืช สารฆา
แมลง เขามาใชอยางมากมาย เพื่อชวยเพิ่มผลผลิต ซึ่งสิ่งเหลานี้หากนําไปใชอยางไมถูกตองจะมีผลเสีย
ตอสุขภาพและชีวิต อันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี 5 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 สารเคมี เชน ปุย สารกําจัดศัตรูพืช สารฆาแมลง สารพิษปราบวัชพืช
สารกําจัดเชื้อรา สารกําจัดสัตว สารพิษกําจัดสาหราย ไสเดือนฝอย หอยทาก สารเคมีเหลานี้หากใชถูก
วิธีก็มีประโยชน หากใชผิดวิธีเปนโทษอยางมากเชนกัน เกษตรกรจําเปนตองทราบสิ่งเหลานี้









วิธีเก็บ การใช โดยอานจากฉลากขางภาชนะบรรจุ
เมื่อใชหมดแลวตองทําลายภาชนะบรรจุโดยการเผาหรือฝง
ไมควรสูบบุหรี่ขณะทําการฉีดพน
ระวังการสัมผัสสารเคมีที่ผิวหนังเนื่องจากสามารถดูดซึมทางผิวหนังได
ระวังการสูดดมหายใจเขาสูทางเดินหายใจ
ไมยืนใตลมขณะฉีดพนสารเคมี
เครือ่ งใชตาง ๆ สําหรับการฉีดพนตองดูแลไมใหเสื่อมสภาพ รั่วซึม
เวลาผสมยาหามใชมือกวน

ประการที่ 2 อัน ตรายจากฝุ น ที่เ กิด จากเกษตรกรรม ฝุน เกิ ด ขึ้น จํา นวนมากใน
กิจกรรมนวดขาว และกิจกรรมอื่น ๆ ในนา ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ฝุนจะเปนสวนที่รับเอาเชื้อรา ละออง
เกสรดอกไม และพวกสเปอรปะปนอยู และจะนําโรคสูคนได ทําใหผูสัมผัสเกิดเชื้อรา โรคปอดฝุนฝาย
โรคปอดชานออย โรคปอดชาวนา วิธีปองกัน คือ
 เกษตรควรสวมหนากากปองกันฝุน
 รักษาความสะอาดของผิวหนังหลังเสร็จงานแลว
 ใชวิธีพนน้ําเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
 หาความรูเพื่อปองกันตัวเอง รวมทั้งเพื่อใหทราบถึงภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เชน อาการเกิดโรค จะไดสามารถปองกันตัวเองไมใหเกิดโรคลุกลามตอไป
ประการที่ 3 อันตรายจากการเปนโรคติดเชื้อจากสัตว ที่สําคัญคือ มา วัว ควาย แกะ
แพะ สุกร สุนัข สัตวปาทีก่ ินเนื้อ นก เปด ไก เปนตน โรคติดเชื้อที่สําคัญ ไดแก โรคแอนแทรกซ โรค
กลัวน้ํา บาดทะยัก เลพโตสไปโรซีส กลากเกลื้อน ของเชื้อรา วิธีปองกันคือ
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 เกษตรกรควรทราบแหลงโรค วิธีการแพรโรค
 เมื่อสัตวปวยตองเผาหรือฝงทําลายเชื้อ ฉีดวัคซีนปองกันโรคแกสัตว
 รักษาความสะอาดของผิวหนัง ระวังมิให สัมผัสกับผิว หนังของสัต วที่เปน
โรค
 ทําความสะอาดแผลทันทีเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น
ประการที่ 4 อันตรายจากความรอน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน เกษตรกรอาจเปน
ตะคริว ออนเพลีย หรือเปนลม อันเนื่องมาจากการไดรับความรอนที่มาจากแสงอาทิตย หรือไดรับเสียง
ดังจากเครื่องจักรกล ซึ่งมีผลตอสุขภาพจิตดวย รวมทั้งเกิดอาการหูตึง หรือหูหนวกได อันตรายจาก
แสงจา ซึ่งพบมากทําใหเกิดตอ สูญเสียการมองเห็น และในการใชเครื่องจักรก็มีปญหา การสั่นสะเทือน
จากเครื่องจักร เชน รถแทรกเตอร เครื่องเกี่ยวขาว เครื่องไถ เครื่องเจาะ เลื่อยไฟฟา ความสั่นสะเทือนมี
อันตรายตอมือและแขน ทําใหเกิดอาการปวดขอตอ เมื่อยลา ระบบยอยอาหารผิดปกติ กระดูกอักเสบ
วิธีปองกันอันตรายเหลานี้ไดแก
 การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ถุงมือ อุดหู
 การปองกันเกี่ยวกับความรอน ทําไดโดยใหสวมเสื้อผาหนา แขนยาว แตเปน
ผาที่ระบายอากาศไดดี
 ดื่มน้ําผสมเกลือใหเขมขน ประมาณ 0.1%
 หยุดพักระหวางงานบอยขึ้น หากอากาศรอนจัดมาก
ประการที่ 5 อุบัติเหตุใ นงานเกษตรกรรม เชน การถูก ของมีค มบาด ไดแก มี ด
ขวาน เคียว เมื่อเกิดบาดแผลเกษตรกรไมมีเวลาที่จะทําความสะอาดแผลหรือปฐมพยาบาลโดยทันที
โอกาสที่จะไดรับเชื้อโรค เชน โรคบาดทะยัก จึงพบบอย และเปนสาเหตุการตายที่สําคัญหรือการใช
เครื่องยนตที่ใชไฟฟาก็อาจเกิดไฟฟาดูด หรือเกิดการไหมตามผิวหนังขึ้นได ซึ่งควรตองเรียนรูเรื่องการ
ใชไฟฟาใหถูกตองดวย นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากการใชเครือ่ งยนต เชน เชือก โซ สายพาน หนีบหรือ
บีบอัด ทําใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นิ้วมือเปนสวนใหญ
โรคจากการทํางานที่สําคัญและพบบอยที่สุดในเกษตรกรคือ การปวดหลังจากการ
ทํางานอันเนื่องมาจากทาทางการทํางานที่ฝนธรรมชาติ ทําใหเกิดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ การปวด
เมื่อยกลามเนื้อที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ทุกวัน เรียกวา โรคบาดเจ็บซ้ําซาก หรือโรคบาดเจ็บซ้ําบอย สามารถแกไข
ได ควรจะไดเรียนรูวิธีการหาเครื่องทุนแรงหรือประยุกตวิธีการทํางานเพื่อบรรเทาอาการเหลานั้นให
ลดนอยลง ตัวอยางเชน การใชเครื่องหวานเมล็ดพืชแทนการกมเงยในการหวานโดยคนก็จะทําใหการ
ทํางานเปนสุขขึ้นได
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เรื่องที่ 2 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
การปฐมพยาบาล คือ การใหการชวยเหลือเบื้องตนตอผูประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
ณ สถานที่เกิดเหตุกอนที่จะถึงมือแพทย หรือโรงพยาบาล เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกชีวติ หรือ
เกิดความพิการโดยไมสมควร
วัตถุประสงคของการปฐมพยาบาล
1. เพื่อใหมีชีวิตอยู
2. เพื่อไมใหไดรับอันตรายเพิ่มขึ้น
3. เพื่อใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดโดยเร็ว
หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล
1. อยาตื่นเตนตกใจ และอยาใหคนมุง เพราะจะแยงผูบาดเจ็บหายใจ
2. ตรวจดูวาผูบาดเจ็บยังรูสึกตัว หรือหมดสติ
3. อยากรอกยา หรือน้ําใหแกผูบาดเจ็บในขณะที่ไมรูสึกตัว
4. รีบใหการปฐมพยาบาลตอการบาดเจ็บที่อาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตโดยเร็ว
กอน สวนการบาดเจ็บอื่น ๆ ที่ไมรนุ แรงมากนักใหดําเนินการปฐมพยาบาลในลําดับถัดมา
การบาดเจ็บที่ตอ งไดรับการชวยเหลือโดยเร็ว คือ
1. การขาดอากาศหายใจ
2. การตกเลือด และมีอาการช็อก
3. การสัมผัส หรือไดรับสิ่งมีพิษที่รุนแรง

การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บ
ขอเคล็ด
สาเหตุ
เกิดจากการฉีกขาด หรือการยึดตัวของเนื้อเยื่อ กลามเนื้อ หรือเสนเอ็นรอบขอตอ
อาการ
- เวลาเคลื่อนไหวจะรูสกึ ปวดบริเวณขอตอที่ไดรับอันตราย
- บวมแดงบริเวณรอบ ๆ ขอตอ
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การปฐมพยาบาล
-

อยาใหขอตอบริเวณที่เจ็บเคลื่อนไหว
อยาใหของหนักกดทับบริเวณขอที่เจ็บ
ควรประคบดวยความเย็นไวกอน
ถามีอาการปวดรุนแรง ใหรีบนําไปพบแพทย
ขัดยอก

สาเหตุ
เกิดจากการที่กลามเนื้อยึดตัวมากเกินไป ซึ่งเกิดขึน้ เพราะการเคลื่อนไหวอยางรุนแรง
และรวดเร็วมากเกินไป
อาการ
เจ็บปวดบริเวณที่ไดรับบาดเจ็บ ตอมามีอาการบวม
การปฐมพยาบาล
- ใหผูบาดเจ็บนั่ง หรือนอนในทาที่สบาย และปลอดภัย
- ถาปวดมากอาจบรรเทาอาการโดยการประคบความเย็นกอน แลวตอดวยประคบ
ความรอน
ตาบาดเจ็บ
การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับตานั้น ควรใหการปฐมพยาบาลเฉพาะตาที่บาดเจ็บเล็กนอย
เทานั้น ถาบาดเจ็บรุนแรงใหหาผาปดแผลสะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล
โดยเร็ว
ผงเขาตา
สาเหตุ
การปฐมพยาบาล
-

มีสิ่งแปลกปลอมเขาตา
ระคายเคืองตา คัน หรือปวดตา
ใชน้ําสะอาดลางตาใหทั่ว
ถาผงไมออกใหหาผาสะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบาดเจ็บไปพบแพทย
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สารเคมีเขาตา
สาเหตุ
กรด หรือดางเขาตา
อาการ
- ระคายเคืองตา
- เจ็บปวด และแสบตามาก
การปฐมพยาบาล
- ใหลางตาดวยน้ําที่สะอาดโดยวิธีการใหน้ําไหลผานลูกตา จนกวาสารเคมี
จะออกมา
- ใชผา ปดแผลที่สะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบาดเจ็บไปพบแพทย
โดยเร็วที่สุด

ไฟไหม หรือน้ํารอนลวก
สาเหตุ
บาดแผลอาจจะเกิดจากถูกไฟโดยตรง ประกายไฟ ไฟฟา วัตถุที่รอนจัด น้ําเดือด
สารเคมี เชน กรด หรือดางที่มีความเขมขน
อาการ
แบงเปน 3 ลักษณะ
- ลักษณะที่ 1 ผิวหนังแดง
- ลักษณะที่ 2 เกิดแผลพอง
- ลักษณะที่ 3 ทําลายชั้นผิวหนังเขาไปเปนอันตรายถึงเนื้อเยื่อที่อยูใตผิวหนัง
บางครั้งผูบาดเจ็บจะมีอาการช็อก
การปฐมพยาบาล
บาดแผลในลักษณะที่ 1 และ 2 ซึ่งไมสาหัส ใหปฐมพยาบาลดังนี้
- ประคบดวยความเย็นทันที
- ใชน้ํามันทาแผลได และปดแผลดวยผาที่สะอาด ใชผาพันแผลพันแตอยา
ใหแนนมาก
บาดแผลในลักษณะที่ 3 ใหปฐมพยาบาลดังนี้
- ถาผูบาดเจ็บมีอาการช็อก รีบใหการปฐมพยาบาลอาการช็อกกอน
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- หามดึงเศษผาที่ถูกไฟไหมซึ่งติดอยูกับรางกายออก
- นําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
กระดูกเคลื่อน
สาเหตุ
กระดูกเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะปลายกระดูกขางหนึ่งซึ่งประกอบกันเขาเปนขอตอ
เคลื่อนที่หลุดออกจากเสนเอ็นที่หุมหอบริเวณขอตอไว
อาการ
- ตึงและปวดมากบริเวณขอตอที่หลุด
- ขอตอจะมีรูปราง และตําแหนงผิดไปจากเดิม
การปฐมพยาบาล
- จัดใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่สบายที่สุด
- หามกด หรือทําใหขอตอนั้นเคลื่อนไหวเปนอันขาด
- นําผูบาดเจ็บสงแพทยใหเร็วที่สุด
- การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บควรใชเปลหาม
กระดูกหัก
กระดูกหักมีอยู 2 แบบ คือ
1. กระดูกหักชนิดธรรมดา หรือชนิดปด ไดแก การมีกระดูกหักเพียงอยางเดียว
ไมแทงทะลุผิวหนังออกมา
2. กระดูกหักชนิดมีบาดแผล หรือชนิดเปด ไดแก การมีกระดูกหักแลวแทงทะลุ
ผิวหนังออกมา หรือวัตถุจากภายนอกแทงทะลุผิวหนังเขาไปกระทบกับกระดูก ทําใหกระดูกหัก
อาการ
- บวม
- เวลาเคลือ่ นไหวจะเจ็บบริเวณที่ไดรับอันตราย
- ถาจับบริเวณที่ไดรับอันตรายจะรูสึกนุมนิ่ม และอาจมีเสียงปลายกระดูกที่หักเสียด
สีกัน
- อวัยวะเบี้ยวบิดผิดรูป

173
การปฐมพยาบาล
- อยาเคลื่อนยายผูประสบอันตราย นอกจากจะจําเปนจริง ๆ การเคลื่อนยาย
อาจทําใหบาดเจ็บมากขึน้ ไปอีก
- คอยระวังใหปลายกระดูกที่แตกอยูน ิ่ง ๆ
- ปองกันอยาใหเกิดอาการช็อก
- ถากระดูกที่หักแทงทะลุผิวหนังออกมาขางนอก ใหหามเลือดโดยใชนวิ้ กด
หรือใชสายสําหรับรัดหามเลือด
- ใชผาปดแผลที่สะอาด ปดปากแผล หรือกระดูกที่โผลออกมา
- ถามีความจําเปนทีจ่ ะตองเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ควรใชเฝอกชั่วคราว
สายคลองแขน หมอน และเปลเฝอกชั่วคราวอาจทําดวยวัตถุใด ๆ ก็ไดที่อยูใ กลมือ เชน กระดาน มวน
หนังสือพิมพ มวนฟาง หรือรม ใหผกู เฝอกกับแขน หรือขาตรงที่หักทั้งขางลาง และขางบน และถา
สามารถทําไดใหผูกมัดจากที่ ๆ แตกไปทั้งสองขาง จะทําใหเฝอกชั่วคราวแข็งแรงขึน้ ใชกระดาษ ผา
สําลี หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คลายกันรองเฝอก เพื่อใหบริเวณที่ไดรับอันตรายอยูใ นระดับเดียวกัน ซึ่งการทํา
วิธีนี้เฝอกจะพอดี ไมกดกระดูกบางแหงมากเกินไป สําหรับการใสเฝอกที่แขนหรือขานั้น ควรใสให
รอบทุกดานดีกวาใสเฉพาะดานใดดานหนึ่ง และใหใชผาเปนชิ้น ๆ หรือเชือกที่เหนียว ๆ ผูกเฝอก แต
ผาสําหรับผูกในยามฉุกเฉินที่ดีที่สุดก็คือ ผาพันแถบยาว ๆ
- บางครั้งกอนจะเขาเฝอกจําเปนตองเคลื่อนยายผูบาดเจ็บบางเล็กนอย ควรจะใหใคร
คนหนึ่งจับแขน หรือขาสวนที่อยูเหนือ และสวนที่อยูต่ํากวาบริเวณที่กระดูกนั้นหักใหอยูนิ่ง ๆ สวนคน
อื่น ๆ ใหชวยกันรับน้ําหนักของรางกายไว วิธีที่ดีที่สุดก็คือ ใชเปลหาม
- กระดูก สัน หลัง หรือคอหัก หรือสงสัยวาจะหัก จะตองใชค วามระมัด ระวังเปน
พิเศษ ถาคนเจ็บหมดสติอาจจะไมรูวากระดูกคอ หรือกระดูกสันหลังหัก นอกจากผูทําการปฐมพยาบาล
นั้นจะมีความรูในเรื่องนี้เปนพิเศษ กระดูกหักธรรมดาอาจจะกลายเปนกระดูกหักชนิดมีบาดแผลไดถา
หากไมระมัดระวังในการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ดังนั้น หากสามารถทําไดควรงดเวนการเคลื่อนยายใด ๆ
จนกวาแพทยจะมาทําการชวยเหลือ
การเคลือ่ นยายผูทกี่ ระดูกคอหัก
- เมื่อจะทําการเคลื่อนยา ยผูบาดเจ็บที่ก ระดูก คอหัก ใหเอาบานประตู หรือแผ น
กระดานกวาง ๆ มาวางลงขางคนเจ็บ ใหปลายกระดานเลยศีรษะคนเจ็บไปประมาณ 4 นิ้ว เปนอยาง
นอย
- ถาผูบาดเจ็บนอนหงาย ใหใครคนหนึ่งคุกเขาลงเหนือศีรษะ ใชมือทั้งสองจับศีรษะ
ไวใหนิ่ง ๆ เพื่อใหศีรษะ และหัวไหลเคลื่อนไหวเปนจังหวะเดียวกันกับรางกาย สวนคนอื่น ๆ จะเปน
คนเดียว หรือหลายคนก็ไดชวยกันจับเสื้อผาของผูบาดเจ็บตรงหัวไหล และตะโพก แลว
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คอย ๆ เลื่อนผูบาดเจ็บนั้นวางลงบนแผนกระดาน หรือบานประตู ใหผูบาดเจ็บนอนหงายอยายกศีรษะ
ขึ้น และอยาใหคอบิดไปมา
- ถ า ผู บาดเจ็ บ นอนคว่ํ าหน า ควรจะวางบานประตู หรือ กระดานลงข าง ๆ ตั ว
ผูบาดเจ็บนั้น เอาแขนเหยียดไปทางศีรษะ คุกเขาลงเอามือจับขางศีรษะของผูบาดเจ็บ โดยใหมือปดหู
และมุมขากรรไกร แลวคอยพลิกคนเจ็บใหนอนหงายบนกระดาน เวลาพลิกใหนอนหงายจะตองให
ศีรษะอยูนิ่ง ๆ และใหอยูระดับเดียวกับลําตัว ทั้งศีรษะ และลําตัวจะตองพลิกใหพรอม ๆ กัน
- ระหวางที่ทําการเคลื่อนยาย ควรจะใชหนังรัด หรือผาพันแผลก็ไดหลาย ๆ อัน รัด
รอบตัวของผูบาดเจ็บใหติดแนนกับแผนกระดาษ หรือถามีเปลก็ใหใชเปลหาม
การเคลือ่ นยายผูทกี่ ระดูกสันหลังหัก
- อยา รีบยกผู บาดเจ็ บที่ส งสั ยวา กระดู ก สัน หลั งจะหัก ตอ งถามก อนวาสามารถ
เคลื่อนไหว ไดหรือไม ถาผูบาดเจ็บไมไดสติ และสงสัยวาจะไดรับอันตรายที่กระดูกสันหลัง ใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับผูที่กระดูกคอหัก
- ถาพบคนที่สงสัยวากระดูกสันหลังหักนอนคว่ําหนาอยู คอย ๆ พลิกใหนอนหงาย
ลงบนแผนกระดาน หรือเปล แลวหาอะไรมารองสันหลังตอนลาง
- ถาผูบาดเจ็บนอนหงาย คอย ๆ เลื่อนใหนอนบนกระดาน โดยปฏิบัติเชนเดียวกับผูที่
กระดูกคอหัก
- ผูบาดเจ็บที่สงสัยวากระดูกสันหลังหัก หามยกในทานั่งโดยเด็ดขาด
กะโหลกศีรษะแตก สมองไดรับความกระทบกระเทือน
ผูที่ประสบอันตรายจนกะโหลกศีรษะแตก หรือสะเทือน จะมีอาการเลือดออกทางหู
ตา และจมูก อาจมีของเหลวสีขาวไหลออกมาจากหู ตาดําอาจจะมีขนาดไมเทากัน หนาแดง หรือซีดก็
ได
การปฐมพยาบาล
- ถาหนามีสีปกติ หรือสีแดง ควรวางผูบาดเจ็บนอนลง แลวหนุนศีรษะใหสูงเล็กนอย
ถาหนาซีดควรวางศีรษะในแนวราบ
- พลิกศีรษะใหอยูในลักษณะที่ไมถูกทับบริเวณที่สงสัยวากระดูกจะแตก
- ถามีบาดแผลปรากฏใหหามเลือด และปด บาดแผลดว ยผาปด แผลที่สะอาด ผูก
ผาพันแผลดานตรงขามกับบาดแผล
- ใหความอบอุนแกผูบาดเจ็บอยูเสมอ และอยาใหสารกระตุนใด ๆ แกผูบาดเจ็บ
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การหามเลือดเมื่อเกิดอันตรายจากของมีคม
วิธีหามเลือดมีหลายวิธี ไดแก
1. การกดดวยนิ้วมือ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
- ในกรณีที่บาดแผลเลือดออกไมมาก จะหามเลือดโดยใชผาสะอาดปดที่บาดแผลแลว
พันใหแนน ถายังมีเลือดไหลซึม ใหใชนิ้วมือกดตรงบาดแผลดวยก็ได
- ในกรณีที่เสนโลหิตแดงใหญขาด หรือไดรับอันตรายอยางรุนแรงเปนบาดแผลใหญ
ควรใชนิ้วมือกดเพื่อหามเลือดไมใหไหลออกมา และใหกดลงบริเวณระหวางบาดแผลกับหัวใจ เชน
- เลือดไหลออกจากหนังศีรษะ และสวนบนของศีรษะ ใหกดที่เสนเลือดบริเวณขมับ
ดานที่มีบาดแผล
- เลือดไหลออกจากใบหนา ใหกดที่เสนเลือดใตขากรรไกรลางดานที่มีบาดแผลหาง
จากมุมขากรรไกรไปขางหนาประมาณ 1 นิ้ว
- เลือ ดไหลออกมาจากคอ ให ก ดลงไปบริเ วณต น คอข า ง ๆ หลอดลมดา นที่ มี
บาดแผล แตการกดตําแหนงนี้นานๆ อาจจะทําใหผูถูกกดหมดสติได ฉะนั้นควรใชวิธีนี้ตอเมื่อใชวิธีอื่น
ๆ ไมไดผลแลวเทานั้น
- เลือดไหลออกมาจากแขนทอนบน ใหกดลงไปที่ไหปลาราตอนบนสุดใกลหัวไหล
ของแขนดานที่มีบาดแผล
- เลือดไหลออกมาจากแขนทอนลาง ใหกดที่เสนเลือดบริเวณแขนทอนบนดานใน
กึ่งกลางระหวางหัวไหลกับขอศอก
- เลือดออกที่ขา ใหกดเสนเลือดบริเวณขาหนีบดานที่มีบาดแผล
2. การใชสายรัดหามเลือด
ในกรณีที่เลือดไหลออกจากเสนโลหิตแดงที่แขน หรือขา ใชนิ้วมือกดแลวเลือด
ไมหยุด ควรใชสายสําหรับหามเลือดโดยเฉพาะ
- สายรัดสําหรับแขน ใหใชรัดเสนโลหิตที่ตนแขน สายรัดสําหรับขาใหใชรัดเสน
โลหิตที่โคนขา
- อยาใชสายรัดผูกรัดใหแนนเกินไป และควรจะคลายออกเปนเวลา 3 วินาที ทุก ๆ 10
นาที จนกวาเลือดจะหยุด
- ถาไมมีสายรัดแบบมาตรฐาน อาจใชวัตถุที่แบน ๆ เชน เข็มขัด หนังรัด ผาเช็ดตัว
เนคไท หรือเศษผา ทําเปนสายรัดได แตอยาใชเชือกเสนลวด หรือดายทําเปนสายรัด เพราะอาจจะบาด
หรือเปนอันตรายแกผิวหนังบริเวณที่ผูกได
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3. การยกบริเวณที่มีบาดแผลใหสูงกวาหัวใจ
ในกรณีที่มีบาดแผลเลือดออกที่เทา จัดใหผูบาดเจ็บนอนลงแลวยกเทาขึ้น
ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลการไดรับอันตรายจากการทํางานของตนเอง สมาชิกใน
ครอบครัว และเพื่อนรวมงาน ดังนี้
1. ขาพเจาเคยไดรับอันตรายจากการทํางาน ดังนี้
 งาน / หนาที่ที่ปฏิบัติ หรือเคยปฏิบัต.ิ .....................................................................................
...........................................................................................................................................
 อันตรายที่เคยไดรับ
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
 การปองกัน และแกไข
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
กิจกรรม

2. สมาชิกในครอบครัวเคยไดรับอันตรายจาการทํางาน คือ .........................................................
 งาน / หนาที่ที่ปฏิบัติ หรือเคยปฏิบัต.ิ .................................................................................
...........................................................................................................................................
 อันตรายที่เคยไดรับ
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
 การปองกัน และแกไข
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
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3. เพื่อนรวมงานที่เคยไดรับอันตรายจากการทํางาน ดังนี้
 งาน / หนาที่ที่ปฏิบัติ หรือเคยปฏิบัต.ิ .................................................................................
...........................................................................................................................................
 อันตรายที่เคยไดรับ
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
 การปองกัน และแกไข
4. .....................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................
6. .....................................................................................................................................
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บทที่ 9
ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร
สาระสําคัญ
การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนสําหรับชีวิตมนุษย โดยเฉพาะทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการเขาใจผูอื่น จะชวยใหบุคคลดํารงชีวติ
อยูในครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางมีความสุข
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อใหผูเรียน
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทัก ษะชีวิต ที่จําเปน 3 ประการ ไดแก ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล และทักษะการเขาใจผูอื่น
2. ประยุกตใชทักษะชีวิตในการดําเนินชีวิต และในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของทักษะชีวิต
เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตที่จําเปน 3 ประการ
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เรื่องที่ 1 ความหมายของทักษะชีวิต
คําวา ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชัดเจน และความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
บุคคลสามารถสรางขึ้นไดจากการเรียนรู ไดแก ทักษะการอาชีพ การกีฬา การทํางานรวมกับผูอื่น การ
อาน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใชเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่ง
เปนทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากการกระทํา หรือจากการปฏิบัติ ซึ่งทัก ษะดังกลาว
นั้นเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ที่จะทําใหผูมีทักษะเหลานั้นมีชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีพอยูใน
สังคมได โดยมีโอกาสที่ดีกวาผูไมมีทักษะดังกลาว ซึ่งทักษะประเภทนี้เรียกวา Livelihood skill หรือ
Skill for living ซึ่งเปนคนละอยางกับทักษะชีวิต ที่เรียกวา Life skill (ประเสริฐ ตัน สกุล) ดังนั้น
ทักษะชีวิต หรือ Life skill จึงหมายถึง คุณลักษณะ หรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา (Psychosocial
competence) ที่เปน ทักษะภายในที่จ ะชวยใหบุค คลสามารถเผชิญสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไมวาจะเปนเรือ่ ง
การดูแลสุขภาพ เอดส ยาเสพติด ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพื่อใหสามารถมี
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หรือจะกลาวงาย ๆ ทักษะชีวิต ก็คือ ความสามารถในการแกปญหา
ที่ตอ งเผชิญในชีวิตประจําวัน เพื่อใหอยูรอดปลอดภัย และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
1.1 องคประกอบของทักษะชีวิต
องคประกอบของทักษะชีวิต จะมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรม และสถานที่ แต
ทักษะชีวิตที่จําเปนที่สุดที่ทุกคนควรมี ซึ่งองคการอนามัยโลกไดสรุ ปไว และถือเปนหัวใจสําคัญใน
การดํารงชีวิต คือ
1. ทัก ษะการตัดสินใจ (Decision making) เปน ความสามารถในการตัด สิน ใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของ
ตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือก และผลที่ได
จากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกาย และจิตใจ
2. ทัก ษะการแกปญหา (Problem Solving) เปน ความสามารถในการจัด การกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกาย และจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหา
ใหญโตเกินแกไข
3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนความสามารถในการคิดที่จะ
เปน สว นชวยในการตัด สิน ใจ และแกไขปญหาโดยการคิด สรางสรรค เพื่อคน หาทางเลือกตาง ๆ
รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม
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4. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เปนความสามารถใน การ
คิดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และประเมินปญหา หรือสถานการณที่อยูรอบตัวเรา ที่มีผลตอการ ดําเนิน
ชีวิต
5. ทัก ษะการสื่ อสารอยา งมี ประสิ ทธิ ภ าพ (Effective communication) เป น
ความสามารถในการใชคําพูด และทาทาง เพื่อ แสดงออกถึงความรูสึก นึก คิด ของตนเองไดอยา ง
เหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตาง ๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดง ความ
ตองการ การแสดงความชื่นชม การขอรอง การเจรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือการปฏิเสธ
ฯลฯ
6. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal relationship) เปน
ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไวได
ยืนยาว
7. ทักษะการตระหนักรูในตน (Self awareness) เปนความสามารถในการคนหารูจัก
และเขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิ่งที่ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะ
ชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด หรือสถานการณตาง ๆ และทักษะนี้ยังเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาทักษะอื่น ๆ เชน การสือ่ สาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นใจผูอื่น
8. ทักษะการเขาใจผูอื่น (Empathy) เปนความสามารถในการเขาใจความเหมือน
หรือความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สี
ผิว อาชีพ ฯลฯ ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ตางจากเรา เกิดการชวยเหลือบุคคลอื่นที่ดอยกวา
หรือไดรับความเดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with emotion) เปนความสามารถในการ
รับรูอารมณของตนเอง และผูอื่น รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวิธีการจัดการกับ
อารมณโกรธ และความเศราโศก ที่สงผลทางลบตอรางกาย และจิตใจไดอยางเหมาะสม
10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เปนความสามารถในการ
รับ รู ถึ ง สาเหตุ ข องความเครี ย ด รู วิ ธี ผ อ นคลายความเครี ย ด และแนวทางในการควบคุ ม ระดั บ
ความเครียด เพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตอง เหมาะสม และไมเกิดปญหาดาน
สุขภาพ
1.2 กลวิธีในการสรางทักษะชีวิต
จากองคประกอบของทักษะชีวิต 10 ประการ เมื่อจะนําไปใชพัฒนาทักษะชีวิต
สามารถแบงไดเปน 2 สวน ดังนี้

181
1. ทั ก ษะชี วิ ต ทั่ ว ไป คื อ ความสามารถพื้ น ฐานที่ ใ ช เ ผชิ ญ ป ญ หาปกติ ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน ความเครียด สุขภาพ การคบเพื่อน การปรับตัว ครอบครัวแตกแยก การบริโภค
อาหาร ฯลฯ
2. ทักษะชีวิตเฉพาะ คือ ความสามารถที่จําเปนในการเผชิญปญหาเฉพาะ เชน ยาเสพ
ติด โรคเอดส ไฟไหม น้ําทวม การถูกลวงละเมิดทางเพศ ฯลฯ

เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตที่จําเปน 3 ประการ
 ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
 ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal relationship)
 ทักษะการเขาใจผูอื่น (Empathy)
2.1 ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
การสื่อสาร เปนกระบวนการสรางความเขาใจกันระหวางบุคคล โดยอาจเปนการ
สื่อสารทางเดียว (one-way communication) คือ การสื่อขาวสารจากผูสงสาร ไปยังผูรับสาร โดยไมมี
การสื่อสารกลับ หรือสะทอนความรูสึกกลับไปยังผูสงสารอีกครั้ง สวนการสื่อสารสองทาง (Two-way
Communication) เปนการสื่อขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร และมีการสื่อสารกลับ หรือสะทอน
ความรูสึกกลับจากผูรับสาร ไปยังผูสงสารอีกครั้ง จึงเรียกวา เปนการสื่อสารสองทาง
การสื่อสารระหวางบุคคล นับวาเปนความจําเปนอยางยิ่ง เพราะในการดําเนินชีวิต
ปกติในปจจุบัน การสื่อสารเขามามีบทบาทอยางยิ่งในทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนการสื่อสารดวย การ
พูด การเขียน การแสดงกิริยาทาทาง หรือการใชเครื่องมือสื่อสารที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม ตาง ๆ
เชน โทรศัพท Internet e-mail ฯลฯ ทั้งนี้ การสื่อสารดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม ควรทําใหผูสงสาร และผูรับ
สารเกิดความเขาใจอันดีตอกัน และเกิดสัมพันธภาพที่ดีตามมา ซึ่งทักษะที่จําเปนในการสื่อสาร ไดแก
การรูจักแสดงความคิดเห็น หรือความตองการใหถูกกาลเทศะ และการรูจักแสดงความชื่นชมผูอื่น การ
รูจักขอรอง การเจรจาตอรองในสถานการณคับขันจําเปน การตักเตือนดวยความจริงใจ และใชวาจา
สุภาพ การรูจักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหปฏิบัติในสิ่งที่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณี หรือผิดกฎหมาย
เปนตน
การสื่อสารดวยการปฏิเสธ
หลาย ๆ คนไมกลาปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน หรือคนรัก เมื่อไปทําในสิ่งที่ตนเองไม
เห็นดวย เชน การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การเที่ยวซองโสเภณี การเสพยาเสพติด ฯลฯ อันที่จริง
การปฏิเสธเปนสิทธิของทุกคน การปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน หรือคนรักเมื่อทําในสิ่งที่ตนเองไมเห็น
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ดวยอยางเหมาะสม และไดผลจะชวยปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงได คนสวนใหญไมกลาปฏิเ สธคํา
ชักชวนของเพื่อน หรือคนรัก เพราะกลัววาเพื่อน หรือคนรักจะโกรธ แตถาสามารถปฏิเสธไดถูกตอง
ตามขั้นตอนจะไมทําใหเสียเพื่อน
การปฏิเสธที่ดี
จะตองปฏิเสธอยางจริงจัง ทั้งทาทาง คําพูด และน้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยาง
ชัดเจนที่จะขอปฏิเสธ
การปฏิเสธมี 3 ขั้นตอน คือ
1. บอกความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล เพราะการบอกความรูสึกจะโตแยงยาก
กวาการบอกเหตุผลอยางเดียว
2. การขอปฏิเสธเปนการบอกปฏิเสธชัดเจนดวยคําพูด
3. การถามความเห็น ชอบเพื่อรัก ษาน้ําใจของผูชวน และความขอบคุณเมื่อผูชวน
ยอมรับการปฏิเสธ
ตัวอยางการปฏิเสธเมื่อถูกชวนไปเสพยาเสพติด
แดงเปนผูชวน และแอมเปนผูปฏิเสธ
แดง : คืนนี้มีปารตี้ที่หอง แอมไปใหไดนะ มีของดีอยางวาใหม ๆ มาใหลอง
แอม : ของอยางวานั้นไมดีตอสุขภาพ ขอไมลอง แดงคงไมวานะ ขอบคุณมากที่ชวน
แดง : ....................................
การหาทางออกเมื่อถูก เซาซี้ หรือสบประมาท บางครั้งผูชวนพูด เซาซี้เพื่อชวนให
สําเร็จ ผูถูกชวนไมควรหวั่นไหวกับคําพูด เพราะจะทําใหขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันการ
ปฏิเสธดวยทาทีมั่นคง และหาทางออกโดยวิธีตอไปนี้
ปฏิเสธซ้ํา โดยไมตองใชขออาง พรอมทั้งบอกลา แลวเดินจากไปทันที
การตอรอง โดยการชวนไปทํากิจกรรมอื่นที่ดีกวา
การผัดผอน โดยการยืดระยะเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนเปลี่ยนความตั้งใจ เชน
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1.
2.
3.
4.

ขั้นตอน
อางความรูสึกประกอบเหตุผล
ขอปฏิเสธ
การขอความเห็นชอบ
ถูกเซาซี้ หรือถูกสบประมาท
4.1 การปฏิเสธซ้ํา
4.2 การตอรอง
4.3 การผัดผอน

ตัวอยางคําพูด
“ฉันไมชอบ มันไมดีตอสุขภาพ”
“ขอไมไปนะเพื่อน”
“เธอคงเขาใจนะ”
“ไมลองดีกวา เราขอกลับกอนนะ”
“ฉันคิดวา เรากลับบานกันเลยดีกวา”
“แดงคิดวา เราควรรอไปอีกสักระยะหนึ่ง เมื่อเราทั้งสอง
พรอมที่จะรับผิดชอบครอบครัว คอยคิดเรื่องนี”้

สถานการณที่ชวนไปเที่ยวซอง
ชัยเปนผูชวน ยุทธเปนผูปฏิเสธ
ชัย : วันนี้กินขาวเย็นแลว ไปเที่ยวอยางวากันนะ
ยุทธ : เราไมชอบสถานที่อยางนั้น กลัวติดโรคดวย ขอไมไปนะเพื่อน
ชัย : เราไปหลายหนไมเห็นเปนอะไรเลย ชักสงสัยแลววานายเปนผูชาย
เต็มรอยหรือเปลา ชวนที่ไรไมไปสักที
ยุทธ : ไมละ เอาไวคราวหลัง พวกนายไปเที่ยวที่อื่นเราจะไปดวย
ครั้งนี้ขอตัวกอนนะ ขอบใจมากทีช่ วน
ในเรื่องความรัก ผูหญิงเมื่อมีความรัก จะมีความรูสึกชอบ หรือรัก ตองการความรัก
ความอบอุน ความใกลชิดผูกพันทางใจ ไมคาดคิดวาฝายชายตองการอะไรจากความใกลชิด จึงขาด
ความระมัดระวัง อาจเผลอตัวเผลอใจไปตามที่ฝายชายตองการ เปนคานิยมของชาย โดยถือเปนเรื่ อง
ปกติที่จะมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการ หรือคนรักเพื่อปลดเปลื้องความใคร เพราะเมื่อผูชายรัก หรือ
ชอบผูหญิงมักจะตองการผูกพันทางกาย คือ ความรัก ความใคร เมื่อผูชายตองการผูกพันทางกายก็จะ
คิดหาวิธีการตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดพฤติกรรมที่จะนําไปสูสิ่งที่ตนตองการ โดยคิดวาฝายหญิงก็ตองการ
เชนกัน
การมีเพศสัมพันธครั้งแรก ฝายหญิงไมไดมีค วามสุข ทางเพศอยางที่ฝายชายเขาใจ
ตรงกันขามจะมีความวิตกกังวล กลัวตั้งครรภ กลัวแฟนจะทอดทิ้ง หรือดูถูก กลัวเพื่อนรู กลัวพอแม
เสียใจ แตฝายชายจะมีความสุขทางเพศ และภูมิใจที่ไดเปนเจาของ การมีเพศสัมพันธในครั้งตอ ๆ มา
ฝายหญิงมักจะยินยอมเพราะความรัก ความผูกพัน ความกังวล กลัวถูกทอดทิ้งหากไมยอม แตฝายชาย
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ถือเปนเรื่องปกติ เปนการหาความสุขรวมกัน ปญหาที่ตามมาคือ การตั้งครรภ หรือโรคตาง ๆ ฉะนั้น
การคบเพื่อนตางเพศ ผูหญิงควรปฏิบตั ิตนอยางไรบาง เชน
- ไมควรอยูดวยกันตามลําพังสองตอสองในที่ลับตา เพราะความใกลชิดสามารถไปสู
การมีเพศสัมพันธได
- ผูหญิงควรแตงกายมิดชิด ไมแตงกายลอแหลม
- ผูหญิงควรระมัด ระวังตัว ขณะอยูใกลชิดกับเพื่อนตางเพศ ควรรักนวลสงวนตัว
ระวังการสัมผัส หรือถูกเนื้อตองตัว
สําหรับผูชาย เมื่อมีโอกาสอยูกันตามลําพังสองตอสองควรยับยั้งชั่งใจ และไมคิดหา
วิธีตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมที่จะนําไปสูสิ่งที่ตนตองการ โดยคาดคิดเอาเองวาฝายหญิงก็ตองการ
เชนเดียวกับตน
ตัวอยางการสื่อสารดวยการปฏิเสธ
ปจจุบันปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ลุกลาม รุนแรงถึงขั้นเปนปญหาการ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงคเพิ่มสูงขึ้นในกลุมวัยรุน วัยเรียน ทําใหตองออกกลางคัน หรือแอบไปทําแทง
จนทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตเปนจํานวนมาก
ดังนั้นเรื่องที่พอแมไมอยากใหเกิดเรื่องหนึ่งคือ ไมอยากใหลูกมี “เซ็กส” กอนวัยอัน
ควร อยากใหเรียนหนังสือจบ ใหเปนผูใหญที่รับผิดชอบตัวเองไดมากกวานี้
แตขาวเด็กวัยรุนตอนนี้ก็ออกมามากเหลือเกิน วาเห็นเรื่อง “เซ็กส” เปนเรื่องธรรมดา
ไมเห็นจะเสียหายตรงไหน บางคนเปลี่ยนคูเปนวาเลน บางคูก็เชาหอพักอยูดวยกัน เชาไปเรียนดวยกัน
เย็นกลับมานอนดวยกัน พอแมอยูตางจังหวัดไมรูเรื่อง คิดวาลูกคงตั้งใจเรียนอยางเดียว ที่ไหนได
เรื่องนี้พอแมจะทําเฉยไมไดแมลูกเราจะเปนเด็กเรียบรอย ยังไมมีทีทาวาจะสนใจเพศ
ตรงขามก็ตาม พอแมก็ตองชวนคุยเมื่อมีโอกาส หากพอแมลูกดูโทรทัศนดวยกัน จะมีฉากอยางวาใน
ละครไทยอยูหลายเรื่อง เชน พระเอกเสียทีนางราย หรือนางเอกใจออนยอมพระเอกกอน แตสุดทาย
ไมไดแตงงานกัน พอแมก็ถือโอกาสนี้ชวนลูกคุยเสียเลย ไมวาจะเปนลูกชาย หรือลูกสาวก็ตองระวัง
เรื่องนี้ดวยกันทั้งนั้น ซึ่งอาจแนะนําลูกดังนี้
อยาอยูกันตามลําพังสองตอสองในที่ลับตาคน แมอีกฝายจะชวนก็ไมตองตามใจ ให
รูจักปฏิเสธ
 ถาดูแลวอีกฝายจะผูกมัดโดยอางวา “รักจริงหวังแตง” หรืออะไรก็แลวแต
ที่จะสรรหามาพร่ําพรรณนา ตองใหลูกเราพูดกับอีกฝายแบบเปดใจ เปดเผย ดวยทาทีที่มั่นใจวา “ไม
ตองการใหมีอะไรกันเกินเลยกวานี้ เพราะเรายังเด็กยังไมสมควร” หรือ “ยังไมพรอม” แมวาเราจะรัก
เขามากก็ควรคบกันแคเปนแฟนกอน เวลายังมีอีกยาวนาน ใครจะรูวาคนนี้ใชคูแทหรือไม
 ตองรูจักหลีกเลี่ยง หรือกลาปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ ถาอีกฝายยังตื้อ
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ตองใหรูจักเอาตัวรอดใหได
 ใหเบี่ยงเบนความสนใจของอีกฝายไปยังเรื่องอื่น เชน อาจชวนไปเลนกีฬา
หรือชวนคุยในเรื่องที่คิดวาอีกฝายจะหยุดฟง
 ถาอีกฝายยังไมยอมฟงเหตุผล โดยอาจจะมีขออางวา “ถาไมยอม แสดงวา
ไมรักจริง” หากถึงขั้นนี้ละกอ ตองใหลูกคิดใหมแลววา ควรจะคบกันเปนแฟนตอไปอีกไหม เพราะอีก
ฝายคงตองพยายามหาโอกาสอีกเรื่อย ๆ แลวแนใจไหมวา ลูกจะไมใจออนเขาสักวัน
 ที่สําคัญ พอแมตองชวนลูกคุย ถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควรดวย
2.2 ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
คงไดยินคําพูดนี้บอย ๆ วา “คนเราอยูคนเดียวในโลกไมได” เราตองพึ่งพาอาศัยกัน
ซึ่งจะตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
การที่จะสรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้นระหวางกันนั้น เปนเรื่องไมยาก แรกเริ่มคือ
1. มีการติดตอพบปะกัน
เราจะตองมีการติดตอพบปะพูดคุยกับคนที่ตองการมีสัมพันธภาพกับเขา ใหเวลากับ
เขา ทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน เลนกีฬาดวยกัน และในที่สุดเราก็มีโอกาสสรางมิตรภาพที่ดีตอ
กัน
2. มีความสนใจและประสบการณรวมกัน
ประสบการณเปนสิ่งที่นําคนสองคนใหมารวมมือกัน การชวยเหลือกันในระหวาง
การเลาเรียน หรือ การทํางานดว ยกัน มีค วามสนใจในเรื่ องเดี ยวกั น การรว มประสบการณ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน เปนการสรางมิตรภาพที่ดีใหเกิดขึ้นได
3. มีทัศนคติและความเชื่อที่คลายคลึงกัน
ชว งวัยรุน เปนชว งที่ความคิด ทัศนคติ และความรูสึกอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ถาคนไหนมีความคิดเห็นคลายคลึงกับเรา เราจะรูสึกพอใจ แตถาคนไหนมีความคิดแตกตางกับ
เรา เราจะรูสึกไมพอใจ แตในความเปนจริงตองเขาใจวา คนสวนใหญไมไดมีความเห็นเหมือนกันทุก
เรื่อง แมในคนที่เปนมิตรตอกันเพียงใดก็ตาม
จะสรางสัมพันธภาพที่ดีไดอยางไร
การเรียนรูวิธีการสรางสัมพันธภาพที่ดีเปนสําคัญ และทุกคนควรจะคนหาเพื่อใหเกิด
มิตรภาพ ดังนี้
1. ความใสใจ เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดูแลกันทั้งยามสุข ยามทุกข
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2. ความไวเนื้อเชื่อใจ การอยูกับผูอื่นอยางมีความสุขเราตองไววางใจในตัวเขา
และตองใหเขาไววางใจในตัวเราดวย
3. การยอมรับ เราจะตองรูจักใหการยอมรับ และนับถือคนอื่น รูจักแสดงความ
ชื่นชม และยินดีกับความสําเร็จของผูอื่น
4. การมีสวนรวม และการแบงปน สัมพันธภาพที่ดีคือ การไดมีสวนรวมแบงปนใน
ประสบการณ รูจักรับฟงความคิด และยอมรับความจริงจากคนสวนมาก
5. การมีความยืดหยุน คนที่มีความยืดหยุนจะเปนคนที่สามารถมีความสุข แมจะอยู
กับคนที่มีความเห็นตางกัน
6. ความเห็ น อกเห็ น ใจผู อื่ น การแสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ จะทํ า ได ง า ยถ า มี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน เพราะจะไมเกิดความเขาใจผิดตอกัน
จากการที่คนเราตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นนั้น ก็เพื่อที่จะสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ได โดยที่ไดรับการชวยเหลือจากผูอื่นตามสมควร ไมวาจะเปนเพื่อน พอแม พี่นอง หรือคน อื่น ๆ
โดยเฉพาะการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางพอแมกับลูกวัยรุนเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพือ่ ลูกจะไดเติบโตเปน
ผูใหญที่ดี และประสบความสําเร็จในชีวิตตอไป
การสรางสัมพันธภาพดวยการให
 การฝกใหเปนผูเสียสละ หรือเปนผูใหนั้น พอแมจะตองสอนลูก หรือเปน
ตัวอยางในการเปนผูใหเสมอ
 การใหโดยทั่วไปนั้น เรามักจะนึกถึงแตการใหสิ่งของ หรือเงินทอง แตความ
จริงยังมีสิ่งสําคัญที่ทุกคนควรใหแกกัน ไดแก การใหรอยยิ้ม ใหความจริงใจ ใหการชวยเหลือ ให
คําชมเชย ใหความเมตตา ใหอภัย ฯลฯ ซึ่งการใหสิ่งเหลานี้ไมตองเสียเงินทองซื้อหา แตตองเปนการให
ที่ออกมาจากใจจริง จะเปนการสรางมิตรภาพที่ดีตอกัน
 ใหนึกเสมอวา จงเปนผูใหเถิด ใหผูอื่นใหมากขึ้น รับใหนอยลง จึงจะเปนการ
ทําใหครอบครัวเรามีความสุข และสังคมจะอบอุน เพื่อลูกไดซึมซับ และนําไปใชในการเปนผูใหเสมอ
กับเพื่อน ๆ พี่ นอง และคนอื่น ๆ ที่อยูรวมกัน
การฝกใหเปนคนนารัก นาคบหา
เคยไดยินอาจารยทานหนึ่งพูดในรายการโทรทัศนนานมาแลววา “ลูกเราไมวาจะเปน
อยางไร มันก็ดูนารักไปหมดในสายตาพอแม แตเราจะตองสอนลูกเราใหเปนคนนารัก เพื่อที่คนอื่นเขา
จะไดรักลูกเราดวย”
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 พวกเราที่เปนผูใหญคงเคยเห็นเด็กประเภทนี้บาง เชน
- เห็นผูใหญแลวไมไหว ทําเปนมองไมเห็น
- พูดจาไมเพราะ หนาบึ้งตึง
- ไมรูจักกาลเทศะ
- เอาแตใจตัวเอง
- ทําทาอวดดี
เด็กที่เปนอยางนี้ ผูใหญก็จะมองวาไมนารักเลย บางทีทําใหอดคิดไมไดวา
พอแมคงไมมีเวลาสั่งสอน
 สวนในกลุมของเด็กวัยรุนดว ยกัน ไดลองถามวาเพื่อนแบบไหนที่ไมอ ยากคบ
ดวย ก็ไดคําตอบวา
- ประเภทที่ชอบดูถูกเพื่อน
- เอาเปรียบไมชวยงานกลุม
- ขี้อิจฉาเพื่อน เห็นเพื่อนมีดีไมได
- ชอบพูดใหคนอื่นหนาแตก หมอไมรับเย็บ
- คุยโมโออวดตนเอง และวาคนอื่น
- ชอบแกลงเพื่อน
ถาเปนอยางนี้เพื่อนก็ไมอยากคบหาสมาคม และไมอยากใหเขารวมกลุม
เพราะเขาที่ไหนก็วงแตกกระเจิงทุกที จนเพื่อน ๆ เอือมระอา
 คนเปนพอแมคงเศราใจมาก ถาลูกเรากลายเปนคนนารังเกียจที่ไมมีใคร
อยากคบ ดังนั้นพอแมตองพยายามพูดคุยยกตัวอยางคนที่ทําตัวนารัก และคนที่ทําตัวไมนารักให ลูก
เห็น เพื่อเปรียบเทียบ และเอาเปนตัวอยาง ซึ่งลักษณะของคนนารัก นั้น พระเทพวิสุทธิกวี แหง วัด
โสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ไดกลาววา คนที่นารักยอมมีคุณสมบัติ 9 ประการ คือ
1. ไมเปนคนอวดดี
2. ไมพูดมากจนเขาเบื่อ
3. เปนคนออนนอมถอมตน
4. รูจักผอนสั้นผอนยาว
5. พูดจาออนหวาน
6. เปนคนเสียสละ ไมเอาเปรียบผูอนื่
7. เปนคนกตัญูกตเวที
8. เปนคนไมมีนิสัยริษยา เสียดสีผูอื่น
9. เปนคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบ ไมยกตนขมทาน
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“พอแมที่หวังใหลูกเปนที่รักของผูใหญ และเพื่อนฝูง ตองพยายามเพาะนิสัย
ดังกลาวใหกับลูก ก็จะทําใหการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมเกิดเปนสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันและกัน
ทุกคนก็จะมีแตความสุข”
2.3 ทักษะการเขาใจผูอื่น
การที่บุคคลจะอยูในครอบครัว อยูในสังคมอยางมีค วามสุข จําเปนตองรูจักตนเอง
และรูจักผูที่ตนเกี่ยวของสัมพันธดวย ดังภาษิตจีนที่วา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง”
ดังนั้น การที่เราจะทําความรูจักผูอื่น ซึ่งเราจะตองเกี่ยวของสัมพันธดวย ไมวาจะเปน
ภายในครอบครัวของเราเอง หรือในสถานศึกษา ในสถานที่ทํางาน เพราะเราไมสามารถอยูคนเดียวได
ในทุกที ทุกสถานการณ
หลักในการเขาใจผูอื่น มีดังนี้
1. ตองคํานึงวาคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกับเรา จึงควรปฏิบัติกับ
เพื่อนมนุษยทุกคนดวยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน คนจน
คนรวย คนแก เด็ก คนพิการ ฯลฯ
2. บุค คลทุก คนมีค วามแตกตางกัน ทั้งพื้นฐานความรู ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพ
ความเปนอยู ระดับการศึกษา การปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ฯลฯ ดังนั้น
หากเรายอมรับความแตกตางระหวางบุคคลดังกลาว จะทําใหเราพยายามทําความเขาใจเขา และสื่อสาร
กับเขาดวยกิริยาวาจาสุภาพ ซึ่งหากยังไมเขาใจเราก็จําเปนตองอดทน และอธิบายดวยภาษาที่เขาใจงาย
ไมแสดงอาการดูถูกดูแคลน หรือแสดงอาการหงุดหงิด รําคาญ เปนตน
3. การเอาใจเขามาใสใจเรา บุคคลทั่วไปมักชอบใหคนอื่นเขาใจตนเอง ยอมรับ ใน
ความตองการ ควรเปนตัวตนของตนเอง ดังนั้นจึงมักมีคําพูดติดปากเสมอ เชน ฉันอยางนั้น ฉันอยาง
นี้ ทําไมเธอไมทําอยางนั้น ทําไมเธอไมทําอยางนี้ ทําไมเธอถึงไมเขาใจฉัน ฯลฯ ซึ่งเปนการเอาใจเรา
ไปยัดเยียดใสใจเขา และมักไมพึงพอใจในทุกเรื่อง ทุกฝาย ทั้งนี้ในดานกลับกัน หากเราคิดใหม ปฏิบัติ
ใหม โดยพยายามทําความเขาใจผูอื่นไมวาจะเปน พอแมเขาใจลูก หรือลูกเขาใจ พอแม เพื่อนเขาใจ
เพื่อน โดยการทําความเขาใจวาเขาหรือเธอมีเหตุผลอะไร ทําไมจึงแสดงพฤติกรรมเชนนั้น เขามีความ
ตองการอะไร เขาชอบอะไร ฯลฯ เมื่อเราพยายามเขาใจเขา และปฏิบัติใ หสอดคลองกับความชอบ
ความตองการของเขาแลว ก็จะทําใหการอยูรวมกัน หรือการทํางานรวมกันเปนไปดวยความราบรื่น
และแสดงความสงบสันติสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม
4. การรับฟงผูอื่น การที่เราจะเขาใจผูอื่น ไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับวาเรารับฟงความ
คิดเห็น ความตองการของเขามากนอยเพียงใด บุคคลทั่วไปในปจจุบันไมชอบฟงคนอื่นพูด แตชอบที่
จะพูดใหคนอื่นฟง และปฏิบัติตาม ดังนั้น สิ่งสําคัญที่เปนพื้นฐานที่จะทําใหเราเขาใจผูอื่นก็คือ ทักษะ
การฟง ซึ่งจะตองเปนการฟงอยางตั้งใจ ไมขัดจังหวะ หรือแสดงอาการเบื่อหนาย และควรแสดงกิริยา
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ตอบรับ เชน สบตา ผงกศีรษะ ทั้งนี้ การฟงอยางตั้งใจ จะทําใหเรารับทราบความคิด ความตองการ หรือ
ปญหาของผูที่เราเกี่ยวของดวย ไมวาจะเปน ในฐานะลูกกับพอแม พอแมกับลูก นายจางกับลูกจาง
หัวหนากับลูกนอง ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเราเกิดอาการเขาใจ และสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองในที่สุด
กิจกรรม 1

ใหผูเรียนยกตัวอยาง วิธกี ารสื่อสารกับพอแม และหัวหนางาน หรือลูกนอง ดังนี้

1. การสื่อสารกับพอแม กรณีขอไปเที่ยวคางคืนตางจังหวัด
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. การสื่อสารกับหัวหนางาน หรือลูกนอง กรณีขอขึ้นเงินเดือน หรือลดโบนัส
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
กิจกรรม 2
ถาทานมีลูกวัยรุนที่กําลังมีปญหาอกหัก ถูกแฟนบอกเลิก ทานจะมีแนวทางชวยเหลือ
ลูกอยางไร โดยใชทักษะการสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ และทักษะการเขาใจผูอื่น
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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บทที่ 10
อาชีพแปรรูปสมุนไพร
สมุนไพรกับบทบาททางเศรษฐกิจ
สมุน ไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณ ในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บปว ยตาง ๆ การใช
สมุนไพรสําหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บปวยตางๆ นี้ จะตองนําเอาสมุนไพรตั้งแตสองชนิดขึ้นไปมา
ผสมรวมกันซึ่งจะเรียกวา ยา ในตํารับยา นอกจากพืชสมุนไพรแลวยังอาจประกอบดวยสัตวและแรธาตุ
อีกดวย เราเรียกพืช สัตว หรือแรธาตุที่เปนสวนประกอบของยานี้วา เภสัชวัตถุ สมุนไพรเปนสว น
หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนิน โครงการ สมุนไพร
กับสาธารณสุขมูลฐาน โดยเนนการนําสมุนไพรมาใชบําบัดรักษาโรคใน สถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐมากขึ้น และ สงเสริมใหปลูกสมุนไพรเพื่อใชภายในหมูบานเปนการสนับสนุนใหมีการใชสมุนไพร
มากยิ่ง ขึ้ น อั น เป น วิ ธีห นึ่ ง ที่จ ะชว ยประเทศชาติป ระหยั ด เงิ น ตราในการสั่ง ซื้ อ ยาสํ าเร็ จ รูป จาก
ตางประเทศไดปละเปนจํานวนมาก
การผลิตสมุนไพรในรูปแบบการประกอบอาชีพ
ปจ จุบัน มีผูพยายามศึก ษาคน ควาเพื่อพัฒ นาผลิต ภัณ ฑสมุน ไพรใหสามารถนํามาใชใ น
รูปแบบที่สะดวกยิ่งขึ้น เชน นํามาบดเปนผงบรรจุแคปซูล ตอกเปนยาเม็ด เตรียมเปนครีมหรือยาขี้ผึ้ง
เพื่อใชทาภายนอก เปนตน ในการศึกษาวิจัยเพื่อนําสมุนไพรมาใชเปนยาแผนปจจุบันนั้น ไดมีการวิจัย
อยางกวางขวาง โดยพยายามสกัด สารสําคัญจากสมุนไพรเพื่อใหไดสารที่บริสุทธิ์ ศึก ษาคุณ สมบัติ
ทางดา นเคมี ฟ สิก สข องสารเพื่ อใหท ราบวา เป น สารชนิ ด ใด ตรวจสอบฤทธิ์ดา นเภสั ชวิ ทยาใน
สัตวทดลองเพื่อดูใหไดผลดีในการรักษาโรคหรือไมเพียงใด ศึกษาความเปนพิษและผลขางเคียง เมื่อ
พบวาสารชนิดใดใหผลในการรักษาที่ดี โดยไมมีพิษหรือมีพิษขางเคียงนอยจึงนําสารนั้นมาเตรียมเปน
ยารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อทดลองใชตอไป
การแปรรูปสมุนไพรเพือ่ การจําหนาย
สมุนไพรถูกนํามาใชสารพัดประโยชน และถูกแปรรูปออกมาในแบบตาง ๆ เพื่อการจําหนาย
ซึ่งสามารถนํามาใชประกอบอาชีพ ทั่งอาชีพหลัก ละอาชีพเสริมได สิ่งสําคัญที่สุ ดของการแปรรูป
สมุนไพร คือ การปรุงสมุนไพร
การปรุงสมุนไพร หมายถึง การสกัดเอาตัวยาออกมาจากเนื้อไมยา สารที่ใชสกัดเอาตัวยา
ออกมาที่นิยมใชกัน ไดแก น้ําและเหลา สมุนไพรที่นํามาปรุงตามภูมิปญญาดั้งเดิมมี 7 รูปแบบ คือ
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1.การตม เปนการสกัดตัวยาออกมาจากไมยาดวยน้ํารอน เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด ใชกับ
สวนของเนื้อไมที่แนนและแข็ง เชน ลําตนและราก ซึ่งจะตองใชการตมจึงจะไดตัวยาที่เปนสารสําคัญ
ออกมา ขอดีของการตม คือ สะอาด ปลอดจากเชื้อโรค มี 3 ลักษณะ
การตมกินตางน้ํา คือการตมใหเดือดกอนแลวตมดวยไฟออน ๆอีก 10 นาที หลังจากนั้น
นํามากินแทนน้ํา
การตมเคี่ยวคือ การตมใหเดือดออน ๆ ใชเวลาตม 20-30 นาที
การตม 3 เอา 1 คือ การตมจากน้ํา 3 สวน ใหเหลือเพียง 1 สวน ใชเวลาตม 30-45 นาที
2.การชง เปนการสกัดตัวยาสมุนไพรดวยน้ํารอน ใชกับสวนที่บอบบาง เชน ใบ ดอก ที่ไม
ตองการโดนน้ําเดือดนาน ๆ ตัวยาก็ออกมาได วิธีการชง คือ ใหนํายาใสแกวเติมน้ํารอนจัดลงไป ปด
ฝาแกวทิ้งไวจนเย็น ลักษณะนี้เปนการปลอยตัวยาออกมาเต็มที่
3. การใชน้ํามัน ตัวยาบางชนิดไมยอยละลายน้ํา แมวาจะตมเคี่ยวแลวก็ตาม สวนใหญยาที่
ละลายน้ําจะไมละลายในน้ํามันเชนกัน จึงใชน้ํามันสกัดยาแทน แตเนื่องจากยาน้ํามันทาแลวเหนียว
เหนอะหนะ เปอนเสื้อผา จึงไมนิยมปรุงใชกัน
4.การดองเหลา เปนการใชกับตัวยาของสมุนไพรที่ไมละลายน้ํา แตละลายไดดีในเหลาหรือ
แอลกอฮอล การดองเหลามักมีกลิ่นแรงกวายาตม เนื่องจากเหลามีกลิ่นฉุน และหากกินบอย ๆอาจทํา
ใหติดได จึงไมนิยมกินกัน จะใชตอเมื่อกินยาเม็ดหรือยาตมแลวไมไดผล
5.การตมคั้นเอาน้ํา เปนการนําเอาสวนของตนไมที่มีน้ํามาก ๆ ออนนุม ตําแหลกงาย เชน
ใบ หัว หรือเหงา นํามาตําใหละเอียด และคั้นเอาแตน้ําออกมา สมุนไพรที่ใชวิธีการนี้กินมากไมได
เชนกัน เพราะน้ํายาที่ไดจะมีกลิ่นและรสชาติที่รุนแรง ตัวยาเขมขนมาก ยากที่จะกลืนเขาไปที่เดียว
ฉะนั้นกินครั้งละหนึ่งถวยชาก็พอแลว
6.การบดเปนผง เปนการนําสมุนไพรไปอบหรือตากแหงแลวบดใหเปนผง สมุนไพรที่เปน
ผงละเอียดมากยิ่งมีสรรพคุณดี เพราะจะถูกดูดซึมสูลําไสงาย จึงเขาสูรางกายไดรวดเร็ว สมุนไพรผง
ชนิดใดที่กินยากก็จะใชปนเปนเม็ดที่เรียกวา "ยาลูกกลอน" โดยใชน้ําเชื่อมน้ําขาวหรือน้ําผึ้ง เพื่อให
ติดกันเปนเม็ด สวนใหญนิยมใชน้ําผึ้งเพราะสามารถเก็บไวไดนานโดย ไมขึ้นรา
7.การฝน เปนวิธีการที่หมอพื้นบานนิยมกันมาก วิธีการฝน คือ หาภาชนะใสน้ําสะอาด
ประมาณครึ่งหนึ่งแลวนําหินลับมีดเล็ก ๆ จุมลงไปในหินโผลเหนือน้ําเล็กนอย นําสมุนไพรมาฝนจน
ไดน้ําสีขุนเล็กนอย กินครั้งละ 1 แกว
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อยางไรก็ตาม การแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร ควรแปรรูปในลักษณะอาหารหรือเครื่องใชที่
ไมจัดอยูในประเภทยารักษา คือไมมีสรรพคุณในการรักษาหรือปองกัน บรรเทา บําบัดโรค เนื่องจาก
ผลิตภัณฑประเภทยาจะตองผานการตรวจสอบที่มีมาตรฐานสูงและถูกตอง มีผูชํานาญการทีม่ คี ณ
ุ วุฒใิ น
การดําเนินการดวย
ลักษณะของผูที่จะประกอบอาชีพผลิตภัณฑสมุนไพรในการปรุงผลิตภัณฑจากสมุนไพร ผู
ปรุงจําเปนตองรูหลักการปรุงผลิตภัณฑจากสมุนไพร 4 ประการคือ
1. เภสัชวัตถุ ผูปรุงตองรูจักชื่อ และลักษณะของเภสัชวัตถุทั้ง 3 จําพวก คือ พืชวัตถุ สัตว
วัตถุ และธาตุวัตถุ รวมทั้งรูป สี กลิ่นและรสของเภสัชวัตถุนั้นๆ ตัวอยางเชน กะเพราเปนไมพุมขนาด
เล็ก มี 2 ชนิด คือ กะเพราแดงและกะเพราขาว ใบมีกลิ่นหอม รสเผ็ดรอน หลักของการปรุงยาขอนี้
จําเปนตองเรียนรูจากของจริง
2. สรรพคุณเภสัช ผูปรุงตองรูจักสรรพคุณของยา ซึ่งสัมพันธกับรสของสมุนไพรเรียกวา
รสประธาน แบงออกเปน
2.1 สมุนไพรรสเย็น ไดแก ยาที่ประกอบดวยใบไมที่รสไมเผ็ดรอนเชน เกสรดอกไม สัตว
เขา (เขาสัตว 7 ชนิด) เนาวเขี้ยว (เขี้ยวสัตว 9 ชนิด) และของที่เผาเปนถาน ตัวอยางเชน ยามหานิล ยา
มหากาฬ เปนตน ยากลุมนีใ้ ชสําหรับรักษาโรคหรืออาการผิดปกติทางเตโชธาตุ
(ธาตุไฟ)
2.2 สมุ น ไพรรสร อน ไดแ ก ยาที่ นํา เอาเบญจกู ล ตรี ก ฎ ก หั ส คุ ณ ขิ ง และข า มาปรุ ง
ตัว อยางเชน ยาแผนโบราณที่เรียกวายาเหลืองทั้งหลาย ยากลุมนี้ใ ชสําหรับรัก ษาโรคและอาการ
ผิดปรกติทางวาโยธาตุ (ธาตุลม)
2.3 สมุนไพรรสสุขุมไดแก ยาที่ผสมดวย โกฐ เทียน กฤษณา กระลําพัก ชะลูด อบเชย
ขอนดอก และแกนจันทนเทศ เปนตน ตัวอยางเชน ยาหอมทั้งหลาย ยากลุมนี้ใชรกั ษาความผิดปรกติ
ทางโลหิต
นอกจากรสประธานของสมุนไพรดังที่กลาวนี้เภสัชวัตถุยังมีรสตางๆ อีก 9 รสคือ รสฝาด รส
หวาน รสเบื่อเมา รสขม รสมัน รสหอมเย็น รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสเผ็ดรอน ในตําราสมุนไพรแผน
โบราณบางตําราไดเพิ่มรสจืดอีกรสหนึ่งดวย
3. คณาเภสัช ผูปรุงสมุนไพรตองรูจักเครื่องสมุนไพรที่ประกอบดวยเภสัชวัตถุมากกวา 1
ชนิด ที่นํามารวมกันแลวเรียกเปนชื่อเดียว ตัวอยางเชน
ทเวคันธา หมายถึงเครื่องสมุนไพรที่ประกอบดวยเภสัชวัตถุ 2 ชนิด คือ รากบุนนาค และ
รากมะซาง

193
ตรีสุคนธ หมายถึงเครื่องสมุนไพรที่ประกอบดวยเภสัชวัตถุ 3 ชนิด คือ รากอบเชย
เทศ รากอบเชยไทย และรากพิมเสนตน
4. เภสัชกรรม ผูปรุงสมุนไพรตองรูจักการปรุงยาซึ่งมีสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ
4.1 พิจารณาตัวสมุนไพรวาใชสวนไหนของเภสัชวัตถุ เชน ถาเปนพืชวัตถุ จะใชสวนเปลือก
รากหรือดอก ใชสดหรือแหง ตองแปรสภาพกอนหรือไม ตัวอยางสมุนไพรที่ตองแปรสภาพกอน
ไดแก เมล็ดสลอด เพราะสมุนไพรนี้มีฤทธิ์แรงจึงตองแปรสภาพเพื่อลดฤทธิ์เสียกอน
4.2 ดูขนาดของตัวสมุน ไพรยา วาใชอยางละเทาไร และผูปรุงสมุนไพรควรมีความรูใ น
มาตราโบราณ ซึ่งใชสวนตางๆ ของรางกาย หรือเมล็ดพืชที่เปนที่รูจักคุนเคยมาเปนตัวเทียบขนาด เชน
คําวาองคุลี หมายถึงขนาดเทา 1 ขอของนิ้วกลาง กลอมหมายถึงขนาดเทากับเมล็ดมะกล่ําตาหนู และ
กล่ําหมายถึงขนาดเทากับเมล็ดมะกล่ําตาชาง เปนตน
การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารและยา (ขอเครื่องหมาย อย.)
“อาหาร” ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง “วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือ
นําเขาสูรางกาย แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ นอกจากนี้
อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
ดวย”
ผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อจําหนายมีจํานวนหนึ่งที่เปนผลิตภัณฑที่คาบเกี่ยวหรือก้ํากึ่งวาจะเปนยา
หรืออาหาร เพื่อปองกันความสับสนในเรื่องนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงกําหนด
แนวทางในการพิจารณาวา ผลิตภัณฑใดที่จัดเปนอาหาร ตองมีลักษณะดังนี้
1. มีสวนประกอบเปนวัตถุที่มีใ นตําราที่รัฐมนตรีประกาศตามพระราชบัญญัติยาและโดย
สภาพของวัตถุนั้นเปนไดทั้งยาและอาหาร
2. มีขอบงใชเปนอาหาร
3. ปริมาณการใชไมถึงขนาดที่ใชในการปองกันหรือบําบัดรักษาโรค
4. การแสดงขอความในฉลากและการโฆษณาอาหารที่ผสมสมุนไพรซึ่งไมจัดเปนยานั้นตอง
ไมมีการแสดงสรรพคุณเปนยากลาวคือปองกัน บรรเทา บําบัด หรือรักษาโรคตาง ๆ
การแบงกลุมผลิตภัณฑอาหาร
อาหารแบงตามลักษณะการขออนุญาตผลิต ออกเปน 2 กลุมคือ
1. กลุมอาหารที่ไมตองมีเครื่องหมาย อย.
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อาหารกลุมนี้ สวนใหญเปนอาหารที่ไมแปรรูปหรือถาแปรรูปก็จะใชกระบวนการผลิตงาย ๆ
ในชุมชน ผูบริโภคจะตองนํามาปรุงหรือผานความรอนกอนบริโภค อาหารกลุมนี้ผูผลิตที่มีสถานที่
ผลิตไมเขาขายโรงงาน (ใชอุปกรณหรือเครื่องจักรต่ํากวา 5 แรงมา หรือคนงานนอยกวา
7 คน) สามารถผลิตจําหนายไดโดยไมตองมาขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แตตองแสดงฉลากอาหารที่ถูกตองไวดวย
2. กลุมอาหารที่ตองมีเครื่องหมาย อย.
อาหารกลุมนี้เปนอาหารที่มีการแปรรูปเปนอาหารกึ่งสําเร็จรูปหรืออาหารสําเร็จรูปแลว ซึ่ง
อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอผูบริโภคในระดับต่ํา ปานกลางหรือสูง แลวแตกรณี ไดแก อาหารที่ตองมี
ฉลาก อาหารกําหนดคุณ ภาพหรือมาตรฐาน หรืออาหารควบคุมเฉพาะ ดังนั้น จึงจําเปน ตองขอ
อนุ ญาตสถานที่ผ ลิต อาหารและขอขึ้น ทะเบี ย นตํ ารั บอาหาร หรื อจดทะเบี ยนอาหาร หรื อแจ ง
รายละเอียดของอาหารแตละชนิด แลว แตก รณี ไดที่สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาหรื อ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตัว อยางผลิตภัณ ฑจ ากสมุนไพรที่ไมเขาขายการเปน ยาไดแก สบูสมุน ไพร แชมพูสระผม
สมุนไพร ผงขัด ผิว สมุน ไพร เกลือผสมสมุน ไพรสําหรับขัด ผิว เทียนหอม เครื่องดื่มจากสมุนไพร
น้ําหอมปรับอากาศจากสมุน ไพร น้ําจิ้มน้ําซอสปรุงรสผสมสมุน ไพร ผลิตภัณ ฑสมุน ไพรอบแหง
พรอมรับประทาน ลูกอมสมุนไพร ชาสมุนไพรสําเร็จรูปพรอมชง เปนตน
สวนตัวอยางผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่เขาขายเปนยาไดแก สมุนไพรลดน้ําหนัก เครื่องสําอาง
บํารุงผิว แกอาการทางผิวหนังหรือทําใหขาว เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษา บําบัดหรือบรรเทา
อาการจากโรคตางๆ เปนตน
กิจกรรม
1. ใหผูเรียนสืบคนหาสมุนไพรที่ในทองถิ่นและจดไววามีกี่ชนิด แตละชนิดมีสรรพคุณอะไร
จากนั้นนํามาแลกเปลี่ยนความรูในกลุม
2. ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องการแปรรูป สมุนไพรที่สืบคนจากขอ 1 วาจะสามารถแปร
รูปทําผลิตภัณฑอะไรไดบาง
3. ใหผูเรียนเขียนสรุปจากการอภิปรายในขอ 2 วาผลิตภัณฑสมุนไพรของผูเรียนอยูในกลุม
และชนิดอาหารอะไร และจะตองขออนุญาตการผลิต จากคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) หรือไมใชเอกสารในการขออนุญาตอะไรบาง
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บรรณานุกรม
นพ.กิตติ ปรมัตถผล, นายปรีชา ไวยโภคา : รวมชุดสาระการเรียนรูพื้นฐาน “สุขศึกษา 2”
ชวงชั้นที่ 3 ม.2, 2550. บริษัท สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด
พญ.กุสุมาวดี ดําเกลี้ยง, ปรีชา ไวยโภคา และคณะ : รวมชุดสาระการเรียนรูพื้นฐาน
“สุขศึกษา 6” ชวงชั้นที่ 4 ม.6, 2550. บริษัท สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด
นพ.กิตติ ปรมัตถผล, นายปรีชา ไวยโภคา : รวมชุดสาระการเรียนรูพื้นฐาน “สุขศึกษา 3”
ชวงชั้นที่ 3 ม.3, 2550. บริษัท สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด
วิฑูรย สิมาโชคดี, คูมือความปลอดภัยสําหรับพนักงานใหม. 2540. บริษัท ส.เอเชียเพรส จํากัด.
กรุงเทพมหานคร.
ความรูเรื่องโชค : ทางแก ดูแล ปองกัน, 2543 : บริษัท รีดเดอรส ไดเจสท (ประเทศไทย) จํากัด.
กรุงเทพมหานคร
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
บุญเรือง
2. ดร.ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ
3. นายวัชรินทร
จําป
4. ดร.ทองอยู
แกวไทรฮะ
5. นางรักขณา
ตัณฑวุฑโฒ
ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นายวิวฒ
ั นไชย
จันทนสุคนธ
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาวนวลพรรณ ศาสตรเวช
4. นางสุปรารถนา ยุกหะนันทน
5. นางกนกพรรณ
สุวรรณพิทกั ษ
6. นางสาวเยาวรัตน คําตรง
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นางสาวนวลพรรณ ศาสตรเวช
2. นางสุปรารถนา ยุกหะนันทน
3. นางกนกพรรณ
สุวรรณพิทักษ
4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง
5. นางสาวสุรีพร
เจริญนิช
6. นางธัญญวดี
เหลาพาณิชย
7. นางเอื้อจิตร
สมจิตตชอบ
8. นางสาวชนิตา
จิตตธรรม
9. นางสาวอนงค
เชื้อนนท
คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ
5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
หนวยศึกษานิเทศก
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนีย )
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
หนวยศึกษานิเทศก
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนีย )
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
สํานักงาน กศน เขตบางเชน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ผูพิมพตนฉบับ
1. นางสาวปยวดี
2. นางสาวเพชรินทร
3. นางสาวกรวรรณ
4. นางสาวชาลินี
5. นางสาวอลิศรา
ผูออกแบบปก
นายศุภโชค

คะเนสม
เหลืองจิตวัฒนา
กวีวงษพิพัฒน
ธรรมธิษา
บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
คณะที่ปรึกษา
นายประเสริฐ
นายชัยยศ
นายวัชรินทร
นางวัทนี
นางชุลีพร
นางอัญชลี
นางศุทธินี

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
จันทรโอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
นายสุรพงษ
มั่นมะโน
นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
นายกิตติพงศ
จันทวงศ
นางสาวผณินทร
แซอึ้ง
นางสาวเพชรินทร
เหลืองจิตวัฒนา

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุม พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูปรับปรุงขอมูล
นางสาวขจี

หวานนุรกั ษ

กศน.เขตพญาไท

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ
4. นางเยาวรัตน
5. นางสาวสุลาง
6. นางสาวทิพวรรณ
7. นางสาวนภาพร
8. นางสาวชมพูนท

