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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนี ้ขึ ้น เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเน้ือหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 
                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 

 
 สํานักงาน กศน.  
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  
 หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัส ทช 21002 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  เปนหนังสือเรียนทีจั่ดทําขึ ้น สําหรับผู เรียนทีเ่ปนนักศึกษานอกระบบ ใน

การศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษา พลศกึษา  ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 

และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลว

ตรวจสอบกบัแนวตอบกจิกรรม  ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้น

ใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเน้ือหา

ในเรื่องนัน้ ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนือ้หา แตละเรือ่ง ผู เรียนสามารถนําไป

ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

4. หนังสอืเรียนเลมน้ีมี 10 บท 

               บทที่ 1 การพัฒนาการของรางกาย 
  บทที่ 2 ความสัมพันธในครอบครัว  ชุมชน 
  บทที่ 3 สุขภาพทางเพศ 
               บทที่ 4 สารอาหาร 
  บทที่ 5  สุขภาพทางกาย 
  บทที่ 6  โรคระบาด 
  บทที่ 7  ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
  บทที่ 8  การปองกันสารเสพติด 
  บทที่ 9  อันตรายจากการประกอบอาชีพ 
  บทที่ 10 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางรายวิชาสุขศกึษา พละศกึษา 
ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 

(ทช 21002) 
สาระสําคัญ   
  เปนความรูเจตคติที่ดีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัย  และความ

ปลอดภยัในการดําเนินชวีติ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.  อธิบายธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 2.  บอกหลักการดูแลและการสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว 
 3.  ปฏิบัติตนในการดูแล  และสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจนเปนกินนิสัย 
 4.  ปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยดวยกระบวนการ

ทักษะชีวิต 
 5.  แนะนําการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการหลีกเลี่ยง 
 6.  ปฏิบัติตนดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 

ขอบขายเนือ้หา 
 บทที่ 1  การพัฒนาการของรางกาย 
 บทที่ 2  ความสัมพันธในครอบครัว  ชุมชน 
 บทที่ 3  สุขภาพทางเพศ 
 บทที่ 4  สารอาหาร 
 บทที่ 5  สุขภาพทางกาย 
 บทที่ 6  โรคระบาด 
 บทที่ 7  ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
 บทที่ 8  การปองกันสารเสพติด 
 บทที ่9  อันตรายจากการประกอบอาชีพ 
 บทที่ 10 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร 
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บทที่ 1 

การพฒันาการของรางกาย 

 

สาระสําคัญ 

  พัฒนาการของรางกายของมนุษยตองเปนไปตามวัย  ทุกคนจําเปนตองเรียนรูให

เขาใจถึงโครงสราง  หนาที ่ และการทํางานของระบบอวัยวะทีสํ่าคัญในรางกายรวมถึงการปองกัน

ดูแลรักษาไมใหเกิดการผิดปกติ  เพื่อใหพัฒนาการของรางกายที่เปลีย่นแปลงตามวัยมีความ

สมบูรณท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  1.  อธิบายโครงสราง  หนาที ่และการทํางานของระบบอวัยวะสําคัญของรางกาย 

  2.  บอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาและปองกันอาการผิดปกติของระบบ 

อวัยวะท่ีสําคัญ 

  3.  อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยได 

  4.  อธิบายพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมนุษยในดานตาง ๆ ได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เรื่องท่ี 1 โครงสราง หนาทีแ่ละการทํางานของระบบตางๆ ที่สําคัญของรางกาย 

และการดูแลรักษาการปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ 

  เรื่องท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

  เรื่องท่ี 3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัย 
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เรื่องที่ 1 โครงสราง  หนาทีแ่ละการทํางานของระบบตาง ๆ ทีส่ําคัญของรางกาย  และการ

ดูแลอวัยวะรกัษา การปองกันความผิดปกติของระบบอวยัวะ 

  รางกายของมนุษยประกอบขึ้นจากหนวยเล็กที่สุด  คือ  เซลลจํานวนหลาย

พันลานเซลล  เซลลท่ีมีโครงสรางและหนาท่ีคลายคลึงกันมารวมเปนเนื้อเย่ือ  เนื้อเย่ือมีหลายชนิด  

แตละชนิดเมือ่มาประกอบกันจะเปนอวัยวะ  อวัยวะที่ทําหนาทีป่ระสานสัมพันธกันรวมเรียกวา  

ระบบในรางกายมนษุย  ประกอบดวยระบบการทํางานท้ังส้ิน 10 ระบบ  แตละระบบมีการทํางาน

ท่ีประสานสัมพันธกัน  กลไกทํางานของรางกายมีการทํางานที่ซับซอน  โดยมีระบบประสาทรวมทั้ง

ฮอรโมนจากระบบตอมไรทอเปนหนวยควบคุมการทํางานของรางกาย 
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  อวัยวะตาง ๆ ของรางกายนั้นมีมากมาย  มีทั้งอวัยวะทีเ่รามองเห็น  ซึง่สวนใหญ

จะอยูภายนอกรางกาย  และอวัยวะท่ีเรามองไมเห็นซ่ึงอยูภายในรางกายของคนเรา 

  การทํางานของระบบอวยัวะตาง ๆ ของรางกาย  ประกอบดวยโครงสรางท่ีสลับซับซอน

ย่ิงกวาเครื่องยนตกลไกท่ีมนุษยสรางข้ึนเปนอยางมาก  ธรรมชาตไิดสรางระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย

อยางนาพิศวง  พอจําแนกไดเปน 10 ระบบ  ซึ่งแตละระบบก็จะทํางานไปตามหนาที่  และมี

ความสัมพนัธตอกนัในการทํางานอยางวเิศษสุด  ระบบอวยัวะตาง ๆ ของรางกายท้ัง 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.  ระบบไหลเวยีนเลือด  (Circulatory System) 

  8.  ระบบประสาท  (Nervous System) 

  9.  ระบบสืบพันธุ  (Reproductive System) 

  10.  ระบบตอมไรทอ  (Endocrine System) 

  ระบบอวัยวะที่จัดวาเปนระบบโครงสรางพืน้ฐานของรางกาย  คือ  ระบบผิวหนัง  

ระบบโครงกระดูก  และระบบกลามเนือ้  ระบบอวัยวะทัง้ 3 มีความเกี่ยวของสัมพันธ  กลาวคือ  

ระบบผิวหนังทําหนาทีป่กคลุมรางกาย  ซึง่รวมทัง้การหุมหอปองกันอันตรายระบบโครงกระดูก

และกลามเนื้อดวย  สําหรับระบบกระดูกทําหนาที่เปนโครงรางของรางกาย  เปนที่ยึดเกาะของ

กลามเนื ้อ  เมื่อกลามเนื ้อหดตัวทําใหรางกายสามารถเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ได ระบบทั้ง 3 

นอกจากมีการทํางานเกีย่วของกันและตองทํางานประสานกับระบบอืน่ ๆ อีกดวย  ในชิน้นีจ้ะ

กลาวถึงการทํางานของระบบอวัยวะ 4 ระบบ  คือระบบผิวหนัง  ระบบกลามเนือ้ ระบบกระดูก  

และระบบไหลเวยีนโลหิต 

 

1.  ระบบผิวหนงั 

ผิวหนังเปนอวัยวะท่ีหอหุมรางกาย   

เซลลชั้นบนมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือ  มีเคอราทิน   

(Keratin) ใสและหนา  มีความสําคัญ  คือ  ปองกันน้ําซึม 

เขาสูรางกาย  การเปล่ียนแปลงท่ีทําใหเกิดเคอราทีน   

เรียกวา  เคอราที-ไนเซซัน  (Keratinization)  ตัวอยาง 

อวัยวะท่ีเกิดกระบวนการดังกลาว  เชน  ฝามือ  ฝาเทา 
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  ผิวหนังประกอบดวย 2 สวน  คือ  สวนทีอ่ยูบนพื้นผิว  เรียกวา  หนังกําพรา  

(Epidermis) สวนท่ีอยูลึกลงไป  เรียกวา  หนังแท  (Dermis)  

  1.  หนังกําพรา  (Epidermis)  เปนผิวหนังสวนบนสุด  ประกอบดวยเซลลบาง ๆ 

ตรงพื้นผิวไมมีนิวเคลียส  และจะเปนสวนทีมี่การหลุดลอกออกเปนขี้ไคล  แลวสรางเซลลขึ้นมา

ทดแทนอยูเสมอสวนตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในชัน้ผิวหนังกําพรา  ไดแก  เล็บมือ  เล็บเทา  ขน  และผม  

สวนเซลลชั ้นในสุดทีทํ่าหนาที่ผลิตสีผิว (Melanin) เรียกวา  สเตรตัม  เจอรมินาทิวัม (Stratum 

Germinativum) 

                         2.  หนังแท  (Dermis)  ผิวหนังแทอยูใตผิวหนังกําพรา  หนาประมาณ 1-2 

มิลลิเมตร  ประกอบดวย  เนื้อเย่ือเกี่ยวพัน 2 ชั้น  คือ 

2.1  ชั้นบนหรือชั้นต้ืน  (Papillary Layer) เปนชั้นทีนู่น  ยืน่เขามาแทรกเขา

ไปในหนังกําพรา  เรียกวา  เพ็บพิลารี  (Papillary)  มีหลอดเลือด  และปลายประสาทฝอย 

2.2  ชัน้ลางหรือชัน้ลึก  (Reticular Layer) มีไขมันอยู  มีรากผมหรือขนและ

ตอมไขมัน  (Sebaceous Glands)  อยูในชั้นนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสําคัญของระบบผิวหนัง 

  1.  เปนสวนท่ีหอหุมรางกาย  สําหรับปองกันอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ

อวัยวะใตผิวหนัง 

  2.  เปนอวัยวะรับสัมผัสความรูสึกตาง ๆ เชน  รอน  หนาว 

  3.  เปนอวัยวะขับถายของเสีย  เชน  เหง่ือ 

  4.  เปนอวัยวะทีช่วยขับสิง่ตาง ๆ ที่อยูในตอมของผิวหนังใหเปนประโยชนตอ

รางกาย  เชน  ขับไขมันไปหลอเล้ียงเสนขนหรือผมใหเงางาม 

  5.  ชวยเปนสวนปองกันรังสีตาง ๆ ไมใหเปนอันตรายตอรางกาย 
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  6.  ชวยควบคุมความรอนในรางกายใหคงทีอ่ยูเสมอ  รางกายขณะปกติอุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส  หรือ 98.7 องศาฟาเรนไฮต  หรือถาอากาศอบอาวเกินไปก็จะระบายความ

รอนออกทางรูขุมขน 

 

การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบผิวหนัง 

  ผิวหนังเปนอวัยวะภายนอกที่หอหุมรางกาย  ชวยสงเสริมบุคลิกภาพของบุคคล

และบงบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีและไมดีของแตละคนดวย  เชน  คนที่มีสุขภาพดี  ผิวหนังหรือ

ผิวพรรณจะเตงตึง  สดใส  แข็งแรง  ซึ่งจะตรงกันขามกับผูทีมี่สุขภาพไมดีหรือเจ็บปวย  ผิวหนัง

จะแหง  ซีดเซียว  หรือผิวหนังเปนแผลตกสะเก็ด  เปนตน  ดังนั้น  จึงจําเปนตองสรางเสริมและ

ดูแลผิวหนังใหมีสภาพท่ีสมบูรณมีประสิทธิภาพในการทํางานอยูเสมอ  ดังนี้ 

  1.  อาบน้ําชําระลางรางกายใหสะอาดดวยสบูอยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง 

  2.  ทาครีมบํารุงผิวทีมี่คุณภาพและเหมาะสมกับผิวของตนเอง  ซึ่งตามปกติ

วัยรุ นจะมีผิวพรรณเปลงปลัง่ตามธรรมชาติอยูแลว  ไมจําเปนที่จะตองใชครีมบํารุงผิว  ยกเวน

ในชวงอากาศหนาว  ซ่ึงจะทําใหผิวแหง  แตก 

  3.  ทาครีมกันแดดกอนออกจากบานเมื่อตองไปเผชิญกับแดดรอนจัด  เพื ่อ

ปองกันอันตรายจากแสงแดดท่ีมีรังสีซ่ึงเปนอันตรายตอผิวหนัง 

  4.  สวมเสื้อผาที ่สะอาดพอดีตัวไมคับหรือหลวมเกินไป  และเหมาะสมกับ

ภูมิอากาศตามฤดูกาล 

  5.  รับประทานอาหารใหครบทุกหมู  และเพียงพอตอความตองการโดยเฉพาะ

ผักและผลไม 

  6.  ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 6-8 แกว  น้ําจะชวยใหผิวพรรณสดชื่นแจมใส 

  7.  ออกกําลังกายเปนประจําเพื่อใหรางกายแข็งแรง 

  8.  นอนหลับ  พักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง 

  9.  ดูแลผิวหนังอยาใหเปนแผล  ถามีควรรีบรักษาเพือ่ไมไดเกิดแผลเรื ้อรัง  

เพราะแผลเปนทางผานของเชื้อโรคเขาสูรางกาย 

 

 

2.  ระบบกลามเนื้อ 

  กลามเนื ้อเปนแหลงพลังงานที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว  ในสวนตาง ๆ ของ

รางกายมีกลามเนื้ออยูในรางกาย 656 มัด  เราสามารถสรางเสริมกลามเนือ้ใหใหญโต แข็งแรงได  

ดังเชน  นักเพาะกายที่มีกลามเนื้อใหญโตใหเห็นเปนมัด ๆ หรือนักกีฬาที่มีกลามเนื้อแข็งแรง

สามารถปฏิบัติงานอยางหนักหนวงไดอยางมีประสิทธิภาพ  อดทนตอความเมื่อยลา  กลามเนื้อ

ประกอบดวยน้ํา 75% โปรตีน 20% คารโบไฮเดรต  ไขมัน  เกลือแร  และอื่น ๆ อีก 5% 
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ความสําคัญของระบบกลามเน้ือ 

  1.  ชวยใหรางกายสามารถเคลื่อนไหวไดจากการทํางาน  ซึ่งในการเคลื่อนไหว

ของรางกายนี้  ตองอาศัยการทํางานของระบบโครงกระดูกและขอตอตาง ๆ ดวย  โดยอาศัยการยืด  

และหดตัวของกลามเนื้อ 

  2.  ชวยใหอวัยวะภายในตาง ๆ เชน  หัวใจ  ปอด  กระเพาะอาหาร  สําไสเล็ก  

สําไสใหญ  หลอดเลือด  ทํางานไดตามปกติและมีประสิทธิภาพ  เนื ่องจากการบีบรัดตัวของ

กลามเนื้อของอวัยวะดังกลาว 

  3.  ผลิตความรอนใหความอบอุนแกรางกาย  ซึง่ความรอนนีเ้กิดจากการหดตัว

ของกลามเนื้อ  แลวเกิดปฏิกิริยาทางเคมี 

  4.  ชวยปองกันการกระทบกระเทือนจากอวัยวะภายใน 

  5.  เปนท่ีเกิดพลังงานของรางกาย 

ชนิดของกลามเน้ือ 

  กลามเนื้อแบงตามลักษณะรูปรางและการทํางานได 3 ชนิด  คือ 

  1.  กลามเนือ้ลาย  (Striated Muscle or Crosstripe Muscle)  เปนกลามเนือ้ที่

ประกอบเปนโครงรางของรางกาย (Skeletal Muscle)  เปนกลามเนื้อทีป่ระกอบเปนลําตัว  หนา  

แขน  ขา  เปนตน 

  โครงสรางและรูปรางลักษณะไฟเบอร  (Fiber)  หรือเซลลของเนือ้เยือ่กลามเนื้อ

ลาย  มีรูปรางยาวรีเปนรูปกระสวย  ไฟเบอรมีขนาดยาว 1-40 มิลลิเมตร  มีพืน้หนาตัดกวาง 

0.01-0.05  มิลลิเมตร  ไฟเบอรแตละอันเมือ่สองดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบลายตามขวางเปน

สีแกและออนสลับกัน 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  กลามเน้ือเรียบ  (Smooth Muscle) กลามเนือ้เรียบประกอบเปนอวัยวะ

ภายในรางกาย  เรียกวา  กลามเนือ้อวัยวะภายใน  ไดแก  ลําไส  กระเพาะอาหาร  กระเพาะ

ปสสาวะ  มดลูก  หลอดเลือด  หลอดน้ําเหลือง  เปนตน 

  กลามเนื ้อเรียบสนองตอบสิง่เรานานาชนิดไดดี  เชน  การขยายตัว  การ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและกระแสประสาท  ความเย็นจะทําใหกลามเนื้อหดตัวไดดี  สําหรับ

ความรอนนั้นข้ึนอยูกับอัตราการใหวาเร็วหรือชา  คือ  ถาหากประคบความรอนทันทีทันใด  ความ

รอนจะกระตุนใหกลามเนื้อหดตัว  แตใหความรอนทีละนอยกลามเนือ้จะคลายตัว  กลามเนื้อเรียบ
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มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบของเลือดหรือน้ําในเนื้อเยื่อ  ฮอรโมน  วิตามิน  

ยา  เกลือ  กรด  ดาง 

  3.  กลามเนือ้หัวใจ  (Cardiac Muscle)  กลามเนื้อหัวใจจะพบทีหั่วใจและผนัง

เสนเลือดดําใหญที่นําเลือดเขาสูหัวใจเทานัน้  เซลลกลามเนื้อหัวใจมีลักษณะโดยทัว่ไปคลายคลึง

กับเซลลกลามเนื้อลาย  คือ  มีการเรียงตัวใหเห็นเปนลายเมื่อดูดวยกลองจุลทรรศน  กลามเนื้อ

หัวใจมีลักษณะแตกกิ่งกานและสานกัน  มีรอยตอและชอง  (Gap Junction)  ระหวางเซลล  ซึง่เปน

บริเวณท่ีมีความตานทานไฟฟาต่าํ  ทําใหเซลลกลามเนือ้หัวใจสามารถสงกระแสไฟฟาผานจาก

เซลลหนึ่งไปยังอีกเซลลหนึ่งได 

 

 

 

 

 

 

การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบกลามเน้ือ 

  การทํางานของกลามเนือ้ทีมี่ประสิทธิภาพตองทํางานประสานสัมพันธกับกระดูก

และขอตอตาง ๆ อยางเหมาะสมกลมกลืนกัน  ตลอดจนมีผิวหนังหอหุม  ดังนั้น  อวัยวะตาง ๆ 

เหลานี้จึงตองไดรับการสรางเสริมบํารุง  คือ 

  1.  รับประทานอาหารทีมี่ประโยชน โดยเฉพาะวัยรุนตองการสารอาหารประเภท

โปรตีน  แคลเซียม  วิตามิน  และเกลือแร  เพื ่อเสริมสรางกลามเนื ้อและกระดูกใหแข็งแรง

สมบรูณ  ควรไดรับอาหารทีใ่หสารอาหารโปรตีนอยางนอย 1 กรัม  ตอน้าํหนักตัว 1 กิโลกรัมตอ

วัน  และตองรับประทานอาหารใหครบทุกหมูในปริมาณที่เพียงพอ 

  2.  ดื่มน้ํามาก ๆ อยางนอยวันละ 6-8 แกว  เพราะน้าํมีความสําคัญตอการ

ทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ  

  3.  ออกกําลังกายเพื ่อสรางเสริมความแข็งแรงใหกับกลามเนื ้อ  อยางนอย

สัปดาหละ 3 วนั  วนัละ 30-60 นาที 

  4.  ปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อโดยไมใชกลามเนื้อมากเกินความสามารถ 

3.  ระบบโครงกระดูก 

  มนุษยจะมีรูปรางเหมาะสมสวยงามขึ้นอยูกับกระดูกสวนตาง ๆ  ที่ประกอบเปน

โครงรางของรางกายเริม่แรกกระดูกทีเ่กิดขึน้เปนกระดูกออนและเปลี่ยนเปนกระดูกแข็งในระยะ

ตอมา  โดยมีเลือดไปเล้ียงและนําแคลเซียมไปสะสมในกระดูก 

  กระดูกจะเจริญทัง้ดานยาวและดานกวาง  กระดูกจะยาวข้ึนโดยเฉพาะในวัยเด็ก  

กระดูกจะยาวขึน้เรือ่ย ๆ จนอายุ 18 ปในหญิงและ 20 ปในชาย  แลวจึงหยุดเจริญเติบโต  และ

กลายเปนกระดูกแข็งแรงทั้งหมด  สวนการขยายใหญยังมีอยูเนื่องจากยังมีเซลลกระดูกใหมงอก
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ขึ้นเปนเยื่อหุมรอบ ๆ กระดูก  กระดูกเปนอวัยวะสําคัญในการชวยพยุงรางกายและประกอบเปน

โครงราง  เปนทียึ่ดเกาะของกลามเนือ้  และปองกันการกระทบกระเทือนตออวัยวะภายในของ

รางกาย  เมือ่เจริญเติบโตเต็มที่จะมีกระดูก 206 ชิ้น  แบงเปนกระดูกแกน 80 ชิ้น  และกระดูก

ระยางค  126 ชิ้น  กระดูกใหญท่ีสําคัญ ๆ ประกอบเปนโครงราง  ไดแก 

  1.  กระโหลกศรีษะ (Skull)  ประกอบดวย  กระดูก 8 ชิ้น 

2.  กระดูกใบหนา  (Face Bone) ประกอบดวยกระดูก 14 ชิ้น 

3.  กระดูกท่ีอยูภายในของหูสวนกลาง (Ear Ossicles) ประกอบดวยกระดูก 6 ชิ้น 

4.  กระดูกโคนล้ิน  (Hyoid Bone) ประกอบดวยกระดูก 1 ชิ้น 

5.  กระดูกลําตัว (Hyoid of the Trunk) ประกอบดวยกระดูก 26 ชิ้น 

6.  กระดูกหนาอก (Sternum) ประกอบดวยกระดูก 1 ชิ้น 

7.  กระดูกซ่ีโครง (Ribs)ประกอบดวยกระดูก 24 ชิ้น หรือ 12 คู 

8.  กระดูกแขนและขา  (Appendicular Skeleton) ประกอบดวยกระดูก 126 ชิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสาํคญัของระบบโครงกระดูก 

  1.  ประกอบเปนโครงราง  เปนสวนท่ีแข็งของรางกาย 

  2.  เปนท่ีรองรับและปองกันอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 

  3.  เปนท่ียึดเกาะของกลามเนื้อ  ทําใหมีการเคล่ือนไหวได 

  4.  เปนท่ีสรางเม็ดเลือด 

  5.  เปนท่ีเก็บและจายเกลือแคลเซียม  ฟอสเฟต  และแมกนีเซียม 

  6.  ปองกนัอวยัวะภายในรางกาย  เชน ปอด หัวใจ  ตบั สมอง และประสาท เปนตน 
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การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบโครงกระดูก 

  1.  รับประทานอาหารใหครบทุกหมูโดยเฉพาะอาหารที่มีสารแคลเซียมและ

วิตามินดี  ไดแก  เนื้อสัตว  นมและผักผลไมตางๆ  รับประทานใหเพียงพอตอความตองการของ

รางกายเพื่อไปสรางและบํารุงกระดูกใหแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  ออกกําลังกายเปนประจําสม่าํเสมอจะชวยใหรางกายแข็งแรง  กระดูกและ

กลามเนื้อทีไ่ดรับการบริหารหรือทํางานสม่าํเสมอ  จะมีความแข็งแกรงมากขึน้  มีการยืดหยุน  

และทํางานไดอยางเต็มท่ี 

  3.  ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุกับกระดูก  หากไดรับอุบัติเหตุโดยถูกตี  

กระแทก  ชน  หรือตกจากท่ีสูงจนทําใหกระดูกแตกหรือหัก  ตองรีบปฐมพยาบาลอยางถูกวิธีและ

พบแพทย  เพื่อใหกระดูกกลับสูสภาพปกติและใชงานไดดีอยางปกติ 

 

4.  ระบบไหลเวียนเลือด 

  ระบบไหลเวียนเลือดเปรียบเสมือนระบบการขนสง  ทั้งนีเ้ปนเพราะในระบบ

ไหลเวียนเลือด  มีเลือดทําหนาที่ลําเลียงอาหารทีย่อยสลายแลว  น้ํา  กาซ  ไปเลี้ยงเซลลตาง ๆ 

ของรางกาย  และเวลาเลือดไหลเวียนกลับก็จะพาเอาของเสียตาง ๆ ไปยังสวนของรางกายท่ีทํา

หนาท่ีสงของเสียเหลานี้ออกมานอกรางกายดวย 

ความสําคัญของระบบไหลเวียนเลือด 

  1.  นํากาซออกซิเจน (O2) สงไปยังเซลลตาง ๆ ของรางกาย  และนํากาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2

  2.  ควบคุมอุณหภูมิภายในรางกายใหอยูในเกณฑปกติ 

)  จากเซลลเพื่อขับออกนอกรางกายทางลมหายใจ 

  3.  นําน้ําและเกลือแรตาง  ๆไปสูเซลลและขับของเสียออกจากรางกายในรปูของปสสาวะ 

  4.  นําแอนติบอดี (Antibody) ไปใหเซลลตาง ๆ เพื่อชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันโรค 

  5.  นําฮอรโมนไปใหเซลลตาง ๆ เพื่อใหรางกายทํางานตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ ได 

  6.  นําเอนไซมไปใหเซลลตาง ๆ เพื่อชวยในการเผาผลาญอาหาร 

 

  เลือดและทางเดินของเลือด 

  1.  เลือด  (Blood) เปนของเหลวสีแดงมีฤทธิ์เปนดาง  มีความเหนียวกวาน้ํา

ประมาณ 5 เทา  รางกายคนเรามีเลือดอยูประมาณ 10% ของน้ําหนักตัว  ในเลือดจะ

ประกอบดวยพลาสมา (Plasma)   มีอยูประมาณ 55% ของปริมาณเลือดในรางกายและมีเซลลเม็ด

เลือด (Corpuscle) ซึง่มีทัง้เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว  และเกล็ดเลือด  (Platelet) ซึง่รวมกัน

แลวประมาณ 45% ของปริมาณเลือดในรางกาย 
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  2.  หัวใจ  (Heart)  จะมีขนาดประมาณกําปนของตนเอง  ต้ังอยูในทรวงอก

ระหวางปอดทัง้ 2 ขาง  พื้นท่ีของหัวใจ 2 ใน 3 สวนจะอยูทางหนาอกดานซายของรางกาย  

ภายในหัวใจจะแบงเปน 4 หอง  ขางบน 2 หอง  ขางลาง 2 หอง  มีลิ้นหัวใจกั้นระหวางหองบน

และหองลาง  แตละหองจะทําหนาที่ตางกันคือ  หองบนขวาจะรับเลือดเสียจากสวนตาง ๆ ของ

รางกายจากหลอดเลือดดํา  หองลางขวาจะรับเลือดจากหองบนขวาแลวสงไปยังปอด  ปอดจะฟอก

เลือดดําใหเปนเลือดแดงเพื่อนําไปใชใหม  หองบนซายจะรับเลือดแดงจากปอด  หองลางซายจะ

รับเลือดจากหองบนซายแลวสงผานหลอดเลือดแดงไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย 

  3.  หลอดเลือด (Blood Vessels) มี 3 ชนิด  ไดแก  หลอดเลือดแดง (Arteries) 

จะนําเลือดแดงจากหัวใจไปเลี้ยงเซลลตาง ๆ ของรางกาย  หลอดเลือดดํา  (Veins)  จะนําเลือดท่ี

ใชแลวจากสวนตาง ๆ ของรางกายกลับสู หัวใจ  แลวสงไปฟอกทีป่อด  หลอดเลือดฝอย 

(Capillaries) เปนแขนงเล็ก ๆ ของทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา  ผนังของหลอดเลือด

ฝอยจะบางมากมีอยูท่ัวไปในรางกาย  จะเปนทีแ่ลกเปลี่ยนอาหาร  กาซ  และของเสียตาง ๆ 

ระหวางเลือดกับเซลลกับเซลลของรางกาย  เพราะอาหาร  กาซ  และของเสียตาง ๆ สามารถซึมผานได 

 

 

 

 

 

 

 

  4.  นํ้าเหลืองและหลอดนํ้าเหลือง (Lymph and Lymphatic Vessels) น้าํเหลือง

เปนสวนหนึ่งของของเหลวในรางกาย  มีลักษณะเปนน้ําสีเหลืองออนอยูในหลอดน้ําเหลืองซ่ึงมีอยู

ทัว่รางกาย  น้าํเหลืองจะประกอบดวย น้ํา โปรตีน (Protein) เอนไซม (Enzyme) แอนติบอดี 

(Antibody) และเซลลเม็ดเลือดขาว  (White blood cell) น้ําเหลืองจะเปนตัวกลางแลกเปล่ียนสารตาง ๆ 

ระหวางเซลลและหลอดเลือดฝอย  เซลลเม็ดเลือดขาวในตอมน้ําเหลืองชวยกําจัดแบคทีเรียหรือ

ส่ิงแปลกปลอมตาง ๆ    
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การเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด 

  1.  รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู  และมีปริมาณทีเ่พียงพอตอความตองการ

ของรางกาย 

  2.  ลดปริมาณการรับประทานอาหารที่มีไขมัน  และมีสารคอเลสเตอรอล 

(Cholesterol) สูงเม่ือเขาสูวัยผูใหญ  เนื่องจากจะทําใหเกิดไขมันในเลือดสูง  เชน กุง  ปลาหมึก  

กะทิ  อาหารประเภทผัด  ทอด  หนังสัตว  ไขมันสัตว  เปนตน  อยางไรก็ตาม  สารอาหาร

ประเภทไขมันยังจัดวาเปนสารอาหารทีจ่ําเปนในวัยเด็กและวัยรุน  เพราะไขมันเปนสวนประกอบ

ของโครงสรางผนังเซลลและเปนแหลงของพลังงาน  ดังนั้น  วัยรุนควรรับประทานอาหารท่ีมีไขมัน

บางในปริมาณที่เหมาะสมตามขอแนะนําทางโภชนาการ 

  3.  ออกกาํลังกายอยางสมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วนั วันละอยางนอย 30 นาที 

  4.  ทําจิตใจใหราเริงแจมใส  ดูแลสุขภาพจิตของตนเองใหดี 

  5.  ควรมีเวลาพักผอนบาง  ไมหักโหมการทํางานจนเกินไป 

  6.  ผูใหญควรตรวจวัดความดันเลือดเปนระยะ ๆ และตรวจเลือดเพื่อดูไขมันใน

เลือดอยางนอยปละครั้ง 

  7.  งดเวนการสูบบุหรี่  และการดื่มสุรา  ตลอดจนสารเสพติดทุกชนิด 

  8.  เม่ือเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดควรรีบไปพบแพทย 

 

สรุป 

  รางกายของคนเราประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ มากมาย  มีทัง้ทีม่องเห็น  ซึง่สวน

ใหญจะอยูภายนอกรางกาย  และสวนที่เรามองไมเห็นซึง่จะอยูภายในรางกายของคนเรา  แตละ

อวัยวะจะทําหนาทีเ่ฉพาะและทํางานประสานกัน  จึงทําใหรางกายสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง

ปกติสุข  การทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกายจําแนกเปนระบบได 10 ระบบ  ในชั้นนี้

ไดศึกษาเพียง 4 ระบบ  คือ  ระบบผิวหนัง  ระบบกลามเนื ้อ  ระบบโครงกระดูกและระบบ

ไหลเวยีนเลือด 

  ผิวหนังทําหนาที่เหมือนเกราะปองกันสิง่ตาง ๆ ที่อาจทําอันตรายตอรางกาย  

กระดูกเปนอวัยวะสําคัญในการชวยพยุงรางกายและประกอบโครงราง  เปนที่ยึดเกาะของ

กลามเนื้อ  ซึง่กลามเนือ้ทัว่รางกายมี 656 มัด  มีหนาที่ทําใหคนเราทํางานตาง ๆ ได  โดยใชการ

ยืดหดของกลามเนือ้  ดังนัน้เราจะตองสรางเสริมเพือ่ดํารงประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ

ผิวหนัง  ระบบกลามเนื้อ  และระบบโครงกระดูก 
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เรื่องท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย 

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทุกวัยตัง้แตเกิดจนตาย  มีปจจัยสําคัญ

ท่ีเกี่ยวของท้ัง 3 เรื่องคือ  พันธุกรรม  สิง่แวดลอม และโภชนาการ  ทุกคนจึงควรเรียนรูเพื่อให

การเจริญเติบโตและพัฒนาการเปนไปตามวัย 

1.  พันธุกรรม (Heredity) 

  ลักษณะท่ีถายทอดทางพันธุกรรม  เปนลักษณะทางรางกายและจิตใจท่ีสืบทอดไป

ยังลูกหลานได  ตองเปนลักษณะที่บรรพบุรุษไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุนกอน ๆ สวน

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิสนธิ  เชน  ตาบอด  มีอวัยวะบางสวนพิการ  เปนโรคลิน้

หัวใจรัว่  เปนตน  ลักษณะผิดปกติเหลานี้  จึงไมใชความผิดปกติจากสาเหตุทางพันธุกรรม  เมื่อ

มนุษยรูจักธรรมชาติภายในตนเองมากขึ้น  และชวยใหวงการแพทยเขาใจกลไลของการเกิดโรค

หลายกลุม  โดยเฉพาะโรคทีถ่ายทอดทางพันธุกรรม  อันมีสาเหตุจากยีน (gene) หรือ โครโมโซม 

(Chromosome)  

  ลักษณะท่ีถายทอดทางพันธุกรรม  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 

  พันธุกรรม  เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  และพัฒนาการของมนุษย  

เปนลักษณะทางรางกายที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษสูลูกหลานตามโครโมโซม  ที่แสดงออก

ในลักษณะสีผิว  สติปญญา  ชนิดเลือด  เปนตน 

 

2.  สิ่งแวดลอม 

  ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอชีวิตตั้งแตการปฏิสนธิในครรภมารดาจนกระทัง่คลอด

ออกมาเปนทารก  แลวเจริญเติบโตและพัฒนาผานวัยตาง ๆ ตามลําดับ  สิ ่งแวดลอมเปน

องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพและการเจริญเติบโต  แบงออกไดดังนี้ 

  1.  สิ่งแวดลอมกอนเกิด  ไมใชเปนเรือ่งที่เกี ่ยวกับพันธุกรรม  ส่ิงแวดลอมนี้

ไดแกรางกายของมารดา  สุขภาพของมารดาเปนสิง่ที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอทารก

ในครรภ  โดยเฉพาะอาหาร  การกิน  และการปฏิบัติของมารดาในขณะตั้งครรภ 

  2.  ภาวะทางโภชนาการ  มีความสําคัญตอทารกในครรภ  หากมารดาขาด

สารอาหารขณะตั้งครรภจะมีผลทําใหบุตรมีน้าํหนักแรกเกิดนอย  ผลกระทบตอการเจริญเติบโต

มากนอยเพียงใดขึ้นอยุกับระดับความรุนแรงและระยะเวลาของการขาดสารอาหารนั้น ๆ  
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  3.  โรคภัยไขเจ็บโรคตาง ๆ เชน  หัดเยอรมัน จะมีผลตออัตราการเจริญเติบโต

และพัฒนาการของเด็กนับตั้งแตอยูในครรภ  เปนตน 

  4.  ฐานะทางเศรษฐกิจ  สภาพเศรษฐกิจยอมมีผลกระทบตอภาวะโภชนาการและ

สุขภาพของเด็กได 

  5.  สุขภาพของผูเล้ียงดู  สภาพสังคมปจจุบันภาระการอบรมเล้ียงดูเด็กมักตกอยู

กับผูอื่นที่ไมใชบิดา  มารดา  หากผูเลี้ยงดูมีสุขภาพที่ไมดี  มีโรคติดตอเชนเปนวัณโรค  เพราะ

เด็กจะติดโรครายแรงและมีการเจริญเติบโตไมดีเทาท่ีควร  สงผลกระทบตอพัฒนาการดานอื่น ๆ  

  6.  ส่ิงแวดลอมทางสังคม 

  7.  บริการสุขภาพ 

สรุป 

 สิง่แวดลอม  เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  และพัฒนาการของมนุษยตั้งแตการ

ปฏิสนธิในครรภจนกระทั้งคลอดออกมาเปนทารกและเจริญเติบโตผานวัยตาง ๆ ตามลําดับ  

สิง่แวดลอมเหลานี ้ เชน  สุขภาพของมารดาในขณะตัง้ครรภ  อาจมีผลกระทบตอทารกในครรภ  

ฐานะทางเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมทางสังคม  เปนตน 

 

3.  โภชนาการ 

  การมีความรูเรื่องโภชนาการทีถู่กตอง จะทําใหทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจทุกคน  

ซ่ึงควรเรียนรูหลักการบริโภคเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย  เรียกวา  โภชนบัญญัติ 9 ประการ  ดังนี้ 

  1.  กินอาหารครบ 5 หมู  แตละหมูใหหลากหลาย  และหม่ันดแูลน้าํหนกัตวั 

  2.  กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ 

  3.  กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 

  4.  กินปลา  เนื้อสัตวไมติดมัน  ไข และถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา 

  5.  ดืม่นมใหเหมาะสมตามวยั 

  6.  กินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร 

  7.  หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัด  และเค็มจัด 

  8.  กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน 

  9.  งดหรือลดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

สรุป 

  การรับประทานอาหารโดยยึดหลักโภชนาการ  ทําใหไดพลังงานและสารอาหารที่

เหมาะสมกับวัย  เปนปจจัยสําคัญขอหนึ่งท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทุก

เพศทุกวัย 
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เรื่องที่ 3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัย 

3.1  วัยทารก 

การแบงชวงอายุของวัยทารกจะแบงออกได 2 ระยะ  คือ  วัยทารกแรกเกิด อายุ

ตั้งแตแรกเกิดถึง 2 สัปดาห  วัยทารกอายุตั้งแต 2 สัปดาหถึง 2 ขวบ 

3.1.1  วัยทารกแรกเกิด 

พัฒนาการทางรางกาย 

ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักเฉล่ียประมาณ 3,000 กรัม  และลําตัวยาวประมาณ 45-

50 เซนติเมตร  ทารกไมอาจควบคุมกลามเนื้อได  สายตามองสิง่ตาง ๆ ไรจุดหมาย  มองเห็นสิง่

ใดไมชัด  จะนอนมากหลับงายและสะดุงตื่นงาย 

พัฒนาการทางอารมณ 

อารมณของทารกแรกเกิดมักจะมีอารมณรัก  อารมณโกรธ  และอารมณกลัว  

ท้ังนี้  พอแมจะมีอิทธิพลในการพัฒนาอารมณตอทารกมากทีสุ่ด 

พัฒนาการดานบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพของทารกมีการพัฒนามาตัง้แตกําเนิดเชนเดียวกับลักษณะอื่น ๆ ของ

รายกายโดยมีส่ิงแวดลอมและพันธุกรรมเปนตัวกําหนด  จึงทําใหทารกแตละคนมีความแตกตาง

กันตั้งแตเกิด 

3.1.2  วัยทารก 

พัฒนาการทางรางกาย 

ระยะนีท้ารกเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  จากแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน  น้าํหนักจะ

เพิ่มขึ้นรวดเร็วภายหลัง 6 เดือน  ถึง 3 ป  น้าํหนักจะเริ่มลดลง  เนื่องจากตองออกกําลังกายใน

การฝกหัดอิริยาบถตาง ๆ เชน  นั่ง  ยืน  เดิน  เปนระยะฝกลักษณะใหมจึงมักเกิดอุบัติเหตุบาง  

เชน  ลม  ตกเตียง  หรือตกบันได  เปนตน 

พัฒนาการทางอารมณ 

การพัฒนาดานอารมณของทารกวัยแรกเกิดจะสงเสียงรองเมือ่ไมพอใจ  หรือ

โกรธเมือ่ถูกขัดใจ  จะเริม่กลัวสิง่รอบตัว  สิง่ที่ไมคุนเคยจะถอยหนี  รองไหเมื่อตองการขอความ

ชวยเหลือจากผูใหญ  จะเปนวัยที่มีความอิจฉาริษยา  เมื่อเห็นพอแมเอาใจใสนองเปนพิเศษ  ทํา

ใหตนขาดความสําคัญไปอยากรูอยากเห็นสิง่แปลก ๆ ใหม ๆ รูจักยิ้มหรือหัวเราะเมื่อมีความ

พอใจ  จะรักและหวงแหนของเลนหรือรักสัตวเล้ียง 

พัฒนาการทางภาษา 

ทารกเริ่มเปลงเสียงออแอไดตั้งแตระยะ 6 เดือนแรก  เชน  ปอ  มา  ดา  ฯลฯ  

ภายหลังจึงฝกหัดทําเสียงเลียนแบบผูใกลชิด  สามารถเขาใจคําพูด  ความรูสึกที่แสดงออกทางสี

หนา  ทาทาง  น้ําเสียงของผูพูดได  ในระหวางนีผู้อยูใกลชิดควรเปนแบบอยางที่ดีใหแกทารก  

เชนการพูดชา ๆ ออกเสียงใหชัดเจน 
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พัฒนาการทางสติปญญา 

พัฒนาการดานนี้มีอิทธิพลจากการไดเลนกับเพือ่น ๆ เขาใจภาษาทีพู่ดกับคนอืน่  

ตลอดจนการพัฒนากลามเนือ้บางสวน  เชน หู  ตา  เปนตน  พัฒนาการทางสติปญญาของทารก  

จะเริ่มมีการเคลือ่นไหวโดยบังเอิญและพอใจเพลิดเพลิน  เชน  อมสิง่ของ  ดูดนิ้วมือ  รูจักใชเทา

เขีย่ของทีอ่ยูใกลตัว  การถีบผาใหออกจากตัวเมือ่รอนหรือผาเปยก  รูจักแกปญหาดวยวิธีลองถูก

ลองผิด  ไมทําซ้าํซาก  เมื่ออายุ 18 เดือนขึน้ไป  จะรูจักสรางความคิดรวบยอด  รูจักนําตัวตุกตา

มาสมมติเปนพี่นองกันได 

พอแมควรเสริมพัฒนาการดานความคิดดวยการหาเครื่องเลนเกีย่วกับประสาท

สัมผัสการใชกลามเนื้อในระยะตางๆ เชน  อายุ 1 เดือน  การหาของเลนสีสวยไมแตกมาใหจับเลน  

อายุ 6-12 เดือน  ควรหาของเลนท่ีเปนรูปทรงตางๆ และมีกลองใหใส  อายุ 12-18 เดือน  ควร

เปนรถที่สามารถลากได  เพื่อใหเกิดความสนุกเพลิดเพลินฝกสอนไปดวย 

 

สรุป 

  วัยทารกนับชวงอายุระหวางแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ  โดยแบงการพัฒนาการออก

ได 2 ระยะ  คือ 

  1.  วัยทารกแรกเกิด  มีพัฒนาการทางรางกาย  ทางอารมณ  และดานบุคลิกภาพ 

  2.  วัยทารก  มีพัฒนาการทางรางกาย  ทางอารมณ  ทางภาษาและสติปญญา 

  ในวัยทารกจะมีส่ิงแวดลอมและพันธุกรรมกําหนดความแตกตางกันของทารกแต

ละคนตั้งแตเกิด 

 

3.2  วัยเด็ก 

การแบงชวงอายุของวัยเด็ก  โดยประมาณแบงไดเปน 3 ระยะไดแกวัยเด็กตอนตน  

อายุตั้งแต 2-5 ป  วัยเด็กตอนกลาง  อายุตั้แต 5-9  วัยเด็กตอนปลาย  อายุตั้งแต 9-12 ป 

3.2.1  วยัเด็กตอนตน 

พัฒนาการทางรางกาย 

วยัเด็กตอนตนหรือวัยกอนเขาเรียน  อัตราการเจริญเติบโตลดลงตางกวาวัยทารก  

จะเปลี่ยนจากลักษณะทาทางของทารก  มีความเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย  ฟน

แทจะเริ่มข้ึน 1-2 ซี ่ จะเริม่เลือกอาหารตามทีช่อบ  นอนเปนเวลา  บางคนยังปสสาวะรดทีน่อน  

เริ่มมีทักษะในการใชมือ แตงตัวไดเอง  ใสรองเทาไดเอง  เปนตน  ตอไปจะสนใจการวิง่กระโดด

หอยโหนเปนระยะ  ชอบเลนกับเพื่อน ๆ มาก  ทําใหเกิดความอบอุนไมรูสึกถูกทอดท้ิง 

พัฒนาการทางอารมณ 

วัยนี้จะเปนคนเจาอารมณ  มักจะโกรธเมือ่ถูกขัดใจจะแสดงออกโดยการทุบต ี 

ขวางปาส่ิงของทิ้งตัวลงนอน  จะมีความกลัวกับสิง่ของแปลก ๆ ใหม ๆ จะหลบซอนวิ่งหนี  ความ

กลัวจะคอย ๆ หายไปโดยการไดรับการอธิบาย  และการใหเด็กไดคุนเคยกับสิ่งนั้น ๆ มีความ

อิจฉาริษยานองใหมหรือพี่ ๆ โดยคิดวาตนถูกแยงความรักไปจากพอแม  เปนวัยทีมี่อารมณราง
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เริง  แจมใส  หัวเราะยิม้งาย  อยากรูอยากเห็นจะถามโนนถามนี่   มีความสงสัยในส่ิงตาง ๆ ไม

ส้ินสุด  จะแสดงความรักอยางเปดเผย  เชน  การกอดจูบ  บุคคลท่ีตนรักหรือส่ิงของตาง ๆ  

พัฒนาการทางสังคม 

เด็กเริ่มรูจักคบเพื่อน  เลนกับเพื่อน  ปรับตัวใหเขากับเพื่อน ๆ  มีการเลนกัน

เปนกลุม  ชอบเลนแขงขันมีการเลนแยกตามเพศชายเพศหญิง  พอใจจะเลนดวยกัน  ชวยเหลือ

กัน  เห็นอกเห็นใจกัน  ยอมรับฟงกัน  เริ่มมองเห็นความแตกตางระหวางเพศหญิงเพศชาย  สนใจ

ซักถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนเพศของตน  ซ่ึงจะเปนการไปสูบทบาทชายหญิงเม่ือเติบโตข้ึน 

พัฒนาการทางภาษา 

เด็กจะใชภาษาไดดีพอสมควรสามารถอานและเขียน รูความหมาย  คําใหม ๆ ได

อยางรวดเร็ว  การพัฒนาภาษามิไดขึน้อยูกับสติปญญาอยางเดียว  แตมีองคประกอบอื่น เชน 

ครอบครัวใหญเกินไปโอกาสพูดคุยกับลูกนอยไป  ในครอบครัวใชภาษาพูดมากกวา 1 ภาษาทําให

เด็กสับสน 

3.2.2  วยัเด็กตอนกลาง 

พัฒนาการทางรางกาย 

การเจริญเติบโตจะเปนไปเรื่อย ๆ รางกายจะขยายออกทางสูงมากกวาทางกวาง  

รูปรางเปลี่ยนแปลงจะมีฟนถาวรขึ้นแทนฟนน้ํานมเรื่อย ๆ เด็กวัยนี้ไมชอบอยูนิง่  ชอบทํากิจกรรม

อยางรวดเร็ว  ไมคอยระมัดระวัง  เด็กสนใจกิจกรรมการเลนกลางแจง  เกมสกีฬาตาง ๆ ทีใ่ช

กลามเนื้อและการทรงตัว 

พัฒนาการทางอารมณ 

เปนวัยเขาเรียนตอนตนเมือ่เขาโรงเรียนเด็กตองเรียนรู การปรับตัวเขากับสิ่ง

แปลก ๆ ใหม ๆ เชน  ครู  สถานที ่ ระเบียบวินัย  สิง่แวดลอมใหม ๆ ทําใหเด็กมีการ

เปล่ียนแปลงทางอารมณ  ตองการแสดงตนเปนทีช่ื่นชอบของครู  ตองการการยอมรับเขาเปนหมู

คณะ  มีโอกาสทํากิจกรรมกับหมูคณะทําใหอารมณแจมใสเบิกบาน 

พัฒนาการทางสังคม 

เมื่อเด็กเริ่มเขาโรงเรียนบางคนอาจมีปญหาในการคบเพื่อนฝูง  ปรับตัวเขากับ

ผูอื่นไดยาก  ท้ังนี้แลวแตการอบรมท่ีไดรับจากทางบาน  เด็กทีเ่ติบโตในครอบครัวทีบ่รรยากาศ

อบอุน  จะมีอารมณม่ันคงแจมใสจะใหความรวมมือแกหมูคณะ มีเพื่อนมาก 

พัฒนาการทางสติปญญา 

โดยทั่วไปเด็กจะเรียนรูจากสิง่ใกลตัวกอน  จะมีพัฒนาการทางดานภาษาเจริญข้ึน

รวดเร็ว  รับรูคําศัพทเพิ่มข้ึนใชถอยคําภาษาแสดงความคิดความรูสึกไดอยางดี  เริ่มมีพัฒนาการดาน

จรยิธรรม  มีความรับผิดชอบไดในบางอยางเริ่มสนใจส่ิงตาง ๆ แตยังไมสามารถพิจารณาไดอยาง

ลึกซ้ึงในเรื่องของความจริง  ความซ่ือสัตยอาจหยิบฉวยของผูอื่นโดยไมตั้งใจขโมยก็ได 

3.2.3  วัยเด็กตอนปลาย  

เด็กวัยนี้จะมีอายุระหวาง 9-12 ป  โดยประมาณ  โครงสรางของรางกาย

เปล่ียนแปลง  เพื่อเตรียมเขาสูวัยรุน 
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พัฒนาการทางรางกาย 

ในระยะนี้  เด็กหญิงจะเติบโตเร็วกวาเด็กชาย  เด็กหญิงจะเริม่มีประจําเดือน

ระหวางอายุ 11-12 ป  โดยประมาณ  เด็กชายจะเริ ่มมีการหลั่งอสุจิระหวางอายุ 12-16 ป  

โดยประมาณ 

พัฒนาการทางดานอารมณ 

รักษาอารมณไดปานกลาง ไมชอบการแขงขัน  ชอบการยกยองมีความกังวล

เกี่ยวกับรูปรางตนเอง  รักสวยรักงาม  ตองการความรักจากเพื่อนและครู 

พัฒนาการทางสังคม 

เด็กจะมีการรักกลุมพวกมากโดยมีพฤติกรรมเหมือนกลุม  ในดานการแตงกาย  

วาจา  และการแสดงออกมีความตองการเปนที่ไววางใจได  มีอารมณ  คลายคลึงกัน  ไมยอมอยู

คนเดียว 

พัฒนาการทางสติปญญา 

เริ่มมีสติปญญามีความสามารถคิดและแกปญหาไดมาก  มีความคิดริเริ่ม  ที่จะ

ทําส่ิงใหม ๆ มีความเชื่อม่ันในตนเอง  รับผิดชอบ  รูจักใชเหตุผล  อยากรูอยากเห็น  และมีความ

เขาใจส่ิงตาง ๆ ไดเร็ว  เด็กชายจะมีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ดาราศาสตร  แต

เด็กหญิงสนใจเรื ่องตัดเย็บ  ทําอาหาร  การเรือน  แตที่สนใจคลายกันไดแก  เลี้ยงสัตว  ดู

ภาพยนตร  หรือการไปเท่ียวไกล ๆ  

สรุป 

ชวงอายุในวัยเด็ก  อยูระหวาง 2-12 ป  โดยประมาณมีพัฒนาการเปน 3 ระยะดังนี้ 

วัยเด็กตอนตน  มีพัฒนาการทางรางกาย  ทางอารมณ  ทางสังคม  และทางภาษา 

วัยเด็กตอนกลาง  มีพัฒนาการทางรางกาย  ทางอารมณ  ทางสังคม  และทางสติปญญา 

วยัเด็กตอนปลาย  มีพฒันาการทางรางกาย  ทางอารมณ  ทางสังคม  และทางสตปิญญา 

พัฒนาการชวงอายุในวัยเด็ก  จะพบวาเด็กหญิงมีพัฒนาการทางรางกายเร็วกวาเด็กชาย 

 

3.3  วัยรุน 

การแบงชวงอายุของวัยรุ นอยูระหวาง 11-20 ป  โดยประมาณ  การเจริญ

เจริญเติบโตทางรางกายของเด็กผูชายและเด็กผูหญิง  เปนชวงระยะของการเขาสูวัยหนุมวัยสาว  

เด็กผูหญิงจะเขาสูวัยรุนเม่ืออายุประมาณ  11  ปขึน้ไป  เด็กผูชายจะเขาสูวัยรุนเมือ่อายุประมาณ 

13 ป  วัยรุนเปนชวงของการปรับตัวจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ  ทําใหมีความเครียด  ความขัดแยง

ในความคิด  อารมณ  และจิตใจ  หากเด็กวัยรุ นไดรับรู  เขาใจกระบวนการพัฒนาทัง้ในดาน

รางกายและจิตใจ  จะไมวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึน้กับตัวของเขาเอง  อีกทั้งยัง

สามารถชวยใหพวกเขารูจักวิธีปรับตัวใหเขากับสังคม  ไมกอปญหาใหเกิดเปนเรือ่งวุนวายรวมถึง

การดูแลรักษา  และปองกันตนเองจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธชนิดตาง ๆ  
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การแบงชวงอายุของวัยรุน 
 

 ชวงวัย หญิง ชาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

วัยเตรียมเขาสูวัยรุน 

วัยรุนตอนตน 

วัยรุนตอนกลาง 

วัยรุนตอนปลาย 

11-13  ป 

13-15  ป 

15-18  ป 

18-21  ป 

13-15  ป 

15-17  ป 

17-19  ป 

19-20  ป 

 

ความวิตกกังวลของวัยรุน 

  ความวิตกกังวล  เปนความกลัวอยางหนึ ่ง ที ่มีสาเหตุเนื ่องมาจากการใช

จินตนาการมากกวาจะมีสาเหตุจริง ๆ ในวัยรุนความกลัวจะลดนอยลงแตจะมีความกังวลใจมาแทน  

ความวิตกกังวลอาจเกิดจากประสบการณท่ีไมพอใจในอดีต  หรือต้ังความหวังในการทํางานไวสูง เปน

ตน 

  วัยรุนมักมีความวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ อาทิ  

• วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของรางกายวา  มีความผิดปกติหรือไม  

วัยรุนคนอื่น ๆ จะเปนแบบนี้หรือไม 

• วิตกกังวลกับอารมณทางเพศท่ีสูงข้ึน  และรูสึกไมแนใจในความเปนชายหรือ

หญิงของตนท่ีอาจทําใหภาพพจนหรือความนับถือตนเองเริ่มส่ันคลอน 

• กังวลกับพฤติกรรมทางเพศ  ไดแก  การสําเร็จความใครดวยตนเอง  ความ

อยากรูอยากเห็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศตาง ๆ 

• เรื่องความสัมพันธกับเพื่อน  ท้ังกับเพื่อนเพศเดียวกัน  และเพื่อนตางเพศ 

• เรื่องการทํางาน  เกรงจะไมประสบความสําเร็จ 

 

วัยรุนสามารถลดความรูสึกวิตกกังวลลงไดดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ 

• ทําความเขาใจหรือหาความรูในเรื่องทียั่งไมเขาใจใหเกิดความชัดเจน  อาทิ  

หาความรูท่ีถูกตองในเรื่องเพศ  ปรึกษาผูใหญหรือผูรูในเรื่องนั้น ๆ  

• ยอมรับวา  อารมณความรูสึกเปนสิ่งที่เกิดขึน้เองควบคุมไมไดเพราะเปน

ธรรมชาติ  แตเราสามารถควบคุมการกระทํา  หรือพฤติกรรมได  อาทิ  อยูใกลเพื่อนหญิงแลวเกิด

อารมณทางเพศก็ควรเขาใจวาเปนอารมณท่ีเกิดข้ึนจากแรงขับทางเพศตามธรรมชาติไมใชความผิด

ปกตหิรอืส่ิงเลวราย  และพยายามฝกควบคุมใหมกีารแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานะของตนหรือ

หากิจกรรมอื่นทํา  อาทิ  การเลนกีฬา  ทํางานอดิเรก  อานหนังสือ  เลนดนตรีรองเพลง ฯลฯ  

เปนตน 
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ความกลัวของวัยรุน 

  เนื่องจากวัยรุนในชวงเวลาของการเปล่ียนจากเด็กไปเปนผูใหญ  วัยรุนจึงมักกลัว

การเปนผูใหญกลัวความรับผิดชอบ  บางครั้งอยากเปนเด็ก  บางครั้งอยากเปนผูใหญ  ทําให

อารมณผันผวน  หงุดหงิดไดงายมาก 

  วัยรุนมักกลัวเสียชื่อเสียง  กลัวผิดพลาด  กลัวทํางานไมไดผล 

  การแสดงออกของวัยรุนเม่ือเกิดความกลัว  คือ  การหลีกเล่ียงไปจากสถานการณ

ท่ีทําใหเกิดกลัว  หรือพยายามตอสูกับเหตุการณท่ีเขาพิจารณาแลววาจะเอาชนะได  ซ่ึงจะเปนผลดี

คือเกิดความม่ันใจเพิ่มข้ึน  แตบางครั้งท่ีวัยรุนไมอาจหนีจากเหตุการณท่ีทําใหกลัวได  เพราะกลัว

คนจะวาข้ีขลาดจะเปนผลใหวัยรุนเกิดความวิตกกังวล 

  วัยรุนควรหาทางออกใหแกตนเองเพ่ือเอาชนะความกลัวไดโดย 

• พยายามหาประสบการณตาง ๆ ใหมากที่สุดเพือ่ไมไดเกิดความกลัวและ

สรางความม่ันใจใหตนเอง 

• วิเคราะหสถานการณ  และพยายามหาทางแกไขส่ิงท่ีแกไขได 

• ขอความชวยเหลือจากผูอื่น อาทิ  เพื่อน  ครู  พอแม  หรือ  ผูใหญท่ีไวใจ 

 

ความโกรธของวัยรุน 

  ความโกรธของวัยรุนอาจเกิดจากสาเหตุตางๆ อาทิ  ความรูสึกวาไมไดรับความ

ยุติธรรมจากผูใหญ  ถูกเยาะเยยถากถาง  ถูกกาวกายเรือ่งสวนตัว  ถูกขัดขวางไมใหทําในสิ่งทีเ่ขา

คิดวาจะประสบความสําเร็จ เปนตน  การแสดงออกเมือ่โกรธขึน้อยูกับการเลีย้งดู  การเลียนแบบ

ในครอบครัว  อาจแสดงออกโดย  สบถ  สาบาน  การทุบขวางปาสิ่งของ  วัยรุนหญิงรองไหเมื่อ

ผานชวงวัยรุนตอนตนไปแลวคืออายุประมาณ 17-18  ปไปแลวจะควบคุมความโกรธไดดีข้ึน  

วัยรุนหญิงสามารถควบคุมโกรธไดดีกวาวัยรุนชาย 

  วันรุนควรฝกควบคุมการแสดงออกใหเหมาะสม  อาทิ 

• ฝกควบคุมความโกรธดวยวิธีตาง ๆ เชน  นับ 1-100  หายใจเขาออกลึก ๆ 

ชาๆ ใหสมาธิจดจออยูกับลมหายใจเขาออก  หลีกเลี่ยงออกไปจากสถานการณทีทํ่าใหโกรธ  เปน

ตน 

• ไมควรตอบโตฝายตรงขามในขณะที่อยูในอารมณโกรธดวยกันทั้ง 2  ฝาย  

รอใหอารมณสงบแลวจึงพูดคุยดวยเหตุผล 

• ควรพูดชี้แจงดวยกิริยาท่ีสุภาพตอผูใหญท่ีตักเตือนเพราะความหวงใย 

 

อารมณรักของวัยรุน 

  อารมณรักเปนอารมณทีก่อใหเกิดสภาวะของความยินดี  ความพอใจ  เมือ่วัยรุน

มีความรูสึกรักใครขึน้แลว  จะมีความรูสึกที่รุนแรงและจะมีการเลียนแบบบุคลิกภาพทีต่นรักอีก

ดวย  เม่ืออยูหางกันจะทําใหเกิดความกระวนกระวายใจ  จะมีการโทรศัพทหรือเขียนจดหมาย
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ติดตอกัน  วัยรุ นจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื ่อใหคนที่ตนรักมีความสุข  อาทิ  ชวยทํางานใน

โรงเรียน  ใหของขวัญ  วัยรุนจะแสดงออกอยางเปดเผย  อาทิ  การเฝาคอยดูหรือคอยฟงคนทีต่นรัก

ทําส่ิงตาง ๆ  

  การมีความรักตอสิง่ตาง ๆ อาทิ  รักธรรมชาติ  รักชื่นชมตอเสียงเพลง  แมแตความ

รักที่เปนอุดมคติสูงสง  อาทิ  รักในเพื ่อนมนุษย  หรือความรักตอบุคคลอื ่นลวนเปนสิ่งที่ดีงาม             

แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับการแสดงออกวามีความเหมาะสมตามสถานะของวัยรุนหรือไม 

  การแสดงความรักที่เหมาะสมตอสถานะของวัยรุน  โดยเฉพาะความรักตอเพศ

ตรงขาม  ควรเปนความรักทีอ่ยูบนพื้นฐานของการใหเกียรติคนที่ตนรัก  ไมลวงเกินใหเกิดความ

เสื่อมเสีย  มีการควบคุมอารมณความตองการทางเพศ  มีการแสดงออกทีสั่งคมยอมรับได  อาทิ  

ไมไปอยูในท่ีลับตา  ไมไปพักคางคืนกันตามลําพัง  ไมมีการถูกเนื้อตองตัว  เปนตน 

 

อารมณราเริงของวัยรุน 

  อารมณราเริงจะเกิดขึ้นเมื่อวัยรุ นสามารถปรับตัวไดดีในการทํางาน  และการ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ทางสังคม  สามารถทํางานที่ยาก ๆ ไดสําเร็จ  วัยรุนท่ีอารมณ

ราเริงท่ีมีการแสดงออกทางใบหนา  ทางรางกาย  อาทิ  การย้ิม  หัวเราะ 

 

ความอยากรูอยากเห็น 

  วัยรุนมีความอยากรูอยากเปนในเหตุการณแปลก ๆ ใหม ๆ เชน  เรื่องเพศ  การ

เปล่ียนแปลงรางกาย  ความรูสึกทางเพศ 

  ความอยากรู อยาก เปนของวั ยรุ นแสดงออกโดยการพุด คุย  ซักถาม  

วิพากษวิจารณ  มีการตั้งคําถามกับคนใกลชิด  อาทิ  เพื่อน  ผูใหญท่ีใกลชิด  การแสดงออกเชนนี้

เปนการแสดงออกท่ีสรางสรรค  การท่ีวัยรุนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูใหญท่ีมีประสบการณ

มาก ๆ และเปนคนที่ใจกวางยอมรับฟงจะชวยใหวัยรุนไดพัฒนาความคิดที่กวางขวางสูการเปน

ผูใหญตอไป 

 

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของวัยรุน 

  เด็กผูหญิงเมือ่เริ่มยางเขาสูวัยสาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ  หรือ

ภาวะทางดานจิตใจไปดวยเชนกัน  โดยท่ีเด็กผูหญิงจะเริ่มมีวามสนใจตัวเองมากข้ึน  โดยเฉพาะใน

เรื่องความแตกตางของบุคลิกภาพ  มีความสนใจทางเพศตรงขาม  รูจักสังเกตความรูสึกของผูอืน่

ท่ีมีตอตนเอง  ตองการใหผูอื่นประทับใจและใชเวลากับการแตงตัวมากข้ึน  ในชวงวัยรุนนี้เองเปน

ชวงที่เด็กผูหญิง  เริ่มที่จะวางตัวแยกออกหางจากครอบครัว  และเริ่มมีวงสังคมในกลุมเพือ่น ๆ 

ของเขาเอง  ท้ังกลุมเพื่อนในเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศจะไปไหนมาไหนกันเปนกลุมและเม่ือ

ถึงคราวกลับบานก็ยังยกหูโทรศัพทหากันเปนชั่วโมง  ท้ัง ๆ ท่ีเม่ือกลางวันก็ไดเจอกันท่ีโรงเรียน 

  เด็กผูชายเม่ือเขาสูชวงวัยรุนจะเริ่มมีความสนใจและใกลชิดกับกลุมเพื่อนมากข้ึน  

พวกเขาจะมีกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน  ซึง่อาจจะเปนการเลนกีฬา  ดนตรีหรือการออกไปเดินตาม
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หางสรรพสินคา  พวกเขามีความรูสึกเอาใจใสซึง่กันและกัน  รักเพื่อนมากขึ้นทําอะไรก็จะทําตาม ๆ 

กันเปนกลุม  ไมตองการท่ีจะแตกแยกหรือถูกทอดท้ิงออกจากลุม 

  ปญหาการเปลีย่นแปลงทางดานสังคมของเด็กวัยรุนผูชายสวนใหญ  จะเปนเรือ่ง

ของยาเสพติดซึ่งมักจะเริม่ขึน้ครัง้แรกจากการทดลองใชยาเสพติด  โดยไดรับการแนะนําจาก

เพื่อน  บางคนอาจจะเต็มใจทีจ่ะลอง  แตบางคนจําเปนที่จะตองลองเพราะวาไมตองการที่จะถูก

ทอดท้ิงออกจากลุม 

  โดยทั่วไปการทดลองยาเสพติดมักจะเริม่จากการสูบบุหรี ่ เพราะสามารถหาซือ้

ไดงายและมีราคาถูกทีสุ่ด  เมื่อเทียบกับยาเสพติดชนิดอืน่ ๆ เมือ่เริม่สูบบุหรีแ่ลวก็อาจจะเริม่

ทดลองยาเสพติดประเภทอื่น ๆ ทีมี่ฤทธิ์รายแรงมากยิ่งขึ้น  อาทิ  สูบกัญชา  เสพยาบา  ผงขาว  

หรือเฮโรอีน  เปนตน 

การพัฒนาการทางสติปญญา (Metal Development) 

 การพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนตอนตน  คือ  ความสามารถทางสมองเพิ่มขึ้น

เพราะเซลลประสาทซ่ึงมีอยูตั้งแตเด็ก  ในระยะนี้จะพัฒนาเต็มท่ี  การเปล่ียนแปลงจะเห็นไดชัดใน

ความสามารถในการพูด  จิตนาการ  ความสนใจ  เปลีย่นแปลงไปจากเดิม  เริม่สนใจเพื่อนตาง

เพศ  ไมเหมือนกับวัยเด็กการทํางานมีความสนใจและติดตอกันนานกวาวัยเด็ก  การทํางาน  เรียน

ดี  ความคิดดี  มีเหตุผลข้ึน เด็กบางคนสามารถเขียนบทประพันธนวนิยายได  เปนตน 

 

สรุป 

  วัยรุ น  มีพัฒนาการทางรางกายของเด็กหญิง  และเด็กชายแตกตางกัน  คือ

เด็กหญิงจะมีพัฒนาการเร็วกวาเด็กชาย  โดยแบงชวงอายุดังนี้ 

 1. วัยเตรียมเขาสูวัยรุน 

2.  วัยรุนตอนตน 

3.  วัยรุนตอนกลาง 

4.  วัยรุนตอนปลาย 

 วัยรุนเปนชวงทีมี่พัฒนาการทัง้ในดานรางกายและจิตใจคอนขางเร็วกวาวัยอืน่ ๆ 

เปนชวงของการปรับตัวจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ  โดยมีการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1.  การเปล่ียนแปลงทางดานรางกายจะเปนไปอยางชัดเจน   

วัยรุ นหญิงจะมีลักษณะรูปรางทรวดทรงเปนหญิงสาวชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงระบบอวัยวะ

สืบพันธุโดยเริ่มมีประจําเดือนพรอมจะสืบพันธุได  วัยรุนชายจะเริม่มีลักษณะของชายหนุม  มีการ

เปล่ียนแปลงของระบบอวัยวะเพศเริ่มมีอสุจิซ่ึงเปนเซลลสืบพันธุพรอมท่ีจะสืบพันธุได 

2.  การเปล่ียนแปลงทางดานอารมณและจิตใจ 

สวนใหญจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  ไดแก  ความวิตกกังวล  ความกลัว  

ความโกรธ  ความรักและความอยากรูอยากเห็น  สิ่งตาง ๆ ทีเ่กิดขึน้กับวัยรุนดังกลาวนัน้  ผูใหญ  

ผูใกลชิดควรสังเกตและแกไขปญหาดวยเหตุผลตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

3.  การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม 
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เริม่มีวงสังคมในกลุมเพศเดียวกันและตางเพศมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม  กลัวการถูก

ทอดท้ิง  ปญหาท่ีควรระวังมากเปนเรื่องของยาเสพติด 

4.  การพัฒนาการทางสติปญญา 

ความสามารถทางสมองจะพัฒนาเต็มที่  มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด  ไดแกความสามารถใน

การพูด  การทํางาน  ความคิด  ความจําดี  มีสมาธิมากข้ึน 

  3.4  วัยผูใหญ 

ระยะของชวงเวลาที เ่รียกวา   ผู ใหญ   นั น้ มีความยาวนาน  และมี

ความสําคัญตอชีวิตอยางมากเปนระยะเวลาการเลือกประกอบอาชีพที่มั่นคง   มีเพื่อน  คูครอง  

ในวัยนียั้งมีการเปลีย่นแปลงทางรางกาย  และความเสือ่มในดานความสามารถอีกดวย  จะแบง

ชวงอายุไดเปน 2 ระยะ  คือวัยผูใหญอายุตั้งแต 21-40 ป  วัยกลางคนอายุตั้งแต 40-60 ป 

3.4.1  วัยผูใหญ (Adulthood)  

ลักษณะโดยท่ัวไปของวัยผูใหญ 

บุคคลยางเขาสูวัยผูใหญ  ตองปรับตัวใหเขากฏเกณฑตาง ๆ ของ

สังคมยอมรับความเปนจริงของชีวิต  การควบคุมอารมณ  การเลือกคูครองทีเ่หมาะสม  อาจกลาว

ไดดังนี้ 

1.  การเลือกคูครองใชระยะเวลาหลังจากวัยรุน  สนใจเลือกคูครอง

โดยศึกษาองคประกอบทีสํ่าคัญเพื่อเลือกคูครองไดเหมาะสมกับตน  อาทิ  ความสนใจ  ทัศนคติ

คลายคลึงกัน  ฐานะทางเศรษฐกิจไมแตกตางกันเกินไป  องคประกอบเหลานี ้จะชวยใหชีวิต  

ครอบครัวยัง่ยืนเมื่อแตงงานแลวทั้งชายและหญิง  ก็ตองปรับตัวใหเขากับบทบาทใหมในฐานะ

ความเปนสามี  ภรรยาตองเขาอกเขาใจกัน  ปรับตัวเขาหากัน  ยอมรับสภาพความเปนอยูของกัน

และกันไดดีแลว  การเตรียมจิตใจไวเพื่อเปนพอแมตอไป 

2.  การประกอบอาชพีท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตน  มักจะมี

ความเจริญกาวหนาในอาชีพผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  จะชวยใหชีวิตครอบครัว

มีความสุข 

3.  การเผชิญปญหา  ในวัยผูใหญมักจะมีปญหาในเรื่องของการมี

คูครองและบุตร  การมีสมาชิกเพื่อขึ้นก็ยอมมีปญหาประดังเขามา  ตองใชความสามารถในการ

แกปญหาเพื่อประคบประคองครอบครวัได 

4.  ความกดดันทางดานอารมณ  ปญหาตาง ๆ ท้ังในดานครอบครัว

และการงานบางคนมีความยุงยากในการปรับตัวอยูบาง  แตพอยางเขาสูวัย 30-40  ป  อาจลด

ความตึงเครียดไดบางและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดีข้ึน  ความตึงเครียดทางอารมณก็ลดลงไป 

3.4.2  วัยกลางคน (Middle Ages)  

วัยกลางคนนับวาเปนชวงระยะเวลาที่ยาวนานเปนชวงที่สําคัญที่สุด

ของชีวิต  บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตจะอยูในชวงชีวิตตอนนี้เปนสวนมาก 

ความเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลวัยกลางคน 
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1.  ความเปลีย่นแปลงทางรางกาย  ไดแก  รูปราง  หนาตา  ทาทาง  

การมอง  การฟง  การทํางานของตอมตาง ๆ ชาลง  สมรรถภาพทางเพศลดลง  ผูหญิงจะอยูใน

ระยะที่ประจําเดือนเริ่มหมดหรือทีเ่รียกวาระยะ “menopause” อารมณหวั่นไหวไดงาย  มีความ

หงุดหงิดและรําคาญเกง  ผูใกลชิดตองรูจักเอาอกเอาใจ  จะชวยใหความวิตกกังวลลดลงไปได 

2.  ความเปลีย่นแปลงในหนาทีก่ารงาน  อาจมีการเปลีย่นแปลง

ตําแหนงหนาที่การงาน  เปลี่ยนแปลงผูบังคับบัญชา  ระยะนี้เปนชวงของความสําเร็จสูงสุดในชีวิต

การงาน  อาจกอใหเกิดความกังวลใจไมนอย 

3.  ความเปลีย่นแปลงทางดานอารมณ  มีความกังวลหวงการงาน

อาจมีอารมณที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม  อารมณของหญิงวัยนี้กลับมีลักษณะคลาย ๆ กับอารมณ

โกรธงายหายเร็ว 

4.  ความเปลีย่นแปลงดานความสนใจ  มีความสนใจในเรือ่งตาง ๆ 

ลึกซึง้พิเศษและจริงจัง  บางคนสนใจเรื่องศาสนา  บางคนชวยงานสังคม  เปนการหาความสุขให

ตนเองและสังคมตามอัตภาพ 

 

สรุป 

  วัยผูใหญเปนชวงอายุตั้งแต 21-60 ป  เปนวัยที่มีพัฒนาการในดานตาง ๆ ได

มากจนถึงขีดสูงสุด  อาทิ  ดานความสูง  สติปญญา  มีการเปลีย่นแปลงดานจิตใจความพอใจ 

คานิยม  และสนใจในเรื่องคูครองมาก  เปนวัยทีเ่ริม่เสือ่มความสามารถ  สมรรถภาพทางเพศลด

นอยลง 

 

  3.5  วัยสูงอายุ 

ความชราจะมีความแตกตางของบุคคล  เขามาเกี่ยวของดวยในวัยทีมี่อายุ

เทากัน  สมรรถภาพอาจแตกตางกัน  บางคนอายุ  50 ป  แตความชราทางกายภาพมีมาก  ใน

เวลาเดียวกัน  คนอายุ 60 ปความชราทางกายภาพยังไมมากนัก  เราจึงกําหนดอายุวัยชรา

โดยประมาณ คือ วยั 60 ปข้ึนไป 

 

พัฒนาการทางรางกาย 

เซลลตาง ๆ เริ่มตายจะมีการเกิดทดแทนไดนอยและชา  รางกายสึกหรอ  

ถามีการเจ็บปวยทางรางกายจะรักษาลําบากและหายชากวาวัยอื่น ๆ เพราะวัยนี้รางกายมีแตความ

ทรุดโทรมมากกวาความเจริญ ความสูงจะคงที ่ หลังโกง  ผมบนศีรษะหงอก  กลามเนือ้หยอน

สมรรถภาพการทรงตัวไมดี 
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 พัฒนาทางสติปญญา 

 มีความสุขมุรอบคอบ  ยังมีเหตุผลดีแตขาดความริเริ่มจะยึดหลักเกณฑที่

ตนเคยยึดถือปฏิบัติ สมรรถภาพในการเลาเรียนจะคอย ๆ ลดลงทีละนอยในชวงอายุระหวาง 25-

50 ป  หลังจาก 50 ปแลวจะลดลงคอนขางเร็ว  การทองจําอะไรจะรับไดยากกวาวัยอื่น  มีความ

หลงลืมงาย 

 พัฒนาการทางดานอารมณ 

 บางคนชอบงาย  โกรธงาย  อารมณแปรปรวนไมคงที่  แตวัยชราบางราย

มีจิตใจดี  ทั้งนีเ้ปนไปตามสภาพแวดลอม  สังคม  และประสบการณที่ผานมา  รวมถึงสภาพ

เศรษฐกิจในครอบครัวดวย  ในวัยชรานี้จะมีความเมตตากรุณา อัตตาสูงกวาวัยอืน่ ๆ จะเห็นได

จากการชวยเหลือผูอื่นในกรณีตาง ๆ  

 พัฒนาการทางดานสังคม 

 สวนมากจะสนใจเรื ่องของการกุศลยึดถือศาสนาเปนที่พึ ่งพิงทางใจ  

บริจาคทรัพยสินเพือ่การบํารุงศาสนา  จับกลุมปฏิบัติธรรม  บางรายสิง่แวดลอมและเศรษฐกิจ

บังคับไมสามารถทําความตองการได  ก็จะไดรับมอบหมายใหเลี้ยงดูเด็กเล็ก ๆ ในบาน  มี

ความสุขเพลิดเพลินไปกับลูกหลาน 

ประสบการณของคนชรามีคามากสําหรับหนุมสาว  บุตรหลาน  ตองยอมรับนับถือเอาใจ

ใสเห็นคุณคา  ไมเหยียบย่ําดูหมิ่นดูแคลน  ควรหาทํางานอดิเรกใหทําเพื ่อใหทานมีความสุข

เพลิดเพลิน 

 

สรุป 

  ชวงอายุวัยชราจะเริ่มนับตั้งแต 60 ปขึน้ไป  ความชรามีความแตกตางของบุคคล  

ในวัยอายุเทากัน  สมรรถภาพอาจแตกตางกัน  โดยทั่วไป  รางกายมีแตความทรุดโทรมมากกวา

ความเจริญเติบโต  สติปญญาจะคอยลดนอยลง  แตเปนวัยท่ีมีความสุขุมรอบคอบมีเหตุผล  

อารมณจะแปรปรวนไมคงท่ี  เปนวัยท่ีมีความเมตตากรุณาสูงกวาวัยอื่น ๆ  
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กิจกรรมที่ 1 

• จงอธิบายโครงสราง  หนาท่ีการทํางานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะท่ีสําคัญ 4 ระบบมาโดยสรปุ 

 1.  ระบบผิวหนัง_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2.  ระบบกลามเนื้อ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 3.  ระบบกระดูก________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 4.  ระบบไหลเวยีนเลือด__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

• ปจจัยท่ีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษยมีอะไรบาง 

กิจกรรมที่ 2 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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• จงอธิบายพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงตามวัยของมนุษยมาโดยสรุป 

กิจกรรมที่ 3 

 1.  วยัทารก_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2.  วัยเด็ก______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 3.  วัยรุน_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. วัยผูใหญ_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 5.  วยัสูงอายุ_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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บทที่ 2 

สขุภาพทางกาย 

 

 

สาระสําคัญ 
 ความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลีย่งพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ตลอดจน

สามารถอธิบายถึงประโยชนของการออกกําลังกายและโทษของการขาดออกกําลังกาย ตลอดจน

อธิบายถึงวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1.สามารถอธิบายถึงวิธีปฏิบัติตนในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพได 

2.สามารถอธิบายประโยชนและรูปแบบของการออกกําลังกายและโทษของการขาดการออก

กําลังกายได 

 

ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องท่ี 1 การเสริมสรางสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 เรื่องท่ี 2 การออกกําลังกาย 

เรื่องท่ี 3 รูปแบบและวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
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เรื่องท่ี 1  การเสริมสรางสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 

 ครอบครัวบทบาทและอิทธิพลที่สําคัญมากในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลใน

ครอบครัว เพราะครอบครัวเปนสังคมปฐมภูมิที่มีความใกลชิดผูกพัน มีความนับถือเชือ่ฟงกันและ

กันเปนพืน้ฐาน  ครอบครัวประกอบดวย ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน และอืน่ๆครอบครัวจึง

เปนศูนยกลางการเรียนรู ขั ้นพื ้นฐานและพัฒนาการดานตางๆ ตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพของบุคคลทุกวัย ดังนั้นการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคลในครอบครัวจึงจําเปนและสําคัญ

อยางมากเพื่อใหทุกคนมีสุขภาพดีโดยตองเริ่มจากตัวเราและทุกคนในครอบครัวเปนสําคัญ 

 การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวจะตองมีการวางแผนไวลวงหนาและดําเนินการให 

เปนไปตามแผน และทุกคนตองมีการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวในเรื่องตางๆดังนี้ 

 1. การรักษาความสะอาด 

 2. การปองกันโรค 

 3.การรับภูมิคุมกันโรค 

 4. อาหารและโภชนาการ 

 5. การออกกําลังกายและเลนกีฬา 

 6. การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการ 

 7. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

 8. การดูแลสุขภาพจิต 

 9. การปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย 

10. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 

การรกัษาความสะอาด 

การรักษาความสะอาดของรางกาย ไดแก เสื ้อผา เครือ่งนุ งหม เครือ่งใชสวนตัว และ

สวนรวม ตลอดจนการรักษาความสะอาดของที่อยูอาศัย ในวัยเด็ก พอ แม ปู ยา ตา ยาย หรือ 

ผูปกครองเปนแบบอยางในการรักษาความสะอาด เมือ่เติบโตขึน้เราควรรูจักการดูแลตนเองเรื่อง

การทําความสะอาดในเรือ่งสวนตัว และชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ภายในครอบครัวจนเปนนิสัย เชน 

ชวยซักผาใหพอแม หรือผูสูงอายุในครอบครัว เปนตน 
 

การปองกันโรค 

การปฏิบัติใหถูกตองจะชวยปองกันโรคตางๆที่เกิดขึ้นตามดูกาลหรือเมือ่เกิดการระบาด 

เชน หนาฝนจะมีการระบาดของโรคหวัด ควรสวมใสเสือ้ผาทีทํ่าใหรางกายอบอุน ฝนตกตองกางรม 

หรือสวมใสเสื้อกันฝน หนารอนก็เกิดการระบาดของโรคทองรวงหรืออหิวาตกโรค ควรรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนและปรุงสุกใหมๆ หากมีการระบาดของโรคทีป่องกันได โดยการฉีดวัคซีน

ปองกัน ก็ควรใหบุคลในครอบครัวไปรับการฉีดวัคซีน เปนตน 
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การรับภูมิคุมกันโรค 

การรับภูมิคุมกันในวัยเด็กเปนหนาที่ของพอแมหรือผูปกครองตองพาเด็กไปรับภูมิคุมกัน

จากแพทย เชน โรคไอกรน คอตีบ โปลิโอ เปนตน เมือ่โตขึ้นหากเกิดโรคระบาดหรือตองฉีดวัคซีน 

เราตองเห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของการรับภูมิคุมกันเพื่อปองกันโรคตางๆและยินดีเต็มใจรับ

ภูมิคุมกัน ตลอดจนแนะนําคนอื่นๆใหเห็นความสําคัญดวย 
 

อาหารและโภชนาการ 

การไดรับอาหารที่มีประโยชน มีคุณคาและเพียงพอตอความตองการของรางกายในแตละ

มือ้และแตละวันนับวามีความสําคัญ ควรมีกําหนดหรือวางแผนไวลวงหนาวามือ้เชา มื้อกลางวัน 

หรือมี้อเย็นจะทําอาหารอะไรบาง เพือ่จะไดอาหารทีห่ลากหลายและแตกตางกันไป เชน อาหารของ

เด็กเล็กควรแตกตางจากอาหารผูใหญ การจัดอาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค ไดคุณคาของอาหาร

ครบทุกหมูและในปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของรางกาย เพื่อสงเสริมสุขภาพของทุกคนใน

ครอบครัว ในแตละวันทุกคนในครอบครัวควรไดรับประทานอาหารครบ 3 มือ้ มีคุณคาอาหารครบ 

5 หมู และด่ืมน้ําอยางนอยวันละ 6-8 แกว 
 

การออกกําลังกายและเลนกีฬา 

ควรออกกําลังกายและสนับสนุนใหทุกคนในครอบครัวไดออกกําลังกายและเลนกีฬาเปน

ประจํา โดยชักชวนกันไปออกกําลังกาย พรอมทัง้ใหคําแนะนําเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลัง

กายและเลนกีฬาที่ชวยใหสุขภาพดี มีความสดชื่น แจมใส คลายเครียด และชวยใหระบบตางๆ ใน

รางกายทํางานดีข้ึน ทุกคนควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมออยางนอยวันละ 30 นาที หรืออยางนอย

สัปดาหละ 3 วัน ถาเปนไปไดควรออกกําลังกายทุกๆวัน 
 

การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการ 

หลังจากการทํางานของผูใหญ หรือการเรียนของเด็ก การอออกกําลังกาย และการเลนกีฬา

ของทุกคนในครอบครัวทีถ่ือวาเปนภารกิจทีจ่ะตองทําประจําวันแลว ภารกิจอีกสวนหนึ่งท่ีทุกคน

จะตองทํา คือ การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการทีต่องมีการกําหนดหรือวางแผนในการปฏิบัติ 

การพักผอน โดยการนอนที่ถือวาสําคัญทีสุ่ด ควรนอนเปนเวลา และนอนหลับอยางนอยวันละ 6-8 

ชั่วโมง นอกจากนีค้วรกําหนดการวางแผนรวมกับครอบครัว โดยใชกิจกรรมนันทนาการ เชน ปลูก

ตนไมรวมกันไปทองเท่ียวในวันหยุด เปนตน 
 

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

การดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวในเรือ่งสุขภาพรางกาย ความสะอาด อาหาร การ

บริโภค ตลอดจนการพักผอนนั้นยังไมเพียงพอ เพราะส่ิงท่ีจะชวยใหคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย

ไขเจ็บไดตองมีสิ่งอื่นประกอบดวย ไดแก บานเรือน โรงเรียน สิ่งแวดลอมรอบตัว ตองชวยกันดูแล

ใหสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลตางๆ ทางระบายน้าํไมมีน้ําเนา น้าํขัง มีสวมที่ถูก

สุขลักษณะ และมีส่ิงแวดลอมท่ีดี นาอยูอาศัย ทุกคนควรมีจิตสํานึกโดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางและ

จัดสิ่งแวดลอมภายในบานและบริเวณใหถูกลักษณะ รวมทัง้ใหความรวมมือในการดูแลรักษา



 30 

สิง่แวดลอมในชุมชนอยางสม่าํเสมอ เชน การเขารวมกิจกรรมพัฒนาสาธารณะสถานหรือกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนการรักษาชุมชนใหสะอาด หรือกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เปนตน 
 

การดูแลสุขภาพจิต 

การดูแลสุขภาพรางกายอยางเดียวยอมไมเพียงพอ เพราะทุกคนจะมีสุขภาพทีส่มบูรณ

แข็งแรงไดจะตองมีความสมบูรณแข็งแรงทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพจิต ทําได

โดยการใหความเอื้ออาทร ความหวงใยแกสมาชิกในครอบครัว มีการชวยเหลือเกื้อกูล และให

กําลังใจซึง่กันและกัน ใหคําปรึกษาหารือและมีสวนรวมในการวางแผนและการทํากิจกรรมของ

ครอบครัวเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดี ใหเกิดขึ้นในครอบครัวซึง่จะสงผลถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีใน

ท่ีสุด 
 

การปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย 

การวางแผนเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุภายในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวควรชวยกันสํารวจ

เครื่องมือเครื่องใชที่อาจจะเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหปลอดภัยในการใช หากมีการชํารุด

ตองซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดดี จัดเก็บในท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกสําหรับการ

ใชงานในครั้งตอไป เรียนรูการใชเครื่องมือทุกชนิดใหถูกวิธี และรูวิธีปองกันอุบัติเหตุตางๆ ท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น ฝกใหมีพฤติกรรมทีถู่กตอง รูหลักของความปลอดภัย และรูจักหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

ตางๆ 
 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

การดูแลปฐมพยาบาลเบือ้งตน เปนเรื่องสําคัญและจําเปนสําหรับครอบครัว นักเรียน ควร

หาความรู และความเขาใจในเรื่องการปฐมพยาบาลอยางงายๆ สําหรับบุคคลในครอบครัว เชน เมื่อ

มีการบาดเจ็บตองปฐมพยาบาลดวยการทําแผล ใสยา รู จักการวัดอุณหภูมิเมื ่อมีไข การปฐม

พยาบาลคนเปนลม เปนตะคริว เปนตน นอกจากนีต้องวางแผนในการดูแลคนในบานใหไดรับการ

ตรวจโรคอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือถาในครอบครัวมีสุขภาพไมปกติจะตองไปพบแพทยวันใด 

เดือนใดหรือหากเกิดเหตุฉุกเฉินตองไปพบแพทยทีไ่หน โดยวิธีใด หรือใชเบอรโทรศัพทอะไร เปน

ตน และแนะนําใหทุกคนในบานเขาใจและฝกปฏิบัติใหทุกคนไดเรียนรู เพื่อใหสามารถชวยเหลือ

ตนเองและผูอื่นได 

การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวเปนสิ่งที่จําเปน เพราะเมื่อปฏิบัติแลวจะ

เกิดประโยชนตอสุขภาพ ดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงควรมีการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ

บุคคลในครอบครัว ดังนี ้

1. ฝกใหตนเองสนับสนุนใหบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่อง ความ

สะอาด และมีความเปนอยูท่ีถูกสุขลักษณะ 

2. วางแผนการไปรับความรูและการปองกันโรค ท้ังโรคติดตอและไมติดตอ 

3. วางแผนไปรับการสรางภูมิคุมกันโรคดวยการฉีดวัคซีนตามกําหนด หรือตามการระบาด

ของโรค 
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4. วางแผนรับประทานอาหารที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอรางกายครบถวนท้ังคุณคาและ

ปรมิาณท่ีเหมาะสม และเปนไปตามวยั 

5. จัดตารางเวลากิจกรรมในชีวิตประจําวันใหสามารถออกกําลังกายเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอ 

6. แบงเวลาเพื่อใหไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ 

7. วางแผนในการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยและส่ิงแวดลอมใหปลอดภัย 

8. ดูแลเอาใจใสทุกคนในครอบครัวใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรัก ความอบอุน มีการ

ชวยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรตอกันในครอบครัว 

9.วางแผนเรื่องความปลอดภัยในชีวิต หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือ

การสูญเสียเนื่องจากมีการปองกันไวกอน 

10. วางแผนเมื่อเกิดเหตุการณไมคาดคิดโดยใหความชวยเหลืออยางถูกตองวิธีเมื่อมีการ

บาดเจ็บหรือเจ็บปวยข้ึนในครอบครัว 

 

ตัวอยางแผนตารางและกิจกรรมประจําสัปดาห 
วัน 

เวลา 
จนัทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย ผลการปฏิบัติ หมาย

เหต ุได ไมได 
17.00 น. เลนฟุตบอล ชวยแม

ทํากับขาว 
วายนํ้า เลนดนตรี ขี่จักรยาน ทําความ

สะอาดบาน 
ทําสวน    

18.00 น. รับประทาน

อาหารกับ

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกับ

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกับ

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกับ

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกับ

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกับ

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกับ

ครอบครัว 

   

19.00 น. ทําการบาน ทําการบาน ทําการบาน ทําการบาน ทําการบาน ดูโทรทัศน ดูโทรทัศน    
20.00 น. ดูโทรทัศน

กับคุณยาย 

อานหนังสือ ดูโทรทัศน

กับคุณ

พอคุณแม 

อานหนังสือ อานหนังสือ อานหนังสือ อานหนังสือ    

 

ตัวอยางแผนตารางและกิจกรรมประจําเดือน(ใน1วันอาจเลือกปฏิบัติไดมากกวา 1 กิจกรรม) 
วัน 

กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 หมาย

เหต ุ

1. ไปวัด                                

2 .  ขั ด

หองน้ํา 
                               

3 .  ซั ก

ผา 
                               

4 .  ไ ป

ตลาด 
                               

5 .  ไ ป

เลนกีฬา 

(สัปดาห

ละ3วัน) 

                               

 

 การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในเรือ่งตางๆ ดังกลาวขางตน เปนเรื่องจําเปน

สําหรับทุกครอบครัว ซึง่พืน้ฐานของการมีสุขภาพดีตองประกอบดวยรางกาย จิตใจ เครื่องใช ทีอ่ยู

อาศัย ตลอดจนสิ่งแวดลอม อาหารและโภชนาการทีไ่ดคุณคาครบถวน ปริมาณทีเ่หมาะสม รวมทั้ง

การไดออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาท่ีกระตุนใหอวัยวะทุกสวนไดเคล่ือนไหว ระบบตางๆ ของรางกาย
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ทํางานไดดี มีการพักผอนทีเ่หมาะสมเพียงพอ ตลอดจนไดดูแลสุขภาพใหพนจากทุกขภัย และ

ปลอดภัยจากการทํางานหรือการเลน เมือ่เจ็บปวยไดรับการดูแลทีถู่กตองเหมาะสม ก็จะชวยทําให

คนเรามีสุขภาพที่ดี ดังนั ้นการดูแลสุขภาพที่ถูกตองและไดรับการแนะนําที่เหมาะสม ปลูกฝง

พฤติกรรมท่ีถูกตองตั้งแตวัยเด็ก ตอเนื่องมาจนเติบโตเปนผูใหญจึงมีความจําเปนในการท่ีจะชวยทํา

ใหสมาชิกในครอบครัวไดชวยเหลือดูแลกันและกัน อันจะนําไปสูการมีสัมพันธภาพอันดีและสุขภาพ

ท่ีดีของบุคคลในครอบครัว 
 

การปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

ในสภาวะปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และพัฒนาการทางสังคมเขามา

เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและเปนตนเหตุท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมในทางท่ีไมถูกตอง 

พฤติกรรมท่ีไมถูกตอง ไดแก 

- การมีเพศสัมพันธไมปลอดภัย 

- การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

- การรับประทานอาหารไมตรงเวลา 

- การกลั้นปสสาวะ 

- การเกี่ยวของกับสารเสพติด และบหุรี่ 

- การดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเปนประจํา 

- การนั่งในอิริยาบถเดิมนานๆ 

- การใชสายตาเพงมองนานๆ เชน เลนเกม,ทําคอมพิวเตอร 
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เรื่องท่ี  2  การออกกําลังกาย  

การออกกําลังกายเปนปจจัยหนึง่ของสิง่แวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโต และ

พัฒนาการของมนุษย การออกกําลังกายเปนการกระตุนการสราง และเติบโตของกระดูก รวมถึง

กลามเนื้อใหมีความแข็งแกรง มีโครงสรางรางกายที่สมบูรณ กระตุนการทํางานของปอด หัวใจ 

กระดูก กลามเนือ้ และเปนการเพิ่มภูมิตานทานโรคไดเปนอยางดี นอกจากนี้การออกกําลังกายยัง

เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ลดความเครียดทางอารมณ เปนการเปดโอกาสใหไดพบเพื่อน

ใหม ๆ เรียนรูการอยูกันเปนหมูคณะ และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม และสภาพแวดลอมได

เปนอยางดี 

  ท้ังนี้ แตละบุคคลอาจมีความถนัดในกีฬาท่ีแตกตางกัน การเลนกีฬาเปนการพัฒนา

ตนเอง จึงไมจําเปนตองหาซ้ืออุปกรณท่ีมีราคาแพง กิจกรรม หรืองานบานหลายอยางก็เปนการออก

กําลังกายที่ดี อาทิ การกวาดบาน ถูบาน ซักผา ตัดหญา รดน้ําตนไม ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการ

ออกกําลังกายแลวยังทําใหคนในครอบครัวเห็นถึง ความรับผิดชอบ ซึง่เปนการพัฒนาตนเองให

ผูอื่นยอมรับ และไววางใจมากข้ึน 
 

2.1 ความสําคัญของการออกกําลังกาย  มีดังนี้ 

  1.  การออกกําลังกายชวยใหอวัยวะตาง ๆ อาทิ หัวใจ ปอด ไต กระดูก และ

กลามเนื้อแข็งแรงขึ้น และยังชวยลดการเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรค

บาดแผลในกระเพาะอาหาร 

  2.  ผูที่ทํางานเบา ๆ แตไมคอยไดออกกําลังกาย อาจเปนโรคเหนื่อยงาย และทํา

ใหเวียนศีรษะ การออกกําลังกายบอย ๆ จะชวยปองกันอาการเหลานี้ได 

  3.  พระภิกษุ นักเรียน แมบาน ชางเย็บเส้ือผา นักธุรกิจ หรือผูท่ีมีอาชีพทํางานเบา 

ๆ ควรหาเวลาออกกําลังกายทุกวัน อาการเหนือ่ยงาย เบือ่อาหาร เวียนศีรษะ และอาการนอนไม

หลับอาจหายได 

  4.  บุรุษไปรษณีย เปนโรคหัวใจนอยกวาพนักงานรับโทรศัพท กระเปารถเมลเปน

โรคหัวใจนอยกวาพนักงานขับรถเมล เพราะผลจากการเดินท่ีมากกวานั่นเอง 

  5.  การออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน  ทําใหการเปนโรคติดเชื้อ อาทิ หวัด และ

อาการเจ็บคอนอยลง 

  6.  ผูท่ีทํางานเบา ๆ อาจเจ็บปวยไดบอย ๆ 

  7.  การเดิน การวิ่ง การทํากายบริหาร การทําโยคะ การรํามวยจีน ลวนเปนการ

บริหารกายท่ีทําใหสุขภาพดีข้ึน 

  8.  การออกกําลังกายทุกวันทําใหชะลอความชรา และอายุยืน 

  9.  การออกกําลังกายวันละนิด จิตแจมใส ถาไมอยากหัวใจวายใหออกกําลังกาย 
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ประโยชนของการออกกําลังกายที่มีตอสุขภาพ 
 

  1.ระบบการทํางานของหัวใจ ระบบการเตนหัวใจของนักกีฬา และผูออกกําลังกาย

เปนประจําจะชากวาคนปกติ ทั้งนี้เพราะกลามเนือ้หัวใจแข็งแรงกวาจึงทํางานนอยกวา กลาวคือ 

หัวใจของคนปกติเตน 70-80 ครัง้ตอนาที ขณะที่ผูออกกําลังกายเปนประจํา จะเตนเพียง 50-60 

ครั้งตอนาทีเทานั้น เม่ือหัวใจทํางานนอยกวาจึงมีอายุการใชงานท่ียาวนานกวาคนปกติ 

  อยางไรก็ตาม ขณะออกกําลังกายหัวใจอาจเตนเร็วถึง 140-150 ครัง้ตอนาที จึง

ทําใหมีโลหิตไปหลอเลี้ยงรางกายมากถึง 5-6 เทาของชวงปกติ ผลของการสูบฉีดโลหิตทีเ่ร็ว ทําให

การหมุนเวียนโลหิตในรางกายดีข้ึน จึงสามารถปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได 

  ตอระบบหายใจ ตามปกติคนเราหายใจเขาออกประมาณ 16-18 ครั้งตอนาที 

ขณะทีอ่อกกําลังกาย รายกายตองการออกซิเจนเพิ่มข้ึนจากเดิม 5-15 เทา เมื่อเปนเชนนี้จะทําให

ปอดรับออกซิเจน และคายคารบอนไดออกไซด ปอดจึงฟอกโลหิตไดดีข้ึน 

  การที่ปอดพอง และแฟบมากขึ้น ทําใหหลอดลมขยายตัวมีการไหลเวียนของโลหิต

ในถุงลมมากข้ึน ปอดจึงแข็งแรงข้ึนตามไปดวย 

  อนึง่ จากการสํารวจการหายใจเขาออกของนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปกพบวา 

หายใจชาและลึกกวาคนปกติ ดวยเหตุนี ้จึงไมคอยเหนื่อยงาย หัวใจทํางานไมหนักและปอดได

ออกซิเจนมากกวาคนธรรมดา 

  ระบบกลามเน้ือ การออกกําลังกายทําใหเกิดการเผาผลาญไขมันใหหมดไป กอเกิด

กลามเนื้อ รายการสมสวน ขอตอตางๆ มีการเคลื่อนไหว เอ็นยึดขอตอมีการเคลื่อนไหว จึงมีการ

ยืดหยุนแข็งแรง ผูท่ีออกกําลังกายจึงไมปวดเม่ือย ไมปวดหลัง ไมขัดยอก 
 

 2. ผลที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต จากการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องความ

แตกตางในลักษณะตางๆ ของการเจรญิเติบโต ระหวางเด็กท่ีออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ และถูกตอง

กับเด็กท่ีขาดการออกกําลังกาย หรือมีการออกกําลังกายท่ีไมถูกตองพบวา เด็กท่ีมีการออกกําลังกาย

อยูถูกวิธี และสมํ่าเสมอจะมีการเจริญเติบโตของรางกายท่ีดีกวาเด็กท่ีขาดการออกกําลังกาย 
 

 3. ผลที ่เกี ่ยวของกับรูปรางทรวดทรง ความผิดปกติของรูปรางทรวดทรง 

นอกจากจะเปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ความผิดปกติของรูปราง

ทรวดทรง เชน รูปรางอวน หรือผอมเกินไป ลักษณะลําตัวเอียง กระดูกสันหลังคดงอ เปนตน ซึ่ง

ความผิดปกติของรูปรางทรวดทรงดังกลาวจะมีมากยิง่ขึน้ หากขาดการออกกําลังกายทีถู่กตอง 

ในทางตรงขามการนําเอารูปแบบและวิธีการออกกําลังกายทีถู่กตองมาปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ 

จะสามารถแกไขทรวดทรงใหกลับคืนดีขึน้ ดังจะเห็นไดจากในทางการแพทย ไดมีการนําเอาวิธีการ

ออกกําลังกายมาใชในการฟนฟูสภาพ และสมรรถภาพของผูปวยในระหวางการบําบัดควบคูกับ

วิธีการบําบัดอืน่ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่มีปญหาในการเคลื่อนไหว หรือความออนแอของ

ระบบกลามเนื้อ 
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  4. ผลที ่เกี ่ยวของกับสุขภาพทัว่ไป เชื ่อวาเมือ่การทํางานของอวัยวะตางๆ มี

ประสิทธิภาพท่ีดีจะสงผลใหสุขภาพโดยท่ัวไปดีข้ึน โดยเฉพาะความตานทานโรค หรือภูมิตานทาน

ตอโรคของบุคคลท่ีมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากการศึกษาเปรียบเทียบชวงเวลาของการเกิดการเจ็บปวย 

ระหวางนักกีฬากับบุคคลทั่วไปจะพบวา นักกีฬาทีเ่กิดจากการเจ็บปวยจาการติดเชื้อ จะมีระยะเวลา

ในการฟนตัวและเกิดโรคแทรกซอนนอยกวาบุคคลโดยท่ัวไป 

 

สรุป 

  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนการเคลือ่นไหวของรางกายทีใ่ชกลามเนือ้มัด

ใหญ เชน กลามเนื ้อขา ลําตัว แขน ใหมีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึน้ ทําใหอัตราการเตนของหัวใจ

เพิ่มข้ึน หรือเหนือ่ยขึน้อยางตอเนือ่ง อยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 20-60 นาที แลวแตความ

เหนื่อยนั้นมากหรือนอย ถาเหนื่อยมากก็ใชเวลานอย แตถาเหนื่อยนอยก็ใชเวลามากข้ึน ซ่ึงจะทําให

เกิดประโยชนตอรางกาย คือ มีการเปลี่ยนแปลงทีทํ่าใหเกิดความแข็งแรงอดทนของการทํางานของ

ปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต กลามเนื ้อ กระดูก เอ็น ขอตอ และสงผลใหรางกายมีความ

แข็งแรง เพิม่ความตานทานของการเกิดโรค ชวยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดัน

โลหิตสูง เบาหวาน โรคอวน ไขมันในเสนเลือด ฯลฯ 

การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ จะใหประโยชนตอรางกายดังนี้ 

1. ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ ปอด ทํางานดีข้ึน จะชวยปองกันโรคหัวใจโรคความ

ดันโลหิต 

2. รางกายมีการอดทน แข็งแรง กระฉับกระเฉง ทํางานไดนานโดยไมเหนื่อย 

3. ชวยปองกันโรคกระดูก ขอเส่ือม และยังทําใหกระดูก ขอ เอ็นแข็งแรง 

4. ชวยผอนคลายความเครยีด และชวยใหนอนหลับดีข้ึน 

2.3 ผลกระทบจาการขาดการออกกําลงักาย 

  จากการศึกษาในเรือ่งผลกระทบของการขาดการออกกําลังกายในวัยเด็ก วัยหนุม

สาว และวัยกลางคนข้ึนไป สรุปลักษณะเดนๆ ท่ีเกิดข้ึนไดดังนี้ 
 

1. ผลกระทบในวัยเด็ก 

  ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายของเด็กในวัยนี้ มีลักษณะดังนี้ 

  1.ดานการเจรญิเติบโต และทรวดทรง พบวานอกจากการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง

ตามหลักโภชนาการแลว การออกําลังกายยังมีสวนชวยกระตนใหกระดูกมีการเจริญที่เหมาะสมตาม

วัย ทัง้ในดานความยาว และความหนา เนือ่งจากรางกายสามารถดึงธาตุแคลเซียมทีมี่ในอาหารมา

ชวยสรางเสริมโครงกระดูกไดมากข้ึนนั่นเอง แตในบางกรณีอาจพบวา มีเด็กบางกลุมท่ีไมคอยไดออ

กําลังกาย แตมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ อาจมีสวนสูง และน้ําหนักตัวมากกวาเด็กในวัยเดียวกัน

โดยเฉลีย่ แตก็พบวาสวนใหญแลวรางกายมักจะมีการสะสมไขมันมากเกิน (อวน) มีกระดูกเล็ก 

หัวใจมีขนาดเล็กเมือ่เทียบกับน้ําหนักตัว และทําใหทรวดทรงรูปรางทีเ่ห็นมีความผิดปกติเกิดขึ้น 

เชน อวนลงพุง มีเขาชิด หรือขาโกง เปนตน 
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  2.ดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย พบวาเด็กทีข่าดการออกกําลังกายจะมี

ความตานโรคตํ่าเจ็บปวยไดงาย และระยะการฟนตัวในการเจ็บปวยก็มักจะมีระยะเวลานานกวาเด็ก

ทีอ่อกกําลังกายเปนประจํา ซึง่จะมีความสัมพันธกับระดับสมรรถภาพทางกาย เพราะสมรรถภาพ

ทางกายเปนผลมาจากการออกกําลังกาย ดังนัน้หากขาดการออกกําลังกายยอมสงผลใหสมรรถภาพ

ทางกายต่ําลง เม่ือสมรรถภาพทางกายต่ําจะสงผลใหองคประกอบในดานสุขภาพต่ําดวยเชนกัน 

  3.ดานสงัคมและสภาพของจิตใจ พบวาเด็กทีข่าดการออกกําลังกายมักเปนเด็กที่

ชอบเก็บตัว และขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง ตรงกันขามกับกลุมทีช่อบออกกําลังกาย และเลนกีฬา 

จะมีความเชื่อม่ันในตนเอง และไดเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมกับกลุม ทําใหรูแนวทางในการปรับตัว

เขากับสังคมที่เปนหมูคณะไดดีขึน้ นอกจากนีเ้ด็กทีข่าดการออกกําลังมักจะมีนิสัยไมชอบออกกําลัง

กายเม่ือเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญ 

  4.ดานการเรียน พบวาเด็กทีมี่สมรรถภาพทางกายทีด่ีจะมีผลการเรียนรูที่ดีกวา

เด็กทีมี่สมรรถภาพทางกายต่าํ ซึง่สนับสนุนใหเห็นวาการขาดการออกกําลังกายจะสงผลเสียตอการ

เรียนรูของเด็กดวย 
 

2.ผลกระทบในวัยหนุมสาว 

  ชวงวัยนีเ้ปนชวงทีต่อเนื่องจากวัยเด็ก และเชื่อมตอกับวัยกลางคน ถือวาเปนวัย

แหงการเจริญพันธหากขาดการออกกําลังกาย ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นก็จะคลายกับผลกระทบในวัยเด็ก 

คือสมรรถภาพทางกายต่ํา สุขภาพทั่วไปไมดี การทํางานของระบบตางๆ โดยเฉพาะระบบไหลเวียน

เลือดจะผิดปกติ รวมไปถึงบุคลิกภาพท่ีอาจมีความไมเหมาะสม และสงผลเสียตอการแสดงออกทาง

สังคมดวย 
 

3.ผลกระทบในวัยกลางคนขึ้นไป 

  ชวงวัยนี ้เปนบุคคลที่มีอายุตั ้งแต 35 ปขึ ้นไป และถือวาเปนชวงของวัยเสื ่อม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากขาดการออกกําลังกายดวยวิธีทีถู่กตองเหมาะสม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมัก

แสดงออกในลักษณะอาการความผิดปกติของรางกาย ซึ่งเปนอาการของการเกิดโรคตางๆ ไดแก 

โรคประสาทเสียดุลยภาพ โรคความดันเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจเสื ่อมสภาพ โรคอวน 

โรคเบาหวาน และโรคท่ีเกี่ยวของกับขอตอกระดูก เปนตน 
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สรุป 

  การเลนกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร เปนการกระทําท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ

ระบบตางๆ ภายในรางกายใหมีสุขภาพท่ีดีข้ึน การออกกําลังกายมีผลตอการเจริญเติบโต และ

พัฒนาการของมนุษย ชวยใหกระดูก     มีความแข็งแกรง อวัยวะตาง ๆ อาทิ ปอด ไต หัวใจ 

แข็งแรง ชวยลดการเปนโรค ความดันโลหิตสูง   โรคไขมันในเสนเลือดสูง ๆ การออกกําลังกาย

ประจําสมํ่าเสมอ จึงมีความสําคัญ และเพิ่มภูมิตานทานโรคไดอยางดีย่ิง นักวิทยาศาสตรการกีฬาได

แบงประเภทของการออกกําลังกายได 5 ชนิด คือ 

  1.การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเนื้ออยูกับท่ีไมมีการเคล่ือนไหว 

  2.การออกกําลังกายแบบมีการยืด – หดตัวของกลามเนื้อ 

  3.การออกกําลังกายแบบใหกลามเนื้อทํางานเปนไปอยางสมํ่าเสมอ 

  4.การออกกําลังกายแบบไมตองใชออกซิเจนในระหวางมีการเคล่ือนไหว 

  5.การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน 
 

ประโยชนและคุณคาของการออกกําลงักายและการเลนกีฬา จําแนกไดดังน้ี 

  1.ทางดานรางกาย 

   1.1 ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางดานรางกายใหเปนผูที ่แข็งแรง มี

ประสิทธิภาพในการทํางาน สรางความแข็งแกรงของกลามเนื้อ 

   1.2 ชวยทําใหระบบตางๆ ภายในรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง มี

ประสิทธิภาพในการทํางาน อาทิ ระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบหายใจ และระบบการยอย

อาหาร เปนตน 

  2.ทางดานอารมณ 

   2.1 ชวยสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดีไมวาจะอยูในสภาพเชนไร 

   2.2 ชวยใหคนท่ีมีอารมณเบิกบาน ย้ิมแยมแจมใส 

   2.3 ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางสมอง และอารมณไดเปนอยางดี 

  3.ทางดานจิตใจ 

   3.1 ชวยใหเปนคนท่ีมีจิตใจบริสุทธ์ิมองโลกในแงดี 

   3.2 ชวยใหเปนคนท่ีมีจิตใจเขมแข็ง กลาเผชิญตอปญหาอุปสรรคตางๆ 

   3.3 ชวยใหเกิดความเชื่อม่ัน ตัดสินใจไดดี 

  4.ทางดานสงัคม 

   4.1 เปนผูท่ีมีระเบียบวินัย สามารถอยูในสภาพแวดลอมตางๆ ได 

   4.2 เปนผูที ่เขากับสังคม เพื ่อนฝูง และบุคคลทั่วไปไดเปนอยางดี ไม

ประหมา หรือเคอะเขิน 

   4.3 เปนผูที ่ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางสังคมตอสังคม และ

ประเทศตอประเทศ 
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เรื่องท่ี 3 รูปแบบ และวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 การเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย และการเลนกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร เปนการกระทําที่

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบตาง ๆ ภายในรางกายท่ีตองทํางานหนักเพิ่มมากข้ึน แตเปน

ผลดีตอสุขภาพรางกาย ซ่ึงนักวิทยาศาสตรการกีฬา ไดแบงประเภทของการออกกําลังกายออกเปน 

5 ประเภท คือ 

1. การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเน้ืออยูกับที่ ไมมีการเคลื่อนไหว (Isometric 

Exercise) ซ่ึงจะ 

ไมมีการเคล่ือนท่ี หรือมีการเคล่ือนไหวของรางกาย อาทิ การบีบกําวัตถุ การยืนตนเสา หรือกําแพง

เหมาะกับผูท่ีทํางานนั่งโตะเปนเวลานานจนไมมีเวลาออกกําลังกาย แตไมเหมาะสมกับรายท่ีเปน

โรคหัวใจ หรือโรคความดันโลหิตสูง เปนการออกกําลังกายท่ีไมไดชวยสงเสริมสมรรถภาพทางกาย

ไดอยางครบถวน 

2. การออกกําลังกายแบบมีการ ยดื – หดตัวของกลามเน้ือ (Isotonic Exercise) จะมีการ

เคล่ือนไหว 

สวนตาง ๆ ของรางกาย ขณะท่ีออกกําลังกาย อาทิ การวิดพื้น การยกน้ําหนัก การดึงขอ เหมาะกับผู

ท่ีมีความตองการสรางความแข็งแรงกลามเนื้อเฉพาะสวนของรางกาย อาทิ นักเพาะกาย หรือนักยก

น้ําหนัก 

3. การออกกําลังกายแบบใหกลามเน้ือทํางานเปนไปอยางสมํ่าเสมอ ตลอดการ

เคลื่อนไหว 

(Isokinetic Exercise) อาทิ การถีบจักรยานอยูกับที่ การกาวขึ้นลงแบบขั้นบันได หรือการใช

เครื่องมือทาง 

ชีวกลศาสตร เหมาะกับการใชทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา หรือผูที่มีความสมบูรณทาง

รางกายเปนสวนใหญ 

4. การออกกําลังกายแบบไมตองใชออกซิเจนในระหวางที่มีการเคลื่อนไหว 

(Anaerobic Exercise)  

อาทิ วิ่ง 100 เมตร กระโดดสูง ปฏิบัติกันในหมูนักกีฬาท่ีทําการฝกซอม หรือแขงขัน จึงไมเหมาะ

กับบุคคลท่ัวไป 

5. การออกกําลังกายแบบใชออกซเิจน (Aerobic Exercise) คือ จะเปนลักษณะท่ีมีการ

หายใจเขา –  

ออก ในระหวางท่ีมีการเคล่ือนไหว อาทิ การวิ่งจ็อกกิ้ง การเดินเร็ว หรือการวายน้ํา นิยมกันมากใน

หมูของนักออกกําลังกาย นักวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจนวงการแพทย สามารถบงบอกถึง

สมรรถภาพรางกายของบุคคลนั้น ๆ ไดเปนอยางดี 
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3.1 ขัน้ตอนในการออกกําลังกาย 

 การออกกําลังกายแตละรูปแบบข้ึนอยูกับความตองการ และความพอใจของผูท่ีตองการ

กระทํา ซ่ึงจะสงผลใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และเปนการสรางภูมิคุมกันโรคไดอยางวิเศษ โดย

ไมตองพึ่งวิตามิน หรืออาหารเสริมท่ีมีราคาแพงในยุคเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 ตราบใดก็ตาม ถามนุษยยังมีการเคล่ือนไหว การกีฬา หรือการออกกําลังกายยอมเขามามี

บทบาทท่ีจะสงเสริมการเคล่ือนไหวใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ฉะนั้น การกีฬาจึงมีความสัมพันธอยาง

ใกลชิดกับการดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน 

ขั้นตอนในการจัดแนะนําใหคนออกกําลังกาย และเลนกีฬา 

1. ตองใหความรูกับผูเลน เพือ่ใหเขาใจหลักการ เหตุผล ขอจํากัด ขอควรระวังของการ 

ออกกําลังกาย / กฬีา 

2. ตองปลูกฝงใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการออกกําลังกาย 

3. ตองฝกใหเกิดทักษะ เม่ือเลนเปนจนชํานาญทําไดคลองแคลว จึงจะอยากเลนตอไป 

4. ตองรวมกิจกรรมสมํ่าเสมอ 

5. กิจกรรมนั้นตองสรางใหเกิดสมรรถภาพทางกายท่ีเปล่ียนไปในทางดีข้ึน เชน แข็งแรง 

อดทน คลองตัว รวดเร็ว และมีการตัดสินใจดีข้ึน 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดี และกิจกรรมหนักเพียงพอ ตองฝกใหหัวใจเตนประมาณ 

120 – 130 ครั้งตอนาที สําหับผูใหญท่ัวไปท่ีมีสุขภาพดี หรือทําใหตองใชพลังงานจากการออก

กาํลังกายวนัละ 285 แคลอรี่ หรอื 2000 กิโลแคลอรี่ / สัปดาห 

การจัดโครงการ หรือรูปแบบการออกกําลังกายที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. ตองทําใหผูเลนไดใชความคิด สติปญญา 

2. ชวยใหผูเลนไดรูจักสมาชิกมากข้ึน ชวยกระชับสัมพันธไมตรี 

3. ใหผลดีตออารมณ สนุกสนาน เพลิดเพลิน 

4. ใหผลดีตอรางกาย ทําใหแข็งแรง มีพละกําลัง 

5. ชวยใหสมาธิ และจติใจปลอดโปรง คลายเครยีด 

ถาผูอานสนใจจะออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา แตยังไมรูวาจะใชวิธีใด ลองตรวจสอบจาก

คุณสมบตัิตามหลักการดังตอไปนี้ 

1. การออกกําลังกาย / กีฬาท่ีดี ตองมีจังหวะการหายใจสมํ่าเสมอ 

2. ไมมีการกระแทก หรือแบงแรง หรืออดกลั้นการหายใจ 

3. ผูเลนตองรูคุณคา ผลประโยชนของการออกกําลังกาย 

4. ผูเลนตองสนุกท่ีจะทํา ทําดวยความเต็มใจ พึงพอใจ 

5. ผูเลนตองเกิดการเรียนรู และทําดวยตนเอง 

6. เม่ือเลนแลวตองเหนื่อยอยางสบายใจ 

 



 40 

3.2 หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเปนการเสริมการทํางานของปอด หัวใจ ระบบการ

ไหลเวียนของเลือด ความแข็งแรงของกลามเนื้อ และขอตอ ซ่ึงจะชวยใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

รวมท้ังสุขภาพจิตดี 

  รูปแบบของการออกกําลังกาย แบงออกไดดังนี้ 

1. การออกกําลังกายโดยการเลน 

2. การออกกําลังกายโดยการทํางาน 

3. การออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย 

1. การออกกําลังกายโดยการเลน คือ การเลนเกมกีฬาตาง ๆ ท่ีชื่นชอบ เชน เดิน วิ่ง วายน้ํา 

2. การออกกําลังกายโดยการทํางาน นอกจากจะไดงานแลว ยังทําใหกลามเนื้อไดมีการ

เคลื่อนไหวจากการทํางาน เพิ่มความแข็งแรงใหกับสุขภาพ อาทิ การทํางานบาน ทํา

สวนดอกไม หรอืผลไม 

3. การออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย โดยแสดงทาทางตาง ๆ เพื่อเปนการบริหาร

รางกาย หรือเฉพาะสวนท่ีตองการใหกลามเนื้อกระชับ อาทิ การบริหารแบบโยคะ หรือ

แอโรบิค 

หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ คือ การออกกําลังกายชนิดท่ีเสริมสรางความอดทน

ของปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนเลือด รวมท้ังความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความออนตัวของขอตอ 

ซ่ึงจะชวยใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ สงางาม และสุขภาพจิตดี 

การออกกําลังกายแบบแอโรบิค เปนกิจกรรมท่ีไดรับการยอมรับ และเปนท่ีนิยมกันอยาง

แพรหลายท่ัวโลก ในดานการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise For Health) โดยยึดหลักปฏิบัติ

งาย ๆ ดังนี้ 

1. ความหนัก ควรออกกําลังกาย (Intensity) ใหหนักถึงรอยละ 70 ของอัตราการเตน

สูงสุดของหัวใจแตละคน โดยคํานวณไดจากคามาตรฐานเทากับ 170 ลบดวยอายุของ

ตนเอง คาท่ีไดคืออัตราการเตนของหัวใจคงท่ีท่ีเหมาะสม ท่ีตองรักษาระดับการเตน

ของหัวใจนี้ไวชวงระยะเวลาหนึ่งท่ีออกกําลังกาย 

2. ความนาน (Duration) การออกกาํลังกายอยางตอเนือ่งนานอยางนอย 20 นาที ข้ึนไปตอครั้ง 

3. ระยะผอนคลายรางกายหลังฝก (Cool Down) ประมาณ 5 นาที เพื่อยืดเหยียด

กลามเนื้อ และความออนตัวของขอตอ 

รวมระยะเวลาท่ีออกกําลังกายติดตอกันท้ังส้ิน อยางนอย 20 – 30 นาทีตอวัน 

ผูท่ีออกกําลังกายมาก หรือเปนนักกีฬา จะมีการใชพลังงานมากกวาบุคคลท่ัวไป และมีการ

สูญเสียน้ํา และแรธาตุมากข้ึน จึงควรกินอาหารท่ีใหพลังงานอยางเพียงพอสมดุลกับกิจกรรมท่ีใชใน

แตละวัน โดยควรเพิ่มอาหารประเภท ขาว แปง ผลไม หรือน้ําผลไม เพื่อเพิ่มพลังงาน และด่ืมน้ําให

เพียงพอ ไมจําเปนตองกินผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือดื่มเครื่องด่ืมประเภทเกลือแร และเครื่องดื่มชู

กําลัง 



 41 

กิจกรรมการเรียนรูทายบทที่ 2 

 

กิจกรรมท่ี  1 

1.  ใหนักศึกษาอธิบายตามความเขาใจของตนเอง ในหัวขอตอไปนี้ 

  “จิตท่ีสดใส ยอมอยูในรางกายท่ีสมบูรณ” 

2.  ใหนักศึกษาฝกเขียน แผนการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองในเวลา 7 วัน 

 

 

กิจกรรมท่ี  2 

1.  ประโยชนของการออกกําลังกายดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอสุขภาพของมนุษย จําแนกไดดาน  

     อะไรบาง จงอธิบาย 

 

 

กิจกรรมท่ี  3 

1.  การออกกําลังกายมีผลตอพัฒนาการของมนุษยอยางไร จงอธิบาย 

2.  กอนท่ีจะออกกําลังกาย เราควรใหคําแนะนําผูจะออกกําลังกายอยางไร 
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บทที่ 3 

สุขภาพทางเพศ 

   

สาระสําคัญ 

ปญหาหาเรือ่งการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  กําลังเปนปญหาที่นาหวงใยในกลุม

เยาวชนไทย  ดังนั้นการเรียนรูในเรื่องของพฤติกรรมที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ  การถูกลวง

ละเมิดทางเพศ  และการตั ้งครรภไมพึงประสงค  จึงเปนเรือ่งจําเปนที่จะไดปองกันตนเอง  

นอกจากนีก้ารดูแลรางกาย  โดยเฉพาะระบบสืบพันธก็เปนเรือ่งที่จะทําใหทุกคนมีสุขภาวะที่ดี  

สามารถปฏิบัติไดถูกตองก็จะไมทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพทางเพศ 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายการหลีกเลีย่งพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ การลวงละเมิดทางเพศ              

การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค 

2. อธิบายวิธีการดูแลสุขภาพทางเพศท่ีเหมาะสมและไมทาํใหเกดิปญหาทางเพศ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  สรีระรางกายท่ีเกี่ยวของกับการสืบพันธุ 

เรื่องท่ี 2  การเปล่ียนแปลงเม่ือเขาสูวัยหนุมสาว 

เรื่องท่ี 3  พฤติกรรมท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 

เรื่องท่ี 4  สุขภาพทางเพศ 
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เรื่องท่ี 1  สรีระรางกายท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุ 

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยนั้น  หมายถึง  การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการทางรางกายและจิตใจควบคูกันไปตลอด  เริ่มตัง้แต  วัยเด็ก  วัยแรกรุน  วัยผูใหญ  

ตามลําดับ 

  โดยท่ัวไปแลว  การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกายของคนเราจะส้ินสุดลง

เม่ือมีอายุประมาณ 25 ป  จากวัยนี้อวัยวะตาง ๆ ของรางกายเริ่มเส่ือมลง  จนยางเขาสูวัยชราและ

ตายในที่สุด  สวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางจิตใจนั้นไมมีขีดจํากัด  จะเจริญเติบโตและ

พัฒนาเจริญงอกงามข้ึนเรื่อย ๆ จนกระท่ังเขาสูวัยชรา 

1.  อวัยวะสืบพันธุและสุขปฏิบัติเก่ียวกับอวัยวะสืบพันธุ 

  การสืบพันธุของมนุษยเปนธรรมชาติอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อดํารงไวซึ่งเผาพันธุ  

การสืบพันธุนัน้  จําเปนตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญคือ  เพศชายและเพศหญิง  ทั้งเพศชาย

และเพศหญิงตางก็มีโครงสรางท่ีเกี่ยวของกับอวัยวะเพศและการสืบพันธุโดยเฉพาะของตน 

  1.1 ระบบสบืพันธุของเพศชาย 

  อวัยวะสืบพันธุชายสวนใหญอยูภายนอกของรางกาย  สามารถปองกันและระวัง

รักษาไมใหเกิดโรคติดตอหรือโรคติดเชื้อตาง ๆ ไดโดยงาย  อวัยวะสืบพันธุชายมีความเกีย่วของ

กับระบบการขับถายปสสาวะ  เพราะวาการขับน้าํอสุจิออกจากรางกายตองผานทอปสสาวะดวย  

อวัยวะสืบพันธุชายประกอบดวยสวนตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

  (1.)  ตอมอัณฑะ  (Testis)  มีลักษณะและรูปรางคลายไขไกฟองเล็ก  ยาว

ประมาณ 4 เซนติเมตร  กวางประมาณ 4 เซนติเมตร  หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร  หนัก

ประมาณ 15-30 กรัม  อัณฑะขางซายจะใหญกวางขางขวาเล็กนอย  ตามปกติจะมีอัณฑะอยู 2 

ลูก 

  ภายในลูกอัณฑะมีหลอดเล็ก ๆ จํานวนมาก  ขดเรียงอยูเปนตอน ๆ เรียกวา  

หลอดสรางอสุจิ (Seminiferous Tabules) มีหนาทีผ่ลิตฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ  สวนดานหลัง

ของตอมอัณฑะ  จะมีกลุมของหลอดเล็ก ๆ อีกมากมายขดไปมา  เรียกวาหลอดเก็บตัวอสุจิ 

(Epididymis) เปนท่ีเก็บเชื้ออสุจิชั่วคราว  เพื่อใหเชื้ออสุจิเจริญเติบโตไดเต็มท่ี 

  (2.)  ตอมลกูหมาก (Prostate Gland) เปนตอมทีหุ่มอยูรอบทอปสสาวะสวนใน  

ตรงดานลางของกระเพาะปสสาวะ  มีหนาท่ีสรางของเหลวซ่ึงมีฤทธ์ิเปนดางออน ๆ สงเขาไปในถุง

เก็บอสุจิ  เพื่อผสมกับน้ําเล้ียงตัวอสุจิ  ของเหลวนี้จะไปทําลายฤทธ์ิกรดจากน้ําเมือกในชองคลอด

เพศหญิง  ปองกันไมใหตัวอสุจิถูกทําลายดวยสภาพความเปนกรด  เพื่อใหเกิดการปฏิสนธิขึน้ได

  (3.)  ลึงค  หรือองคชาต (Penis) เปนสวนประกอบหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุชาย  

ทีแ่สดงใหเห็นวาเปนเพศชายอยางชัดเจน  มีลักษณะยื่นออกมา  สวนปลายสุดจะมีรูปรางคลาย

หมวกเหล็กทหารสวมอยู  ขนาดใหญกวาลําตัวลึงคเล็กนอย  สวนนีจ้ะมีเสนประสาทมาหลอเลี้ยง

มาก  ทําใหมีความรูสึกไวตอการสัมผัส  เมื่อมีความตองการทางเพศเกิดขึ้น  จะทําใหลึงคเปลีย่น

จากนุมเปนแข็ง  เนื่องจากคั่งของเลือด  ทําใหขนาดใหญข้ึน 1-2 เทาตัว  ในระหวางการแข็งตัว
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ของลึงคมีตอมเล็ก อยูในทอปสสาวะ  ผลิตน้ําเมือกเหนียว ๆ ซ่ึงจะถูกขับออกมา  เพือ่ชวยในการ

หลอล่ืนและยังทําใหตัวอสุจิผานออกสูภายนอกไดสะดวกอีกดวย 

  (4.)  ทอพักตัวอสุจิ  (Epididymis) มีลักษณะคลายรูปดวงจันทรครึง่ซีก  หอย

ติดอยูกับตอมอัณฑะสวนบนคอนขางจะใหญเรียกวา  หัว (Head) จากหัวก็เปนตัว (Body) และเปนหาง 

(Tail) ทอนีป้ระกอบดวยทอทีค่ดเคี้ยวเปนจํานวนมาก  เมือ่ตัวอสุจิถูกสรางขึ้นมาแลวจะถูกสงเขา

ทอนี้เพื่อเตรียมท่ีจะออกมาสูทอปสสาวะ 

  (5.)  ทอนําตัวอสุจิ  (Vas Deferens) เปนทอเล็ก ๆ ตอจากลูกอัณฑะ  จะทํา

หนาท่ีพาตัวอสุจิและน้ําอสุจิใหไหลข้ึนไปตามหลอดและไหลเขาไปในถุงน้ําอสุจิ 

  (6.)  ถุงอัณฑะ (Scrotum)  เปนถุงทีห่อหุมตอมอัณฑะไว  ขณะทียั่งเปนตัวออนอยู  

ตอมอัณฑะจะเจริญเติบโตในโพรงของชองทอง  เม่ือครบกําหนดตอมอัณฑะจะคอย ๆ เคล่ือนลงลาง

จากชองทองมากอยูในถุงอัณฑะที่บริเวณขาหนีบ  ถุงอัณฑะมีลักษณะเปนผิวหนังบาง ๆ สีคล้ํา          

มีรอยยน  มีแนวกลางระหวางทวารหนักไปจนถึงลึงค  จะมีกลามเนื้อ  บาง ๆ กัน้ถุงอัณฑะออกเปน 2 

หอง  ถุงอัณฑะจะหอยติดอยูกับกลามเนื้อชนิดหนึ่ง  และจะหดตัวหรือหยอนตัว  เมือ่อุณหภูมิของ

อากาศเปลี่ยนแปลง  เพื ่อชวยรักษาอุณหภูมิใหเหมาะสมในการสรางอสุจิ  และปองกันการ

กระเทือนจากภายนอก 

  1.1.1  การสรางเซลลสืบพันธุเพศชายและการฝนเปยก 

   เซลลสืบพันธุเพศชายหรือตัวอสุจิ (Sperm) จะถูกสรางขึ้นในทอผลิตอสุจิ 

(Seminiferous Tubules) ตัวอสุจิมีขนาดเล็กมาก  มีรูปรางลักษณะคลาย ๆ ลูกกบแรกเกิด  

ประกอบดวยสวนหัวที่มีขนาดโต  แลวคอยลงมาเปนสวนหางทีย่าวเรียว  และสวนหางนี้จะใชใน

การแหวกวายมา  มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 0.05 มิลลิเมตร  มีขนาดเล็กกวาไขเพศหญิงหลาย

หม่ืนเทา  หลังจากตัวอสุจิถูกสรางขึ้นในทอผลิตตัวอสุจิแลว  จะฝงตัวอยูในทอพักตัวอสุจิจนกวา

จะเจริญเต็มท่ี  ตอจากนั้นจะเคล่ือนท่ีไปยังถุงเก็บตัวอสุจิ  ในระยะนี้ตอมลูกหมากและตอมอื่น ๆ 

จะชวยกันผลิตของเหลวมาเลี้ยงตัวอสุจิ  หากไมมีการระบายออกโดยมีเพศสัมพันธ  รางกายจะ

ระบายออก  โดยใหน้ําอสุจิเคลื่อนออกมาตามทอปสสาวะเองในขณะนอนหลับ  ซึง่เปนการลด

ปริมาณน้าํอสุจิใหนอยลง  โดยธรรมชาติและยังเปนวิธีหนึง่ทีช่วยลดความเครียดเกี่ยวกับอารมณ

ทางเพศได  เราเรียกวาการฝนเปยก  (Wet Dream)   เปนปรากฎการณทีช่ีใ้หเห็นวาวัยรุนชายนัน้

บรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว  และรางกายก็พรอมท่ีจะใหกําเนิดบุตรได 

  1.1.2  สุขปฏิบัติเก่ียวกับอวัยวะเพศชาย 

   1.  อาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง  ใชสบูชําระรางกายและอวัยวะเพศให

สะอาดแลวเช็ดใหแหง 

   2.  สวมเส้ือผาท่ีสะอาด  โดยเฉพาะกางเกงในไมคบัและไมหลวมเกนิไป 

   3.  ไมใชสวมหรือขับถายท่ีผิดสุขลักษณะ 

   4.  ไมสาํสอน  หรือรวมประเวณีกับผูขายบริการทางเพศ 

   5.  หากสงสัยวาเปนกามโรคควรไปปรึกษาแพทย 
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   6.  ไมควรใชยาหรือสารเคมีเพื่อกระตุนความรูสึกทางเพศ 

   7.  อยาหมกหมุนหรือหักโหมเกีย่วกับความสัมพันธทางเพศเกินไป  

ควรหากิจกรรมนันทนาการหรือเลนกีฬา 

   8.  ระวังอยาใหอวัยวะเพศถูกกระทบกระแทกแรง ๆ  

  1.2  ระบบสืบพันธุของเพศหญิง 

โครงสรางทีเ่กี่ยวของกับอวัยวะเพศและการสืบพันธุ ของเพศหญิง  

ประกอบดวยหลายสวนดวยกัน  ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนท่ีสําคัญเทานั้น 

   (1.)  ตอมรังไข  (Ovary) เปนตอมสืบพันธุของเพศหญิง  มีหนาท่ีผลิต

เซลลสืบพันธุของเพศหญิงทีเ่รียกวาไข (Ovum) ตอมรังไขนีมี้อยูดวยกัน 2 ตอม คือ  ขางขวาและ

ขางซาย  ซึง่อยูในโพรงของอุงเชิงกราน  มีรูปรางคอนขางกลมเล็กมีน้าํหนักประมาณ 2-3 กรัม  

นอกจากนี้ตอมรังไขจะหล่ังฮอรโมนเพศหญิงออกมาทําใหไขสุก  และเกิดการตกไข 

   (2.)  ทอรังไข  (Pallopain Tubes) ภายหลังที่ไขหลุดออกจากสวนที่หอหุม

แลว  จะผานเขาสูทอรังไข  ทอนี้ยาวประมาณ 6-5 เซนติเมตร  ปลายขางหนึ่งมีลักษณะคลายกรวย             

ซ่ึงอยูใกลกับรังไข  สวนปลายอีกขางหนึ่งนั้นจะเรียวเล็กลงและไปติดกับมดลูก  ภายในทอรังไขจะ

มีกลามเนื้อพิเศษ  ซึง่บุดวยเยื่อทีมี่ขนและบีบรัดตัวอยูเสมอ  ซึง่ทําหนาท่ีโบกพัดเอาไขท่ีสุกแลว

เขาไปในทอรังไข  คอยการผสมพันธุจากตัวอสุจิของชาย  และสงไปสูมดลูกตอไป 

   (3.)  มดลกู (Uterus)  มดลูกอยูในอุมเชิงกรานระหวางกระเพาะปสสาวะกับ

ทวารหนัก  ปกติยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตร  กวางประมาณ 4 เซนติเมตร  และหนาประมาณ 

2 เซนติเมตร  เปนอวัยวะทีป่ระกอบดวยกลามเนือ้  และมีลักษณะภายในกลวง  ซึ่งมีผนังหนาไข

จะเคล่ือนตัวลงมาตามทอรังไข  เขาไปในโพรงมดลูก  ถาไขไดผสมกับอสุจิแลวจะมาฝงตัวอยูใน 

 

ผนังของมดลูกท่ีหนาและมีเลือดมาเล้ียงเปนจํานวนมาก  ไขจะเจริญเติบโตเปนตัวออนตรงบริเวณ

นี้  ภายหลังวัยหมดประจําเดือนแลว  มดลูกจะเล็กและเห่ียวลง 

 

    

 

 

                             

 

                              

                            (4.)  ชองคลอด (Vagina) มีลักษณะเปนโพรงซึ่งมีความยาวประมาณ 

8-10 เซนติเมตร  ชองคลอดประกอบดวยกลามเนือ้เรียบ  สวนในสุดเปนสวนทีหุ่มอยูรอบปาก

มดลูก  ภายในบุดวยเย่ือบาง ๆ ลักษณะเปนรอยยนสามารถยืดหดและขยายตัวไดมากเวลาคลอด  

ทีช่องคลอดนี้จะมีเสนประสาทมาเลีย้งจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางยิง่บริเวณรูเปดชองคลอด  
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และชองคลอดยังทําหนาทีเ่ปนทางผานของเลือดประจําเดือนจากโพรงมดลูกออกจากรางกาย  

และเปนทางผานของตัวอสุจิจากเพศชายเพื่อไปผสมกับไขท่ีทอรังไข 

   (5.)  คลิสตอริส (Clitoris)  ลักษณะเปนกอนเนือ้เล็ก ๆ ตัง้อยูบนสวน

ของแคมเล็ก  เปนเนื้อเยื่อที่ยึดหดได  มีหลอดเลือดและเสนประสาท  และไวตอความรูสึกทาง

เพศเชนเดียวกับลึงคของชาย 

   (6.)  ตอมน้าํเมือก (Bartholin Gland) เปนตอมเล็ก ๆ อยู 2 ขางของ

ชองคลอด  ตอมนีทํ้าหนาทีห่ลัง่น้าํเมือกออกมา  เพือ่ใหชวยหลอลืน่ชองคลอดในระหวางที่มีการ

รวมเพศ 

   (7.)  ฝเย็บ  (Perineum) อยูพื้นลางของอุงเชิงกรานที่กั้นอยูระหวาง

ชองคลอดกับทวารหนัก  ขยายและยึดหดตัวได  ประกอบดวยกลามเนื้อที่สําคัญ 3 มัด  มีหนาท่ี

ชวยเสริมสรางกลามเนื้อชองคลอดใหแข็งแรง  และปองกันชองคลอดหยอน  ถาหากขาดแลวไม

เย็บ  จะทําใหมดลูกต่ําลงมาไดเม่ืออายุมากข้ึน 

   (8.)  เตานม  (Breast) มีอยู 2 เตา  ซึง่มีขนาดใกลเคียงกัน  ตรงกลาง

ของเตานมจะมีผิวท่ีย่ืนออกมาเรียกวา  หัวนม  เตานมแตละเตาจะประกอบข้ึนดวยกอนเนื้อหลาย

กอน  กอนเนื้อแตละกอนจะประกอบดวยทอทีแ่ตกแขนงไปมากมาย  เตานมจะมีขนาดโตขึน้เมือ่

เขาสู วัยสาว  เนื ่องจากมีเนื ้อเยื ่อเกี ่ยวพันและไขมันเพิ่มข้ึน  ขณะท่ีต้ังครรภเตานมจะโตข้ึน  

เนื่องจากมีการเจริญเติบโตของตอมน้ํานมและทอจํานวนมาก  บริเวณเตานมนี้จะมีหลอดเลือด

และเสนประสาทไปเล้ียงอยูมาก  จึงทําใหมีความไวตอการสัมผัส 

 

  1.2.1  ความรูเก่ียวกับผลของการบรรลุวุฒิภาวะทางเพศหญิง 

เมื่อเพศหญิงเจริญเติบโตเปนสาว  ไมเฉพาะแตจะมีลักษณะของความ

เปนหญิง  ดวยการมีเตานมเจริญเติบโต  และมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอื ่น ๆ เกิดขึ ้นเทานั ้น             

การบรรลุวุฒิภาวะของเพศหญิงขึ้นอยูกับการมีประจําเดือนครั้งแรก  และมีประจําเดือนทุก ๆ 

เดือน  โดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นทุก ๆ 28 หรือ 30 วัน  และการมีประจําเดือนแตละเดือนอาจะแบง

ออกไดเปนระยะดังนี้ 

   1.  ระยะทําลาย (Destructive Phase) เปนระยะทีมี่เลือดออกมา  

เนือ่งจากมีการทําลายของเยือ่บุภายในของผนังมดลูก  ระยะนี้จะใชเวลาประมาณ 3-7 วัน  หรือ

เรียกวา  จะมีเลือดระดูออกมาอยูประมาณ 3-7 วัน  จํานวนเลือดทีไ่หลออกมามีจํานวนไม

แนนอนโดยทั่วไปจะมีปริมาณ 125 ลูกบาศกเซนติเมตร  นอกจากเลือดที่ไหลออกมาแลวยังมี

เศษของผนังมดลูกที่ถูกทําลายหลุดปนออกมาดวย  ระยะทําลายนี้เริ่มแรกมักจะมีอาการทัง้ทาง

รางกายและจิตใจ  เชน  ถายปสสาวะบอย  มีสิวขึ้นบนใบหนา  เตานมจะโตและแข็ง  มีอาการ

ปวดศีรษะ  เพลีย  หงุดหงิด  เปนตน 

   2.  ระยะฟอลลิคูลา (Follicular Phase) ตอมพิทูอิทารีสวนหนา 

(Anterior Lobe) หลั่งฮอรโมนชนิดหนึง่ออกมาและซึมเขากระแสเลือด  แลวนําไปยังตอมรังไขจะ
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ทําใหไขซ่ึงอยูภายในรังไขเจริญเติบโตและสุกระยะนี้กินเวลาประมาณ 9 วัน  และเมือ่รวมกับระยะ

ท่ีมีเลือดระดไูหลออกมาในระยะทําลายจะกนิเวลาประมาณ 14 วัน 

   3.  ระยะลูเทียล  (Luteal Phase)  เปนระยะที่ไขสุกเต็มทีแ่ละจะหลุด

ออกจากรังไข  รังไขจะสรางฮอรโมนชนิดหนึ่งเพื่อกระตุนใหผนังมดลูกหนาและมีเลือดมาหลอ

เลี้ยงมาก  เพื่อรอรับไขทีจ่ะถูกผสมพันธุ  ถาไขไมไดรับการผสมพันธุฮอรโมนนีจ้ะลดลง  ซึง่เปน

การเริม่ตนระยะทําลาย  และจะมีเลือดระดไูหลออกมาใหม 

                     1.2.2  สุขปฏิบัติเก่ียวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง 

1.  อาบน้ําชําระลางกายใหสะอาดอยูเสมอ  เวลาอาบน้าํควรทําความ

สะอาดอวัยวะเพศเปนพิเศษ  เชน  ลาง  เช็ดใหแหง  โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงมีประจําเดือน  

ควรใชน้ําอุนชําระสวนท่ีเปอนเลือด เปนตน 

2.  หลังจากถายอุจจาระ  ปสสาวะควรทําความสะอาดแลวเช็ดใหแหง 

3.  ควรสวมเสือ้ทีส่ะอาด  โดยเฉพาะอยางยิง่กางเกงในตองสะอาด  ไม

คับไมหลวมเกนิไป  และควรเปล่ียนทุกวนั 

4.  รักนวลสงวนตัว  ไมควรมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน 

5.  ไมควรใชยากระตุนหรือสารเคมีตออวัยวะเพศ 

6.  การใชสวมเพื่อการขับถาย  ควรคํานึงถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

7.  ควรทํางานอดเิรก  หรอืออกกาํลังกายเสมอเพือ่เบนความสนใจทางเพศ 

8.  ในยามที่มีประจําเดือนควรเตรียมผาอนามัยไวใหเพียงพอ  และ

เปล่ียนอยูเสมออยาปลอยไวนาน 

9.  ในชวงมีประจําเดือนไมควรออกกําลังกายที่ผาดโผนและรุนแรง  

ควรออกกําลังกายเพียงเบา ๆ และพักผอนใหเพียงพอ 

10.  ควรจดบันทึกการมีประจําเดือนไว  ถาประจําเดือนมาชาหรือเร็วบาง

เล็กนอยถือวาปกติ  ถาประจําเดือนมาชาหรือเร็วกวาปกติ 7-8 วันข้ึนไป  ควรไปปรึกษาแพทย 

11.  ในชวงมีประจําเดือน  ถามีอาการปวดทองควรใชกระเปาน้าํรอนมา

วางท่ีทองนอย  เพื่อใหความอบอุน  และอาจรับประทานยาแกปวดไดบาง 

12.  ถามีอาการผิดปกติทางรางกายในชวงมีประจําเดือน  เชน  ปวดทอง

มาก  หรอืมีเลือดไหลออกมา  ควรรบีไปปรกึษาแพทยทนัที 

13.  ระวังอยาใหอวัยวะเพศกระทบกระแทกแรง ๆ  

14.  ถาหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีผดิปกติของอวยัวะเพศ  ควรไปปรกึษาแพทย 
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เรื่องท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงเม่ือเขาสูวัยหนุมสาว 

1.  พัฒนาการทางเพศและการปรบัตัวเม่ือเขาสูวยัรุน 

  วันรุนจะมีการเปลีย่นแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว  และมีพัฒนาการทางเพศ

ควบคูกันไปดวย  โดยเพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกตางกัน 

  1.1  การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเพศหญิง 

การเขาสูชวงวัยรุนของเด็กหญิงจะเกิดขึน้เร็วกวาเด็กชาย  คือ  จะเริ่มข้ึนเม่ือ

อายุประมาณ 11-13 ป  ตอมใตสมองจะผลิตฮอรโมนท่ีไปกระตุนการเจริญเติบโต  และกระตุนการ

ทํางานของรังไขใหสรางเซลลสืบพันธุและผลิตฮอรโมนเพศหญิง  ในชวงนี ้วัยรุ นหญิงจะมีการ

เจรญิเตบิโตอยางรวดเร็ว  สวนสูงและนําหนักเพิ่มมากข้ึน  อวัยวะเพศโตข้ึน  มีขนข้ึนบริเวณหัวหนาว

และรักแร  เอวคอดสะโพกผายออก  เตานมโตข้ึน  อาจมีสิวข้ึนตามใบหนา  สวนมดลูก  รังไข  และ

อวัยวะท่ีเกี่ยวของเจริญเติบโตขึ้น  เริม่มีประจําเดือน  ซึ่งลักษณะการมีประจําเดือนในเพศหญิงจะเปน

การบงบอกวา  วัยรุนหญิงไดบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว  และสามารถตั้งครรภได 

 การมีประจําเดือน (menstruation) เปนปรากฎการณตามธรรมชาติที่

เกิดในเพศหญิงเมือ่ยางเขาสูวัยรุน  โดยรังไขจะสรางฮอรโมนและผลิตไข  ปกติไขจะเจริญเติบโต

และสุกเดือนละ 1 ฟอง  สลับกันระหวางรังไขซายและขวา  เม่ือไขสุกจะหลุดออกจากรังไขแลวถูก

พัดพาเขาไปในทอรังไขหรือปกมดลูก  เพื ่อรอรับการผสมจากตัวอสุจิของเพศชาย  ใน

ขณะเดียวกันฮอรโมนเพศหญิงที ่ผลิตจากรังไขและสงไปตามรางกาย  จะทําใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงของเยือ่บุมดลูก  โดยในชวงสัปดาหแรกของรอบเดือน  ผนังมดลูกจะหนามากทีสุ่ด  

มีหลอดเลือดมาเลี้ยงมากมาย  เพื่อเตรียมพรอมที่จะรับการเกาะฝงของไขที่ไดรับการผสมจากตัว

อสุจิ  ถาหากไขไมไดรับการผสม  เยื่อบุมดลูกก็จะคอย ๆ หลุดออก  หลอดเลือดบริเวณเยื่อบุ

มดลูกก็จะลอกหลุดและฉีกขาด  ทําใหเลือดไหลออกทางปากมดลูกผานชองคลอดออกสูภายนอก  

เรียกวา  ประจําเดือน 

   อาการเมื่อมีประจําเดือน  กอนมีประจําเดือน  บางคนอาจมีอาการ

บางอยางเกิดขึน้ได  เชน  ปวดศรีษะ  ทองอืดเฟอปวดเมือ่กลามเนือ้บริเวณหลังและบั้นเอว  เตา

นมตึงและเจ็บ  หงุดหงิดงาย  อารมณไมปกติหรือเบื่ออาหาร  คล่ืนไสอาเจียน 

   ขอควรปฏิบัติขณะมีประจําเดือน  คือ  ใชผาอนามัยอยางถูกวิธี  และ

ลางมือใหสะอาดทุกครั้ง  นอกจากนี้ขณะมีประเดือน  บางคนมีอาการบางอยางดังกลาวขางตน  

และอาจมีการปวดทองนอยเพิ่มดวย  ซึ่งเปนอาการปกติทีจ่ะหายไปเองเมือ่ประจําเดือนหยุด   

หากมีอาการผิดปกติท่ีรุนแรง  เชน  ปวดทองมากขณะมีประจําเดือน  มีประจําเดือนนานเกิน 7 วัน  

หรือประจําเดือนมาคลาดเคล่ือนจากปกติมาก  ควรปรึกษาแพทยโดยเฉพาะสูตินรีแพทย 

   ผาอนามัยควรเปลีย่นบอย ๆ อยางนอยวันละ 2-3 ครั้ง  และทุกครั้ง

หลังอาบน้ําหรือหลังถายอุจจาระ  รักษาความสะอาดของรางกายและเสื้อผาทีส่วมใส  ไมใชเสือ้ผา

รวมกับผูอื่น  ออกกําลังกายใหนอยลงกวาปกติ  พักผอนใหเพียงพอ  ทําจิตใจใหราเริงแจมใส  

ถามีอาการปวดทองนอยมากใหนอนคว่ําแลวใชหมอนรองใตทองนอยประมาณ 15-20 นาที  

ประจําเดือนจะออกไดดีและชวยใหทุเลาปวด  อาจไมจําเปนตองใชยาแกปวด  ควรรับประทานยา
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แกปวดหากมีอาการปวดมาก  ถาปวดทองรุนแรงมากรหรือมีเลือดออกมากผิดปกติควรรีบปรึกษา

แพทย  และขณะมีประจําเดือนไมควรอาบน้าํแบบแชในแมน้าํลําคลอง  อางน้ําในบานหรือสระ

วายน้ํา  เพราะเชือ้โรคในน้าํอาจเขาสูโพรงมดลูกได  เนื่องจากปากมดลูกจะเปดเล็กนอย  จึงควร

อาบน้ําแบบตักแบบหรือใชฝกบัว 

  1.2  การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเพศชาย 

เด็กชายจะเริม่เขาสูวัยรุ นเมื่ออายุประมาณ 13-15 ป  ตอมใตสมองจะ

ผลิตฮอรโมนที่ไปกระตุ นใหรางกายเจริญเติบโต และกระตุ นใหอัณฑะผลิตเซลลสืบพันธุและ

ฮอรโมน  เพศชายมีการเปลี่ยนแปลงของรางกายที่เห็นไดชัดโดยเฉพาะความสูงและนําหนักตังที่

เพิ่มข้ึน  แขนขายาวเกงกางไหลหวางออก  กระดูกและกลามเนื้อแข็งแรงขึ้นและมีกําลังมากขึ้น  

เสียงแตก  นมแตกพาน  มีหนวดเครามีขนขึน้ทีห่นาแขง  รักแร  และบริเวณอวัยวะเพศ  บางคน

อาจมีสิวขึ้นบริเวณใบหนา  หนาอก  หรือหลัง  อวัยวะเพศโตขึ้นและแข็งตัวเมื่อมีความรูสึกทาง

เพศหรือถูกสัมผัส  และมีการหลัง่น้าํอสุจิหรือน้าํกามออกมาในขณะหลับ (ฝนเปยก)  ซึ่งเปน

อาการทีบ่งบอกวาไดบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว  และยังหมายถึงการมีความสามารถทีจ่ะทําให

เพศหญิงเกิดการตั้งครรภไดอีกดวย 

 การฝนเปยก (wet dream)  เปนปรากฎการณตามธรรมชาติทีเ่กิดใน

เพศชาย  กลาวคือในดานรางกายลูกอัณฑะจะทําหนาทีส่รางฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ  โดยจะ

เก็บสะสมไวที่ถุงเก็บน้ําอสุจิ  ในดานจิตใจและอารมณ  ฮอรโมนเพศจะมีผลทําใหวัยรุ นเริม่มี

ความรูสึกทางเพศ  และสนใจเพศตรงขาม  เม่ือรางกายมีการผลิตน้ําอสุจิเก็บไวมากข้ึน  ประกอบ

กับจิตใจและอารมณมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จะมีผลทําใหเกิดความตึงเครียดของประสาท  

ในขณะหลับอาจฝน  จิตนาการเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเรื่องท่ีหวาดเสียว  สงผลใหถุงเก็บน้ําอสุจิรัด

ตัวทําใหตัวอสุจิและน้ ําหลอเลีย้งถูกบีบเขาสู ทอปสสาวะและขับเคลือ่นออกมาภายนอกโดย

อัตโนมัติ  ซึง่เรียกอาการที่เกิดขึ้นนีว้า  ฝนเปยก  ซึง่นับวาเปนการผอนคลายความตึงเครียดทาง

จิตใจและอารมณทางเพศตามธรรมชาติ  จึงไมถือวาผิดปกติแตอยางใด 

  1.3  ตอมไรทอที่มีอิทธิพลตอการควบคุมพัฒนาการทางเพศ 

ตอมไรทอท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัมนาการของวัยรุนท่ีสําคัญ  ไดแก  

ตอมใตสมองหรือตอมพิทูอิทารี  (Pituitary gland) ตอมเพศ (Gonads) ตอมไทรอยด (thyroid 

gland) และตอมหมวกไต (adrenal or suprarenal glands) ซ่ึงตอมไรทอแตละตอมสงผลตอการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน 

1.4อารมณทางเพศ (sexuality) หรือความตองการทางเพศ (sexusl desire)   

ในที่นี ้จะหมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่มีผลมาจากสิ่งเราภายในหรือสิ่งเรา

ภายนอกท่ีเปนปจจัยท่ีมากระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศขึน้  โดยมีระดับความแตกตางมากนอย

ตางกัน  ขึน้อยูกับความสามารถในการควบคุมอารมณและพืน้ฐานทางดานวุฒิภาวะของแตละ

บคุคล 
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จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา  สิง่เราภายในและสิ่งเราภายนอกเปน

ปจจัยสําคัญที่จะสงผลใหอารมณและอารมณทางเพศเกิดขึ้น  และเมื่อวิเคราะหในประเด็นที่

เกี่ยวของกับความสําคัญของอารมณทางเพศกับวัยรุนแลว  สรุปประเด็นท่ีสําคัญได  ดังนี้ 

1)  อารมณทางเพศถือวาเปนสัญชาตญาณในการดํารงเผาพันธุของมนุษย

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เปนตัวบงชี้ประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสมบูรณของพัฒนาการ

ทางดานรางกาย  จิตใจ และอารมณของวัยรุน  ท่ีกาวเขาสูชวงของวัยเจริญพันธุมากข้ึน 

2)  ปจจุบันส่ือหลายรูปแบบท่ีปรากฏอยูในสังคมมีสวนชวยกระตุนแรงขับ

ทางเพศ (Sex drive) ของวัยรุนใหเกิดอารมณทางเพศไดงายขึน้  การนําเสนอภาพหรือขอความที่

เกี่ยวของกับเรื่องเพศผานสื่อตาง ๆ เปนปจจัยหนึ่งที่ยั่วยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศที่เสีย่งตอ

การมีเพศสัมพันธไดงายและเร็วขึ้น  โดยสือ่ตาง ๆ เหลานี้อาจอยูในรูปแบบของหนังสือหรือ

ภาพยนตรบางประเภท  รวมไปถึงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนดวยระบบอินเทอรเน็ต  ซึง่ผลกระทบ

จากอารมณทางเพศในแงลบจะมีมากยิ่งขึน้  หากวัยรุ นขาดความรูความเขาใจในแนวทางการ

ควบคุมอารมณทางเพศอยางถูกตอง  จนในที่สุดอาจนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีพศสัมพันธ

โดยไมตั้งใจ  และนํามาสูปญหาตาง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม

ของวัยรุนได 

3)  อารมณทางเพศของวัยรุนหากขาดวิธีการควบคุมทีถู่กตอง  จะนําไปสู

ปญหาพฤติกรรมทางเพศทีไ่มเหมาะสมของวัยรุนมากขึน้  วัยรุนแมจะเปนวัยที่มีแรงขับทางเพศ

สูงกวาทุกวัย  และพรอมท่ีจะมีเพศสัมพันธหรือมีบุตรไดก็ตาม  แตสังคมและวัฒนธรรมของไทยก็

ยังไมยอมรับท่ีจะใหวัยรุนชาย-หญิง  แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมดังกลาว  โดยเฉพาะ

การมีเพศสัมพันธจนกวาจะไดทําการสมรสหรือยูในชวงวัยท่ีเหมาะสม 

อารมณทางเพศที่เกิดขึ้นในชวงการเขาสูวัยรุน  เปนพัฒนาการอยางหนึ่งทีแ่สดงใหเห็นถึงความ

พรอมของรางกายที ่จะสืบทอดและดํารงไวซึ ่งเผาพันธุ   โดยมีสิง่เราสําคัญใน 2 ลักษณะ  

ประกอบดวย  ลักษณะของปจจัยทีเ่ปนสิง่เราภายใน (intrinsic stimulus) และลักษณะของปจจัยที่

เปนส่ิงเราภายนอก (extrinsic stimulus) 

1)  ลักษณะของปจจัยท่ีเปนส่ิงเราภายใน 

ปจจัยที่เปนสิ่งเราภายใน  ในที่นีห้มายถึง  สิ ่งเราซึ ่งเปนผลที่เกิดจาก

กระบวนการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ทีเ่กิดขึน้ในรางกาย  โดยไดรับอิทธิพลมาจากการทํางานของ

ระบบตอมไรทอ  ซึ่งผลิตฮอรโมน  ออกมาเพือ่กระตุนใหรางกายมีการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนือ่ง  ฮอรโมนเพศเปนปจจัยภายใรที่สําคัญที่เปนสิ่งเราใหวัยรุ นมีพัมนาการของอารมณ

ทางพศเกิดขึ้น  และนําไปสูการเกิดความตองการทางเพศตามชวงวัย  ในเพศชายฮอรโมนที่เปน

ปจจัยสําคัญในเรื่องดังกลาว  คือ  ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน  สวนในเพศหญิง  คือ  ฮอรโมนเอสต

ราดิโอล และ ฮอรโมนฟอลลิคิวลาร 

2)  ลักษณะของปจจัยท่ีเปนส่ิงเราภายนอก 



 51 

ปจจัยที่เปนสิง่เราภายนอก  ในท่ีนี้หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกตาง ๆ 

ทีส่ามารถกระตุนหรือยัว่ยุใหผูทีร่ับรู  หรือไดรับการถายทอดเกิดความรูสึกทีเ่กิดเปนอารมณทาง

เพศข้ึน  ประกอบดวย 

ส่ือรูปแบบตาง ๆ ท่ีกระตุนหรือย่ัวยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศ  ปจจุบันมี

สื่อหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะ  สือ่ทางเพศ  ไดนําเสนอภาพและ/หรือขอความทีเ่กีย่วกับเพศ  

ซึง่มักจะนําไปสูการกระตุนหรือยั่วยุใหผูรับสื่อโดยเฉพาะในวัยรุน  ความหลากหลายของสื่อใน

ลักษณะดังกลาวทําใหมีผูเปรียบเปรยส่ือตาง ๆ เหลานี้เปน  สินคาเพศพาณิชย  ซึง่นับวันจะมีการ

ผลิตและนํามาเผยแพรใหเห็นเพิ่มมากข้ึน 

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ปลี่ยนไป  ปจจุบันเปนทีย่อมรับกันอยาง

หนึง่วา  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมไทยไดเปลีย่นไปจากเดิม  นับตัง้แตที่มีการรับวัฒนธรรม

ตะวันตกเขาสูสังคมไทย  กอใหเกิดการเปลีย่นแปลงขึ้นหลายลักษณะ  โดยเฉพาะในประเทศไทย

เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับเรื่อง  การคบเพือ่นตางเพศของวัยรุนไทย  พบวามีอิสระเพิม่

มากขึ้น  นอกจากนี้ปจจุบันสภาพของครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป  ผูปกครองมีเวลา

ใกลชิดกับบุตรหลานนอยลง  ซึง่เปนผลมาจากสภาพของภาวะเศรษฐกิจ  นอกจากนียั้งพบวา  

ความมีอิสระของสื่อตอการนําเสนอเรือ่งราวที่เกี ่ยวของกับเพศ  จัดไดวาเปนสิ่งเราภายนอกที่

สําคัญ  ที่สามารถที่จะเราและกระตุนใหวัยรุนเกิดความตองการทางเพศขึ้นได  โดยเฉพาะหาก

ขาดการดูแลและการควบคุมท่ีถูกตองเหมาะสม 

คานิยมและพฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมในบางลักษณะของวัยรุ น  ผลจาก

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับเรื่องเพศทีเ่ปลีย่นไป  สงผลใหวัยรุนไทยเกิดคานิยม  

และมีพฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสมในหลายลักษณะ  เปนตนวา  คานิยมในเรือ่งการแตงกายตามสมัย

นิยม (Fashion) ท่ีมากเกินควรของวัยรุน  โดยไมคํานึงถึงผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้  เชน  ลักษณะ

การสวมเส้ือผาท่ีรัดรูป  หรือเปดเผยสัดสวนรางกายของวัยรุนเพศหญิง  ซ่ึงการแสดงออกดังกลาว

จะกระตุนและยัว่ยุใหวัยรุนชายเกิดอารมณทางเพศได  นอกจากนี้ยังพบวาวัยรุนมักจะมีคานิยมที่

เกี่ยวกับความตองการในการแสดงออกโดยอิสระ  เปนตนวา  การเทีย่วเตรในเวลากลางคืน  การ

สัมผัสรางกายของเพศตรงขาม  หรือการจับมือถือแขนอยางเปดเผยในที่สาธารณะ  การอยูตาม

ลําพังสองตอสอง  หรือการไมใหความสําคัญในเรื่องการรักษาพรหมจารี ฯลฯ ซ่ึงสิง่ตาง ๆ เหลานีถ้ือ

วาเปนปจจัยภายนอกที่สามารถจะกระตุนหรือยั่วยุใหวัยรุ นเกิดอารมณทางเพศขึ้นได ความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีวัยรุนเกิดการเปล่ียนแปลงทางเพศ อารมณเพศหรือความตองการ

ทางเพศท่ีเกิดข้ึนกับวัยรุน  ไมวาจะเกิดจากส่ิงเราภายในหรือภายนอกก็ตาม  มักจะทําใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงใน 2 ลักษณะสําคัญ  ประกอบดวย  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นกับสภาพ

จิตใจ  และลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับสภาพรางกาย 

1)  ลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับสภาพจิตใจ 

โดยปกติขณะท่ีคนเราเกิดอารมณทางเพศจะพบวา  มีจิตนาการที่เกีย่วของ

กับเรื่องเพศอยูในระดับหนึ่ง  ซึง่จะมากหรือนอยหรือมีความแตกตางกัน  ยอมขึน้อยูกับพื้นฐาน

ความสามารถในการควบคุมอารมณและความรูสึกของแตละคน  และโดยทั่วไปพบวา  ความ
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ตื่นเตนทางเพศที่เปนพื้นฐานของการเกิดอารมณทางเพศในเพศหญิงจะเกิดไดชากวาเพศชาย  

อยางไรก็ตาม  ทัง้เพศชายและเพศหญิงเมือ่เกิดอารมณทางเพศขึน้  หากความสามารถในการ

ควบคุมอารณและการจัดการในเรื ่องดังกลาวไมดีพอ  ก็มักจะสงผลใหเกิดปญหาทางดาน

สุขภาพจิตขึน้ได  โดยเริ่มจากภาวะทางดานจิตใจทีเ่กิดความเครียดขึน้  แลวนํามาสูภาวะของ

ความวิตกกังวลท่ีเกี่ยวของกับเรื่องเพศ  จนอาจนําไปสูการขาดความเชื่อม่ันในตนเองได 

2)  ลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับสภาพรางกาย 

ขณะที่สภาพจิตใตมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกถึงความตองการทาง

เพศ  ปฏิกิริยาของรางกายท่ีแสดงใหเห็นถึงภาวะความเปล่ียนแปลงดังกลาวของรางกายจะเห็นได

ชัดเจนมากขึน้  โดยเฉพาะรางกายทีแ่สดงใหเห็นถึงภาวะความเปลี่ยนแปลงดังกลาวของรางกาย  

จะเห็นไดชัดเจนมากขึ้น  โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศทีมี่การไหลเวียนของเลือดทีส่งมามากขึ้น  

สงผลใหอวัยวะเพศเกิดการขยายตัว 

เพศชาย  พบวาบริเวณองคชาตหรือลึงค  (penis)  จะมีขนาดเพืม่ขึน้และ

แข็งตัวข้ึน  ผนังท่ีหุมอัณฑะ  (Scrotum)  จะหนาข้ึน  ลูกอัณฑะจะเคล่ือนตัวสูงข้ึน 

เพศหญิง  พบวาบริเวณอวัยวะเพศนอกจากจะขยายตัวแลว  บริเวณชอง

คลอดอาจมีการขับน้ําหลอล่ืนออกมา  รวมท้ังกลามเนื้อบริวเณดังกลาวยังอาจเกิดการหดรัดตัวขึน้

เปนระยะ 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงบริเวณอวัยวะเพศแลว  ผลจากการเกิดอารมณ

ทางเพศยังสงผลใหการสูบฉีดเลือดของหัวใจเพิม่ขึ้น  ทําใหเลือดไหลเวียนเพิม่ขึน้  เปนผลให

ผิวหนังบริเวณท่ีสังเกตได  มีการเปล่ียนแปลงเปนสีแดงเพิ่มข้ึน  เชน  บริเวณใบหนา  ลําคอ  อก  

และหนาทอง  นอกจากนี้  ในเพศหญิงหัวนมและเตานมอาจมีการขยายตัวข้ึน 

ผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอารมณทางเพศของวัยรุ น  จน

นํามาสูปญหาทางสังคมท่ีเห็นไดชัดอีกประการหนึ่งในปจจุบัน  คือ  การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม

เหมาะสมของวัยรุน  ซ่ึงนํามาสูปญหาตาง ๆ ตามมา  เปนตนวา  การเกิดปญหาการตัง้ครรภทีไ่ม

พึงประสงคในวัยรุน  การเกิดปญหาการติดโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในวัยรุน  โดยปญหา

เหลานีถ้ือวาเปนผลกระทบที่สืบเนื ่องมาจากการเกิดอารมณทางเพศของวัยรุ นที่ไมไดรับการ

ควบคุมและจัดการท่ีถูกตองเหมาะสม  ซึ่งผลกระทบดังกลาวถือไดวาเปนปญหาทางสังคมที่สําคัญ

อีกประการหนึ่งในปจจุบัน 

แนวทางในการจัดการกับอารมณทางเพศของวัยรุน การจัดการกับอารมณ

ทางเพศของวัยรุนมีแนวทางการปฏิบัติทีสํ่าคัญอยู 2 ลักษณะ  ประกอบดวย  แนวทางการปฏิบัติ

เพื่อระงับอารมณทางเพศ  และแนวทางการปฏิบัติเพื่อผอนคลายความตองการทางเพศ  

 

1)  แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ  หมายถึง  ความพยายามใน

การที่จะหลีกเลีย่งตอสิง่เราภายนอกที่มากระตุนใหอารมณทางเพศมีเพิม่มากขึน้  แนวทางในการ

ปฏิบัติ  มีดังนี้   
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หลีกเล่ียงการดูหรืออานขอความจากส่ือตาง ๆ ท่ีมีภาพหรือขอความท่ี

สามารถย่ังยุใหเกิดอารมณทางเพศ  เชน  การดูหนังสือ  หรือภาพยนตร  หรือสื่ออินเทอรเน็ตที่มี

ภาพหรือขอความท่ีแสดงออกทางเพศ  ซ่ึงเปนการย่ัวยุใหเกิดอารมณทางเพศ 

หลีกเล่ียงการปฏิบัติหรือการทําตัวใหวางหรือปลอยตัวใหมีความสบายเกิดไป  

เชน  การนอนเลน ๆ โดยไมหลับ  การนั่งฝนกลางวันหรือนั่งจิตนาการที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ 

การอยูในสภาพของบรรยากาศท่ีมีแสงสีเสียงท่ีกอหรือปลุกเราใหเกิดอารมณทางเพศ 

อยางไรก็ตาม  แมในทางจิตวิทยาและในทางการแพทยจะมีความเห็นที่

สอดคลองกันวา  การบําบัดความใครดวยตนเองโดยทั่วไปจะไมกอใหเกิดความผิดปกติทั้งทาง

รางกายและจิตใจ  แตก็ไมควรปฏิบัติบอยจนเกิดความหมกมุนตอเรื่องดังกลาว  ซึง่จะกอใหเกิด

เปนลักษณะนิสัยซึ่งอาจสงผลลบตอบุคลิกภาพและความเขมแข็งทางดานการควบคุมอารมณทีดี่

ได  ดังนั้น หากมีความจําเปนและไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวได  ควร

ระลึกและคํานึงถึงหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวของใน 3 ลักษณะที่สําคัญ  คือ  ตองคํานึงในหลักของ

ความสะอาดเปนพื้นฐาน  ตองคํานึงถึงสถานที่ในการปฏิบัติ  คือ  ตองมีความเปนสวนตัว  ไม

ประเจิดประเจอ  และตองไมปฏิบัติดวยวิธีการที่รุนแรง  ซึ่งอาจกอใหเกิดบาดแผล  หรือมีการ

อักเสบ  หรือติดเชื้อได 

 

1.5 การปรับตัวทางเพศเม่ือเขาสูวัยรุน 

เม่ือเขาสูวัยรุน  เพื่อชวยใหสามารถปรบตัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม

กับเพศของตนดีย่ิงข้ึน  วัยรุนควรมีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1)  ศึกษาใหเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงทางเพศของรางกายและจิตใจ  เม่ือ

ยางเขาสูวัยรุน  เราจะสังเกตเห็นวามีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในตัวเราหลายอยาง  บางอยางก็อาจ

ทําใหเราไมสบายใจ  เชน  วัยรุนชายบางคนไมอยากพูดคุยกับเพื่อนเพราะอายที่เสียงแตกพรา  

สําหรับวัยรุนหญิงที่มีประจําเดือนเปนครั้งแรกอาจมีความรูสึกกังวลและมีอาการตาง ๆ เกิดขึ้น  

แตถาหากไดศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการเปล่ียนแปลงดังกลาว  จะทําใหเขาใจและ

สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

2)  ปรับตัวเขากับเพื ่อนตางเพศใหเหมาะสม  วัยรุ นเปนวัยท่ีมีการ

เปลีย่นแปลงทางเพศหลายอยางทัง้ชายและหญิงเริม่มีความสัมพันธกันทางสังคมมากขึน้  ทําให

ชายและหญิงตางมีความสนใจในเพือ่นตางเพศมากขึน้  การคบเพือ่นตางเพศไมใชสิง่เสียหาย  

แตตองปฏิบัติตนอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสมและรูจักมารยาทท่ีควรปฏิบัติตอกัน  ดังนี้ 

ฝายชาย  ควรใหเกียรติฝายหญิง  ไมเกี้ยวพาราสีหรือฉวยโอกาส  มีความ

บริสุทธิ์ใจ  และควรใหความชวยเหลือฝายหญิง  เชน  ชวยถือของ  สละที่นั่งให ไมแสดงกิริยา

วาจาท่ีไมเหมาะสม  เชน  พดูจาหยาบโลน  หรือใชกําลังรุนแรง  เปนตน 

ฝายหญิง  ควรวางตัวใหเหมาะสม  สงวนตัว  ไมอยูในทีร่โหฐานกับเพศ

ตรงขามตามลําพัง ไมไปในท่ีเปล่ียว  แตงตัวสุภาพ  ไมแสดงกิริยาวาจาท่ีไมเหมาะสม  เชน  สงเสียงดัง  

หรือกลาวคําผรุสวาท  เปนตน  แสดงความมีน้ําใจและใหเกียรติฝายชาย 
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3)  ควรรีบปรึกษาผูใหญเมือ่มีปญหาหรือมีอุปสรรคใด ๆ เกี่บวกับเรื่องเพศ  

วัยรุนสวนมากมักจะมีความวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย

และจิตใจ  เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นควรจะปรึกษาพอแม  ครู  ญาติพี ่นอง  และผูใหญที่ไววางใจ  

เพราะทานมีประสบการณมากกวาเรา  ยอมจะชวยแนะแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองใหแกเราได 

4)  ปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการเคารพเชื่อฟง

ผูใหญ  หมัน่ศึกษาเลาเรียน  ไมประพฤติไปในทางชูสาวกอนเวลาอันเหมาะสม  การยึดมัน่ใน  

ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจะชวยเตือนใจใหเราปฏิบัติในทางท่ีถูก 

 

2.  วัยรุนกับการคบเพ่ือน 

วัยรุนเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพื่อนและตองการใหตนเองเปนทีน่ิยมชมชอบ

ในกลุมเพือ่น  การมีเพือ่นทีด่ีจะทําใหวัยรุนมีผูทีค่อยรวมทุกขรวมสุข  ปรับทุกข  ชีแ้นะแนวทาง

ในการแกไขปญหาอยางถูกตอง  แตถาวัยรุนคบเพื่อนท่ีไมดีก็จะชักนําไปสูทางท่ีไมดี  วัยรุนจึงควร

รูจักเลือกคบเพื่อนที่ดีและสรางความสัมพันธทีด่ีกับเพือ่น  ซึ่งจะชวยใหสามารถปรับตัวใหเขากับ

สังคมไดตอไป 

  2.1  หลักการคบเพ่ือน   

ควรมีหลักปฏิบัติในการคบเพื่อน  คือวัยรุนควรพิจารณากลุมเพื่อนท่ีคบวา

มีความประพฤติเปนอยางไร  ถาเพือ่นคนใดประพฤติตนในทางไมดี  ก็ควรแนะนําและชักจูงให

เขาประพฤติในทางที่ดี  รู จักปฏิเสธและไมหลงเชื ่อคําชักชวนหรือปฏิบัติตามเพื ่อนที่มีความ

ประพฤติไมดี  เชน  ชวนใหหนีเรียนเท่ียวกลางคืน  เลนการพนัน  เสพสารเสพติด  เปนตน  โดย

ในการพูดปฏิเสธนั้นใหปฏิบัติดังนี้  พูดดวยน้ําเสียงหนักแนนมัน่คง  ควรบอกความรูสึกดีกวา

บอกเหตุผลหรือขออาง  เพราะความรูสึกเปนเรื่องสวนตัวของแตละบุคคล  ถาบอกเหตุผลหรือ

ขออาง  เพือ่นอาจจะนําเหตุผลอื่นมาลบลางใหปฏิเสธไมได และรูจักแนะนําและชักชวนเพื่อน

ปฏิบัติกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน  เชน  เลนกีฬา  เลนดนตรี  เรียนภาษาตางประเทศ  เรียน

คอมพิวเตอร  เขารวมในกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ในชุมชน  เปนตน  โดยเลือกตามความสนใจและ

ความเหมาะสมของตนเอง  จะไดเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  2.2  หลักทั่วไปในการผูกมิตร  

หลักท่ัวไปในการผูกมิตร  มีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1)  รูจักยอมรับคําติชม  เชน  รับฟงความคิดเห็นหรือคําวิพากษวิจารณ

ของผูอื่นเกี่ยวกับตัวเราเองดวยความเต็มใจ  เปนธรรม  ไมลําเอียงเขาขางตนเอง  และสามารถ

ควบคุมอารมณได 

2)  รูจักอารมณขัน  มองโลกในแงดี  และควรเปนคนยิ้มงาย  เปน

บุคลิกลักษณะท่ีดีและเปนเสนหท่ีทําใหผูพบเห็นหรือคบคาสมาคมดวยรูสึกชมชอบ  เกิดความสุข

และความสบายใจ  นับวาเปนส่ิงสําคัญย่ิงอยางหนึ่งท่ีจะนําไปสูการตอนรับและความรวมมือท่ีดี 

3)  รูจักออนนอมถอมตน  ไมคุยโออวดความสามารถของตน  ไมพูดจาดู

ถูกหรือยกตนขมผูอื่น  และรูจักยอมรับขอบกพรองหรือความดอยของตนในดานตาง ๆ  
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4)  รูจักรับผิดชอบตอหนาท่ี  เชน  หนาท่ีสําคัญของนักเรียนคือเรียน  ครู

มีหนาท่ีใหการศึกษาอมรมแกนักเรียน  นักศึกษา 

5)  รูจักประนีประนอม  เมื่อเกิดปญหาหรืออุปสรรคขึ้น  ควรจะมีการ

ประนีประนอมหรือรอมชอมกัน  ซึ่งเปนวิธีการหนึง่ที่คนเราอาจตกลงกันไดอยางยุติธรรมและมี

เหตุผล 

6)  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  ใหคิดเสมอวาอะไรก็ตามที่เราเองไมชอบ  

ไมตองการใหผูอืน่กระทําตอเรา  ก็จงอยากระทําสิง่นัน้ตอบุคคลอืน่  และถาตองการใหบุคคลอื่น

กระทําส่ิงใดตอเราก็จงกระทําส่ิงนั้นตอเขา 

7)  รู จักใหกําลังใจคนอื่น  เชน  ยกยองใหเกียรติ  ใหกําลังใจผูอืน่ดวย

การชมเชย  รูจักแสดงความชื่นชมยินดีตอความสําเร็จของเพื่อนรวมหอง  เพื่อนรวมงาน  เปนตน 

8)  รูจักไววางใจคนอื่น  คือ  รู จักไวเนื ้อเชื ่อใจคนอื่นบางตามสมควร  

เพราะคนอื่นอาจมีความดอยเกินไปในดานตาง ๆ ไดเชนเดียวกับเรา  นอกจากนี้บางครั้งการ

ประเมินคาความสามารถของผูอื่นดอยเกินไป  อาจนํามาซ่ึงความผิดหวังไดดวย 

9)  รู จักรวมมือกับคนอื่น  เชน  การใหความรวมมือกับหมูคณะในการ

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของสวนรวมดวยความเต็มใจ  เพราะผูที่เห็นแกตัวหรือเอาแตไดยอม

เปนท่ีรังเกียจของสังคม 

10)  รูจักเคารพสิทธิของผูอืน่  เชน  ไมควรใชทรัพยส่ิงของของผูอื่นโดย

พลการ  ไมกาวกาย  หรือละเมิดสิทธิซ่ึงเปนผลประโยชนอันชอบธรรมของผูอื่น 

  2.3  หลักในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับกลุมเพ่ือน 

หลักในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับกลุมเพื่อน  มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

1)  รูจักตนเองและรูจักคนอื่น  วัยรุนตองมีความเขาใจในความตองการ

ของตนและของเพือ่นยอมรับสภาพความเปนจริงของตน  และยอมรับความแตกตางในตัวเพือ่น

กับตัวเอง  ไมอิจฉาริษยาเพื่อนท่ีมีฐานะดีกวา  หรือมีความสามารถมากกวา  และไมยกตนขมทาน

หรือดูถูกเหยียดหยามเพื ่อนที่ดอยกวาตน  แตใหยินดีกับความสําเร็จของเพื ่อน  และคอย

ชวยเหลือสนับสนุนเพื่อนหากมีโอกาส 

2)  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  รูจักพูด  รูจักฟง  เรียนรูทีจ่ะพูดเรื่องตาง ๆ ใน

จังหวัดที่เหมาะสม  เปดโอกาสใหเพื่อนไดแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน  

เอาใจใสในตัวเพื่อน  และใหความสําคัญกับเพือ่นดวยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนมีความซื่อสัตย

และจริงใจตอเพื่อน 

3)  การมองโลก  ใหมองในแงที่เปนจริง  ไมมองในแงดีจนเกินไป  อัน

อาจถูกหลอกลวงและคดโกงได  แตไมมองคนในแงรายจนเกินไป  อันจะทําใหเปนคนใจแคบ  ไม

รูจักการใหอภัย 

4)  มีน้ําใจเปนนักกีฬา  ยอมรับผิดเมื่อรูวาตนผิด  ปฏิเสธในสิ่งที่ตนไม

สามารถทําได  เมือ่ใหสัญญาอยางไรไวกับใครก็ตองพยายามทําตามสัญญานั ้นใหดีที ่สุด 
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นอกจากนียั้งตองรูจักเสียสละและใหอภัยแกเพือ่นเมือ่เกิดขอผิดพลาด  โดยทําความเขาใจถึง

สาเหตุท่ีทําใหเกิดขอผิดพลาดนั้น  และรวมมือกันปรับปรุงแกไขตามสาเหตุท่ีเกิดข้ึนตอไป 

หรือสงผลมากระทบ  และเมือ่เกิดอารมณขึน้ก็มักจะพบวาพฤติกรรมการ

แสดงออกดังกลาว  มักมีการเปลีย่นแปลงหรือแตกตางไปจากสภาพเดิม ซึ่งสังเกตเห็นไดชัดเจน

หรืออาจไมชัดเจน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการปรับสภาพอารมณของแตละบุคคล 

 

เรื่องท่ี 3  พฤติกรรมท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 

  ปจจุบันปญหาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนมีหลายลักษณะ  

เชน  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  การติดเชื้อเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  รวมทั้ง

การตัง้ครรภทีไ่มพึงประสงคในวัยรุนทัง้ทีม่าจากพฤติกรรมทางเพศทีไ่มเหมาะสมโดยตรง  และ

มาจากอุบัติภัยทางเพศนับเปนปญหาทางเพศของวัยรุนท่ีอยูในอันดับตน ๆ  

  อยางไรก็ตาม  มีวัยรุ นที่จับคูกันบางคูไมมีเพศสัมพันธกัน  ซึ่งมีสาเหตุหลาย

ประการ  เชน  พอแมดูแลเอาใจใสอบรมสั่งสอนดี  พอแมติดตามดูแลอยางใกลชิด  ไมเปด

โอกาสใหท้ังคูไดอยูในสถานการณท่ีเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ  วัยรุนคิดไปขางหนาเกิดความเกรง

กลัววาจะมีปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย  มีความละอายใจและรูสึกวาผิด  กลัวเสียชือ่เสียง  และ

กลัวคนอื่นจะรู  ไมมีโอกาสท่ีจะไดกระทํา  มีความยับย้ังชั่งใจ  เปนตน 

  การจับคูกันนั้นสวนใหญจะทําใหการเรียนแยลง  การมีคูรักไมใชสัญลักษณของ

การประสบความสําเร็จในชีวิต  ไมใชแฟชั่น  หากวัยรุนคนใดยังไมมีคูรักก็ไมควรรูสึกวาตัวเอง

ดอยกวาเพือ่นทีมี่คนรัก  ไมจําเปนที่จะตองคบกับใครสักคนเปนคูรัก  เพียงเพราะตองการให

ตนเองเหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ เทานั้น 

  ความคาดหวังในเรื่องความรักของผูหญิงและผูชายที่แตกตางกันนั้น  เปนสิ่งที่

วัยรุนที่จับคูกันไมควรมองขาม  เพราะจะทําใหรูวาหญิงและชายจะปฏิบัติตอคนรักตางกัน  ผูชาย

จะคิดถึงเรื่องการไดสัมผัส  ลวงเกินจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ  จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่จะทําใหผูหญิง

ตองเสียความบริสุทธ์ิกอนวัยอันควร  และมักไมคอยเต็มใจ  ซ่ึงวัยรุนหญิงจะตองระวังใหดีในเรื่องนี้ 

 

1. พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

  วัยรุ นเปนวัยที่เกิดความเปลีย่นแปลงและพัฒนาการอยางรวดเร็วในเรื่องเพศ  

บางคนจึงเกิดความสนใจในเพศตรงขาม  สนใจในเรื ่องเพศ  การจับคูเปนคูรักกัน  การเกิด

อารมณทางเพศ  การดูส่ือลามก  การมีเพศสัมพนัธกับคูรัก  การมีสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศ  

หรือการขายบริการทางเพศ 

  เมือ่เปนเชนนีผ้ลเสียทีต่ามมา  ไดแก  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ทําใหเกิด

ความวิตกกังวล  เสียการเรียนเพราะจะสนใจการเรียนนอยลง  เกิดการตั ้งครรภที่ไมพึงประสงค      

การทําแทง  ปญหาลูกไมมีพอ  ทารกถูกทอดท้ิง  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โรคเอดส  เปนตน 

  เหตุและผลดังกลาวขางตนนี้  มักจะเริ่มจากตัวของวัยรุนเองท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

ตอการมีเพศสัมพันธ  ซ่ึงมีดังนี้ 
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  1.  สนใจเรือ่งเพศมาก  ปกติวัยรุ นก็จะสนใจเรือ่งเพศอยูแลวเพราะเปน

ธรรมชาติของวัย  แตถาหมกมุนกับเรื ่องนีม้ากเกินไป  และโอกาสหรือสถานการณเอื้ออํานวย

วัยรุนอาจมีเพศสัมพันธโดยไมคิดไมไดตัดสินใจหรือไมไดวางแผนลวงหนา  คือปลอยใหเปนไป

ตามความตองการและอาจไมคิดถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง 

  2.  มีความหมกมุนในเรือ่งเพศ  มีวัยรุ นจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะวัยรุ นชายที่

หมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไปอาจมีการสําเร็จความใครดวยตนเองบอยครั้ง  โดยไมพยายาม

หลีกเล่ียง  หรือพยายามจัดการกับอารมณทางเพศ  ในผูหญิงก็อาจมีบางแตไมมากเทาผูชาย  

บุคคลประเภทนี้มีความเส่ียงตออาการมีเพศสัมพันธ 

  3.  ชอบถูกเน้ือตองตัวเพศตรงขาม  ผูชายมักจะยินดีทีไ่ดถูกเนือ้ตองตัวผูหญิง

หรือใหผูหญิงมาถูกเนือ้ตองตัวตนเอง  สวนผูหญิงที่คิดเชนเดียวกับผูชายนีก้็มีบาง  การถูกเนื้อ

ตองตัวกันทําใหเกิดอารมณทางเพศได  ถามีโอกาสหรือสถานการณท่ีเอื้ออํานวยก็อาจถึงข้ันการมี

เพศสัมพันธกันได 

  เรื่องนี้มักจะพบเห็นอยูบอยครัง้ในหมูวัยรุนทีมั่กถือโอกาสถูกเนื้อตองตัวกัน  ถา

ถูกผูใหญดุหรือเตือนก็จะบอกวาเปนเพื่อนกัน  ไมคิดอะไร  ถึงแมวาจะมีบางคนที่ไมไดคิดอะไร

จริง ๆ แตก็ไมเหมาะสม  เพราะจะถูกมองวาเปนหญิงสาวทีไ่มรักนวลสงวนตัว  ใหผูชายถูกเนื้อ

ตองตัวงาย ๆ ผูชายก็ไมเปนสุภาพบุรุษเพราะชอบหาเศษหาเลยดวยการถูกเนื้อตองตัวผูหญิง  

ดังนั้นนักเรียนควรปองกันและหลีกเล่ียงไมใหเกิดพฤติกรรมนี้ 

  4.  คิดวาการมีเพศสัมพันธไมใชเรื่องเสียหาย  ไมวาชายหรือหญิงที่คิดเชนนี้

จะเปนผูที่เสีย่งตอการมีเพศสัมพันธมาก  ผูชายมักจะคิดเชนนี้  ซึง่เปนนิสัยที่ติดตัวของผูชายมา

อยูแลว  แตถาผูหญิงคิดเชนนี ้ดวยก็นับวาเปนการสนับสนุนใหผูชายสมหวังขึ้น  จนเปนเปน

ปญหาสําคัญปญหาหนึ ่งในครอบครัวและสังคมไทย  เพราะเปนความคิดที ่นําไปสู การมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย 

  5.  ดูสื่อลามก  ปจจุบันนี้มีสือ่ลามกขายกันมากมายตามทองตลาด  วัยรุนหลาย

คนรูวาแหลงซ้ือขายอยูท่ีใด  การดูส่ือลามกประเภทนี้ทําใหผูดูเกิดอารมณทางเพศ  วัยรุนเปนวัยท่ี

อยากรูอยากลอง  เม่ือดูแลวบางครั้งอาจอยากทดลองทําตามคูพระนางในสือ่ลามกนัน้  ดังวัยรุนที่

มีขาวลงหนาหนังสือพิมพวาไปขมขืนหรือไปมั่วสุมมีเพศสัมพันธกันแลวรับสารภาพวาทําตาม

อยางในส่ือลามกท่ีเคยดู 

  6.  เปนคนเจาชู  คนเจาชูคนท่ีชอบมีคูรักหรือสามีภรรยามากกวา 1 คน  หรือมี

ไปเรือ่ย ๆ ตามความพอใจ  วัยรุนที่เปนคนเจาชูจะมีใจกลาในเรือ่งนี้  และขาดความรับผิดชอบ

ในส่ิงท่ีตนเองกระทําไมรักใครจริง  ถาเบือ่ก็พรอมที่จะทอดทิง้  บุคคลประเภทนีจ้ะมีเพศสัมพันธ

งาย ๆ ไมคิดอะไรมาก  ผูหญิงเปนฝายทีต่องรับภาระในสิ่งทีทั่้งคูไดกระทําลงไป  เชน  เปนฝาย

ตัง้ครรภอาจตองไปทําแทง  หรือตองคลอดลูกแลวเลี้ยงลูกตามลําพัง  เปนตน  จึงตองระวังคน

เจาชูและตองไมเปนคนเจาชู 
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  7.  เคยมีประสบการณทางเพศมาแลว  ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิงที่เคยมี

ประสบการณในการมีเพศสัมพันธมาแลว  ในครั้งตอ ๆ ไปมันจะไมคิดมาก  ใจกลาข้ึน  ไมกลัว  

หรือไมก็ติดใจในเพศรสจึงเปนมูลเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธซํ้าไดอีก 

  8.  เสพสารเสพติด  ผูที่เสพสารเสพติดจะเกิดอาการมึนเมาเคลิบเคลิ้ม  ขาด

ความรูสึกผิดชอบชั่วดี  ครองสติไมได  จึงมักทําอะไรลงไปแบบไมคิดอะไรมากหรืองง ๆ ไมคอย

รูตัว  ดังขาวท่ีพบเห็นบอย ๆ วาวัยรุนไปจัดปารตี้ยาอี  ยาบา  หรือไมก็ไปดื่มแอลกอฮอล  พอมึน

เมาเสพสารเสพติด  หรือยอมมีเพศสัมพันธเพื่อแลกกับสารเสพติดในกรณีท่ีติดสารเสพติดแลว 

  9.  ขาดความไตรตรอง  บุคคลประเภทนี ้มักไมคิดถึงผลทีจ่ะตามมาหรือ

ผลกระทบหลังการมีเพศสัมพันธวาจะเปนอยางไร  เปนคนแกปญหาเฉพาะหนาไปวันหนึ่ง  ไม

คิดถึงอนาคตวาเปนอยางไร  ตัดสินใจโดยขาดสติ 

  10.  อยากรูอยากลอง  วัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากลองอยูแลว  แตถาอยากรู

อยากลองเรือ่งเพศนัน้นับวาเปนอันตราย  ปจจัยที่กระตุนใหอยากรูอยากลองนอกจากจะมาจาก

ตนเองแลว  ยังอาจมาจากปจจัยอื่น ๆ เชน  เพื่อนชักชวน  อานหนังสือลามก 

2.  การหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากสถานการณการเสี่ยงตอการต้ังครรภโดยไมต้ังใจ 

  มีผูหญิงจํานวนไมนอยท่ีตั้งครรภโดยไมตั้งใจ  ท้ังนี้เพราะไมคาดคิดมากอนวาจะ

มีเพศสัมพันธกับผูชายซึง่อาจเปนคูรักของตนเอง  เปนเพือ่น  คนแปลกหนา  พอเลี้ยง  หรือ

แมแตญาติของตน  และไมมีการปองกันการตัง้ครรภแตอยางใด  ดังนั้นผูหญิงควรเรียนรูถึงการ

หลีกเล่ียงและปองกันตนเองจากสถานการณเส่ียงตอการต้ังครรภโดยไมตั้งใจ  ซ่ึงมีขอแนะนําดังนี้ 

  1.  ในกรณีเม่ืออยูกับคูรักของตนเอง  ควรปฏิบัติดังนี้ 

1.1  ไมยอมใหคูรักไดสัมผัส  จับมือ  โอบกอด  ถาถูกกระทําเชนนี ้ควร

แสดงทาทีไมพอใจและปฏิเสธการกระทําดังกลาวอยางจริงจัง  มิฉะนั ้นอาจนําไปสู การมี

เพศสัมพันธเนื่องจากสภาพแวดลอมเหมาะสมและเปนใจ 

1.2  ไมอยูในทีลั่บตาคนสองตอสอง  เพราะคูรักอาจจะลวงเกินเราได  และ

ย่ิงเรามีใจชอบฝายชายดวยก็อาจจะยินยอมจนถึงข้ันมีเพศสัมพันธได 

1.3  ไมไปเที่ยวกันแบบคางคืน  เพราะการคางคืนจะเปนการเปดโอกาสให

ฝายชายลวงละเมิดทางเพศได 

1.4  ไมควรดูสือ่ลามกโดยเฉพาะกับคูรัก  เพราะจะทําใหทัง้สองฝายเกิด

อารมณทางเพศและนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม 

1.5  การไปเท่ียวในงานวันสําคัญตาง ๆ เชน  วันวาเลนไทน  วันลอยกระทง  

วันขึน้ปใหม  ที่เปนการเที่ยวในเวลากลางคืน  แลวจะไปตอกันในสถานที่ทีอ่าจจะมีเพศสัมพันธ

กันได  ดังนั้นการไปเที่ยวกับคูรักในวันสําคัญดังกลาวควรระมัดระวังตัวใหดี  ถาเราคิดวาไมนา

ไววางใจกไ็มควรไปโดยหาทางปฏิเสธอยางนุมนวล 

1.6  การไปเทีย่วงานสังสรรคหรือตามสถานบันเทิงกับคนรักควรระมัดระวัง

ตัวดวย  เพราะอาจดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลแลวทําใหมึนเมาไมรูสึกตัว 
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1.7  อยาใจออนถาถูกขอทีจ่ะมีเพศสัมพันธดวย  อยาหลงคารมเขาเปนอัน

ขาด  และไมตองเขาโกรธ  รักษาความบริสุทธ์ิของเราดีกวา  หากพลาดพล้ังไปแลวก็ควรระวังอยา

ใหเกิดข้ึนอีก 

  2.  ในกรณีเม่ืออยูกับเพ่ือนชาย  ควรปฏิบัติดังนี้ 

2.1  อยาใหมาถูกเนื้อตองตัวโดยไมจําเปน  เพราะถาวันใดที่เพื่อนชายมี

โอกาส  ผูหญงิอาจพลาดทาเสียทีได 

2.2  อยางไวใจใครมากนัก  มีเพื่อนหลายคนท่ีหลอกพาเพือ่นไปขมขืน  บาง

รายใหเพื่อนคนอื่น ๆ ขมขืนดวยตามท่ีมีขาวใหพบเห็นอยูบอย ๆ  

2.3  ไมไปเท่ียวแบบคางคืน  ถึงแมจะไปเปนหมูคณะก็ตองระมัดระวัง 

2.4  การไปเทีย่วตามสถานบันเทิงแลวกลับดึกอาจเปนอันตราย  ถามีเพือ่น

อาสาไปสงบานก็ควรระวัง  เพราะอาจพาไปที่อ่ืนได 

  3. ในกรณีเม่ืออยูกับคนแปลกหนา  ควรปฏิบัติดังนี้ 

3.1  อยาไวใจคนแปลกหนาเปนอันขาด  เพราะยังไมรูจักนิสัยใจคอเขาดีพอ  

ถาหลงเชือ่อาจถูกเขาหลอกได  โดยเฉพาะถาพบกันในสถานบันเทิงเริงรมยเขาอาจจะมองเราวา

เปนผูหญิงท่ีรักสนุก  คงจะมีเพศสัมพันธดวยไมยาก 

3.2  ไมควรเดินทางไปในที่เปลี่ยวยามค่ําคืน  เพราะมีผูหญิงถูกคนราย

ลักพาตัวไปขมขืนมาหลายรายจนนับไมถวนแลวในสถานการณเชนนี ้

3.3  อยาเชื่อคนทีรู่จักกันทางอินเทอรเน็ต  ถึงแมจะคุยกันจนเหมือนรูจักกันดี

แลวก็ตาม  เพราะยังไมเคยเห็นหนากัน  ก็ยังคงเปนคนแปลกหนาอยูดี  หญิงสาวหลายรายทีถู่กคนที่

รูจักกันทางอินเทอรเน็ตหลอกไปขมขืน  บางรายมีการถายรูปไวเพื่อขมขูและตอรองเรื่องอื่น ๆ อีกดวย 

  4.  ในกรณีเม่ืออยูกับพอเลี้ยงหรือญาติ  ผูหญิงที่ถูกคนใกลชิดในครอบครัว

ขมขืนนั้นมีมาก  และมักไมยอมบอกใคร  บางรายถูกขมขืนมานานนับป  บางครั้งเกิดการตั้งครรภ  

เพราะคนในครอบครัวนั้นใกลชิดเห็นกันอยูทุกวันหรือพบกันบอย  ไวใจกันมาก  ในเรื่องนี้ผูหญิง

ควรปฏิบัติตนดังนี้ 

4.1  ใหสังเกตการณสัมผัสของบุคคลเหลานั้นวา  สัมผัสดวยความเอ็นดู

แบบลูกหลานหรือแบบชูสาว  ถามีการสัมผัสนาน  ลูบคลํา  จับตองของสงวน  ตองระมัดระวังอยาเขาใกล 

4.2  ควรนอนในหองท่ีมิดชิดใสกลอนหรือล็อคกุญแจใหเรียบรอย 

4.3  ถาบุคคลเหลานั้นมึนเมาอยาไวใจ  เพราะทําใหขาดสติ  และกระทําใน

ส่ิงท่ีไมคาดคิดได 

4.4  การแตงตัวอยูบาน  การอาบน้ําตองกระทําอยางมิดชิด  อยาเปดเผย

เรือนรางมากนัก  เพราะอาจเปนการย่ัวยุอารมณทางเพศแกบุคคลเหลานั้นได 

4.5  ถาถูกบุคคลเหลานั้นลวนลามควรบอกใหคนในบานทราบ  หรือรอง

ตะโกนใหผูอื่นชวยเหลือ  ไมตองอายเพราะเขาทําไมถูกตอง 
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  ขอควรคิดเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ 

  มีผูหญิงบางคนทีคิ่ดวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องปกติไมใชเรื่องผิด  ไมรับรูถึง

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย  จึงควรตรวจสอบตนเองวามีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคมเพียงใด  โดยตอบคําถามเหลานี้ใหไดเสียกอนท่ีจะคิดมีเพศสัมพันธ 

  1.  ถายินยอมมีเพศสัมพันธ เราจะยอมรับกับผลที่จะตามมาไดเพียงใด เชน      

คําครหาของคนในสังคม  ความกลัวคนอื่นจะลวงรู  การตั้งครรภ  การถูกผูชายทิ้งหลังจากไดเสีย

กันแลว  การเสียความบริสุทธ์ิไปแลวผูชายคนนี้คือคนท่ีจะเปนคูชีวิตของเราหรือไม  เปนตน 

  2.  เมื ่อเรายังไมพรอมที่จะมีลูกจะปองกันตนเองอยางไร  รู วิธีปองกันการ

ตั้งครรภเพียงใด  เม่ือปองกันแลวจะผิดพลาดไดหรือไม  ถาพลาดมีลูกข้ึนมาจะทําอยางไร  ผูชาย

จะรับผิดชอบหรือไม  ตนเองไมอับอายคนอื่น ๆ หรือถาจะตองไปทําแทง  การทําแทงมีอันตราย

เพียงใด 

 

3.  การต้ังครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน 

  การตัง้ครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน  หมายถึง  การต้ังครรภท่ีเกิดข้ึนในวัยรุน

เพศหญิงซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ  โดยอาจมีสาเหตุ

สําคัญมาจากพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมของวยัรุน  หรอือาจเกดิจากการถูกขมขืนกระทําชาํเรา 

  3.1  ปญหาและผลกระทบของการต้ังครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน 

ปญหาการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคผลกระทบท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

1)  ส งผลกระทบตอวัยรุน ท่ีตั้ งครรภ โดยไมพึ งประสงคโดยตรง           

ซ่ึงผลกระทบดังกลาวสรางปญหาท่ีติดตามมา  เปนตนวา 

ปญหาทางดานจิตใจและอารมณ  วัยรุ นที่มีปญหาการตั ้งครรภที่ไมพึง

ประสงคมักมีความรูสึกวาตนเองทําผิด  เกิดความละอายใจ  และมีความคิดวาไมมีใครรักใคร

ตองการอีก  ซ่ึงบางคนอาจแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมและรุนแรงข้ึน  หรือบางคนอาจ

ไมแสดงออกและมักเก็บกดอยากทําลายชีวิตตนเอง ฯลฯ  ซ่ึงภาวะทางจิตใจและอารมณของวัยรุน

ทีต่ั้งครรภโดยไมพึงประสงคนี้จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับการยอมรับและความเขาใจของคนใน

ครอบครัว  ถาครอบครัวยอมรับเขาใจ  และใหอภัย  ปญหาทางดานจิตใจและอารมณก็จะลด

นอยลงได 

ปญหาทางดานสุขภาพ   ปญหาที่มักพบ  คือ  ปญหาโรคเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  การมีเพศสัมพันธโดยไมไดมีการปองกันและคุมกําเนิดยอมมีโอกาส

ใหวัยรุนเพศหญิงไดรับเชื้อเอดส  หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากฝายชายในอัตราเสี่ยงที่สูง  

ปญหาทางทําแทง  ซึง่มักจะสงผลกระทบตอผูทําแทงไดโดยเปนอันตรายตอชีวิต  ซึ่งมักเกิดจาก

การตกเลือดหรือการติดเชือ้อยางรุนแรง  นอกจากนัน้ยังเปนอุปสรรคตอการมีบุตรในอนาคต  

แมการทําแทงจะผานพนไป  แตการทําแทงอาจทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังในโพรงมดลูกและทอ

มดลูก  เปนผลใหโพรงมดลูกและทอมดลูกตีบตัน  มดลูกทะลุหรืออักเสบอยางรุนแรงเพราะ

เครื ่องมือทําแทง  ทําใหบางคนตองตัดมดลูกทิง้  หรือการขยายปากมดลูกขณะทําแทงทําให   
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ปากมดลูกฉีกขาด  หูรูดของปากมดลูกหลวม  เกิดภาวะการณแทงบุตรไดงาย  และยังสงผลใหมี

ปญหาสุขภาพท่ีตอเนื่อง  โดยเฉพาะมักจะพบวามีการอักเสบเรื้อรังในชองเชิงกราน 

 2)  สงผลกระทบตอครอบครัวของวัยรุนท่ีตั้งครรภโดยไมพึงประสงค  

มักพบเสมอวาเม่ือวัยรุนเพศหญิงตั้งครรภโดยไมพึงประสงคข้ึน  วัยรุนของเพศชายมักจะไมแสดง

ความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีเกิดข้ึนภาระความผิดชอบจึงตกเปนของฝายหญิงและครอบครัวเพียงฝายเดียว  

ถาครอบครัวฝายหญิงมีความเขาใจและใหอภัยตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  และครอบครัวยัง

พรอมที่จะรวมแกปญหาการเลีย้งดูเด็กทีจ่ะเกิดขึ้นได  ก็จะชวยลดปญหาทางดานอารมณและ

จิตใจของวัยรุนเพศหญิงลงไดแตในทางตรงขาม  หากครอบครัวของวัยรุนเพศหญิงไมสามารถ

ยอมรับปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวก็อาจสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาได 

 3)  สงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ  การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค

ของวัยรุนทําใหเกิดปญหาทางสังคมตาง ๆ ตามมาดังทีไ่ดกลาวมาแลว  นอกจากนี้  ประเทศชาติ

ตองสูญเสียงบประมาณบางสวนทีต่องนํามาใชเพื่อการบําบัดรักษา  ดูแลสุขภาพของวัยรุนเพศหญิง

ทีต่ั้งครรภโดยไมพึงประสงค  ตองจัดงบประมาณในการเลี้ยงดูประชากรสวนหนึ่งที่เกิดจากพวง

ของปญหาดังกลาว 

  3.2  การปองกันการต้ังครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน 

  การปองกันมีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1)  ตองรูจักหลีกเลี่ยงสถานการณที่เอื้ออํานวยใหเกิดการมีเพศสัมพันธ  

มักพบวาการมีเพศสัมพันธทีไ่มไดตั้งใจของวัยรุนมักจะเกิดจากสถานการณหรือบรรยากาศทีเ่อื้อ

ใหเกดิโอกาสตอการมีเพศสัมพันธ  เชน  การอยูตามลําพังสองตอสองในท่ีลับตาคน  หรือการเขารวม

ในกิจกรรมพบปะสังสรรคท่ีมีการด่ืมเครื่องผสมแอลกอฮอล  เปนตน 

2)  ตองรูจักใชทักษะในการปฏิเสธเพื่อแกไขสถานการณเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ  วิธีการหลีกเลี่ยงและแกไขสถานการณดังกลาว  ฝายหญิงตองนําทักษะการปฏิเสธไปใช  

ซึง่การปฏิเสธของฝายหญิงจะเปนสัญญาณเตือนใหฝายชายหยุดแสดงพฤติกรรมทางเพศทีไ่ม

เหมาะสมออกมา  แนวทางในการใชคําพูดทีเ่ปนทักษะของการปฏิเสธ  มีหลายขอความ  เชน  

“หยุดนะ  อยาทําแบบนี้”  ฉันไมชอบหยุดนะ”  “อยานะ  ฉันจะตะโกนใหลั่นเลย”  “คุณไมมีสิทธิ์

ทีจ่ะทําแบบนี”้  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคําพูดที่เปนทักษะในการปฏิเสธมักจะมีคําวา 

“ไม” “อยา” หรอื “หยุด” 

3)  ตองรูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน  การที่ฝายหญิงและฝายชายนําหลัก

ความเสมอภาคทางเพศ  และการวางตัวท่ีเหมาะสมตอเพศตรงขามมาใช  ถือวาเปนการใหเกียรติ

ซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงจะชวยปองกันอารมณในขณะพบปะพูดคุยกันไมใหพัฒนาไปสูความตองการทางเพศได 

4)  ตองระมัดระวังในเรือ่งการแตงกาย  ปจจุบันรูปแบบการแตงกายของ

วัยรุน  โดยเฉพาะวัยรุนเพศหญิงมักนิยมสวมเสือ้ผาที่รัดรูปหรือนอยชื้นเกินไป  ซึง่การแตงกาย

ดังกลาวจะทําใหเห็นรูปรางสัดสวนชัดเจนขึน้  การแตงกายในลักษณะดังกลาวจะสงผลเราใหเพศ

ตรงขามเกิดอารมณและขาดความย้ังคิด  อาจนําไปสูการแสดงพฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศท่ี

เปนอันตราย  จนถึงการต้ังครรภท่ีไมพึงประสงคในเพศหญิงได 
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 5)  ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางตามลําพังในยามวิกาลหรือในเสนทางที่

เปลี่ยว  จากสถิติของวัยรุนเพศหญิงพบวา  อันตรายทีไ่ดรับจากการถูกขมขืนมักเกิดขึ้นในยาม

วิกาลหรือในเสนทางที่เปลี่ยวผูคนสัญจรนอย  ดังนั้น  วิธีการปองกันที่ดีที่สุดหากจําเปนจะตอง

เดินทางในสถานการณดังกลาว  ควรจะมีเพื่อนหรือญาติรวมเดินทางไปดวยเพื่อปองกันอันตรายท่ี

อาจเกิดข้ึน 
 

4.  ความรูเบ้ืองตองเก่ียวกับกฎหมายคุมครองสิทธิผูถูกลวงละเมิดทางเพศ 

  กฎหมายไดระบุฐานความผิดเกี่ยวกับการถูกลวงละเมิดทางเพศไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  4.1  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 

ผูที่ขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  ซึง่มิใชภรรยาตน  โดย

เด็กหญิงนั ้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม  ตองระวางโทษจําคุกตั ้งแต 4-20 ป  และปรับตั้งแต 

8,000-40,000 บาท (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง) 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก  เปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุไม

เกิน  13 ป  ตองระวางโทษจําคุกตัง้แต 7 ป ถึง 20 ป  และปรับตั้งแต 14,000-40,000 บาท  

หรือจําคุกตลอดชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง) 

ถาการกระทําผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสอง  ไดกระทําโดยรวมกระทํา

ความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง  (คือรวมกันกระทําความผิดตั้งแต 2 คนข้ึนไป)  

โดยเด็กหญิงนั้นไมยินยอม  หรือไดกระทําโดยมีอาวุธ  เชน  อาวุธปน  หรือวัตถุระเบิด  หรือโดย

การใชอาวุธอื่น ๆ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสาม) 

แตมีขอยกเวน  คือ  ถาการกระทําดังกลาวขางตนเปนการกระทําที่ชาย

กระทํากับเด็กหญิงอายุมากกวา 13 ป  แตไมเกิน 15 ป  โดยเด็กหญิงนั้นยินยอม  และภายหลัง

ศาลอนุญาตใหสมรสกัน  ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ  และถาศาลอนุญาตใหสมรสกันในระหวางที่

ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนัน้อยู  ศาลตองสั่งปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป (ประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสี)่ 

ถาเปนการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกิน 15 ป  ซ่ึงมิใชภรรยาของตน  

โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม  หรือเปนการกระทําแกเด็กอายุไมกิน 13 ป  แลวเปน

เหตุใหเด็กหญิงไดรับอันตรายสาหัส  เชน  ไดรับบาดเจ็บสาหัส  ผูกระทําตองระวางโทษตั้งแต 15 

ป  ถึง 20 ป  และปรับตั้งแต 30,000-40,000 บาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต (ประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 277 ทวิ (1) )  และหากเด็กนั้นถึงแกความตาย  ผูกระทําตองระวางโทษประหาร

ชีวิต  หรือจําคุกตลอดชีวิต  (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ทว ิ(2) ) 

หากการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกิน 3 ป  หรือการกระทําแก

เด็กหญิงอายุยังไมเกิน 15 ป  ดังกลาวขางตน  ไดรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปน

การโทรมหญิง  หรือกระทําโดยมีอาวุธปน  หรือวัตถุระเบิดหรือโดยการใชอาวุธ  และเปนเหตุให

เด็กหญิงผูถูกระทําไดรับอันตรายสาหัส  ผูกระทําตองระวางโทษประหาชีวิต  หรือจําคุกตลอดชีวิต  

และหากเด็กหญิงที่ถูกกระทําถึงแกความตาย  ผูกระทําตองไดรับโทษประหารชีวิต  และหาก
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เด็กหญิงที่ถูกกระทําถึงแกความตาย  ผูกระทําตองไดรับโทษประหารชีวิต  (ประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 277 ตรี) 

   

4.2  ความผิดฐานกระทาํอนาจารตอเด็ก 

ผูท่ีกระทําอนาจารแกบุคคลอายุต่ํากวา 15 ป  โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ 

โดยใชกําลังประทุษราย  โดยบุคคลนัน้อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได  หรือโดยทําใหบุคคลนัน้

เขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป  หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท  

หรือท้ังจําท้ังปรับ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคหนึ่ง) 

 ถาการกระทําอนาจารนั้น  กระทําตอเด็กอายุไมเกิน 15 ป  และผูกระทํา

ผิดไดกระทําโดยการขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย  โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่

ไมสามารถขัดขืนได  หรือโดยทําใหบุคคลนั ้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื ่น  มีโทษหนักคือ  

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 15 ป  หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคสอง)  หากการกระทําดังกลาวขางตน  เปนเหตุให

ผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําอนาจารตองระวางโทษจําคุกตัง้แต 5 ป ถึง 20 ป  และ

ปรับตั้งแต 10,000-40,000 บาท  และหากผูถูกกระทําถึงแกความตาย  ผูกระทําตองระวางโทษ

ประหารชีวิต  หรือจําคุกตลอดชีวิต  (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 280) 

 การขมขืนกระทําชําเราผูเยาว  และการกระทําอนาจารแกเด็กอายุไมเกิน   

15 ป  โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม เปนความผิดอาญาแผนดิน  ไมสามารถยอมความกันได 

 แตถาเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิงที่มิใชภรรยาตน  โดยเด็กหญิงนัน้

ไมใชผูเยาว  และการกระทําอนาจารแกบุคคลอายุต่าํกวา 15 ป  ทั้งสองกรณีนี ้ ถามิไดกระทําตอ

หนาธารกํานัล  คือในที่เปดเผย  และไมเปนสาเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก

ความตาย  หรือมิไดเปนการกระทําแกผูสืบสันดาน  คือ ลูก หลาน เหลนของตนเอง  มิใชเปนการ

กระทําตอศิษยซ่ึงอยูในความดูแล  มิใชเปนการกระทําตอผูอยูในความควบคุมตามหนาทีร่าชการ  

หรือมิใชเปนการกระทําตอผูอยูในความพิทักษหรือในความอนุบาล   กรณีทั้งหมดทีก่ลาวมาเปน

ความผิดอันยอมความได  คือเปนกรณีทีผู่เสียหายหรือผูถูกกระทําและผูกระทําความผิดตกลง

หรือสมัครใจไมเอาความตอกัน  ก็เปนอันเลิกแลวตอกนั  (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 281) 
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1.  สรีระรางกายที่เก่ียวของกับการสืบพันธุของเพศหญิงและเพศชาย  มีอะไรบาง  จงอธิบาย

พอสังเขป 

กิจกรรม 

 เพศหญิง________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 เพศชาย________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.  เขียนสรุปเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเขาสูวัยหนุมสาว 

 เพศหญิง________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 เพศชาย________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

3.  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีอะไรบาง 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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เรื่องท่ี  4  สุขภาพทางเพศ 

 

 “ความสุข”เปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนตองการไมเคยถูกจํากัดดวยเพศ วัย ชนชาติ  

“สุขภาวะทางเพศ”ก็เปนเรื่องท่ีทุกคนลวนตองการเชนกัน 

 แผนงานสรางเสริมภาวะทางเพศ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สส.)และมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)ไดดําเนินงานผลักดันวาระการสราง

สุขภาวะทางเพศขึ้นอยางตอเนื ่อง เพราะสุขภาวะทางเพศไมไดมีความหมายแคบๆแคเรื ่อง

เพศสัมพันธแตมีความหมายลึกซ้ึงและมิติท่ีกวางกวานั้น 

 เรื ่องเพศจึงไมใชแคเรื ่องของเนื ้อตัวรางกายแตยังหมายถึงความรับผิดชอบการดูแล

สุขภาพรางกายการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกันการเคารพสิทธิกันและกันและความเทาเทียม 

เพราะสังคมนั้นมีความหลากหลายทางเพศมากวาแคหญิงหรือชาย 

 ผูที่มีสุขภาวะทางเพศทีด่ีก็จะปฏิบัติตอคนทีมี่วิถีทางเพศแตกตางจากตัวเองดวยความ

เคารพไมวาจะเปนสาวประเภทสองหรือหญิงรักหญิงชายรักชาย หรือผูทีร่ักสองเพศและยังปฏิบัติ

กับเพื่อคูรักหรือชายท่ีสําคัญคือมีความรับผิดชอบตอสังคมและตนเองในเรื่องการมีเพศสัมพันธท่ี

ปลอดภัย 

 สังคมจําเปนตองลบความคิดทางลบวาเรื่องเพศเปนเรื่องเพศเปนเรื่องสกปรก อันตรายท่ี

ตองหลีกใหหางแตความจริงเราจําเปนตองศึกษาเรียนรูใหเขาใจเพราะเรื่องเพศเปนสิง่ที่สามารถ

แสดงออกอยางอิสระมีความสุขบนพื้นฐานของความปลอดภัยเพื่อดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข 

 แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศไดจัดทําความรูสุขภาวะทางเพศในแตละชวงวัยไว

เพราะแตละชวงวัยก็จะมีความสนใจและความตองการตางกัน 

 ในวัยเด็กเปนชวงเวลาแหงการสรางพื้นฐานสุขภาวะทางเพศทีด่ีได เด็กเล็ก อายุ 5-8 ป 

เริ่มรับรูไดถึงบทบาททางเพศวาสังคมสรางใหหญิงชายมีความแตกตางกัน ดวยกิจกรรม ดวยการ

กําหนดกรอบ กฎเกณฑตางๆที่ชายทําได หญิงทําไมได หญิงทําได ชายทําไมได ซึ่งขัดขวาง

พัฒนาการและสรางความเขาใจผิดๆใหเด็ก 

 วันแรกรุน อายุ 9-12 เปนชวงวัยที่ตองเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูวัยรุน ซ่ึงชวงนี้

เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงการไดรับขอมูลที่ถูกตองและพรอมใช จึงเปนสิ่งที ่ทําใหเด็กมี

ภูมิคุมกันที่จะเขาสูวัยรุนไดอยางสวยงามจําเปนตองเขาใจและอธิบายถึงการเปลีย่นแปลงนัน้และ

เปดโอกาสใหเด็กรับผิดชอบในครอบครัวใหเด็กไดตัดสินใจดวยตัวเองและรับผิดชอบผลทีจ่ะ

ตามมาไมใชตัดสินใจแทนทุกอยาง 

 เด็กวัยนี่เริ่มจะมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ และความรูสึกทางเพศ ไมใชเรื่องผิดแตการ

ใหขอมูลและความรูทีถู่กตองเปนสิ่งจําเปนการตอบคําถามแบบตรงไปตรงมา เปดโอกาสใหเด็ก

ไดเรียนรูในส่ิงท่ีเหมาะท่ีควรเปนเรื่องท่ีควรสงเสริม 

 เม่ือกาวเขาสูวัยรุน ชวงอายุ 13-18 ป ชวงแหงการเปลีย่นแปลงในทุกๆดาน จําเปนตอง

ไดรับขอมูลเรื่องเพศอยางถูกตองและรอบดาน เพือ่ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ทัง้ดาน

กายใจและอารมณ 
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 จําเปนตองสรางทักษะของเพศสัมพันธที่ปลอดภัยรวมไปกับความรับผิดชอบเพื่อให

สามารถแยกแยะไดวาเซ็กซไมใชแคเรือ่งสนุกแตมีผลที่จะตามมาอีกมากมาย การใหความรูอยาง

ตรงไปตรงมาไมทําใหเรือ่งเซ็กซเปนความผิด ละอาย ทําใหเกิดเพศสัมพันธทีป่ลอดภัยและมี

ความรับผิดชอบข้ึนได 

 ผูใหญจําเปนตองเขาใจกระบวนการเรียนรูของมนุษยวาตองใชเวลาในการสั่งสมความรู

ประสบการณความภูมิใจในตัวเองจึงสามารถมีเพศสัมพันธที่มีความสัมพันธที่มีความปลอดภัย

และเปนสุขได “การใหขอมูลไมไดเปนการชีโ้พรงใหกระรอก แตเปนการสรางความเขาใจและ

ทักษะในชีวิตใหเด็กสามารถเติบโตเปนผูใหญท่ีเขาใจและมีความรับผิดชอบได 

วิธีการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพทางเพศท่ีดี ควรคํานึงถึง 

 การมีเพศสัมพันธทีป่ลอดภัย โดยไมเปลีย่นคูหรือมีเพศสัมพันธกับบุคคลทีไ่มใชสามี

ภรรยาของตน ถาคิดจะมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่ไมใชคูของตนควรปองกันความไมปลอดภัยที่

อาจเกิดข้ึนโดยใชถุงยางอนามัย 

 เนนการรักษาความสะอาดสวนบุคคล เมื่อมีเพศสัมพันธแลวควรตองรีบทําความสะอาด

สวนบคุคลไมหมักหมม เพราะจะทําใหเกิดเชื้อโรคซึง่เปนตนเหตุของอาการคันจนลุกลามเปนโรค

ท่ีอวัยวะเพศได 

 ควรมีเพศสัมพันธแบบธรรมชาติ  ไม ผิดธรรมชาติของคนปกติ เชนการใชวัตถุ

แปลกปลอมในการรวมเพศ การรวมเพศโดยใชวัตถุเลียนแบบธรรมชาติเชน ตุ กตายาง ให

คํานึงถึงความปลอดภัย 

 การคุมกําเนดิ 

 เปนสวนหนึ่งของการวางแผนครอบครัวในเรือ่งระยะทีพ่รอมจะมีบุตรเมือ่ใดคํานวณบุตร

ทีจ่ะมีกีค่น หรือระยะหางของการมีบุตรเวนนานเทาใด ทั้งนีเ้พื่อใหเหมาะสมกับความพรอมและ

ความตองการของคูสมรส การคุมกําเนิดเปนวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันการตั้งครรภ 

 การวางแผนครอบครวัและการคุมกําเนิด 

 การวางแผนครอบครัวละการคุมกําเนิด (Family Planning and Birth Control) คือการที ่ 

คูสมรสวางแผนในเรื่องการมีบุตรวาจะมีบุตรเม่ือใด จะมีบุตรกี่คน แตละคนจะเวนนานเทาใดท้ังนี้

เพื่อใหเหมาะสมกับความพรอมและความตองการของคูสมรส สวนการคุมกําเนิดนั้นเปนวิธีการ

เพื่อมิใหเกิดการต้ังครรภซ่ึงมีอยูหลายวิธี 

 1.การใชถุงยางอนามัย (Condom) ถุงยางอนามัยมีลักษณะเปนถุงทีทํ่าดวยยางบางๆ

ยืดได ใชสวมอวัยวะเพศชายขณะท่ีแข็งตัวพรอมท่ีจะรวมเพศ การใชถุงยางอนามัยเปนการปองกัน

ไมใหตัวอสุจิเขาไปในโพรงมดลูกผสมกับไขของผายหญิงได เพราะถูกถุงยางปองกันไว ตัวอสุจิ

และน้ําอสุจิจะอยูในถุงยางอนามัย เมือ่ใชเสร็จแลวจะถอดออกใหใชกระดาษชําระจับขอบถุงยาง

ใหกระชับอวัยวะเพศกอนแลวจึงถอดถุงยางออกแลวนําไปท้ิงถังขยะ 

 มีการผลิตถุงยางอนามัยสําหรับผูหญิงใชเหมือนกันขนาดใหญกวาถุงยางอนามัยที่ผูชายใช

แตไมคอยไดรับความนิยม 
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 2.การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด(Contraceptive Pill) ยาเม็ดคุมกําเนิดจะ

ประกอบดวยฮอรโมนสังเคราะห 2 ชนิด คือ เอสโตรเจน โพรเจสเทอโรน ซึง่จะออกฤทธิค์ลายกับ

ฮอรโมนที่มีอยูตามธรรมชาติในรางกายของผูหญิง และสรางกลไกตางๆ ในรางกายเพื ่อที่จะ

ปองกันการตั้งครรภดวยการปองกันไมใหไขสุกและยับยัง้การตกไข ตลอดจนทําใหมูกบริเวณ  

ปากมดลูกเหนียวขนจนตัวอสุจิจะผานเขาสูโพรงมดลูกไดยาก แตถากลไกท้ัง 2 ประการนีไ้มไดผล 

มันจะเปลีย่นแปลงเยือ่บุโพรงมดลูกไมใหเหมาะสมสําหรับการฝงตัวของไขที่ถูกผสมแลว ยาเม็ด

คุมกําเนิดท่ีใชอยูท่ัวไปมี 3 แบบ คือ 

 2.1 แบบ 21 เม็ด ยาเม็ดในแผงจะประกอบดวยฮอรโมนท้ังหมด การเริ่มรับประทานยา

เม็ดแรกใหเริ่มตรงกับวันของสัปดาหที่ระบุแผงยา เชน ประจําเดือนมาวันแรกคือวันศุกรก็เริ่มกิน

ท่ี “ศ” หรือวันศุกร โดยรับประทานวันละ 1 เม็ดเปนประจําทุกวันตามลูกศรชี ้จนหมดแผง 

หลังจากนั้นใหหยุดใชยา 7 วัน เมื่อหยุดยาไปประมาณ 2-3 วันก็จะมีเลือดประจําเดือนมาและ

เม่ือหยุดจนครบ 7 วันแลวไมวาเลือดประจําเดือนจะหมดหรือไมก็ตามใหเริ่มแผงใหมทันที 

 2.2 แบบ 28 เม็ด ยาเม็ดในแผงหนึ่งจะประกอบดวยฮอรโมน 21 เม็ด และสวนที่ไมใช

ฮอรโมนอีก 7 เม็ด ซ่ึงมักจะมีขนาดเล็กหรือใหญกวา 21 เม็ดแรก การเริม่รับประทานยาแผงแรก

ใหเริม่รับประทานยาในวันแรกทีป่ระจําเดือนมา โดยรับประทานยาเม็ดแรกในสวนทีร่ะบุวาเปน

จุดเริม่ตน 1 แลวรับประทานทุกวันตามลูกศรชีจ้นหมดแผง โดยเมือ่รับประทานหมดแผงแลวให

รับประทานยาแผงใหมตอไปเลยทันทีไมวาประจําเดือนจะหมดหรือยังก็ตาม วิธีรับประทานแบบ 

28 เม็ดจะคอนขางสะดวกกวาแบบ 21 เม็ด ท่ีไมตอจดจําวันท่ีตองหยุดยา 

 ถาลืมรับประทาน 1 เม็ด ใหรับประทานทันทีเมื่อนึกได และรับประทานเม็ดตอไปเวลา

เดิม ถาลืมรับประทาน 2 เม็ด ใหรับประทานยาวันละ 2 เม็ด ติดตอกันไปเปนเวลา 2 วันโดยแบง

รับประทานตอนเชา 1 เม็ด ตอนเย็น 1 เม็ด และใชวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นรวมดวย เชนใช

ถุงยางอนามัยเปนเวลา 7 วัน ถาลืมรับประทาน 3 เม็ดขึ ้นไป ควรหยุดยาและรอใหเลือด

ประจําเดือนมากอนแลวคอยเริ่มแผงใหมและใชวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นรวมดวย 

 2.3 แบบรับประทานหลังรวมเพศภายใน 24 ชัว่โมง แตเดือนหนึ่งไมควรใชเกิน4 ครั้ง 

ยานี้ใชกินทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังรวมเพศ และควรกินยาอีกหนึง่เม็ดในเวลา 12 ชวงโมง

ตอมายาเม็ดนี้มักมีปริมาณของฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) สูง การใชยาชนิดนี้ใหผลเสีย

มากกวาผลดี พบวาเปนอาการขางเคียง คือ คลืน่ไส อาเจียน มีเลือดออกมากกวาปกติ และทําให

ทอนําไขเคล่ือนไหวชา อันเปนเหตุทําใหเกิดทองนอกมดลูกได 

 3.การฝงยาเม็ดคุมกําเนิดใตผิวหนัง ยาประเภทนี้มีสวนประกอบของเอสโตรเจนสูงมี

ฤทธ์ิทําใหไขทีผสมแลวไมสามารถฝงตัวไดในผนังมดลูก เปนยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฝงไวใตผิวหนัง

บริเวณดานใตทองแขนของฝายหญิง มีลักษณะเปนแคปซูลเล็กๆ 6 อัน ยาจะซึมจากแคปซูลเขาสู

รางกายอยางสม่าํเสมอ สามารถคุมกําเนิดไดนานถึง 5 ป ตัวยาที่ใสในแคปซูลเปนชนิดเดียวกับ 

ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบ 21 เม็ด 
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 4.การใสหวงอนามัย (Iucd :: Intra Uterine Contraceptive Device) ใชโดยการใสหวง

อนามัยไวในโพรงมดลูก ซึ่งแพทยจะเปนผูใสหวงให สามารถคุมกําเนิดได 3-5 ป แลวจึงมา

เปล่ียนใหมแตก็มีบางชนิดท่ีตองเปล่ียนทุกๆ 2 ป วิธีนี้ไมเหมาะสําหรับผูหญิงท่ียังไมเคยมีบุตร 

 5.การฉีดยาคุมกําเนิด ใชกับผูหญิงฉีดครัง้หนึ่งปองกันไดนาน 3 เดือน อาจมีขอเสียอยู

บางคือเมื ่อตองการมีบุตรอาจตองใชเวลานานกวาจะตั ้งครรภ และไมเหมาะสําหรับผู ที ่มี

ประจําเดอืนมาไมสมํ่าเสมอ 

 6.การนับระยะปลอดภัย (Count safe Period) คือนับวันกอนประจําเดือนมา 7 วัน และ

หลังประจําเดือนมา 7 วัน เพราะไขยังไมสุขและเยื่อบุโพรงมดลูกกําลังเปลี่ยนแปลง แตถา

ประจําเดือนมาไมแนนอน การคุมกําเนินวิธีนี้อาจผิดพลาดได 

 7.การหลั่งอสุจิภายนอก คือการหลัง่น้าํอสุจิออกมานอกชองคลอด แตก็อาจมีน้าํอสุจิ

บางสวนเขาไปในชองคลอดได วิธีนี้จึงมีโอกาสต้ังครรภไดสูง 

 8. การผาตัดทําหมัน เปนการคุมกําเนิดแบบถาวร ดังนั้นผูทีคิ่ดจะทําหมันจะตองแนใจ

แลววาจะไมมีบุตรอีก ซ่ึงสามารถทําไดท้ังผูหญิงและผูชาย 

 8.1 การทําหมันชาย ทําโดยแพทยใชเวลาประมาณ 10 นาที โดยการใหผูท่ีจะทําหมัน

นอนบนเตียงผาตัด มีมานกัน้มิใหเห็นขณะทีแ่พทยกําลังผาตัดเจาหนาทีจ่ะโกนขนบริเวณอวัยวะ

เพศออกเล็กนอยแลวแพทยจะฉีดยาชาเฉพาะที่ แลวจึงเจาะถุงอัณฑะเพื่อผูกทออสุจิโดยไมตอง

เย็บ หามแผลถูกน้ํา 3 วัน หลังทําหมันชายแลวจะตองคุมกําเนิดแบบอื่นไปกอนฝายชายจะหล่ังน้ํา

อสุจิประมาณ 15 ครัง้ แลวน้าํอสุจิครัง้ที ่15 หรือมากกวาไปใหแพทยตรวจวายังมีตัวอสุจิหรือไม 

ถาแพทยตรวจวาไมมีตัวอสุจิแลวก็สามารถมีเพศสัมพันธไดโดยไมตองใชการคุมกําเนิดแบบอื่น

อีกตอไปเลย 

 8.2 การทําหมันหญิง แบงออกเปน 2 แบบคือ 

  1.การทําหมันเปยก คือการทําหมันหลังคลอดบุตรใหมๆภายใน 24-48 ชั่วโมง

เพราะจําทําไดงายเนื่องจากมดลูกยังมีขนาดใหญและลอดตัวสูง โดยขอบบนอยูสูงเกือบถึงสะดือ

วิธีนี้จะผาตัดทางหนาทอง 

  2.การทําหมันแหง คือการทําหมันในระยะปกติขณะทีไ่มมีการตัง้ครรภหรือหลัง

การคลอดบุตรมานานแลว มดลูกจะมีขนาดแกติและอยูลึกลงไปในอุงเชิงกราน การทําหมันแหง

อาจทําไดหลายวิธี เชน ผาตัดทางดานหนาทอง ผาตัดทางชองคลอด โดยใชเครื่องมือตางๆที่

ทันสมัยชวยการไปรับบริการทําหมันนี้สามารถไปรับบริการไดในหลายหนวยงานทีใ่หบริการ

ทางดานสาธารณสุขท้ังของภาครัฐและเอกชน เชน โรงพยาบาลตางๆ สมาคมพัฒนาประชากรและ

ชมุชน สมาคมวางแผนครอบครวัแหงประเทศไทย สมาคมทําหมันแหงประเทศไทย เปนตน 

 9.การคุมกําเนินดวยยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน เปนการปองกันการตั ้งครรภเฉพาะ

ฉุกเฉินเชน การมีเพศสัมพันธโดยไมไดใชการปองกันวิธีอื่นมากอน ใชถุงยางอนามัยเสร็จแลวไม

แนใจวารั ่วหรือแตก ลืมกินยาแบบประจําวันติดตอกันสองวัน ใสหวงอนามัยแตหวงหลุด มี

เพศสัมพันธในชวงทีไ่มปลอดภัย กรณีถูกขมขืน ซึง่องคกรอนามัยโลกไดใหการรับรองวาการกิน
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ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินเปนวิธีทีป่ลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภได

ระดับหนึ่ง 

 ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพสูงก็ตอเมื่อ มีการนํามาใชตามขอบงชี้ทีก่ําหนด

ไว และใชเทาที่จําเปนเทานัน้ สําหรับผลคางเคียงทีเ่กิดขึน้บอย คือ การมีรอระดูผิดปกติ คลืน่ไส

อาเจียน แตหากใชบอยละตอเนื่องมีโอกาสตั้งครรภนอกมดลูกได 

 การทําแทง 

 การทําแทง หมายถึง การทําใหการตัง้ครรภสิน้สุดกอนอายุครรภ 28 สัปดาหสําหรับใน

ประเทศไทยการทําแทงยังไมเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายไมวาจะกระทําโดยแพทยปริญญาหรือหมอ

เถือ่นกต็าม กฎหมายจะอนญุาตใหทําแทงได 2 กรณี คือ กรณีถูกขมขืนและกรณีตัง้ครรภนัน้เปน

อัตราตอสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ เทานั้น 

 เม่ือเกิดการตั้งครรภไมพึ่งประสงคเด็กวัยรุนจะเกิดความกังวลจากความไมพรอมท่ีจะเปน

ผูรับผิดชอบกับการมีบุตร จึงคิดหาวิธีการทําลายเด็กในครรภ โดยการทําแทงกับหมอเถือ่นทีผิ่ด

กฎหมาย ผิดศีลธรรม เพราะในสังคมไทยไมเปดใหมีการทําแทงแบบเสรี นอกจากการต้ังครรภใน

ครั้งนั้นแพทยพิจารณาใหทําแทงได ในกรณีอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตผูเปนแม เชนการทองนอก

มดลูก ครรภเปนพิษ ทองไขปลาดุก หรือในกรณีทีแ่มไดรับเชือ้โรคหลังจากการตัง้ครรภแลว เชน 

ไดรับเชื้อหัดเยอรมัน 

 การทําแทงโดยท่ัวไปของเด็กวัยรุนจะทําแทงกับผูท่ีไมมีความรูดานการแพทยท่ีแทจริง  

จึงทําใหเกิดอันตรายกับผูมาทําแทง เชน เกิดการตกเลือด หรือไดรับอันตรายอาจเกิดการติดเชือ้

โรค จากเครื่องมือ อุปกรณท่ีนํามาใช เกิดความสกปรกจากการใชอุปกรณ สถานท่ีจนทําใหมารดา

เปนบาดทะยักไดดวย 

 การแทงบุตรที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูเปนแมเนื่องจากมีบางสวนของทารก

หรือรกหลงเหลืออยูจึงตองนําสวนที่เหลือออกจากมดลูกใหหมดโดยแพทยตองใชเครือ่งดูดหรือ

ใชวิธีขูดจากโพรงมดลูก หรืออาจตองใชฮอรโมนที่ใหใหมดลูกเกิดการบีบตัวขับสวนที่คางออก

และในบางกรณีแพทยตองใชยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาหรือปองกันการติดเชื้อ 

 ติดเชื้อ HIVS  

 สวนใหญเกิดจากการมีเพศสัมพันธกับบุคคลอื ่นที่ไดรับเชื ้อไวรัส HIV ในรางกาย

รองลงมาเกิดจาการใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือดทําใหไดรับเชื้อ HIV จากเลือดทีสั่มผัสหรือ

เลือดท่ีไดรับเขาสูรางกาย 

 บุคคลที่มีโอกาสไดรับเชือ้ไวรัส HIV VS โดยไมไดเกิดจากการมีเพศสัมพันธและไมไดใช

เข็มฉีดยาใดๆ สวนหนึ่งจะเกิดกับบุคคลสวนหนึ่งทางการแพทย ที่มีโอกาสสัมพันธน้ ําเลือด

น้าํเหลือง ที่คัดหลัง่จากผูปวยโดยไมไดปองกันตนเองโดยการใชถุงมือ กอนสัมผัสกับผูปวยจึงมี

โอกาสไดรับหรือติดเชื้อ HIV VS ได 

 การตั้งครรภเม่ือไมมีความพรอม  

 การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนปญหาของสังคมไทยมากขึน้ ทั้งนีเ้พราะคานิยมใน

เรื่อง การรักนวลสงวนตัวของเพศหญิง หรือการเห็นคุณคาในการรักษาความบริสุทธ์ิของตนจนถึง
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วัยแตงงาน เด็กวัยรุนปจจุบันไมไดคํานึงถึง ท้ังนี้อาจเปนเพราะการดูแลเอาใจใสใหการอบรมจาก

บิดามารดามีนอยลง เด็กยุคใหมรับอารยะธรรมความกาวหนาหรืออิทธิพลตางประเทศมากขึ้น จึง

ไมคอยเชือ่ฟงบิดามารดา จึงเปนสิง่จําเปนที่ตองปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกโดยครอบครัวชุมชน

โรงเรียนสถาบันท่ีมีสวนเกี่ยวของควรเขามามีบทบาทรณรงคปองกันปญหานี้รวมกัน 

 การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนพฤติกรรมทีก่อใหเกิดปญหาตางๆตามมาในชีวิต

ตลอดจนเปนปญหาหรือภาระแกสังคม ชุมชนดวย เชนเกิดการติดโรคทางเพศสัมพันธและยังเปน

บุคคลแพรเชื้อโรคทางเพศสัมพันธแกคนอื่นดวยถาบุคคลนัน้ใหบริการทางเพศการตัง้ครรภเมื่อ

ไมมีความพรอมหรือตั้งครรภโดยไมคาดคิดนอกจากจะสงผลกระทบตอชีวิตของตนเองแลว ยัง 

สงผลกระทบตอครอบครัว ทําใหบิดามารดา ญาติพีน่องอับอายเสียใจรวมสงผลกระทบตอสังคม 

เชน ปญหาเด็กถูกทอดท้ิงเพราะพอแมไมตองการบุตร หรือไมพรอมจะรับเล้ียงดูบุตรเนื่องจากยัง

ไมมีอาชีพ เรียนไมจบ 

 ดังนั้นจึงตองใหคําแนะนําอบรมสั่งสอนใหพฤติกรรมตนอยูในกรอบของสังคมที่ดีไมยุง

เกี่ยวเรือ่งเพศสัมพันธปองกันตนเองไมปลอยตัวใหมีเพศสัมพันธในวัยที่ยังไมสมควรใหตั้งใจ

ศึกษาเลาเรียน และสามารถประกอบอาชีพจนเล้ียงตัวเองไดแลวจึงคิดมีครอบครัวภายหลัง 

 1.สอนความรูเรื่องเพศ เพศสัมพันธและการคุมกําเนิดแกเด็กนักเรียนนักศึกษาที่กําลัง

กาวเขาสูวัยรุ นพรองทั้งชี ้ใหเห็นขอดีขอเสียขอกงการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการ

ตั้งครรภเมื่อไมพรอม โดยเนนย้ําใหเห็นผลเสีย ไดแก การสูญเสียโอกาสในการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพการงานที่ดี ตลอดจนโอกาสในการเจอคูครองที่ดีในอนาคต 

 2.สอนวัยรุ นชายใหมีความรับผิดชอบและใหเกียรติผูหญิง เนื ่องจากในสังคมไทยยัง    

ยกยองเพศชายวาเปนเพศที่แข็งแรงกวาจึงควรสอนใหผูชายมีความคิดที่จะปกปองชวยเหลือ   

เพศหญิงมากกวานอกจากนีเ้พศชายจะตองใหเกียรติผูหญิงและมีความรับผิดชอบในการกระทํา

ของตนเองปญหาการทําแทงสวนใหญพบวาฝายชายไมยอมรับการตั้งครรภ 

 3.ปลูกฝงคานิยมในการรักนวลสงวนตัวตั้งแตวัยเด็ก และเนนย้ํามากขึ้นในวัยรุน ไดแก

การแตงกายใหสุภาพ ไมแตงกายลอแหลม ยั่วยุอารมณเพศตรงขามซึ่งเปนเหตุใหเกิดการขมขืน

กระทําชําเรา 

 4.สอนใหรูจักการปฏิเสธในสถานการณที่ไมเหมาะสมไดแกปฏิเสธที่จะไปเที่ยวตอหลัง

เลิกเรียน ปฏิเสธทีจ่ะไปไหนๆกับเพือ่นชายตามลําพังไมเปดโอกาสใหเพศตรงขามถูกเนือ้ตองตัว 

เปนตน 

 แนวทางการแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึ ่งประสงคนีค้งตองเริ ่มจากการปลูกฝงนิสัย

ตั้งแตวัยเด็กใหสอดคลองกับสภาพสังคมในยุคโลกาภิวัฒนนี้ เชื่อวาปญหาการทําแทงผิดกฎหมาย

อาจเบาบางลงไป 
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บทที ่4 

สารอาหาร 

 

สาระสําคัญ 

 ความตองการสารอาหาร ตาม เพศ วัยของรางกาย เปนความตองการสารอาหารในบุคคลแตละ

ชวง และแตละเพศ ยอมมีความแตกตางกัน เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา อาหารมีสวน สําคัญอยางมาก

ในวัยเด็กทั้งในดานการเจริญเติบโตของรางกายและการพัฒนาการในดานความสมพันธของระบบการ

เคลื่อนไหวของรางกาย 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.  วิเคราะหปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการ 

 2.  บอกสารอาหารที่รางกายตองการตามเพศ 

            3.  อธิบายวิธีการประกอบอาหารเพื่อรักษาคุณคาของอาหาร  

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1. สารอาหาร 

 เร่ืองที่ 2. วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร 

             เร่ืองที่  3. ความเชื่อและคานิยมเกี่ยวกับการบริโภค 

             เร่ืองที่  4. ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลัก โภชนาการ 
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เร่ืองที่ 1 สารอาหาร 

 ปริมาณความตองการสารอาหาร ตาม เพศ วัยและสภาพรางกาย ความสําคัญของอาหารและความ

ตองการสารอาหารในบุคคลแตละชวง และแตละเพศ มีความแตกตางกันตามธรรมชาติ ดังนัน้ ปริมาณ

ของสารอาหารที่ควรไดรับในแตละบุคคลจะแตกตางกัน 

1. ความตองการสารอาหารในวัยเด็ก 

 เปนที่ยอมรับกันทัว่ไปแลววา อาหารมีสวน สําคัญอยางมากในวัยเด็กทั้งในดานการเจริญเติบโต

ของรางกายและการพัฒนาการในดานความสัมพันธของระบบการเคลือ่นไหวของรางกายตลอดจนใน

ดานจิตใจ และพฤติกรรมในการแสดงออกและปจจัยที่มีสวนสําคัญทีท่ําใหเด็กไดรับอาหารทีถู่กหลักทาง

โภชนาการ ไดแก 

 1.ครอบครัวที่คอยดูแลและเปนตัวอยางที่ดี 

 2.ตัวเด็กเอง ที่จะตองถูกฝกฝน 

 3.สิง่แวดลอมทาํใหเกดิการเอาอยางคนขางเคียง 

 สําหรับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในวัยเด็กน้ัน เราทราบดีอยูแลววาเด็กตองการอาหารครบทั้ง 6 

ประเภท เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทีม่ีสิง่ทีต่องคํานึงถึงคือ อาหารที่ใหเด็กควรคิดถึง 3 ประเด็น 

ดวยกนัคอื 

 1.อาหารทีใ่หโปรตีน ไดแก นม ไข เนือ้สัตว ตลอดจนโปรตีนจากพืชพวกถัว่เขียวถั่วเหลืองดูวา

ไดรับเพียงพอหรือยัง 

 2.อาหารที่ใหพลังงาน ไดแกขาว แปง น้าํตาล ไขมัน และน้าํมัน ดูวาเพียงพอหรือไม อาหารใน

กลุมนี ้สวนน้ําอัดลม หรือขนมหวาน ลูกกวาดตางๆควรจํากัดลง เพราะประโยชนนอยมากและบางทีทํา

ใหมีปญหาเร่ืองฟนผุดวย 

 3.อาหารที่ใหวิตามินและเกลือแรไดแก พวก ผัก ผลไม และอาหารที่มีใยอาหารที่มีสวนทําใหเก็บ

ไมทองผูก 

 2. ความตองการอาหารของเด็กวัยเรียน 

 ในปจจุบันภาวะของความเรงรีบในสังคมอาจจะทําใหพอแมหรือผูปกครองละเลยเรือ่งอาหารเชา

ของเด็กวัยเรียน ซึ่งเด็กวัยเรียนเปนวัยที่รางกายเจริญเติบโตตองการอาหารเชาของเด็กวัยเรียนซึ่งมักจะเปน

ปญหาของบางครอบครัวที่ตองเรงรีบในตอนเชาของแตละวัน โดยเฉพาะครอบครัวในเมืองใหญๆเชน 

กรุงเทพมหานคร และครอบครัวรุนใหมทีพ่อแมทํางานทัง้คู ไมมีแมครัวหรือคนรับใชที่จะหุงหาอาหาร

ในตอนเชา 

 ดังน้ันในปจจุบันภาวะของความเรงรีบในสังคมอาจจะทําใหพอแมหรือผูปกครองละเลยเรือ่ง

อาหารเชาของเด็กวัยเรียน ซึง่เด็กวัยเรียนเปนวัยทีร่างกายกําลังเจริญเติบโต ถาเด็กไมไดกินอาหารเชา จะ

ทําใหเด็กขาดสมาธิในการเรียน สมองมึน งวง ซึม และถาเด็กอดอาหารเปนเวลานานๆติดตอกัน จะทําให
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มีผลเสียตอระบบการยอยอาหาร และเปนโรคขาดสารอาหารไดดังนั้นการเลือกอาหารเชาที่เด็กวัยเรียน

ควรไดกินและหาไดงายคือ นมสด 1 กลอง ขาวหรือขนมปง ไข อาจจะเปนไขดาว ไขลวก หรือไขเจียว 

ผลไมทีห่าไดงาย เชน  กลวยน้ําวา มะละกอ หรือสม เทานี้เด็กก็จะไดรับสารอาหารทีเ่พียงพอแลวจึง

อยากจะใหพอแมหรืผูปกครองไดตระหนักถึงเด็กๆในการที่จะเตรียมอาหารเชาที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

 3. ความตองการสารอาหารในวัยรุน 

 วัยรุนเปนวันทีม่ีการเจริญเติบโตในดานรางกายอยางมากและในวัยนีเ้องทีก่ารเปลีย่นแปลงทาง

อารมณและจิตใจคอนขางสูงมีกิจกรรมตางๆคอนขางมากทั้งในดานสังคมกีฬาและบันเทิงความตองการ

สารอาหารยอมมีมากขึ้นเปนธรรมดาซึ่งจะตองคํานึงทั้งปริมาณและคุณภาพใหถูกหลักโภชนาการ 

 สําหรับปจจัยที่สําคัญ มีดังน้ี 

 1.ครอบครัว การปลูกฝงนิสัยการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ควรเริม่ตนมาจากที่

บานสําหรับวัยรุนทีอ่าจชอบรักสวยรักงาม อาจพยายามจํากัดอาหารลง ซึง่คนในครอบครัวจะตองให

คําแนะนําเพื่อไมไปจํากัดอาหารที่มีคุณคาและมีความจําเปนตอรางกาย 

 2.ตัววัยรุนเอง จะเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยมีความคิดความเห็นเปนของตัวเองมากขึน้การให

ความรูเกี่ยวกับโภชนาการมีความจําเปนเพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญของการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการอยางสม่ําเสมอซึ่งจะมีผลตอตัววัยรุนเองโดยตรง 

 3.สิ่งแวดลอมในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอิทธิพลจากเพื่อนฝูงมีสวนที่ทําใหวัยรุนเอาอยางกันไม

วาจะเปนเรื่องการรับประทานอาหารตลอดจนการบริโภคสารอันตราย เชน เหลา บุหรี ่และยาเสพติดการ

ดูแลอยางใกลชิดตลอดจนการสนับสนุนใหวัยรุนเลนกีฬา หรือทํากิจกรรมที่มีประโยชนจะมีผลทางออม

ทําใหนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารไมถูกเบี่ยงเบนไปความตองการอาหารที่ใหโปรตีนพลังงาน และ

วิตามินตองเพียงพอสําหรับวัยรุน วิตามินตองเหมาะและโดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทีม่ีเกลือแรประเภท

แคลเซียมและเหล็กตองเพียงพอกับวัยรุนในวัยตางๆ 

 4. ความตองการสารอาหารในวัยผูใหญ 

 ผูใหญถึงแมจะหยุดเจริญเติบโตแลว รางกายก็ตองการสารอาหารอยางครบถวน เพือ่นําไปทํานุ

บํารุงอวัยวะ และเนือ้เยือ่ตางๆ ของรางกาย ใหคงสภาพการทํางานที่มีสมรรถภาพตอไปและปจจัยสําคัญ

อยางหน่ึงที่จะทําใหวัยผูใหญยังคงแข็งแรงไดแก การบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการซึ่งในวัย

นีเ้นือ่งจากเปนวัยทํางานมีเงินทองทีจ่ะจับจายไดมากขึน้ โดยมากจะทําใหเกิดภาวะโภชนาการกินเปน

สวนใหญ เพราะถือเปนความสุขอยางหนึ่งของคนบางกลุมที่คิดวาอุตสาหหาเงินทองแทบแยจึงตอง

รับประทานอาหารที่มีราคาแพงและสวนใหญจะเต็มไปดวยไขมันในปริมาณทีม่ากเกินไปดังนัน้สิง่ทีเ่ปน

หัวใจในการควบคุมเร่ืองอาหารการกินในผูใหญก็คือการควบคุมนํ้าหนักตัวใหเหมาะสมและทานสามารถ

คํานวณไดจากสูตร ดัชนีความหนาของรางกายซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอเรือ่งการควบคุมน้าํหนักตัว 

สําหรับคําแนะนําการรับประทานอาหารที่ถูกตองในผูใหญขอแนะนําดังนี้ 
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 1.ใหบริโภคอาหารหลายชนิด เน่ืองจากไมมีอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงที่ใหคุณคาทางโภชนาการได

ครบถวน 

 2 .บริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อใหนํ้าหนักอยูในเกณฑที่ตองการ 

 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานที่มีไขมันมากเกินไป 

 4. บริโภคอาหารที่มีปริมาณของแปงและกากใยใหเพียงพอ 

 5. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ปรุงดวยปริมาณน้ําตาลจํานวนมาก 

 6. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารเค็มมากเกินไป 

 7. ถาด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลเปนประจํา ขอใหด่ืมแตพอประมาณ 

 8. ความตองการสารอาหารในวัยผูสูงอายุ 

 ผูสูงอายุในที่น้ีหมายถึงผูที่อยูในวัย 60 ปขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันเปนปที่จะเกษียณอายุของทาง

ราชการ แตในอนาคตจะมีคนอายุ 60 ป แตยังแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตความคิดความอานการ

ตัดสินใจยังดีอยูมีจํานวนมากขึ้นเร่ือยๆผูสูงอายุนาจะขยับไปอยูที่ 65 ปขึ้นไป 

 สําหรับปญหาเร่ืองอาหารการกินหรือโภชนาการในวัยน้ีมีขอคิดอยูวาขอใหรับประทานอาหารให

ครบหมูและควบคุมปริมาณโดยดูจากการควบคุมน้ําหนักตัวไมใหมากขึ้นและกรณีน้ําหนักเกินอยูแลว

ควรจะลดนํ้าหนักใหลงมาตามที่ควรเปนดวยเพราะโครงสรางของทานเสือ่มตามวัยถายังตองแบกน้าํหนัก

มากๆจะเปนปญหาได 

ขอแนะนําในการดูแลเร่ืองอาหารในผูสูงอายุมีดังนี้ 

 1.โปรตีนคุณภาพควรใหรับประทานไขวันละ 1 ฟอง และดืม่นมอยางนอยวันละ 1 แกวสําหรับ

โปรตีนจากเน้ือสัตวควรลดนอยลง เพราะสวนใหญจะติดมนัมากบัเน้ือสตัวดวย 

 2.ไขมันควรใชน้ํามันถั่วเหลืองหรือน้าํมันขาวโพดในการปรุงอาหารเพราะเปนน้ํามันพืชที่มี

กรดไลโนเลอิก 

 3.คารโบไฮเดรตคนสูงอายุควรรับประทานขาวใหลดลงและไมควรรับประทานน้ําตาลในปริมาณ

ที่มาก 

 4.ใยอาหารคนสูงอายุควรรับประทานอาหารที่เปนพวกใยอาหารมากขึ้นเพื่อชวยปองกันการ

ทองผูกเชื่อกันวาชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดและลดอุบัติการของการเกิดมะเร็งของลําไสใหญลง

ได 

 5.น้าํดืม่คนสูงอายุควรรับประทานน้าํปริมาณ 1 ลิตรตลอดทั้งวันแตทัง้นี้จะปรับเองไดตามแต

ความตองการของรางกายโดยใหดูวาปสสาวะมีสีเหลืองออนๆเกือบขาวแสดงวาน้ําในรางกายเพียงพอแลว

สวนเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมทั้งน้ําชากาแฟควรงดเวนเสียถาระบบยอยอาหารในคนสูงอายุไมดีทานควร

แบงเปนมื้อยอยๆแลวรับประทานทีละนอยแตหลายมื้อจะดีกวาแตอาหารหลักควรเปนมื้อเดียว 

 6.ความตองการสารอาหารในสตรีตัง้ครรภ 
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 สตรีต้ังครรภนอกจากตองมีสารอาหารทั้ง 6 ประเภทไดแกโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน 

เกลือแร และน้ํา ในอาหารทีรั่บประทานเปนประจําใหครบทุกประเภทแลว สตรีตัง้ครรภตองทราบอีกวา

ควรที่จะเพิ่มสารอาหารประเภทใดจึงจะทําใหเด็กในครรภไดรับประโยชนสูงสุดดังน้ี 

 1.อาหารทีใ่หโปรตีน ไดแกไข นม เนือ้สัตว เครื่องในสัตวและถัว่เมล็ดแหง สตรีตั้งครรภจึงควร

รับประทานไขวันละ 1-2 ฟอง นมสดวันละ 1-2 แกว เนื้อสัตวบกและสัตวทะเล ซึง่จะไดธาตุไอโอดีนดวย

อาหารประเภทเตาหูและนมถั่วเหลือง ก็มีประโยชนในการใหโปรตีนไมแพเน้ือสัตวเชนกัน 

 2.อาหารที่ใหพลังงาน ไดแก ขาว แปง นํ้าตาล ไขมันและนํ้ามัน สตรีต้ังครรภควรรับประทานขาว

พอประมาณรวมกับอาหารที ่ใหโปรตีนดังกลาวแลว ควรใชน้ํามันพืชซึ ่งมีกรดไขมันจําเปน ในการ

ประกอบอาหาร เชนน้าํมันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด สตรีตัง้ครรภควรจะตองรับอาหารทีจ่ะใหพลังงาน

มากขึ้นวันละปริมาณ 300 แคลลอรี ่

 3.อาหารทีใ่หวติามนิและเกลือแร สตรีตั้งครรภตองการอาหารทีม่ีวิตามินและเกลือแรเพิม่ขึน้ควร

รับประทานอาหารประเภทผักและผลไมทุกๆวันเชนสม มะละกอ กลวย สลับกันไป จะไดใยอาหารเพื่อ

ประโยชนในการขับถายอุจจาระดวย เหลือแรที่สําคัญควรรับประทานเพิ่มไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัส 

แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และไอโอดีน สวนวิตามินไดแกกลุมที่ละลายในไขมัน เชน เอ ดี อี เค และที่

ละลายในนํ้าไดแกวติามนิบแีละวิตามนิซี 

 4.โภชนาการบัญญัติ 9 ประการ ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 

รางกายเราตองการอาหารทีม่ีอยู ในอาหารตางๆ เพือ่ใหมีสุขภาพทีดี่แตเราจะตองรูวาจะกิน

อยางไร กินอาหารอะไรบางมากนอยเพียงใดจึงจะไดสารอาหารครบเพียงพอกับความตองการของรางกาย

ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 9 ขอหรือโภชนาการบัญญัติ 9 ประการนี้จะชวยไดถา

ทานปฏิบัติตามหลักดังตอไปน้ี 

  1.กินอาหารครบ 5 หมูแตละหมูใหหลากหลายและหมัน่ดูแลนํ้าหนักตัว 

  2.กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 

  3.กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 

  4.กินปลา เน้ือสัตวที่ไมติดมัน ไข ถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา 

  5.ด่ืมนมใหเหมาะสมตามวัย 

  6.กินอาหารที่มีไขมันพอสมควร 

  7.หลกีเลีย่งการกนิอาหารรสหวานจัดและเคม็จัด 

  8.กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน 

9.งดหรือลดเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอร 
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5. สารตานอนุมูลอิสระ 

 ในรางกายของคนเราเซลลจะผลิตสารชนิดหนึ่งเพือ่ทําลายเนื้อเยื ่อตนเองเพิม่มากขึ้น สารนั้น

เรียกวาอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระนี้เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพหลายประการ ทั้งภาวะ

ความจําเสื่อม โรคมะเร็งเปนตน 

 ในขณะเดียวกันรางกายก็สามารถจัดการกับอนุมูลอิสระไดโดยสรางสารตานอนุมูลอิสระออกมา

ในกระแสเลือด เพื่อจับกับอนุมูลอิสระไดถึง 99.9 % คงเหลอืทาํลายเซลลอยูเพียง 0.1% แตกระนัน้ก็ทําให

เซลลเกิดการบาดเจ็บและยิง่นานวันรอยแผลก็สะสมมากขึน้ เมือ่คนเราแกลงรางกายก็จะสรางสารตาน

อนุมูลอิสระลดลงรางกายจะตองการสารตานอนุมูลอิสระมากขึ้น เพื่อสงผลใหอายุยืน สุขภาพแข็งแรง

ตอตานโรคชรา โรคมะเร็ง เปนตน 

 สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญที่เราพบในแหลงอาหาร มีดังน้ี 

 1.เบตา-แคโรทีน มีมากในแครอท และผักสีเหลืองสมผักสีเขียวเขมตางๆเชนมะเขือเทศ 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 นํ้ามันรํา นํ้ามันถั่วลิสง นํ้ามันจากเมล็ดพืชตางๆ 

 4.ซีลิเนียม พบในอาหารทะเลเนือ้สัตวธัญพืชทีไ่มขัดขาวนอกจากนีย้ังมีสารทีพ่บในผักผลไมทีม่ี

คุณสมบัติในการตานสารอนุมูลอิสระซึ่งสามารถจับกับอนุมูลอิสระลดอันตรายไมใหเกิดโรคมะเร็งได 

พบไดมากในตระกูลสม องุน และผลไมสดอ่ืนๆรวมทั้งผักผลไมตางๆ เชน กระเทียม ผักตระกูลผักกาด 
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ตัวอยาง 

ประเภทและจํานวนของอาหารที่คนไทยควรกินใน 1 วัน 

สําหรับเด็กอายุ 6 ปขึ้นไปถึงวัยผูใหญและผูสูงอายุโดยแบงตามการใหพลังงาน 

กลุมอาหาร หนวยครัวเรือน 
พลังงาน (กโิลแคลอรี) 

1,600 2,000 2,400 

ขาว – แปง 1 ทัพพี = 60 กรัม หรือ คร่ึงถวยตวง 8 ทัพพี 10 ทัพพี 12 ทัพพี 

ผัก 1 ทัพพี = 40 กรัม หรือ คร่ึงถวยตวง 4 (6) ทัพพี 5 ทัพพี 6 ทัพพี 

ผลไม 
1 สวน = สมเขยีวหวาน 1 ผล หรือ 

กลวยนํ้าวา 1  ผล หรือ เงาะ 4 ผล 
3 (4) สวน 4 สวน 5 สวน 

เน้ือสัตว 
1 ชอนกนิขาว = ปลาทูคร่ึงตัว หรือ 

ไขคร่ึงฟอง หรือไกคร่ึงนอง 

6 ชอน 

กินขาว 

9 ชอน 

กินขาว 

12 ชอน 

กินขาว 

นม 1 แกว = 250 ซีซ ี 2 (1) แกว 1 แกว 1 แกว 

นํ้ามัน 

นํ้าตาล และ 

เกลอื 

ชอนชา ใชแตนอยเทาที่จําเปน 

หมายเหตุ เลขใน ( ) คือปริมาณที่แนะนําสําหรับผูใหญ 

 1,600 กโิลแคลอรี สําหรับ  เด็กอาย ุ6-13 ป 

      หญิงวัยทํางานอายุ 25-60 ป 

      ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 

 2,000  กโิลแคลอรี สําหรับ  วัยรุน หญิง-ชาย อายุ 14-25 ป 

      วัยทํางานอายุ 25-60 ป 

 2,400  กโิลแคลอรี สําหรับ  หญิง-ชาย ที่ใชพลังงานมากๆ เชน เกษตรกร 

      ผูใชแรงงาน นักกีฬา 

สรุป  

 อาหารเปนปจจัยทีม่ีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย การรับประทานอาหารควร

ยึดหลักโภชนาการ เพื่อใหไดพลังงานและสารอาหารที่พอเพียง วัยรุน เปนวัยที่กําลังเจริญเติบโตจึงควร

บริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ 
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เร่ืองท่ี  2  วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร 

 2.1 หลักการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

  เพื่อใหไดอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ มีหลักการปรุงอาหารที่

ถูกสุขลักษณะ โดยคํานึงถึงหลัก 3 ส คือสงวนคุณคา สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย 

 สงวนคุณคา คือ การปรุงอาหารจะตองปรุงดวยวิธีการปรุง ประกอบเพือ่สงวนคุณคาของอาหาร

ใหมีประโยชนเต็มที่ เชน การลางใหสะอาดกอนห่ันผัก การเลือกใชเกลือเสริมไอโอดีน 

 สุกเสมอ คือ ตองใชความรอนในการปรุงอาหารใหสุกโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตวทัง้นี้

เพื่อตองการจะทําลายเชื้อโรคที่อาจปนเปอนมากับอาหาร การใชความรอนจะตองใชความรอนในระดับที่

สูง ในระยะเวลานานเพียงพอทีค่วามรอนจะกระจายเขาถึงทุกสวนของอาหาร ทําใหสามารถทําลายเชือ้

โรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สะอาดปลอดภัย คือ จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของอาหารกอนการปรุงประกอบ

วาอยูในสภาพที่สะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เชน เนื้อหมูสด ตองไมมีเม็ดสาคู (ตัวออนพยาธิตัวตืด) 

นํ้าปลา จะตองมีเคร่ืองหมาย อย.รับรอง เปนตน และจะตองมีกรรมวีธีขัน้ตอนการปรุง ประกอบอาหารที่

สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีผู ปรุง ผู เสิรฟอาหารที ่มีสุขวิทยาสวนบุคคลทีดี่ รู จักวิธีการใช

ภาชนะอุปกรณและสารปรุงแตงรสอาหารทีถู่กตองเชน วีการสดปริมาณสารพิษกําจัดศัตรูพืชทีต่กคางใน

ผักสด การใชชอนชิมอาหารเฉพาะในการชิมอาหารระหวางการปรุงอาหาร 

 2.2 หลกัการทาํอาหารใหสะดวกและรวดเร็ว 

 อาหารที่ปรุงเองนอกจากจะประหยัดแลวยังไดอาหารที่สะอาด สด ใหม มีรสถูกปากและลดความ

เสี่ยงจากการมีสารเคมีปนเปอนแต เวลา มักจะเปนขอจํากัดในการลงมือทําอาหาร แมบานอาจมีวิธีการ

เตรียมอาหารพรอมปรุงในวันหยุด เก็บไวในตูเย็นแลวนํามาปรุงใหมไดโดยใชเวลานอยแตไดคุณคามาก

เร่ิมจากอาหารประเภทเน้ือสัตว เชน หมู ไก กุง ปลา เมื่อซื้อมาจัดเตรียมตามชนิดที่ตองการปรุงหรือหุงตม

แลวทําใหสุก ดวยวิธีการตมหรือรวน แลวแบงออกเปนสวนๆตามปริมาณที่จะใชแตละครั้ง แลวเก็บไวใน

ตูเย็น ถาจะใชในวันรุงขึ ้น หรือเก็บไวในชองแชแข็งถาจะเก็บไวใชนาน เมื ่อตองการใชก็นําออกมา

ประกอบอาหารไดทันที โดยไมตองเสียเวลา รอใหละลายเหมือนการเก็บดิบๆ ทั้งชิน้ใหญโดยไมหั่น การ

เตรียมลวงหนาวิธีน้ี นอกจากจะสะดวก รวดเร็วแลว ยังคงรสชาติและคุณคาของอาหารอีกดวย 

 2.3 หลักการเก็บอาหารใหสะอาดปลอดภัย 

 การเก็บอาหารตามหลักการสุขาภิบาลอาหารมีวัตถุประสงคเพื่อยืดอายุของอาหารที่ใชบริโภค 

โดยจะตองอยูในสภาพทีส่ะอาดปลอดภัยในการบริโภค หลักการในการเก็บอาหารใหคํานึงถึงหลัก 3 ส. 

คอืสดัสวนเฉพาะ สิ่งแวดลอมเหมาะสม สะอาดปลอดภัย 

 สัดสวนเฉพาะ คือ ตองเก็บอาหารใหเปนระเบียบ แยกเก็บตามประเภทอาหารโดยจัดใหเปน

สัดสวนเฉพาะไมปะปนกัน มีฉลากซื้อหรือเคร่ืองหมายอาหารแสดงกํากับไว 



 79 

 สิง่แวดลอมเหมาะสม คือ ตองเก็บอาหารโดยคํานึงถึงการจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ

อาหารแตละประเภทโดยคํานึงถึงอุณหภูมิความชืน้เพือ่ชวยทําใหอาหารสดสะอาดเก็บไดนานไมเนาเสีย

งายสิ่งแวดลอมของอาหารจะจัดการใหอยูในสภาพที่จะปองกันการปนเปอนได เชน การเก็บอาหาร

กระปองในบริเวณที่มี อาหารหมุนเวียน สูงจากพื้นอยางนอย 30 ซม. การเก็บนมพาสเจอไรสไวใน

อุณหภูมิตํ่ากวา 7 องศาเซลเซยีส เปนตน 

 สะอาดปลอดภัย คือ ตองเก็บอาหารในภาชนะบรรจุที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย มีการทํา

ความสะอาดสถานที่เก็บอยางสม่ ําเสมอไมเก็บสารเคมีที ่เปนพิษอื่นๆเชน การใชถุงพลาสติก/กลอง

พลาสติกสําหรับบรรจุอาหารในการบรรจุอาหารที่เก็บไวในตูเย็น/ตูแชแข็ง เปนตน 

 2.4 อุณหภูมิเทาไหรจึงจะทําลายเชื้อโรคได 

 เชื ้อจุลินทรียมีอยู ทั ่วไปตามสิ่งแวดลอมมนุษย สัตว อาหาร ภาชนะอุปกรณและสามารถจะ

ดํารงชีวิตอยูไดในชวงอุณหภูมิตํ่ากวา 0 องศาเซลเซยีส จนถงึ 75 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะเชื้อจุลินทรียที่

กอใหเกิดโรคระบาดทางเดินอาหารมักจะเปนเชื้อจุลินทรียที ่สามารถเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิหอง

ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซยีส 

 ฉะนัน้ การทําลายเชือ้จุลินทรียทีก่อใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารจําเปนจะตองกําหนดชวง

อุณหภูมิทีเ่หมาะสมเพื่อจะไดแนใจวาเชื ้อจุลินทรียถูกทําลายจนหมดสิน้ในขบวนการผลิตอาหารทาง

อุตสาหกรรมการทําลายเชื้อโรคจําเปนตองอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสมควบคูไปกับระยะเวลาที่เหมาะสมจึง

จะมีประสิทธิภาพในการทําลายทีดี่ คืออุณหภูมิที่สูงมากใชระยะเวลาสั้น(121องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 

นาที)และอุณหภูมิที ่ต่ ําใชระยะเวลานาน(63 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที)ทั ้งที ่ยังมีปจจัยอื่นที ่

เกี่ยวของในการควบคุมไดแกปริมาณเชื้อจุลินทรียประเภทของอาหารคาความเปนกรด ดาง ความชื้น 

 สําหรับในการปรุงประกอบอาหารในครัวเรือนอุณหภูมิที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย คือ 80 

องศาเซลเซียส-100 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิน้ําเดือด)เปนเวลานาน 15 นาทีสําหรับอุณหภูมิในตูเย็น 5 

องศาเซลเซียส-7องศาเซลเซียส เชือ้จุลินทรียสามารถดํารงชีวิตอยูได และสามารถเพิม่จํานวนไดอยางชา

ในขณะที่อุณหภูมิแซแข็งต่าํกวา 0 องศาเซลเซียส เชื้อจุลินทรียสามารถดํารงอยูไดแตไมเพิ่มจํานวน

อุณหภูมิทีเ่ชื ้อจุลินทรียตายคือ-20องศาเซลเซียส และฉะนัน้เพือ่ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

โดยเฉพาะอาหารเนือ้สัตวควรปรุงอาหารใหสุกเสมอโดยทั่วทุกสวนที่อุณหภูมิสูงกวา 80 องศาเซลเซียส 

ขึ้นไปหรือสุกเสมอ สะอาด ปลอดภัย 

 2.5 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกบ็อาหารสดประเภทเน้ือสตัว 

 อาหารเนื้อสัตวสด เปนอาหารที่มีความเสี่ยงสูง เพราะมีปจจัยเอือ้ตอการเนาเสียไดงาย คือมี

ปริมาณสารอินทรียสูง มีปริมาณน้ําสูง ความเปนกรดดางเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย 

 การเก็บเนื้อสัตวสดที่ถูกสุขลักษณะ คือตองลางทําความสะอาดแลวจึงหัน่หรือแบงเนื้อสัตวเปน

ชิน้ๆขนาดพอดีทีจ่ะใชในการปรุงประกอบอาหารแตละครัง้แลวจึงเก็บในภาชนะทีส่ะอาดแยกเปน

สัดสวนเฉพาะสําหรับเน้ือสัตวสดที่ตองการใชใหหมด ภายใน 24 ชัว่โมงสามารถเก็บไวในอุณหภูมิตูเย็น
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ระหวาง 5 องศาเซลเซียส -7 องศาเซลเซียสในขณะที่เนื้อสัตวสดที่ตองการเก็บไวใชนาน (ไมเกิน7วัน)

ตองเก็บไวในอุณหภูมิตูแชแข็ง อุณหภูมิต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส ทัง้นีเ้มื่อจะนํามาใชจําเปนจะตองนํามา

ละลายในไมโครเวฟ แตถาละลายในน้าํเย็นจะตองเปลี่ยนน้าํทุก 30 นาที เพื่อใหอาหารยังคงความเย็นอยู

และน้าํทีใ่ชละลายไมเปนแหลงสะสมของเชือ้จุลินทรียที่อาจจะปนเปอนมาทําใหมีโอกาสเพิม่จํานวนได

มากขึน้จนอาจจะเกดิเปนอันตรายได 

 สรุปอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บอาหารเนื้อสัตวสดคืออุณหภูมิตูเย็นต่ํากวา 7 องศาเซลเซียส

ในกรณีที่จะใชภายใน 24 ชัว่โมง และต่าํกวา 0 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิแชแข็ง) ในกรณีทีจ่ะใชภายใน 7 

วันซึ ่งเปนอุณหภูมิที ่เชื ้อจุลินทรียยังคงดํารงชีวิตอยู ไดแตมีอัตราการเจริญเติบโตต่ําจนถึงไมมีการ

เจริญเติบโตทําใหสามารถเก็บรักษาเน้ือสัตวใหสด ใหม สะอาด ปลอดภัย 

 2.6 ภาชนะบรรจุอาหารสําคัญอยางไร 

 ภาชนะบรรจุอาหารเปนปจจัยสําคัญที่เสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อโรค สารเคมีทีเ่ปนพิษกับอาหารที่

พรอมจะบริโภค ทั้งนี ้สามารถจะกอใหเกิดการปนเปอนไดทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการเก็บอาหารดิบ 

ขั้นตอนการเสิรฟใหกับผูบริโภค 

 ขั้นตอนการเก็บอาหารดิบถาภาชนะบรรจุทําดวยวัสดุทีเ่ปนพิษหรือภาชนะที่ปนเปอนเชื้อโรคก็

จะทําใหอาหารที่บรรจุอยูปนเปอนไดโดยเฉพาะภาชนะบรรจุอาหารเนื้อสัตวสด เมื่อใชแลวตองลางทํา

ความสะอาดใหถูกตองกอนจะนํามาบรรจุเนือ้สัตวสดใหมเพราะอาจจะเปนแหลงสะสมของเชื้อจุลินทรีย

ไดงายขัน้ตอนการปรุงประกอบอาหารถาภาชนะอุปกรณที่ใชในการปรุง ประกอบอาหาร ถาภาชนะ

อุปกรณที่ใชในการปรุงประกอบมีการปนเปอนดวยสารเคมีที่เปนพิษ ก็สามารถปนเปอนอาหารที่ปรุง

ประกอบไดเชน ตะแกรงทาสีบรอนดเวลาปงปลา สีบรอนด และสารตะกั่วก็อาจจะปนเปอนกับเนื้อปลา

ไดใชภาชนะพลาสติกออนใสน้ําสมสายชูทําใหมีการปนเปอนสารพลาสติกออกมากับน้ําสมสายชูทําใหมี

การปนเปอนสารพลาสติกออกมากับน้ําสมสายชูได 

 ขัน้ตอนการเสิรฟอาหารพรอมบริโภคอาหารปรุงสําเร็จถาภาชนะที ่ใชลางไมสะอาดมีการ

ปนเปอนเชื้อจุลินทรียสารเคมีที่เปนอันตรายก็จะปนเปอนอาหารจนอาจกอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภคได 

 ฉะนัน้เพื่อใหไดภาชนะอุปกรณที่สะอาด ปลอดภัย สิ่งสําคัญก็คือจะตองรูจักวิธีการเลือกใช

ภาชนะอุปกรณทีถู่กตองไมทําจากวัสดุทีเ่ปนพิษและใชใหเหมาะสมกับประเภทของอาหารรวมทัง้ตอง

รูจักวิธีการลางและการเก็บภาชนะอุปกรณใหถูกตอง 
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เร่ืองที่  3  ความเช่ือและคานิยมเก่ียวกับการบริโภค 

  คานิยม (Value)  หมายถึง  ลักษณะดานสังคมซึ ่งมีความเชื ่อถือ (Beliefs)  กันอยาง

กวางขวาง ซึง่เปนแนวทางในการพิจารณาพฤติกรรมทีเ่หมาะสม  โดยมีการยอมรับอยางแพรหลายจาก

สมาชิกของสังคม  หรือหมายถึง  ความเชื่อถือของสวนรวมซึ่งมีมานาน  โดยมีจุดมุงหมายเพือ่การมีชีวิต

อยูรวมกันเปนความรูสึกเกี่ยวกับกิจกรรม  ความสัมพันธกัน  หรือจุดมุงหมายซึ่งมีความสําคัญตอลักษณะ

หรือความเปนอยูของชุมชน  สิง่ที่คนกลุมหนึง่หนึง่วาอะไรก็ตามทีค่นในสังคมสวนใหญชอบ ปรารถนา

หรือตองการใหเปน 

  ในปจจุบันเรามักจะใหยินวาคนไทยมีคานิยมชอบใชของตางประเทศ  ชอบเลียนแบบ

ชาวตางประเทศโดยรับเอาวัฒนธรรมของตางประเทศเขามามาก โดยลืมคิดถึงความเสียหายทีจ่ะเกิดขึน้ 

ซึ่งคําวา  “คานิยม”  ถือวาเปนปจจัยภายนอกซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของบุคคลเปนสิง่

ทีเ่กิดขึน้จากการเรียนรู  หรือสิ่งอื่นใดก็ตามทีเ่ปนตัวกํากับหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเปนสิ่งที่

เกิดขึ้นจากการเรียนรู  หรือสิ่งอืน่ใดก็ตามที่เปนตัวกํากับหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในสังคม

นั้น ๆ  ซึง่ความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจทางการตลาดขึน้อยูกับความสอดคลองกับคานิยมเปน

สําคัญ  ดังนั้น  คานิยมจึงเกี่ยวของกับการตอบสนองตอสิ่งกระตุนดวยวิธีทีม่ีมาตรฐาน  ซึ่งบุคคลจะถูก

กระตุนใหมีสวนรวมในพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุคานิยม  และความเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคและกล

ยุทธทางการตลาด  ในขณะที่แตละชั้นของสังคมจะมีลักษณะของคานิยมและพฤติกรรมในการบริโภคจะ

แตกตางกันออกไป  ตัวอยางคานิยมกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย มีดังนี้ 
 

1.  กลุมคานิยมความรํ่ารวย   และนิยมใชของจากตางประเทศ 

จุดเดนท่ีเปนนิสัยของคนไทย 

  ชอบทําตัววาตัวเองเปนคนร่ํารวยเนื่องมาจากการใชสินคา  สินคาทีนิ่ยมใชจะเปนสินคา

ที่นําเขามาจากตางประเทศเทานั้น 

สวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค 

  เปนบุคคลทีช่อบใชของแพง ๆ  ทําใหคนอืน่มองวาตัวเองเปนผูทีร่่าํรวย  ตองการใหคน

ยกยองนับถือ  เปนคนที่ตองมีเกียรติ  ตองการเปนผูนําในการใชสินคา  นิยมใชสินคาที่นําเขามาเทานั้น  

มองวาสินคาในประเทศเปนสินคาที่ไมมีคุณภาพ  ไมมีมาตรฐาน  เปนสินคาดอยคุณภาพ         จะรูสึก

ภูมิใจทุกครั้งเมื่อไดใชสินคาที่เปนสินคาจากตางประเทศ  ชอบไปเทีย่วตางประเทศเพื่อไป       ซื้อสินคา  

บางครัง้ซื้อมาแลวก็ไมไดใชประโยชนก็จะซื้อ   หรือบางครัง้อาจจะไมมีเวลาไปเทีย่วตางประเทศก็ชอบ

ฝากใหคนอื่นซื้อ  มีความเปนตางชาติสูงมาก  จะเปนบุคคลทีเ่นนการแตงกายดีตั้งแตศีรษะจรดเทา  เพื่อ

เสริมสรางบุคลิกภาพ  สรางความนาเชื่อถือ  นิยมใชบัตรเครดิตการด  ชอบความสะดวกสบายไมชอบการ

รอคอยนาน ๆ  ชอบสังคมกับเพือ่นทีม่ีฐานะร่าํรวย  เทาเทียมกัน  ไมชอบคบหาสมาคมกันคนที่ดอยกวา

หรือจนกวา  ทําอะไรคิดถึงตัวเองมากกวาคนอ่ืน  บางคร้ังอาจจะประสบกับปญหาทางดานการเงินแตกลัว
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วาคนอ่ืนจะรูถึงฐานะของตนเองตองยอมกูเงินเพือ่พยุงฐานะของตนเองก็ยอมเพือ่รักษาภาพลักษณของ

ตนเอง  โดยไมตองการใหใครมามองวาตัวเองจนลําบากหรือตํ่าตอยกวาคนอ่ืน 

  ผลกระทบกับคานิยมแบบน้ี 

  ลักษณะแบบน้ี  ควรจะปรับปรุงแกไขเพื่อสังคมจะไดดีขึ้น  โดยเฉพาะคนรุนใหมไมควร

ใหฟุงเฟอซึง่จะเปนการสรางคานิยมทีไ่มดี  และถือวาคานิยมแบบนี้จะเปนอันตรายตอประเทศชาติอยาง

มาก  ซึง่อาจกอใหเกิดความเสียหาย เทากับวาประเทศของเราไดตกไปเปนเมืองขึน้ของตางชาติ  ซึง่เปน

การยากที่เราจะกูประเทศชาติกลับคืนมาได  ซึ่งควรจะไดมีการปรับปรุงแกไข 

 

2. คานิยมสุขภาพดี 

  จุดเดนท่ีเปนนิสัยของคนไทย 

  เปนบุคคลที่รักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว  เพื่อที่จะไดมีชีวิตยืนยาว 

  สวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค 

  พฤติกรรมของบุคคลทีม่ีคานิยมสุขภาพดี  มักจะเปนคนที่ดูแลตนเองเปนอยางดี  มีการ

ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  ชอบความสะอาด  ไปพบแพทยเปนประจํา  มีการพักผอนอยางเพียงพอ

เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา  มีประโยชนตอรางกาย  เพื่อทําใหสุขภาพแข็งแรง  รวมทัง้ดูแลคนใน

ครอบครัวดวยตองการใหคนในครอบครัวปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  ตองการมีชีวิตทีย่ืนยาว มีรางกายที่

แข็งแรงและสมบูรณ  ชอบพักผอนอยูกับบาน และทานอาหารในบานเพราะเนนความสะอาด  ชอบดูหนัง

ฟงเพลงอยูในบาน 

  สินคาที่นิยมบริโภค  ไดแก 

1. อาหารมังสวิรัติ 

2. อาหารเสริม   

3. นมที่มีแคลเซียม  เพื่อเสริมสรางกระดูก 

4. นมพรองมนัเนย, โยเกิรต 

5. วิตามินตางๆ  เชน  วิตามนิซี,  วิตามินบี ฯลฯ 

6. ผักปลอดสารพิษ 

7. ด่ืมนํ้าผลไม 

8. ด่ืมนํ้าแร 

9. โสมเกาหลี, เห็ดหลนิจือ 

10. ไกตุนยาจีน, ไกดํา 

11. ยารักษาโรค  (จากแพทยสั่ง) 
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ผลกระทบกับคานิยมแบบน้ี 

เปนคานิยมที่ดีนาจะมีการสนับสนุนเพราะจะทําใหคนมีสุขภาพดีขึ้น  เพื่อชีวิตความ 

เปนอยูในครอบครัวดีขึ้น  และทําใหครอบครัวมีความสุขมากขึ้น 

  บุคคลท่ีมีคานิยมแบบน้ี 

  เปนบุคคลที่มีฐานะในระดับ  B  ขึ้นไป  และเปนผูดูแลเอาใจใสตอสุขภาพ 

  กลุมเปาหมาย   เปนกลุ มวัยกลางคนทีเ่นนดูแลสุขภาพใหแข็งแรงปลอดจากโรคภัย     

ไขเจ็บ 

 

3.  คานิยมรักความสนุก 

  จุดเดนที่เปนนิสัยของคนไทย 

  เปนบุคคลทีรั่กความสนุก มีความรืน่เริงอยู ตลอดเวลา  ชอบ  ENTERTAIN  ชอบ

สังสรรคไมวาจะเปนเทศกาลใดก็ตาม 

  สวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค 

  ลักษณะของพฤติกรรมบุคคลจะเปนบุคคลทีรั่กสนุก  ชอบความรืน่เริง  มีความสังสรรค

ในหมูญาติพีน่อง  เพือ่นฝูงอยูตลอดเวลา  ไมวาจะเปนการจัดปารตี้ทุกสิน้เดือน  หรือเปนเทศกาลตางๆ 

เชน  วันขึ้นปใหม, วันตรุษจีน, วันสงกรานต ฯลฯ  ทุกเทศกาลก็จะมีความสนุกสนานตลอดเวลา 

  สินคาที่นิยมบริโภค ไดแก 

1. รับประทานอาหารทุกชนิด  เชน  อาหารกับแกลม  อาจทําทานเอง หรือไป 

ทานนอกบาน 

2. เคร่ืองด่ืมทุกชนิด  เชน  นํ้าอัดลม 

3. ผลไมตาง ๆ  (ผลไมไทยและผลไมนําเขา) 

4. ขนมคบเคี้ยวตาง ๆ 

5. ด่ืมสุรา (ผลิตในประเทศไทยและนําเขาจากตางประเทศ) 

6. ชอบรองเพลง KARAOKE  (อาจจะรองเพลงอยูในบาน หรือตาม 

สถานเริงรมยตาง ๆ) 

7. ชอบดูภาพยนตร 

8. ชอบไปรับประทานอาหาร และฟงเพลงตามโรงแรม,  หองอาหารตาง ๆ   

และตามคาเฟ 

9. ชอบไปเที่ยวตามสถานที่ในตางจังหวัด  เชน  ไปนํ้าตก,  ภูเขา  และทะเล 
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ผลกระทบกับคานิยมแบบน้ี 

บุคคลที่มีคานิยมแบบนี้อยางนอยก็นาจะสนับสนุน เพราะทําใหเกิดสภาพคลองทาง 

การเงินทําใหเงินทองไมไหลออกนอกประเทศ  มีการใชจายภายในประเทศ  ซึ่งเปนการกระจายรายไดไป

ยังสถานทองเที่ยวตางๆ  ภายในประเทศไดเปนอยางดี  ทําใหมีการจับจายใชสอยและเปนการสรางรายได

ใหกับชุมชนตางๆ  และแหลงทองเที่ยวตางๆ  ทําใหคนมีอาชีพมากขึ้นซึ่งจะทําใหเกิดการหมุนเวียน

ทางดานการเงินอาจสงผลใหภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น 

 

4.  คานิยมบริโภคนิยม 

  จุดเดนท่ีเปนนิสัยของคนไทย 

  เปนบุคคลที่มีนิสัยชอบบริโภคเปนหลัก  ซึ่งไมไดคํานึงถึงคุณภาพ 

  สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค 

  ลักษณะพฤติกรรมการบริโภคชอบรับประทานอาหารนอกบาน  พยายามสรรหา

รานอาหารที่อรอยๆ  ไมวาจะอยูใกลหรือไกล  ถาขึน้ชือ่ในระดับ  เชลลชวนชิม,  แมชอยนางรํา  และไม

ลองไมรู  ซึง่มีใบรับประกัน  ชอบทีจ่ะไปทดลองชิมดูวาอรอยสมชือ่หรือเปลา  ชอบรานอาหารทีม่ี

ลักษณะสะอาด  มีความสะดวกสบาย  มีที่จอดรถสะดวก  บางคร้ังบริโภคมากจนเกินความจําเปนและมีผล

ตอสุขภาพ  ทําใหเกิดโรคตางๆ  ไดงาย  เชน  โรคไขมันอุดตัน  โรคเบาหวาน  ความดัน  อาหารไมยอย

อาหารเปนพิษ  ฯลฯ 

  สินคาท่ีนิยมบริโภค  ไดแก 

1. อาหารทุกชนิด  เชน  รานอาหารดังๆ 

2. อาหาร  fast  food  เชน  KFC, McDonald 

3. รานอาหารญ่ีปุน  เชน  Oishi,  ฟจูิ 

4. รานไอศกรีม  เชน  Swensens 

5. ขนมขบเคี้ยวตางๆ 

6. เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 

7. สุรายี่หอตางๆ 

ผลกระทบกับคานิยมแบบนี้ 

บุคคลที่มีคานิยมแบบน้ี  อาจจะปนทอนสุขภาพได  เพราะไมไดระมัดระวังในเร่ือง 

ของการรับประทานอาหาร  ควรจะมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง  และมีชีวิตทีย่ืนยาวได  

ผูที่มีคานิยมบริโภคแบบนี้  ถาเปนผูสูงอายุจะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  เชน  มักจะพบกับโรคภัยไข

เจ็บตางๆ  และมักจะมีอายุสั้น 
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เร่ืองที่  4  ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลัก โภชนาการ 

 ปจจุบันการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเขตเมือง เปนไปอยางเรงรีบ ทําใหการบริโภค

อาหาร ก็เนนอาหารตามที่รับประทานไดสะดวกรวดเร็ว เชน อาหารฟาสตฟูดส (Fast Food) ทําใหเกิด

ปญหาโรคอวน และโรคอ่ืนๆอีกมาก ดังนั้นจึงควรทําความเขาใจถึงองคประกอบสําคัญดังน้ี 

 1) อาหาร (Food) หมายถึงสิ ่งที ่เรากินไดและมีประโยชนตอรางกาย สิ ่งที ่กินไดแตไมเปน

ประโยชนหรือใหโทษแกรางกาย อาทิ สุรา เห็ดเมา เราก็ไมเรียกสิ่งน้ันวาเปนอาหาร 

 2) โภชนาการ (Nutrition) มีความหมายกวางมากกวาอาหาร โภชนาการ  หมายถึง เรือ่งตางๆทีว่า

ดวยอาหาร อาทิ การจัดแบงประเภทสารอาหาร ประโยชนของอาหาร การยอยอาหาร โรคขาดสารอาหาร 

เปนตน โภชนาการเปนวิชาสาขาหนึ่งซึง่มีลักษณะเปนวิทยาศาสตรประยุกต ทีก่ลาวถึงการเปลี่ยนแปลง

ตางๆของอาหารทีเ่รารับประทานเขาไปเพือ่ใชประโยชนในดานการเจริญเติบโตและซอมแซมสวนตางๆ

ของรางกาย 

 3) สารอาหาร ( Nutrient) หมายถึง สารเคมีทีเ่ปนสวนประกอบสําคัญในอาหาร สารเคมีเหลานีม้ี

ความสําคัญและจําเปนตอรางกาย อาทิ เปนตัวทําใหเกิดพลังงานและความอบอุนตอรางกาย ชวยในการ

เจริญเติบโต ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอทําใหรางกายทํางานไดตามปกติ เมื่อนําอาหารมาวิเคราะหจะ

พบวามีสารประกอบอยูมากมายหลายชนิด ถาแยกโดยอาศัยหลักคุณคาทางโภชนาการจะแบงออกเปน 6 

ประเภท ไดแกโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร และนํ้า 

 4) พลังงานและแคลอร่ี 

 ไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน ใหประโยชนแกรางกายหลายอยางทีส่ําคัญคือ การใชพลังงาน

แกรางกาย พลังงานในที่นี้หมายถึงพลังงานทีร่างกายจําเปนตองมี ตองใชและสะสมไว เพือ่ใชในการ

ทํางานของอวัยวะทั้งภายในและภายนอกรางกาย 

 นักวิทยาศาสตรวัดปริมาณของพลังงานหรือกําลังงานที่ไดจากอาหารเปนหนวยความรอนเรียกวา

แคลอรี่ โดยกําหนดวา 1 แคลอรี่ เทากับปริมาณความรอนทีท่ําใหน้ํา 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศา

เซลเซียส แตในทางโภชนาการพลังงานที่ไดรับจากการอาหารที่กินเขาไป 1 แคลอร่ี (ใหญ) เทากับปริมาณ 

ความรอน ที่ทําใหนํ้า 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส 

5) อาหารหลกั 5 หมู อาหารเปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับการเจริญเติบโต การบํารุงเลี้ยงสวนตางๆของ

รางกาย มักพบวาบางคนเลือกทีจ่ะกินและไมกินอาหารอยางหนึ่งอยางใด ซึง่เปนการกระทําที่ไมถูกตอง 

หากไมกินอาหารตามความตองการของรางกาย การกินอาหารตองคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารมากกวา 

ความชอบหรือไมชอบ การเลือกกินหรือไมกินอาหารเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

 ความคุนเคย เราจะเลือกอาหารทีเ่ราคุนเคยหรือกินอยูเปนประจํา และจะไมเลือกกินอะไรที่ไม

คุนเคยดังน้ันจึงมีอาหารอีกหลายอยางที่เรายังไมเคยกิน ซึ่งอาจจะอรอยถูกปากก็ได 

 รสชาติ หรือความ “อรอย” เปนเหตุผลที ่คนเราเลือกอาหาร ความอรอยของแตละคนจะไม

เหมือนกัน อาหารอยางหนึ่งบางคนจะบอกวาอรอยแตบางคนจะเฉยๆ หรือไมอรอย 
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 ลักษณะเฉพาะของเนือ้อาหาร อาทิ บางคนชอบอาหารกรอบ อาหารนุม บางคนชอบเคีย้วอาหาร

พวกเน้ือที่เหนียวๆ เปนตน 

 ทัศนะคติ ของคนไทยครอบครัวหรือเพื่อนจะมีอิทธิพลตอความชอบไมชอบอาหารของทาน อาทิ

ในครอบครัวที่พอไมกินตนหอมหรือผักชีเลย ไปกินอาหารที่ไหนก็จะเขี่ยตนหอมผักชีออกจากจานทุก

คร้ัง ลูกๆก็จะเลียนแบบกลายเปนไมชอบไปดวย 

 ดังนั้นเพื่อสุขภาพเราจึงควรลองกินอาหารที่ไมเคยกินทีละอยางสองอยางโดยคํานึงถึงประโยชน

ของมันมากกวา เมื่อไดลองกินแลวอาจะพบวาจริงๆ แลวมันก็อรอยไมแพอาหารจานโปรด และไมเกิด

ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการดวย 

 ปญหาจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการไดแก 

- ภาวะทุพโภชนาการ 

- ภาวะโภชนาการเกิน (โรคอวน) 

ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 

 ภาวะทุพโภชนาการ หมายถึง ภาวะทีร่างกายไดรับสารอาหารผิดเบีย่งเบนไปจากปกติ อาจเกิด

จากไดรับสารอาหารนอยกวาปกติหรือเหตุ ทุติยภูมิ คือเหตุเน่ืองจากความบกพรองตางจากการกินการยอย

การดูดซมึในระยะ 2-3 ปแรกของชีวิต จะมีผลกระทบตอระดับสติปญญา และการเรียนภายหลัง เนื่องจาก

เปนระยะทีม่ีการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด ซึง่ระยะเวลาทีวิ่กฤติตอพัฒนาการทางรางกายของวัยเด็ก

มากที่สุดน้ันตรงกับชวง 3 เดือนหลังการต้ังครรภจนถึงอายุ 18-24 เดือนหลงัคลอด เปนระยะที่มีการปลอก

หุมเสนประสาทของระบบประสาท และมีการแบงตัวของเซลลประสาทมากที ่สุด เมื ่ออายุ 3 ป มี

ผลกระทบตอการเจริญเติบโต ถึงรอยละ 80 สําหรับผลกระทบทางรางกายภายนอกทีม่องเห็นไดคือเด็กมี

รูปรางเตี้ย เล็ก ซุบผอม ผิวหนังเหีย่วยนเนื่องจากไขมันชัน้ผิวหนัง นอกจากนี้ออวัยสะภายในตางๆ ก็

ไดรับผลกระทบเชนกัน 

1. หัวใจ จะพบวา กลามเน้ือหัวใจไมแนนหนา และการบบีตัวไมดี 

2. ตับ จะพบไขมันแทรกอยูในตับ เซลลเนือ้ตับมีลักษณะบางและบวมเปนน้ําสาเหตุใหทํางาน

ไดไมดี 

3. ไต พบวาเซลลทั่วไปมีลักษณะบวมนํ้าและติดสีจาง 

4. กลามเน้ือ พบวาสวนประกอบในเซลลลดลง มีนํ้าเขาแทนที่ 

นอกจากการขาดสารอาหารแลวการไดรับอาหารเกิน ในรายทีอ่วนฉุก็ถือเปนภาวะทุพโภชนาการเปนการ

ไดรับอาหารมากเกินความตองการ พลังงานที่มีมากนัน้ไมไดใชไป พลังงานสวนเกินเหลานั้นก็จะแปลง

ไปเปนคลอเรสเตอรรอลเกาะจับแนนอยูตามสวนตางๆของรางกาย และอาจลุกลามเขาสูเสนเลือด ผลที่

ตามมาก็คือ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคตางๆ 

การประเมินสภาวะโภชนาการ 

1. ประวัติ ที่นําเด็กมาจากโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุชักนําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร 
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2. การตรวจรางกาย เพื่อหารองรอยการผิดปกติซึง่เกิดจากการขาดสารอาหารและวิตตามิน การ

ตรวจรางกาย เพื่อประเมินสภาวะโภชนาการของเด็กแบงไดเปน 2 ตอน คือ การตรวจรางกายทัว่ไป กับ

การตรวจโดยการวัดความเจริญทางรางกาย 

 การตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย จะเปนแนวทางชวยประเมินสภาวะของเด็ก และเปน

แนวทางวินิจฉัยการขาดสารอาหารและวิตามิน 

 การตรวจโดยการวัดความเจริญทางรางกาย เปนการวัดขนาดทางรางกายคือ สวนสูงและ

นํ้าหนัก เพื่อบอกถึงโภชนาการของเด็ก 

ภาวะโภชนาการเกิน 

 เมือ่คนเราบริโภคอาหารชนิดใด ชนิดหนึง่ เกินความตองการของรางกาย จะทําใหเกิดภาวะ

โภชนาการเกินจนเกิดโรคได และโรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกิน เปนสาเหตุของการสูญเสียชีวิตเปน

จํานวนไมนอย และเปนตนเหตุของการเจ็บปวยที่ตองเสียคาใชจายในการรักษายาวนานเชนโรคหัวใจและ

หลอดเลอืด ตลอดจนโรคอวน เปนตน 

 

โรคหัวใจและหลอดเลอืด (Cardiovascular Disease) 

 โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนสาเหตุการตายที่สําคัญในลําดับตนๆ ของประชาชนไทยมาโดย

ตลอด โรคดังกลาวเปนการเปลีย่นแปลงทางอายุรศาสตรที่เกีย่วของกับหัวใจและหลอดเลือด ซึง่จะหมาย

รวมถึงโรคตางๆ และภาวะอาการของโรค เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronany heart disease) ภาวะ

หลอดเลอืดหัวใจแขง็ (Arterioselerosis) และอาการความดันเลือดสูง (Hypertension) เปนตน โรคทีส่ําคัญ

ในกลุมนี้คือ โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งจัดวาเปนโรคที่เปนสาเหตุของการ

ปวย และการตายที่สูงของประชาชนชาวไทยในปจจุบัน 

โรคเลอืดหัวใจ 

โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง ตีบ ตัน ขาดความ 

ยืดหยุน หลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน หรือเกิดจากลิม่เลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจ จนทําใหกลามเนือ้

หัวใจขาดเลือด หรือทําใหกลามเนื้อหัวใจตาย โรคนี้เปนสาเหตุสําคัญของอัตราการปวยการตาย ของคน

ไทยในปจจุบนั และมแีนวโนมจะเพิม่มากขึน้ในอนาคต 

สาเหตุ 

1. กรรมพันธุ ผูที่พอแม ปูยา ตายาย ปวยเปนโรคหลอดเลือดหัวใจจะมีความเสี่ยงมากกวา 

ไขมันในหลอดเลือด ถาสูงกวาปกติจะทําใหหลอดเลือดแข็ง เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ 

2. ความดันเลอืดสงู 

3. เบาหวาน ผูทีเ่ปนเบาหวานมกัจะเปนโรคหลอดเลอืดหัวใจดวย 

4. ความอวน ความอวนกับโรคหลอดเลือดหัวใจ มักจะเกิดขึน้ดวยกันเสมอ โดยเฉพาะคนอวน

ที่พุง มักจะมีไขมันในเลือดสูงจนเปนโรคหลอดเลือดหัวใจดวย 
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5.    ออกกําลังกายนอยหรือขาดการออกกําลังกาย การไหลเวียนเลือดไมคลองพอ การเผาผลาญ

พลังงานนอย ทําใหสะสมไขมันจนกลายเปนโรค 

6. ความเครียด และความกดดันในชวีติ อาจสงผลทาํใหเปนโรคน้ีได 

7. การสูบบุหร่ี สารนิโคตินและทารจากควันบุหร่ีมีผลตอการเกิดโรคน้ี 

นอกจากสาเหตุที่สําคัญดังกลาว ซึ่งจัดวาเปนปจจัยทีส่ามารถเปลี่ยนแปลงได อาจมีปจจัยเสีย่งอืน่ๆ ที่เปน

สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เชน เพศ อายุ เชือ้ชาติ เปนตน จากการศึกษาพบวาเพศชายเสีย่ง

ตอการเกิดโรคนี้มากกวาเพศหญิง ยกเวนผูหญิงในวัยหมดประจําเดือนเนื่องจากมีระดับฮอรโมนเอสโตร

เจนลดลง มีไขมันในเลือดสูง สําหรับอายุพบวามีอัตราการเกิดโรคน้ีสูงมากในผูสูงอายุ และเชื้อชาติพบวา

ในคนผิวดํามีอัตราการเกิดโรคนี้มากกวาคนผิวขาว 

อาการ 

1. เจ็บหนาอกเปนๆ หายๆ หรือเจ็บเมื่อเครียด หรือเหน่ือย ซึ่งเปนลักษณะอาการเร่ิมแรก 

2. เจ็บหนาอกเหมือนมีอะไรไปบีบรัด เจ็บลึกๆ ใตกระดูกดานซายราวไปถึงขากรรไกรและ

แขนซายถึงนิ้วมือซาย เจ็บนานประมาณ 15-20 นาที ผูปวยอาจมีเหงื่อออกมาก คลืน่ไสหายใจลําบาก รูสึก

แนนๆ คลายมีเสมหะติดคอ บางครั้งมีอาการคัดจมูกคลายเปนหวัด เมือ่เปนมากจะมีอาการหนามืดคลาย

จะเปนลม และอาจถึงขั้นเปนลมได บางคร้ังพอเหน่ือยก็จะรูสึกงวงนอนและเผลอหลับไดงาย 

3. ผูปวยมีอาการหัวใจสั่น หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ 

4. ในกรณีทีรุ่นแรง อาการเจ็บหนาอกจะรุนแรงมาก มักจะเกิดจากการทีม่ีลิ ่มเลือดไปอุดตัน

บริเวณหลอดเลือดที่ตีบ ทําใหเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย ผูปวยอาจมีอาการหัวใจวาย ช็อก หัวใจหยุดเตน ทํา

ใหเสียชีวิตอยางกะทันหันได 

 การปองกัน 

1. หากพบวาบุคคลในครอบครัวมีประวัติเปนโรคน้ี ควรเพิ่มความระมัดและหลีกเลี่ยงจากปจจัย

เสี่ยง เพราะอาจกระตุนการเกิดโรค 

2. ลดอาหารที่ทําจากนํ้ามันสัตว กะทิจากมะพราว นํ้ามันปาลม และไขแดง 

3. ไมควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด 

4. ลดอาหารจําพวกแปง คารโบไฮเดรต รับประทานอาหารพวกผัก ผลไมมากๆ 

5. งดอาหารไขมันจากสัตวและอาหารหวานจัด 

6. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

7. พักผอนใหเพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง และหาวิธีผอนคลายความเครียด 

8. หลีกเลี่ยงหรืองดการสูบบุหร่ี 
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โรคอวน (Obesity) 

โรคอวนเปนสภาวะที่รางกายมีไขมันสะสมตามสวนตางๆ ของรางกายมากเกินกวาเกณฑปกติ ซึ่ง

ตามหลักสากลกําหนดวาผูชายไมควรมีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา 12-15% ของนํ้าหนักตัว ผูหญิงไม

ควรมีปริมาณของไขมันในตัวเกนิกวา 18-20% ของนํ้าหนักตัว ซึ่งการตรวจนีห้ากจะใหไดผลแนนอนควร

ไดรับการตรวจจากหองปฏิบัติการ แตนักเรียนอาจประเมินวาเปนโรคอวนหรือไมดวยวิธีงายๆ ดวยวิธี

ตรวจสอบกับตารางน้ําหนักและสวนสูงของกรมอนามัย ดังตารางที่เรียนมาแลว 

สําหรับในผูใหญอาจประเมินไดจาก การหาคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไดจากสูตรดังน้ี 

 
คาที่ไดอยูระหวาง 18.5-24.9 ถือวาอยูในเกณฑปกติ ไมอวนหรือผอมเกนิไป 

สาเหตุ 

1. กรรมพนัธุ 

2. การรับประทานอาหารเกินความตองการของรางกาย และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ที่ไมดี เชน กินจุบจิบ 

3. ขาดการออกกําลังกาย 

4. สภาวะทางจิตและอารมณ เชน บางคนเมือ่เกิดความเครียดก็จะหันไปรับประทานอาหารมาก

จนเกนิไป 

5. ผลขางเคียงจากการไดรับฮอรโมนและการรับประทานยาบางชนิด เชน ยาคุมกําเนิด 

ฮอรโมนสเตียรอยด เปนตน 

อาการ 

มีไขมันสะสมอยูในรางกายจํานวนมาก ทําใหมีรูปรางเปลีย่นแปลงโดยการขยายขนาดขึน้และมี

นํ้าหนักตัวมากขึ้น 

การปองกัน 

1. กรรมพันธุ หากพบวามีประวัติของบุคคลในครอบครัวเปนโรคอวน ควรตองเพิ่มความระมัดระวัง โดย

มีพฤติกรรมสุขภาพในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรคอวนอยางเหมาะสม 

2. รับประทานอาหารแตพอสมควรโดยเลือกรับประทานอาหารทีม่ีประโยชน หลีกเลีย่งอาหารรสหวาน

และอาหารที่มีไขมันสูง รับประทานผักและผลไมมากๆ และหลากหลาย 

3. ออกกําลังกายสม่ําเสมออยางนอยสปัดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 

4. หาวิธีการควบคุมและจัดการความเครียดอยางเหมาะสม พักผอนใหเพียงพอ 

 
             _      น้ําหนัก (กิโลกรัม) 
BMI        สวนสูง2 (เมตร) 
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5. การใชยาบางชนิดที่อาจมีผลขางเคียง ควรปรึกษาแพทย และใชยาตามที่แพทยแนะนําอยางเครงครัด 

 การดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกตอง “ไมตามใจปากและไมตามใจอยาก” โรคอวนก็

อาจไมมาเยือน การลดความอวนก็ไมจําเปน 
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บทที ่5 

โรคระบาด 

 

 

สาระสําคัญ 

การมีความรูความเขาใจเกีย่วกับสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคติดตอที่

แพรระบาดและเปนปญหาตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะชวยใหรู วิธีปองกันตนเองและ

ครอบครัว และรวมมือปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปสูบุคคลอ่ืน อันจะเปนแนวทางสาธารณสุขของ

ประเทศได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    

เพื่อใหผูเรียนสามารถ 

1. บอกความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเชื้อโรคได 

2. อธิบายสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคติดตอที่แพรระบาดและเปน

ปญหาสาธารณสุขได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเชื้อโรค 

เร่ืองที่ 2 โรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
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เร่ืองท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเชื้อโรค 

 

ความหมายและความสําคัญ 

 โรคติดตอจัดเปนปญหาสาธารณสุขทีส่ําคัญของประเทศ เมือ่เกิดการระบาดจะนํามาซึง่ความ

สูญเสียสุขภาพ ชีวิต และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก เพราะขณะเจ็บปวยบุคคลนั้นไม

สามารถเรียนหรือทํางานไดตามปกติ ซึ่งจะทําใหเสียการเรียนและรายไดตามที่เคยไดรับ นอกจากน้ี 

ในขณะเจ็บปวยก็จะเปนภาระของบุคคลใกลชิดหรือคนในครอบครัวในการดูแลผูปวย รวมทั้งเสียเงินใน

การรักษาพยาบาล ซึ่งในระดับชาติ ประเทศชาติตองเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผูปวย คาเวชภัณฑ 

คาบุคลากร รวมถึงตองสรางอาคารสถานทีใ่นการดูแลผูปวย ซึ่งเปนการสูญเสียทรัพยากรที่จะสามารถ

นําไปใชพัฒนาประเทศดานอ่ืน ๆ ได โรคติดตอสวนใหญสามารถปองกันได หากทุกคนเห็นความสําคัญ 

ตระหนักถึงอันตรายของโรคและมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาโรคติดตอที่เกิดขึ้น 

 

1.1  ความหมายของโรคติดตอ 

  โรคติดตอ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคแลวสามารถติดตอจากคนไปสูบุคคลอื่นได 

หรืออาจติดตอระหวางคนสูคน หรือสัตวสูคนได หรือติดตอระหวางสัตวดวยกันเองได โดยมีพาหะ เชน 

คน สัตว หรือมีตัวกลางนําเชื้อโรค เปนตน 

  โรคระบาดเปนโรคติดตอทีแ่พรกระจายไปยังคนอืน่ ๆ ไดรวดเร็ว บางโรคตองใชเวลา

ในการรักษาเปนเวลายาวนานและใชวิธีรักษาทีซ่ับซอน สิ้นเปลื้องคาใชจายในการรักษาเปนจํานวนมาก 

โดยโรคที่เปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตที่นับวาสําคัญ ไดแก ไขมาลาเรีย โรคไขหวัดนก      

โรคซารส โรคอหิวาตกโรค และโรคไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2009 

   ลักษณะของโรคติดตอ 

1. เชื้อโรคสามารถแพรกระจายไปยังบุคคลอ่ืนไดอยางรวดเร็ว 

2. การแพรกระจายของโรคมักเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลหรือปญหาสุขาภิบาล

สิง่แวดลอม 

3. มีอัตราการเจ็บปวยคอนขางสูงและโอกาสที่จะเกิดโรคเปนไดทุกเพศทุกวัย 

  โรคติดตอท่ีควรทราบและตองแจงความ 

  โรคติดตอที่ควรทราบมี 14 โรค ไดแก ไขทรพิษ กาฬโรค ไขเหลือง โรคอหิวาตกโรค 

โรคบาดทะยัดในเด็กเกิดใหม โรคคอตีบ โรคโปลิโอ โรคพิษสุนัขบา โรคไขสมองอักเสบ ไขรากสาดใหญ 

โรคแอนแทรกซ โรคทริคโินซสี โรคไขกาฬหลงัแอน โรคคดุทะราดระยะติดตอ 
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1.2  ชนิดของเชื้อโรค 

 เชื้อโรคที่ติดตอไดแบงออกเปน 5 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย รา ปรสิต 

  แบคทีเรีย  จัดอยูในจําพวกพืชเซลลเดียว มีขนาดเล็กมากตองใชกลองจุลทรรศนขยายจึง

จะมองเห็นได สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาวะแวดลอมแทบทุกอยาง 

  ไวรัส  ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ตองดูดวยกลองจุลทรรศนชนิดพิเศษ  เชือ้ไวรัสจะ

มีอยูทั่วไปในอากาศโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสมีหลายโรค เชน ไขหวัด หัด ไขทรพิษ คางทูม ไขเลือดออก 

อีสุกอีใส เปนตน 

  ริกเกตเซีย  มีขนาดเล็กกวาแบคทีเรีย สามารถมองเห็นดวยกลองจุลทรรศนมักอาศัย        

อยูรวมกับสิ่งมีชีวิตอืน่ ๆ เชน เห็บ หมัด เหา พยาธิไสเดือน เปนตน  โรคทีเกิดจากเชื้อโรคชนิดน้ีไดแก               

ไขรากสาดใหญ 

  รา  เปนเชื้อโรคที่จัดอยูในจําพวกพืช สามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศน เชน ยีสต 

สามารถนํามาใชในการทําขนมปง แตสวนใหญทําใหเกิดโรคผิวหนังตาง ๆ เชน กลาก เกลื้อน นํ้ากัดเทา 

  ปรสิต  จัดอยู ในจําพวกสัตว มีขนาดใหญกวาชนิดอื่น ๆ มีทั้งพวกเซลลเดียวและพวก

หลายเซลล เชน เชื้อบิด พยาธิใบไม พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด 

 

1.3  การแพรกระจายของเชื้อโรค  มี 2 ลักษณะคือ 

1. การสัมผัสโดยตรง  หมายถึง การแพรจากแหลงหนึง่ไปยังแหลงหนึง่ โดยไมมี

พาหะเปนตัวนํา สัมผัสโดยตรงจากผูปวย หรือน้ําลาย น้ําเหลือง หนอง เลือด เชื้อโรคเขาสูรางกายแลวทํา

ใหเกดิโรคได 

2. การสัมผัสทางออม  หมายถึง การแพรโดยมีพาหะเปนตัวนํา เชน หากเชือ้โรค

ปะปนอยูในนํ้า อาหาร เมื่อเรารับประทานอาหาร ด่ืมนํ้า หรือยุงกัด เชื้อโรคก็จะเขาสูรางกายได 

  การเขาสูรางกายของเชื้อโรค 

การเขาสูรางกายของเชื้อโรคสามารถเขาสูรางกายได 6 ทางดวยกัน คือ 

1. ระบบทางเดินหายใจ  เมือ่เราหายใจเอาเชือ้โรคทีล่อยอยูในอากาศเขาสูรางกายทํา

ใหเกิดโรคได เชน ปอดบวม ไขหวัด ไขหวัดใหญ วัณโรค เปนตน  เมื่อไอหรือจามควรปดปาก ปดจมูก 

นอกจากนี้การบวนน้ําลายหรือเสมหะสามารถทําใหเชื้อโรคแพรกระจายเขาสูรางกายได 

2. ระบบทางเดินอาหาร  เชื อ้โรคบางชนิดอาศัยอยู ในน้าํและอาหาร เมื อ่ เรา

รับประทานน้ําหรืออาหารที่มีเชือ้โรคเขาไปเชือ้โรคจะปนเปอนเขาสูรางกายทําใหเกิดโรคติดตอได เชน 

อหิวาตกโรค บิด อุจจาระรวง 
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3. ผิวหนัง  เชื้อโรคบางชนิดสามารถเขาสูรางกายโดยผานผิวหนังไดโดยวิธีการตาง ๆ 

เชน 

1) จากการรับเลือดหรือฉีดยา เชน โรคเอดส โรคตับอักเสบชนิดบี 

2) โดยการสัมผัส เชน โรคกลาก โรคเกลื้อน 

3) ถูกสัตวหรือแมลงกัด เชน ไขเลือดออก ไขมาลาเรีย 

4) เขาทางรอยขดีขวนหรือบาดแผล เชน บาดทะยัก 

5) โดยการไชทะลุผานทางผิวหนัง เชน พยาธิปากขอ 

4. ทางเพศสัมพันธ  ติดตอโดยการรวมประเวณีกับผูปวยทําใหติดโรคได เชน โรค

เอดส กามโรค 

5. ทางสายสะดือ  โรคทีติ่ดตอไดทางสายสะดือโดยติดตอจากมารดาสูลูกที่อยูใน

ครรภ คือ ซิฟลิส หัดเยอรมัน 

6. ทางเยื่อบุตาง ๆ  เชือ้โรคบางชนิดสามารถเขาสูทางเยือ่บุตาง ๆ ได เชน เยือ่บุปาก 

เยื่อบุตา ทําใหเกิดโรคเชื้อราในชองปาก โรคตาแดง 
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เร่ืองท่ี 2 โรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 

 

 ปจจุบันมีโรคติดตอทีแ่พรระบาดจากคนสู คน และจากสัตวสู คน ซึง่ทําใหเกิดการ

เจ็บปวยและเสียชีวิตแกประชาชนจํานวนมาก โดยมีการแพรกระจายเชื้อโรคอยางรวดเร็ว จากชุมชนไปสู

เมือง และจากเมืองแพรกระจายไปยังประเทศตาง ๆ เนื่องจากการเดินทางติดตอระหวางกันสามารถทําได

งายและสะดวกรวดเร็ว ทําใหการแพรกระจายโรคเปนไปอยางรวดเร็วดวยเชนกัน โรคระบาดซึ่งเปน

ปญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศในปจจุบันไดแก โรคซารส โรคไขหวัดนก โรคมาลาเรีย                 

โรคอหิวาตกโรค โรคชิคุนกุนยา โรคไขหวัดใหญและไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เปนตน 

 

โรคซารส 

โรคซารส เกิดขึ้นคร้ังแรกในประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) 

และเร่ิมแพรระบาดไปทั่วโลกในตนป พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) องคการอนามัยโลก (WHO) ไดรับรายงาน

เกีย่วกับผูทีส่งสัยวาจะปวยเปนโรคซารสมากกวา 2500 ราย จากเกือบ 20 ประเทศทั่วโลก โดยผูปวย 

สวนใหญเปนผูทีเ่คยเดินทางไปยังพื้นทีท่ีม่ีการระบาดของโรคในชวง 10 วัน กอนเริ่มแสดงอาการ และ

เปนผูที่อยูใกลชิดกับผูที่สงสัยวาจะปวยเปนโรคซารส จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานทั่วโลกในเดือน

เมษายน ป 2546 มีมากกวา 100 ราย 

เชือ้ไวรัสซารส  หองปฏิบัติการขององคการอนามัยโลก (WHO) ไดตรวจพบเชื้อไวรัส

ชนิดใหมในผูปวยโรคซารส เรียกวา เชื้อโคโรนาไวรัส เชื้อไวรัสซารสมีการกลายพันธุไดเร็ว ปจจุบัน

พบวา มีอยางนอย 19 สายพันธุ เชื้อที่กลายพันธุอาจมีการกออันตรายรุนแรงขึ้นหรืออาจออนตัวลง แต

สามารถอยูในคนเราไดยาวนาน 

ระยะฟกตัว  องคการอนามัยโลกกําหนดระยะฟกตัวของเชือ้ไวรัสซารสอยูในระยะ        

2-7 วัน ไมเกิน 10 วัน จึงมีการกักบริเวณผูติดเชื้อเพื่อเฝาดูอาการเปนระยะเวลา 10-14 วัน 

อาการ  อาการสําคัญของผู ปวยโรคซารส ไดแก มีไขตัวรอน หนาวสั ่น ปวดเมื ่อย

กลามเน้ือ ไอ ปวดศีรษะ และหายใจลําบาก สวนอาการอืน่ทีอ่าจพบไดมีทองเดิน ไอมีเสมหะ น้าํมูกไหล 

คลื่นไสอาเจียน 

ผูปวยที่สงสัยวาจะเปนโรคซารส ผูปวยมีอาการปวยเกีย่วกับโรคทางเดินหายใจและ

สงสัยวาจะเปนโรคซารส ตองมีอาการตามเกณฑที่ WHO กาํหนดไวคอื 

1. มีไขสูงเกิน 30  ํC  หรือ 100.4   ํF  และ 

2. มีอาการไอ หายใจติดขัด และ 

3. ในชวง 10 วันกอนมีอาการ เคยไปหรืออาศัยอยูในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หรือ

ใกลชิดกับผูท่ีมีอาการปวยเกีย่วกับโรคทางเดินหายใจซึง่เดินทางไปในพื้นทีท่ีม่ีการระบาดของโรค หรือ

ผูที่สงสัยวาจะเปนโรคซารส 
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 แมวาผูปวยทีม่ีอาการขางตนและมีอาการคลายกับปอดบวมหรือปอดอักเสบปรากฏใน

ฟลมเอ็กซเรย ก็ไมไดแสดงวาจะตองเปนโรคซารส นอกจากตรวจพบเชือ้ไวรัสโคโรนาชนิดใหมเทานั้น

จึงจะสรุปไดวาเปนโรคซารส 

 การแพรกระจายของเชื้อโรค 

 เชื ้อโรคซารสติดตอไดทางระบบหายใจ และอาจติดตอทางอาหารการกินไดอีกดวย 

เนื่องจากมีการศึกษาพบวา เชื้อนี้มีอยูในน้ําเหลือง อุจจาระและปสสาวะของผูปวย เมือ่อาการปวยยางเขา

สัปดาหที่ 3 

 การปองกันและรักษา 

 โรคนีติ้ดตอไดโดยการสัมผัสละอองน้าํลาย เสมหะ เขาทางปากและจมูก แตเดิมเชื่อวา 

เชือ้ไวรัสโคโรนาจะมีชีวิตอยูนอกรางกายมนุษยไดไมเกิน 3 ชั่วโมง แตจากขอมูลการศึกษาใหม ๆ พบวา 

เชื้อนีอ้ยูไดนานกวา 1 วัน โดยเฉพาะในอุจจาระและปสสาวะจะอยูไดนานหลายวัน การปองกัน       ที่ดี

ที่สุดไดแก การลางมือ การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอยางเครงครัด และการใสหนากากอนามัย 

 ในการปองกันโรคซารสน้ัน มีขอแนะนําดังน้ี 

1. รักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยู เสมอดวยการรับประทานอาหารที ่มีประโยชน         

ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอ พยายามลดความเครียด และไมเสพสารเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใชผาปดปากปดจมูกทุกคร้ังเมื่อไอหรือจาม ขณะที่เปนหวัดควรใชหนากากอนามัย

อยูเสมอ 

3. รักษาความสะอาดของมืออยูเสมอ ดวยการลางมือบอย ๆ ดวยน้ําสบู 

4. ไมควรใชมือขยีต้า แคะจมูก แคะฟน หากมีความจําเปนตองลางมือใหสะอาดทั้ง

กอนและหลังการกระทําดังกลาว 

5. อยาใชผาเช็ดตัวหรือผาเช็ดหนารวมกับผูอืน่ ถาใชกระดาษเช็ดน้ํามูกควรทิง้ในถัง

ขยะมีฝาปด 

6. ใชชอนกลางเมื่อรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน 
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7. รักษาความสะอาดของบานเรือน ของใชในบาน เชน โทรศัพทควรเช็ดดวยผาชุบ 

นํ้าสะอาดบดิหมาดหรือแอลกอฮอล 

8. เปดประตูหนาตางใหอากาศภายในบานถายเทไดสะดวก 

9. หากมีอาการไข ไอ หรือจาม ควรหลีกเลี่ยงสถานทีท่ี่มีคนหนาแนนหรือการระบาย

อากาศไมดี และควรไปพบแพทยทันที 

10. ในขณะเดินทางอยูบนรถโดยสารไมควรอยูใกลชิดผูที่เปนไข ไอ หรือจาม 

11. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวย และผูที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด 

12. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการแพรระบาด

ของโรคนี้ 

การรักษา  สวนใหญจะเปนการรักษาตามอาการและใชอุปกรณชวยการหายใจ (ในราย

ที่มีภาวะหายใจลมเหลว) ไดมีการทดลองใชเซรุมจากผูปวยทีห่ายจากโรค ซึง่พบวาจะไดผลหากใหเซรุม

ในระยะสัปดาหแรกของโรคในปจจุบันมีการทดลองผลิตยาตานไวรัสซารสโดยเฉพาะ ซึง่อยูในระหวาง

การพัฒนาและคาดวาจะสามารถนํามาใชไดในอนาคตอันใกล 

 

โรคไขมาลาเรีย (Malaria) 

ไขมาลาเรียหรือไขจับสั ่น เปนโรคติดตอที ่เกิดจากเชื ้อปรสิตจําพวกโปรโตซัว ชื ่อ      

พลาสโมเดียม (Plasmodium) ซึง่เกิดจากยุงกนปลองเปนพาหะนําโรคมาสูคน และเปนโรคทีม่ีสถิติการ

ระบาดสูงมาก โดยเฉพาะในภาคใตและในจังหวัดที่เปนปาเขาที่มีฝนตกชุกอยูบอย ๆ 

สาเหต ุ

ยุงกนปลองเปนพาหะนําโรคเมือ่ยุงกัดคนทีเ่ปนไขมาลาเรียแลวไปกัดคนอืน่ก็จะแพร

เชื้อใหกับคนอ่ืน ๆ ตอไป 

อาการ 

ผูที่ไดรับเชือ้ไขมาลาเรียจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย มีไขสูง หนาวสัน่ อาเจียน 

และมีเหงื่อมาก บางรายที่เปนชนิดรุนแรงมีไขสูงขึน้สมอง อาจมีอาการเพอ ชัก หมดสติหรือตายในทีสุ่ด 

บางรายไมตายแตเพอคลั่ง เสียสติ และความจําเสื่อม 

การติดตอ 

ติดตอโดยยุงกนปลองตัวเมียไปกัดและกินเลือดคนที่เปนไขมาลาเรียแลวไดรับเชื้อ

มาลาเรียมาจากคนที่เปนไข เชื้อนั้นจะเจริญในตัวยุงประมาณ 10 วัน ก็จะมีอาการไขมาลาเรีย 

การปองกัน 

1. นอนในมุงอยาใหยงุกดัได 

2. ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง เชน ภาชนะที่มีนํ้าขังใหหมดไป 

3. เมื่อเขาปาหรือแหลงที่มีไขมาลาเรียระบาด ระวังอยาใหยุงกัดโดยใชยากันยุงทา 
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4. ผูอยูในพื้นที่แหลงไขมาลาเรียระบาดควรปลูกตนตะไครหอมไวกันยุง 

5. ถาสงสัยวาเปนไขมาลาเรีย ควรไปรับการตรวจเลือด และรับการรักษาเพื่อปองกัน

การแพรตอไปยังผูอ่ืน 

การรักษามาลาเรีย 

เนื่องจากในปจจุบันพบเชื้อมาลาเรียที่ดือ้ตอยา และอาจมีโรคแทรกซอนรายแรง (เชน 

มาลาเรียขึ้นสมอง) โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่อยูในเมือง ซึ่งไมมีภูมิตานทานโรคน้ี 

ดังน้ัน ถาหากมีอาการนาสงสัย เชน มีไขหลังกลับจากเขตปาเขาหรือเขตมาลาเรีย ก็ควร

รีบไปหาหมอเพื่อตรวจหาเชื้อ 

 

โรคไขหวดันก (Avian Influenza หรือ Bird Flu) 

เมือ่ 20 ปที่ผานมา ไดเกิดโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด H5N1 ทีเ่รียกวาไขหวัดนก

และระบาดไปทั่วโลก 

เดิมเชื้อไขหวัดนกเปนเชื้อไวรัสโดยธรรมชาติจะติดตอในนกเทานั้น โดยเฉพาะนกปา 

นกเปดนํ้า จะเปนพาหะของโรค เชื้อจะอยูในลําไสนก โดยที่ตัวนกไมมีอาการ แตเมื่อนกเหลาน้ีอพยพไป

ตามแหลงตาง ๆ ทัว่โลก ก็จะนําเชือ้นั้นไปดวย เมือ่สัตวอืน่ เชน ไก เปด หมู หรือสัตวเลี้ยงอืน่ ๆ ไดรับ

เชื้อไขหวัดนกก็จะเกิดอาการ 2 แบบ คือ 

1. หากไดรับเชื้อชนิดไมรุนแรงสัตวเลี้ยงน้ันอาจจะมีอาการไมมากและหายไดเอง 

2. หากเชื้อที่ไดรับมีอาการรุนแรงมากก็จะทําใหสัตวเลี้ยงตายไดภายใน 2 วัน 

ปจจุบันมีการระบาดของไขหวัดมากกลับมาอีกครัง้ โดยเชือ้โรคไดแพรไปทัว่โลก          

เกิดการระบาดของเชื้อไขหวัดนกชนิด H5N1 ในไกและแพรกระจายสูคนทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก

ทั่วไป จนมีการเฝาระวังโดยหากทราบวามีไกตายดวยเชื้อไขหวัดนก จะตองรีบแจงเจาหนาที่รัฐและมีการ

ควบคุมการแพรเชื้อโรคดวยการทําลายไกในพื้นที่น้ัน ๆ ทันที เชน การฝงกลบและฉีดพนสารฆาเชื้อเพื่อ

ตัดวงจรการแพรระบาดสูคนตอไป 

โรคไขหวัดนก เปนโรคติดตอของสัตวปก ตามปกติโรคนี้ติดตอมายังคนไดไมงายนัก 

แตคนที่สัมผัสใกลชิดกับสัตวที่เปนโรคอาจติดเชื้อได 

สาเหต ุ

เกิดจากเชื ้อไวรัสชนิดเอ็ชไฟวเอ็นวัน (H5N1) พบในนก ซึ ่งเปนแหลงเชือ้โรคใน

ธรรมชาติ โรคอาจแพรมายังสัตวปกตาง ๆ ได เชน ไกที่เลี้ยงอยูในฟารม เลี้ยงตามบานและไกชน รวมทั้ง

เปดไลทุงดวย 

ระยะฟกตัว 

ระยะฟกตัวในคน 1 ถึง 8 วัน 
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อาการ 

ผู ปวยมีอาการคลายไขหวัดใหญ ไขสูง หนาวสั ่น ปวดศีรษะ ปวดเมื ่อยกลามเนื ้อ 

ออนเพลีย เจ็บคอ ไอ ผูปวยเด็กเล็ก ผูสูงอายุ หรือผูที่มีโรคประจําตัว หากมีภูมิคุมกันไมดี อาจมีอาการ

รุนแรงได โดยจะมีอาการหอบ หายใจลําบาก เนื่องจากปอดอักเสบรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตอ 

โดยการสัมผัสซากสัตวปกที่ปวยหรือตาย เชื้อที่อยูในน้ํามูก น้ําลาย และมูลสัตวปวย 

อาจติดมากับมือ และเขาสูรางกายทางเยือ่บุของจมูกและตา ผูที่เสี่ยงตอโรคไขหวัดนก ไดแก ผูที่ทํางาน

ในฟารมสัตวปก ผูที่ฆาหรือชําแหละสัตวปก ผูเลี้ยงสัตวปกในพื้นที่ที่เกิดโรคไขหวัดนกระบาด 

การปองกัน 

1. รับประทานอาหารประเภทไกและไขที่ปรุงสุกเทานั้น โดยเฉพาะชวงที่มีการระบาด

ของโรค 

2. ควรเลือกซื้อไกสดที่ไมมีลักษณะบงชี้วาอาจตายดวยโรคติดเชื้อ เชน เนื้อมีสีคล้ํา       

มีจุดเลือดออก สําหรับไข ควรเลือกฟองที่ไมมีมูลไกติดเปอนทีเ่ปลือกไข กอนปรุงควรนํามาลางให

สะอาด 

3. ไมเลนคลุกคลีหรือสัมผัสตัวสัตว น้ํามูก น้ําลาย มูลของไกและสัตวปก โดยเฉพาะ

สัตวที่ปวยหรือตาย รวมทั้งบริเวณที่เลี้ยงสัตวปกดวย 

4. อาบน้าํใหสะอาดและเปลีย่นเสื ้อผาทุกครัง้หลังสัมผัสหรือคลุกคลีกับสัตวปก         

ทุกชนิด 

5. หามนําสัตวปกที่ปวยหรือตายมารับประทาน หรือปรุงเปนอาหารอยางเด็ดขาด 

6. รักษาความสะอาดในบาน ในสถานประกอบการ และบริเวณรอบ ๆ ใหสะอาด      

อยูเสมอ 

7. กําจัดสัตวที่ปวยหรือตายผิดปกติ ดวยการเผาหรือฝงอยางถูกวิธีและราดดวยน้าํยา

ฆาเชื้อโรคหรือโรยดวยปูนขาว 

8. หากพบไก เปด หรือสัตวปกตายจํานวนมากผิดปกติใหรีบแจงเจาหนาที ่ผูนําชุมชน 

ทันที 
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ผลกระทบเมื่อมีการระบาดของไขหวัดนก 

1. เมื ่อเกิดการระบาดของไขหวัดนกจากคนสูคน เชื้อจะติดตอโดยการจามหรือไอ 

จากน้ันคนที่ไดรับเชื้ออาจจะแพรเชื้อโดยที่ยังไมมีอาการ ทําใหเชื้อระบาดไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว 

2. ประมาณวาจะมีประชากรโลกติดเชือ้รอยละ 25-30 โดยคาดวาจะมีคนเสียชีวิตจาก

การติดเชื้อน้ีประมาณ 2 – 7.4 ลานคนทั่วโลก ซึ่งหากเชื้อมีความรุนแรงก็อาจจะมีคนเสียชีวิตมากกวานี้ 

3. จํานวนเตียงของโรงพยาบาลจะไม เพียงพอ ทําใหขาดบุคลากรดานการ

รักษาพยาบาล รวมทั้งการดูแลรักษาจะไมทั่วถึง 

4. จะขาดแคลนเวชภัณฑ ยาปฏิชีวนะหรือวัคซีนที่ใชในการรักษา 

5. เกิดปญหาตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ 

6. การชวยเหลือจากนานาชาติอาจทําไดนอยลง เน่ืองจากแตละประเทศก็ตองดูแลและ

หวงใยประชาชนของตนเอง 

 สรุป  คนติดเชือ้โรคไขหวัดนกไดอยางไร 

เมื่อนําปาหรือนกน้ําอพยพไปอาศัยที่ใดก็จะถายอุจจาระทีม่ีเชือ้โรค สัตวเลี้ยง เชน ไก  

เมื่อไดรับเชื้อโรคก็จะเกิดการติดเชื้อ ซึ่งสามารถแพรสูคนได เมือ่ไกตายหรือปวย อาจมีการสัมผัสไก

เหลานั ้นหรือนําไปบริโภคโดยที ่ไมไดทําใหสุกเสียกอน ก็จะทําใหคนติดเชื ้อไขหวัดนกจากไก 

นอกจากนี้การติดตออาจเกิดขณะทําการเชือดไก ถอนขนไกหรือทําความสะอาดเคร่ืองในไกได 

อยางไรก็ตาม โรคไขหวัดนกเปนโรคติดตอของสัตวปตามปกติ เชื้อโรคนีจ้ะติดตอมายัง

คนไดไมงายนัก หากมีการระมัดระวังไมสัมผัสไกปวย ไกตายหรือไกที ่มี เชื ้อโรคโดยตรง หรือ

รับประทานไกที่ปรุงสุกในอุณหภูมิ 70  ํC ขึน้ไปกจ็ะปลอดภยัจากโรคไขหวัดนกได 
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อหิวาตกโรค 

อหิวาตกโรค (Cholera) คือ โรคระบาดชนิดหนึ่งมีอาการทองรวง อาเจียน รางกายจะขับ

น้ําออกมาเปนจํานวนมาก 

อหิวาตกโรคเปนโรคในระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย

ใน สายพันธุเฉพาะชือ่ ไวบริโอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) โดยทัว่ไปมีอาการไมมาก แตประมาณ 1 ใน 

10 ราย อาจเกิดอาการทองเสียอยางรุนแรง อาเจียน และเปนตะคริวที่ขาได เปนผลไมเกิดการสูญเสียน้ํา

และเกลือแรอยางรวดเร็ว เกิดภาวะขาดนํ้าและหมดสติ ถาไมไดรับการรักษาอาจถึงแกชีวิต 

 

การติดตอและแพรกระจายของเชื้อโรค 

อหิวาตกโรคติดตอไดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปอนอุจจาระหรือ

อาเจียนของผูติดเชื้อหรือโดยการรับประทานหอยดิบ ๆ จากแหลงน้ําที่มีเชื ้อนี้ แตไมติดตอโดยการ 

สัมผัสผิวเผินกับผูติดเชื้อ 

การระบาดมักเกิดในบริเวณที่มีระบบทอระบายอุจจาระและแหลงน้ําสะอาดไมเพียงพอ 

ไมกี่ปมานี้โรคอหิวาตกโรคเกิดระบาดตอเนือ่งกันหลายครัง้ในพื้นทีบ่างแหงของทวีปแอฟริกา เอเชีย 

อเมริกาใต และอเมริกากลาง (แมตามปกติจะมีแหลงน้าํสะอาดพอเพียง แตอหิวาตกโรคก็อาจเกิดขึ้น

หลังจากมีภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหวหรือน้าํทวมได) อยางไรก็ดี ผู ทีเ่ขาไปในบริเวณแพรระบาด    

ของโรค แตระมัดระวังเร่ืองการกินอาหารก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนอย  

ระยะเวลาฟกตัว 

ผูที่ไดรับเชื้อจะเกิดอาการไดตัง้แต 24 ชั่วโมง ถึง 5 วัน แตโดยเฉลี่ยแลวจะเกิดอาการ

ภายใน 1-2 วัน 

อาการ 

1. เปนอยางไมรุนแรง พวกนี้มักหายภายใน 1 วัน หรืออยางชา 5 วัน มีอาการถาย

อุจจาระเหลวเปนน้ํา วันละหลายครั้ง แตจํานวนอุจจาระไมเกินวันละ 1 ลิตร ในผูใหญอาจมีปวดทอง

หรือเคลือ่นไสอาเจียนได 

2. เปนอยางรุนแรง อาการระยะแรก มีทองเดิน มีเนือ้อุจจาระมาก ตอมามีลักษณะเปน

น้ําซาวขาว เพราะวามีมูกมาก มีกลิน่เหม็นคาว ถายอุจจาระไดโดยไมมีอาการปวดทอง บางครัง้ไหลพุง

ออกมาโดยไมรูสึกตัว มีอาการอาเจียนโดยไมคลืน่ไส อุจจาระออกมากถึง 1 ลิตรตอชั่วโมง และจะหยุด

เองใน 1-6 วัน ถาไดน้ําและเกลือแรชดเชยอยางเพียงพอ แตถาไดน้ําและเกลือแรทดแทนไมทันกับที่เสีย

ไป จะมีอาการขาดน้าํอยางมาก ลุกนัง่ไมไหว ปสสาวะนอย หรือไมมีเลย อาจมีอาการเปนลม หนามืด 

จนถึงช็อก ซึ่งเปนอันตรายถึงชีวิตได 
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ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการทองเสีย 

1. งดอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดรอน หรือของหมักดอง 

2. ด่ืมน้ําชาแกแทนน้ํา บางรายตองงดอาหารชั่วคราว เพื่อลดการระคายเคืองในลําไส 

3. ด่ืมนํ้าเกลือผง สลับกับนํ้าตมสุก ถาเปนเด็กเล็กควรปรึกษาแพทย 

4. ถาทองเสียอยางรุนแรง ตองรีบนําสงแพทยดวน 

การปองกัน 

1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ และดื่มน้ําสะอาด เชน น้ําตมสุก ภาชนะที่ใส

อาหารควรลางสะอาดทุกครั้งกอนใช หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง สุก ๆ ดิบ ๆ อาหารทีป่รุงทิ้งไวนาน ๆ 

อาหารที่มีแมลงวันตอม 

2. ลางมือฟอกสบูใหสะอาดทุกครั้งกอนกินอาหารหรือกอนปรุงอาหารและหลัง     

เขาสวม 

3. ไมเทอุจจาระ ปสสาวะและสิง่ปฏิกูลลงในแมน้าํลําคลอง หรือทิ้งเรี่ยราด ตองถาย

ลงในสวมที่ถูกสุขลักษณะและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยการเผาหรือฝงดิน เพื่อปองกันการแพรของเชื้อโรค 

4. ระวังไมใหนํ้าเขาปาก เมื่อลงเลนหรืออาบนํ้าในลําคลอง 

5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผูปวยที่เปนอหิวาตกโรค 

6. สําหรับผูที่สัมผัสโรคน้ี ควรรับประทานยาที่แพทยใหจนครบ 

การรักษาทางการแพทย 

การรักษาฉุกเฉิน คือ การรักษาภาวะขาดนํ้าโดยดวน ดวยการใหนํ้าและเกลือแรทดแทน

การสูญเสียทางอุจจาระ ถาผูปวยอยูในภาวะขาดน้าํรุนแรง ตองใหน้าํทางเสนโลหิตอยางเรงดวน จนกวา

ปริมาณน้ําในรางกาย ความดันโลหิตและชีพจรจะกลับสูภาวะปกติ 

สําหรับผู ปวยในระดับปานกลางทั ่วไป การใหดื ่มน้ ําเกลือแรทดแทนจะใหผลดี 

สวนผสมของนํ้าเกลือแรสูตรมาตรฐานไดแก กลูโคส 20 ก. โซเดียมคลอไรด 3.5 ก. โปแตสเซียม 1.5 ก. 

และโตรโซเดียมซเิทรต 2.9 ก. หรือโซเดียมไบคารบอเนต 2.5 ก. ตอนํ้าสะอาด 1 ลติร 

 

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) 

การติดเชือ้ Chikungunya virus เดิมมีรกรากอยูในทวีปอาฟริกา ในประเทศไทยมีการ

ตรวจพบครั้งแรกพรอมกับที่มีไขเลือดออกระบาดและเปนครั้งแรกในทวีปเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2501 โดย 

Prof.W McD Hamnon แยกเชื้อชิคุนกุนยา ไดจากผูปวยโรงพยาบาลเด็ก กรุงเทพมหานคร 
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 ลักษณะโรค 

โรคชิคุนกุนยา เปนโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาทีม่ียุงลายเปนพาหะนําโรค มีอาการ

คลายไขแดง แตตางกันที่ไมมีการร่ัวของพลาสมาออกนอกเสนเลือด จึงไมพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงมาก

จนถึงมีอาการช็อก 

 สาเหต ุ

          เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) โดยมียุงลาย เปนพาหะนําโรค 

  

 วิธีการติดตอ 

ติดตอกันไดโดยมียุงลาย Aedes aegypti เปนพาหะนําโรคทีส่ําคัญ เมือ่ยุงลายตัวเมียกัด

และดูดเลือดผูปวยที่อยูในระยะไขสูง ซึ่งเปนระยะที่มีไวรัสอยูในกระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเขาสูกระเพาะ

ยุง และเพิม่จํานวนมากขึน้ แลวเดินทางเขาสูตอมน้ําลาย เมือ่ยุงที่มีเชือ้ไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอื่นก็จะ

ปลอยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทําใหคนน้ันเกิดอาการของโรคได 

 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 เปลีย่นตําแหนงไปเรือ่ย ๆ 

อาการจะรุนแรงมากจนบางครัง้ขยับขอไมได อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห ผู ปวยบางรายอาจมี

อาการปวดขอเกิดขึ้นไดอีกภายใน 2-3 สัปดาหตอมา และบางรายอาการปวดขอจะอยูไดนานเปนเดือน

หรือเปนป ไมพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อก ซึ่งแตกตางจากโรคไขเลือดออก 

โรคนี้จะพบมากในฤดูฝน เมื่อประชากรยุงเพิ่มขึ้นและมีการติดเชื้อในยุงลายมากขึ้น พบ

โรคน้ีไดในทุกกลุมอายุ ซึ่งตางจากไขเลือดออกและหัดเยอรมันที่สวนมากพบในผูอายุนอยกวา 15 ป ใน

ประเทศไทยพบมีการระบาดของโรคชิคุนกุนยา 6 ครั้ง ในป พ.ศ. 2531 ที่จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2534 ที่

จังหวัดขอนแกนและปราจีนบุรี ในป พ.ศ. 2536 มีการระบาด 3 ครัง้ ทีจั่งหวัดเลย นครศรีธรรมราช และ

หนองคาย และกลับมาระบาดอีกในป พ.ศ. 2551 

การรักษา 

ไมมีการรักษาที่จําเพาะเจาะจง (specific treatment) การรักษาเปนการรักษาแบบ

ประคับประคอง (supportive treatment) เชน ใหยาลดอาการไข ปวดขอ และการพักผอน 
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การปองกัน 

การปองกันทีดี่ควรปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันโรคไขเลือดออก คือ ทําลายแหลง

เพาะพันธุยุงลาย และนอนกางมุง หรือนอนในหองทีม่ีมุงลวด หากตองออกไปในทีม่ียุงชุกชุม ควรทายา

กันยุงปองกันทุกคร้ัง 

 

โรคไขหวัดใหญและไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

 โรคไขหวดัใหญ 

โรคไขหวัดใหญ เปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส พบไดทั้งเด็ก

และผูใหญ สามารถติดตอกันไดงายจะมีอาการรุนแรงกวาโรคหวัดธรรมดา 

ผูปวยจะมีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนือ้ ออนเพลีย คัดจมูก น้ํามูกไหล ตาแดง 

ไอ จาม บางรายอาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ทองเดิน และอาจมีโรคแทรกซอนได เชน 

หลอดลมอักเสบ กลามเนือ้หัวใจอักเสบ ปวดบวม ตอมทอนซิลอักเสบ เปนตน ซึง่ภาวะแทรกซอน

เหลาน้ีมักเกิดในเด็กเล็ก คนสูงอายุ ผูปวยเบาหวาน คนที่สูบบุหร่ีจัด หรือผูปวยที่เปนโรคปอดเร้ือรัง 

ถาปวยเปนโรคไขหวัดใหญควรไปรับการตรวจรักษาจากแพทย เพราะจะไมหายงาย ๆ 

เหมือนโรคหวัดธรรมดา สําหรับการปฏิบัติตนหลังการตรวจรักษาก็ควรพักผอนมาก ๆ งดการทํางานหนัก 

หรือการออกกําลังกาย สวมเสื้อผาใหรางกายอบอุน อยาอาบน้าํเย็น ดื่มน้ําอุนมาก ๆ เพื่อชวยลดไข 

รับประทานอาหารออน ๆ ใชผาชุบน้ําธรรมดาเช็ดตัวเมื่อเวลามีไข และรับประทานยาตามแพทยสั่ง 

ในการปองกันโรคนี้ก็เหมือนกับการปองกันโรคหวัดธรรมดาและในปจจุบันนี้ก็มี

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ซึ่งผูที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยดวย

โรคเรื้อรังตาง ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคไต โรคเลือด โรคหัวใจ โรคปอด เปนตน ผูปวยติด

เชื้อเอชไอวี เด็กที่มีโรคเรื้อรังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผูทีก่ําลังจะเดินทางไปตางประเทศและผูที่

ทํางานบริการสาธารณชน 

โรคไขหวัดใหญ ติดตอเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจไดรวดเร็ว มักระบาดใน     

ฤดูฝน ไขหวัดใหญมีหลายชนิด บางชนิดรุนแรงทําใหผูปวยเสียชีวิตได 

สาเหต ุ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอยู 3 ชนิด คือ ชนิดเอ ชนิดบี และชนิดซี บางครั้งใชชื่อตาม

เมืองที่ระบาด เชน ไขหวัดฮองกง หรือไขหวัดใหญ 2009 เปนตน 

การติดตอ  เหมือนกับไขหวัดธรรมดา  ติดตอโดยการสัมผัสโดยตรง ดวยการไอหรือ

จามรดกันหายใจเอาเชื้อโรคทีป่ะปนอยูในอากาศและติดตอทางออมโดยการใชสิง่ของ เสือ้ผา ปะปนกับ

ผูปวย 

ระยะฟกตัวของโรค  ประมาณ 1-3 วัน สําหรับเด็กเล็กอาจแพรเชื้อไดนานถึง 7 วัน 

อาการ  มีอาการรุนแรงมากกวาไขหวัดธรรมดา มักเกิดขึ้นทันทีทันใด ดวยการปวด

ศีรษะ หนาวสั่น มีไข ปวดเมื่อยกลามเน้ือ ออนเพลีย เบื่ออาหาร 
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การรักษาพยาบาล  ไขหวัดใหญไมมียารักษา ตองรักษาตามอาการของโรคและปองกัน

การเกดิโรคแทรกซอน 

การปฏิบัติตน  เมือ่มีอาการโรค ควรรักษาตามอาการของโรค โดยปรึกษาแพทยและ

รับประทานยาตามแพทยสั่ง พักผอนใหมาก ๆ รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ควรทําใหรางกายอบอุน 

เชน การนอนหมผา เวลาไอหรือจามควรใชผาหรือกระดาษปดปากปดจมูก เพื่อปองกันเชื้อโรคไมให

แพรกระจายไปสูผูอ่ืน 

การปองกันและควบคุมโรค  ควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ไมควรคลุกคลีกับผูปวย ควรแยกใหอยูตางหาก 

2. ไมใชของใชรวมกับผูปวย 

3. เวลาไอหรือจามควรปดปาก ปดจมูก 

4. รักษารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ 

 

โรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 หรือไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ (H1N1) ที่แพร

ระบาดเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยอยูในขณะนี้ ทําใหมีผู เสียชีวิตแลวหลายสิบรายและมี        

ผูติดเชื้อกวาพันราย (ขอมูลเดือนสิงหาคม 2552) 

ปจจุบันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) กําลัง

ขยายตัวไปทั่วโลก และขณะนีป้ระเทศไทยพบการระบาดภายในประเทศแลว โดยเฉพาะอยางยิ ่ง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งอาจแพรระบาดอยางรวดเร็ว ไขหวัดใหญสายพันธุใหมนี้มีอาการ

คลายกับไขหวัดหรือไขหวัดใหญธรรมดา สวนใหญมีอาการนอยและหายไดโดยไมตองรับการรักษาที่

โรงพยาบาล 

สําหรับผูปวยจํานวนไมมากในตางประเทศทีเ่สียชีวิต มักเปนผูทีม่ีโรคประจําตัวเรือ้รัง 

เชน โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เปนตน ผูมีภูมิตานทานต่าํ โรคอวน ผูสูงอายุ

มากกวา 65 ป เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป และหญิงมีครรภ 

สําหรับวิธีการติดตอและวิธีการปองกันโรค จะคลายกับไขหวัดใหญธรรมดา กระทรวง

สาธารณสุขจึงขอใหคําแนะนําในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุ ใหม ชนิดเอ            

(เอช1 เอ็น1) ดังตอไปน้ี 

 

คําแนะนําสําหรับประชาชนท่ัวไป 

1. ลางมือบอย ๆ ดวยนํ้าและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ 

2. ไมใชแกวนํ้า หลอดดูดนํ้า ชอนอาหาร ผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว รวมกับผูอ่ืน 

3. ไมควรคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีอาการไขหวัด 
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4. รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ดื่มน้าํมาก ๆ 

นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

5. ควรหลีกเลีย่งการอยูในสถานทีท่ีม่ีผูคนแออัดและอากาศถายเทไมดีเปนเวลานาน 

โดยไมจําเปน 

6. ติดตามคําแนะนําอ่ืน ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด 

คําแนะนําสําหรับผูปวยไขหวัดหรือไขหวดัใหญ 

1. หากมีอาการปวยไมรุนแรง เชน ไขไมสูง ไมซึม และรับประทานอาหารได 

สามารถรักษาตามอาการดวยตนเองทีบ่านได ไมจําเปนตองไปโรงพยาบาล ควรใชพาราเซตามอล        

เพื่อลดไข (หามใชยาแอสไพริน) นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และด่ืมนํ้ามาก ๆ 

2. ควรหยุดเรียน หยุดงาน จนกวาจะหายเปนปกติ และหลีกเลีย่งการคลุกคลีใกลชิด 

หรือใชสิ่งของรวมกับผูอ่ืน 

3. สวมหนากากอนามัยเมื่อจําเปนตองอยูกับผูอืน่ หรือใชกระดาษทิชชู ผาเช็ดหนา  

ปดปากและจมูกทุกคร้ังที่ไอ จาม 

4. ลางมือบอย ๆ ดวยนํ้าและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ โดยเฉพาะ

หลังการไอ จาม 

5. หากมีอาการรุนแรง เชน หายใจลําบาก หอบเหนือ่ย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไป      

พบแพทย 

 

คําแนะนําสําหรับสถานศึกษา 

1. แนะนําใหผูเรียนที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ พักรักษาตัวที่บานหรือหอพัก 

หากมีอาการปวยรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย 

2. ตรวจสอบจํานวนผูเรียนที่ขาดเรียนในแตละวัน หากพบขาดเรียนผิดปกติ หรือ

ต้ังแต 3 คนขึน้ไปในหองเรียนเดียวกนั และสงสยัวาปวยเปนไขหวัดใหญใหแจงตอเจาหนาที่สาธารณสุข

ในพื้นที่ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค 

3. แนะนําใหผูเรียนที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเองเปน

เวลา 7 วัน ถามีอาการปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน 

4. หากสถานศึกษาสามารถใหผู เ รียนที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญทุกคน           

หยุดเรียนไดก็จะปองกันการแพรกระจายเชื้อไดดี และไมจําเปนตองปดสถานศึกษา แตหากจะพิจารณา

เปดสถานศึกษา ควรหารือรวมกันระหวางสถานศึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ 

5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ สิ่งของ เคร่ืองใชที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก เชน โตะเรียน 

ลูกบิดประตู โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกเช็ดทําความสะอาดอยาง
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นอยวันละ 1-2 ครั้ง จัดใหมีอางลางมือ น้ําและสบูอยางเพียงพอ ในบางวันควรเปดประตูหนาตางให

อากาศถายเทไดสะดวก และแสงแดดสองไดทัว่ถงึ 

 

คําแนะนําสําหรับสถานประกอบการและสถานท่ีทํางาน 

1. แนะนําใหพนักงานที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ พักรักษาตัวที ่บาน หากมี

อาการปวยรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย 

2. ตรวจสอบจํานวนพนักงานที่ขาดงานในแตละวัน หากพบขาดงานผิดปกติ หรือ

ต้ังแต 3 คนขึ้นไปในแผนกเดียวกัน และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญ ใหแจงตอเจาหนาที่สาธารณสุข 

ในพื้นที่ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค 

3. แนะนําใหพนักงานทีเ่ดินทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเอง       

เปนเวลา 7 วัน ถามีอาการปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน 

4. ในสถานการณปจจุบัน ยังไมแนะนําใหปดสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางาน 

เพื่อการปองกันการระบาดของโรคไขหวัดใหญ 

5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ สิง่ของ เครือ่งใช  ทีม่ีผู สัมผัสจํานวนมาก เชน           

โตะทํางาน ลูกบิดประตู โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกทั่วไปเช็ดทํา

ความสะอาดอยางนอยวันละ 1-2 ครัง้ จัดใหมีอางลางมือ น้าํและสบูอยางเพียงพอ ในบางวันควรเปด

ประตู หนาตาง ใหอากาศถายเทไดสะดวก และแสดงแดดสองไดทัว่ถงึ 

6. ควรจัดทําแผนการประคองกิจการในสถานประกอบการและสถานที่ทํางาน เพือ่ให

สามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางตอเนื่อง หากเกิดการระบาดใหญ 

แหลงขอมูลการติดตอเพื่อปรึกษากับเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี 

1. กรุงเทพมหานคร ติดตอไดที ่กองควบคุมโรค สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท 0-2245-8106, 0-2246-0358 และ 0-2354-1836 

2. ตางจังหวัด ติดตอไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 

ติดตามขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th 

และหากมีขอสงสัย สามารถติดตอไดที่ ศูนยปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท 0-2590-3333 

และศูนยบริการขอมูลฮอดไลน กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท 0-2590-1994 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

http://www.moph.go.th/�
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กิจกรรม ใหผูเรียนศึกษาและรวบรวมขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคติดตอที่ระบาดอยูในชวงเวลา 

 ปจจุบัน พรอมบอกวิธีการปองกันและแกปญหาในชุมชน 

 

ชื่อโรค..................................................................................... 

 อาการ.................................................................................................................................................. 

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

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

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

 

 เชื้อโรคและพาหะนําโรค.................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 การปองกันและการรักษา.................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 การแกปญหาการแพรระบาดในชมุชน โดยวิธี.................................................................................... 

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่6 

ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

 

 

สาระสําคัญ 

ปจจุบันประชาชนหันมานิยมใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรกันมากขึ้น การศึกษา      

ถึงสรรพคุณและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรทีถู่กตอง จะชวยใหประชาชนรูจักการดูแล

รักษาสุขภาพดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 เพื่อใหผูเรียนสามารถ 

1. บอกสรรพคุณและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่สําคัญได 

2. อธิบายอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เร่ืองที่ 1 หลกัและวิธกีารใชยาแผนโบราณและยาสมนุไพร 

เร่ืองที่ 2 อันตรายจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
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เร่ืองที่  1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

 

ปจจุบันมีการสนับสนุนใหใช “สมุนไพร” ในการรักษาโรคตาง ๆ และมีผลิตภัณฑ

สมุนไพรออกมามากจนเกิดการสับสนระหวาง “สมนุไพร” และ “ยาแผนโบราณ” ซึง่ “ยาสมุนไพร” น้ัน 

จะหมายถึง ยาทีไ่ดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแร ซึง่มิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพในขณะที ่“ยาแผน

โบราณ” เปนการนําเอาสมุนไพรมาแปรรูปแลวอาจจะอยูในรูปยาน้ํา ยาเม็ด หรือแคปซูล ซึ่งยาแผน

โบราณนี ้การจะผลิตหรือนําสัง่เขามาจะตองไดรับอนุญาตจาก อย. กอน รวมทัง้การขายยาแผนโบราณ

ตองขายเฉพาะในรานขายยาแผนโบราณหรือในรานขายยาแผนปจจุบันเทานั้น 

 

 

 

 

 

1.1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณ 

ความหมายของยาแผนโบราณ 

ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 ไดแบงออกเปน 2 แบบ คือ ยาแผนปจจุบันและยาแผน

โบราณ “ยาแผนโบราณ” คือ ยาทีมุ่ งหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปแผนโบราณ ซึง่เปนยาที่

อาศัยความรูจากตําราหรือเรียนสืบตอกันมา อันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร และยาแผนโบราณ 

ที่ยอมรับของกฎหมายยาจะตองปรากฏในตํารายาทีรั่ฐมนตรีประกาศหรือเปนยาที่รัฐมนตรีประกาศหรือ

รับขึ้นทะเบียนเทาน้ัน 
 

การควบคุมยาแผนโบราณตามกฎหมายท่ีควรรู 

1. การผลิต นําเขา และการขายยาแผนโบราณ จะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และตองจัดใหผูประกอบโรคศิลปแผน

โบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

2. หามมิใหผู รับอนุญาตผลิตยา ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณนอกสถานที ่ที ่ได

กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสงตรงตอผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ 

3. ตํารับยาแผนโบราณทีผ่ลิตหรือนําเขาอยางถูกตองตามกฎหมาย จะตองขอขึ ้น

ทะเบียนตํารับยาและไดเลขทะเบียนจึงจะผลิตหรือนําเขาได 

4. ยาแผนโบราณที ่รับขึ ้นทะเบียน ตองเปนยาที่มีสรรพคุณเปนที่ เชื่อถือไดและ

ปลอดภัยในการใช 
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5. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณ โดยไมไดรับอนุญาต จะมีความผิดตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) 

6. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาทีไ่มไดขึ ้นทะเบียน จะมีความผิดตองระวางโทษจําคุก     

ไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ 

7. ผูที ่ผลิตยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 ปถึงตลอดชีวิต และ

ปรับต้ังแต 10,000 บาท – 50,000 บาท (หน่ึงหมื่นถึงหาหมื่นบาท) 

8. ผู ทีข่ายยาปลอมจะมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตัง้แต 1 ป – 20 ป และปรับ 

ต้ังแต 2,000 – 10,000 บาท (สองพันถึงหน่ึงหมื่นบาท) 

9. ผูทีโ่ฆษณาขายยาโดยฝาฝนกฎหมาย ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 100,000 บาท 

(หน่ึงแสนบาท) รายละเอียดจะกลาวตอไป 
 

ปญหายาแผนโบราณท่ีพบในปจจุบัน 

 แมวาจะมีกฎหมายและหนวยงานทีค่อยควบคุมการผลิตและการขายยาแผนโบราณเพื ่อ

คุมครองใหผูบริโภคปลอดภัยจากการใชยาแผนโบราณ แตก็ไมสามารถที่จะขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได 

ไมวาจะเปนการลักลอบผลิตและขายยาแผนโบราณโดยไมไดขออนุญาตผลิตและขายจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การขายยาแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียน

หรือยาปลอม 
 

อันตรายจากการรับประทานยาแผนโบราณท่ีไมไดข้ึนทะเบียนหรือยาปลอม 

 ในปจจุบันพบวา มียาแผนโบราณทีไ่มไดขึ ้นทะเบียนหรือยาปลอมกอใหเกิดอันตรายตอ

ผู บริโภคได เชน มีการปนเป อนของจุลินทรียที ่กอใหเกิดโรค หรือการนําสารเคมีที ่ไมปลอดภัยตอ

ผูบริโภคมาใสในยาแผนโบราณ เชน เมธิลแอลกอฮอล คลอโรฟอรม การใสยาแกปวด แผนปจจุบัน เชน 

อินโดเมทาซิน หรือแมแตการนํายาเฟนิลบิวตาโวนและสเตียรอยด ซึ ่งเปนยาควบคุมพิเศษ ซึ ่งมี

ผลขางเคียงสูงผสมลงในยาแผนโบราณ เพือ่ใหเกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว แตจะทําใหเกิดอันตรายตอ

ผูบริโภค คือ ทําใหเกิดโรคกระดูกผุ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคกระเพาะได เปนตน 
 

การเลือกซื้อยาแผนโบราณ 

 เพื่อความปลอดภัยในการใชยาแผนโบราณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา     ขอ

แนะนําวิธีการเลือกซื้อยาแผนโบราณ ดังน้ี 

1. ควรซื้อยาแผนโบราณจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตและมีเลขทะเบียนตํารับยา 

2. ไมควรซื้อยาแผนโบราณจากรถเรขาย เพราะอาจไดรับยาที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต              

ทีไ่มไดมาตรฐาน ซึ ่งอาจมีการปนเป อนของจุลินทรียในระหวางการผลิตอาจทําใหเกิดอันตรายตอ

ผูบริโภคได 
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3. กอนซื้อยาแผนโบราณ ควรตรวจดูฉลากยาทุกคร้ังวามีขอความดังกลาวนี้หรือไม 

 ชื่อยาเลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึน้ทะเบียนยา ปริมาณของยาที่บรรจุ

เลขที่หรืออักษรแสดงคร้ังที่ผลิต 

 ชื ่อผู ผลิตและจังหวัดที ่ตั ้งสถานที ่ผลิตยาวัน เดือน ป ที ่ผลิตยา คําวา              

“ยาแผนโบราณ” ใหเห็นไดชดัเจน 

 คําวา “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที่” แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดง

เห็นไดชัดเจน ในกรณีเปนยาใชภายนอกหรือยาใชเฉพาะที ่คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีเปนยา

สามัญประจําบาน คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว 

 

วิธีสังเกตเลขทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ มีดังน้ี 

1. หากเปนยาแผนโบราณทีผ่ลิตในประเทศ จะขึน้ตนดวยอักษร G ตามดวยเลขลําดับ

ที่อนุญาต/ป พ.ศ. เชนเลขทะเบียน G20/42 

2. หากเปนยาแผนโบราณที่นําเขาจากตางประเทศ จะขึ้นตนดวยอักษร K ตามดวยเลข

ลําดับทีอ่นุญาต/ป พ.ศ. เชนเลขทะเบียน D15/42 สําหรับการโฆษณายาทุกชนิดไมวาจะเปนยาแผน

โบราณหรือแผนปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 88 โดยสรุปคือ หามโฆษณาโออวด

สรรพคุณวา สามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหาย นอกจากนี้ยังหาม

โฆษณาเปนเท็จหรือเกิดความจริง หามโฆษณาสรรพคุณยาวาสามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรือปองกันโรค

หรืออาการของโรคทีรั่ฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 ไดแก โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค          

โรคเร้ือน โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม และไต (เวนแตจะเปนการโฆษณาโดยตรง

ตอผูประกอบโรคศิลป ผู ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว) ผูใดโฆษณา     

ขายยาโดยฝาฝนมาตรา 88 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่แสนบาท ดังนัน้ ถาผู บริโภคพบเห็นการ

โฆษณาโออวดดังกลาว สามารถแจงรองเรียนไดที ่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที ่

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง  

การซื้อยาแผนโบราณครั้งใดควรเลือกยาทีม่ีเลขทะเบียนตํารับยาและซื้อจากรานที่มี

ใบอนุญาตเทานั้น จึงจะปลอดภัยในการใชยาแผนโบราณ 

 

1.2 หลักและวิธีการใชยาสมุนไพร 

ในปจจุบันคาใชจายทางดานสุขภาพของคนไทยเพิ ่มขึ ้นตามลําดับ ในแตละป

ประเทศชาติตองเสียงบประมาณในการสั่งซื้อยา และเวชภัณฑจากตางประเทศเปนจํานวนมาก กระทรวง

สาธารณสุขไดพยายามหากลวิธีในการใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น เพือ่การปองกัน สงเสริม

สุขภาพและรักษาโรค สมุนไพรไทยและการแพทยแผนไทยนับเปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนซึ่งกําลัง
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ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะเปนการใชทรัพยากรและภูมิปญญาไทยที ่นอกจากมีความ

ปลอดภัยแลวยังเปนการประหยัดเงินตราของประเทศอีกดวย 

สมุนไพรตามพระราชบัญญัติยา หมายถึง ยาที่ไดจากพืช สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งยังไมได

ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ 

แตในทางการคาสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงสภาพไป เชน หัน่เปนชิ้นใหเล็กลง บดเปน

ผงใหละเอียด นําผงที่บดมาอัดเปนเม็ดหรือนํามาใสแคปซูล 

ในปจจุบันไดมีการนําสมุนไพรมาใชอยางกวางขวาง เชน ใชเปนอาหาร อาหารเสริม 

เคร่ืองด่ืม ยารักษาโรค เครือ่งสําอาง สวนประกอบในเครือ่งสําอาง ใชแตงกลิน่และสีอาหาร ตลอดจน      

ใชเปนยาฆาแมลง 

สวนของพืชท่ีนํามาใชเปนสมุนไพร 

สวนของพืชที่เรานํามาใชเปนยานั้นมีหลายสวนขึ้นอยูกับตัวยาวาใชสวนใดของพืช      

ซึ่งสวนของพืชที่นํามาใชเปนสมุนไพร มีดังน้ี 

1. ราก (Root) รากของพืชจะมี 2 แบบ คือ แบบทีม่ีรากแกวและรากฝอย ซึง่สามารถ

นํามาใชทําเปนยาไดทัง้ 2 แบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ลําตน (Stem) สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 

ลาํตนเหนือดิน (Aerial Stem) ไดแก พืชที่มีลําตนอยูเหนือดินทั้งหลาย มีทั้งตนใหญ

และตนเล็ก อาจนําเปลือกหรือเน้ือไมมาทําเปนยาได 

ลําตนใตดิน (Underground Stem) จะมีลักษณะคลายราก แตจะมีขนาดใหญ มี

รูปรางตาง ๆ ซึ่งเราเรียกสวนที่อยูใตดินวา “หัว” หรือ “เหงา” 
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3. ใบ (Leaf)  ใบของพืชจะมีรูปรางแตกตางกันไป เชน รูปเรียวยาว รูปรี รูปไข รูปใบ

หอก รูปหัวใจ รูปไต รูปโล  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

4. ดอก (Flower)  ดอกไมจะประกอบดวย กลีบเลีย้ง กลีบดอก เกสรตัวผู และเกสรตัว

เมีย ซึ่งจะติดอยูบนฐานรองดอก 

5. ผล (Fruit)  อาจเรียกเปนผลหรือเปนฝกก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุนไพรไทยท่ีควรรูจัก 

สมุนไพรไทยที่จะกลาวในที่น้ีจะกลาวเฉพาะชื่อของพืชที่สามารถนํามาใชเปนยาในการ

รักษา ปองกัน และเสริมสรางสุขภาพได ซึ ่งสมุนไพรไทยนั้นมีจํานวนมากมายมหาศาล ตอไปน้ี                 

จะกลาวเฉพาะที่เราไดพบเห็นกันอยูบอย ๆ บางครัง้อาจคิดไมถึงวาเปนสมุนไพร พอจะยกตัวอยางได

ดังน้ี 

กระเทียม  หอม  กระชาย  กะเพรา  กระวานไทย  กานพลู  ขา ขิง  ขมิน้ชัน  ดีปลี  

ตะไคร  พริกไทย  มะละกอ  สับปะรด  กลวยน้ําวา  ขี้เหล็ก  ฝกคูน  ชุมเห็ดเทศ  ชุมเห็ดไทย  มะขาม  

มะขามเทศ  มะขามปอม  หญาคา  หญาหนวดแมว  หญาปกกิ่ง  วานหางจระเข  ใบบัวบก  ใบพลับพลึง  

ใบแมงลัก  เพชรสังฆาต  ฝร่ัง  ทับทิม  มังคุด  ฟาทะลายโจร  ยอ  ผักคราดหัวแหวน  บอระเพ็ด  ชิชาลาลี  

ยานาง  กระเจีย๊บแดง  ขลู  ออยแดง  มะกรูด  มะนาว  แวงเครือ  เพกา  มะแวง  ตนไพล  พลู  ชองระอา  
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หญาปลองทอง  วานมหากาฬ  ผักบุงทะเล  สาบเสือ  กะเม็ง  วานหางชาง  เหงือกปลาหมอ  ทองพันชั่ง  

ประคําดีควาย  พญาไรใบ  นอยหนา  สมปอย  เอ็นออน  วานชักมดลูก  หนุมานประสานกาย  วานน้ํา  

แกนขนุน  ชะลูด  เปราะหอม  วานนางคํา 

 

วิธีใชสมุนไพร 

สมุนไพรทีม่ีการนํามาใชในปจจุบันนีม้ักนํามาปรุงเปนยาเพื่อใชรักษา ปองกัน และ

สรางเสริมสุขภาพ แตสวนมากจะเปนการรักษาโรค ที่พบมากมีดังนี้ 
 

1. ยาตม  อาจเปนสมุนไพรชนิดเดียวหรือหลาย ๆ ชนิดก็ไดที่นํามาตม เพื่อให

สาระสําคัญที่มีในสมุนไพรละลายออกมาในนํ้า วิธีเตรียมทําโดยนําสมุนไพรมาใสลงในหมอ ซึง่อาจเปน

หมอดินหรือหมอที่เปนอะลูมิเนียม สเตนเลสก็ได แลวใสน้ําลงไปใหทวมสมุนไพร แลวจึงนําไปตัง้บน

เตาไฟ ตมใหเดือดแลวเคี่ยวตออีกเล็กนอย วิธีรับประทานใหรินน้าํสมุนไพรใสถวยหรือแกว หรือจะใช

ถวยหรือแกวตักเฉพาะนํ้าขึ้นมาในปริมาณพอสมควร หรือศึกษาจากผูขายยาบอก ยาตมบางชนิดสามารถ

ใชไดเกินกวา 1 ครั้ง ดวยการเติมน้ําลงไปแลวนํามาตมแลวเคี่ยวอีกจนกวารสยาจะจืดจึงเลิกใช เรามัก

เรียกยานี้วา “ยาหมอ” จะมีรสชาติและกลิน่ที่ไมนารับประทาน น้ําหนักของสมุนไพรที่นํามาตมน้ัน           

แตละชนิดมักจะชั่ง ซึ่งมีหนวยน้ําหนักเปนบาท ตามรานที่ขายจะมีเครื่องชั่งชนิดนี้ แตถาหมอที่จายยา         

ไมชั่งก็จะใชวิธีกะปริมาณเอง ในการตมยานีถ้าเปนสมุนไพรสดจะออกฤทธิดี์กวาสมุนไพรแหง แตตาม

รานขายยาสมุนไพรมักเปนสมุนไพรแหงเพราะจะเก็บไวไดนานกวา 
 

2. ยาผง  เปนสมุนไพรทีนํ่ามาบดใหเปนผง ซึ่งตาม

รานขายขาสมุนไพรจะมีเคร่ืองบด โดยคิดคาบดเพิ่มอีกเล็กนอย อาจเปน

สมุนไพรชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ไดที่นํามาบดใหเปนผง แลวนํามา

ใสกลอง ขวด หรือถุง วิธีรับประทานจะละลายในนํ้าแลวใชด่ืมก็ได หรือ

จะตักใสปากแลวดืม่น้าํตามใหละลายในปากได ปจจุบันมีการนํามาใส

แคปซูล เพื่อสะดวกในการรับประทาน พกพา และจําหนาย 
 

3. ยาชง  วิธีเตรียมจะงายและสะดวกกวายาตม มักมีกลิน่หอม เตรียมโดยหั่นเปนชิ้น

เล็ก ๆ ตากหรืออบใหแหงแลวนํามาชงน้าํดืม่เหมือนกับการชงน้าํชา ปจจุบันมีสมุนไพรหลายอยางที่

นํามาชงด่ืม มักเปนสมุนไพรชนิดเดียว เชน ตะไคร หญาหนวดแมว ชาเขียวใบหมอน หญาปกกิง่ เปนตน 

ในปจจุบันมีการนําสมุนไพรมาบดเปนผงแลวใสซองมีเชือกผูกติดซอง ใชชงในน้ํารอนบางชนิดมีการ

ผสมนํ้าตาลทรายแดงเพื่อใหมีรสชาติดีขึ้นแลวนํามาชงกับนํ้ารอนด่ืม ซึ่งทั้งสองรูปแบบน้ีมีขายอยูทั่วไป 
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4. ยาลูกกลอน  เปนการนํายาผงมาผสมกับน้ําหรือน้ําผึง้แลวปนเปนลูกกลม ๆ เล็ก ๆ 

วิธีรับประทานโดยการนํายาลูกกลอนใสปาก ด่ืมนํ้าตาม 

5. ยาเม็ด  ปจจุบันมีการนํายาผงมาผสมน้ําหรือน้ําผึ ้งแลวมาใสเครื่องอัดเปนเม็ด 

เครื่องมือนี้หาซื้อไดงาย มีราคาไมแพง ใชมือกดได ไมตองใชเครื่องจักร ตามสถานที่ปรุงยาสมุนไพร

หรือวัดที่มีการปรุงยาสมุนไพรมักจะซื้อเคร่ืองมือชนิดน้ีมาใช 

6. ยาดองเหลา  ไดจากการนําสมุนไพรมาใสโหลแลวใสเหลาขาวลงไปใหทวม

สมุนไพร ปดฝาทิ ้งไวประมาณ 1-6 สัปดาห แลวรินเอาน้ํามาดื่มเปนยา ปจจุบันมีการจําหนายเปน         

“ซุมยาดอง” ซึ่งมีใหพบเห็นอยูบาง 

7. นํามาใชสด ๆ  อาจนํามาใชทาบาดแผล หรือใชทาแกพิษ เชน วานหางจระเข 

ผักบุงทะเล เปนตน  นํามาตําใหแหลกแลวพอติดไวทีแ่ผล เชน หญาคา ใบชุมเห็ด เปนตน  นํามายางไฟ

แลวประคบ เชน ใบพลับพลึง เปนตน หรือนํามาใชเปนอาหาร เชน หอม กระเทียม กลวยน้ําวา ขา ขิง ใบ

บัวบก เปนตน 
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เร่ืองที่  2  อนัตรายจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

 

 อันตรายจากยาแผนโบราณ 

จากปญหาของยาแผนโบราณในสังคมไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ไดมีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังการแพร

ระบาดของยาสมุนไพรทีไ่มไดขึน้ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ ซึง่เปนยาปลอมอยางสม่าํเสมอ และจาก

ผลการตรวจวิเคราะหยาปลอมเหลานัน้ พบวา มีการปนเปอนของจุลินทรียที ่กอใหเกิดโรคหรือการ

ลักลอบนําสารเคมีที ่ไมปลอดภัยตอผู บริโภคมาใสในยาแผนโบราณ เชน เมธทิลแอลกอฮอล 

คลอโรฟอรม การใสยาแกปวดแผนปจจุบัน เชน อินโดเมทาซิน หรือแมแตการลักลอบนํายาเฟนิลบิวตา

โซน และสเตียรอยด ซึ่งเปนยาควบคุมพิเศษที่มีผลขางเคียงตอรางกายสูง ผสมลงในยาแผนโบราณ 

เพื่อใหเกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูบริโภคได โดยเฉพาะสารสเตียรอยด 

มักจะพบเพรดนิโซโลนและเดกซามีธาโซน (Prednisolone) และ (Dexamethasone) ผสมอยูในสมุนไพร

แผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียน 

สารสเตียรอยดที่ผสมอยูในยาแผนโบราณกอใหเกิดอันตรายตอรางกายไดมากมาย เชน 

- ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาจถึงขัน้ทําใหกระเพาะทะลุ ซึง่พบในผู ที ่

รับประทานยากลุมนีห้ลายรายทีก่ระเพาะอาหารทะลุ ทําใหหนามืด หมดสติ และอาจอันตรายถึงชีวิตได 

โดยเฉพาะในผูสูงอายุ หรือผูที่มีโรคประจําตัวอยูแลว 

- ทําใหเกิดการบวม (ตึง) ที่ไมใชอวน 

- ทําใหกระดูกผุกรอน และเปราะงาย นําไปสูความทุพพลภาพได 

- ทําใหความดันโลหิตสูง และระดับนํ้าตาลในเลือดสูงพบในบางรายที่สูงจนถึงขั้นเปน

อันตรายมาก 

- ทําใหภูมิคุมกันรางกายต่ํา มีโอกาสติดเชื้อไดงาย นําไปสูความเสี่ยงทีจ่ะติดเชื้อและ

อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได 

บทกาํหนดโทษตามกฎหมาย 

บทกําหนดโทษตามกฎหมายสําหรับผูกระทําความผิดฝาฝนกฎหมายในเรือ่งของยา

แผนโบราณ มีดังน้ี 

ฝาฝนกฎหมายบทกําหนดโทษ 

1.  ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณ โดยไมไดรับอนุญาตผูฝาฝนตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) 

2. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยาจะมีความผิดตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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3. ผูที ่ผลิตยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 ปถึงตลอดชีวิต และ

ปรับต้ังแต 10,000 – 50,000 บาท (หน่ึงหมื่นถึงหาหมื่นบาท) 

4. ผูท่ีขายยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแต 1 ป – 20 ป และปรับตัง้แต 

2,000 – 10,000 บาท (สองพันถึงหน่ึงหมื่นบาท)  

5. ผูที ่โฆษณาขายยาโดยฝาฝนกฎหมายตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท 

(หน่ึงแสนบาท) 

หลีกเลีย่งการซื้อยาแผนโบราณทีอ่าจนํามาซึ่งอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการใชยา

แผนโบราณ มีคาถาที่เปนขอหามซึ่งทานควรทองจําไวใหขึ้นใจ 

1.  หามซื้อยาแผนโบราณจากรถเรขายตามวัดหรือตามตลาดนัดโดยเด็ดขาด เพราะอาจ

ไดรับยาที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิตที่ไมไดมาตรฐาน ไมไดรับอนุญาตใหผลิตยา ไมไดขอขึ้นทะเบียนตามตํารับ

ยา เพราะยาอาจมีการปนเปอนของจุลินทรียในระหวางการผลิต หรือมีการลักลอบผสมยาแผนปจจุบัน 

อาทิ สารสเตียรอยด ฯลฯ เพื่อเรงผลการรักษาใหเร็วขึ้น นํามาซึ่งอันตรายตอผูบริโภคได 

2. หามซือ้ยาแผนโบราณตามคําโฆษณาชวนเชือ่วา ยาแผนโบราณนัน้สามารถรักษา

โรคตาง ๆ ไดครอบจักรวาล เชน แกปวดเมือ่ย เบือ่อาหาร นอนไมหลับ โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือ

โฆษณาวารักษาโรคมะเร็ง โรคเอดสได เพราะลวนเปนการโฆษณาที่โออวดเกินจริง ไมไดรับอนุญาตให

ทําการโฆษณา 

3. หามใชยาที่มีผู อืน่มาเชิญชวนใหลองใชโดยอางวาเขาเคยใชมาแลวไดผล อาการ

เจ็บปวยหายทันที หรืออาการเจ็บปวยหายขาด 

 

เลือกซื้อยาแผนโบราณอยางไรจึงปลอดภัย 

หากทานมีอาการเจ็บปวย และมีความจําเปนที่จะตองซื้อยาแผนโบราณมาใชโปรด 

1. ซื้อยาจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาเทานั้น 

2. สังเกตฉลากยาแผนโบราณทีต่องการซือ้ (จากรานขายยาทีม่ีใบอนุญาตขายยา)         

ที่ฉลากตองมีขอความสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 

 -   ชื่อยา 

 -   เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนยา ซึ่งก็คือเลขทะเบียนตํารับยาน่ันเอง 

 - ปริมาณของยาที่บรรจุ 

 - เลขที่หรืออักษรแสดงคร้ังที่ผลิต 

 - ชื่อผูผลิตและจังหวัดที่ต้ังสถานที่ผลิตยา 

 - วัน เดือน ป ที่ผลิตยา 

 - คําวา “ยาแผนโบราณ” ใหเห็นชดัเจน 
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 - คําวา “ยาใชภายนอก”  หรือ  “ยาใชเฉพาะที่”  แลวแตกรณีดวยอักษรสีแดง เห็น

ไดชัดเจน ในกรณีที่เปนยาใชภายนอก หรือยาใชเฉพาะที่ 

 - คําวา “ยาสามัญประจําบาน”  ในกรณีเปนยาสามัญประจําบาน 

 - คําวา “ยาสําหรับสัตว”  ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว 

อยางไรก็ตามในกรณีที ่ฉลากบนภาชนะบรรจุยาแผนโบราณมีขนาดเล็กต้ังแต                     

3 ตารางนิว้ลงมาผูผลิตจะไดรับการยกเวนใหไมตองแสดงบางขอความที่กลาวขางตน อยางไรก็ตาม 

ฉลากยาแผนโบราณอยางนอยจะตองแสดงขอความ ชือ่ยา เลขทะเบียนตํารับยา วันเดือนปที่ผลิตให

ผูบริโภครับทราบ 

 

วิธีสังเกตเลขทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ มีดังน้ี 

1. หากเปนยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศ จะขึน้ตนดวยอักษร G ตามดวยเลขลําดับ

ที่อนุญาต........../ป พ.ศ. ......  เชน เลขทะเบียน G20/42 

2. หากเปนยาแผนโบราณทีนํ่าเขาจากตางประเทศ จะขึน้ตนดวยตัวอักษร K ตามดัวย

เลขลําดับที่อนุญาต........../ป พ.ศ. ......  เชน เลขทะเบียน K15/42 

3. หากเปนยาแผนโบราณที่แบงบรรจุ จะขึน้ตนดวยตัวอักษร H ตามดวยเลขลําดับ        

ที่อนุญาต........../ป พ.ศ. ......  เชน เลขทะเบียน H999/45 

 

พบปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับยาแผนโบราณติดตอท่ีใด 

1. พบยาแผนโบราณที่ไมมีเลขทะเบียนตํารับ 

2. พบการขายยาจากรถเรขาย การขายยาตามวัด แผงลอยและตลาดนัด และสงสัยวา

เปนยาปลอม 

3. พบการโฆษณายาแผนโบราณทีโ่ออวดสรรพคุณวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา

หรือปองกันโรคไดอยางศักด์ิสิทธิ์หรือหายขาด 

4. สงสัยเกี ่ยวกับยาแผนโบราณทานสามารถติดตอไปไดที ่สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดทุกแหง หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและโปรดอยาลืม....... ซือ้ยาแผนโบราณครั้งใดตอง

ซื้อจากรานขายยาทีม่ีใบอนุญาตเทานัน้ และตรวจสอบฉลากใหรอบคอบกอนซือ้ วายานั้นมีเลขทะเบียน

ตํารับยาที่ถูกตอง 

 

 2.2 อันตรายจากการใชยาสมุนไพร 

การใชสมุนไพรเพื่อการบํารุงสุขภาพและรักษาโรคไดสืบทอดมาชานาน ปจจุบันไดรับ

ความนิยมมากขึ้น และไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการศึกษาคนควาอยางจริงจัง 

เชน การสงเสริมใหใชยาสมุนไพรและการบริการทางการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลทั่วไป 
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ผลิตภัณฑสมุนไพรทั่วไปจัดอยู ในจําพวกอาหารหรือสวนประกอบอาหารทีฉ่ลาก           

ไมตองระบุสรรพคุณทางการแพทยหรือขนาดรับประทาน ดังนั้น ผูใชผลิตภัณฑสมุนไพรสวนมากจึง

ตองศึกษาจากหนังสือหรือขอคําปรึกษาจากผูรูหรือแพทยทางเลือก เชน แพทยแผนไทย แพทยแผนจีน 

เปนตน 

สําหรับสมุนไพรที่ใชเปนยาสวนมากจะทําในรูปชา สําหรับใชชงดื่ม ซึ่งมักมีรสขม 

หรือมีรสเฝอน ทั้งนี้ไมควรหลงเชือ่ชาสมุนไพรรสดีที่มีขายทั่วไป เพราะมักมียาสมุนไพรผสมอยูนอย

มาก นอกจากนีย้าสมุนไพรทีอ่ยูในรูปของยาชงดืม่แลว ยังมียาตม ยาดอง ยาผง ยาลูกกลอน และยาใช

ภายนอกดวย เปนยากพอกหรือยาประคบ 

 

ขอควรระวังในการใชยาสมุนไพร 

1. พืชสมุนไพรหลายชนิดมีพิษโดยเฉพาะถาใชไมถูกสวน เชน ฟาทะลายโจร ควรใช

สวนใบออน แตไมควรใชกานหรือลําตน เพราะมีสารไซยาไนตประกอบอยู ดังนั้นกอนใชยาสมุนไพร

ตองแนใจวามีอะไรเปนสวนประกอบบาง 

2. กอนใชยาสมุนไพรกับเด็กและสตรีมีครรภ ตองปรึกษาแพทยกอนทุกคร้ัง 

3. การรับประทานยาสมุนไพรควรรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาทีแ่พทย

แนะนํา หากใชในปริมาณที่เกินขนาดอาจเกิดผลขางเคียงที่เปนอันตรายมาก 

4. ตองสังเกตเสมอวา เมื่อใชแลวมีผลขางเคียงอะไรหรือไม หากมีอาการผิดปกติ เชน 

ผื่นคัน เวียนศีรษะ หายใจไมสะดวก หรือมีอาการถายรุนแรง ควรรีบปรึกษาแพทยโดยเร็ว 

 

สรุป  ยาทุกประเภทมีทั ้งคุณและโทษ การใชยาโดยขาดความรูความเขาใจหรือใช          

ไมถูกกับโรค ไมถูกวิธี นอกจากไมเกิดประโยชนในการรักษาแลว ยังอาจกอใหเกิดอันตรายได 

โดยเฉพาะยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่มีขายอยูทัว่ไป มีจํานวนไมมากนักทีผ่านกระบวนการผลิตที่

ไดมาตรฐาน ดังนัน้ การเลือกใชยาดังกลาวจงตองคัดเลือกยาทีไ่ดรับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) 

ตลอดจนตองทราบสรรพคุณและวิธีการใชที่ถูกกับสภาพและอาการเจ็บปวยของแตละบุคคล จึงจะเกิด

ประโยชนตอสุขภาพอยางแทจริง ทัง้นี ้กอนใชยาทุกประเภทควรคํานึงถึงหลักการใชยาทั่วไป โดยอาน

ฉลากยาใหละเอียดและใชอยางระมัดระวัง ดังน้ี 

ถูกขนาด หมายถึง ใชยาในปริมาณที่ไดผลในการรักษา ไมใชในปริมาณที่มาก 

   หรือนอยเกนิไป 

ถูกเวลา หมายถึง ใชยาใหถูกตองตามวิธีการใชที่ระบุในฉลากยา 

ถูกเวลา หมายถึง ใชยาใหถูกตองตามเวลาที่ระบุในฉลาก เชน 

   -   ยากอนอาหาร ควรรับประทานกอนมื้ออาหารอยางนอย 

    คร่ึงชั่วโมง 
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   - ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารไปแลว 

     อยางนอย 15 นาที 

   - ยากอนอาหาร ควรปรับประทานหลังอาหารมื้อเย็น 

     ประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

ถกูโรค หมายถึง ใชยาใหถูกกับอาการเจ็บปวยหรือโรคที่เปน ซึ่งจะตองไดรับ 

   การวินิจฉัยจากแพทยหรือผูรูเฉพาะดานอยางถูกตองเสียกอน 

 

 

กิจกรรม  

ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลตํารับยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่มีในทองถิ่นอยางนอย 2 ชนิด  

  พรอมบอกสรรพคุณ วิธีการใช สวนประกอบสําคัญ และผลขางเคียงหรือขอควรระวังในการใช  

  ดังน้ี 

   

  ยาแผนโบราณ 

• ชื่อยา 

• สรรพคณุ 

• สวนประกอบสําคัญ 

• วิธีการใช 

• ขอควรระวัง 

 

  ยาสมุนไพร 

• ชื่อยา 

• สรรพคณุ 

• สวนประกอบสําคัญ 

• วิธีการใช 

• ขอควรระวัง 
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บทที ่7 

การปองกันสารเสพติด 

 

 

 

สาระสําคญั 

ความรู ความเขาใจเกีย่วกับปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด 

ตลอดจนลักษณะอาการของผูติดสารเสพติด และสามารถรูวิธีการปองกันและหลีกเลีย่งพฤติกรรมเสีย่ง

ตอสารเสพติดได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    

เพื่อใหผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายและบอกประเภทและอันตรายของสารเสพติดได 

2. อธิบายและบอกลักษณะอาหารของผูติดสารเสพติดได 

3. อธิบายถึงวิธีการปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

เร่ืองที่ 1 ปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด 

เร่ืองที่ 2 ลักษณะอาการของผูติดยาเสพติด 

เร่ืองที่ 3 การปองกันและหลีกเลี่ยงการติดสารเสพติด 
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เร่ืองที่ 1 ปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด 

สถานการณปจจุบันพบวา ภาวการณแพรระบาดของการใชสารเสพติดไดแพรระบาด

เขาไปถึงทุกเพศทุกวัย ทุกกลุมอายุ สงผลกระทบตอสุขภาพพลานามัยของบุคคลกลุมนั้น ๆ โดยเฉพาะ

การใชยาเสพติดในทางที่ผิดของกลุมเยาวชนที่กําลังศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษา 

หรือกลุมเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

 สารเสพติด หมายถึง ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย 

ยาเสพติด ที่จะกลาวในที่นี้คือ ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 

พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2528 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2530) ซึง่หมายถึงสารเคมีวัตถุชนิดใด ๆ ซึง่เมือ่เสพ

เขาสูรางกายไมวาจะรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและ

จิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิม่ขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีการถอนยาเมือ่ขาดยา มีความตองการ

เสพทัง้ทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลงกับใหรวม

ตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติด 

ใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ทั้งน้ีตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตําราตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู 

 

1.1 ประเภทของสารเสพตดิ 

ยาเสพติดใหโทษแบงได 5 ประเภท [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่ 135        

(พ.ศ. 2539) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522] 

ดังน้ี 

1. ยาเสพติดใหโทษประเภท 1  เชน เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน เอ็มดีเอ็มเอ (ยาอี) ยา

เสพติดใหโทษประเภทนี้ไมใชประโยชนทางการแพทย 

2. ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 เชน มอรฟน โคเคอีน เพทิดีน เมทาโดน และฝน ยา

เสพติดใหโทษประเภทนี้มีประโยชนทางการแพทย แตก็มีโทษมาก ดังนั้นจึงตองใชภายใตความควบคุม

ของแพทย และใชเฉพาะในกรณีที่จําเปนเทาน้ัน 

3. ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 เปนยาสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นตามทะเบียนตํารับ ที่ไดรับ

อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแลว มีจําหนายตามรานขายยา ไดแก ยาแกไอ ที่มีตัวยาโคเคอีน หรือยา

แกทองเสียทีม่ีตัวยาไดเฟนอกซิน เปนตน  ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 มีประโยชนทางการแพทย และ         

มีโทษนอยกวายาเสพติดใหโทษอ่ืน ๆ 

4. ยาเสพติดใหโทษประเภท 4  เปนน้ํายาเคมีที่นํามาใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ

ประเภท 1 ไดแก นํ้ายาเคมี อาซิติกแอนไฮไดรด อาซิติลคลอไรด เอทิลิดีน ไดอาเซเตท สารเออรโกเมทรีน 

และคลอซูโดอีเฟดรีน ยาเสพติดใหโทษประเภทนี้สวนใหญไมมีการนํามาใชประโยชนในการ

บําบัดรักษาอาการของโรคแตอยางใด 
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5. ยาเสพติดใหโทษประเภท 5  ไดแก พืชกัญชา พืชกระทอม พืชฝ น และพืชเห็ด

ขี้ควาย ยาเสพติดใหโทษประเภทนี้ไมมีประโยชนทางการแพทย 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ กําหนดบทลงโทษสําหรับผูทําการผลิต นําเขา สงออก 

จําหนาย มีไวครอบครอง และการเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1, 2, 3 และ 5 นอกจากนีย้ังมีบทลงโทษ

สําหรับผูยุยง หรือสงเสริม หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ หรือใหความสะดวกในการที่ผูอ่ืน

เสพยาเสพติดใหโทษ 

การเสพ หมายถึง การรับยาเสพติดใหโทษเขาสู รางกายไมวาดวยวิธีการใด ๆ เชน 

รับประทาน สูดดม ฉีด 

ผูติดยาเสพติดใหโทษ ถาสมัครเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลทีก่ระทรวง

สาธารณสุขกําหนดเปนสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยา กอนที่ความผิดจะปรากฏและไดปฏิบัติ

ครบถวนตามระเบียบของสถานพยาบาลแลว กฎหมายจะเวนโทษสําหรับการเสพยา 

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือวัตถุออกฤทธิ ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์

ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หมายถึง “วัตถุที่ออกฤทธิ์        

ตอจิตและประสาทที่เปนสิ่งธรรมชาติหรือไดจากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท          

ที่เปนวัตถุสงเคราะห ทั้งน้ีตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

วัตถุออกฤทธิ์แบงได 4 ประเภท [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 97 (พ.ศ. 2539) 

เรื่องระบุชื ่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิต์ามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิต์อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518]  ดังน้ี 

1. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1  มีความรุนแรงในการออกฤทธิ ์มาก ทําใหเกิดอาการ

ประสาทหลอน ไมมีประโยชนในการบําบัดรักษาอาการของโรค ไดแก ไซโลไซบัน และเมสคาลีน 

2. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 เชน ยากระตุนระบบประสาท เชน อีเฟดรีน เฟเนทิลลีน 

เพโมลีน และยาสงบประสาท เชน ฟลูไนตราซีแพม มิดาโซแลม ไนตราซีแพม วัตถุประเภทนีม้ีการ

นําไปใชในทางที่ผิด เชน ใชเปนยาแกงวง ยาขยัน หรือเพื่อใชมอมเมาผูอ่ืน 

3. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 ใชในรูปยารักษาอาการของโรค สวนใหญเปนยากด

ระบบประสาทสวนกลาง เชน เมโพรบาเมต อะโมบารบิตาล และยาแกปวด เพตาโซซีน การใชยาจําพวก

นี้จําเปนตองอยูในความควบคุมดูแลของแพทย 

4. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ไดแก  ยาสงบประสาท /ยานอนหลับ ในกลุมของ            

บารบิตูเรต เชน ฟโนบารบิตาล และเบ็นโซไดอาซีปนส เชน อัลปราโซแลม ไดอาซีแพม สวนใหญ               

มีการนํามาใชอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อบําบัดรักษาอาการของโรค และการนํามาใชในทางทีผ่ิด การใชยา

วัตถุออกฤทธิ์ประเภทน้ีตองอยูภายใตการควบคุมของแพทยเชนเดียวกับการใชวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 

สารระเหย  ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 หมายถึง “สารเคมี 

หรือผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปนสารระเหย” 
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สารระเหย เปนสารเคมี 14 ชนิด และผลิตภัณฑ 5 ชนิด [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) เรื่องกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของ

สารเคมี หรือผลิตภัณฑเปนสารระเหย] 

สารเคมี 14 ชนิด ไดแก อาซีโทน เอทิลอาซีเตท โทลูอีน เซลโลโซลฟ ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ 5 ชนิด ไดแก ทินเนอร แลคเกอร กาวอินทรียสังเคราะห กาวอินทรีย

ธรรมชาติ ลูกโปงวิทยาศาสตร 

 

การติดยากับการเสพยา 

องคการอนามัยโลกไดใหการนิยามของภาวะที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไว ดังน้ี 

1. การใชยาในทางทีผิ่ด (Harmful use, abuse) หมายถึง การใชยาเสพติดในลักษณะ

อันตรายตอสุขภาพ ทั้งทางดานรางกายและดานจิตใจ เชน ภาวะซึมเศราจากการด่ืมสุราอยางหนัก 

2. การติดสารเสพติด (Depenedence syndrome) หมายถึง ภาวะผิดปกติทางดานปญญา 

ความคิดอาน และระบบสรีระรางกายซึ่งเกิดภายหลังจากการใชสารเสพติดซ้ํา ๆ และมีอาการตาง ๆ 

ดังตอไปน้ีรวมดวย 

1) มีความตองการอยางรุนแรงที่จะใชสารตัวนั้น ๆ 

2) มีความยากลําบากในการควบคุมการใชทั้งปริมาณและความถี่ 

3) ยังคงใชสารน้ันตอไปทั้ง ๆ ที่รูวาจะเปนอันตรายตอรางกาย 

4) หมกมุนอยูกับการใชสารเสพติดมากกวาการทํากิจกรรมอ่ืนที่สําคัญกวา 

5) มีอาการด้ือยา คือ ตองเพิ่มปริมาณการใช เพื่อใหไดผลเทาเดิม 

6) เมื่อหยุดการใชยาจะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยาทางรางกาย (Physical with) 
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1.2 สาเหตุของการติดสารเสพติด 

1. สาเหตุท่ีเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ 

1) อยากทดลอง  เกิดจากความอยากรูอยากเห็นซึง่เปนนิสัยของคนโดยทัว่ไป 

และโดยที่ไมคิดวาตนจะติดสิ่งเสพติดน้ีได จึงทําการทดลองใชสิ่งเสพติดน้ัน ในการทดลองใชคร้ังแรก ๆ 

อาจมีความรูสึกดีหรือไมดีก็ตาม ถายังไมติดสิง่เสพติดนั้นก็อาจประมาท ไปทดลองใชในสิง่เสพติดนั้น

อีก จนในทุกสุดก็ติดสิง่เสพติดนัน้ หรือถาไปทดลองใชสิ่งเสพติดบางชนิด เชน เฮโรอีน แมจะเสพเพียง

คร้ังเดียวก็อาจทําใหติดได 

2) ความคึกคะนอง  คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเกงเปนนิสัย 

โดยเฉพาะวัยรุนมักจะมีนิสัยดังกลาว คนพวกนีอ้าจแสดงความเกงกลาของตน ในกลุมเพื่อนโดยการ

แสดงการใชสิ่งเสพติดใหเพื่อนฝูงยอมรับวาตนเกง โดยมิไดคํานึงถึงผลเสียหายหรืออันตรายทีจ่ะเกิดขึน้

ภายหลังแตอยางไร ในที่สุดตนเองก็กลายเปนคนติดสิ่งเสพติดน้ัน 

3) การชักชวนของคนอื่น  อาจเกิดจากการเชื่อตามคําชักชวนโฆษณาของ

ผูขายสินคาที่เปนสิ่งเสพติดบางชนิด เชน ยากระตุนประสาทตาง ๆ ยาขยัน ยามา ยาบา เปนตน โดยผูขาย

โฆษณาสรรพคุณของสิ ่งเสพติดนั้นวามีคุณภาพดีสารพัดอยางเชน ทําใหมีกําลังวังชา ทําใหมีจิตใจ

แจมใส ทําใหมีสุขภาพดี ทําใหมีสติปญญาดี สามารถรักษาโรคไดบางชนิด เปนตน  ผูที่เชื่อคําชักชวน

โฆษณาดังกลาวจึงไปซื้อตามคําชักชวนของเพือ่นฝูง ซึง่โดยมากเปนพวกที่ติดสิ่งเสพติดนั้นอยูแลว ดวย

ความเกรงใจเพื่อน หรือเชื่อเพื่อน หรือตองการแสดงวาตัวเปนพวกเดียวกับเพื่อน จึงใชสิ่งเสพติดน้ัน 

2. สาเหตุท่ีเกิดจากการถูกหลอกลวง 

ปจจุบันนี้มีผู ขายสินคาประเภทอาหาร ขนม หรือเครือ่งดื่มบางรายใชสิง่เสพติด

ผสมลงในสินคาทีข่าย เพื่อใหผู ซื ้อสินคาน้ันไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก         

ซึ่งในกรณีน้ี ผูซ้ืออาหารนั้นมารับประทาน จะไมรูสึกวาตนเองเกิดการติดสิง่เสพติดขึน้แลว รูแตเพียงวา

อยากรับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่ซื ้อจากรานนัน้ ๆ กวาจะทราบก็ตอเมื่อตนเองรูสึกผิด

สังเกตตอความตองการ จะซื้ออาหารจากรานนั้นมารับประทาน หรือตอเมื่อมีอาการเสพติดรุนแรง และมี

สุขภาพเสื่อมลง 

3. สาเหตุท่ีเกิดจากความเจ็บปวย 

1) คนที่มีอาการเจ็บปวยทางกายเกิดขึ้นเพราะสาเหตุตาง ๆ เชน ไดรับบาดเจ็บ

รุนแรง เปนแผลเรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยูเปนประจํา เปนโรคประจําตัวบางอยาง เปนตน  ทําใหไดรับ

ทุกขทรมานน้ัน ซึ่งวิธีหน่ึงที่ทําไดงายคือ การรับประทานยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวดน้ันได ซึ่งไมใช

เปนการรักษาทีเ่ปนตนเหตุของความเจ็บปวย เพียงแตระงับอาการเจ็บปวดใหหมดไปหรือลดนอยลงได

ชัว่ขณะ เมื่อฤทธิย์าหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหม ผู ปวยก็จะใชยานั้นอีก เมือ่ทําเชนนี้ไปนาน ๆ เกิด

อาการติดยาน้ันขึ้น 
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2) ผูทีม่ีจิตใจไมเปนปกติ เชน มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังใน

ชีวิต มีความเศราสลด เสียใจ เปนตน ทําใหสภาวะจิตไมเปนปกติจนเกิดการปวยทางจิตขึ้น จึงพยายามหา

ยาหรือสิง่เสพติดทีม่ีฤทธิส์ามารถคลายความเครียดจากทางจิตไดชัว่ขณะหนึง่มารับประทาน แตไมได

รักษาทีต่นเหตุเมื่อยาหมดฤทธิ์ จิตใจก็จะกลับมาเครียดอีก และผูปวยก็จะเสพสิง่เสพติด ถาทําเชนนี้ไป

เร่ือย ๆ ก็จะทําใหผูน้ันติดยาเสพติดในที่สุด 

3) การไปซือ้ยามารับประทานเองโดยไมทราบสรรพคุณยาที่แทจริง ขนาดยา

ที่ควรรับประทาน การรับประทานยาเกินจํานวนกวาที่แพทยไดสั่งไว การรับประทานยาบางชนิดมากเกิน

ขนาด หรือรับประทานติดตอกันนาน ๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได หรือบางครัง้ทําใหเกิดการเสพติด

ยาน้ันได 
 

4. สาเหตุอื่น ๆ 

การอยูใกลแหลงขายหรือใกลแหลงผลิต หรือเปนผูขายหรือผูผลิตเอง จึงทําใหมี

โอกาสติดสิ่งเสพติดใหโทษน้ันมากกวาคนทั่วไป 

เมื่อมีเพื่อนสนิทหรือพี่นองที่ติดสิ่งเสพติดอยู ผูน้ันยอมไดเห็นวิธีการเสพของผูที่อยู

ใกลชิด รวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมตาง ๆ ของเขาดวย และยังอาจไดรับคําแนะนําหรือชักชวนจากผูเสพดวย 

จึงมีโอกาสติดได 

1) คนบางคนอยูในสภาพที่มีปญหา เชน วางงาน ยากจน คาใชจายเพิม่โดยมี

รายไดลดลง หรือคงที่ มีหน้ีสินมาก ฯลฯ เมื่อแกปญหาตาง ๆ เหลาน้ีไมไดก็หันไปใชสิ่งเสพติดชวยผอน

คลายความรูสึกในความทุกขยากตาง ๆ เหลาน้ี แมจะรูวาเปนชั่วครูชั่วยามก็ตาม เชน กลุมใจที่เปนหน้ีคน

อื่นก็ไปกินเหลา หรือสูบกัญชาใหเมาเพื่อที่จะไดลืมเรื่องหนี้สิน บางคนตองการรายไดเพิ่มขึ้น โดย

พยายามทํางานใหหนักและมากขึ้นทั้ง ๆ ที่รางกายออนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุนประสาทเพื่อให

สามารถทํางานตอไปได เปนตน ถาทําอยูเปนประจําทําใหติดสิ่งเสพติดน้ันได 

2) การเลียนแบบ การทีไ่ปเห็นผูทีต่นสนิทสนมรักใครหรือเพือ่น จึงเห็นวา

เปนสิ่งนาลอง เปนสิ่งโกเก เปนสิ่งแสดงความเปนพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใชสิ่งเสพติดน้ันจนติด 

3) คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัว หรือ

ผิดหวังในชีวิตสังคม เพื่อเปนการประชดตนเองหรือคนอ่ืน จึงไปใชสิ่งเสพติดจนติดทัง้ ๆ ที่ทราบวาเปน

สิ่งไมดีก็ตาม 

 

1.3 อนัตรายและโทษของสารเสพตดิ 

สารเสพติดใหโทษมีหลายชนิดไดแพรระบาดเขามาในประเทศไทย จะพบในหมูเด็ก

และเยาวชนเปนสวนมาก นับวาเปนเรื่องรายแรงเปนอันตรายตอผูเสพและประเทศชาติเปนอยางยิ่ง 

ผูเรียนควรทราบอันตรายจากสารเสพติดในแตละชนิด ดังน้ี 
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1. ฝน (Opium)  ฝนจะมีฤทธิ์กดประสาท ทําใหนอนหลับเคลิบเคลิ้ม ผูที่ติดฝนจะมี

ความคิดอานชาลง การทํางานของสมอง หัวใจ และการหายใจชาลง นอกจากน้ี ยังพบวาฝนทําให           

ตับเสือ่มสมรรถภาพปลายประสาทและกลามเนือ้หัวใจอักเสบ ระบบยอยอาหารเสือ่มสมรรถภาพ          

เบือ่อาหาร ทองผูก ระบบโอรโมนเปลีย่นแปลง ผู หญิงอาจเกิดการขาดประจําเดือน ผู ชายอาจหมด

สมรรถภาพทางเพศ และรางกายทรุดโทรม 

อาการขาดยา  จะเริ่มหลังจากไดรับยาครั้งสุดทาย 4-10 ชั่วโมง แลวไมสามารถหา

ยาเสพไดอีก จะมีอาการกระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธงาย ตื่นเตนตกใจงาย หาวนอนบอย ๆ น้ํามูก 

น้าํตา น้าํลาย และเหงือ่ออกมาก ขนลุก กลามเนือ้กระตุก ตัวสัน่ มานตาขยาย ปวดหลังและขามาก      

ปวดทอง อาเจียน ทองเดิน บางรายมีอาการรุนแรงถึงขนาดถายเปนเลือด ที ่ภาษาชาวบานเรียกวา          

“ลงแดง” ผูติดยาจะมีความตองการยาอยางรุนแรงจนขาดเหตุผลทีถู่กตอง อาการขาดยานีจ้ะเพิม่ขึน้ใน

ระยะ 24 ชั่วโมงแรก และจะเกิดมากที่สุดภายใน 48-72 ชั่วโมง หลังจากน้ันอาการจะคอย ๆ ลดลง 

2. มอรฟน (Morphine)  เปนแอลคาลอยดจากฝนดิบ มีฤทธิ์ทัง้กดและกระตุนระบบ

ประสาทสวนกลาง ทําใหศูนยประสาทรับความรูสึกชา อาการเจ็บปวดตาง ๆ หมดไป กลามเนือ้คลายตัว 

มีความรูสึกสบายหายกังวล นอกจากนีย้ังมีฤทธิ์กดศูนยการไอทําใหระงับอาการไอ กดศูนยควบคุมการ

หายใจ ทําใหรางกายหายใจชาลง เกิดอันตรายถึงแกชีวิตได สวนฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลางจะ

ทําใหคลืน่ไส อาเจียน มานตาหรี ่บางรายมีอาการตื่นเตนดวย กระเพาะอาหารและลําไสทํางานนอยลง       

หูรูดตาง ๆ หดตัวเล็กลง จึงทําใหมีอาการทองผูกและปสสาวะลําบาก 

3. เฮโรอนี (Heroin) สกัดไดจากมอรฟนโดยกรรมวิธีทางเคมี ซึ่งเกิดปฏิกิริยาระหวาง

อมรฟนและน้ํายาอะซิติค แอนไฮไดรด เปนยาเสพติดที่ติดไดงายมาก เลิกไดยาก มีความแรงสูงกวา

มอรฟนประมาณ 5-8 เทา แรงกวาฝน 80 เทา และถาทําใหบริสุทธิ์จะมีฤทธิ์แรงกวาฝนถึง 100 เทาตัว 

เฮโรอีนเปนยาเสพติดใหโทษที่รายแรงทีสุ่ด ใชไดทัง้วิธีสูบฉีดเขากลามเนือ้หรือเสนเลือดดํา ละลายไดดี

ในนํ้า เฮโรอีน มีฤทธิท์ําใหงวงนอน งุนงง คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร รางกายผอมลงอยางรวดเร็ว 

ออนเพลีย ไมกระตือรือรน ไมอยากทํางาน หงุดหงิด โกรธงาย มักกออาชญากรรมไดเสมอ มักตายดวยมี

โรคแทรกซอน หรือใชยาเกินขนาด 

4. บารบิทูเรต (Barbiturates)  ยาที่จัดอยูในพวกสงบประสาทใชเปนยานอนหลับ 

ระงับความวิตกกังวล ระงับอาการชักหรือปองกันการชัก ที ่ใชกันแพรหลายไดแก เซดคบารบิตาล        

ออกฤทธิ์กดสมอง ทําใหสมองทํางานนอยลง ใชยาเกินขนาดทําใหมีฤทธิก์ดสมองอยางรุนแรง ถึงขนาด

หมดความรูสึกและเสียชีวิต จะมีอาการมึนงงในคอหงุดหงิด เลือ่นลอย ขาดความรับผิดชอบ มีความกลา

อยางบาบิน่ ชอบทะเลาะวิวาท กาวราว ทํารายตนเอง คลุมคลัง พูดไมชัด เดินโซเซคลายกับคนเมาสุรา 

ขาดความอาย อาทิ สามารถเปลื้องเสื้อผาเพื่อเตนโชวได 
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5. ยากลอมประสาท (Tranquilizers)  เปนยาทีม่ีฤทธิ์กดสมอง ทําใหจิตใจสงบหาย

กังวล แตฤทธิ์ไมรุนแรงถึงขัน้ทําใหหมดสติหรือกดการหายใจ การใชยาเปนเวลานาน จะทําใหรางกาย

เกิดความตานทานตอยาและเกิดการเสพติดไดและมีแนวโนมจะปวยดวยโรคความดันโลหิตต่ํา โรค

กระเพาะลางเดินอาหาร ฯลฯ 

6. แอมเฟตามนี (Amphetamine) มีชื่อที่บุคคลทั่วไปรูจัก คือ ยาบา หรือยาขยันเปนยา

ที่มีฤทธิก์ระตุนประสาทสวนกลาง และระบบประสาทสวนปลาย ทําใหมีอาการตืน่ตัว หายงวง พูดมาก 

ทาํใหหลอดเลือดตีบเล็กลง หัวใจเตนเร็วขึน้ ความดันเลือดสูง มือสัน่ใจสัน่ หลอดลมขยาย มานตาขยาย 

เหงือ่ออกมาก ปากแหง เบือ่อาหาร ถาใชเกินขนาดจะทําใหเวียนศีรษะนอนไมหลับ ตัวสัน่ ตกใจงาย 

ประสาทตึงเครียด โกรธงาย จิตใจสับสน คลื่นไส อาเจียน ทองเดินและปวดทองอยางรุนแรง มีอาการชัก

หมดสติ และตายเน่ืองจากหลอดเลอืดในสมองแตกหรือหัวใจวาย 

7. กัญชา (Cannabis) เปนพืชลมลุกชนิดหนึง่ ขึน้ไดงายในเขตรอน อาทิ ไทย อินเดีย 

เม็กซิโก ผลที่เกิดขึ้นตอรางกายจะปรากฏหลังจากสูบ 2-3 นาที หรือหลังจากรับประทานคร่ึงถึง 1 ชั่วโมง 

ทําใหมีอาการต่ืนเตน ชางพูด หัวเราะสงเสียงดัง กลามเนือ้แขนขาออนเปลีย้คลายคนเมาสุรา ถาไดรับใน

ขนาดสูง ความรูสึกนึกคิดและการตัดสินใจเสียไป ความจําเสือ่ม ประสาทหลอน หวาดระแวง ความคิด

สับสน ไมสนใจสิ่งแวดลอม การสูบกัญชา ยังทําใหเกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหืดหลอดลม มะเร็ง     

ทีป่อด บางรายมีอาการทองเดิน อาเจียน มือสั่นเปนตะคริว หลอดเลือดอุดตัน หัวใจเตนเร็ว ความรูสึก

ทางเพศลดลงหรือหมดไป และเปนหนทางนําไปสูการเสพติดยาชนิดอ่ืน ๆ ไดงาย 

8. ยาหลอนประสาท (Hallucinogen) เปนยาที ่ทําใหประสาทการเรียนรูผิดไปจาก

ธรรมดา ยาที่แพรหลายในปจจุบัน ไดแก แอลเอสดี ดีเอ็มที เอสทีพี เมสคาลีน เห็ดขีค้วาม ตนลําโพง หัว

ใจเตนเร็วขึ้น ความดันเลือดสูง มานตาขยาย มือเทาสั่น เหงื่อออกมากที่ฝามือ บางรายคลื่นไส อาเจียน 

สงผลตอจิตใจ คือ มีอารมณออนไหวงาย ประสาทรับความรูสึกแปรรวน ไมสามารถควบคุมสติได 

ทายสุดผูเสพมักปวยเปนโรคจิต 

9. สารระเหย  สารระเหยจะถูกดูดซึมผานปอด เขาสูกระแสโลหิต แลวเขาสูเนื้อเยื่อ

ตาง ๆ ของรางกาย เกิดพิษซึ่งแบงไดเปน 2 ระยะ คือ 

พิษระยะเฉียบพลัน  ตอนแรกจะรูสึกเปนสุข ราเริง ควบคุมตัวเองไมได คลายกับ

คนเมาสุรา ระคายเคืองเยือ่บุภายในปากและจมูก น้ําลายไหลมาก ตอมามีฤทธิ์กดทําใหงวงซึม หมดสติ 

ถาเสพในปริมาณมากจะไปกดศูนยหายใจทําใหตายได 

พิษระยะเรื้อรัง  หากสูดดมสารระเหยเปนระยะเวลานานติดตอกัน จะเกิดอาการ

ทางระบบประสาท วิเวียนศีรษะ เดินโซเซ ความคิดสับสน หัวใจเตนผิดปกติ เกิดการอักเสบของ

หลอดลม ถายทอดทางพันธุกรรม เปนเหตุใหเด็กทีเ่กิดมามีความพิการได เซลลสมองจะถูกทําลายจน

สมองฝอ จะเปนโรคสมองเสื่อมไปตลอดชีวิต 
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10. ยามา  เปนชื ่อที ่ใชเรียกยาเสพติดที ่มีสวนของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน 

(Amphetamine) สารประเภทน้ีแพรระบาดอยู 3 รูปแบบดวยกัน คือ 

1)  แอมเฟตามนีซลัเฟต (Amphetamine Sulfate) 

2)  เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) 

3)  เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด (Methamphetamine Hydrochloride) 

ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจนยาบาปจจุบันที่พบอยูในประเทศไทยมักพบวา เกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีน

ไฮโดรคลอไรดผสมอยู 

ยาบา จัดอยูในกลุมยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท มีลักษณะเปนยาเม็ดกลม

แบนขนาดเลก็ เสนผานศูนยกลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้าํหนักเม็ดยา

ประมาณ 80-100 มิลลิกรัม มีสีตางๆ กัน เชน สีสม สีนํ้าตาลสีมวง สีเทา สีเหลือง และสีเขียว มีสัญลักษณ

ที่ปรากฏบนเม็ดยา เชน ฬ, M, PG, WY สัญลักษณรูปดาว, รูปพระจันทรเสี้ยว, 99 หรือ อาจเปนลักษณะ

ของเสนแบงครึง่เม็ด ซึ่งลักษณะเหลานี้อาจปรากฏบนเม็ดยาดานหนึง่หรือทั้งสองดานหรือ อาจเปนเม็ด

เรียบทั้งสองดานก็ได 

 อาการผูเสพ 

  เมื ่อเสพเขาสูรางกาย ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทําใหรางกายตืน่ตัว หัวใจเตนเร็ว 

ความดันโลหิตสูงบ ใจสั ่น ประสาทตึงเครียด แตเมื ่อหมดฤทธิ ์ยา จะรูสึกออนเพลียมากกวาปกติ 

ประสาทลาทําใหการตัดสินใจชา และผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได ถาใชติดตอกันเปน

เวลานาน จะทําใหสมองเสือ่ม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวงคลุมคลัง่ เสียสติ 

เปนบาอาจทํารายตนเองและผูอ่ืนได หรือในกรณีที่ไดรับยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท

และระบบการหายใจทําใหหมดสติ และถึงแกความตายได 

 อันตรายท่ีไดรับ 

   การเสพยาบากอใหเกิดผลรายหลายประการ ดังน้ี 

  1.  ผลตอจิตใจ เมื่อเสพยาบาเปนระยะเวลานานหรือใชเปนจํานวนมาก จะทําใหผู

เสพมีความผิดปกติทางดานจิตใจกลายเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง สงผลใหมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

เชน เกิดอาการหวาดหวั่น หวาดกลัว ประสาทหลอน ซึง่โรคนีห้ากเกิดขึน้แลว อาการจะคงอยูตลอดไป 

แมในชวงเวลาที่ไมไดเสพยาก็ตาม 

  2.  ผลตอระบบประสาท ในระยะแรกจะออกฤทธิก์ระตุนประสาท ทําใหประสาท

ตึงเครียด แตเมื่อหมดฤทธิ์ยาจะมีอาการประสาทลา ทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ชา และผิดพลาด 

และหากใชติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหสมองเสื่อม หรือกรณีที่ใชยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไป

กดประสาทและระบบการหายใจ ทําใหหมดสติและถึงแกความตายได 
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  3.  ผลตอพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุนสมองสวนที่ควบคุมความกาวราว และ

ความกระวนกระวานใจ ดังน้ันเมื่อเสพยาบาไปนานๆ จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ผูเสพ

จะมีความกาวราวเพิ่มขึ้น และหากยังใชตอไปจะมีโอกาสเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงวาจะมีคนมา

ทํารายตนเอง จึงตองทํารานผูอ่ืนกอน 
                               

11.  ยาอี, ยาเลิฟ 

 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี (Ecstasy) เปนยาเสพติดกลุมเดียวกัน จะแตกตางกันบางใน

ดานโครงสรางทางเคมี 

 ลักษณะของยาอี มีทั้งทีเ่ปนแคปซูลและเปนเม็ดยาสีตางๆ แตที่พบในประเทศไทย 

สวนใหญมีลักษณะเปนเม็ดกลมแบน เสนผาศูนยกลาง 0.8-1.2 ซม. หนา 0.3-0.4 ซม. ผิวเรียบ และ

ปรากฏสัญลักษณบนเม็ดยา เปนรูปตางๆ เชน กระตาย, คาวคาว, นก, ดวงอาทิตย, PT ฯลฯ 

 เสพโดยการรับประทานเปนเม็ด จะออกฤทธิ์ภายในเวลา 45 นาที และฤทธิ์ยาจะอยู

ในรางกายไดนานประมาณ 6-8 ซม. 

 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี เปนยาที ่แพรระบาดในกลุ มวัยรุ นที ่ชอบเที ่ยวกลางคืน        

ออกฤทธิ์ใน 2 ลักษณะ คือ ออกฤทธิก์ระตุนระบบประสาท ในระยะสัน้ๆ หลักจากนัน้ จะออกฤทธิ์

หลอกประสาทอยางรุนแรง ฤทธิ์ของยาจะทําใหผูเสพรูสึกรอน เหงื่อออกมาก หัวใจเตนเร็ว ความดัน

โลหิตสูง การไดยินเสียง และการมองเห็นแสงสีตาง ๆ ผิดไป จากความเปนจริง เคลิบเคลิม้ ไมสามารถ

ควบคุมอารมณของตนเองได อันเปนสาเหตุทีจ่ะนําไปสู พฤติกรรมเสื ่อมเสียตาง ๆ และจากการ

คนควาวิจัยของแพทย และนักวิทยาศาสตรหลายทาน พบวา ยาชนิดนี้มีอันตรายรายแรง แมจะเสพเพียง 

1-2 ครัง้ ก็สามารถทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย สงผลใหผูเสพมีโอกาสติดเชื้อโรคตาง ๆ ไดงาย 

และยังทําลายเซลลสมองสวนที่ทําหนาที่สงสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเปนสาระสําคัญในการ

ควบคุมอารมณใหมีความสุข ซึ่งผลจากการทําลายดังกลาว จะทําใหผูเสพเขาสูสภาวะของอารมณทีเ่ศรา

หมองหดหูอยางมาก และมีแนวโนมการฆาตัวตายสูงกวาปกติ 

อาการผูเสพ 

  เหงือ่ออกมาก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทการรับรูเกิดการ

เปลีย่นแปลงทัง้หมด (Psychedelic) ทําใหการไดยินเสียงและการมองเห็นแสงสีตางๆ ผิดไปจากความ

เปนจริง เคลิบเคลิ้ม ควบคุมอารมณไมได 

  อันตรายท่ีไดรับ   

  การเสพยาอี กอใหเกิดผลรายหลายประการดังน้ี 

 1.  ผลตออารมณ เมื่อเร่ิมเสพในระยะแรกยาอีจะออกฤทธิก์ระตุ นประสาท         

ใหผู เสพรูสึกตืน่ตัวตลอดเวลา ไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได เปนสาเหตุใหเกิดพฤติกรรม      

สําสอนทางเพศ 

 2.  ผลตอการรูสึก การรับรูจะเปลี่ยนแปลงไปจากความเปนจริง 
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 3.  ผลตอระบบประสาท ยาอีจะทําลายระบบประสาท ทําใหเซลลสมองสวนทีท่ํา

หนาที่หลัง่สารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึง่เปนสาระสําคัญในการควบคุมอารมณนัน้ ทํางานผิดปกติ

กลาวคือ เมื่อยาอีเขาสูสมองแลว จะทําใหเกิดการหลัง่สาร “ซีโรโทนิน” ออกมามากเกินกวาปกติ สงผล

ใหจิตใจสดชื่นเบิกบาน แตเมื่อระยะเวลาผานไปสารดังกลาวจะลดนอยลง ทําใหเกิดอาการซึมเศราหดหู

อยางมาก อาจกลายเปนโรคจิต ประเภทซึมเศรา (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยากฆาตัวตาย 

นอกจากนี้การที่สารซีโรโทนินลดลง ยังทําใหธรรมชาติของการหลับนอนผิดปกติ จํานวนเวลาของการ

หลับลดลง นอนหลับไมสนิท จึงเกิดอาการออนเพลียขาดสมาธิในการเรียน และการทํางานออนเพลีย

ขาดสมาธิในการเรียน และการทํางาน 

  4.  ผลตอสภาวะการตายขณะเสพ มักเกิดเมื่อผูเสพสูญเสียเหงื่อมาก ทําใหเกิด

สภาวะขาดน้ําอยางฉับพลัน หรือกรณีทีเ่สพยาอีพรอมกับดืม่แอลกอฮอลเขาไปมาก หรือผูที ่ปวยเปน

โรคหัวใจ จะทําใหเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได 
 

สรุป 

 สารเสพติดมีหลายชนิด มีฤทธิ ์รายแรงทําลายสุขภาพ มีผลตอระบบประสาทเปน    

อยางมาก ผูเสพจะมีอาการในลักษณะทีค่วบคุมตนเองไมคอยได เปนไปตามฤทธิข์องยาเสพติดแตละ

ชนิดเมื่อเสพติดตอกันไประยะหนึ่ง จะทําใหมีความตองการโดยขาดไมได และจะมีความตองการเพิ่มขึ้น

เรือ่ย ๆ ในทีสุ่ดรางกายจะทรุดโทรมลงและเสียชีวิตในทีสุ่ด ยาเสพติดเหลานี้ไดแก ฝ น มอรฟน เฮโรอีน              

ยากลอมประสาท กัญชา ยาอี ฯลฯ 

  ผู เรียนไมควรริลอง เพราะจะทําใหเกิดการเสพติดโดยงาย ทําใหเสียการเรียน เสีย

อนาคตในที่สุด 

 

เร่ืองที่ 2 ลักษณะอาการของผูติดสารเสพติด 
 

ลักษณะการติดยาเสพติด 

ยาเสพติดบางชนิดกอใหเกิดการติดไดทั้งทางรางกายและจิตใจ แตยาเสพติดบางชนิดก็

กอใหเกิดการติดทางดานจิตใจเพียงอยางเดียว 

ลักษณะทั่วไป 

1. ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปรา น้ํามูกไหล น้าํตาไหล ริมฝปากเขียวคล้าํแหง แตก 

(เสพโดยการสบู) 

2. เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง พูดจาไมสัมพันธกับความจริง 

3. บริเวณแขนตามแนวเสนโลหิต มรีองรอยการเสพยาโดยการฉดีใหเห็น 

4. ทีท่องแขนมีรอยแผลเปนโดยกรีดดวยของมีคมตามขวาง (ติดเหลาแหง ยากลอม

ประสาท ยาระงับประสาท) 
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5. ใสแวนตากรอบแสงเขมเปนประจํา เพราะมานตาขยายและเพื่อปดนัยนตาสีแดงก่ํา 

6. มักสวมเสื ้อแขนยาวปกปดรอยฉีดยา โปรดหลีกใหพนจากบุคคลที ่มีลักษณะ

ดังกลาว ชีวิตจะสุขสันตตลอดกาล 

7. มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยานั้นตอไปอีกเร่ือย ๆ  

8. มีความโนมเอียงที่จะเพิ่มปริมาณของสิ่งเสพติดใหมากขึ้นทุกขณะ 

9. ถาถึงเวลาทีเ่กิดความตองการแลวไมไดเสพจะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยาโดย

แสดงออกมาในลักษณะอาการตาง ๆ เชน หาว อาเจียน น้าํมูกน้าํตาไหล ทุรนทุราย คลุมคลัง่ ขาดสติ 

โมโห ฉนุเฉยีว ฯลฯ 

10. สิง่เสพติดนั้นหากเสพอยูเสมอ ๆ และเปนเวลานานจะทําลายสุขภาพของผูเสพทั้ง

ทางรางกายและจิตใจ 

11. ทําใหรางกายซูบผอมมีโรคแทรกซอน และทําใหเกิดอาการทางโรคประสาทและ

จิตไมปกติ 

การติดยาทางกาย 

เปนการติดยาเสพติดทีผู่ เสพมีความตองการเสพอยางรุนแรง ทัง้ทางรางกายและจิตใจ 

เมื่อถึงเวลาอยากเสพแลวไมไดเสพ จะเกิดอาการผิดปกติอยางมาก ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเรียกวา 

“อาการขาดยา” เชน การติดฝ น มอรฟน เฮโรอีน เมื ่อขาดยาจะมีการคลื ่นไส อาเจียน หาว น้ ํามูก         

นํ้าตาไหล นอนไมหลับ เจ็บปวดทั่วรางกาย เปนตน 

การติดยาทางใจ 

เปนการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิดความตองการหรือเกิดการติดเปนนิสัย หากไมได

เสพรางกายก็จะไมเกิดอาการผิดปกติ หรือทุรนทุรายแตอยางใด จะมีบางก็เพียงเกิดอาการหงุดหงิดหรือ

กระวนกระวาย 

วิธีสังเกตอาการผูติดยาเสพติด 

จะสังเกตวาผูใดใชหรือเสพยาเสพติด ใหสังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทัง้ทาง

รางกายและจิตใจตอไปน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จะสงัเกตไดจาก 

- สุขภาพรางกายทรุดโทรม ซูบผอม ไมมีแรง ออนเพลีย 

- ริมฝปากเขียวคล้ํา แหง และตก 

- รางกายสกปรก เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรงเพราะไมชอบอาบน้ํา 

- ผิวหนังหยาบกราน เปนแผลพุพอง อาจมีหนองหรือนํ้าเหลือง คลายโรคผิวหนัง 

- มีรอยกรีดดวยของมีคม เปนรอยแผลเปนปรากฏทีบ่ริเวณแขน และ/หรือ

ทองแขน 

- ชอบใสเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมแวนตาดําเพื่อปดบังมานตาที่ขยาย 
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2. การเปลี่ยนแปลงทางจิต  ความประพฤติและบุคลิกภาพ สังเกตไดจาก 

- เปนคนเจาอารมณ หงุดหงิดงาย เอาแตใจตนเอง ขาดเหตุผล 

- ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ 

- ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

- พูดจากาวราว แมแตบิดามารดา ครู อาจารย ของตนเอง 

- ชอบแยกตัวอยูคนเดียว ไมเขาหนาผูอ่ืน ทําตัวลึกลับ 

- ชอบเขาหองน้ํานาน ๆ 

- ใชเงินเปลืองผิดปกติ ทรัพยสินในบานสูญหายบอย 

- พบอุปกรณเกี่ยวกับยาเสพติด เชน หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษตะกั่ว 

- มั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 

- ไมสนใจความเปนอยูของตนเอง แตงกายสกปรก ไมเรียบรอย ไมคอยอาบน้ํา 

- ชอบออกนอกบานเสมอ ๆ และกลับบานผิดเวลา 

- ไมชอบทํางาน เกียจคราน ชอบนอนต่ืนสาย 

- อาการวิตกกังวล เศราซึม สีหนาหมองคล้ํา 

 

3. การสังเกตอาการขาดยา  ดังตอไปน้ี 

- นํ้ามูกนํ้าตาไหล หาวบอย 

- กระสับกระสาย กระวนกระวาย หายใจถี่ ปวดทอง คลืน่ไส อาเจียน เบื่ออาหาร 

นํ้าหนักลด อาจมีอุจาระเปนเลือด 

- ขนลุก เหงื่อออกมากผิดปกติ 

- ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดเสียวในกระดูก 

- มานตาขยายโตขึ้น ตาพราไมสูแดด 

- มีการสั่น ชัก เกร็ง ไขขึ้นสูง ความดันโลหิตสูง 

- เปนตะคริว 

- นอนไมหลบั 

- เพอ คลุมคลั่ง อาละวาด ควบคุมตนเองไมได 
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เร่ืองท่ี 3 การปองกันและหลีกเลี่ยงการติดสารเสพติด 

การดําเนินงานปองกันสารเสพติด จําเปนตองสรางใหกลุ มเปาหมายมี “ภูมิคุ มกัน”          

เกิดขึน้กับตัวเอง มีทักษะชีวิต (Life Skill) เพียงพอที่จะไมใหตนเองตองติดยาเสพติดและสามารถ                

เฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเสีย่ง เพื่อปองกันมิใหบุคคลทีต่นรัก เพือ่นสนิท ฯลฯ        

ติดยาเสพติดได โดยสามารถดําเนินการไดดังน้ี 

1. ปองกันตนเอง  ไมใชยาโดยมิไดรับคําแนะนําจากแพทย และจงอยาทดลองเสพยา

เสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะขาด เพราะติดงายหายยาก 

2. ปองกันครอบครัว  ควรสอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวหรือที่อยูรวมกัน

อยาให เกี ่ยวของกับยาเสพติด ตองคอยอบรมสั ่งสอนใหรู สึกโทษและภัยของยาเสพติด หากมี                     

ผูเสพยาเสพติดในครอบครัว จงจัดการใหเขารักษาตัวทีโ่รงพยาบาล ใหหายเด็ดขาด การรักษาแตแรกเริ่ม

ติดยาเสพติดมีโอกาสหายไดเร็วกวาที่ปลอยไวนาน ๆ 

3. ปองกันเพือ่นบาน  โดยชวยชี้แจงใหเพื่อนบานเขาใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด 

โดยมิใหเพือ่นบานรูเทาไมถึงการณ ตองถูกหลอกลวง และหากพบวาเพื่อนบานติดยาเสพติด จงชวย

แนะนําใหไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

4. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ  เมื่อทราบวาบานใด ตําบลใด มียาเสพติด

แพรระบาดขอใหแจงเจาหนาที่ตํารวจทุกแหงทุกทองทีท่ราบ หรือทีศู่นยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 

กรมตํารวจ (ศปส.ตร.) โทร. 0-2252-7962, 0-2252-5932 และทีส่ํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) สํานักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2245-9350-9 
 

การปองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติดในชุมชน มแีนวทางดังน้ี 

1. ปองกันตนเอง  ทาํไดโดย 

 ศึกษาหาความรูเพื่อใหรูเทาทันโทษพิษภัยของยาเสพติด 

 ไมทดลองใชยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 

 ระมัดระวังเร่ืองการใชยา เพราะยาบางชนิดอาจทําใหเสพติดได 

 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสรางสรรค 

 เมื่อมีปญหาชีวิต ควรหาหนทางแกไขที่ไมของเกี่ยกับยาเสพติดหากแกไขไมได

ควรปรึกษาผูใหญ 

2. ปองกันครอบครัว  ทาํไดโดย 

 สรางความรัก ความอบอุนและความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 

 รูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเอง 

 ดูแลสมาชิกในครอบครัวไมใหของเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ใหกําลังใจและหาทางแกไข หากพบวาสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด 
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3. ปองกันชุมชน  ทาํไดโดย 

 ชวยชุมชนในการตอตานยาเสพติด 

 เมื ่อทราบแหลงเสพ 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  สารเสพติดไดแพรระบาดเขาไปถึงกลุมคนทุกกลุม สงผลกระทบตอสุขภาพของ

กลุมคนเหลานั้น และมีผลตอประเทศชาติในที่สุด การดําเนินงานปองกันสารเสพติด จึงควรใหภูมิคุมกัน

แกกลุมเปาหมาย โดยมีหลักการ รูปแบบกิจกรรมเพื่อปองกันสารเสพติดใหโทษที่ชัดเจน 

 

กิจกรรมท่ี 1 ใหผูเรียนอธิบายตามประเด็นดังตอไปน้ี 
 

1. ถาผูเรียนทราบแหลงซื้อขายยาอี ยาบา ผูเรียนจะดําเนินการอยางไร 

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

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

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

2. ถามีเพื่อนชักชวนไปเสพสารเสพติด ผูเรียนจะปฏิบัติอยางไร 

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

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

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

3. ผูเรียนมีวิธีชวยเหลืออยางไร เมื่อมีเพื่อนสนิทติดสารเสพติด 

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 2 ใหผูเรียนเลาประสบการณการมีสวนรวมในการปองกันและแกปญหาสารเสพติดทั้งใน

สถานศึกษา สถานที่ทํางาน และในชุมชน 

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

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

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

......................................................................................................................................................... 
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บทที ่8 

อนัตรายจากการประกอบอาชีพ 

 

 

สาระสําคัญ 

          ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพตลอดจนวิธีการ

ปองกันแกไขและวิธีปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. สามารถอธิบายถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพตลอดจนแนวทางการ

ปองกนัแกไขได 

 2. สามารถอธิบายถึงวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1  การปองกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ 

 เร่ืองที่ 2  การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
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เร่ืองที่ 1  การปองกันอนัตรายจากการประกอบอาชีพ 

        สุขภาพกับการประกอบอาชีพมีความสัมพันธกันอยางมาก คือ 

 1.   การประกอบอาชีพทําใหเรามีความเปนอยู ที ่ดีและในขณะเดียวกันการที ่เราจะ

สามารถประกอบอาชีพไดจําเปนตองมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ ทั้งสองสิ่งนี้ตองควบคูกันไปจึงจะ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.   ความสัมพันธในทางลบ คือ การประกอบอาชีพสงผลเสียตอสุขภาพ ทําใหเกิดโรค

และอันตรายได ดังนัน้จึงจําเปนทีต่องควบคุมและปองกันโรค รวมทัง้อันตรายจากการประกอบอาชีพ 

นอกจากนี้ควรใหการศึกษาแกประชาชนใหประกอบอาชีพไดอยางปลอดภัย 

 

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ปจจัยท่ีสําคัญไดแก 

 1.   บุคคลผูปฏิบัติงานและควบคุมการทํางาน เปนผูควบคุม กําหนด และปฏิบัติการทํา

สิ่งตาง ๆ องคประกอบตาง ๆ ของบุคคลที่สงผลใหเกิดโรคหรืออันตรายจากการทํางาน ไดแก 

 1.1  สภาวะทางรางกายและจิตใจ รางกายและจิตใจออนแอทําใหเกิดโรคหรือ

อันตรายได 

 1.2  ลักษณะนิสัยการทํางาน ตองรักการทํางาน ละเอียด รอบคอบ จึงจะไมเกิดโรค

หรืออันตราย 

 1.3  การขาดความรูความสามารถในการทํางานและประสบการณก็เปนอีกปจจัย

หน่ึงที่ทําใหเกิดโรค 

  2.   สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สถานที่ทํางาน แสง เสียง ฯลฯ 

  3.   สารเคมี เปนสิ่งที่มีประโยชนและโทษในการประกอบอาชีพ 

  4.   เชื้อโรคและพิษของเชื้อโรค เมื่อเขาสูรางกายอาจเกิดอันตรายได 

  5.   เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และในการทํางาน หากใชอยางไมถูกตอง อาจเกิดอันตรายได 
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สภาพการณท่ีไมปลอดภัย (Unsafe  Conditions) 

 เคร่ืองจักร  :  ไมมีอุปกรณปองกันสวนที่เคลื่อนไหว หรือมีไมเพียงพอ 

 เคร่ืองมือ :  อุปกรณชํารุด เปนอันตราย 

 สิ่งของ : วัสดุ  วางไมเปนระเบียบ 

 อาคาร : สิ่งปลูกสรางไมมั่นคง 

 สารเคมี : วัตถุมีพิษไมมีที่เก็บโดยเฉพาะ 

 สภาพ ความรอน  ความเย็น  แสงสวาง  เสียงดัง  ฝุนละออง  ไอระเหย  ฯลฯ 

 

การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe  Acts) 

• เดินเคร่ืองจักรหรือทํางานที่ไมใชหนาที่ของตน หรือไมรูงาน 

• เดินเคร่ืองเร็วเกนิควร 

• ถอดอุปกรณปองกันอันตรายออก 

• ใชเคร่ืองมือไมถูกวิธี  ไมเหมาะสม  หรือไมปลอดภัย 

• ทาปฏิบัติงานไมเหมาะสม 

• ไมใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

• ประมาท  มักงาย  หรือหยอกลอกันในขณะทํางาน 

• จงใจฝาฝนกฎระเบียบ 

• อ่ืน ๆ 

 

1.1  ความปลอดภัยท่ัวไปในบริเวณโรงงาน 

 ขอพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน 

1. หามสูบบุหร่ีในบริเวณโรงงาน ยกเวนบริเวณที่อนุญาตใหสูบได 

2. หามทิ้งกนบุหร่ีลงบนพื้น ตองทิ้งลงในภาชนะที่จัดไวใหเทาน้ัน 

3. หามนําไมขดีไฟ หรือไฟแชก็ชนิดจังหวะเดียวเขาไปในบริเวณที่หามสูบบุหร่ี 

4. หามหุงตมอาหารในบริเวณที่หามสูบบุหร่ี 

5. หามนําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเขาไปในบริเวณที่ผลิตสารเคมีอันตรายและคลังพัสดุ 

6. หามเก็บเสือ้ผา รองเทา หมวก ถุงมือ และของใชสวนตัวอืน่ ๆ ไวในที่ตามใจชอบ 

ใหจัดเก็บไวในตูที่จัดไวใหเทาน้ัน 

7. หามบวนน้ําลายลงบนพื้นโรงงาน หรือในบริเวณที่ทํางาน 

8. ใหทิ้งขยะมูลฝอยในถังที่จัดไวไหเทาน้ัน 

   9. ควรรักษาความสะอาดของเคร่ืองใชประจําตัวอยางสม่ําเสมอ 
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 10. ตองสวมเสือ้ผา รองเทาใหเรียบรอยตลอดเวลาที่ทํางานในโรงงาน และสวมหมวก

พรอมทั้งอุปกรณปองกันอันตรายอ่ืน ๆ ที่จําเปนเมื่อทํางานในโรงงาน 

 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทันท ี

 12. หากรูสึกเจ็บปวยในเวลาทํางานใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อจะไดทําการ

รักษาพยาบาลทันที 

 13. ใหเดินตามทางที่จัดไวในโรงงาน อยาว่ิงเมื่อไมมีเหตุจําเปน 

 14. จัดเก็บและเรียงสิ่งของใหเปนระเบียบ เพือ่ใหมีทางเดินหรือทํางานไดสะดวกและ

ปลอดภัย 

 15. หามเลนเยาแหย หรือหยอกลอกันในบริเวณที่ทํางาน 

 16. หามฝกขับขี่ยานพาหนะในบริเวณโรงงาน 

 17. ตองเรียนรูถึงวิธีการดับเพลิงและการใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตาง ๆ 

 

 การใชและเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณการทํางาน 

 1. ใหเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยเปนที่เปนทางไมเกะกะ 

และเก็บรักษาใหอยูในสภาพที่ดี เมื่อจะใชหรือเตรียมจะใช ตองวางไวในที่ที่ไมเปนอันตรายแกบุคคลอ่ืน 

 2. ในขณะปฏิบัติงานบนที ่สูงหามวางเครื ่องมือหรืออุปกรณอื ่นใดบนนั ่งราน            

แทนบันได หรือที่สูง เวนแตจะไดมีที่เก็บไวไมใหตก 

 3. เครือ่งมือไฟฟาชนิดมือถือหรือชนิดเคลื ่อนยายได และไมมีฉนวนหุมสองชั ้น 

จะตองประกอบดวยสายไฟฟาชนิดสามสายและปลั๊กที่ตอไปยังสายดิน 

 4. ผูปฏิบัติงานทุกคนเมื่อพบเห็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช หรืออุปกรณซึ่งถาปลอยทิ้งไวอาจ

กอใหเกิดอันตราย หรือพบเห็นเครื่องมืออุปกรณทีใ่ชปองกันอันตรายนั้นไมไดมาตรฐาน ใหแจง

ผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 

 5. ในการปฏิบัติงานแตละคร้ัง หามผูปฏิบัติงานใชเคร่ืองมือที่ชํารุดบกพรอง 

 

 การใชอุปกรณยกยายสิ่งของ 

 1. อุปกรณยกของจะตองไมบรรทุกนํ้าหนักเกินกวามาตรฐานการใชงานที่กําหนดไว 

 2. ผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกีย่วกับอุปกรณยกของจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายที่

เหมาะสมกับงาน เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย ฯลฯ 

 3. การทํางานเกีย่วกับอุปกรณยกของจําเปนทีจ่ะตองมีการประสานงานกับเจาหนาที่

คนอ่ืนที่ทํางานอยูในบริเวณเดียวกัน 

 4. ผู ใชป นจั ่น กวาน และเครน จะตองเปนผู ที ่มีหนาที ่และไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชาแลวเทาน้ัน 
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 5. กอนทําการใชปนจ่ัน กวาน และเครนในแตละวัน ผูใชจะตองตรวจสอบใหแนใจวา

ปนจ่ัน กวาน และเครนอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงานและสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เชน 

ตรวจหารอยราย รอยแตก การหลุดหลวมของนอตระบบไฮดรอลิกส ระบบควบคุมการทํางาน สมอเกี่ยว           

โซ และเชือก เปนตน 

 6. ผูใชปนจั่นจะตองไมยกของหนักขามศีรษะบุคคลอื่น นอกจากหัวหนางานจะสั่ง 

และผูปฏิบัติงานที่ทํางานอยูใกล ๆ หรืออยูใตอุปกรณยกของนั้น จะตองระมัดระวังสิ่งของตกลงมา

ตลอดเวลา 

 7. ในขณะที ่ป นจั ่นหรือเครือ่งยกอื่น ๆ กําลังยกของคางอยู  ผู ใชจะตองเอาใจใส            

ไมปลอยปละละเลยปนจ่ันหรือเคร่ืองยกเหลาน้ัน 

 8. ในการปฏิบัติงาน ผูใชปนจั่นหรือเครื่องยกอืน่ ๆ ตองดูสัญญาณจากพนักงานผูมี

ความรูความชํานาญ และมีหนาที่ในเร่ืองน้ีแตเพียงผูเดียวเทาน้ัน 

 9. เมื ่อใชป นจั ่น กวาน และเครนในบริเวณที ่มีสายไฟหรืออุปกรณไฟฟาที ่มี

กระแสไฟฟาไหลผานอยู ผูใชจะตองไมนําสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น กวาน และเครนซึ่งไมมีเครือ่ง

ปองกันเขาใกลสายไฟหรืออุปกรณไฟฟานอยกวาระยะที่กฎหมายกําหนดไว 

 10. สลิงที ่ใชกับเครือ่งยกตาง ๆ จะตองเปนชนิดทีท่ําดวยลวด โซเหล็ก หรือเชือก

มะนิลา 

 11. สลิงทุกเสนจะตองมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 8 เทาของ

สิ่งของที่จะยก 

 12. กอนที่จะใชสลิง จะตองตรวจดูใหละเอียดถี่ถวนวาจะใชไดอยางปลอดภัยหรือไม 

หามใชสลิงที่หงิกงอหรือมีเสนเกลียวขาดจนทําใหความแข็งแรงนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 11 

 13. เมื่อจะใชสลิงยกของทีม่ีขอบแข็งคม จะตองใชไมหรือสิ่งรองรับอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสม

รองกันไวไมใหสลิงชํารุดเสียหาย 

 

 การใชเคร่ืองกลึง 

 1. หามวางเครื่องมือหรือวัตถุตาง ๆ ไวบนแทนเลื่อนของเครือ่งกลึง เวนแตเครือ่งมือ 

ที่จําเปนตองใชในงานที่กําลังทําอยูเทาน้ัน 

 2. จะตองจัดหาลัง ถังหรือภาชนะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมไวสําหรับใสเศษวัตถุ 

 3. ผู ปฏิบั ติงานทุกคนทีป่ฏิบั ติงานกับเครือ่งจักรกลจะตองสวมแวนตานิรภัย           

เพื่อปองกันอันตรายซึงอาจเกิดขึ้นกับดวงตา และตองใชแผนปดหนาอกที่ทําดวยผาที่มีสวนประกอบของ

ใยสังเคราะหนอยที่สุด เพื่อปองกันเศษโลหะที่รอน ซึ่งอาจจะกระเด็นถูกผิวหนัง หรือเสื้อผาที่สวมใส 

 4. หามวัดขนาดชิ้นงานขณะที่เคร่ืองกลึงกําลังหมุน 

 5. หามใชมือไปจับเพื่อดึงเศษโลหะออกจากชิ้นงาน โดยเฉพาะขณะที่กําลังกลึงอยู 
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 การใชเคร่ืองขัดหรือหินเจียร 

 1. จะตองติดตั้งเครือ่งขัดหรือหินเจียรใหยึดแนนกับพื้นโตะหรือฐานอืน่ ๆ ที่มัน่คง

แขง็แรง 

 2. จะตองมีฝาครอบเครื่องขัดเพื่อปองกันไมใหผู ปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากเศษ

โลหะที่กระเด็นออกมา 

 3. จะตองไมตั ้งอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรารอบหมุนเร็วที ่บริษัทผู ผลิต

กาํหนดไว 

 4. จะตองปรับแผนรองขัด (Work  Rest) ใหพอเหมาะโดยใหหางจากจานขัดไมเกิน 

1/8 น้ิว 

 5. จานขัดที่สึกมากจนใชการไดไมดี จะตองเปลี่ยนใหมทันที 

 6. จานขัดที่ชํารุดจะตองทิ้งไป อยานํากลับมาใชอีก 

 7. ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องขัดจะตองสวมแวนนิรภัยเพื่อปองกันอันตราย 

อันอาจจะเกิดขึน้กับดวงตา และสวมเครือ่งกรองอากาศหายใจปองกันอันตรายจากฝุนที่อาจจะเกิดกับ

ระบบหายใจ และสวมถุงมือปองกันเศษโลหะ 

 

 การใชเคร่ืองตัด 

 1. ในการทํางานกับเครื่องตัด ผูปฏิบัติงานจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายสวน

บุคคล เชน เคร่ืองปองกันดวงตา ถุงมือ รองเทา ผาหรือหนังกันเศษโลหะ 

 2. เครื่องตัดจะตองมีเครื่องปองกันอันตรายประจําเครื่อง เชน แผนใสนิรภัยปองกัน

เศษชิ้นงานกระเด็นเขาตา หรือมีฝาครอบวงลอ 

 3. ในหองปฏิบัติงานจะตองมีระบบระบายอากาศที ่เพียงพอ เพื ่อกําจัดฝุ นโลหะ           

ที่เกิดขึ้น ถาไมมีระบบระบายอากาศ จะตองใหผู ปฏิบัติงานสวมอุปกรณปองกันฝุนตลอดระยะเวลา          

ที่ปฏิบัติงานกับเคร่ืองตัดดังกลาว 

 

 การใชเคร่ืองปมโลหะ 

 1. ควรใชเครื่องปมที่อยูในสภาพทีปลอดภัยตอการใชงาน หรือมีการติดตั้งอุปกรณ

ปองกันอันตรายแลวเทาน้ัน 

 2. ถาตองปมงานชิ้นเล็กหรืองานที่คอนขางยุงยาก ควรใชเคร่ืองมือชวยจับชิ้นงาน 

 3. เมื่อตองการติดต้ัง เคลื่อนยาย และปรับแตงแมพิมพ ควรใชบล็อกนิรภัยทุกคร้ัง 

 4. การติดตัง้ เคลือ่นยาย หรือปรับแตงแมพิมพ ตองกระทําโดยบุคคลทีไ่ดรับการ

ฝกอบรมแลวเทาน้ัน 
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 การใชเคร่ืองจักรท่ัวไป 

 1. ขจัดสวนที่เปนอันตรายทุกสวนของเครื่องจักรใหหมดไป (อาจใชหุนยนตชวย

ทํางานในจุดที่มีอันตราย เปนตน) หรือทําการปองกันสวนที่มีอันตรายนัน้ เชน ติดตัง้ที่ปองกัน หรือ      

ฝาครอบ หรือใชเคร่ืองจักรอัตโนมัติ 

 2. ทํางานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

 3. สวมใสเสื้อผาที่รัดกุม อยาสวมเสื้อปลอยชายหรือแขนหลุดลุย 

 4. สวมใสเครื่องปองกันและใชเครือ่งมือทีถู่กตองและเหมาะสมกับงานทีท่ํา และตอง

ระวังในการใชถุงมือ เพราะถุงมือบางอยางอาจจะไมเหมาะกับงานบางอยาง 

 5. ในการตรวจสอบ ซอมแซม และทําความสะอาดเครือ่งจักรนัน้ จะตองหยุด

เคร่ืองจักรใหเรียบรอยและมีเคร่ืองหมายชี้บอกหรือติดปายแขวนวา “หามเดินเคร่ือง” 

 6. ใหตรวจตราเคร่ืองจักรกอนเดินเคร่ืองและตรวจสอบเปนระยะ ๆ และระวังอันตราย

ขณะตรวจตราเคร่ืองจักรและกอนเร่ิมเดินเคร่ือง 

 7. เมื่อจะตองทํางานรวมกัน จะตองแนใจวาทุกคนเขาใจในสัญญาณเพื่อการสื่อสาร

ตาง ๆ อยางชัดเจนและถูกตองตรงกัน 

 8. อยาเขาไปในสวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักร หรือสวนที่ทํางานเคลื ่อนไหว

ตลอดเวลาถาจําเปนตองเขาไปในบริเวณน้ัน ตองแนใจวาเคร่ืองจักรไดหยุดเดินเคร่ืองแลว 

 

 การใชเคร่ืองมือ 

 1. เลือกใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับงานที่ทํา 

 2. รักษาเคร่ืองมือใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ โดยตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกคร้ัง 

 3. ซอมแซมหรือหาเคร่ืองมือใหมทดแทนเคร่ืองมือที่ชํารุดหรือแตกหักโดยทันที 

 4. ลางนํ้ามันจากเคร่ืองมือหรือชิ้นงาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุจาการลื่นไถล 

 5. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขอแนะนําการใชเคร่ืองมือ 

 6. จับหรือถือเคร่ืองมือใหกระชับ การจับแบบหลวม ๆ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได 

 7. อยาเร่ิมงานโดยไมตรวจสอบสภาพตาง ๆ โดยรอบหรือบริเวณพื้นที่ที่ทํางานกอน 

 

 การใชสายพานลําเลียง 

 1. สายพานลําเลียงตองมีสวิตซหยุดฉุกเฉิน และตองตรวจสอบใหรูจุดที่ติดตั้งสวิตซ

ฉุกเฉินกอนที่จะเร่ิมใชสายพานลําเลียง 

 2. มีอุปกรณครอบหรือบังสวนที่หมุนไดของสายพาน เชน ลูกกลิ้ง มูเล ฯลฯ 

 3. ถาของที่ลําเลียงมีโอกาสตกลงมาได ตองมีสวนปดหรือครอบปองกัน 

 4. อยากาวหรือกระโดดขามสายพานลําเลียงขณะทํางาน 
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 5. เมือ่จําเปนตองซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงเพราะมีการทํางานผิดพลาด           

ตองปดสวิตซทํางานกอนที่จะซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงน้ัน 

 

การเชื่อมโลหะ 

 1. ขณะทําการเชื่อมดวยไฟฟาภายในอาคาร จะตองใชฉากกั้นกําบังเพื่อเปนเครื่อง

ปองกันอันตรายแกผูปฏิบัติงานคนอ่ืน หรือผูที่อยูใกลเคียง 

 2. ขณะทําการเชื่อมหรือการตัดดวยกาซหรือไฟฟา ผู เชื ่อมหรือตัดจะตองใชเครื่อง

กําลังหนาที่เหมาะสม มีเลนสปองกันนัยนตาตามประเภทของการเชื่อมหรือการตัดนั้น และตองสวม       

ถงุมอืหนังดวย 

 3. จะตองมี เครื ่องดับเพลิงประจําพื้นที่  และพรอมที ่จะใชได เสมอในกรณีเกิด        

เพลิงไหม 

 4. เมื่อจะใชเครื่องเชื่อมไฟฟา ผูทําการเชือ่มจะตองมั่นใจวาตนไมไดสัมผัสกับพื้นที่

เปยกชื้น 

 5. หามสวมถุงมือที่เปยกนํ้ามันหรือจาระบีหยิบจับเคร่ืองเชื่อม 

 6. ถังออกซิเจนและอะเซทิลีนจะตองมีการยึดใหแนน เพือ่ปองกันการลม และจะตอง

ไมวางทออะเซทิลีนนอนราบกับพื้นเปนอันขาด 

 7. ใหใชไกบังคับแรงเคลื่อน (Pressure  Regulator) บังคับใหออกซิเจนและอะเซทิลีน

ไหลไปยังไฟเชื่อมอยางสม่ําเสมอ 

 8. ในขณะทําการเปดลิ้นถังออกซิเจน หามผูปฏิบัติงานคนหน่ึงคนใดยืนอยูหนาเครือ่ง

บังคับออกซิเจน 

 9. หามทําการเชือ่ม ตัดหรือบัดกรีใกลตัวถังหรือทีตั่วถัง หรือภาชนะอืน่ ทีเ่คยใสวัตถุ

ติดไฟหรือวัตถุทีเ่กิดระเบิดได จนกวาจะไดทําการระบายอากาศ หรือลางถังหรือภาชนะเหลานั้นให

สะอาดแลว 

 10. เมื่อทําการเชื่อมหรือเผาหรือใหความรอนกับตะกั่ว แคดเมียม วัตถุอาบสังกะสี หรือ

วัตถุอ่ืนใด รวมทั้งสารที่ใชชวยในการเชื่อม จนทําใหเกิดควันขึ้น จะตองจัดใหมีระบบระบายอากาศ 

ที่ดีพอ เพื่อปองกันมิใหผูปฏิบัติงานสูดควันพิษทีเ่ปนอันตรายเขาไป ถาหากไมสามารถทําการระบาย

อากาศได จะตองสวมหนากากหรือเคร่ืองชวยหายใจที่ไดรับการรับรองแลวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 11. เมือ่ทําการเชือ่มในสถานทีอั่บอากาศจะตองมีการระบายอากาศออกอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 12. การเก็บรักษาถังออกซิเจนและถังอะเซทิลีนเปนจํานวนมาก จะตองแยกเก็บไว    

คนละแหง 
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 13. การเชื่อมดวยไฟฟาหรือกาซใกลกับแบตเตอรี่ ตองยกแบตเตอรี่ใหพนจากบริเวณ

การเชือ่ม 

 

การพนสี 

 1. ดวงโคม พัดลมดูดอากาศและสายไฟในหองพนสี จะตองใชชนิดทีม่ีความทนทาน

ตอไอระเหยของสไีดดี 

 2. สวิตซดวงโคม เตาเสียบ หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่อาจกอใหเกิดประกายไฟ จะตอง       

ไมติดต้ังไวภายในหองพนส ี

 3. หามสูบบุหร่ี จุดไฟหรือทําใหเกิดประกายไฟภายในหองพนสี 

 4. ในขณะทําการพนสีในหองพนสี ผู ปฏิบัติงานทุกคนจะตองสวมหนากาก หมวก 

เสื้อแขนยาวไมพับแขน ถุงมือ กางเกงขายาว และรองเทาหุมสน 

 5. ขณะที ่กําลังทําการพนสี ทุกคนทีอ่ยู ในหองพนสีจะตองสวมหนากากแบบที่มี

เคร่ืองกรอง หรือใชผาปดปากและจมูก 

 

การทํางานเกี่ยวกับแบตเตอร่ี 

 1. หามสูบบุหร่ี จุดไฟ หรือทําใหเกิดประกายไฟภายในหองอัดแบตเตอร่ี หรือในหอง

เกบ็แบตเตอร่ี เพือ่ปองกนัการระเบดิของกาซไฮโดรเจน 

 2. เมื่อจะปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับนํ้ากรด  ผูปฏิบัติงานจะตองสวมถุงมือยาง แวนตา

นิรภัย และผากันเปอนทําดวยยาง 

 3. ในกรณีที่น้าํกรดหกหรือกระเด็นถูกสวนหนึ่งสวนใดของรางกายใหใชน้าํสะอาด

ลางออกทันที แลวรีบไปพบแพทย 

 4. กอนทําการตอหรือปลดสายขั้วแบตเตอร่ี ตองแนใจวาไดตัดวงจรไฟฟาแลว 

 5. ในการยกหรือเคลื่อนยายแบตเตอรี่หรือกลองบรรจุแบตเตอรี่หามเอียงหรือตะแคง

แบตเตอร่ี เพื่อปองกันการหกหรือกระเด็นของนํ้ากรด 

 6. ขัว้ของแบตเตอร่ีขนาดใหญควรปดกัน้ดวยฉนวน เพือ่ปองกนัการลดัวงจร 

 7. ในการเคลือ่นยายแบตเตอรี่ตองระมัดระวังไมใหแบตเตอรี่กระทบซึ่งกันและกัน 

หรือกระแทกกับสิ่งอ่ืนที่อาจจะทําใหแตกหรือราวได  และหามวางแบตเตอร่ีซอนกันโดยเด็ดขาด 
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การใชเคร่ืองปองกันนัยนตาและหู 

 1. เมื่อปฏิบัติงานในสถานทีท่ี่อาจเกิดอันตรายกับนัยนตา  จะตองสวมเครือ่งปองกัน

นัยนตาชนิดที่ไดมาตรฐาน 

 2. ผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวกับการติดตั้งหรือซอมบํารุง และลักษณะงานเปนงานที่

กอใหเกิดประกายไฟฟา  เศษวัตถุกระจาย  จะตองสวมแวนนิรภัยปองกันนัยนตา 

 3. การปฏิบัติงานในที ่ทีม่ีเสียงดังมาก ๆ จนเปนอันตรายตอระบบการไดยินของ

ผูปฏิบัติงาน  จะตองกําหนดใหผู ปฏิบัติงานทุกคนใชเครื่องปองกันอันตรายตอหูชนิดเสียบหรือชนิด

ครอบดวย 

  

1.2  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 

 กฎขอบังคับท่ัวไป 

 1. พนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับการซอม  ตอเติม  ติดตัง้อุปกรณไฟฟาตองสวมเสือ้ผา       

ทีแ่หงและสวมรองเทาพื้นยาง  พรอมทั้งตัดกระแสไฟฟาที่มายังจุดที่ทํางานตลอดระยะเวลาทีท่ํางาน

เกี่ยวกับไฟฟา 

 2. เคร่ืองมือที่ใชกับงานไฟฟาชนิดใชมือจับ  ตองมีฉนวนซึ่งอยูในสภาพดีหุมที่ดามจับ 

 3. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบ  ซอมแซม หรือติดต้ังไฟฟาที่เกี่ยวกับการผลิต  

ตองตัดสวิตซตัวที่เกี่ยวของ  พรอมล็อกกุญแจปองกันการสับสวิตซ 

 

อุปกรณและเคร่ืองจักรไฟฟา 

 1. มอเตอรที่ใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดกันระเบิด 

 2. หลอดไฟฟาหรือโคมไฟ  ซึง่ใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ  ตองเปนชนิดทีม่ีฝาครอบ

มิดชิด  และมีตะแกรงโลหะหุมรอบนอกอีกชั้นหน่ึง 

 3. สวิตซไฟฟาในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดที่มีกลองโลหะหุมมิดชิด  และ

เตาเสียบที่ใชตองเปนชนิดที่มีฝาปด 

 4. การติดตั้งสวิตซทุกตัวตองเลือกชนิดที่มีอัตราทนกระแสสูงพอที่จะใชกับกระแส

สูงสุดในวงจรที่ใชน้ันได 

 5. การติดตัง้แผงสวิตซตองมีตูปดมิดชิด  และตองตัง้หางจากเครือ่งจักรพอสมควร  

สวนที่เปนโลหะของแผงสวิตซตองตอลงดิน 

 6. เมื่อใชอุปกรณไฟฟาทั้งหมดพรอมกันในวงจรแตละวงจร  จะตองมีกระแสไฟฟา

ไมเกินขนาดของกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหใชกับไฟฟาของวงจรนั้น 
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 7. การติดตั ้งซอมแซม  หรือแกไขดัดแปลงหมอแปลงไฟฟา  ซึ ่งแปลงไฟจาก

ไฟฟาแรงสูงต้ังแต 12,000 โวลตขึ้นไป  ตองติดตอขอความชวยเหลือหรือขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของ

การไฟฟาเสียกอน 

 8. ตองมีการตรวจสอบ  และทดสอบเครือ่งกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน ใหอยู ในสภาพที่

พรอมจะใชงานไดอยางปลอดภัยอยูเสมอ 

 9. หามพนักงานทํางานเกีย่วกับหมอแปลงไฟฟาที่มีความดันตั้งแต 380 โวลตขึ้นไป

กอนไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายซอมบํารุง 

 10. การซอมแซม  ดัดแปลง  หรือแกไขอุปกรณและเครือ่งจักรไฟฟาเปนหนาที่ของ

พนักงานหนวยซอมบํารุงเทานั้น 

 

วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต 

 1. ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา  ตองมีความรูเกี่ยวกับไฟฟา 

 2. เมื่อพบสิ่งผิดปกติตาง ๆ เกิดขึ้นกับสายไฟ  ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที 

 3. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา  ตองใชผูชํานาญงานเทาน้ัน 

 4. ตองปดตูสวิตซไฟฟาเสมอ  และจะตองไมมีสิ่งกีดขวางวางอยูบริเวณรูไฟฟา 

 5. ตองติดต้ังสายดินเสมอ 

 6. ตรวจสอบอุปกรณปองกันไฟฟาดูด  ไฟฟาร่ัว  กอนใชอุปกรณไฟฟาน้ัน ๆ เสมอ 

 7. การเปดหรือปดระบบไฟฟา  ตองแนใจกอนวาปลอดภัยแลว 

 8. เมื่อเลิกใชอุปกรณไฟฟาแลวใหเก็บเขาที่เสมอ 

 9. ถาตองทํางานอยูใกลระบบไฟฟา  เชน  มีสายไฟฟาอยูเหนือศีรษะตองระมัดระวัง

อยาไปสัมผัสถูกสายไฟฟาดังกลาว 

 10. หามทํางานโดยไมสวมชุดปองกันไฟฟาดูดโดยเด็ดขาด 

 

1.3  ความปลอดภัยในการทํางานกับวัตถุอันตราย 

 วัตถุอันตราย 

 วัตถุอันตราย  หมายถึง  วัตถุที ่สามารถลุกไหมได  ติดไฟได  และระเบิดได  วัตถุ

อันตรายตาง ๆ เหลานี้  มักจะมีกฎหมายควบคุมเปนพิเศษ  และมีขอบังคับเพื่อใหทํางานไดโดยปราศจาก

อุบัติเหตุ 
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วัตถุอันตราย   แบงออกไดเปน 

 1.   สารระเบิดได 

  สารเหลานี้จะลุกติดไฟไดงายและระเบิดขึ้นเมื่อมีความรอน  มีการกระแทกหรือมี

การเสียดสี  สารระเบิดไดมีชื่อเรียกแตกตางกันไป  ผูที่ทํางานกับสารเหลาน้ีควรจะจดจําชื่อสารเหลาน้ีให

ไดและมีการติดปายวาเปนสารอันตราย  หรือวัตถุอันตราย  นอกจากนี้ยังควรรูถึงวิธีการใชสารเหลานี้

อยางถูกตองดวย 

 

 2.   สารลุกไหมได 

  สารลุกไหมได  เชน  สารฟอสฟอรัสแดงและสารฟอสฟอรัสเหลืองสามารถลุกติด

ไฟไดเองเมือ่สัมผัสกับอากาศ  ตัวอยางสารลุกไหมได  เชน  พวกคารไบด  และสารประกอบโลหะของ

โซเดียม  ซึ่งจะลุกติดไฟไดเมื่อสัมผัสกับนํ้า 

 

 3.   สารไวไฟ 

  กาซไวไฟ  เชน  กาซถานหิน  กาซอะเซทิลีน  กาซโพรเพน ฯลฯ  กาซเหลานี้มี

คุณสมบัติไวไฟและยังสามารถระเบิดไดอีกดวยหากกาซเหลานีผ้สมอยูในอากาศในสัดสวนที่พอเหมาะ  

นอกจากนี้สารละลายไวไฟตาง ๆ เชน  น้ํามัน  ทินเนอร  ก็ยังมีคุณสมบัติไวไฟและยังสามารถระเบิด

อยางรุนแรงไดอีกดวย 

  สารเหลานี้จะกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงายคามีการเคลื่อนยายผิดวิธี  ดังนั้นผูทีท่ําการ

ขนยายจะตองรูวิธีขนยายที่ถูกตองดวย 

 

อันตรายของวัตถุอันตราย 

 1.   กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon  Monoxide) 

  กาซคารบอนมอนอกไซดเกิดจาการเผาไหมทีไ่มสมบูรณ  เกิดขึ้นไดทัง้ในโรงงาน

และในสถานที่ทํางาน  กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซทีเ่บากวากาซออกซิเจนเล็กนอย  เปนกาซที่ไม

มีสี  ไมมีกลิน่และไมมีการกระตุนเตือนใด ๆ จึงเปนกาซทีอั่นตรายตอรางกาย  เพราะกาซนีจ้ะทําใหเม็ด

เลอืดขนถายออกซเิจนนอยลง  เปนเหตุใหเกดิอาการขาดออกซเิจน (Suffocation) ได 

 เมื่อตองทํางานในสถานที่ที่มีกาซคารบอนมอนนอกไซด  ควรปฏิบัติดังน้ี 

 1.   กอนเริม่งาน  ตองตรวจดูความหนาแนนของกาซคารบอนไดออกไซดดวย

เคร่ืองตรวจวัดกาซกอน 

 2.   ใหระบายอากาศออกจนกวาความหนาแนนของกาซคารบอนไดออกไซดจะ     

ตํ่ากวา 50 ppm (0.005%) 
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                                    3.    ตองสวมใสหนากากกรองที่เหมาะสม 

 4.   ถาความหนาแนนของกาซคารบอนมอนอกไซดสูง  หรือความเขมขนของ

ออกซิเจนตํ่า  ใหใชเคร่ืองชวยหายใจ  หรือหนากากแบบมีอากาศเสริม 

 

 2.   สารละลายอินทรีย (Organic  Solvents) 

  มีสารละลายอินทรียเปนจํานวนมากที ่ใชในสถานที ่ทํางานและบานพักอาศัย  

สารละลายอินทรียเหลานี้สามารถแทรกซึมเขาสูรางการไดหลายทางทั้งทางระบบหายใจในรูปของ       

ไอระเหย  เพราะเปนสารที่สามารถระเหยไดในอุณหภูมิปกติ  และแพรผานผิวหนังไดเพราะเปนตัวทํา

ละลายไขมันนอกจากนีย้ังอาจทําใหหมอสติได  เพราะจะไปรบกวนการทํางานของระบบประสาท

สวนกลาง 

  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิง่ที่จะตองรูคุณสมบัติของสารละลายอินทรียทีจ่ะใชเหลานัน้  

และจะตองใชอยางถูกตองเพื่อใหเกิดอันตรายนอยที่สุด 

 

  วิธีปฏิบัติงานกับสารละลายอินทรียอยางปลอดภัย 

   1.   ระวังอยาใหสารละลายอินทรียหก 

  2.   ปดฝาภาชนะบรรจุสารละลายอินทรียเสมอ 

  3.   ไมลางมือดวยสารละลายอินทรีย 

  4.   ตรวจตราระบบระบายอากาศอยูเสมอ  อยาใหมสีิง่ใดไปขดัขางทางระบายอากาศ 

  5.   หามใชสารละลายอินทรียใกลบริเวณที่มีไฟหรือบริเวณที่อาจเกิดประกายไฟ 

  6.   สวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสมเสมอขณะใชสารละลายอินทรีย 

  7.   ตองใชระบบระบายอากาศเสมอในขณะใชสารละลายอินทรีย 

  8.   หลีกเลี่ยงการสัมผัสไอระเหยของสารละลายใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

 

 3.   ฝุน 

  ปกติโรคปอดที่เกิดจากฝุนที่หายใจเขาไปจะมีชื่อเรียกวา  โรคปอดฝุนหรือนิวโมโค

นิซิส (Pneumoconiosis)  ฝุนที่สูดดมเขามาจะฝงตัวอยูในปอดและปอดไมสามารถขจัดสิง่แปลกปลอม

เหลานี้ได เมือ่มีการสะสมมากขึน้ ปอดจะรูสึกแนนอึดอัด ทําใหหายใจไมออก วิธีแกไขที่ดีที ่สุด คือ       

การปองกันโรคนีไ้วกอน  โดยปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณทีท่ํางานและปรับเปลีย่นวิธีการทํางาน  

เชน การขจัดฝุนในสถานที่ทํางาน  หรือการสวมใสหนากากปองกันฝุน 
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วิธีใชหนากากปองกันฝุนอยางถูกวิธี 

  1.   หนากากควรกระชับกับใบหนา  ซึง่ฝุนจะไมสามารถแทรกเขาไประหวางรอง

ของหนากากกับใบหนาได 

  2.   แมสภาพของสถานทีท่ํางานโดยทั่วไปจะสะอาด  แตอาจจะมีฝุนขนาดเล็กอยู

ได  จึงควรสวมหนากากปองกันฝุนไว  ถาบริเวณนั้นมีฝุนขนาดเล็กอยูได  จึงควรสวมหนากากปองกัน

ฝุนไว  ถาบริเวณน้ันมีฝุนอยู 

  3.   หามสวมหนากากกรองฝุนในบริเวณที่อับอากาศ  หรือบริเวณที่มีกาซพิษ 

  4.   ควรเก็บรักษาหนากากไวในที ่ที ่อากาศถายเทดี  และเก็บอยางถูกหลักวิธี  

รวมทั้งควรเปลี่ยนไสกรองเมื่อจําเปน 

  5.   หนากากกันฝุนโดยทั่วไปจะใชสําหรับงานชั่วคราวเทาน้ัน 

 

 4.   สารเคมีจําเพาะ 

  สารเคมีจําเพาะจะถูกจัดเปนสารเคมีอันตราย  เพราะจะกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพรางกาย  เชน กอใหเกิดโรคมะเร็งจากการทํางาน  โรงผิวหนัง  ระบบประสาทเสือ่ม ฯลฯ  

ปจจุบันมีการใชสารเคมีอยูอยางกวางขวางในงานอุตสาหกรรมจึงตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง 

  การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีจําเพาะ 

  1.   อยาทําหกหรือกระเด็นลงบนพื้น 

  2.   กอนเริ่มทํางานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลหรือติดตั้งระบบ

ระบายอากาศทั่วไปในที่ทํางานแลว 

  3.   จัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของกฎหมาย 

  4.   เมือ่ตองการขนยายหรือเก็บสารเคมีเหลาน้ัน จะตองบรรจุลงภาชนะที่เหมาะสม 

ใหเรียบรอย 

  5.   หามสบูบหุร่ี รับประทานอาหาร หรือด่ืมนํ้า ในขณะทีก่าํลงัทาํงานกบัสารเคมี 

  6.   หามสัมผัสเสื้อผาที่เปอนสารเคมี 

  7.   จัดใหมีการสวมชุดปองกันหรืออุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมี 

  8.   หามนําสารเคมีน้ีออกไปหรือเขาไปยังหนวยงานอ่ืน  โดยไมไดรับอนุญาต 

  9.   เสื ้อผาทีส่วมใสขณะทํางานยอมมีสารเคมีปนเป อน  จึงควรที ่จะชําระลาง

รางกายเปลี่ยนเสื้อผาใหม  กอนทีจ่ะรับประทานอาหารหรือกอนกลับบาน  และนําเสื้อผาที่ใสทํางานนัน้

ไปซักหรือทําความสะอาดทันที 
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5.  สภาพไรอากาศหรืออับอากาศ 

  อุบัติเหตุจากการขาดอากาศหายใจมักเกิดขึ้นไดในบริเวณที่เปนใตถุนอาคาร  ถัง  

หรือบริเวณอุโมงคขุดเจาะ ฯลฯ 

  อาการขาดอากาศมีผลโดยตรงตอการทํางานของสมอง  และบอยอครั้งที่นําไปสู

ความสูญเสียอยางใหญหลวง  ทั้งน้ีเพราะการอยูในที่แคบหรืออับอากาศซึง่มักไมคอยมีคนไดเขาไปบอยนัก  

ก็ยากที่จะพบหรือชวยชีวิตไดทันหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

  วิธีปองกันการขาดอากาศหายใจมีดังน้ี 

  1.  ตรวจสอบความหนาแนนของออกซิเจนกอนลงมือปฏิบัติงาน 

  2.   จัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสม 

  3.   มีการปฐมพยาบาลอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ขอพึงปฏิบัติเมื่อตองทํางานในบริเวณท่ีมีสภาพไรอากาศหรืออับอากาศ 

  1.   กอนเขาบริเวณอันตรายทีม่ีออกซิเจนนอยหรือออกซิเจนใกลหมด  เชน ในบอ

หรือถัง  จําเปนตองจัดใหมีระบบระบายอากาศทีดี่ (อยางไรก็ตามก็เปนอันตรายมากเชนกัน  ถาใช

ออกซิเจนบริสุทธิ์อยางเดียว)  ความหนาแนนของออกซิเจนที่เหมาะสมคือ  ไมนอยกวา 18% 

  2.   หามเขาไปในบริเวณที่มีสภาพขาดออกซิเจน  ยกเวนผูมีหนาที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

  3.   ผูจะเขาไปในบริเวณอับอากาศ  ตองมีการเฝาดูและติดตามโดยหัวหนางาน  

หรือเพื่อนรวมงาน  และระบบระบายอากาศจะตองจัดใหมีออกซิเจนอยางนอย 18% ดวย 

  4.   ถาลักษณะงานไมสามารถจัดระบบระบายอากาศได  ใหใชอุปกรณชวยหายใจ

ที่เหมาะสม  เชน  เคร่ืองกรองอากาศ  หรือระบบสายลม 

  5.   ถาสภาพที่ทํางานน้ันขาดอากาศมาก ๆ ใหสวมใสอุปกรณนิรภัย  เชน  หนากาก  

เข็มขัดนิรภัย  หรือสายสงอากาศในขณะที่ปฏิบัติงานอยูในบริเวณน้ัน 

  6.   ตรวจสอบอุปกรณปองกันทุกคร้ังกอนเร่ิมทํางาน 

  7.   ถาไดรับอุบัติเหตุจะขาดอากาศหายใจ  ผู ทําการชวยเหลือจะตองสวมใส

อุปกรณชวยหายใจที่มีระบบระบายอากาศที่ดี  ดังอธิบายไวในขอ 4. ขางตน (หนากากปองกันกาซไมได

จัดไวสําหรับกรณีขาดอากาศ  ควรขนยายผูปวยออกไปสูที ่โลงโดยเร็วที่สุด และชวยหายใจดวยการ    

เปาปาก ฯลฯ ) 

 

 การจัดใหมีระบบระบายอากาศ 

  เพือ่สุขภาพที่ดีควรจัดใหมีระบบระบายอากาศทีเ่หมาะสมในสถานประกอบการ  

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดระบบระบายอากาศในสถานประกอบการที่มีอุณหภูมิและความรอนสูง  หรือมี

กาซหรือไอที่เกิดขึ้นจากตัวทําละลายอินทรียหรือสารอืน่ ๆ การปลอยปละละเลยที่จะจัดทําระบบระบาย
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อากาศจะเปนสาเหตุทีก่อใหเกิดอาการปวดศีรษะและวิงเวียนศีรษะได  และปญหาทีจ่ะตามมาก็คือความ

เจ็บปวยตาง ๆ ที่มีสาเหตุจากสารเคมีอันตราย 

  การเปดหนาตางหรือประตูนัน้เปนการถายเทอากาศทัว่ไปตามปกติ  การติดตัง้

ระบบระบายอากาศเฉพาะที่หรือในตําแหนงทีจํ่าเปนนัน้  ควรติดตัง้ใหเหมาะสมกับลักษณะของสารเคมี

อันตรายที่จะตองใช  แตควรตระหนักไววา  ในบางคร้ังการเปดหนาตางอาจใหผลที่ตรงขามกันก็ได 

 

1.4  ความปลอดภัยในการทํางานกับผลิตภัณฑเคมี 

 ขอพึงปฏิบัติท่ัวไปในการทํางานกับผลิตภัณฑเคมี 

  1. กอนปฏิบัติงานตองทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  ถาสงสัย

ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ 

  2. กอนขนยายผลิตภัณฑตองสังเกตวาหีบหอไมแตกหรือบุบสลายซึ่งอาจจะทําให      

หกหลนสูภายนอกได 

  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑโดยตรง  ใหสวมเคร่ืองปองกัน  เชน ถุงมือ  

เสื้อคลุม  เคร่ืองกรองอากาศ  หมวก  แวนตา  ฯลฯ 

  4. หามรับประทานอาหาร  เคร่ืองด่ืม  หรือสูบบุหร่ีในขณะปฏิบัติงาน 

  5. ขณะปฏิบัติงานหามใชมือขยีต้า  หรือใชมือสัมผัสกับปากจนกวาจะลางมือให

สะอาดเสยีกอน 

  6. กอนรับประทานอาหาร สูบบุหรี ่หรือเขาหองสุขา ตองถอดอุปกรณปองกัน

อันตรายและลางมือใหสะอาดเสียกอน 

  7. หามผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี 

  8. หากเกิดอุบัติเหตุ ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑแตกเสียหาย ตองรีบรายงานผูบังคับบัญชา

ที่รับผิดชอบทันที หรือจัดการเก็บกวาด  เช็ดถูบริเวณใหสะอาดตามวิธีที่กําหนด ไมควรปลอยทิ้งไว 

  9. ในขณะปฏิบัติงานหากพบวา มีการเจ็บปวย หรือวิงเวียนศีรษะใหหยุดปฏิบัติงาน

ทันที  พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาผูรับผิดชอบทราบ หรือทําการปฐมพยาบาลอยางถูกตองแลวรีบ

นําไปพบแพทยพรอมนําฉลากหรือผลิตภัณฑไปดวย 

  10. อุปกรณปองกันอันตรายทีใ่ชแลวตองทําความสะอาดหรือทําลายทิ้งตามคําแนะนํา

ทีไ่ดกาํหนดไว 

  11. เมือ่เสร็จสิน้การปฏิบัติงานแตละครั้ง  ตองลางมือ  อาบน้าํ  และผลัดเปลีย่นเสื้อผา 

ที่สะอาด 
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ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑเคมีในการผลิต 

  1. พนักงานตองอานคําแนะนําขางกลองบรรจุผลิตภัณฑเคมีทุกชนิดใหละเอียดกอน 

ที่จะนําเขาโรงงานผลิต 

  2. กลองผลิตภัณฑเคมีทุกกลองที่นําเขาโรงงานผลิตตองอยูในสภาพดีไมแตกร่ัว 

  3. พนักงานตองสวมถุงมือ  เสือ้คลุมแขนยาว  หนากาก  รองเทาหุมสน  กอนเปด

กลองสารเคมีที่จะนํามาใชในการผลิต 

  4. ตองระมัดระวังเปนพิเศษในการบรรจุผลิตภัณฑเคมี  พยายามใหฝุ นหรือละออง

ของสารเคมีปลิวกระจายนอยที่สุด 

  5. กลองเปลาของผลิตภัณฑเคมี  หลังจากใชแลวตองนําไปเก็บรวมกันในที่มิดชิด 

(หากจําเปนตองมีกุญแจปด)  กอนนําไปทําลาย  เผาทิ้งหรือฝงดิน 

  6. หลังจากที่พนักงานทํางานเรียบรอยแลว ใหลางมือ ลางหนาหรืออาบนํ้า และเปลี่ยน

เสื้อผาใหมกอนรับประทานอาหารหรือสูบบุหร่ี 

  7. หามสูบบุหร่ีขณะปฏิบัติงาน 

  8. หามรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในบริเวณโรงงานผลิตหรือโรงงานบรรจุ 

 

 ความปลอดภัยในการเก็บผลิตภัณฑเคมีในคลังพัสดุ 

  1. พนักงานตองอานฉลากผลิตภัณฑเคมีทุกคร้ังกอนทําการเก็บเขาคลังพัสดุ 

  2. ผลิตภัณฑเคมีบางอยางตองเก็บในที่แหง  สะอาด  มีอากาศถายเทดี  และมีอุณหภูมิ

ไมเกิน 46   C 

  3. ผลิตภัณฑเคมีตองเก็บใหหางจากอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร 

  4. ไมควรเก็บผลิตภัณฑเคมีวางซอนกันสูงเกินกวา 5 เมตร 

  5. หามสูบบุหร่ีในคลังพัสดุ  ยกเวนบริเวณทีก่าํหนดให 

  6. พนักงานตองสวมถุงมือ หนากาก รองเทาและเสื้อแขนยาวขณะปฏิบัติงานซึ่งสัมผัส

กับสารเคมีโดยตรง 

  7. ผลิตภัณฑเคมีที่ตกหลนตามพื้นใหกวาดเก็บใสถังอยางระมัดระวังเพือ่นําไปทําลาย

หรือฝงดินในบริเวณทีก่ําหนด  ถาเปนผลิตภัณฑชนิดเหลวใหใชทรายแหงกลบแลวกวาดเก็บไปฝงดิน  

หามลางดวยนํ้า 

  8. ผลิตภัณฑเคมีทุกชนิดตองปดฉลากทุกกลองกอนนําเขาเก็บในคลังพัสดุ 

  9. คลังเก็บผลิตภัณฑเคมี  ตองปดกุญแจหลังจากเลิกงาน 
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การเกิดไอเคมีไวไฟ 

 การเกิดไอเคมีไวไฟในโรงงาน  หมายถึง  การปลอยไอเคมีไวไฟจํานวนมาก  ซึ่งอาจลุก

ติดไฟ  หรือระเบิดเมื่อมีแหลงที่กอใหเกิดประกายไฟ  หรืออาจเกิดจากการลุกไหมของสารเคมีหรือกาซ

ที่มีจุดวาบไฟ (Flash  Point)  ตํ่าและมีชวงไวไฟกวาง 

 จุดวาบไฟ (Flash  Point)  ของสารเคมีเหลว  คือ  อุณหภูมิต่ําสุดที่สารเคมีนั้นจะให     

ไอเคมีที่สามารถผสมกับอากาศเปนสวนผสมที่พรอมจะลุกไหมเมื่อมีแหลงเกิดประกายไฟ 

 ชวงไวไฟ (Flammability  Limit)  คือ  ชวงระหวางความเขมขนต่าํสุด  และสูงสุดของ

ไอเคมีในอากาศซึ่งจะเกิดการลุกไหมไดเมื่อมีแหลงเกิดประกายไฟ  สวนผสมของไอเคมีและอากาศทีต่่าํ

กวาชวงไวไฟน้ีจะเจือจางเกินไปที่จะลุกไหมได  และในทํานองเดียวกันสวนผสมที่สูงกวาชวงไวไฟนีจ้ะ

เขมขนเกินไปที่จะติดไฟ 

 เมือ่เกิดกลุมไอเคมีจํานวนมาก  หามพนักงานเขาไปในบริเวณทีเ่กิดไอเคมีนัน้  ควรรับ

แจงหนวยดับเพลิงประจําโรงงานเตรียมพรอมเพื่อทําการชวยเหลือทันที 

 

 

 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดกลุมไอเคมี 

  1. ปลอดภัยไวกอน  เมือ่พบไอเคมีจํานวนมากไมวาจะเกิดจากการหกราดบนพืน้  

หรือเกิดจากการรัว่จากทอสงเคมีหรือจากถังเคมีตาง ๆ หากมีขอสงสัยใหสมมุติไวกอนวากําลังเกิดกลุม

ไอเคมีไวไฟ  อยาเสียเวลาไปหาเคร่ืองวัดประมาณไอเคมี  เพราะกวาจะรู  ประมาณไอและอากาศก็มีมาก

เพียงพอที่จะลุกไหมหรือระเบิดได  และก็เปนเวลาที่ทานไดเขาไปอยูในกลุมไอเคมีไวไฟเสียแลว 

  2. ออกไปใหพนจากบริเวณที่เกิดกลุมไอเคมีไวไฟทันที  และรับแจงใหหัวหนางาน

หรือผูจัดการทราบ 

  3. ใหใชนํ้าฉีดเปนฝอยเพื่อไลไอเคมี  โดยใชหัวฉีดนํ้าจากตูดับเพลิงในกรณีที่เกิดกลุม

ไอเคมีไวไฟบริเวณรีแอกเตอร  ใหเปดวาลวน้ําปลอยน้ําจากหัวฝกบัวซึ่งติดตั้งอยูเหนือรีแอกเตอรเพื่อ     

ไลไอเคมี 

  4. หากกลุมไอเคมีไวไฟกําลังลุกติดไฟใหฉีดน้ําหลอเครื่องมือเครือ่งใชหรือถังตาง ๆ 

ที่อยูรอบ ๆ บริเวณนัน้  เพื่อปองกันการลุกลามขยายตัวของไฟและการระเบิด  อยาพยายามเขาไปดับไฟ

ทีจุ่ดลุกไหม  แตใหหาแหลงที่มาของไอเคมีและจัดการกําจัดตนตอของการเกิดไอเสียกอนโดยไมตอง 

เขาไปในกลุมไอเคมี  แลวจึงเขาทําการดับไฟ 
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1.4  ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 

 การปองกันอัคคีภัยในบริเวณโรงงาน 

  พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติดังน้ี 

  1. รูจักคุณสมบัติเครือ่งดับเพลิงทุกชนิดที่ใชอยูในโรงงาน  และสามารถนํามาใชงาน

ไดทันที  และเหมาะสมกับลักษณะของไฟเมื่อตองการ 

  2. หามนําเคร่ืองดับเพลิงมาฉีดเลน  หรือหยอกลอกัน 

  3. ใหความสนใจกับเครือ่งมือดับเพลิงในแผนก  และจะตองมีการตรวจสอบสภาพ

ของเครือ่งดับเพลิงอยูเสมอ  เมือ่พบหรือสงสัยวาเครื่องดับเพลิงเครื่องใดอยูในสภาพชํารุดหรือน้ําหนัก

พรองไป  ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที 

  4. จะตองไมติดตัง้หรือวางเครือ่งจักรหรือสิง่ของใด ๆ เอาไวในตําแหนงซึ่งจะเปน

อุปสรรคหรือกีดขวางการนําเคร่ืองดับเพลิงมาใชโดยสะดวก 

  5. วัตถุซึง่ไวไฟหรือน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดบรรจุถัง  เมื ่อนํามาใชแลวจะตองปดฝาให

สนิทและที่ภาชนะบรรจุควรจะมีเคร่ืองหมายแสดงวาเปนสารไวไฟ 

  6. หามนํานํ้ามันเชื้อเพลิง  หรือเคมีภัณฑไวไฟใด ๆ ไปใชในการซักลางเสื้อผา 

  7. พนักงานทุกคนจะตองทําความเขาใจกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม พนักงานทุกคน

จะตองใหความรวมมือในการซอมภาคปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน 

  8. ไมวาเพลิงจะเกิดจากอะไรก็ตาม  หากเกิดขึ้นใกลกับสายไฟฟา  เครือ่งมือเครื่องใช

หรือแผงสวิตซไฟฟา  ใหปลดสะพานไฟตัดวงจรไฟฟาทันที 

 

  เมื่อเกิดเพลิงไหม 

  1. เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นในบริเวณที่ทํางาน  จงอยาตื่นตระหนกจนเสียขวัญ  พยายาม

รักษาขวัญและกําลังใจไวใหมั่น  การต่ืนตระหนกจนเสียขวัญอาจทําใหเหตุการณเลวรายลงอีก 

  2. รีบแจงใหเพื่อนรวมงานทุกคนในบริเวณเพลิงไหมและหนวยดับเพลิงทราบ เพื่อ

ดําเนินการดับเพลิงและแจงเหตุเพลิงไหมไปยังหนวยดับเพลิงของราชการ 

  3. พนักงานผูไมมีหนาที่เกี่ยวของกับการดับเพลิงตองรีบออกจากตัวอาคารโดยเร็วตาม

แผนอพยพหนีไฟ  และไปรวมกันทีบ่ริเวณหนาประตูทางเขาโรงงาน  เพื่อรอคําสัง่จากผูประสานงาน

ดับเพลิงตอไป 

  4. พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยดับเพลิงโรงงาน  จะตองเตรียมหัวฉีดสาย

ดับเพลิง  เพื่อตอเขากับขอตอทอนํ้าดับเพลิงและอยูในสภาพเตรียมพรอมโดยเร็วที่สุด  ในกรณีทีเ่พลิงอยู

ในตําแหนงที่หัวฉีดใหญจะฉีดมาถึง  อาจไมจําเปนตองใชทอดับเพลิงและหัวเล็กฉีดตอ ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของหนวยดับเพลิงโรงงาน 
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 การปองกันอัคคีภัยในสํานักงาน 

 1. พนักงานทุกคนจะตองทราบขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในสํานักงานเปนอยางดี 

 2. พนักงานทุกคนควรฝกใชเคร่ืองดับเพลิงใหเปน 

 3. พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับความปลอดภัยในสํานักงานโดย

เครงครัด  เชน  หามสูบบุหร่ีในบริเวณหามสูบ 

 4. บริษัทอาจจัดใหมีการซอมดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือกรณีฉุกเฉิน ณ สํานักงาน

รวมกบัเจาหนาที่ของทางราชการ  พนักงานทุกคนจะตองใหความรวมมือในการซอมโดยพรอมเพรียงกัน 

 5. หามวางสิ่งของกีดขวางทางออกฉุกเฉิน 

 

  เมื่อเกิดเพลิงไหม 

  1. ใหพนักงานที ่พบเพลิงไหมรีบดับเพลิงตามความสามารถทันทีหากเห็นวาไม

สามารถดับเพลิงดวยตนเองได  ใหรีบแจงผูประสานงานดับเพลิงทราบทันที 

  2. ผูประสานงานจะแจงใหเจาหนาที่บริหารของบริษัททราบ และเปดสัญญาณเพลิงไหม 

  3. เมื่อมีสัญญาณเพลิงไหมใหพนักงานทุกคนหยุดปฏิบัติงานทันทีและจัดเก็บเอกสาร

ที่สําคัญพรอมทั้งของมีคาไวในที่ปลอดภัย  แลวรับออกจากบริเวณที่ทํางานในทิศทางตรงขามกับบริเวณ

เกดิเพลิงไหม 

  4. การออกจากอาคาร  หามวิ่งและหามใชลิฟตโดยเด็ดขาด 

  5. ใหพนักงานที่ออกจากอาคารแลวทุกคนไปรวมกันในบริเวณที่จอดรถอาคารเพื่อ

ตรวจสอบจํานวนและรอรับคําสั่งจากผูประสานงานตอไป 

 

1.5  ความปลอดภัยในสํานักงาน 

 พื้นสํานักงาน - ทางเดนิ - ประตู 

  1. ควรใหพื้นสํานักงานมีความสะอาดอยูเสมอ 

  2. พื้นสํานักงานควรอยูในแนวระดับราบไมลาดเอียงหรืออยูตางระดับกัน หากไม

สามารถหลีกเลี่ยงได  ใหใชสีสันแสดงใหเห็นชัดเจน 

  3. ใหใชวัสดุกันลื่นปูทับบนกระเบื้องหรือพื้นขัดมันที่ลื่น 

  4. ในขณะปฏิบัติงาน  หามว่ิงหรือทําการลื่นไถลแทนการเดิน 

  5. ในขณะที่มีการขัดหรือทําความสะอาดพืน้ ผูปฏิบัติงานควรสังเกตปายคําเตือนและ

เดินหรือปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

  6. ในกรณีที่มีนํ้า  นํ้ามัน  หรือสิ่งที่ทําใหเกิดการลื่นบนพื้นสํานักงานใหแจงเจาหนาที่

ที่รับผดิชอบโดยทนัท ี โดยกอนแจงใหแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวดวย 
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  7. ในกรณีที ่พบเห็นวัสดุหรือเครื่องใชสํานักงาน  เชน  ดินสอ  ที ่หนีบกระดาษ  

ยางลบ  หรือสิ่งอ่ืนใดตกหลนอยูบนพื้น  ใหเก็บโดยทันทีเพราะอาจเปนสาเหตุใหลื่นหกลมได 

  8. ในขณะเดินถึงมุมตึกใหเดินทางดานขวาของทางเดิน  และเดินอยางชา ๆ ดวยความ

ระมัดระวัง  เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับผูอ่ืนซึ่งกําลังเดินมาจากอีกมุมหน่ึง 

  9. ควรติดต้ังกระจกเงาทํามุมในบริเวณมุมอับที่อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

  10. สายโทรศัพท  สายเคร่ืองคิดเลข  หรือสายไฟฟา  ควรติดตัง้ใหเรียบรอย  เพื่อไมให

กีดขวางทางเดิน 

  11. อยายืนหรือเดินใกลบริเวณประตูที ่ปดอยู   เพราะบุคคลอื่นอาจจะเปดประตูมา

กระแทกได 

  12. เมื่อจะผานเขาออกบังตา  หรือเปดปดประตูบานกระจก  ควรเขาออกหรือเปดปด

ดวยความระมัดระวังอยางชา ๆ  และในการใชบังตาหรือประตูที่เปดปดสองบาน  ใหใชบังตาหรือบาน

ประตูทางดานขวา 

  13. บังตาหรือประตูบานกระจกที่เปดปดสองทาง  ใหติดเคร่ืองหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก”  

ใหชดัเจน 

  14. ไมควรจัดเก็บวัสดุอุปกรณสิ่งของตาง ๆ  หรือปลอยใหมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดิน

หรือชองประตู 

 

 การใชบันได 

  การใชบันไดอยางปลอดภัย 

  1. กอนขึ้นหรือลงบันได  ควรสังเกตสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้นได 

  2. ถาบริเวณบันไดมีแสงสวางไมเพียงพอ  หรือราวบันไดหรือขั้นบันไดชํารุด  ใหแจง

เจาหนาที่เพื่อทําการแกไขใหเรียบรอย 

  3. อยาปลอยใหมีเศษวัสดุชิ้นเล็กชิ้นนอยตกอยูตามขั้นบันได  เชน  เศษกรวด  เศษแกว  

ฯลฯ 

  4. ไมควรติดตั้งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ  เชน  กระจกเงา  ภาพโปสเตอร  เครื่องประดับ

ตกแตงตาง ๆ ไวบริเวณบันได 

  5. ควรจัดใหมีพรมหรือที่เช็ดเทาบริเวณเชิงบันได  เพื่อความปลอดภัย 

  6. อยาว่ิงขึ้นหรือลงบันได  ควรขึน้ลงดวยความระมดัระวัง 

  7. หามเลนหรือหยอกลอกันในขณะขึ้นหรือลงบันได 

  8. การขึ้นลงบันได  ใหขึ้นลงทางดานขวาและจับราวบันไดทุกคร้ัง 

  9. อยาปลอยราวบันไดจนกวาจะมีการขึ้นหรือลงบันไดเปนที่เรียบรอยแลว 
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  10. ในขณะขึ้นหรือลงบันได  ใหใชสายตามองขั้นบนัไดทีจ่ะกาวตอไปและหามกระทํา

สิ่งใด ๆ ในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตราย  เชน  การอานหนังสือ  หรือคนสิ่งของในกระเปาถือ  เปนตน 

  11. อยาขึ้นหรือลงบันไดเปนกลุมใหญในเวลาเดียวกัน 

 

  การใชบันไดพาดและบันไดยืนอยางปลอดภัย 

  1. กอนใชบนัไดพาดหรือบนัไดยืน  ตองตรวจสอบความแข็งแรงโดยทั่วไป ตองแนใจ

วาไมมีรอยหัก  รอยราว  และมียางกันลื่น 

  2. เมื่อใชบันไดพาดกับผนัง  ตองพาดใหไดประมาณ 70 องศาและควรสูงกวาจุดที่จะ

ทํางานอยางนอย 60 เซนติเมตร 

  3. ถาเปนไปได  ควรยึดหัวและทายของบันไดดวยเชือก  แตถาทําไมไดควรใหคนอืน่

ชวยใชมือจับยึดให 

  4. พื้นวางบันไดตองเรียบ  และปราศจากหลุม  บอ  หรือโหนกนูน 

  5. ขณะปนบันไดขึ้นหรือลงใหมองไปขางหนาและไมทํางานบนบันไดดวยทาทางที่

ไมเหมาะสม 

  6. กรณีมีแผนรองยืนบนบันไดยืน  ขาของบันไดตองหางกันไมเกิน 1.8 เมตร และ

แผนรองยืนตองสูงไมเกิน 2 เมตร 

  7. บันไดยืนตองมีตัวล็อกขาที่กางไวดวย 

  8. ถาใชบันไดยืนในจุดที่ไมแนใจวาจะมีความปลอดภัยเพียงพอตองมีผูชวยคอยยึดจับ

บนัไดน้ันไว 

  9. อยายืนบนแผนรองยืน  เมื่อตองอยูสูงเกิน 1.2 เมตร 

 

 โตะทํางาน - เกาอี้ - ตู 

1. ตลอดเวลาการทํางานไมควรปดลิน้ชักโตะ ลิน้ชักตูเอกสาร หรือตูอื่นใดคางไว ให

ปดทุกคร้ังที่ไมใชงาน 

2. หามวางพัสดุ สิ่งของ หรือกลองใตโตะทํางาน 

3. หามเอนหรือพิงพนักเกาอ้ี โดยใหรับนํ้าหนักเพียงขางใดขางหน่ึง 

4. ใหมีพื้นที่เคลื่อนยายเกาอ้ี สําหรับการเขาออกที่สะดวก 

5. หามวางพัสดุ สิ่งของตาง ๆ บนหลังตูเพราะอาจตกหลนลงมาเปนอันตราย 

6. อยาเปดลิ้นชักตูเอกสารในเวลาเดียวกันเกินกวาหน่ึงลิ้นชัก 

7. การจัดเอกสารใสในลิ้นชักตู ควรจัดใสเอกสารจากชั้นลางสุดขึ้นไป เพื่อเปนการ

ถวงดุลนํ้าหนัก และใหหลีกเลี่ยงการใสเอกสารในลิ้นชักมากเกินไป 
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8. ใหใชหูจับลิ้นชักทุกคร้ังเมื่อจะเปดปดลิ้นชักเพื่อปองกันน้ิวถูกหนีบ 

9. การจัดวางตูลิ้นชักตูตองไมเกะกะชองทางเดินในขณะที่ปดใชงาน 

 

สายไฟฟาและเตาเสียบ 

1. สายไฟฟาที่มีรอยฉีกขาด หรือปลั๊กไฟฟาที่แตกราว ตองทําการเปลี่ยนทันที หาม

พนัดวยเทปพนัสายไฟหรือดัดแปลงซอมแซมอยางใดอยางหน่ึง 

2. เตาเสียบทีช่ํารุดจะตองทําการซอมแซมโดยทันที ในระหวางรอการซอมแซม

จะตองปดหรือครอบ เพื่อปองกันไมใหผูอ่ืนมาใชงาน 

3. เครือ่งมือหรืออุปกรณไฟฟาตาง ๆ ทีใ่ชภายในสํานักงาน ใหวางในตําแหนงทีใ่กล

เตาเสียบมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงสายไฟฟาที่ทอดยาวไปตามพื้น หรือหลีกเลี่ยงการใชสายตอ ในกรณีที่ไม

อาจวางในตําแหนงใกลเตาเสียบได ใหแสดงเคร่ืองหมายใหชัดเจนเพื่อปองกันการเดินสะดุดสายไฟฟา 

4. ในการใชอุปกรณไฟฟาใหแนใจวาแรงดันไฟฟาเหมาะสมกับความตองการ

แรงดันไฟฟาของอุปกรณน้ัน ๆ 

5. การวางหรือเคลื่อนยายเคร่ืองใชสํานักงาน ตองระวังอยาใหมีการวางหรือเคลื่อนยาย

ไปทับถูกสายไฟฟา 

 

 

การใชเคร่ืองใชสํานักงาน 

1. ในขณะขนยายกระดาษควรระมัดระวังกระดาษบาดมือ 

2. ใหเก็บปากกาหรือดินสอ โดยการเอาปลายชี้ลง หรือวางราบในชิ้นชัก 

3. ใหทําการหุบขากรรไกรที่เปดซองจดหมาย ใบมีดคัดเตอร หรือของมีคมอืน่ ๆ ให

เขาที่กอนทําการเก็บ 

4. การใชเครื่องตัดกระดาษ ตองระวังนิ้วมือใหอยูหางจากใบมีด ขณะที่กําลังทําการ

ตัดกระดาษ และหลีกเลี่ยงการตัดกระดาษจํานวนมากเกินไปพรอมกันทีเดียว ถาไมไดใชงานใหลดใบมีด

ลงใหตํ่าที่สุด อยายกใบมีดคางเอาไว 

5. การแกะลวดเย็บกระดาษไมควรใชมือหรือเล็บ ใหใชที่ดึงลวดเย็บกระดาษทุกคร้ัง 

6. เฟอรนิเจอรที่เปนโลหะใหทําการลบมุมทุกแหงเพื่อความปลอดภัย 

7. ควรใชบันไดหรือชั้นเหยียบ เมื่อตองการหยิบของในทีสู่ง ไมควรยืนบนกลอง โตะ 

หรือเกาอ้ีติดลอ 

8. หลังเลิกงานทุกวัน ใหปดไฟฟาทุกดวงและตัดวงจรอุปกรณไฟฟาภายในหองทํางาน

ทั้งหมด 
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9. เครื่องใชสํานักงานที่อาจกอใหเกิดอันตราย เชน สายพาน ลูกกลิ้ง เกียร เฟอง ลอ 

ฯลฯ ถาไมมีการติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายเอาไว ใหติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายนั้นใหเรียบรอย

กอนที่จะใชงาน 

10. หามทําความสะอาด ปรับ แตง หรือเปลี่ยนแปลงสวนประกอบใด ๆ ของเครื่องใช

สํานักงานที่อาจกอใหเกิดอันตรายในขณะที่เคร่ืองกําลังทํางาน 

11. ตองทําการศึกษาวิธีใชและขอควรระวังของเครื่องใชสํานักงานทีม่ีอันตรายใหดี

กอนปรับแตง 

12. ถามีผูปฏิบัติงานสองคน หรือมากกวาสองคนขึ้นไปทํางานกับเครื่องใชสํานักงานที่

มีอันตรายเคร่ืองเดียวกัน ผูปฏิบัติงานแตละคนจะตองระมัดระวังซึ่งกันและกัน 

13. อยาถอดอุปกรณปองกันอันตรายหรือเปดแผงเครื่องใชสํานักงานทีม่ีอันตรายโดย

เด็ดขาด กรณีเคร่ืองขัดของใหติดตอชางเพื่อมาทําการซอมแซม 

14. เคร่ืองใชสํานักงานที่ใชกําลังไฟฟาและมิไดเปนชนิดที่มีฉนวนหุมสองชั้น จะตองมี

ระบบสายดินติดอยูที่ครอบโลหะผานปลั๊ก และหามมีการดัดแปลงปลัก๊เพือ่ตัดวงจรสายดินออก 

15. ใหตัดกระแสไฟฟาของเครื่องใชสํานักงานที่ใชไฟฟาทุกครัง้ที่ไมใชหรือเมือ่จะ

ปรับแตงเคร่ือง 

 

 

 

ลิฟต 

1. ในขณะเกดิเพลิงไหม หามทุกคนใชลิฟตใหใชบันไดหนีไฟเทาน้ัน 

2. กอนใชลิฟตทุกคร้ังใหสังเกตวาตัวลิฟตเลื่อนมาอยูในระดับเดียวกับพื้นแลวหรือไม 

ถาตัวลิฟตอยูตางระดับกับพื้น ใหระมัดระวังการสะดุดขณะเดินเขาลิฟต สําหรับสุภาพสตรีที่สวมรองเทา

สนสูงหรือสนเล็กตองกาวขาม เพื่อปองกันการลื่นและหกลม 

3. ในการใชลิฟต ใหเขาลิฟตอยางรวดเร็วและระมัดระวัง อยาลังเลใจ 

4. หามสูบบุหร่ีในลิฟต 

5. เมื ่อลิฟตเลื ่อนถึงชั้นที่ตองการ ใหรอประตูลิฟตเปดเต็มทีแ่ลวกาวออกจากลิฟต

อยางรวดเร็ว 

6. หามใชมือจับหรือดันประตูลิฟตเพื่อใหลิฟตรอบุคคลอื่น ใหใชปุมควบคุมประตู

ลิฟตที่ติดต้ังอยูภายในลิฟต 

7. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยูในลิฟต ใหปฏิบัติตามขอแนะนํา ซึ่งติดอยูภายใน

ลิฟต พยายามควบคุมสติใหได อยาตกใจเปนอันขาด 
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กิจกรรม 5 ส  สูความปลอดภัย 

สถานที่ทํางานจะปลอดภัยดวยการปฏิบัติ 5 ส 

สถานที่ดําเนินกิจกรรม 5 ส จะปลอดภัยกวา ถูกสุขอนามัยกวา และมีการผลิตดีกวา ใน

การทําใหสถานที่ทํางานนาอยู นาดู สะดวกสบายและปลอดภัยนั้น จะตองกําจัดสิ่งที่ไมตองใชแลว

ออกไปใหหมด และจัดสิง่ทีจ่ะเกบ็ใหเปนหมวดหมู เพือ่ความสะดวก สะอาด และสวยงาม 

กิจกรรม 5 ส 

สะสาง : แยกรายการสิ่งของที่จําเปนและไมจําเปน ทิ้งสิ่งของที่ไมจําเปน 

   ออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

สะดวก : เก็บเคร่ืองมืออุปกรณไวในที่ที่ใชไดสะดวกและเก็บในสภาพที่ปลอดภัย 

สะอาด : จัดระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานที่ทํางาน เชน การกําจัด 

   ฝุนละออง 

สุขลักษณะ : ดูแลเสื้อผาและรักษาสภาพสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย อยาปลอย 

   ใหสกปรกรกรุงรังเปนเด็ดขาด 

สรางนิสัย : ปฏิบัติ 4 ส ขางตนจนเปนนิสัย 

1.6 ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ปจจุบันการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการนําเคร่ืองจักรกล เชน รถแทรกเตอร  

รถไถนา เคร่ืองเก็บเกี่ยว เคร่ืองผอนแรง เปนตน และสารเคมี เชน ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช สารฆาแมลง       

เขามาใชอยางมากมาย เพื่อชวยเพิ่มผลผลิต ซึ่งสิ่งเหลานี้หากนําไปใชอยางไมถูกตองจะมีผลเสียตอ

สุขภาพและชีวิต อันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ม ี5 ประการ ดังน้ี 

ประการท่ี 1 สารเคมี เชน ปุย สารกําจัดศัตรูพืช สารฆาแมลง สารพิษปราบวัชพืช 

สารกําจัดเชื้อรา สารกําจัดสัตว สารพิษกําจัดสาหราย ไสเดือนฝอย หอยทาก สารเคมีเหลานีห้ากใชถูกวิธี

ก็มีประโยชน หากใชผิดวิธีเปนโทษอยางมากเชนกัน เกษตรกรจําเปนตองทราบสิ่งเหลานี ้
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• วิธีเก็บ การใช โดยอานจากฉลากขางภาชนะบรรจุ 

• เมื่อใชหมดแลวตองทําลายภาชนะบรรจุโดยการเผาหรือฝง 

• ไมควรสูบบุหร่ีขณะทําการฉีดพน 

• ระวังการสัมผัสสารเคมีที่ผิวหนังเน่ืองจากสามารถดูดซึมทางผิวหนังได 

• ระวังการสูดดมหายใจเขาสูทางเดินหายใจ 

• ไมยืนใตลมขณะฉีดพนสารเคมี 

• เคร่ืองใชตาง ๆ สําหรับการฉีดพนตองดูแลไมใหเสื่อมสภาพ ร่ัวซึม 

• เวลาผสมยาหามใชมือกวน 

 

ประการท่ี 2 อันตรายจากฝุนที่เกิดจากเกษตรกรรม ฝุนเกิดขึ้นจํานวนมากในกิจกรรม

นวดขาว และกิจกรรมอืน่ ๆ ในนา ปญหาทีเ่กิดขึน้คือ ฝุนจะเปนสวนที่รับเอาเชื้อรา ละอองเกสรดอกไม 

และพวกสเปอรปะปนอยู และจะนําโรคสูคนได ทําใหผูสัมผัสเกิดเชื้อรา โรคปอดฝุนฝาย โรคปอดชานออย 

โรคปอดชาวนา วิธีปองกัน คือ 

• เกษตรควรสวมหนากากปองกันฝุน 

• รักษาความสะอาดของผิวหนังหลังเสร็จงานแลว 

• ใชวิธีพนนํ้าเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน 

• หาความรูเพื่อปองกันตัวเอง รวมทัง้เพื่อใหทราบถึงภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เชน 

อาการเกิดโรค จะไดสามารถปองกันตัวเองไมใหเกิดโรคลุกลามตอไป 

 

ประการท่ี 3 อันตรายจากการเปนโรคติดเชื้อจากสัตว ที่สําคัญคือ มา วัว ควาย แกะ 

แพะ สุกร สุนัข สัตวปาที่กินเน้ือ นก เปด ไก เปนตน  โรคติดเชื้อที่สําคัญ ไดแก โรคแอนแทรกซ        

โรคกลัวนํ้า บาดทะยัก เลพโตสไปโรซีส กลากเกลื้อนของเชื้อรา วิธีปองกันคือ 

 

• เกษตรกรควรทราบแหลงโรค วิธกีารแพรโรค 

• เมื่อสัตวปวยตองเผาหรือฝงทําลายเชื้อ ฉีดวัคซีนปองกันโรคแกสตัว 

• รักษาความสะอาดของผิวหนัง ระวังมิใหสัมผัสกับผิวหนังของสัตวที่เปนโรค 

• ทําความสะอาดแผลทันทีเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น 

 

ประการท่ี 4 อันตรายจากความรอน แสง เสียง ความสัน่สะเทือน เกษตรกรอาจเปน

ตะคริว ออนเพลีย หรือเปนลม อันเน่ืองมาจากการไดรับความรอนที่มาจากแสงอาทิตย หรือไดรับเสียงดัง

จากเครื่องจักรกล ซึ ่งมีผลตอสุขภาพจิตดวย รวมทั ้งเกิดอาการหูตึง หรือหูหนวกได อันตรายจาก         
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แสงจา ซึ่งพบมากทําใหเกิดตอ สูญเสียการมองเห็น และในการใชเครื่องจักรก็มีปญหา การสัน่สะเทือน

จากเครือ่งจักร เชน รถแทรกเตอร เครื่องเกี่ยวขาว เครื่องไถ เครือ่งเจาะ เลือ่ยไฟฟา ความสั่นสะเทือนมี

อันตรายตอมือและแขน ทําใหเกิดอาการปวดขอตอ เมื่อยลา ระบบยอยอาหารผิดปกติ กระดูกอักเสบ        

วิธีปองกันอันตรายเหลาน้ีไดแก 

• การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ถุงมือ อุดหู 

• การปองกันเกี่ยวกับความรอน ทําไดโดยใหสวมเสื้อผาหนา แขนยาว แตเปนผา

ที่ระบายอากาศไดดี 

• ด่ืมนํ้าผสมเกลือใหเขมขน ประมาณ 0.1%  

• หยุดพักระหวางงานบอยขึ้น หากอากาศรอนจัดมาก 
 

ประการท่ี 5 อุบัติเหตุในงานเกษตรกรรม เชน การถูกของมีคมบาด ไดแก มีด ขวาน 

เคียว เมื่อเกิดบาดแผลเกษตรกรไมมีเวลาที่จะทําความสะอาดแผลหรือปฐมพยาบาลโดยทันที โอกาสที่จะ

ไดรับเชื้อโรค เชน โรคบาดทะยัก จึงพบบอย และเปนสาเหตุการตายทีส่ําคัญหรือการใชเครื่องยนตทีใ่ช

ไฟฟาก็อาจเกิดไฟฟาดูด หรือเกิดการไหมตามผิวหนังขึน้ได ซึ ่งควรตองเรียนรูเรือ่งการใชไฟฟาให

ถูกตองดวย นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากการใชเครื่องยนต เชน เชือก โซ สายพาน หนีบหรือบีบอัด ทําให

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่น้ิวมือเปนสวนใหญ 

โรคจากการทํางานทีส่ําคัญและพบบอยทีสุ่ดในเกษตรกรคือ การปวดหลังจากการ

ทํางานอันเนื่องมาจากทาทางการทํางานที่ฝนธรรมชาติ ทําใหเกิดอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือ การปวดเมื่อย

กลามเน้ือที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ทุกวัน เรียกวา โรคบาดเจ็บซ้ําซาก หรือโรคบาดเจ็บซ้ําบอย สามารถแกไขได  

ควรจะไดเรียนรูวิธีการหาเครือ่งทุนแรงหรือประยุกตวิธีการทํางานเพือ่บรรเทาอาการเหลานั้นใหลด

นอยลง ตัวอยางเชน การใชเคร่ืองหวานเมล็ดพืชแทนการกมเงยในการหวานโดยคนก็จะทําใหการทํางาน

เปนสุขขึ้นได 

 

เร่ืองที่  2  การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 

  การปฐมพยาบาล คือ การใหการชวยเหลือเบื้องตนตอผูประสบอันตราย หรือเจ็บปวย ณ 

สถานที่เกิดเหตุกอนที่จะถึงมือแพทย หรือโรงพยาบาล เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือเกิด

ความพิการโดยไมสมควร 
 

วัตถุประสงคของการปฐมพยาบาล 

1. เพื่อใหมีชีวิตอยู 

2. เพื่อไมใหไดรับอันตรายเพิ่มขึ้น 

3. เพื่อใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดโดยเร็ว 
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หลักท่ัวไปในการปฐมพยาบาล 

1. อยาต่ืนเตนตกใจ และอยาใหคนมุง เพราะจะแยงผูบาดเจ็บหายใจ 

2. ตรวจดูวาผูบาดเจ็บยังรูสึกตัว หรือหมดสติ 

3. อยากรอกยา หรือนํ้าใหแกผูบาดเจ็บในขณะที่ไมรูสึกตัว 

4. รีบใหการปฐมพยาบาลตอการบาดเจ็บที่อาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต 

โดยเร็วกอน สวนการบาดเจ็บอ่ืน ๆ ที่ไมรุนแรงมากนักใหดําเนินการปฐมพยาบาลในลําดับถดัมา 

 

การบาดเจ็บท่ีตองไดรับการชวยเหลือโดยเร็ว คือ 

1. การขาดอากาศหายใจ 

2. การตกเลือด และมีอาการช็อก 

3. การสัมผัส หรือไดรับสิ่งมีพิษที่รุนแรง 

 

การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บ 

 

ขอเคล็ด 

สาเหต ุ

  เกิดจากการฉีกขาด หรือการยึดตัวของเน้ือเยื่อ กลามเน้ือ หรือเสนเอ็นรอบขอตอ 

อาการ 

  -   เวลาเคลื่อนไหวจะรูสึกปวดบริเวณขอตอที่ไดรับอันตราย 

  -   บวมแดงบริเวณรอบ ๆ ขอตอ 

การปฐมพยาบาล 

  -   อยาใหขอตอบริเวณที่เจ็บเคลื่อนไหว 

  -   อยาใหของหนักกดทับบริเวณขอที่เจ็บ 

  -   ควรประคบดวยความเยน็ไวกอน 

  -   ถามีอาการปวดรุนแรง ใหรีบนําไปพบแพทย 
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ขัดยอก 

สาเหต ุ

  เกิดจากการที่กลามเน้ือยึดตัวมากเกินไป ซึ่งเกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนไหวอยางรุนแรง 

และรวดเร็วมากเกนิไป 

อาการ 

  เจ็บปวดบริเวณที่ไดรับบาดเจ็บ ตอมามีอาการบวม 

การปฐมพยาบาล 

  -   ใหผูบาดเจ็บน่ัง หรือนอนในทาที่สบาย และปลอดภัย 

  -   ถาปวดมากอาจบรรเทาอาการโดยการประคบความเย็นกอน แลวตอดวยประคบ 

ความรอน 

 

ตาบาดเจ็บ 

  การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับตานั้น ควรใหการปฐมพยาบาลเฉพาะตาที่บาดเจ็บเล็กนอย

เทาน้ัน ถาบาดเจ็บรุนแรงใหหาผาปดแผลสะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลโดยเร็ว 

 

 

ผงเขาตา 

สาเหต ุ

  -   มีสิ่งแปลกปลอมเขาตา 

  -   ระคายเคืองตา คัน หรือปวดตา 

การปฐมพยาบาล 

  -   ใชนํ้าสะอาดลางตาใหทั่ว 

  -   ถาผงไมออกใหหาผาสะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบาดเจ็บไปพบแพทย 

 

สารเคมีเขาตา 

สาเหต ุ

  กรด หรือดางเขาตา 

อาการ 

  -   ระคายเคอืงตา 

  -   เจ็บปวด และแสบตามาก 
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การปฐมพยาบาล 

  -   ใหลางตาดวยนํ้าที่สะอาดโดยวิธีการใหนํ้าไหลผานลูกตา จนกวาสารเคมี 

จะออกมา 

-  ใชผาปดแผลที่สะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบาดเจ็บไปพบแพทย 

โดยเร็วที่สุด 

 

ไฟไหม หรือน้ํารอนลวก 

สาเหต ุ

  บาดแผลอาจจะเกิดจากถูกไฟโดยตรง ประกายไฟ ไฟฟา วัตถุที่รอนจัด นํ้าเดือด 

สารเคมี เชน กรด หรือดางที่มีความเขมขน 

อาการ 

  แบงเปน 3 ลักษณะ 

  -   ลักษณะที่ 1   ผวิหนังแดง 

  -   ลักษณะที่ 2 เกดิแผลพอง 

  -   ลักษณะที่ 3 ทําลายชั้นผิวหนังเขาไปเปนอันตรายถึงเน้ือเยื่อที่อยูใตผิวหนัง 

บางคร้ังผูบาดเจ็บจะมีอาการช็อก 

 

การปฐมพยาบาล 

  บาดแผลในลักษณะที่ 1 และ 2 ซึ่งไมสาหัส ใหปฐมพยาบาลดังน้ี 

  -  ประคบดวยความเย็นทันที 

  -   ใชนํ้ามันทาแผลได และปดแผลดวยผาที่สะอาด ใชผาพันแผลพันแตอยา 

ใหแนนมาก 

  บาดแผลในลักษณะที่ 3  ใหปฐมพยาบาลดังนี้ 

  -   ถาผูบาดเจ็บมีอาการช็อก รีบใหการปฐมพยาบาลอาการช็อกกอน 

  -   หามดึงเศษผาที่ถูกไฟไหมซึ่งติดอยูกับรางกายออก 

  -   นําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

 

กระดกูเคล่ือน 

สาเหต ุ

  กระดูกเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะปลายกระดูกขางหน่ึงซึ่งประกอบกันเขาเปนขอตอ เคลื่อนที่

หลดุออกจากเสนเอ็นทีหุ่มหอบริเวณขอตอไว 
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อาการ 

  -   ตึงและปวดมากบริเวณขอตอที่หลุด 

  -   ขอตอจะมีรูปราง และตําแหนงผิดไปจากเดิม 

การปฐมพยาบาล 

  -   จัดใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่สบายที่สุด 

  -  หามกด หรือทําใหขอตอน้ันเคลื่อนไหวเปนอันขาด 

  -   นําผูบาดเจ็บสงแพทยใหเร็วที่สุด 

  -   การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บควรใชเปลหาม 

 

กระดกูหัก 

  กระดูกหักมีอยู 2 แบบ คือ 

  1.  กระดูกหักชนิดธรรมดา หรือชนิดปด ไดแก การมกีระดูกหักเพยีงอยางเดียว  

ไมแทงทะลุผิวหนังออกมา 

2. กระดูกหักชนิดมีบาดแผล หรือชนิดเปด ไดแก การมกีระดูกหักแลวแทงทะลุ 

ผิวหนังออกมา หรือวัตถุจากภายนอกแทงทะลุผิวหนังเขาไปกระทบกับกระดูก ทําใหกระดูกหัก 

 

 

อาการ 

  -   บวม 

  -   เวลาเคลื่อนไหวจะเจ็บบริเวณที่ไดรับอันตราย 

  -   ถาจับบริเวณที่ไดรับอันตรายจะรูสึกนุมน่ิม และอาจมีเสียงปลายกระดูกที่หักเสียดสี

กัน 

  -   อวัยวะเบี้ยวบิดผิดรูป 

การปฐมพยาบาล 

  -   อยาเคลื่อนยายผูประสบอันตราย นอกจากจะจําเปนจริง ๆ การเคลื่อนยาย 

อาจทําใหบาดเจ็บมากขึ้นไปอีก 

  -   คอยระวังใหปลายกระดูกที่แตกอยูน่ิง ๆ 

  -   ปองกนัอยาใหเกดิอาการช็อก 

  -   ถากระดูกที่หักแทงทะลผุวิหนังออกมาขางนอก ใหหามเลอืดโดยใชนิ้วกด  

หรือใชสายสําหรับรัดหามเลือด 

-  ใชผาปดแผลที่สะอาด ปดปากแผล หรือกระดูกที่โผลออกมา 
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-  ถามีความจําเปนที่จะตองเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ควรใชเฝอกชั่วคราว  

สายคลองแขน หมอน และเปล 

  เฝอกชั่วคราวอาจทําดวยวัตถุใด ๆ ก็ไดที่อยูใกลมือ เชน กระดาน  มวนหนังสือพิมพ 

มวนฟาง หรือรม ใหผูกเฝอกกับแขน หรือขาตรงที่หักทั้งขางลาง และขางบน และถาสามารถทําไดให

ผูกมัดดจากที่ ๆแตกไปทัง้สองขาง จะทําใหเฝอกชัว่คราวแข็งแรงขึน้ ใชกระดาษ   ผา สําลี หรือวัตถุอื่น 

ๆ ที่คลายกันรองเฝอก เพื่อใหบริเวณที่ไดรับอันตรายอยูในระดับเดียวกัน ซึง่การทําวิธีนีเ้ฝอกจะพอดี ไม

กดกระดูกบางแหงมากเกินไป สําหรับการใสเฝอกทีแ่ขนหรือขานั้น ควรใสใหรอบทุกดานดีกวาใส

เฉพาะดานใดดานหนึ่ง และใหใชผาเปนชิ้น ๆ หรือเชือกที่เหนียว ๆ ผูกเฝอก แตผาสําหรับผูกในยาม

ฉุกเฉินที่ดีที่สุดก็คือ ผาพันแถบยาว ๆ 

  -   บางคร้ังกอนจะเขาเฝอกจําเปนตองเคลื่อนยายผูบาดเจ็บบางเล็กนอย ควรจะใหใครคน

หน่ึงจับแขน หรือขาสวนที่อยูเหนือ และสวนที่อยูตํ่ากวาบริเวณที่กระดูกน้ันหักใหอยูน่ิง ๆ สวนคนอ่ืน ๆ 

ใหชวยกันรับนํ้าหนักของรางกายไว วิธีที่ดีที่สุดก็คือ ใชเปลหาม 

  -   กระดูกสันหลัง หรือคอหัก หรือสงสัยวาจะหัก จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ 

ถาคนเจ็บหมดสติอาจจะไมรูวากระดูกคอ หรือกระดูกสันหลังหัก นอกจากผูทําการ 

ปฐมพยาบาลนัน้จะมีความรูในเรื่องนี้เปนพิเศษ กระดูกหักธรรมดาอาจจะกลายเปนกระดูกหักชนิดมี

บาดแผลไดถาหากไมระมัดระวังในการเคลือ่นยายผูบาดเจ็บ ดังนัน้ หากสามารถทําไดควรงดเวนการ

เคลื่อนยายใด ๆ จนกวาแพทยจะมาทําการชวยเหลือ 

 

การเคล่ือนยายผูที่กระดูกคอหัก 

  -   เมื่อจะทําการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บที่กระดูกคอหัก ใหเอาบานประตู หรือแผนกระดาน

กวาง ๆ มาวางลงขางคนเจ็บ ใหปลายกระดานเลยศีรษะคนเจ็บไปประมาณ 4 น้ิว เปน   อยางนอย 

  -   ถาผูบาดเจ็บนอนหงาย ใหใครคนหนึ่งคุกเขาลงเหนือศีรษะ ใชมือทัง้สองจับศีรษะไว

ใหนิ่ง ๆ เพื่อใหศีรษะ และหัวไหลเคลื่อนไหวเปนจังหวะเดียวกันกับรางกาย สวนคนอืน่ ๆ จะเปนคน

เดียว หรือหลายคนก็ไดชวยกันจับเสื้อผาของผูบาดเจ็บตรงหัวไหล และตะโพก แลว    คอย ๆ เลื่อนผูบาด

เจ็ดนั้นวางลงบนแผนกระดาน หรือบานประตู ใหผูบาดเจ็บนอนหงายอยายกศีรษะขึน้ และอยาใหคอบิด

ไปมา 

  -   ถาผูบาดเจ็บนอนคว่าํหนา ควรจะวางบานประตู หรือกระดานลงขาง ๆ            ตัว

ผูบาดเจ็บนัน้ เอาแขนเหยียดไปทางศีรษะ คุกเขาลงเอามือจับขางศีรษะของผูบาดเจ็บ โดยใหมือปดหู 

และมมุขากรรไกร แลวคอยพลกิคนเจ็บใหนอนหงายบนกระดาน เวลาพลกิใหนอนหงายจะตองใหศีรษะ

อยูน่ิง ๆ และใหอยูระดับเดียวกับลําตัว ทั้งศีรษะ และลําตัวจะตองพลิกให          พรอม ๆ กัน 

  -   ระหวางที่ทําการเคลือ่นยาย ควรจะใชหนังรัด หรือผาพันแผลก็ไดหลาย ๆ อัน รัด

รอบตัวของผูบาดเจ็บใหติดแนนกับแผนกระดาษ หรือถามีเปลก็ใหใชเปลหาม 
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การเคล่ือนยายผูที่กระดูกสันหลังหัก 

  -   อยารีบยกผู บาดเจ็บที ่สงสัยวากระดูกสันหลังจะหัก ตองถามกอนวาสามารถ

เคลื่อนไหว ไดหรือไม ถาผูบาดเจ็บไมไดสติ และสงสัยวาจะไดรับอันตรายทีก่ระดูกสันหลัง ใหปฏิบัติ

เชนเดียวกับผูที่กระดูกคอหัก 

  -   ถาพบคนที่สงสัยวากระดูกสันหลังหักนอนคว่าํหนาอยู คอย ๆ พลิกใหนอนหงายลง

บนแผนกระดาน หรือเปล แลวหาอะไรมารองสนัหลงัตอนลาง 

  -   ถาผูบาดเจ็บนอนหงาย คอย ๆ เลื่อนใหนอนบนกระดาน โดยปฏิบัติเชนเดียวกับผูที่

กระดูกคอหัก 

  -   ผูบาดเจ็บที่สงสัยวากระดูกสันหลังหัก หามยกในทาน่ังโดยเด็ดขาด 

 

กะโหลกศรีษะแตก สมองไดรบัความกระทบกระเทือน 
 

  ผูท่ีประสบอันตรายจนกะโหลกศีรษะแตก หรือสะเทือน จะมีอาการเลือดออกทางหู ตา 

และจมูก อาจมีของเหลวสีขาวไหลออกมาจากหู ตาดําอาจจะมีขนาดไมเทากัน หนาแดง หรือซีดก็ได 

การปฐมพยาบาล 

  -   ถาหนามีสีปกติ หรือสีแดง ควรวางผูบาดเจ็บนอนลง แลวหนุนศีรษะใหสูงเล็กนอย 

ถาหนาซดีควรวางศรีษะในแนวราบ 

  -   พลิกศีรษะใหอยูในลักษณะที่ไมถูกทับบริเวณที่สงสัยวากระดูกจะแตก 

  -   ถามีบาดแผลปรากฏใหหามเลือด และปดบาดแผลดวยผาปดแผลที ่สะอาด ผูก

ผาพันแผลดานตรงขามกับบาดแผล 

  -   ใหความอบอุนแกผูบาดเจ็บอยูเสมอ และอยาใหสารกระตุนใด ๆ แกผูบาดเจ็บ 

 

การหามเลือดเม่ือเกิดอันตรายจากของมีคม 
 

  วิธีหามเลือดมีหลายวิธี  ไดแก 

1.  การกดดวยน้ิวมือ  มีวิธีปฏิบัติดังน้ี 

  -   ในกรณีที่บาดแผลเลือดออกไมมาก จะหามเลือดโดยใชผาสะอาดปดทีบ่าดแผลแลว

พันใหแนน ถายังมีเลือดไหลซึม ใหใชน้ิวมือกดตรงบาดแผลดวยก็ได 

  -   ในกรณีที่เสนโลหิตแดงใหญขาด หรือไดรับอันตรายอยางรุนแรงเปนบาดแผลใหญ 

ควรใชน้ิวมือกดเพื่อหามเลือดไมใหไหลออกมา และใหกดลงบริเวณระหวางบาดแผลกับหัวใจ เชน 

   -  เลือดไหลออกจากหนังศีรษะ และสวนบนของศีรษะ ใหกดทีเ่สนเลือด

บริเวณขมับดานที่มีบาดแผล 
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   -   เลือดไหลออกจากใบหนา  ใหกดที ่เสนเลือดใตขากรรไกรลางดานที ่มี

บาดแผลหางจากมุมขากรรไกรไปขางหนาประมาณ 1 น้ิว 

   -   เลือดไหลออกมาจากคอ  ใหกดลงไปบริเวณตนคอขาง ๆ หลอดลมดานที่มี

บาดแผล แตการกดตําแหนงน้ีนานๆ อาจจะทําใหผูถูกกดหมดสติได ฉะน้ันควรใชวิธีน้ีตอเมื่อใชวิธีอ่ืน ๆ 

ไมไดผลแลวเทาน้ัน 

   -   เลือดไหลออกมาจากแขนทอนบน  ใหกดลงไปที่ไหปลาราตอนบนสุดใกล

หัวไหลของแขนดานทีม่บีาดแผล  

   -  เลือดไหลออกมาจากแขนทอนลาง  ใหกดที่เสนเลือดบริเวณแขนทอนบน

ดานในกึ่งกลางระหวางหัวไหลกับขอศอก 

   -   เลือดออกที่ขา  ใหกดเสนเลือดบริเวณขาหนีบดานที่มีบาดแผล 
 

2.  การใชสายรัดหามเลือด 

  ในกรณีที่เลือดไหลออกจากเสนโลหิตแดงที่แขน หรือขา ใชน้ิวมือกดแลวเลือด 

ไมหยุด ควรใชสายสําหรับหามเลือดโดยเฉพาะ 

  -   สายรัดสําหรับแขน  ใหใชรัดเสนโลหิตที ่ตนแขน สายรัดสําหรับขาใหใชรัดเสน

โลหิตที่โคนขา 

  -   อยาใชสายรัดผูกรัดใหแนนเกินไป และควรจะคลายออกเปนเวลา 3 วินาที ทุก ๆ 10 

นาท ีจนกวาเลอืดจะหยดุ 

  -   ถาไมมีสายรัดแบบมาตรฐาน อาจใชวัตถุที่แบน ๆ เชน เข็มขัด หนังรัด ผาเช็ดตัว เนค

ไท หรือเศษผา ทําเปนสายรัดได แตอยาใชเชือกเสนลวด หรือดายทําเปนสายรัด เพราะอาจจะบาด หรือ

เปนอันตรายแกผิวหนังบริเวณที่ผูกได 
 

3.  การยกบริเวณท่ีมีบาดแผลใหสูงกวาหัวใจ 

  ในกรณีที่มีบาดแผลเลือดออกที่เทา จัดใหผูบาดเจ็บนอนลงแลวยกเทาขึ้น 
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กิจกรรม ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลการไดรับอันตรายจากการทํางานของตนเอง สมาชิกใน 

ครอบครัว และเพื่อนรวมงาน ดังน้ี 

1.  ขาพเจาเคยไดรับอันตรายจากการทํางาน ดังนี้ 

• งาน / หนาที่ที่ปฏิบัติ หรือเคยปฏิบัติ...................................................................................... 

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

• อันตรายที่เคยไดรับ 

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

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

3. ..................................................................................................................................... 

• การปองกัน และแกไข 

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

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

3. ..................................................................................................................................... 
 

2.  สมาชิกในครอบครัวเคยไดรับอันตรายจาการทํางาน คือ ......................................................... 

• งาน / หนาที่ที่ปฏิบัติ หรือเคยปฏิบัติ.................................................................................. 

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

• อันตรายที่เคยไดรับ 

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

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

3. ..................................................................................................................................... 

• การปองกัน และแกไข 

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

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

3. ..................................................................................................................................... 
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3.  เพื่อนรวมงานที่เคยไดรับอันตรายจากการทํางาน ดังน้ี 

• งาน / หนาที่ที่ปฏิบัติ หรือเคยปฏิบัติ.................................................................................. 

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

• อันตรายที่เคยไดรับ 

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

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

3. ..................................................................................................................................... 

• การปองกัน และแกไข 

4. ..................................................................................................................................... 

5. ..................................................................................................................................... 

6. ..................................................................................................................................... 
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บทที ่ 9 

ทักษะชีวิตเพ่ือการส่ือสาร 

 

สาระสําคัญ 

  การมีความรูความเขาใจเกี ่ยวกับทักษะที่จําเปนสําหรับชีวิตมนุษย โดยเฉพาะ

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการเขาใจผูอ่ืน จะชวยใหบุคคล

ดํารงชีวิตอยูในครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   เพื่อใหผูเรียน 

  1.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จําเปน 3 ประการ  ไดแก ทักษะการ

สื่อสาร  ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล และทักษะการเขาใจผูอ่ืน 

  2 .   ประยุกตใชทักษะชี วิตในการดํา เนินชี วิต และในการทํ างานอย างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

  เร่ืองที่  1 ความหมายของทักษะชีวิต 

  เร่ืองที่  2 ทักษะชีวิตที่จําเปน  3  ประการ 
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เร่ืองที่ 1  ความหมายของทักษะชีวิต 
 

  คําวา  ทักษะ (Skill)  หมายถึง  ความชัดเจน และความชํานิชํานาญในเรือ่งใดเรื่อง

หนึง่ ซึง่บุคคลสามารถสรางขึน้ไดจากการเรียนรู ไดแก ทักษะการอาชีพ การกีฬา การทํางาน

รวมกับผูอ่ืน การอาน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช

เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเปนทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากการกระทํา หรือจากการ

ปฏิบัติ ซึ่งทักษะดังกลาวนั้นเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ทีจ่ะทําใหผูมีทักษะเหลานัน้มีชีวิต

ที่ดี สามารถดํารงชีพอยูในสังคมได โดยมีโอกาสที่ดีกวาผูไมมีทักษะดังกลาว ซึ่งทักษะประเภทนี้

เรียกวา Livelihood skill  หรือ Sikll for living  ซึง่เปนคนละอยางกับทักษะชีวิต ที่เรียกวา Life skill 

(ประเสริฐ ตันสกุล)  ดังนัน้ ทักษะชีวิต หรือ Life skill จึงหมายถึง คุณลักษณะ หรือความสามารถ

เชิงสังคม จิตวิทยา (Phychosoclal competence)  ที่เปนทักษะภายในที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญ

สถานการณตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมสําหรับการ

ปรับตัวในอนาคต ไมวาจะเปนเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส ยาเสพติด ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม 

คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หรือจะกลาวงาย ๆ 

ทักษะชีวิต ก็คือ ความสามารถในการแกปญหาที ่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน เพื ่อใหอยู รอด

ปลอดภัย และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

1.1  องคประกอบของทักษะชีวิต 

  องคประกอบของทักษะชีวิต จะมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรม และสถานที่ แต

ทักษะชีวิตที่จําเปนที่สุดที่ทุกคนควรมี ซึ่งองคการอนามัยโลกไดสรุปไว และถือเปนหัวใจสําคัญใน

การดํารงชีวิต คือ 

  1.  ทักษะการตัดสินใจ  (Decision making)  เปนความสามารถในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจเกีย่วกับการกระทํา

ของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือก และ

ผลที่ไดจากการตัดสินใจเลือกทางทีถู่กตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพทีดี่ทัง้รางกาย และ

จิตใจ 

  2.  ทักษะการแกปญหา  (Problem Solving)  เปนความสามารถในการจัดการกับ

ปญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกาย และจิตใจ จนอาจลุกลามเปน

ปญหาใหญโตเกนิแกไข 

  3.  ทักษะการคิดสรางสรรค  (Creative thinking)  เปนความสามารถในการคิดที่จะ

เปนสวนชวยในการตัดสินใจ และแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพือ่คนหาทางเลือกตาง ๆ 
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รวมทั้งผลทีจ่ะเกิดขึน้ในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวัน

ไดอยางเหมาะสม 

  4.  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical thinking)  เปนความสามารถใน   

การคิดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และประเมินปญหา หรือสถานการณที่อยู รอบตัวเรา ทีม่ีผลตอการ       

ดําเนินชวีติ 

  5.  ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  (Effective communication)  เปน

ความสามารถในการใชคําพูด และทาทาง เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยาง

เหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตาง ๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดง   

ความตองการ การแสดงความชืน่ชม การขอรอง การเจรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ               

การปฏิเสธ ฯลฯ 

  6.  ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  (Interpersonal relationship)  เปน

ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไวได

ยืนยาว 

  7.  ทักษะการตระหนักรูในตน  (Self awareness)  เปนความสามารถในการคนหา

รูจัก และเขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิง่ทีไ่มตองการของตนเอง 

ซึ ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด หรือสถานการณตาง ๆ และทักษะนี้ยังเปน

พืน้ฐานของการพัฒนาทักษะอืน่ ๆ เชน การสือ่สาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็น

ใจผูอ่ืน 

  8.  ทักษะการเขาใจผูอืน่  (Empathy)  เปนความสามารถในการเขาใจความเหมือน 

หรือความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ   

สีผิว อาชีพ ฯลฯ ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ตางจากเรา เกิดการชวยเหลือบุคคลอื่นที่ดอย

กวา หรือไดรับความเดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส 

  9.  ทักษะการจัดการกับอารมณ  (Coping with emotion)  เปนความสามารถในการ

รับรูอารมณของตนเอง และผูอ่ืน รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวิธีการจัดการกับ

อารมณโกรธ และความเศราโศก ที่สงผลทางลบตอรางกาย และจิตใจไดอยางเหมาะสม 

  10.  ทักษะการจัดการกับความเครียด  (Coping with stress)  เปนความสามารถใน

การรับรูถึงสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับ

ความเครียด เพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตอง เหมาะสม และไมเกิดปญหาดาน

สุขภาพ 
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1.2 กลวิธีในการสรางทักษะชีวิต 

จากองคประกอบของทักษะชีวิต 10 ประการ เมื่อจะนําไปใชพัฒนาทักษะชีวิต  

สามารถแบงไดเปน 2 สวน ดังน้ี 

  1.   ทักษะชี วิตทั่วไป  คือ ความสามารถพื ้นฐานที ่ใช เผชิญปญหาปกติใน

ชีวิตประจําวัน เชน ความเครียด สุขภาพ การคบเพื่อน การปรับตัว ครอบครัวแตกแยก การบริโภค

อาหาร ฯลฯ 

  2.  ทักษะชีวิตเฉพาะ  คือ ความสามารถทีจํ่าเปนในการเผชิญปญหาเฉพาะ เชน ยา

เสพติด โรคเอดส ไฟไหม นํ้าทวม การถูกลวงละเมิดทางเพศ ฯลฯ 
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เร่ืองที่  2   ทักษะชีวิตที่จําเปน  3  ประการ 

• ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  (Effective communication) 

• ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  (Interpersonal relationship) 

• ทักษะการเขาใจผูอ่ืน  (Empathy) 

 

2.1  ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

  การสื่อสาร  เปนกระบวนการสรางความเขาใจกันระหวางบุคคล โดยอาจเปนการ

สื่อสารทางเดียว (one-way communication)  คือ การสือ่ขาวสารจากผูสงสาร ไปยังผูรับสาร โดยไม

มีการสื่อสารกลับ หรือสะทอนความรูสึกกลับไปยังผูสงสารอีกคร้ัง สวนการสือ่สารสองทาง (Two-

way Communication)  เปนการสือ่ขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร และมีการสือ่สารกลับ หรือ

สะทอนความรูสึกกลับจากผูรับสาร ไปยังผูสงสารอีกคร้ัง จึงเรียกวา เปนการสื่อสารสองทาง 

  การสื่อสารระหวางบุคคล นับวาเปนความจําเปนอยางยิง่ เพราะในการดําเนินชีวิต

ปกติในปจจุบัน การสือ่สารเขามามีบทบาทอยางยิ่งในทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนการสือ่สารดวย    

การพูด การเขียน การแสดงกิริยาทาทาง หรือการใชเครื่องมือสือ่สารที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม    

ตาง ๆ เชน โทรศัพท  Internet  e-mail  ฯลฯ  ทั้งนี ้การสือ่สารดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม ควรทําใหผูสงสาร 

และผูรับสารเกิดความเขาใจอันดีตอกัน และเกิดสัมพันธภาพที่ดีตามมา ซึ่งทักษะที่จําเปนในการ

สือ่สาร ไดแก การรูจักแสดงความคิดเห็น หรือความตองการใหถูกกาลเทศะ และการรูจักแสดง

ความชื่นชมผูอ่ืน การรูจักขอรอง การเจรจาตอรองในสถานการณคับขันจําเปน การตักเตือนดวย

ความจริงใจ และใชวาจาสุภาพ การรูจักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหปฏิบัติในสิง่ทีผ่ิดขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือผิดกฎหมาย เปนตน 

 

การสื่อสารดวยการปฏิเสธ 

  หลาย ๆ คนไมกลาปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน หรือคนรัก เมื่อไปทําในสิ่งที่ตนเอง

ไมเห็นดวย เชน การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การเที่ยวซองโสเภณี การเสพยาเสพติด ฯลฯ อันที่

จริงการปฏิเสธเปนสิทธิของทุกคน การปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน หรือคนรักเมื่อทําในสิ่งที่ตนเอง

ไมเห็นดวยอยางเหมาะสม และไดผลจะชวยปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงได คนสวนใหญไมกลา

ปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน หรือคนรัก เพราะกลัววาเพื่อน หรือคนรักจะโกรธ แตถาสามารถปฏิเสธ

ไดถูกตองตามขั้นตอนจะไมทําใหเสียเพื่อน 
 

การปฏิเสธท่ีดี 

  จะตองปฏิเสธอยางจริงจัง ทั้งทาทาง คําพูด และนํ้าเสียง เพื่อแสดงความต้ังใจอยาง

ชัดเจนทีจ่ะขอปฏเิสธ 
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การปฏิเสธมี 3 ข้ันตอน คือ 

  1.  บอกความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล  เพราะการบอกความรูสึกจะโตแยง

ยากกวาการบอกเหตุผลอยางเดียว 

  2.  การขอปฏิเสธ  เปนการบอกปฏิเสธชัดเจนดวยคําพูด 

  3.  การถามความเห็นชอบเพื่อรักษาน้าํใจของผูชวน  และความขอบคุณเมือ่ผูชวน

ยอมรับการปฏิเสธ 
 

ตัวอยางการปฏิเสธเมื่อถูกชวนไปเสพยาเสพติด 

  แดงเปนผูชวน และแอมเปนผูปฏิเสธ 

 แดง :      คืนน้ีมีปารต้ีที่หอง แอมไปใหไดนะ มีของดีอยางวาใหม ๆ มาใหลอง 

 แอม :      ของอยางวานั้นไมดีตอสุขภาพ ขอไมลอง แดงคงไมวานะ ขอบคุณมากที่ชวน 

 แดง :      .................................... 

  การหาทางออกเมือ่ถูกเซาซี ้หรือสบประมาท บางครัง้ผูชวนพูดเซาซีเ้พือ่ชวนให

สําเร็จ ผูถูกชวนไมควรหวั่นไหวกับคําพูด เพราะจะทําใหขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยัน

การปฏิเสธดวยทาทีมั่นคง และหาทางออกโดยวิธีตอไปนี้ 

  ปฏิเสธซ้ํา     โดยไมตองใชขออาง พรอมทั้งบอกลา แลวเดินจากไปทันที 

  การตอรอง   โดยการชวนไปทํากิจกรรมอ่ืนที่ดีกวา 

  การผัดผอน  โดยการยืดระยะเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนเปลี่ยนความต้ังใจ เชน 
 

ข้ันตอน ตัวอยางคําพูด 

1.  อางความรูสึกประกอบเหตุผล 

2.  ขอปฏเิสธ 

3.  การขอความเห็นชอบ 

4.  ถูกเซาซี้ หรือถูกสบประมาท 

      4.1  การปฏิเสธซ้ํา 

      4.2  การตอรอง 

      4.3  การผัดผอน 

 

“ฉันไมชอบ มันไมดีตอสุขภาพ” 

“ขอไมไปนะเพือ่น” 

“เธอคงเขาใจนะ” 

 

“ไมลองดีกวา เราขอกลับกอนนะ” 

“ฉันคิดวา เรากลับบานกันเลยดีกวา” 

“แดงคิดวา เราควรรอไปอีกสักระยะหน่ึง เมื่อเราทั้งสอง 

พรอมที่จะรับผิดชอบครอบครัว คอยคิดเร่ืองน้ี” 
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สถานการณที่ชวนไปเที่ยวซอง 

 ชัยเปนผูชวน  ยุทธเปนผูปฏิเสธ 

 ชัย :       วันน้ีกินขาวเย็นแลว ไปเที่ยวอยางวากันนะ  

 ยุทธ :       เราไมชอบสถานที่อยางน้ัน กลัวติดโรคดวย ขอไมไปนะเพื่อน 

 ชัย :       เราไปหลายหนไมเห็นเปนอะไรเลย ชักสงสัยแลววานายเปนผูชาย 

          เต็มรอยหรือเปลา ชวนที่ไรไมไปสักที 

 ยุทธ :       ไมละ เอาไวคราวหลัง พวกนายไปเที่ยวที่อ่ืนเราจะไปดวย 

          คร้ังน้ีขอตัวกอนนะ ขอบใจมากที่ชวน 

 

  ในเร่ืองความรัก ผูหญิงเมื่อมีความรัก จะมีความรูสึกชอบ หรือรัก ตองการความรัก

ความอบอุน ความใกลชิดผูกพันทางใจ ไมคาดคิดวาฝายชายตองการอะไรจากความใกลชิด จึงขาด

ความระมัดระวัง อาจเผลอตัวเผลอใจไปตามที่ฝายชายตองการ เปนคานิยมของชาย โดยถือเปนเรือ่ง

ปกติที่จะมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการ หรือคนรักเพื่อปลดเปลื้องความใคร เพราะเมื่อผูชายรัก หรือ

ชอบผูหญิงมักจะตองการผูกพันทางกาย คือ ความรัก ความใคร เมื่อผูชายตองการผูกพันทางกายก็จะ

คิดหาวิธีการตาง ๆ เพื ่อทําใหเกิดพฤติกรรมที่จะนําไปสูสิ ่งที ่ตนตองการ โดยคิดวาฝายหญิงก็

ตองการเชนกัน 

  การมีเพศสัมพันธครั้งแรก ฝายหญิงไมไดมีความสุขทางเพศอยางที่ฝายชายเขาใจ 

ตรงกันขามจะมีความวิตกกังวล กลัวตั้งครรภ กลัวแฟนจะทอดทิง้ หรือดูถูก กลัวเพือ่นรู กลัวพอแม

เสียใจ แตฝายชายจะมีความสุขทางเพศ และภูมิใจที่ไดเปนเจาของ การมีเพศสัมพันธในคร้ังตอ ๆ มา 

ฝายหญิงมักจะยินยอมเพราะความรัก ความผูกพัน ความกังวล กลัวถูกทอดทิ้งหากไมยอม แตฝาย

ชายถือเปนเรือ่งปกติ เปนการหาความสุขรวมกัน ปญหาทีต่ามมาคือ การตัง้ครรภ หรือโรคตาง ๆ 

ฉะน้ันการคบเพื่อนตางเพศ ผูหญิงควรปฏิบัติตนอยางไรบาง เชน 

  -   ไมควรอยูดวยกันตามลําพังสองตอสองในทีล่ับตา เพราะความใกลชิดสามารถ

ไปสูการมีเพศสัมพันธได 

  -   ผูหญิงควรแตงกายมิดชิด ไมแตงกายลอแหลม 

  -   ผูหญิงควรระมัดระวังตัวขณะอยูใกลชิดกับเพือ่นตางเพศ ควรรักนวลสงวนตัว 

ระวังการสัมผัส หรือถูกเน้ือตองตัว 

  สําหรับผูชาย เมื่อมีโอกาสอยูกันตามลําพังสองตอสองควรยับยัง้ชัง่ใจ และไมคิด

หาวิธีตาง ๆ ทีจ่ะทําใหเกิดพฤติกรรมที่จะนําไปสูสิ่งทีต่นตองการ โดยคาดคิดเอาเองวาฝายหญิงก็

ตองการเชนเดียวกับตน 
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ตัวอยางการสื่อสารดวยการปฏิเสธ 

  ปจจุบันปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ลุกลาม รุนแรงถึงขั้นเปนปญหา

การตั้งครรภที่ไมพึงประสงคเพิม่สูงขึ้นในกลุมวัยรุน วัยเรียน ทําใหตองออกกลางคัน หรือแอบไป

ทําแทงจนทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตเปนจํานวนมาก 

  ดังน้ันเร่ืองที่พอแมไมอยากใหเกิดเรื่องหนึ่งคือ ไมอยากใหลูกมี “เซ็กซ” กอนวัย

อันควร อยากใหเรียนหนังสือจบ ใหเปนผูใหญที่รับผิดชอบตัวเองไดมากกวาน้ี 

  แตขาวเด็กวัยรุนตอนนี้ก็ออกมามากเหลือเกิน วาเห็นเรื ่อง “เซ็กซ” เปนเรื ่อง

ธรรมดา ไมเห็นจะเสียหายตรงไหน บางคนเปลีย่นคูเปนวาเลน บางคูก็เชาหอพักอยูดวยกัน เชาไป

เรียนดวยกัน เย็นกลับมานอนดวยกัน พอแมอยูตางจังหวัดไมรูเรือ่ง คิดวาลูกคงตัง้ใจเรียนอยางเดียว 

ทีไ่หนได 

  เรื่องนีพ้อแมจะทําเฉยไมไดแมลูกเราจะเปนเด็กเรียบรอย ยังไมมีทีทาวาจะสนใจ

เพศตรงขามก็ตาม พอแมก็ตองชวนคุยเมือ่มีโอกาส หากพอแมลูกดูโทรทัศนดวยกัน จะมีฉากอยาง

วาในละครไทยอยูหลายเรื่อง เชน พระเอกเสียทีนางราย หรือนางเอกใจออนยอมพระเอกกอน แต

สุดทายไมไดแตงงานกัน พอแมก็ถือโอกาสนี้ชวนลูกคุยเสียเลย ไมวาจะเปนลูกชาย หรือลูกสาวก็

ตองระวังเร่ืองน้ีดวยกันทั้งน้ัน ซึ่งอาจแนะนําลูกดังน้ี 

  อยาอยูกันตามลําพังสองตอสองในที่ลับตาคน แมอีกฝายจะชวนก็ไมตองตามใจ 

ใหรูจักปฏิเสธ 

• ถาดูแลวอีกฝายจะผูกมัดโดยอางวา “รักจริงหวังแตง” หรืออะไรกแ็ลวแต 

ทีจ่ะสรรหามาพร่ําพรรณนา ตองใหลูกเราพูดกับอีกฝายแบบเปดใจ เปดเผย ดวยทาทีทีม่ั ่นใจวา    

“ไมตองการใหมีอะไรกันเกินเลยกวานี้ เพราะเรายังเด็กยังไมสมควร” หรือ “ยังไมพรอม” แมวาเรา

จะรักเขามากก็ควรคบกันแคเปนแฟนกอน เวลายังมีอีกยาวนาน ใครจะรูวาคนน้ีใชคูแทหรือไม 

• ตองรูจักหลีกเลี่ยง หรือกลาปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ ถาอีกฝายยังต้ือ  

ตองใหรูจักเอาตัวรอดใหได 

• ใหเบี่ยงเบนความสนใจของอีกฝายไปยังเร่ืองอ่ืน เชน อาจชวนไปเลนกีฬา  

หรือชวนคุยในเร่ืองที่คิดวาอีกฝายจะหยุดฟง 

• ถาอีกฝายยังไมยอมฟงเหตุผล โดยอาจจะมีขออางวา “ถาไมยอม แสดงวา 

ไมรักจริง” หากถึงขั้นนี้ละกอ ตองใหลูกคิดใหมแลววา ควรจะคบกันเปนแฟนตอไปอีกไหม เพราะ

อีกฝายคงตองพยายามหาโอกาสอีกเร่ือย ๆ แลวแนใจไหมวา ลูกจะไมใจออนเขาสักวัน 

• ที่สําคัญ พอแมตองชวนลูกคุย ถึงผลสียของการมีเพศสัมพันธกอนวัย 

อันควรดวย 
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2.2  ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

  คงไดยินคําพูดน้ีบอย ๆ วา “คนเราอยูคนเดียวในโลกไมได” เราตองพึง่พาอาศัยกัน 

ซึ่งจะตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

  การที่จะสรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้นระหวางกันน้ัน เปนเร่ืองไมยาก แรกเร่ิมคือ 

1.  มีการติดตอพบปะกัน 

  เราจะตองมีการติดตอพบปะพูดคุยกับคนที่ตองการมีสัมพันธภาพกับเขา ใหเวลา

กับเขา ทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน เลนกีฬาดวยกัน และในทีสุ่ดเราก็มีโอกาสสรางมิตรภาพ

ที่ดีตอกัน 

2.  มีความสนใจและประสบการณรวมกัน 

  ประสบการณเปนสิ่งที่นําคนสองคนใหมารวมมือกัน การชวยเหลือกันในระหวาง

การเลาเรียน หรือการทํางานดวยกัน มีความสนใจในเรือ่งเดียวกัน การรวมประสบการณ และ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน เปนการสรางมิตรภาพที่ดีใหเกิดขึ้นได 

3.  มีทัศนคติและความเชื่อท่ีคลายคลึงกัน 

  ชวงวัยรุนเปนชวงที่ความคิด ทัศนคติ และความรูสึกอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว ถาคนไหนมีความคิดเห็นคลายคลึงกับเรา เราจะรูสึกพอใจ แตถาคนไหนมีความคิดแตกตาง

กับเรา เราจะรู สึกไมพอใจ แตในความเปนจริงตองเขาใจวา คนสวนใหญไมไดมีความเห็น

เหมือนกันทุกเร่ือง แมในคนที่เปนมิตรตอกันเพียงใดก็ตาม 

 

จะสรางสัมพันธภาพท่ีดีไดอยางไร 

  การเรียนรูวิธีการสรางสัมพันธภาพทีดี่เปนสําคัญ และทุกคนควรจะคนหาเพื่อให

เกิดมิตรภาพ ดังน้ี 

1. ความใสใจ เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดูแลกันทั้งยามสุข ยามทุกข 

2. ความไวเน้ือเชื่อใจ  การอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุขเราตองไววางใจในตัวเขา  

และตองใหเขาไววางใจในตัวเราดวย 

  3.  การยอมรับ  เราจะตองรูจักใหการยอมรับ และนับถือคนอ่ืน รูจักแสดงความ 

ชื่นชม และยินดีกับความสําเร็จของผูอ่ืน 

  4.  การมีสวนรวม และการแบงปน  สัมพันธภาพทีดี่คือ การไดมีสวนรวมแบงปน

ในประสบการณ รูจักรับฟงความคิด และยอมรับความจริงจากคนสวนมาก 

  5.  การมีความยืดหยุน  คนที่มีความยืดหยุนจะเปนคนที่สามารถมีความสุข แมจะ

อยูกับคนที่มีความเห็นตางกัน 

  6.  ความเห็นอกเห็นใจผู อืน่  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ จะทําไดงายถามี

สัมพันธภาพที่ดีตอกัน เพราะจะไมเกิดความเขาใจผิดตอกัน 
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  จากการทีค่นเราตองมีสัมพันธภาพทีดี่กับผูอืน่นัน้ ก็เพือ่ที่จะสามารถอยูรวมกับ

ผูอืน่ได โดยทีไ่ดรับการชวยเหลือจากผูอืน่ตามสมควร ไมวาจะเปนเพือ่น พอแม พี่นอง หรือคน   

อืน่ ๆ โดยเฉพาะการมีสัมพันธภาพทีดี่ระหวางพอแมกับลูกวัยรุนเปนสิ่งทีส่ําคัญมาก เพือ่ลูกจะได

เติบโตเปนผูใหญที่ดี และประสบความสําเร็จในชีวิตตอไป 

 

การสรางสัมพันธภาพดวยการให 

• การฝกใหเปนผูเสียสละ หรือเปนผูใหน้ัน พอแมจะตองสอนลูก หรือเปน 

ตัวอยางในการเปนผูใหเสมอ 

• การใหโดยทั่วไปน้ัน เรามักจะนึกถึงแตการใหสิ่งของ หรือเงินทอง แตความ 

จริงยังมีสิง่สําคัญที ่ทุกคนควรใหแกกัน ไดแก การใหรอยยิ ้ม ใหความจริงใจ ใหการชวยเหลือ        

ใหคําชมเชย ใหความเมตตา ใหอภัย ฯลฯ ซึง่การใหสิง่เหลานี้ไมตองเสียเงินทองซื้อหา แตตองเปน

การใหที่ออกมาจากใจจริง จะเปนการสรางมิตรภาพที่ดีตอกัน 

• ใหนึกเสมอวา จงเปนผูใหเถิด ใหผูอ่ืนใหมากขึ้น รับใหนอยลง จึงจะเปนการ 

ทําใหครอบครัวเรามีความสุข และสังคมจะอบอุน เพื่อลูกไดซึมซับ และนําไปใชในการเปนผูให

เสมอกับเพื่อน ๆ พี่ นอง และคนอ่ืน ๆ ที่อยูรวมกัน 

 

การฝกใหเปนคนนารัก นาคบหา 

  เคยไดยินอาจารยทานหนึง่พูดในรายการโทรทัศนนานมาแลววา “ลูกเราไมวาจะ

เปนอยางไร มันก็ดูนารักไปหมดในสายตาพอแม แตเราจะตองสอนลูกเราใหเปนคนนารัก เพือ่ทีค่น

อ่ืนเขาจะไดรักลูกเราดวย” 

• พวกเราที่เปนผูใหญคงเคยเห็นเด็กประเภทน้ีบาง เชน 

- เห็นผูใหญแลวไมไหว ทําเปนมองไมเห็น 

- พูดจาไมเพราะ  หนาบึ้งตึง 

- ไมรูจักกาลเทศะ 

- เอาแตใจตัวเอง 

- ทาทาอวดี 

เด็กที่เปนอยางน้ี ผูใหญก็จะมองวาไมนารักเลย บางทีทําใหอดคิดไมไดวา 

พอแมคงไมมีเวลาสั่งสอน 

• สวนในกลุมของเด็กวัยรุนดวยกัน ไดลองถามวาเพื่อนแบบไหนที่ไมอยาก 

คบดวย ก็ไดคําตอบวา 

- ประเภทที่ชอบดูถูกเพื่อน 

- เอาเปรียบไมชวยงานกลุม 
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- ขี้อิจฉาเพื่อน เห็นเพื่อนมีดีไมได 

- ชอบพูดใหคนอ่ืนหนาแตก หมอไมรับเย็บ 

- คุยโมโออวดตนเอง และวาคนอ่ืน 

- ชอบแกลงเพือ่น 

ถาเปนอยางน้ีเพื่อนก็ไมอยากคบหาสมาคม และไมอยากใหเขารวมกลุม  

เพราะเขาที่ไหนก็วงแตกกระเจิงทุกที จนเพื่อน ๆ เอือมระอา 

• คนเปนพอแมคงเศราใจมาก ถาลูกเรากลายเปนคนนารังเกียจที่ไมมีใคร 

อยากคบ ดังนัน้พอแมตองพยายามพูดคุยยกตัวอยางคนที่ทําตัวนารัก และคนทีท่ําตัวไมนารักให   

ลูกเห็น เพื่อเปรียบเทียบ และเอาเปนตัวอยาง ซึ่งลักษณะของคนนารักนัน้ พระเทพวิสุทธิกวี แหง 

วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ไดกลาววา คนที่นารักยอมมีคุณสมบัติ 9 ประการ คือ 

1. ไมเปนคนอวดดี 

2. ไมพูดมากจนเขาเบื่อ 

3. เปนคนออนนอมถอมตน 

4. รูจักผอนสั้นผอนยาว 

5. พดูจาออนหวาน 

6. เปนคนเสียสละ ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 

7. เปนคนกตัญูกตเวที 

8. เปนคนไมมีนิสัยริษยา เสียดสีผูอ่ืน 

9. เปนคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบ ไมยกตนขมทาน 

 

“พอแมที่หวังใหลูกเปนที่รักของผูใหญ และเพื่อนฝูง ตองพยายามเพาะนิสัย 

ดังกลาวใหกับลูก ก็จะทําใหการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมเกิดเปนสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันและกัน 

ทุกคนก็จะมีแตความสุข” 

 

2.3  ทักษะการเขาใจผูอื่น 

  การที่บุคคลจะอยูในครอบครัว อยูในสังคมอยางมีความสุข จําเปนตองรูจักตนเอง 

และรูจักผูที่ตนเกี่ยวของสัมพันธดวย ดังภาษิตจีนที่วา  “รูเขา  รูเรา  รบรอยคร้ัง  ชนะรอยคร้ัง” 

  ดังนั้น การทีเ่ราจะทําความรูจักผูอืน่ ซึ่งเราจะตองเกี่ยวของสัมพันธดวย ไมวาจะ

เปนภายในครอบครัวของเราเอง หรือในสถานศึกษา ในสถานทีท่ํางาน เพราะเราไมสามารถอยูคน

เดียวไดในทุกที ทุกสถานการณ 
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หลักในการเขาใจผูอื่น มีดังน้ี 

  1.  ตองคํานึงวาคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกับเรา จึงควรปฏิบัติ

กับเพื่อนมนุษยทุกคนดวยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน      

คนจน  คนรวย  คนแก  เด็ก  คนพิการ ฯลฯ 

  2.  บุคคลทุกคนมีความแตกตางกัน ทั้งพืน้ฐานความรู ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพ

ความเปนอยู ระดับการศึกษา การปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ฯลฯ 

ดังนัน้ หากเรายอมรับความแตกตางระหวางบุคคลดังกลาว จะทําใหเราพยายามทําความเขาใจเขา 

และสื่อสารกับเขาดวยกิริยาวาจาสุภาพ ซึ่งหากยังไมเขาใจเราก็จําเปนตองอดทน และอธิบายดวย

ภาษาที่เขาใจงาย ไมแสดงอาการดูถูกดูแคลน หรือแสดงอาการหงุดหงิด รําคาญ เปนตน 

  3.  การเอาใจเขามาใสใจเรา  บุคคลทัว่ไปมักชอบใหคนอืน่เขาใจตนเอง ยอมรับ 

ในความตองการ ควรเปนตัวตนของตนเอง ดังนัน้จึงมักมีคําพูดติดปากเสมอ เชน ฉันอยางน้ัน     

ฉันอยางนี้  ทําไมเธอไมทําอยางนั้น  ทําไมเธอไมทําอยางนี ้ ทําไมเธอถึงไมเขาใจฉัน ฯลฯ ซึ่งเปน

การเอาใจเราไปยัดเยียดใสใจเขา และมักไมพึงพอใจในทุกเร่ือง ทุกฝาย ทั้งน้ีในดานกลับกัน หากเรา

คิดใหม ปฏิบัติใหม โดยพยายามทําความเขาใจผูอื่นไมวาจะเปน พอแมเขาใจลูก หรือลูกเขาใจ      

พอแม  เพือ่นเขาใจเพื ่อน  โดยการทําความเขาใจวาเขาหรือเธอมีเหตุผลอะไร ทําไมจึงแสดง

พฤติกรรมเชนนั้น เขามีความตองการอะไร เขาชอบอะไร ฯลฯ  เมื่อเราพยายามเขาใจเขา และปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับความชอบ ความตองการของเขาแลว ก็จะทําใหการอยูรวมกัน หรือการทํางาน

รวมกันเปนไปดวยความราบร่ืน และแสดงความสงบสันติสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

  4.  การรับฟงผูอื่น  การที่เราจะเขาใจผูอืน่ไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับวาเรารับฟงความ

คิดเห็น ความตองการของเขามากนอยเพียงใด บุคคลทั่วไปในปจจุบันไมชอบฟงคนอืน่พูด แตชอบ

ทีจ่ะพูดใหคนอืน่ฟง และปฏิบัติตาม ดังนั้น สิ่งสําคัญทีเ่ปนพืน้ฐานทีจ่ะทําใหเราเขาใจผูอื่นก็คือ 

ทักษะการฟง ซึ่งจะตองเปนการฟงอยางตั้งใจ ไมขัดจังหวะ หรือแสดงอาการเบื่อหนาย และควร

แสดงกิริยาตอบรับ เชน สบตา ผงกศีรษะ ทั้งนี้ การฟงอยางตั้งใจ จะทําใหเรารับทราบความคิด 

ความตองการ หรือปญหาของผูที่เราเกีย่วของดวย ไมวาจะเปนในฐานะลูกกับพอแม  พอแมกับลูก  

นายจางกับลูกจาง  หัวหนากับลูกนอง  ฯลฯ  ซึ่งจะทําใหเราเกิดอาการเขาใจ และสามารถแกปญหา

ไดอยางถูกตองในที่สุด 
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กิจกรรม  1        ใหผูเรียนยกตัวอยาง วิธีการสื่อสารกับพอแม และหัวหนางาน หรือลูกนอง ดังน้ี 

 

1.  การสื่อสารกับพอแม กรณีขอไปเที่ยวคางคืนตางจังหวัด 

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

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

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

2.  การสื่อสารกับหัวหนางาน หรือลูกนอง  กรณีขอขึ้นเงินเดือน หรือลดโบนัส 

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

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

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

 

 

กิจกรรม  2   

  ถาทานมีลูกวัยรุนที ่กําลังมีปญหาอกหัก ถูกแฟนบอกเลิก ทานจะมีแนวทาง

ชวยเหลือลูกอยางไร โดยใชทักษะการสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ และทักษะการเขาใจผูอ่ืน 

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

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

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

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

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

      ...................................................................................................................................................... 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 
1.  นายวิวฒันไชย จันทนสคุนธ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3.   นางสาวนวลพรรณ ศาสตรเวช หนวยศกึษานิเทศก 
4.   นางสุปรารถนา ยุกหะนันทน โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนีย )   
5.   นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
6.   นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 
1.   นางสาวนวลพรรณ   ศาสตรเวช หนวยศกึษานิเทศก 
2.   นางสุปรารถนา   ยุกหะนันทน โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนีย )   
3.   นางกนกพรรณ           สุวรรณพิทักษ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4.   นางสาวเยาวรัตน  คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นางสาวสุรีพร เจริญนิช ขาราชการบํานาญ 
6. นางธญัญวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 
7. นางเอ้ือจิตร สมจิตตชอบ ขาราชการบํานาญ 
8. นางสาวชนิตา จิตตธรรม ขาราชการบํานาญ 
9. นางสาวอนงค   เชือ้นนท สํานักงาน กศน เขตบางเชน 
คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 



ผูพิมพตนฉบับ 

1.นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอลิศรา บานช ี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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